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ABSTRACT

Background and aim: One of the important roles of education is to train civil workforces who are
able to establish a creative relation with others. Learner and the educator’s interaction is a
prerequisite factor for learning that facilitates the learning process. This study aimed to investigate
the students' incivility from the views of students and faculties in Ardabil University of Medical
Sciences.
Methods: This cross-sectional and descriptive study was conducted during the second (spring)
semester of the academic year of 2016. Through the consensus sampling, the inventory of
Incivility in Higher Education (IHE) was sent to all faculty members whom 74 teachers returned.
In addition, through stratified-random sampling, 540 students completed the same and equivalent
instrument. For data analysis, descriptive and inferential statistics of independent t-test and (One-
way ANOVA) were used in SPSS (v.24).
Results: The mean and standard deviation of the students and faculty members’ attitude score
about students’ incivility behaviors were 2.97±0.35 and 3.05±0.61, respectively. Accordingly, the
mean experience score of students and the faculty members were 2.50±0.35 and 3.08±0.48,
respectively. The difference between students’ and faculty members’ attitude regarding students’
uncivil behaviors was statistically significant (p<0.001). In contrast, the difference score between
students and teachers’ experience about students’ uncivil behaviors wasn’t statistically significant
(p=0.21).
Conclusion: According to the findings of this study, students and faculty members experience a
moderate rate of incivility from students. Therefore, interventions are necessary to improve the
behaviors of the students through educational courses regarding professionalism, academic
behaviors, ethics, communication skills and socialization.
Keywords: Incivility, Learner, Faculty Member, Perception, Experience.

D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 h
cj

ou
rn

al
.a

ru
m

s.
ac

.ir
 a

t 3
:2

7 
IR

D
T

 o
n 

T
ue

sd
ay

 A
pr

il 
14

th
 2

02
0

http://hcjournal.arums.ac.ir/article-1-1178-fa.html


159و همکاران محمود شمشیري ...نزاکتی فراگیرانبررسی بی

دیدگاه فراگیران واز در آموزش علوم پزشکی فراگیراننزاکتی بیبررسی 
فرادهندگان 

*1، مسعود نوروزي2، سهراب ایرانپور1، محمدعلی محمدي1محمود شمشیري

لوم پزشکی اردبیل، اردبیل، ایران. دانشکده پرستاري و مامایی، دانشگاه ع1
بهشتی، تهران، ایرانپزشکی شهیددانشکده بهداشت، دانشگاه علوم. 2

masoud.norozi70@yahoo.com: ایمیل09128425887تلفن: * نویسنده مسئول. 

13/3/96پذیرش:7/11/95:دریافت

مقدمه
هاي مهم آموزش، تربیت نیروي انسـانی  یکی از نقش

بـــاط بـــااخالقی اســـت کـــه بتوانـــد بـــا دیگـــران ارت
. تعامـل  )1(آمیـز و بانزاکـت برقـرار نمایـد    مسالمت

نیاز عنوان عامل پیشبه2و فراده1سازنده بین فراگیر

1 Learner
2 Educator

شود و زمینـه را  یادگیري محسوب میکنندهو تسهیل
کـه  طوري؛ به)2(سازدبراي یادگیري مؤثر فراهم می
عنوان سنگ بناي اصلی از تعامل بین فراگیر و فراده به

. یک ارتباط مؤثر و متقابل )3(یادگیري یاد شده است
بین فراگیر و فراده، نیازمنـد احتـرام متقابـل و ارائـه     

است. رفتارهاي مقبول آمیز رفتارهاي مقبول و احترام
تـوان در مفهـوم   ده را مـی فراگیر و فـرا و محترمانه

چکیده
است که بتواند با دیگران ارتباط سـازنده اي هاي مهم آموزش، تربیت نیروي انسانی بانزاکتی یکی از نقشزمینه و هدف: 

با کمیمطالعه این بخشد. مییادگیري بوده و آن را تسهیلفرایندنیاز ار نماید. تعامل بین فراگیر و فراده عامل پیشبرقر
در آموزش دانشگاه علوم پزشکی اردبیل انجام شد. فرادهندگان فراگیران از دیدگاه فراگیران و نزاکتی بیهدف بررسی

در دانشگاه علوم پزشکی اردبیل انجـام  1394-95نیمسال دوم سالتحصیلی مقطعی حاضر در-مطالعه توصیفیروش کار: 
شد. با استفاده از نمونه گیري سرشماري، پرسشنامه بی نزاکتی در آموزش عالی در اختیار همـه اعضـاي هیئـت علمـی و     

فراگیـر  540،طبقـه اي نفر پرسشنامه ها را برگرداندند. بعالوه، از طریق نمونه گیري تصـادفی  74مربیان قرار گرفت که 
جهـت تحلیـل   ها از پرسشنامه فوق الذکر استفاده شـد.  آوري دادهبراي جمع. همان پرسشنامه فوق الذکر را تکمیل کردند

استفاده شد. SPSS-24در از آمار توصیفی و آزمون هاي آماري تی تست و آنواي یک طرفه هايداده
فراگیران و فرادهندگان در مورد بی نزاکتی فراگیران در دانشگاه به ترتیب شنگرنمره نحراف معیار او یانگین میافته ها: 

