
Quarterly Journal of Nursing Management (IJNV)                                                                  Original Article

 Volume 10, Issue 1, Spring  2021

Investigating the Effect of Hospital Ethics on Nurses' Job Affiliation as an 

Effective Human Capital in Sustainable Development

Hassanvand A1*, Arefnejad  M2

1- PhD Student in Economic Development and Planning, Razi University, Iran.
2- Assistant Professor of Management Department, Lorestan University, Iran.
Corresponding Author: Hassanvand A, PhD Student in Economic Development and Planning, Razi University, 
Iran.
Email: ECONOMY912@GMAIL.COM

Abstract
Introduction: The ethical atmosphere in hospitals is one of the factors of moral growth and affects 
the quality of care. Human resources in today's world are considered the best competitive advantage 
of any organization and human beings are more important than ever in the theory of organization. 
Manpower, as much as it can help organizations compete, can be a serious obstacle to the organization. 
The purpose of this study is to investigate the effect of the ethical atmosphere of the hospital as an 
important organization in society on nurses' professional affiliation.
Methods: This research is a descriptive-analytical cross-sectional study. The study population 
consisted of 450 nurses of public hospitals in Khorramabad, which was selected using available 
sampling in proportion to the volume and based on Morgan table, 210 of them were selected. Data 
collection tools included the Victor and Cullen Ethical Atmosphere Questionnaire (1987) and the 
Shaofley et al. (2003) Affiliate Questionnaire with a five-point Likert scale. In this research, 3PLS 
software was used to test the hypotheses and test the model. Combined reliability, convergent validity, 
and Cronbach's alpha were also used to fit the model.
Results: The findings of the study showed that the ethical environment of the hospital (instrumental, 
attention, independence, organizational rules and regulations, professional ethical rules and 
regulations) at the level of 95% confidence with a regression coefficient of 0.921 on nurses' job 
affiliation. Is a transition (P <0/001). The results also showed that at the level of 95% confidence in 
the dimensions of the hospital ethical space, which includes instrumental ethical space, attention, 
independence, organizational rules and regulations, professional ethical rules and regulations, a 
positive and significant effect on nurses' job affiliation. Has (P <0/001).
Conclusions: Based on the findings of this study, it can be seen that by strengthening and improving 
the ethical atmosphere of hospitals, we can have a positive effect on nurses' job affiliation, and through 
this group of hospital staff, can improve the performance of this organization.
Keywords: Hospital Ethical Environment, Nurses' Beliefs, Victor & Cullen Ethical Space Model, 
Hospital Nurses.
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چکیده
مقدمــه: فضــای اخالقــی حاکــم بــر بیمارســتان ها از عوامــل رشــد اخالقــی و تأثیرگــذار بــر کیفیــت ارائــه ی مراقبت اســت. منابع انســانی 
در دنیــای امــروز بهتریــن مزیــت رقابتــی هــر ســازمان تلقــی مــی شــود و انســان بیــش از هــر زمــان دیگــر، در نظریــه ســازمان اهمیــت 
یافتــه اســت. نیــروی انســانی بــه همــان انــدازه کــه مــی توانــد ســازمانها را در رقابــت یــاری دهــد، ممکــن اســت مانعــی جــدی بــر ســر 
راه ســازمان باشــد. هــدف از انجــام ایــن پژوهــش بررســی تأثیــر فضــای اخالقــی بیمارســتان بــه عنــوان یــک ســازمان مهــم در جامعــه  

بــر تعلــق خاطــر شــغلی پرســتاران اســت. 
روش کار : ایــن پژوهــش، یــک مطالعــه توصیفــي تحلیلــي اســت کــه بـــه صـــورت مقطعــي انجــام گردیــد. جامعه مــورد مطالعه شــامل 
450 نفــر از پرســتاران بیمارســتان هــای دولتــی شهرســتان خــرم آبــاد بــود کــه بــا اســتفاده از نمونــه گیــری در دســترس متناســب بــا 
حجــم و براســاس جــدول مــورگان تعــداد 210 نفــر از آنــان انتخــاب گردیــد. ابــزار جمــع آوری اطالعــات شــامل پرسشــنامه جــو اخالقــی 
ویکتــور و کالــن )1987( و پرسشــنامه تعلــق خاطــر شــاوفلی و همــکاران )2003( بــا مقیــاس پنــج درجــه ای لیکــرت بــود. در ایــن تحقیــق 
بــرای بررســی فرضیــه هــا و آزمــون مــدل، از نــرم افــزار PLS 3 اســتفاده شــد. همچنیــن بــرای  بــرازش مــدل از پایایــی ترکیبــی، روایــی 

همگــرا، الفــای کرونبــاخ اســتفاده شــد.
یافتــه هــا: یافتــه هــای حاصــل از پژوهــش نشــان داد کــه فضــای اخالقــی بیمارســتان )ابــزاری، توجــه، اســتقالل، قوانیــن و مقــررات 
ــغلی  ــر ش ــق خاط ــر تعل ــیونی 0/921 ب ــب رگرس ــا ضری ــان %95 ب ــطح اطمین ــه ای( در س ــی حرف ــط اخالق ــن و ضواب ــازمانی، قوانی س
پرســتاران تأثیرگــذار اســت )P<0/001(. همچنیــن نتایــج پژوهــش حاکــی از ایــن بــود کــه در ســطح اطمینــان %95 ابعــاد فضــای اخالقی 
بیمارســتان کــه شــامل فضــای اخالقــی ابــزاری، توجــه، اســتقالل، قوانیــن و مقــررات ســازمانی، قوانیــن و ضوابــط اخالقــی حرفــه ای                 

.)P<0/001( مــی باشــد، بــر تعلــق خاطــر شــغلی پرســتاران تاثیــر مثبــت و معنــی دار دارد
ــی  ــای اخالق ــود فض ــت و بهب ــق تقوی ــه از طری ــت ک ــوان دریاف ــی ت ــش م ــن پژوه ــای ای ــه ه ــاس یافت ــر اس ــری: ب ــه گی نتیج
بیمارســتان هــا مــی تــوان بصــورت اساســی بــر تعلــق خاطــر شــغلی پرســتاران تاثیــر مثبــت گذاشــت و از طریــق ایــن قشــر از کارکنــان 

بیمارســتان بــر بهبــود عملکــرد ایــن ســازمان تاثیــر مثبــت گذاشــت. 
کلید واژه ها: فضای اخالقی بیمارستان، تعلق خاطر پرستاران، مدل فضای اخالقی ویکتور و کالن، پرستاران بیمارستان. 

