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 مقاله پژوهشی

  يهامارستانیبدر  پرستاران ياخالق کاربا  ايحرفه یت زندگیفیک رابطه یبررس
  1397در سال  یجان غربیاستان آذربا یوابسته به دانشگاه علوم پزشک

  
  ٣يالزمانصاحب محمد ،*٢باغقره عبدالرضا زهرا، ١خانزاده يعل

 
  04/09/1397تاریخ پذیرش  12/06/1397تاریخ دریافت 

 
 يدهچک

 يبيشـتر ضـرورت ياخالق کار يپرسـتار يحرفه در، همـان سـازمان اسـت. کارکنان ياخالق کار، هاسازماناثرگـذار در  يهامؤلفهاز  ييكـ: هدف و زمينهپيش
 و پرسنل يکار يزندگ تيفيک ارتقاء باشدمي کارکنان روان سالمت و کار در يفرد جينتا خصوصبه و خود کار به کارکنان واکنش ايحرفه يزندگ تيفيک، دارد

 ياحرفه يت زندگيفيرابطه ک يبررس باهدفن پژوهش ين راستا ايدر ا است شده يمعرف يبهداشت ستميس يداريپا از نانياطم جهتهمم از عوامل يکي پرستاران
  .انجام گرفت هياروم يوابسته به دانشگاه علوم پزشک يهامارستانيبژه نوزادان يمراقبت و يهابخشپرستاران شاغل در  يبا اخالق کار

 ژه نوزادانيمراقبت و يهابخششاغل در  از پرستاران نفر ۱۳۱ يرو باشديم يروش مقطع و به يهمبستگ از نوع يتوصيفـ صورتبه مطالعـه نيا: کارروش مواد و 

هكه  ۱۳۹۷ در سال يجان غربياستان آذربا يوابسته به دانشگاه علوم پزشک يهامارستانيبدر  شـدند. انجام گرفت روش  انتخاب هدفمند گيرينمونه روش ـب
 SPSS يآمار افزارنرم از هاداده تحليلوتجزيه بـراي. بود يگوريگر ياخالق کار، والتون ياحرفه يزندگ تيفيک، کيپرسشنامه دموگراف سه، اطالعات يآورجمع

  .گرديـد تحليلوتجزيه يآمار استنباط، يتوصيف آمـار يهاروش از اسـتفاده با هاداده و شـد اسـتفاده ۱۹ نسـخه
وابسته به  يهامارستانيب درژه نوزادان يمراقبت و يهابخشپرستاران  يکار و اخالق ايحرفه يت زندگيفيک زانيبود که م آناز  يق حاکين تحقيج اينتا: هاافتهي

  وجود دارد. داريمعنيرابطه مثبت و  يو اخالق کار ياحرفه يت زندگيفين کيقرار دارد و ب يت مطلوبيدر وضع يجان غربيآذربا يدانشگاه علوم پزشک
ج ين نتايخواهد شد همچن يکار ارتقاء اخالقپرستاران موجب  ياحرفه يت زندگيفيبهبود ک جه گرفت کهينت توانيمپژوهش  يهاافتهياز : گيرينتيجهبحث و 

 تو کيفيماران يت بيت وضعيرد درنهايقرار گ مورداستفاده و سرپرستاران يپرستار و خدمات هامارستانيبران يمد يراهنما برا عنوانبه توانديمن پژوهش يا
  .را ارتقاء بخشد يحرفه پرستار تيو موقع يو درمان يخدمات بهداشت

 ياحرفه يت زندگيفيک، ياخالق کار، ژه نوزادانيبخش مراقبت و، پرستار: يديکلمات کل

  
 ۷۳۰-۷۳۷ ص، ۱۳۹۷ دی، ۱۱۱درپي پي، دهمشماره ، شانزدهمدوره ، مجله دانشکده پرستاري و مامايي اروميه

  
                                 ۰۹۱۲۳۷۲۳۵۴۷: تلفن، ييو ماما يدانشکده پرستار، تهران يعلوم پزشک ياسالم آزاددانشگاه ، تهران: آدرس مکاتبه

Email: Lgharehbagh@gmail.com 

  
  مقدمه

ها در توسعه و کارکنان سازمان هاکه سازمان يامروزه نقش
هر  توان کتمان کرد.يرا نم، مختلف دارند يجوامع در کشورها

خود را به  يسازمان يو بقا ييايدنبال آن است که پو به يسازمان
ول ن اصيو تدو يريکارگبهمستلزم  يياين پويا برساند و حداکثر

ت آن اصول يرعا يدر سازمان و موظف بودن کارکنان برا ياخالق
 يالوک، م که پزشکانيشاهد آن هست يبه جامعه جهان يبا نگاهاست. 

