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چکیده
مقدمــه :مســئولیت پذیــری اجتماعــی ،تعهــد تصمیــم گیــران بــرای اقداماتــی اســت کــه عــاوه بــر تأمیــن
منافــع خــود ،موجبــات بهبــود رفــاه جامعــه را نیــز فراهــم مـیآورد .مشــخصات جمعیــت شــناختی بــر مســئولیت
پذیــری اجتماعــی تأثیــر گــذار میباشــد .هــدف ایــن مطالعــه تعییــن وضعیــت مســئولیت پذیــری اجتماعــی
پرســتاران و ارتبــاط آن بــا برخــی مشــخصات جمعیــت شــناختی اســت.
روش کار :مطالعــه حاضــر یــک مطالعــه توصیفــی -مقطعــی اســت کــه در ســال  1394اجــرا گردیــد .نمونــه
گیــری بــه روش تصادفــی طبقــه بنــدی نســبتی انجــام گرفــت و  148پرســتار مراکــز آموزشــی درمانــی دانشــگاه
علــوم پزشــکی همــدان مــورد بررســی قــرار گرفتنــد .ابــزار گــردآوری اطالعــات پرسشــنامه دو قســمتی شــامل
پرسشــنامه جمعیــت شــناختی و مســئولیت پذیــری اجتماعــی بــود .در ایــن مطالعــه روایــی و پایایــی پرسشــنامه
تأییــد شــد و پایایــی  0/86محاســبه گردیــد .تجزیــه و تحلیــل دادههــا بــا نــرم افــزار  SPSSویرایــش  16انجــام
شــد .مالحظــات اخــاق در پژوهــش لحــاظ گردیــد.
یافتههــا :بــر اســاس یافتههــا  %72/6از پرســتاران دارای مســئولیت پذیــری کلــی در ســطح بــاال بودنــد.
میانگیــن مســئولیت پذیــری کلــی ( )3/7 ± 0/4بــود .بیــن مســئولیت پذیــری اجتماعــی پرســتاران بــا ســن و
وضعیــت تأهــل ارتبــاط معنــی دار وجــود داشــت ( .)P > 0/05بیــن جنــس و ســطح تحصیــات بــا مســئولیت
پذیــری اجتماعــی پرســتاران ارتبــاط آمــاری معنــی داری یافــت نشــد.
نتیجــه گیــری :از آنجــا در ایــن مطالعــه ارتبــاط بیــن مســئولیت پذیــری اجتماعــی و برخــی مشــخصات
نشــان داده شــد ،لــذا الزم اســت کــه ســازمانهای پرســتاری مشــخصات جمعیــت شــناختی را جهــت گزینــش
پرســتاران بــرای انجــام مســئولیتهای خطیــر مراکــز آموزشــی درمانــی لحــاظ نماینــد.

مقدمه
امــروزه در پرســتاری کیفیــت خدمــات پرســتاری دارای اهمیــت
فراوانــی اســت هــر چنــد بــا چالشهــای فراوانــی روبروســت ،بــا
افزایــش ســطح آگاهــی افــراد ،بیمــاران و خانــواده آنهــا خواســتار
خدمــات پرســتاری بــا کیفیــت مطلــوب هســتند [ .]1خدمــات
پرســتاری از دیــدگاه قانونــی و اخالقــی بایــد پاســخگوی کیفیــت
مراقبتهــای ارائــه شــده باشــد [ .]2پرســتاران در قبــال ارائــه
بهتریــن خدمــات بــه بیمــاران مســئولیت زیــادی دارنــد [ .]3در
ایــن رابطــه ســازمانها الزم اســت کــه نســبت بــه مســائل محیــط
زیســت ،امــور اجتماعــی و بشردوســتی اهمیــت داده و نســبت بــه
تدویــن سیاس ـتهای مســئولیت پذیــری اجتماعــی مبــادرت نماینــد
[ .]4نتایــج مطالعــات نشــان میدهــد کــه بیــن ســطح دانــش و
اعتقــاد مدیــران بــه مســئولیت پذیــری اجتماعــی و اصــول اخالقــی

و پاســخگویی اجتماعــی آنــان همبســتگی مثبــت وجــود دارد [.]5
کنــر و میســتر ( ،)2008مســئولیت اجتماعــی را التــزام یــک ســازمان
بــه رفتــار اجتماعــی مســئوالنه تعریــف میکننــد کــه در پاســخ
بــه تقاضاهــای اجتماعــی و خواســتههای گــروه بــا نفــوذ جامعه اســت.
مســئولیت اجتماعــی بــه مجموعــه فعالیتهایــی گفتــه میشــود کــه
صاحبــان ســرمایه و بنگاههــای اقتصــادی بــه صــورت داوطلبانــه ،بــه
عنــوان یــک عضــو مؤثــر و مفیــد در جامعــه انجــام میدهنــد [.]6
مســئولیت اجتماعــی موجــب ارتقــاء توانایــی درتصمیــم گیــری،
خالقیــت و تفکــر مســتقل میگــردد کــه نقطــه مقابــل اطاعــت و
رفتــار ســلطه پذیــر اســت [ .]7بخــش ســامت هــم تــاش میکنــد
تــا خدمــات بهداشــتی و درمانــی مــدرن و پیشــرفته را بــه جامعــه
ارائــه دهــد و پذیــرای مســئولیت اجتماعــی خــود اســت [ .]3تأمیــن
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روش کار
مطالعــه حاضــر یــک مطالعــه توصیفــی -مقطعــی اســت کــه در
مراکــز آموزشــی درمانــی دانشــگاه علــوم پزشــکی همــدان شــامل
مراکــز آموزشــی درمانــی بعثــت ،فرشــچیان اکباتــان ،فرشــچیان

یافتهها
بیشــترین فراوانــی پرســتاران مــورد پژوهــش ( )%43/1بــه گــروه
ســنی  42-46ســال تعلــق داشــت و میانگیــن ســن آنهــا  37ســال
بــود )%38/7( .از پرســتاران مذکــر و ( )%61/3مؤنــث بودنــد.