مقدمه
تعلــق خاطــر شــغلی کارکنــان بــه شــرایط روانشــناختی مثبــت در 
ــه  ــودن فعاالن ــر نم ــه درگی ــرد را ب ــه ف ــد ک ــی کن ــاره م ــرد اش ف
ــده  ــه عقی ــد )1(. ب ــی ده ــوق م ــود س ــازمان خ ــش و س در نق
ــق  ــی تعل ــی اساس ــه ویژگ ــا از س ــازمان ه ــت س Ulrich موفقی

خاطــر شــغلی، کفایــت و شایســتگی و همــکاری کارمنــدان ناشــی                                                

مــی شــود )2(. بــه عبــارت دیگــر عملکــرد صرفــاً بــه شایســتگی 
ــن  ــه ای ــدارد بلکــه ب ــدان بســتگی ن ــارت کارمن ــا مه ــت ی و قابلی
ــه کار  ــی ب ــور عاطف ــه ط ــدان ب ــه کارمن ــه چگون ــتگی دارد ک بس
ــق  ــد )Kahn .)3 تعل ــی دهن ــان م ــش نش ــود واکن ــازمان خ و س
ــردی و مشــغول  ــی شــناخت ف ــا توانای ــدرت ی خاطــر شــغلی را ق
شــدن یــا درگیــری در شــغلی ویــژه تعریــف مــی کنــد )4(. نــوع 
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رابطــه ای کــه انســان هــای داخــل یــک ســازمان دارنــد، ویژگــی 
هــا و فضــای آن ســازمان را بــه وجــود مــی آورد. فضــای اخالقــی 
ــر  ــط کارشــان ب ــان از محی ــی کارکن ــه ادراکات عموم ــازمانی ب س
ــمی،  ــر رس ــمی و غی ــازمان رس ــر س ــت تأثی ــه تح ــردد ک ــی گ م
ــی  ــل م ــازمان حاص ــری س ــا و رهب ــای اعض ــخصیت و نیازه ش
شــود )5(. فضــای اخالقــی ســازمانی، اصطــالح وســیعی اســت که 
بــه ادراک کارکنــان از محیــط عمومــی کار در ســازمان اطــالق می 
شــود و متأثــر از ســازمان رســمی، غیــر رســمی، شــخصیت افــراد و 
رهبــری ســازمان اســت )6(. ســازمان هــا از جو یکســانی برخــوردار 
نیســتند. همانگونــه کــه اعضــا متفاوتنــد، جــو نیــز از ســازمان بــه 
ــز ســازمانها از  ــاوت اســت. جــو موجــب تمای ســازمان دیگــر متف
یکدیگــر میگــردد و در نتیجــه نتایــج کارهــا و فعالیتهای ســازمان را 
تحــت تأثیــر قــرار داده اســت و مــی توانــد موجــب افزایــش روحیه 
و انگیــزش کارکنــان گــردد و در رفتــار و اعمــال اعضــا تأثیــر گــذار 
باشــد. پژوهــش هــا نشــان داده اســت کــه مدیــران و سرپرســتان 
ــر  ــر و مدیریــت فضــای اخالقــی ســازمان، ب ــا تغیی ــد ب مــی توانن
تعلــق خاطــر کارکنــان، اثــر بگذارنــد. یکــی از ســازمان هایــی کــه 
در جامعــه خدماتــش اجتنــاب ناپذیــر مــی باشــد و همــواره افــراد 
ــن ســازمان هســتند ،بیمارســتان  ــات ای ــه خدم ــد ب ــادی نیازمن زی
مــی باشــند .پرســتاران بــه عنــوان افــرادی کــه در ارتبــاط مســتقیم 
بــا افــراد مراجعــه کننــده هســتند و خدمــات ایــن اقشــار بصــورت 
ملمــوس قابــل درک اســت، توجــه بــه روحیــات آنهــا را ضــروری 
ــت و  ــور اس ــان مح ــعه اي انس ــدار، توس ــعه پای ــد. توس ــی نمای م
بــه مثابــه یکــي از مهمتریــن قالبهــاي فکــري توســـعه در قـــرن 
بیـــست و یکــم، تمامــي عرصه هــاي زندگــي آدمي، نظیــر اقتصاد، 
سیاســت، فرهنــگ، محیــط زیســت، امنیــت، آمــوزش، بهداشــت، 
اخــــالق و غیــره را در کنــار هــم، بــا محوریــت ســالمت انســان و 
جامعــه، مــورد توجــه قــرار میدهــد. توســعه پایــدار، عرصــه نوینــي 
ــه  ــورد توج ــگ را م ــت و فرهن ــم سیاس ــان، ه ــه همزم ــت ک اس
ــت  ــق اقتصــاد و تجــارت و صنع ــر رون ــم ب ــد و ه ــي ده ــرار م ق
تأکیــد مــي ورزد. هــم از محیــط زیســت و همزیســتي بــا طبیعــت 
حمایــت مــي کنــد و هــم از حقوق و ســالمت برابر انسانهـــا. هـــم 
بـــه مـــسائل داخلـــي کـــشورها مــي پــردازد و هم به مســائل بین 
الملــل. در ایــن میــان، ســالمت فــردي و اجتماعــي بــا ابعاد وســیع 
فرابخشــي و بین رشــته اي خود، حجـــم گـــستردهاي از مـــسائل 
مـــرتبط بـــا توســـعه پایـــدار کشــورها را متوجــه خــود مــي ســازد. 
طــي دو دهــه اخیر، جامعه بین المللـــي بـــه ایـــن اجمـــاع رســیده 
ــا عرصــه هــاي  ــدي وثیــق ب ــه تنهــا پیون اســت کــه ســالمت، ن
اجتماعــي، اقتصــادي و زیســت محیطــي دارد، بلکــه محــور و معیار 

ــه آن  ــن ب ــي شــود. ای ــز محســوب م ــا نی ــداري آنه ســنجش پای
معنــي اســت کــه اگــر وضعیــت ســالمت کشــورها در تمامــي ابعاد، 
یا در اکثـــر آنهـــا رو بـه بهبـود باشـد، بـدون شـک وضعیت توسعه 
کشــورها رو بــه بهبــود و پایــداري خواهــد گذاشــت. اهمیــت نقــش 
ــت و از  ــی اس ــل علم ــک اص ــدار ی ــعه پای ــالم در توس ــان س انس
نظــر اندیشــمندان، اعتبــار و درســتی آن یــک امــر بدیهــی دانســته 
ــه از لحــاظ جســم  شــده اســت. انســان ســالم، انســانی اســت ک
ــی  ــالم زندگ ــی س ــط اجتماع ــک محی ــوده و در ی ــالم ب و روان س
نمایــد، بــی شــک وجــود خلــل در هــر یــک از ایــن ســه فرآینــد 
توســعه را کنــد خواهــد کــرد و بــدون توســعه یافتگــی نیــز تامیــن 
ســالمت مــردم دشــوار خواهــد بــود بــا توجــه بــه نقــش بــی بدیــل 
ــر فضــای کاری آنهــا  پرســتاران در حــوزه ســالمت جامعــه و تاثی
ــر میــزان تعهــد و مســئولیت پذیــری آنهــا، هــدف اصلــی ایــن  ب
ــق  ــر تعل ــی بیمارســتان ب ــر  فضــای اخالق ــق  بررســی تاثی تحقی

