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چکیده

مقدمه: مقوله مسؤولیت اجتماعی موضوعی کلیدی در نظام مدیریت سالمت است که بررسی 

همه جانبه آن نیازمند شناسایی متغیرهای زیادی است؛ چالش عمده در برنام ریزی مدیران 

پرستاری هم تعیین متغیر اصلی است که تأثیرعمده ای بر این رفتار سازمانی پرستاران دارد. 

از جمله متغیرهای تأثیرگذار بر مسؤولیت اجتماعی می توان به اخالق حرفه ای و معنویت در 

کار اشاره نمود. 

هدف: این مطالعه به بررسی مدل ارتباط بین اخالق حرفه ای و معنویت در کار با مسؤولیت 

اجتماعی در میان پرستاران بیمارستان های دولتی شهر کرمانشاه پرداخته است. 

مواد و روش ها: نوع پژوهش، توصیفی- همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش، تمامی پرستاران 

دو بیمارســتان دولتی شهر کرمانشاه در ســال 1392بودند. )386نفر( که تعداد 157 نفر با 

استناد به جدول مورگان و با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزار 

جمع آوری داده ها سه پرسشنامه استاندارد بودند: پرسشنامه اخالق حرفه ای کادوزیر)2002(؛ 

معنویت در کار میلیمان و همکاران ) 2003( و مسؤولیت اجتماعی آپایدین و ایرکان )2010(. 

پایایی پرسشنامه ها نیز با اســتفاده از آلفای کرونباخ بترتیب ؛ )0/79( ، )0/80( و  )0/70( 

محاسبه شده است. جهت تجزیه و تحلیل داده ها نیز از روش مدل یابی معادالت ساختاری با 

کمک نرم افزار لیزرل ) 8/72 ( استفاده شد. 

 یافته ها: نتایج نشــان دادند که بین اخالق حرفه ای و معنویت در کار )با مقدار t=55/2 و

  )P >0/05 و t =28/2 ( و بین معنویت در کار و مســؤولیت اجتماعی )با مقــدارP>0/05

رابطه مثبت و معنی داری وجود داشــت. همچنین معنویت در کار در رابطه بین اخالق و 

مسؤولیت اجتماعی نقش میانجی را داردکه با تائید نقش میانجی معنویت، اخالق حرفه ای 

دارای اثر غیرمستقیم، مثبت و معنی دار بر مسؤولیت اجتماعی پرستاران می باشد.

نتیجه گیری: به مدیران پرســتاری و بیمارســتان ها پیشــنهاد می گردد که برا ی افزایش 

مسؤولیت پذیری پرستاران؛ زمینه و بســترهای اخالق حرفه ای و محیط کاری را بگونه ایی 

آماده کنند که احساس ارزشمندی و مؤثر و مفید بودن را در پرستاران ایجاد نموده و در نهایت 

زمینه ساز ارتقای مسؤولیت پذیری آنها در قبال بیماران ، سازمان و جامعه باشند. 
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مدل یابی اخالق حرفه ای و معنویت در کار با مسولیت اجتماعی
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 مقدمه

در ســال های اخیر، مفهوم مسؤولیت اجتماعی سازمان ها به عنوان 

موضوعی حساسیت برانگیز و نیازمند توجه در حوزه مدیریت مطرح 

شده اســت )3-1(. مســؤولیت اجتماعی به مجموعه فعالیت هایی 

گفته می شود که صاحبان ســرمایه به صورت داوطلبانه، به عنوان 

یــک عضو مؤثر و مفیــد در جامعه، انجام می دهنــد )4(. در واقع، 

بسیاری از مصرف کنندگان و مراجعان، انتظار عمل مسؤالنه از طرف 

شرکت ها را نه تنها نسبت به ســهام داران و ذی نفعان، بلکه نسبت 

به عموم مردم و کل جامعه دارند )7-5(. در همین راســتا، اهمیت 

و نقش مســؤولیت اجتماعی در حوزه درمان به دلیل ماهیت خاص 

آن، غیرقابل انکار است، چراکه پرستاران مسؤولیت دارند تا همواره 

برای پیشــبرد روش های دسترســی به مراقبت ایمن، مطلوب و با 

کیفیت، تالش کنند )8( و مراقبت های پرستاری با کیفیت عالی را 

به صورت مستقیم و ارجاع مناسب عاری از تبعیض و قضاوت، به همه 

مددجویان ارائه دهند. احترام گذاشــتن به حقوق انسان ها و درمان 

افراد بدون در نظرگرفتن شأن آن ها، بخش جدایی ناپذیر در سیستم 

مراقبت بهداشتی است)9(. 

