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 گمشده در جمعيت

تحقيق : فرهنگي در كالس درس بي وبررسي گمنامي 
  هاي حسابداري ايران موردي در دانشكده

  
  * فاطمه صراف
  ** مريم صراف

  *** عود كاكاوندمس
  چكيده

اين . گيرد مي فرهنگي در كالس درس مورد بررسي قرار گمنامي بر بي تأثير ،در اين تحقيق
 اكثراً اعتقاد دارند كه. شود بد منجر مي  است كه به رفتارهايي  عامل مهم نيازمند مطالعه

ا نيز در رآنها  كه حتي محل كاراي  هبه گون ،فرهنگي يك مشكل مهم اجتماعي بوده بي
فرهنگي به طور قطع به گمنامي افراد مربوط  بي اگر چه شواهد اشاره دارند كه. برگرفته است

اما آمار به مراكز آموزشي . )هستندتر  نزاكت باشند بيتر  يعني هر چه افراد ناشناس( است
تحقيق ما به . چنين روشي براي كاهش چنين رفتاري پيدا نشده است نداشته و هماي  هاشار

ها  دانشكده، ها نزاكتي كالس در مجموع كالس بي است كه آيا سطح سئوالدنبال پاسخ به اين 
 انجام شده معلوم گرديد كه يا اجتماع ناشي از گمنامي افراد است يا خير؟ براساس مطالعه

و ) نفر 40بيش از ( پرجمعيتهاي  بيشتر در كالس، دانشجويانمسئوليتي  بي فرهنگي و بي
رخ ) نفر 100000بيش از ( بزرگهاي  و شهر، )نفر 10000بيش از ( بزرگ مراكز آموزشي

هاي كالسي ممكن است از طريق  نزاكتي بي ها حاكي از آن هستند كه يافته. دهند مي
 . كاهش يابند، ييافزايش ارتباطات اجتماعي و پاسخگو، واسطه بي برخوردهاي

  
  ايش ارتباطات اجتماعيي و افزيپاسخگو، فرهنگي ، بيگمنامي: واژگان كليدي
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  مقدمه 
 دارند كه مي بيان) 2004( 2و پيرسون 1پرات. فرهنگي مشكل اصلي اجتماع است بي
به طوري كه قوانين رايج  دارد اهميتي به ديگران بي نزاكتي و بي فرهنگي داللت بر بي

 فرهنگي ارتباط بي كه كند مي اشاره) 2002( 3فورني. شود مي اجتماعي زير پا گذاشته
شوند نسبت به نيازهاي  مي هر چه افراد از اجتماع خود دورتر، مثبتي با گمنامي دارد

  . دهند مي نشانتري  به عقايد ديگران تحمل كمنسبت  ،و در نهايتتر  توجه بي ديگران
نشريات و ، افتد ها مي زبان ادبانه با ديگران به ندرت سر بي اگرچه داستان رفتار

 افراد خبر كنند كه از رفتارهاي بد مي مقاالتي را چاپ ،به طور مرتبها  روزنامه
دهندگان اعتقاد  از پاسخ% 81، )2003( 5در بررسي اميلي). 2001، 4اندرسون( دهند مي

سال قبل هستند و تقريباً سه چهارم آنان  20از تر  فرهنگ ، بيدارند كه مردم امروز
   .شود تر مي اعتقاد دارند كه اين مشكل روز به روز بيش

فرهنگي  بي كه اعتقاد دارند) %57(ها  دريافتند اكثر رؤساي دانشكده 7و لوين 6كرتن
 استنادهايي  به گزارش، )2002( بالدوين. رو به افزايش استها  در محوطه دانشكده

باشد و  مي تمدني در جوامع دانشگاهي بسيار مخرب بي كند كه در آن ابراز شده كه مي
   .اين مطلب قابل انكار نيست

 درس مشاهدههاي  فرهنگي در اكثر كالس بي گزارش داد كه) 1996( 8بيس
رود كه فوران  مي شود و اصطالح تروريست كالس براي توصيف شاگرداني به كار مي

