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روش . هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه حساسیت اخالقی و سالمت معنـوي بـر رفتـار اخالقـی پرسـتاران بـود      

هاي دولتی شهر اردبیل تشکیل جامعه آماري را کلیه پرستاران بیمارستان. بودپژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی 

گیـري  از میان ایـن تعـداد بـه روش نمونـه    . نفر بود 2300مشغول به کار بودند و تعدادآنها  1396می دادند که در سال 

هـاي حساسـیت   ز پرسشـنامه ها اآوري دادهبراي جمع. نفر انتخاب شد 330اي به حجم اي متناسب نمونهتصادفی طبقه

اسـتفاده  ) 1993(و رفتار اخالقـی لـوزیر  ) 1982(، سالمت معنوي پولوتزین و الیسون)1994(اخالقی لوتزن و همکاران

هاي پژوهش نشان داد یافته. گانه تجزیه و تحلیل شدندها به روش ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندداده. شد

همچنـین نتـایج   . با رفتار اخالقی رابطۀ مثبت معنادار دارد )>003/0p(معنوي و سالمت) p>001(حساسیت اخالقی 

درصد از تغییرات واریـانس رفتـار    4.9تحلیل رگرسیون چندگانه نیز نشان داد که حساسیت اخالقی و سالمت معنوي 

بینـی رفتـار اخالقـی     ها، سالمت معنوي سهم بیشتري در پیشکه از بین آن) p>001/0(کند اخالقی را پیش بینی می

با توجه به یافته هاي پژوهش می توان نتیجه گرفت که حساسیت اخالقی و سالمت معنـوي بـا رفتـار اخالقـی     . دارد

  . تر استفاده کردتوان از آنها براي جذب پرستارانی با رفتار اخالقی مناسببنابراین می. پرستاران ارتباط دارد

  ، پرستارالمت معنوي، رفتار اخالقیحساسیت اخالقی، س: هاي کلیدي واژه

  



3 کلیات پژوهش

  مقدمه - 1-1

                    ها جانها به کالبد سازمانانسان.هستند هاو عناصر اصلی آن انسانهاست دنیاي ما دنیاي سازمان

ست ا است و مدیریت امري معنیبدون انسان سازمان بی .سازندر میرا میس هاو تحقق هدفبخشندمی

را در سازمان پر  هاجاي انسان هاو ماشین هاآید که در دنیاي آینده که آدموارهشاید این شبهه پیش. موهوم

و با خودکاري و ماشینی  اما به هیچ رو اینگونه نیست ،رنگ خواهد شدانسان در سازمان کم، نقش کنندمی

اما نقش به یقین تعیین کننده انسان، به  ،دهدانسانی در سازمان تغییر شکل می هايشدن کارها، نوع فعالیت

  ). 1،2005مورهد و گریفین(عنوان حاکم سازمانی همچنان برقرار و مستدام خواهد بود

- برتري یک سازمان نسبت به سازمان يشاخص عمده ،گفت نیروي انسانی کارآمد توانبه طور کلی می

، جاییکاهش عینیت، تأخیر و جابهضمن تواندیوجود نیروي انسانی متعهد به سازمان م. دیگر است هاي

ی بهتر اهداف متعالی سازمانی و نیز باعث افزایش چشمگیر عملکرد سازمان، نشاط روحی کارکنان و تجلّ

  ). 1389دهقانی،، ستار، رنجبر،رضاییامام ،بهرامی(دستیابی به اهداف فردي گردد

به تنهایی  های هستند که انسانو نیل به اهداف هاواستساختن خق راه اصلی محقّ هااز طرف دیگر، سازمان

تعهد، عدالتو : ها و اهداف سازمانیتحت تأثیر عوامل مختلفی مانندتحقق خواسته. توانند به آنها برسندنمی

اهمیت بررسی اخالق در این است که در .در سازمان است 2اعتماد سازمانی، فرهنگ اخالقی و رفتار اخالقی

هاي آن، نه قانون و نه مساعی و تدابیر سازمانهاي اخالقی در یک جامعه ونشدن ارزش صورت درونی

درك مفهوم اخالقیات به طور عام و . ا، کارکرد و کارایی نخواهند داشتدولت و دیگر لوازم و سازوکاره

تبع آن در معناي آن در کسب و کار به طور خاص، زیربناي ایجاد و حفظ یک نظام اخالقی در جامعه و به 

  ).2016حسنی، هاشمی فر، (هاستسازمان

بیشتر . در دو دهه اخیر، فرهنگ اخالقی و رفتار اخالقی کارکنان در سازمان، کانون توجه بوده است

کید دارند و اخالق و رفتار اخالقی در محیط کار را در دستیابی أدر سازمان تظران بر اهمیت اخالقصاحب ن

هاي براي نمونه؛ کم توجهی به اخالق در محیط کار یا ایجاد محیط. دانندبه اهداف سازمان مؤثر می

ط این شرکت ها ، از علل رسوایی و سقو3هاي بزرگی مانند ارنون، تایکو و وردکامغیراخالقی را در شرکت

فساد، غیراخالقی مانند  هايرفتار) 4،2001؛ ین، باتاچاریا2012ینر، یالدیران، ارگون،(اندبه شمار آورده

ریواري، (رساندبه خود سازمان هم آسیب می تبعیض و عدم صداقت نه تنها به افراد و جوامع، بلکه

                                                            
1 -  Morhed& Griffin
2

- Ethical behavior
3  - Arnon& Taico& Wardcom
4  - Yener,yaldiran,ergun& sen,bhattacharya
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ها اهمیت معیارهاي اخالقی و نیاز به معیارهاي اخالقی در تمام این بحث ). 1،2012المسا،کوجاال،هیسکانن

  ).2015، ي نامدار، کریمیان، مهدعبداللهی(انسانی مورد نظر است براي هدایت رفتارهاي

توجهی رفتار اخالقی نقش مؤثري در پیشرفت و توفیق سازمان در رسیدن به اهدافش دارد و در مقابل بی

به آن نیز ممکن است پیامدهاي ناخوشایندي از جمله؛ اثرات فردي مانند کم کاري هاي پنهان و آشکار 

ه هاي کاري، اثرات سازمانی مانند، کاهش شغلی، اثرات گروهی مانند، تقویت روابط غیررسمی منفی در گرو

داشته باشد که غیرقابل اصالح استاثربخشی، فرهنگ سازمانی و متغیرهاي ساختاري را به دنبال 

  .)1393کریمیان،(

اي است که همواره بنا بر ماهیت خود با مسائل اخالقی شایعی رو به رو بوده استپرستاري حرفه