خاطــر شــغلی پرســتاران مــی باشــد.
ــته، در  ــه گذش ــه در دو ده ــت ک ــی اس ــی، مفهوم ــای اخالق فض
حــوزه رفتــار ســازمانی و ادبیــات اخــالق کســب و کار، مطــرح بوده 
اســت. پژوهشــگران، فضــای اخالقــی ســازمان را ادراکات رایــح و 
متــداول از اقدامــات، اعمــال و رویــه هــای ســازمانی تعریــف نموده 
انــد کــه محتوایــی اخالقــی دارد )7(. آنــان مفهــوم فضــای اخالقی 
ــای  ــی رفتاره ــش بین ــح و پی ــن، توضی ــرای تبیی ــه ای ب را طریق
اخالقــی در ســازمان معرفــی نمــوده انــد. مفهــوم فضــای اخالقــی 
ــد فضــای ســازمانی و فرهنــگ  ــری مانن ــی ت ــا ســازه هــای کل ب
ســازمانی، مشــابه اســت امــا بــر روی موضوعــات اخالقــی، تمرکــز 
ــاز و  ــک س ــازمان را ی ــی س ــای اخالق ــن، فض ــتری دارد. کال بیش
ــد  ــی دان ــی م ــرای تشــخیص و حــل مســائل اخالق ــی ب کار روان
و معتقــد اســت کــه فضــای اخالقــی ســازمان، یــک دیــد ادراکــی 
بــرای تشــخیص، ارزیابــی و حــل مســائل اخالقــی بــه افــراد مــی 
ــای  ــت )8(. فض ــری اس ــم گی ــراد در تصمی ــای اف ــد و راهنم ده
اخالقــی ســازمان، بــه نحــوۀ تصمیــم گیــری شــایع و رایــج افــراد 
ــی  ــی و بازخوردهای ــائل  اخالق ــا مس ــورد ب ــازمان، در برخ در س
ــارت دیگــر، فضــای  ــه عب ــد اشــاره دارد. ب کــه دریافــت مــی کنن
ــم  ــرای تصمی ــی ب ــای اخالق ــه معیاره ــا ارائ ــازمان ب ــی س اخالق
گیــری افــراد و دادن بازخوردهــای مثبــت و منفــی، بــه رفتــار افراد، 
جهــت مــی دهــد. در واقــع مــی تــوان گفــت کــه ابعــاد متفــاوت 
ــرای  ــی را ب فضــای اخالقــی، ممکــن اســت نشــانه هــای متفاوت
ــر اینکــه چــه رفتــاری قابــل  اعضــای یــک گــروه کاری مبنــی ب
ــد )9(.  ــم کنن ــول اســت فراه ــل قب ــاری غیرقاب ــه رفت ــول و چ قب
پژوهشــگران نیــز عنــوان مــی کننــد کــه فضــای اخالقی ســازمان 
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بــا تدویــن اســتانداردها و معیارهــای اخالقــی، بــر رفتارهــای افــراد 
ــد کــه در ســازمان هــای  ــد مــی کنن ــر مــی گــذارد. آنهــا تأکی اث
ــای  ــت ه ــا و فعالی ــام فرآینده ــب، تم ــی مناس ــای اخالق ــا فض ب
ســازمان )سیســتم پــاداش، سیســتم ارزیابــی عملکــرد، فرآیندهــای 
اســتخدامی و ...( بصــورت درســت و اخالقــی انجــام شــده اســت و 
ایــن امــر، خــود بــر تعهــد افــراد بــه ســازمان و رفتارهــای اخالقــی 
آنــان تأثیــر گذاشــته و کارکنــان را اخالقــی تــر مــی کنــد. از ســوی 
ــی  ــتاندارهای اخالق ــن اس ــا تدوی ــازمانها ب ــه س ــن گون ــر، ای دیگ
مــدون، افــراد را بــه رفتارهــای اخالقــی، رهنمــون مــی کننــد. بــه 
ــی و  ــای اخالق ــق فرآینده ــم از طری ــازمان، ه ــر، س ــارت دیگ عب
منصفانــه خــود )پــاداش منصفانــه، اســتخدام منصفانــه و...( و هــم 
از طریــق تدویــن اســتانداردهای اخالقــی بــرای افــراد، بــر اخالقــی 
ــو  ــر دارد )Litwin .)10 و Stringer، ج ــان اث ــار آن ــر شــدن رفت ت
ســازمانی را ادراکاتــی کــه فــرد از نــوع ســازمانی کــه در آن کار می 
کنــد و احســاس او نســبت بــه ســازمان بــر حســب ابعــادی چــون 
ــاداش، صمیمــت، حمایــت، هویــت، قبــول  مســئولیت، ســاختار، پ
ــم اخــالق دانشــی  ــد )11(. عل ــط مــی دان خطــر، برخــورد و ضواب
ــد؛  ــی کن ــث م ــی بح ــای اخالق ــول و ارزش ه ــه از اص ــت ک اس
ارزش هایــی کــه ناظــر بــه رفتارهــا و صفــات ارادی افــراد و تمایــز 
آن هــا از حیــث خوبــی و بــدی و شایســتگی و ناشایســتگی اســت 
ــی  ــم م ــی را فراه ــی، زیربنای ــای اخالق ــن، ارزش ه )12(. بنابرای
کننــد کــه اســاس یــک جامعــه متعالــی بــر آن اســت و بــه صــورت 
کالن شــامل اخــالق فــردی و اخــالق در ســطح زیرنظــام هــا از 
ــه ای و اخــالق ســازمانی  ــه اخــالق پژوهشــی، اخــالق حرف جمل
مــی شــود )13(. اخــالق پژوهشــی در واقــع، رعایــت اصولــی اســت 
کــه بــا آن محققیــن یــا در قالــب مقــررات تحقیــق توافــق کــرده 
ــه ای  ــالق حرف ــند )14(. اخ ــی باش ــت آن م ــه رعای ــف ب و موظ
نیــز بــه مســائل، اصــول و ارزش هــای اخالقــی حاکــم بــر یــک 
ــه  ــا حرف ــت، مهندســی ی ــر پزشــکی، وکال ــه ای )نظی ــام حرف نظ
ــال ارادی  ــر افع ــر ب ــوع، ناظ ــه و در مجم ــی( پرداخت ــای آموزش ه
ــان اســت )15،16(.  ــه ای آن ــای حرف ــت ه ــه فعالی ــراد در حیط اف
ــی  ــف اخالق ــا و وظای ــئولیت ه ــان مس ــه بی ــازمانی ب ــالق س اخ
ســازمان در قبــال حقــوق محیــط داخلــی و خارجــی مــی پــردازد و 
از آن تحــت عنــوان عاملــی در جهــت ارزیابــی از میــزان کارایــی 
ــه مســتلزم ســطحی از کوشــش  ــی شــود ک ــاد م ــا ی ســازمان ه
بــرای تغییــر ســاختارها، بهبــود مناســبات، ایجــاد بســترهای قانونی 
و ســازوکارهای مناســب انگیزشــی و نگرشــی اســت )17(. در بحث 
از اخــالق ســازمانی، مفهــوم فضــای اخالقــی ســازمان مطــرح مــی 
شــود کــه بــا ســازه هــای کلــی تــری ماننــد فضــای ســازمانی و 

