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Abstract
Background & Aims: Nursing students usually experience incivility in the clinical environment
and in relation to nurses. The aim of this study was to determine the incivility of staff nurses
towards baccalaureate nursing students of Hamadan University of Medical Sciences.
Materials & Methods: In this descriptive-analytical cross-sectional study, 330 undergraduate
Nursing students of Hamadan University of Medical Sciences were enrolled in the census method
in 2021. To collect information, a two-part questionnaire was used, the first part of which included
demographic characteristics and the second part was the Iranian version of Uncivil Behavior in
Clinical Nursing Education tool. Data analysis was performed by SPSS software version 24 and ttest and analysis of variance.
Results: Based on the results, in general, the mean of non-civil behaviors was 11.76±10.60. There
was a statistically significant difference between the mean scores of incivility behaviors towards
students with age, academic semester, internship department and grade point average (P<0.05).
Conclusion: Based on the findings, students reported the most incivility behaviors of nurses in the
dimension of deprivation behaviors such as being ignored and not being allowed to participate in
care decisions, which shows the difference between the actual and expected views of nursing
students about Support and respect in the clinical setting.
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How to cite this article: Hasan Tehrani Tayebeh, Mohammadi Fateme, Khalili Arash, Samari
Banafshe, Bashiri Saba. Study of incivility of staff nurses towards baccalaureate nursing students of
Hamadan University of Medical Sciences, 2020. Scientific Journal of Nursing, Midwifery and
Paramedical Faculty. 2021; 7(3): 86-97. https://sjnmp.muk.ac.ir/article-1-454-fa.html.

1400 زمستان، شماره سه،  دوره هفتم،فصلنامه پرستاری مامایی و پیراپزشکی

86

بررسی رفتارهای غیر مدنی پرستاران نسبت به دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی همدان
در سال 1399
طیبه حسن طهرانی ،1فاطمه محمدی ،2آرش خلیلی ،3بنفشه ثمری ،4صبا

بشیری*5

 .1استادیار ،گروه پرستاری کودکان ،دانشکده پرستاری مامایی ،مرکز تحقیقات مراقبت های مادر و کودک ،دانشگاه علوم پزشکی همدان ،همدان،
ایران
 .2استادیار پرستاری ،گروه پرستاری کودکان ،مرکز تحقیقات مراقبت بیماری های مزمن در منزل و مرکز تحقیقات اختالالت طیف اوتیسم ،گروه
پرستاری ،دانشگاه علوم پزشکی همدان ،همدان ،ایران
 .3دانشجوی دکترای پرستاری ،مرکز تحقیقات مراقبت مادر و کودک ،دانشگاه علوم پزشکی همدان ،همدان ،ایران
 .4کارشناسی ارشد پرستاری سالمندی ،دانشگاه علوم پزشکی همدان ،همدان ،ایران
 .5کارشناسی ارشد پرستاری کودکان ،مرکز پژوهش دانشجویان ،دانشگاه علوم پزشکی همدان ،همدان ،ایران
* نویسنده مسئول :صبا بشیری ،ایمیل ،saba.bashiri1892@yahoo.com :تلفن09189030258 :

تاریخ دریافت:
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تاریخ پذیرش1400/10/27 :

