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  »ي اصیلمقاله«
  مارستانیب یاخالق يدرك پرستاران از فضازان یم یبررس

  
  4يباریال جوی، ل3ترا حکمت افشاری، م*2يال کالنتری، سه1یبه جاللیط

  
  دهیچک
 نيا از پرستاران درک .باشديم ياز فرهنگ سازمان يجزء مهم ياخالق يفضا :نهیزم

رش آنان نسبت به موضوعات نگو  عملکرد تواند بريم مارستانيب ياخالق يفضا
 ياخالق ين درک پرستاران از فضايين مطالعه تعيهدف از ا .گذاردب ريتأث ياخالق

  .باشديم ۱۳۹۰آذر گرگان در سال  پنج يمرکز درمان
پرستاران  نفر از ۱۲۰کننده شرکت يهانمونه .است يفين مطالعه از نوع توصيا :روش

-شامل پرسشها داده يابزار گردآور .دناشبيآذر گرگان م ۵ يشاغل در مرکز درمان

و  ييروا .استمارستان يب ياخالق يفضا ینامهپرسش ک ويات دموگرافينامه خصوص
افزار ها با نرمل دادهيه و تحليتجز .قرار گرفته است يريگابزار مورد اندازه ييايپا

SPSS شدانجام  يو استنباط يفيو با استفاده از آمار توص.  
 یطهيپرستاران در ح ياخالق يفضا یکه نمره ها نشان دادهل داديه و تحليتجز :جینتا

 پزشکان ،)۱۱۵/۳( مارستانيب ،)۷۹۸/۳( رانيمد ،)۷۷۳/۲( ماراني، ب)۱۷۷/۳( همکاران
  .به دست آمد ۱۶۶/۳ ياخالق يفضا ين کليانگين ميهمچن .باشديم) ۷۹۹/۲(
پرستاران مورد پژوهش را در  ط کاريمح ياخالق يفضا حاضر یمطالعه :يریگجهینت

از عوامل مهم در  يکي ياخالق يکه فضايين از آنجايابنابر ،دهدينشان م حد متوسط
گذارد، لذا يم ريتأثز يمار نيت مراقبت از بيفيبر ک و باشديپرستاران م يعملکرد شغل

 ياخالق يت فضايرا جهت تقو ييکارهاراه يران پرستاريمد که شوديشنهاد ميپ
 يبرا يکه حام ييهاطيجاد محيتوانند با ايم نيهمچن. نديها اعمال نماارستانميب

  .نديپرستاران فراهم نما یشرفت و ارتقايپ يرا برا ييهاپرستاران فرصت
  

  .مارستانيب، پرستار، ياخالق يفضا :يدیواژگان کل
  
  
 27/6/91: تاریخ پذیرش              24/3/91: تاریخ دریافت

  

ارشد آموزش يکارشناس يدانشجو -١
 يدانشکده، يپرستار، گروه يپرستار
دانشگاه علوم ، يراز ييو ماما يپرستار
  .ايران کرمان،  کرمان، يپزشک

  :تلفن و پست الکترونيک
۰۹۱۳۳۹۸۷۰۰۸ 
Fahimehjalali2007@gmail.com 

معاونت  ،يشد آموزش پرستارارکارشناس -٢
ــان ــک  ،درم ــوم پزش ــگاه عل ــتان يدانش ، گلس
  .ايران، گلستان

  ۰۹۳۵۴۴۶۶۸۴۰: تلفن و پست الکترونيک
sa.kalantary@gmail.com 

 ژه،يو يهاارشد مراقبتکارشناس – ٣

دانشگاه ه، يبو ييو ماما يپرستار يدانشکده
  .رانيگرگان، اعلوم پزشکي گلستان،
 ٠٩١٥٣٠٣١٧٣٠: يکتلفن و پست الکترون

m.hekmatafshar@yahoo.com  
 يدانشکده ،يآموزش پرستار يدکترا-۴

دانشگاه علوم پرستاري و مامايي بويه، 
  .رانيگرگان، ا پزشکي گلستان،

 ٠٩١١٣٥٤٨٤٥٤: تلفن و پست الکترونيک

jouybari@gmail.com 
  :نويسندة مسؤول *

دانشـگاه علـوم    ،گرگان ،ايران ؛يال کالنتريسه
کارشـناس  معاونـت درمـان،   گلستان،  يپزشک