و 50/2±35/0بود. بعالوه، این مقادیر در مورد تجربه فراگیران و فرادهنـدگان بـه ترتیـب    05/3±61/0و 35/0±97/2
بی نزاکتـی فراگیـر از نظـر    فراگیران و فرادهندگان در مورد رفتارهاينگرشبود. اختالف آماري بین نمره41/0±08/3

اختالف نمره تجربه فراگیران و فرادهندگان از رفتارهاي بی نزاکت فراگیـران  ). در مقابل، p>001/0(دار بودآماري معنی
). p>21/0(دار نبوداز نظر آماري معنی

را از سوي فراگیران در سطح نزاکتیبر اساس یافته هاي این مطالعه، فراگیران و فرادهندگان رفتار هاي بینتیجه گیري:
بنابراین الزم است براي بهبود رفتار هاي فراگیران اقداماتی از قبیل برگزاري دوره هاي کنند. تجربه میدرك و متوسطی 

آکادمیک، اخالق و مهارت هاي ارتباطی انجام پذیرد. و آموزشی در مورد رفتارهاي حرفه اي
تجربهراده، نگرش،بی نزاکتی، فراگیر، فواژه هاي کلیدي: 
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کرد. رفتاري بانزاکت است که مملو خالصه» 1نزاکت«
عـادي از احترام بـوده و از سـوي دیگـران مناسـب و     

ارتباطات اجتمـاعی و  عالیق شخصی، و در درك شده
ــیهــايکار ــود گروه ــده مــی ش ــل، )4(دی . در مقاب

دهنده رفتارهاي مفهومی است که نشان» 2نزاکتیبی«
باشـد کـه   تند و گاهاً همـراه بـا اعمـال خشـونت مـی     

انـواع  ند به صورت سهوي یـا عمـدي در همـه   توامی
در مراکز آموزشی . )6, 5(روابط اجتماعی روي دهد 

طیفـی  نیـز  » نزاکـت بـی «رفتارهـاي  و دانشگاهی نیز، 
ــت  ــه اس ــف روي  ک ــکال مختل ــه اش ــی ب ــدم . )7(ده

هـایی  عبارت است از بـدرفتاري 3نشگاهینزاکتی دابی
ــزاي     ــه اج ــا هم ــر ب ــه فراگی ــل دوطرف ــه در تعام ک
ــدان و   ــاتید، کارمنـ ــل اسـ ــگاه از قبیـ دانشکده/دانشـ

ــا فراگیــر هســتند، رخ کســانی کــه در تعاهمــه مــل ب
هـایی اسـت کـه    یـا صـحبت  هادر واقع رفتاردهد. می
و در زدهرا بـه هـم   جلسـه آموزشـی  تواند نظـم  می

. )8(اف آموزشی را تحت تاثیر قـرار دهـد  نهایت اهد
نزاکتی را در همه ارتباطـات  توان بیبر این اساس می

دانشگاه فرض کـرد. بنـابراین،  دوطرفه در دانشکده/
تواند در نزاکتی اشکال متعددي داشته و میوسعت بی

فراگیـر،  -فـراده، کارمنـد  -ارتباطاتی از قبیل فراگیـر 
بـر اسـاس متـون    . )10, 9(فـراده رخ دهـد  -کارمند
نزاکتـی در تعامـل   ترین نـوع بـی  یکی از مهمموجود،
طـور  توانـد بـه  دهـد کـه مـی   فراده رخ می-فراگیر

مستقیم یا غیرمستقیم ابعاد کیفیت و کمیـت آمـوزش   
را تحت تأثیر قرار دهد. 

نزاکتـی  شـده در غـرب، بـی   انجامبر اساس مطالعات 
دانشــگاهی، چــه از ســوي فراگیــران و چــه از طــرف  

اي رو به افزایش است که بایسـتی  فرادهندگان مسئله
بـه  وجود و وسعت آن مـورد مطالعـه قرارگرفتـه و    

. )11, 10(مرتفـع گـردد  جـدیت  بـا  طور سـنجیده و 
کردن فراینـد یـادگیري،   تواند بـا متـأثر  نزاکتی میبی

1 Civility
2 Incivility
3 Academic Incivility

ها را از رسیدن به اهـداف  مراکز آموزش و دانشکده
ــازدارد  ــود ب ــی خ ــر آن )13, 12(آموزش ــالوه ب ، . ع

ماننــد مــدت و بلندمــدتی تــأثیرات کوتــاهتوانــد مـی 
هـاي احساسـی و فیزیکـی، کـاهش عـزت      العملعکس

نفس در مـدرس، اتـالف وقـت    نفس، کاهش اعتمادبه
و درنهایـت تـأثیر   شـده نظريآموزش بالینی و در 

. البته عواقـب  )8(آموزش می گذاردفرایندمنفی بر 
محیط فراده محدود به-نزاکتی در روابط فراگیربی

هاي علـوم  آموزش بالینی و نظري نیست و در رشته
توان آثار سوء پرستاري میپزشکی و پزشکی از قبیل

ــت ــد از  آن را در مراقبـ ــران بعـ ــه فراگیـ ــایی کـ هـ
دهنــد، التحصــیلی بــراي مــددجویان ارائــه مــیفــارغ

