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. 25-37صفحات 95و زمستانپاییزدومشمارهسوم، دوره راهبردهاي توسعه در آموزش پزشکیمجله 

چکیده
ادگیري را مختل نماید و به ایجاد تناقض رفتارهاي نامحترمانه در محیط هاي آموزشی می تواند به شدت یاددهی و ی:و هدفمقدمه

از یآموزشيهاطیبررسی رفتار نامحترمانه در محنییمطالعه حاضر با هدف تع. و اضطراب بین استاد و دانشجو منجر گردد
.انجام شد1395شهرکرد در سال ییماماو يدانشکده پرستارانیو دانشجودیاساتدگاهید

و ينفر از دانشجویان دانشکده پرستار150نفر از اساتید و 20با استفاده از پرسشنامه، یمقطعدر این مطالعه توصیفی:هاروش
بر اساس نمونه گیري آسان به سواالت مربوط به رفتارهاي نامحترمانه ییاتاق عمل و ماما،يشهرکرد در سه رشته پرستارییماما

جمع ينامحترمانه کالرك و اطالعات فرديرفتارهايتفاده از پرسشنامه هااطالعات با اس. دادندپاسخ ) برهم زننده و تهدید کننده(
.گزارش شدیدو و فيکارمن،یمانند اسپیلیتحليو آزمون هایدرصد و فراوانار،یانحراف معن،یانگیو به شکل ميآور

یسننیانگیالعه شرکت کرده بودند که منفر در مط50و اتاق عمل ییماما،يپرستارياز رشته هاکیمطالعه از هرنیدر ا:هایافته 
نیانگیداده و  با ملیدرصد را زنان تشک90استاد شرکت کننده در مطالعه 20نبیاز. بودسال06/22±54/4شرکت کننده گان یکل

سط بوده در حد متویآموزشيهاطیرفتار نامحترمانه در محوعیشانیو دانشجودیاساتنظراز. بودندسال43/43±38/9یسن
یدر حالنیدر بروز آن دخالت داشتند ا) درصد60درصد در مقابل 40(دیاز اساتشتریبیکمانیمعتقد بودند که دانشجودیاساتیول

.نقش دارندیآموزشيهاطینامحترمانه در محيهاتاراندازه در بروز رفکیهر دو گروه به انیاست که از نظر دانشجو
قابل توجه نبوده است، اما به دیو اساتانیدانشجويمطالعه فراوانی و شدت رفتارهاي نامحترمانه از سونیاگرچه در ا:گیرينتیجه

اتخاذ راهکارهایی براي ایجاد محیط هاي یادگیري و یاددهی مناسب کامالً یآموزشيهاطیدلیل اثرات مخرب چنین رفتارهایی در مح
.ضروري می باشد

ه، دانشجو، استادرفتار نامحترمان:هاکلیدواژه

ژوهشیپ: نوع مقاله
25/7/95: پذیرش مقاله24/7/95: اصالح نهایی29/6/95:دریافت مقاله

.شهرکردییو مامايپرستاردانشکدهانیو دانشجودیاساتدگاهیاز دیآموزشيهاطیبررسی رفتار نامحترمانه در مح. ده چشمه فرانکيزهرا ، صفدریعیندا ، شفنی، پروالیلیوردنجانیعیرف:ارجاع
. 25-37):2(3؛1395.راهبردهاي توسعه در آموزش پزشکی
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انهمکارویوردنجانیعیرفالیلیآموزشيهاطیبررسی رفتار نامحترمانه در مح

1395و زمستانزییدوره سوم شماره دوم پا،یآموزش پزشکتوسعه دريمجله راهبردها 26

مقدمه
آموزش پزشکی فرآیندي پویا، پیچیده و پرتنش است که 

در این بین ). 1(گرددضمن آن اهداف آموزشی دنبال می
شدت از مسائلی است که به ) Incivility(رفتار نامحترمانه 

و یادگیري را مختل می کند و اغلب منجر به یمحیط یادده
, 2(شودایجاد تناقض و استرس بین استاد و دانشجو می

نامحترمانه در محیط آموزشی یک نگرانی در رفتارهاي). 3
در فرهنگ لغت توهین رفتار و عمل ). 3(باشدحال رشد می

تار رف). 4(غیر مودبانه و خشونت آمیز تعریف شده است
). 5(تواند کالمی و یا غیر کالمی باشدنامحترمانه می

رفتار و منش مودبانه نیز در کالم و عمل تعریف می شود 
طی Amadaتدریس تاثیر بگذارد، طیروي محواندکه می ت

یک مطالعه، رفتارهایی از قبیل دیر آمدن سر کالس، آماده 
نبودن براي تدریس و چشم پوشی از رفتارهاي غیر 

بانه دانشجویان، بی حرمتی و تشویق دانشجویان به مود
رفتارهاي مشابه را در محیط آموزشی، غیر مودبانه 

). 6(گزارش کرده است
و همکاران رفتارهایی مانند کوچک Clarkدر مطالعه

شمردن دانشجو، ترس از استاد و انتظار بی جاي استاد از 
. استدانشجو به عنوان رفتارهاي نامحترمانه مطرح شده 

بسیاري از دانشجویان به مشکل سوء استفاده از قدرت 
استاد اشاره داشتند که توجه به آن می تواند روابط استاد 

را بهبود داده و محیط آموشی سالمی ایجاد کندوو دانشج
)7 ,8 .(

احترام براي یک تدریس موفق امري ضروري است و 
اعضاي هیئت علمی یا مدرسان نقش حیاتی را در خلق 

