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چکیده

مقدمه: فضای اخالقی جز مهمی از فضا یا فرهنگ سازمانی است که نه فقط بعد اخالقی کارکنان 

سازمان بلکه بازده کاری را نیز تحت تاثیر قرار می دهد. ارتقاء فضای اخالقی در مؤسسات بهداشتی 

درمانی باعث واکنش بهتر پرستاران در برابر تنش اخالقی و سایر علل ایجاد کننده نارضایتی در محیط 

کاری و در نهایت ماندگاری در شغل آنها شود.

هدف: از این مطالعه بررسی ارتباط بین جو اخالقی و تمایل به ماندگاری در کار پرستاران شاغل در 

بیمارستان تأمین اجتماعی استان گلستان در سال1392 می باشد.

مواد و روش ها: این پژوهش یک مطالعه توصیفی- همبستگی بود. محیط پژوهش را بیمارستان های  

تأمین اجتماعی شهرهای گرگان و گنبد استان گلستان تشکیل می دادند. روش نمونه گیری به صورت 

تمام شماری بر روی)165( پرستار انجام شد. ابزار گردآوری داده ها شامل سه پرسشنامه؛ اطالعات 

دموگرافیک، جو اخالقی  کالن)1993( و تمایل به ماندگاری در کار توسط هانشو)1985( بود. تجزیه 

و تحلیل داده ها با استفاده از رگرسیون خطی تحت برنامه  Spss 16 انجام شد. 

 یافته ها: جو اخالقی با میانگین)11/2± 93/2( در سطح مطلوب و تمایل به ماندگاری در کار

)6/8± 33/7( به میزان متوسط بود. آزمون های استنباطی بین جواخالقی و تمایل به ماندگاری 

در کار پرستاران  اختالف معنی داری را نشان داد. هم چنین ارتباط مستقیم و معناداری بین آنها 

وجود داشت، طوری که به ازای هر یک نمره افزایش جو اخالقی0/12شانس تمایل به ماندگاری در 

 .)P=0/008 ،OR =0/12( .کار پرستاران بیشترخواهد شد

نتیجه گیری: در راستای نتایج مدیران پرستاری می توانند برای کاهش تمایل به ترک از کار پرستاران 

به بهبود فضای اخالقی محیط کار مبادرت ورزند.
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 مقدمه

پرستاری حرفه ای اســت که همواره بنا بر ماهیت خود با مسائل 

اخالقی شــایعی رو به رو بوده اســت )1( و همــواره این فضای 

اخالقی اســت که مشخص می کند تا چه حد بر اساس معیارهای 

اخالقــی تصمیم گیری می شــود. جو اخالقی یــا فضای اخالقی 

ســاختاری اســت روانی که  حاصل مجموعه ادراکات مشترک، 

ثابت و معنی داری اســت که کارکنان دربــاره رویه های اخالقی 

و سیاســت های موجود در سازمانشان دارند.  فضای اخالقی جز 

مهمی از فضا یا فرهنگ ســازمانی اســت که نه فقط بعد اخالقی 

کارکنان ســازمان بلکه بازده کاری را نیز تحت تأثیر قرار می دهد 

)2، 3(. در محیط درمانی جو اخالقی به شــرایطی گفته می  شود 

که تصمیم گیری اخالقی را تســهیل می نماید. برخی محققان بر 

این باورند که ارتقا فضای اخالقی در موسسات بهداشتی درمانی 

باعث واکنش بهتر پرســتاران در برابر تنش اخالقی و سایر علل 

ایجــاد کننده نارضایتی در محیط کاری می شــود )4(. مطالعات 

بســیاری نشان داده اند که نارضایتی شغلی یکی از عوامل مؤثر بر 

ترک حرفه پرستاری می باشد )5(.

