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 چکیده
 انیو دانشجو دیاسات دگاهیاز د یآموزش یهاطیحبررسی رفتار نامحترمانه در م نییمطالعه حاضر با هدف تع :هدفو  مقدمه

 انجام شد. 1395شهرکرد در سال  ییماماو  یدانشکده پرستار

و  ینفر از دانشجویان دانشکده پرستار 150نفر از اساتید و  20با استفاده از پرسشنامه،  یدر این مطالعه توصیفی مقطع :هاروش

بر اساس نمونه گیری آسان به سواالت مربوط به رفتارهای نامحترمانه  ییمل و مامااتاق ع ،یشهرکرد در سه رشته پرستار ییماما

 ینامحترمانه کالرک و اطالعات فرد یرفتارها ی. اطالعات با استفاده از پرسشنامه هادادند)برهم زننده و تهدید کننده( پاسخ 

 گزارش شد. یدو و ف یکا رمن،یمانند اسپ یلیتحل یو آزمون ها یدرصد و فراوان ار،یانحراف مع ن،یانگیو به شکل م یآورجمع

 %90استاد شرکت کننده در مطالعه  20بود. از هر  4/54±22/06میانگین سنی پنجاه شرکت کننه از هر رشته تحصیلی : هایافته

در حد  یموزشآ یهاطیرفتار نامحترمانه در مح وعیش انیو دانشجو دیاسات نظر ازسال بود.  9/38±43/43زن با متوسط سنی 

درصد( در بروز آن دخالت داشتند  60درصد در مقابل 40)دیاز اسات شتریب یکم انیمعتقد بودند که دانشجو دیاسات یمتوسط بوده ول

 نقش دارند. یآموزش یهاطینامحترمانه در مح یهاتاراندازه در بروز رف کیهر دو گروه به  انیاست که از نظر دانشجو یدر حال نیا

قابل توجه نبوده است، اما به  دیو اسات انیدانشجو یمطالعه فراوانی و شدت رفتارهای نامحترمانه از سو نیاگرچه در ا :گیرینتیجه

های یادگیری و یاددهی مناسب کامالً اتخاذ راهکارهایی برای ایجاد محیط یآموزش یهاطیدلیل اثرات مخرب چنین رفتارهایی در مح

 باشد.ضروری می

 فتار نامحترمانه، دانشجو، استادر :هاکلیدواژه

 
 ژوهشی: پنوع مقاله

 25/7/95پذیرش مقاله:   24/7/95اصالح نهایی:   29/6/95 دریافت مقاله:

. شهرکرد ییو ماما یدانشکده پرستار انیشجوو دان دیاسات دگاهیاز د یآموزش یها طیبررسی رفتار نامحترمانه در مح. ده چشمه فرانک یزهرا ، صفدر یعیندا ، شف نی، پرو الیلی وردنجان یعیرف :ارجاع

 . 37-25(:2)3 ؛1395 راهبردهای توسعه در آموزش پزشکی

 

 

 

 

             
 
 
 

 

 

 

 :مقدمه

آموزش پزشکی فرآیندی پویا، پیچیده و پرتنش است که 

(. در این بین 1گردد)ضمن آن اهداف آموزشی دنبال می

ی است که به شدت ( از مسائلincivilityرفتار نامحترمانه )

و یادگیری را مختل می کند و اغلب منجر به  یمحیط یادده

, 2ایجاد تناقض و استرس بین استاد و دانشجو می شود)
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نامحترمانه در محیط آموزشی یک نگرانی در  رفتارهای(. 3

