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Toward purposes of Akdeniz University, Nursing 
Practice and Research Center plans to carry out 
the following activities: To develop innovative 
care practices based on clinical evidence in 
nursing and to develop the necessary manpower 
in the field of application for conducting clinical 
researches. It aims to provide nurses and 
undergraduate/graduate students who want to 
conduct research on nursing and care practices 
and to provide training in research methods 
and methods and to provide opportunities for 
students/nurses to assist in the implementation 
of research projects. In line with the results 
obtained from the researches carried out on 
central nursing and care, we create guides 
and protocols, to ensure integration with the 
application, to improve the quality of care in our 
university and in our country and to improve 
the quality of care. To carry out joint studies on 
the development of our country’s nursing with 
national and international research centers, 
universities, units, foundations, institutes and 
other disciplines that work in the fields of 
nursing-related activities. It aims to provide 
leadership in evidence-based nursing care by 
increasing school-hospital cooperation between 
the Faculty of Nursing and the University 
Hospital and other public and private hospitals. 
In the center, the board of directors, assistant 
principals, nursing faculty and nurses working 
in the hospital, two research nurses, working 
groups (including nurses from the hospital and 
nursing faculty), advisory board (composed of 
experts and experienced people in the field 
parallel to the working groups) are working.
As a result, the Center for Nursing Practice and 
Research is a pioneering center that has been 
established to conduct leadership in evidence-
based nursing care.

şirelik Uygulama ve Araştırma Merkezi amaçları 
doğrultusunda aşağıdaki çalışmaları yürütmeyi 
planlamaktadır:Hemşirelikte klinik kanıtlara da-
yalı, yenilikçi bakım uygulamalarını geliştirmek 
ve bu amaç doğrultusunda klinik araştırmaların 
yürütülmesi için uygulama alanlarında gerekli in-
san gücünü yetiştirmek, Hemşirelik ve bakım uy-
gulamaları konusunda araştırma yapmak isteyen 
hemşireleri ve lisans/lisansüstü öğrencileri araş-
tırmaya yönelterek, araştırma anlayışı ve yön-
temleri konusunda eğitim vermek ve öğrenci/
hemşirelerin araştırma projelerinin uygulanma-
sına yardımcı olmak için olanaklar sağlamayı he-
deflemektedir. Merkez hemşirelik ve bakım ile il-
gili yürütülen araştırmalardan elde edilen sonuç-
lar doğrultusunda kılavuz ve protokolleri oluştu-
rur, uygulamaya entegrasyonunu sağlamayı, üni-
versitemizde ve ülkemizde bakım sonuçlarının 
iyileştirilmesi ve bakım kalitesinin yükseltilmesi 
için dünyadaki gelişmelere paralel olarak bakım 
yöneticileri, bakım liderleri, vaka yöneticileri ve 
klinik hemşirelerinin eğitim ve gelişimlerini sağ-
lamayı, hemşirelik ile ilgili faaliyet alanlarında 
çalışmalar yapan ulusal ve uluslararası araştırma 
merkezleri, üniversiteler, birim, vakıf, enstitü ve 
diğer disiplinlerle ülkemiz hemşireliğinin geliş-
mesi yolunda ortak çalışmalar yapayı, Hemşirelik 
fakültesi ile Üniversite hastanesi ve diğer kamu 
ve özel hastaneler arasında okul-hastane iş birli-
ğini artırarak kanıta dayalı hemşirelik bakımında 
liderlik yapayı hedeflemektedir. Merkezde mü-
dür, müdür yardımcıları, hemşirelik fakültesi ve 
hastanede çalışan hemşirelerden oluşan yönetim 
kurulu, iki araştırma hemşiresi, çalışma grupları(-
hastane ve hemşirelik fakültesi’den hemşirelerin 
yer aldığı), danışma kurulu (çalışma gruplarına 
paralel alanında uzman ve deneyimli kişilerden 
oluşan) görev yapmaktadır.
Sonuç olarak, Hemşirelikte Uygulama ve Araştır-
ma Merkezi, kanıta dayalı hemşirelik bakımında 
liderlik yapmak amacıyla kurulmuş ve bu yönde 
faaliyetleri yürüten öncü bir merkezdir.