فرهنگي بدون  بي وجود. كنند مي بيني در كل جو كالس ايجاد احساسي و غيرقابل پيش
. منفي آن در يادگيري است تأثير، سفرهنگي كال بي شايد بيشترين هزينه، هزينه نيست

در بخش سوم  در بخش دوم بيان مسئله،. اين مقاله در چند بخش ادامه خواهد يافت
بخش  در پژوهش،هاي  در بخش چهارم فرضيه، چارچوب نظري و پيشينه پژوهش

 و راهكارهاي مقابله با بخش ششم پيشنهادها درشناسي پژوهش،  پنجم روش
  . ه خواهد شدئگيري ارا س و در بخش آخر بحث و نتيجهفرهنگي در كالس در بي
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   مسئلهبيان 
 ،رويكردهاي اقتصادي بر، رويه آن بي اخير افزايش نرخ جمعيت و رشدهاي  در سال

يك كالس درس . سزايي داشته استب تأثيراجتماعي فرهنگي و آموزشي جوامع 
خشي و كارايي يك اثرب برايوجود نظم در كالس  سازمان اجتماعي ـ آموزشي است،

تعداد زياد دانشجويان در كالس درس ) 1371 شعباني،( باشد ميمؤثر مدرس 
 دانشجويانمديريت كالس و يادگيري فرهنگي،  بي را در زمينهاي  همشكالت عمد

بر يادگيري ، با ايجاد محيطي ناآرام، رفتارهاي مخرب و مزاحم. ايجاد كرده است
در ، فرهنگي ناشي از افزايش جمعيت دانشجويان بي گمنامي و. استمؤثر دانشجويان 

  . مورد توجه نظام تعليم و تربيت بوده استتر  كم، آموزشي كشورمانهاي  محيط
فرهنگي كالس را به عنوان هرگونه عملي كه با فضاي  ، بي)2001( 1فلدمن

هم ، )2006( 3و مك فرسون 2كرني. كند تعريف مي، يادگيري كالس مداخله دارد
بلكه يادگيري دانشجو ، دهد مي تنها معلمان را آزارنه فرهنگي دانشجو  د كه بيان عقيده

دريافتند كه كنترل ) 2004( 5براكستون و 4هيرسچي. اندازد مي را نيز به تأخير
مثبتي در ادراك وي و توسعه دانشگاهي  تأثيرتواند  مي دانشجو در كالسهاي  فعاليت

او ممكن است با ابزارهاي فرهنگي تحريك  يادگيري دانشجو و نوآوري. داشته باشد
 گر اشاره دارند دانشجوياني كه به كرات نظاره) 2004( هيرسچي و براكستون. شوند
را صرف فكركردن در كالس تري  ممكن است انرژي كم، فرهنگي در كالس هستند بي

 اندرسون. با مطالب دوره آموزشي در ارتباط باشند و پيوند بخورندتر  كم كنند و
  . عوارضي را در بر دارد، فرهنگي در كالس بي دارد كه تأخير فرآيند مي بيان، )1999(

كنارگذاشتن ، فرهنگي بي دهند يكي از نتايج مي گزارش، )2004( پرات و پيرسون
ارتباط منفي ، )2004( هيرسچي و براكستون. به عنوان يك دانشجو استآنها  وظايف

 بنابراين هزينه نهايي براي. در مدرسه را يافتندفرهنگي در كالس درس و تعهد  بي بين
هاي  هزينه. گردد فرهنگي در كالس به كاهش مشاركت و تعهدات منجر مي بي
آگاهي از . كاهش يابد، منتج به رفتار بدهاي  فرهنگي ممكن است با شناسايي عامل بي

راي ب، فرهنگي بيشتر است مانند افزايش گمنامي بي كه در آن خطرهايي  موقعيت
. توزيع بالقوه دانشجو بيشتر تأمل كنند كند كه درباره فرضي را فراهم مي يها دانشكده
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معتقد است براي ايجاد فضاي مناسب در كالس درس بايد احترام ) 1380( پور اصغري
گيرنده جذاب باشد كه شود چنان براي ياد مي دانشجو را جلب كرد و آنچه كه تدريس