از طرف دیگر، بسیاری از پژوهشگران و صاحب نظران در پی شناخت 

دالیل موفقیت ها و شکست های سازمان به این نتیجه رسیده اند که 

تنها علل توفیق سازمان ها عواملی چون ساختار، تکنولوژی و تجهیزات 

نیست، بلکه عوامل غیرمادی و معنوی نیز در کامیابی سازمان ها مؤثر 

بوده انــد )10(. اصطالح معنویت در کار و محیط کار، توصیف کننده 

تجربه کارکنانی اســت که در کارشان پرحرارت و با انرژی هستند، 

کارشان آنها را ارضاء می کند، معنا و هدف را در کارشان درک می کنند 

و احساس می کنند با همکارانشان ارتباطات اثربخشی دارند )11(. از 

جمله شرایطی که در آن معنویات اجازه بروز و ظهور می یابند، شرایط 

بیماری و ناخوشی است؛ بیماری ها اتفاق های منحصر به فردی هستند 

که یک پاسخ معنوی را بر می انگیزند و این کارکنان درمانی هستند 

که در مواقعی مانند بیماری، تولد و مرگ حضور دارند. وقایع معنوی 

که پاسخ معنوی را در بیماران بر می انگیزند، می توانند فرصتی برای 

تأمین مراقبت معنوی توسط ارائه دهندگان مراقبت ها باشند )12(. در 

سال های اخیر، به معنویت با درك نقشی که در بهبودی دارد، توجه 

بسیار شده اســت. کمك در برآورده شدن نیازهای روحی بیماران و 

خانواده آنها، عنصر اساسی مراقبت بالینی شناخته شده است )13(. 

درواقع، پژوهشگران معتقدند که بین معنویت و بهبودی ارتباط وجود 

دارد )16-14(. معنویت ظرفیت تأملی است که برای همه افراد، یک 

نیروی ذاتی و منحصر به فرد بوده )17( و به افراد، احســاس بودن 

را با کیفیت هایی نظیر فطرت، ظرفیت برای دانستن درونی و منبع 

تقویتی، تجربه ذهنی مقدس، و تعالی فرد به سوی ظرفیت عشق و 

دانش بزرگ تر، القا می کند )18(. به تبع این مفهوم، معنویت در کار 

در برگیرنده ســالمت، شادکامی، فرزانگی، موفقیت و ارضای انجام 

کار است )19(. از آنجایی که دغدغه امروز بشر همواره پرداختن به 

معنویت )با اشکال مختلف آن( است؛ بنابراین از نظر ساختارگرایی 

و پدیدارشناسی، معنویت برای وارد شدن در مدلها و ادبیات رفتار 

انسانی و سازمانی دارای ارزش بسیاری است )20(.  اهمیت معنویت 

در کار به گونه ای اســت که باید به عنوان هسته اصلی ارائه خدمات 

درمانی بهداشتی درمانی در نظر گرفته شود )21(.  

پرســتاری رشته ای مستقل و شــاخه ای از علوم پزشکی است که 

رســالت آن ارائه ی خدمات مورد نیاز بهداشتی، مراقبتی درمانی و 

توانبخشی در باالترین سطح استاندارد جهت تأمین، حفظ و ارتقای 

سالمت جامعه است )22( و رعایت اخالقیات در این حرفه ضرورت 

بیشــتری دارد چراکه رفتار مبتنی بر اصول اخالقی در پرستاران، 

نقش مؤثری در بهبود و بازگشــت ســالمتی بیماران دارد )23(. 