چکیده
زمینه و اهداف :دانشجویان پرستاری معموالً رفتارهای غیر مدنی را در محیط بالینی و در ارتباط با پرستاران تجربه میکنند .هدف این
مطالعه تعیین رفتارهای غیر مدنی پرستاران نسبت به دانشجویان پرستاری در طی کارآموزیهای بالینی بود.
مواد و روشها :در این مطالعه مقطعی از نوع توصیفی-تحلیلی 330دانشجوی کارشناسی پرستاری دانشگاه علوم پزشکی همدان به روش
سرشماری در سال  1399وارد مطالعه شدند .جهت جمعآوری اطالعات از پرسشنامه دو قسمتی که بخش اول شامل ویژگیهای
دموگرافیک و بخش دوم پرسشنامه رفتارهای غیر مدنی در آموزش بود ،استفاده شد .آنالیز دادهها توسط نرمافزار  SPSSنسخه 24و
آزمونهای آماری تی و آنالیز واریانس انجام گرفت.
یافتهها :بر اساس نتایج بهدستآمده ،میانگین و انحراف معیار سن دانشجویان پرستاری  22/08±2/64سال بود .بیشترین درصد واحدهای
پژوهش ساکن خوابگاه ( ،)%68/5دارای معدل خوب ( ،)%73/3قومیت فارس ( )%43/3و مشغول در بخش های جراحی()%35/2
ترم تحصیلی ،بخش کارآموزی و معدل تحصیلی دانشجویان اختالف معنیدار آماری وجود داشت (.)p>0/05
نتیجهگیری :بر اساس یافتههای بهدستآمده ،دانشجویان بیشترین رفتارهای غیر مدنی پرستاران را در بعد رفتارهای محرومکننده همانند
نادیده گرفته شدن و نداشتن مجوز برای مشارکت در تصمیمگیری در مورد مراقبت گزارش کردند که نشاندهنده اختالف بین دیدگاه
واقعی و مورد انتظار دانشجویان پرستاری در موردحمایت و احترام در محیط بالینی بود.
واژههای کلیدی :رفتارهای غیر مدنی ،پرستاران ،دانشجویان پرستاری ،محیط بالینی
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بودند .بهطورکلی میانگین رفتارهای غیر مدنی  11/76 ±10/60بود .بین میانگین نمرات رفتارهای غیر مدنی نسبت به دانشجویان با سن،

صبا بشیری

مقدمه
آموزش پرستاری به عنوان یک فرآیند چندبعدی شناخته
میشود که شامل آموزش تئوری و بالینی میباشد .محیط
آموزش بالینی یک جنبه بسیار مهم از آموزش پرستاری
محسوب میشود زیرا دانشجویان پرستاری را برای ارائه مراقبت
صحیح و مناسب پرستاری در موقعیتهای پیچیده بالینی آماده
میکند ( .)1تجاربی که دانشجویان در محیط بالینی کسب
میکنند معموال همراه با چالشهایی از قبیل برقراری ارتباط با
افراد دیگر مانند بیماران ،مربیان بالینی و پرستاران میباشد(.)2
رفتارهای غیر مدنی در آموزش پرستاری یک مشکل آزار
دهنده است و به عنوان یک نگرانی روبه رشد در سطوح باالتر
تحصیلی در آموزش پرستاری شناخته میشود( .)3-7طبق
نظرسنجی کمیسیون مشترک بیش از 50درصد از پرستاران
اظهار داشتند که قربانی رفتارهای غیرمدنی بوده و بیش از
90درصد شاهد رفتارهای غیرمدنی دیگران نسبت به پرستاران
دیگر در محیط کار بودند( .)8رفتارهای غیر مدنی به صورت
یک سخن یا رفتار غیرمحترمانه شامل اظهارات توهینآمیز،
توهین لفظی و رفتار خشونتآمیز تعریف میشود(.)9،10
 Clarkمعتقد است که این رفتارهای غیرمدنی میتواند باعث
اختالالت روحی و جسمی برای افراد درگیر شود و در صورت
غفلت ممکن است به موقعیتهای تهدیدکننده تبدیل
شود( .)11نتایج مطالعه  Shenنشان داد که بیشترین رفتارهای
غیر مدنی نسبت به دانشجویان پرستاری  ،بلند کردن صدا هنگام
در مقابل دیگران و سخنان تند و تیز بود( .)12بزرگترین منبع
رفتارهای غیرمدنی در محیطهای بالینی از طرف پرستاران،
متخصصان مراقبتهای بهداشتی و مربیان بالینی بوده
است(.)13
دانشجویان پرستاری در طول کارآموزیهای بالینی خود در
بخشها با پرستاران به صورت تنگاتنگ در تعامل هستند و این

