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Abstract 

Introduction: In every area of human activity, without a doubt, ethics and moral values have a 

significant role in directing behavior. Educational citizenship behaviors are voluntary and optional. 

Without formal aspects of students' behaviors, by social interaction, with a motivation of friendship, 

assistance, participation beyond the formal role and participation in the implementation of laws, 

regulations and training practices are implemented. This study aimed to analyze the educational 

citizenship behavior and factors affecting its implementation. 

Methods: In this descriptive-analytical study, the sample included 290 students in Nursing and 

Midwifery School of Kerman University of Medical Sciences in 2015. Sampling by census method 

was conducted. The questionnaire of educational citizenship behaviors (ECBQ) was used for data 

gathering. The questionnaires were distributed and were completed by students. Data, using 

descriptive and analytical, statistical tests (Pearson’s correlation coefficient, independent t-test, 

ANOVA) were analyzed in SPSS 18 software. 

Results: The mean score of the educational citizenship behavior of students (66.64 ± 7.73) was 

desirable. Between educational citizenship behavior and age (P = 0.001) a significant positive 

correlation was observed. In addition, between educational citizenship behavior and gender (P = 

0.001), as well as marital status (P = 0.001) there were significant positive correlations. However, 

in educational citizenship behavior with field of study, grade, educational terms and indigenous 

status, there was no significant relationship. 

Conclusions: Higher education requires increased focus on ethics in programs and scientific 

projects for students. If religious beliefs and educational citizenship behavior get combined together, 

it may strengthen the staff training in future. 
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 مقاله پژوهشی            یآموزش پرستارنشریه 
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مقدمه

اند به وجود آمده یکه با پا گذاشتن بشربه جوامع مدن یمدن یرفتارها

مختلف  یهامحور توجه صاحبنظران وپژوهشگران عرصه ربازیاز د

نکات مورد  نکهیا رغمیعل (1)اند قرار گرفته یوروانشناس یجامعه شناس

کار طرح و بسط  یهاطیمح یاغلب برا ،یمدن یدر حوزه رفتارها دیتاک

را  الزم نهیزم زین یلیتحص یهاطیو مح طیحال، شرا نیا با اندافتهی

 ی. رفتارها(2) دارا هستند ییرفتارها نیشدن افراد در چن ریدرگ یبرا

الزم است  شودیمو دانش آموزان مطالعه  انیآنگاه که در دانشجو یمدن

ود. ش یاشاره و بررس یلیتحص یمدن یرفتارها یتحت عنوان اختصاص

که  ودشیاطالق م ییبه رفتارها یلیتحص-یمدن یارهارفت یدر نگاه جزئ

شده در شرح  فیو تعر یدارند، جنبه رسم یاریو اخت یاراد یتیماه

ه ب یدانش آموزان ندارند، ول ای انیدانشجو یلیتحص یاعمال و رفتارها

، ینوع دوست یهازهیانسان، همراه با انگ یاجتماع ییواسطه تعامل جو

 چکیده

را در  یسهم قابل توجه یاخالق یهااخالق و ارزش دیزند، بدون ترد یم تیکه انسان دست به رفتار وفعال یادر هر عرصه مقدمه:

دارند، جنبه  یاریو اخت یاراد یتیکه ماه شودیاطالق م ییبه رفتارها یلیتحص-یمدن ی. رفتارهاکنندیم فایا یرفتار و یجهت ده

انسان، همراه با  یاعاجتم ییبه واسطه تعامل جو یندارند، ول انیدانشجو یلیتحص یرفتارهاشده در شرح اعمال و  فیو تعر یرسم

له به مرح یمقررات و رسوم آموزش ن،یقوان یو مشارکت در اجرا یرسم یهامشارکت فراتر از نقش ،یرسان یاری ،ینوع دوست یهازهیانگ

اجرا شده  انیوعوامل مؤثر برآن در دانشجو یلیتحص -یمدن یفتارهار تیرعا زانیم ی. پژوهش حاضر با هدف واکاوندیآیاجرا در م

 است.