درواقع، امروزه در کنار مسائلی مانند کمبود سرمایه انسانی و رقابت 

جهانی، بحث اخالق حرفه ای نیز به عنوان یکی از چالش های آتی 

برای برتری ســازمانها برشمرده شده است. طبق تعریف، منظور از 

رعایت اخالق، رعایت هنجارهای رفتاری اســت که بین رفتار قابل 

قبول و غیر قابل قبول تمایز ایجاد می کند. زمانی که رفتار سازمانی از 

نظر اخالقی ضعیف باشد، هزینه های عملکرد به صورت آشکار و پنهان 

افزایش می یابد. این هزینه ها را می توان در حوزه های مختلف سازمان 

مانند پایین بودن بهره وری، کندی پویایی ســازمان، عدم شفافیت و 

بهم ریختگی ارتباطات سازمانی شناسایی کرد )24(. اخالق حرفه ای 

یکی از شعبه های جدید اخالق است که می کوشد به مسائل اخالقی 

حرفه های گوناگون پاســخ دهد )25(. مقصــود از اخالق حرفه ای 

مجموعه قواعدی اســت که باید افراد داوطلبانه و بر اســاس ندای 

وجــدان و فطرت خویش در انجام کار حرفه ای رعایت کنند؛ بدون 

آنکه الزام خارجی داشته باشند یا در صورت تخلف به مجازات های 

قانونی دچار شوند )26(. در واقع هنگامی که صحبت از علم اخالق 

بــه میان می آید منظور، اصول حاکم بر رفتار درســت و همچنین 

قانون ها یا معیارهایی است که رفتار و عملکرد مطلوب افراد درون 

یک حرفه را تبیین می کند )27(. به نظر می رسد مباحث اخالقی 

در حرفه پرســتاری به دلیل ماهیت خاص آن، ملموس تر باشــد؛ 
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چراکه به هر حال باید پرستاران توانایی توجیه منطقی برای انتخاب 

یا رد یك عمل در موقعیت اخالقی را داشــته باشــند. حتی ممکن 

اســت در یك تعارض اخالقی پاسخ مشخصی وجود نداشته باشد و 

پرســتار باید توانایی تصمیم گیری بر اساس سود و زیان بیمار را 

داشته باشــد )28(. لذا؛ رعایت موازین اخالقی عامل مؤثری برای 

بهتر شدن عملکرد پرستاران در ارائه مراقبت با کیفیت خواهد بود 

 .)29(

مرور مبانی نظری و پیشــینه تحقیقاتی حاکــی از ارتباط اخالق 

حرفه ای و مســؤولیت اجتماعی )30 و 31(؛ معنویت و مسؤولیت 

اجتماعــی )32( و ارتباط معنویت با مباحث اخالقی در ســازمان 

)35-33( بود. بر این اساس فرضیات مطالعه حاضر به صورت ذیل 

و شکل مفهومی )1( زیر تدوین گردیدند.

• بین اخالق حرفه ای و معنویت در کار رابطه وجود دارد.

• بین اخالق حرفه ای و مسؤولیت اجتماعی رابطه وجود دارد.

• بین معنویت در کار و مسؤولیت اجتماعی رابطه وجود دارد.

• معنویت در کار نقش میانجی را در رابطه بین اخالق حرفه ای 

و مسؤولیت اجتماعی ایفا می کند.

 مواد و روش ها

روش مطالعه حاضر توصیفی- همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش، 

