Health Research Journal, Volume 6, Issue 1, Autumn 2020

[ DOI: 10.29252/hrjbaq.6.1.16 ]

[ DOR: 20.1001.1.24764930.1399.6.1.3.2 ]

[ Downloaded from hrjbaq.ir on 2023-01-09 ]

10.29252/hrjbaq.6.1.16

D
Materials and Methods

Health Research Journal; Volume 6, Issue 1, pages 16-28

Original Article

[ DOI: 10.29252/hrjbaq.6.1.16 ]

[ DOR: 20.1001.1.24764930.1399.6.1.3.2 ]

[ Downloaded from hrjbaq.ir on 2023-01-09 ]

Health Research Journal, Volume 6, Issue 1, Autumn 2020

Health Research Journal; Volume 6, Issue 1, pages 16-28

Original Article

Original Article

[ DOR: 20.1001.1.24764930.1399.6.1.3.2 ]

[ Downloaded from hrjbaq.ir on 2023-01-09 ]

Health Research Journal, Volume 6, Issue 1, Autumn 2020

[ DOI: 10.29252/hrjbaq.6.1.16 ]

Applicable Remarks: This study was conducted in order to check the status of work ethics in different
occupational groups and, also, proposes different ways to improve it.
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بررسی اخالق کار در بین کارکنان یک مرکز مرتبط با سالمت
شورش لطفی ،1مرضیه

قرائت1

 1گروه مددکاری اجتماعی ،دانشگاه عالمه طباطبائی ،تهران ،ایران
دریافت1211/3/32 :

پذیرش1211/7/11 :

انتشار آنالین1211/11/31 :

مقدمه :بحث اخالق کار افراد در ساااامان میتواند بهعنوان یک فرصاات و یا تهدید برای ساااامان تلقی شااده و ارایابی آنیک امر
ضروری ا ست .بنابراین مطالعه حا ضر به شنا سایی و مقای سه اخالق کار در گروههای مختلف شغلی یک ساامان مرتبط با سالمت
پرداخته است.
مواد و روشها :این مطالعه اا نوع پیمایش و به صورت تو صیفی-تحلیلی در سال  1911در شهر تهران انجام شد .ابزار گردآوری
دادهها پرسشنامه استاندارد اخالق کار ( )OWEIگریگوری سی پتی ( )1118بود که روایی و پایایی آن نیز مورد تائید قرار گرفت
(آلفای کرونباخ  19درصد) .برای تحلیل دادهها اا نرمافزار  SPSSو آمار توصیفی و استنباطی (تحلیل واریانس و فریدمن و آامون
لون) استفاده گردید.
نتایج 616 :نفر در این پژوهش مشارکت کردند .میزان اخالق کار و ابعاد آن در تمامی گروههای شغلی و ردههای مختلف ساامانی
متفاوت ا ست .همچنین میزان پایبندی به اخالق کار و شاخصهای آن در بین ردههای باالی ساامانی بی شتر اا ردههای پایینتر
ا ست .نمره اخالق کار کارکنان برابر با  10/91در صد بود .همچنین در بین تمامی گروههای شغلی ،شاخص دلب ستگی و عالقه به
کار بیشترین رتبه و شاخص روح جمعی و مشارکت کمترین رتبه را داشتند.

پژوهش ،افزایش اخالق کار منجر به بهبود عملکرد در ساامان و همسوساای افراد و فعالیتها خواهد شد.
کلمات کلیدی :اخالق کار ،مدل اخالق کار گریگوری سی پتی ،بیمارستان فارابی.
*نویسنده مسئول :شورش لطفی ،دانشجوی دکتری تخصصی ،گروه مددکاری اجتماعی ،دانشگاه عالمه طباطبائی ،تهران ،ایران.
تلفن ،8101119969816 :ایمیلShuresh.lotfi86@gmail.com :

] [ DOI: 10.29252/hrjbaq.6.1.16

مجله پژوهش سالمت؛ دوره 6؛ شماره 1؛ صفحات 82-16

] [ DOR: 20.1001.1.24764930.1399.6.1.3.2

نتیجهگیری :نتایج بهدساااتآمده بیانگر ساااطا باالی اخالق کار و هر یک اا شااااخصهای آن در این مجموعه بود .مطابق نتایج

] [ Downloaded from hrjbaq.ir on 2023-01-09

چکیده

شورش لطفی و مرضیه قرائت

98

مقدمه

] [ Downloaded from hrjbaq.ir on 2023-01-09
] [ DOR: 20.1001.1.24764930.1399.6.1.3.2