میکند .با این حال  ،پرستاران اغلب این موضوع را نادیده
میگیرند( .)2،14ازآنجاکه نقش و وظایف پرستاران در
آموزش بالینی دانشجویان بسیار مهم است ،موانع و مشکالت
ناشی از آنها میتواند تأثیرات نامطلوبی بر پیشبرد اهداف
پرستاری باالتر داشته باشد( .)15رفتارهای غیر مدنی پرستاران
نسبت به دانشجویان به عنوان یک عامل موثر در تجارب
ناخوشایند دانشجویان در آموزش مراقبتهای پرستاری شناخته
میشود( .)1مطالعهای نشان داد که 59درصد از دانشجویان
پرستاری ،یک الی دو بار در ماه مورد رفتارهای غیر مدنی
پرستاران قرار میگیرند( .)13هرچند که دانشجویان پرستاری
نقش فراگیر داشته و به صورت موقت با پرستاران و بخش های
بالینی در ارتباط هستند ،میزان حمایت اجتماعی از آنان کم
است( .)16تجربیات دانشجویان پرستاری در مورد یادگیری در
محیط بالینی به صورت مثبت و منفی است .بر اساس نتایج یک
مطالعه  ،وقتی دانشجویان به عنوان همکار در گروه در نظر گرفته
شوند ،استرس کمتری را تجربه میکنند .عالوه بر این ،از
دیدگاه دانشجویان ،زمانی که پرستاران با آنها رفتار خوبی
داشته باشند و آنها را به عنوان بخشی از تیم پرستاری و
مراقبتهای بهداشتی در نظر بگیرند ،یادگیری بهتری را تجربه
میکنند(.)1
مطالعات قبلی به رفتارهای غیر مدنی به عنوان عاملی برای
تجارب منفی در دانشجویان به صورت استرس ،اضطراب ،از
دست دادن اعتمادبهنفس ،درماندگی ،ناتوانی ،آسیب به
عزتنفس ،ناامیدی ،افسردگی ،خشم و ترسو در برخی از موارد
تمایالت جدی خودکشی و رفتارهای خودآزاری برای فرار از
اعمال پرستاری بالینی اشاره کردند( .)17-19نتایج برخی از
مطالعات نشان داد که تجربیات رفتارهای غیر مدنی دانشجویان
پرستاری میتواند تأثیرات جدی مانند استرس ،افسردگی،
فرسودگی شغلی و کاهش اعتمادبهنفس بر دانشجویان داشته
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صحبت با دانشجویان به همراه لحن نامناسب  ،خجالت کشیدن

نقش مهمی در اجتماعی شدن آنها در حرفه پرستاری ایفا

صبا بشیری

باشد یا حتی منجر به ترک حرفه آنها شود(.)5،13، 20-22

مطالعه مقطعی از نوع توصیفیتحلیلی حاضر بر روی 330

نتایج مطالعه  Kimنشان داد که تجربیات رفتارهای غیر مدنی

دانشجوی کارشناسی پرستاری که در ترم دوم تا هشتم خود در

دانشجویان پرستاری با ارزشهای حرفهای پرستاری رابطه

دانشگاه علوم پزشکی همدان مشغول به تحصیل بودند انجام شد.

معکوس دارد( .)23برخی از مطالعات گزارش دادهاند که

شرکتکنندگان در مطالعه با معیار ورود تجربه تحصیل حداقل

رفتارهای غیر مدنی در محیط بالینی تأثیر منفی بر عزتنفس،

یک ترم تحصیلی در محیط بالینی در بیمارستان ،با استفاده از

اعتمادبهنفس و سالمت روانی دانشجویان دارد .در این رابطه،

روش سرشماری وارد مطالعه شدند .دادهها از طریق فرم

اکثر دانشجویان پرستاری در نتیجه رفتارهای غیرمدنی حمله

مشخصات دموگرافیک و نسخه ایرانی پرسشنامه رفتارهای غیر

هراس ،اضطراب ،درد قفسه سینه و تغییر الگوی خواب را تجربه

مدنی در آموزش بالینی پرستاری (I-UBCNE: Iranian

کردند( .)10،19،24رفتارهای غیر مدنی نسبت به دانشجویان

version of the Uncivil Behavior in Clinical
)  Nursing Educationجمعآوری شد .ابزار رفتارهای غیر

