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Abstract 

Background & Aim: Organizational commitment is one of the important factors facing 

employees in critical situations. The purpose of this study was to predict the organizational 

commitment of nurses at Imam Khomeini Hospital in Mahabad based on the components of 

professional ethics and job stress in the Corona pandemic. 

Materials & Methods: The present study is descriptive-correlational. The statistical 

population was all nurses of Imam Khomeini Hospital in Mahabad in 2020. The Participants 

people were selected by simple random sampling method (140). The research instruments 

include three standard questionnaires of organizational commitment Alan Meyer (1991), 

Cadozier Professional Ethics Questionnaire (2002) and Philip Al Rice (1999) Job Stress 

Questionnaire. Data were analyzed by Pearson correlation test and regression using SPSS 19 

software.  

Results: Based on the results of the study, the correlation coefficient between professional 

ethics and organizational commitment was positive and significant (P= 0.001). The 

correlation coefficient between job stress and organizational commitment was negative and 

significant (P= 0.001). The value of standardized regression coefficient (Beta) was obtained 

for professional ethics (P <0.01, β = 0.639) and job stress (P <0.01, β = -0.338). 

Conclusion: According to the findings, there was a direct relationship between professional 

ethics and organizational commitment and between job stress and nurses' organizational 

commitment. It indicates that professional ethics in a positive way and job stress in a negative 

and significant way predicts the organizational commitment of nurses. Therefore, in order to 

increase the organizational commitment of the nurses of Imam Khomeini Hospital in 

Mahabad in the corona pandemic, it is recommended to consider measures to observe ethical 

principles and reduce their job stress. 
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ق های اخالاساس مولفه بر تان امام خمینی مهابادپیش بینی تعهد سازمانی پرستاران بیمارس

 در پاندمی کرونا حرفه ای و استرس شغلی
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 23/02/1400تاریخ پذیرش:         22/09/1399  تاریخ دریافت: 

 چکیده
ش، پژوهین ااز  هدف : تعهد سازمانی یکی از عوامل مهم مواجه کارکنان در شرایط بحرانی است.زمینه و هدف

 شغلی در استرس و ایحرفه اخالق هایمؤلفه اساس بیمارستان امام خمینی مهاباد بر پرستاران ازمانیس تعهد بینییشپ

 است.  کرونا پاندمی

 شهر خمینی امام بیمارستان پرستاران تمام آماری، جامعه. است همبستگی –توصیفی مطالعه حاضر،  :هاروشمواد و 

ژوهش . ابزار پو در مطالعه شرکت کردند ه انتخابگیری تصادفی سادونهروش نم نفر به 140 .بودند 1399 سال در مهاباد

تحلیل و  تجزیهبود.  و پرسشنامه استرس شغلیای اخالق حرفهپرسشنامه تعهد سازمانی، شامل سه پرسشنامه استاندارد 

 .م پذیرفتانجا 19نسخه  SPSS افزارنرمآزمون همبستگی پیرسون و رگرسیون از طریق  توسط هاداده

بود  داریمعن و ی مثبت با تعهد سازمان یااخالق حرفهبین  همبستگی ضریب بر اساس نتایج مطالعه،  :هایافته

(001/0=P .) داریو معن منفی یبا تعهد سازمان یاسترس شغل نیب یهمبستگضریب  ( 001/0بود=P.)  مقدار ضریب

( 01/0p< ،338/0-=β)شغلی  و استرس (01/0p< ،639/0=β) یاحرفه ( برای اخالقBetaرگرسیونی استاندارد شده )

 به دست آمد. 

تعهد  با یترس شغلاس نیبو  مستقیمباط ارتی با تعهد سازمان یااخالق حرفه نیبمطالعه،  هاییافته: با توجه به گیرینتیجه

به  لیشغ بت و استرسشکل مث به یااخالق حرفهداشت که بیانگر آن است که وجود  یارتباط معکوسپرستاران  یسازمان

د سازمانی گردد جهت افزایش تعهیه میلذا توص کند. می بینیرا  پیشپرستاران  یتعهد سازمان ،دارییمعنشکل منفی و 

ی سترس شغلاکاهش  وپرستاران بیمارستان امام خمینی مهاباد در پاندمی کرونا تمهیداتی برای رعایت اصول اخالقی 

 آنان اندیشیده شود.

 ، کرونان، پرستاراشغلی ای، استرسحرفه سازمانی، اخالق تعهد :کلیدی واژگان 
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 مقدمه