  .يدفتر پرستار
  ۰۹۳۵۴۴۶۶۸۴۰: تلفن

Email: sa.kalantary@gmail.com 
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  مقدمه
ک سازمان در قدم اول يدر  ياخالق يکردن رفتارهااده يپ
-استيتوسط س ياخالق يهابه ارزش يگذارزان ارجيبه م

. دارد يت در آن سازمان بستگيريو اقدامات مد يکل يها
کارکنان با  يسازگار یت به ارتقايريمد يت اخالقيحساس

 ياخالق سازمان. کنديکمک م ياخالق ياستانداردها
ان يرا در م يمشابه يل هستند که رفتارهااز اصو يامجموعه

خاص  يهاتيولؤد بودن مسيپرورانند و از مفيکارکنان م
نان يجامعه اطم ين خدمات برايمأت يدر راستا ياجتماع

کند که يجاد ميا يچهارچوب ياخالق سازمان .کنديحاصل م
ن اصول است و در حل ياستفاده از ا یرندهيدر برگ

 :لياز قب يستميدرون س يدهانياز فرا يمشکالت ناش
به سازمان و .... و  ي، مسائل کاغذ بازيشخص يهاکشمکش

 ي، نقش مهميسازمان يساختار فضا. کنديکارکنان کمک م
آن دارد که از انواع مختلف آن  يدر درک سازمان و رفتارها

 ياخالق يو فضا يتيامن ي، فضادواح يتوان به فضايم
کند که تا چه يان، مشخص مسازم ياخالق يفضا. اشاره کرد

شود و  يريگمیتصم ياخالق يارهاياساس مع حد بر
 .)۱( کنندير ميرا تعب ياخالق يهاچگونه کارکنان پرسش

و  است يا فرهنگ سازمانياز فضا  يجزء مهم ياخالق يفضا
کارکنان  ياند که نه فقط بعد اخالقمطالعات نشان داده

 دهديقرار م ريتأثحت ز تيرا ن يده کارسازمان بلکه برون
)۲(.  

 يانسان يهان ارزشستنس اظهار کرد که به کار بستيکر
را  يترياخالق يسازمان ي، فضارار و تعلق خاطياخت اصل

ط يشرا يت و واالس از جو اخالقيف وايتعر. کنديجاد ميا
 ياخالق يسازمان يهااست که در انتخاب ييهاو عملکرد

 يفضا شان داده شده است کهدر مطالعات ن .)۳( ندردا ريتأث
ک ياست و وجود  يسازمان يمهم فضا یک جنبهي يخالقا

 يهاتيت از فعاليحما ینهيزمشيرا پ يمثبت اخالق يفضا
پرستاران را  يو اعمال اخالق اندپرستاران دانسته ياحرفه

در  ياخالق ين با وجود فضايهمچن .دهديقرار م ريتأثتحت 
 ييرا شناسا يد بهتر معضالت اخالقتواننيسازمان کارکنان م

  .)۴و۱( نديو آنها را حل و فصل نما
ماران ير مراقبت از بد که ينقش به توجه با پرستاران

-ميتصم به ازين که شونديم همواج يطيشرا با روز هردارند، 
 يبرا که يميتصم .ستيضرور آنها يبرا ياخالق يريگ
 ياخالق بعد ياقبتمر بعد بر د عالوهيبا شود،يم اتخاذ ماريب

 عناصر از ،ياخالق يريگميتصم ).۲( رديگ بر در ديبا زين را
 شرفتيپ مثل يعوامل .است يپرستار یحرفه در يضرور

 شيافزا ها،نهيهز شيافزا منابع، صيتخص ،يپزشک يآورفن
 نقش در رييتغ و يفرد حقوق به توجه ،يسالمند تيجمع