ایمن برای بیماران داشته باشد( .)23، 25-27همچنین  Baeو

مدنی در آموزش بالینی( UBCNE: Uncivil Behavior

پرستاری میتواند تأثیری کاهنده در ارائه مراقبتهای درست و
 )2016( Imرابطهای منفی بین رفتارهای غیر مدنی و فرایند و
نتایج یادگیری دانشجویان ،توانایی آنها برای مقابله و
سازگاری با موقعیتها و عزتنفس آنها در حرفه پرستاری
گزارش کردند( .)28رفتارهای غیر مدنی هدف دانشجویان
برای حرفهای شدن در پرستاری را به صورت منفی تحت تاثیر
قرار میدهد( .)29همچنین دانشجویان پرستاری که مورد
رفتارهای غیر مدنی بیشتری قرارگرفته بودند ،اعتمادبهنفس
کمتری داشته و روشهای نامناسب سازگاری و مقابله با این
رفتارها را نشان داده بودند( .)17با توجه به اینکه رفتارهای غیر
مدنی در محیط بالینی یک مشکل فراگیر در زمینه پرستاری
است و مختص یک دانشگاه یا کشور خاص نیست ،اندازهگیری
رفتارهای غیرمدنی در آموزش بالینی پرستاری ضروری است و
یادگیری پرستاری فراهم کرد( .)30در این راستا ،این مطالعه با
هدف تعیین رفتارهای غیر مدنی پرستاران نسبت به دانشجویان
پرستاری در محیطهای بالینی انجام شد.

 Anthonyو همکاران ساخته شد( )1و توسط حسن طهرانی
و همکاران ترجمه و روانسنجی شد( .)31این پرسشنامه دارای
 12گویه و  2خرده مقیاس رفتارهای تحقیرآمیز ( 6گویه) و
رفتارهای محرومکننده ( 6گویه) بود .موارد بر اساس مقیاس
لیکرت  5درجهای از صفر (هرگز) تا چهار (بیشتر اوقات)
نمرهگذاری شد .حداقل و حداکثر نمره کل پرسشنامه به ترتیب
 0و  48بود .عالوه بر این ،نمرات باالتر نشاندهنده میزان بیشتر
رفتارهای غیرمدنی پرستاران نسبت به دانشجویان پرستاری بود.
پایایی نسخه فارسی پرسشنامه و دو خرده مقیاس رفتارهای
تحقیرآمیز و محروم کننده بر روی ضریب آلفای کرونباخ به
ترتیب  0/901 ،0/930و  0/897بود .عالوه بر این ،ثبات
داخلی براساس ضریب امگا مک دونالد برای دو عامل
رفتارهای تحقیرآمیز و محرومکننده به ترتیب  0/758و
 0/841به دست آمد که نشاندهنده قابلیت اطمینان مناسب
نسخه فارسی این ابزار است( .)31عالوه بر این ،ارزش ثبات
داخلی این ابزار در مطالعه انجام شده توسط Jo So Oh
( )2016برای پرسشنامه و سه جنبه رفتارهای طرد کننده ،

مواد و روشها

محرومکننده و امتناع کننده به ترتیب  0/79 ، 0/77 ، 0/84و
 0/68بود( .)32در مطالعه حاضر ،اعتبار نسخه فارسی پرسشنامه
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میتوان با شناسایی چنین رفتارهایی زمینهای برای بهبود محیط

 )in Clinical Nursing Educationابتدا توسط

صبا بشیری

با استفاده از ثبات داخلی و ضریب آلفای کرونباخ تأیید شد.

آنالیزواریانس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت .سطح معناداری

اعتبار پرسشنامه و دو زیر مقیاس رفتارهای تحقیرآمیز و

کمتر از  0/05در نظر گرفته شد.

محرومکننده بر اساس ضریب آلفای کرونباخ به ترتیب ، 0/96
 0/93و  0/91بود.
کلیه دانشجویان پرستاری که دارای معیار ورود به مطالعه بودند،
با اخذ رضایت آگاهانه از دانشجویان برای شرکت در مطالعه با
تأکید بر محرمانه بودن دادهها و حفظ نام و آدرس آنان ،وارد
مطالعه شدند .دادههای جمعآوریشده در نرمافزار SPSS
نسخه  24با استفاده از آمار توصیفی و آزمون تی و

یافتهها
میانگین و انحراف معیار سن دانشجویان پرستاری
 22/2±08/64سال بود .بیشترین درصد واحدهای پژوهش
ساکن خوابگاه ( ،)%68/5دارای معدل خوب (،)% 73/3
قومیت

فارس

()%43/3

و

مشغول

دربخشهای

جراحی( )%35/2بودند (جدول شماره.)1

جدول  :1فراوانی مشخصات دموگرافیک واحدهای پژوهش
فراوانی
20-18

75

22/57

21-23

210

63/6

بیشتر از 23

45

13/6

دوم

58

17/6

سوم

46

13/9

چهارم

44

13/3

پنجم

51

15/5

ششم

57

17/3

هفتم

32

9/7

هشتم

42

12/7

زن

165

50

مرد

165

50

خوابگاه

226

68/5

منزل شخصی

104

31/5

(18-20عالی)

