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Abstract
Introduction: Human resource is one of the most important sources of each organization. The forces that
make up this force are those who feel that they can use their talents and skills to serve the organization if
they have sufficient motivation. Having the morale and job satisfaction is very important in reaching the
high productivity of organizations. The purpose of this study was to determine the effect of professional
ethics and organizational climate on the psychological well-being of nurses in Ardabil city.
Methods: This research is a descriptive - correlation study conducted in 2016. The statistical population
of the study was nurses working in Ardabil city. A sample of 274 people was selected by simple random
sampling. The instruments of this research are Jahan and Liu JS standard questionnaire, Ghasemzadeh
professional ethics standard questionnaire and Reef psychological well-being standard questionnaire.
Validity and reliability of questionnaires were evaluated using Cronbach's alpha coefficient. Lisrel 8.8 and
SPSS 22 software were used for statistical analysis. The statistical tests used included correlation, regression
and path analysis.
Results: The results showed that there is a positive and significant relationship between responsibility,
honesty, justice and fairness, supremacy and competitiveness, respect for social values and norms,
innovative atmosphere and cooperative atmosphere with psychological well-being of nurses (P < 0.05).
Conclusions: Organizations must pay particular attention to professional ethics and the atmosphere and
organization environment, because, as the lack of professional ethics and the positive atmosphere in the
organization has devastating effects, its presence is the basis for the potential of individuals. In other words,
hospitals can increase the willingness of individuals to increase their professional ethics and cooperative
atmosphere, and they will benefit from the positive effects of encouraging collaboration and innovation in
the organization. And also improve the psychological well-being of nurses by working environment and
working conditions.
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چکیده
مقدمه :نیروی انسانی یکی از مهمترین منابع هر سازمانی است .عوامل تشکیل دهنده این نیرو ،افرادی با احساس هستند که اگر
انگیزش کافی داشته باشند ،استعداد و مهارت خود را در خدمت سازمان به کار میبرند .داشتن روحیه و رضایتمندی شغلی در رسیدن
به بهره وری باالی سازمانها بسیار مهم است .هدف پژوهش حاضر تعیین تأثیر اخالق حرفهای و جو سازمانی بر بهزیستی روانشناختی
پرستاران شهرستان اردبیل میباشد.
روش کار :پژوهش حاضر یک پژوهش توصیفی – همبستگی میباشد که در سال  1230انجام شد .جامعه آماری پرستاران شاغل در
شهر اردبیل بودند که نمونه  312نفری به روش تصادفی ساده انتخاب شدند .ابزارهای این پژوهش پرسشنامه استاندارد جوسازمانی
جاو و لئو ،پرسشنامه استاندارد اخالق حرفهای قاسم زاده و پرسنامه استاندارد بهزیستی روانشناختی ریف است .روایی و پایایی
پرسشنامهها با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ بررسی و مورد تأیید قرار گرفتند .برای تجزیه و تحلیل آماری از نرم افزارهای Lisrel
 8.8و  SPSS 22استفاده شد .آزمونهای آماری مورد استفاده شامل همبستگی ،رگرسیون و تحلیل مسیر بوده است.
یافتهها :نتایج نشان داد که بین مسئولیت پذیری ،صادق بودن ،عدالت و انصاف ،برتری جویی و رقابت طلبی ،رعایت ارزشها و هنجارهای
اجتماعی ،جو نوآورانه و جو همکارانه با بهزیستی روانشناختی پرستاران رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد (.)P > 5/50

نتیجه گیری :سازمانها باید نسبت به اخالق حرفهای و جو و محیط سازمان توجه خاص داشته باشند ،زیرا همانطور که نبود اخالق
حرفهای و جو مثبت در سازمان دارای آثار مخرب است ،حضور آن زمینهای برای بروز تواناییهای بالقوه افراد است .به عبارتی،
بیمارستانها میتوانند برای افزایش اخالق حرفهای و جو همکارانه تمایل افراد را به تمایل با یکدیگر افزایش دهند و با تشویق همکاری
و نوآوری در سازمان از آثار مثبت آن بهره مند شوند .و همچنین با بهیود محیط و شرایط کاری بر بهزیستی روانشناختی پرستاران
بیفزایند.
واژگان کلیدی :اخالق حرفهای ،جو سازمانی ،بهزیستی روانشناختی ،پرستاران
تمامی حقوق نشر برای انجمن علمی پرستاری ایران محفوظ است.