، دارد كه ارتقاء فرهنگ مي بيان) 2002( بالدوين. س نيفتدبه فكر ايجاد دردسر در كال
فضاي ، ها فرهنگي بي تعديل. دهد مي تحمل و احترام دانشجويان را افزايش

با توجه به . كنند مي كالسي ايجادهاي  تري را براي شركت در يادگيري دوستانه
دنبال  به، مختلف آموزشيهاي  انجام شده و تجربيات محقق در محيطهاي  پژوهش

آموزشي هاي  هستيم كه آيا افزايش جمعيت دانشجويان در محيط پاسخ به اين سؤال
  شود؟ مي فرهنگي بي باعث گمنامي و

  
  چارچوب نظري و پيشينه پژوهش

شناخته يا ناآشنا را به عنوان يك اسم نا) ناشناسي( گمنامي) 2000( 1ديكشنري هريتيج
و  2پسـتمس . اسـت » بـدون اسـم  « نـاني دهد و اساس آن معناي ريشه واژه يو مي شرح
ناشناسي به عنوان عامل كليـدي  ، دارند مي بياندر مورد نظريه جمعيت  )1988( 3اسپرز

 اشـاره داشـت كـه   ) 2002( 4فـورني . از مـردم اسـت  هايي  در رفتار ضداجتماعي گروه
در ارتبـاط  ها  يعني هرچه آدم( فرهنگي به طور جدي مربوط به ناشناسي افراد است بي
دارد كـه   مـي  او بيـان ) دهنـد  مي فرهنگي را بهتر انجام بي با هم باشندتري  راوده كمو م

 5فـرويس . دارنـد ، كننـد  مـي  كه در آن زندگياي  هاغلب مردم ارتباط معدودي با جامع
باشـد و در   انضباطي گسترده مي بي نزاكتي و دهد كه رويدادهاي بي مي گزارش) 2002(

عوامـل  ) 1387( شريعتمداري. دهد مي و كالس رخمكان عمومي ، محل كار، هر خانه
  : داند انضباطي در محيط آموزشي را شامل موارد ذيل مي بي كنندهايجاد
ــدهياد - ــاراحتي جســماني،( گيرن ــزه، ، روانــي –روحــي  ن نداشــتن عالقــه و انگي
 ؛)طلبي و مقابله با اقتدار مدرس استقالل يي به قوانين و مقررات كالس درس،اعتنا بي

 ؛)هاي جديد تدريس ناآگاهي از روش فقدان آمادگي جسماني، رواني،( مدرس -
 ؛)ترتيب فرزندان عاطفي خانواده، فقدان والدين، -فضاي رواني ( خانواده -
 ؛)تعارض ناكامي، استرس،( رواني -
  ).عوامل اجتماعي به عنوان الگوي رفتاري طبقه اجتماعي، همساالن،( اجتماعي -
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تواند ناشي  مي نظمي بي كند كه مي وزشي آشكاربررسي گسترده در مورد محيط آم
، نژاد، مرتبط به جنسيتهاي  فرهنگي باشد كه در كالس بدون توجه به تفاوت بي از

  . دهد سن يا تجربه چند ساله رخ مي
تحصيل  فرهنگي در كالس بر بي دادند كه تشخيص) 2009( 2و سيرسكنو 1رولند 
دارد كه مشكل مهم تدريس در  مي بيان )1998( 3متيو. نيز حاكم شده استاي  هحرف

 الگوهاي) 2000( 4بيس. گمنامي دانشجو در كالس است، پرجمعيتهاي  كالس
فرهنگي در  بي از موارد حكايت از% 50دهد كه در  مي را گزارشاي  همأيوس كنند