مجله پژوهش سالمت ،دوره  ،6شماره  ،1صفحات 82-16

] [ DOI: 10.29252/hrjbaq.6.1.16

ضعف اخالق کار در ک شور و بهخ صوص در بخش دولتی دغدغه
ب سیاری اا م سئوالن و مدیران ا ست .کار شدید و شرافتمندانه
بهعنوان یک قاعده اخالقی و فرهنگی درونی شاااده در غرب
پذیرفته شده ا ست .در ک شورهایی همانند ژاپن ،آمریکا ،آلمان،
انگل ستان و دیگر ک شورهای صنعتی میزان ایادی اا اخالق کار
حاکم اساات اما در ایران ،بنا بر نظر کارشااناسااان اقتصااادی و
م سئولین ،فرهنگ و اخالق کار ضعیف بوده که بای ستی فقدان
فرهنگ و اخالق کار مناساا در جامعه بهعنوان یک نقص و
مع ضل اقت صادی و اجتماعی تلقی شده و موردمطالعه و بحث و
بررسااای قرار گیرد .این در حالی اسااات که برخی تحقیق ها
برخالف این ادعا ،نتایج دیگری را به اثبات رسااااندهاند .بهطور
مثال نتایج مطالعهای در کارگاههای تولیدی ،صاانعتی در سااال
 1911در ایران حاکی اا آن اسااات که میزان اخالق کار در
کارکنان واحدهای تولیدی در ایران (بر روی طیفی اا  8تا )4
برابر با  9/99ا ست .درحالیکه این شاخص در همان سال و در
شهر مونرو در ایالت تنسی آمریکا در کارکنان واحدهای تجاری،
صنعتی اعم اا خ صو صی و دولتی بر روی طیفی اا  1تا  ،1برابر
با  5/11و بر روی طیفی اا  8تا  4برابر با  9/96بوده اسااات.
بررسیهای کارشناسان مسائل اجتماعی ایران و جامعه شناسان
در ارتباط بااخالق کار ن شان میدهد که اخالق و فرهنگ کار در
ایران در مقایسه با کشورها و جوامع صنعتی در سطا پایینتری
قرار دارد [.]1
نرخ باالی اخالق کار در یک ساامان منتهی به ر شد و بالندگی
کارکنان ،شکلگیری کااارهاای گروهی قوی ،افزایش بهرهوری،
افزایش اعتماااد عمومی ،کاااهش اختالف و تعااار  ،کاااهش
هزینهها و افزایش کارآیی میشاااود .در خصاااوص عوامل م ثر
برافزایش اخالق کار در یک سااامان اندیشامندان شااخصهای
مختلفی را مطرح کرده ا ند ،کارل مارکس در تئوری خود بر
تفاوت طبقات بر کار تأکید میکند [ ،]9دوبرین و هرابرگ و
چرینگتون در تئوری های خود بر نقش عوامل سااااامانی و رده
ساامانی در رشد و ارتقای هر یک اا ابعاد اخالق تأکیددارند [-9
 .]5همچنین هاول در تعیینکنندههای ر ضایت شغلی به بحث
اا عوامل وضااعیت تأهل ،مدرت تحصاایلی ،ساانوات خدمت و
جنسیت بهعنوان عوامل شخصی و نیز گروههای شغلی بهعنوان
عوامل ذاتی میپردااد [.]6
اکی و مظاهری ( )1915در پژوهشاای با بررساای اخالق کار و
پی شوندهای آن (جنس ،سن ،و ضعیت تأهل ،میزان تح صیالت،
نوع ساااامان ،نوع اسااتخدام و سااالهای شااغلی) و همچنین،
برر سی چهار متغیر ساامانی و شغلی (ر ضایت شغلی ،تعهد
ساامانی ،بیگانگی اا کار و انگیزش شغلی) بهعنوان پ سایندها،
یعنی آ ثار و پ یا مد های اخالق کار در اداره های دولتی شاااهر

نجفآباد نشااان دادند که هی یک اا هفت شاااخص پیشااایند
سااااامانی بر اخالق کار تأثیری نگذاشاااتهاند و همچنین اا بین
چهار متغیر پیامد ،اخالق کار موج افزایش سه شاخص رضایت
شغلی ،تعهد ساامانی و انگیزش شغلی شده و موج کاهش
شااااخص بیگانگی اا کار گردیده اسااات [ .]1توسااالی و نجار
ن هاو ندی ( ،)1901به بررسااای اخالق کار در بین اعضاااای
هیئتعلمی و کارکنان دانشگاه تهران با تأکید بر متغیر جنسیت
پرداخت که نتایج بیانگر این بود که متغیرهای اقتصاااادی و نوع
پایگاه کارکنان در اخالق کار م ثر نبوده اما متغیرهای فرهنگی
و روابط درون ساامانی بر آن تأثیر دا شته ا ست [ .]0در پژوهش
معیدفر ( 1901تحت عنوان "برر سی میزان اخالق کار و عوامل
فردی و اجت ماعی م ثر بر آن در وا حد های تول یدی ،صااانعتی
اساااتان تهران" نشاااان داد که میزان اخالق کار ایاد اسااات.
همچنین ،میزان اخالق کار کسانی که دارای مشاغل سرپرستی
هسااتند ،بیشااتر اا افراد ایردساات اساات و میزان اخالق کار و
بهویژه دل بساااتگی و عالقه به کار و پشاااتکار و جدیت در کار
جوانان در سن  15تا  96سال بهمرات کمتر اا سایر گروههای
سنی ا ست [ .]1در پژوهش کریمیان ( )1900با عنوان "عوامل
م ثر بر اخالق کاری کارکنان بانک ملت" نشاااان داد که بین
عوامل درونسااااامانی م ثر بر ارتقای ساااطا اخالق کاری بین
کارکنان صاااف و ساااتاد بانک ملت تفاوت معناداری وجود دارد
[ .]18کوتی و همکاران ( )9818طی پژوهش خود "رابطه بین
نهادینهسااااای اخالقیات ،کیفیت اندگی کاری و برون دادههای
کارکنان در تایلند" ن شان داد که نهادینه ساای اخالق و دو بعد
کیفیت اندگی کاری تأثیرات مثبتی روی ساااه جنبه مهم کار
کارکنان یعنی رضایت شغلی ،تعهد ساامانی و روحیه تیمی دارد
[ .]9چن فااناگ ( )9889در تحقیقی باا عنوان "رابطاه بین
تصمیمگیری اخالقی و عملکرد ساامانی" در تایوان در سه گروه
م س سات کوچک و متو سط ،شرکتهای متو سط و کوچک که
جوایزی را بردها ند و شااار کت های بزرگ نشااااان داد که
تصاامیمگیری اخالقی بهوساایله اشااخاص ،اخالقیات تجاری و
عملکرد ساامانی تا حد باالئی باهم ارتباط دارند و سطوح باالی
عملکرد ساامانی بهطور م ستقیم قابل انت ساب به سطا باالی
اخالقیات فردی و ساامانی است [.]11
در تحقیقهای پیشین باوجود بررسی مفهوم اخالق کار و عوامل
تأثیرگذار بر آن ،نکته قابلتأمل عدم بررسی این مفهوم در مراکز
درمانی بهعنوان یک ساامان مهم در امر خدمتر سانی سالمت
به آحاد مردم جامعه و عدم مقایسه شاخصهای آن در گروههای
مختلف شااغلی و گروههای مختلف درمانی در بیمارسااتانها و
مراکز درمانی میباشااد که در راسااتای موفقیت در امر درمان،
وجود سطا مطلوب شاخصها و محورهای اخالق کار نیاا است.

