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حبیبه احمدیپور ،*1رضا وفادار
 .1استاديار ،گروه پزشكي اجتماعي ،دانشكده پزشكي ،دانشگاه علوم پزشكي کرمان ،کرمان ،ايران
 .2پزشک عمومي ،دانشكده پزشكي ،دانشگاه علوم پزشكي کرمان ،کرمان ،ايران

 دريافت مقاله91/8/03 :

آخرين اصالح مقاله91/1/11 :

 پذيرش مقاله91/6/19 :

زمینه و هدف :مطالعات نشان دادهاند که سوء رفتار با دانشجوی پزشکی به احتمال زیاد تأثیرات منفی قابل توجهی دارد .دانشجویانی که با رفتارهای آزار
دهنده در محیطهای آموزشی مواجه میشوند ،در مقایسه با دانشجویانی که این رفتارها را تجربه نمیکنند ،اضطراب ،افسردگی ،اشکال در یادگیری ،فکر
کردن به ترک تحصیل و مصرف الکل را بیشتر گزارش کردهاند .مطالعات دیگر نشان دادند که استرس همراه با تجربه رفتارهای آزار دهنده ،تأثیر منفی در
تصمیمگیریهای شغلی دانشجویان در آینده دارد.
روش کار :این پژوهش ،یک مطالعه مقطعی بود که توسط دفتر توسعه آموزشی دانشکده پزشکی کرمان انجام شد .تمامی دانشجویان پزشکی در مقطع
بالینی به روش سرشماری انتخاب شدند .نظرات دانشجویان نسبت به رفتار با آنها در محیط بالینی با استفاده از پرسشنامه مورد بررسی قرار گرفت .اعتبار
پرسشنامه توسط تعدادی از کارشناسان مورد تأیید قرار گرفت و پایایی آن در یک مطالعه پایلوت با استفاده از  Cronbach's alphaبرابر  3/62تعیین

شد.
يافتهها :در مجموع 168 ،پرسشنامه تکمیل گردید 90 .درصد از پاسخ دهندگان گزارش کردند که در طول مقطع بالینی فعلی خود با رفتارهایی مواجه
شدهاند که برای آنها آزار دهنده بوده است و یا فکر کردند که مورد سوء رفتار قرار گرفتهاند .بیشترین سوء رفتار گزارش شده ،سوء رفتار هیجانی -کالمی
بود و بعد از آن به ترتیب ،سوء رفتار آکادمیک ،تبعیض جنسیتی و سوء رفتار فیزیکی بود .دستیاران پزشکی بیشترین گروهی بودند که به عنوان مرتکبین
سوء رفتار گزارش شدند .شایعترین پاسخ عاطفی به رفتارهای آزار دهنده ،ناراحتی و عصبانیت بود.
نتیجهگیری :تجربه سوء رفتار با دانشجویان پزشکی در محیطهای بالینی شایع است .به منظور بهبود محیط یادگیری ،سیستم آموزشی نیازمند اقدام برای
حل و فصل این مسأله جدی است.
کلید واژهها :سوء رفتار ،محیط بالینی ،دانشجوی پزشکی
* نويسنده مسؤول :گروه پزشکی اجتماعی ،دانشکده پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی کرمان ،کرمان ،ایران
 تلفن3031-0111663 :

 نمابر3031-0111621 :

habibehahmadipour@gmail.com

Email:
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مقدمه

احمدی پور و همکاران

جمله تحقیر و کوچک شمردن قرار دارند که به طور عمده

سوء رفتار یکی از مصادیق محرومیت از حقوق و شئونات

توسط دستیاران و استادان اعمال میشود .دانشجویان همچنین

انسانی است که به شکلهای غفلت ،سلب اختیار ،بهرهبرداری

بیان داشتند که اغلب آنها با اظهار نظر منفی در مورد انتخاب

مالی ،آزارهای روان شناختی و بدنی و طردشدگی رخ میدهد
( .)1اشکال مختلف سوء رفتار در محیطهای مختلف کاری از
جمله مدارس ( )1و دانشگاهها ( )0-6گزارش شده است.