). 8(کنندمحیط آموزشی محترمانه ایفا می

اساتید پرستاري با رفتارهاي نامحترمانه دانشجویان چالش 
دانند چگونه با این رفتار و نمیداشته و بسیاري از آنها 

بعضی از این اساتید به خاطر این . اثرات آن مقابله کنند
رفتارهاي نامحترمانه شغل آموزش پرستاري را ترك می 

یر بی احترامی دانشجویان بر اساتید به ویژه در تاث. کنند
با توجه ). 9(ساز استشرایط کمبود پرستار امري مشکل

دانشجویان به عنوان یک منبع ابه این که سوء رفتار ب
هايآسیباصلی از استرس بیان شده است و احتمال ایجاد

روحی و روانی ناشی از آن از جمله افسردگی و اضطراب 
احترامی در محیط آکادمیک تاثیر از طرفی بیوجود دارد و

منفی بر سالمت مدرس و دانشجو گذاشته و موجب 
فرآیند یاددهی و ازاي و ممانعت تضعیف ارتباطات حرفه

). 10(شودیادگیري موثر می
از آنجائی که در هر منطقه و سیستم دانشگاهی شرایط 

وزشی متفاوتی چه از نظر دانشجو و چه از نظر امکانات آم
اعم از نیروهاي انسانی و امکانات فیزیکی آموزشی وجود 
دارد و با توجه به تفاوت هاي فرهنگی در مناطق مختلف که 

و برخورد افراد و ارتباطات انسانی آنها تاثیر رفتارقطعا در 
. گذار است

رسد الزم است برخی موضوعات مانند موضوع به نظر می
در مناطق مختلف و در مورد اشاره که ماهیت رفتاري دارد

شرایط متفاوت بررسی شده و علل بروز چنین رفتارهایی 
بررسیاي با توجه به این شرایط در مطالعات مختلف منطقه

بدین ترتیب امکان تشخیص مشکل و به دنبال آن . گردد
نظور بر طرف نمودن مشکل فراهم ارائه راهکار به م

جام شده هاي انبعالوه با توجه به بررسی. گرددمی
هاي داخل کشور در این زمینه مطالعات اندکی در دانشگاه

. انجام شده است
با توانداز انجا که تجارب دست اندرکاران هر حرفه می 

عنوان منبع موثقی از اطالعات مورد استفاده قرار گیرد و با 
توجه به آن که تجارب آموزشی همکاران این مطالعه و 

اي نارضایتی رفتاري در محقق نشان دهنده وجود پاره
محیط آموزشی دانشگاه و باالخص در محیط آموزشی 

باشد، که به اذعان همکاران موجبات دانشکده پرستاري می
. نارضایتی و افت کیفیت آموزشی را فراهم نموده است

ه از شناسایی عوامل و اشکال مختلف رفتارهاي نامحترمان
ائه راهکارهاي تواند در ارمنظر اساتید و دانشجویان می

موثر در کاهش این رفتارها کمک کننده باشد، بعالوه از 
آنجا که این دو گروه خود با این مشکل در تماس هستند 

ارائه راهکارهاي موثر از طرف آنها بیشتر بوده و این انامک
لذا مطالعه حاضر با . رسندتر به نظر میراهکارها واقعی

يهاطیدر محبررسی رفتار نامحترمانهنییهدف تع
يدانشکده پرستارانیو دانشجودیاساتدگاهیاز دیآموزش
.شهرکرد انجام شدییو ماما
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و همکارانیوردنجانیعیرفالیلیآموزشيهاطیبررسی رفتار نامحترمانه در مح

139527و زمستانزییدوره سوم شماره دوم پا،یتوسعه در آموزش پزشکيراهبردهامجله

کارروش
و بتصویازپسکهمقطعی،–در این مطالعه توصیفی 

يو فناورقاتیالزم از معاونت تحقيهاکسب مجوز
سال اول مینیشهرکرد در بازه زمانیدانشگاه علوم پزشک

دانشکده انینفر از دانشجو150.  شدانجام95-1394
پرستاري و مامایی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد در سه 

بر ) نفر50هر کدام ( و اتاق عملییامام،يرشته پرستار
يباریگیري در دسترس بر اساس مطالعه جواساس نمونه
براي انتخاب . در مطالعه شرکت نمودند) 11(و همکارانش

30نیرشماري استفاده شد از بنمونه اساتید از روش س
ورود و يارهایدانشکده بر اساس معنیایعلمتیعضو هئ

نفر از اعضا 20تایافراد به شرکت در مطالعه،  نهالیتما
.مطالعه شرکت نمودندنیدر ایعلمئتیه

دانشجویان پرستاري و مامایی و اتاق عمل با شرایط کلیه
و باالتر، رضایت به ترم یک :  زیر در مطالعه شرکت نمودند

شرکت در مطالعه، تحصیل در دانشگاه علوم پزشکی 
اشتغال در زیشهرکرد شرایط ورود به مطالعه اساتید ن

ترم، عضو 2دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد الاقل به مدت 
هیئت علمی به شکل رسمی، پیمانی یا طرحی و داشتن تمایل 

. به شرکت در مطالعه بود
براساس انیدر مورد دانشجوداشتن مشکالت روانی

و گاهمرکز مشاوره دانشدییمشاور و تادیپرونده اسات
اشتغال به تحصیل موقت یا تدریس به شکل حق التدریس 

خروج از مطالعه قرار داده شرایط دیدر خصوص اسات
.شدند
:اطالعاتيگردآورابزار
گرداوري اطالعات، پرسشنامه رفتارهاي نامحترمانه ابزار