 که گردند يخالقا يهاتعارض به منجر تواننديم پرستار
مطالعات . )۵( است مواجه آنها با روزانه عمل در پرستار

و اخالق  يپرستار ینهيکه در زم اندمختلف نشان داده
رفتار و  يور بر ياخالق يو فضا يفرهنگ سازمان، ياحرفه

  .گذارديم ريتأثکارکنان  يد اخالقيعقا
اش که شامل درک پرستاران از ل در مطالعهيمک دان

که پرستاران  ين مسائليافت که نخستيبود، در ياخالق يفضا
بحث در مورد  يرند شامل کمبود فرصت برايبا آن درگ

ن و يران و قوانياز طرف مد يت عملي، حمايمسائل اخالق
-ن در مطالعهيهمچن .)۶( باشديمتناقض در عمل م يهاهيرو

 يسازمان مراقبت بهداشت ياخالق يفضا يبررسگر يد يا
ه شامل دادند ک ييت اول را به عملکردهايگان اولودهندپاسخ

 یدر مطالعه .)۷( سازمان بود ياخالق يفضا يهاه جنبهيکل
 آموزشي هايبيمارستان بر حاكم جو كه و همکاران  يجالل
-جو حرفه ،کردند يدگاه پرستاران بررسيرا از د كرمان شهر

 يو یمورد مطالعه يهاطهيح از را درين امتيشتريب ييگرايا
 حاكم اخالقي جو خود، مطالعه در مبشر. )۸( به دست آورد

 كرد، گزارش مطلوب حد در را كرمان شهر هايبيمارستان بر
 با كاركنان، سازماني تعهد بر اخالقي جو ريتأث به توجه با وي
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 با باال رده مسؤوالن و پزشكان ارتباط در هاييكاستي وجود
 را بررسي مورد هايبيمارستان اخالقي جو پرستاران،

   .)۹( بود كرده گزارش اميدواركننده
به  ياخالق ينشان داده است که فضا يمطالعات متعدد

ترک  يپرستاران برا يريگميک عامل مهم در تصميعنوان 
ه از کنيا باشند ويم يا شغل پرستاريش و يت خويموقع

بهتر  ينيط باليمح ياخالق يهرچه فضادگاه پرستاران يد
  .)۳( شونديرا متحمل م يکمتر ياخالق يشانيپرها آن ،باشد

 يهاطيدر مح ياخالق يفضا ييت بااليبا توجه به اهم
عملکرد پرستاران در مراقبت  يت بااليپرستاران و اهم يکار
 ياخالق ين فضاييپژوهش حاضر با هدف تع، مارانياز ب
آذر گرگان در  ۵ يط کار پرستاران شاغل در مرکز درمانيمح

  .نجام گرفته استا ۱۳۹۰سال 
  

  روش
است  يمقطع يفيتوصاز نوع پژوهش ، حاضر یمطالعه
آذر  ۵ ينفر از پرستاران شاغل در مرکز درمان ۱۲۰که در آن

ها به نمونه. مورد مطالعه قرار گرفتند ۱۳۹۰گرگان در سال 
  . انددهيوارد مطالعه گرد يروش سرشمار

 يالقاخ يفضا ینامهها از پرسشهداد يآورجمع يبرا
ده ياستفاده گرد) ۱۹۹۵سال (اولسون  يمارستانيط بيمح

اس يباشد و در مقيه ميگو ۲۶ ينامه حاون پرسشيا. است
 باًيتا تقر) ۱از يامت(هرگز  باًيکرت که از تقريل يانهيگزپنج
شتر يفرد ب یباشد که هر چقدر نمرهيم )۵از يامت(شه يهم

ط يدر مح يترمثبت ياخالق يفضا یدهندهنشان ،باشد
طه ارتباط با همکاران، ينامه در پنج حن پرسشيا. است

ن ييتع يبرا .باشديمارستان و پزشکان ميران، بيماران، مديب
 يت علمأيه يد و اعضاينامه از نظرات اساتپرسش ييروا

رات يياستفاده و تغ ه گرگانيبو ييو ماما يپرستار یدانشکده
نامه توسط پرسش، بزارا ييايپا ين برايهمچن .الزم داده شد

