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 : دهیچک

شدت فرایندد یداددهی و تواند بهعنوان پیامد ارتباطی نامناسب بین استاد و دانشجو میرفتارهای نامحترمانه به

هددا منجددر شددودم ایددن م ادفدده بددا هددده واکدداوی رفتارهددای  یددادریری را ملتددز سددازد و بدده ایجدداد تددن  میددان آن

ی پدیدارشددنایتی،  دانشددجویان نسددبت بدده اسددتادان و بررسددی علددز آن انجددام شدددم در ایددن م ادفددهنامحترماندده  

ی علمدی  ای با اعضای هیئت علمدی دانشدگاه فردوسدی مشداد بدا حدداهز رتبدههای نیمه سایتاریافتهمصاحبه

رسدیدن بده ریدری بده صدورت هدفمندد بدود و تدا سال صورت ررفدتم نمونده  10ی کاری بی  از دانشیاری و سابقه

از  ای کالیدزی صدورت ررفدتم هدا براسدام مددل همدت مرحلدهاشباع اطالعات ادامه یافتم تجزیده و تحلیدز داده

شامز دیر آمدن دانشجو به کدالم درم، ییبدت، اسدتماده  ی دانشجویان،نامحترمانهرفتارهای  استادان،  دیدراه

راهی با کالم بوده استم علز بدروز ایدن رفتارهدا  احترامی کالمی به استاد و عدم هماز تلمن همراه در کالم، بی

بندی رردیدم به ددیز پیامدهای ملرب در هادب طبقاتی شامز استاد، دانشجو، دانشگاه، یانواده و جامفه دسته

کارریری راهکارهایی بدرای کداه  میدزان بدروز ایدن رفتارهدا در دانشدجویان بده منددور ایجداد  این نوع رفتارها، به

 یری و یاددهی م لوب، ضروری استمهای یادرمحیط
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Abstract: 

Students’ incivilities can adversely affect the lecturer-student relationship, hinder the learning-teaching 

process, and create tension between them. The present study aimed to examine students’ incivilities against 

lecturers. In this phenomenological study used semi-structured interviews with faculty members of Ferdowsi 

University of Mashhad with a minimum academic rank of associate professor and more than 10 years of work 

experience. The purposive sampling method was applied until data saturation was reached. Data was 

analyzed through Colaizzi's method of phenomenological analysis. Lecturers mentioned various behaviors as 

incivility, including unpunctuality, absenteeism, use of cellphones during class sessions, disrespect for 

lecturers, classroom irregularities, and lack of engagement in class activities. The reasons for such behaviors 

were classified under the following categories: lecturers, students, the university, students' family, and the 

society. Due to adverse consequences of such behaviors, measures should be taken to decrease the incidence 

of such behaviors among the students so as to create a desirable learning-teaching milieu.  

 

Keywords: Incivility, Lecturers, Phenomenology, Colaizzi's method, Ferdowsi University of Mashhadم  

  

                                                                 
1 Corresponding author: s.pour@birjand.ac.ir 

Lecturers’lived Experience of College Student’ Incivility in Ferdowsi University of Mashhad   



 

78-63، 1401زمستان ، 4 شماره  ،  سومسال  ،  رهبری آموزشی کاربردی علمی مجله    

 

AEL. Vol. 3. No.4. Winter 2022, 63-78 

 

65 |   

 

 مقدمه

ی دانشجویان نسبت به رفتارهای نامحترمانه

های تواند ناشی از عدم تبیین یواستهاستادان می

ها باشدم این  استاد و دانشجو در ارتباط میان آن

نوع رفتارها در کالم درم به یک نگرانی عمده 

برای مفلمان و استادان تبدیز شده استم بابود 

یادریری دانشجویان در کالم درم مستلزم آن 

طور اثربل  با رفتارهای  است که مفلمان به

نامحترمانه موجود در کالم درم مقابله کنند 

(Ding et al., 2010م در) به هادانشگاه حاضر حال-

اهتصادي،   اجتماعي، یتوسفه كليدي عامز عنوان

 در حياتي نقشي بشري، جوامع سياسي و فرهنگي

كنندم آموزش ايما مي انساني یسرمايه آموزش امر

ترین وظایف  و تدریس برای دانشجویان از اصلی

هر استادی است؛ در واهع، کارکرد دانشگاه منحصر  

به انتقال دان  نیست تا یود را محدود به آموزش  

کند؛ بلکه یکی از کارکردهای آن، تربیت انسان است؛ 

ست که  بدین مفنا دانشگاه یک محیط تربیتی ا

 Hoseinسازی نیز مؤثر باشد )تواند در فرهنگمی

Chari & Fadakar, 2005 م در این میان ممکن است)

استادان با دانشجویان بدهلق و بد رفتاری نیز  

ها  مواجه شوند که نیاز است به نحو م لوبی با آن

ها پردایته شود و  بریورد شود تا هم به هدایت آن

دارد، منحره نگردد و هم مسیر کالم از هدفی که  

 ,Shabaniحق دیگر دانشجویان نیز زایز نشود )

 (م 2004

های از آنجا که رفتارهای نامحترمانه در محیط

تواند به شدت یاددهی و یادریری را  آموزشی می

ملتز نماید و عوارض طوالنی مدتی بر عملکرد  

فرد داشته باشد؛ دذا، توجه به علز و عواملی که  

فتارهای نامحترمانه در دانشجویان  منجر به بروز ر 

شود، ضروری استم بر این اسام، پژوه  می

 حاضر تالش دارد پاسلی برای سؤاالت زیر بیابد:

در ارتباط و تفامز بین استاد و دانشجو،   -1

مندور از رفتارهای نامحترمانه دانشجو 

 نسبت به استاد چیست؟

علز و عوامز بروز این نوع رفتارهای   -2

رهای ارتباطی از دیدراه ناشی از سازوکا

 اساتید چیست؟

چه راهکارهایی برای  استادان از دیدراه  -3

تواند  کاه  بروز این نوع رفتارها می

 مؤثر واهع رردد؟

 مبانی ندری و پیشینه تحقیق 

شود، از وهتی از مقام استادی سلن رمته می

تواند ادگودهنده و رردد که میجایگاهی صحبت می

ری دانشجویان باشد؛  کننده مسیر زند هدایت

همچنین، برای دانشجویانی که به تازری با فضای  

اند شاید تصور چگونگی برهرار دانشگاهی آشنا شده

ارتباط با استاد، سلت و نامماوم باشدم رفتارهای 

نامحترمانه به هررونه اهدامی که با فضای  

هماهنگ کالم، جو یادریرنده و تفاملی آن تدایز  

(م Feldmann, 2001شود )یداشته باشد، رمته م

رفتارهای نامحترمانه از مسائلی است که عالوه بر 

ایجاد ایتالل در فرایند یاددهی و یادریری، باعث 

شود بروز استرم بین استاد و دانشجو نیز می

(Clark, 2008 م)رفتار نامحترمانه، در فرهنگ دغت 

دبانه و یشونت آمیز ؤتوهین رفتار و عمز ییر م

م مندور از رفتارهای نامحترمانه  استتفریف شده 

تماوتی، یوابیدن در  دانشجو، رفتارهایی از هبیز بی

کالم، بی توجای، یودداری از پاسخ دادن، استماده 

از تلمن همراه، تأییر در ورود به کالم، ترک کالم،  

مورد است ییبت، ایجاد تن ، تقلب و تقاضای بی

(Jooybari et al., 2010 م بریی از)  رفتارهای ناپسند

مانند تقلب، ییبت و دیر آمدن به کالم درم از 

های رذشته وجود داشته است؛ ودی زمان
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رفتارهایی مانند بددهنی، تادید، درریری فیزیکی 

