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Abstract
Background and Aim: Appropriate ethical climate can lead to increased job satisfaction is an organization.
The present study aimed to investigate the correlation between ethical climate and job satisfaction of the
nurses in Shahid Beheshti University of Medical Sciences.
Materials and Methods: This cross-sectional study was conducted on 79 nurses working in teaching
hospitals affiliated to Shahid Beheshti University of Medical Sciences in 2013. The data was obtained using
three demographic, Victor and Cullen’s ethical climate, and Job Descriptive Index questionnaires. Data
analysis was carried out by running STATA version 13 software at the significance level of 0.05.
Ethical considerations: Verbal consent for participation was obtained from the participants and they were
ensured of the confidentiality and anonymity of the questionnaires.
Findings: Professionalism atmosphere, with an average of 34.3, was the prevailing atmosphere in the studied
hospitals; and independence atmosphere, with an average of 2.90, was reported as the least ethical climate in
the hospitals studied. The highest job satisfaction of the participants was related to the supervision, with an
average of 3.54, and the lowest job satisfaction was associated with the payment with an average of 2.02. All
the aspects of job satisfaction had a significant direct relationship with the interest atmosphere. There was
also a significant relationship between all dimensions of job satisfaction with the professionalism
atmosphere.
Conclusion: Professionalism atmosphere with the highest average displayed that, as Maslow pointed out, the
nurses pay attention to a higher level of needs for their job satisfaction. Therefore, improving the prevailing
ethical climate can lead to increased levels of job satisfaction and productivity in most organizations.
Keywords: Ethical climate; Job Descriptive Index; Satisfaction; Nurses
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مقاله پژوهشی

همبستگی بین جو اخلاقی و رضایت شغلی پرستاران بیمارستانهای منتخب
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

4

فریبا برهانی ،1فروزان آتشزاده شوریده ،2محمدامین پورحسینقلی ،3سکینه معانی
 .1دانشیار ،مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ،تهران ،ایران.
 .2استادیار ،گروه مدیریت پرستاری ،دانشکده پرستاری و مامایی ،دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ،تهران ،ایران.
 .3استادیار ،مرکز تحقیقات گوارش ،دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ،تهران ،ایران.

 .4کارشناس ارشد پرستاری ،دانشکده پرستاری و مامایی ،دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ،تهران ،ایران( .نویسنده مسؤول)
Email: maani_s61@yahoo.com

دریافت1334/1/33 :

پذیرش1331/2/4 :

چکیده
زمینه و هدف :جو اخلاقی مناسب میتواند منجر به افزایش رضایت شغلی کارکنان یک سازمان شود .این مطالعه با هدف تعیین
همبستگی بین جو اخلاقی محیط کار و رضایت شغلی پرستاران شاغل در بیمارستانهای منتخب دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
انجام شده است.
مواد و روشها :این مطالعه توصیفی ـ مقطعی بر روی  93نفر از پرستاران شاغل در بیمارستانهای آموزشی دانشگاه علوم پزشکی
شهید بهشتی در سال  1333انجام شده است .اطلاعات مورد نیاز با استفاده از سه پرسشنامه جمعیتشناختی ،پرسشنامه جو اخلاقی
ویکتور و کالن ،و شاخص توصیف شغلی سنجیده شد .تجزیه و تحلیل دادهها با استفاده از نرمافزار  Stata 13و در سطح معنیداری
 3/31انجام شد.
ملاحظات اخلاقی :از شرکتکنندگان رضایت شفاهی برای شرکت در مطالعه گرفته شد.
یافتهها :جو حرفهگرایی با میانگین  ،3/34اولین جو حاکم بر بیمارستانهای مورد پژوهش بود و جو مستقل با میانگین  ،2/33به
عنوان آخرین جو اخلاقی حاکم بر بیمارستانهای مورد پژوهش گزارش شد .بیشترین رضایت شغلی شرکتکنندگان مربوط به بعد
سرپرست با میانگین  3/14و کمترین رضایت شغلی آنان مربوط به بعد پرداخت با میانگین  2/32بود .بین ابعاد جو اخلاقی محیط کار و
رضایت شغلی پرستاران در اکثر ابعاد به استثنای جو مستقل ،همبستگی آماری معنیداری مشاهده شد.
نتیجهگیری :جو حرفهگرایی با بالاترین میانگین نشان میدهد که پرستاران به سطح بالاتری از نیازهایی که مازلو اشاره میکند ،برای
رضایت شغلی توجه دارند .از آنجایی که همبستگی معنیداری در اکثر ابعاد جو اخلاقی با رضایت شغلی مشاهده شد ،میتوان نتیجه
گرفت که بهبود جو اخلاقی حاکم بر سازمان میتواند منجر به افزایش سطح رضایت شغلی و بهرهوری بیشتر سازمان گردد.
واژگان کلیدی :جو اخلاقی؛ شاخص توصیف شغلی؛ رضایت؛ پرستاران