دیگر، یکی از پیامدهاي جدي و عبارتمشاهده کرد. به
توانـد در محـیط   مـی ها بینی این نوع رفتارقابل پیش

داده و از تبــدیل نیــروي انســانی بــه افــرادي کــار رخ
هـاي درمـانی   هزینهمنضبط و متفکر جلوگیري کند و 

نیز نشـان داده اسـت کـه    مطالعه اي را افزایش دهد. 
کاهش در میزان با کاهش عملکرد در کار، بی نزاکتی

تلـف کـردن وقـت در محـیط کــاري     تعهـد کـاري و   
ــتگی دارد ــت در .)5(همبس ــابراین الزم اس ــیط بن مح

موارد بـی نزاکتـی مـورد بررسـی قـرار      دانشگاه نیز 
رسد که لذا با توجه به مطالب فوق، به نظر میبگیرد. 

هـاي ایـن پـژوهش بتوانـد یکـی از موانـع مهـم        یافته
را شناسایی کرده و در جهت ارتقـا و بهبـود   آموزش

کمـی  در نهایـت مطالعـه   هاي مـؤثري بـردارد.   ن گامآ
ـ یهدف بررسـ حاضر با  ـ یب ـ فراگینزاکت ـ از درانی دگاهی

یو فرادهندگان در آموزش دانشگاه علوم پزشکرانیفراگ
انجام شدلیاردب

روش کار
باشـد.  مـی مقطعـی -این مطالعه یک طـرح توصـیفی  

فراگیـران و فرادهنـدگان   جامعه آماري شامل همـه 
ي هــادانشــگاه علــوم پزشــکی اردبیــل اعــم از رشــته 

ي پزشـکی،  هـا تاري، مامایی، اتـاق عمـل، فوریـت   پرس
ي هــاهوشـبري، علــوم آزمایشــگاهی، پزشــکی، رشــته 
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کـه  بهداشت، داروسازي، رادیولوژي و دندان پزشکی
مشــغول بــه1394-95تحصــیلی سالنیمســال دوم در 

گیري گرفت. از روش نمونهدر بر میتحصیل بودند، 
ي گیـر سرشماري براي فرادهندگان و از روش نمونه

ــران    ــروه فراگی ــاب گ ــراي انتخ ــه اي ب ــادفی طبق تص
فراگیر و فراده در ایـن  624استفاده شد. در مجموع 

را هــانفــر از آن540مطالعــه شــرکت نمودنــد کــه 
نفر را فرادهندگان تشـکیل دادنـد. الزم   74فراگیر و 

به ذکر است که در گروه فراگیران، بعـد از بـرآورد   
در هـر رشـته، بـر    نمونه، به نسبت فراگیران موجود 

، نمونه اي متناسب با تعداد آنها هااساس اسامی کالس
به طور تصادفی انتخـاب و پرسشـنامه در میـان آنهـا     

بر اساس اسامی کـالس درس، فراگیرانـی   توزیع شد. 
که در مطالعه انتخاب شده بودنـد امـا در مراجعـات    
متعــدد پژوهشــگر در دانشــکده حضــور نداشــتند، از 

د.مطالعه خارج شدن
ــه   ــل ب ــران شــامل تمای ــراي فراگی معیارهــاي ورود ب
شرکت در مطالعه، تحصیل در دانشگاه علوم پزشـکی 

و نداشتن اتفاقات بحران زاي زنـدگی در مـاه   اردبیل
اخیر بود. در مورد فرادهندگان نیز تمایل به شرکت 

در مطالعه تنها معیار ورود در مطالعه بود.
پژوهشــگر بــه اخــالق،پــس از اَخــذ مجــوز از کمیتــه

(مربیـان آموزشـی، مربیـان    فراگیران و فرادهندگان
. عه نمودعلمی) مراجاعضاي هیئتکارآموزي و دیگر

اهـداف مطالعـه و   پس از ارایه توضیحات در مـورد و
رعایــت اصــل رازداري و محرمانــه مانــدن اطالعــات 

آوري . بــراي جمــعکـرد رضـایت کتبــی از آنـان اخــذ   
استفاده شد کـه از دو بخـش   از پرسشنامه اي هاداده

نزاکتـی  ارزیـابی بـی  «اطالعات جمعیت شناختی و ابزار 
ي ایـن  هـا تشکیل شده است. گویه» در آموزش عالی

ی را که ممکـن  یهاافراد از رفتارتجربهابزار، نگرش و 
ـ بـی با است در محیط آموزش ی همـراه باشـد،  نزاکت

سنجد. در این پرسشـنامه، تکمیـل کننـده در هـر     می
. بخـش  شـود مـی ه با دو نوع سوال مجزا روبـرو گوی

نگرش فرد نسـبت بـه مـوارد    نخست ابزار در مورد 

ی است که مثالً فرد تا چه حـدي آن مـورد را   نزاکتبی
بـه صـورت   هاکند. پاسخمینزاکت تلقییک رفتار بی

باشــد و الزم اســت فــرد یکــی از  مــیطیــف لیکــرت
اکتی خفیـف نز)، بی1(نمرهنزاکتیي عدم بیهاگزینه

نزاکتـی  ) و بـی 3(نمـره  نزاکتی متوسـط )، بی2(نمره 
) را انتخاب نماید. بخش دوم ابـزار در  4(نمره شدید