29

8/8

(15 -17/99خوب)

242

73/3

(12 -14/99متوسط )

59

17/9

فارس

143

43/3

کرد

84

25/5

ترک

34

10/3

لر

58

17/6

مشخصات دموگرافیک دانشجویان
سن(سال)

ترم تحصیلی

جنس
محل سکونت

معدل

فومیت
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تعداد

درصد

میانگین و

صبا بشیری

بخش های کارآموزی

سایر

11

3/3

داخلی

114

34/5

جراحی

116

35/2

کودکان

29

8/8

روان

29

8/8

بهداشت جامعه

29

8/8

اورژانس

13

3/9

330

جمع

100

میانگین رفتارهای غیر مدنی پرستاران نسبت به دانشجویان در

رفتارهای غیر مدنی ( )11/76±10/60به دست آمد (جدول

حیطه رفتارهای محرومکننده ( )5/89±5/55اندکی بیشتر از

شماره .)2

رفتارهای تحقیرآمیز( )5/81±5/39بود و در بعد کلی میانگین
جدول  :2میانگین نمرات رفتارهای غیر مدنی پرستاران نسبت به دانشجویان کارشناسی پرستاری
کمترین

بیشترین

میانگین

انحراف معیار

جمع

رفتارها
بعد رفتارهای تحقیرآمیز

0

24

5/81

5/39

330

بعد رفتارهای محرومکننده

0

24

5/89

5/55

330

بعد کلی رفتارهای غیر مدنی

0

48

11/76

10/60

330

بیشترین میانگین و انحراف معیار نمره رفتار غیر مدنی

فارس( )12/74±11/69بود (جدول شماره .)3نتایج حاصل

پرستاران نسبت به دانشجویان در بازه سنی 23-21

از آزمون آماری تی مستقل و آنالیز واریانس نشان داد بین

سال( ،)13/14±11/30ترم تحصیلی هفتم کارشناسی

میانگین نمرات رفتارهای غیر مدنی پرستاران نسبت به

دانشجویان

دانشجویان و سن دانشجویان ،ترم تحصیلی ،محل سکونت،

دختر( ،)12/83±10/71معدل عالی (،)20/96±14/52

بخش های کارآموزی و معدل آنها اختالف معنیدار آماری

محیط کارآموزی بخش اورژانس ( ،)22/69±17/78ساکن

وجود داشت (( )p>0/05جدول شماره.)3

پرستاری(،)23/28±15/21

و

جدول  : 3میانگین رفتارهای غیر مدنی پرستاران نسبت به دانشجویان کارشناسی پرستاری بر اساس اطالعات دموگرافیک
مشخصات دموگرافیک دانشجویان
سن(سال)

ترم تحصیلی

سطح معناداری و آماره

میانگین

انحراف معیار

20-18

9/23

8/86

21-23

13/14

11/30

بیشتر از 23

9/58

8/83

دوم

7/03

7/79

سوم

12/15

10/07

p=0/001

چهارم

12/11

8/93

F =9/79

پنجم

10/84

8/08

p=0/007
F=4/99
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خوابگاه

()12/61±11/27

قومیت

صبا بشیری

جنس
محل سکونت

معدل

فومیت

بخش های کارآموزی

جمع

ششم

10/45

9/72

هفتم

23/28

15/21

هشتم

11/64

10

زن

12/83

10/71

p=0/06

مرد

10/70

10/42

t= 1/83

خوابگاه

12/61

11/27

p=0/002

منزل شخصی

9/94

8/75

t =2/33

(18-20عالی)

20/96

14/52

(15 -17/99خوب)

11/02

9/80

(12 -14/99متوسط )