همبستگی بین جو اخلاقی و رضایت شغلی پرستاران...
مقدمه

فریبا برهانی و همکاران29 /
بعد چهارم جو مقرراتی است .این بعد به پذیرش رفتارهای

جو اخلاقی بخشی از فرهنگ سازمانی است .جو اخلاقی

قانونی تعیینشده از سوی سازمان مربوط میشود .بعد پنجم

سازمان میتواند پیشبینیکننده رفتارهای اخلاقی و غیر

جو ابزاری است .جو ابزاری معیار اخلاقی خودبینی را شامل

اخلاقی کارکنان باشد .اخلاق خوب سازمانی تأثیر مثبت و

میشود و به طور اولیه به دنبال فراهمآوردن حداکثر منافع

شگرفی بر فعالیت و نتایج سازمانی دارد به طوری که بهرهوری

شخصی است.

بهبود و پویایی سازمان و ارتباطات افزایش مییابد .جو اخلاقی

تاکنون پژوهشهای مختلفی عوامل مرتبط با جو اخلاقی

سازمان است که به کارمندان برای گرفتن یک تصمیم اخلاقی

مثل اثربخشی مدیریتی ( ،)9رهبری رفتارهای اجتماعی،

درست کمک میکند؛ نه تنها چه کاری ،بلکه چگونه انجامشدن

استرس و فشار روانی ( )8و موارد مشابه دیگری ( )3-13را

کار نیز توسط جو اخلاقی سازمان تعیین میشود (.)1

مورد بررسی قرار دادهاند.