هامورد تجربه قبلی فرد در خصوص هر یک از گویه
باشد و الزم است فرد مشخص نماید کـه بـه چـه    می

ماه گذشته رفتـار مـذکور در گویـه را    12میزان در 
است. جواب اینها هم به صـورت  دیده یا تجربه کرده

)، گـاهی  1(نمره باشد و شامل اغلبمیطیف لیکرت
وجـه هـیچ ) و بـه 3(نمـره  نـدرت )، بـه 2(نمره اوقات

ـ بـی شـوند. بـراي شـدت    مواجه می)4(نمره  ینزاکت
توان میانگین نمرات و میزان رفتارهـا را گـزارش   می

کرد. 
ب کـه در غـر  نزاکتی در آموزش عالیپرسشنامه بی

، ابتدا توسط )11(باشدمیداراي روایی و پایایی باالیی
شـده و  بان فارسی ترجمهمترجم از زبان انگلیسی به ز

ســپس توســط متــرجم دیگــري از زبــان فارســی بــه  
انگلیسی برگردانده شده و دو نسـخه از نظـر تطـابق    

بـین دو  تفـاوت هـاي  ورد بررسی قـرار گرفتنـد و   م
پس جهـت  شده و برطرف شدند. سـ شناسایی،ترجمه

شـده بـه همـراه    ترجمـه هبررسی روایی محتوا، نسخ
نفر از اعضـاي  10اختیار انگلیسی پرسشنامه در نسخه
هـا در  نعلمی قرار گرفت و نظرات اصـالحی آ هیئت

که در این میان مجموعاً پرسشنامه فارسی اعمال شد
سوال ویرایش یا تغییـر یافـت. پایـایی پرسشـنامه از     5

طریق محاسبه آلفاي کرونبـاخ مـورد بررسـی قـرار     
ت مکه میزان آلفـاي کرونبـاخ در قسـ   )14(گیردمی

بـه  90/0تجربه بی نزاکتیو در قسمت 95/0نگرش 
ــد. ــاخ مدســت آم ــاي کرونب ــزان آلف ــلی ــن ک در ای

هـاي  به دست آمد. در نهایـت داده 90/0پرسشنامه 
SPSS-24بـا اسـتفاده از نـرم افـزار     آمـده  دسـت به

مورد تجزیه و تحلیـل قـرار گرفـت. بـراي تحلیـل از      
و آنـواي یـک طرفـه   آزمون آمـاري  و آمار توصیفی 
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آزمون تی مستقل استفاده شد. جهت بررسی نرمـال  
اسـمیرنوف -از آزمـون کولمـوگروف  هابودن داده

از توزیـع نرمـال   هـا استفاده شد کـه نشـان داد داده  
باشند.میبرخوردار

هایافته
فــراده در ایــن مطالعــه 74فراگیــر و 540مجموعــاً 

ــت   ــه اکثری ــد ک ــا شــرکت کردن ــران و آنه در فراگی
نفر) و 383(10/71فرادهندگان را زنان به ترتیب با 

نفـر) تشـکیل دادنـد.    51(درصد 93/68تعداد نفرات 
مورد ه سنی نشان داد که اکثریت جامعهبررسی گرو

سال 24تا 20سنی بین پژوهش در فراگیران در بازه
نفـر) از شـرکت   473(درصـد  60/87قرار دارند که 

دهند. در بررسی گـروه سـنی   میکنندگان را تشکیل
نشـان داد کـه اکثریـت    هـا فرادهندگان، تحلیـل داده 

درنفر) را افراد48درصد (90/64،ت کنندگانشرک
. در این دهندمیسال تشکیل40تا 30گروه سنی بین 

سال و 40نفر) را افراد باالي 24درصد (40/32گروه،
30سـن زیـر   داراينفـر) را افـراد   19درصد (70/2

دهند.میسال تشکیل
ــرش ــدگان نگ ــارکت کنن ــه مش ــران و و تجرب (فراگی

ی فراگیـران در چهـار   نزاکتبیز پدیده فرادهندگان) ا
حالت ممکن مورد ارزیـابی قـرار گرفـت کـه شـامل      

ـ بـی نسبت بـه  فراگیر نگرش نگـرش  ی فراگیـر،  نزاکت
ی فراگیـر، تجربـه فراگیـر از    نزاکتبینسبت به فراده 

ی فراگیــر و دســت آخــر تجربــه فــراده از نزاکتــبــی
ی فراگیر بودند. نزاکتبی

طبق جدول ارد بی نزاکتی، در بعد نگرش نسبت به مو
کننـدگان سـه مقولـه    نشان داد که شـرکت هایافته1

ي فیزیکـی بـه   هـا رفتاري تهدیـد بـه دعـوا و آسـیب    
دیگران، ناسزاگویی، تهدیـد بـه اسـتفاده از اسـلحه را     

ی در فراگیران بـه ترتیـب   نزاکتبیداراي بیشترین بار 
ــخیص 57/3±06/0و 03/0±52/3، 8/0±57/3 تشـــ

تري داشتند. و نسبت به آنها نگرش منفیداده بودند
آزمون تی مستقل نشـان داد کـه میـانگین و انحـراف     