فرهنــگ ســازمانی مشــابه اســت، امــا بــر روی موضوعــات و اصول 
اخالقــی تمرکــز بیشــتری دارد. در واقــع ادراک چیــزی اســت کــه 
شــامل رفتــار اخالقــی بــوده و از طریــق آن مســائل اخالقــی یــک 
ســازمان مدیریــت مــی شــوند. فضــای اخالقــی ســازمان، تصمیــم 
گیــری و رفتــار نهایــی آن را در پاســخ بــه مســائل اخالقــی تأثیــر 
ــی  ــتی و درمان ــتم های بهداش ــروزه سیس ــد )7(. ام ــی ده ــرار م ق
ــتاران از  ــر درک پرس ــادی ب ــد زی ــا تاکی کشــورهای پیشــرفته دنی
محیــط کار فضــای ســازمانی و تصمیم گیــری در مســائل اخالقــی 
ــا  ــد ت ــط می توان ــر محی ــم ب ــی حاک ــط اخالق ــد فضــا و محی دارن
حــد زیــادی رفتــار و عقایــد اخالقــی کارکنــان را تحــت تاثیــر قــرار 
دهــد و ایــن درحالیســت کــه ســازمان های ارزش محــور از فضــای 
ــف  ــات مختل ــرور مطالع ــتند م ــوردار هس ــری برخ ــی قوی ت اخالق
ــن  ــان ای ــه محقق ــد ک ــان می ده ــی نش ــای اخالق ــه فض در زمین
ــاط آن  ــرار داده و ارتب ــه ق ــورد توج ــف م ــاد مختل ــوم را از ابع مفه
را بــا ســایر مفاهیــم ماننــد تــرک شــغل نیــاز بیمــاران و خانــواده، 
ــورد  ــی م ــای اخالق ــی و چالش ه ــش اخالق ــغلی، تن ــت ش رضای
بررســی قــرار داده انــد. بــا توجــه بــه مطالــب فــوق هــدف از ایــن 
ــق  ــر تعل ــتان ب ــی بیمارس ــر فضــای اخالق پژوهــش بررســی تأثی

خاطــر شــغلی پرســتاران مــی باشــد.

روش کار
ایــن پژوهــش، یــک مطالعــه توصیفــي تحلیلــي اســت کــه بـــه 
صـــورت مقطعــي انجــام گردیــد. جامعــه آمــاری پژوهــش حاضــر 
پرســتاران بیمارســتان هــای دولتــی شــهر خــرم ابــاد مــی باشــند. 
ــر  ــود ب ــر ب ــاری 450 نف ــه آم ــم جامع ــه حج ــه اینک ــه ب ــا توج ب
ــاس  ــر اسـ ــر بـ ــه 210 نف ــورگان  حجــم نمون ــدول م اســاس ج
تمایــــل خــــود و بــــا در نظــر گــرفتن معیارهــــاي ورود کــه 
شــــامل پرســتارانی کــه درهنــگام انجــام تحقیــق حداقــل 5 ســال 
ســابقه پرســتاری را داشــته باشــند و معیارهــاي خــروج از مطالعــه 
ــتند.  ــابقه کار داش ــال س ــر از 5 س ــه در کمت ــد ک ــتارانی بودن پرس
روش نمونــه گیــری در ایــن تحقیــق بــه صــورت نمونــه گیــری در 
دســترس بــوده اســت. ابــزار گــردآوری داده هــا شــامل پرسشــنامه 
اطالعــات جمعیــت شــناختی )ســن، جنســیت و ســطح تحصیالت( 
و  بــرای جمــع آوری اطالعــات در مــورد متغیــر هــای تحقیــق )جو 
ــتاندارد  ــای اس ــغلی(، از پرسشــنامه ه ــر ش ــق خاط ــی و تعل اخالق
اســتفاده شــده اســت. در رابطــه بــا ســنجش متغیــر جــو اخالقــی، 
ــن )1987( کــه شــامل  ــور و کال از پرسشــنامه جــو اخالقــی ویکت
پنــچ بعــد ابــزاری، اســتقالل ، توجــه ، قوانیــن و مقــررات ســازمانی 
و قوانیــن و ضوابــط اخالقــی حرفــه ای اســتفاده شــده  اســت )18(. 
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کالــن و همــکاران )1993( در تحقیــق خــود پایایــی و روایــی ایــن 
ــد  ــد کــرده ان پرسشــنامه  را بررســی و اســتاندار ســازی آن را تایی
ــق  ــنامه تعل ــغلی از پرسش ــر ش ــق خاط ــنجش تعل ــرای س )19(. ب
خاطــر شــاوفلی و بکــر )2003( کــه شــامل ســه بعــد فدایی شــدن،  
ســرزندگی و  مجذوب می باشــد، اســتفاده شــده اســت. شــاوفلی و 
بکــر )2003(  در تحقیــق خــود پایایــی و روایــی  این پرسشــنامه  را 
بررســی و اســتاندار ســازی آن را تاییــد کــرده انــد )20(. بــا توجه به 
اســتاندارد بــودن ابــزار و کاربــرد انهــا در تحقیقــات متعــدد روایــی 
ــه ســواالت پرسشــنامه،  ــزار تاییــد شــدند. طیــف پاســخگویی ب اب
طیــف 5 گزینــه ای لیکــرت بــوده اســت. بــرای ســنجش روایــی و 
پایایــی ابــزار تحقیــق از ضرایــب آلفــای کرونبــاخ، پایایــی ترکیبــی، 

ــرازش GOF اســتفاده مــی  روایــی همگــرا و شــاخص نیکویــی ب
ــدل از روش  ــون م ــا و آزم ــل داده ه ــی، تحلی ــرای بررس ــود. ب ش
مدلســازی معــادالت ســاختاری و نــرم افــزار PLS در ســطح معنــی 
ــی  ــکان بررس ــک ام ــن تکنی ــود.  ای ــی ش ــتفاده م داری 0/05 اس
روابــط متغیرهــای پنهــان و ســنجه ها )متغیرهــای قابــل  مشــاهده( 
ــن تکنیــک  ــن ای را به صــورت همزمــان فراهــم می ســازد همچنی
ــداد  ــه تع ــی ک ــت و زمان ــب اس ــی مناس ــدرت پیش بین دارای ق
ــته باشــد،  ــود داش ــدل وج ــا شــاخص ها در م ــازه ها و ی ــادی س زی
می تواننــد به خوبــی مــدل بــرازش کنــد )21(. بــا توجــه بــه هــدف 
پژوهــش مــدل مفهومــی پژوهــش بــه صــورت زیــر تدویــن شــده 

اســت.