مفهوم جو اخلاقی سالها در متون اخلاق تجارت به کار

یکی از عوامل بسیار مهم در بحث جو اخلاقی ،رضایت

برده شده است و به طور ساده به معنی درک از چگونگی

شغلی میباشد .به دلیل اینکه نیروی انسانی از مهمترین

پرداختن به موضوعات اخلاقی و چیستی رفتار اخلاقی تعریف

عوامل در سازمانها و دنیای رقابتی امروز است .بنابراین

شده است .جو اخلاقی به عنوان یک متغیر سازمانی قابل

برآوردن نیازها و خواستهها و رضایت شغلی آنها از مهمترین

دستکاری برای بهبود محیط مراقبتهای بهداشتی و درمانی ،و

مسائلی است که سازمانها باید به آن توجه نمایند (.)11

فراهمآوردن زمینه تصمیمگیری اخلاقی است (.)2

رضایت شغلی مجموعهای از احساسات سازگار نسبت به

 Olsonجو اخلاقی را به صورت «ادراکات فرد از سازمان

شغل میباشد .این احساس زمانی حاصل میشود که خواستهها،

که بر نگرش و رفتار تأثیر میگذارد» ،تعریف کرده است (.)3

نیازها و تجربههایی که کارکنان هنگام ورود به سازمان با خود

زمانی که ابعاد جو اخلاقی در یک سازمان شناخته شده باشد،

دارند از طریق شغل برآورده شود .بدینگونه بین توقعات

کارکنان در مشخصکردن انواع معضلات اخلاقی و یافتن راه

کارکنان و برآوردهشدن آنها توازن برقرار شده و در نتیجه

حل آن توانایی بیشتری پیدا میکنند (.)4

کارکنان نگرشی مثبت به شغل پیدا میکنند که موجب

 Victorو  ،)1( Cullenنه نوع جو اخلاقی را بر اساس

رضایت آنها میشود (.)12

نظریه اخلاقی و موقعیتهای قابل بررسی مطرح کردند .سه

از این رو این مطالعه با هدف تعیین همبستگی بین جو

نظریه اخلاقی :خودمحور ،خیرخواهی و اصولی در تعامل با سه

اخلاقی محیط کار و رضایت شغلی پرستاران شاغل در

مرکز تحلیل فردی ،محلی و جهانی (در واقع مراکزی که افراد

بیمارستانهای منتخب دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در

در آنجا حضور دارند یا با توجه به آن مرکز تصمیمگیری

سال 1333انجام گرفته است.

میکنند) این نه نوع جو اخلاقی را شکل دادهاند (.)6
 Victorو  Cullenپنج بعد محوری از جو اخلاقی را که

مواد و روشها

شامل علاقمندی ،حرفهگرایی ،مستقل ،مقرراتی و ابزاری است،

این پژوهش یک مطالعه توصیفی ـ مقطعی میباشد که در

خلق کردند ( .)1هنگامی که سازمان جو اخلاقی علاقمند دارد،

آن همبستگی بین جو اخلاقی محیط کار و رضایت شغلی

تأکید بر رفاه دیگران با سیاستها ،رویهها و راهبردهای

پرستاران مورد بررسی قرار گرفته است .جامعه مورد مطالعه

سازمان میباشد .بعد حرفهگرایی مستلزم این است که افراد به

عبارت از پرستاران واجد شرایط شاغل در بیمارستانهای

قوانین و مقررات حرفه خود پایبند باشند .در جو اخلاقی

آموزشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی بودند .معیارهای

مستقل ،افراد بر طبق اعتقادات و خلقیات خود که بر اساس

ورود به مطالعه عبارت از داشتن حداقل مدرک کارشناسی

مجموعهای از اصول اخلاقی شکل گرفته است ،عمل مینمایند.

پرستاری و داشتن حداقل یک سال سابقه کار پرستاری بود.

 /25مجله اخلاق پزشکی ،دوره دهم ،شماره سیوهشتم ،زمستان 5932
نمونهگیری به روش خوشهای (فرآیند دومرحلهای) صورت

جهت تعیین روایی ابزار گردآوری دادهها از روش روایی

گرفت؛ از بین  12بیمارستان آموزشی وابسته به دانشگاه علوم

محتوا استفاد شد .پرسشنامه جو اخلاقی در اختیار  8تن از

پزشکی شهید بهشتی 9 ،بیمارستان آموزشی عمومی انتخاب و

اعضای هیأتعلمی دانشکده پرستاری ـ مامایی و  2تن از

سپس بر اساس مناطق جغرافیایی (شمال ،جنوب ،شرق و

متخصصان اخلاق پزشکی قرار گرفته و نظرات و اصلاحات

غرب) شهر تهران 4 ،بیمارستان (شامل بیمارستانهای شهدای

پیشنهادی در آن اعمال شد .پرسشنامه شاخص توصیف شغلی

تجریش ،شهید مدرس ،لقمان حکیم و امام حسین (ع) به

با استفاده از روش اعتبار صوری و نظر پنج تن از متخصصان و

صورت تصادفی ساده انتخاب شدند .حجم نمونه مورد نظر با

استادان دانشگاه تربیت مدرس در سال  ،1331دارای اعتبار

توان 3/33و خطای  3/31و ضریب همبستگی  83 ،3/33نفر

تشخیص داده شده است.