مقدمه
مختلفی از اخالق حرفهای ارائه شده است و در تعاریف آن به موارد زیر
اشاره شده است :اخالق حرفهای رفتاری متداول در میان اهل یک
حرفه ،مدیریت رفتار وکردار آدمی هنگام انجامدادن کارهای حرفهای،
رشتهای از دانش اخالق که به مطالعة روابط شغلی میپردازد و به
عبارتی اخالق حرفهای مجموعهای از قوانین میباشد که در وهلة اول
از ماهیت حرفه و شغل به دست میآید [ .]3در بیشتر تعریفهایی که
از اخالق حرفهای ارائه شده است ،دو ویژگی دیده میشود :الف) وجود
نگرش اصالت فرد و فرد گرایی؛ ب) محدودبودن مسئولیتها و الزامات

اخالق حرفهای یکی از مسائل اساسی در همة جوامع بشری است .در
حال حاضر ،متأسفانه در جامعة ما در محیط کار کمتر به اخالق حرفهای
توجه میشود .در حالی که در غرب سکوالر ،در دانشهای مربوط به
مدیریت و سازمان ،شاخهای با عنوان اخالق حرفهای وجود دارد ،ولی
در جامعة دینی ما در مدیریت ،به اخالق توجه کافی نشده است [.]1
از اینرو جامعه ما نیازمند آن است تا ویژگیهای اخالق حرفهای مانند
دلبستگی به کار ،روحیه مشارکت و اعتماد ،ایجاد تعامل با یکدیگر و...
تعریف ،و برای تحقق آن فرهنگسازی شود .در این راستا ،تعریفهای
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ادراکات مثبت از جو اخالقی سازمانی به دلیل اینکه امکان پیشبینی
تعامالت واضح و روشن را برای کارکنان فراهم میآورد ،سالمت و
بهزیستی روانشناختی آنها را افزایش میدهد.
بیمارستانها به عنوان یک نهاد و سازمان خدماتی در تعامالت گسترده
اجتماعی فرد با مراجعان و بدنه کارگزاران و کارکنان و در الگوی رفتار
ارتباطی درون شخصی و برون شخصی به منظور رعایت حقوق افراد و
پاسخ گویی به انتظارات آنان نیازمند اموری است از جمله :تعیین اصول
اخالقی حاکم بر وظیفه کارگزاری ،شناسایی تکالیف اخالقی وظیفهای
و سازمانی در قبال محیط مستقیم و غیر مستقیم (جامعه مراجعان،
کارکنان کارگزاران و )...و آموزش اخالق حرفهای به همه کارکنان و
کارگزاران.
پرستاران از ارکان مهم در نظام بهداشتی -درمانی بوده و نارسایی کار
این گروه به علت نقش مهم آنها در بهبود بیماران ،نتایج غیرقابل جبران
به بار خواهد آورد .بنابراین همه کشورها برای تحقق اهداف بخش
سالمت به کارکنان پرستاری اثربخش و با انگیزه نیاز دارند .بررسی
اخالق حرفهای و بهزیستی روانشناختی در میان پرستاران بسیار حائز
اهمیت است .اخالق حرفهای مفهومی است که با پیامدهای مثبتی چون
عملکرد شغلی ،تقویت رفتارهای مدنی -سازمانی و وفاداری شغلی رابطه
و با قصد ترک شغل رابطه منفی باالیی دارد.
بنابراین هدف پژوهش حاضر اینست که آیا اخالق حرفهای مدیران و
جو سازمانی بر بهزیستی روانشناختی پرستاران تأثیر دارد یا نه؟