شوند برانگیزي مواجه میمعموًال پرستاران با مسائل اخالقی چالش). 2،2004ونویست، تروئل، برنز، لوتزنکر(

  ). 2013، ایزدي، ایمانی، اسدي، حاجی زاده، نقی زاده(کندگیري را براي آنها سخت میو این امر تصمیم

 باشد، حساسیتهاي اخالقی در پرستاران داشتهتواند نقش محوري در حفظ ارزشی از عواملی که مییک

حساسیت اخالقی اولین اصل مطرح در اخالق فردي است که ). 4،2013نوح، کیم و کیم(است 3اخالقی

هاي آورد که فرد در مواجهه با چالشباعث ایجاد یک سازمان اخالقی در فرد شده و این امکان را فراهم می

  ).5،2000لوتزن، جانسون، نورستروم(باشداخالقی تجسم درستی از عملکرد اخالقی داشته

اهمیت این حساسیت که ترکیبی از آگاهی فرد از ابعاد اخالقی نظیر تحمل، آرامش، مسئولیت پذیري و 

هاي فرد در مورد در نگرانی) 2011،، حسینی، فالحی، عباس زادهحسن پور(دادن به مسائل اخالقی است

و  ابدو(را تشخیص بدهند کند عمل صحیح و غلطشود و به افراد کمک میعمل براي دیگران منعکس می

  ).6،2010بدر

تئو، (نگر بوده که ادغام کننده ابعاد فیزیکی، اجتماعی، فرهنگی، عاطفی و معنوي استسالمتی مفهوم کل

یکی از ابعاد تهدید شونده عالوه بر ابعاد جسمی، روانی و اجتماعی، ). 8،2010؛ تیلور7،2012کریدي، چان

      و انسجام معنویت فرد را که دربردارنده سالمت معنوي است تحریک و تهدید بعد معنوي بوده که یکپارچگی 

شود فرد به دنبال معنا و چرا که مسائل مربوط به معنویت باعث می) 9،2010سوئینتون، پاتیسون(کندمی

10رتکلین، روزنفیلد، بریتبامک(هدف در زندگی خود گشته و به دنبال آن نیازهاي معنوي افزایش یابد

                                                            
1
  - Riivari.lamsa,kujala,heiskanen

2
  - Cronqvist ,Theorell , Burns , Lützén

3  - Moral sensitivity
4  - Noa,kim & kim
5  - Lutzen, Johansson, Nordstrom
6  - Abduo & Baddar
7  - Tiew,Creedy,Chan
8
  - Taylor

9 - Swinton,Pattison
10  - McClain,Rosenfeld,Breitbart
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تواند بر کیفیت ارائه مراقبت پرستاران بگذارد، تحقیق و می 1با توجه به تأثیري که سالمت معنوي). 2003،

  .رسدپژوهش در این زمینه ضروري به نظر می

اي، متخصصین آن را از اجزاي مهم با توجه به نقش و تأثیر معنویت و مذهب در زندگی شخصی و حرفه

ه کلیه کارکنان بهداشتی و درمانی از جمله پزشکان و پرستاران نیاز دارند به رابطکنند، لذا سالمتی مطرح می

). 2،1999نایاران اسام(نها با رضایت شغلی توجه بیشتري داشته باشندآبین معنویت و سالمتی و ارتباط 

آن را ) 1986(4سالمت معنوي را نیروي یکپارچه بین ذهن و بدن و گرین برگ) 1986(3پولوتزین و الیسون

دیگر از مؤلفان سالمت معنوي را ادراك مثبت از معنی و هدفرا عقیده به نیروي وحدت بخش و برخی 

  . دانندزندگی می

هاي بررسیو  با توجه به اهمیت موضوع حساسیت اخالقی، سالمت معنوي و رفتار اخالقیدر این تحقیق 

ها در شغل بسیار مهم و حساس پرستاري مؤلفهاهمیت این  و درباره این متغیرها انجام گرفته است که کمی

به بررسی رابطه  که اي به طور اختصاصیها دارد، انجام مطالعهکه ارتباط مستقیم با روح و جسم انسان

- ضروري به نظر می بپردازد متغیرهاي حساسیت اخالقی، سالمت معنوي و رفتار اخالقی در میان پرستاران

با رفتار اخالقی  ن حساسیت اخالقی و سالمت معنويرابطه بیبررسی  حاضر پژوهشبنابراین هدف  .رسد

  .پرستاران می باشد

  یان مسئلهب - 1-2

عموماً یک بعد اخالقی دارد  ،کنداست و هر تصمیمی را پرستار اتخاذ میپرستار بودن یک فعالیت اخالقی

- میه امور روزانه را تحت تأثیر قرارشود بلکه همهاي مرگ و زندگی اعمال میکه این امر نه تنها در موقعیت

قدرت درك یا فهم موضوعات اخالقی از مقدمات عملکرد اخالقی پرستاران است و ). 5،2004نویل(دهد

گیرد و در اثر آن پیچیدگی و اي است که شرایط مددجویان مورد تحلیل قرار میاین مقدمه، فرایند پیچیده

  ). 6،2004، پالی، براون، مک فرسوندوآنی(شودگیري هموار میشود و راه براي تصمیمابهام برطرف می

- بود تا استانداردهاي مربوط به رفتارهاي شغلی را فراسؤال اینجاست که چگونه پرستاران قادر خواهند

هاي توانند انجام دهند آگاهی به نظریهها میتوان گفت حداقل کاري که آنگیرند؟ و در پاسخ به این سؤال می

قی یا اصول و ضوابط اخالق شغلی، استانداردهاي عملی وقوانین مربوط به حقوق بیمار و مهارت کافی اخال

در استفاده از اصول و ضوابط اخالق شغلی، استانداردهاي عملی و قوانین مربوط به حقوق بیمار و مهارت 

این  کلیه. باشدت اخالقی میي رفع مشکالهایی دربارهگیريکافی در استفاده از الگویی مناسب براي تصمیم

                                                            
1  -  mental health
2  - Narayanasam
3  - Palutzian & Ellison
4
  - Green Berg

5  - Neville
6 - Doane, Pauly, Brown, McPherson
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هاي فردي براي داشتن عملکردي اخالقی استي تواناییمسائل متضمن تعهد و مسئولیت در قبال توسعه

  ).1382ترجمه اعضاي هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، . 1961، 1، الیلیس، لمونهتیلور(

، دنیس، گریدي(هاي بهداشتی درمانیت در سیستمپرستاران به عنوان بزرگترین گروه ارائه کننده خدم

از نظر اخالقی مسئول هستند و باید در برابر رفتارهاي خود ) 2،2008سوئکن، اودنل، تیلور، فرر، اولریچ