کلیه پرستاران دو بیمارستان دولتی شهر کرمانشاه در سال) 1392( 

بودند که تعداد آنها بر اســاس آمار موجود )386( نفر اعالم شــده 

است. از این تعداد با استناد به جدول مورگان و با استفاده از روش 

نمونه گیری تصادفی ساده تعداد )190( پرسشنامه توزیع گردید که 

در نهایت )157( پرسشــنامه تکمیل شده، برگشت داده شد )نرخ 

پاسخگویی 82%(. ابزارهای مطالعه سه پرسشنامه بودند: پرسشنامه 

اول، فرم کوتاه پرسشــنامه اخالق حرفه ای کادوزیر)2002(؛ )36( 

بود که شــامل) 8 ( ســؤال و بر اساس طیف پنج گزینه ای لیکرت 

از خیلی زیاد )5( تا خیلی کم )1( تدوین شــده بود. پرسشــنامه 

دوم، فرم کوتاه پرسشنامه مســؤولیت اجتماعی آپایدین و ایرکان 

 )2010( بــود  )37( با طیف پنج گزینــه ای از )خیلی زیاد = 5 تا 

اصاًل =1(، شامل)10( گویه بود. پرسشنامه سوم، پرسشنامه معنویت 

در کار میلیمان و همکاران )2003( بود )38(. روایی پرسشنامه های 

اخالق حرفه ای و مســؤولیت اجتماعی بر اساس اطالعات حاصل 

از رواســازی تحلیل عاملی اکتشــافی و تأییدی در پژوهش )39(، 

تأیید شــده بود و پایایی این دو پرسشنامه نیز با استفاده از آلفای 

کرونبــاخ برای پرسشــنامه اخالق حرفه ای )0/79( و مســؤولیت 

اجتماعی )0/70( محاســبه گردید )39(. همچنین روایی سازه و 

پایایی پرسشــنامه معنویت در کار در پژوهش های قبلی بررسی و 

تأیید شد و مقدار آلفای کرونباخ برای پرسشنامه معنویت در کار در 

مطالعه مذکور )0/80( محاسبه شده است )38(. شایان ذکر است 

علی رغم اینکه پرسشنامه های مطالعه استاندارد بودند ولی به دلیل 

عدم کاربرد آنها در جامعه پرستاران نیاز به اعمال تغییراتی احساس 

می گردید تا متناسب با بافت جامعه آماری پرستاران و نظام مراقبت 

ســالمت گردد؛ بنابراین، در مطالعه حاضر، پرسشــنامه ها با کمی 

تغییرات برای جامعه آماری پرستاران بازنویسی شد. جهت تجزیه 

و تحلیل داده ها نیز از روش مدل یابی معادالت ســاختاری استفاده 

شــد. شایان ذکر است با توجه به اینکه نرمال بودن توزیع متغیرها 

از پیش فرض های روش مدل یابی معادالت ســاختاری اســت، در 

مطالعه حاضــر، نرمال بودن توزیع متغیرها با اســتفاده از آزمون 

کالموگروف اســمیرنوف مورد بررسی و تأیید قرار گرفته است که 

نتایج آن در جدول) 1.( آمده است.به منظور رعایت مسائل اخالقی 

در فرآیند اجرای پژوهش، پژوهشــگران، پرســتاران را از بدون نام 

بودن پرسشــنامه ها و تحلیل داده ها به طور کلی مطمئن نمودند 

و همچنین شــرکت داوطلبانه پرســتاران در تکمیل پرسشنامه ها 

مدنظر قرار گرفت.  

 یافته ها

به منظور آزمون فرضیه های مطالعه از مدل یابی معادالت ساختاری 

اســتفاده شده است و چندین مســیر فرعی نیز مورد بررسی قرار 

گرفت )که نتایج آنها به صورت کلی در شــکل های 2و 3 و جدول 

2 ارائه شــده اســت(. یافته ها حاکی از این بود که اخالق حرفه ای 

دارای اثر مســتقیم، مثبت و معنی دار بر معنویت در کار با ضریب 

)0/24( می باشد )شکل 2(. همچنین مقدار t برای رابطه بین اخالق 

حرفه ای و معنویت در کار )2/55( می باشــد )شکل 3(. با توجه به 

اینکه این مقدار در دامنه بین 1/96 تا 2/57 قرار دارد. بنابراین این 

اخالق حرفه ایمسؤولیت اجتماعی

معنویت در کار

شکل1. مدل مفهومی مطالعه
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نتیجه در ســطح )0/05( معنی دار است؛ لذا اینطور نتیجه گرفته 

می شــود که با 95 درصد اطمینان اخالق حرفه ای بر معنویت در 

کار در میان پرســتاران تأثیرگذار است )جدول 2(. بر این اساس، 

فرضیه اول مبنی بر وجود ارتباط بین اخالق حرفه ای و معنویت در 

کار تأیید می گردد. 

در رابطــه با مســیر فرعی دوم در رابطه بــا تأثیرگذاری اخالق بر 

مسؤولیت اجتماعی، نتایج شان دادند که اخالق حرفه ای دارای اثر 

مستقیم، مثبت و معنی دار بر مسؤولیت اجتماعی با ضریب )0/30( 

و )3/53( می باشد این نتایج در شکلهای )2( و )3( ارائه شده است. 