حرفه پزشکی مواجه شدند (.)18
در مطالعه دیگری در آمریکا ،دانشجویان بیان داشتند که
بیشترین نوع سوء رفتار ،تحقیر شدن در جمع بوده است.

 Silverدر خصوص احساس ماللت در دانشجویان پزشکی

تهدید شدن به نمره ناحق و آسیب فیزیکی در ردههای بعدی

نسبت به محیط پر تنش دانشکده پزشکی اظهار نظر نمود .با

قرار داشت و در این مطالعه ،میزان باالیی از سوء رفتار جنسی

این کار ،او از کلمه «سوء رفتار» برای توصیف این که چگونه

توسط دانشجویان گزارش شد .در این تحقیق نیز عاملین اصلی

دانشجویان پزشکی مورد بد رفتاری قرار میگیرند ،استفاده

سوء رفتار ،دستیاران و استادان بودند (.)11

کرد ،حالتی مشابه با آن چه که در کودک آزاری مشاهده

سوء رفتار با دانشجویان به عنوان منبع اصلی استرس بیان

میشود ( .)2در آن زمان ،هیچ اطالعاتی در این خصوص

شده است ( .)19نسبت باالیی از دانشجویانی که تجربه بد

موجود نبود ،اما دو سال بعد Rosenberg ،و  Silverمقالهای

رفتاری را دارند ،از عواقب آسیبهای روحی و روانی رنج

چاپ کردند که از امکان رخداد این پدیده حمایت میکرد (.)8

میبرند ( .)3 ،13همچنین نشان داده شده است که تجربه سوء

مطالعات زیادی در خصوص بد رفتاری و آزار و اذیت

رفتار با عواقب شدید و دراز مدت با سالمت روان ،از جمله

دانشجویان پزشکی در سراسر جهان انجام شده است (.)9-11

افسردگی و خودکشی در پزشکان در ارتباط است (،13-11

دانشجویان پزشکی هر شکل از سوء رفتار را بیشتر از سایر

.)3

دانشجویان گزارش کردند ( .)9برآورد تجربه سوء رفتار با

در مطالعات  Clarkو همکاران ( )10و نیز )13( Clark

دانشجوی پزشکی بسته به تعریف آن از  31درصد ( )13تا 91

رفتارهایی مثل کوچک شمردن دانشجو ،ترس از استاد و انتظار

درصد ( )1متغیر است .در مطالعهای در ژاپن ،فراوانی سوء

بیجای استاد از دانشجو به عنوان رفتارهای نامحترمانه مطرح

رفتار با دانشجویان پزشکی 68/1 ،درصد گزارش شد (.)16
مطالعه مشابهی در پاکستان ،فراوانی سوء رفتار با دانشجویان
پزشکی را  61/1درصد گزارش کرد (.)12
نتایج مطالعه  Arja Rautioو همکاران نشان داد که حدود

شده است .بسیاری از دانشجویان به مشکل سوء استفاده استاد
از قدرت خود اشاره داشتند که توجه به آن و یافتن راه
حلهایی برای آن ،میتواند روابط استاد و دانشجو را بهبود
بخشد و محیط آموزشی سالمی ایجاد کند.

نیمی از دانشجویان نوعی از سوء رفتار از طرف کارکنان را در

در مطالعهای که با هدف بررسی رفتارهای نامحترمانه از

طی تحصیالت دانشگاهی خود را تجربه کرده بودند که

دیدگاه استادان و دانشجویان انجام شد ،با وجود این که

شایعترین انواع آن ،به ترتیب تحقیر و اهانت ( 33درصد)،

رفتارهای توهینآمیز قابل توجه نبودند ،اما به دلیل اثرات

اظهارات منفی ( 03درصد) ،فریاد زدن ( 10درصد) ،آزار و

مخرب آنها ،پیشنهاد شده بود که اتخاذ راهکارهایی برای

اذیت جنسی و سایر اشکال بد رفتاریهای جنسیتی (12

ایجاد محیطهای مناسب یاددهی و یادگیری بسیار ضروری

درصد) و تعیین وظایف به عنوان مجازات ( 10درصد) بودند

است (.)11

( .)9مطالعه  Baldwinو همکاران نشان داد که دانشجویان

با توجه به این که سوء رفتار با دانشجویان به عنوان یک

پزشکی اغلب به اشکال مختلف مورد اذیت و آزار کالمی ،از

منبع اصلی از استرس بیان شده است و احتمال ایجاد
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آسیبهای روحی و روانی ناشی از آن از جمله افسردگی و