و  ديل گرديتکماند، که در مطالعه شرکت نداشتهپرستار  ۲۰

 دست آمدههب ۸۴/۰کرونباخ ابزار مورد نظر  يب آلفايضر
  .است

و  SPSSافزار ها با استفاده از نرمل دادهيه و تحليتجز
  .انجام گرفت ياستنباطو  يفيتوص يآمار يهاآزمون

  
 جینتا

نفر به  ۱۰۷، حاضر یدر مطالعهکنندگان از کل شرکت
نفر  ۸۶ها نشان داده است که افتهي. ها پاسخ دادندنامهپرسش

 نفر ۲۱زن و  یکنندگان در مطالعهاز شرکت )درصد ۴/۸۰(
 ين سنيانگين ميهمچن. اندبوده مرد از آنها) درصد ۶/۱۹(

 ۰۶/۴ار يسال با انحراف مع ۴۵/۲۹پرستاران مورد پژوهش 
تمام افراد  .)سال ۳۹ن يشتريب، سال ۲۳=نيکمتر( باشديم

-سانس بودهيمدرک ل يحاضر دارا یکننده در مطالعهشرکت

ن آن يشتريسال و ب یککار پرستاران  ین سابقهيکمتر. اند
  ).=۶۴/۶mean= ،۱/۴SD( باشديسال م ۱۷

 ينيبال مطالعه پرستارن ياکنندگان در نفر از شرکت ۱۰۱
بوده  ۶/۵ن يانگيرپرستار با منفر س ۶و  ۴/۹۴ن يانگيبا م

نفر  ۳۲ پرستاران مورد مطالعه يت شغلياز نظر وضع .است
 ۲۷، يقرارداد) درصد۷/۳۲(نفر  ۳۵، يرسم )درصد۹/۲۹(

  .اندبوده يطرح )درصد ۱/۱۲(نفر ۱۳و  يمانيپ) ۲/۲۵(نفر
 ۷/۷۵( نفر ۸۱ها مشخص کرد که ل دادهيتحل و هيتجز

 نفر ۲۶هل و أمت ر مطالعهکننده داز پرستاران شرکت )درصد
ن يازان درآمد ين ميشتريب .اندآنها مجرد بوده از )درصد۳/۲۴(

بوده  )نفر ۸۶ (درصد  ۴/۸۰هزار با  ۶۹۹_۵۰۰ن يپرستاران ب
  .است

 يت فضايوضع ینمره ،دست آمدهج بهياساس نتا بر
 يمورد بررس يهادگاه پرستاران در بخشياز د ياخالق
  .بود ۱۶۶/۳

 یطهيمربوط به ح ین نمرهيشتريب ۱جدول با توجه به 
 .ماران استيب یطهيمربوط به ح ین نمرهيکمتر ران ويمد

پاسخ پرستاران به  یار و رتبهيانحراف مع ن،يانگيمن يهمچن
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 يجو اخالق"نامه ک از عبارات مندرج در پرسشيهر 
   .آمده است ۲در جدول " مارستانيب

طرفه ارتباط کيس انين با استفاده از آزمون واريهمچن
ط کار يمح ياخالق ين سطح درآمد و با فضايب يدارامعن

که افراد با سطح  يطورهب ).=۰۱/۰p( وجود داشته است
خود را  يمارستانيط بيمح ياخالق يدرآمد مطلوب، فضا
  .اندمطلوب گزارش کرده

  

  مارستانیب یاخالق يفضا يهاطهیار حین و انحراف معیانگیم :1جدول 
  اريانحراف مع  نيانگيم  طهيح
  ۲۰/۱  ۷۹/۳  رانيمد

  ۳۲/۲  ۱۷/۳  همکاران
  ۰۱/۰  ۱۱/۳  مارستانيب

  ۸۷/۰  ۷۹/۲  پزشکان
  ۴۵/۰  ۷۷/۲  مارانيب

  
  1390آذر در سال  5 یدگاه پرستاران شاغل در مرکز درمانیاز د یاخالق يفضا يهاهیار و رتبه گویانحراف مع ن،یانگیم :2جدول 