-بین استاد و دانشجو از جمله رفتارهای رستایانه

(م Robertson, 2012شود )ای است که اییراً دیده می

Feldmann (2001 این نوع ) طبقه   4رفتارها را در

رفتارهای آزاردهنده   -1بندی کرده است: تقسیم

شامز دیر آمدن و زود رفتن، جواب دادن به تلمن  

ترور کالسی )تلریب   -2همراه در کالم، 

تادید به یشونتم   -4ارعاب و  -3 ،شلصیت( 

 بلندمدتی و کوتاه مواجاه با این نوع رفتارها اثرات

 کاه  عاطمی، و فیزیکی هایواکن  هبیز از

 توانایی به اطمینان کاه  نمس و به اعتماد

 آن، نتیجه که در استاد را به همراه دارد تدریس

 می رذارد آموزش فرایند بر منمی کامالً  پیامدهای

 ریریکناره حتی ممکن است موجب که طوری به

-می شودم به ندر آموزش از علمی هیات اعضای

 مامی بسیار عامز استاد -دانشجو تفامالت رسد

 Tiberius(م Luparell, 2007است ) آموزشی محیط در

رفتار نامحترمانه را عاملی برای از هم رسیلتگی  

در محیط آکادمیک مفرفی کرده استم به ندر وی 

رفتار یشن، سوء استماده ررایانه و ییر مؤدبانه  

تواند به آرامی باعث رسیلته شدن محیط می

بر آموزش تأثیر آکادمیک شود و به طور محسوم 

(م افرادی که درریر Tiberius & Flak, 1999بگذارد )

رفتارهای نامحترمانه هستند؛ احساسات منمی  

-همچون یشم، اض راب و افسردری را تجربه می

 (م Sun Hyun et al., 2018کنند )

بروز رفتارهای   Luparellای، طی م ادفه

نامحترمانه دانشجویان را نسبت به استادان،  

رزارش کردم از طرفی، بسیاری از استادان،   شدید

رفتارهای نامحترمانه دانشجو را به رئیس دانشگاه  

دهند؛ زیرا نگران موهفیت شغلی یود  رزارش نمی

ها کنند این مسئله در ارزیابی آنهستند و فکر می

که (م با توجه به اینLuparell, 2003تأثیررذار است )

در نتیجه رفاه   این رفتارها در حال افزای  است؛

اساتید، دانشجویان و روند آموزش به ی ر افتاده 

تواند استم رفتارهای نامحترمانه دانشجویان می

باعث ایجاد تن ، نارضایتی و فرسودری شغلی  

(م اساتیدی که  Appleby, 1990; Schneider, 1998شود )

شوند ممکن است به  با این نوع رفتارها مواجه می

ن روی م ادب درسی باشد، که تمرکزشاجای این

وهت و انرژی بیشتری را صره به کارریری 

راهبردهایی برای مقابله با این نوع رفتارها کنند و 

تواند یک نمونه از تأثیرهای این رفتارها بر این می

روی استادان دانشگاه باشدم این نوع رفتارهای  

کنند،  نامحترمانه که فرایند یادریری را ملتز می

حقوق دیگر دانشجویان است که این   نقض آشکار

طور  اندم هماننوع رفتارها را به هلدری تشبیه کرده

( از این مسئله شکایت داشت  1998) Schneiderکه 

های تدریس  از این نوع رفتارها آکنده  که دوره

شده است؛ همچنین، این رفتارها بر روی دانشگاه  

ه استاد  تواند تأثیررذار باشدم مدت زمانی را کنیز می

صره رفتارهای نامحترمانه دانشجویان بدهلق  

شود تا در ندر دیگر  کند، باعث میمی

دانشجویان ، استاد کمتر م لوبی جلوه کند و 

افزاید، چرا  این به میزان فرسودری و پریشانی او می

که به جای ایتصاص وهت و تمرکزش بر روی 

-تدریس، ایلب اوهات در موهفیت تداففی هرار می

های درم ریردم ادبته این بدان مفنا است که کالم

باید یادی از هررونه شور و هیجانی و کامالً استریز  

شده باشند؛ بلکه حد و اندازه آن باید مشلص 

باشد و حریم بین استاد و دانشجو نیز حمظ ررددم  

بدیای است که یادریری پایدار و مفنادار وهتی رخ  

شته شود و مورد  دهد که ندرات به اشتراک رذامی

بحث هرار ریردم استادانی که احسام حمایت از  

کنند ممکن طره دانشگاه و همکارانشان نمی

است تمایز به نادیده ررفتن مشکز شرایط کالم  

درم برای جلوریری از تحریک دانشجویان و  

(م با  Clayton, 2000شورش بادقوه داشته باشند )

تر  کند که سسترذشت زمان، استاد احسام می

های  زیر سؤال رفته استم این شده و ماارت
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های صورت ررفته احسام در ناایت در ارزیابی

 شودم توسط دانشجویان منفکس می

 -به مندور ارتقای کیمیت فرایند یاددهی

یادریری الزم است تا استادان محترم با راهکارهای  

مؤثر در بریورد با دانشجویان به ویژه دانشجویان  

باشند و برای بابود وضفیت آموزشی   بدهلق، آشنا

ها را مورد توجه هرار دهند؛ چرا که دانشجویان، آن

ترین و مامترین ماارت ضمن تدریس، عمده

 Sharifiبرهراری راب ه بین مفلم و دانشجو است )

Rad et al., 2010  م یافتن کالم درسی که رفتار همه)

ر هنجادانشجویان آن از هر ندر م لوب و کامالً به

باشد ارر امر محادی نباشد؛ اما دشوار است؛ دذا،  

همیشه در کالم درم دانشجویانی با مشکالت 

رفتاری وجود دارند که منبفی برای رنج استاد و 

عاملی برای کاه  کیمیت تدریس هستند؛ 

بنابراین، استادان نیز برای پیشگیری و از بین بردن 

تماده  رونه رفتارها از راهکارهای رونارونی اساین

ی بریورد استاد به میزان کنندم چگونگی و نحوهمی

تواند در کاه  بدرفتاری دانشجویان  زیاد می

تواند با بریورد  کالم درم مؤثر باشد و استاد می

جا رفتارهای ملز و آزاردهنده و  مناسب و به

ضداهتداری دانشجویان در کالم درم را به 

ت بیشتر باترین نحو کنترل نماید و از بروز مشکال 

(م در Karimi, Fathi Azar, 2006جلوریری به عمز آورد )

این م ادفه نیز تالش شده است تا از مندر 

استادان ، راهکارهایی بدین مندور استلراج رردد تا  

هنجار شاید بتواند راهگشای حز این پدیده نابه

 باشدم

Sun Hyun ( در مقاده یود با 2022و همکاران )