شورش لطفی و مرضیه قرائت /بررسی اخالق کار در بین کارکنان یک مرکز مرتبط با سالمت

مواد و روشها

یافتهها
در میان  616نمونه موردمطالعه ،بر اساا یافتههای تحقیق
 4931درصد اا پاسخگویان بین سنین  96تا  95سال9134 ،
درصد بین سنین  96تا  45سال 9836 ،درصد بین سنین 46
تا  55سااال 1931 ،درصااد بین  95سااال و کمتر بوده و 136
در صد مربوط به سنین  55سال و باالتر می با شند .همچنین
در نمونه موردمطالعه  6131در صد اا پا سخگویان ان و 9039
درصد اا پاسخگویان مرد هستند .هم چنین اانظر تحصیالت،
 68/6درصااد اا پاسااخگویان دارای تحصاایالت فوق دیپلم و
کارشااناساای 11/5 ،درصااد دیپلم 1/6 ،درصااد ساایکل و ایر
دیپلم 6/9 ،درصد مدرت کارشناسی ارشد 4/1 ،درصد دکترا
و ب االتر و  4در صد اا پا سخگویان ابتدائی و سواد خواندن و
نو شتن دارند .در ارتباط با و ضعیت تأهل 95 ،در صد مجرد و
 65درصد متأهل هستند.

ضرای آلفای کرونباخ اخالق کار و ابعاد آن
دلبستگی و عالقه به کار
روح جمعی و مشارکت در محل کار
پشتکار و جدیت در کار
روابط سالم و انسانی در محل کار
آلفای کلی اخالق کار
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آلفا
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این تحقیق توصیفی اا نوع پیمایشی است که در سال  1911در
بیمارساااتان فارابی انجام گرفت .جامعه آماری شاااامل کلیه
کارکنان شااااغل در بیمارساااتان فارابی بوده و به دلیل محدود
بودن نیروی انسانی شاغل در این بیمارستان و بهمنظور سنجش
کل افراد و افزایش سطا دقت در این پژوهش ،روش نمونهگیری
به صورت سرشماری است و پرسشنامه در اختیار کلیه کارکنان
بیمار ستان که حدود  088نفر میبا شند ،قرار گرفت که با توجه
به کساا رضااایت اولیه اا کارکنان جهت مشااارکت ،درنهایت
ت عداد  616نفر اا کارک نان در این پژوهش با رضاااا یت کا مل
مشارکت کردند.
برای سنجش اخالق کار در تحقیق حاضر اا پرسشنامه استاندارد
گریگوری سی پتی ( )1118ا ستفاده شده ا ست .این ابزار مدل
اخالق کار گریگوری سی پتی که دارای چهار بعد (دلبستگی و
عالقه به کار ،روح جمعی و مشااارکت در محل کار ،پشااتکار و
جدیت در کار ،روابط سالم و انسانی در محل کار) است را مورد
ارایابی قرار میدهد.
پر س شنامه  OWEIبه دلیل ایربنای نظری منا س اا روایی
محتوایی الام برخوردار است [ .]19همچنین در این تحقیق،
جهت سنجش روایی صوری پرسشنامه اا روش تعیین روایی

صااوری کمّی (نمرات تأثیر آیتم) اسااتفاده شااد و ابتدا برای
س االت پرسشنامه ،یک طیف لیکرت پنج قسمتی اا ( 1اصالا
مهم نیست) تا ( 5کامالا مهم است) در نظر گرفته شد ،سپس
پرساااشااا نا مه ج هت تعیین روائی در اخت یار  98نفر اا
شااارکت کنندگان قرار گرفت تا پس اا تکمیل آن و تعیین
میزان اهمیت هر یک اا گویه های پر س شنامه ،با ا ستفاده اا
فرمول روش تأثیر آیتم ( اهمیت × فراوانی (به در صد) = نمره
تأثیر ) ،روائی صوری به د ست آمده ن شانگر این بود که روایی
صوری تمامی س االت پر سشنامه باالتر اا  1/5به دست آمد.
برای تعیین پایایی پرسااشاانامه ،اا ضااری آلفای کرونباخ
اساااتفاده گردید که میزان آن برای تمامی ابعاد چهارگانه
اخالق کار حدود  8/19ا ست و پایایی پر س شنامه در سطا
قابل قبولی است.
در این تحقیق با اسااات فاده اا نرمافزار  ،Spssداده ها را در دو
سطا تو صیفی و ا ستنباطی برر سی کرده و ضمن کدگذاری و
ورود دادهها به برنامه ،اا انواع آامونهای آماری دومتغیره و چند
متغیره تحلیل واریانس و آامون فریدمن و آامون لون ا ستفاده
شد.
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حال با توجه به مطال مطرح شده در خصوص م لفههای اخالق
کار در ساااامانهای ایران ،بهویژه ساااامانهای دولتی ،در این
پژوهش به سااانجش اخالق کار در بین کارکنان شااااغل در
بیمارستان فارابی پرداخته میشود که وضعیت اخالق کار و ابعاد
آن در بین کارکنان شااااغل در بیمارساااتان فارابی و گروههای
مختلف شاااغلی و ردههای مختلف سااااامانی در چه ساااطحی
میباشااد تا درنهایت ،ضاامن ارایابی اا وضااعیت فعلی و ارائه
راهکار برمبنای شاااناخت کافی و جامع اا نقاط قوت و ضاااعف
مفهوم اخالق کار و شااااخص های آن در بیمارساااتان ،اقدامات
مناس ا در جهت کاهش کاسااتیها و ارتقاء کیفیت خدمات در
حال ارائه و عملکرد کلی ساامان اا منظر این مفهوم و م لفههای
آن صورت گیرد.