اخالقی فرد در شغل ،که به نظر میرسد این نگاه به اخالق حرفهای،
نوعی تحویلینگری و تقلیل دادن اخالق حرفهای است؛ زیرا هویت
جمعی و سازمانی در نهادهای مشاغل در کسب و کار ،بسی فراتر از
شغل فردی اشخاص است .با توجه به همین دیدگاه بود که در این اواخر
نیز بحث از اخالق حرفهای در منابع مدیریتی و بیشتر در آثار و مباحث
مربوط به مدیریت منابع انسانی مطرح میشد [ .]1بعالوه ،اخالق
حرفهای تأثیر چشمگیری بر روی فعالیتها و نتایج سازمان دارد ،به
گونهای که بهره وری را افزایش داده ،ارتباطها را بهبود میبخشد و
درجه خطر را کاهش میدهد زیرا هنگامی که اخالق حرفهای در
سازمان حاکم است ،جریان اطالعات به راحتی تسهیل میگردد و مدیر
قبل از ایجاد حادثه از آن مطلع میگردد [.]2
جو سازمانی را جلوهای از فرهنگ ،حاصل ترکیبی از احساسات،
نگرشها ،رفتارهای شکل دهنده زندگی سازمانی و یک واقعیت سازمانی
با یک مفهوم عینی تعریف میکنند [ .]2جو سازمان به ادراکات اعضای
سازمان از عناصر بنیادی سازمان اشاره دارد [ .]0از آنجا که جو مبتنی
بر چشم اندازهای فردی است ،تغییر پذیری سریعی دارد ضمن اینکه
روی رفتار افراد هم تاثیرگذار است [ .]1جو سازمانی عبارت است از
مجموعهای از ویژگیهای قابل اندازه گیری کاری که به طور مستقیم و
غیر مستقیم به وسیله افرادی که در آن محیط کار و زندگی میکنند،
ادارک میشود و در انگیزش و رفتار آنها تأثیر میگذارد [.]1
بنا به گفته نیوتن و کنیان یکی از مهمترین منابع هر سازمانی ،نیروی
انسانی آن است .عوامل تشکیل دهنده این نیرو ،افرادی با احساس
هستند که اگر انگیزش کافی داشته باشند ،استعداد و مهارت خود را در
خدمت سازمان به کار میبرند .داشتن روحیه و رضایتمندی شغلی در
رسیدن به بهرهوری باالی سازمانها بسیار مهم است .همچنین یکی از
عوامل مهم در باال بردن انرژی روانی کارکنان یک سازمان ،بهبود رضایت
شغلی آنها است .رضایت شغلی یعنی ا ندازه و فاصله میان انتظارات و
توقعاتی که شخص از شغل و حرفه خود دارد و اینکه چه چیزی واقعا ا ز
این شغل نصیبشم ی شود و یک ،احساس مثبت یا مطبوع است که پیامد
ارزیابی شغلی یا تجربه فرد را دربردارد [.]2
در دهه گذشته ریف و همکارانش الگوی بهزیستی روانشناختی یا
بهداشت روانی مثبت را ارائه کردند .بر اساس الگوی ریف بهزیستی
روانشناختی از  1عامل تشکیل میشود :پذیرش خود (داشتن نگرش
مثبت به خود) ،رابطه مثبت با دیگران (برقراری روابط گرم و صمیمی
با دیگران و توانایی همدلی) ،خودمختاری (احساس استقالل و توانایی
ایستادگی در مقابل فشارهای اجتماعی) ،زندگی هدفمند (داشتن هدف
در زندگی و معنا دادن به آن) ،رشد شخصی (احساس رشد مستمر) و
تسلط بر محیط (توانایی فرد در مدیریت محیط) [ .]15 ,3الگوی ریف
به طور گستردهای در جهان مورد توجه قرار گرفته است [.]11
ریف این الگو را بر اساس مرور متون بهداشت روانی ارائه کرد و اظهار
داشت مؤلفههای الگو ،معیارهای بهداشت روانی مثبت است و این ابعاد
کمک میکند تا سطح بهزیستی و کارکرد مثبت شخص را اندازه گیری
کرد .در تعداد محدودی از پژوهشها رابطه بین جو سازمانی و اخالق
حرفهای با بهزیستی روانشناختی بررسی شده است .منتخب یگانه و
همکاران [ ]13رابطه بین جو اخالقی سازمانی با بهزیستی روانشناختی،
تعهد سازمانی ،استرس شغلی و قصد ترک شغل را مثبت و قابل توجه
گزارش دادهاند .مارتین و کولن [ ]12نیز در تحقیق خود بیا کردند که