Downloaded from nmj.umsha.ac.ir at 4:03 +0330 on Thursday October 18th 2018

ســامت افــراد جامعــه یکــی از اهــداف اصلــی موسســههای ارائــه
دهنــده خدمــات بهداشــتی – درمانــی اســت کــه دســتیابی بــه ایــن
هــدف فقــط بــا ارائــه خدمــات مطلــوب و مــورد نیــاز امــکان پذیــر
میباشــد [ .]8پرســتاران بــه واســطه نقشــی کــه در نظــام ســامت
دارنــد ،بایســتی در قبــال بیمــاران مســئولیت داشــته باشــند .از ایــن
رو میتــوان گفــت مســئولیت پذیــری یــک اصــل مهــم در ارائــه
مراقبتهــای پرســتاری محســوب میشــود [ .]9مســئولیت پذیــری
اجتماعــی پرســتاران ســبب ارائــه خدمــات پرســتاری جامعتــر
بــه بیمــاران میشــود ،عــاوه برایــن میتوانــد تأثیــر مثبتــی
بــر نگــرش بیمــاران نســبت بــه ارائــه مراقبتهــای پرســتاری در
بیمارســتان بگــذارد .مدیــران خدمــات پرســتاری بــرای دســتیابی بــه
موفقیــت بایــد مســئولیت پذیــری اجتماعــی پرســتاران را افزایــش
دهنــد و بــه انتظــارات بیمــاران واکنــش مثبــت نشــان داده و بــه
بهتریــن شــکل ایــن گونــه انتظــارات را بــراورده نماینــد تــا رونــد
دســتیابی بــه اهــداف ســامت بهبــود یابــد .در مطالعــات متعــددی
ارتبــاط بیــن مســئولیت پذیــری اجتماعــی و مشــخصات جمعیــت
شــناختی مــورد مطالعــه قــرار گرفتــه اســت .از جملــه ونــگ ()2011
در مطالعــه خــود در مــورد ادراک و شــروط برجســته در زمینــه
مســئولیت پذیــری اجتماعــی از طریــق توصیــف و مقایســه عوامــل
جمعیــت شــناختی دریافــت کــه ارزشهــای فــردی بــر دیدگاههــا
نســبت بــه مســئولیت اجتماعــی تأثیــر دارد [ .]10ارتبــاط بیــن
متغیرهــای جمعیــت شــناختی و تصمیــم گیــری اخالقــی توســط
ترپســترا ،روزل و رابینســون ( )1993مــورد مطالعــه قــرار گرفــت
و دریافتنــد کــه ســن و جنســیت بــر ســطح اخالقــی افــراد تأثیــر
دارد [ .]11جــان ،کاس و بــری نیمــرخ جمعیــت شــناختی ســرمایه
گذارهــا بــا گرایــش بــه مســئولیت اجتماعــی و عــدم گرایــش بــه
مســئولیت پذیــری اجتماعــی را مــورد مطالعــه قــرار داد و دریافتنــد
بیــن برخــی مشــخصات جمعیــت شــناختی و مســئولیت پذیــری
ارتبــاط وجــود دارد [ .]12بــا توجــه نتایــج مطالعــات و بــا نظــر بــر
اهمیــت موضــوع مســئولیت پذیــری اجتماعــی در پرســتاری بــر
طبــق مــوارد پیشــگفت و همچنیــن بــه دلیــل انجــام مطالعــه کمتــر
در زمینــه پرســتاری و ارتبــاط آن بــا مشــخصات جمعیــت شــناختی،
در ایــن مطالعــه مســئولیت پذیــری اجتماعــی پرســتاران و ارتبــاط
آن بــا برخــی مشــخصههای فــردی پرســتاران در مراکــز آموزشــی
و درمانــی دانشــگاه علــوم پزشــکی همــدان در ســال  1394را مــورد
بررســی قــرار گرفــت.