انحراف   نيانگيم  هيگو
  رايمع

  رتبه

۶۵/۳ .کننديمار توجه ميمن در مورد مراقبت از ب يهاين من به نگرانيمسئول - ١  ٢٠/١ ۸ 
 ۱۳  ۷۲/۰  ۱۷/۳  داشته باشند يشود چه انتظاريکه از آنها م يدانند از مراقبتيماران ميب - ۲
 ۵ ۳۸/۰  ۸۲/۳ کنديرم به من کمک ميستم مدين يريگميمارم قادر به تصميکه من در مود درست و غلط بودن نحوه مراقبت از ب يزمان - ۳
۴۳/۲ .کنديماران کمک ميمارستان به من در مواجهه با مشکالت بين بيها و قواناستيس - ۴  ۴۹/۰  ۲۱ 
۲۳/۲ .گر اعتماد دارنديکديپزشکان و پرستاران به  - ۵  ۸۹/۰  ۲۴ 
 ۲۵ ۶۷/۰  ۱۶/۲ .نددار يمار دسترسيب يپرستاران به اطالعات الزم جهت حل مشکالت مراقبت - ۶
 ۳ ۳۲/۰  ۸۷/۳ .کنديت ميماران حماياز ب يمراقبت يهايريگميرم مرا در تصميمد - ۷
 ۲۳ ۶۵/۰  ۲۸/۲ .مارستان دارندياز رسالت ب يه پرستاران درک روشن و مشترکيکل- ۸
 ۲۲ ۴۹/۰  ۳۹/۲ .شونديا ميجو يمات درمانيپزشکان نظر پرستاران را درباره تصم - ۹

 ۲۶ ۵۵/۰  ۸۷/۰ .کننديمار کمک ميم به من در مشکالت مراقبت از بنيمسئول -۱۰
 ۱۸  ۸۲/۰  ۷۹/۲ کننديماران استفاده ميحل مشکالت مربوط به ب يپرستاران از اطالعات الزم برا -۱۱
  ۱  ۹۳/۰  ۰۲/۴ .دهديماران گوش ميمن در مورد مشکالت مراقبت از ب يهارم به حرفيمد -۱۲
ر مد نظر قرار يماران درگيهمه ب يهامار احساسات و ارزشيب يحل مشکالت مراقبت يالزم برا يهاتيهنگام انتخاب فعال -۱۳

 .رديگيم
۸۶/۲  ۵۸/۰  ۱۷  

 ۱۲  ۸۰/۰  ۲۲/۳ .کنميمارانم شرکت ميب يبرا يمات درمانيتصم من درگرفتن -۱۴
 ۲  ۷۹/۰  ۰۰۹/۴ .توان به او اعتماد کردياست که م يرم فرديمد -۱۵
  ۶  ۰۰۷/۰  ۸۲/۳ .ز قابل اعتماد استيمن ن ياررم بيمد -۱۶
  ۱۵  ۳۵/۰  ۹۴/۲ .گردديشود و از مواجهه با آن اجتناب نميط کارم تضاد به صورت باز مطرح ميدر مح -۱۷
مار با هم موافق يب ين انتخاب برايکه درباره بهتر يدر صورت يگذارند حتيگر احترام ميکديد يپرستاران و پزشکان به عقا -۱۸

 .ندنباش
۶۱/۲  ۴۸/۰  ۱۹  

  ۱۴  ۵۵/۰  ۹۵/۲ .هستند يو توانمند تيهمکاران من افراد با صالح -۱۹
  ۷  ۷۰/۰  ۷۶/۳ .شوديماران احترام گذاشته ميب يهاط به خواستهين محيدر ا -۲۰
به آنها کمک رم يماران ناتوان هستند، مديا نادرست بودن مراقبت از بيدر مورد درست  يريگميکه همکارانم در تصم يزمان -۲۱