دانشگاه علوم  یراز ییماما یدانشکده پرستار ان،ینفر از دانشجو 299نمونه پژوهش شامل  ،یلیتحل -یفیمطالعه توص نیدر ا روش کار:

پژوهش  یهاداده یآورجمع یانجام شد. ابزار مورد استفاده برا یسرشمار وهیبه ش یریبودند. نمونه گ 1391کرمان در سال  یپزشک

ها . دادهدیگرد لیتکم یوبه روش خود اظهار عیتوز انیدانشجو نیها ب( بود. پرسشنامهECBQ) یلیتحص یمدن یپرسشنامه رفتارها

مورد  SPSS 18( در نرم افزار ANOVAمستقل،  یت رسون،یپ یهمبستگ بی)ضر یلیو تحل یفیآمار توص یهابا استفاده از آزمون

 قرار گرفتند. لیو تحل هیتجز

 ینمره رفتارها نبی داشت قرار مطلوب سطح در( 22/21 ± 33/3) نیانگیبا م انیدانشجو یلیتحص -یمدن ینمره رفتارها ها:یافته

 دختران و یمدن ینمرات رفتارها نیب نیمشاهده شد، همچن ی( ارتباط مثبت ومعنا دارP=  991/9سن ) ریبا متغ یلیتحص -یمدن

 مشاهده شد. یدار یمعن ی( تفاوت آمارP=  991/9) نیو متأهل نی(، و مجردP=  991/9پسران )

وجه . با تباشدیم انیدانشجو یبرا یعلم یهاها و پروژهآموزش اخالق در برنامه یتمرکز رو شیافزا ازمندین یآموزش عال نتیجه گیری:

ارمندان ک تیشوند، ممکن است که قادر به ترب تیدر کنار هم تقو یمدن یو رفتارها یمطالعه انجام شده. اگر اعتقادات مذهب جیبه نتا

 .میباش ندهیبهتر در آ

 یپرستار ان،یدانشجو ،یلیتحص یمدن یرفتارها ها:یدواژهکل
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 یو مشارکت در اجرا یرسم یهااز نقش تر، مشارکت فرایرسان یاری