مختلف  هايسازمان کارمندان، حسابرسان، مهندسان، يدادگستر

                                                             
  رانيا ،تهران ،يدانشگاه آزاد اسالمزشکی تهران، علوم پ، کودکانپرستاري  دانشجوي کارشناسي ارشد ١
  سنده مسئول)ينو( رانيا ،تهران ،يدانشگاه آزاد اسالمزشکی تهران، علوم پ ،ييماما و يدانشکده پرستار مربی، ٢
  رانيا ،تهران ،يدانشگاه آزاد اسالمزشکی تهران، علوم پ ه بهداشت،دکدانش، يموزشآت يريار مديدانش ٣

به  يبنديتا با پا پردازنديمسوگند  يت به ادايرفتن مسئوليپذ يبرا
ن شده يياز حقوق تبت انيص يبرا، رشيموردپذ هايارزشاخالق و 

وفاي ، درستي، صداقت، اعتماد: مفاهيمي چون، اخالق .اهتمام ورزند
فضائل شهروندي و ، عدالت و مساوات، به عهد نسبت به ديگران

  ).۱( گيردخدمت به جامعه را در بر مي
از  ياحرفه يزندگ تيفيمفهوم ک يسازمان يهايدر بررس

 عنوانهبمشتق شده است. کارکنان  يکار و رفتار انسان يقبل يهامدل
اند که جهت کار در نظر گرفته شده يباهوش رندهيگميتصمافراد 
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 ۱۳۹۷ سال در غربي آذربايجان استان پزشکي علوم دانشگاه به وابسته هايبيمارستان در پرستاران کاري اخالق با ايحرفه زندگي کيفيت رابطه بررسي
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 يهاپاداش نيب يبر اساس باالنس مطلوب شوند و به کارمي ختهيبرانگ
محققان  .نگرنديم، روديم هاآنکه از  ياتو انتظار هاآنبه  شدهداده

را روي خصوصيات فيزيكي مكان  ياحرفهمطالعات كيفيت زندگي 
. اندمتمرکز نمودههاي افراد كار كار و رفتارهاي ظاهري و نگرش

مشتمل بر جنبه وسيعي از محيط  ياحرفهكيفيت زندگي  کهيدرحال
  ).۳( گذاردمي ريتأثكاري است كه روي يادگيري و سالمت كاركنان 

به کار خود و  نواکنش کارکنا ايحرفه يزندگ تيفيک
ه ک باشدميدر کار و سالمت روان کارکنان  يفرد جينتا خصوصبه
 کارکنان يکار جيو نتا يشغل يشخص اتيواکنش بر تجرب نيا

به  بهبود کار خود قيکه چگونه از طر کندمي انياست و ب رگذاريتأث
  ).۲( ابنديدست  يفرد يازهاين

 ياز تمرکزها يکي هامارستانيبدر  ايحرفه يزندگ تيفيک
 يزندگ تيفيها قرار گرفته است و ارتقاء کاز سازمان ياريعمده بس

از  نانياطم جهتهمم از عوامل يکين رستاراپرسنل و پ يکار
 تيفيک يشده است. در هر سازمان يمعرف يبهداشت ستميس يداريپا

و  است ياساس انجذب و حفظ کارکن يباال برا ياحرفه يزندگ
در  آنچهاحساس فرد درباره  يرو يکار و ايحرفه يزندگ ازآنجاکه

 و مربوط به شودمي يگذارهيپا ستين ايمطلوب است  يمکان کار
 يشخص يهاطهيو هم ح يکار يهاطهيهم در ح يتجربه جار

 يکار و ايحرفه يگزند تيفيک يبررس دگاهيد نياز ا. شودمي يزندگ
 است يفراوان تيحائز اهم داردمي انيرا ب يکه احساس فرد سازمان

)۴(.  
منجر به  يراخالقيغ هايفعاليتگسترش  يدر سطح جهان

 ليلد نيمؤسسات شده است. به هم يبرخ يو ورشکستگ يفروپاش
 نيا تردقيق يبررس از پژوهشگران به دنبال يبرخ رياخ هايدههدر 

 ايحرفه - يکار يزندگ تيفيکن راستا يدر هم. اندبرآمده مسئله
در  يرفتارهاي اخالق قيتشو براي مهم ارياز عوامل بس يکي تواندمي

 - کاري يزندگ تيفيک رايز، باشد مختلف هايسازمان رانيمد نيب
کار در  طيمح دهيتندرهمدو عامل  ياخالق فرهنگ و ايحرفه

  ).۵( باشندمي هاسازمان
است که  يمعنو يهااز اصول و ارزش يامجموعه، ياخالق کار

خص و مش نيگروه را مع ايدر فرد  يرفتار و اخالق ينادرست اي يدرست
را  هاميرفتارها و تصم يبد اي يخوب يارهايها معارزش ني. اکنديم

 اخالق، ميکن انيب ديگرعبارتبه مي. اگر بخواهسازنديمشخص م
است  يزياخالق چ. باشديانسان م يندگو روش ز اتيح يچگونگ

 يهااخالق هدف. اندينمايمرا غلط  گريکار را درست و کار د کيکه 
 يهااز جلوه ي. نمودکنديم نييتع يو اجتماع يفرد يما را در زندگ

  ).۱( شوديم انيها نماسازمان يدر منشور اخالق ياخالق کار ياصل
کاري به موضوع  يزندگ تيفيمفهوم ک، معاصر تيريدر مد

 تيفيک، درواقعمبدل شده است.  ايدن در سراسر ايعمده ياجتماع

اقدامات  رينظ يميحاوي مفاه يچندبعدکاري ساختاري  يزندگ
 تيامن، تناسب شغل، يقيتشو هايطرح، يخدمات درمان و يرفاه

فراهم ، فرد و سازمان گاهيبه نقش و جا تياهم، شغل يطراح، شغل
 کاهش، هاگيريتصميمدر  مشارکت، شرفتيرشد و پ نهينمودن زم