با توجه به اینکه این عدد بزرگتر از 2/57 است بنابراین با 99 درصد 

اطمینان می توان ادعا نمود که پرستاران دارای اخالق حرفه ای باال، 

مسؤولیت پذیری اجتماعی باالتری دارند )جدول 2(. نتایج به دست 

جدول1. آزمون کالموگروف اسمیرنوف برای متغیرهای پژوهش 

P – Valueآماره آزمونگروه

0/0460/200اخالقحرفهای
0/0690/068معنویتدرکار

0/0520/076مسئولیتاجتماعی

8

Chi- square= 175.35; Degrees of freedom= 71; p- value= 0.00000; RMSEA= 0.07

ر بر اساس ضرایب استاندارد. خروجی نرم افزا2شکل 

شکل2. خروجی نرم افزار بر اساس ضرایب استاندارد
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آمده، حاکی از تأیید فرضیه دوم مطالعه مبنی بر معنی داری ارتباط 

بین اخالق حرفه ای و مسؤولیت اجتماعی می باشد.

در راستای آزمون فرضیه سوم نتایج حاکی از این بود که معنویت 

در کار رابطه مثبت و معنی داری با مســؤولیت اجتماعی با ضریب 

اســتاندارد )0/21( دارد. بنابراین، فرضیه سوم مبنی وجود رابطه 

معنی دار بین معنویت در کار و مسؤولیت اجتماعی تأیید می گردد. 

با تأیید معنی داری رابطه بین معنویت در کار و مسؤولیت اجتماعی 

به نوعی نقش میانجی معنویت در رابطه بین اخالق و مســؤولیت 

اجتماعی، تأییــد می گردد )فرضیه چهارم(. بنابراین نقش میانجی 

معنویت در کار در رابطه بین اخالق حرفه ای و مسؤولیت اجتماعی 

در مدل تائید می شود. با تائید نقش میانجی معنویت، اخالق دارای 

اثر غیرمستقیم، مثبت و معنی دار بر مسؤولیت اجتماعی می باشد.

 در مدل ســاختاری معنــی داری ضریب مســیر با اســتفاده از

 )t – value(  مشخص می شــود. چنانچه مقدار t بین )1/96 الی 

2/57( باشد، ارتباط دو سازه در سطح )p >0/05( معنی دار است. 

اگر مقدار t بیشتر از ) 2/57( باشد، معنی داری ارتباط در سطح

)p >0/01( می باشد. طبق اطالعات بدست آمده )شکل 3 و جدول 

2(، بیشترین اثر مربوط به اخالق حرفه ای بر مسؤولیت اجتماعی با 

ضریب )0/30( و مقدار t )3/53( مشاهده می شود. 

در مدل یابــی معادالت ســاختاری برای ارزیابــی نیکویی برازش 

مدل، آماره هایی به وســیله نرم افزار لیزرل عرضه می شود. لیزرل 

چندیــن آزمون نیکویی برازش عرضه می کند. در مطالعه حاضر از 

چند شاخص برای ارزشــیابی مدل ساختاری استفاده شده است: 

1. مجذور کای 2. نســبت مجذور کای به درجه آزادی 3. شاخص 

نیکویی برازش )GFI( 4. شــاخص )NNFI( 5. شاخص برازندگی 

تطبیقی )CFI( 6. شــاخص برازندگی افزایشــی )IFI( و 7. ریشه 

خطای میانگین مجذورات تقریب )RMSEA(. مجذور کای نشان 

می دهد که ســاختار کواریانس  حاصل از داده های ورودی با مدل 

9

Chi- square= 175.35; Degrees of freedom= 71; p- value= 0.00000; RMSEA= 0.07

t. خروجی نرم افزار بر اساس ضرایب٣شکل 

 t شکل3. خروجی نرم افزار بر اساس ضرایب
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پیشنهادی نظری مطابقت دارد یا خیر. اعداد کوچک تر مجذور کای 

نشان دهنده برازش مناسب مدل مورد آزمون است. شاخص نیکویی 

برازش، شاخص تطابق کواریانس مشــاهده شده با کواریانس مدل 

نظری است. عدد این شاخص بین صفر و یک قرار می گیرد و هر قدر 

عدد بدست آمده به یک نزدیک تر باشد، مدل مناسب تر و برازنده تر 

است. شاخص برازندگی تطبیقی، به مثابه شاخص برازش تطبیقی 

بنتلر نیز شناخته می شود، این شاخص ماتریس کواریانس پیش بینی 

شــده با مدل را بــا کواریانس مدل صفر )مدل تئوریکی( مقایســه 

می کند. مقدار آن بر پایه قرارداد باید دست کم )0/90( باشد تا مدل 

مورد نظر پذیرفته شود. شاخص RMSEA برازش الگو را می سنجد و 

میزان کوچکتر آن، برازش بهتری را نشان می دهد. شاخص نرم شده 

برازندگی )NNFI( و شاخص برازندگی فزاینده )IFI( نیز که هر کدام 

وجهی از برازش مدل ساختاری را نشان می دهند، مقدارشان از بین 

صفر و یک متغیر می باشــد و هر چقدر مقدار این شاخص ها به یک 

نزدیک تر باشند، بر برازش بهتر الگو داللت دارند )40(.  