ابزار مذکور در چند مطالعه خارجی به . بود)Clark(کالرك
روایی و پایایی این زینرانیدر ا). 12, 7(کار رفته است 

و دییپرسشنامه بر اساس مطالعه جویباري و همکارانش تا
).  11(باشدمی9/0داراي آلفاي 

پرسشنامه مجزا براي اساتید و ومطالعه دنیدر ا
کنار آن مشخصات دانشجویان استفاده شد و در

دموگرافیک شامل سن، جنس، سابقه کار، درجه علمی، 
سواالت بخش . شدیقومیت و رشته تحصیلی بررس

–اختصاصی پرسشنامه در ارتباط با رفتارهاي نامحترمانه
کنندهتهدید–و نامحترمانه )Disruptive(زنندههمبر
)Threatening (بر - منظور از رفتارهاي نامحترمانه. بودند

هم زننده دانشجو، مواردي از قبیل بی تفاوتی، خوایبدن سر 
کالس، بی توجهی، خودداري از پاسخ دادن، استفاده از تلفن 
همراه، تاخیر در ورود به کالس، ترك کالس، غیبت، ایجاد 
تنش، تقلب، تقاضاي بی مورد و در مورد استاد دیر آمدن 

داشتن براي به کالس و زود کالس را ترك کردن، آمادگی ن
تدریس، اجازه ندادن جهت بحث آزاد در کالس، رد کردن 

هاي غیر موثر آموزشی هاي دانشجویان، روشدر خواست
تهدید آمیز شامل طعنه -رفتارهاي نامحترمانه. باشدمی

ارسال ،زدن، توهین قومیتی، جنسیتی، رفتارهاي مبتذل
. ل بود، تهدید فیزیکی، تخریب وسای)ایمیل نامناسب(هرزنامه

رفتار 18رفتار و پرسشنامه دانشجو 13پرسشنامه اساتید 
پاسخ به سواالت، در طیف . را مورد بررسی قرار می داد

لیکرت به صورت همیشه، معموال، برخی اوقات و هرگز 
انیدانشجوجداگانه در یکلطهیسواالت در دو حنیا. بودند

نیترناول فرواطهیقرار گرفتند، حیمورد بررسدیو اسات
و دیو نامحترمانه از نظر اساتزیآمدیتهديرفتارها
رفتار نیدوم مواجه شدن با فراوان ترطهیو حانیدانشجو

حداکثر . سال گذشته بودکیکننده و نامحترمانه در دیتهد
. بودکیشدهنمره براي هر سوال چهار وحداقل نمره کسب 

ول کلیه مالحظات اخالقی در پژوهش حاضر، مطابق اص
بعد از کسب رضایت آگاهانه، . هلسینکی رعایت شد

پرسشنامه در میان اساتید و دانشجویان عالقمند به شرکت 
شده به ياطالعات جمع آورتاینها. دیدر مطالعه توزیع گرد

قرار لیو تحلهیمورد تجز16نسخه SPSSکمک نرم افزار 
همچون یفیتوصيآماريهاو براساس شاخصتگرف

يهاگزارش و با آزموناریانحراف معن،یانگیم،یفراوان
phi and Cramer's Vو رمنیدو، اسپيمانند کایلیتحل
.شدزیآنال

هایافته
کننده زن شرکتانیمطالعه اکثر دانشجونیدر ا
کیاز هر) نفر94(فارس داشتندتیو قوم) نفر108(بوده

نفر در 50و اتاق عمل ییماما،يپرستاريهااز رشته

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 d

sm
e.

hu
m

s.
ac

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
22

 ]
 

                             3 / 13

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


و همکارانیوردنجانیعیرفالیلیآموزشيهاطیبررسی رفتار نامحترمانه در مح

1395مجله راهبردهاي توسعه در آموزش پزشکی، دوره سوم شماره دوم پاییز28

شرکت یکلیسننیانگیالعه شرکت کرده بودند که ممط
سال45تا20محدودهدرسال06/22±54/4گان کننده
لیمشغول به تحص3در ترم ثرااکاندانشجوی. بودند

نیانگیبا م98/12تا 40/17نیبوده و معدل آنها ب
). 1جدول(بود) 00/1±52/15(

صد را در90کننده در مطالعه استاد شرکت20نیباز
75فارس و تیقوميدرصد دارا85داده ولیزنان تشک

یدرصد رسم55درصد آنها ساکن داخل استان و 
یدر مرتبه مربیدرصد از نظر درجه علم75بودند و 

نفر گروه 9، )درصد40(ينفر از گروه پرستار8. بودند
گروه یعلمئتیعضو هفرن3و ) درصد45( ییماما

43/43±38/9یسننیانگیا مب)  درصد15(اتاق عمل
) سال26تا 55(سنیمحدودهدروسال

).2جدول(بودند
مشخص کردن نوع نهیو در زمانینظر دانشجواز

ينداشتن استاد برایرفتار مختل کننده آموزش، آمادگ
درصد 7/40با کیاستاد هر یذهنینمره دهس،یتدر

از .آموزش بودندندیعوامل مختل کننده فرآنیشتریب
يبا رفتارهاکسالیدر طول انیکه دانشجوینظر دفعات

نیشتریدر تماس بودند، بشآموزندیمختل کننده فرآ
از طرف انیدانشجويهارفتار رد کردن درخواست

یذهنیدهو نمره... ) نمره، امتحان دوبارهرییتغ(استاد
جدول (بودشهیپاسخ هم) درصد7/14(با کیاستاد هر 