متاسفانه امروزه کمبود نیروی پرستاری به عنوان یک مشکل رو 

به افزایش در سراســر جهان مطرح می باشــد )6(. کمبود نیروی 

پرســتاری و ترک خدمت یا ترک حرفه در پرســتاران مشکالت 

بزرگی در خدمت رســانی به بیمار، کیفیت مراقبت و هزینه های 

درمانی ایجاد کرده است )7(. در حالی که با توجه به رشد روزافزون 

جمعیت، چه به دلیل افزایش میزان موالید در کشورهای در حال 

توســعه و چه به دلیل افزایش طول عمر در کشورهای صنعتی، 

نیاز به خدمات بهداشتی- درمانی و مراقبت های پرستاری روز به 

روز بیشــتر حس می شود )8( و این در حالی است که نیروی کار 

فعال پرستاری رو به کاهش است )7(. 

بخش بهداشــت و خدمات انســانی آمریکا در سال 2002 پیش 

بینی کرد که تا سال 2011 تعداد نیروهایی که به حرفه پرستاری 

وارد می شــوند برابر با آن هایــی خواهد بود که این حرفه را ترک 

می نمایند. این بخش در ســال 2004 گزارش نمود که فقط 83 

 درصد از جمعیت پرســتاران مشــغول به کار می شوند و حدود

30- 15 درصد این حرفــه را ترک می-نمایند )7،9(. در مطالعه 

ای در کشــور ما 47/8% هیچ تمایلی به ترک از کار نداشــتند و 

تنها 21/4% از شدت تمایل ترک از کار باالیی برخوردار بودند)6(. 

مطالعات نشان می دهد 43درصد پرستاران به دلیل تنیدگی های 

اخالقی در محیط کار شــغل خود را ترک می کنند)10(. پدیده 

کمبود پرســتاری می تواند بر ارائه خدمات توســط بیمارستان ها 

نیز تأثیرات منفی  همچون افزایش هزینه های استخدامی، افزایش 

حجم کاری کارکنان باقی مانده و متعاقب آن کاهش رضایتمندی 

شــغلی و کیفیت مراقبتی از بیمــاران، افزایش زمان انتظار برای 

بیماران جهت دریافت مراقبت و افزایش شــکایات  داشته باشد 

)10،11( همچنین خروج پرستاران از چرخه درمانی باعث کمبود 

نیروی انسانی و باال رفتن سن پرستاران می گردد )12(.

مطالعات نشــان دهنده آن اســت که محیط کاری و شرایط آن 

نقش مهمی در فرایند ترک حرفه داشته اند )13(. به عنوان مثال 

مطالعه رحیم نیا و همکارانش ضمن تأکید بر هویت سازمانی، جو 

اخالقی را در شــکل گیری آن مؤثر دانســته و بیان نموده اند که 

جو اخالقی به صورت مســتقیم و غیر مســتقیم )از طریق هویت 

ســازمانی( بر تمایل به ترک خدمت کارکنان مؤثر اســت )14(. 

همچنین کورلی نیز در پژوهش خود جو اخالقی محیط کار را در 

بروز دیسترس اخالقی و ترک حرفه پرستاری تأثیر گذار دانسته 

اســت )15(. جو اخالقی باال می تواند در افزایش رضایت شغلی و 

تعهد سازمانی نقش داشته و همچنین می تواند سبب کاهش نیت 

ترک خدمت و یا میل بیشتر جهت ماندگاری در کار تأثیر مثبتی 

داشته باشد)16(.

مقولــه جو اخالقی بر تمایل به ماندگاری در حرفه پرســتاری از 

اهمیت خاصی برخوردار است. زیرا نامناسب بودن فضای اخالقی 

موجب کاهش نارضایتی شــغلی و تمایل به ترک از کار می شود 

که این مسئله بار اقتصادی زیادی را بر سازمان برجای می گذارد. 

لذا با توجه به کمبود نیروی انســانی پرستار و لزوم ارائه خدمات 

مراقبتی مناسب و محدود بودن مطالعات داخلی در زمینه ارتباط 

فضــای اخالقی با تمایل به ماندگاری در کار پرســتاران محققان 

برآن شــدند تا به مطالعه ای تحت عنوان بررســی جو اخالقی با 

تمایل به ماندگاری در کار پرستاران بپردازند.