به عنوان یک معضلل اساسلی 19دویفراگیر شدن بیماری کو

باشلد بله برای سالمت همگلان در سلطج جهلان مطلر  ملی

-داشت جهانی آن را یک بیماری عالمطوری که سازمان به

مواجهله بلا ایلن  در .(1اسلت) گیر)پاندمیک( معرفی نملوده

 های بهداشتی، پزشلکان و، کارکنان مراقبتوضعیت بحرانی

جله و مراقبلت از که در خط مقلدم تشلخی ، معالپرستاران 

رنلد و قرار دا  شمارییبهستند، در معرض خطرات بیماران 

ا رهای متعددی ذهنلی همراه با درگیری یفشار کاری فراوان

  .(2)کنندتجربه می

هلا هسلتند. پرسلتاران، سلازمان یهسرما ینترمهم یانسانمنابع 

 یهللاسللازماندر  یمنللابع انسللان ینتللرمهمو  ینتللربزرگ

بلا سلتمر در ارائله مراقبلت م ی، نقش مهمیبهداشت یهامراقبت

یکی از عوامل مهم در متقاعد ساختن  .(3) باال دارند یفیتک

و در کارکنان هر سازمان  برای ادامه کار در شرایط بحرانی 

تعهللد  (.4) تعهللد سللازمانی اسللت ،وضللعیت فشللار و تللنش

سازمانی دیدگاهی است که میزان تطلابق و تعللق فلرد را بله 

عهد سازمانی عبلارت اسلت از پیونلد تدهد. سازمان نشان می

الف:  .شودافراد به سازمان که از طریق سه عامل مشخ  می

ب:  ،هللای سللازماناعتقللاد قللوی و پللذیرش اهللداف و ارزش

ج: میل به باقی مانلدن در  ،ایل به تالش زیاد برای سازمانتم

سللازمانی، تعهللد (. 5) سللازمان حتللی در شللرایط بحرانللی

تمایلل بله تلر  ، متغیرهای مهمی از قبیل عملکرد کارکنان

موسسله و ییبلت کارکنلان را  یسلودآور، خدمت کارکنان

  و  Cho مطالعلاتی هلاییافته (.6) دهدتحت تاثیر قرار می

Lwies(2012 ) دارای تعهلد  کارکنلاندهلد کله نشلان ملی

ممکن است نسبت به کسانی که تعهد کمتلری  ،سازمانی باال

ها نشان یافتهاز برخی  (.7) عملکرد بهتری داشته باشند ،دارند

ند که تعهد سازمانی ممکن است شاخ  خلوبی بلرای اهداد

افلراد  .نشان دادن میزان تاثیر و اثربخشی یک سلازمان باشلد

همچون منبعی از انرژی و توان هستند که با قدرت بله  تعهدم

روند. افلراد متعهلد بله سمت آرمان وهدف خویش پیش می

ننلد و خلود را در کقوانین وساختارهای موجلود اکتفلا نملی

اگللر قللانون یللا  هللاآنسللازند. چللارچوب آن محللدود نمللی

سلعی در تغییلر آن و رفلع ، ساختاری را در مقابل خود ببینند

نلد گروهلی از انسلانهای متعهد هلاآنکنند. نع موجود میموا

ق کنند که هر نلاممکن را ممکلن توانند نیرویی را خلمی که

 (.8) دساز

سلتان بیمارهلای انسلانی سلرمایه ینتلرمهمپرستاران از جمله 

ه بلقیت یک بیمارستان در رسیدن موف ای کهبه گونه، هستند

بسللتگی دارد. تللا حللد زیللادی بلله تعهللد پرسللتاران  اهللداف،

 ،کنندپرستاران ایلب در شرایط سخت و پرتنشی فعالیت می

 ،شلندلذا برای اینکه کیفت مناسبی در ارائه خدمات داشته با

اقلع ودر  (.9) باید از تعهد سازمانی بلاالیی برخلوردار باشلند

در  پرستارانی که از تعهد سازمانی باالیی برخوردارنلد حتلی

تواننلد کانلات محلدود ملیشرایط کاری پلر اسلترس و بلا ام

 .(10ارائه دهند) خدمات باکیفیت باال

ی است که بلر تعهلد سلازمانی عوامل ای یکی ازاخالق حرفه

ای در پرسللتاری   هاخللالق حرفلل .دگللذرافللراد تللاثیر مللی

های اخالق پزشکی است و تحت تاثیر پیشرفت یرمجموعهز

 تغییلرات دنیلای کنلونی نیلاز بله .این رشته قرار گرفته اسلت

بله  را هلای ملرتبط بلا پزشلکیوجود اخالق مداری در رشته

-اخالق حرفله .(11ضرورتی انکار ناپذیر تبدیل کرده است)

بشللری  سلللو ی ای از اصللول واسللتانداردهامجموعللهای، 

ها را در سازمان تحت تاثیر قلرار است که رفتار افراد و گروه

از لحاظ تاریخی شغل پرستاری به جهت اصل  (.12) دهدمی

ای اخالقلی حرفله ،للزوم مراقبلت از دیگلران بله طلور ذاتلی

-هلای ارائلهنسبت به سایر گلروه انشود و پرستارمی قلمداد

استعداد و زمینه  کننده مراقبت سالمت در محیط کاری خود

 (.13) بیشتری برای رویارویی با موضلوعات اخالقلی دارنلد

 ها به اخلالق کلار و علدم رعایلت اصلولسازمان توجهییب
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و مشلروعیت  ند مشکالتی برای سازمان ایجادتوامی خالقیا

 (.14) سازمان را زیر سوال ببرد

 هاسلازمانرا در توانلد تعهلد سلازمانی متغیر دیگری که ملی

درعللم پزشلکی  .(15) ، اسلترس شلغلی اسلتبینی کندپیش

. اجبلار و شلودهای گوناگونی از استرس ملیامروز برداشت

هلای هیجان نسلبت بله واکلنش، هااضطرار نسبت به محر 

و اضللطرار نسلبت بله تغییللرات  گلرددروانلی کله ایجللاد ملی

 سلتندهلا ه، از جمله این برداشتهاآنفیزیولوژیک ناشی از 

روی در دنیای امروز استرس به عنوان یکی از آفات نیل (.16)