. (3) ندیآیبه مرحله اجرا در م ی، مقررات و رسوم آموزشنیقوان

 یداوطلبانه، انسان دوستانه، ارزش ییرفتارها ،یلیتحص یمدن یرفتارها

 دانش ای انیاست که اغلب بدون چشم داشت، توسط دانشجو یو اخالق

که رفتار  دهدینشان م اهد. شو(1, 1) دیآیآموزان به مرحله اجرا در م

 نیو همچن انیاز عدم صداقت دانشجو یریجلوگ یبرا یالهیوس یمدن

 دهنیآ یانسان یروین ان،ی. دانشجوباشدیها مآن یبهبود عملکرد علم

 یدر مؤسسات آموزش عال انیدانشجو یبرا نیها هستند. بنابراسازمان

ق ها، اخالبه اندازه حفظ ارزش یلیبه سطح برتر عملکرد تحص دنیرس

است که در آن عالوه  یطیدارد. دانشکده مح تیمثبت اهم یو رفتارها

اسخ به در پ زین انی، دانشجوپردازندیدانش م جیبه ترو دیاسات نکهیبر ا

که به موسسه  یی. دانشجو(2)کنند یم تیفعال دیاسات یانتظارات آموزش

 ناسد،موسسه را بش یهادارد ارزش لیخود تعهد دارد، تما یآموزش

را  یرو ممکن است رفتار مدن نیشرکت کند و از ا هاتیفعاالنه در فعال

 .(3)بروز دهد 

( نشان دادکه انجام دادن 2919و همکاران ) Ehtyarمطالعه  جینتا

نجر شود م انیدانشجو شتریب یلیتحص تیبه موفق تواندیم یمدن یرفتارها

(9) Khalid ( ن2913و همکاران )یکه به طور کل دندیرس جهینت نیبه ا زی 

 یدنم یدر رفتارها شتر،یب یمذهب یشدن افراد با وابستگ ریاحتمال درگ

 یلیتحل یفیتوص یامطالعه زی( ن1393) هییاستخرو یی. رضا(9)است  شتریب

در  یلیتحص یمدن یورفتارها یارتباط سالمت معنو یبررس"با عنوان

جام داد. ان "کرمان یدانشگاه علوم پزشک یلیتکم التیتحص انیدانشجو

باالتر باشد احتمال  یپژوهش نشان دادکه هر چه سالمت معنو یهاافتهی

 یهاافتهی. (19)باالتر است  یمدن یدر رفتارها انیوشدن دانشج ریدرگ

 تی( نشان دادکه وضع1393وهمکاران ) یبن کیول یریمطالعه نص

 باالتر از حدمتوسط انیدانشجو یآموزش یواثربخش یلیتحص یرفتارمدن

 یهامؤلفه نیآن شد که از ب انگریچندگانه ب ونیرگرس لیتحل جینتا .باشدیم

 روابط یبه قواعد وبرقرار یبندیپا یها، مؤلفهیلیتحص یمدن یرفتارها

از  (1)ند دار یآموزش یاثر بخش ینیب شیرادر پ ریتأث نیشتریب مانهیصم

که در  افتندی( در2991و همکاران ) Allisonاز جمله:  یمطالعات یطرف

 یو بهره ور یلیتحص تیبا موفق یارتباط مثبت یرفتار مدن ،یعرصه دانشگاه

 نیب یدار ی( رابطه معن2991) Hoy& DiPaola .(11)دارد  ییدانشجو

ند بدست آورد رستانیدر دانش آموزان دب یلیتحص تیو موفق یرفتار مدن

(12). Kernodle & Noble (2913در مقاله ادراک )جهینت نیخود به ا ی 

 انیدانشجو یلیبه ارتقاء تحص تواندیم یبر رفتار مدن شتریب دیکه تاک دندیرس

که باشند،  یطیدر هر عرصه و مح یمدن یها. رفتار(13)منجر شود 

 یراکه تاکنون ب ییندهایشایپ نیدارند. از مهمتر ییامدهایو پ ندهایشایپ

شده، عدالت و اخالق است  ادیاز آنها  یمدن یشدن افراد در رفتارها ریدرگ

 کیرا به عنوان  یرفتار مدن یاز مؤسسات آموزش عال یاری. اگرچه بس(2)