91

شورش لطفی و مرضیه قرائت

99
جدول  :1میزان اخالق کار و شاخصهای آن در بیمارستان فارابی
اخالق کار و ابعاد چهارگانه آن

میانگین

دلبستگی و عالقه به کار
روح جمعی و مشارکت در محل کار
پشتکار و جدیت در کار
روابط سالم و انسانی در محل کار
اخالق کار

91
91/80
19
19/40
91
91/56
99
99/19
04
06/84
تعداد پاسخدهندگان616 :

فارابی
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بر اسا تصویر  5934 ،1درصد کارکنان بیمارستان فارابی دارای
اخالق کار باال و  931درصد اا کارکنان دارای اخالق کار پائین
میباشند.
بر ا سا نتایج ،گروه شغلی بهیار ،کمک بهیار و من شی بخش
در سه شاخص اا اخالق کار یعنی شاخص دلبستگی و عالقه به
کار با میانگین  95/16و در شاخص روح جمعی و م شارکت در
کار با میانگین  11/99و همچنین در شااااخص روابط ساااالم و
انساااانی در م حل کار با م یانگین  98/14کمترین م یانگین را
دا شته اند و گروه شغلی کادر آامای شگاه در شاخص پ شتکار و

جدیت در کار با میانگین  10/09کمترین میانگین را دارد .این
در حالی اساات که گروه شااغلی هیئتعلمی و پزشااکان در سااه
شاخص اا اخالق کار یعنی شاخص دلبستگی و عالقه به کار با
میانگین  41/98و در شااااخص پشااات کار و جدیت در کار با
میانگین  98/16و همچنین در شاخص روابط سالم و انسانی در
محل کار با میانگین  94/19بیشااترین میانگین را داشااتهاند و
گروه شغلی مسئول واحد ،سوپروایزر ،سرپرستار در شاخص روح
جمعی و م شارکت در کار با میانگین  14/58بی شترین میانگین
را دارا است.
بر اسا این نتایج ،رده ساامانی کارکنان و نیروهای پشتیبان در
سه شاخص دلبستگی و عالقه به کار ،شاخص پشتکار و جدیت
در کار و شاخص روابط سالم و انسانی در محل کار کمترین
میانگین را داشته و در شاخص روح جمعی و مشارکت در کار،
رده ساامانی کارشناسان کمترین میانگین را دارد .اا سوی دیگر
رده ساامانی هیئتعلمی و پزشکان در سه شاخص دلبستگی و
عالقه به کار ،شاخص روح جمعی و مشارکت در کار و شاخص
پشتکار و جدیت در کار و همچنین رده ساامانی کارشناسان در
شاخص روابط سالم و انسانی در محل کار بیشترین میانگین را
دارد.
با توجه به سطا معناداری بهد ستآمده ( )P = 0.000بین دو
متغیر اخالق کار و گروه های مختلف شاااغلی راب طه مع ناداری
وجود دارد یعنی با تغییر گروه های شاااغلی افراد ،میزان اخالق
کار آنان نیز تغییر مییابد و هرچقدر سااطوح شااغلی باالتر رود
(مثالا هی ئت علمی و پزشااا کان ،مسااائولین و ساااوپروایزر و
ساارپرسااتارها) ،میزان اخالق کار افزایش مییابد و هرچقدر به
سااطوح پایینتر شااغلی (مثالا نیروهای پشااتیبان و بهیار ،کمک
بهیار و منشی بخش) بنگریم ،میزان اخالق کار کاهش مییابد.
با توجه به سطا معناداری بهدستآمده بین گروههای مختلف
شغلی و هر یک اا ابعاد چهارگانه اخالق کار رابطه معناداری وجود
دارد ،یعنی با تغییر گروههای شغلی کارکنان ،هر یک اا شاخص-
های اخالق کار نیز تغییر مییابد و در سطوح شغلی باالتر،
شاخصهای اخالق کار افزایشیافته و در گروههای شغلی پایینتر
چهار شاخص اخالق کار کاهش مییابد.

] [ DOR: 20.1001.1.24764930.1399.6.1.3.2

تصویر :1توایع فراوانی (درصدی) اخالق کار کارکنان بیمارستان

98
0
91
10
11

59/151
11/498
91/098
99/951
914/591

96
10
91
91
118

08/11
61/99
11/05
11/89
10/91
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میانگین اخالق کار و ابعاد آن بر اسا میزان دامنه آن محاسبه
گردیده که شاخص اخالق کار بر اسا دامنه  118بهدستآمده
در بیمار ستان فارابی 06384 ،ا ست و در بین ابعاد آن ،شاخص
دلبسااتگی و عالقه به کار با  91380دارای بیشااترین میانگین و
شاخص روح جمعی و مشارکت در کار با  19340دارای کمترین
میانگین ا ست .همچنین ،اخالق کار کارکنان بیمار ستان فارابی
 10/91درصاااد بوده و شااااخص دلبساااتگی و عالقه به کار با
 08/11در صد دارای بی شترین در صد و شاخص روح جمعی و
مشااارکت در محل کار با میزان  61/99درصااد دارای کمترین
درصد در بین کارکنان بیمارستان است (جدول یک).

میانه

مد

واریانس

دامنه

درصد

شورش لطفی و مرضیه قرائت /بررسی اخالق کار در بین کارکنان یک مرکز مرتبط با سالمت

99

جدول  :3مقایسه میانگین ابعاد چهارگانه اخالق کار در بین گروههای مختلف شغلی
گروههای شغلی

تعداد

دلبستگی و

روح جمعی و

پشتکار و

روابط سالم و

نفرات

عالقه به کار

مشارکت

جدیت در

انسانی در

هیئتعلمی ،پزشک

95

41/98

10/19

98/16

94/19

مسئول واحد ،سوپروایزر ،سرپرستار

49

99/88

14/58

94/99

91/11

کادر اداری و مالی

69

90/65

11/14

91/89

91/69

اپتومتر

98

90/09

19/89

98/08

99/99

کادر پرستاری (کاردان اتاق عمل ،پرستار ،کادر بیهوشی)