3 .(
به یاحترامیبایدست انداختن نیبنیادر

يهاسئوال بردن دانستهری، ز)درصد3/57(دانشجو
به یاحترامیبایو دست انداختن ) درصد52(استاد 
ییرفتارهانیترشیببیبه ترت) درصد6/50(استاد

يگذشته براکسالیبودند که ظرف ياکنندهدیتهد
58از نظر). 4جدول (اتفاق افتاده بودانیدانشجو

شدت رفتار نامحترمانه انیاز دانشجو) درصد7/38(نفر
انیدانشجو47از نظرنیچنهم. باشدیدر حد متوسط م

و هم دینامحترمانه هم در اساتيهارفتار) درصد3/31(
آزمون. کندیمدایاندازه بروز پکیبه انیدر دانشجو

نیترفراواننینشان داد که از برمنیاسپيآمار
کننده مشاهده شده از نظر دیکننده و تهدمخليرفتارها

و دست یذهنیدهبا نمرهیلیترم تحصنیبانیدانشجو
یبه دانشجو رابطه منفیاحترامیبایانداختن و 

بیبه ترت(مشاهده شديمعناردار آمار
019/0Pvalue= ،198/0- =r  036/0وPvalue = ،
179/0-=r  (رفتارها از نظر نیکه ايبه طور

شتریبیفراوانيتر دارانییپايهابا ترمانیانشجود
رفتارها نیباالتر ايهابا ترمانیبوده و در دانشجو

دو يکايآزمون آمارنیهمچن. کمترگزارش شده بود
تیجنسیفیکيهاریمتغنینشان داد که ب

)48/0=Pvalue(تی، قوم)22/0=Pvalue( رشته ،
و محل سکونت) Pvalue=64/0(یلیتحص

)09/0=Pvalue (مخل کننده يترن رفتارهابا فراوان
آزمون .مشاهده نشديداریمعنيرابطه آمارچیه

نینشان داد که بphi and Cramer's Vيآمار
یفیکيهاریبا متغزیکننده ندیتهديرفتارهانیترفراوان

وجود يداریرابطه معنچیدر مطالعه هیمورد بررس
).Pvalue=23/0(ندارد

يمشخص کردن نوع رفتارهانهیدر زمدیر اساتنظاز
يآموزش، انجام دادن رفتارهاندیمخل کننده فرآ

در کالسیتوجهیبه کالس، بیتفاوتیکننده و بکسل
انیبا دانشجوصحبتیدرسریغيمطالعه کتاب ها(
و نداشتن استفاده از تلفن همراه در کالس ،...)گرید

نیشترینوان ببه عکالسحضور در يبرایآمادگ
. آموزش بودندندیفرآ) درصد25(مخل کنندهيرفتارها

کننده مخليهارفتارنیتراست که فراوانیدرحالنیا
سال گذشته استفاده از تلفن همراه در کیآموزش در 

جدول (گزارش شد) درصد15(کالس و تقلب در امتحان
5.(

آموزش از نظر ندیکننده فرآدیتهديبعد رفتارهادر
سوال ریزد،یبه اساتیاحترامیطعنه زدن و بدیاتاس

%) 35(با سالح گرانیددیبردن دانش استاد و تهد
کننده آموزش از نظر دیتهديهارفتارنیترفراوان

طعنه "کننده دیتهديرفتارهانیبنیدر ا. بودنددیاسات
به عنوان فراوان %) 15("به استادیاحترامیزدن و ب

سال گذشته  گزارش کیدر طول رفتار مشاهده شده
). 6جدول (شد
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و همکارانیوردنجانیعیرفالیلیآموزشيهاطیبررسی رفتار نامحترمانه در مح

139529و زمستانزییدوره سوم شماره دوم پا،یتوسعه در آموزش پزشکيراهبردهامجله

يهاطیرفتار نامحترمانه در محوعیشدینظر اساتاز
یکمانیبوده و دانشجو%) 50(در حد متوسطیآموزش

در ) درصد60درصد در مقابل 40(دیاز اساتشتریب
دو نشان يکايآمارآزمون.بروز آن دخالت داشتند

یدرجه شغل، )Pvalue=25/0(تیجنسنیداد که ب

)37/0=Pvalue(محل سکونت ،)52/0=Pvalue ( و نوع
کدام از چیبا ه) Pvalue=45/0(دیاستخدام اسات

مخل کننده و نامحترمانه رابطه يرفتارهانیترفراوان
.وجود ندارديمعنادار

ویژگی هاي فردي دانشجویان شرکت کننده در مطالعه: 1جدول 
)درصد( تعدادمتغیر

جنسیت
%)8/71(108زن
%)2/28(42مرد

قومیت

%)7/62(94فارس
%)8(12ترك
%)3/25(38لر

%)2/1(2سایر

رشته تحصیلی
%)3/33(50پرستاري
%)3/33(50مامایی

%)3/33(50اتاق عمل

ترم تحصیلی

%)16(24ترم دو
%)4/33(50ترم سه

)3/11(17ترم چهار
%)35/27(34ترم پنج
%)35/17(25ترم هفت

ویژگی هاي فردي اساتید شرکت کننده در مطالعه: 2جدول 
)درصد( تعدادمتغیر

%)90(18زنجنسیت
%)10(2مرد

%)85(17فارسقومیت
3)15(%

%)10(2مربی آموزشیدرجه علمی
%)75(15مربی

%)15(3استادیار
%)55(11رسمینوع استخدام

%)25(5پیمانی
%)20(4تعهداتطرح و

%)75(15داخل استانمحل سکونت
%)25(5خارج از استان

%)40(8پرستاريگروه آموزشی
%)45(9مامایی

%)15(3اتاق عمل
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و همکارانیوردنجانیعیرفالیلیآموزشيهاطیبررسی رفتار نامحترمانه در مح