برآورد گردید.

تجزیه و تحلیل دادههای  93پرسشنامه تکمیلشده با

برای جمعآوری دادهها از سه پرسشنامه استفاده شد:

استفاده از نرمافزار  Stata 13و در سطح معنیداری  3/31با

اول پرسشنامه اطلاعات جمعیتشناختی شامل سن،

استفاده از شاخصهای میانگین و فراوانی برای توصیف متغیرهای

جنس ،وضعیت تأهل ،میزان تحصیلات ،بخش محل خدمت و

کمی و آزمون همبستگی پیرسون انجام شد.

سابقه شرکت در کارگاه اخلاق پرستاری؛
دوم پرسشنامه جو اخلاقی  Victorو  1388( Cullenم).

ملاحظات اخلاقی

که مشتمل بر  26سؤال است که جو اخلاقی را در  1بعد (جو

در ابتدای مطالعه ،از شرکتکنندگان رضایت شفاهی برای

مقرراتی  4سؤال ،جو علاقمندی  9سؤال ،جو حرفهگرایی 4

شرکت در مطالعه گرفته شده و درباره بینامی پرسشنامهها و

سؤال ،جو مستقل  4سؤال و جو ابزاری  9سؤال) میسنجد.

محرمانگی اطلاعات به آنان اطمینان داده شد.

این پرسشنامه به صورت مقیاس  1درجهای لیکرت طراحی
شده است و درجات کاملاً نادرست ،اغلب نادرست ،در بعضی
موارد نادرست ،اغلب درست و کاملاً درست را دربر میگیرد،
در انتها نمرات به صورت میانگین محاسبه میشود؛
سوم شاخص توصیف شغلی Job Descriptive Index

یافتهها
میانگین سنی افراد شرکتکننده در مطالعه 9/81±31/9
سال بود 84/8 .درصد از آنها زن و  11/2درصد مرد بودند.
 39/3درصد متأهل ،و  83/1درصد کارشناس و  16/1درصد

( )JDIاست .عبارات این شاخص جنبه توصیفی دارد و

کارشناس ارشد بودند .تنها  22/8درصد سابقه شرکت در

پاسخدهندگان با پاسخگویی به  33سؤال کوتاه ،نظر خود را در

کارگاه اخلاق پرستاری را داشتند .میانگین سابقه کار افراد

مورد هر یک از جنبههای پنجگانه تشکیلدهنده رضایت شغلی

شرکتکننده در مطالعه  11/2سال (انحراف معیار%31 ،9/3 :

شامل ماهیت کار ،سرپرست ،ترفیعات ،حقوق و همکاران به

حدود اطمینان 3/13-13/31 :سال) بود (جدول .)1

صورت یک عدد ،از  1تا  1بیان میکنند .در این شاخص اگر
آزمودنی نمره  1را انتخاب کند ،بالاترین میزان رضایت خود را
اعلام میدارد و با کاهش اعداد به سمت  1به ترتیب کمترین
سطح رضایت خود را نشان میدهد .در نهایت برای هر کدام از
جنبههای پنجگانه مذکور ،یک نمره به دست میآید که میانگین
کل نمرههای به دستآمده به عنوان رضایت شغلی کلی در نظر
گرفته میشود.

جدول  :1ویژگیهای جمعیتشناختی شرکتکنندگان در مطالعه
متغیر
جنس
وضعیت تأهل
میزان تحصیلات

تعداد

درصد

زن

69

84/8

مزد

12

11/2

مجرد

33

38

متأهل

43

62

کارشناس

66

83/1

کارشناس ارشد

13

16/1

همبستگی بین جو اخلاقی و رضایت شغلی پرستاران...
پرستار

68

86/1

سرپرستار

8

13/1

سوپروایزر

3

3/8

مطلوب

3

3/8

نسبتاً مطلوب

23

23/1

نامطلوب

13

69/1

سابقه شرکت در کارگاه

بله

18

22/98

اخلاق پرستاری

خیر

61

61/22

سمت

میزان رضایت از حقوق

فریبا برهانی و همکاران22 /
شغلی رابطه معنیداری نداشت .جو ابزاری با برخی از ابعاد
رضایت شغلی شامل کار و پرداخت حقوق ،همبستگی مثبت و
معناداری نشان داد.
جدول  :3همبستگی بین ابعاد جو اخلاقی محیط کار و
رضایت شغلی پرستاران
متغیر