(. در فرهنگ لغت توهین رفتار و عمل 3) باشدحال رشد می

(. رفتار 4) استغیر مودبانه و خشونت آمیز تعریف شده 

(. رفتار 5) تواند کالمی و یا غیر کالمی باشدنامحترمانه می

شود که و منش مودبانه نیز در کالم و عمل تعریف می

طی یک  Amadaتدریس تاثیر بگذارد،  طیروی مح واندتمی

مطالعه، رفتارهایی از قبیل دیر آمدن سر کالس، آماده 

های غیر نبودن برای تدریس و چشم پوشی از رفتار

مودبانه دانشجویان، بی حرمتی و تشویق دانشجویان به 

رفتارهای مشابه را در محیط آموزشی، غیر مودبانه 

و همکاران  Clark (. در مطالعه6) گزارش کرده است

رفتارهایی مانند کوچک شمردن دانشجو، ترس از استاد و 

انتظار بی جای استاد از دانشجو به عنوان رفتارهای 

ه مطرح شده است. بسیاری از دانشجویان به نامحترمان

مشکل سوء استفاده از قدرت استاد اشاره داشتند که توجه 

را بهبود داده و  وبه آن می تواند روابط استاد و دانشج

(. احترام برای یک 8, 7) شی سالمی ایجاد کندزمحیط آمو

تدریس موفق امری ضروری است و اعضای هیئت علمی یا 

ی را در خلق محیط آموزشی محترمانه مدرسان نقش حیات

 (. 8) ایفا می کنند

اساتید پرستاری با رفتارهای نامحترمانه دانشجویان چالش 

دانند چگونه با این رفتار و نمیداشته و بسیاری از آنها 

اثرات آن مقابله کنند. بعضی از این اساتید به خاطر این 

می  رفتارهای نامحترمانه شغل آموزش پرستاری را ترک

احترامی دانشجویان بر اساتید به ویژه در کنند. تاثیر بی

 (. 9ساز است)شرایط کمبود پرستار امری مشکل

دانشجویان به عنوان یک منبع اصلی از  اسوء رفتار ب

های روحی و استرس بیان شده است و احتمال ایجاد آسیب

روانی ناشی از آن از جمله افسردگی و اضطراب وجود 

احترامی در محیط آکادمیک تاثیر منفی رفی بیدارد و از ط

بر سالمت مدرس و دانشجو گذاشته و موجب تضعیف 

فرآیند یاددهی و یادگیری  ازای و ممانعت ارتباطات حرفه

 (. 10) شودموثر می

از آنجائی که در هر منطقه و سیستم دانشگاهی شرایط 

 متفاوتی چه از نظر دانشجو و چه از نظر امکانات آموزشی

اعم از نیروهای انسانی و امکانات فیزیکی آموزشی وجود 

های فرهنگی در مناطق مختلف که دارد و با توجه به تفاوت

و برخورد افراد و ارتباطات انسانی آنها تاثیر  رفتارقطعا در 

برخی موضوعات مانند که رسد  میالزمبه نظر  ،گذار است

ناطق موضوع مورد اشاره که ماهیت رفتاری دارد در م

مختلف و در شرایط متفاوت بررسی شده و علل بروز 

چنین رفتارهایی با توجه به این شرایط در مطالعات مختلف 

گردد. بدین ترتیب امکان تشخیص مشکل  بررسیای منطقه

نظور بر طرف نمودن مشکل و به دنبال آن ارائه راهکار به م

ده های انجام شگردد. بعالوه با توجه به بررسیفراهم می

های داخل کشور در این زمینه مطالعات اندکی در دانشگاه

انجام شده است. از انجا که تجارب دست اندرکاران هر 

با عنوان منبع موثقی از اطالعات مورد  تواندحرفه می

استفاده قرار گیرد و با توجه به آن که تجارب آموزشی 

ای همکاران این مطالعه و محقق نشان دهنده وجود پاره

رضایتی رفتاری در محیط آموزشی دانشگاه و باالخص نا

باشد، که به در محیط آموزشی دانشکده پرستاری می

اذعان همکاران موجبات نارضایتی و افت کیفیت آموزشی 

را فراهم نموده است. شناسایی عوامل و اشکال مختلف 

تواند ه از منظر اساتید و دانشجویان میرفتارهای نامحترمان

هکارهای موثر در کاهش این رفتارها کمک کننده در ارائه را

باشد، بعالوه از آنجا که این دو گروه خود با این مشکل در 

ارائه راهکارهای موثر از طرف آنها  انتماس هستند امک

رسند. لذا تر به نظر میبیشتر بوده و این راهکارها واقعی

بررسی رفتار نامحترمانه در  نییمطالعه حاضر با هدف تع

 انیو دانشجو دیاسات دگاهیاز د یآموزش یهاطیمح

 شهرکرد انجام شد. ییو ماما یدانشکده پرستار
 

 ها: روش

و  بتصوی از پس که مقطعی، –در این مطالعه توصیفی 

 یو فناور قاتیالزم از معاونت تحق یهاکسب مجوز

26        مجله راهبردهای توسعه در آموزش پزشکی، دوره سوم شماره دوم پاییز 1395   

D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 d
sm

e.
hu

m
s.

ac
.ir

 a
t 1

2:
02

 +
03

30
 o

n 
W

ed
ne

sd
ay

 N
ov

em
be

r 
1s

t 2
01

7

http://dsme.hums.ac.ir/article-1-120-en.html


 و همکاران یوردنجان یعیرف الیل                                                                                         یآموزش یها طیبررسی رفتار نامحترمانه در مح                 

 

 

سال اول  مین یشهرکرد در بازه زمان یدانشگاه علوم پزشک

دانشکده  انینفر از دانشجو 150 انجام شد. 95-1394

پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد در سه 

نفر( بر  50و اتاق عمل) هر کدام  ییامام ،یرشته پرستار

گیری در مطالعه شرکت نمودند. برای انتخاب اساس نمونه

 30 نینمونه اساتید از روش سرشماری استفاده شد از ب

ورود و  یارهایبر اساس مع دانشکده نیا یعلم تیعضو هئ

نفر از اعضا  20 تایافراد به شرکت در مطالعه،  نها لیتما

 مطالعه شرکت نمودند. نیدر ا یعلم ئتیه

دانشجویان پرستاری و مامایی و اتاق عمل با شرایط  کلیه

گذراندن حداقل یک ترم زیر در مطالعه شرکت نمودند:  

در ، رضایت به شرکت در مطالعه، تحصیل تحصیلی

دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد شرایط ورود به مطالعه 

اشتغال در دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد الاقل  زیاساتید ن

ترم، عضو هیئت علمی به شکل رسمی، پیمانی یا  2به مدت 

 طرحی و داشتن تمایل به شرکت در مطالعه بود. 

براساس  انیداشتن مشکالت روانی در مورد دانشجو

و  گاهمرکز مشاوره دانش دییشاور و تام دیپرونده اسات

اشتغال به تحصیل موقت یا تدریس به شکل حق التدریس 

خروج از مطالعه قرار داده شرایط  دیدر خصوص اسات

 شدند.