 مواد و روش ها

این پژوهش یک مطالعه توصیفی- همبستگی بود. جامعه پژوهش 

را کلیه پرســتاران شــاغل در بیمارســتان های تامین اجتماعی 

استان گلستان در سال 1392 تشکیل می دادند. محیط پژوهش 

بیمارســتان های حکیم جرجانــی گرگان  و خاتــم االنبیاگنبد 

کاووس بودند. رروش نمونه گیری به صورت سرشماری بوده است 

که پرســتاران از بین تمامی واحدهای پژوهش که دارای مدرک 
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کارشناسی پرســتاری با سابقه بیش از دو سال کار پرستاری که 

در یکســال اخیر نیز در بیمارســتان های تامین اجتماعی استان 

گلســتان مشــغول به کار و فاقد بیماری روحــی، مزمن بودند؛ 

انتخاب شــدند. در نهایت از بین )210( نفر که شرایط شرکت در 

این مطالعه را داشتند )165( نفر در این پژوهش شرکت نمودند 

کــه 40 نفر  از شــرکت در مطالعه امتناع نمودنــد و  5 نفر نیز 

پرسشنامه را به صورت ناقص تکمیل نمودند.

در این پژوهش، محقق بعد از کســب اجازه از مسئولین دانشگاه 

آزاد اســالمی و ارائه مجوز به مســئولین بیمارستان های تامین 

اجتماعی و جلب نظر سرپرستار و مسئول شیفیت در سه شیفیت 

صبح، ظهر و عصر به بخش های بیمارســتان مراجعه نموده و بعد 

از توضیــح اهداف پژوهش و جلب رضایــت آگاهانه از واحدهای 

پژوهش به آنها اطمینان می داد که کلیه اطالعات به دست آمده 

محرمانه باقی خواهد ماند و تمامی پرسشنامه ها بدون نام  خواهد 

ماند. همچنین به تمامی واحدهای پژوهش این فرصت داده شــد 

با رضایت کامل و آگاهانه در این مطالعه شرکت نمایند و اگر هم 

در حین مطالعه قصد ترک پژوهش را داشتند این انتخاب به آنها 

داده می شــد. اطالعات این مطالعه در مدت 3 هفته جمع آوری 

گردید. زمان تکمیل پرسشــنامه 20-30 دقیقه بود که در زمان 

تکمیل پرسشــنامه محقق در کنار واحدهای پژوهش بوده تا در 

صورت هر نوع سوال یا ابهامی توضیحات کافی و روشن داده شود. 

ابزار گرداوری داده ها شامل سه پرسشنامه؛ مشخصات دموگرافیك، 

اســتاندارد جــو اخالقــی )Ethical climate( ویکتورکالن  که 

 در ســال 1993 ســاخته شــد و پرسشــنامه تمایــل بــه کار

))Anticipated Turnover Scale )ATS( که در ســال 1985 

توســط هانشو ساخته شده بودند. ابزار فضای اخالقی حاوی)26(  

پرســش بود و در مقیاس لیکرت پنج گزینه ای که درآن پاسخ ها 

از 1 تا 5 دســته بندی شــده اند قرار داشــت. گزینه ها درگستره 

تقریبــًا هرگــز معادل یك تا تقریبًا همیشــه )معــادل پنج( قرار 

داشــتند. همچنین محدوده ی نمرات در این ابزار بین )1 تا 5( 

بوده اســت و هر چقدرنمره فرد بیشتر باشد نشان دهنده فضای 

اخالقی مثبت تری در محیط اســت. پاســخ دهنــدگان به پنج 

فاکتور که شامل؛ ارتباط با» همکاران «، »بیماران «، »مدیران«، 

»بیمارستان«،»پزشکان« بود، پاسخ می دادند. پایایی این ابزار در 

مطالعات زیادی مورد تأیید قرار گرفته)2(. هچنین در این تحقیق 

توســط آزمون مجدد پایایــی این ابزار را با ضریب همبســتگی 

)0/86( مورد تائید قرار داد.