فراگیران و فرادهندگان در مورد نگرشمعیار نمره 
ی فراگیران در دانشگاه بـه ترتیـب   نزاکتبیي هارفتار

بـــود و ایـــن اخـــتالف   05/3±61/0و 35/0±97/2
). p>001/0(دار بـود از نظر آمـاري معنـی  هامیانگین

دهد که فراگیـران و فرادهنـدگان   میاین یافته نشان
ه ی در محیط دانشـگا نزاکتبینگرش یکسانی به موارد 

تـري نسـبت بـه    ندارند و فرادهندگان نگرش منفـی 
ی دارند. نزاکتبیموارد 
کنندگان نشـان داد کـه میـانگین    تجربه شرکتتحلیل
ارد موبه نسبت تجربه فراگیران و فرادهندگان نمره 

و 08/3±41/0ترتیـــب  بـــی نزاکتـــی فراگیـــران    
دو گـروه  بینهابود و این اختالف میانگین±50/0/35

فرادهندگان تجربه،). بنابراین=21/0p(معنادار نبود
بی نزاکتی از جانب فراگیـران  دریافت در و فراگیران 

فراگیـران و فرادهنـدگان   نگـرش  باشـند.  مـی مشابه
بـا اسـتفاده از   فراگیران ی تنزاکبیي هارفتارنسبت به 

یک طرفه بر حسب رشته براي آنالیز آماري واریانس
فراگیران و دانشکده براي فرادهندگان مورد مقایسه 
قــرار گرفــت. ایــن تحلیــل نشــان داد کــه فراگیــران  

نسـبت بـه مـوارد   مشـابهی  نگرشي مختلف هارشته
ــی ــب ــران دانزاکت ــدی فراگی ــین، =21/0p(رن ). همچن

محـل خـدمت  ي هـا دانشـکده بر حسب فرادهندگان 
از بی نزاکتی فرادهنـدگان  ) =15/0pمشابهی (نگرش

فراگیران بـر اسـاس   و تجربهنگرشبررسی داشتند. 
سال تحصیلی نشان داد که شرکت کنندگان با توجه به 

) و p=62/0(نگـرش سال تحصیلی تفـاوتی در میـزان   
).p=15/0(ی ندارنـد نزاکتبیي هاتجربه شان از رفتار

شـود  میمالحظه2در مقابل همانطور که در جدول 
ـ   اري (اظهـار بـی عالقگـی، خسـتگی،     که سه مقولـه رفت

ــی ــاوتی ب ــوع درس،   تف ــی و موض ــث کالس ــه مباح ب
ي هــارســیدن بــه کــالس یــا هــر یــک از فعالیــت دیر

دار، آماده نبودن براي مباحث کالس یا هر یک برنامه
ــ )داري برنامــههــااز فعالیــت ــا می ــب ب ــه ترتی انگین ب

بــــیش از 72/2±32/0و 09/0±76/2، 45/0±84/2
تجربه یا مشاهده شده است.هاسایر رفتار
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این مطالعه نظر فراگیـران و فرادهنـدگان در مـورد    
را هـا این رفتارشروع کننده اصلی اهمیت و همچنین 

،وجود دارد4و 3سواالتی که در جدول با استفاده از 
82/62کـه  نشـان داد نتـایج . دادمورد بررسی قـرار  

26درصـد ( 10/35نفر) از فراگیـران و  386درصد (
نفر) از فرادهندگان این مسئله را به عنوان یک مشکل

نفر) 385(درصد60/62سطح متوسط تلقی کرده و 

معتقد بودند که فراگیران به احتمال بیشـتري ممکـن   
شـرکت کننـد. در حـالی کـه     هااست در اینگونه رفتار

ــ12/56 ــد 356(ددرص ــدگان معتق ــر) از فرادهن نف
که ایـن فراگیـران هسـتند کـه احتمـال بسـیار       بودند

شـرکت کننـد.   هابیشتري دارد که در این گونه رفتار
ي مربـوط بـه ایـن قسـمت از پرسشـنامه در      هاداده

شود.مشاهده می4و 3جداول 

رانفراگیی نزاکتبینسبت به پاسخ شرکت کنندگان در مورد نگرش.1جدول 

ینزاکتبیرفتارهاي 
فرادهفراگیر

P
-v

al
ue

انحراف میانگین
انحراف میانگینمعیار

معیار
76/278/094/284/001/0اظهار بی عالقگی، خستگی، و بی تفاوتی به مباحث کالسی و موضوع اصلی

62/278/042/295/005/0دن و ...)ژست و رفتار گستاخانه غیر کالمی در برابر دیگران ( چشمک زدن، با انگشت اشاره کر
60/277/062/281/000/0ي دیگر و عدم نوت برداري)هاي کالسهاخوابیدن و عدم توجه به موضوعات کالس(انجام کار
52/272/075/271/003/0رد کردن و سر باز زدن از پاسخ به سواالت مستقیم

ي دانشکده هااز وسایل ارتباطی در جلسات و کمیتهاستفاده از کامپیوتر و تلفن همراه یا هر یک
74/285/079/283/023/0ي آموزشیهاو دیگر برنامه

72/284/087/282/022/0ي برنامه دارهادیر رسیدن به کالس یا هر یک از فعالیت
80/284/072/278/015/0ي برنامه دارهاترك زود تر کالس یا هریک از فعالیت