1395مجله راهبردهاي توسعه در آموزش پزشکی، دوره سوم شماره دوم پاییز30

ریسال اخکیو بروز آن در انیمخل کننده از نظر دانشجويرفتارهایفراوانعیتوز: 3جدول 

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

بوده اید؟

بعضی معموالهمیشه
بعضی معموالهمیشههرگزاوقات

هرگزاوقات

%)3/17(26%)64(96%)7/16(25%)2(3%)14(21%)36(54%)3/41(62%)7/8(13دیر آمدن به کالس.1
%)3/41(60%)7/46(70%)10(15%)2(3%)40(60%)7/34(52%)7/18(28%)7/6(10زود ترك کردن کالس.2
%)44(66%)7/32(49%)22(33%)3/1(3%)22(33%)3/17(26%)18(30%)7/40(61آمادگی نداشتن براي تدریس.3
اجازه ندادن بحث آزاد در .4

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

ت هاي رد کردن درخواس.5
%)4/16(26%)30(45%)38(57%)7/14(22%)12(18%)3/25(38%)7/32(49%)30(45... )تغییر نمره  امتحان دوباره(دانشجویان 

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

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

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

تنبیه تمام کالس براي بد .9
%)3/25(38%)7/40(61%)26(39%)12(8%)14(21%)20(27%)3/29(44%)7/36(55رفتاري یک دانشجو

گفتن مطالبی که دال بر عدم .10
%)4/25(38%)3/45(68%)7/26(40%)7/2(4%)3/27(47%)3/37(40%)7/34(52%)24(36عالقه به موضوع باشد

سرد وغیر صمیمی بودن با .11
رد کردن ایده هاي دانشجویان و ( دیگران 

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

بی (به سئواالت پاسخ ندادن .12
%)7/30(46%)7/40(61%)24(36%)7/4(7%)18(27%)7/16(25%)7/28(43%)7/36(55)میل بودن به پاسخ دادن سئوال 

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

%)7/16(25%)46(69%)7/28(46%)7/8(13%)8(12%)20/6(31%)7/40(61%)7/30(46احساس برتري است

تهدید دانشجویان به رد .15
شدن براي اینکه تقاضاي 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
%)7/22(49%)3/13(65%)16(24%)8(12%)7/18(28%)7/18(28%)3/23(35%)3/39(59دیگران

نادیده گرفتن رفتارهاي مخل .17
%)26(39%)7/50(67%)18(27%)3/5(8%)3/13(20%)7/30(46%)38(57%)18(27کننده

در دسترس نبودن در خارج .18
در محل کار در عدم حضور( از کالس 

... )ساعات اداري حمایت نکردن دانشجو 
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 همکارانیوردنجانیعیرفالیلیآموزشيهاطیبررسی رفتار نامحترمانه در مح

139531و زمستانزییدوره سوم شماره دوم پا،یتوسعه در آموزش پزشکيراهبردهامجله

انیکننده از نظر دانشجودیتهديرفتارهایفروانعیتوز: 4جدول 
ال گذشته رخ آیا این رفتارها براي شما یا کسانی که شما آنها را می شناسید ظرف یک س

داده است؟
بله

)درصد( تعداد
خیر

)درصد( تعداد

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 هاي استاد.3
78)52(%72)48(%

%)7/78(118%)3/21(32به دانشجو... ) قومی جنسی ( آزار .4
%)3/91(137%)7/8(13به استاد... ) قومی جنسی (آزار .5
%)7/96(145%)3/3(5ایمیل زدن نامناسب به دانشجویان.6

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

%)96(144%)4(6تهدید فیزیکی به دانشجویان.8
%)7/94(142%)4/5(8تهدید فیزیکی به اساتید.9

%)3/89(134)7/10(16تخریب اموال.10

ریسال اخکیو بروز آن در دیمخل کننده از نظر اساتيرفتارهایفراوانعیتوز: 5جدول 

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

رفتارهایی بوده اید؟

هرگزبعضی اوقاتالمعموهمیشههرگزبعضی اوقاتمعموالهمیشه
0%)60(12%)35(7%)5(01%)40(8%)35(7%)25(5رفتارهاي کسل کننده و بی تفاوت.1
%)25(5%)55(11%)15(3%)5(01%)50(10%)20(4%)20(4خوابیدن در کالس.2
مطالعه کتاب ( بی توجهی در کالس .3

هاي غیر درسی صحبت  با 

... )دانشجویان دیگر 

5)25(%5)25(%10)50(%01)5(%6)30(%13)65(%0

طرح مباحثی که منجر به بر هم زدن .4

تمرکز شما و دانشجویان شود
3)15(%6)30(%9)45(%2)10(%06)30(%10)50(%4)20(%

%)35(7%)40(8%)25(05%)35(7%)25(5%)35(7%)5(1خود داري از پاسخ دادن به سئوال.5
%)20(4%)55(11%)10(2%)15(3%)15(3%)45(9%)15(3%)25(5استفاده از تلفن همراه در کالس.6
%)15(3%)60(12%)15(3%)10(2%)5(1%)55(11%)20(4%)20(4تاخیر داشتن در ورود به کالس.7
%)50(10%)25(9%)5(01%)50(10%)20(4%)20(4%)10(2ترك کردن کالس قبل از موعد مقرر.8
%)5(1%)65(13%)25(5%)5(1%)5(1%)50(10%)35(7%)10(2غیبت از کالس.9
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و همکارانیوردنجانیعیرفالیلیآموزشيهاطیبررسی رفتار نامحترمانه در مح