نتایج حاصل از تحلیل مدل ساختاری در) شکل 2( ارائه شده است. 

مقدار مجذور کای برابر با )175/35( در ســطح معنی داری )0/01( 

بدست آمد. مقدار خی دو بر درجه آزادی )2/46( می باشد )جدول 

3(. بر اساس این شاخص عدد حاصل این نسبت، نبایستی بیشتر از 

)3( باشد تا الگو تائید گردد )41(. 

بــا توجه به اینکه نســبت مجــذور کای به درجــه آزادی کمتر از 

)3( می باشــد، می توان گفت که داده های بدســت آمــده با مدل 

فرضــی مطابقت دارند. مقدار ریشــه خطای میانگیــن مجذورات 

 تقریب )RMSEA( برابر با )0/07( می باشــد. ســایر شاخص های

 NNFI، IFI، GFI،CFI که هر کدام وجهی از برازش مدل ساختاری 

را نشان می دهند در )جدول 3(. آمده است. با توجه به شاخص های 

ارزیابی برازندگی کلی مدل )جدول 3(. می توان گفت مدل خروجی 

نرم افزار لیزرل از برازش نسبتًا خوبی برخوردار است. 

 بحث

مطالعه حاضــر با هدف مدل یابــی روابط بین اخــالق حرفه ای و 

مسؤولیت اجتماعی با واسطه گری معنویت در کار در میان پرستاران 

بیمارستان های دولتی شهر کرمانشاه انجام شد. نتایج حاکی از این 

بود که اخالق حرفه ای بر معنویت در کار تأثیرگذار است؛ پرستارانی 

که در بیمارســتان، خود را مقید به انجام درست کار می دانند و به 

نوعی، مسائل اخالقی و حرفه ای را توأمان رعایت می کنند، از معنویت 

باالیی نیز برخوردار می باشــند. آنها افرادی هستند که در کارشان 

احساس انرژی و نیروی باالیی دارند و در روابط با همکاران و بیماران 

از خود سعه صدر و انعطاف پذیری نشان داده و برای کارشان معنا و 

هدفی شایسته و درخور قائل اند. نتایج حاضر همسو با پژوهش های 

)35-33( می باشــد. پژوهشگران مذکور در پژوهش های خود نشان 

دادند که بین مباحث اخالقــی و معنویت در کار در میان کارکنان 

ســازمان ارتباط مثبت و معنی داری وجود دارد و رعایت اخالقیات 

در ســازمان به نوعی پیش بینی کننده وجود معنویت در کار است و 

کارکنان زمانی که مقید به اصول اخالق حرفه ای در کارشان باشند، 

در کار و حرفه خود احســاس معنــاداری می نمایند. در واقع، اینکه 

پرســتاران بدون وجود الزامات خارجی و عوامل باالدستی و ترس از 

جدول2. ضرایب تأثیر متغیرهای مکنون با نقش میانجی معنویت در کار

نتیجهtضریب مسیر استانداردمسیر فرضیه ها

اخالقحرفهای
اثرمستقیمدارد0/242/55معنویتدرکار

اخالقحرفهای
اثرمستقیمدارد0/303/53مسئولیتاجتماعی

معنویتدرکار
اثرمستقیمدارد0/212/28مسئولیتاجتماعی

اخالقحرفهای
مسئولیتاجتماعی

)ازطریقمعنویتدرکار(
اثرغیرمستقیمدارد-0/05

df = 71   ,   X2/df = 2.46   ,    RMSEA = 0.07   ,    CFI = .90 ,  GFI = 0.80   ,     X2 = 175.35
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مجازات، نوعی خود نظارتی و خود مدیریتی در کار را نشــان دهند، 