10/29

1/23

فارس

12/74

11/69

کرد

11/53

9/30

ترک

8/23

8/35

لر

12

10/06

سایر

10/54

13/17

داخلی

13/71

10/72

جراحی

10

9/98

کودکان

9/17

8/64

p=0/001

روان

11/79

8/23

F =5/27

بهداشت جامعه

8/86

8/28

اورژانس

22/69

17/78

330

بحث
ازآنجاییکه رفتارهای غیر مدنی میتوانند حرفهای شدن
دانشجویان پرستاری و عزتنفس و اعتمادبهنفس آنان را به طور
در محیط آموزشی خصوصا محیط بالینی از اهمیت بسزایی
برخوردار است .بر این اساس این مطالعه با هدف بررسی
رفتارهای غیر مدنی پرستاران نسبت به دانشجویان پرستاری در
دانشگاه علوم پزشکی همدان انجام گرفت و طبق یافتههای
بدست آمده از این مطالعه ،میانگین نمره کلی رفتارهای غیر
مدنی پرستاران از دیدگاه دانشجویان  11/10±76/60بود.

F=12/95

p=0/269
F =1/30

100

همچنین میانگین رفتارهای غیر مدنی پرستاران نسبت به
دانشجویان در بعد رفتارهای محرومکننده  5/89±5/55و در
بعد رفتارهای تحقیرآمیز  5/81±5/39بود .با توجه به
طبقهبندی نمرات میتوان نتیجه گرفت که رفتارهای غیر مدنی
پرستاران نسبت به دانشجویان پرستاری کم تر از میانگین بوده
است .این یافتهها هم راستا با یافتههای مطالعه  Shenبا میانگین
 4/6برای تجربه رفتارهای غیر مدنی 3/3 ،برای رفتارهای بعد
تحقیرآمیز و  1/4برای رفتارهای بعد محروم کننده بود که در
آن از ابزار مشابه مطالعه حاضر استفاده شده بود( .)12هرچند
که  Thussو همکاران در مطالعهای گزارش کردند که فراوانی
رفتارهای غیر مدنی در مربیان بالینی و پرستاران باال بوده و سبب
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منفی تحت تاثیر قرار دهند ،لذا شناسایی و بررسی این رفتارها

p=0/001

صبا بشیری

میتواند به دنبال تفاوت موجود در محیط و شرکتکنندگان دو

بالینی آنها را ارتقا داد.

پژوهش باشد .در این رابطه این پژوهش با یافتههای مطالعه

نتایج این مطالعه نشان داد که بین میانگین نمرات رفتارهای

 )2018( Kimکه میانگین رفتارهای غیر مدنی را  ( 22/5از

غیرمدنی پرستاران و ترم تحصیلی دانشجویان پرستاری رابطه

 ،)65در بعد رفتارهای تحقیرآمیز( 9/4از  ،)25در بعد

آماری معنیداری وجود داشت( .)P<0/05عالوه بر این،

رفتارهای محرومکننده( 8/6از )25و در بعد رفتارهای امتناع

رفتارهای غیر مدنی پرستاران توسط دانشجویان ترم هفتم و دوم

کننده (4/6از )15گزارش کرد هم راستا نبود( .)34هرچند که

به ترتیب بیشترین و کمترین نمره را کسب کرد .میتوان فرض

در هر دو مطالعه از ابزار رفتارهای غیر مدنی در آموزش بالینی

کرد که با افزایش ترم تحصیلی ،مهارتهای تحلیلی دانشجویان

استفاده شده است اما این تفاوت میتواند به این علت باشد که

با توجه به تجربه آنها پیشرفت میکند و در نتیجه از

در مطالعه کیم از نسخهی کرهای این ابزار استفاده شده است.