1395مجله راهبردهاي توسعه در آموزش پزشکی، دوره سوم شماره دوم پاییز32

ریسال اخکیو بروز آن در دیمخل کننده از نظر اساتيرفتارهایفراوانعیتوز: 5جدول ادامه 
ظرف یک سال گذشته چند بار شاهد چنین آیا این رفتارها از نظر شما مخل کننده است؟

رفتارهایی بوده اید؟
نداشتن آمادگی براي حضور در .10

کالس
5)25(%6)30(%9)45(%01)5(%7)35(%12)60(%0

ایجاد تنش  با غالب شدن در بحث در .11
کالس

3)15(%3)15(%8)40(%6)30(%01)5(%13)65(%6)30(%

%)20(4%)65(013%)15(3%)25(5%)50(10%)10(2%)15(3تقلب در امتحان.12
نمره، تاخیر در (تقاضا هاي بی مورد .13

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

ریسال اخکیو بروز آن در دیکننده از نظر اساتدیتهديرفتارهایفراوانعیتوز: 6جدول 
ظرف یک سال گذشته چند بار شاهد چنین رفتارهایی آیا این رفتارها از نظر شما مخل کننده است؟

بوده اید؟

هرگزبعضی اوقاتمعموالهمیشههرگزبعضی اوقاتمعموالهمیشه
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(010%)15(3%)25(5%)30(6%)10(2%)35(7طعنه زدن و بی احترامی به اساتید.2
%)20(4%)70(14%)5(1%)5(01%)35(7%)20(4%)35(7تادزیر سئوال بردن دانش اس.3
%)60(12%)35(07%)5(1%)40(8%)20(4%)10(2%)30(6... )قومیت، جنس و(توهین به دانشجو .4
%)65(13%)30(06%)5(1%)40(8%)20(4%)10(2%)30(6...)قومیت، جنس و(توهین به استاد .5
%)70(14%)25(5%)5(01%)60(10%)10(2%)10(2%)30(6رفتارهاي مبتذل نسبت به دانشجو.6
%)60(12%)30(6%)5(1%)5(1%)35(7%)25(5%)10(2%)30(6رفتارهاي مبتذل نسبت به استاد.7
ارسال ایمیل هاي بی مورد به .8

دانشجویان

4)20(%2)10(%3)15(%11)55(%01)5(%3)15(%16)80(%

%)95(019%)5(01%)55(011%)20(4%)25(5اساتیدارسال ایمیل هاي بی مورد به .9
%)90(18%)5(01%)5(1%)50(010%)25(5%)25(5تهدید فیزیکی علیه دانشجویان.10
%)90(18%)5(01%)5(1%)50(10%)15(3%)10(2%)25(5تهدید فیزیکی علیه اساتید.11
%)80(16%)10(2%)5(1%)5(1%)45(9%)15(3%)10(2%)30(6تخریب وسایل.12
%)100(00020%)55(011%)10(2%)35(7تهدید دیگران با سالح.13

و نتیجه گیري بحث
عوامل مختل کننده نیمطالعه نشان داد که در بيهاافتهی

و سیتدرينداشتن استاد برایآموزش، آمادگندیفرآ
یفراواننیشتریدرصد ب7/40با کیهر یذهنیدهنمره

و يباریدر مطالعه جو. استرا داشته »شهیهم«پاسخ 

استاد به عنوان رفتار یذهنیابیارزشزیهمکارانش ن
در ). 11(نامبرده شدانیطرف دانشجوزنامحترمانه ا

کالس به عنوان يآماده نبودن استاد برازینClarkمطالعه 
انیدانشجو). 13(نامحترمانه گزارش شده استيرفتار

در کالس حاضر شده و یبا آمادگدیانتظار دارند که اسات
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تیفیموجب کاهش کسیتدريآماده نبودن استاد برا
از جمله انیدانشجویابیارزیاز طرف. گرددیآموزش م

یابیدر ارزژهیآموزش بوده که به ویشگیمعضالت هم
نیدارد، مطالعات نشان داده است که ايشترینمود بینیبال

و دیاتچالش از نظر اسکیهمواره به عنوان یابیارزش
ازمندیاست که نيندیفرآیابیارز). 14(باشدیمانیدانشجو

یذهنیابیباشد لذا ارزیو ابزار مناسب و مشخص ماریمع
دهنده نشانقیو دقحیتواند به شکل صحیمعموال نم

).15(باشدانیدانشجويهاییتوانا
زود ترك کردن کالس انیمقابل از نظر اکثر دانشجودر

ندیرفتار مختل کننده فراکیعنوان توسط استاد به
انیاز پاانیرسد که دانشجویبه نظر م. نبودیآموزش

امر با نیها خشنود شده و احتماال ازود هنگام کالسافتنی
ها و کالسيساعات برگزاران،یدانشجويهاتعدد کالس

سیتدريهاخسته کننده دروس و گاها روشيوامحتزین
. مرتبط باشددیسته کننده اساتفعال و خرینامناسب، غ

یبایمورد مطالعه، دست انداختن انیدانشجودگاهیداز
بودند که ياکنندهدیرفتار تهدنیترشیبه دانشجو بیاحترام
. مشاهده شده بودانیگذشته از طرف دانشجوکسالیظرف 

و کوچک یاحترامیبزیو همکاران نیدر مطالعه پاک
نسبت دینامحترمانه اساتيارهاشمردن دانشجوازجمله رفت