از ، فرهنگي در كالس درس بي در رابطه با گمنامي و. پرجمعيت را داردهاي  كالس
  . نظران تحقيقات و تجارب متعددي گزارش شده است صاحب برخي ازسوي 

 از لحاظ تعداد دانشجو افزايشها  ابراز كرد همان طوري كه دانشگاه) 1990( 5بوير
 بيان، )1998( 6متيو. شود مي افراد نيز دچار تغيير رويارويي و مواجهه، يابد مي افزايش

گران ندارند و احساس به دياي  هپرجمعيت عالقهاي  دارد كه دانشجويان در كالس مي
. شوند مي بدون اسم يك چهرهها  در درياي چهرهآنها . كنند مي) گمنامي( ناشناسي
 كند كه ناشناسي و طبيعت يك كالس پرجمعيت مي خاطرنشان، )1999( 7كاربن
  . جمعيت را در دل نداشته باشند تواند باعث شود كه دانشجويان آرزوي كالس كم مي

كند كه فرد را  مي ت و گمنامي را به صورتي وصفافت شخصي) 1998( كاربن
زشتي را هاي  حرف، احاطه كرده است به نحوي كه حتي در رويدادهاي ورزشي شلوغ

كند كه در  مي افول فرهنگي را در قالب رفتاري وصف، چنينهم. زنند مي به داور فرياد
. كند مي زند يا حتي در كالس تقلب مي چرت، فرستد مي پيامك، آن يك شاگرد خوب

 8كوپر. توانند رفتارهايشان را در گروه مخفي كنند آنها مي شاگردان گمنام معتقدند كه
پرجمعيت هاي  چنين گزارش دادند دانشجوياني كه در كالسهم) 2000( 9و رابينسون
خواه كالس (، شوند زماني كه در جمعيت گم مي، و صدا حضور دارند و با سر

از گمنامي ممكن است آنها  احساس) ا شهر بزرگپرجمعيت در يك دانشكده بزرگ ي
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كه اين منجر به انحراف محيط يادگيري از  فرهنگي در كالس درس تبديل گردد بي به
فرهنگي  معتقدند كه بي) 2001( 3و ونگر 2اندرسون، 1پيرسون. مسير اصلي خواهد شد

فرهنگي زماني افزايش خواهد يافت كه شانسي براي انعكاس و واكنش منفي نباشد  بي
در محيطي كه گمنامي بسيار زياد است؛ احتمال واكنش منفي به . خيلي كم باشد يا

  . شوند نمي يابد چون اهداف محرك شناسايي مي رفتارهاي بد كاهش
رو به ي يها كند كه در كالس پرجمعيت و معمولي كه صندلي مي فالناگان اذعان

گمنامي به افت . دهد مي رفتارهاي ناخوشايندي رخ، دارد) ميز سخنراني( تريبون
شود و روندي است كه هويت شخصي يك فرد از طريق هويت  مي شخصيت منجر
  . شود مي گروه جايگزين

دارد كه افراد گمنام فعاليت خود را تنها جزء كوچكي از  مي بيان، )2006( 4هريس
 فرهنگي از اهميت زيادي برخوردار نيست و همه مرتكب ، بيبينند و بنابراين كل مي

درگيري در كالس را مرتبط با تعداد ) 2006( و همكاران 5گرچه مايرز. دشون مي
. دانشجو بود 37تنها آنها  دانشجويان نديدند ولي ميانگين افراد كالس در تحقيق

فرهنگي بيشتر  بي از% 64بررسي انجام شده در دانشگاهي در كشور هند اشاره دارد كه 
دهد تا  مي رخ) نفر 40ش از با تعداد دانشجوي بي( پرجمعيتهاي  در كالس

اند كه در رشته  بيان داشته، )2007( 7و اسپريگ 6كالرك. تر با دانشجوي كمهاي  كالس
فرهنگي را به عنوان مشكل بزرگ در خارج و داخل كالس مشاهده  بي رشته پرستاري