  .)۶است ( پاداش هايسيستمو  يآموزش، يتعارضات و ابهام شغل
 کي يو انسان يفنّاور، ياطالعات، يمال، يکيزيمنابع ف نيدر ب
ان منبع در هر سازم نيترکياستراتژ عنوانبه يانسان يروين، سازمان

 ستميدر س يفرد اي يجمع طوربه تواننديممطرح شده است که 
ستون فقرات هر نظام  يمنابع انسان درواقع). ۷( کنند جاديا رييتغ

مطلوب در  يکار يزندگ تيفيو وجود ک شونديمسالمت محسوب 
 يجهت حفظ و نگهدار يمهم اريعامل بس يبهداشت يهاسازمان

  ).۸( باشدمي تيفيماهر و با ک، زهيکارکنان با انگ
 يگزند تيفيبر ک يشتريب ديتأکدر دهه گذشته  کهيدرحال

 يزندگ تيفيامروزه مفهوم ک، خارج از کار) بود يافراد (زندگ يشخص
معاصر  تيريدر مد ياصل مهم اجتماع کي عنوانبه ياحرفهو  يکار

محيط فيزيكي  ازجمله ييهايي). نارسا۹( قرار گرفته است موردتوجه
ا ب يفشود؛ ارتباط ضعنامناسب كه در آن كار پرستاري انجام مي

؛ ناتواني براي برآورده نمودن يارحرفهيغاي و ي حرفههاگروهساير 
نمايندگان كمي در  هاآناينكه  ليبه دلملزومات اساسي كار 

 يدر سطح کالن دارند از موارد ياست گزاريسهاي مديريتي/ بحث
پرستاران زمان زيادي . هستند که توسط محققان گزارش شده است

. انندگذربا بيمار مي را بر روي اين كارها صرف نموده و زمان كمي را
كنند روي كيفيت اي كه پرستاران در آن عمل ميمحيط يا زمينه

ه زياد منجر ب تيدرنهاكند و مي ري، تأثو ابقا پرستار شدهارائهمراقبت 
 تيفيک يهابرنامه کهنيا). با توجه به ۱۱(گردد ها ميشدن هزينه

ق يکارکنان از طر درهرحالبه اشکال مختلف است اما  يکار يزندگ
 ،تعهد کهيوقت نيبنابرا. آورنديمط کارشان آن را به دست يمح

ن يدا کند نشانگر ايش پيافزا يوربهره اوقاتيو بعض يت شغليرضا
ت يفي) ک۱۴دا کرده است. (يارتقاء پ يکار يت زندگيفياست که ک

فقت از ش يناش يت و خستگيمتشکل از دو بعد رضا ياحرفه يزندگ
 يرا خشنود ياز شفقت شغل يناشت ي). استم رضا۱۶است ( يشغل

 يدرست و عال صورتبهش در انجام کار خود يخو يفرد از توانمند
نوع نگرش  ياز شفقت شغل يت ناشي). رضا۱۷ف کرده است (يتعر

 يا احساسات مثبتيالت يش است و به تمايفرد نسبت به شغل خو
ا احساسات يالت يش است و به تمايکه افراد نسبت به شغل خو

 ني. اگردديممربوط ، ه افراد نسبت به شغل خود دارندک يمثبت
سازمان است و تحت  يوربهرهن عوامل مؤثر در يترمهماز  يژگيو

 با ).۱۵است ( يو فرهنگ ياجتماع، يسازمان، يتيعوامل شخص تأثير
ت يفيک ن رابطهييتعق حاضر يهدف تحق شدهعنوانتوجه به مطالب 

ژه يمراقبت و يهابخشپرستاران  ياخالق کار اب ايحرفه يزندگ
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 باغقره عبدالرضا زهرا الزماني،صاحب محمد خانزاده، علي
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جان يباآذر يوابسته به دانشگاه علوم پزشک يهامارستانيبدر نوزادان 
ن يبه ا ييق درصدد پاسخگوين تحقيخواهد بود و پژوهشگر ا يغرب

 ايحرفه يت زندگيفيکن يب يارتباط ايخواهد بود که آ يمسئله اساس
در ژه نوزادان يمراقبت و يهابخشپرستاران  ياخالق کار و
 يجان غربيآذربا يوابسته به دانشگاه علوم پزشک يهامارستانيب

  وجود دارد
  

  مواد و روش کار
 يهمبستگ –يفيک پژوهش توصين مطالعه يمطالعه ا يطراح

ژه يمراقبت و يهابخشپرسـتاران  يهيکل. بود جامعه پژوهش شامل
ان است يوابسته به دانشگاه علوم پزشک يهامارستانيبدر  نوزادان

 حجـم .)N=۱۹۵( بودنـد ۱۳۹۷ در سالهستند  يجان غربيآذربا
 بـهبـود كه  نفر ۱۳۱ نبـا اسـتفاده از فرمـول كوكـرا نمونه پژوهش

 ورود به مطالعه يارهايمعشـدند.  انتخاب هدفمند گيرينمونه روش
در  ينيک سال سابقه کار باليکه حداقل  سرپرستارانو  پرستاران

وابسته به  يهامارستانيباز  يکيژه نوزادان يمراقبت و يهابخش
ل به يتما که .داشته باشند يجان غربيآذربا يدانشگاه علوم پزشک