روش کار
این پژوهش از نوع توصیفی-همبستگی است [ .]12جامعه آماری این
پژوهش کلیه  312پرستار شاغل در بیمارستانهای دولتی شهرستان
اردبیل در سال  1230بودند 312 .نفر به عنوان نمونه با استفاده از
جدول برآورد حجم نمونه کرجسی و مورگان و با استفاده از روش نمونه
گیری تصادفی طبقهای (بر اساس بیمارستان محل خدمت) انتخاب
شدند .یک پرسشگر همه اطالعات را جمع آوری نمود .معیارهای ورود
عبارت بودند از :استخدام رسمی ،سابقه کار بیش از  2سال ،نداشتن
مشکل روانشناختی ،عدم شکایت از فرد بخاطر چالشهای اخالقی در
پروندههای پزشکی.
به نمونهها اطمینان داده شد که اطالعات محرمانه میماند .پرسشنامهها
بی نام بود و هر زمان که میخواستند میتوانستند از مطالعه خارج
گردند .نتایج مطالعه در اختیار سازمانهای مورد مطالعه قرار داده شد.
به منظور تحقق اهداف چندگانه این پژوهش از جمله بررسی ارتباط
بین متغیرها از روشهای مناسب آمار توصیفی ،ضریب همبستگی،
تحلیل رگرسیون و تحلیل مسیر استفاده شد .نرم افزارهای مورد
استفاده در این تحقیق شامل نرم افزار  SPSS 22و Lisrel 8.8
میباشد.
برای جمع آوری دادههای پژوهش از ابزارهای زیر استفاده شد:
پرسشنامه اخالق حرفهای :پرسشنامه اخالق حرفهای قاسم زاده و
همکاران در  1بعد؛ مسئولیتپذیری ،صادق بودن ،عدالت و انصاف،
وفاداری ،برتریجویی و رقابت طلبی ،احترام به دیگران ،همدردی با
دیگران و رعایت و احترام نسبت به ارزشها و هنجارهای اجتماعی و در
 11گویه تنظیم شده است .این پرسشنامه بر اساس مقیاس لیکرت 0
درجهای میباشد .روایی پایایی این پرسشنامه در تحقیقات پیشین و
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همچنین توسط اساتید صاحبنظر مورد تأیید قرار گرفته است .در
پژوهش ،ضریب پایایی پرسشنامه اخالق حرفهای  5/25درصد به دست
آمد [.]10

تصویر  :1مدل مفهومی پژوهش

پرسشنامه جو سازمانی :جو سازمانی با استفاده از پرسشنامه  0سوالی
جاو و لئو در سال  3552سنجیده شد که دو بعد جو نوآورانه ( 3سؤال)
و جو همکارانه ( 2سؤال) را میسنجد [ .]11و پایایی آن در پژوهش
براتی و همکاران ( )1223برابر  5/15گزارش شده است.
مقیاس بهزیستی روانشناختی :این مقیاس را ریف در سال 1325
طراحی کرد .فرم اصلی از  135سؤال تشکیل میشود ،ولی در مطالعات
بعدی فرمهای کوتاهتر  22سوالی 02 ،سوالی و  12سوالی نیز تهیه شده
است .در این پژوهش بنابر پیشنهاد سازنده و محققان از فرم  02سوالی
استفاده گردید.
مقیاسهای بهزیستی روانشناختی دارای  1خرده آزمون پذیرش خود،
رابطه مثبت با دیگران ،خودمختاری ،زندگی هدفمند ،رشد شخصی و
تسلط بر محیط است .در فرم  02سوالی هر عامل از  3سؤال تشکیل
میشود .از آزمودنی درخواست میشود سؤاالت را خوانده و قضاوت
درباره خودش را بر روی یکی از گزینههای کامال مخالف ،تا حدودی
مخالف ،خیلی مخالف ،خیلی کم موافق ،تا حدودی موافق و کامال موافق
مشخص سازد .روایی و پایایی مقیاسهای بهزیستی روانشناختی در
پژوهشهای متعددی مناسب گزارش گردیده است .دایرندوک []11
همسانی درونی خرده مقیاسها را مناسب و آلفای کرونباخ آنها را بین
 5/11تا  5/35یافته است .چمت و ریف [ ]12همسانی درونی
مقیاسهای بهزیستی روانشناختی را بین  5/23تا  5/35گزارش دادهاند.
در پژوهش دیگری ریف ضریب همسانی درونی مقیاسها را بین 5/21
تا  5/32یافته است.
در این مطالعه نیز همسانی درونی مقیاسهای بهزیستی روانشناختی
بین  5/12تا  5/23بدست آمد .روایی نسخه فارسی پرسشنامه در
مطالعه بیانی و همکاران [ ]13مطلوب گزارش شده بود.