ســینا ،شــهید بهشــتی و فاطمیــه شــهر همــدان در ســال 1394
اجــرا گردیــد .نمونــه گیــری بــه روش تصادفــی طبقــه بنــدی نســبتی
انجــام گرفــت و تعــداد  148پرســتار از میــان جامعــه پژوهــش کــه
شــرایط الزم جهــت ورود بــه مطالعــه را داشــتند ،از جملــه دارا بــودن
حداقــل دو ســال ســابقه کار در مراکــز آمــوزش و درمانــی دانشــگاه
علــوم پزشــکی همــدان ،مــدرک تحصیلــی کارشناســی پرســتاری و
باالتــر و تمایــل بــه شــرکت در پژوهــش مــورد بررســی قــرار گرفتنــد.
ابــزار گــردآوری اطالعــات پرسشــنامه دو قســمتی شــامل پرسشــنامه
جمعیــت شــناختی (جنســیت ،ســن ،تحصیــات و )...و مســئولیت
پذیــری اجتماعــی بــا  35ســؤال مرتبــط بــرای ســنجش مســئولیت
پذیــری اجتماعــی پرســتاران بــر پایــه مــدل کارول بــود [ ]13کــه
توســط پرســتاران تکمیــل گردیــد .مســئولیت پذیــری اجتماعــی از
طریــق  7ســئوال مؤلفــه قانونــی 7 ،ســؤال مؤلفــه اقتصادی 9 ،ســؤال
مؤلفــه اخالقــی و  12ســؤال مؤلفــه نــوع دوســتانه مــورد بررســی
قــرار گرفــت .ســئواالت بــر اســاس مقیــاس پنــج درجــهای لیکــرت
ا مخالفــم"  1تــا " کامــ ً
از طیــف " کامــ ً
ا موافقــم"  5امتیــاز بنــدی
گردیــد .پایایــی پرسشــنامه مســئولیت اجتماعــی توســط نویــل یــی
منســو و همــکاران ( ]14[ )2014و کوینقــا زو و همــکاران ()2013
[ ]15بــه ترتیــب در حــدود  0/95و  0/84گــزارش شــده اســت.
حقیقتیــان و همــکاران ( )1391بــه منظــور بررســی قابلیــت اعتمــاد
دادههــا جهــت انجــام تحلیــل عامــل تائیــدی از آزمــون کفایــت
نمونــه بــرداری اســتفاده کردنــد کــه مقــدار آن  0/86بــود ،بنابرایــن
نیــازی بــه حــذف هیــچ گویــه ای وجــود نداشــت .بعــد از انجــام
تحلیــل عاملــی مقــدار ویــژه چهــا عامــل بیــش از یــک بــود ،لــذا
ایــن چهــار عامــل بهتریــن عاملهــا بــرای تحلیــل عاملــی بودنــد
و  35گویــه مــورد نظــر پرسشــنامه جهــت تلخیــص از ایــن چهــار
عامــل اســتفاده شــد .حقیقتیــان و همــکاران ( )1391نیــز پایایــی
پرسشــنامه را از طریــق آلفــای کرونبــاخ  0/75بدســت آوردنــد [.]16
پایـــایی پرسشــنامه مســئولیت پذیــری اجتماعــی کارول توســط
تحقیــق قالونــدی و همــکاران ( %81 )1393گـــزارش شــده اســت
[ .]17روایــی پرسشــنامهها از روش قضــاوت خبــرگان و بــا نظــر
اســاتید پرســتاری تأییــد شــد و پایایــی از طریــق مطالعــه پایلــوت و
بــا ضریــب آلفــای کرونبــاخ  0/86محاســبه گردیــد .جهــت تجزیــه و
تحلیــل دادههــا از نــرم افــزار  SPSSبــا ویرایــش  16و روشهــای آمــار
توصیفــی و اســتنباطی اســتفاده شــد .مالحظــات اخــاق در پژوهــش
نیــز لحــاظ گردیــد.

حسنیان و همکاران

متغیرهای جمعیت شناختی

تعداد

درصد

سن
22-26

30

%20

27-31

10

%6/9

32-36

20

%13/4

37-41

25

%16/6

42-46

65

%43/1

جمع

150

%100

میانگین و انحراف معیار
37 ± 8/4

جنس
مرد

58

%38/7

زن

92

%61/3

جمع

150

%100

تأهل
متأهل

45

%30

مجرد

105

%70

جمع

150

%100

تحصیالت
کارشناس

120

%80

کارشناس ارشد

30

%20

جمع

150

%100

نوبت کاری
صبح
در گردش

صبح

30

در گردش

120
150

جمع
سنوات خدمت
≥ 10

68

%45/33

11-20

52

%34/66

≤ 20

30

%20

11/2 ± 3/4

47
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( )%30از پرســتاران متأهــل و ( )%70از پرســتاران مجــرد بودنــد
( )%80از پرســتاران تحصیــات کارشناســی و ( )%20از پرســتاران
تحصیــات کارشناســی ارشــد داشــتند )%45/33( .پرســتاران دارای
ســنوات خدمــت کمتــر از ده ســال و ( )%20بیشــتر از بیســت ســال
خدمــت کــرده بودنــد )%20( .از پرســتاران شــیفت صبــح ،و ()%80
از پرســتاران شــیفت در گــردش بودنــد .بــر اســاس یافتههــا 70
درصــد پرســتاران دارای مســئولیت پذیــری قانونــی در ســطح بــاال،
 %76/7دارای مســئولیت پذیــری اقتصــادی در ســطح متوســط،
 %76/3دارای مســئولیت پذیــری اخالقــی در ســطح بــاال%86/7 ،
دارای مســئولیت پذیــری نــوع دوســتانه در ســطح بــاال و %72/6
دارای مســئولیت پذیــری کلــی در ســطح بــاال بودنــد و هیچکــدام از

پرســتاران در هیچیــک از مؤلفههــا دارای مســئولیت پذیــری پاییــن
نبودنــد .میانگیــن مســئولیت پذیــری قانونی ( ،)3/6 ± 0/4مســئولیت
پذیــری اقتصــادی ( ،)3/3 ± 0/4مســئولیت پذیــری اخالقــی (0/5
 ،)3/9 ±مســئولیت پذیــری نــوع دوســتانه ( )4 ± 0/4و مســئولیت
پذیــری کلــی ( )3/7 ± 0/4بــود .در مــورد ارتبــاط مســئولیت پذیــری
اجتماعــی پرســتاران بــا مشــحصات جمعیــت شــناختی یافتههــا
نشــان داد کــه بیــن مســئولیت پذیــری اجتماعــی پرســتاران بــا
ســن ( )r = 0/56و وضعیــت تأهــل ( )r = 0/27ارتبــاط معنــی دار و
مثبــت وجــود دارد ( .)P > 0/05بیــن جنــس و ســطح تحصیــات
بــا مســئولیت پذیــری اجتماعــی پرســتاران ارتبــاط آمــاری معنــی
داری یافــت نشــد.