73/286/090/277/023/0ي برنامه دارهانبودن براي مباحث کالس یا هر یک از فعالیتآماده
73/286/078/276/013/0ي برنامه دارهاعدم حضور در کالس یا سایر فعالیت

94/284/090/283/056/0سرد و بی تفاوت بودن نسبت به دیگران(گوشه گیري و رد نظرات فراگیران)
56/296/082/283/065/0ي بی مورد در کالسهاش با بحثایجاد تن

89/288/075/282/003/0شودمییی که باعث حواس پرتی خود و دیگر فراگیرانهابرگزاري بحث
52/202/157/289/009/0هاتقلب در کالس

82/294/007/281/000/0اظهارنظرات متواضعانه و یا گستاخانه نسبت به دیگران
00/394/086/279/001/0درخواست جهت تعیین ترکیب امتحان و تکالیف

ي مخرب از جانب فراگیران در برابر هابی توجهی و نادیده گرفته شدن و یا تشویق رفتار
24/290/087/281/003/0همکالسی

42/279/005/284/003/0در زمان مردود شدن)(قبولیمرهدرخواست ن
73/286/009/378/000/0ي ارتباطیهاو دیگر راههاسخگویی به ایمیلعدم پا

94/284/013/382/003/0ي گستاخانه به دیگرانهافرستادن ایمیل
80/284/015/386/023/0ي تبعیضانه در مورد جنس یا نژاد یا فرهنگ و زبانهااظهار نظر

41/399/063/373/033/0ناسزا گویی به دیگران
54/396/060/377/003/0(ضمنی یا واقعی)ي فیزیکی به دیگرانهاتهدید به دعوا و اسیب

73/286/034/386/000/0استعداد اسیب زدن
45/393/069/378/003/0تهدید به استفاده از اسلحه

42/295/044/385/002/0پوشش نامناسب فراگیر
92/277/094/284/000/0افشاي معایب فراده

75/271/042/295/013/0سوال بی موقع از فراده
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ی در فراگیراننزاکتبیپاسخ شرکت کنندگان در مورد تجربه از . 2جدول 

ینزاکتبیرفتارهاي 
فرادهفراگیر

P
-v

al
ue

انحراف میانگین
انحراف میانگینمعیار

معیار
06/332/061/284/021/0به مباحث کالسی و موضوع اصلیاظهار بی عالقگی، خستگی، و بی تفاوتی

69/224/061/292/011/0ژست و رفتار گستاخانه غیر کالمی در برابر دیگران ( چشمک زدن، با انگشت اشاره کردن و ...)
78/231/046/291/008/0برداري)ي دیگر و عدم نوتهاي کالسهاخوابیدن و عدم توجه به موضوعات کالس(انجام کار
71/232/068/286/048/0رد کردن و سر باز زدن از پاسخ به سواالت مستقیم

ي دانشکده و هااستفاده از کامپیوتر و تلفن همراه یا هر یک از وسایل ارتباطی در جلسات و کمیته
79/252/061/2.88/071/0ي آموزشیهادیگر برنامه

98/231/054/291/011/0ي برنامه دارهااز فعالیتدیر رسیدن به کالس یا هر یک
74/225/075/285/001/0ي برنامه دارهاترك زود تر کالس یا هریک از فعالیت

81/232/063/283/005/0ي برنامه دارهاآماده نبودن براي مباحث کالس یا هر یک از فعالیت
67/232/051/289/006/0ه داري برنامهاعدم حضور در کالس یا سایر فعالیت

61/282/062/287/031/0سرد و بی تفاوت بودن نسبت به دیگران(گوشه گیري و رد نظرات فراگیران)
67/263/065/297/022/0ي بی مورد در کالسهاایجاد تنش با بحث

70/285/055/294/017/0شودمییی که باعث حواس پرتی خود و دیگر فراگیرانهابرگزاري بحث
74/288/051/287/018/0هاتقلب در کالس

61/284/064/287/003/0گستاخانه نسبت به دیگراناظهارنظرات 
71/285/050/285/009/0درخواست جهت تعیین ترکیب امتحان و تکالیف

57/286/060/289/003/0ان در برابر همکالسیي مخرب از جانب فراگیرهابی توجهی و نادیده گرفته شدن و یا تشویق رفتار
75/289/040/288/002/0در زمان مردود شدن)(قبولیدرخواست نمره

46/235/046/285/090/0ي ارتباطیهاو دیگر راههاعدم پاسخگویی به ایمیل
18/256/046/289/006/0ي گستاخانه به دیگرانهافرستادن ایمیل

29/266/008/289/006/0ي تبعیضانه در مورد جنس یا نژاد یا فرهنگ و زبانهاراظهار نظ
94/175/014/290/003/0ناسزا گویی به دیگران

.57/185/080/183/005/0(ضمنی یا واقعی)ي فیزیکی به دیگرانهاتهدید به دعوا و اسیب
55/188/055/188/089/0استعداد اسیب زدن

45/189/053/192/008/0در تهدیداسلحهواژه اده از استف
67/288/035/178/001/0پوشش نامناسب فراگیر