 .کنديم
۴۴/۳  ۹۱/۰  ۱۱  

  ۲۰  ۶۷/۰  ۵۰/۲ .ط وجود داردين محيدر ا يمشکالت مراقبت يخالقانه برا يهاافتن پاسخيدر  يو سع يريادگي، يحس کنجکاو -۲۲
 ۱۶  ۹۹/۰  ۹۰/۲ .گذارنديگر احترام ميکديپرستار و پزشک به  -۲۳
 ۹  ۵۱/۰  ۵۳/۳ .خطر استيران بمايب يارائه شده در محل کار من برا  يهامراقبت -۲۴
 ۴  ۸۰/۰  ۸۳/۳ .وه درست در بخش خود هستميبه ش يپرستار يهاتيمن قادر به انجام فعال -۲۵
 ۱۰  ۵۸/۰  ۴۹/۳ .ت هستنديمارستان پرستاران مورد احترام و حماين بيدر ا -۲۶
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  بحث
 ياز فضا ينوع، يدرمان يهاطيدر مح ياخالق يفضا

 ،يرماندپرسنل  ين فرديز روابط باست که متشکل ا يسازمان
 يهاتيحما، مارانيمراقبت از ب ینهيارتباط راحت در زم

ماران و يکادر درمان و ارتباطات آنها با ب يفراهم شده از سو
در  ين موضوعات اخالقيابنابر ).۱۱( باشديخانواده آنان م

ارتباط با  ینهيست در زميبايبلکه م ،ستنديانزوا قابل درک ن
د يمراقبت سالمت پد يهاحرفه گريو د همکاران، رانمايب
مراقبت سالمت  يهاشود که در سازمانيتصور م. )۱۱( نديآ

 ک نوع جوي .وجود دارد ياخالق يمتفاوت از فضادو نوع 
کارکنان است و نوع دوم که  ياکه مرتبط با عملکرد حرفه

 یهما در مطالع .)۱۱( دهديرا نشان مکارکنان  ينيعملکرد بال
درک پرستاران از تعامالتشان با  يبررس يحاضر برا
-مارستان از پرسشيپزشکان و ب ران،يمد ماران،يب همکاران،

 ،شده است يکه توسط اولسون طراح ينامه جو اخالق
  .مياستفاده نمود

ن مطالعه نشان داده است که يها در ال دادهيه و تحليتجز
از  ۱۶۶/۳پژوهش د پرستاران مورد ياز د ين جو اخالقيانگيم
در ) ۲۰۰۵( و همکاران يکورل یدر مطالعه. بوده است ۵

 یبوده که با مطالعه ۵از  ۳۳/۳ن برابر يانگين ميز ايکا نيآمر
  .)۱۱( دارد يما همخوان

جو  یطهيح ۵ن يدهد که از بيما نشان م یج مطالعهينتا
ختصاص ن نمره را به خود ايشتريب "رانيمد یطهيح" ياخالق

 ييو جوال) ۱۳۸۴( ج مبشريافته با نتاين يا .داده است
 یز در مطالعهيکه آنان ن يطورهب .دارد يهمخوان) ۱۳۹۰(

 یطهيح"در  يمارستانيط بيمح يجو اخالق يخود در بررس
منظور ( .)۱۱و۱۵( انددست آوردههن نمره را بيشتريب" رانيمد

   .)باشديول بخش مؤران سرپرستاران و مسياز عبارت مد
 و همکاران که با هدف ديدگاه يجالل یدر مطالعه

آموزشي  هايبيمارستان اخالقي جو مورد در پرستاران
 كرمان انجام شد جو شهر پزشكي علوم دانشگاه به وابسته

به  كرمان شهر آموزشي هايبر بيمارستان غالب اخالقي
 مندي،عالقه گرايي، مقرراتي،حرفه :شامل الويت ترتيب

درک  يبررس يحاضر برا یمطالعه .)۸( بود ابزاري و تقلمس
 ران،يمد ماران،يب پرستاران از تعامالتشان با همکاران،

قرار داده  يرا مورد بررس ياخالقجو  مارستانيپزشکان و ب
 ياز موضوع جو اخالق يگريد یجنبه يو به بررس است