918

91/96

19/94

91/19

99/66

کادر مددکاری اجتماعی ،تغذیه ،بهداشت محیط ،داروخانه

15

96/99

19/19

98/48

91/19

کادر آزمایشگاه

19

96/50

11/15

10/09

99/99

کادر رادیولوژی

1

90/88

19/91

11/06

99/88

19

98/15

19/11

91/11

94/49

کارکنان واحدهای تحقیقات (واحد سلولهای بنیادی ،مرکز تحقیقات
چشم)
کارکنان فنی (واحد فناوری اطالعات و تجهیزات پزشکی)

11

90/00

19/41

98/16

99/94

کارکنان پذیرش و مدارک پزشکی

96

91/01

11/19

91/88

91/01

بهیار ،کمک بهیار ،منشی بخش

54

95/16

11/99

11/16

98/14

نیروهای پشتیبان (انتظامات ،خدماتی ،تأسیسات ،نقلیه)

14

91/81

11/58

98/15

91/15

جمع

616

91/81

19/90

91/56

99/19
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کار

محل کار

جدول  :2مقایسه میانگین ابعاد چهارگانه اخالق کار در بین ردههای مختلف ساامانی
نفرات

به کار

مشارکت

در کار

محل کار

ردههای مختلف سازمانی
هیئتعلمی و پزشک

95

41/98

19/10

16/98

19/94

سرپرستان

49

99/88

58/14

99/94

11/91

کارشناسان

481

90/09

90/19

96/91

41/99

کارکنان و نیروهای پشتیبان

140

96/68

48/11

81/98

88/91

جمع

616

91/81

40/19

56/91

19/99

جدول  :4آامون آنالیز واریانس اخالق کار در بین گروههای مختلف شغلی
مجموع مجذورات

درجه آزادی

میانگین مجذورات

بین گروهی

54199/161

19

4568/108

درونگروهی

115611/859

684

911/949

جمع

998941/914

616

-

Sig.

F

8/888

15/650

F

Sig.

دلبستگی و عالقه به کار

18/115

8/888

روح جمعی و مشارکت در محل کار

19/959

8/888

پشتکار و جدیت در کار

11/818

8/888

روابط سالم و انسانی در محل کار

15/419

8/888

ابعاد چهارگانه اخالق کار
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جدول  :5آامون آنالیز واریانس ابعاد چهارگانه اخالق کار در بین گروههای مختلف شغلی
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تعداد

دلبستگی و عالقه

روح جمعی و

پشتکار و جدیت

روابط سالم و انسانی در

شورش لطفی و مرضیه قرائت

94

جدول  :6مقایسه میانگین رتبهبندی شده ابعاد اخالق کار در گروههای مختلف شغلی
روح جمعی و مشارکت

روابط سالم و انسانی

پشتکار و جدیت در کار

دلبستگی و عالقه به کار

هیئتعلمی و پزشک

95

1/54

9/14

9/10

9/14

9

8/888

مسئول واحد ،سوپروایزر ،سرپرستار

49

1/19

9/11

9/59

9/10

9

8/888

کادر اداری و مالی

69

1/69

9/99

9/10

9/11

9

8/888

اپتومتر

98

1/09

9/61

9/59

9/88

9

8/888

کادر پرستاری (کاردان اتاق عمل ،پرستار ،کادر بیهوشی)

918

1/61

9/91

9/10

9/18

9

8/888

کادر مددکاری اجتماعی ،تغذیه ،بهداشت محیط ،داروخانه

15

1/08

9/81

9/91

9/01

9

8/888

کادر آزمایشگاه

19

9/11

9/54

9/11

9/58

9

8/614

کادر رادیولوژی

1

9/88

9/91

9/91

9/49

9

8/160

19

9/91

9/58

9/95

9/80

9

8/916

کارکنان فنی (واحد فناوری اطالعات و تجهیزات پزشکی)

11

1/09

9/59

9/41

9/10

9

8/895

کارکنان پذیرش و مدارک پزشکی

96

1/41

9/50

9/19

9/89

9

8/888

بهیار ،کمک یار ،منشی بخش

54

1/11

9/51

9/01

9/01

9

8/888

نیروهای پشتیبان (انتظامات ،خدماتی ،تأسیسات ،نقلیه)

14

1/19

9/49

9/05

9/88

9

8/888

گروههای شغلی

تعداد

کارکنان واحدهای تحقیقات (واحد سلولهای بنیادی ،مرکز تحقیقات
چشم)

میانگین رتبه
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df

Sig.

جدول  :7آامون آنالیز واریانس اخالق کار در بین ردههای مختلف ساامانی
مجموع مجذورات

درجه آزادی

میانگین مجذورات

درونگروهی

111444/815

619

901/141

جمع

998941/914

615

-

68/014

8/888

جدول  :1آامون آنالیز واریانس ابعاد چهارگانه اخالق کار در بین ردههای مختلف ساامانی
ابعاد چهارگانه اخالق کار

F

Sig.

دلبستگی و عالقه به کار

90/906

8/888

روح جمعی و مشارکت در محل کار

41/110

8/888

پشتکار و جدیت در کار

49/855

8/888

روابط سالم و انسانی در محل کار

68/188

8/888

مجله پژوهش سالمت ،دوره  ،6شماره  ،1صفحات 82-16

] [ DOI: 10.29252/hrjbaq.6.1.16

بر ا سا این نتایج که رتبه هر یک اا شاخصها بین نمره  1تا
 4بهدسااتآمدهاند ،با توجه به اینکه در سااه گروه شااغلی کادر
آا مایشاااگاه ،کادر رادیولوژی و کارکنان وا حدهای تحقیقات،
آامون  Sigبیش اا  8/85اسااات ،لذا نتایج بهدساااتآمده اا
شاااخصهای اخالق کار در این سااه گروه شااغلی را نمیتوان
رتبهبندی نمود و نتایج مربوط به رتبهبندی این سه گروه شغلی
به لحاظ آماری قابلقبول نی ست ولی در سایر گروههای شغلی
به خاطر اینکه سطا معناداری کمتر اا  8/85است لذا رتبهبندی
بهد ستآمده قابلقبول است بنابراین این نتایج بیانگر این است

که در تمامی گروه های شاااغلی ب عد روح جمعی و مشاااارکت
پایین ترین رت به را در بین چ هار ب عد اا اخالق کار دارد و ب عد
دلبسااتگی و عالقه به کار (غیر اا گروه شااغلی کادر مددکاری،
ت غذ یه ،ب هداشااات محیط ،دارو خا نه) باالترین رت به را دارد و
همچنین در گروه شاااغلی بهیار ،کمک بهیار ،منشااای بخش
باالترین رت به در بین دو ب عد اا اخالق کار یعنی شاااااخص
دلبسااتگی و عالقه به کار و شاااخص پشااتکار و جدیت در کار
برابر است.