مقیاس تمایل بــه ماندگاری در کار در طیف 5 درجه ای لیکرت 

)کاماًلموافقــم )5( وکاماًل مخالفم )1( اســت که نمره آن از  )5(  

تا )60( متفاوت بوده و نمره باال نشــان دهنده تمایل به ماندگاری 

درکار بیشتراســت. محتوی این پرسشنامه در مورد تمایالت فرد 

برای ماندن در شغل یا ترک از شغل می باشد. پایایی این ابزار در 

مطالعه هانشــو با آلفای کرونباخ 0/84 مورد استفاده قرار گرفت 

)17(. از ایــن ابزار حریری و همکاران در ســال)1391( بر روی 

پرستاران دانشگاه علوم پزشکی شــهید بهشتی استفاده نمودند 

که همبســتگی درونی ابزار)80%( و پایایی آن )r=0/81( گزارش 

شــده بود. همچنین روایی محتوی این ابــزار مورد تائید 10 نفر 

از اعضای هیئت علمی دانشــگاه علوم پزشــکی شــهید بهشتی 

قرار گرفته بــود)7(. در پژوهش حاضرهــم  پایایی ابزار با روش 

الفای کرونباخ)72%( محاسبه شد. پس از وارد نمودن  داده ها در 

نرم افزار آماریSPSS16 به کمک آمار توصیفی )جدول، میانگین 

و انحراف معیار( و آمار استنباطی )ضریب رگرسیون خطی( مورد 

تجزیه تحلیل قرار گرفتند. 

 یافته ها

میانگین سنی واحدهای پژوهش)5/2± 35( سال با سابقه کاری 

)5/5 + 9/5( ســال بود که بیشــترین درصد واحدهای پژوهش 

)90/3%)149نفــر( مــدرک کارشناســی و  )83%)137نفر( با 

ســمت پرســتار مشــغول به کار بودند )جدول 1(. نتایج تمامی 

متغیر تشــکیل دهنده جو اخالقی، یعنی جو ارتباطی با همکاران، 

بیماران، مدیران، پزشــکان و بیمارستان را باالتر از حد میانگین 

نشان داد)جدول2(.

جو اخالقی با  میانگین )11/2± 93/2(  بیش از سطح میانگین و 

تمایل به ماندگاری در کار )6/8± 33/7( به میزان بیش از سطح 

میانگین بود که آزمون آماری اختالف معنی داری را نشــان داد. 

)p>0/01(

.p >0/01 ،B = -0/12 ،Beta = -0/2 ،CI %95 )36/6-53/99( 

هــم چنین طبــق معادله فوق بــه ازای هر یــک درجه افزایش 

جواخالقی یک درجه تمایل به ماندگاری در کار پرستاران بیشتر 

می شود.

آزمون آماری رگرســیون خطی بین جو اخالقــی با متغییرهای 

 ،)p=0/7(تاهل ،)p=0/97(جنــس ،)p=0/46(دموگرافیک ســن

سابقه کار)p=0/7(، اختالف معنی داری را نشان نداد.
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همچنین  ضریب همبســتگی رگرســیون خطی بیــن تمایل به 

 ،)p=0/69(ماندگاری از کار پرستاران با مشخصات دموگرافیک سن

جنس)p=0/57(، تاهل)p=0/1(، ســابقه کار)p=0/93(، اختالف 

معنی داری را نشان نداد.

 بحث

یافته هــا حاکی از وجــود ارتباط معنی داری بیــن جو اخالقی و 

تمایل به ترک خدمت در پرســتاران بالینی بود. بدین معنی که 

به ازای هر یک نمره افزایش جو اخالقی )0/12( شــانس تمایل 

به ماندگاری در کار پرستاران بیشترخواهد شد. لذا این مسئله به 

عنوان یکی از مهمترین مولفه های پیش بینی کننده در تمایل به 

ماندگاری در حرفه پرســتاری می باشد. در مطالعه ای نشان داده 

شده که شرایط محیط کار و تامین نیازهای پرستاران با تمایل به 

ترک از شغل ارتباط معنی داری وجود دارد و بهبود فضای کاری 

موجب افزایش رضایتمندی شــغلی و کاهش میزان ترک از کار 

می شود)17(.