ا اند. امگنجانده شانیدر برنامه درس انیدانشجو یابر یموضوع مهم آموزش

 .(11)محدود است  یاز رفتار مدن انیاستفاده دانشجو زانیدر مورد م قیتحق

دارد،  وجود ایکه در دن یمتعدد یها ورشته هاانواع دانشگاه انیم از

 ایکه در تمام دن یکیاستراتژ تیبه خاطر موقع یعلوم پزشک یهادانشگاه

 ،یاداقتص ،یاسیس ئهیاول میبر سر مفاه یدارند، اغلب محل کشمکش اصل

وم عل یهااز دانشگاه یشمندانیاند شهیهم و و...بوده اند یفرهنگ ،یاجتماع

. (11)اند شده یوارد ومنشا تحوالت بزرگ ییهاحوزه نیبه چن یپزشک

د وار یشخص اتیواخالق دیها، عقاارزش یسر کیبا  یپرستار انیدانشجو

ت و مثب تواندیصفات م نیاز ا یشوندکه تعداد یم یپرستار یهادانشکده

هم مسئله م کی یباشد. اعتقادات واعمال اخالق یمنف تواندیم زین یتعداد

 تیاز اهداف مهم آموزش ترب یکی رایاست، ز یپرستار انیمرب یبرا

. با توجه (12)باشند  یدر سطح مناسب یاست که از لحاظ اخالق یانیدانشجو

ت مهم اس یو سازمان یمیت ،یعملکرد فرد شیدر افزا یرفتار مدن تیبه اهم

 میشبا انیدانشجو نیدر ب یرفتار مدن شیافزا یراهها یکه مداوم در جستجو

 .(9) میآماده کن شانیکار ندهیمواجهه با آ یتا آنها را برا

کنش و  وارزش های اخالقی سرچشمه بسیاری از رفتارها و اخالق

مختلف است که از فطرت خداجوی  یهاانسان در عرصه یهاواکنش

ن اخالق تحصیلی با بنیان نظری رابطه بی (1) ردیگیها نشآت مانسان

یر ار برنامه ریزی شده تبیین پذیلی، از طریق مدل رفتتحص–رفتارهای مدنی

رفتار برنامه ریزی شده آیزن، نگرش نسبت به  الگوی. بر اساس (13) است

یک رفتار، هنجار ذهنی و کنترل رفتاری ادراک شده، سه عنصر اصلی برای 

همکاران گزارش  هاردینگ و شودیایجاد قصد ونیت رفتاری محسوب م

اخالقی پیش بینی کننده تمایل به  یهااند که گرایش به ارزشکرده

 .(19)مدنی تحصیلی( هستند  ایبت )نظیر رفتارهرفتارهای مث

که به صورت  یحرفه پرستار ریمشاغل نظ یاخالق در برخ تیرعا

ضاعف است. م تیاهم یبا جان انسان هاسروکار دارد، دارا میمستق

 یدر عمل کادر پزشک یحوزه به صورت کاربرد نیدر ا یااخالق حرفه

 ای ده،یصفات پسند انیوتنها به ب شودیوارد م یریگ میوحوزه تصم

. ردازدپینم بیآداب ومعاشرت طب نیقوان نیووتد مارینحوه برخورد با ب

دوره  و است یانسان یرفتارها یریشکل گ یبرا یدانشگاه بستر مناسب

مهارت ها،  است که عالوه بر آموزش علوم و یزمان نیبهتر ییدانشجو

ه به . با توجشودیفراگرفته م زین یاکاربست اخالق حرفه وهیش اصول و

 یرفتارها تیرعا زانیم یکاونکات ذکر شده پژوهش حاضر با هدف وا

 اجرا شده است. انیوعوامل مؤثر برآن در دانشجو یلیتحص -یمدن

کار روش

 یپژوهش شامل تمام یجامعه آمار ،یلیتحل یفیپژوهش توص نیدر ا 

کرمان  ی، دانشگاه علوم پزشکیراز ییو ماما یدانشکده پرستار ان،یدانشجو

 یصورت گرفت. جهت جمع آور یبه روش سرشمار یریبودند. نمونه گ

 Educational) یلیتحص یمدن یرفتارها یاطالعات از پرسشنامه

Citizenship Behavior Questionnaire که قبالً توسط گل پرور )

. پرسشنامه مورد (1)به کار گرفته شده بود، استفاده شد  و ی( طراح1399)

گویه هایی که مشابهت باالیی داشتند حذف  مجدد قرار گرفت و یابیارز

 یمحترم دانشکده پرستار دینفر از اسات 19پرسشنامه توسط  ییشدند. روا

 بیپرسشنامه ضر ییایپا دییگرفت. جهت تأ رارق دییمورد تأ یراز ییماما

 یبود. پرسشنامه رفتارها 93/9آن  زانیکرونباخ محاسبه شد. که م یآلفا

( تا ازیامت 1) شهیاز هم کرتیل اسیدر مق هیگو 19شامل  یلیتحص -یمدن

ومشارکت،  یرسان یاری طهی( بود. پرسشنامه شامل سه حازیامت 1هرگز )

 یانرس یاری طهی. حباشدیم مانهیصم وابطر یبرقرار و به قواعد یبند یپا

به قواعد دارای  یبند یپا طهیامتیاز(، ح 2-39گویه ) 2مشارکت دارای  و

 3-11گویه ) 3با  مانهیروابط صم یحیطه برقرار ( وازیامت 9-11گویه ) 9

 31/9، 39/9 بیبه ترت هاطهیشده برای ح( بود. آلفا کرونباخ محاسبه ازیامت

هر حیطه نمره سؤاالت با یکدیگر جمع  تیازبود. جهت محاسبه ام 22/9و 

ها با مراجعه داده یآوروتقسیم بر تعداد سؤاالت آن حیطه شد. جمع

صورت گرفت.  یبه روش خوداظهار و انیبه کالس درس دانشجو یحضور
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 حیشرکت کنندگان توض یبرا روش کار به صورت کامل اهداف مطالعه و

ازآنان گرفته شد.  قیقجهت مشارکت در تح یشفاه تیداده شده و رضا

ها هنام بودن پرسشنام یکامل جهت ب نانیبه شرکت کنندگان اطم نیهمچن

ورود به مطالعه گذراندن حداقل  اریمحرمانه بودن اطالعات داده شد. مع و

 بود. یلیتحص ترمکی

 یها بر اساس اهداف مطالعه توسط نرم افزار آمارداده لیوتحل هیتجز

SPSS  عی)توز یفیآمار توص یهاوبا استفاده از شاخص 19نسخه 

 یت یها)آزمون یلی( و تحلاریو انحراف مع نیانگیم ،یفراوان

 ( انجام شد. رسونیپ یهمبستگ بیو ضر ANOVAمستقل،,

هاافتهی

( %2/31نفر ) 219پژوهش شرکت کردند،  نیکه در ا یینفر دانشجو 299 از

سال  12تا  19شرکت کنندگان در مطالعه  یسن فیزن وبقیه مرد بودند. ط

نفر  193 یلتحصی رشته نظر از. بود سال 12/23±  3/1ی سن نیانگیو م

رشته  ی( دانشجو%1/32نفر ) 93و  یرشته پرستار ی( دانشجو9/23%)