] [ DOR: 20.1001.1.24764930.1399.6.1.3.2

بین گروهی

59011/111

9

11699/919

F

Sig.

شورش لطفی و مرضیه قرائت /بررسی اخالق کار در بین کارکنان یک مرکز مرتبط با سالمت

میرود و در رده های پائین سااااا مانی کارک نان و نیرو های
پشتیبانی چهار شاخص اخالق کار کاهش مییابد.
در رتبهبندی بهدسااات آمده ،نتایج به لحاظ آماری مورد تأیید
بوده و ب عد روح جمعی و مشاااار کت در بین ت مامی رده های
ساامانی پایینترین رتبه را دارد و بعد دلبستگی و عالقه به کار
باالترین رتبه را دارد.
بر اسا این نتایج ،در بین کل کارکنان ،بعد دلبستگی و عالقه
به کار با رتبه  9/89در باالترین رتبه ارایابی و بعد روح جمعی و
مشااارکت با رتبه  1/61در پایینترین رتبه ارایابی در بین ابعاد
اخالق کار است .این رتبهبندی با توجه به سطا معناداری آن به
لحاظ آماری قابلقبول اساات و در پاسااخ به این س ا ال میتوان
مطرح نمود کااه بین شاااااخصهااای مختلف اخالق کااار در
بیمارستان فارابی تفاوت معنادار وجود دارد.

جدول  :1مقایسه میانگین رتبهبندی شده ابعاد اخالق کار در بین ردههای مختلف ساامانی
میانگین رتبه
رده سازمانی

تعداد

روح جمعی و

روابط سالم

پشتکار و

دلبستگی و

مشارکت

و انسانی

جدیت در کار

عالقه به کار

df

Sig.

هیئتعلمی و پزشک

95

1/40

9/14

9/10

9/88

9

8/888

سرپرستان

49

1/64

9/61

9/61

9/88

9

8/888

کارشناسان

481

1/60

9/91

9/01

9/80

9

8/888

کارکنان و نیروهای پشتیبان

140

1/11

9/40

9/04

9/11

9

8/888
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نتایج بیانگر این اسااات که بین دو متغیر اخالق کار و ردههای
ساااامانی رابطه معنادار و مسااتقیمی وجود دارد ،چراکه سااطا
معناداری بهدسااتآمده کمتر اا  8/85میباشااد و در پاسااخ به
سا ا ال پژوهش میتوان مطرح نمود که با تغییر رده سااااامانی
کارکنان میزان اخالق کار آنان نیز تغییر می یابد یعنی در رده
باالی ساااامانی هیئتعلمی و پزشااکان میزان اخالق کار باالتر
میرود و در رده پائین ساااامانی کارکنان و نیروهای پشااتیبانی
میزان اخالق کار کاهش مییابد .نتایج نشاااان میدهد که بین
تمامی ابعاد چهارگانه اخالق کار و ردههای ساامانی رابطه وجود
دارد ،یعنی با تغییر ردههای ساااامانی ،هر یک اا شاااخصهای
اخالق کار نیز تغییر می یا بد و در رده های باالی سااااا مانی
هیئتعلمی و پزشاااکان میزان شااااخص های اخالق کار باالتر
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جدول  :11رتبهبندی ابعاد اخالق کار کل کارکنان
دلبستگی و عالقه به کار

9/89

1

پشتکار و جدیت در کار

9/04

9

روابط سالم و انسانی

9/49

9

1/61

روح جمعی و مشارکت
df=3

Sig=0/000

4
N= 616

جدول  :11آامون آنالیز واریانس م لفههای جمعیت شناختی و اخالق کار
مؤلفههای جمعیت
بین گروهی
درونگروهی
جمع

0918/598
991158/604
998941/914

5
618
615

1610/186
969/054

4/619

8/888

بین گروهی

9699/598

5

514/186

درونگروهی
جمع
بین گروهی
درونگروهی
جمع

991461/604
948991/914
1168/191
915841/615
999081/096

618
615
5
519
511

919/010

1/541

8/115

شناختی
تحصیالت

سن

سابقه کار

1559/891
969/956

4/919

8/881

وضعیت تأهل

آامون لون

------

------

------

1/911

8/918

جنسیت

آامون لون

------

------

------

1/981

8/114
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مجموع مجذورات

درجه آزادی

میانگین مجذورات

F

Sig.
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ابعاد اخالق کار

میانگین رتبه

رتبه

شورش لطفی و مرضیه قرائت

96
جدول  :13آامون آنالیز واریانس ابعاد چهارگانه اخالق کار با سن و جنس
سن
ابعاد چهارگانه اخالق کار

جنس

F

Sig.

F

Sig.