حرفه  هرچند اخالق در همه مشاغل ضروري است، اما در). 3،2010، چاوولیت، ناسائیاکتر(پاسخگو باشند

زیرا رفتار معنوي و توأم با مسئولیت پرستاران با بیماران نقش مؤثري در  ،ردپرستاري ضرورت بیشتري دا

؛ 2008ي، سنجر(پرستاري بر پایه اخالق استوار است يبازگشت سالمتی آنان دارد، لذا حرفهبهبود و

  ).2005،جرمسري

تن آگاهی اخالقی پرستاران از نظر اخالقی در امر مراقبت از بیماران مسئولیت داشته و بایستی ضمن داش

حساسیت اخالقی ). 4،2016لیکنیم(هاي پیش رو از حساسیت کافی نیز برخوردار باشنددر برابر وضعیت

- براي عملکرد اخالقی الزم بوده، اگرچه ارتباط بین حساسیت اخالقی و رفتارهاي اخالقی همیشه قابل پیش

ازهاي مددجویان را تفسیر کرده و مطابق اصول سازد تا نیحساسیت اخالقی پرستاران را قادر می. بینی نیست

  .)5،2016، آن، کیمیام(اخالقی به آن پاسخ دهند

هاي استدالل، حساسیت اخالقی و درك و تجزیه پس نیاز است تا پرستار براي کاربرد مؤثر اخالق، مهارت

گیري مناسب اخالقی مکه شناسایی موانع اخالقی و تصمی) 6،2007چالویر(دهدو تحلیل اخالق را توسعه

موجب واکنش روانشناختی مثبت مثل احساس رضایت، افزایش انگیزه و حس شایستگی در پرستاران و بیمار 

  ).1386،نیک روش، اسکوئی، احمديمی،ابراهی(شودمی

ها در سازمان، باشد و زیربناي همه ارزشهاي آن سازمان میپایه و اساس فرهنگ هر سازمانی ارزش

تواند بر هدایت کند که میاین ارزش ها به استقرار و حفظ استانداردهایی کمک می. ي اخالقی استهاارزش

هاي امروزه رعایت اخالق و حفظ ارزش. افراد به سوي اقداماتی که براي سازمان مطلوب است تأثیر بگذارد

گیردجه قرار میها مورد تواست که در بیشتر سازمانهایی درآمدهترین پدیدهاخالقی به صورت یکی از مهم

  ).1392،تورانی(

اي از فرهنگ سازمانی تعریف شده است که تأثیر متقابل ارزش هاي اخالقی سازمان به عنوان زیرمجموعه 

  ).1394،و اصانلو خدامی(دهدچندبعدي میان سیستم هاي رسمی و غیررسمی کنترل رفتاري را نشان می

                                                            
1  - Taylor, Lilly, Lemone
2  - Grady, Danis,Soeken, O'donnell,Taylor, Farrar & Ulrich
3 - Akter, Chaowalit, & Nasae
4
  - Milliken

5  - Yeom , Ahn , Kim 
6   - Chalouer
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عنوان کارمندان سازمان در یک طیف خطی که یک سر آن سالمت رفتارهاي متفاوت اخالقی افراد به 

باشد و میزان سالمت اداري در میزان موفقیت باشد قابل تحلیل میاداري و سر دیگر طیف فساد اداري می

ها و در نهایت دستیابی به اهداف سازمانی نقش به ها، اجراي راهبردها و برنامهسازمان در انجام مأموریت

اولین گام در دستیابی به این اهداف درك صحیح از مفهوم اخالق و شناسایی عوامل . کندیفا میسزایی را ا

  .)2010، 1کینجرسکی و اسکریپنک(باشدالقی کارکنان در سازمان میگذار بر رفتار اختأثیر

همچنین پرواضح است توجه زیاد به رفتارهاي اخالقی، نشانگر اهمیت و تأثیر آن بر کارآیی و اثربخشی و 

ها نیز از اهمیت بیشتر مطالعات و پژوهش. گرانه در رسیدن به اهداف و تعالی سازمانی داردنقشی میانجی

کنند تصویر بهتر، هایی که بر اخالق تأکید میکنند و سازمانرفتار اخالقی در عملکرد سازمانی حمایت می

  ).2،2012، لپوالك، روسوالكلپو(ها به همراه دارداعتبار و منافع بلند مدت را براي آن

ها به وجود هاي زیادي را در سازمانهاي اخالقی، نگرانینشدن برخی ارزشدر شرایط کنونی رعایت

ها در سطوح مختلف، چگونگی ایجاد بسترهاي هاي سازمانترین چالشاز این رو، یکی از عمده. آورده است

و  قی از خود بروز داده و اصول اخالقی حاکم بر شغلها رفتار اخالمناسب براي عوامل انسانی است تا آن

  ).1394،و همکاران خدامی(حرفه خود را رعایت کنند

کردن رفتارهاي اخالقی در یک سازمان در قدم اول به میزان اعتقاد بسیاري از محققان بر این است که پیاده

. ریت در آن سازمان بستگی داردهاي کلی و اقدامات مدیهاي اخالقی توسط سیاستگذاري به ارزشارج

برخی .دکننتار اخالقی کارکنان حمایت میک سازمان بر رفیاخالقی  ددي از تأثیر معنادار جومطالعات متع

هاي محققان در تحقیق خود بیان کردند که سازمان نقش کلیدي در رفتارهاي شخصی کارکنان دارد و ارزش

مان تأثیرگذار باشند که منتهی به سطوح باالتري از رفتارهاي توانند در متغیرهاي کلیدي سازاخالقی می

آنها همچنین نشان دادند که سطوح باالتر رفتار اخالقی، ارتباط مثبتی با رفتار . شونداخالقی در بین سازمان می

  .)1395،هاشمی(دارد شهروندي سازمانی

، عدالتی، بیتبعیض هشتوسعه اصول اخالقی پیش شرط سالمت سازمان است، چون هم موجب کا

ها و در نهایت ها، شفافیت و بالندگی سازمان، افزایش روحیه سازمانی و تعهد کارکنان و تعالی انساننارضایتی

شود و هم موجب مشروعیت اقدامات مدیریتی شده، انسجام و تعادل فرهنگ پیشرفت سازمان و جامعه می

ها باید به همین دلیل مدیران و بدنه اجرایی سازمان. ودشسازمانی را تقویت و موجب افزایش سود سازمان می

بدین مسئله واقف و آگاه باشند تا خللی در اخالقیات و رفتارهاي مبتنی بر آن در سازمان ایجاد نگردد

  ).1395، ضامتی(

                                                            
1  - Kinjerski and Skrypnek’’’’
2  - Lupuleac,Lupuleac,Rusu
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بنابراین این وظیفه مدیران سازمان است تا با ایجاد شرایط مناسب در سازمان سبب دلبستگی و ارتباط 