این احساس حتی می تواند زمینه ساز ایجاد، حفظ و ارتقای معناداری 

و اهمیت در حرفه پرســتاری باشد. همچنین، نتایج مطالعه حاضر، 

حاکی از آن بود که بین اخالق حرفه ای و مسؤولیت اجتماعی رابطه 

 مثبــت و معنی داری وجود دارد که این نتیجه همســو با یافته های

)4 و 30 و 31( می باشــد. این پژوهشــگران نشــان دادند که بین 

ارتباط اخالق حرفه ای و مســؤولیت اجتماعی در ســازمان، رابطه 

مثبت و معنی داری وجود دارد و  کارکنان سازمان، زمانی که اخالق 

حرفه ای را در کارشان رعایت نمایند، این رعایت اخالقیات به نوعی 

باعث می شــود که آنها خود را در قبال مراجعان و به طور کلی تمام 

افراد جامعه مســئول بدانند و انجام وظایــف خود را صرفًا منوط به 

داخل ســازمان در نظر نگیرند. بدون تردید، اصول اخالق حرفه ای، 

اصول جهان شــمولی به حســاب می آیند که افــرادی که در حرفه 

خاصی مشغول به فعالیت هستند را مقید به رعایت الزاماتی نمایند 

و در حرفه هــای خدماتی و انســانی، بخش عظیمی از این اصول به 

روابط با دیگران )همکاران، ارباب رجوع، باالدســتان، زیردستان و . 

. .( مربوط می باشــد و در اینجاست که مبحث مسؤولیت پذیری در 

مقابل افراد مطرح می گردد. پرستاران در قبال ارائه بهترین خدمات 

به بیماران مسؤولیت عظیمی دارند و ناگفته پیداست در این میان، 

افرادی مســؤولیت پذیرتر هســتند که جدای از الزامات خارجی به 

نوعی، ارزش های اخالق حرفه ای در آنها نهادینه شده باشد. بنابراین 

پرستارانی که پایبند به اخالق حرفه ای پرستاری باشند، مسؤولیت 

اجتماعی باالتری دارند . همچنان که پارادایم مشــتری-محوری که 

دیرزمانی نیســت وارد مباحث اخالق حرفه ای سازمان ها شده، ارائه 

بهترین خدمات و احساس مسؤولیت در برابر مشتری را در سرلوحه 

اقدامات سازمانی قرار می دهد.

    در رابطه با بررســی نقش میانجی معنویت در رابطه بین اخالق 

حرفه ای و مســؤولیت اجتماعی، نتایج نشان داد که ارتباط مثبت و 

معنی داری بین معنویت در کار و مســؤولیت اجتماعی وجود دارد. 

یافته مطالعه حاضر همسو با مطالعه)32( می باشد. چراکه در مطالعه 

مذکور نشان داده شد که بین معنویت و مسؤولیت پذیری رابطه مثبت 

و معنی داری وجــود دارد و به نوعی وجود معنویت در کار می تواند 

مسؤولیت پذیری کارکنان را در سازمان پیش بینی نماید. تأیید نقش 

میانجی معنویت در رابطه بین اخالق حرفه ای و مسؤولیت اجتماعی، 

منجر به پیدایــش افقی تازه  و پل زدن بیــن دو اخالق حرفه ای و 

مسؤولیت اجتماعی می گردد؛ پرستاران مقید به اصول اخالق حرفه ای 

در کارشــان احساس معنا و اهمیت دارند و از طریق این معناداری، 

اهمیت و انرژی که تا حدی ثمره پایبندی به اصول اخالق حرفه ای 

است، مسؤولیت اجتماعی بیشتری در کارشان دارند. به عبارت دیگر، 

اشتیاق و نشاطی که در پرستاران دارای احساس معنویت باال در کار 

وجود دارد، تا حدی ریشه در اصول اخالق حرفه ای درونی شده آنها 

دارد. 