در محیطهای بالینی بر اساس جنسیت) ،مورد بررسی قرار

اضطراب وجود دارد و از طرف دیگر وجود مطالعات محدود

گرفت .تجربه هر نوع سوء رفتار با پاسخ بلی و خیر توسط

در این زمینه در ایران ،این مطالعه با هدف بررسی فراوانی سوء

دانشجویان گزارش شد (این امکان وجود داشت که دانشجو

رفتار با دانشجویان پزشکی در دوره بالینی و عوامل مرتبط با

بیش ا ز یک نوع سوء رفتار را گزارش نماید).

آن انجام شد.

در صورتی که رفتارهای آزار دهنده توسط شرکت کنندگان
تجربه شده بود ،از آنان خواسته میشد که بیان کنند چه افرادی

روش کار
پژوهش حاضر یک مطالعه مقطعی بود که توسط دفتر
توسعه آموزشی دانشکده پزشکی کرمان اجرا شد .کلیه
دانشجویان پزشکی مقطع بالینی (کارآموز ،کارورز) و دستیاران
پزشکی از طریق سرشماری انتخاب شدند .ابزار گردآوری
اطالعات ،یک پرسشنامه دو قسمتی بود که بخش اول آن
حاوی اطالعات فردی شامل سن ،جنس ،مدت زمان گذرانده
شده توسط دانشجو ،وضعیت تأهل ،بومی یا غیر بومی بودن
بود و بخش دوم آن پرسشنامهای بود که در پژوهشی مشابه
( )16مورد استفاده قرار گرفته بود .به منظور استفاده از آن،
گویههای پرسشنامه پس از ترجمه ،در چندین نوبت جهت
تطبیق فرهنگی و همچنین تطبیق با نظام آموزشی جاری در
دوره بالینی ،مورد بازنگری قرار گرفت .روایی صوری و
محتوایی پرسشنامه توسط استادان و صاحبنظران مورد تأیید
قرار گرفت .پایایی پرسشنامه با استفاده از مطالعه پایلوت
 3/62تعیین شد.

باعث این سوء رفتار بودهاند (استادان ،دستیاران ،کارورزان،
پرستاران ،پرسنل بیمارستان ،تکنسینهای پزشکی ،بیماران و یا
همراهان بیماران) و واکنش آنها نسبت به این سوء رفتار
چگونه بوده است (خشم ،برخورد جزیی ،فراموش کردن رفتار
آزار دهنده ،کاهش اشتیاق برای یادگیری ،ناراحتی و عصبانیت،
افسردگی ،ترس ،اشتیاق بیشتر به یادگیری و فکر کردن به ترک
تحصیل).
در این مطالعه ،دانشجویان در پاسخگویی به سؤاالت
پرسشنامه آزاد بودند .پرسشنامه بدون نام و نام خانوادگی و
در کمال رازداری و دور از دید محقق تکمیل شد و به
دانشجویان هم اطمینان داده شد که از اطالعات پرسشنامه
فقط در جهت اهداف تحقیق استفاده خواهد شد .موضوع
پژوهش نیز در کمیته اخالق در پژوهش دانشگاه مطرح و مورد
تصویب قرار گرفت .نتایج مطالعه با استفاده از نرمافزار آماری
 SPSSنسخه  19و آزمونهای آماری  Chi-squareو
 Spearmanمورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

در این پرسشنامه ،سوء رفتار در  3حیطه سوء رفتار
هیجانی -کالمی (فریاد زدن ،تحقیر شدن در راند بخش و یا