هرچه ارتباط و تعهد افراد با سازمان افزایش پیدا کند، کارکنان . یق درونی کارکنان با سازمان شوندعم

توان گفت که افزایش رفتار در نهایت می. دهندرفتارهاي غیراخالقی کمتري از خود در سازمان نشان می

مانی دیگري مانند رفتار اخالقی یک پایان نیست بلکه رفتار اخالقی نیز منجر به افزایش رفتارهاي ساز

  ).1393کریمیان،(شودشهروندي سازمانی می

به . شوداي پرستاران محسوب میحساس بودن نسبت به مسائل اخالقی یکی از معیارهاي صالحیت حرفه

کنندمیهاي خود به این هدف مهم توجه هاي آموزشی پرستاري در برنامه ریزيهمین دلیل سازمان

ي تأثیر حساسیت اخالقی بر بهبود مطالعات مختلف نشان دهنده). 1،2001مسترانگ،بارکر، آرپارسونز(

در ). 2006لوتزن و همکاران،(باشندعملکرد اخالقی پرستاران و ارتقاي ارتباط درمانی بین پرستار و بیمار می

ي هاي به عمل آمده مشخص شده که پرستارانی که نسبت به موضوعات اخالقی حساسیت بیشتربررسی

  .شوندکمتري میدارند و دچار دیسترس اخالقیدارند توانایی بیشتري در حل معضالت اخالقی

اند که این مدل، پیشنهاد کردهي اخالقیاي را براي ارزشیابی توسعهو همکارانش مدل چهار مؤلفه 2رست

رحله شامل حساسیت این چهار م. کندشناختی یک رفتار اخالقی را در چهار مرحله توصیف میفرایند روان

، اسلینگسبی، کاي، نیشموراي، آکابایاشی(باشدمیتعهد اخالقی و کنش اخالقیاخالقی، استدالل اخالقی،

این . حساسیت اخالقی عبارت است از شناسایی بعد اخالقی مشکالت تحت رسیدگی). 3،2004یاماگیشی

داف، نیات و رفاه آنها و بررسی تأثیر نتیجه نفع، آگاهی از اهشناخت پس از شناسایی منافع همه افراد ذي

  .آیدحاصل از تصمیم بر منافع این افراد به دست می

          میزان احترام به استقالل مددجو، میزان آگاهی از: است که عبارتند از حساسیت اخالقی داراي شش بعد

هاي اخالقی، به کارگیري مفاهیم شي مشکالت و کشمکاي، تجربهي ارتباط با بیمار، میزان دانش حرفهنحوه

.هاي اخالقی و صداقت وخیرخواهیاخالقی در تصمیم گیري

پایی ي اروهارکشومیالدي در  20تا  18ون قردر علمی ي هانشم و داکیفی علوي تقاو اری یش کمّافزابا 

ي تقاار. نددمونا جددي عتقاـ احی را از روجسمی ي هاهیج پدیدرفلسفه علم به تدن صاحبا، مریکاییو آ

کز مذهبی امرو کلیساها اي برـ  اعتقادي حی ي روهاهپدیدو علمی ت تحقیقااي جسم بري نیان و دسالمت بد

ع لشعااتحت را میک غربی دکاآفرهنگ و گرفت قدرت یسم  رسکوالي هاوریج که باربه تد.شدنظر گرفته در 

 40از حدود ). 2006، 4سلوئان(بیشتر شددي عتقاـ احی ت روحاالو حسی هاي پدیدهیی بین اجدار داد، قر

ها و پیامدهاي جسمی سال پیش، نتایج تحقیقاتی ارائه شد که ارتباط عوامل دینی و اعتقادي را با شاخص

                                                            
1   - Parsons, Barker, Armstrong
2
  - Rest

3  - Akabayashi, Slingsby,Kai, Nishmuray,Yamagishi
4  - Sloan
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هاي علمی هاي دیگر در تعریف سالمت وارد و به تدریج در نوشتهمانند مرگ نشان داد و از آن زمان شاخص

  ).1،2010هید، ریدهیددتگومري، ری، اسکیدمور، مونراجرز(آورده شد

هاي احساسی، با توجه به اینکه رفتار اخالقی از بزرگترین رسالت هاي نظام تربیتی است و از مؤلفه

قضاوتی، انگیزشی و منشی ترکیب شده که با همدیگر تعامالت پیچیده اي دارند و جدا کردن آنها از همدیگر 

با در نظر  .ختی و هیجانی با هم مورد بررسی و پژوهش قرار گیردکار مشکلی است، باید در کنار عوامل شنا

 گرفتن هدف پژوهش، سؤال پژوهش حاضر عبارت بود از این که آیا حساسیت اخالقی و سالمت معنوي با

  فتار اخالقی رابطه دارند؟ ر

  ضرورت و اهمیت پژوهش- 1-3

هاي بشریت پس از طی دوره. انسترویکرد دنیاي امروز را می توان بازگشت به عقالنیت و اخالق د

از این . رود تا رویکردي عقالنی و اخالقی در تأمین نیازهاي مادي و معنوي خود داشته باشدمختلف می

هایی را تحت این رویکرد بیشتر رشته. توان اخالق را مرکز و کانون تحوالت دنیاي آینده دانستمیجهت

ست که هم ا ي پرستاري از جمله علومیحرفه. ها پیشتاز هستندنساندهد که در ارائه خدمت به اتأثیر قرار می

  ). 2،2007و تاشودینونهورت(هاي اخالقی و مثال زدنی استنبهدر گذشته و هم در آینده داراي ج

با وجود همه تأکیداتی که بر لزوم اولویت اخالق بر هر پدیده دیگر شده، آنچه در حال حاضر در عمل 

اي پرستاري است که به علت این امر صالحیت هاي حرفهتردید در مورد صالحیت ود،شمشاهده می

این انتقادها هم از خارج سیستم سالمت و . پرستاران، توانایی و مهارت آنها بارها مورد انتقاد قرار گرفته است

رسیدن به اگر براي ). 3،2006فردریکسون، مک گوون،اوسلونهارت، (شودهم از درون سیستم ابراز می

اي را به عنوان شرط اصلی تصور کنیم، در این صورت، به دلیل هدف ارتقاء سالمت، شایستگی حرفه

به  ي خدمات توأم با کیفیت باال راجامعیت، زیربنایی و زمینه بودن آن، تمام پیش نیازهاي توسعه و ارائه

  ).2003، 4رابرتو کازوکی(ایمدست آورده

توان شایستگی گیري درست و بجا و تشخیص خوب از بد است، میق، تصمیمبه دلیل اینکه موضوع اخال