یافتهها
در جدول  1شاخصهای آمار توصیفی متغیرهای پژوهش نشان داده
شده است .همانگونه که مشاهده میشود ،تسلط بر محیط بیشترین
میانگین و انحراف معیار؛ و صادق بودن ،کمترین میانگین و انحراف
معیار را دارد .در جدول  1ضرایب پایایی حاصل از ابزارهای پژوهش نیز
درج شده است .مالحظه میشود که پایایی ابزارها مناسب است.
جدول  3ضرایب همبستگی بین متغیرهای مالک و پیش بین را نشان
میدهد .همانطور که در جدول  3مشاهده میشود مسئولیت پذیری با
بهزیستی روانشناختی رابطه مثبت و معناداری دارد .یعنی با افزایش
مسئولیت پذیری میزان بهزیستی روانشناختی افزایش مییابد.
همچنین صادق بودن ،عدالت و انصاف ،برتری جویی و رقابت طلبی،
رعایت ارزشها و هنجارهای اجتماعی ،جو نوآورانه و جو همکارانه با
بهزیستی روانشناختی رابطه مثبت و معنی داری دارند .به عبارت دیگر
هرچه قدر میزان متغیرهای یاد شده افزایش یابد بر بهزیستی
روانشناختی پرستاران نیز افزوده میشود .همچنین در جدول 3
مشاهده میشود که وفاداری ،احترام به دیگران و همدردی با دیگران با
بهزیتس روانشناختی رابطه معناداری ندارند.
در جدول  2نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون متغیرهای پژوهش بیان
شده است .بنابر نتایج تحلیل رگرسیون مندرج در جدول  ،2مسئولیت
پذیری ،صادق بودن ،عدالت و انصاف ،برتری جویی و رقابت طلبی،
رعایت ارزشها ،جو همکارانه و جو نوآورانه  23درصد از واریانس
بهزیستی روانشناختی را تبیین میکنند .یعنی  23درصد از واریانس
بهزیستی روانشناختی مربوط به متغیرهای ذکر شده است .و  11درصد
باقیمانده مربوط به متغیرهای دیگر است .همچنین ،مشاهده میشود
که ،با افزودن یه واحد مؤلفه مسئولیت پذیری به اندازه  5/130از
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بهزیستی روانشناختی ،با افزودن یه واحد صادق بودن به اندازه 5/112
از بهزیستی روانشناختی ،با افزودن یه واحد عدالت و انصاف به اندازه
 5/120از بهزیستی روانشناختی ،با افزودن یه واحد برتری جویی و
رقابت طلبی به اندازه  5/213از بهزیستی روانشناختی ،با افزودن یه
واحد رعایت ارزشها و هنجارهای اجتماعی به اندازه  5/132از بهزیستی

روانشناختی ،با افزودن یک واحد جو نوآورانه به اندازه  5/123از
بهزیستی روانشناختی و با افزودن یه واحد جو همکارانه به اندازه 5/121
از بهزیستی روانشناختی ،افزایش مییابد.