اختالفهای موجود آگاه میشوند .همچنین تصور میشود که

طبق یافتههای مطالعه حاضر ،بیشترین رفتار غیر مدنی پرستاران

این نگرش منفی دانشجویان پرستاری در ترم باالتر نسبت به

از دیدگاه دانشجویان پرستاری ،نادیده گرفتن و نداشتن مجوز

رفتارهای غیر مدنی نیز ناشی از انتظارات بیشتر آنها باشد ،بدین

برای مشارکت دانشجویان پرستاری در فرایند تصمیمگیری

معنا که با باالتر رفتن ترم تحصیلی ،دانشجویان احساس استقالل

مراقبتهای پرستاری بود .این یافته با مطالعه انجامشده توسط

و مهارت بیشتری میکنند و در نتیجه انتظار دارند که مورد

پیمان و همکاران مطابقت داشت که نشان داد دانشجویان

احترام بیشتری قرار گیرند و در تصمیمگیری ها مشارکت داده

پرستاری نگرش ضعیفی(37درصد) نسبت به کار مشارکتی با

شوند .باوجوداین ،چندین مطالعه گزارش کردند که پرستاران

پرستاران داشتند( .)35همچنین مریدی( )2015در مطالعهای

مهارتهای بالینی دانشجویان ترم باالتر را رضایتبخش

اشاره کرد که رابطه پر تنش بین دانشجویان و پرستاران به دلیل

میدانند( .)39،40نتایج دو مطالعه نشان داد که در اکثر موارد،

رفتار نامناسب پرسنل پرستاری با آنها بود( .)36همچنین

دانشجویان پرستاری در ترم های باالتر به دنبال رفتارهای

 Thomasو همکاران( )2018گزارش کردند که دانشجویان

غیرحرفهای و غیر مدنی پرستاران ،توانایی اجرا و ارزشیابی

در ارتباط متقابل با پرستاران بیانگیزه بوده و به دلیل نحوه

مراقبتهای صحیح پرستاری برای بیماران را نداشتند(.)41،42

برخورد پرستاران با آنها احساس میکردند که مورد

میتوان گفت که دانشجویان ترم پایین به دلیل نداشتن استقالل

سوءاستفاده قرار گرفتند( .)37فضای روانی محیط بالینی تأثیر

و مهارتهای بالینی کافی ،این واقعیت را که در مراقبت از بیمار

متمایزی بر تحصیل دانشجویان پرستاری دارد .در یک محیط

مشارکت داده نمیشوند را یک رفتار غیرمدنی از جانب

مطلوب بالینی ،کارکنان پرستاری با یکدیگر و با دانشجویان

پرستاران تلقی نمیکنند .میانگین نمره پایین سایر رفتارهای غیر

پرستاری همکاری میکنند که سبب ایجاد فضایی مناسب برای

مدنی پرستاران از دیدگاه دانشجویان ترم پایینتر پرستاری

دانشجویان است .یک مطالعه به عوامل مختلفی در ایجاد یک

میتواند ناشی از نظارت مربی بالینی بر تمام واحدهای

محیط بالینی مثبت اشاره کرده است و همه این عوامل با حمایت

کارآموزی آنها باشد که باعث میشود دانشجویان ،مربیان

از دانشجویان ارتباط نزدیکی داشتند( .)38بنابراین ،میتوان با

بالینی را به عنوان یک منبع عالی برای پشتیبانی درک کنند .در
مطالعهای که توسط حقانی و همکاران با هدف بررسی رابطه
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فرسودگی شغلی در دانشجویان شده است( .)33این ناسازگاری

ایجاد فضای آموزشیحمایتی در محیط بالینی  ،مهارتهای

صبا بشیری

بین خود کارآمدی و عملکرد بالینی انجام شد ،پرستاران در

بخش اورژانس و بخش بهداشت جامعه بود .میتوان گفت

حضور مربی بالینی از عملکرد دانشجویان پرستاری اطمینان

پرستاران بخش اورژانس به دلیل شرایط بالینی خاص بخش

بیشتری داشتند و حتی از دیدگاه آنها ،با احترام بیشتری با

خود ،فرصت کمتری برای توجه به رفتارهای حرفهای خود

دانشجویان پرستاری رفتار کردند(.)43

نسبت به دانشجویان دارند .بر اساس نتایج تحقیقات قبلی انجام

نتایج نشان داد که میانگین نمرات رفتارهای غیر مدنی پرستاران

شده در ایران ،میانگین نمره استرس شغلی در پرستاران بخش

نسبت به دانشجویان دختر در مقایسه با دانشجویان پسر بیشتر بود.