  شکل1: مدل مفهومی پژوهش

یافته ها
ابتــدا بــه بررســی متغیرهــای جمعیــت  در ایــن پژوهــش 
ــل از  ــج حاص ــه نتای ــت ک ــده اس ــه  ش ــق پرداخت ــناختی تحقی ش
آمــاری  نمونــه  از  به دســت آمده  اطالعــات  تجزیه وتحلیــل 
پژوهــش نشــان می دهــد اکثــر پاســخگویان دارای جنســیت مــرد 
بــوده و دارای ســن بیــن 55-45 ســال و نیــز بیشــتر پاســخگویان 
دارای تحصیــالت لیســانس بودنــد. بــرای بررســی بــرازش مــدل 
مفهومــی پژوهــش و آزمــون فرضیــه هــا بــا توجــه بــه الگوریتــم 
تحلیــل مــدل هــا در روش PLS پرداختــه می شــود. بــرای 
ــدل  ــرازش م ــی ب ــه بررس ــدا ب ــری؛ ابت ــدل اندازه گی ــرازش م ب
هــای انــدازه گیــری بــا اســتفاده از ســه معیــار پایایــی شــاخص 

ــی  ــاخ و پایای ــای کرونب ــب آلف ــی، ضرای ــای عامل ــب باره )ضرای
ترکیبــی یــا CR(،  پرداختــه می شــود. ابتــدا بــار عاملــی ســواالت 
یــا آیتــم هــا مــورد بررســی قــرار گرفتنــد. نتایــج نشــان داد کــه 
بــار عاملــی تمامــی ســواالت بیشــتر از 0/4 اســت کــه نشــان از 
مناســب بــودن ایــن معیــار دارد. ســایر نتایــج مربــوط بــه ضرایــب 
آلفــای کرونبــاخ، پایایــی ترکیبــی و روایــی همگــرا  در )جــدول 1(  
ارائــه  شــده اســت. بــا توجــه بــه اینکــه  مقــدار آلفــای کرونبــاخ 
ــی  ــی ترکیب ــدار پایای ــتر از 0/7، مق ــا بیش ــی متغیره ــرای تمام ب
ــرای  ــدار AVE ب ــتر از 0/7 و مق ــای بیش ــی متغیره ــرای تمام ب
ــه  ــد در نتیج ــی باش ــتر از 0/5 م ــرا بیش ــی همگ ــنجش روای س

بــرازش مــدل مــورد تاییــد قــرار مــی گیــرد. 
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جدول 1. برازش مدل های اندازه گیری

AVEپایایی ترکیبیآلفای کرونباخ  متغیر

0/8640/8410/680فضای اخالقی 
0/9010/9180/627ابزاری

0/8450/9080/741استقالل
0/9110/9100/593توجه

0/8270/8270/546قوانین  و مقررات بیمارستانی
0/8950/8980/689قوانین و ضوابط اخالق حرفه ای

0/9180/8460/791تعلق خاطر شغلی

بــرای ســنجش روایــی واگــرا بــرای بررســی روایــی واگــرا )اعتبــار 
تشــخیصی( از روش شــاخص فورنــل و الرکــر اســتفاده شــد کــه 

نتایــج آن در )جــدول 2( ارائــه شــده اســت.

 جدول2. روایی واگرا با روش فرنل- الرکر

تعلق خاطر شغلی قوانین و ضوابط 
اخالق حرفه ای

قوانین  و مقررات 
بیمارستانی توجه استقالل ابزاری

0/332 0/258 0/357 0/541 0/532 0/791 ابزاری
0/485 0/542 0/654 0/538 0/860 0.52 استقالل
0/421 0/394 0.29 0/770 0.39 0.31 توجه
0/384 0/489 0/738 0/409 0/630 0/534 قوانین  و مقررات بیمارستانی
0/654 0/830 0/505 0/422 0/638 0/498 قوانین و ضوابط اخالق حرفه ای
0/889 0/458 0/479 0/347 0/423 0/418 تعلق خاطر شغلی

ــر  ــق ب ــن تحقی ــای در ای ــام متغیره ــه تم ــن ک ــه ای ــه ب ــا توج ب
ــخیصی(  ــار تش ــرا )اعتب ــار واگ ــر، اعتب ــار فرنل-الرک ــاس معی اس

ســازه ها را تاییــد کردنــد در نتیجــه، مــدل در ایــن تحقیــق قابــل 
ــی باشــد. ــر م ــاد و معتب اعتم

 
شکل 2. مدل ترسیم  شده همراه با مقادیر t-value فرضیه اصلی

بــا توجــه بــه اینکــه مقــدار آمــاره T بــرای  متغیــر هــای مــدل 
بیشــتر از 1/96 و ســطح معنــی داری )P- value( کمتــر از 0/05 
ــن   ــتاندارد بی ــب اس ــی  ضرای ــت بررس ــون  نوب ــد، اکن ــی باش م

متغیــر هــای مســتقل بــر متغیــر وابســته در مــدل  اســت. )شــکل 
3( ضرایــب اســتاندارد شــده مســیرهای میــان متغیرهــا را نشــان 

مــی دهــد.
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شکل 3. مدل ترسیم  شده شامل ضرایب استاندارد مسیر فرضیه اصلی

شکل 4. مدل ترسیم  شده همراه با مقادیر t-value فرضیه های فرعی

ــرای  متغیــر هــای مــدل  ــه اینکــه مقــدار آمــاره T ب ــا توجــه ب ب
بیشــتر از 1/96 و  ســطح معنــی داری )P- value( کمتــر از 
ــتاندارد  ــب اس ــی  ضرای ــت بررس ــون  نوب ــد، اکن ــی باش 0/05 م

ــر متغیــر وابســته در مــدل  اســت.                              بیــن  متغیــر هــای مســتقل ب
)شــکل 5( ضرایــب اســتاندارد شــده مســیرهای میــان متغیرهــا را 

نشــان مــی دهــد.
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شکل 5. مدل ترسیم  شده شامل ضرایب استاندارد مسیر فرضیه های فرعی