جدول  :1شاخصهای آمار توصیفی مربوط به متغیرهای پژوهش
متغیر

انحراف معیار

میانگین

آلفای کرونباخ

گوتمن

3/323

2/121

5/022

5/11

صادق بودن

3/522

2/213

5/031

5/102

عدالت و انصاف

2/250

3/132

5/132

5/051

وفاداری

2/511

3/211

5/111

5/102

برتری جویی و رقابت طلبی

2/210

3/212

5/152

5/101

احترام به دیگران

2/111

1/220

5/122

5/113

همدردی با دیگران

3/132

1/151

5/221

5/012

رعایت ارزشها و هنجارهای اجتماعی

2/351

11/020

5/052

5/131

جو نوآورانه

2/310

3/511

5/031

5/121

جو همکارانه

3/232

1/200

5/120

5/051

مسئولیت پذیری

پذیرش خود

2/510

1/031

5/122

5/032

رابطه مثبت با دیگران

2/313

11/521

5/230

5/152

خود مختاری

0/211

12/130

5/110

5/21

زندگی هدفمند

2/012

15/531

5/111

5/231

رشد شخصی
تسلط بر محیط

0/502
1/123

13/102
12/221

/302
5/211

5/210
5/223

جدول  :2ضرایب همبستگی بین متغیرهای مالک و پیش بین
متغیر پیش بین

بهزیستی روانشناختی

مسئولیت پذیری

**5/10

صادق بودن

**5/230

عدالت و انصاف

**5/11

وفاداری

5/123
**

5/202

برتری جویی و رقابت طلبی
احترام به دیگران

5/310

همدردی با دیگران

5/552

رعایت ارزشها و هنجارهای اجتماعی

**5/313

جو نوآورانه

**5/230
**5/113

جو همکارانه
** P > 5/551
جدول  :3تحلیل رگرسیون سازگاری شغلی
متغیرها

خطای معیار

R

R2

 R2تعدیلی

5/121

5/231

5/213

3/30

صادق بودن

5/121

5/231

5/213

3/30

11/211

عدالت و انصاف

5/121

5/231

5/213

3/30

11/211

5/230

مسئولیت پذیری

اندازه گیری

معنی

F

B

SEb

β

t

11/211

3/023

5/212

5/130

2/121

5/555

1/220

5/203

5/112

2/502

5/555

5/230

5/120

3/210

5/553

داری

برتری جویی و رقابت طلبی

5/121

5/231

5/213

3/30

11/211

5/123

5/132

5/213

3/201

5/551

رعایت ارزشها و هنجارهای اجتماعی

5/121

5/231

5/213

3/30

11/211

5/031

5/213

5/132

2/233

5/555

جو نوآورانه

5/121

5/231

5/213

3/30

11/211

5/110

5/251

5/123

2/320

5/551

جو همکارانه

5/121

5/231

5/213

3/30

11/211

1/311

5/213

5/121

0/552

5/555
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غریبزاده و همکاران

تصویر  :2تحلیل مسیر حاصل از متغیرهای پژوهش

پرستاران در هنگام فعالیت احساس تبعیض در سازمان را بکنند ممکن
با دلزدگی از شغل مواجه شده و در نتیجه به ناعدالتی در سازمان را
احساس بکنند و اگر در سازمان مربوطه عدالت و انصاف بین قسمتهای
مختلف سازمان برقرار شود میتواند به بهزیستی روانشناختی مؤثر و
بهتر پرستاران بینجامد.
براساس یافتههای موجود در جدول  ،3برتری جویی و رقابت طلبی با
بهزیستی روانشناختی رابطه مثبت و معناداری دارد .یعنی با افزایش