نیدر بانیرسد که دانشجویبه نظر م. بودانیدانشجوهب
رفتارها نگونهینسبت به ادینامحترمانه اساتيانواع رفتارها

از مشکل مرتبط با سن یاند که احتماال بخشتر بودهحساس
و جوان بودن آنهاست که نسبت به رفتار انیخاص دانشجو

).16(باشدیمتر حساسدیاسات
يرفتارهانیشدت اانیاز دانشجوتیاز نظر اکثربعالوه

یاز نظر مابقنیچنهم. رفتار نامحترمانه در حد متوسط بود
و هم دینامحترمانه هم در اساتيهاانجام رفتارانیدانشجو

در مطالعه . اندازه بوده استکیبه انیدر دانشجو
دیهدنامحترمانه و تيو شدت رفتارهایفراوانزینيباریجو
معضل کیبه عنوان دیو اساتانیدانشجودگاهیاز دزیآم

زیحد رفتار نامحترمانه ننینبود، هرچند که در هميجد
اثر گذار بوده یآموزشطیتواند به طور محسوس بر محیم

گونه رفتارها موثر نیکاهش ايبرايراهکارهاافتنیو در
و Ibrahimدر مطالعه است که یدر حالنیا).  11(باشد

همکارانش شدت رفتار نامحترمانه گزارش شده توسط 
باال بوده و اریبسیآموزشيهاطیدر محانیدانشجو
از یکیها رفتارنیايباالوعیمعتقد بودند شانیدانشجو

باشدیدر آنها میلیکننده افت تحصجادیایعوامل اصل
)17.(

و معنادار یطه منفرابنشان داد کهرمنیاسپيآمارآزمون
کننده دیمختل کننده و تهديرفتارهانیترفراواننیبيآمار

و دست یذهنیدهنمره( انیمشاهده شده از نظر دانشجو
آنها یلیو ترم تحص) به دانشجویاحترامیبایانداختن و 

با انیشجورفتارها از نظر داننیکه ايوجود دارد، به طور
بوده و در يشتریبیوانفرايتر دارانییپايهاترم

رفتارها کمترگزارش شده نیباالتر ايهابا ترمانیدانشجو
که احتماال با باالرفتن ترم دهدینشان مافتهینیا. بود

يعادانیدانشجويبرادیاساتيرفتارهایبرخیلیتحص
دو نشان يکايآزمون آمار. اندتر شدهتیکم اهمایشده 

یلیرشته تحصت،یقومت،ینسجیفیکيهاریمتغنیداد که ب
چیکننده همختليرفتارهانیترو محل سکونت با فراوان

يبعالوه آزمون آمار. وجود ندارديداریمعنيرابطه آمار
کننده دیتهديرفتارهانیترفراواننینشان داد که بزینیف

رابطه چیهلعهدر مطایمورد بررسیفیکيهاریبا متغ
Ibrahimو يباریدر مطالعه جو. وجود ندارديداریمعن

يفرديهاریو متغانیدانشجودگاهیدنیبیارتباطنیبزین
یلیمحل سکونت و رشته تحصت،ی، قومتیسن، جنس
).11، 17(مشاهده نشديدارارتباط معنا

یتوجهیتفاوت، بیکسل کننده و بيرفتارهاد،ینظر اساتاز
با صحبتیدرسریغيهامطالعه کتاب( در کالس 

، استفاده از تلفن همراه در کالس و ... )گریدانیدانشجو
حضور در کالس به عنوان يبراینداشتن آمادگ

آموزش شناخته ندیکننده  فرآمختليرفتارهانیترفراوان
مختل کننده يمشاهده شدهيهارفتارنیتروانشده و فرا

استفاده از تلفن همراه : سال گذشته شاملکیآموزش در 
در مطالعه .کالس و تقلب در امتحان گزارش بود در

Luparellتقلب در امتحان و استفاده از تلفن همراه زین
در ). 18(گزارش شدانیرفتار نامحترمانه از سمت دانشجو

دیکه به نظر اساتییرفتارهانیترمهمزمطالعه کالرك ا
در یتوجهیکاذب، حرکت زننده، بتیشکا: نامحترمانه بود
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و لیها و استفاده از موبادرس، محرف کردن بحثکالس
).13(باشدیتقلب در امتحان م

یاست و هر مدرسانیدانشجويریادگیهدف از آموزش 
آموزش مرتالش و زحمت خود را در اجهیعالقه دارد که نت

در کالس و انیدانشجویتوجهیراستا بنیدر ا. دیلمس نما
است که از ییارهاازجمله رفتیمنحرف کردن بحث کالس

در يریادگیزهیدهنده عدم عالقه و انگنشاندینگاه اسات
را در مدرس سیو رنج تدریباشد و خستگانیدانشجو

نشدن اصول اخالق تیرعایاز طرف. دیدوچندان نما
مهم در یموضوعانیدانشجونیدر ب) تقلب(یلیصتح

جامعه نیدر بشیمسئله کم و بنیاست و ایعالآموزش
. استجیراییانشجود

است و به يریادگیکننده دیتهديهادهیتقلب از جمله پد
از نظر زیندهیپدنیلذا ا. باشدیمیلیتحصیصداقتیبینوع
مطرح شده موزشآندیکننده فرامختلیمورد بررسدیاسات
).19(است

مطالعه، ترك کردن کالس قبل از موعد مقرر نیدر ابعالوه
کسالیدر طول » هرگز«که يرفتارنیتربه عنوان فراوان

يباریدر مطالعه جو. گذشته مشاهده نشده بود گزارش شد
یاظهار داشته بودند که طدیاساتتیاکثرزیو همکارانش ن