نفر در  29 ،یدر مقطع کارشناس انینفر از دانشجو 213بودند. تعداد  ییماما

بودند.  لینفر در مقطع دکترا در حال تحص 9ارشد و  یمقطع کارشناس

 ( بودند.%2/22) ی( وبوم%2/22مجرد ) انیدانشجو تیاکثر

 نیانگی( با م31-91) نیب انیدانشجو یلیتحص -یمدن یرفتارها نمره

مطلوب قرار داشت )حد اکثر نمره پرسشنامه  ( در سطح±21/22  33/3)

 .(1جدول ( )99

 یپرسشنامه رفتارها یهاطهیح یهمبستگ زانیم یدر بررس نیهمچن

 یندب یپا طهیومشارکت با ح یرسان یاری طهیح نیب یلیتحص یمدن

 (.P=  991/9مشاهده شد ) یبه قواعد ارتباط مثبت ومعنادار

ارتباط  (P=  991/9سن ) ریبا متغ یلیتحص -یمدن یارهانمره رفت نیب

بین نمرات رفتارهای مدنی  نیمثبت ومعنا داری مشاهده شد، همچن

 (P=  991/9) نی، و مجردین و متأهل(P=  991/9دختران وپسران )

 -یمدن ینمرات رفتارها نیاختالف آماری معنا داری مشاهده شد. اما ب

و  ،یلیرشته تحصیلی، مقطع وترم تحص یبر اساس متغیرها یلیتحص

 (.2جدول مشاهده نشد ) یداریتفاوت معن انیبودن دانشجو یبوم

 انیدر دانشجو یلیتحص یمدن یرفتارها یهاطهیح نیانگیم :1 جدول

 حد پایین وباال اریمع انحراف±  نیانگیم 

    هاطهیح

 2-39 11/1±  21/22 ومشارکت یرسان یاری

 9-11 39/3±  23/31 به قواعد یبند یپا

 3-11 91/1±  31/9 مانهیروابط صم یبرقرار

 19-99 21/22±  33/3 نمره کل

 

 آنان یفرد یهایژگیبا و انیدانشجو یلیتحص -یمدن یارتباط نمره رفتارها یبررس :2 جدول

 P-Value آماره آزمون اریانحراف مع±  نیانگیم 

 r 991/9=  19/9 12/23±  39/1 سن

 t 991/9=  -93/1  تیجنس

   91/23±  39/19 زن

   31/22±  91/9 مرد

 t 132/9=  -33/1  رشته

   91/22±  32/19 یپرستار

   92/23±  39/19 ییماما

 t 19/9=  -13/9  بودن یبوم

   39/22±  99/9 یبوم

   11/23±  19/11 یبوم ریغ

 t 991/9=  -23/3  تأهل تیوضع

   13/21±  99/9 مجرد

   13/29±  99/11 متأهل

 F 219/9=  32/1  یلیتحص مقطع

   11/22±  12/11 یکارشناس

   31/23±  21/9 ارشد یکارشناس

   12/31±  11/2 دکترا

 F 191/9=  19/1  یلیتحص ترم

   11/21±  23/3 دوم

   23/22±  12/3 چهارم

   31/22±  21/11 ششم

   12/29±  29/11 هشتم
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 یلیتحص -یمدن یپرسشنامه رفتارها یها هیگو یفیتوص یهاشاخص :3 جدول