دلبستگی و عالقه به کار

4/419

8/889

9/914

8/191

روح جمعی و مشارکت در محل کار

8/986

8/919

8/845

8/954

پشتکار و جدیت در کار

4/898

8/889

1/906

8/191

روابط سالم و انسانی در محل کار

1/181

8/116

1/666

8/159
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این مطالعه باهدف بررساای اخالق کار و مقایسااه آن در گروههای
مختلف شغلی و به صورت سر شماری اا کلیه کارکنان شاغل در
بیمارساااتان فارابی صاااورت گرفت که با توجه به نتایج تحقیق،
کارکنان بیمارساااتان فارابی بهطورکلی اانظر اخالق کار و همچنین
در هر یک اا ابعاد آن ،تقریباا اا سطا باالئی برخوردارند .نمره اخالق
کار کارکنان بیمارسااتان فارابی اا  118بهطور میانگین  06384بوده
و میزان درصاااد آن برابر با  10/91درصاااد اسااات .این نتی جه
بهدستآمده در راستای تأیید نتایج تحقیق دکتر معیدفر هست که
نمره اخالق کار در ادارات دولتی در ایران متوسط به باال است [.]19
همچنین شواهد آماری در این پژوهش ،تأییدکننده تئوری هاول در
خصااوص رابطه بین دو م لفهی موقعیت و جایگاه شااغلی بهعنوان
عامل ذاتی و درونساامانی تأثیرگذار بر اخالق کار است [ ]6و رابطه
بین این متغیر بااخالق کار در این پژوهش ،همسااو با نتایج تحقیق
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بحث
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با توجه به سطا معناداری بهدستآمده ،بین اخالق کار و تحصیالت
پاسااخگویان رابطه معنادار و مسااتقیمی وجود دارد ،همچنین بین
اخالق کار و سااانوات خدمتی کارکنان رابطه معنادار و معکوسااای
وجود دارد ،بهگونهای که کارکنان جدیداالسااتخدام و یا با سااوابق
خدمتی کمتر ،اخالق کار بیشاااتری را دارند و هرچقدر ساااوابق
خدمتی کارکنان بیشااتر میگردد ،میزان اخالق کار آنان نیز کاهش
مییابد .ولی بین اخالق کار و ساان پاسااخگویان ،بین اخالق کار و
جنسااایت و همچنین اخالق کار و وضا اعیت تأهل کارکنان رابطه
معناداری وجود ندارد.
با توجه به اینکه دو شاخص جمعیت شناختی یعنی سن و جنس
کارکنان با مفهوم اخالق کار در بیمارستان فارابی بیشتر نمود دارد،
لذا در این بخش به بررسی ابعاد اخالق کار در بین دو شاخص مذکور
پرداختیم.
با توجه به این نتایج ،بین تمامی ابعاد اخالق کار و جنس کارکنان
رابطه معنیداری وجود ندارد .درصورتیکه بین ابعاد دلبستگی و
عالقه به کار و پشتکار و جدیت در کار با سن کارکنان رابطه معنیدار
و معکوسی وجود دارد ،یعنی هرچقدر سن کارکنان کمتر باشد،
میزان دو شاخص مذکور نیز بیشتر میگردد اما بین ابعاد روح جمعی
و مشارکت در محل کار و روابط سالم و انسانی در محل کار با سن
افراد تفاوت معناداری به لحاظ آماری دیده نمیشود.

در ایالت تنسااای آمریکا [ ]1و نتیجه تحقیق کریمیان که عوامل
درونساااامانی م ثر بر اخالق کار را مطرح نمودهاند [ ،]18اساات
یعنی تفاوت بین گروه های شاااغلی و میزان اخالق کار و همچنین
تمامی شااااخص های آن تأیید گردید .بهگونهای که با تغییر در
شا ا غل های کاری کارک نان ،میزان اخالق کار آ نان و هر یک اا
شاخصهای آن نیز تغییر مییابد .بر ا سا نتایج ،هرچقدر سطوح
شاااغلی کارکنان باالتر رود یعنی در کارکنان شااااغل در گروههای
شغلی هیئتعلمی و پزشکان ،مسئولین و سوپروایزر و سرپرستارها،
میزان اخالق کار و شااااخصهای آن افزایش مییابد و هرچقدر به
سااطوح پایینتر شااغلی بنگریم یعنی در کارکنان گروههای ش اغلی
نیروهای پشتیبان و بهیار ،کمک بهیار و منشی بخش ،میزان اخالق
کار و شاخصهای آن کاهش مییابد .درنتیجه میتوان مطرح نمود
که در مشاغل سطا باالی ساامانی میزان اخالق کار و شاخصهای
آن ن سبت به م شاغل سطوح پایینتر بی شتر ا ست .همچنین نکته
تأملبرانگیز پایین بودن میزان اخالق کار در کادر آامای شگاه ا ست،
بهگونهای که حتی در شااااخص پشاااتکار و جدیت در کار کمترین
میانگین در بین کارکنان واحد آامایشاااگاه اسااات .این نتایج و
میانگین های بهدساااتآمده ،سااارآغاا برنامهریزی جهت برگزاری
کارگاههای آمواشااای برای گروههای شاااغلی که کمترین میانگین
اخالق کار و ابعاد آن را دارند ،قرار میگیرد.
در راستای عوامل شخصی در تئوری هاول که به اثربخشی م لفههای
جمعیت شناختی بر اخالق کار اشاره دارد [ ،]6نتایج این پژوهش در
این خصوص بیانگر تائید وجود رابطه مستقیم و معناداری بین سطا
تحصیالت و اخالق کار و همچنین رابطه معنادار و معکوسی بین
سنوات خدمت و اخالق کار است .باوجودی که نتایج تحقیق وجود
رابطه معنیدار بین جنس ،سن و وضعیت تأهل کارکنان بااخالق کار
را رد نموده و همچنین بین جنسیت افراد و هی یک اا ابعاد اخالق
کار رابطه معناداری وجود ندارد ولی بین ابعاد دلبستگی و عالقه به
کار و روابط سالم و انسانی در محل کار با سن کارکنان رابطه معنادار
و معکوسی وجود دارد .این نتایج در راستای پژوهش دکتر اکی و
مظاهری که اثربخشی شاخصهای جنس ،سن ،وضعیت تأهل ،میزان
تحصیالت و سالهای شغلی را بهعنوان پیشاندها بر اخالق کار رد
نمودهاند [ ،]1قرار میگیرد.
نتایج به دست آمده در این پژوهش در خصوص رابطه بین رده
ساامانی و اخالق کار ،ت أییدکننده تئوری دوبرین در خصوص
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نتیجهگیری