شود. اثلرات مخلرب اسلترس بلر زنلدگی انسانی شناخته می

همچنلین  (.17) شلهود اسلتفردی و اجتماعی افراد کلامال م

علواملی  ترینیاصلگفت که استرس شغلی یکی از  توانیم

ایجاد  ها وباعث کاهش بهره وری سازمان تواندیماست که 

 استرس ناشی از امروزه  و روانی شود. عوارض منفی جسمی

و پرسلتاران  در بین افراد عادی، متخصصلان بهداشلت ،شغل

ه افرادی ک. ت قرار داردبسیار شایع است و در راس موضوعا

مسلوولیت داشلتن ، بله دلیلل هلای بهداشلتی هسلتنددر حرفه

تحت فشارهای مختلفی ازجمله  فشلارهای  ،سالمت دیگران

 (.18)قرار دارندو استرس شغلی روانی 

در مطالعلله خللود دریافتنللد کلله  (1399) ثابللت و همکللاران

های ارتبلاطی در شلرایط مدیریت استرس و آموزش مهارت

تواند بله بهلره وری و بهبلود عملکلرد می 19-ن کوویدبحرا

را  هلاآنپرستاران کملک کنلد و درنهایلت تعهلد سلازمانی 

در پللژوهش  (1396) نیللری و همکللاران (.19افللزایش دهللد)

که مورد توجله قلرار دادن  گیری کردندنتیجه گونهیناخود 

-روز بیماریای و مالحظات اخالقی در هنگام باخالق حرفه

توانلد بله ملدیریت بهینله ایلن ملی ،گیلریلد و هملههای نوپد

و همکللاران    Aghalari.(20هللا کمللک کنللد)بیمللاری

به بررسلی تعهلدات سلازمانی و اجتملاعی و عواملل ( 2021)

مرتبط با آن در طول پاندمی کرونا ویروس در بین کارکنان 

شمال ایران پرداختند و  هاییمارستانبدر  مراقبتی یهابخش

از  درصلد72ا وجلود شلرایط سلخت کلاری دریافتند کله بل

باشلند ملیدارای تعهلد سلازمانی بلاال  هایمارسلتانبکارکنان 

صلورت  پانلدمی کرونلاقبل از  همچنین مطالعاتی که  (.21)

ای و تعهللد اخللالق حرفلله بللینبیللانگر ارتبللاط ، اسللت گرفتلله

  (.22،23است )سازمانی پرستاران 

دمی کرونا یپژوهش حاضر تعهد سازمانی را در شرایط اپ

ان نشرایطی که اگر در آن کارک ،دهدمورد بررسی قرار می

نی ازماسها و پرستاران تعهد هر سازمانی از جمله بیمارستان

ی را رانبح توانند با کیفیت بهتری این دورهمی ،داشته باشند

بردی های کاراهمیتی که پژوهشتوجه به لذا با سپری کنند. 

ین ا ،ددر مراکز درمانی دارن در دوره پاندمی کرونا خصوصاً

رستاران پتعهد سازمانی  بینییشپبا هدف تعیین و مطالعه 

 القبیمارستان امام خمینی مهاباد بر اساس مولفه های اخ

 انجام شد.  و استرس شغلی در پاندمی کرونا یاحرفه

 هامواد و روش

یک مطالعه توصیفی همبستگی اسلت کله از  پژوهش حاضر

جامعله آملاری  اسلت.کلاربردی ه مطالع یک نظر نوع هدف

بیمارسللتان امللام خمینللی شللایل در پرسللتاران تمللام پللژوهش 

 250 هلاآنکله تعلداد ، بودند 1399در سال  ستان مهابادرشه

وکران کلو از این تعداد بلا اسلتفاده از فرملول باشد می   نفر 

 140هلا، به دست آمد کله بعلد از توزیلع پرسشلنامه نفر 151

نلر   صورت کامل تکمیلل و بازگردانلده شلد،پرسشنامه به 

بللا توجلله بلله تللاثیر  .درصللد بللود 7/92 بازگشللت پرسشللنامه

تملامی کلادر شلرایط شلغلی  بلر ،اپیدمی کرونای که فراگیر

للذا تملامی  داشلته اسلت، ،درمان و به طور اخ  پرسلتاران

باد به در بیمارستان امام خمینی شهرستان مها پرستاران شایل 

ر . معیلااری این پژوهش در نظر گرفته شدندعنوان جامعه آم

حلران ورود در مطالعه، اشتغال به فعالیت پرسلتار در دوران ب

وج معیلار خلر و بیمارستان امام خمینی مهابلاد بلودکرونا در 

 عدم تمایل پرستار به شرکت در مطالعه بود. 

از دالیل انتخاب بیمارستان امام خمینلی مهابلاد بلرای انجلام 

 ینتللربزرگبلله عنللوان بیمارسللتان اسللت کلله ایللن ، مطالعلله

باشد و به عنوان قطب درملانی بیمارستان شهرستان مهاباد می
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، کنلدو پزشکی جنوب استان آذربایجان یربلی فعالیلت ملی

سراسلر  ان ازهمچنین  همواره  پذیرای تعداد زیادی از بیملار

 اسلت.کرونلایی  پذیرای بیملاراناکنون باشد و هماستان می

نامه در این مطالعله شلامل پرسشلها گردآوری داده ابزارهای

و پرسشلنامه اسلتاندارد اخلالق استرس شغلی، تعهد سازمانی 

 ای بود. حرفه

Rice  (1999 ) و Philip توسلط  شغلی استرسپرسشنامه 

توسللط آن در ایللران ترجملله فارسللی  و سللاخته شللده اسللت

بلرای مقدار پایلایی آن  .( صورت گرفته است1377) حاتمی

 دروایی آن نیلز تاییل است و شدهگزارش  89/0خه ایرانی نس

 3سللؤال و  57پرسشللنامه داری  ایللن (.24) گردیللده اسللت

ا یلوضلعیت جسلمانی ، فلردی روابلط بلین) قیاس شاملمزیر

مندی بله کلار( اسلت. یا عالقهعالیق شغلی ، شرایط فیزیکی

ای لیکللرت بلله سشللنامه بللر روی یللک مقیللاس پللنج درجللهپر

 بله، (3) گاهی اوقلات، (4) ایلب، (5) وقاتبیشتر ا) صورت

گلذاری شلده اسلت. بلاالترین ه( نمر1) ( و هرگلز2) ندرت

باشد. نمره بلاال در ایلن می 57ترین نمره و پایین 171ای نمره

 پایلاییآزمون به معنلی سلطج بلاالی اسلترس شلغلی اسلت. 