 ابزار

گرداوری اطالعات، پرسشنامه رفتارهای نامحترمانه  ابزار

بود. ابزار مذکور در چند مطالعه خارجی به  (Clark) کالرک

پایایی این پرسشنامه  زین رانی(. در ا12, 7است )کار رفته 

و دارای  دییبر اساس مطالعه جویباری و همکارانش تا

پرسشنامه مجزا  ومطالعه د نیدر ا .(11) باشدمی 9/0آلفای 

برای اساتید و دانشجویان استفاده شد و در کنار آن 

مشخصات دموگرافیک شامل سن، جنس، سابقه کار، درجه 

شد. سواالت بخش  یو رشته تحصیلی بررسعلمی، قومیت 

 – اختصاصی پرسشنامه در ارتباط با رفتارهای نامحترمانه

 کننده تهدید –و نامحترمانه  (Disruptive) زننده هم بر

(Threateningبودند. منظور از رفتارهای نامحترمانه )-  بر

دن سر بیهم زننده دانشجو، مواردی از قبیل بی تفاوتی، خوا

توجهی، خودداری از پاسخ دادن، استفاده از تلفن کالس، بی 

همراه، تاخیر در ورود به کالس، ترک کالس، غیبت، ایجاد 

تنش، تقلب، تقاضای بی مورد و در مورد استاد دیر آمدن 

به کالس و زود کالس را ترک کردن، آمادگی نداشتن برای 

تدریس، اجازه ندادن جهت بحث آزاد در کالس، رد کردن 

های غیر موثر آموزشی های دانشجویان، روشدر خواست

تهدید آمیز شامل طعنه  -باشد. رفتارهای نامحترمانهمی

ارسال  ،زدن، توهین قومیتی، جنسیتی، رفتارهای مبتذل

)ایمیل نامناسب(، تهدید فیزیکی، تخریب وسایل  هرزنامه

 18رفتار و پرسشنامه دانشجو  13بود. پرسشنامه اساتید 

بررسی قرار می داد. پاسخ به سواالت، در رفتار را مورد 

طیف لیکرت به صورت همیشه، معموال، برخی اوقات و 

جداگانه در  یکل طهیسواالت در دو ح نیهرگز بودند. ا

اول  طهیقرار گرفتند، ح یمورد بررس دیو اسات انیدانشجو

و نامحترمانه از نظر  زیآم دیتهد یرفتارها نیتروانراف

دوم مواجه شدن با فراوان  طهیو ح انیو دانشجو دیاسات

سال گذشته  کیکننده و نامحترمانه در  دیرفتار تهد نیتر

بود. حداکثر نمره برای هر سوال چهار وحداقل نمره کسب 

 بود.  کی شده

کلیه مالحظات اخالقی در پژوهش حاضر، مطابق اصول 

هلسینکی رعایت شد. بعد از کسب رضایت آگاهانه، 

اتید و دانشجویان عالقمند به شرکت پرسشنامه در میان اس

شده به  یآوراطالعات جمع تای. نهادیدر مطالعه توزیع گرد

قرار  لیو تحل هیمورد تجز 16نسخه  SPSSکمک نرم افزار 

همچون  یفیتوص یآمار یهاو براساس شاخص تگرف

 یهاگزارش و با آزمون اریانحراف مع ن،یانگیم ،یفراوان

 phi and Cramer's Vو  رمنیدو، اسپ یمانند کا یلیتحل

 شد. زیآنال
 

 :هایافته
کننده زن شرکت انیمطالعه اکثر دانشجو نیدر ا

نفر( از  94) فارس داشتند تینفر( و قوم 108بوده)
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 50و اتاق عمل  ییماما ،یپرستار یهااز رشته کیهر

 یکل یسن نیانگینفر در مطالعه شرکت کرده بودند که م

 تا 20 محدوده در سال 06/22±54/4گان شرکت کننده

مشغول به  3در ترم  ثرااک اندانشجوی. بودند سال 45

با  98/12تا  40/17 نیبوده و معدل آنها ب لیتحص

 (. 1 جدول)بود( 52/15±00/1) نیانگیم

درصد را  90کننده در مطالعه استاد شرکت 20 نیب از

 75فارس و  تیقوم یدرصد دارا 85داده و لیزنان تشک

 یدرصد رسم 55ساکن داخل استان و درصد آنها 

 یدر مرتبه مرب یدرصد از نظر درجه علم 75بودند و 

نفر  9درصد(،  40) ینفر از گروه پرستار 8بودند. 

 یعلم ئتیعضو ه فرن 3درصد( و  45)  ییگروه ماما

 38/9 یسن نیانگیبا م درصد( 15گروه اتاق عمل)

سال(  26تا  55) سنی محدوده در و سال ±43/43

 (.1دند)جدولبو

مشخص کردن نوع  نهیو در زم انینظر دانشجو از

 ینداشتن استاد برا یکننده آموزش، آمادگرفتار مختل

درصد  7/40با  کیاستاد هر  یذهن ینمره ده س،یتدر

آموزش بودند. از  ندیکننده فرآعوامل مختل نیشتریب

 یبا رفتارها کسالیدر طول  انیکه دانشجو ینظر دفعات

 نیشتریدر تماس بودند، ب شآموز ندیفرآ کنندهمختل

از طرف  انیدانشجو یهارفتار رد کردن درخواست

 یذهن یدهنمره، امتحان دوباره... ( و نمره رییاستاد)تغ

بود)جدول  شهیدرصد( پاسخ هم 7/14با ) کیاستاد هر 

2 .) 

به  یاحترامیب ایدست انداختن  نیب نیا در

 یهادن دانستهسئوال بر ریدرصد(، ز 3/57دانشجو)

به  یاحترامیب ایدرصد( و دست انداختن  52استاد )

 ییرفتارها نیترشیب بیدرصد( به ترت 6/50استاد)

 یگذشته برا کسالیبودند که ظرف  یاکنندهدیتهد

 نفر 58(. از نظر 3)جدول  اتفاق افتاده بود انیدانشجو

شدت رفتار نامحترمانه  انیدرصد( از دانشجو 7/38)

 انیدانشجو 47از نظر نیچنباشد. همیوسط مدر حد مت

و هم  دینامحترمانه هم در اسات یهادرصد( رفتار 3/31)

 کند. یم دایاندازه بروز پ کیبه  انیدر دانشجو

 نیترفراوان نینشان داد که از ب رمنیاسپ یآمار آزمون

کننده مشاهده شده از نظر دیکننده و تهدلختم یرفتارها

و دست  یذهن یدهبا نمره یلیتحص ترم نیب انیدانشجو

 یبه دانشجو رابطه منف یاحترامیب ایانداختن و 

 P 019/0 بی)به ترت مشاهده شد یمعناردار آمار

Value = ،198/0 - =r   036/0و P Value =  ،179/0-

= rبا  انیرفتارها از نظر دانشجو نیکه ا ی(  به طور

و در  بوده شتریب یفراوان یتر دارانییپا یهاترم

رفتارها کمترگزارش  نیباالتر ا یهابا ترم انیدانشجو

دو نشان داد که  یکا یآزمون آمار نیشده بود. همچن

 تی(، قومP Value =48/0) تیجنس یفیک یهاریمتغ نیب

(22/0=P Valueرشته تحص ،)یلی(64/0=P Value و )