يافتهها

کنفرانسها ،تندخویی و بیادبی ،فحش و ناسزا) ،سوء رفتار

از  168نفر دانشجویی که در این مطالعه شرکت کردند82 ،

فیزیکی (تهدید شدن به آسیب فیزیکی و یا در معرض آسیب

نفر ( 11درصد) کارآموز 31 ،نفر ( 12درصد) کارورز و  06نفر

فیزیکی قرار گرفتن) و سوء رفتار آکادمیک (تعیین وظایف به

( 11درصد) دستیار بودند 91 .نفر ( 13درصد) مذکر و  22نفر

عنوان مجازات مثل کشیک اضافه ،تهدید شدن با نمره بد

( 36درصد) مؤنث 113 ،نفر ( 23درصد) مجرد و  131نفر (61

ناحق ،تهدید غیر منصفانه به پاس نشدن در دوره ،اظهار نظر

درصد) بومی بودند (جدول .)1

منفی در مورد دانشجو به عنوان یک پزشک و یا ادامه رشته

 116نفر ( 90درصد) از شرکت کنندگان اظهار داشتند که در

پزشکی توسط دانشجو) و تبعیض جنسیتی (تعیین وظایف در

طول مقطع بالینی فعلی خود ،با رفتارهایی مواجه شدهاند که

محیطهای بالینی بر اساس جنسیت دانشجو ،ارزشیابی دانشجو

برای آنها آزار دهنده بوده است و یا فکر کردند که مورد سوء
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رفتار قرار گرفتهاند .جدول  1فراوانی سوء رفتار را به تفکیک
مقطع بالینی و نوع سوء رفتار ،نشان میدهد.
جدول  . 1توزیع فراوانی سوء رفتار در دانشجویان پزشکی مقطع بالینی به تفکیک مقطع و نوع سوء رفتار
P-value

کارآموز

کارورز

دستیار

تعداد (درصد)

تعداد (درصد)

تعداد (درصد)

سوء رفتار هیجانی -کالمی

(23 )81

(31 )90

(03 )86

3/19

سوء رفتار فیزیکی

(9 )13

(13 )10

(11 )01

3/31

سوء رفتار آکادمیک

(63 )69

(03 )26

(11 )60

3/36

تبعیض جنسیتی

(13 )18

(16 )19

(11 )01

*3/31

جدول  .1توزیع فراوانی سوء رفتار در دانشجویان پزشکی مقطع بالینی به تفکیک خصوصیات دموگرافیک و نوع سوء رفتار
نوع سوء رفتار

جنسیت

وضعیت تأهل

وضعیت سکونت

سوء رفتار هیجانی -کالمی

سوء رفتار فیزیکی

سوء رفتار آکادمیک

تبعیض جنسیتی

تعداد (درصد)

تعداد (درصد)

تعداد (درصد)

تعداد (درصد)

مذکر

(83 )91

(19 )11

(62 )23

(12 )61

مؤنث

(61 )29

(11 )13

(39 )63

(03 )33

P-value

3/303

3/103

3/103

*3/331

مجرد

(130 )81

(13 )16

(81 )69

(62 )11

متأهل

(08 )86

(13 )10

(01 )23

(13 )36

P-value

3/833

3/033

3/863

3/013

بومی

(86 )81

(19 )19

(69 )68

(11 )11

غیر بومی

(13 )82

(11 )18

(31 )21

(01 )13

P-value

3/203

3/883

3/633

3/103

بیشترین میزان سوء رفتار هیجانی -کالمی از طرف دستیاران
( 16/3درصد) و بعد از آن استادان ،پرستاران ،بیماران ،همراهان
بیماران و سایر پرسنل (به ترتیب با  11/6 ،13/3 ،18/3 ،32/3و
 11/3درصد) بود.

بیماران ،کارآموزان و سایر پرسنل (به ترتیب با ،11/3 ،60/3
 9/3 ،9/3 ،10/3و  9/3درصد) بود.
بیشترین واکنش هیجانی به سوء رفتار هیجانی -کالمی،
احساس ناراحتی و عصبانیت ( 38/3درصد) بیان شد و بعد از

بیشترین میزان سوء رفتار فیزیکی از طرف همراهی بیماران

آن ،خشم ،فراموش کردن رفتار آزار دهنده ،کاهش اشتیاق برای

( 80/3درصد) و بعد از آن بیماران ،دستیاران و استادان (به

یادگیری ،برخورد جزیی ،احساس افسردگی ،فکر کردن به

ترتیب با  6/6 ،13/3و  6/6درصد) بود.