لفای کرونبا  برابلر آا روش ها در پژوهش حاضر بپرسشنامه

 .ست آمدبه د 70/0

  Meyer و Allen توسللطی پرسشللنامه تعهللد سللازمان

 و سؤال 24 پرسشنامه داری .(25)است شده طراحی( 1991)

تعهللد مسللتمر و تعهللد ، تعهللد عللاطفی) شللامل مقیللاسزیر 3

هلا از مقیلاس برای سنجش نظرات آزمودنی. است هنجاری(

مره کمتلر از ن است. استفاده شده ( 7-1)لیکرت  ایسنجه 7

تعیلین متعهلد ، 4بلیش از تفاوت و  بی 4تا  3بین ، هدتعبی 3

 روایی و پایلایی پرسشلنامه در مطالعله خلدادادی شده است.

مورد تاییلد قلرار گرفتله اسلت، ضلریب آلفلای کرونبلا  را  

 با امهپرسشن پایایی در این مطالعه (.26) اندگزارش کرده./79

 . تمورد تایید قرار گرف 73/0 برابر کرونبا  آلفای روش

 Kadousire توسلط ایحرفله اسلتاندارد اخلالقپرسشنامه 

 و سلؤال16 پرسشنامه داری (.27) است شده تدوین( 2002)

 و عدالت، بودن صادق، پذیریمسوولیت) شامل زیر مقیاس 7

، دیگلران بله احتلرام، طلبلی رقابلت و جویی برتری، انصاف

 و هلاارزش بله نسلبت احترام و رعایت، دیگران با همدردی

 روی بللر پرسشللنامه سللواالت. اسللت اجتمللاعی( نجارهللایه

اسلت. پایلایی  شده گذارینمره لیکرت یادرجه پنج مقیاس

وروایی این پرسشنامه در مطالعات داخلی نیز مورد تایید قرار 

( پایلایی پرسشلنامه 1393) گرفته است. مهلاجران و شلهودی

 در پرسشلنامه پایلایی (.28) . گلزارش کردنلد/79مذکور را 

به دسلت  73/0 برابر کرونبا  آلفای روش با حاضر ژوهشپ

 پژوهش هاییافته ها وداده و تحلیلتجزیه  برای آمده است.

 در هلااسلت. داده شلده استفاده19نسخه  SPSS افزارنرم از

( فراوانلی، میلانگین فراوانی، درصد) توصیفی آمار بخش دو

 تحلیللپیرسلون،  پارامتریلک هلایآزمون) اسلتنباطی آمار و

  مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.( رگرسیون

در این مطالعه تمام مالحظات اخالقلی رعایلت شلده اسلت. 

برای انجام پژوهش ابتلدا بلا ملدیریت پرسلتاری و حراسلت 

به عملل شنامه برای توزیع پرسهای الزم بیمارستان هماهنگی

 بله و بعد از موافقت این کار انجام شد. اهلداف مطالعله آمد

 هاآنکننده در مطالعه توضیج داده شد و به شرکت ارانپرست

قی محرمانله بلا هلاآنکله اطالعلات ، داده شداطر اطمینان خ

 یلل آملاری ازخواهد ماند و صرفاً جهت انجام تجزیله و تحل

 در مطالعهپرستاران شرکت  . همچنینآن استفاده خواهد شد

 داوطلبانه و اختیاری بود. 

 هایافته
 نفلر 123 ،در ایلن پلژوهشه ملورد بررسلی پرسشنام 140از 

( ملرد 2/12) نفلر 17دهنلدگان زن و پاسخاز درصد(  8/87)

 21رشناسی و دارای مدر  کا (درصد 85) نفر 119 . بودند

بیشلترین  داشلتند.( مدر  کارشناسلی ارشلد درصد15) نفر

سلن  رصلد(د 1/42) نفلر 59با تعداد  دهندگانپاسخفراوانی 

درصلد(  4/1) نفلر 2فراوانی با تعداد رین سال و کمت 30-25

 ،توصللیفیهللای یافتللهسللاس بللر ا .داشللتندسللال  55-51سللن 

ی اسلللترس شلللغل، =x 37/53 ایمیلللانگین اخلللالق حرفللله

27/153x= 58/89ی برابلر بلا تعهد سازمان، و x=  بله دسلت

 آمد. 
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ین بل ضرایب همبستگی نشان داد،  استنباطی های آزمونیافته

ای و درسطج آلف ی مثبت بودهسازمان با تعهد یااخالق حرفه

 بیبللودن ضللرا مثبللت(. P=001/0) اسللت دارمعنللی 01/0

بلا تعهلد  یااخلالق حرفله نیه بدهد کیآمده نشان مدستبه

 همچنللین .(r=808/0دارد) وجلود  مسلتقیمارتبلاط  یسلازمان

 منفلی یبا تعهد سلازمان یاسترس شغل نیب یهمبستگضرایب 

(. P=001/0اسللت ) داریعنللم 01/0 یبللوده و درسللطج آلفللا

 نیدهلد کله بلیآمده نشلان ملدسلتبه بیبلودن ضلرا یمنف

دارد) ارتباط معکوس وجلود  یبا تعهد سازمان یاسترس شغل

664/0 - =r.) 