ه از رفتارهای نامحترمانه  عنوان "تجربه زیست

نمر از    34دانشجویان پرستاری در کره جنوبی"، 

دانشجویان پرستاری در سه دانشگاه کره جنوبی را 

  5ی کیمی مورد بررسی هرار دادند و به شیوه

مضمون را در این یصوص شناسایی کردند که  

شامز عدم پایبندی دانشجویان به استانداردهای  

د به همساالن، عدم کالم درم، فقدان اعتما

تفاد به آموزش و یادریری در یک محیط بادینی و 

استماده نامناسب از فناوری است؛ همچنین، در 

این م ادفه این امر نیز مورد تأکید هرار ررفت که 

رفتارهای نامحترمانه دانشجویان در طول تحصیز  

ها برای تبدیز شدن به یک پرستار  بر روی هده آن

 رذاردم ی میای تأثیر منمحرفه

Yoonesi ( در م ادفه یود به 1399و همکاران )

ارتباط رفتار نامحترمانه در محیط کار با 

ای و توانمندسازی روانشنایتی  یودکارآمدی حرفه

های شار بیرجند در پرستاران شایز در بیمارستان

صورت نمر پرستار به  170پردایتندم در این م ادفه 

ها از طریق تصادفی انتلاب شدند و داده

آوری و تحلیز شدم نتایج نشان داد  پرسشنامه جمع

که بین یودکارآمدی حرفه ای و توانمندسازی 

روانشنایتی با رفتارهای نامحترمانه ارتباط  

مفکوم و مفناداری وجود دارد؛ یفنی افزای  

تواند میزان بروز رفتار یودکارآمدی در پرستاران می

و   Jouybariدهدم   نامحترمانه در محیط کار را کاه 

ی یود به بررسی  ( در م ادفه1390همکاران )

مماوم ایالق دانشجویی از دیدراه اعضای هیئت 

علمی دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم  

ها در م ادفه یود از  پزشکی رلستان پردایتندم آن

های نیمه سایتار یافته استماده کردند و مصاحبه

های یود را مورد به روش تحلیز محتوا داده

های این م ادفه نشان داد  بررسی هرار دادندم یافته

که استادان، مماوم ایالق دانشجویی را با بروز 

رفتار آکادمیک در محیط دانشگاهی از دانشجو 

توصیف کردند و رفتارهای نامحترمانه را منافات با 

 دانستندم ایالق دانشجویی می

چه در مبانی ندری و پیشینه حال براسام آن

تحقیق آمده است و از آنجا که در زمینه رفتارهای  

نامحترمانه ایلب م ادفات بر روی کارکنان  
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درمانی    –های باداشتی ها و یا در محیطسازمان

صورت ررفته است و نیز با توجه به اهمیت ارتباط  

-مؤثر بین استاد و دانشجو و نق  آن در شکز

محترمانه دانشجویان، م ادفه ریری رفتارهای نا

حاضر به دنبال واکاوی تجربه زیسته استادان  

دانشگاه از رفتارهای نامحترمانه دانشجویان است  

-ریریهای مناسب به تصمیمریزیتا با ارائه برنامه

ای شود؛ های آراهانه در این یصوص کمک فزاینده

بدین ترتیب، عالوه بر بابود کیمیت ارتباطات میان 

 -د و دانشجو در دانشگاه، به روند یاددهیاستا

یادریری نیز کمک شود و از ریشه دواندن و رشد 

 رفتارهای یلط در دانشگاه جلوریری به عمز آیدم 

 

 یالصه پیشینه تحقیق -1جدول 

 یافته ها موضوع نویسنده

Abraham  و

 (2022همکاران )

نامحترمانه دان  ادراکات مفلم از رفتار  

 اموز در کالم درم آنالین علوم

رفتار نامحترمانه دان  اموزان در محیط یادریری آنالین نیز وجود دارد و تاثیرات منمی بر یادریری افراد می رذاردم 

رفتار نامحترمانه دان  آموز به عنوان نوعی بی احترامی در محیط آموزشی تلقی می شود و تاثیرات منمی بر 

 ادریری و مفلمان می رذاردم محیط ی

Hyun Sun  و

 ( 2020همکاران )

تجربه زیسته اساتید پرستاری از 

رفتارهای نامحترمانه دانشجویان در کره  

 جنوبی

عدم پایبندی دانشجویان به استانداردهای کالم درم، فقدان اعتماد به همساالن، عدم تفاد به آموزش و 

یادریری در یک محیط بادینی و استماده نامناسب از فناوری از جمله مضامین تجربیات اساتید از رفتارهای  

 نامحترمانه دانشجویان استم 

Yoonesi  و همکاران

(1399) 

امحترمانه در محیط کار با  ارتباط رفتار ن

ای و توانمندسازی یودکارآمدی حرفه

روانشنایتی در پرستاران شایز در 

 های شار بیرجندبیمارستان

 افزای  یودکارآمدی در پرستاران می تواند میزان بروز رفتار نامحترمانه در محیط کار را کاه  دهدم

ثنارو و همکاران 

(1395) 

ط کار رفتارهاي نامحترمانه در محي

 پرستاران: يک م ادفه کیمی

یير کالمي"، "تاديد"، "سرزن  شدن"، "ناديده ررفتن -رفتار نامحترمانه با مماهيم "حقارت"، "پریاشگري کالمي

توانمندي ها"، "مشارکت داده نشدن" در تفامز با همکاران، مافوق، پزشک، بيماران، همراهان، کادر یدماتي همراه 

را در طيمي از یميف تا شديد تجربه کردند و آن را بوده استم مشارکت کنندران رفتار نامحترمانه از همراهان 

 بسيار تن  زا مي دانستندم 

راد و همکاران 

(1394) 

رفتارهاي چاد  زا )نامحترمانه( در  

دانشجويان علوم پزشکي و نحوه 

 مديريت آن

فردي راهبردهاي کمک به اساتيد در کاه  رفتارهاي چاد  زا شامز توسفه ارتباطات موثر و ماارت هاي بين  

براي باتر شدن درک ديدراه هاي دانشجويان، تنديم انتدارات دوره و انتدار رفتارهاي شماه که کامال من بق با 

اهداه دوره و ارزشيابي باشد، بازیورد مناسب تدريس و يادريري، در ميان ترم به دانشجو و از طره دانشجو، ايجاد 

پاسخ محترمانه به تضادها به جاي پاسخ یشن به   محيط يادريري مشارکتي و تجربه کالم داري تفاملي،

 دانشجو، رسيدري به شکايات و بررسي فوري آن بر اسام اودويت مي باشد

Jooybari  و همکاران

(1390) 

بررسی مماوم ایالق دانشجویی از  

دیدراه اعضای هیات علمی دانشکده 

پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی  

 رلستان

ق دانشجویی را با بروز رفتار آکادمیک در محیط دانشگاهی از دانشجو توصیف کردند و اساتید، مماوم ایال

 دانستندرفتارهای نامحترمانه را منافات با ایالق دانشجویی می

 

 