اورژانس بیشتر از سایر بخشها بود( .)46میانگین نمره باالی

اما بین نمرات میانگین و جنسیت دانشجویان ،رابطه آماری

رفتارهای غیر مدنی پرستاران بخش اورژانس نسبت به

معنیداری مشاهده نشد( .)P>0/05همراستا با این یافتهShen ،

دانشجویان پرستاری میتواند دالیل دیگری نیز مانند ماهیت

( )2020گزارش کرد که بین درک رفتارهای غیر مدنی و

کارآموزی در این بخش داشته باشد .به عنوان مثال ،به دلیل

جنسیت ارتباط معنادار آماری وجود نداشت( .)12هرچند که

حجم باالی کار در این بخش و نیاز به مهارتهای بالینی کافی

خدابخش( )2012گزارش کرده است که دانشجویان دختر

و ارائه سریع مراقبت پرستاری به بیمار ،پرستاران تمایلی به

واکنشهای محیطی را منفی تر از دانشجویان پسر درک

مشارکت دانشجویان پرستاری ندارند .هرچند که طبق گزارش

میکنند(.)44

 ،)2018( Hoffmanدانشجویان در بخش اورژانس باالترین

نتایج مطالعه حاضر نشان داد که بین میانگین نمرات رفتارهای

میزان مشارکت را داشتند و از رفتار پرستاران این بخش نسبت

غیر مدنی پرستاران و معدل دانشجویان رابطه آماری معنیداری

به سایر بخش ها بیشترین میزان رضایت را گزارش دادند(.)47

وجود داشت( .)P<0/05عالوه بر این  ،باالترین میانگین

باوجوداینکه هر دو یافته در مورد بخشهای اورژانس بود ،این

نمرات رفتارهای غیر مدنی توسط دانشجویان با معدل باالتر به

ناسازگاری میتواند به دلیل تفاوت در فرهنگ ،ارزشها و

دست آمد .این بدین معناست که دانشجویان با معدل باالتر

امکانات جمعیت مورد مطالعه در دو پژوهش باشد.

رفتارهای پرستاران را بیشتر غیرمدنی ارزیابی کردند که میتواند
به این دلیل باشد که دانشآموزان با معدل باالتر انتظارات
بیشتری از این حرفه داشتند .هرچند که با توجه به مطالعه
 Grahamوهمکاران( ،)2016رفتار حرفهای پرستاران
متناسب با سطح دانش و مهارت دانشجویان پرستاری نبود(.)45
و بخش های کارآموزی رابطه معنیداری وجود
داشت( .)P<0/05دانشجویان به ترتیب رفتارهای پرستاران در
بخشهای اورژانس ،داخلی ،روان ،جراحی ،اطفال و بهداشت
جامعه را غیر مدنی ارزیابی کردند .بر اساس یافتهها ،دانشجویان
پرستاری معتقد بودند که بیشترین و کمترین رفتارهای
غیرمدنی پرستاران نسبت به آنها به ترتیب توسط پرستاران

بر اساس یافتههای بهدستآمده ،دانشجویان بیشترین رفتارهای
غیر مدنی پرستاران را در بعد رفتارهای محرومکننده همانند
نادیده گرفته شدن و نداشتن مجوز برای مشارکت در
تصمیمگیری در مورد مراقبت گزارش کردند که نشاندهنده
اختالف بین دیدگاه واقعی و مورد انتظار دانشجویان پرستاری
در مورد حمایت و احترام در محیط بالینی بود .این اختالف
میتواند بر یادگیری بالینی دانشجویان تأثیر منفی داشته باشد.
بنابراین ،برنامهریزان آموزشی باید سعی در توسعه کالسهای
آموزشی برای پرستاران داشته باشند تا سبب بهبود مهارتهای
ارتباطی آنان شود .با توجه به اهمیت انتظارات دانشجویان از
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عالوه بر این ،بر اساس یافتهها ،بین رفتارهای غیرمدنی پرستاران

نتیجهگیری

صبا بشیری

 اعضای هیئت علمی، از معاون محترم پژوهشی،نویسندگان

 این امر میتواند منجر به تحقق هرچه بیشتر،محیطهای بالینی

پرستاری و دانشجویان کارشناسی پرستاری دانشکده پرستاری

.انتظارات آنها و در نهایت بهبود کیفیت آموزش پرستاری شود

و مامایی دانشگاه علوم پزشکی همدان تشکر و قدردانی
.میکنند

تشکر و قدردانی
این مقاله بر اساس طرح پژوهشی ارائهشده توسط اعضای هیئت

تعارض منافع

علمی بود که توسط شورای تحقیقات دانشگاه علوم پزشکی

نویسندگان هیچگونه تعارض منافع بالقوه ای را در رابطه با

 و توسط کمیته اخالق دانشگاه9803212167 همدان با کد

. تألیف و انتشار این مقاله اعالم نمیکنند،تحقیق

اخالقی

کد

.تأیید شده است

با

همدان

پزشکی

علوم

IR.UMSHA.REC.1398.177
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