ترک تحصیل ،ترس و اشتیاق بیشتر به یادگیری (به ترتیب با

بیشترین میزان سوء رفتار آکادمیک از طرف دستیاران (23/3
درصد) و بعد از آن استادان ( 13/1درصد) بود.

 11/6 ،13/3 ،18/3 ،32/3و  11/3درصد) بود.
بیشترین واکنش هیجانی به سوء رفتار فیزیکی ،خشم (16/3

بیشترین میزان تبعیض جنسیتی از طرف استادان (66/3

درصد) بیان شد و بعد از آن به ترتیب ،احساس ناراحتی و

درصد) و بعد از آن دستیاران ،بیماران ،پرستاران ،همراهان

عصبانیت ،کاهش اشتیاق برای یادگیری ،برخورد جزیی ،فکر
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کردن به ترک تحصیل ،فراموش کردن رفتار آزار دهنده ،ترس،

همکاران ( )11این فراوانی را  61/1درصد گزارش کردند .بر

اشتیاق بیشتر به یادگیری و احساس افسردگی (به ترتیب با

اساس مطالعات قبلی ،تجربه سوء رفتار با دانشجوی پزشکی

 16/6 ،10/0 ،0/0 ،10/3 ،10/3 ،16/6 ،13/3و  1/3درصد)

بسته به تعریف آن از  31درصد ( )13تا  91درصد ( )11متغیر

بود.

است .علت بیشتر بودن فراوانی سوء رفتار در مطالعه حاضر،

بیشترین واکنش هیجانی به سوء رفتار آکادمیک ،احساس

ممکن است به دلیل تعاریف متفاوت از سوء رفتار در

ناراحتی و عصبانیت ( 31/1درصد) بیان شد و بعد از آن ،به

فرهنگهای مختلف و یا تعبیر متفاوت دانشجویان از نحوه

ترتیب ،فراموش کردن رفتار آزار دهنده ،خشم ،کاهش اشتیاق

رفتار با آنها در محیط بالینی باشد .مطالعه  Arja Rautioو

برای یادگیری ،احساس افسردگی ،برخورد جزیی ،فکر کردن

همکاران نشان داد که دانشجویان پزشکی بیشترین میزان سوء

به ترک تحصیل ،ترس ،اشتیاق بیشتر به یادگیری (به ترتیب با

رفتار را تجربه میکنند (.)9

 9/1 ،9/3 ،1/6 ،10/3 ،11/3 ،18/0 ،01/3و  3/3درصد) بود.

از نظر تجربه کلی سوء رفتار در مطالعه حاضر ،بین

بیشترین واکنش هیجانی به تبعیض جنسیتی ،فراموش کردن

دانشجویان مؤنث و مذکر تفاوت معنیدار از نظر آماری وجود

رفتار آزار دهنده ( 08/3درصد) بیان شد و بعد از آن به ترتیب،

نداشت .در صورتی که دانشجویان مذکر ،سوء رفتار هیجانی-

احساس ناراحتی و عصبانیت ،خشم ،کاهش اشتیاق برای

کالمی و تبعیض جنسیتی را بیشتر از دانشجویان مؤنث گزارش

یادگیری ،برخورد جزیی ،احساس افسردگی ،فکر کردن به

کردند .در انواع دیگر سوء رفتار بین دانشجویان مؤنث و مذکر،

ترک تحصیل ،اشتیاق بیشتر به یادگیری (به ترتیب با ،06/3

تفاوت معنیدار از نظر آماری وجود نداشت .در مطالعه مشابه،

 11/11،8،316،1103 ،8/3 ،3/6 ،1/0 ،10/3و  1/1درصد) بود.

فراوانی سوء رفتار هیجانی -کالمی ،فیزیکی و آکادمیک بین

بین فراوانی انواع سوء رفتار با مدت دوره گذرانده شده در

دانشجویان مؤنث و مذکر اختالفی نداشت؛ در صورتی که سوء

مقطع کارآموزی و کارورزی ارتباط معنیدار از نظر آماری

رفتار جنسی و تبعیض جنسیتی در دانشجویان مؤنث بیشتر از

وجود نداشت (.)P < 3/313

دانشجویان مذکر گزارش شد .بیشترین نوع سوء رفتاری که در

بین فراوانی سوء رفتار هیجانی -کالمی با مدت دوره
گذرانده شده در مقطع دستیاری ،ارتباط معکوس معنیدار از