 روش تحقیق

این م ادفه براسام استراتژی پدیدارشناسی 

 انجام شده استم بیشتر م ادفات کیمی بر این

ی عقیده استوارند که به دست آوردن دان  درباره

پذیر نیست مگر از طریق توصیف  ها امکانانسان

تجربه انسانی به همان صورتی که توسط افراد 

شودم پدیدارشناسی  کننده توصیف میتجربه

ترین روش برای شنایت عمیق تجربه و  مناسب

مفنای یک مماوم پیچیده و چندبفدی همانند 

رفتارهای نامحترمانه استم این روش بر این 

اسام است که افراد متماوت، مماهیم و تجارب  

متماوتی از یک پدیده واحد دارند و با احصا و درک 

توان  ها از مندر رروه یاصی از افراد میپدیده

تر نسبت به بسیاری سؤاالت  و کامز تردرکی روشن

م رح در عرصه تحقیقات سازمانی دست یافت که  

شود باعث ارائه دیدی جامع نسبت به موضوع می

ی باتری برای تصمیم ریری مدیران و  و زمینه

 & Danaeefardرردد )کارشناسان سازمان فراهم می

Kazemi, 2010 م در یک م ادفه پدیدارشنایتی که)

ی  ی مورد مشاهده هرار بگیرند که پدیدهباید افراد

مورد ندر را تجربه کرده باشند، ضرورت دارد مالک 

 ,Bazarganیاصی برای انتلاب افراد مدندر باشد )

 به محققان کیمی هايپژوه  (م از طرفی، در2008

 سراغ به اطالعات ترینینی به دستیابی مندور

 در راهیآ بیشترین از که روندمی هاییرروه یا افراد
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 Deversهستند ) بریوردار تحقیق سؤاالت یصوص

& Frankel, 2000ریری (م از این رو، شیوه نمونه

تحقیق حاضر به صورت هدفمند است و مفیار 

انتلاب نمونه مورد م ادفه در این تحقیق، 

استادانی بودند که در طی دوران تدریس یود درریر 

و نیز  اند رفتارهای نامحترمانه دانشجویان بوده

ی علمی حداهز دانشیاری با سابقه کاری دارای رتبه

سال در دانشگاه بودندم حجم نمونه نیز    10بی  از 

 در به اشباع اطالعات توجه بادر م ادفه حاضر 

شده است؛ چرا که حجم نمونه در    ررفته ندر

باشدم در بینی نمیم ادفات کیمی هابز پی 

 به توجه بادر این م ادفات  نمونه حجمواهع، 

 در یفنی ؛شودمی ررفته ندر در  "اطالعات اشباع"

 اطالعات دحاظ از کند احسام محقق که زمان هر

 نتایج صرفاً  دیگر هايداده و رسیده اشباع حد به

 پژوهشگر کند،می تکرار را پیشین هايداده هبلی

 Ranjbar) سازد متوهف را یود ریرينمونه تواندمی

et al., 2012 م) 

های مورد نیازش به  آوری دادهبرای جمعمحقق 

کند؛ دذا در این  های استادان دانشگاه تکیه میرمته

های اکتشافی و نيمه  م ادفه از مصاحبه

اين نوع   شده استم استماده سایتاريافته

 عميق بودن، و پذيريانف اه به دديز هامصاحبه

 مدت استم طول کيمي هايمناسب پژوه 

 50 متوسط طوربه و دهيقه  70 تا 35 بين مصاحبه

و سؤاالت مصاحبه  در ندر ررفته شد دهيقه

توسط یود محقق از استادان مورد م ادفه 

شدم هبز از مصاحبه، رضایت کامز از پرسیده می

ها ایذ شدم اودین  استادان و اجازه ضبط مصاحبه

سؤال مصاحبه این بود که در مورد رفتارهای  

چیزی را رفتار  دانند؟ چه نامحترمانه چه می

کنند؟ به استادان مورد  نامحترمانه تلقی می

توانند هر چیزی را که  شد که میم ادفه رمته می

در ارتباط با مماوم رفتارهای نامحترمانه به 

رسد و در سؤاالت رنجانده نشده ذهنشان می

عنوان کنند؛ زیرا هده، رسیدن به عمق تجربه آناا  

تاق استادان با  ها در دانشگاه و ابودم مصاحبه

شدم اطالعاتی نیز در  هماهنگی هبلی انجام می

مورد سن و جنس و مواردی از این هبیز ثبت شد  

کنندران به کار  که صرفاً جات توصیف باتر شرکت

نویس کردن آیدم پس از اودین مصاحبه و دستمی

اطالعات، م ادب از ندر ناهص بودن یا نامماوم  

 و اصالح شدندم  بودن مورد بررسی هرار ررفتند

 -ها طبق رویکرد پدیدارشناسی توصیمیداده

Colaizzi های اصلی تحلیز شد، سپس درون مایه

روشنی و استلراج شدم این روش هادر است به

وضوح مرحله به مرحله محقق را در رسیدن به 

ی  جوهره تجارب هدایت کندم این روش، ارائه دهنده

ها  یمات آندرک عمیقی از تجربیات افراد در توص

ها  (م روش تجزیه و تحلیز دادهBelle, 2014باشد )می

مرحله   7شامز   Colaizziبراسام مدل پیشناادی 

 است که در هادب شکز زیر نشان داده شده استم 

 
 (Shosha , 2012: منبع) کالیزی استفاده از روش با پدیدارشناختی های داده تحلیل فرایند  -1شکل 

 

های تحقیق حاضر عالوه  دادهبرای اعتبارسنجی  

 Gubaبر مرحله همتم روش کالیزی از چاار مفیار 

& Lincoln  (1985شامز هابلیت اعتبار، انتقال )-

تحت عنوان   پذیری، هابلیت اطمینان و تأییدپذیری
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هابلیت اعتماد که به عنوان جایگزین روایی و پایایی  

اند، استماده شده در تحقیقات کیمی م رح کرده

(م در این تحقیق  & Lazenbatt, 2005: 49) Elliottاست 

 چه حدي برای افزای  هابلیت اعتبار پژوه  )تا

 مناسب نحو به مورد ندر یپدیده مفنی و سایتار

شود( به استادان مورد  می بازنمایی م لوبی و

م ادفه مراجفه رردید و در مورد نتایج حاصز  

 شده از آنان ندریواهی شدم همچنین، تالش شد

ای ینی از افرادی وارد م ادفه شوند که تجربه

پدیده مورد م ادفه داشته باشندم برای رسیدن به  

 چه تا پژوه  هايپژوه  )یافته هابلیت انتقال

است(، محقق  پذیردیگر تفمیم هايمحیط به حد

-به شرح مبسوط فرایند تحقیق از مرحله نمونه

از متن   ایریری تا تمسیر اطالعات پردایته و نمونه

عنوان مصادیقی در بل  ها را نیز بهمصاحبه

مندور  های تحقیق حاضر آورده استم بهیافته

 هایحد یافته دستیابی به هابلیت اطمینان )تا چه

-می تأیید آن یکنندهبررسی افراد سایر را پژوهشگر

کنند(، محقق از راهنمایی و ندارت استادان  

ها برای  ی دادهندر در سرتاسر فرایند رردآور صاحب

تأیید تمسیرهای محقق استماده کرده استم برای 

افزای  هابلیت تأییدپذیری پژوه ، محقق تالش  

 چندین و دهیق هايبازبینی و کرد تا از طریق مرور

 با م ادفه این هايیافته و تمسیرها ها،باره داده

پیشین حاصز شودم در مورد   م ادفات به نگاهی

  Guba & Lincolnسنج  پایایی در تحقیقات کیمی، 

-اند که به( هابلیت اطمینان را م رح کرده1985)

 عنوان مفیار سوم، پی  از این بدان اشاره رردیدم

 