به مدنآرید: ماننديانامحترمانهيسال گذشته رفتارهاکی
ينداشتن برایکالس، زود ترك کردن کالس و آمادگ

تجربه نکرده انیگز از طرف دانشجوفراگرفتن درس را هر
به . باشدیمطالعه حاضر همسان مجیبا نتاجینتانیبودند، ا

اند با وضع مقررات مناسب و توانستهدیرسد اساتینظر م
وجورود و خرنهیانضباط کارآمد کنترل کالس را در زم

نیکه هرگز با اییدر دست داشته باشند تا جاانیدانشجو
بعالوه . اندشان مواجه نشدهیدرسيهامورد در کالس

و حرمت کالس ارزش دیبعد به اساتنیدر ازینانیدانشجو
). 11(اندرفتارها اجتناب نمودهنیداده و از ارتکاب ا

دیآموزش از نظر اساتندیکننده فرآدیتهديرفتارهانیبدر
سوال بردن دانش ریزد،یبه اساتیاحترامیزدن و بطعنه

با پاسخ «رفتار نیشتریبا سالح بگرانیددیداستاد و ته
و انیدانشجوگریبه دلیمیکه ارسال ایبود درحال»شهیهم

کننده دیدته» هرگز«بودند که ییاز جمله رفتارهادیاسات
. نبودند

به یاحترامیکننده طعنه زدن و بدیتهديرفتارهانیدر ب
ح به با سالگرانیددیو تهدنیتراستاد به عنوان فراوان

مشاهده ریسال اخکیکه هرگز در طول يعنوان رفتار
رفتار وعیشد،یاز نظر اسات. نشده بود گزارش شد

بوده و طدر حد متوسیآموزشيهاطینامحترمانه در مح
. در بروز آن دخالت دارنددیاز اساتشتریبیکمانیدانشجو

و همکاران يباریمطالعه جوجیبا نتازینافتهینیا
دوطرفه ندیفرآکیارتباط بعنوان تیماه. ستهمراستا

در ریرفتار دو طرف درگکیکند که در بروز یمجابیا
افتهیکننده هیامر توجنیباشند که الیارتباط و تعامل دخ

رفتار از نظر کیکننده بودن دیبعالوه تهد. حاضر است
ارتکاب آن رفتار توسط دانشجو ياستاد الزاما به معنا

کردن دیکه در مطالعه حاضر سالح و تهدنیا اباشد کمینم
نیبا چندیباشد اما هرگز اساتیکننده مدیبا سالح تهد

). 11(مواجه نشده بودندانیاز طرف دانشجويرفتار
رفتار زانیمIbrahimاست که در مطالعه یدر حالنیا

نیگزارش شده که انییپااریبسدینامحترمانه از نظر اسات
زانیمنیچنو همیند به علت تفاوت فرهنگتوایتفاوت م

در مجموع . )17(در مطالعه فوق باشدشتریحجم نمونه ب
يرفتارهاوعیمطالعه حاضر نشان داد که شيهاافتهی

يمعضل جدکیبه عنوان یآموزشينامحترمانه در فضا
. باشدینم

،یحتکنندهدینامحترمانه و تهديکه رفتارهانیبا توجه به ا
یآموزشطیتواند به طور محسوس بر محیدر حد کم هم م

است، لذا يرضرويرفتارهانگونهیاثر گذارد شناخت ا
ییبا هدف شناسایمطالعاتندهیشود در آیمهیتوص

انجام ياصورت مداخلهرفتارها بهنیرفع ايراهکارها
مشاور و دیرفتارها توسط اساتنیو با شناخت اردیگ

. ندیعوامل برآنیها در صدد رفع اوره دانشگاهمرکز مشا

هامحدودیت
به شرکت در مطالعه و حجم نمونه انیدانشجولیعدم تما

.باشدیمدیو اساتانیدانشجوطهیمطالعه در حنییپا
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اريزسپاسگ

یگرامانیو دانشجویعلمتیاعضا ههیپژوهشگران از کل

تشکر و تید نهانمودنياریمطالعه همنیکه ما را در انجام ا
مصوب یقاتیمطالعه منتج از طرح تحقنیا. را دارندیقدردان

.باشدیم1899شهرکرد با کد یدانشگاه علوم پزشک
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Original Article

Abstract
Introduction: Incivil behavior can severely disrupt the teaching and learning process by creating conflicts
and tension between teachers and students lead. The aim of this study was determining the incivility
behavior training of teachers and students, school nurses and midwives Branch was conducted in 2016.

Methods: In this cross-sectional study using a questionnaire, 20 teachers and 150 students of Nursing and
Midwifery department of Shahrekord University of Medical Sciences, in three  fields(nursing, operating
room and midwifery) based on a convenience sample of questions about incivility behavior (disruptive and
threatening) responded. Data from the incivility behavior questionnaire’s Clark and demographic
information collected in the form of mean, standard deviation, percent and frequency and analytical tests
such as Pearson, chi-square and Phi were reported.

Results: In this study from any of the nursing, midwifery and operating room patients in the study had 50
participants with an average age of 54/4 ± 06/22 years. Of the 20 professors participating in the study, 90%
were women and the average age 38/9 ± 43/43 years. The professors and students of the prevalence of
incivility behavior ] was average, but participants believed that few students more than teachers (40% vs.
60%) in incidence were involved while that of students in both groups incivility behavior of a much training
involved.

Conclusion: Although in this study the frequency and severity of incivility behavior by students and
teachers were not considerable, but due to the damaging effects of such behavior in learning environments
and teaching appropriate strategies to create learning environments is highly necessary.
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