مجله علمی دانشکده پرستاری و مامائی همدان ،دوره  ،25شماره  ،2تابستان 1396

پایین

مؤلفههای مسئولیت پذیری

متوسط

تعداد درصد

باال

میانگین ( ±انحراف معیار)

جمع

تعداد

درصد

تعداد

درصد

تعداد

درصد

مسئولیت پذیری قانونی

0

0

45

30

105

70

150

100

(3/6 )± 0/4

مسئولیت پذیری اقتصادی

0

0

115

76/7

35

23/3

150

100

(3/3 )± 0/4

مسئولیت پذیری اخالقی

0

0

35

23/3

115

76/3

150

100

(3/9 )± 0/5

مسئولیت پذیری نوع
دوستانه

0

0

20

13/3

130

86/7

150

100

41

27/3

109

72/6

150

100

مسئولیت پذیری کلی

48

(3/7)± 0/4

موافقم
تعداد
(درصد)
(85)56/7

نظری ندارم
تعداد
(درصد)
(30)20

مخالفم
تعداد
(درصد)
(20)13/3

کام ً
ال مخالفم
تعداد
(درصد)
(10)6/7

(25)16/7

(70)46/7

(35)23/3

(20)13/3

(50)33/3

(10)6/7

(30)20

(60)40

(40)26/7

(5)3/3

0

(5)3/3

(35)23/3
(35)23/3

(10)6/7
(15)10

0
0

0
0

(60)40

(30)20

(25)16/7

(25)16/7

(35)23/3
(65)43/3

(35)23/3
(15)10

(60)40
(15)10

(10)6/7
(10)6/7

(25)16/7

(15)10

(70)46/7

(20)13/3

(35)23/3

(25)16/7

(35)23/3

(15)10

(80)53/3

0

(5)3/3

0

(30)20

(25)16/7

(30)20

(15)10

(55)36/7
(60)40
(65)43/3

(25)16/7
(15)10
(20)13/3

0
(20)13/3
(35)23/3

(5)3/3
(5)3/3
0

(40)26/7

(15)10

(10)6/7

0

(45)30

0

0

(25)16/7

(75)50

(30)20

(35)23/3

(5)3/3

(35)23/3

(10)6/7

(20)13/3

0
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جدول  :3توزیع فراوانی مطلق و نسبی پاسخ پرستاران نسبت به سؤاالت مسئولیت پذیری
کام ً
ال موافقم
سؤاالت مسئولیت پذیری
تعداد
(درصد)
(5)3/3
-1دراین بیمارستان روابط پرستاران تابع سلسله مراتب اداری و
مبتنی بر مقررات است.
0
-2به نظر من نظام ارتقاء وانتساب پرستاران در این بیمارستان
تابع ضوابط قانونی است
0
-3از نظر من پرستاران این بیمارستان طبق مقررات اداری حقوق
و مزایا دریافت میکنند.
(100)66/7
 -4به نظر من بهتر است هر پرستاری در بیمارستان منطبق با
وظیفهاش عمل کند.
(105)70
 -5جلب رضایت بیماران برای من اهمیت زیادی دارد.
(100)66/7
 -6جمله "حق بیماران است که باید خدمات پرستاری مناسبی
بگیرند" را خیلی قبول دارم.
(10)6/7
 -7اساس ًا خودرا زیاد درگیر مشکالت مردم نمیکنم چون به من
ربطی ندارد.
(10)6/7
 -8من به سودآوری این بیمارستان بیش از هر چیزی توجه دارم.
(45)30
 -9پاداش مادی یا غیر مادی برای من در این بیمارستان مهم
است.
(20)13/3
 -10من وظیفه خود را انجام میدهم وکاری به مسائل سایر
همکارانم ندارم.
(40)26/7
 -11به نظر من منافع کادر درمان ،هدف اصلی وزارت بهداشت
ودرمان است.
(65)43/3
 -12حقوقم برایم مهم است ورضایت بیماران زیاد برایم مهم
نیست.
(50)33/3
 -13اگر قرارباشد بین بیمارستان و مردم یکی را انتخاب کنم،
بقای بیمارستان برایم مهمتراست.
(65)43/3
 -14پرداخت به موقع مالیات را یک وظیفه اجتماعی می دانم.
 -15درشرایط فعلی اص ً
(50)33/3
ال نمیتوان به فکر دیگران بود.
(30)20
 -16جمله "تو نیکی میکن ودر دجله انداز" را زیاد قبول ندارم.
 -17به نظر من جلوگیری از تخریب محیط زیست وظیفه همگانی
(85)56/7
است.
 -18اگر کمکی (مادی یا غیر مادی) به کسی میکنم بدون چشم
(80)53/3
داشت نسبت به پاداش است.
 -19حاضرم مقداری از وقت غیر اداری خود را صرف مسائل و
(5)3/3
مشکالت بیمارستان کنم.
 -20به نظر من هر خانواده باید به طور مرتب پیاده رو مقابل خانه
(85)56/7
خودرا تمیز کند.

(4 )± 0/4
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جدول  :2توزیع فراوانی مطلق و نسبی ابعاد مسئولیت پذیری و مسئولیت پذیری کلی پرستاران

حسنیان و همکاران

مشخصههای فردی آنان
مشخصههای فردی

مسئولیت پذیری اجتماعی
پرستاران

سن

r = 0/56

P < 0/05

جنس

r = 0/08

P < 0/05

سطح تحصیالت

r = 0/07

P < 0/05

وضعیت تأهل

r = 0/27

P > 0/05

سابقه کار

r = 0/36

P > 0/05

بحث
یافتههــای در مــورد ســن واحدهــای مــورد پژوهــش بیانگــر آن
اســت کــه در مــورد جنــس واحدهــای مــورد پژوهــش ،بیشــترین
فراوانــی مربــوط بــه جنــس مؤنــث و کمتریــن فراوانــی مربــوط
بــه جنــس مذکــر بــوده اســت ،علــت ایــن امــر حضــور بیشــتر
جنســیت مؤنــث در حرفــه پرســتاری اســت .در مــورد وضعیــت
تأهــل واحدهــای مــورد پژوهــش بیشــترین فراوانــی مربــوط بــه افراد
مجــرد و کمتریــن فراوانــی افــراد متأهــل بودهانــد .در مــورد میــزان