 اریانحراف مع ± نیانگیم ها هیگو

 93/1 ± 12/3 .دهمیم دیام و یدلگرم دارند یکه مشکل درس یانیبه دانشجو

دارند،  یکه مشکل درس یفیضع انیبه دانشجو کنمیم یسع شهیهم

 کمک کنم.
19/3 ± 99/1 

 برخورد مانهیصم ستم،یکه دوست ن یانیدانشجو با یدانشگاه حت در

 .کنمیم
29/3 ± 92/1 

اده کالس استف از همه بتوانند ساکت باشم تا کنم،یم یدرکالس درس سع

 کنند.
91/1 ± 99/9 

 در را امیدرس جزوه ایکه کتاب  درخواست کند انیازدانشجو یکیهرگاه 

 .کنمیم را نکاریا دهم قرار او اریاخت
19/1 ± 913/9 

 993/9 ± 91/2 .رانگید با دوستانم باشم تا با شهیهم دهمیم حیدانشگاه ترج طیمح در

مزاحم  تا مانمیباشم، ساکت م راهرو در اگر کالسها لیزمان تشک در

 نشوم. گرید یکالسها
93/3 ± 212/2 

 222/1 ± 91/3 .کنمیتعامل نم و گفتگو یکس هستم با دانشگاه تنها در یوقت

 111/1 ± 91/3 .دهمیم حیترج ینسبت به کارهای جمع کارهای فردی را

من درخواست کمک  از شانیکه برای رفع مشکالت درس یانیبه دانشجو

 .رسانمیم یاری کنند،یم
11/1 ± 11/3 

 زنند،یحرف م که درکالس موقع درس دادن استاد یانیبه دانشجو

 .دهمیم محترمانه تذکر
12/3 ± 99/1 

 ادیدانشگاه  در انیگردانشجویراحت به د را رمیگیم ادیآنچه خودم 

 .دهمیم
99/3 ± 99/9 

 99/3 ± 11/1 .کنمیم برخورد محترمانه دیاسات و انیدانشجو با شهیدانشگاه هم در

ه موج لیکه به دل یانیورودبه کالس دانشجو ازدوست دارم استادان پس 

 به کالس راه بدهند. را دارند ریتاخ
31/1 ± 11/3 

 محترمانه به وی تذکر کند،یم یاحترام یدانشگاه به من ب در یکس یوقت

 .دهمیم
29/3 ± 99/9 

 11/3 ± 21/1 نشوم. گرانیمزاحم د تا رسانمیبه کالس م را سروقت خود شهیهم

 11/3 ± 91/3 .کنمیم محترمانه برخورد هم دیآ یخوشم نم که ازآنها یکسان با

مخالف نظرم باشد،  اگر یحت دیواسات انیدانشجو گرید به نظر شهیهم

 .گذارمیاحترام م
91/3 ± 91/9 

 -یدنم یپرسشنامه رفتارها یهاهیبه گو ییپاسخگو نیانگیم یبررس

شگاه دان طیدرمح" هیدر پاسخ به گو انینشان داد که دانشجو یلیتحص

، 91/2 نیانگیبا م "گرانید با بادوستانم باشم تا شهیهم دهم،یم حیترج

 اب شهیدانشگاه هم در" هیسطح نمره ودر پاسخ به گو نیترنییپا

 11/1 نیانگیبا م "کنمیم برخورد محترمانه دیاسات و انیدانشجو

 (.3جدول ق را داشتند )نظرات مواف نیشتریب

بحث

 یلیتحص یمدن یرفتارها تیرعا زانیپژوهش با هدف بررسی م نیا

 یکدانشگاه علوم پژش یراز ییماما یدانشکده پرستار انیتوسط دانشجو

مطالعه حاضر  جیصورت گرفت. نتا 1393-91 یلیکرمان در سال تحص

-یدر حد مطلوب م یلیتحص -یمدن یرفتارها تینشان داد، وضع

 یبر سطح باال ی( مبن2911) یبن کیول یرینص یهاافتهیباشدکه با 

شگاه دان ،یلیتکم التیتحص انیدر دانشجو یلیتحص -یمدن یرفتارها