جدول  2نشان میدهد که جو حرفهگرایی با بالاترین

شغلی

پرداخت ارتقا

همکار سرپرست

کار

3/118

3/411 3/112 3/433

3/333

3/423

میانگین  ،3/34اولین جو حاکم بر بیمارستانهای مورد مطالعه

علاقمندی 3/331

3/331 3/331 3/331

3/334

3/331

و جو مستقل با پایینترین میانگین  ،2/33به عنوان آخرین جو

3/129

3/368 3/483 3/289

3/333

3/439

حرفهگرایی 3/331

3/331 3/331 3/311

3/331

3/331

3/193

3/442 3/413 3/296

3/413

3/449

3/331

3/331 3/331 3/314

3/331

3/331

-3/113 3/113 -3/389 -3/361

3/323

3/321

3/639

3/168 3/333 3/411

3/841

3/811

3/283

3/132 3/233 3/413

3/119

3/298

3/312

3/394 3/391 3/331

3/196

3/311

اخلاقی حاکم بر بیمارستانهای مورد مطالعه گزارش گردید.
همچنین بیشترین رضایت شغلی شرکتکنندگان مربوط به
بعد سرپرست با میانگین  3/14و کمترین رضایت شغلی آنان

جو

رضایت

جو

جو مقرراتی
جو مستقل

مربوط به بعد پرداخت با میانگین  2/32بود.
جو ابزاری

جدول  :2میانگین و انحراف معیار ابعاد جو اخلاقی محیط کار
و رضایت شغلی پرستاران
متغیر

جو اخلاقی
محیط کار

 در هر خانه از جدول ،عدد بالا ضریب همبستگی و عدد
پایین سطح معنیداری را نشان میدهد.

انحراف معیار±

محدوده

میانگین

اطمینان

بحث

جو علاقمندی

3/11±3/99

2/39-3/33

جو حرفهگرایی

3/34±3/98

3/16-3/12

نتایج مطالعه نشان داد که بیشترین جو حاکم بر بیمارستانهای

جو مقرراتی

3/23±3/94

3/36-3/43

مورد مطالعه ،جو حرفهگرایی با میانگین  3/33بوده و جوهای

جو مستقل

2/33±3/48

2/93-3/31

ابزاری ،مقرراتی ،علاقمندی و مستقل به ترتیب در ردههای

جو ابزاری

3/28±3/13

3/16-3/43

کار

2/39±3/93

2/98-3/11

بعدی قرار داشتند ،البته باید توجه داشت که میانگین جو

سرپرست

3/14±3/81

3/31-3/94

ابزاری و مقرراتی بسیار به هم نزدیک بود .بنابراین به نظر

رضایت شغلی

همکار

3/23±3/33

3/33-3/43

پرستاران

ارتقا

2/36±3/98

2/18-2/14

میرسد که التزام عملی به رعایت قوانین و رویههای سازمان و

پرداخت

2/23±3/96

1/81-2/13

رضایت شغلی

2/32±3/63

2/99-3/36

نیز توجه به منافع شخصی در بیمارستانهای مورد مطالعه از
اهمیت بالایی برخوردار است.

تمام ابعاد رضایت شغلی با جو علاقمندی رابطه معنیدار و

در مطالعات مشابهی که انجام شده است ،اولین اولویت

مستقیم داشتند .همچنین بین تمام ابعاد رضایت شغلی با جو

پرستاران در شناسایی جو اخلاقی پرستاری حرفهگرایی بوده

حرفهگرایی رابطه رابطه معنیدار و مستقیم مشاهده شد.