جوالیی)1385( نامناسب بودن محیط کار بالینی را از اولویت های 

مهم در ترک از کار پرســتاران می داند)8(. اســتون و همکاران 

)2007( نیز جو سازمانی را از عوامل مؤثر بر کیفیت زندگی کاری 

و تمایل به ماندگاری در کار پرســتاران بیان کرده اســت)18(. 

المالکی)2012( برهمین اســاس ایجاد یک محیط کاری مناسب 

را موجب افزایش رضایت شــغلی و کاهش میــل به ترک از کار 

پرســتاران می داند که نتیجه نهایی آن  بهبود و ارتقاء خدمات و 

مراقبت های پرستار است )19(.

نتایــج؛ میزان جو اخالقــی و تمامی متغیرهــای آن را باالتر از 

میانگین نشــان دادند. احمــدی و همکاران)1391( نیز نشــان 

دادنــد که حمایت سرپرســتار و همکاران  به طور غیرمســتقیم 

و معکــوس با قصدترک از خدمت بترتیــب؛ )0/16-( و )0/06-( 

دارای رابطه معنی داری اســت. بعبارت دیگر؛  با افزایش حمایت 

سرپرستار و همکاران از پرستاران میزان ترک از خدمت آنها کمتر 

می شود)5(. جوالیی و همکاران در نتایج تحقیق خود به این نکته 

توجه داشــتند که موضوعات اخالقی در سازمان های مراقبتی با 

مفاهیم مراقبت از بیمــار، ارتباط با همکاران، متخصصان و خود 

سازمان در ارتباط است)2(.

در مطالعه حاضر میزان جواخالقی در پرستاران تامین اجتماعی 

استان گلســتان باالتر از میزان میانگین بود که بیشترین مشکل 

جواخالقی از  دیدگاه پرســتاران عدم توجه پزشــکان به نظرات 

پرستاران بود ه که  )31درصد(  معتقد بودند گاهی و )30درصد(  

عقیده داشــتند به ندرت پزشــکان در تصمیمــات درمانی خود 

نظرات پرســتاران را جویا می شــوند. حریری)1391( نیز عوامل 

حرفه ای و عدم توجه به مسئولین ذی ربط به پیشنهادات و نظرات 

پرســتاران به خصوص در مواقع ضروری را از جمله عوامل مؤثر 

در تــرک از کار ذکر می کند)20(. عواملی مانند ارتباط و رفتاری 

توام با اعتماد، روشــن بودن وظایف، تصمیم گیری مشــارکتی، 

درک ارزش کار پرســتاران از عوامل مؤثر در ماندگاری از شــغل 

پرســتاری ذکر شــده است )21(. برهمین اســاس بهبود فضای 

اخالقی بخش های کاری موجب کاهش اســترس شــغلی و رفع 

تضادهای در بخش می گردد.

نتایج این مطالعه ارتباط معنی داری را بین جو اخالقی و مشخصات 

جدول1. خصوصیات دموگرافیک در پرستاران شاغل 

فراوانی )درصد(متغییرها

جنس
106)64/2%(زن
59)35/8%(مرد

تأهل
35)21/2%(مجرد
130)78/8%(متأهل

سن

29)17/6%(30-20 سال
100)60/6%(40-30 سال
36)21/8%(باالی40سال

سابقه کار

29)17/6%(5-2 سال
81)49/1%(10-5 سال
24)14/5%(15-10 سال

31)18/8%(باالی 15 سال

جدول2. عوامل تشکیل دهنده جواخالقی در پرستاران 

میانگین و انحراف معیارمتغییرهای جو اخالقی
2 + 15جوارتباطی با مدیران)20-1(
2+ 14/5جوارتباطی با بیماران)20-1(
4/1 + 22/8جوارتباط بامدیران)30-1(
3/7 + 19/9جوارتباط باپزشکان)30-1(