و  يمدرک کارشناس يو دارا .شرکت در مطالعه را داشته باشند
 سابقه: خروج شامل يارهايمع: باشند يارشد پرستار يکارشناس
در چهار  د)يشد تصادف، طالق، زانياز عز يکي(مرگ  باالاسترس 
 يبه ادامه همکار ليتمان مطالعه يح در اي ند.يرا ذکر نمار يهفته اخ

افت يه درا سابقيخاص  پزشکيروان يماريسابقه ب زيون .نداشته باشند
  ند.يذکر نمارا  پزشکيروان يداروها
  : اطالعات يآورجمع

اطالعات  يپرسشنامه مجزا حاو سه شامل، ابـزار پژوهـش حاضر
ه ب يمندعالقه زانيم، خدمت سابقه، سن، ک شامل جنسيدموگراف
 ياحرفه يزندگ تيفيک يو پرسشنامه .و غيره nicuبخش کار در 
و پرداخت منصفانه -۱( مؤلفه ۸سـنجش  يبـرا سؤال ۳۵ والتون

 يانسان هايقابليتتوسعه  -۳ يمن و بهداشتيا يط کاريمح -۲ يکاف
 ياجتماع و انسجام يکپارچگي -۵مداوم  تيو امنفرصت رشد  -۴
 يوابستگ -۸ ياحرفه يزندگ يکل يفضا -۷ ييگراقانون -۶

د ف و. تعدايمتفاوت بودن ط ليبه دلبـود () يکار يزندگ ياجتماع
 ياحرفه يت زندگيفير کيمتغ يبرا ۱۰۵ عدد، ت پرسشنامهسؤاال

از  نيو همچناست).  شده يتلق نيانگيا مي وسط عدد عنوانبه
ابعاد  در سؤال ۲۳ يگوريگر يپرسشنامه استاندارد اخالق کار

 ۶( کار بهو عالقه  يبستگدل -۱: از اندعبارتچهارگانه اخالق کار 
-۳، )پرسش ۶کار ( محل در يانسان و سالم روابط -۲، )پرسش
 در مشارکت و يجمع روح -۴)پرسش ۶( کار در تيجد و پشتکار

د ف و. تعدايمتفاوت بودن ط ليبه دلشد ( ) استفادهپرسش ۵( کار

 عدد عنوانبه ير اخالق کاريمتغ يبرا ۶۹ عدد، ت پرسشنامهسؤاال
  )است شده يتلق نيانگيا مي وسط

 يپرسشنامه اخالق کار ييايپا همکاران و يفيدر پژوهش شر
 آمده دستبه ۸۴/۰ کرونباخ يب آلفايضر با استفاده از يگوريگر

) پرسشنامه ۴( ييايپا دوسترانياو  ياست و در پژوهش اسکندر
 ۷۹/۰ کرونباخ يب آلفايضر با استفاده از يگوريگر ياخالق کار

  گزارش شده است.
وهش ن پژيدر ا والتون ياحرفه يت زندگيفيپرسشنامه ک يروائ

ار قر يموردبررس يدانشکده پرستار يعلمئتيه ده نفر از توسط
کرونباخ  يب آلفايز از ضرين يائيپاسنجش . جهت گرفته است

  به دست آمد. ۸۴/۰شده است که مقدار آن استفاده 
  : يز آماريآنال

اه از دانشگ نامهمعرفيب طرح و کسب يپس از تصو انپژوهشگر 
مراجعه  موردنظر يهامارستانيببه  تهران يپزشک واحد علوم آزاد
 ياجازه جهـت هامارستانيب مديـران بـا هماهنگـي از ه و پـسکرد
 صورتبه را پژوهش شـرايط واجد پرسـتاران، هابخش بـه ورود
 و نمـوده انتخـاب پژوهـش جامعـه از هدفمند يريگنمونه

ح يتوض موردپژوهش يواحدها يهدف از مطالعه را برا انپژوهشگر
 تكميـل جهـت را هاو پرسشنامهه را اخذ نمود هاآنت يو رضاه داد
 همـان در شدهليتکم يهاپرسشنامه .داده قـرار هاآن اختيـار در

 اهـداف، نيچنهم. شـد يآورجمعبعـدي  شـيفت يـا شـيفت
 ايشـان بـه و شـد داده توضيـح نيـز پرسـتاران يبـرا پژوهـش
 و بوده ياختيـار مطالعـه در هاآن مشـاركت كه شـد داده اطمينان
 بـه توجـه بـا. مانـد خواهد باقي محرمانـه شدهکسب اطالعات

 ۱۰۰ هاپرسشنامه به ييگوپاسخ نـرخ، شدهانجام يهايريگيپ
 SPSS يآمار افزارنرم از هاداده تحليلوتجزيه بـراي. بـود درصـد
 آمـار يهاروش از اسـتفاده با هاداده و شـد اسـتفاده ۱۹ نسـخه
 يآمار استنباط) واريانس و معيـار انحـراف، ميانگيـن( يتوصيف

 تحليلوتجزيه )اسـميرنوف كولموگروف آزمون و يهمبسـتگ ضريب(
 نظر در ۰۵/۰از  ترکممطالعه  ايـن در يدارمعني سـطح. گرديـد

  گرفته شد.
  