است .به نحوی که در مطالعه برهانی ( )13نیز همین نتیجه به

همانند جو علاقمندی و جو حرفهگرایی ،تمامی ابعاد رضایت

دست آمده است .همچنین در مطالعهای دیگر در نیجریه که

شغلی با جو مقرراتی همبستگی رابطه معنیدار و مستقیم

به بررسی اثرات جو اخلاقی بر رضایت شغلی مدیران فناوری

داشتند .در حالی که جو مستقل با هیچ یک از ابعاد رضایت

اطلاعات پرداخته بود ،متداولترین جو حاکم بر سازمان ،جو
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حرفهگرایی بود و جو ابزاری کمترین میزان را به خود اختصاص

که دارای مدرک کارشناسی ارشد بودند و پرستارانی که سمت

میداد ( .)13تعیین جو اخلاقی حرفهگرایی به عنوان جو حاکم

سرپرستار بخش را بر عهده داشتند ،رضایت شغلی بیشتری

بر بیمارستانهای مورد بررسی از دیدگاه پرستاران نشان

داشتند که این را میتوان نشان از آزادی عمل بیشتر و ماهیت

میدهد که اصول حرفهای اخلاق و جو اخلاقی حرفهگرایی که

شغلی مشخصتر آنان دانست که متعاقب افزایش سن و افزایش

مبتنی بر کدهای اخلاق حرفهای و توجه به آرمانهای مرتبط

تجربه کاری حاصل میشود و باعث رضایت شغلی میگردد.

با سلامت که همانا توسعه سلامت است ،نخستین عامل محرک

نارضایتی پرستاران باعث ایجاد چرخه معیوب در سیستم

در توسعه فضای اخلاقی بیمارستانهاست .با توجه به توسعه

مراقبتی میشود ،به طوری که میتواند باعث ترک شغل و در

علمی رشتههای مختلف علوم سلامت به ویژه پرستاری در

نتیجه کمبود نیروی پرستاری گردد و این امر خود باعث

سالهای اخیرف میتوان تأثیر این توسعه حرفهای را در

افزایش عوامل مرتبط با نارضایتی و فرسودگی شغلی مانند

بیمارستانها به شکل اثر بر جو اخلاقی و حاکمشدن اصول

افزایش بارکاری و شیفتهای کاری ناخوشایند میگردد (.)16

حرفهای مشاهده کرد.