ــرای  ــی ب ــرازش GOF در مــدل PLS راه حل ــی ب شــاخص نیکوی
ــرار  ــک ق ــا ی ــر ت ــن صف ــوده و بی ــدل ب ــی م ــرازش کل بررســی ب
ــه یــک نشــانگر کیفیــت مناســب مــدل  دارد و مقادیــر نزدیــک ب
ــدل را  ــی م ــی کل ــش بین ــی پی ــاخص توانای ــن ش ــتند. ای هس
ــش  ــش شــده در پی ــدل آزمای ــا م ــد و اینکــه آی ــی کن بررســی م
ــر.  ــا خی ــوده اســت ی ــق ب ــون درون زا موف ــی متغیرهــای مکن بین
ــتفاده                                                                                           ــار GOF اس ــی از معی ــدل کل ــرازش م ــی ب ــرای بررس ب

ــدار  ــم، GOF= 0.25 مق ــزان ک ــه GOF= 0.1 می ــود ک ــی ش م
ــار  ــنجش اعتب ــرای س ــزرگ GOF= 0.36 ب ــدار ب ــط و مق متوس

ــی رود )22(. ــه کار م ــای PLS ب ــدل ه م
نتایــج بــرازش کلــي مــدل در )جــدول3( ارائــه شــده اســت. ایــن 

معیــار از طریــق فرمــول زیــر محاســبه مــي شــود:
بــرازش کلــی مــدل꞊ √ )میانگیــن )مقادیــر اشــتراکی( * میانگین  

))R2(

)GOF( جدول3: شاخص نیکویی برازش

R2مقادیر اشتراکیمتغیر 

-0/674ابزاری
-0/721توجه

-0/668استقالل
-0/619قوانین و ضوابط حرفه ای
-0/623قوانین و مقررات سازمانی

0/7120/573تعلق خاطر شغلی
0/6690/573میانگین
GOF0/619
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بــا توجــه بــه مقــدار بدســت آمــده بــرای GOF بــه میــزان 0/619 
بــرازش بســیار مناســب مــدل تحقیــق تاییــد مــی شــود. 

خالصــه نتایــج مربــوط بــه آزمــون فرضیه هــا در )جــدول 4( ارائــه 
 شــده اســت. 

 جدول 4. خالصه آزمون فرضیه ها
نتیجه  آزمون سطح معنی داری t آماره ضریب مسیر فرضیه های

تأیید فرضیه P < 0/001 48/293 0/921 H1: فضای اخالقی بیمارستان بر تعلق خاطر شغلی تأثیر گذار است.

تأیید فرضیه P < 0/001 22/546 0/792 H2: فضای اخالقی ابزاری بر تعلق خاطر شغلی تأثیر گذار است.

تأیید فرضیه P < 0/001 10/678 0/709 H3: فضای اخالقی استقالل بر تعلق خاطر شغلی تأثیر گذار است.

تأیید  فرضیه P < 0/001 26/109 0/473 H4: فضای اخالقی توجه بر تعلق خاطر شغلی تأثیر گذار است.

تأیید فرضیه P < 0/001 27/054 0/760 H5:  فضای اخالقی قوانین و مقررات بیمارستان ی بر تعلق خاطر شغلی تأثیر گذار است.

تأیید فرضیه P < 0/001 19/741 0/509 فضای اخالقی قوانین و ضوابط اخالقی حرفه ای بر تعلق خاطر شغلی تأثیر گذار است.

ــزار  ــا اســتفاده از نرم اف ــادالت ســاختاري ب ــج مدل ســازی مع نتای
Smart PLS نشــان داد کــه در ســطح اطمینــان 95 درصــد تمــام 

فرضیــه هــای تحقیــق تاییــد مــی شــوند.  

بحث 
نتایــج ایــن پژوهــش، مبیــن رابطــه مثبــت بیــن »فضــای اخالقی« 
ــق خاطــر شــغلی پرســتاران اســت )ضریــب مســیر0/921  ــا تعل ب
ــورد  ــز م ــک نی ــی و تئوری ــه از نظــر منطق ــاره t 48/293(، ک و آم
ــا تدویــن اســتانداردها و  تأییــد اســت، زیــرا »فضــای اخالقــی« ب
ــذارد و در  ــی گ ــر م ــراد اث ــای اف ــر رفتاره ــی، ب ــای اخالق معیاره
ــا  ــام فرآینده ــی مناســب، تم ــا فضــای اخالق بیمارســتان هــای ب
ــی  ــاداش، سیســتم ارزیاب ــت هــای بیمارســتان )سیســتم پ و فعالی
عملکــرد، فرآیندهــای اســتخدامی و ...( بصــورت درســت و اخالقی 
انجــام شــده اســت و ایــن امــر، خــود بــر تعلــق خاطــر پرســتاران 
ــته و  ــر گذاش ــان تأثی ــی آن ــای اخالق ــتان و رفتاره ــه بیمارس ب

ــد. ــر مــی کن پرســتاران را متعهدت
نتایــج ایــن پژوهــش، مبیــن رابطــه مثبــت بیــن فضــای اخالقــی 
»ابــزاری« بــا تعلــق خاطــر شــغلی پرســتاران اســت )مســیر ضریب 
0/792 و آمــاره t 22/546(، کــه از نظــر منطقــی و تئوریــک نیــز 
مــورد تأییــد اســت. در بیمارســتان بــا فضــای اخالقــی »ابــزاری«، 
ــه  ــرار دارد و کلی ــت ق ــردی در اولوی ــت ف ــه ســود و منفع توجــه ب
ــود،  ــردن س ــر ک ــاس حداکث ــتانی براس ــن بیمارس ــول و قوانی اص
ــه رفتارهــای  ــا ب ــه تنه ــا، ن ــن بیمارســتان ه اســتوار اســت. در ای
ــای  ــت رفتاره ــن اس ــه ممک ــود بلک ــی ش ــی نم ــی، توجه اخالق
غیراخالقــی کــه ســود را افزایــش مــی دهــد، مــورد تشــویق قــرار 
ــی  ــه پیامدهــا و اثرات ــراد ب ــی، عــدم توجــه اف ــرد. از طرف مــی گی
کــه رفتارشــان بــر دیگــران مــی گــذارد، شــدت و تکــرار ایــن نــوع 