برتری جویی و رقابت طلبی در سازمان ،میزان بهزیستی روانشناختی
افزایش مییابد .همچنین برتری جویی و رقابت طلبی ،بهزیستی
روانشناختی را نیز پیش بینی میکند.
همچنین براساس یافتههای موجود در جدول  ،3رعایت ارزشها و
هنجارهای اجتماعی با بهزیستی روانشناختی رابطه مثبت و معناداری
دارد .یعنی با افزایش رعایت ارزشها و هنجارهای اجتماعی در سازمان،
میزان بهزیستی روانشناختی افزایش مییابد .همچنین رعایت ارزشها و
هنجارهای اجتماعی ،بهزیستی روانشناختی را نیز پیش بینی میکند.
همچنین براساس جدول  ،3جو نوآورانه با بهزیستی روانشناختی رابطه
مثبت و معناداری دارد .یعنی با افزایش جو نوآورانه در سازمان ،میزان
بهزیستی روانشناختی افزایش مییابد .همچنین جو نوآورانه ،بهزیستی
روانشناختی را نیز پیش بینی میکند.
در نهایت با توجه به جدول  ،3جو همکارانه با بهزیستی روانشناختی
رابطه مثبت و معناداری دارد .یعنی با افزایش جو همکارانه در سازمان،
میزان بهزیستی روانشناختی افزایش مییابد .همچنین جو همکارانه،
بهزیستی روانشناختی را نیز پیش بینی میکند.
بنابراین میتوان گفت که اخالق حرفهای مدیران و جو سازمانی میتواند
بهزیستی روانشناختی را پیش بینی نماید.
یافتهها در زمینه رابطه بین اخالق حرفهای و جو سازمانی با بهزیستی
روانشناختی پرستاران معنادار بود .نتایج تحقیقات حاضر با نتایج
تحقیقات منتخب یگانه و همکاران ( )1232که رابطه بین رابطه جو
اخالقی سازمانی با بهزیستی روانشناختی ،تعهد سازمانی ،استرس شغلی
و قصد ترک شغل را مثبت و قابل توجه گزارش دادهاند و مارتین و کولن
( )3551نیز در تحقیق خود بیان کردند که ادراکات مثبت از جو اخالقی
سازمانی به دلیل اینکه امکان پیشبینی تعامالت واضح و روشن را برای

در تصویر  3الگوی تحلیل مسیر متغیرهای پژوهش نشان داده شده
است .همانطور که در الگو مشاهده میشود ،متغیرهای مسئولیت
پذیری ،صادق بودن ،عدالت و انصاف ،برتری جویی و رقابت طلبی،
رعایت ارزشها ،جو همکارانه و جو نوآورانه بطور مستقیم بر بهزیستی
روانشناختی تأثیر دارند .همچنین وفاداری بطور غیر مستقیم ،از طریق
صادق بودن بر بهزیستی روانشناختی اثر میگذارد.
همچنین نتایج تحلیل عاملی تائیدی نشان میدهد که مدل از برازش
مناسبی برخوردار میباشد .باال بودن مقدار شاخصهای برازش CFI
برابر  GFI ،5/13برابر با  ،5/30شاخص  RMRبرابر با  5/50و شاخص
 RMSEAبرابر با  5/213میباشد .همچنین سطح آماره خی دو به
درجه آزادی ( )X2/dfنشان میدهد الگوی ارتباطی مبتنی بر تحلیل
مسیر برازش دارد .مجذور خی را «شاخص بد» برازش نیز نامیدهاند،
زیرا معنی داری آن نشان دهنده تفاوت معنی دار کوواریانس برآورد
شده و مشاهده شده است ،که به دلیل بستگی آن به حجم نمونه با
افزایش آن همواره معنی دار میشود .به همین دلیل ،از شاخص X2/df
استفاده شد که مقدار باالتر از  3برازش خوب را نشان میدهد [.]35