  يافته ها
مارستان يب ۸از پرستاران شاغل در  نفر ۱۳۱مطالعه  نيدر ا

 يجان غربيآذربا يوابسته به دانشگاه علوم پزشک يدرمان يآموزش
سال  ۲۰-۳۵ نيبن يپژوهش در سن يواحدها تياکثر شرکت کردند.
 راکث بودند. متأهلو  مؤنثپژوهش  يهانمونه تياکثر قرار داشتند.

 ۹/۱۶داشتند. و  ي) مدرک کارشناسدرصد ۸۳/ ۱پژوهش ( يهانمونه
 ۰۸/۲۳، يرسم صورتبه درصد ۰۸/۲۳ارشد بودند  يدرصد کارشناس

و  يطرح صورتبهدرصد  ۸۴/۵۳ يمابقو  يمانيپ صورتبه درصد
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فت در يش صورتبه پرستاران %۰۸/۷۳و استخدام بودند  يقرارداد
سال سابقه خدمت بودند.  ۱-۵ يآنان دارا %۸/۳۵داشتند و  گردش

ژه يراقبت وت به کار در بخش ميزان رضايم پرستاران %۸۳/۵۳و 
 نوزادان متوسط به باال داشتند

 ياهحرف يت زندگيفين کيانگيم ن پژوهش نشان داديج اينتا
 باشديم ۷۵۳/۱۳۳برابر با  موردمطالعه يپرستاران در جامعه آمار

داشته قرار  يت مطلوبيدر وضع يانمونهتک  tکه با توجه به آزمون 
ز يشتر بودن نين بين بوده و ايانگيشتر از ميو ب )۴شماره جدول (

ار از آم آمدهدستبهج ي. با توجه به نتاباشديم دارمعني يآمار ازنظر
 يپرستاران در جامعه آمار ين اخالق کاريانگيم يفيتوص

) ۶۹ن بوده (يانگيشتر از ميکه بباشد يم ۰۶۹/۸۹برابر با  موردمطالعه

قرار داشته  يت مطلوبيدر وضع يانمونهتک  tکه با توجه به آزمون 
 جدول شماره( باشديم دارمعني يآمار ازنظرز يشتر بودن نين بيو ا
 رسونيپ يب همبستگياز ضر آمدهدستبهج ي) با توجه به نتا۴

ه رابط يبا اخالق کار ياحرفه يت زندگيفيکه ک گرددميمشخص 
 ۸۸۸/۰برابر با  سؤالن يا يب همبستگيدارد. ضر يدارمعنيمثبت و 

). ۵شماره جدول ( باشديم دارمعني ۰۵/۰از  ترکمبوده که در سطح 
 ياربا اخالق ک ياحرفه يت زندگيفيگفت ک توانمي ديگرعبارتبه

 ياهمارستانيبژه نوزادان در يمراقبت و يهابخشن پرستاران يدر ب
 رابطه مثبت و يجان غربيآذربا يوابسته به دانشگاه علوم پزشک

  دارند. يدارمعني

  يآمار يهانمونهک مربوط به ياطالعات دموگراف :)۱(جدول 
 يدرصد فراوان يفراوان بنديدسته ريمتغ

 جنس
 ٢/٨٦ ١١٢ مرد
 ٨/١٣ ١٨ زن

 تأهل
 ٥٣/٢١ ٢٢ مجرد
 ٤٧/٧٨ ١١٨ متأهل

 التيزان تحصيم
 ١/٨٣ ١٠٨ سانسيل

 ٩/١٦ ٢٢ ليسانسفوق

 سن

 ٨/٣٠ ٤٠ سال ٢٥-٢٠
 ٥/٣١ ٤١ سال ٣٠-٢٦
 ٥/١٨ ٢٤ سال ٣٥-٣١
 ٢/١٩ ٢٥ به باال سال ٣٥

به کار در بخش  يمندعالقهزان يم
nicu 

 ٧٦/٣٠ ٤٠ اديز يليخ
 ٠٧/٢٣ ٣٠ اديز

 ٠٧/٢٣ ٣٠ متوسط
 ٨٤/١٣ ١٨ کم

 ٥/١٨ ١٢ کم يليخ

 ينيسابقه کار بال

 ٥/٣٨ ٥٠ سال ٥-١
 ٢/٢٩ ٣٨ سال ١٠-٦

 ٥/١٨ ٢٤ سال ١٥-١١
 ٨/١٣ ١٨ به باال سال ١٥

 يفت کاريش

 ٩٢/٢٦ ٣٥ صبح کار
 ٩٢/٢٦ ٣٥ عصرکار

 ٠٨/٢٣ ٣٠ کارشب
 ٠٨/٢٣ ٣٠ يگردش

 انهيت از برنامه ماهيزان رضايم

 ٧/٧ ١٠ کم يليخ
 ٦/١١ ١٥ کم

 ٧/٣٠ ٤٠ متوسط
 ٠٨/٢٣ ٣٠ اديز

 ٩٢/٢٦ ٣٥ اديز يليخ

 نوع استخدام
 ٨٤/٥٣ ٧٠ يقرارداد

 ٠٨/٢٣ ٣٠ يمانيپ
 ٠٨/٢٣ ٣٠ يرسم
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 يهامارستانيبژه نوزادان در يمراقبت و يهابخشپرستاران  موردپژوهش يق واحدهايتحق يرهايفي متغيتوص يهاشاخص ):۲جدول (
  ۱۳۹۷در سال  يجان غربيآذربا يوابسته به دانشگاه علوم پزشک