رفتارهــا  را افزایــش مــی دهــد. بــر ایــن اســاس بیمارســتان  مــی 
ــق  ــتان ، تعل ــی در بیمارس ــای اخالق ــن فض ــش ای ــا کاه ــد ب توان
خاطــر شــغلی پرســتاران را افزایــش دهــد. از آنجــا کــه ایــن فضــا، 
ــوده  ــتوار ب ــی اس ــت طلب ــی و منفع ــی خودخواه ــار اخالق ــر معی ب
ــت آن                                                                                                  ــبب تقوی ــردی، س ــت ف ــود و منفع ــه س ــل ب ــه کام و توج
ــه  ــد از طریــق افزایــش توجــه ب مــی شــود، بیمارســتان مــی توان
ســود و منفعــت جمعــی پرســتاران )نــه توجــه بــه ســود بیمارســتان 
بــه طــور کامل( و تشــویق رفتارهای انســان دوســتانه و خیرخواهانه 
بــه جــای تشــویق رفتارهایــی کــه ســود فــردی را منجــر می شــود 
ــزاری«  ــی »اب ــای اخالق ــانتی(، فض ــت پورس ــام پرداخ ــد نظ )مانن
خــود را کاهــش دهــد. در واقــع، هرچــه بیمارســتان بــه انســانیت 
و خیرخواهــی و اخالقیــات، بیــش از ســود و منفعــت طلبــی توجــه 
کنــد فضــای اخالقــی »ابــزاری« بیمارســتان  نیــز کاهــش یافتــه و 
تعلــق خاطــر شــغلی بیشــتری در بیمارســتان مشــاهده مــی شــود.
ــر  ــاره t متغی ــیر و آم ــب مس ــده از ضری ــت آم ــج بدس ــق نتای طب
فضــای اخالقــی »اســتقالل« بــر تعلــق خاطــر شــغلی پرســتاران 
 )10/678 t ــاره ــیر 0/709 و آم ــب مس ــت )ضری ــذار اس ــر گ تأثی
کــه از نظــر منطقــی و تئوریــک نیــز مــورد تأییــد اســت. فضــای 
اخالقــی »اســتقالل«  از ترکیــب ســطح »اصــول و ضوابــط 
ــود. در  ــی ش ــردی« تشــکیل م ــل »ف ــا ســطح تحلی ــی« ب اخالق
ایــن فضــای اخالقــی، افــراد، دارای ســطوح اخالقــی باالیــی بــوده 
ــز           ــانی نی ــت و انس ــه مثب ــه البت ــردی ک ــات ف ــاس اخالقی و براس
مــی باشــد، عمــل مــی کننــد. بــر ایــن اســاس بــا افزایــش فضــای 
اخالقی»اســتقالل« در بیمارســتان، تعلــق خاطــر شــغلی پرســتاران 
افزایــش و بــا کاهــش ایــن فضــای اخالقــی تعلــق خاطــر شــغلی 
ــه                                                                                     ــه مالحظ ــور ک ــد. همانط ــی یاب ــش م ــز کاه ــتاران نی پرس
مــی شــود، فضــای اخالقــی »اســتقالل« ســبب افزایــش 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ij

nv
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                             9 / 12

https://ijnv.ir/article-1-789-fa.html


فصلنامه مدیریت پرستاری، دوره 10، شماره 1،  بهار 1400

32

تعلــق خاطــر شــغلی پرســتاران در بیمارســتان  مــی شــود، یعنــی 
ــا تقویــت ایــن فضــای اخالقــی باعــث  بیمارســتان  مــی توانــد ب

ــق خاطــر شــغلی پرســتاران شــود.  ــش تعل افزای
دیگــر نتایــج ایــن پژوهــش، مبیــن تأثیــر گــذاری فضــای اخالقــی 
»توجــه« بــر تعلــق خاطــر شــغلی پرســتاران اســت )ضریــب مســیر 
ــز  ــک نی ــی و تئوری ــاره t 26/109( کــه از نظــر منطق 0/473 و آم
ــل  ــه دلی ــه« ب ــی »توج ــای اخالق ــرا فض ــت زی ــد اس ــورد تأیی م
اینکــه بــر مبنــای معیــار اخالقــی خیرخواهــی از ســطوح اخالقــی 
ــه تعلــق خاطــر بیشــتری منجــر مــی  کهلبــرگ  اســتوار اســت ب
شــود. افــراد در ایــن فضــا، عالقــه صادقانــه ای بــه یکدیگر داشــته 
و بــه پیامدهایــی کــه ممکــن اســت رفتارشــان بــر دیگــران داشــته 
باشــد توجــه کــرده و اخالقــی تــر عمــل مــی کننــد. همانطــور کــه 
مالحظــه مــی شــود، فضــای اخالقــی »توجــه« ســبب افزایــش 
تعلــق خاطــر شــغلی پرســتاران در بیمارســتان مــی شــود، یعنــی 
ــی باعــث  ــن فضــای اخالق ــت ای ــا تقوی ــد ب بیمارســتان مــی توان
افزایــش تعلــق خاطــر شــغلی پرســتاران شــود. از آنجــا کــه ایــن 
ــانیت و  ــه انس ــتان ب ــه بیمارس ــای توج ــر مبن ــی، ب ــای اخالق فض
ــه  ــا توجــه ب ــد ب خیرخواهــی اســتوار اســت، بیمارســتان مــی توان
ــوع  ــن ن ــه و تشــویق ای ــتانه و خیرخواهان ــان دوس ــای انس رفتاره
رفتارهــا و پایبنــدی مدیــران بیمارســتان  بــه ایــن نــوع رفتارهــا و 
ــان بــه خیــر و منفعــت جمعــی پرســتاران و افــراد، ایــن  توجــه آن
ــغلی  ــر ش ــق خاط ــش تعل ــبب افزای ــرده و س ــت ک ــا را تقوی فض
ــی  ــک فضــای اخالق ــد ی ــی توان پرســتاران شــود. بیمارســتان  م
ــاه و  ــه رف ــه، ب ــان دادن توج ــق نش ــبی را از طری ــه« مناس »توج
ســعادت همــه پرســتاران بــه وســیله طراحــی و اجــرای برنامــه هــا 
و اقدامــات توســعه و بهســازی منابــع انســانی بیمارســتان  ایجــاد 

کنــد.
ــای  ــه فض ــد ک ــی ده ــان م ــش نش ــای پژوه ــه ه ــر یافت دیگ
ــر  ــق خاط ــر تعل ــتانی« ب ــررات بیمارس ــن و مق ــی »قوانی اخالق
شــغلی پرســتاران تأثیرگــذار اســت )مســیر ضریــب 0/760 و آمــاره                                                                                             
t 27/054(  کــه از نظــر منطقــی و تئوریــک نیــز مــورد تأیید اســت 
زیــرا در ایــن فضــای اخالقــی، بــه دلیــل وجــود اصــول و قوانیــن 
مــدون و صریــح بیمارســتانی، کــه رفتارهــای درســت و غلــط را بــه 
خوبــی مشــخص مــی کنــد و رعایــت کامــل ایــن اصــول توســط 
افــراد بیمارســتان، باعــث افزایــش تعلــق خاطــر شــغلی پرســتاران 
ــول و  ــت اص ــا، رعای ــن فض ــتان در ای ــراد بیمارس ــود. اف ــی ش م
قوانیــن بیمارســتانی را بــه کســب ســود و منفعــت فــردی ترجیــح 
ــه                                                                                              ــه مالحظ ــور ک ــد. همانط ــی کنن ــار م ــر رفت ــی ت داده و قانون
ــتانی«  ــررات بیمارس ــن و مق ــی »قوانی ــای اخالق ــود، فض ــی ش م