(65)43/3

(65)43/3

(10)6/7

0

(10)6/7

(10)6/7

(40)26/7

(35)23/3

(45)30

(20)13/3

(95)63/3

(55)36/7

0

0

0

(50)33/3

(85)56/7

(5)3/3

0

(10)6/7

(100)66/7

(40)26/7

(10)6/7

0

0

(45)30

(60)40

(15)10

(30)20

0

(20)13/3

(35)23/3

(45)30

(40)26/7

(10)6/7

(45)30

(55)36/7

(10)6/7

(15)10

(25)16/7

(50)33

(90)60

(10)6/7

0

0

(100)66/7

(40)26/7

(10)6/7

0

0

(90)60

(45)30

(15)10

0

0

(80)53/3

(40)26/7

(30)20

0

0

(60)40

(30)20

(15)10

(40)26/7

(5)3/3

تحصیــات واحدهــای مــورد پژوهــش بیشــترین فراوانــی مربــوط بــه
تحصیــات کارشناســی و کمتریــن فراوانــی مربــوط بــه تحصیــات
کارشناســی ارشــد بــوده اســت .علــت ایــن امــر بیشــتر بــودن تعــداد
پرســتاران کارشــناس در بالیــن اســت .بیشــترین فراوانــی نــوع
شــیفت واحدهــای مــورد پژوهــش ،شــیفت در گــردش و کمتریــن
فراوانــی ،شــیفت صبــح بــوده اســت .در بعــد مســئولیت پذیــری
قانونــی %56/7 ،پرســتاران موافــق مقــررات و سلســله مراتــب اداری
در روابــط کاری بودنــد %46/7 ،در رابطــه بــا اینکــه نظــام ارتقــاء
وانتســاب پرســتاران تابــع ضوابــط قانونــی اســت ،نظــری نداشــتند،
 %33/3موافــق دریافــت حقــوق و مزایــا طبــق مقــررات اداری،
 %66/7کامــ ً
ا موافــق عملکــرد پرســتار بــر اســاس وظیفــه%70 ،
ا موافــق اهمیــت جلــب رضایــت بیمــار و  %66/7کامـ ً
کامـ ً
ا موافــق
حــق بیمــاران از دریافــت خدمــات پرســتاری مناســب بودنــد .در بعــد
مســئولیت پذیــری قانونی کلــی %70 ،از پرســتاران دارای مســئولیت
پذیــری در ســطح بــاال بودنــد .در مطالعــه نصیــری ( )1393میــزان
مســئولیت پذیــری قانونــی کارکنــان مــورد مطالعــه باالتــر از حــد
متوســط گــزارش شــده بــود [ .]18بیــک زاده و همــکاران ()1393
میــزان مســئولیت پذیــری قانونــی پرســتاران را در حــد بــاال گــزارش
نمــوده بودنــد [ .]19یافتههــای ایــن مطالعــه بــا یافتههــای مطالعــه
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 -21اگر مغازه داری مقداری پول اضافی به من پس دهد ،آن را
پس میدهم.
 -22دوست دارم همیشه در جشن عاطفهها به دیگران کمک کنم.
 -23گذشت و فداکاری یکی از اصول اساسی زندگی وکار من
است.
 -24دوست دارم در مسائل مربوط به بیمارستان به دیگران امر و
نهی کنم.
 -25ازاینکه بتوانم مشکلی را از مشکالت مردم حل کنم،
خوشحال میشوم.
 -26به رانندهای که درمسیر جاده احتیاج به کمک دارد ،کمک
میکنم.
 -27خودرا درقبال محیط زیست والوده نکردن آن مسئول
میدانم.
 -28به نظر من اگر پرستاران عین ًا طبق مقررات عمل نکنند،
مشکلی به وجود نخواهد آمد.
 -29بعضی مواقع برای پیش برد اهداف ،ناچارم تظاهر ووانمود
کنم.
 -30صداقت وراست گویی را به عنوان ارزش در محیط کارم زیاد
قبول ندارم.
 -31خود را موظف می دانم که به مردم فقیر کمک کنم.
 -32کمک به هم نوع مانند عبادت کردن است رضای خدا را جلب
میکند.
 -33حمایت از افراد معلول و از کار افتاده را وظیفه همگانی می
دانم.
 -34خیلی دوست دارم به نیت خیر ،وارد گروهها اجتماعات شوم.
 -35من زمانی از خدمت کردن به بیماران لذت میبرم که خودم
نیز پاداش بگیرم.
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نصیــری و بیــک زاده همخوانــی دارد .بطوریکــه مســئولیت پذیــری
قانونــی واحدهــای مــورد پژوهــش در ســطج بــاال میباشــد.
واحدهــای مــورد پژوهــش در بعــد مســئولیت پذیــری اقتصــادی،
 %40موافــق بــا درگیــر نبــودن بــا مشــکالت جامعــه بــه علــت عــدم
ارتبــاط بــه آنهــا %40 ،مخالــف توجــه بــه ســودآوری بیمارســتان
بیــش از هــر چیــز دیگــر %43/3 ،موافــق اهمیــت داشــتن
پاداشهــای مــادی و غیــر مــادی %46/7 ،مخالــف انجــام وظیفــه
بــدون توجــه بــه مســائل ســایر همــکاران %26/7 ،کامــ ً
ا موافــق
ایــن مطلــب بودنــد کــه منافــع کادر درمــان ،هــدف اصلــی وزارت
بهداشــت ودرمــان اســت %53/3 ،موافــق مهــم بــودن حقــوق و مزایــا
و  %33/3موافــق برتــری بیمارســتان نســبت بــه جامعــه بودنــد .در
بعــد مســئولیت پذیــری اقتصــادی کلــی حــدود  %76/7از پرســتاران
دارای مســئولیت پذیــری در ســطح متوســط بودنــد .در مطالعــه
نصیــری ( ]18[ )1393و بیــک زاده و همــکاران ( ]19[ )1393میزان
مســئولیت پذیــری اقتصــادی جامعــه مــورد مطالعــه بیشــتر از ســایر
ابعــاد و باالتــر از حــد متوســط گــزارش شــده بــود .نتایــج مطالعــه
حاضــر بــا مطالعــه نصیــری و بیــک زاده همخوانــی دارد .واحدهــای
مــورد پژوهــش در بعــد مســئولیت پذیــری اخالقــی  %43/3کام ـ ً
ا
موافــق پرداخــت مالیــات بــه عنــوان یــک وظیفــه اجتماعــی%56/7 ،
موافــق جلوگیــری از تخریــب محیــط زیســت %53/3 ،موافــق کمــک
بــه دیگــران بــدون چشــم داشــت %50 ،موافــق صــرف نمــودن
وقــت غیــر اداری خــود بــه مســائل ومشــکالت بیمارســتان و %40
موافــق وکامــا موافــق شــرکت در جشــن عاطفههــا بودنــد .در بعــد
مســئولیت پذیــری اخالقــی کلــی حــدود  %76/3از پرســتاران دارای
مســئولیت پذیــری در ســطح بــاال بودنــد .مطالعــات قبلــی مســئولیت
پذیــری اخالقــی را در حــد بــاال و متوســط بــه بــاال گــزارش نمودنــد
[ ،]20 ,19یافتههــای مطالعــه حاضــر بــا یافتههــای مطالعــات
قبلــی همخوانــی دارد .نتایــج مطالعــه مهاجــران و شــهودی ()2010
حاکــی از ارتبــاط بیــن اخــاق حرفــهای و مســئولیت پذیــری
اجتماعــی و معنویــت در کار پرســتاران بــود [ .]3در مطالعــه جوالیــی
و همــکاران در پژوهشــی بــا هــدف تعیین کدهــای اخالق پرســتاری در
ایــران نشــان دادند کــه در تصمیم گیر یهای اخالقی پرســتاران و ارتباط
صحیــح بیــن پرســتار و بیمــاران ضعــف وجــود دارد [ .]20ایــن تفاوت
احتمــاالً بــه ایــن دلیــل اســت کــه هــدف و ابــزار مطالعــه جوالیــی
و ایــن مطالعــه بــا یکدیگــر یکســان نمیباشــد .در بعــد مســئولیت
پذیــری نــوع دوســتانه  %43/3کامــ ً
ا موافــق و موافــق گذشــت و
فــداکاری بــه عنــوان یکــی از اصــول کار %30 ،مخالــف امــر و نهــی
کــردن در مــورد مســائل بیمارســتان بــه دیگــران %63/3 ،کامــ ً
ا
موافــق کمــک بــه دیگــران %56/7 ،موافــق کمــک کــردن بــه راننــده
در مســیر حرکــت %66/7 ،کامــ ً
ا موافــق مســول بــودن در قبــال
محیــط زیســت %60 ،موافــق موظــف بــودن در قبــال کمــک بــه