یافتهها حاکی از وجود ارتباط معنیدار بین جو اخلاقی با

در این پژوهش میزان رضایت شغلی پرستاران مورد

رضایت شغلی پرستاران بود ،به این صورت که هر چقدر جو

بررسی توسط شاخص توصیف شغلی سنجیده شده است .در

اخلاقی از دید پرستاران مطلوبتر بود ،رضایت شغلی آنان نیز

این شاخص پرستاران نظر خود را در مورد هر یک از جنبههای

بالاتر میرفت .طبق نتایج محققان هر چه بر سازمان جو

پنجگانه تشکیلدهنده رضایت شغلی شامل (ماهیت کار،

علاقمندی ،حرفهگرایی و مقرراتی و مستقل بیشتر حاکم باشد،

سرپرست ،ترفیعات ،حقوق و همکاران) به صورت یک عدد از

باعث افزایش مؤلفههای رضایت شغلی مثل رضایت از سرپرست،

 1تا  1بیان کردند .میانگین رضایت شغلی در پرستاران 2/82

کار ،همکار ،ارتقای شغلی و پرداخت خواهد شد .در این

با انحراف معیار  3/61بود که نشان میدهد میزان رضایت

تحقیق نیز نتایج ،حاکی از ارتباط معنیدار بین جو علاقمندی،

شغلی پرستاران در حد متوسط بوده است .بیشتر پرستاران از

حرفهگرایی و مقرراتی با رضایت شغلی بود .پرستارانی که

مدیران و همکاران خود بیشترین رضایت را داشتند و از

اعتقاد دارند جو حاکم بر بیمارستان آنها جو علاقمندی است

پرداخت حقوق و مزایا بسیار ناراضی بودند .این نتیجه با نتایج

از سرپرستاران و همکاران خود رضایت بیشتری دارند .این

دیگر مطالعات همسو است و نشان میدهد پرستاران با

یافتهها نشان میدهد که توجه پرستاران به کار تیمی و رسیدگی

همکارانشان (پزشک ،پرستار و )...در ارتباط هستند و در

به بیماران است ( .)19برای افزایش این جو در بیمارستانها،

محیط ایزوله کار نمیکنند .این ارتباطات وجوه مهمی از

مدیران پرستاری میتوانند با کاهش تنش و درگیری بین اعضا

محیط کاری هستند .همچنین کارکنان نیاز دارند از جانب

و مشارکتدادن آنان در تصمیمات و برنامهریزی و ایجاد جلسات

مدیر و همکاران حمایت شوند و ارتباطات بین فردی مناسبی

غیر رسمی برای آشنایی کارکنان باهم این بعد را ارتقا دهند.

با آنها داشته باشند تا رضایتمندی آنان تأمین شود (.)14

بعد دیگر جو اخلاقی ،جو مقرراتی است به دلیل رعایت قوانین

مطالعه اصغری ( )11نیز نشان داد که میزان رضایت شغلی

و کدهای حرفهای ،این جو باعث افزایش رضایت شغلی میشود،

پرستاران در حد متوسط است .همچنین او نشان داد که چنانچه

این نتیجه تنها به بیمارستانها خلاصه نمیشود و به بقیه

پرستاران شاغل در بیمارستانهای آموزشی شهر رشت با توجه

سازمانها نیز قابل تعمیم است .نتایج مطالعه نجفی ( )18بر

به سن و جنس خود در بخش مناسب و مورد علاقه خود کار

روی کارکنان سازمان آموزش و پرورش نیز مؤید این مطلب

کنند و مسؤولیتهای مدیریتی را عهدهدار شوند (مانند تفویض

میباشد .در جو حرفهگرایی نیز با توجه به رعایت اصول و

اختیار) ،احتمالاً رضایت شغلی بیشتری خواهند داشت .نتیجه

استانداردهای حرفه پرستاری ،این امر باعث رضایت شغلی در

این مطالعه با نتیجه مطالعه حاضر همسو است ،زیرا پرستارانی

پرستاران میشود و در مطالعه حاضر از نظر پرستاران مورد

فریبا برهانی و همکاران25 /

همبستگی بین جو اخلاقی و رضایت شغلی پرستاران...
مطالعه این جو به عنوان اولین جو حاکم بر بیمارستانها در

هنگام پاسخگویی از دسترس پژوهشگر خارج بوده و احتمال

نظر گرفته شد.

کمدقتی در پاسخگویی وجود داشته است.

یافتهها نشان میدهد که به طور کلی بین جو اخلاقی با
رضایت شغلی پرستاران ارتباط مثبت و معنیدار وجود دارد.