 يدگيکش يچولگ اريانحراف مع نيانگيم ريمتغ

  يت زندگيفيک
 ياخالق کار

٧٥٣/١٣٣  

٠٦٩/٨٩ 

٠١٣/٢١  

٨٥٣/١٤ 

٩٦٨/٠-  

٢٢٢/١- 

٨٥٦/١  

٢٦١/١ 

  
مراقبت  يهابخشپرستاران  موردپژوهش يواحدهارنف در يبا استفاده از آزمون کولموگروف اسم رهاينرمال بودن متغ يبررس :۴۳جدول (

  ۱۳۹۶در سال  يجان غربيآذربا يوابسته به دانشگاه علوم پزشک يهامارستانيبژه نوزادان در يو
 يدارمعنيسطح  يدرجه آزاد آماره آزمون 

 ١٤٥/٠ ١٣٠ ٠٨٠/٠ يت زندگيفيک

 ٠٨٧/٠ ١٣٠ ١٠٣/٠ ياخالق کار

  
 يهابخشن پرستاران يدر ب موردپژوهش يق در واحدهايت اول و دوم تحقسؤاالبه  ق و پاسخيتحق يرهاين متغيانگيآزمون م ):۴جدول (

  ۱۳۹۶در سال  يجان غربيآذربا يوابسته به دانشگاه علوم پزشک يهامارستانيبژه نوزادان در يمراقبت و

 

 مقدار آزمون

 يدارمعنيعدد  يدرجه آزاد tمقدار 
 يت ادراکيوضع

 رياز متغ جامعه
 نيانگيتفاوت م

  %٩٥نان يفاصله اطم
 ن حد باالييحد پا

  يت زندگيفيک
 ياخالق کار

٦٠١/١٥  
٤٠٦/١٥ 

١٢٩  
١٢٩ 

٠٠٠/٠  
٠٠٠/٠ 

  مطلوب
 مطلوب

٧٥٣/٢٨  
٠٦٩/٢٠ 

١٠٧/٢٥  
٤٩١/١٧ 

٤/٣٢  
٦٤٦/٢٢ 

 
ن يدر ب موردپژوهش يق در واحدهايسوم تحق سؤالرسون) و پاسخ به يپ يق (همبستگيتحق يرهايب همبستگي متغيضرا :)۵(جدول 

  ۱۳۹۶در سال  يجان غربيآذربا يوابسته به دانشگاه علوم پزشک يهامارستانيبژه نوزادان در يمراقبت و يهابخشپرستاران 
 ياخالق کار: ر وابستهيمتغ  مستقل يرهايمتغ

 ياحرفه يت زندگيفيک
  يب همبستگيضر

  يدارمعنيسطح 
 تعداد مشاهدات

٨٨٨/٠  
٠٠٠/٠  

١٣٠ 

  
  گيرينتيجهبحث و 

عه   يا طال هدف  ن م ــ با طه ک  يبررسـ ندگ ي فيراب فه  يت ز  ياحر
ژه نوزادان يو مراقبت يهابخشپرســتاران شــاغل در  يبااخالق کار

 ام شدانج هياروم يعلوم پزشک وابسته به دانشگاه يهامارستانيبدر 
ــاس ــر يهاافتهي  بر اسـ  يت زندگيفين کيانگيم پژوهش حاضـ

 ۷۵۳/۱۳۳برابر با  موردمطالعه يپرســتاران در جامعه آمار ايحرفه
ــديم ــع اينمونهتک  tکه با توجه به آزمون  باش  يت مطلوبيدر وض

ز يشــتر بودن نين بيبوده و ا ۱۰۵ نيانگيمشــتر از يقرار داشــته و ب
 ســؤالن يا يبرا يدارمعني. ســطح باشــدمي دارمعني يآمار ازنظر

 ۹۶/۱ ياز مقدار بحران  تربزرگز ين tبوده و آماره   ۰۵/۰از  ترکوچک 
 ايرفهح يت زندگيفيزان کيگفت م توانمي ديگرعبارتبه. باشد يم

ه وابست  يهامارستان يبژه نوزادان در يمراقبت و يهابخشپرستاران  

شک    شگاه علوم پز ضع  يجان غربيآذربا يبه دان قرار  يت مطلوبيدر و
تا  ــتبه ج يدارد ن تا  ين تحقيا آمده دسـ ــ يج تحقيق با ن و  بي ق پاشـ

سو ن ۳همکاران ( ش يست؛ ز ي) هم را با عنوان کيفيت  يرا آنان پژوه
ستاران   ياحرفهزندگي  ستان يبپر ستان     يهامار  هيدريحتربتشهر

ــال  ــين نتيانجام دادند و به ا ١٣٩٥در سـ کيفيت : دند کهيجه رسـ
 رسد مي به نظرپرستاران در سطح مطلوبي نبوده و    ايحرفهزندگي 

شد که نيازمند     ريتأثاين مفهوم تحت  شته با عوامل متعددي قرار دا
دند که يجه رسين نتي. آنان به اباشدمي تريعميقو  تردقيقبررسي  

 و يزاننده شـــغليمباحث انگ ازلحاظبه پرســـتاران  يعدم توجه کاف
 هايساعت ن عدم توجه به يو همچن اثربخشمناسب و   تيحماعدم
ستمزد  يکار ستاران ا  يکار هايساعت که در قبال  يو د ن يبه پر