در ميان » عالقه به خود«دارد كه رفتارهايي مانند  مي بيان، )2009( 8نوگامي .اند هكرد
. شوند مي حتي زماني كه چنين رفتارهايي غيراخالقي تلقي، يابد مي د گمنام افزايشافرا

 تواند در سه مقوله مي فرهنگي دانشجو بي ادعا كردند كه) 1995( 10و ايسنزا 9دلوشيا
  : بندي شود طبقه) رفتاري گونه(
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فيزيكي در داخل و خارج از هاي  شامل مجادله: آميز دانشجو رفتارهاي خشونت -
انشگاه داستفاده از سالح در محوطه ، رفتاري شديدترين نوع خشونت، استكالس 

و دانشگاه تگزاس در ) 1996( 2در ايالت سنديگو) 2007( 1است كه در ويرجينيا
  .اند هشد گزارش) 1996( 3آستين
احترامي به استاد و ديگر دانشجويان را در كالس  بي: يتي دانشجويانمسئول بي  -
 حضور دانشجويان در كالس بدون آمادگي و تقلب در امتحاناتدهد و شامل  مي نشان
 . باشد مي

هاي  فعاليت، شامل خوردن و آشاميدن سركالس: رفتارهاي نامناسب دانشجو -
 نارضايتي دهنده تفاوتي و به كارگيري الفاظي است كه نشان بي م با خستگي ياأتو
 . باشد مي

انجام تحقيق بهره  اي بررسي وما در اين جا از اين سه مقوله برشمرده شده بر
هاي  فرهنگي را در كالس بي ناشناس وهاي  اين پژوهش ارتباط بين محيط. گرفتيم

فرهنگي  بي گمنامي بر تأثيربا توجه به . دهد مي درس حسابداري مورد بحث قرار
به ، باشد مي دانشجويان و كاهش يادگيري كه از اهداف مهم آموزش در كالس درس

  . پردازيم مي تحقيق اينهاي  فرضيه
  

  پژوهشهاي  فرضيه
  : تحقيق به شكل زير تدوين گرديده استهاي  فرضيه

هاي  پرجمعيت بيشتر از كالسهاي  فرهنگي در كالس بي سطح: 1فرضيه 
  . جمعيت است كم

فرهنگي در مراكز آموزشي بزرگ بيشتر از مراكز آموزشي  بي سطح: 2فرضيه 
  . كوچك است

گي در مراكز آموزشي واقع در شهرهاي بزرگ بيشتر از فرهن سطح بي: 3فرضيه 
  .فرهنگي در مراكز آموزشي در شهرهاي كوچك است سطح بي

  
  

                                                                                                                                      
1. Virginia 
2. Sandiego 
3. Austin 
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  شناسي پژوهش روش
روش ها  فرهنگي در محيط دانشكده بي براي سنجش سطح ،در اين پژوهش

، حسابداريهاي  جهت استفاده از اين ابزار از دانشكده. به كار گرفته شداي  هپرسشنام
سپس براي به روز كردن آن و اصالح طرح و  اطالعات و مجوز الزم اخذ و

به  و تي را تنظيمسئواال، شناسي مورد نياز براي تحقيق جمعيتهاي  آوري داده جمع
  . ت موجود اضافه كرديمسئواال

نفر از اساتيد  900تنظيمي براي  يها پرسشنامه، آوري اطالعات به منظور جمع
در مجموع  ارسال شد و) مام سنين و سطوح مختلف تجربهاز ت( گروه حسابداري

در تمام سطوح (ها  ارسالي اساتيد دانشكدههاي  پاسخ. دريافت كرديمپاسخ % 7/36
  : به شرح ذيل گزارش شده است) 1(جدول  در) تجربه
  

هاي  ارسالي به اساتيد دانشكدههاي  بدست آمده از پرسشنامههاي  پاسخ) 1(جدول 
  حسابداري

  ميزان پاسخ  هاي بدست آمدهبررسيهاي ارسالينامهپرسش 
  %  % n% n  سوابق اساتيد

  8/27  2/26  87 3127/34  سال 5
  2/34  9/33  112 3/36 327  سال 10-5
  9/45  4/36  120 29 261 سال به باال 10