نتیجهگیری

مطالعات انجامشده در ایران و کشورهای مختلف نیز نشان

یافتهها نشان داد که بین ابعاد جو اخلاقی با رضایت شغلی

میدهد که جو اخلاقی بر رضایت شغلی کارکنان تأثیر مثبت

رابطه وجود دارد .جو حرفهگرایی بالاترین سطح در میان انواع

دارد ( .)13-23 ،13 ،6کارکنانی که احساس میکنند جو

جو اخلاقی در بیمارستانهای آموزشی دانشگاه علوم پزشکی

اخلاقی مطلوبی بر سازمان حاکم است ،روابط و تعاملات

شهید بهشتی را دارا بود .جو حرفهگرایی نشان میدهد که

سازمان خویش را عادلانه میدانند و این موضوع باعث افزایش

پرستاران به سطح بالاتری از نیازهایی که مازلو اشاره میکند،

رضایت شغلی در کارکنان میشود .از این رو جو اخلاقی باعث

برای رضایت در کار توجه میکنند ،اما به جهت اینکه دومین

میشود که کارکنان نسبت به شغل خود دید مثبتی نشان

جو غالب حاکم ،جو ابزاری که همانا مبتنی بر نفع شخصی،

دهند و مدت بیشتری را در سازمان بگذرانند و کمتر به فکر

سود سازمانی و بهرهوری است ،راهکارهایی که بیمارستانها

ترک آن باشند .بر همین مبنا تحقیقات متعددی نشان از این

میتوانند برای کاهش این جو به کار گیرند شامل توجه به

دارد که جو اخلاقی مطلوب ،میتواند در افزایش رضایت شغلی

اصول اخلاقی و استفاده از توسعه سطح اخلاق شخصی به

و تعهد سازمانی نقش داشته باشد .همچنین میتواند باعث

عنوان ملاک پیشرفت و انتخاب در بیمارستان است .استفاده از

کاهش نیت ترک خدمت شود ( .)21-22 ،6نتایج این مطالعه

منشور اخلاقی و کدهای اخلاقی و آموزش اخلاق فردی و

نشان میدهد که بین جو علاقمندی ،حرفهگرایی و مقرراتی با

اجتماعی و رفع نیازهای مادی و ابتدایی ،خودمحوری را در

رضایت شغلی ارتباط مثبت و معنیدار وجود دارد ،اما بین جو

میان پرستاران کاهش داده و توجه آنها را به سمت نیازهای

مستقل و رضایت شغلی ارتباط معنیداری وجود ندارد.

بالاتر سوق میدهد .به منظور ارتقای اخلاق شخصی در بین

همچنین پژوهشگران انتظار داشتند ،بر اساس آنچه در مبانی

پرستاران انتظار میرود که سازمانها به عقاید و نظرات

نظری و تحقیقات قبلی ،رابطه منفی بین جو ابزاری و رضایت

کارکنان خود احترام گذاشته و در صورت عدم مغایرت با اصول

شغلی مورد تأیید قرار گیرد ،اما این فرض تأیید نشد و بین جو

سازمان و جامعه ،این پیشنهادات را در راستای ارتقای جو

ابزاری با برخی از مؤلفههای رضایت شغلی ارتباط معنیدار

اخلاقی و بهرهوری سازمان به کار گیرند.

وجود داشت .به طوری که با حاکمشدن جو ابزاری ،مؤلفههای
رضایت از کار و پرداخت بالاتر بوده ،ولی رضایت از سرپرست،

تشکر و قدردانی

همکار و ارتقا با جو ابزاری ارتباطی نداشت .همانطور که گفته
شد ،میتوان ماهیت جو ابزاری را اینگونه شرح داد که در این
جو ،نوعی خودگرایی و توجه به خویشتن به چشم میخورد و
پرواضح است که افزایش درآمد و همچنین مشخصشدن
ماهیت کار ،که نوعی توجه به خود است ،میتواند باعث
افزایش رضایت شغلی شود.
از محدودیتهای این مطالعه میتوان به شیوه خوداظهاری
در تکمیل پرسشنامهها و شلوغبودن بیمارستانهای آموزشی
منتخب اشاره نمود .همچنین شرایط روحی شرکتکنندگان به

این مقاله منتج از پایاننامه کارشناسی ارشد پرستاری
داخلی جراحی ،دانشکده پرستاری مامایی ،دانشگاه علوم
پزشکی شهید بهشتی به شماره  134میباشد .بدینوسیله از
معاونت محترم پژوهشی و دانشکده پرستاری مامایی ،دانشگاه
علوم پزشکی شهید بهشتی و همکاری صمیمانه مدیریت و
کارکنان بیمارستانهای منتخب قدردانی میگردد.
تعارض منافع وجود ندارد.
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