ــتان  يب ــوديمداده  ها مارسـ ــتند که باعث      يعوامل ، ازجمله شـ هسـ
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پرستاران در سطح مطلوبي نباشد؛  ايحرفهکيفيت زندگي  شوندمي
نابرا  ته   نيب ــ يتحق هاي ياف پاشـ با   ي ق  ته  ب و همکاران   نيا هاي ياف

به بخش  توانمي. همسو نبودن پژوهش را  باشد ينمپژوهش همسو  
سبت داد و با توجه به ا  موردمطالعه ضر در بخش  ين نکه پژوهش حا

ل يز بانوان تشــکيکودکان انجام گرفته و اکثر افراد مورد مطالعه را ن
 ين و حس مادرجاد ارتباط با کودکايان کرد که اي ب توانيم اند داده

ن ين پرســتاران ايدر ب ياحرفه يت زندگيفيش کيبانوان ســبب افزا
  ده است.يبخش گرد
تا    يهمچن ــتبه ج ين با توجه به ن از پژوهش (جدول   آمده دسـ
ــماره  ــت که با توجه به آمار توصــ ي) ب۳ش ن يانگيم يفيانگر آن اس

کار  مار       ياخالق  عه آ جام تاران در  ــ با      يپرسـ عه برابر  طال مورد م
ت يدر وضــع يانمونهتک  tکه با توجه به آزمون  باشــديم ۰۶۹/۸۹
ــته و ب  يمطلوب ــتر از يقرار داشـ ن ي) بوده و ا۶۹ يعني( نيانگي مشـ

 يدارمعني. ســطح باشــديم دارمعني يآمار ازنظرز يشــتر بودن نيب
ــؤالن يا يبرا چک  سـ ماره   ۰۵/۰از  ترکو  از تربزرگز ين tبوده و آ

قدار بحران  ــد  يم ۹۶/۱ يم نابرا . باشـ که م   توانيم نيب زان يگفت 
ــتــاران  ياخالق کــار ژه نوزادان در يمراقبــت و يهــابخشپرسـ

در  يجان غربيآذربا يوابسته به دانشگاه علوم پزشک    يهامارستان يب
ضع  ست بهج يقرار دارد. نتا يت مطلوبيو ج يابا نت سؤال ن ياز ا آمدهد
) ۵ن و همکاران ( يمت ي) و زارع۳نژاد و همکاران (  يميق ابراهيتحق

ق ي) در تحق۳نژاد و همکاران ( يمي. ابراهباشد يم جهتهمهمسو و  
به ا  ــ ين نتيخود  که  ي جه رسـ فه  نيب: دند  ، کاري  تي فيک هاي مؤل

ــفانه ــتمزد و حقوق بودن منص ــارکت همکاري، عدالت، دس  و مش

 و مثبت رابطه ياخالق فرهنگ با يســازمان ماتيتصــم در داشــتن
ــغل تي امن و يمنيمؤلفه ا  نيب اما  دارد؛ وجود يدارمعني  با  يشـ

) هم ۵ن و همکاران (يمت ينشد. زارع  افتي ايرابطه ياخالق فرهنگ
به ا يدر تحق ــ ين نتيق خود  که برخ  ي جه رسـ  ترينجامع از  يدند 

ــي ــده در زم هايبررس ت يفيو ک ينه رابطه فرهنگ اخالقيانجام ش
ــغل نظ امدهاييکاري و پ يزندگ ــازمانيمرتبط با شـ و  ير تعهد سـ
 يســازنهينهاد رهاييان متغيکه م دهندمينشــان  يت شــغليرضــا

امدهاي مرتبط با شـــغل يکاري و پ يت زندگيفيک، يفرهنگ اخالق
ــان دادند که هر چه م     دارمعني رابطه  زان يي وجود دارد. آنان نشـ

هر ش يهامارستانيبن کارکنان يدر ب يو اخالق کار يفرهنگ اخالق
 تروبمطلشان  يکار يت زندگيفياد باشد به همان نسبت ک  يتهران ز

ــغل يخواهد بود و ا ــبب تعهد ش ــازمان ين امر س ن کارکنان يا يو س
  خواهد شد.

ــتبه ج يبا توجه به نتا     ــماره    آمده دسـ ــر۵(جدول شـ ب ي) ضـ
ابطه ر يبا اخالق کار ياحرفه يت زندگيفيک، رســونيپ يهمبســتگ
ــر يدارمعنيمثبت و  ــتگيدارد. ضـ ــؤالن يا يب همبسـ برابر با  سـ

سطح   ۸۸۸/۰ شد يم دارمعني ۰۵/۰از  ترکمبوده که در   نيبنابرا. با

فت ک  توانمي ندگ ي فيگ فه  يت ز کار    ياحر ن يدر ب يبا اخالق 
ه وابست  يهامارستان يبژه نوزادان در يمراقبت و يهابخشپرستاران  

شک   شگاه علوم پز  يدارمعنيرابطه مثبت و  يجان غربيآذربا يبه دان
تا   ند. ن ــتبه ج يدار مده دسـ تا   آ با ن نژاد و  يميق ابراهيج تحقيفوق 

ــ ) و۵ن و همکاران ( يمت ي) زارع۳همکاران (  ته و همکاران   يسـ م
ــو و ۱۳( ــد مي جهت هم) همسـ ) ۳نژاد و همکاران (  يميابراه: باشـ