بیمارستان مهابلاد پرستاران  یتعهد سازمان به منظور پیش بینی

و  یااخللالق حرفلله یهللاکرونللا براسللاس مولفلله یدر پانللدم

زمون رگرسلیون چندگانله اسلتفاده شلد. از آ، یاسترس شغل

 واتسلون-دوربین آماره از هاماندهیباق استقالل بررسی برای

(Durbin-Watson) مقلدار اینکه به توجه با. شد استفاده 

 فرضیشپ گفت توانمی ،دارد قرار 5/2 تا 5/1 فاصله در آن

نرملال بلودن  یبررسل یبرا .شد رعایت هاماندهیباق استقالل

اسلتفاده  رنوفاسلمی –رات از آزمون کالموگروف نم عیتوز

 یتملام یآملاره محاسلبه شلده بلرا یسلطج معنلادار کهشد 

بلر  یفلرض صلفر مبنل نیبنلابرا، بود 05/0بزرگتر از  رهایمتغ

 بررسلی برای (.P>05/0) نمرات رد نشد عینرمال نبودن توز

 از بلللینمتغیرهلللای پیش بلللین چندگانللله همخطلللی وجلللود

 اسلتفاده (VIF) واریلان  تلورم لعام و تحمل هایشاخ 

 مفروضله از انحرافلی که با توجه به نتایج بدست آملده، شد

 . نشد مشاهده چندگانه همخطی

 

 

 شغلی و استرس یاحرفهاخالق  یقطراز  یتعهد سازمان بینییشپتحلیل رگرسیون چندگانه برای .1جدول

 مدل

 ضرایب

 استاندارد نشده 

 ضرایب

 استاندارد شده 

T  احتمالمقدار R 
 Rمجذور

 شدهیلتعد
 Fمقدار 

مقدار 

 احتمال
B 

خطای 

 استاندارد
Beta 

 01/0 256/369 755/0 870/0 656/0 -446/0  463/9 -217/4 ثابت

     001/0 891/15 639/0 114/0 810/1 یاحرفه اخالق

     470/0 -724/6 -338/0 125/0 -840/0 شغلی استرس

 

مللدل  یبررسلل یدسللت آمللده بللراب Fمقللدار  1در جللدول 

 یبللود کلله در سللطج آلفللا 256/369برابللر بللا  یونیرگرسلل

-حرفله اخالقکه نشان داد ، بود  داریمعن 01/0کوچکتر از 

مربللوط بلله تعهللد  راتییللتغ دنللتوانیم شللغلی اسللترس و ای

مناسلب بلودن  دهندهنشلانکند و  نییتب یرا به خوب یسازمان

تعدیل شده  Rر مجذور مقدا شده بود. ئهارا یونیمدل رگرس

 و یاحرفله اخلالق که نشان داد مدآ دست به 755/0برابر با 

 را یتعهلد سلازمان واریلان  از درصلد 5/75، شلغلی استرس

 مقلدار ضلریب رگرسلیونی اسلتاندارد شلده .دکننلیمل تبیین

(Betaبلللرای اخلللالق ) یاحرفللله (01/0p< ،639/0=β و )

نتیجلله  ( اسللت. لللذا01/0P< ،338/0-=β) شللغلی اسللترس

 شغلی شکل مثبت و استرس به یااخالق حرفهگرفته شد که 

را پرسللتاران  یتعهللد سللازمان دارییمعنللبلله شللکل منفللی و 

 کند. می بینیپیش
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 یااخالق حرفه یهامولفه یقطراز  یتعهد سازمان بینییشپتحلیل رگرسیون چندگانه برای  .2جدول

 مدل

 ضرایب

 استاندارد نشده 

ضرایب 

 ستانداردشدها

T مقدار احتمال R 
 Rمجذور

 شدهیلتعد
 Fمقدار 

مقدار 

 احتمال
B 

خطای 

 استاندارد
Beta 

 01/0 597/112 766/0 879/0 005/0 -841/2  265/4 -117/12 ثابت

     001/0 819/3 169/0 346/0 322/1 یریپذتیمسوول

     001/0 032/5 235/0 570/0 867/2 صادق بودن

     001/0 346/5 248/0 564/0 015/3 و انصاف عدالت

     001/0 335/4 179/0 425/0 841/1 ییجو یبرتر

     044/0 023/2 077/0 380/0 769/0 گرانیاحترام به د

     044/0 906/2 118/0 456/0 326/1 گرانیبا د یهمدرد

     005/0 842/2 121/0 940/0 671/2 ااحترام به ارزشها و هنجاره

 