افــراد فقیــر %66/7 ،کام ـ ً
ا موافــق کمــک نمــودن بــه همنــوع60 ،
درصــد کامــ ً
ا موافــق حمایــت از افــراد معلــول و از کار افتــاده و
 %53/3کامــ ً
ا موافــق وارد شــدن در اجتماعــات بــه منظــور کار
خیــر بودنــد .در بعــد مســئولیت پذیــری نــوع دوســتانه حــدود %86
از پرســتاران دارای مســئولیت پذیــری در ســطح بــاال بودنــد .از
نظــر مســئولیت پذیــری اجتماعــی کلــی پرســتاران حــدود %72
از پرســتاران دارای مســئولیت پذیــری در ســطح باالیــی بودنــد .بــر
اســاس نتایــج حاصلــه از مطالعــه ابراهیمــی و همــکاران ()1393
در بیــن ابعــاد مســئولیت پذیــری اجتماعــی بعــد فعالیتهــای
خیرخواهانــه دارای باالتریــن میانگیــن ( )4/02و بعــد اخالقــی
دارای پایینتریــن میانگیــن ( )3/57بــود [ ]21یافتههــای مطالعــه
حاضــر بــا یافتههــای مطالعــه ابراهیمــی و همــکاران همخوانــی
دارد .نتایــج مطالعــه کیفــی کبــه ( )2004روی  11بیمــار مشــخص
کــرد کــه بیمــاران از فقــدان ارتبــاط مناســب ،احســاس عــدم توجــه و
همدلــی و ارتبــاط دوســتانه از طــرف پرســتاران گلــه منــد و ناراضــی
بودنــد [ .]22فرولــوا و الپینــا ( )2014بیــان میدارنــد کــه بــه
کارگیــری کارکنــان مســئولیت پذیــر ســبب میشــود کــه در دراز
مــدت هزینههــای ســازمانی کاهــش یابــد ،وفــاداری وتعهــد افزایــش
یابــد و بطــور کلــی کیفیــت فرایندهــای نیــز افزایــش یابــد .]23[ .در
ایــن مطالعــه بیــن مســئولیت پذیــری اجتماعــی پرســتاران بــا ســن
ارتبــط معنــا داری وجــود داشــت ( ،)P > 0/05بــه ایــن معنــا کــه بــا
افزایــش ســن پرســتاران مســئولیت پذیــری آنهــا افزایــش مییافــت.
بــه نظــر میرســد کــه ایــن مطلــب بطــور منطقــی قابــل پذیــرش
اســت ،زیــرا کــه پرســتاران بــا افزایــش ســن و کســب تجــارب
حرفــهای مســئولیت پذیــری آنهــا افزایــش مییابــد .همچنیــن
وضعیــت تأهــل بــا مســئولیت پذیــری نیــر ارتبــاط معنــاداری را
نشــان داد ( ،)P > 0/05یعنــی افــراد متأهــل مســئولیت پذیــری
بیشــتری نســبت بــه افــراد مجــرد داشــتند .پرســتاران متأهــل
احتمــاالً بــه علــت ســن باالتــر و احســاس مســئولیتی کــه در زندگــی
شــخصی خــود در قبــال خانــواده دارنــد ،آن را بــه محیــط کاری
خــود تســری میدهنــد و از طرفــی ایــن دســته از پرســتاران در
رده ســنی باالتــری قــرار دارنــد و احســاس مســئولیت بیشــتری را
نســبت بــه پرســتاران مجــرد داشــتند .عــاوه برایــن بیــن ســابقه
کار بــا مســئولیت پذیــری ارتبــاط معنــی دار و مثبــت وجــود داشــت
( .)P > 0/05بــه عبارتــی بــا افزایــش ســن و ســابقه کار ،مســئولیت
پذیــری اجتماعــی پرســتاران افزایــش مییافــت و مســئولیت
پذیــری اجتماعــی پرســتاران متأهــل بیشــتر از پرســتاران مجــرد
بــود .در مطالعــه جــان کاس و بــری ( )2010افــراد مجــرد مســئولیت
پذیــری بیشــتری را دارا بودنــد [ .]13ایــن تفــاوت احتمــاالً بــه دلیــل
تفــاوت در جامعــه مــورد پژوهــش و مســئولیت پذیــری میباشــد.
در مطالعــه جــان کاس واحدهــای مــورد پژوهــش در زمینــه ســرمایه