3/1+20/8جوارتباط با بیمارستان)30-1(
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دموگرافیک نشــان نداد. در مطالعه برهانــی و همکاران)1390( 

نیــز بین متغیر های دموگرافیک و جو اخالقی ارتباط معنی داری 

مشاهده نشــد. برهانی به نقل از مطالعه ای که در کشور آمریکا 

بیــان میکند کــه در آنجا هم  بین متغیرهــای دمگرافیک نظیر 

سن، جنس و سطح آموزش با جو اخالقی ارتباطی مشاهده نشده 

اســت. بعبارت دیگر،  مشــخصات فردی کارکنان  بر جو اخالقی 

یک ســازمان تأثیر ندارد)3(. البته به طور کلی، مطالعات کمی به 

بررســی خصوصیات دموگرافیک و جو اخالقی پرداخته اند و نیاز 

است در این رابطه مطالعات بیشتری انجام گیرد.

نتایــج این پژوهش میزان تمایل به ماندگاری در کار پرســتاران 

را بیش از میزان میانگین نشــان داد که در مطالعه ای مشابه که 

در کشــور مالزی انجام شــده میزان تمایل به ماندگاری در کار 

پرســتاران متوسط بوده )22( که مطابق با یافته های این مطالعه 

می باشد. در مطالعه ی حسام و همکاران)1391( میزان تمایل به 

ماندگاری در کار را نیز به میزان متوســط نشان دادند طوری که 

)47/8%( هیــچ تمایلی به ترک از کار نداشــتند)6( و در تحقیق 

المالکی)2012( هم تنها )40 درصد( پرستاران تمایل به ترک از 

کار داشتند)19(.

حرفه پرســتاری دارای یک جایگاه کاری عاطفی می باشد که در 

آن کیفیــت کارگروهی وحمایت از جانب همکاران بســیار مهم 

می باشــد. لذا؛ برخی از ویژگی های این موسســات موجب حفظ 

روابط شغلی می گردد و این حمایت های شغلی از جانب همکاران 

می تواند دلیلی بر ماندگاری شــغل و نادیده گرفتن ســایر عالئم 

گردد.)23(

در این مطالعه نیز بین متغیرهای دموگرافیک و تمایل به ماندگاری 

در کار نیــز ارتبــاط معنی داری نشــان داده نشــد. نتایج مطالعه 

هارت)2005( نشان داد ســن و جنس، ارتباط مستقیمی با ترک 

شغل داشته اند به گونه ای که افراد با سن باالتر و همینطور پرستاران 

زن تمایل کمتری نسبت به ترک شغل از خویش نشان داده اند که 

در رابطه با بررســی مساله جنس در مطالعه وی به دلیل کم بودن 

تعداد مردان باید با احتیاط بیشتری نسبت به تفسیر این مورد اقدام 

نمود)23(. 

حســام و همکاران)1391( در مطالعه خود بیان داشــتند که  بین 

متغییرهای سن، جنس و ترک از کار و سابقه کار ارتباط معنی داری 

وجود ندارد . ولی بین ســابقه کار با میزان ترک از کار ارتباط معنی 

داری وجــود دارد)8(. کای وزو)2009( در مطالعه خود هم  بر نبود 

رابطه معنی دار بیــن متغییرهای دموگرافیک با ترک از کار تأکید 

نمود)24(.

  دریک مطالعه مرور سیستماتیک، مطالعات مرتبط با تمایل به ترک 

حرفه پرستاری را یک مشکل چند بعدی معرفی نموده اند و عوامل 

مرتبــط باکاررا به عنوان عوامل مؤثر بر میزان تمایل به ترک حرفه 

می داند)25(. بررســی ها نشان می دهند عدم رضایت شغلی یکی از 

عوامل مؤثر در ترک از حرفه می باشــد که در این نارضایتی شغلی 

عوامل و فاکتورهای متعددی دخیل می باشد)23(.