مللدل  یبررسلل یبدسللت آمللده بللرا Fمقللدار  2در جللدول 

 یبللود کلله در سللطج آلفللا 597/112برابللر بللا  یونیرگرسلل

 گر آن اسلت کلهکله نشلان، بلود  داریمعن 01/0کوچکتر از 

تعهلد مربوط بله  راتییتغ تواندیم یااخالق حرفه یهامولفه

مناسلب  دهندهنشان ، همچنینکند نییتب یرا به خوب یسازمان

 Rمقللدار مجللذور  شلده بللود. ئللهارا یونیدل رگرسللبلودن ملل

 کلله نشللان داد مللدآ دسللت بلله 766/0تعللدیل شللده برابللر بللا 

تعهلد  واریلان  از درصلد 6/76، یااخالق حرفله یهامولفه

مقللدار ضللریب رگرسللیونی  .دکننللیملل تبیللین را یسللازمان

، >01/0p) یریپذتیمسللوولبللرای  (Beta) اسللتاندارد شللده

169/0=β) ،صادق بلودن (01/0P< ،235/0=β) ، علدالت و

، >01/0p) ییجللو یبرتللر، (01/0p< ،248/0=β) انصللاف

179/0=β) ،گلللرانیاحتلللرام بللله د (05/0P< ،077/0=β) ،

احتللرام بلله و ( 01/0p< ،118/0=β) گللرانیبللا د یهمللدرد

( است. للذا نتیجله 01/0P< ،121/0=β) و هنجارها هاارزش

و  مثبلتکل شل بله یااخالق حرفله یهامولفهگرفته شد که 

  د.کنمی بینیرا پیشپرستاران  یتعهد سازمان دارییمعن

 

 یاسترس شغل یمولفه ها یقطراز  یتعهد سازمان بینییشپ. تحلیل رگرسیون چندگانه برای 3جدول 

 مدل

 ضرایب 

 استاندارد نشده

ضرایب 

 استانداردشده

T مقدار احتمال R 
 Rمجذور

 تعدیل شده
 Fمقدار 

مقدار 

 احتمال
B 

طای خ

 استاندارد
Beta 

 01/0 404/88 523/0 727/0 001/0 721/40  543/3 262/144 ثابت

     001/0 -589/8 -454/0 047/0 -400/0 روابط بین فردی

     001/0 -388/4 -213/0 043/0 -190/0 وضعیّت جسمانی

     001/0 -560/4 -248/0 126/0 -575/0 عالئق شغلی
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مدددل  یبررسدد یبدسددت دمددده بددرا Fمقدددار  3در جدددول 

 کوچکتر یبود که در سطح دلفا 404/88برابر با  یونیرگرس

 یاسترس شغل یهاکه نشان داد مولفه، بود  داریمعن 01/0از 

 نیدیبت یرا به خدوب یمربوط به تعهد سازمان راتییتغ تواندیم

شدده  ئدهارا یونیمناسب بودن مدل رگرسد دهندهنشانکند و 

 سدتد بده 523/0برابدر بدا  شددهیلتعد Rور مقدار مجذ بود.

 زا درصدد 3/52، یاسترس شدغل یهامولفه که نشان داد مدد

مقددار ضدریب  .دکنندیمد تبیدین را یتعهدد سدازمان واریانس

 یفدرد نیروابد  بد( بدرای Beta) استانداردشدهرگرسیونی 

(01/0P< ،454/0-=β) ،01/0) یجسددددمان تیّوضددددعP< ،

213/0-=β یعالئق شغل( و (01/0P< ،248/0-=β .اسدت )

شدکل  ی بدهاسدترس شدغل یهامولفدهلذا نتیجه گرفته شد که 

 بینددیرا پیشپرسددتاران  یتعهددد سددازمان دارییمعنددمنفددی و 

 کند. می

 

 گیرییجهنت وبحث 

 بلر اسلاستعهلد سلازمانی  بینییشپپژوهش حاضر با هدف 

پرسللتاران  ایهللای اسللترس شللغلی و اخللالق حرفللهمولفلله

.  دانجدام شدام خمینی مهابداد در پانددمی کروندا امبیمارستان 

 شدامل های استرس شدغلینشان داد، مولفه پژوهشهای یافته

در دوره  یعالئق شدغلو  یجسمان تیّوضع، یفرد نیرواب  ب

 یتعهدد سدازمان ،ریداشدکل منفدی و معندی به پاندمی کرونا

 ،19 یددویدروس کوو شدیو  کندد.می بیندیرا پیشپرستاران 

 ودر میان همه اقشدار جهدان های فراوانی اضطراباسترس و 

گدر تدر از دیان به دنبال داشته اسدت کده متفداوتجمله ایر از

شغل پرستاری به طدور  (.1) اختالالت جسمی و روانی است

فشدار و اسدترس بدر شدود. معمول شغل پر استرسی تلقی مدی

ا   مقددم مبدارزه بدروی پرستاران به عنوان کسانی که در خ

از  تجداربی کده (.29) بیشتر بوده است کرونا هستند، بیماری

از  هداهدای قبلدی ناشدی از اندوا  بیمداریپرستاران در اپیدمی

نه جمله بیماری سندروم حاد تنفسی و سندرم تنفسی خاورمیا

دهدد کده کارکندان بهداشدتی بده در دسترس است، نشان می

ر ظیدهای سدو  عملکدرد نویژه پرستاران سطح باالیی از نشانه

  (.30اند )استرس را از  خود نشان داده

 همکدداران و عقددوبیی هددای پددژوهش حاضددرهمسددو بددا یافتدده

 اسدترسبدین  ،به این نتیجده رسدیدند در مطالعه خود( 1387)

 معکوس ورابطه  سازمانی در پرستاران تعهد کاهشبا  شغلی

 (1387) لواسدانی و همکداران  (.15وجدود دارد ) یداریمعن

ود دریافتندد کده اسدترس شدغلی بدا تعهدد در پژوهش خدنیز 

حدداجلو و  (.31) سددازمانی رابطدده مسددتقیک و معکددوس دارد

 پژوهشددی نشددان دادنددد، مطالعددهیدد  در ( 1391)همکدداران 

غلی و تعهدد سدازمانی وجدود بین استرس شد همبستگی منفی

ن اراپرسددت بددین در Chu (2006 )(.  نتددایم مطالعدده 32دارد )