    3/3  11  به ميزان سابقه اشاره نشده
  7/36  0/100  330  9000/100  عجم

  
رفتار  34كنندگان درخواست شد كه تجربه خود را از  در اين بررسي از شركت

، نامناسب دانشجوهاي  سؤاالت به ترتيب در مورد رفتار. بندي شده مشخص كنند طبقه
، عالوه بر اين. بندي شدند دانشجو و رفتارهاي خشونت بار دانشجو طبقهمسئوليتي  بي

هاي  جمعيت در مقابل كالس كمهاي  فرهنگي كالس بي كنندگان در مورد از شركت
  : تي به شرح ذيل پرسيده شدسئواالآنها  پرجمعيت با توجه به تجربيات
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هـاي   افتـد يـا كـالس    مـي  پرجمعيـت بيشـتر اتفـاق   هـاي   فرهنگي در كالس بي آيا
  جمعيت؟ كم

 ؛جمعيت كمهاي  بيشتر در كالس  -
 ؛جمعيت مكهاي  كمي بيشتر در كالس -
 ؛كند نمي فرقي -
 پرجمعيت؛هاي  كمي بيشتر در كالس -
  .پرجمعيتهاي  بسيار بيشتر در كالس -

كه نظرات خود را درباره دانشكده  كنندگان درخواست شد شركت سرانجام از همه
  . خود بيان كنند و جمعيت جامعه

 
  تحقيقهاي  ارزيابي و تشريح نتايج حاصل از آزمون فرضيه. 1

هاي  گروه مقوله را به دوها  ما پاسخ، ن احتمال انحراف بدون پاسخبه منظور تعيي
در هيچ مورد تفاوت قابل توجهي در . بندي كرديم تقسيم، زودرس و تأخيري

تر  نتايج اشاره داشت كه مراكز آموزشي با دانشجويان جوان. نشدپاسخ پيدا هاي  گروه
  . فرهنگي دارند بي انجام تمايل بيشتري به

  
  در ارتباط با جمعيت كالس رهنگيف بي .1- 1

هاي  فرهنگي در كالس بي كنندگان در بررسي اين كه آيا براساس پاسخ شركت
ن آنشانگر  )2(جدول . تنظيم شد) 2(جدول ، دهد مي يت رخجمع كمپرجمعيت يا 

 پرجمعيت رخهاي  بيشتر در كالس فرهنگي بي اعتقاد دارند كه% 7/77است كه 
گزارش شده به طور قابل هاي  كه آيا فراواني سئوالبه اين به منظور پاسخ . دهد مي

دو استفاده - از آزمون خي از توزيع مساوي در پنج گروه اختالف دارد يا خير، توجهي
بندي شده وقتي كه فراواني  طبقههاي  براي استفاده از داده 1آزمون خي ـ دو. كرديم

نتيجه ). 2006، 2كانجي( استمناسب ، باشد 5مورد انتظار براي هر گروه بزرگتر از 
دار بود  يمعن >001/0pداري با فرض  خي ـ دو اشاره به توزيعي دارد كه به طور معني

پرجمعيت بيشتر از هاي  در كالس فرهنگي بي سطح است كه) 1( و مؤيد فرضيه
  . باشد مي يتجمع كمهاي  كالس

                                                                                                                                      
1. Chi - Square 
2. Kanji 
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فرهنگي رخ داده در  بي فراواني و درصددو مربوط به  –نتايج آزمون خي ) 2(جدول 
  يتجمع كمپرجمعيت و هاي  كالس

  درصد تجمعي  درصد فراواني شرح
  35  35 113 هاي پرجمعيتبسيار بيشتر در كالس

  7/77  7/42 138 هاي پرجمعيتكمي بيشتر در كالس 
  3/96  6/18 60 در حدود تساوي

  8/98  5/2 8 يتجمعكمهايكمي بيشتر در كالس
  100  2/1 4 يتجمعكمهايبسيار بيشتر در كالس 