حسنیان و همکاران

سپاسگزاری
ایــن مقالــه بخشــی از طــرح مصــوب پایــان نامــه کارشناســی
ارشــد پرســتاری بــا شــماره ( )9409245162دانشــگاه علــوم
پزشــکی همــدان اســت کــه در کمیتــه اخــاق معاونــت پژوهشــی
دانشــگاه علــوم پزشــکی همــدان بــا (شــماره انحصــاری 1394 .365
 )IR.UMSHA.RECتصویــب گردیــده اســت .پژوهشــگران از
معاونــت پژوهشــی دانشــگاه ،کلیــه مســئولین وگرامیانــی کــه در
تصویــب و اجــرای ایــن طــرح مشــارکت داشــتند ،تشــکر و قدردانــی
بــه عمــل میآورنــد.
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نتیجه گیری
براســاس نتایــج مطالعــه حاضــر ،مســئولیت پذیــری پرســتاران در
ابعــاد قانونــی ،اقتصــادی ،اخالقــی و نــوع دوســتانه در حــد بــاال بــود.
بیشــترین میانگیــن مربــوط بــه بعــد مســئولیت پذیــری نــوع دوســتانه
و کمتریــن میانگیــن مربــوط بــه بعــد مســئولیت پذیــی اقتصــادی
بــوده اســت .ارتبــاط بیــن مشــخصات فــردی و مســئولیت پذیــری

تضاد منافع
در این مطالعه تضاد منافع وجود ندارد.
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گــذاری احســاس مســئولیت پذیــری اجتماعــی میکردنــد ولــی ایــن
مطالعــه در زمینــه پرســتاری صــورت گرفــت .آگــووری و همــکاران
( )2016در مطالعــه خــود دریافتنــد کــه بیــن دانــش واحدهــای
مــورد پژوهــش و مســئولیت پذیــری اجتماعــی آنهــا ارتبــاط وجــود
دارد [ .]24عــادل آذر و همــکاران ( )1392نیــز در مطالعــه خــود
نشــان دادنــد کــه بیــن ابعــاد فــردی و اجتماعــی بــا مســئولیت
پذیــری کارکنــان رابطــه معنــاداری بــه چشــم میخــورد [ .]25در
ایــن مطالعــه بیــن جنــس و ســطح تحصیــات بــا مســئولیت پذیــری
اجتماعــی پرســتاران ارتبــاط آمــاری معنــی داری یافــت نشــد.
ســاالزار و همــکاران ( )2016در پایــان مطالعــه خــود نتیجــه گرفتنــد
کــه ادراک کارکنــان در مــورد مســئولیت اجتماعــی در جنــس مذکــر
و مؤنــث متفــاوت اســت [ .]26پــرز و بوســکو ( )2016دریافتنــد کــه
ســن ،جنــس و ســطح تحصیــات بــرای طراحــی بهتــر مســئولیت
اجتماعــی و اســتراتژیهای ارتباطــی مفیــد نیســتند [ .]27جــان
کاس و بــری ( )2010نیــز دریافتنــد کــه زنــان مســئولیت پذیــری
بیشــتری در ســرمایه گــذاری دارنــد و پیشــنهاد میدهــد کــه تــاش
بیشــتری بــرای جلــب مــردان صــورت پذیــرد [.]13

اجتماعــی در پرســتاری میتوانــد از ایــن نظــر تبییــن شــود کــه ســن،
ســابقه کار و تأهــل میتوانــد بــا مســئولیت پذیــری اجتماعــی ارتبــاط
وجــود داشــته باشــد ولــی جنســیت و ســطح تحصیــات ارتباطــی بــا
مســئولیت پذیــری اجتماعــی نــدارد .بــا توجــه بــه نتایــج متناقــض
بدســت آمــده در مطالعــات مختلــف ،انجــام تحقیقــات بیشــتر
میتوانــد بــه افزایــش دانــش موجــود در زمینــه ارتبــاط مســولیت
پذیــری اجتماعــی بــا متغیرهــای جمعیــت شــناختی کمــک کنــد.
بطــور کلــی توجــه ســازمانهای پرســتاری بــه مســئولیت پذیــری
اجتماعــی از اهمیــت شــایانی برخــوردار اســت و الزم اســت کــه
ســازمانهای پرســتاری متغیرهــای شــخصی را جهــت گزینــش افــراد
بــرای انجــام مســئولیتهای خطیــر ســازمانی لحــاظ نماینــد.