 یترن رفتارها( با فراوانP Value=09/0) محل سکونت

 مشاهده نشد. یداریمعن یرابطه آمار چیل کننده هختم

 نینشان داد که ب phi and Cramer's V یآزمون آمار

 یفیک یهاریبا متغ زیکننده ندیتهد یرفتارها نیترفراوان

وجود  یداریرابطه معن چیدر مطالعه ه یمورد بررس

 (.PValue=23/0)ندارد

 یمشخص کردن نوع رفتارها نهیدر زم دینظر اسات از

کسل  یآموزش، انجام دادن رفتارها ندیننده فرآل کختم

)  در کالس یتوجه یبه کالس، ب یتفاوت یکننده و ب

 انیبا دانشجو صحبت یدرس ریغ یهامطالعه کتاب

و نداشتن استفاده از تلفن همراه در کالس  ... (، گرید

 نیشتریبه عنوان ب کالسحضور در  یبرا یآمادگ

آموزش بودند.  ندیدرصد( فرآ25) مخل کننده یرفتارها

کننده لتمخ یهارفتار نیتراست که فراوان یدرحال نیا

سال گذشته استفاده از تلفن همراه در  کیآموزش در 

)جدول  درصد( گزارش شد15) کالس و تقلب در امتحان

آموزش از نظر  ندیکننده فرآدیتهد یبعد رفتارها در (.4

سوال  ریز د،یبه اسات یاحترام یطعنه زدن و ب دیاسات

( %35با سالح ) گرانید دیبردن دانش استاد و تهد
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 و همکاران یوردنجان یعیرف الیل                                                                                         یآموزش یها طیبررسی رفتار نامحترمانه در مح                 

 

 

کننده آموزش از نظر  دیتهد یهارفتار نیترفراوان

طعنه "کننده  دیتهد یرفتارها نیب نیبودند. در ا دیاسات

( به عنوان فراوان %15) "به استاد یاحترام یزدن و ب

سال گذشته  گزارش  کیرفتار مشاهده شده در طول 

 (. 5)جدول  شد

 یها طیرفتار نامحترمانه در مح وعیش دینظر اسات از

 انی( بوده و دانشجو%50در حد متوسط) یآموزش

 درصد 60در مقابل  اساتید درصد40)دیاز اسات شتریب

 یآمار آزمون ( در بروز آن دخالت داشتند.دانشجویان

(، PValue=25/0) تیجنس نیدو نشان داد که ب یکا

       ل سکونت(، محPValue=37/0) یدرجه شغل

(52/0=PValueو نوع استخدام اسات )دی 

(45/0=PValueبا ه )یرفتارها نیترکدام از فراوان چی 

 وجود ندارد. یکننده و نامحترمانه رابطه معنادارلختم

 

 شرکت کننده در مطالعه و اساتید : ویژگی های فردی دانشجویان1جدول 

 تعداد) درصد( متغیر 

 دانشجویان
 جنسیت

 (%8/71)108 زن

 (%2/28)42 مرد

 قومیت

 (%7/62)94 فارس

 (%8)12 ترک

 (%3/25)38 لر

 (%2/1)2 سایر

 رشته تحصیلی

 (%3/33)50 پرستاری

 (%3/33)50 مامایی

 (%3/33)50 اتاق عمل

 ترم تحصیلی

 (%16)24 ترم دو

 (%4/33)50 ترم سه

 (3/11)17 ترم چهار

 (%35/27)34 ترم پنج

 (%35/17)25 ترم هفت

 (%90)18 زن جنسیت اساتید

 (%10)2 مرد

 (%85)17 فارس قومیت

3(15%) 

 (%10)2 مربی آموزشی درجه علمی

 (%75)15 مربی

 (%15)3 استادیار

 (%55)11 رسمی نوع استخدام

 (%25)5 پیمانی

 (%20)4 طرح و تعهدات

 (%75)15 داخل استان محل سکونت

 (%25)5 خارج از استان

 (%40)8 پرستاری گروه آموزشی

 (%45)9 مامایی

 (%15)3 اتاق عمل
 

 
 

مجله راهبردهای توسعه در آموزش پزشکی، دوره سوم شماره دوم پاییز 1395    29 

D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 d
sm

e.
hu

m
s.

ac
.ir

 a
t 1

2:
02

 +
03

30
 o

n 
W

ed
ne

sd
ay

 N
ov

em
be

r 
1s

t 2
01

7

http://dsme.hums.ac.ir/article-1-120-en.html


 و همکاران یوردنجان یعیرف الیل                                                                                         یآموزش یها طیبررسی رفتار نامحترمانه در مح                  

 ریسال اخ کیو بروز آن در  انیمخل کننده از نظر دانشجو یرفتارها یفراوان عی: توز2جدول 

 

 آیا این رفتارها از نظر شما مخل کننده است؟
چنین رفتارهایی  ظرف یک سال گذشته چند بار شاهد

 بوده اید؟

 معموال همیشه
بعضی 

 اوقات
 معموال همیشه هرگز

بعضی 

 اوقات
 هرگز

 (%3/17)26 (%64)96 (%7/16)25 (%2)3 (%14)21 (%36)54 (%3/41)62 (%7/8)13 دیر آمدن به کالس .1

 (%3/41)60 (%7/46)70 (%10)15 (%2)3 (%40)60 (%7/34)52 (%7/18)28 (%7/6)10 زود ترک کردن کالس .2

 (%44)66 (%7/32)49 (%22)33 (%3/1)3 (%22)33 (%3/17)26 (%18)30 (%7/40)61 آمادگی نداشتن برای تدریس .3

اجازه ندادن بحث آزاد در  .4

 کالس
21(14%) 53(3/35%) 47(3/31%) 29(3/19%) 11(3/7%) 31(7/20%) 68(3/45%) 40(6/26%) 

رد کردن درخواست های  .5

 تحان دوباره... (دانشجویان )تغییر نمره  ام
45(30%) 49(7/32%) 38(3/25%) 18(12%) 22(7/14%) 57(38%) 45(30%) 26(4/16%) 

روش های غیر موثر  .6

 آموزشی
50(3/33%) 59(40%) 23(3/15%) 17(3/11%) 10(7/6%) 48(32%) 58(7/38%) 34(7/22%) 