یعنی اگر پرستار براساس . اي دانستگیري بر مبناي اخالق را معادل شایستگی حرفهاي و تصمیماخالق حرفه

اي این شایستگی و فضیلت را بدست آورد که در هنگام مواجهه با شرایط شغلی و فضایل اخالق حرفه

د به انجام کار خوب و پرهیز از کار بد کند، اقداماتش گیري، خوب را از بد شناسایی و خود را مقیتصمیم

گیري اخالقی تصمیم). 5،2000ونهوفت،فیتزرگلند(شودمت میمنجر به توسعه فضایل در کار مراقبت از سال

                                                            
1  - Rogers , Skidmore , Montgomery , Reidhead , Reidhead
2  - Horton &Taschudin
3
  - Hart, Oslon, Fredikson, McGovern

4  - Kosowki, Robert
5  - Fitzergland, Van Hooft
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ا بر طبق معیار اخالقی و گیري به منظور تشخیص موضوعات از طریق تجزیه و تحلیل آنهبه فرآیند تصمیم

  ).1386،،نیک روش، اسکوئی، احمديیابراهیم(شودها براساس موازین اخالقی اطالق میتصمیم به انجام آن

شوند، مدنظر دارند اما بسیاري از پرستاران موضوعات اخالقی را که در طی کار خود با آن مواجه می 

و  واشقانی ،، عسگرزادهابراهیممحمد، بخشنده، جوالئی(ددهنبراي پیدا کردن راه حل آن کاري انجام نمی

شود تردید ها، آنچه دیده میبا وجود تأکید فراوان بر لزوم توجه به اخالق در تمامی پدیده). 1389،همکاران

ارج از آن اي پرستاران براي اخذ تصمیم است که بارها از طریق سیستم سالمت و خدر مورد صالحیت حرفه

  ). 1389،الحانی، محمدي، برهانی(وده استمورد انتقاد ب

شوند و پس از فارغ گیري اخالقی آشنا میهاي تصمیمدر آموزش پرستاري، دانشجویان پرستاري با مدل

شوند که باید هایی بین آنچه آموخته اند و آنچه که در محیط کار وجود دارد روبرو میالتحصیل شدن با تنش

ي ها نشان دهند از این رو نیاز است تا نحوهی را در مواجهه با این تنشصالحیت بالینی و حساسیت اخالق

گیري ي کار پرستاري اندازهها را در حیطهبرخورد دانشجویان با مسائل اخالقی و میزان حساسیت اخالقی آن

داردهنوز شواهد کافی از رابطه بین دانش پرستاري و حساسیت اخالقی پرستاران و دانشجویان وجود ن. کرد

  ).1،2006کومیر(

هاي سزایی بر کیفیت مراقبتخدمت در سیستم درمانی بوده و تأثیر به هدهندرین گروه ارائهپرستاران بزرگت

ي درمانی داشته و رعایت موازین اخالقی عامل مؤثري براي بهتر شدن عملکرد پرستار در ارائه -بهداشتی

به دلیل اهمیت دیدگاه پرستاري  ).2007نیا، حسین، بیگلریان، فراهانی، کاشانی(مراقبت با کیفیت خواهد بود

بایست دانش و می دیگر ابعاد وجود انسان، پرستاراننگر و اهمیت بعد معنوي و چگونگی اثر آن بر جامع

تحقیق در این مورد جهت مشخص کردن شواهد عینی و .هاي ضروري در این راستا را کسب نمایندمهارت

تواند براي دانشجویان، پژوهشگران، نتایج این پژوهش می. رسدضروري به نظر می علمی در این رابطه

  .اندرکاران مدیریت آموزش و مدیریت بالینی پرستاري مفید و سودمند باشدها، دستمدیران سازمان

  اهداف تحقیق- 1-4

هدف کلی-1- 1-4

  .پرستاران با رفتار اخالقیشناسایی رابطه بین حساسیت اخالقی و سالمت معنوي 

  .تعیین وضعیت حساسیت اخالقی، سالمت معنوي و رفتار اخالقی پرستاران

  اهداف جزئی-2- 1-4

.وضعیت رفتار اخالقی در بین پرستاران بررسی.1

                                                            
1  - comrie
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  .وضعیت حساسیت اخالقی در بین پرستارانبررسی .2

  . وضعیت سالمت معنوي در بین پرستارانبررسی  .3

  .خالقی با حساسیت اخالقی پرستارانرابطه بین رفتار ا بررسی.4

.رابطه بین رفتار اخالقی با سالمت معنوي پرستاران بررسی.5

  .بینی رفتار اخالقی پرستارانپیشبررسی سهم حساسیت اخالقی و سالمت معنوي در . 6

  سؤاالت پژوهش - 1-5

  سؤال کلی -1- 1-5

  اران رابطه وجود دارد؟آیا بین حساسیت اخالقی و سالمت معنوي با رفتار اخالقی پرست

  سؤاالت جزئی -2- 1-5

  هاي شهر اردبیل چگونه است؟وضعیت رفتار اخالقی در بین پرستاران بیمارستان:1سوال 

  هاي شهر اردبیل چگونه است؟وضعیت حساسیت اخالقی در بین پرستاران بیمارستان: 2سوال

  شهر اردبیل چگونه است؟هاي وضعیت سالمت معنوي در بین پرستاران بیمارستان:3سوال 

  آیا بین رفتار اخالقی و حساسیت اخالقی پرستاران رابطه وجود دارد؟:4سوال

  آیا بین رفتار اخالقی و سالمت معنوي پرستاران رابطه وجود دارد؟: 5سوال

  بینی رفتار اخالقی را دارد؟  آیا حساسیت اخالقی و سالمت معنوي توان پیش:6سوال

  ملیاتی متغیرهاتعاریف نظري و ع- 1-6

  رفتار اخالقی

  تعریف نظري

اي از هاي اخالقی، بایدها و نبایدهاي موجود در یک حرفه و مجموعهاي از گزارهرفتار اخالقی مجموعه

شود تا ر میاي مقّراي است که از سوي سازمان ها و مجامع حرفههاي اخالقی پذیرفته شدهها و واکنشکنش

- ن، کرمیبافیااحرام(اي فراهم آوردبراي اعضاي خود در اجراي وظایف حرفهترین روابط ممکن را مطلوب

اي از باورها و ها شامل دامنهارزش. باشدهاي فرد میرفتار اخالقی انعکاس ارزش). 1393ب، پور، تجاس

  .)1،2012، استانکاتو، کوت، مندوزادنتون، کلتنرپیف(انگیزندباشند که رفتار فرد را برمیتمایالت می