 های تحقیق یافته

نمر از اعضای    18در این م ادفه از مجموع 

که    های دودتی کشورهیئت علمی یکی از دانشگاه

نمر مرد بودند    10نمر زن و   8ها مصاحبه شد، با آن

سال در دانشگاه و   10ی تدریس بی  از که سابقه

ی علمی حداهز دانشیاری داشتند و محز ایذ  رتبه

ها یادباً کشور ایران بوده مدرک دانشگاهی آن

استم نمونه مورد م ادفه استادانی از رروه  

و اهتصاد  ماندسی، کشاورزی، دامپزشکی، مدیریت

-های حاصز از مصاحبهاندم یافتهاین دانشگاه بوده

های انجام شده در هادب سؤاالت تحقیق و با 

ی تجزیه و تحلیز کالیزی به  استماده از شیوه

 صورت زیر است:

در مورد سؤال اول تحقیق که تفریف رفتار  

نامحترمانه دانشجویان و انواع آن بود، اعضای  

رفتار نامحترمانه  هیئت علمی مورد مصاحبه 

دانستند که از دانشجویان را هر نوع رفتاری می

روال مفمول کالم درم یارج باشد و ندم  

هم زده و نوعی ناهنجاری  من قی کالم را به

زندم براسام  ضدعرفی باشد که از دانشجو سر می

توان انواع رفتارهای  دیدراه این استادان می

ول زیر  نامحترمانه دانشجویان را در هادب جد

 بندی نمود:طبقه
 

 براسام دیدراه اساتید مصادیق و نمونه های استلراج شده از رفتارهای نامحترمانه دانشجویان -1جدول 

 نمونه ها و مصادیق مقوده ها مضمون

ن
یا
و
ج
ش
ان
 د
ه
ان
رم
حت
م
نا
ی 
ها
ار
فت
ر

 

 عدم احترام به کالم درم

  وارد شدن(دیر آمدن سر کالم)با تاییر 

 ییبت بی  از حد در کالم 

 رفت و آمد کردن مستمر در کالم 

  بی ندمی در کالم)شلوغ کردن، حره به شکز بد زدن، دیر آمدن، زود رفتن، ایجاد مزاحمت برای دیگران، توهع ییر مفمول

 برای نمره داشتن(

 عدم احترام به استاد

 روش نکردن سر کالم 

 زندکه باعث ینده دیگران شده و جو کالم را بام می  پرسیدن سواالت ییر مرتبط سرکالم 

 )عدم همراهی با کالم )رفت و آمد بی ددیز در کالم، وهت تلف کردن سر کالم به صورت سوال پرسیدن بی جا 

 عدم وفای به عاد و حاضر نشدن در موعد مقرر شده برای انجام وظیمه یود 

 ریری استادسؤاالتی با هده مچ 

 آماده استاد به دانشجویان انتدار ارائه م لب 

 

های شلصیتی دانشجوی ویژری

 روشن رذاشتن موبایز و بازی کردن با آن سرکالم 

 )دم دادن سر کالم )نشستن نامناسب 
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 یوردن آدامس و دیگر اهالم یوراکی در کالم  بدهلق

 عدم رعایت ادب و احترام به استاد به عنوان یک فرد بزررتر و نه استاد 

  مناسب در کالم درم عدم رعایت پوش 

 دروغ رمتن به استاد 

 یبررسانی بین اساتید 

استادان مورد م ادفه در این یصوص بیان  

داشتند که دانشجویان بدهلق سرکالم با تأییر 

طور مستمر سر کالم درم وارد می شوند، به

رفت و آمد به بیرون از کالم دارند و حوام سایر  

-نیز بدین شکز پرت می شود، باعث بهدانشجویان  

هم زدن جو کالم می شوند و سفی می کنند همه 

را همراه یود کنند، به م ادب درسی در کالم  

درم توجای ندارند و همه چیز را به شویی می  

 ریرندم 

ی عدم احترام به به عنوان نمونه در مورد مقوده

استاد یکی از استادان مورد م ادفه چنین بیان  

 : داشت

"دانشجویی داشتم که کار آزاد داشت و با دحن 

بازاری هم سر کالم صحبت می کرد که من سرکار  

تونم بیام سر کالم، حاال می یوای میرم و نمی

چکار کنی ارر می یوای منو بندازی که از االن 

 بدونم"م

در مورد سؤال دوم تحقیق که درمورد علز و 

ر دانشجویان عوامز مؤثر در بروز این نوع رفتارها د

براسام دیدراه استادان بود، استادان مورد  

م ادفه عللی را با توجه به تجارب یود در این 

یصوص بیان داشتند که محقق این علز را به  

صورت زیر در طبقات مربوط به دانشگاه، یانواده، 

 بندی کرد:جامفه، دانشجو و استاد دسته

 براسام دیدراه اساتید و نمونه های استلراج شده از علز بروز رفتارهای نامحترمانه دانشجویان مصادیق -2جدول 

 نمونه ها و مصادیق مقوده ها مضمون
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 دانشگاه

 کمبود ارائه اطالعات به دانشجویان که اینجا یک محیط آموزشی است و حرمتاا اینجا چیستم 

 تاثیرپذیری محی ی دانشگاه 

 فقدان یک برنامه مندم برای آموزش هنجارها 

 تربیت یانوادری   یانواده

 جامفه

 تماوت ادگوها در جامفه و یانواده 

 ها ها به جای ارزشجایگزینی ضد ارزش 

 های روحی جوانان مثز بی هویتی، بی هدفی و ناامیدیبحران 

  باشدم تاثیر عوامز بیرونی میکمبود انگیزه دانشجویان که تحت 

 دانشجو
 کمبود انگیزه دانشجو که تحت تاثیر عوامز درونی مثز مشکالت شلصی می باشدم 

 های رفتاری سنی جوانان امروزیویژری 

 نحوه تفامز استاد با دانشجو در طول ترم  استاد

 

استادان مورد م ادفه در یصوص علز بروز 

رفتارهای نامحترمانه دانشجویان بیان داشتند که 

بروز این رفتارها می تواند به دالیلی همچون نبود یک 

برنامه مندم برای آموزش هنجارها در دانشگاه،  

های رفتاری  کمبود انگیزه در این دانشجویان، ویژری

سنی جوانان امروزی و نیز راهی به ددیز تفامز  

 جویان باشدم نامناسب بریی اساتید با دانش

به عنوان نمونه یکی از استادان مورد م ادفه در  

مورد بی انگیزری این نوع دانشجویان که یکی از علز 

ها است چنین بیان داشت  بروز این نوع رفتارها در آن

 که:

"یکی از دانشجویان بدهلقی که داشتم می رمت  

که چرا اصالً من باید درم بلوانم و سایر  

نیز با یود همراه می کرد؛ بدین    دانشجویان کالم را

 ترتیب جّو کالم را به هم می زدم"

شکز زیر به صورت یکپارچه، علز بروز این رفتارها 

 را ارائه داده استم 
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 براسام دیدراه استادان علز بروز رفتارهای نامحترمانه دانشجویان -1شکز 