تشکر وقدردانی
اا تمامی کارکنان محترم بیمارستان فارابی که در این پژوهش یاری
نمودند ،قدردانی میگردد.
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با توجه به نتایج تحقیق در خ صوص ضعف اخالق کار و ابعاد آن
در رده شغلی کارکنان و نیروهای پشتیبانی ،پیشنهاد میگردد که
بیمارساااتان ها بهطور اخص توجه ویژهای به نیااها و انتظارات
گروه های شاااغلی در این رده سااااامانی نماید .آنچه به نظر مهم
میآید ،این است که توجه و اهمیت ایاد قائل شدن برای مشاغلی
که در رده های باالی سااااا مانی قرار دار ند و کم اهم یت و یا
بیاهمیت جلوه دادن مشااااغل ردههای پایینتر اا عوامل اصااالی
کاهش میزان اخالق کار در آنان با شد .لذا این امر ،ضرورت توجه
ساامان به رفع نیااهای آنان جهت رشد میزان اخالق کار را بیشتر
مینماید .همچنین بیمار ستانها متنا س با مفاهیم اخالق کار و
چهار شاخص آن ،منشور اخالقی تنظیم نمایند تا درنهایت ضمن
ابالغ آن بهتمامی واحدها و استفاده اا مشوّقها جهت ایجاد انگیزه
در اجرای آن و همچنین درگیر نمودن مسااائولین وا حد ها در
راسااتای اجرای صااحیا و دقیق این منشااور ،بر اجرای آن نظارت
صااورت گیرد و درنهایت امینه ارتقاء و رشااد میزان اخالق کار در
ساامان فراهم گردد.

مالحظات اخالقی

محدودیتها
عدم همکاری و بدبینی بع ضی اا کارکنان در خ صوص سوءا ستفاده
اا نتایج تحقیق ،جابهجایی کارکنان در نوبتهای گردشا ای کار و
عدم دسترسی آسان به کارکنان در نوبتهای کاری ش .

پیشنهادات
پیشنهاد خاصی وجود ندارد.

میزان مشارکت نویسندگان
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کلیه مالحظات اخالقی در این طرح رعایت گردید .همچنین این
پژوهش با کد  99119اانظر کمی ته اخالق م عاو نت پژوهشااای
دانشگاه علوم پزشکی تهران به تأیید رسیده است.

نویسندگان مشارکت یکسانی در این طرح داشتند.

تضاد منافع
نویسندگان اظهار داشتند که تضاد منافعی وجود ندارد.

حمایت مالی
ندارد.
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رابطه بین این دو متغیر اساات [ ]9که این نتیجه همسااو با
یاف ته های تحقیق در ا یا لت تنسااای آمری کا [ ]1و همچنین
پژوهش دکتر معیدفر [ ]1ه ست که رابطه م ستقیم بین رده
ساامانی و اخالق کار را اثبات نموده اند یعنی تفاوت بین رده
ساامانی کارکنان با میزان ا خالق کار و شاخص های آن تأیید
گردید .به گونه ای که با تغییر در رده های شاااغلی کارکنان،
میزان اخالق کار آنان و هریک اا شااااخص های آن نیز تغییر
مییابد .بر ا سا نتایج این پژوهش اخالق کار و ابعاد آن در
رده ساامانی هیئت علمی و پز شکان بی شترین میزان را دارا
ا ست و رده ساامانی کارکنان و نیروهای پ شتیبانی کمترین
میزان را دارد .نتایج این فرضیه همچون نتایج وضعیت اخالق
کار در گروه های مختلف شاااغلی نشاااان می دهد که میزان
اخالق کار و شااااخص های آن در رده های باالی سااااامانی
همچون کارک نانی که در گروه های شاااغلی ساااطا باالی
ساامانی ه ستند بی شتر ا ست و در رده های پائین ساامانی
همچون کارکنان شاغل در گروه های شغلی پائین ساامانی
شااااهد میزان پائین تری اا اخالق کار هساااتیم ،لذا این امر
می تواند ساااامان را در راسااتای برنامه ریزی جهت برگزاری
کارگاه های آمواشااای برای مشااااغل ردههای سااااامانی که
کمترین م یانگین اخ الق کار و شاااااخص های آن را دار ند،
هدایت سااد.
در بررسی رتبه بندی ابعاد اخالق کار در رده های ساامانی که
به صورت ا ستاندارد شده به د ست آمد ،شواهد آماری بیانگر
این است که در تمامی رده های ساامانی شاخص روح جمعی
و مشارکت پایین ترین رتبه بوده و شاخص دل بستگی و عالقه
به کار بی شترین رتبه را دارا ا ست .این امر میتواند راهنمایی
برای ساامان جهت شناسایی چالش های خود باشد به گونهای
که می تواند با اتخاذ تدابیری در راساااتای رشاااد شااااخص
مشااارکت و روح جمعی کارکنان همسااو با دیگر شاااخصها،
درنهایت میزان اخالق کار کارکنان در ساامان را ارتقاء دهد.
در برر سی رتبه بندی ابعاد اخالق کار در گروه های شغلی به
دسااات آمد که همساااو با متغیر رده سااااامانی ،در تمامی
گروه های شغلی شاخص روح جمعی و م شارکت پایینترین
رتبه بوده و شاخص دل ب ستگی و عالقه به کار بی شترین رتبه
را دارا است.
در بررساای رتبه بندی ابعاد اخالق کار در بیمارسااتان فارابی
که به صورت ا ستاندارد شده به د ست آمد ،همان گونه که در
رده سااااامانی و گروه های مختلف شاااغلی مطرح گردید ،بر
اسااا نتایج این تحقیق شاااخص روح جمعی و مشااارکت
پایین ترین رتبه و شاخص دل بستگی و عالقه به کار بیشترین
رتبه را دارد.
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