OBJECTIVE: Nursing students learn the norms 
of the community they exist and grow up as a 
part of the society they live in. The identification 
of assertive and aggressive tendencies of nursing 
students as future healthcare professionals is 
essential. The research was conducted to study 
nursing students’ assertive and aggressive 
behaviors and their socio-demographic factors.
METHOD: The population of the descriptive 
research is composed of 247 students studied 
Nursing at Biruni University Health Sciences 
Faculty between the dates 10 December and 24 
December 2018. 108 students, filled the sampling 
data collection forms thoroughly and accepted 
participating in the study, took part in the 
research. The data was acquired through student 
identification form, Rathus Assertiveness 
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HEMŞIRELIK ÖĞRENCILERININ ATILGANLIK VE SALDIRGANLIK 
DAVRANIŞLARININ INCELENMESI

ASSERTIVE AND AGGRESSIVE BEHAVIOURS IN NURSING 
STUDENT

AMAÇ: Hemşirelik öğrencileri yaşadıkları toplu-
mun normlarını öğrenerek ve toplumun bir par-
çası olarak yetişirler. Geleceğin sağlık profesyo-
nelleri olacak hemşirelik öğrencilerinin atılganlık 
ve saldırganlık eğilimlerinin belirlenmesi önem-
lidir. Çalışma, hemşirelik öğrencilerinin atılganlık 
ve saldırganlık davranışları ile etkileyen sosyode-
mografik faktörleri incelemek amacıyla yapıldı.
YÖNTEM: Tanımlayıcı olarak gerçekleştirilen 
çalışmanın evrenini, 10-24 Aralık 2018 tarihleri 
arasında Biruni Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fa-
kültesi Hemşirelik bölümünde öğrenim gören 
247 öğrenci oluşturdu. Örnekleme veri toplama 
formlarını eksiksiz dolduran ve çalışmaya katıl-
mayı kabul eden 108 öğrenci katıldı. Veriler öğ-
renci tanılama formu, Rathus Atılganlık Envanteri 
(RAE) ile Buss-Peryy Saldırganlık Ölçeği (BPSÖ) 
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Schedule (RAS) and Buss-Perry Aggression 
Questionnaire (BPAQ). The scores of RAS varies 
between -90 and +90; 10 and below represents 
timidity while below 10 shows assertiveness. 
However, BPAQ is composed of 5 sub-dimensions 
including aggression, verbal aggressiveness, 
indirect aggression, anger, and hostility. The 
scores obtained from the scale varies between 
34 and 70; 58 and below is considered low 
while 59 and 110 are accepted as normal, and 111 
and above is defined as high aggressive. In the 
statistical evaluation, percentages and Pearson 
correlation is used.
RESULTS: The median age of the students 
participated in the research is 20.55±2.09 years 
and 73.1% of them are a woman. 48.1% of the 
students are at second grade, mother of 46.3% 
graduated from primary school, father of 28.7% 
graduated from primary school, 35.2% lives in 
a family with one or two kids, 75% is a nuclear 
family, and 69.4% is financially average. 17.6% of 
the students actively smoke while 19.4% has got 
a chronic disease and only 10.2% consider their 
general health well. 75% of the students have 
intentionally chosen nursery as an occupation 
and 57.4% is happy with it. Students’ RAS score 
average is 12.63±17.62 (min=-38, max=66) while 
52.7% is at timidity level. On the other hand, 
students’ BPAQ score average is 84.81±20.04 
(min=49, max=142) and 8.3% were identified 
with high aggression. In students’ BPAQ, it is 
determined that sub-dimensions of anger 
(20.73±5.27), hostility (18.80±4.50) and physical 
aggression (17.86±6.65) are high. A relation 
between RAS and BPAQ was not found in the 
research (r=-0.067, p>0.05).
CONCLUSION: It is seen in the study that, nearly 
half of the nursery students were timid and their 
level of anger, hostility and physical aggression 
were high. Throughout the nursery education, 
training and applications supporting assertive 
behaviors are recommended.