مطالعه حاضر گزارش شد ،سوء رفتار هیجانی -کالمی بود که
با مطالعات مشابه همخوانی دارد (.)16

نظر آماری وجود داشت ( .)P = 3/311 ،r = -3/31بین

از نظر تجربه کلی سوء رفتار بین کارآموزان ،کارورزان و

فراوانی انواع دیگر سوء رفتار با مدت دوره گذرانده شده در

دستیاران ،تفاوت معنیدار آماری وجود نداشت .در بین انواع

مقطع دستیاری ،ارتباط معنیدار از نظر آماری وجود نداشت

سوء رفتار ،نوع فیزیکی در دستیاران بیشتر و تبعیض جنسیتی

(.)P < 3/313

در آنها کمتر از کارآموزان و کارورزان گزارش شده است.
دلیل بیشتر بودن سوء رفتار فیزیکی در دستیاران ،ممکن است

بحث و نتیجهگیری
نتایج مطالعه حاضر نشان داد که فراوانی سوء رفتار با
دانشجویان شرکت کننده در مطالعه  90/3درصد میباشد که
نسبت به مطالعات مشابه بیشتر است .مطالعه Shizuko
 Nagata-Kobayashiو همکاران ( )16فراوانی سوء رفتار
با دانشجویان پزشکی را  68/1درصد و مطالعه ثناگو و

برخورد بیشتر آنها با بیمار و همراهی بیمار و همچنین
مسؤولیت بیشتر آنها در قبال بیماران باشد.
در مطالعه حاضر ،هر چه طول مدت گذرانده شده در مقطع
دستیاری ،بیشتر میشد ،سوء رفتار هیجانی -کالمی کمتر
گزارش میشد که دلیل این موضوع ،شاید کسب تجربه بیشتر
در زمینه مهارتهای ارتباطی باشد.
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دستیاران در سوء رفتارهای هیجانی -کالمی و آکادمیک به

بین بد رفتاری با دانشجوی پزشکی را با بد رفتاری در دوران

عنوان بیشترین افرادی که باعث سوء رفتار بودند ،گزارش

کودکی بیان کردند؛ به این صورت که استادانی که در دوران

شدند .این امر ،شاید به این دلیل باشد که دوره دستیاری یکی

دانشجویی مورد سوء رفتار قرار گرفتهاند ،در آینده با احتمال

از دورهای آموزشی پر استرس است که نتیجه آن میتواند

بیشتر در مورد دانشجویان خود مرتکب این گونه رفتارها

منجر به تحریک پذیری بیش از حد معمول آنها ،عصبانیت و

میشوند ( .)16برای شکستن این زنجیره معیوب ،سیستم

انتقال آن به کارآموزان و کارورزانی شود که از لحاظ موقعیت

آموزشی باید از بروز هر گونه سوء رفتار پیشگیری کنند،

آکادمیک ،در سطح پایینتری از دستیاران قرار دارند.

حقوق دانشجویان را مورد توجه قرار دهند و محیطهای

همراهان بیماران به عنوان بیشترین مرتکبین سوء رفتار
فیزیکی ،گزارش شدند .این موضوع ،میتواند لزوم آموزش

آموزشی دلسرد کننده را به محیطهای مشوق یادگیری تبدیل
نمایند (.)16

مهارتهای ارتباطی (بیمار ،همراه بیمار و غیره) را برای

نتیجهگیری:

دانشجویان بالینی خاطر نشان سازد.

مطالعه حاضر نشان داد که تجربه رفتارهای آزار دهنده با

احساس ناراحتی و عصبانیت ،بیشترین و اشتیاق بیشتر به

دانشجویان پزشکی در محیط بالینی شایع است .با توجه به این

یادگیری ،کمترین واکنش هیجانی نسبت به انواع سوء رفتار

که رسالت اصلی دانشگاهها پژوهش ،تدریس و یادگیری است

گزارش شد.