70/285/061/284/006/0افشاي معایب فراده
74/288/061/292/003/0سوال بی موقع از فراده

»؟عنوان یک مشکل شناخته شودتواند بهدرفتاري در محیط دانشگاهی میکنید که بچقدر فکر می«پاسخ شرکت کنندگان در مورد سوال .3جدول 
درصدنظر فراگیراندرصد و تعدادنظر فرادهندگان

82/62)386(عنوان مشکل سطح متوسطبه10/35)217(عنوان مشکل سطح متوسطبه
1/16)98(توانم پاسخ دهمنمی45/28)176(توانم پاسخ دهمنمی

45/10)63(مشکل اصلی3/20)124(طح پایینعنوان مشکل سبه
11/6)26(عنوان مشکل سطح پایینبه19/8)49(شودوجه مشکل محسوب نمیهیچبه

31/4)25(شودوجه مشکل محسوب نمیهیچبه11/8)48(مشکل اصلی
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یک احتمال بیشتري دارند که در رفتارهاي همراه با علمی، کدامان یا اعضاي هیئتفراگیر«دهندگان در مورد سوال نظر فراگیران و فرا.4جدول 
»هاي دانشگاهی شرکت کنند؟بدرفتاري در محیط

د)درص(تعدادنظر فراگیراندرصدنظر فرادهندگان
در این رفتار ها فراگیریان احتمال خیلی بیشتري دارند که 

فراگیریان مقداري بیشتر احتمال دارد که شرکت 12/56)356(شرکت کنند
8/62) 385(ندکن

شرکت در این رفتار هافراگیریان ي دارد که احتمال بیشتر 
علمی مقداري بیشتري احتمال دارند اعضاي هیئت41/32)199(کنند

که شرکت کنند
)89(32/14

در این رفتار ها علمی اعضاي هیئتبیشتري دارد کهاحتمال 
علمی احتمال خیلی بیشتري دارند که اعضاي هیئت43/5)26(شرکت کنند

71/10)56(شرکت کنند

در این علمیاعضاي هیئتاحتمال خیلی بیشتري دارند که 
فراگیریان احتمال خیلی بیشتري دارند که شرکت 11/4)26(شرکت کنندرفتار ها

35/12)65(کنند

بحث  
و تجربـه نگـرش ه کـه بـا هـدف بررسـی     این مطالع
ی نزاکتـــبــی ان و فرادهنــدگان در مــورد   فراگیــر 

ــران و     ــه فراگی ــان داد ک ــد، نش ــام ش ــران انج فراگی
ی نزاکتــبــیدر مــورد یفرادهنــدگان تجربــه یکســان

و 1یافته حاضر با مطالعـه ناتاراجـان  فراگیران داشتند. 
؛ بـه  انی نـدارد همخـو )15(کشور عمـان  همکاران در

، فراگیـران و فرادهنـدگان،   آنهاهعطوري که در مطال
ی فراگیران را به طور یکسان تجربه نزاکتبیرفتارهاي 

ــتري از    ــزان بیش ــه می ــران ب ــد و فراگی ــرده بودن نک
وار همپایـان خـود مـورد اذیـت     نزاکتبیي هارفتار

قرار گرفته بودند. 
یـن پـژوهش نشـان داد کـه دو     ي اهایافته،در مقابل

بر خالف تجربه عم از فراگیران و فرادهندگانه اگرو
ی داشتند که نزاکتبیمتفاوتی نسبت به نگرشیکسان، 

    2گنـر این یافته با نتـایج بدسـت آمـده از مطالعـات و

ـ بـی نگرش بـه  . در مورد )16(مطابقت دارد ی، نزاکت
یی ماننـد اسـتفاده از   هـا نشـان داد کـه رفتـار   هایافته

اسـلحه و اسـتعداد آسـیب زدن در نگـاه فراگیــران و     
ـ بـی فرادهندگان از شـدت   ی بـاالیی برخـوردار   نزاکت

. الزم به ذکر است که ایـن دو رفتـار در جامعـه    است
طـور  نیز موجب هراس شده و مقبولیت نـدارد. بـه  

ـ بـی فرادهندگان در مـورد  نگرشکلی، نمره  ی نزاکت

1 Natarajan
2 Wagner

فراگیران بود که نشاننگرشفراگیران، بیش از نمره 
دهد فرادهندگان از حساسیت بیشتري نسـبت بـه   می

ش وار در محـیط آمـوز  نزاکـت بـی رفتارهاي بـالقوه  
ایـن دو  اخـتالف نگـرش   برخوردار هستند. هر چقـدر  

نسبت بـه مقولـه   قشر یعنی فرادهندگان و فراگیران
تواند از ایجـاد یـک ارتبـاط    میی بیشتر باشد،نزاکتبی

یعنـی ممکـن   ؛موثر یادگیري ممانعت بـه عمـل آورد  
است برخی رفتارها کـه از دیـدگاه فراگیـر یـک امـر      

از دیدگاه فراده براي ارتباط شود، میعادي محسوب
البتـه،  بزند.آسیب الزم است،یادگیري که براي موثر 

اه متفـاوت فراگیـران و فرادهنـدگان بـه     دلیل دیـدگ 
یی از قبیـل سـن،   هاتواند با متغیرمیینزاکتبیمقوله 

هــاي ي آموزشـی و سـبک  هـا شـیوه زمینـه فرهنگـی،   
و اعتقادات فردي نیز ها، تجارب قبلی، ارزشپرورشی