  تعریف عملیاتی

آید مالك میزان اخالقی بودن رفتار افراد به دست می )1993(لوزیر رفتار اخالقیپرسشنامه اي که از نمره

  .است

                                                            
1  - Piff , Stancato , Cote , MendozaDenton , Keltner



بررسی رابطه حساسیت اخالقی و سالمت معنوي بر رفتار اخالقی پرستاران شهراردبیل 12

  ساسیت اخالقیح

  تعریف نظري

گیري به جاي یک فرد دیگر استحساسیت اخالقی یک هوشیاري مرتبط با استنباط اخالقی در تصمیم

و در سطوح باالتر است با همي شناختی و عاطفیو نیازمند اثربخشی بر دو حیطه) 1،2013، ایوالدزلوتزن(

هاي اي است که شخص را به تشخیص کشمکشویژگی). 1391پور،زاده، سبزواري، محسنعباس ،برهانی(

- پذیر اشخاص و آگاهی به نتایج اخالقی در تصمیمهاي آسیباخالقی و برداشت حسی و فکري از موقعیت

  .دسازي در مورد دیگران قادر میگیر

  تعریف عملیاتی 

آید مالك حساسیت به دست می )1994(لوتزن و همکاران اي که از پرسشنامه حساسیت اخالقینمره

  .باشداخالقی افراد می

  سالمت معنوي

  تعریف نظري

ح محیط سالمت معنوي، قابلیت ارتباط موزون و هماهنگ با خدا و خویشتن و دیگران، تغییر و اصال

فردي و اجتماعی و حل تضادها و تمایالت فردي و گروهی به طور عادالنه در یک وضع متعادل و متوازن 

  ). 1393،وشکی، ابوالقاسمیک، شمسیعباسی(است

  تعریف عملیاتی

آید مالك میزان سالمت به دست می )1983(پولوتزین و الیسون اي که از پرسشنامه سالمت معنوينمره

  .ر افراد استمعنوي د

  

    

  

  مدل مفهومی تحقیق-1- 1شکل 

                                                            
1  - Lutzen, Ewalds

حساسیت اخالقی

سالمت معنويرفتاراخالقی



  

  

  

  هشپژو و پیشینهمبانی -2

مقدمه- 2-1

شود که براساس آن نیک ها، بایدها و نبایدها تعریف میا به عنوان سیستمی از ارزشهاخالقیات در سازمان

عد فردي و ها در ببه طور کلی انسان. شودهاي سازمان مشخص و عمل بد از خوب متمایز میو بدي

ممکن است . دهدها را شکل میهاي خاص اخالقی هستند که پندار، گفتار و رفتار آنشخصیتی داراي ویژگی

گیرند عواملی موجب شود که پندار، گفتار و رفتار همین افراد وقتی در یک جایگاه و پست سازمانی قرار می

یی و اثربخشی سازمان آراسانی بر روي میزان کهاي انمتفاوتی از بعد فردي از آنها سر بزند که این ویژگی

 موجب بروز پیامدهاي مثبت یا منفیتواند از طرفی اخالقی بودن یا نبودن رفتارها و عملکرد می. تأثیر بگذارد

ها تأثیر قابل توجهی دارد و الزمه عملکرد مناسب، تعهد و اخالق بر فعالیت انسان. در سطح سازمان گردد

  . )2010، کینجرسکی و اسکریپنک(کنان استپذیري کارمسئولیت

ها و افزایش میزان کارهاي غیراخالقی، غیرقانونی و غیرمسئوالنه در پیچیده تر شدن روزافزون سازمان

نظران را به بحث اخالق کار و مدیریت معطوف ساخته استهاي کاري توجه مدیران و صاحبمحیط

هاي اخالقی یکی از و حفظ ارزشرعایت اخالق ). 1391،يصمدي میارکالئی، میارکالئی، بابایی، عسگر(

یگانه، ارشدي، منتخب(ها و رفتارهاي کارکنان در محیط کار استعوامل مهم و تأثیرگذار بر نگرش

  ). 1394،نیسی

. هاي اخالقی یکی از الزامات استها، پرداختن به اخالق و ارزشدر تجزیه و تحلیل امروزي رفتار سازمان

هاي گوناگون دهد که خود حاصل جمع ارزشها تشکیل میها را رفتارهاي اخالقی آنونی سازماننماد بیر

در شرایط کنونی رعایت نشدن برخی معیارهاي . استها، ظهور و بروز یافتهاخالقی است که در آن سازمان

ط معیارهاي رفتاري سقوهاي دولتی و غیردولتی به وجود آورده استهاي زیادي را در بخشاخالقی، نگرانی

در بخش دولتی، پژوهشگران را واداشته تا در جستجوي مبناهاي نظري در این رابطه بوده تا بتوانند مسیر 

  ).1394هاشمی،(مناسب اجرایی آن را فراهم سازند

  

  



رفتار- 2-2

جهانی  اي وسیع تری در گسترهرفتار آدمی به گونه اي مشهود تأثیر شگرفی بر معادالت سازمانی و ملّ

حسب  راي بتري نسبت به گذشته برگزیده و رفتارهاي ویژهگذاشته و بشر امروزي معیارهاي اخالقی متفاوت

توان اذعان نمود که رفتار آدمی از متغیرهاي اساسی دنیاي کنونی است که به بیانی می. دهدآن از خود بروز می

، یاراحمدي، صلواتی(ها رو به رو نمایدیا فرصت ها وقادر است به نوبه خود جوامع را با مخاطرات و چالش

  ).1393، سیدهاشمی

به بیان دیگر رفتار واکنشی است که در برابر یک . دهدرفتار پاسخی است که ارگانیسم به انگیزه بیرونی می

یل دل. تر از سایر موجودات استاین رفتار در انسان پیچیده. زندعمل یا کنش بیرونی از موجود زنده سر می

سی را این پیچیدگی فرایندهاي ذهنی گسترده و تودرتوي انسان است که روي هم رفته موضوع دانش روانشنا

شود، هاي انسان در هر لحظه گفته میها و وضعیتحالت رفتار به صورت توصیفی به کلیه. دهدتشکیل می

ي ار به این صورت نشان دهندهرفتتعریف . ود بیرونی باشد یا نباشداعم از اینکه حامل اثر مشخص و مشه

کیپنیس، (اعتقاد به پویایی و قابلیت رصد و پیگیري کوچکترین تغییرات در انسان و در هر لحظه است

رفتار عبارت است ).1380مشبکی،(رفتار عبارت است از یک رشته فعالیت در انسان). 1،1989هانسن، فالون

کردرستمی، (باشدگیزه رفتار یک فرد، رسیدن به این اهداف میدار که معموال انهاي هدفاز یک رشته فعالیت