Key words: Assertiveness, aggression, student nurse.

kullanılarak toplandı. RAE için elde edilen puanlar 
-90 ile +90 arasında değişmekte olup, 10 ve aşağı 
puan çekingenliği, 10 puan üzeri girişkenliği yan-
sıtmaktadır. BPSÖ ise fiziksel saldırganlık, sözel 
saldırganlık, dolaylı saldırganlık, öfke ve düşman-
lık olmak üzere 5 alt boyuttan oluşmakta, ölçek-
ten alınan puan 34-170 arasında değişmekte ve 
alınan puanların 58 ve aşağısı düşük, 59 ve 110 
arası normal, 111 ve üzeri yüksek saldırganlık ola-
rak değerlendirilmektedir. Istatistiksel değerlen-
dirmede ortalama, yüzdelik dağılım ve pearson 
korelasyon analizi kullanıldı. 
BULGULAR: Çalışmaya katılan öğrencilerinin yaş 
ortalaması 20.55±2.09 yıl ve %73.1’i kadındır. Öğ-
rencilerin %48.1’i ikinci sınıfta öğrenim görmekte 
olup, %46.3’ünün annesi, %28.7’sinin babası ilko-
kul mezunu, %35.2’sinin ailedeki çocuk sayısı bir 
ve iki, %75’inin aile tipi çekirdek ve %69.4’ünün 
ekonomik durumu orta düzeydedir. Öğrencilerin 
%17.6’sı halen sigara kullanmakta, %19.4’ünün 
kronik hastalığı bulunmakta ve sadece %10.2’si 
genel sağlığığı iyi olarak değerlendirmektedir. 
Öğrencilerin %75’i hemşirelik mesleğini istereye-
rek seçmiş olup sadece %57.4’ü hemşirelik mes-
leğinden memnundur. Öğrencilerin RAE puan 
ortalaması 12.63±17.62 (min=-38, max=66) olup 
%52.7’si çekingenlik düzeyindedir. Öğrencilerin 
BPSÖ puan ortalaması ise 84.81±20.04 (min=49, 
max=142) olup %8.3’ünde yüksek düzeyde sal-
dırganlık belirlenmiştir. Öğrencilerin BPSÖ’nde 
öfke (20.73±5.27), düşmanlık (18.80±4.50) ve 
fiziksel saldırganlık (17.86±6.65) alt boyutlarının 
yüksek olduğu saptandı. Çalışmada RAE ile BPSÖ 
arasında ilişki olduğu tespit edilmedi (r=-0.067, 
p>0.05).
SONUÇ: Çalışmada hemşirelik öğrencilerinin ya-
rıya yakınının çekingen kişilik özelliği gösterdiği, 
öfke, düşmanlık ve fiziksel saldırganlık düzeyleri-
nin yüksek olduğu tespit edildi. Hemşirelik eğiti-
mi süresince öğrencilerin atılganlık davranışlarını 
destekleyici eğitim ve uygulamalara yer verilmesi 
önerilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Atılganlık, saldırganlık, öğrenci 
hemşire.

INTRODUCTION: Nurses are responsible 
for correct and safe administration of oral, 
subcutaneous, intramuscular and intravenous 
medication. Medication errors (ME) are common 
health threatening mistakes that as a global 
problem increase mortality rates, length of 
hospital stay, and healthcare costs. This survey 
was conducted to evaluate the causes and 
reporting of nursing medication errors.
MATERIALS AND METHODS: The study is cross-
sectional and conducted in 2018. Ten nurses, 
working in PHI General Hospital Ohrid filled out a 
self-constructed questionnaire about medication 
errors. 
RESULTS: When asked what is the most 
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HEMŞIRELIKTE ILAÇ TEDAVISI HATALARININ 
NEDENLERI VE RAPORLANMASI

CAUSES AND REPORTING OF NURSING MEDICATION ERRORS

GİRİŞ: Hemşireler oral, subkutan, intramüsküler 
ve intravenöz ilaçların doğru ve güvenli bir şekil-
de uygulanmasından sorumludur. Ilaç tedavisi 
hataları (ME), dünya çapında ölüm oranlarını, 
hastane kalış süresini ve sağlık maliyetlerini ar-
tıran sağlığı tehdit edici hatalardır. Bu araştırma 
çalışması, hemşirelikte ilaç hatalarının nedenle-
rini değerlendirmek raporlamak amacıyla yürü-
tülmüştür.
GEREÇ VE YÖNTEM: Çalışma kesitsel olup 2018 
yılında yürütülmüştür. Phi General Hospital Oh-
rid’de çalışan on hemşire, ilaç tedavisi hataları 
hakkında kendilerini değerlendirdikleri bir form 
doldurdu.
BULGULAR: Ilaç tedavisi hatalarının en yaygın 
nedeninin ne olduğu sorulduğunda, hemşireler;
Onda üçü kolaya kaçmak; Onda üçü dozaj hata-
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