 (%7/16)25 (%3/45)68 (%7/32)49 (%3/5)8 (%14)21 (%7/32)49 (%7/34)52 (%6/18)27 منحرف شدن از مسیر درس .7

غیر انعطاف پذیر و سخت  .8

 گیر بودن
48(32%) 59(3/39%) 33(22%) 10(7/6%) 19(7/12%) 57(38%) 57(38%) 17(3/11%) 

تنبیه تمام کالس برای بد  .9

 رفتاری یک دانشجو
55(7/36%) 44(3/29%) 27(20%) 21(14%) 8(12%) 39(26%) 61(7/40%) 38(3/25%) 

البی که دال بر عدم گفتن مط .10

 عالقه به موضوع باشد
36(24%) 52(7/34%) 40(3/37%) 47(3/27%) 4(7/2%) 40(7/26%) 68(3/45%) 38(4/25%) 

سرد وغیر صمیمی بودن با  .11

دیگران ) رد کردن ایده های دانشجویان و 

 کناره گیری و... (

41(3/27%) 57(38%) 32(4/21%) 20(3/13%) 7(7/4%) 45(30%) 65(3/43%) 33(22%) 

به سئواالت پاسخ ندادن )بی  .12

 میل بودن به پاسخ دادن سئوال (
55(7/36%) 43(7/28%) 25(7/16%) 27(18%) 7(7/4%) 36(24%) 61(7/40%) 46(7/30%) 

 (%20)30 (%3/37)56 (%28)42 (%7/14)22 (%7/14)22 (%3/16)20 (%3/31)47 (%7/40)61 نمره دهی ذهنی .13

رفتارهایی که دال بر  .14

 ساس برتری استاح
46(7/30%) 61(7/40%) 31(20/6%) 12(8%) 13(7/8%) 46(7/28%) 69(46%) 25(7/16%) 

تهدید دانشجویان به رد  .15

شدن برای اینکه تقاضای استاد را انجام 

 ندادن

49(32/7%) 51(34%) 25(7/16%) 25(7/16%) 13(7/8%) 35(3/23%) 54(36%) 46(32%) 

رفتار و حرکات گستاخانه به  .16

 گراندی
59(3/39%) 35(3/23%) 28(7/18%) 28(7/18%) 12(8%) 24(16%) 65(3/13%) 49(7/22%) 

نادیده گرفتن رفتارهای مخل  .17

 کننده
27(18%) 57(38%) 46(7/30%) 20(3/13%) 8(3/5%) 27(18%) 67(7/50%) 39(26%) 

در دسترس نبودن در خارج  .18

از کالس ) عدم حضور در محل کار در 

 ت نکردن دانشجو ... (ساعات اداری حمای

37(7/24%) 50(3/33%) 32(22%) 30(20%) 10(7/6%) 42(28%) 57(38%) 41(4/27%) 
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 و همکاران یوردنجان یعیرف الیل                                                                                         یآموزش یها طیبررسی رفتار نامحترمانه در مح                 

 

 

 انیکننده از نظر دانشجو دیتهد یرفتارها  یفروان عی: توز3جدول 

 

آیا این رفتارها برای شما یا کسانی که شما آنها را می شناسید ظرف یک سال گذشته رخ 

 داده است؟

 بله

 درصد(تعداد) 

 خیر

 تعداد) درصد(

 دست انداختن یا بی احترامی به دانشجو .1
86(3/57%) 61(7/40%) 

 دست انداختن یا بی احترامی به استاد .2
76(6/50%) 74(3/49%) 

 زیر سئوال بردن دانسته های استاد .3
78(52%) 72(48%) 

 (%7/78)118 (%3/21)32 آزار ) قومی جنسی ... ( به دانشجو .4

 (%3/91)137 (%7/8)13 ... ( به استاد آزار )قومی جنسی .5

 (%7/96)145 (%3/3)5 ایمیل زدن نامناسب به دانشجویان .6

 ایمیل زدن نامناسب به اساتید .7
11(3/7%) 139(7/92%) 

 (%96)144 (%4)6 تهدید فیزیکی به دانشجویان .8

 (%7/94)142 (%4/5)8 تهدید فیزیکی به اساتید .9

 (%3/89)134 (7/10)16 تخریب اموال .10

 

 ریسال اخ کیو بروز آن در  دیمخل کننده از نظر اسات یرفتارها یفراوان عی: توز4جدول 

 
 آیا این رفتارها از نظر شما مخل کننده است؟

 

ظرف یک سال گذشته چند بار شاهد چنین 

 رفتارهایی بوده اید؟

 

 هرگز بعضی اوقات معموال همیشه هرگز بعضی اوقات معموال همیشه

 0 (%60)12 (%35)7 (%5)1 0 (%40)8 (%35)7 (%25)5 نده و بی تفاوترفتارهای کسل کن .1

 (%25)5 (%55)11 (%15)3 (%5)1 0 (%50)10 (%20)4 (%20)4 خوابیدن در کالس .2

بی توجهی در کالس ) مطالعه کتاب  .3

های غیر درسی صحبت  با 

 دانشجویان دیگر ... (

5(25%) 5(25%) 10(50%) 0 1(5%) 6(30%) 13(65%) 0 

مباحثی که منجر به بر هم زدن  طرح .4

 تمرکز شما و دانشجویان شود
3(15%) 6(30%) 9(45%) 2(10%) 0 6(30%) 10(50%) 4(20%) 

 (%35)7 (%40)8 (%25)5 0 (%35)7 (%25)5 (%35)7 (%5)1 خود داری از پاسخ دادن به سئوال .5

 (%20)4 (%55)11 (%10)2 (%15)3 (%15)3 (%45)9 (%15)3 (%25)5 استفاده از تلفن همراه در کالس .6

 (%15)3 (%60)12 (%15)3 (%10)2 (%5)1 (%55)11 (%20)4 (%20)4 تاخیر داشتن در ورود به کالس .7

 (%50)10 (%25)9 (%5)1 0 (%50)10 (%20)4 (%20)4 (%10)2 ترک کردن کالس قبل از موعد مقرر .8