بحث
هدف از پژوهش حاضر تعیین تأثیر اخالق حرفهای مدیران و جو
سازمانی بر بهزیستی روانشناختی پرستاران شهرستان اردبیل میباشد.
همانطور که در جدول  3مشاهده شد ،مسئولیت پذیری با بهزیستی
روانشناختی رابطه مثبت و معناداری دارد .یعنی با افزایش مسئولیت
پذیری در بین پرستاران میزان بهزیستی روانشناختی افزایش مییابد.
همچنین مسئولیت پذیری ،بهزیستی روانشناختی را نیز پیش بینی
میکند.
همچنین صادق بودن نیز با بهزیستی روانشناختی رابطه مثبت و
معناداری دارد .یعنی با افزایش صداقت در سازمان در بین پرستاران
میزان بهزیستی روانشناختی افزایش مییابد .همچنین صادق بودن،
بهزیستی روانشناختی را نیز پیش بینی میکند.
همچنین در جدول  ،3عدالت و انصاف با بهزیستی روانشناختی رابطه
مثبت و معناداری دارد .یعنی با افزایش عدالت و انصاف در سازمان،
میزان بهزیستی روانشناختی افزایش مییابد .همچنین عدالت و انصاف،
بهزیستی روانشناختی را نیز پیش بینی میکند .بنابراین چنانچه
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بسترسازی را برای جو نوآورانه و همکارانه پرستاران در محیط کاری
فراهم کرده و کمتر زمینه را برای رعایت ارزشها ،وفاداری و صداقت
پرستاران فراهم کردهاند .در صورتی اگر افراد بتوانند با توجه به نیازها
و عالیق و صداقت عمل خودشان در کاری مشغول باشند ،بهتر قادر
خواهند بود از تواناییهای خود به بیشترین و موثرترین نفع استفاده
از آنجایی که پرستاران از مهمترین اقشار جامعه به حساب میآیند لذا
پیشنهاد میشود که محققان و مسووالن سازمانهای مربوطه توجه
بیشتری به بخش پژوهش در زمینه شناسایی راههای ارتقاء عمکلرد و
کارایی این قشر مهم داشته باشند .جامعه آماری و قلمرو این پژوهش
پرستاران شهرستان اردبیل بوده است که این امر از میزان تعمیم پذیری
نتایج و یافتههای پژوهش به دیگر حوزهها و سازمانهای دارای
ویژگیهای متفاوت میکاهد ،بنابراین پیشنهاد میشود که پژوهشهای
دیگری در جوامع آماری و قلمروهای مکانی متفاوت دیگر نیز انجام شود
تا قدرت تعمیم پذیری نتایج را در طیف گستردهای از محیطهای
سازمانی را افزایش دهد .بعالوه اینکه استفاده از پرسشنامههای خود
گزارشگری به عنوان تنها ابزار گردآوری دادهها محدودیتهای خاص
خود را دارد.

کارکنان فراهم میآورد ،سالمت و بهزیستی روانشناختی آنها را افزایش
میدهد ،همسو میباشد.

نتیجهگیری
بر اساس نتایج پژوهش حاضر میتوان گفت که؛ سازمانها باید نسبت
به جو و محیط سازمان توجهی خاص داشته باشند ،زیرا همانطور که
نبود جو مثبت در سازمان دارای آثار مخرب است ،جو مثبت سازمانی
نیز زمینهای برای بروز تواناییهای بالقوه افراد است .به عبارت دیگر،
بیمارستانها میتوانند برای افزایش جو همکارانه تمایل افراد را به
تمایل با یکدیگر افزایش دهند و با تشویق همکاری و نوآوری در سازمان
از آثار مثبت آن بهره مند شوند.
همچنین مدیران سازمانها و بخصوص بیمارستانها که از ارگان مهم هر
کشوری محسوب میشوند نیز باید در روند اخالق حرفهای در سازمان
توجه کرده و به توسعه بیشتر و بهتر آن بپردازند .چرا که پرستاران از
اقشار مهم جامعه محسوب میشوند و کوچکترین خللی در بخش
پرستاری میتواند جان انسانها را به خطر بیندازد .با توجه به اینکه در
پژوهش حاضر ،تأثیر اخالق حرفهای و جو سازمانی بر بهزیستی
روانشناختی پرستاران مورد بررسی قرار گرفته است ،پیشنهاد میگردد
پژوهشگران بعدی رابطه یا تأثیر این متغیرها را با عوامل دیگری بررسی
نمایند.
رعایت اخالق حرفهای و جوسازمانی مطلوب با ضرایب مسیر باالیی که
با بهزیستی روانشناختی دارد ،میتواند عاملی مؤثر و قدرتمند برای
توانمندی پرستاران محسوب شود و با توجه به نتایج ،مدیران و
سرپرستان واحدهای بیمارستانهای شهرستان اردبیل ،بیشترین

سپاسگزاری
از تمامی پرستاران شرکت کننده در این مطالعه و همچنین تمامی
افرادی که در این مطالعه ما را یاری رساندند ،تشکر و قدردانی میکنیم.
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