طور کلی در مورد رفتارهای نامحترمانه  به

استادان مورد مصاحبه در این دانشجویان، اکثر 

تحقیق بر این باور بودند که در مق ع کارشناسی و  

رونه رفتارها ییر عمدی باشد؛ های اول شاید اینترم

چرا که هنوز دانشجو با محیط دانشگاه آشنایی  

آموزی باهی  کاملی ندارد و همچنان در فضای دان 

های باالتر، میزان عمدی مانده است؛ ودی در ترم

شود که در این حادت  دن این رفتارها بیشتر میبو

توان چنین دانشجویانی را بدهلق نامید و بدهلقی می

آناا عللی یواهد داشت که در این م ادفه مورد 

بررسی هرار ررفته استم استادان مورد مصاحبه در 

این م ادفه، بدهلقی دانشجویان دیتر و پسر را 

رد یاصم با دانستند مگر در مواحداکثر یکسان می

این وجود؛ یادبا بدهلقی را بیشتر به دانشجویان پسر  

-هم میدادند تا دانشجویان دیتر که آن نسبت می

آمیز پسران باشد که در تواند به ددیز روحیه شی نت

این بازه سنی و بیشتر در مق ع کارشناسی به دنبال 

جلب توجه دیگران هستند یا حتی همراه کردن  

د که به نوعی احسام هدرت و  ها با یوهمکالسی

ها دست دهد و این برایشان دذت بل   نموذ به آن

باشد، مثالً حرفی بزنند که باعث ینده کز کالم  می

شود و به این شکز، جّو کالم بام بریزدم با  

های به عمز آمده، استادان مورد م ادفه  مصاحبه

بیان داشتند که بدهلقی در مقاطع تحصیلی ملتلف  

تماوت باشد؛ مثالً بریی استادان اعالم  تواند ممی

داشتند که دانشجو در مق ع کارشناسی ارشد یا 

ادملز، بدهلقی یود را به شکز صحبت  واحد بین

کردن سر کالم با تلمن همراه و یا حز مشکالت  

کاری یود سر کالم با وجود حضور استاد نشان  

 دهدم می

سؤال سوم تحقیق حاضر در مورد راهکارهای  

بروز رفتارهای نامحترمانه از سوی  کاه  

دانشجویان براسام دیدراه استادان بود که در طول  

اند و ممید ها استماده کردهسابقه تدریس یود از آن

 شود:واهع شده است که در ذیز بدان اشاره می

عدم بریورد مستقیم با دانشجو و تذکر به او  -1

 های میارج از کالم به دور از چشم دیگر همکالسی

رمت: "ابتدا با دحن  استادی در این مورد می

کنمم دوستانه و سپس تذکر جدی با او صحبت می

-ها شکسته میارر بریورد یاصی داشته باشم حریم

شود ودی به این مفنی هم نیست که استاد عقب  

 نشینی کند"م 

 صبر و تحمز در برابر این نوع دانشجویانم  -2

"ارر دانشجوی رمت: استادی در این مورد می

بدرفتاری داشته باشم که حتی حق بیرون کردن  از  

کنم چون  کالم هم داشته باشم ودی تحمز می

مفتقدم که یک متلصص علوم رفتاری باید چنین 

رفتاری داشته باشد که او را از سایر استادان  

ام متلصص متمایز سازدم به اهتضای رشته

تاکنون نیز  کنم باید اینگونه رفتار کنم و احسام می

 مؤثر بوده است"م 

ویژه  مشورت ررفتن از دیگر همکاران به  -3

 همکاران با سابقه بیشترم

رمت: "در بریی موارد از  استادی در این مورد می

دیگر همکارانم که باسابقه تر از من هستند جات 

 ریرم"م  حز این مشکز مشورت می

در صورت دزوم، استماده از ابزار و مراجع    -4

 نیمهانو



 

78-63، 1401زمستان ، 4 شماره  ،  سومسال  ،  رهبری آموزشی کاربردی علمی مجله    

 

AEL. Vol. 3. No.4. Winter 2022, 63-78 

 

73 |   

 

کمک ررفتن از تجربیات اجرایی یود در این   -5

 زمینهم 

رمت: "تجربه اجرایی من استادی در این مورد می

تأثیر زیادی در تدریسم داشته و تجربیات مدیریتی به  

کند )حداهل  اینه که دانشجوی من  من کمک می

تونه تقلب کنه نمی تونه نمره ادکی بگیره و حتی نمی

ونه ییر دانشجویی عمز کند را از هایی که بتتمام راه

ها می ریرم ودی آزادی چیزه دیگری است( این آن

تجربیات مدیریتی که داشتم به من کمک کرد تا 

رفتارهای جزئی و بدهلق دانشجویان روی من تاثیری 

هایم را اداره کنم ودی  نداشته باشد و به درستی کالم

ها مرا داشتم هر رفتار آنشاید ارر این تجربه را نمی

هم می ریلت و فرایند بررزاری کالم را ملتز  به

 کرد"م می

تر کردن برای دانشجویان تا  کالم را جذاب  -6

 مشتاق حضور در کالم شوندم

هایم رمت: "سر کالماستادی در این مورد می

ها را  زنم که دانشجویانم جای دیگری آنهایی میحره

کنم ودی که حضور و ییاب نمیاندم با ایننشنیده

چون دانشجو میدونه با دیر آمدن  به کالم از 

-افته و م ادبی را از دست میییلی موارد عقب می

 آید"مده پس شاید به این ددیز سر کالم می

همراهی و همددی استاد و افزای  ارتباط    -7

دوستی با دانشجو تا حد امکان که موجب سوء 

 استماده دانشجویان نشودم

رمت: "وهتی دانشجویان  مورد میاستادی در این  

-ها همراهی و همکاری میبینند که استاد با آنمی

-ها نیز دست از دجبازی بر میکند نه دجبازی پس آن

-دارندم مثالً دانشجویی مدام در کالم رفت و آمد می

دهم که جایی در کالم بنشیند که کند به او تذکر می

م بقیه  بتواند رفت و آمدش را داشته باشد و مزاح

 نشود که حواسشان پرت شود"م 

تمویض ایتیار و دادن مسئودیت به   -8

 دانشجویانم

تماوت بودن استاد نسبت به عمز  راهی بی  -9

 صورت ررفته از سوی این نوع دانشجویانم

 