از مهمترین محدودیت های  این تحقیق می توان مواردی را از جمله؛ 

عدم همکاری برخی از پرستاران به دلیل اعتقاد به عدم به کارگیری 

نتایج حاصل از تحقیق و عملی، اجرایی نشــدن یافته های تحقیق 

توسط مســئولین ذکر نمود. از طرفی حجم کوچک نمونه پژوهش 

به دلیل عدم وجود نمونه کافی در پرستاران بیمارستان های تامین 

اجتماعی استان گلستان بود که اجتناب ناپذیر بود. لذا توصیه می شود 

مطالعه ای مشابه  با جامعه آماری وســیع تر در پرستاران شاغل در 

بیمارستان های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی گلستان انجام گیرد.

 نتیجه گیری

نتایج نشــان دادند بین جو اخالقی و تمایل بــه ماندگاری در کار 

پرســتاران ارتباط معنی داری وجود دارد؛ طــوری که با افزایش و 

بهبود جواخالقی تمایل به ماندگاری در کار پرستاران بیشتر خواهد 

شد. در مجموع باید به این نکته توجه داشت که موضوعات اخالق 

در ســازمان های مراقبتی بــا مفاهیم مراقبت از بیمــار، ارتباط با 

همکاران، متخصصان، مدیران، بیماران و بیمارستان در ارتباط است 

و پرستاران و مدیران پرستاری می توانند با درک این مفاهیم، با بکار 

گیری روش هایی مدیریتی فضــای اخالقی را در کار  ایجاد کنند؛ 

که منجر به ارائه خدمات شایسته، افزایش رضایت شغلی و کاهش 

تمایل به ترک خدمت و هزینه های مراقبتی و درمانی  شود.

 تشکر و قدرانی

ایــن مطالعه برگرفته از پایان نامه کارشناســی ارشــد مدیریت 

منابع انســانی در دانشگاه آزاد اســالمی به شماره 126 مصوب 

1392/3/26 می باشــد. همچنین از کلیه مســئولین و پرســنل 

محترم بیمارستان های حکیم جرجانی گرگان و خاتم االنبیا گنبد 

که با اختصاص وقت خود به تکمیل پرسشنامه، پژوهشگران را در 

اجرای این مطالعه یاری نمودند سپاســگذاریم. در نهایت بر خود 

الزم می دانم که از زحمات جناب آقای دکتر حمید حجتی که در 

تدوین این مقاله مرا یاری نمودند قدردانی نمایم.
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Relationship between ethical climate and the intention to 
remain in clinical nurses

Introduction: The ethical climate is part of space or an organizational 
culture that not only the ethical dimension of the employees, but will 
also affect their work efficiency. In health care organization, ethical  
climate promotion would be changed staff nurses’ reaction to ethical 
tension and the other factors that they resulted to job dissatisfaction and 
in the end retention to their work. 
Aim: The purpose of this study was to determine the relationship  
between ethical climate and nurses’ tendency to remain in their work in 
hospitals which affiliated to Social Security Organization in Golestan 
province in 2013.
Method: This was a descriptive - correlational study.  Field research 
were hospitals which affiliated to Social Security Organization in  
Gorgan and Gonbad in Golestan province. By census sampling method 
(165) nurses were assessed.  Three questionnaires were used for data 
collection; demographic information, ethical climate’s Kalen (1988) 
and tendency to remain with Hanshow’s (1985) Anticipated Turnover 
Scale (ATS). Test and re –test showed that these are reliable (0.86). Data 
analysis by using t-test and linear regression tests and by Spss16.
Results: The ethical climate with mean (93.2 ± 11.2) was at the desired 
level, and mean of the tendency to remaining on the job (33.7 ± 6.8) 
was the average level. The statistics test showed that they were different  
significantly. And also, linear regression test showed that there is  
direct and meaningful correlation between them. That is with one 
point increase in ethical climate, tendency to remaining on the job was  
improved to (0.12) [p=0.008, OR=0.12].
Conclusion: In order to results, nurse managers could be improving 
the ethical climate of the workplace for decrease intention to turn over 
staff nurses.
Key words: ethical climate, intention to turn over, nurse, tendency to 
remain
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