 (%5)1 (%65)13 (%25)5 (%5)1 (%5)1 (%50)10 (%35)7 (%10)2 غیبت از کالس .9
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 و همکاران یوردنجان یعیرف الیل                                                                                         یآموزش یها طیبررسی رفتار نامحترمانه در مح                  

 ریسال اخ کیو بروز آن در  دیمخل کننده از نظر اسات یرفتارها یفراوان عی: توز4جدول ادامه 

 
 آیا این رفتارها از نظر شما مخل کننده است؟

 

ظرف یک سال گذشته چند بار شاهد چنین 

 رفتارهایی بوده اید؟

 

نداشتن آمادگی برای حضور در  .10

 کالس
5(25%) 6(30%) 9(45%) 0 1(5%) 7(35%) 12(60%) 0 

ایجاد تنش  با غالب شدن در بحث در  .11

 کالس

3(15%) 3(15%) 8(40%) 6(30%) 0 1(5%) 13(65%) 6(30%) 

 (%20)4 (%65)13 0 (%15)3 (%25)5 (%50)10 (%10)2 (%15)3 تقلب در امتحان .12

تقاضا های بی مورد )نمره، تاخیر در  .13

 تاریخ امتحان... (

4(20%) 5(25%) 10(50%) 1(5%) 2(10%) 3(15%) 14(20%) 1(5%) 

 

 ریسال اخ کیو بروز آن در  دیکننده از نظر اسات دیتهد یرفتارها یفراوان عی: توز5جدول 

 آیا این رفتارها از نظر شما مخل کننده است؟ 

 

ظرف یک سال گذشته چند بار شاهد چنین رفتارهایی 

 بوده اید؟

 

 هرگز عضی اوقاتب معموال همیشه هرگز بعضی اوقات معموال همیشه

طعنه زدن و بی احترامی به دانشجویان  .1

 دیگر

6(30%) 2(10%) 7(35%) 5(25%) 2(10%) 1(5%) 9(45%) 8(40%) 

 (%35)7 (%50)10 0 (%15)3 (%25)5 (%30)6 (%10)2 (%35)7 طعنه زدن و بی احترامی به اساتید .2

 (%20)4 (%70)14 (%5)1 (%5)1 0 (%35)7 (%20)4 (%35)7 زیر سئوال بردن دانش استاد .3

 (%60)12 (%35)7 0 (%5)1 (%40)8 (%20)4 (%10)2 (%30)6 توهین به دانشجو )قومیت، جنس و... ( .4

 (%65)13 (%30)6 0 (%5)1 (%40)8 (%20)4 (%10)2 (%30)6 توهین به استاد )قومیت، جنس و...( .5

 (%70)14 (%25)5 (%5)1 0 (%60)10 (%10)2 (%10)2 (%30)6 رفتارهای مبتذل نسبت به دانشجو .6

 (%60)12 (%30)6 (%5)1 (%5)1 (%35)7 (%25)5 (%10)2 (%30)6 رفتارهای مبتذل نسبت به استاد .7

ارسال ایمیل های بی مورد به  .8

 دانشجویان

4(20%) 2(10%) 3(15%) 11(55%) 0 1(5%) 3(15%) 16(80%) 

 (%95)19 0 (%5)1 0 (%55)11 0 (%20)4 (%25)5 ارسال ایمیل های بی مورد به اساتید .9

 (%90)18 (%5)1 0 (%5)1 (%50)10 0 (%25)5 (%25)5 تهدید فیزیکی علیه دانشجویان .10

 (%90)18 (%5)1 0 (%5)1 (%50)10 (%15)3 (%10)2 (%25)5 تهدید فیزیکی علیه اساتید .11

 (%80)16 (%10)2 (%5)1 (%5)1 (%45)9 (%15)3 (%10)2 (%30)6 تخریب وسایل .12

 (%100)20 0 0 0 (%55)11 0 (%10)2 (%35)7 تهدید دیگران با سالح .13

 

 

 نتیجه گیری: و بحث 

عوامل مختل کننده  نیمطالعه نشان داد که در ب یهاافتهی

و  سیتدر ینداشتن استاد برا یآموزش، آمادگ ندیفرآ

 یفراوان نیشتریدرصد ب 7/40با  کیهر  یذهن یدهنمره

و  یباریرا داشته است. در مطالعه جو «شهیهم»پاسخ 

استاد به عنوان رفتار  یذهن یابیارزش زیهمکارانش ن
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(. در 11) نامبرده شد انیطرف دانشجو زنامحترمانه ا