 بحث و نتیجه ریری

هده تحقیق حاضر واکاوی تجربه زیسته استادان 

ا توجه به  از رفتارهای نامحترمانه دانشجویان استم ب

موارد عنوان شده در این تحقیق و شدت یافتن این نوع 

سزایی که این رفتارها رفتارها در دانشجویان و تأثیر به

روی ملتز کردن فرایند یادریری دارند، ضروری است تا 

ی مواجاه صحیح با این نوع این نوع رفتارها و شیوه

ن  ها و مسئوال رفتارها مورد توجه جدی مدیران دانشگاه

مربوط هرار ریرد تا بدین ترتیب از میزان و شدت این 

طور هابز توجای کاسته شودم آراهی از  رفتارها به

دیدراه استادان در مورد دانشجویان بدهلق و رفتارهای 

تواند به ددیز ماهیت مستمر نامحترمانه آنان می

دانشجو به یادریری مستقیم و یا ییرمستقیم   -استاد

 ای آنان کمک کندم رفتارهای حرفه

مصاحبه شوندران در م ادفه حاضر، رفتارهای  

دانستند که  نامحترمانه دانشجویان را رفتارهایی می

هم زده و نوعی ناهنجاری  ندم من قی کالم را به

ی صورت  شودم در م ادفهضدعرفی محسوب می

( نیز اعضای  1390و همکاران ) Jouybariررفته توسط 

ونه مورد م ادفه بر این باور هیئت علمی به عنوان نم

بایست ملبس به علم و رفتار  بودند که یک دانشجو می

طور مستمر به رفتار آکادمیک محترمانه باشد و به

ها رفتار نامحترمانه را هر نوع رفتار،  اشاره داشتندم آن

کالم و تمکر و یا سکنات دانشجو که مغایر با دانشگاه و  

رفتارهایی از هبیز فکر  دانستندم محیط علمی باشد، می

کردن به ییر از درم، ایجاد وهمه در تدریس استاد، 

یوابیدن سر کالم، بی توجای، یودداری از پاسخ دادن 

و مشارکت در کالم، استماده از تلمن همراه، تاییر در 

ورود به کالم، ترک کالم، ییبت، ایجاد تن ، تقلب و  

مانه یا ییر مورد را در زمره رفتارهای نامحتر تقاضای بی

و همکاران   Dingدانستندم آکادمیک دانشجویان می

( نیز سوء رفتارها در کالم درم را هر نوع ففادیتی  2010)
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دانند که باعث آزار و اذیت دیگر دانشجویان کالم و می

 استاد شود و ندم کالم را نیز بام بزندم 

Abraham (  رفتار نامحترمانه  2022و همکاران )

احترامی به محیط آموزشی تلقی  دانشجویان را نوعی بی

تواند بر محیط یادریری و مربیان تأثیر  کردند که می

 منمی بگذاردم 

Luparell (2007برای دانشجویان در سال ) های

تر، تقلب کردن در امتحان و برای  تحصیلی پایین

استماده از تلمن همراه را جزو دانشجویان سال باالتر، 

 Clarkکندم رفتارهای نامحترمانه دانشجویان هلمداد می

ی یود از مامترین رفتارهایی که ( نیز در م ادفه2008)

به ندر استادان ، نامحترمانه بود را شکایت کاذب، 

توجای در کالم درم، منحره کردن حرکات زننده، بی

دانستم در تقلب میها، استماده از تلمن همراه و بحث

اکثر م ادفات صورت ررفته در این زمینه رفتارهای  

نامحترمانه دانشجویان از دیدراه استادان شامز تقلب  

در امتحان، استماده از روشی تلمن همراه در کالم، 

یوابیدن در کالم، دیر رسیدن به کالم، زود ترک کردن  

 Tiberius(م Lasiter et al., 2012باشد )کالم و ممم می

رفتار نامحترمانه را یک عامز برای از هم   ،( 1999)

رسیلتگی در محیط آکادمیک مفرفی کرده استم به  

ندر وی رفتار یشن، سوء استماده ررایانه و ییر  

تواند به آرامی باعث رسیلته شدن محیط مودبانه می

طور محسوم بر آموزش اثر بگذاردم  آکادمیک شود و به

صورت ررفته توسط شواهدی همچون تحقیقات  

Feldmann (2001 ،)Broxton & Bayer   (2004 و )Clark 

( رویای آن است که این امر به صورت مفضلی در  2008)

 کشورهای ملتلف درآمده استم 

Hyun Sun  ( نیز در م ادفه2020و همکاران )  ی یود

که به بررسی تجربه زیسته استادان پرستاری نسبت به 

دانشجویان پردایته بودند، از رفتارهای نامحترمانه  

جمله این رفتارها را شامز عدم پایبندی دانشجویان به 

استانداردهای کالم درم، فقدان اعتماد به همساالن، 

عدم تفاد به آموزش و یادریری در یک محیط بادینی و 

 دانستندم استماده نامناسب از فناوری می

ه  ریری رفتارهای نامحترماناز آنجا که شروع شکز

های آموزشی باشد؛ دذا، رویکردهایی  تواند از محیطمی

که منجر به پیشگیری از چنین رفتارهایی در دانشجویان  

رردد از اهمیت یاصی بریوردار استم از طرفی، با توجه 

که رفتارهای نامحترمانه و تادیدکننده حتی در به این

تواند به طور محسوسی بر محیط حد کم هم می

رد، شنایت این رونه رفتارها ضروری آموزشی اثر رذا

آورد تا راهکارهایی به  است؛ زیرا بینشی را فراهم می

های یادریری و یاددهی سادم اتلاذ  مندور ایجاد محیط

(م در م ادفه حاضر علز Jouybari et al., 2010رردد )

بروز رفتارهای نامحترمانه دانشجویان براسام دیدراه 

جامفه، استاد، دانشجو،  عامز دانشگاه، 5استادان به 

 یانواده تقسیم شده استم 

به عنوان نمونه یکی از استادان مورد م ادفه در  

مورد بی انگیزری این نوع دانشجویان که یکی از علز 

ها است چنین بیان داشت  بروز این نوع رفتارها در آن

 که:

"یکی از دانشجویان بدهلقی که داشتم می رمت که 

رم بلوانم و سایر دانشجویان  چرا اصالً من باید د

کالم را نیز با یود همراه می کرد و بدین ترتیب جّو  

 کالم را به هم می زدم"

Leiter ( نیز در م ادفه یود علز 2012و همکاران )

بروز این رفتارها را شامز عوامز اجتماعی )فقر، نژاد،  

عوامز مربوط به استاد  ،نمای  یشونت در رسانه(

ی، انتقادات شدید از سوی استاد( و  عدادت)تبفیض و بی

 Sunاندم مشکالت یانوادری حز نشده عنوان نموده

Hyun ( نیز سیستم آموزشی یلط را از  2020و همکاران )

-دانندم آنجمله علز بروز این رفتارها در دانشجویان می

ها در م ادفه یود به این نتیجه نیز رسیدند که در 

یان از رفتارهای  بریی مواهع حتی ممکن است دانشجو

 ,.Sun Hyun et alنامحترمانه یود بی اطالع باشند )

 (م 2020

در م ادفه حاضر عالوه بر هده اصلی تحقیق که 

توصیف پدیده رفتارهای نامحترمانه و شناسایی علز آن 

ی راهکارهایی جات پیشگیری یا کاه   است، به ارائه

د  میزان بروز این نوع رفتارها از نگاه استادان مور 

ها به م ادفه نیز پردایته شده که در بل  یافته

تمصیز آمده استم راهکارهای پیشنااد شده از سوی 

استادان مورد م ادفه در زمره راهکارهایی بودند که این 
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استادان در مواجاه با رفتارهای نامحترمانه دانشجویان 