ش  س  را با عنوان يپژوه و  ايحرفه يت زندگيفين کيب يرابطه يبرر
دند يجه رس ين نتياستان کرمان ا  ايحرفهو  يدر فن يفرهنگ اخالق

صفانه ، کاري تيفيک هايمؤلفه نيب: که ستمزد  و حقوق بودن من ، د
ــارکت همکاري، عدالت ــتن و مش ــم در داش ــازمان ماتيتص  با يس

 هاييافتهدارد که با  وجود يدارمعني و مثبت رابطه ياخالق فرهنگ
سو و     ضر هم شد يم جهتهمپژوهش حا ن و همکاران يمت ي. زارعبا

ا ب يفرهنگ اخالق يسازنهينهاد) در پژوهش خود با عنوان رابطه ۵(
ندگ ي فيک به ا   يت ز ــ ين نتيکاري  چه م    ي جه رسـ که هر  زان يدند 

هر ش يهامارستانيبن کارکنان يدر ب يو اخالق کار يفرهنگ اخالق
 تروبمطلن شا يکار يت زندگيفياد باشد به همان نسبت ک  يتهران ز

ــغل يخواهد بود و ا ــبب تعهد ش ــازمان ين امر س ن کارکنان يا يو س
ته ا    ــد. الب هد شـ هد برا  يخوا مد      يجاد تع به  نان مربوط  ران يکارک

ــازمان و   بهتر  هاحمايتن يآنان خواهد بود که اگر ا    هاي حمايت  سـ
شتر  يمارستان نسبت به سازمانشان ب    ين بيهم تعهد کارکنان ا، باشد 

ــد و هم    هد شـ ندگ ي فيکخوا نان   يا يکار  يت ز کارک  ترمطلوبن 
ــد که با     ــو و    هاي يافته  خواهد شـ ــر همسـ  جهت همپژوهش حاضـ

جه ين نتي) هم در پژوهش خود به ا۱۳مته و همکاران (ي. سباشديم
س  سن     يت زندگيفيک هايآيتمدند که ير شامل  ستاران ( طح س ، پر

 يت شغل يکاري) با رضا  يطول مدت زندگ، تأهلت يوضع ، اقتصادي 
 يي دارد. آنان نشان دادند که سطح اقتصادي زندگ   دارمعنيتفاوت 

ــتاران   مطلوب مورد انتظار  يت زندگيفيدر حد ک  عنوانچيهبه پرسـ
ضوع  يست و ا يآنان ن ضا  شدت بهن مو شغل يبر عدم ر ن پرستارا  يت 

شان داد که طول مدت زندگ ين نتايدارد. همچن ريتأث  يج پژوهش ن
ن امر يشــتر هســت و ايســتاندارد آن بن پرســتاران از حد ايکاري ا

ضا    سودگ    يتيسبب نار ستاران و فر ه با ک شود ميآنان  يشغل  يپر
  .باشديم جهتهمپژوهش حاضر همسو و  هاييافته

  
  يتشکر و قدردان

 يمصوب معاونت پژوهش ين مطالعه مربوط به طرح پژوهشيا
ز ا وسيلهبدين. لذا باشديمتهران  يعلوم پزشک واحدآزاد دانشگاه 

دانشگاه علوم  يمحترم پژوهش ارزنده معاونت يهاتيحماو  يهمکار
ه با ک موردپژوهشمارستان يب يه کارکنان پرستاريو کل يپزشک

پژوهش  نيبه ما در انجام ا هاپرسشنامهپر کردن  يصرف وقت برا
 م.يرساندند سپاسگزار ياري
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Abstract 
Background & Aim: One of the effective components in organizations is the ethics of the employees of 
the same organization. In the nursing profession, more ethical work is needed, the quality of professional 
life is the response of the employees to their work, and especially the individual results in work and 
mental health of the staff. Promoting the quality of work life of personnel and nurses is one of the 
important factors for ensuring system stability. Hygiene has been introduced. In this regard, this study 
aimed to investigate the relationship between the quality of professional life and the work ethics of 
nurses working in the neonatal intensive care units of the hospitals affiliated to Uromia University of 
Medical Sciences.  
Materials & Methods: This study was a descriptive study using correlation and cross sectional methods. 
Be on 131 nurses working in Neonatal intensive care units in hospitals affiliated to West Azarbaijan 
University of Medical Sciences in 2012 were selected using purposeful sampling. Data collection 
method, three demographic questionnaires, Walton professional quality of life, and Gregorian work 
ethic were used. SPSS software version 19 was used to analyze the data. Data were analyzed using 
descriptive statistics, inferential statistics. 
Results: The results of this study indicated that the quality of professional life and the quality of nurses 
working in nurses responsible for neonatal intensive care units in hospitals affiliated to the West 
Azerbaijan University of Medical Sciences are in a favorable situation and between quality of 
professional life and ethics there is a positive and meaningful relationship. 
Conclusion: It can be concluded from the findings of the research that improving the quality of 
professional life of nurses will promote the development of work. The results of this study can be used 
as a guide for hospital managers and nursing staff and nurses. Ultimately, the status of patients and the 
quality of health services and health Promote nursing profession. 
Keywords: Nurse, Neonatal Intensive Care Unit, Work Ethics, Quality of Professional Life 
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