و محیط آموزشی نه تنها برای آموزش ،بلکه برای ایجاد نگرش

مطالعات مختلف نشان دادهاند که سوء رفتار با دانشجوی

مثبت دانشجو نسبت به هویت حرفهای خود و یادگیری

پزشکی ،تأثیرات منفی روی سالمت و عملکرد وی دارد (،11

همیشگی بسیار اهمیت دارد ،تجربه رفتارهای آزار دهنده در

 .)2 ،8 ،13نتایج مطالعه حاضر نیز حاکی از این تأثیرات

این محیط ،میتواند منجر به آسیبهای روحی و روانی مثل

میباشد 80 .نفر از دانشجویان گزارش کردند که به دلیل

افسردگی و اضطراب در دانشجویان گردد .بنابراین ،سیستم

مواجهه با انواع سوء رفتار ،اشتیاق برای یادگیری در آنها

آموزشی به منظور بهبود محیط یادگیری ،نیاز به اقدامات

کاهش یافته است 19 .نفر نیز به ترک تحصیل فکر کردند.

پیشگیرانه جهت حل این مشکل جدی دارد.

اگر بد رفتاری با دانشجویان در یک واحد آکادمیک شایع

محدودیتها:

باشد ،موفقیت آن واحد در انجام وظایف اصلی خود که شامل

سوء رفتار یک تجربه ذهنی است و افراد ممکن است تعابیر

پژوهش ،آموزش و یادگیری است ،مورد تهدید قرار میگیرد.

متفاوتی از این گونه رفتارها داشته باشند .رفتاری که برای یک

پس یک سیستم آموزشی ،میبایست توانایی خود برای ایجاد

فرد آزار دهنده محسوب میشود ،ممکن است برای دیگری

یک محیط امن یادگیری را مورد ارزیابی قرار دهد (.)9

رفتار عادی تلقی شود.

بیشتر دانشجویان پزشکی ،استادان خود را به عنوان الگو در

از طرف دیگر ،با توجه به این که شرکت در مطالعه اختیاری

محیطهای حرفهای آینده میدانند .نگرش بدبینانه استادان

بود ،ممکن است شرکت کنندگان در مطالعه معرف تمام

نسبت به دانشجویان ،کارکنان بیمارستان ،بیماران و حتی خود

دانشجویان مقطع بالینی (کارآموزان ،کارورزان و دستیاران)

حرفه پزشکی ،ممکن است نگرش منفی نسبت به حرفه و

نباشند و یا دانشجویانی که سوء رفتار را بیشتر تجربه کردهاند،

شغل پزشکی را در ذهن دانشجویان القا کند (.)16

تمایل بیشتری به شرکت در مطالعه داشته باشند.

 Kluftنشان داد که بد رفتاری با دانشجوی پزشکی
میتواند در آینده منجر به بد رفتاری وی با بیمار گردد.شباهت
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 همچنین از دانشجویان و دستیاران پزشکی جهت همکاری،آن
. تشکر و قدردانی میگردد،در اجرای طرح

سپاسگزاری
بدینوسیله از معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی کرمان
 و تأمین بودجه93/90 جهت تصویب طرح پژوهشی به شماره
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Background & Objective: Studies indicated that medical student abuse is likely to have a
considerable negative effect. Compared to non-abused students, abused students reported more
anxiety, depression, difficulty with learning, thoughts of dropping out, and alcohol use problem.
Other studies showed that stress associated with being abused negatively impacted on career
decisions.
Methods: This was a cross-sectional study carried out by Medical Educational Development Office
of Kerman University of Medical Sciences, Kerman, Iran. All medical students in clinical course
were selected through census method. Students' viewpoint towards treatment in clinical setting
evaluated using a questionnaire. The validity of the questionnaire confirmed by a number of experts
and its reliability determined using a pilot study with Cronbach’s alpha 0.67.
Results: One hundred sixty eight questionnaires were completed. Medical student abuse was
reported by 93% of the respondents. Verbal abuse was the most frequently experienced abuse
followed by academic abuse, gender discrimination, and physical abuse. Physician’s residents were
the most often reported as abusers. The most frequent emotional response to abuse was sadness
(97%).
Conclusion: Experience of abuse in clinical setting is common among medical students. To
improve the learning environment, medical educators need to take action to resolve this serious
issue.
Key Words: Abuse, Clinical setting, Medical student
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