از یود نشان دادند و ممید واهع رردیدم از جمله 

-شده توسط استادان تحقیق حاضر میراهکارهای ارائه  

توان به رفتاری منف ف داشتن با دانشجویان اشاره  

طور که چاردی  و همکاران در م ادفه یود کردم همان

نیز به این نتیجه رسیدند که نادیده ررفتن رفتار  

طور آموزان )بهنام لوب و تصدیق رفتار م لوب دان 

 لوب در رفتار ترکیبی( بیشترین اثربلشی را بر تغییر م

-ها دارد و کلید موفقیت مدیریت کالم اثربل  میآن

باشدم از راهکارهای دیگر که در این م ادفه استادان 

بدان اشاره نمودند، همددی با دانشجو، کمک به حز  

مشکالت  تا حد امکان، ایجاد انگیزه و نیز روش دادن  

 ففال به او استم

دانشجویان  رمت: "وهتی  استادی در این مورد می

کند  ها همراهی و همکاری میبینند که استاد با آنمی

دارند؛  ها نیز دست از دجبازی بر میننه دجبازی پس آ

کند به او مثالً دانشجویی مدام در کالم رفت و آمد می

دهم که جایی در کالم بنشیند که بتواند رفت تذکر می

و آمدش را داشته باشد و مزاحم بقیه نشود که 

 اسشان پرت شود"م حو

Ghadami ( نیز در م ادفه2007و همکاران )  ی یود

  –نشان دادند که توانایی همددی و درک متقابز استاد 

دانشجو، کمک به حز مشکالت دانشجویان و ایجاد 

ها نق  مؤثری در برهراری ارتباط بین  انگیزه در آن

و همکاران  Abediniی دانشجو و استاد دارندم در م ادفه

( نیز نشان داده شد ایجاد انگیزه در دانشجویان 1391)

بیشترین تأثیر را در روابط بین استاد و دانشجو داردم 

Farhangi (1382 نیز بیان داشت که ایجاد روابط مثبت )

ها و  آموزان، روش دادن ففال به آنو دوستانه با دان 

آموزان از جمله راهکارهای برهراری همددی و درک دان 

-آموزان میم لوب و اثربل  مفلمان با دان   ارتباط

آموزی که احسام کند استادش  باشدم دانشجو یا دان 

کند، به به او توجه دارد، با او همدل است و او را درک می

دهد مسلماً یادریری بیشتر و رفتار  او ففاالنه روش می

 Sharifiکالسی پربارتری یواهد داشتم در تحقیقی که 

Rad  ( انجام دادند نیز اهمیت روش  1389)و همکاران

های اساسی در دادن ففال به عنوان یکی از ماارت

برهراری ارتباط مؤثر مورد توجه هرار ررفتم از دیگر 

راهکارهای بریورد با دانشجویان بدهلق که در این  

ای به  ی یدمات مشاورهم ادفه بدان اشاره شد، ارائه

 Adhamiاستم  سازی در این مورددانشجویان و فرهنگ

& Alizadeh (1387نیز در م ادفه )  ی یود از عوامز

موثر در اثربلشی تدریس را مشاوره دادن و راهنمایی  

ها اذعان داشتند  کردن دانشجویان دانستندم در واهع، آن

که ارائه ناکافی راهنمایی و مشاوره، دستیابی به اهداه 

یت ها مسئودکندم دانشگاهآموزشی را دچار مشکز می

ی یری در تربیت آموزش و پرورش دانشجویان دارند و 

ی مشاوره به دانشجویان  برای رسیدن به این هده، ارائه

(م از  dehnavi et al., 2012شود )ضرورت محسوب می

طرفی، کارکرد دانشگاه منحصر به انتقال دان  نیست 

تا یود را محدود به آموزش کند؛ بلکه یکی از کارکردهای 

انسان است؛ بدین مفنا دانشگاه یک محیط  آن، تربیت 

سازی نیز مؤثر باشد تواند در فرهنگتربیتی است که می

(Hosein Chari & Fadakar, 2008م فرهنگ)  سازی برای

های کاه  رفتارهای نامحترمانه دانشجویان در محیط

آکادمیک باید به صورت جدی مورد توجه هرار ریرد 

(Olender-Russo, 2009 م)Ding  (  در  2010و همکاران )

م ادفه یود، باترین راهکار مقابله با سوء رفتارهای  

دانشجویان در کالم درم را ستای  دانشجویان یوب  

های مثبت  کالم و استماده از جوایز و دیگر انگیزاننده

در آنان عنوان نمودند و دومین راهکار مؤثر را صحبت  

ن کردندم با این نوع دانشجویان بفد از کالم درم بیا

Morrissette (2001  نیز راهکارهایی برای کمک به استادان )

در جات کاه  بروز رفتارهای نامحترمانه دانشجویان 

ی ارتباطات مؤثر و  ارائه کرده است که شامز توسفه

های بین فردی، بازیورد مناسب تدریس و ماارت

ترم به دانشجو، ایجاد محیط یادریری  یادریری در میان

داری تفاملی، پاسخ محترمانه  و تجربه کالم مشارکتی

جای پاسخ یشن به دانشجو، رسیدری به  به تضادها به

شکایات و اعتراضات دانشجو و مشلص کردن 
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که چه رفتارهایی در کالم  انتدارات استاد، مثالً بیان این

باشد درم ممنوع و چه رفتارهایی مجاز است، می

(Swinney & Elder, 2010; Carbone, 1999  م)Martin & 

Hine     نیز در م ادفه یود بیان داشتند که باتر است در

مورد هوانین ایالهی در کالم درم صحبت شود مانند  

سرموهع و مندم در کالم درم حاضر شدن، دزوم 

آمادری هبلی برای حضور در کالم، تحویز به موهع 

تکادیف به استاد، بررزاری امتحان طبق برنامه، تأکید بر 

انداردهای رفتاری، پرت نکردن حوام سایر  است

ورو در کالم، دانشجویان در کالم، حداهز رمت

-یاموش کردن موبایز، بریورد محترمانه با هم کالسی

 ,Martin & Hineها، استادان و سایر پرسنز دانشگاه )

و همکاران  نیز در م ادفه یود دریافتند   Rad(م 2005

های مدیریت کالم  که بازنگری استاد در رفتار و روش

تواند در کاه  بروز رفتارهای نامحترمانه  نیز می

دانشجویان مؤثر باشد؛ چرا که دانشجویان ففال و  

درریر در یادریری به احتمال کمتری در کالم درم 

کنند؛  دذا باتر است استاد، راهبردهایی ایتالل ایجاد می

برای درریری حداکثری دانشجو در درم داشته باشدم از  

های آراهی ی ماارتتوان به توسفهدیگر راهبردها می

استاد از وضفیت دانشجو، وهت رذاشتن برای او و 

بریورد صمیمانه اشاره نمودم هر چند بریی از استادان  

در مقابز رفتارهای دانشجو ینثی هستند و از علت آن 

های بریورد با  ی استادان باید شیوهیبرندم همهبی

فتارهای نامحترمانه را بدانند و در دانشجویان دارای ر 

جات اصالح آن به روش مناسب اهدامات صحیحی 

 (م  Rad et al., 2015انجام دهند )

ی محدود به بررسی ادراکات استادان از این م ادفه

رفتارهای نامحترمانه دانشجویانشان بوده است و 

ادراکات دانشجویان را از رفتارهای نامحترمانه استادان 

گی تأثیر این رفتارها بر رفتارهای نامحترمانه  و چگون

شود  دانشجویان را بررسی نکرده است که پیشنااد می

ی دیگری  در تحقیقات آتی این  امر صورت ریردم مسئله

که در م ادفاتی مشابه این تحقیق وجود دارد، موضوع 

های فرهنگی استم به این مفنا که ممکن است  تماوت

های ی ملتلف به شیوههادانشجویانی با فرهنگ

ارتباطی متماوتی رفتار کنند که از ندر استادان و  

دانشگاه این رفتارها نامحترمانه باشد؛ ودی از ندر  

توان انتدارات  صورت میدانشجو چنین نباشد که در این

فرهنگی دانشگاه را به این دانشجویان آموزش داد تا 

  یود را براسام آن ت بیق دهندم
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