ســبب افزایــش تعلــق خاطــر شــغلی مــی شــود یعنــی بیمارســتان  
ــن  ــق تدوی ــی از طری ــن فضــای اخالق ــت ای ــا تقوی ــد ب ــی توان م
قوانیــن درســت و کاربــردی و البتــه قابــل اجــرا، و تشــویق 
ــار پرســتاران  ــه تبعیــت از ایــن قوانیــن و کنتــرل رفت پرســتاران ب
و جلوگیــری از رفتارهایــی کــه بــر خــالف قوانیــن بیمارســتان ی 
اســت، ایــن فضــای اخالقــی را تقویــت و ســبب افزایــش تعلــق 

خاطــر شــغلی پرســتاران مــی گــردد.
دیگــر یافتــه هــای پژوهــش حاکــی از آننــد کــه فضــای اخالقــی 
»قوانیــن و ضوابــط حرفــه ای« بــر تعلــق خاطــر شــغلی پرســتاران 
تأثیــر گــذار اســت )ضریــب مســیر 0/509 و آمــاره t 19/741( کــه 
ــراد،  ــرا اف ــد اســت زی ــز مــورد تأیی از نظــر منطقــی و تئوریــک نی
ــول  ــد و اص ــی برخوردان ــی کاف ــالمت انگیزش ــا از س ــن فض در ای
ــا مــی شــود.  ــزش آنه ــه ای، باعــث انگی ــی حرف ــن اخالق و قوانی
ــای اخالقی-انســانی  ــه رفتاره ــن فضــا، ب ــن، در ای ــر ای ــالوه ب ع
ــت  ــه ای تبعی ــی حرف ــن اخالق ــول قوانی ــه از اص ــی ک و رفتارهای
ــود ســبب  ــر، خ ــن ام ــه ای ــی شــود ک ــاداش داده م ــد پ ــی کنن م
ــه  ــور ک ــود. همانط ــی ش ــراد م ــی اف ــای اخالق ــش رفتاره افزای
مالحظــه مــی شــود فضــای اخالقــی »قوانیــن و ضوابــط اخالقــی                     
حرفــه ای« ســبب افزایــش تعلــق خاطــر شــغلی پرســتاران            
مــی شــود. یعنــی بیمارســتان مــی توانــد بــا تقویــت ایــن فضــای 
اخالقــی، تعلــق خاطــر شــغلی پرســتاران را افزایــش دهــد. در واقــع 
مــی تــوان گفــت کــه اگــر بیمارســتان، خــود حرفــه ای رفتــار کنــد 
و از ضوابــط اخالقــی حرفــه ای جهانــی تبعیــت کنــد و کارکنانــش 
را نیــز بــه انجــام ایــن ضوابــط تشــویق نمایــد، مــی توانــد فضــای 
اخالقــی »قوانیــن و ضوابــط اخالقــی حرفــه ای« خــود را تقویــت 

کــرده و ســبب افزایــش تعلــق خاطــر شــغلی پرســتاران شــود.
ــر  ــتان ، ب ــی بیمارس ــه مالحظــه شــد فضــای اخالق همانطــور ک
ــتان   ــن بیمارس ــر دارد، بنابرای ــتاران تأثی ــغلی پرس ــر ش ــق خاط تعل
مــی توانــد بــا تقویــت فضــای اخالقــی مثبــت خــود، تعلــق خاطــر 
پرســتاران را افزایــش دهــد. راهکارهــای زیــر بــرای تقویــت فضای 

اخالقــی بیمارســتان مؤثــر اســت:
1- تدوین قوانین اخالقی مناسب در بیمارستان )23(. 

2- تنظیــم کاتالــوگ هــا و راهنماهــای اطاعــت و پیــروی از قوانین 
اخالقی بیمارســتان )24،25(.

ــه  ــه ب ــتان و توج ــه بیمارس ــاداش و تنبی ــتم پ ــود سیس 3- بهب
ــای مســتقیم  ــاداش ه ــق پ ــی و انســانی از طری ــای اخالق رفتاره

ــتقیم. ــر مس و غی
4- تدویــن و توســعه برنامــه هــا و اقدامــات منابــع انســانی 

بیمارســتان و توجــه بــه توانمندســازی کارکنــان.
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ــق  ــب از طری ــتان ی مناس ــط بیمارس ــاد رواب ــت و ایج 5- تقوی
ــتانی،  ــده بیمارس ــب پیچی ــله مرات ــد و سلس ــن زائ ــش قوانی کاه
تشــویق افــراد بــه برقــراری رابطــه بــا یکدیگــر، تشــکیل                                        

گــروه هــای کاری.
در نهایــت بــه نظــر مــی رســد، مدیــران مــی تواننــد بــا مدیریــت 
فضــای اخالقــی بیمارســتان، بــر رفتارهــای افــراد بیمارســتان  اثــر 
گذاشــته و ســبب افزایــش تعلــق خاطــر شــغلی پرســتاران شــوند. 
مهــم آن اســت کــه مدیــران بداننــد انتظــار داشــتن تعلــق خاطــر 
توســط پرســتاران در شــرایطی کــه خــود و بیمارســتان شــان، غیــر 
اخالقــی عمــل مــی کننــد کامــال بیهــوده اســت. رفتارهــای حاکــم 

بــر بیمارســتان هــا کامــال دو طرفــه اســت، بــه ایــن معنــی کــه 
بدرفتــاری از یــک طــرف، نمــی توانــد رفتارهــای مثبــت از طــرف 
دیگــر را بــه همــراه داشــته باشــد. پــس اگــر بیمارســتان هــا مایلند 
بــه بهبــود فضــای رفتــاری خــود کمــک کننــد پیــش از توصیــه 
ــد  ــه کنن ــه خــود توصی ــدا ب ــد ابت ــان شــان، بای ــه کارکن ــردن ب ک
کــه درســت، انســانی و اخالقــی عمــل کننــد. هــر قــدر بیمارســتان  
انتظــار تعلــق خاطــر شــغلی بیشــتری داشــته باشــد بایــد بــه همان 
میــزان، تعهــد خــود را در قبــال بــروز رفتارهــای اخالقــی نســبت 

بــه پرســتاران و کل بیمارســتان ارتقــاء دهــد.
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