  .پرداخته است
گزارش  ين جو اخالقيانگيما م یدر مجموع در مطالعه

 که نسبتاً دست آمد،به ۵از  ۱۶۶/۳شده توسط پرستاران 
ارتباط  ینهيدر زم يهاافتهياما  .کننده استدواريمطلوب و ام

ج يت از پرستاران نتاين پرستاران و پزشکان و حمايب
ت يبر رضا يکه جو اخالقييست و از آنجايبخش نتيرضا
ن يبنابرا د،گذاريم ريتأثتعهد و عملکرد پرستاران  ،يشغل

سالمت نسبت  یوالن حرفهؤران و مسيمد الزم است تا
مذکور اقدام  يهاطهيالخصوص در حيعل يبهبود جو اخالق

با توجه به عوامل  که شوديشنهاد ميت پيدر نها. ندينما
ن يدر ا يفي، مطالعات کياخالق ير در فضايناشناخته درگ

 .رديموارد صورت گ

 يهاهيدهد که گوينشان مما  يهاز دادهين آناليهمچن
من در مورد مشکالت مراقبت از  يهارم به حرفيمد"
توان به او ياست که م يرم فرديمد"و "دهديماران گوش ميب

نم به من در والؤمس" هيو گو نيانگين ميترشيب "اعتماد کرد
را  نيانگين ميکمتر "کننديمار کمک ميمشکالت مراقبت از ب

ران نقش يمد رغم آنکهيعل .خود اختصاص داده استبه 
ت از پرستاران در هنگام مواجه با مسائل يدر حما يپررنگ
به وجود  ماريکه در امر مراقبت از ب يو مشکالت ياحرفه

نشان  حاضر یمطالعه يهاافتهياما  .کنندياعمال م ،ديآيم
مار با مسائل يمراقبت از ب چه پرستاران در امرنچنا دهد کهيم

با فراهم نمودن  ين پرستاروالؤمس، ه شوندمواج يو مشکالت
ن خود و پرستاران به اظهارات و يمورد اعتماد ب يجو
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ن يترنيين اقدام پايااما ، دهنديمشکالت آنان فعاالنه گوش م
ران يمدکه شود و بهتر بود يمحسوب م يسطح همکار

-حرفه يهاپرستاران با چالش ييارويهنگام رو در يپرستار

 تيز از آنان حمايد عرصه شوند و در عمل نفعاالنه وار يا
 يناکاف ،يتيرينقص مدن يعلت ا که رسديبه نظر م .ندينما

ز ين آنان است و نپرستاران و مسئوال ياارات حرفهيبودن اخت
ها است که خود مانع مارستانيحاکم بر ب يجو پزشک ساالر

  .باشديمستقل عمل نمودن پرستاران م يبرا يبزرگ
-هب نيانگين ميکمتر، پژوهش حاضر يهاتهافيگر ياز د

د آن ين مطلب مؤيا .باشديم "مارانيب" طهيحدست آمده در 
مراقبت  ینهياطالعات در زم به پرستاران يدسترس است که

ه ياست که تعهد اول ين در حاليا .باشديمار محدود مياز ب
ن با توجه يبنابرا). ۳( د نسبت به مددجو باشديرستاران باپ

الزم  مار،يو موضوع مراقبت از ب يپرستار یت حرفهيمبه اه
 .ندينما يشترين امر توجه بيبه ا هامارستانيران بيمد تا است

ن يب دهد که ارتباطيما نشان م يهادهل داين تحليهمچن
در  ۵و  ۹، ۱۸، ۲۳ يهاهيبا توجه به گوپزشکان و پرستاران 

 زين کارانمبشر و هم یدر مطالعه .قرار دارد ينييسطح پا
د ين پرستار و پزشک از ديو روابط متقابل ب يهمکار

 .)۱۵( ن سطح قرار داشتيترنييدر پا يسپرستاران مورد برر
تعامل پرستاران با پزشکان ممکن است  یکه نحوهيياز آنجا

 يبرودازه گران و به همان انيارتباط آنها با د يبر چگونگ
 يان حرفهيارتباطات ب کهن يو ا ،بگذارد ريتأث زين مارانشانيب