  نتیجه گیری

در مطالعــه حاضر، ارتباط بین اخالق حرفــه ای، معنویت در کار و 

مسؤولیت اجتماعی مورد بررسی قرار گرفته است. در این پژوهش، 

اخالق حرفه ای به عنوان متغیر مســتقل، مســؤولیت اجتماعی به 

عنوان متغیر وابســته و معنویت در کار به عنوان متغیر میانجی در 

نظر گرفته شده اســت. یافته های مطالعه حاضر، نشان داد که بین 

متغیرهای اخالق حرفه ای و معنویــت در کار، بین اخالق حرفه ای 

و مســؤولیت اجتماعی و بین معنویت در کار و مسؤولیت اجتماعی 

ارتباط مثبت و معنی داری وجود دارد. بر این اســاس، الزم است که 

به متغیرهای مذکور در میان جامعه، پرستاران توجه نمود. بنابراین با 

توجه به نتایج مطالعه پیشنهاداتی در راستای ارتقای اخالق حرفه ای، 

معنویت و مسؤولیت اجتماعی برای برنامه ریزی به مدیران پرستاری 

و بیمارســتان ها ارائه می گردد: مدیران بیمارستان و معاونین آنها به 

عنوان الگوی اخالق و معنویت و مسؤولیت پذیری در بین پرستاران 

هستند؛  بنابراین توصیه می گردد که توجه به این متغیرهای مهم و 

کلیدی از رأس بیمارستان شروع شده و به عنوان ارزش های بنیادین 

و ریشــه ای، در رفتار های خود و ســازمان نهادینه نمایند. عالوه بر 

این مدیران بیمارســتان نقش کلیدی حرفه پرســتاری و جایگاه با 

اهمیت این حرفه در نظام مدیریت سالمت را به وضوح اعالم نموده 

و بسترهای الزم را برای ایجاد و ارتقای معناداری حرفه فراهم نمایند. 

جدول3. شاخص های برازندگی مدل ساختاری کلی

GFINNFIIFIGFIشاخص ها

0/900/820/830/80مدلنهایی
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درواقع، زمانی که رعایت اخالق حرفه ای در پرســتاران با چاشــنی 

معنابخشی و احساس معنویت در کار، تجلی و نمود پیدا کند، تأثیر 

قابل مالحظه ای بر مسؤولیت پذیری بیشتر آنان خواهد داشت. لذا؛ 

مدیران موظفند که این شرایط را ایجاد نمایند تا  پرستاران، اثربخشی 

قابل مالحظه ای در بیمارســتان بدســت آورند؛ بگونه ای که آنها با 

ارائه کمک ها و حمایت های بی دریغ خود، همراه و همدل بیماران تا 

رسیدن به بهبودی کامل تالش نمایند. 

 تشکر و قدرانی

در نهایت پژوهشــگران بر خود الزم می دانند از همکاری کادر اداری 

و پرستاران بیمارستان های دولتی شهر کرمانشاه که بدون همکاری 

آنان، انجام پژوهش میسر نبود، صمیمانه تشکر و قدردانی نمایند. 
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Structural modeling of relationship between professional ethics and 
spirituality at work with social responsibility among nurses in the 

public hospitals in Kermanshah city

Introduction: The concept of social responsibility is a key issue in 
health management system, which a comprehensive survey of it, 
needs to identify so many variables. Essential challenge for nurse 
managers in planning is reorganization the main variable which is 
important effect on nurses’ organizational behavior. Professional eth-
ics and spirituality at work are among variables which are effective 
on social responsibility.
Aim: The aim of study was examination of structural modeling of 
relationship between professional ethics and spirituality at work with 
social responsibility among nurses in the public hospitals of Kerman-
shah city.
Method: The study was descriptive-correlation. The population of 
the study was all staff nurses in two public hospitals (N=386) of Ker-
manshah city in 2013. According to the Morgan table (157) of them 
were selected randomly. Three standard questionnaires were used: 
Professional Ethics questionnaire (Cadozier, 2002); Spirituality at 
work (Milliman & et al, 2003) and Social Responsibility (Apaydin 
& Ercan, 2010). Their reliabilities by α- chronbach were (0.79, 0.80 
& 0.70) respectively. For data analysis, structural equation modeling 
was used through Lisrel 8.72 software.
Results: The findings showed that there is a significant positive 
relationship between professional ethics and spirituality (t = 2.55, 
P< 0/05), and between spirituality and social responsibility at work 
(t= 2.28, P< 0/05).Also, spirituality played a mediator role, in rela-
tionship between ethics and social responsibility; this mean is profes-
sional ethics have indirect and significant positive effect on nurses’ 
social responsibility at work.
Conclusion: Nurse managers and hospitals administrators must be 
prepared context and work environment for nurses which they feel 
valuable, effective and useful and eventually promote their responsi-
bility towards patients, organization and society.
Key words: nurse, professional ethics, social responsibility, spiritu-
ality at work
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