ي هـا یافتـه الزم به ذکر اسـت کـه   . )17(مرتبط باشد
پـژوهش حاضـر   بـا نتـایج   و همکاران 3مطالعه کالرك

نیـز گـزارش   هـا همخوانی دارد؛ بـه طـوري کـه آن   
کردند که فراگیران تمایل بیشتري بـراي شـرکت در   

ـ بـی ي مملـو از  هارفتار . در مـورد  )1(ی دارنـد نزاکت
نشـان داد کـه چهـار رفتـار     هـا ، یافتههایات رفتارئجز

ي فیزیکـی بـه دیگـران،    هـا تهدید بـه دعـوا و آسـیب   
اده از اسـلحه و اسـتعداد   ناسزاگویی، تهدید بـه اسـتف  

ـ بیبه ترتیب از بار آسیب زدن ی بیشـتري نـزد   نزاکت
ي بـه  اهـ شرکت کننـدگان برخـوردار هسـتند. یافتـه    

3 Clark
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ــده ــت آم ــر از دس ــه حاض ــورد مطالع ــرشدر م نگ
، در مقایسه بـا  هااز این رفتارفراگیران و فرادهندگان

و 1مطالعــات انجــام شــده در غــرب توســط ســوزان 
گیـرد میهمکاران، مطابقت داشته و مورد تائید قرار

تحلیـل  بـا یـک مطالعـه   مصطفی راد و همکاران.)16(
ــات   ــدگاه و تجربی ــی، دی ــواي کیف ــتاد و 17محت 9اس
ضوي را مـورد  دانشجوي پرستاري دانشگاه خراسان ر

ی نزاکتــبــیعمــده مــوارد نــد کــهبررسـی قــرار داد 
ر در ورود به کالس، فراگیران را غیبت در کالس، تاخی

تمرکز پایین دانشجویان بـر  وآلودگیخواب، ستگیخ
.)18(دند شمر
هـیچ کـدام از   نشان داد کـه  حاضر هاي مطالعه یافته 

وار نزاکـت بـی فراگیران و فرادهندگان از رفتارهـاي  
میزان کدام از آن ها به چرا که هر.دباشنمصون نمی

مشخصی تجربه اي از بی نزاکتی از فراگیران را داشته 
هـاي رفتارکننـدگان شـرکت بر اساس یافته هـا،  . اند

ه مباحث کالسی بی تفاوتی باظهار بی عالقگی، خستگی، 
رسیدن به کـالس یـا هـر یـک از     و موضوع اصلی، دیر

آماده نبـودن بـراي مباحـث    وي برنامه دارهافعالیت
ســوي مــوارد بــی نزاکتــی ازالس را شــایع تــرین کــ

این یافتـه  بودند. کردهمشاهده و یا تجربه فراگیران
. )19(همحوانی دارد2ها نیز با نتایج پژوهش ریلی

دالیل بروز بی نزاکتی در آموزش دانشـگاهی مـی   از 
ي هـا آمـادگی از توان به این اشاره کرد که فراگیران

الزم براي ورود به دانشگاه به عنوان محیطی متفاوت 
.)20(نیستندبرخوردار مدرسه از 

1 Susan
2 Patricia Riley

تـوان بـه عـدم    مـی ،ایـن مطالعـه  ي هـا از محدودیت
فراگیران در مطالعه به علـت تـرس   برخی از شرکت 

ــاثیر پا ــه پرسشــنامه و  آن هــا از ت ســخ هــاي خــود ب
عـدم اسـتقبال کـافی    و همچنینهاي انضباطی پیگیري

مکـن اسـت نمونـه    زیـرا م فراگیران در مطالعه بـود.  
نماینده بودن براي جامعه مطالعـه  مورد مطالعه را از 

دور کند. 

نتیجه گیري
ــرش  ــه نگ ــر ک ــژوهش حاض ــران و پ ــه فراگی و تجرب

ی فرادهنــدگان را نزاکتــبــیفرادهنــدگان در مــورد 
راگیـران و  مورد بررسـی قـرار داد، نشـان داد کـه ف    

متفاوتی نسـبت  نگرشفرادهندگان تجربه یکسان اما 
ی فراگیران دارند. بر اساس مطالعه حاضر، نزاکتبیبه 
-اي اسـت کـه در فراینـد یـادگیري    ی پدیدهنزاکتبی

توانـد فراینـد یـادگیري را    مـی دارد ویاددهی وجود 
مختل نموده و موسسات آموزشی را بـراي رسـیدن  

موجب اتـالف  مواجه ساخته وبه اهداف خود با چالش
بنـابراین، الزم اسـت   .مـی شـود  و انرژي کالس وقت 

دست اندرکاران بـراي کـاهش یـا از بـین     و مسئولین
ـ بـی بردن موارد و شدت  دانشـگاه  ی در محـیط  نزاکت

ي یـادگیري را  هـا تالش نمـوده و در نهایـت فرصـت   
توان با آموزش رفتارهاي میبهبود ببخشند. همچنین

هـاي  صول اخالق دانشگاهی و سایر مهـارت حرفه اي، ا
رفتارهاي نزاکت وار را در میـان فراگیـران   ،اجتماعی

.توسعه داد
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