دارد و نامناسب بودن  ريتأثز ينت آن يفيدر ارائه مراقبت و ک
مار يب يبر رو يئت اثر سويدر نها يان ارتباطات حرفهيا

ن نقطه ضعف توجه يلذا الزم است به ا ،خواهد گذاشت
  .شود ياژهيو

پژوهش حاضر نشان داده است که سطح درآمد  يهاافتهي
ط کار يمح ياخالق يزان فضايهش با مپرستاران مورد پژو

 يتوان حاکيافته را مين يا). =۰۱/۰p( دارند يارتباط مطلوب
پرستاران و درک آنان از  يدرآمد برو يسزات بهياز اهم

-هب. شان دانستط کاريحاکم بر مح ياخالق يمسائل و فضا
ن يمأت يکه اگر پرستاران احساس کنند که از نظر مال يطور

ط يبرداشت آنها از مح ين موضوع بر رويند اتوايهستند، م
 ت آنان را به مشکالتين حساسيکار مؤثر باشد و همچن

  . موجود کاهش دهد
  
  يریگجهینت

گزارش  ين جو اخالقيانگيما م یدر مجموع در مطالعه
 که نسبتاً به دست آمد، ۵از  ۱۶۶/۳ شده توسط پرستاران

ارتباط  ینهيدر زم يهاافتهياما  .کننده استدواريمطلوب و ام
ج ينتات از پرستاران ين پرستاران و پزشکان و حمايب

ت يبر رضا يکه جو اخالقييجاست و از آنيبخش نتيرضا
ن يبنابرا ،گذارديم ريتأثعملکرد پرستاران  تعهد و ،يشغل

 به سالمت نسبت یوالن حرفهؤران و مسيمد الزم است تا
مذکور اقدام  يهاطهيالخصوص در حيعل يبهبود جو اخالق

با توجه به عوامل  که شوديشنهاد ميت پيدر نها .ندينما
ن يدر ا يفي، مطالعات کياخالق ير در فضايناشناخته درگ

 .رديموارد صورت گ

  
 یقدردان

ن والؤران و مسياز مد که دانندين بر خود الزم مامحقق
را  يت همکاريپنج آذر گرگان که نها يدرمان يموزشآمرکز 

ن از يهمچن. ندينما يقدردان ،ژوهش انجام دادنددر انجام پ
  .رددگيتشکر م ،در مطالعه شرکت نمودند که يه پرستارانيکل
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«Original Article» 
 

The nurse's perception from the hospital ethical climate 
 

Taiebe Jalali 1, Soheila Kalantari 2*, Mitra Hekmat Afshar 3, Leila M Joubary 4 

 
 
Abstract 
Background: Ethical climate is an important component of 
organizational culture. Nurses’ perception of hospital ethical 
climate can influence their performance and attitudes related to 
ethical issues. This investigation explores a survey of nurses in 
different cultural settings to divulge their perceptions of ethical 
position responsibilities applicable to nursing practice. 
Methods: A descriptive design was applied in this study. A total 
number of 125 nurses from 5th Azar Hosbpital were contributed in 
this studay. The reliability and validity of the measures were 
assessed using a demographical questionnaire along with Hospital 
Ethical Climate Questionnaire (HECQ).Collected data analyzed 
through statiscal descriptive using Statistical Package for Social 
Science (SPSS), Version 16. 
Result: Multidimensional preference analysis discovered the 
patterns of mean rankings given by the nurses to the questionnaires 
they considered as important ethical climate as followed: patient 
(2.773), manager (3.798), hospital (3.115), and physician (2.799). 
conclusion: The findings indicate that the ethical climate outlined 
by nurses could embedded sociocultural factors that influence 
nurses' perceptions in the realities of nursing performance. The 
nurses ranked hospital ethical climate from moderate to highly 
developed.  Ethical climate is an important factor in job 
performance and also affect on quality of patient care. Therefore, 
this study suggests that hospital leaders should apply strategy to 
promote hospital ethical climate manager of hospitals can also 
promote nurses’ performance by creating environment which 
supported nurses. 
 
Keywords: ethical climate, nurse, hospital. 
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