  .)1388برهانی، حقیقی، رحیمی نیک،

  :هاي زیر تعریف شده استرفتار در روانشناسی به صورت

پاسخ قابل مشاهده-1

دهد و متضمن کارهاي بدنی و پنهان، اعمال هر فعالیت و عملی که موجود زنده انجام می-2

.اي از اعمال باشدخواه یک عمل خاص و یا مجموعه. باشدقلی میفیزیولوژیک، عاطفی و ع

.هاي فرد نسبت به یک وضعیک بازتاب یا مجموعه بازتاب -3

2مک گریگور(دهدآنچه شخص انجام می. روش کار شخص در یک وضع و موقعیت خاص و معین-4

،1960 .(  

اخالق-1- 2-2

و به علت کمک کارکردها و پیامدهاي مثبت  ي سالم استي یک جامعهاخالق، یک ضرورت و الزمه

ها و جوامع را فردي، سازمانی و اجتماعی آن است که همواره توجه دانشمندان، مربیان و مدیران سازمان

  ). 1391علی اکبري و رمضانی،(برانگیخته است تا براي حفظ و ارتقاي سطح آن کوشش نمایند

                                                            
1  - Kipnis, Hansen, Fallon
2 - McGregor



ها واژه خلق چنانکه لغت نامه. کریم هم آمده استاخالق از نظر لغوي جمع خلق است که در قرآن 

یعنی عادت » خلق من است«: گوئیموقتی می. عادت، رویه، سجیه و امثال آن: اند، عبارت است ازآورده

به معنی  ethicosگرفته از واژه یونانی اخالق نشأت واژه ریشه). 1383کلهر،(ام، روش من این استکرده

گاهی اخالق به معناي خلق و خوي، . براي اخالق دو کاربرد متمایز وجود دارد. ستاقتدار رسوم و سنت ا

ها دانشی است که از حسن و قبح و خوبی و  رود، لیکن معناي دیگر این واژه رفتار عادت شده مزاج به کار می

  ).1386الوانی و رحمتی،(کندبدي رفتار صحبت می

اي عینی معنوي که دخالت تام در رشد خود واقعی دارد و اي از فرآینده برخی، اخالق را به مجموعه 

اند که  شود تعریف کرده فرآیندي که طی آن در کارکرد واحدهاي صفاتی یا ارگانیسم معنوي تعادل ایجاد می

«بوده و به معناي علم عمل به اخالقیات و تهذیب نفس است و دومی نیز همان » اخالق علمی«اولی همان 

  ). 1385منش،  فقیهی و رضایی(به علم تشخیص خوب و بد مشهور استکه  است» اخالق نظري

اخالقیات . به طور کلی واژه اخالق با استانداردهاي مربوط به درست و غلط بودن رفتارها سر و کار دارد 

بدیل ها را به عمل ت شوند که ارزش عنوان ابزاري نگرسته می ها دارند و به ارتباط نزدیک و تنگاتنگی با ارزش

هایی که بر رفتار شخص یا گروه حاکم است  تواند به معناي رعایت اصول معنوي و ارزش اخالق می. کنند می

  .)1388، 1دفت(که درست چیست و نادرست کدام است دارد تعبیر شده و بیان می

هیچ اخالقی مخصوص یک فرد نیست، چرا که اخالق، حاصل . به تعبیري اخالق شکل اجتماعی دارد

به همین جهت ارتباط متقابل بین فرد . لیت کسانی است که ارتباط فکري و اعتقادي معینی با یکدیگر دارندفعا

آید اما حاصل فعالیت اخالقی این در واقع، اخالق به وسیله افراد به وجود می. و جامعه داراي اهمیت است

ق مثل همه معیارهاي دیگري که در از سویی اخال. یابدافراد، در تأثیرات متقابل اجتماعی تغییر شکل می

به این معنا، اخالق . کندجامعه وجود دارد بر رفتار و آگاهی فرد اثر گذاشته و به درك اجتماعی او خدمت می

تواند بدون فهم اخالق به صورت فردي فعال در توان یک مفهوم اجتماعی دانست، چرا که انسان نمیمیرا 

  ).1371صادقی،(یف اجتماعی مهمی را بر عهده بگیردروابط اجتماعی شرکت کرده و وظا

 اند که به رغم اختالفات جزئیاندیشمندان و پژوهشگران تعاریف گوناگونی براي علم اخالق ارائه نموده

:توان از آنها به تعریف زیر دست یافتمی

صفات بد و راه و کسب آنها و نیز بیان  يقهکه به آموزش صفات پسندیده و طریست ا علم اخالق علمی

صحیح رفتار ما را در  يدهد و نیز شیوهها، راه رسیدن به منش خوب را به ما نشان میروش اجتناب از آن

اي اخالق به عنوان مجموعه. کندارتباط با خود، دیگران و خداوند به منظور نیل به سعادت و کمال معرفی می

صورت اعمال و رفتاري که از خلقیات درونی انسان  شود که بهاز صفات روحی و باطنی انسان تعریف می

درونی و  استمرار یک نوع رفتار خاص دلیل بر آن است که این رفتار یک ریشه. یابدشود بروز میناشی می

                                                            
1 - Daft



اخالق را در حد  دامنه. باطنی در عمق جان و روح فرد یافته است که آن ریشه را خلق و اخالق می نامند

کنند، اما رفتارهاي فردي وقتی که در سطح جامعه یا نهادهاي اجتماعی تسري پیدا میرفتارهاي فردي تلقی 

دواند و اش را در فرهنگ جامعه میشود که ریشهیابد به نوعی به اخالق جمعی تبدیل میکند و شیوع میمی

  .)1387قراملکی،(توان با آن شناختیابد که جامعه را میخود نوعی وجه غالب می

اهمیت اخالق-2- 2-2

یت و کیفیت محصوالت، تولید، امنیت و اخالقیات در سازمان راهی است جهت ارتقاي کمسازينهادینه

ایمنی کارکنان و جامعه، مبارزه با فساد مالی و اخالقی کارکنان، توجه به شأن و منزلت کارکنان، رعایت 

به طور . انتصاب افراد به دور از تبعیض منصفانه قوانین و مقررات، ایجاد پویایی در سطح سازمان، جذب و

اي که ست براي افزایش کیفیت زندگی کاري و نیز کیفیت جامعهکلی نهادینه سازي اخالق در سازمان راهی

  .)1379گیوریان،(کندسازمان در آن فعالیت می

ی بودن به تبع نهد، اخالقچون انسان اخالق را ارج می.انگیزه اصلی رفتار اخالقی است ،انسان بودن ما

قرآن . هاي دینی نیز آمده استتوجه به منافع اخالق ورزي در آموزه. ها را در پی دارداقبال و حمایت انسان