کالس به عنوان  یآماده نبودن استاد برا زیمطالعه کالرک ن

 انی(. دانشجو13) نامحترمانه گزارش شده است یرفتار

در کالس حاضر شده و  یبا آمادگ دیانتظار دارند که اسات

 تیفیموجب کاهش ک سیتدر ینبودن استاد براآماده 

از جمله  انیدانشجو یابیارز یگردد. از طرفیآموزش م

 یابیدر ارز ژهیآموزش بوده که به و یشگیمعضالت هم

 نیدارد، مطالعات نشان داده است که ا یشترینمود ب ینیبال

و  دیچالش از نظر اسات کیهمواره به عنوان  یابیارزش

 ازمندیاست که ن یندیفرآ یابی(. ارز14) باشدیم انیدانشجو

 یذهن یابیباشد لذا ارزیو ابزار مناسب و مشخص م اریمع

دهنده نشان قیو دق حیتواند به شکل صحیمعموال نم

 (.15) باشد انیدانشجو یهاییتوانا

زود ترک کردن کالس  انیمقابل از نظر اکثر دانشجو در

 ندیه فرارفتار مختل کنند کیتوسط استاد به عنوان 

 انیاز پا انیرسد که دانشجوینبود. به نظر م یآموزش

امر با  نیها خشنود شده و احتماال ازود هنگام کالس افتنی

ها و کالس یساعات برگزار ان،یدانشجو یهاتعدد کالس

 سیتدر یهاخسته کننده دروس و گاها روش یوامحت زین

 شد. مرتبط با دیفعال و خسته کننده اسات رینامناسب، غ

 یب ایمورد مطالعه، دست انداختن  انیدانشجو دگاهید از

بودند که  یاکنندهدیرفتار تهد نیترشیبه دانشجو ب یاحترام

مشاهده شده بود.  انیگذشته از طرف دانشجو کسالیظرف 

و کوچک  یاحترامیب زیو همکاران ن یدر مطالعه پاک

سبت ن دینامحترمانه اسات یشمردن دانشجوازجمله رفتارها

 نیدر ب انیرسد که دانشجویبود. به نظر م انیدانشجو هب

رفتارها  نگونهینسبت به ا دینامحترمانه اسات یانواع رفتارها

از مشکل مرتبط با سن  یاند که احتماال بخشتر بودهحساس

و جوان بودن آنهاست که نسبت به رفتار  انیخاص دانشجو

 (.16) باشدیتر محساس دیاسات

 یرفتارها نیشدت ا انیدانشجو  تیظر اکثراز ن بعالوه

 یاز نظر مابق نیچنرفتار نامحترمانه در حد متوسط بود. هم

و هم  دینامحترمانه هم در اسات یهاانجام رفتار انیدانشجو

اندازه بوده است. در مطالعه  کیبه  انیدر دانشجو

 دیهدنامحترمانه و ت یو شدت رفتارها یفراوان زین یباریجو

معضل  کیبه عنوان  دیو اسات انیدانشجو دگاهیداز  زیآم

 زیحد رفتار نامحترمانه ن نینبود، هرچند که در هم یجد

اثر گذار بوده  یآموزش طیتواند به طور محسوس بر محیم

گونه رفتارها موثر  نیکاهش ا یبرا یراهکارها افتنیو در

و  Ibrahimاست که در مطالعه  یدر حال نی(.  ا11) باشد

شدت رفتار نامحترمانه گزارش شده توسط  همکارانش

باال بوده و  اریبس یآموزش یهاطیدر مح انیدانشجو

از  یکیها رفتار نیا یباال وعیمعتقد بودند ش انیدانشجو

 باشدیدر آنها م یلیکننده افت تحص جادیا یعوامل اصل

(17.) 

و معنادار  یرابطه منف نشان داد که رمنیاسپ یآمار آزمون

کننده  دیمختل کننده و تهد یرفتارها نیترفراوان نیب یآمار

و دست  یذهن یده) نمره انیمشاهده شده از نظر دانشجو

آنها  یلیبه دانشجو( و ترم تحص یاحترامیب ایانداختن و 

با  انیشجورفتارها از نظر دان نیکه ا یوجود دارد، به طور

بوده و در  یشتریب یفراوان یتر دارانییپا یهاترم

رفتارها کمترگزارش شده  نیباالتر ا یهابا ترم انیودانشج

که احتماال با باالرفتن ترم  دهدینشان م افتهی نیبود. ا

 یعاد انیدانشجو یبرا دیاسات یرفتارها یبرخ یلیتحص

دو نشان  یکا یاند. آزمون آمارتر شدهتیکم اهم ایشده 

 یلیرشته تحص ت،یقوم ت،یجنس یفیک یهاریمتغ نیداد که ب

 چیکننده همختل یرفتارها نیترمحل سکونت با فراوانو 

 یوجود ندارد. بعالوه آزمون آمار یداریمعن یرابطه آمار

کننده  دیتهد یرفتارها نیترفراوان نینشان داد که ب زین یف

رابطه  چیه لعهدر مطا یمورد بررس یفیک یهاریبا متغ

 Ibrahimو  یباریوجود ندارد. در مطالعه جو یداریمعن

 یفرد یهاریو متغ انیدانشجو دگاهید نیب یارتباط نیب زین
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 یلیمحل سکونت و رشته تحص ت،ی، قومتیسن، جنس