19.

20.
21.

22.

with social responsibility and job performance]. Q J Econom Urban
Manag. 2014;8:97-110.
Beikzad J, Hoseinpour Sonbole A, Hejazi Bavil Oleia M. [ A Survey
on the Relationship between Responsibility and Job Satisfaction of
Nurses working in Teaching Hospitals Affiliated with Tabriz University of Medical Sciences]. Hosp Q. 2012;13(1):53-60.
Jollaei S, Bakhshande B, Mohammad Ebrahim M, Asgarzade M,
Vasheghani Farahani A, Shareiat E. [Nursing ethics codes in Iran: Report of a qualitative study]. J Med Ethics Hist Med. 2010;3(2):45-53.
Ebrahimi L, Mansouri A, Rahmani Amadabadi L. [Examine the
relationship between corporate social responsibility and consumer rights]. J Ind Manag Fac Hum Sci Islamic Azad Univ Sanandaj.
2014;30(9):85-96.
McCabe C. Nurse-patient communication: an exploration of patients’
experiences. J Clin Nurs. 2004;13(1):41-9. DOI: 10.1111/j.13652702.2004.00817.x

23.
24.

25.

26.
27.

Frolova I, Lapina I. Corporate social responsibility in the framework
of quality management. Procedia-Soc Behav Sci. 2014;156:178-82.
Buchelli Aguirre E, Yara Rodríguez Y, Africano Martínez E. [Characterization of social responsibility practices associated with human
resource management in San José Hospital, Bogota D.C., Colombia].
Revista Public. 2016;3(7):389-97.
Adel A, Siahkali Moradi J, Khosrovani F. Relationship between organizational spirituality and build trust and accountability among
employees. Eleventh International Conference on Management;
Tehran: Aryana Industrial Research Group; 2012.
Salazar AL, Hidalgo JFO, Manríquez MR. La responsabilidad social
empresarial desde la percepción del capital humano. Estudio de un
caso. Rev Contabilidad. 2017;20(1):36-46.
Pérez A, Del Bosque I. How customers construct corporate social
responsibility images: Testing the moderating role of demographic
characteristics. BRQ Bus Res Q. 2015;18(2):127-41.

Downloaded from nmj.umsha.ac.ir at 4:03 +0330 on Thursday October 18th 2018

[ DOI: 10.21859/nmj-25026 ]

1396  تابستان،2  شماره،25  دوره،مجله علمی دانشکده پرستاری و مامائی همدان

52

Downloaded from nmj.umsha.ac.ir at 4:03 +0330 on Thursday October 18th 2018

[ DOI: 10.21859/nmj-25026 ]

Scientific Journal of Hamadan Nursing & Midwifery Faculty
Volume 25, No. 2, Summer 2017

Original Article

Nurses’ Social Responsibility and its Relationship
with Their Demographic Profiles
Zahra Marzieh Hassanian 1, Ali Bagheri 2, Amir Sadeghi 3,*, Abas
Moghim Beighi 4
Assistant Professor, Chronic Disease (Home Care) Research Center, Hamadan University of Medical Sciences, Hamadan, Iran
2
MSc, Department of Nursing, Student Research Center, Hamadan University of
Medical Sciences, Hamadan, Iran
3
Assistant Professor, Research Center for Maternal and Child Care, Hamadan University of Medical Sciences, Hamadan, Iran
4
Associate Professor, Department of Epidemiology and Biostatistics. Hamedan University of Medical Sciences, Hamedan, Iran
1

DOI: 10.21859/nmj-25026

Received: 19.07.2016
Accepted: 23.08.2016

* Corresponding author: Amir Sadeghi, Assistant Professor, Research Center for
Maternal and Child Care, Hamadan University of Medical Sciences, Hamadan, Iran.
E-mail: ambehrad@yahoo.com

Abstract
Introduction: Social responsibility is decision makers’ commitment to actions that in addition to meeting their interests, provides and enhances well-being in the community. DeKeywords:
mographic profiles effect social responsibility. The aim of this study was to determine the
Responsibility
status of nurses’ social responsibility and its relationship with their demographic profile.
Social Responsibility
Methods: This study was a cross-sectional study, conducted in 2015. Using stratified proNurses
portional random sampling, 148 nurses were selected from educational and treatment cenDemographic Profile
ters of Hamadan University of Medical Sciences. The research instrument was a questionnaire with two parts including demographic and social responsibility. In this study, validity
How to Cite this Article:
and reliability was confirmed and reliability was 0.86. Data analysis was performed using
Hassanian ZM, Bagheri A, Sadeghi A, Moghim Beighi A. Nurses’ the SPSS software version 16. Ethical considerations were applied.
Social Responsibility and its Rela- Results: Based on the findings, 72.6% of nurses were at high level of total responsibility.
tionship with Their Demograph- The average of total responsibility was 7.3 ± 4.0. There was a significant relationship beic Profiles. Sci J Hamadan Nurs tween nurses’ social responsibility and their age and marital status (P < 0.05). There was
Midwifery Fac. 2016;25(2):45-53.
no significant relationship between nurses’ gender and education level, and their social
DOI: 10.21859/nmj-25026
responsibility.
© 2017 Scientific Journal of Hamadan Conclusions: Since there was a relationship between social responsibility and the investigated features, it is necessary to consider demographic profiles in selection of nurses for
Nursing & Midwifery Faculty
crucial responsibilities at educational and treatment centers.