  ).1388فرامرز قراملکی، (داندآسایش و گشادگی در زندگی را میوه اخالق می

  رفتار اخالقی-3- 2-2

ند و اخالق و رفتاراخالقی در محیط کار را در بیشتر صاحب نظران بر اهمیت اخالق در سازمان تأکید دار

آنان با پرداختن به موضوع اخالق، قصد تشریح آن و ارتقاي داننددستیابی به اهداف سازمان مؤثر می

به عبارت دیگر، اهمیت بررسی اخالق در این . هاي دولتی را دارندهاي عملکردي کارکنان و دستگاهشاخص

هاي آن، نه قانون و نه مساعی و هاي اخالقی در یک جامعه و سازمانارزشاست که در صورت درونی نشدن 

در شرایط کنونی رعایت نشدن . تدابیر دولت و دیگر لوازم و سازوکارها، کارکرد و کارایی نخواهند داشت

و غیردولتی به وجود آورده است هاي دولتیهاي زیادي را در بخشبرخی معیارهاي اخالقی، نگرانی

  ).1393هی و همکاران،عبدالل(

هایی که رفتار اخالقی دارند، طی بررسی بر روي چندین سازمان، به این نتیجه رسید که سازمان1هس مر

شوند، هایی که در رفتارهاي غیراخالقی و غیرصادقانه وارد میشانس موفقیت بیشتري نسبت به سازمان

رفتارهاي . اندهاي قوي اخالقیو با ارزشها داراي فرهنگی هستند که همسموفق ترین سازمان. هستند

وجود . شودغیراخالقی، محیط کسب و کار را بر ضد خود تحریک کرده، موجب شکست سازمان می

دهند و نشان دادن تعهدات اخالقی ها در داخل خود انجام میتوجیهات اخالقیبراي اقداماتی که سازمان

ها براي بهبود عملکرد و کسب موفقیت هاي سازمانفعالیت ناپذیر ازسازمان به افکار عمومی، بخشی جدایی

                                                            
1 - Hosmer



هاي نظري است و تعریف واحدي تعریف عمل اخالقی تا حد زیادي وابسته به دیدگاه).1382هس مر،(است

اندپسند دانستهمثًال برخی محققان در تحقیق خود رفتار اخالقی را معادل رفتار جامعه. از آن ارائه نشده است

2کونگما(دانندبرخی دیگر آن را معادل با اطاعت و فرمانبرداري از مراجع قدرت می). 1،2007اسپینراد(

برخی دیگر رفتار اخالقی را معادل احترام به دیگران، دموکراسی، دوستی و صداقت و احترام به افراد ). 2003،

را به عنوان رفتار ) 3،2001نتمگا(برخی دیگر عدم تقلب.دانندهاي نژادي و فرهنگی متفاوت میبا زمینه

. دننداتخطی از قواعد و قانون را مالك رفتار غیراخالقی می) 1982(4فرانسیسسیگل و . گزیننداخالقی برمی

ا به عنوان مالك رفتار ها ردر تحقیقات خود مقاومت در برابر انحراف)1981(5و باالخره تونر و پوتیس

  ). 2007اد،به نقل از اسپینر(گزیدنداخالقی، بر

در محیط گیري تمایالت اخالقیرفتار اخالقی دربرگیرنده شناخت اخالقی، قضاوت اخالقی و شکل

  ).1395یف،ص(پیچیده و پویا است

پذیرش جامعه که از طریق پاداش و  مورد اي از اعمال و رفتارهايرفتار اخالقی عبارت است از مجموعه

جامعه نیز بنا به ضرورت حیات خود، رفتارهاي خاص و ارزش).2013راي و هولیاك ،(شود تنبیه فراگرفته

  ). 1387کریمی،(کندهاي اخالقی معین میاي را به عنوان رفتارها و ارزشهاي ویژه

داري، رعایت مقررات، تقلب نکردن، احترام به پذیري، صداقت، امانت بنابراین رفتارهایی از قبیل مسئولیت

. توان مصادیق رفتار اخالقی محسوب کردن مسائل از دیدگاه دیگران را میتوان دیدو دیگران، همدلی 

آمیز از طریق ساز و هاي آنها نظیر رفتارهاي منصفانه، صادقانه و احترامهاي اخالقی و ارزشاعمال و رفتار

و  يهایی نظیر رضایت، تعهد، وفادارکارهاي مطرح در حوزه نفوذ و تأثیر اجتماعی، بر احساسات و نگرش

، عدالت ادراك شده و حمایت ادراك شده کارکنان و حتی احساس شغلی و بر ادراکاتی نظیر اعتماد الزام

مدیران و رفتارهاي آنها از طریق تأثیري که بر فضا و جو اخالقی سازمان به . افتدفشار و تنش در آنها مؤثر می

  ).2002، 6پترسون(سازدرا فعال میهاي مربوط به تأثیر و نفوذ اجتماعی گذارند، سازگاريجا می

خصوصیاتی از قبیل صداقت، امانتداري، . تعریف رفتار اخالقی بسته به سن و فرهنگ متفاوت است

رسد افرادي شود و به نظر میاغلب به رفتار اخالقی نسبت داده می... عدالت و انصاف، مهربانی، مفید بودن و

از لحاظ تاریخی سه نهاد . انددهند به طرز اخالقی رفتار کردههایی را از خود بروز میکه چنین ویژگی

  ).7،2004گولدن(انداي در تعریف رفتار اخالقی داشتهکنندهخانواده، مذهب و دولت نقش تعیین
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Abstract
The purpose of this study was to investigate the relationship between  ethical 
sensitivity and spiritual health with nurses' ethical behavior.
the study population was 2,300 nurses of public hospitals in Ardebil. A sample of 
330 individuals was selected through straight random sampeling. To collect the 
data, Lutzen and colleagues ethical sensitivity questionnaires(1994), Pulootzin and 
Ellison spiritual health(1982) and Lusir ethical behavior questionnaires(1993) were 
used. Data were analyzed by Pearson correlation coefficient and multiple 
regression.   
Findings showed that there was a significant positive correlation between moral 
sensitivity (p <0.001) and spiritual well-being (p <0.003). Also, the results of 
multiple regression analysis showed that moral sensitivity and spiritual health 
predict 4.9% of variance of moral behavior (p <0.001), among which spiritual 
health has a higher share in predicting moral behavior .    
According to the research findings, it can be concluded that moral sensitivity and 
spiritual health are related to ethical behavior of nurses. To improve ethical 
behavior, attention should be paid to increasing the moral sensitivity and spiritual 
health of the staff.

Keywords: Moral Sensitivity, Spiritual Health, Ethical Behavior, Nurse.
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