 (.11، 17) مشاهده نشد یدارارتباط معنا

 یتوجهیتفاوت، ب یکسل کننده و ب یرفتارها د،ینظر اسات از

با  صحبت یدرس ریغ یهادر کالس )مطالعه کتاب

تفاده از تلفن همراه در کالس و ... (، اس گرید انیدانشجو

حضور در کالس به عنوان  یبرا ینداشتن آمادگ

آموزش شناخته  ندیکننده  فرآمختل یرفتارها نیترفراوان

مختل کننده  یمشاهده شده یهارفتار نیتروانشده و فرا

سال گذشته شامل: استفاده از تلفن همراه  کیآموزش در 

بود .در مطالعه  در کالس و تقلب در امتحان گزارش

Luparello تقلب در امتحان و استفاده از تلفن همراه  زین

(. در 18) گزارش شد انیرفتار نامحترمانه از سمت دانشجو

 دیکه به نظر اسات ییرفتارها نیترمهم زمطالعه کالرک ا

در  یتوجهیکاذب، حرکت زننده، ب تینامحترمانه بود: شکا

و  لیتفاده از موباها و اسکالس درس، محرف کردن بحث

 یریادگی(. هدف از آموزش 13) باشدیتقلب در امتحان م

تالش  جهیعالقه دارد که نت یاست و هر مدرس انیدانشجو

راستا  نی. در ادیآموزش لمس نما مرو زحمت خود را در ا

در کالس و منحرف کردن بحث  انیدانشجو یتوجهیب

 دیاست که از نگاه اسات ییازجمله رفتارها یکالس

 انیدر دانشجو یریادگی زهیدهنده عدم عالقه و انگنشان

. دیرا در مدرس دوچندان نما سیو رنج تدر یباشد و خستگ

 نی)تقلب( در ب یلیصنشدن اصول اخالق تح تیرعا یاز طرف

 نیاست و ا یعال مهم در آموزش یموضوع انیدانشجو

است. تقلب  جیرا ییجامعه دانشجو نیدر ب شیمسئله کم و ب

 یاست و به نوع یریادگیکننده دیتهد یهادهیجمله پداز 

از نظر  زین دهیپد نیباشد. لذا ایم یلیتحص یصداقتیب

مطرح شده  موزشآ ندیکننده فرامختل یمورد بررس دیاسات

 (.19) است

مطالعه، ترک کردن کالس قبل از موعد مقرر  نیدر ا بعالوه

 کسالیول در ط« هرگز»که  یرفتار نیتربه عنوان فراوان

 یباریگذشته مشاهده نشده بود گزارش شد. در مطالعه جو

 یاظهار داشته بودند که ط دیاسات تیاکثر زیو همکارانش ن

به  مدنآ ریمانند: د یانامحترمانه یسال گذشته رفتارها کی

 ینداشتن برا یکالس، زود ترک کردن کالس و آمادگ

نکرده تجربه  انیفراگرفتن درس را هرگز از طرف دانشجو

باشد. به یمطالعه حاضر همسان م جیبا نتا جینتا نیبودند، ا

اند با وضع مقررات مناسب و توانسته دیرسد اساتینظر م

 وجورود و خر نهیانضباط کارآمد کنترل کالس را در زم

 نیکه هرگز با ا ییدر دست داشته باشند تا جا انیدانشجو

بعالوه  اند.شان مواجه نشده یدرس یهامورد در کالس

و حرمت کالس ارزش  دیبعد به اسات نیدر ا زین انیدانشجو

 (. 11اند)رفتارها اجتناب نموده نیداده و از ارتکاب ا

 دیآموزش از نظر اسات ندیکننده فرآدیتهد یرفتارها نیب در

سوال بردن دانش  ریز د،یبه اسات یاحترامیزدن و بطعنه

با پاسخ »رفتار  نیشتریبا سالح ب گرانید دیاستاد و تهد

و  انیدانشجو گریبه د لیمیکه ارسال ا یبود درحال «شهیهم

کننده  دیدته« هرگز»بودند که  ییاز جمله رفتارها دیاسات

کننده طعنه زدن و دیتهد یرفتارها نینبودند. در ب

 گرانید دیو تهد نیتربه استاد به عنوان فراوان یاحترامیب

 ریسال اخ کیدر طول که هرگز  یبا سالح به عنوان رفتار

رفتار  وعیش د،یمشاهده نشده بود گزارش شد. از نظر اسات

بوده و  طدر حد متوس یآموزش یهاطینامحترمانه در مح

در بروز آن دخالت دارند.  دیاز اسات شتریب یکم انیدانشجو

و همکاران  یباریمطالعه جو جیبا نتا زین افتهی نیا

دوطرفه  ندیفرآ کیارتباط بعنوان  تیهمراستاست. ماه

در  ریرفتار دو طرف درگ کیکند که در بروز یم جابیا

 افتهیکننده  هیامر توج نیباشند که ا لیارتباط و تعامل دخ

 حاضر است. 

رفتار از نظر استاد الزاما به  کیکننده بودن دیبعالوه تهد

 نیباشد کما ایارتکاب آن رفتار توسط دانشجو نم یمعنا

کردن با سالح  دیح و تهدکه در مطالعه حاضر سال

از  یرفتار نیبا چن دیباشد اما هرگز اساتیکننده مدیتهد

 (. 11) مواجه نشده بودند انیطرف دانشجو

رفتار  زانیم Ibrahimاست که در مطالعه  یدر حال نیا

 نیگزارش شده که ا نییپا اریبس دینامحترمانه از نظر اسات
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 زانیم نیچنهمو  یتواند به علت تفاوت فرهنگیتفاوت م

 (17) در مطالعه فوق باشد شتریحجم نمونه ب
 

 وعیمطالعه حاضر نشان داد که ش یهاافتهیدر مجموع 

 کیبه عنوان  یآموزش ینامحترمانه در فضا یرفتارها

 یکه رفتارها نیباشد. با توجه به اینم یمعضل جد

تواند به یدر حد کم هم م ،یکننده حتدینامحترمانه و تهد

 نگونهیاثر گذارد شناخت ا یآموزش طیسوس بر محطور مح

 ندهیشود در آیم هیاست، لذا توص یرضرو یرفتارها

 نیرفع ا ی براییراهکارها ییبا هدف شناسا یمطالعات

 نیو با شناخت ا ردیانجام گ یاصورت مداخله رفتارها به

ها مشاور و مرکز مشاوره دانشگاه دیرفتارها توسط اسات

 . ندیوامل برآع نیدر صدد رفع ا

به شرکت در مطالعه و حجم نمونه  انیدانشجو لیعدم تما

 باشد.یم دیو اسات انیدانشجو طهیمطالعه در ح نییپا

 
 

 سپاسگزاری
 یگرام انیو دانشجو یعلم تیاعضا ه هیپژوهشگران از کل

تشکر و  تینمودند نها یاریمطالعه هم نیکه ما را در انجام ا

مصوب  یقاتیلعه منتج از طرح تحقمطا نیرا دارند. ا یقدردان

 باشد.یم 1899شهرکرد با کد  یدانشگاه علوم پزشک
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Original Article 

 

Abstract 
 

Introduction: The aim of this study was determining the uncivil behaviors of teachers and students, in 

nursery and midwifery schools of Shahrekord in 2016. 

Methods: This cross-sectional study used a questionnaire containing questions on uncivil behavior 

(disruptive and threatening). Participants were 20 teachers and 150 students of Nursing and Midwifery 

department of Shahrekord university of Medical Sciences from three fields (nursing, operating room and 

midwifery). The collected data was analyzed in the form of mean, standard deviation, percent and 

frequency and analytical tests such as Pearson, chi-square and Phi. 

Results: The average age of the fifty participants from each field of study was 54/4 ± 06/22 years. Of the 

20 professors participating in the study, 90% were female and the average age was 38/9 ± 43/43 years. 

According to the findings, the participants thought the prevalence of uncivil behaviors was moderate. 

Professors found students more responsible for such behaviors (40% vs. 60%) while students believed both 

groups of participants were guilty. 

Conclusion: Although the frequency and severity of uncivil behaviors by students and teachers were not 

considerable, but due to the negative effects of such behaviors in learning and teaching environments, 

appropriate strategies to improve learning environments is highly necessary. 
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