ان تعهدد سدازمانی و اسدترس کده مید کشور تایوان نشدان داد

 نتدایم مطالعده بهمندی (.33) شغلی رابطده منفدی وجدود دارد

ی نشان داده شده است ، اختالل ناشی از نوبت کدار( 1399)

 بر فرسودگی شدغلی و اسدترس ابدتال بده کروندا در پرسدتاران

گی اسدترس ابدتال بده کروندا بدر فرسدود .تأثیر معناداری دارد

تال به همچنین استرس اب .اری داردشغلی پرستاران تأثیر معناد

 کرونا بخوبی رابطه میان نوبت کاری و فرسدودگی شدغلی را

 (.34)کندیمتسهیل 

ر زمدان شدیو  روی پرسدتاران چیندی دبدر ای کده در مطالعده

ی پرسدتاران عالئمد، دانجام شد 2020بیماری کرونا در سال  

عدم تمایل به اسدتراحت و اسدترس را ، نظیر تحری  پذیری

های بهداشدت ق تعریف موسسهطب (.29) خود نشان دادنداز 

دهد که بین نیازهدای استرس شغلی هنگامی رخ می یاحرفه

های خدود همداهنگی هدا و خواسدتهشغلی بدا تواندایی قابلیت

فرد انتظار  دیگر وقتی دنچه در ی  شغل از عبارتبه ،نباشد

 شدت هماهنگ نباو خواسته اوس مورد عالقهرود با دنچه می

االیی با توجه به اینکه پرستاران و کادر پزشکی حجک ب (.35)

لذا این  ،شوندیماز فشار کاری را در پاندمی کرونا  متحمل 

افدزایش  هادنشرای  موجب شده میزان استرس و اضطراب 

 دو متغیددر اسددترس شددغلی و تعهددد سددازمانی دارای (،1) یابددد

ی کارکندان رابطه هستند و با افزایش یا کاهش اسدترس شدغل

 (.17) شودنیز دچار تغییرات می هادنتعهد سازمانی 

بیندی تعهدد سدازمانی پدیشحاضدر، پژوهش  یکی از اهداف 

ی ااخدال  حرفده پرستاران در پاندمی کرونا بر اساس مولفده

ای خال  حرفهاهای که مولفه دماری نشان دادهای بود، یافته
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، انصددافعدددالت و ، صدداد  بددودن، یریپذتیمسددئول یعنددی

و  گدرانیبدا د یهمددرد، گدرانیاحتدرام بده د، ییجو یبرتر

در  ،تعهدد سدازمانی پرسدتاران ،ها و هنجارهااحترام به ارزش

-مدی بیندییشپ دارییمعنمثبت و  را به شکل پاندمی کرونا

یی و ذکریداشدیخ نتایم این بخش از پژوهش با مطالعه  .دنک

ای کده طالعدهدر م  هدادن، باشدهک سو می( 1395)همکاران 

دریافتندد بدین  دادندد، انجامر بین پرستاران استان کردستان د

داری عهد سازمانی پرستاران رابطده معندیو ت ایاخال  حرفه

( 1396)  . همچنین محمدی مهر و همکاران(12) وجود دارد

با تعهد سازمانی پرسدتاران  یاحرفهاخال   یرابطهبه بررسی 

استان ایالم پرداختند و دریافتندد  یهاشهرستاندر بیمارستان 

و  مستقیکعاد تعهد سازمانی رابطه با اب یاحرفهکه بین اخال  

ای در مطالعهYousef (2000 ).(22) وجود دارد یدارمعنی

ای پرداختندد و ابطه تعهد سازمانی با اخال  حرفهبه بررسی ر

ای بدا ابعداد تعهدد اخدال  حرفدهبین به این نتیجه رسیدند که 

 (. امددا36) داردوجددود  داریمثبددت و معنددی سددازمانی رابطدده

بین پرستاران  در( 1395) صالحی و دادگر پژوهش هاییافته

ای بین تعهد رابطهنشان داد  ساری شهرینیخمیمارستان امام ب

 نتایم پدژوهش . (23) وجود ندارد ایسازمانی و اخال  حرفه

ای نشان داد که اخال  حرفده( 1393)نیاز دذری و همکاران 

بددا تعهددد سددازمانی و ابعدداد سدده گاندده دن )عدداطفی، مسددتمر، 

ثبت دارد. همچندین اخدال  و م داریمعنهنجاری( همبستگی 

ه ب .تعهد سازمانی کارکنان را دارد بینییشپای، قدرت حرفه

ای، میانگین ای که با افزایش ی  نمره در اخال  حرفهگونه

نمدره افدزایش خواهدد  284/0 نمره تعهد سازمانی کارکندان،

، (1399) ترکمددانمطالعدده  یهددایافتددهطبددق  (14).داشددت

 ییبداال یو تعهدد سدازمان یافدهپرستاران از سطح اخال  حر

مشاهده  یداریدو عامل رابطه معن ینا ینبرخوردار بودند و ب

باال توس   یفیتبا ک یهامراقبتارائه  یتتوجه به اولو با شد.