مطالعه  یها افتهینیهمچن (1)دارد  یهمدان همخوان نایس یبوعل

-یمدن ینمره رفتارها یباال انگرسطحی( ب1391) هیاستخرو ییرضا

 یکشدانشگاه علوم پز ،یلیتکم التیتحص انیدر دانشجو یلیتحص

 .(19)دارد  یمطالعه حاضر همخوان افتهید که با کرمان بو

 یپرسشنامه رفتارها یهاهیبه گو ییپاسخگو نیانگیم یبررس نیهمچن

 ییودر پاسخگ انیمطلب است که دانشجو نینشان دهنده ا یلیتحص -یمدن

 با ادوستانم باشم ت با شهیکه هم دهمیم حیدانشگاه ترج طیدرمح" هیبه گو

 "،هیبه گو ییسطح نمره ودر پاسخگو نیترنیی، پا91/2 نیانگیبا م "گرانید

ا ب "کنمیم برخورد محترمانه دیاسات و انیدانشجو با شهیهم دانشگاه در

 ییمطالعه رضا جیاند. نتانظرات موافق را داشته نیشتری، ب11/1 نیانگیم

 یو رفتارها یرابطه سالمت معنو نیی( که با هدف تع2911) هیاستخرو

 یکدانشگاه علوم پزش ،یلیتکم التیتحص انیدر دانشجو یلیتحص -ینمد

نه برخورد محترما یرا رو دیتاک نیشتریب انیدانشجو زیشد ن جامکرمان ان

 .(19)داشتند  انیدانشجو و دیخود با اسات

ح سن سط شینتایج مطالعه حاضر بیانگر این مطلب بود که با افزا 

عه مطال جیکه با نتا رودیباال م زین یلیتحص یمدن یرفتارها تیرعا

 یرفتارها تیرعا شی( که نشان دهنده افزا1393) هیاستخرو ییرضا

( که 2919) Ehtyarمطالعه،  جیسن بودو نتا شیبا افزا یلیتحص یمدن
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 رودیسن، باالتر م شیبا افزا انیدانشجو یسازمان ینشان داد رفتار مدن

سن  شیباشد که با افزا نیامر ا نیعلت ا دی. شا(9)دارد  یهمخوان

طح س یافراد با مسائل کار رشدنیدرگ و یجوان نیسن جاناتیوکاهش ه

 ی. سطح رفتارهارودیدر آنها باال م یلیتحص یمدن یرفتارها تیرعا

االتر بود پسر ب انینسبت به دانشجو تردخ انیدر دانشجو یلیتحص یمدن

(991/9  =Pکه با نتا )بر  ی( مبن1393) هیاستخرو ییمطالعه رضا جی

دختر  انیدردانشجو یلیتحص یمدن یباالتر بودن سطح رفتارها

وهمکاران با  Dargahi (2912)مطالعه  جی. نتا(19)دارد  یهمخوان

ان نش یرانیاپرستاران  نیدر ب یسازمان یمدن یرفتارها یعنوان بررس

 یسازمان یمدن یورفتارها تیجنس نیدار ب یدهنده وجود رابطه معن

مطالعه  جیوجود نتا نی. اما با ا(19)دارد  یبود که با مطالعه ما همخوان

 ی( که نشان داد رفتار مدن2913) Justinمطالعه  جیحاضر با نتا

( و 2912) Blanchardمردان باالتر است و مطالعات  یسازمان

Ehtyar (2919که نشان دادند ه )یرفتار مدن نیب یارتباط چی 

 .(21, 29, 9)بودند  ریوجود ندارد مغا تیبراساس جنس یسازمان

رده کسب ک یلیتحص یرفتارمدن نهیرا در زم ینمرات باالتر افراد متأهل

دارد  ی( همخوان1393) هیاستخرو ییمطالعه رضا جیبودند که با نتا

نشان دهنده  زی( وهمکاران ن2912) Dargahiمطالعه  جی. نتا(19)