و تعهد  یااخال  حرفه یرتأث یدبا یپرستار یرانپرستاران، مد

سدازمان مدورد توجده قدرار  یشرفتپرستاران را در پ یسازمان

 .(37)دهند

ای مقدس دارند و در از پرستاران به عنوان کسانی که حرفه  

دمات بدا ارزشدی بده جامعده ارائده شرای  سخت و بحرانی خ

هایی که  انجدام که خدمات و فعالیت رودمیدهند انتظار می

دهند اخالقدی و انسدانی باشدد . ف دای اخالقدی یکدی از می

-نگدرش روابد  درون سدازمانی و دهندهشکلعوامل اصلی 

ایم ای بدر روی نتدهای پرستاران است و تاثیر قابدل مالحظده

هدای اخالقدی تدا حددودی . تکیه بر این ارزشسازمانی دارد

هدای روزانده گیدریتواند پرسدتاران را در تصدمیکزیادی می

ای پرسددتاری بدده صددورت ذاتددی حرفدده (.18کمدد  نمایددد )

ایدن مهدک در شدرایطی کده  (.15) دیدداخالقی به حساب می

اهمیدت دو  ،نددکی نوپدیدی در جامعه شیو  پیددا مدیبیمار

ها دثدار فراگیدر و فراواندی بدر چندانی دارد  زیرا این بیماری

ها و به طدور کلدی جامعده دارندد. در چندین شدرایطی سازمان

مان به ویژه پرستاران ملزم به رعایت اصول اخالقدی رکادر د

  (.20) هستند

-مشخص شد اخال  حرفدهحاضر، پژوهش با توجه به نتایم 

تعهددد سددازمانی پرسددتاران در پاندددمی  ،ای و اسددترس شددغلی

 مداریبا توجه به اینکده شدرو  بی ،کندبینی میرا پیشکرونا 

های بهداشدتی شوک شدیدی به سازمان (،19یدوکوکرونا )

اجهه کدرده را با بحران مو هادندورده و  ها واردو بیمارستان

زمان تواند نیروهای هر سداه میایی که(، یکی از راه1) است

دمات خدرا در شرای  بحرانی به ادامه کار و پایداری و ارائه 

تعهددد  (.4) تعهددد سددازمانی اسددت ،بددا کیفیددت متقاعددد کنددد

سازمانی به عنوان ید  نگدرش، عبدارت از تمایدل قدوی بده 

ماندددن در سددازمان در شددرای  سددخت و پددذیرش اهددداف و 

تعهددد نیددروی انسددانی م. وجدود باشدددیمسددازمان  یهداارزش

 .(38)شدودیمباعث افزایش چشمگیر عملکرد هدر سدازمانی 

کک، نشدان داده اسدت کده  یشغل یو فرسودگ یتعهد سازمان

در طدول  ی هسدتند کدهپرسدتارانموثر بر  یهاکننده بینییشپ

 .(39) اندماندهیباق یپرستارحرفه خود در  یعمر شغل

یسدته اسدت مددیران شا هدای مطالعده حاضدر،با توجه به یافته

بیمارسدتان امدام خمیندی مهابدداد جهدت تشدویق پرسدتاران بدده 

و همچندین کداهش اسدترس ای رعایت اصول  اخال  حرفده
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د سدازمانی تمهیداتی بیندیشند تا در نهایت تعهد  هادنشغلی 

جهدت تشدویق پرسدتاران بده رعایدت  پرستاران افزایش یابد.

بایدد خودشدان  اول، مددیران ای در وهلهاصول اخال  حرفه

-همچنین برگدزاری کارگداه .الگوی اخالقی کارکنان باشند

اخدال   دمت جهت دشنایی پرستاران با اصدولهای ضمن خ

واندد راهگشدا ت، مدیای و رعایت دن در محدی  کداریحرفه

کاهش استرس شغلی در پاندمی کرونا همچنین جهت  باشد.

، هدادنزا و رفد  شناسایی عوامدل اسدترس ، در بین پرستاران

داشددتن انتظددارات صددحیح شددغلی و در اختیددار قددرار دادن 

دلوده شدن به ویدروس برای پیشگیری از فظتی احمامکانات 

نتددایم مددوثری در افددزایش تعهددد سددازمانی توانددد مددی کرونددا

 . پرستاران داشته باشد

بدرای  با توجه به اهمیت تعهد سازمانی باال در پاندمی کروندا

ر بدر د سازمانی و عوامل مدوثتعه شود،، پیشنهاد میپرستاران

و تدری مطالعده کیفدی و بده شدکل عمیدق در ی  مطالعهدن 

تعهدد سدازمانی پرسدتاران  بدر اسداس  . همچندینبررسی شود

 رضایت شدغلی، هایی مانند سرمایه اجتماعی و فرهنگیمتغیر

 گیدرد.مدورد مطالعده قدرار تواندد وسب  رهبری  مدیران می

النی شددن جملده طدوهایی از تانجام این مطالعه با محدودی

وقدت ضیق به علت توس  پرستاران پرسشنامه  فرایند تکمیل

و خستگی زیداد ناشدی از کدار در شدرای  سدخت کروندایی 

 به عدالوه ایدن پدژوهش فقد  در میدان پرسدتاران. همراه بود

 لذاست انجام گرفته ا ،بیمارستان امام خمینی شهرستان مهاباد

ها بدددا نسدددتارها و بیمارسدددتادن بددده سدددایر پرنتدددایم تعمدددیک 

 هایی روبرو است.محدودیت

 تشکر و قدردانی 

شدکر تدانند که نهایت نویسندگان این مقاله بر خود الزم می

ندی ارسدتان امدام خمیخود را از کدادر اداری و پرسدتاران بیم

بدا  اری فدراوان،ی کدهدادارند که علیرغک مشغلهمهاباد اعالم 

 یاری نمودند.  دنانجام ما را در  شرکت در این پژوهش،
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