بود که با  یسازمان یمدن یتأهل ورفتارها نیدار ب یوجود رابطه معن

 .(19)دارد  یوانمطالعه ما همخ

وع موض کیرا به عنوان  یرفتار مدن یاز مؤسسات آموزش عال یاریبس اگرچه

 قیاند. اما تحقگنجانده شانیدر برنامه درس انیدانشجو یبرا یمهم آموزش

. به نظر (11)محدود است  یاز رفتار مدن انیاستفاده دانشجو زانیدر مورد م

ه اند وما بشده جادیا تیخلق مدن لیادب ونزاکت، به دل نیکه قوان رسدیم

که  ینی. قوانمیدوده هستمرز ومح ازمندیانسان، به شدت ن کیعنوان 

 یما تا حدود ی، ممکن است که براشوندیادب وضع م تیرعا رامونیپ

ه ک میشویمتوجه م م،یاگر از آنها استفاده کن اما ندینما جادیا تیمحدود

. دهدیبه ما دست م دیجد طیدر شرا یشتریب یراحت و تیاحساس رضا

 نییعت شینسخه از پ کیآداب ومعاشرت  قهیطر تیدرکنار رعا یینحوه آشنا

ادب ونزاکت را  گرانیدر مقابل د دیکه چگونه با دهدیشده است ونشان م

 م،یهست گرانیبا د شتریب ییکه در حال آشنا یکرد. در همان حال تیرعا

 ی. آموزش عال(22) میکن یرویپ نیقوان نیبا آرامش کامل از ا میتوانیم

 یعلم یهاها و پروژهآموزش اخالق در برنامه یتمرکز رو شیافزا ازمندین

. اگر (23)باشد یم یلیتکم التیو تحص یکارشناس انیدانشجو یبرا

کن است شوند، مم تیدر کنار هم تقو یمدن یو رفتارها یاعتقادات مذهب

تا  توانیهدف را م نی. امیباش ندهیکارمندان بهتر در آ تیکه قادر به ترب

ل در حا انیدانشجو یو رفتار مدن یسطح اعتقادات مذهب یابیبا ارز یدودح

 یهاارزش ینیگزیمناسب جهت جا یامداخله یهابرنامه یو طراح لیتحص

را  یامداخله یآموزش یهابرنامه نیمحقق کرد. ا انیدانشجو نیخوب در ب

 یذهبمثبت از جمله اعتقادات م یاز رفتارها تیو حما قیجهت تشو توانیم

هرچه  دیبا یاخالق یهارو ارزش نیو اجرا کرد. از ا یطراح یمدن یو رفتارها

طور  به دیو دانشگاهها با رندیمورد توجه قرار گ لیدر عرصه تحص عتریسر

 ینیگزیراه جا کیه عنوان مرتبط با اخالق را ب یدرس یهابرنامه یجد

با کاربرد  جهیدرنت (9)کنند  یمعرف انیدانشجو نیمثبت در ب یهاارزش

 یتجربه کامل دانشگاه کیشدن دانشجو در  ریاحتمال درگ ،یرفتار مدن

به  زایرفتارها ن نگونهیکه ا نیبا توجه به ا تی. و در نها(21) ابدییم شیافزا

، آماده کردن شوندیم نیگزیجا یآموخته شدن دارند و به آهستگ

به ما کمک  ه،یدر مراحل اول یمدن یرفتارها تیدر فهم اهم انیدانشجو

 .میکن تیترب ندهیآ یرا برا یکه حداقل، کارمندان بهتر کندیم

یریگ جهینت

مطالعه حاضر نشان دهنده مطلوب بودن سطح رفتارهای مدنی  نتایج

تحصیلی از دیدگاه دانشجویان پرستاری بود. با این وجود توجه بیشتر 

اخالقی و قوانین مدنی وهمچنین برنامه ریزی مداخالتی  یهابه ارزش

. از رسدیم در جهت تقویت هرچه بیشتر این رفتارها الزامی به نظر

به تک متغیره وتوصیفی بودن  توانیاین مطالعه م یهاتیجمله محدود

با توجه به گزارش خود فرد از میزان رعایت  نیمطالعه اشاره کرد. همچن

این رفتارها ممکن است میانگین نمره به صورت کاذبی باال گزارش شده 

عرف م یهانهتر با استفاده از نموانجام مطالعات گسترده نیباشد. همچن

ها ورشته های مختلف تحصیلی وهمچنین بررسی ارتباط آن با دانشگاه

 .شودیسایر متغیرها توصیه م

یسپاسگزار

 یارشد رشته آموزش پرستار ینامه کارشناس انیحاضر منتج از پا مقاله

 تهیمصوب کم k/339/93با کد اخالق شماره اخالق  یو طرح پژوهش

دانشکده  تی. ازحماباشدیکرمان م یاخالق دانشگاه علوم پزشک

مان کر یدانشگاه علوم پزشک یو معاونت پژوهش یراز ییماما یپرستار

از  نیالزم را به عمل آورده وهمچن یهمکار العهمط نیا بیکه در تصو

اه دانشگ ،یراز ییو ماما یدانشکده پرستار دیواسات انیدانشجو یتمام

نمودند تشکر و  یمکارطرح ه نیا یکرمان که در اجرا یعلوم پزشک

 .شودیم یقدردان

منافع تضاد

 .منافعی در این مطالعه وجود نداشت تضاد
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