     323  جمع
  كالس پرجمعيت _تعداد دانشجويان  <نفر  40
  يتجمع كمكالس  _تعداد دانشجويان  ≥نفر  40
  

  نام و تعداد جمعيت شهرها فرهنگي در ارتباط با آمار ثبت بي .2- 1
همان طور . شده است ارائهرفتاري آن هاي  فرهنگي با گونه سطوح بي) 3(در جدول 

دانشجويان نسبت به رفتارهاي مسئوليتي  بي مناسب ورفتارهاي نا، رفت تظار ميكه ان
  . بار بيشتر است خشونت

شود و در  مي مشاهده» پيامك نامناسب ارسالي«غالباً ، در مقوله رفتار خشونت بار 
انجام از و سر »عدم آمادگي در كالس« اغلبرفتار مشاهده شده ، مسئوليتي بيمقوله 

به منظور . بود» انگيزگي بي خستگي و«رفتار مشاهده شده اغلب ، نامناسبمقوله رفتار 
 ما رفتارهاي كدبندي شده در آن مقوله را براي هر، فرهنگي در هر مقوله بي سنجش سطح

  . ايم شخصي ميانگين گرفته
مراكز آموزشي . انتخاب شد 1مان ـ ويتني Uآزمون ، براي مقايسه دو گروه مستقل

دانشجو و  10000بيشتر از آنها  نام كنيم كه ثبت مي را زماني به عنوان بزرگ طبقه بندي
از آن جايي كه . شهروند داشته باشند 100000شهرهايي بزرگ هستند كه بيشتر از 

انجام بيشترين ، كند بندي مي مشاهدات را از پايين تا باال طبقه ويتني -آزمون مان
  ). 1985، 2گيبونز( معرف باالترين ميانگين در آن طبقه است، تشايسكارهاي نا

  
  
  

                                                                                                                                      
1. Mann – WhitneyU- test 
2. Gibbons 
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  فرهنگي در كالس بي رخدادهاي بدست آمده در مورد) 3(جدول 
 :رفتارهاي نامناسب دانشجو

 آدامس جويدن در كالس  .أ 
 خوردن در كالس  .ب 
 حوصلگي و خستگي در كالس بي  .ج 
 انگيزگي بي  .د 
 آميزاظهارات يا رفتارهاي كنايه  .ه 

 :دانشجومسئوليتيبيايرفتاره
 مرتبط با درسكالس به منظورهاي نااستفاده از رايانه در  .أ 
 در كالس)يابموقعيت(استفاده از موبايل يا پيجر  .ب 
 دير رسيدن به سر كالس  .ج 
 كالسو آمد دررفت  .د 
 ترك كالس زودتر از موعد  .ه 
 قطع كالس  .و 
 عدم آمادگي در كالس  .ز 
 ايجاد تنش با بيان بحث در كالس  .ح 
 قلب در امتحان پايان ترم و ميان ترمت  .ط 
 شماره تلفن يا موارد خاص،درخواست كالس جبراني  .ي 
 متَلك به ديگر دانشجويان  .ك 
 چالش در مورد دانش و اعتبار شما در كالس  .ل 
 خوابيدن در كالس  .م 
 عدم توجه در كالس  .ن 
 برداري در كالسعدم يادداشت  .س 
 مخل با ديگر دانشجويانهايگفتار  .ع 
 كندميحواس شما را پرتگفتارهايي كه  .ف 
 تسئواالميلي در پاسخ به بي  .ص 

 :رفتارهاي خشونت بار دانشجو
 قوميت يا جنسيت،اظهارات كالفه كننده در مورد نژاد -* 
 در كالس .1
 در ارتباط مستقيم با شما در كالس .2
 در ارتباط مستقيم با شما در خارج از كالس .3

 ادبيبيهرزگي ياديگر اظهارات كالفه كننده شامل -* 
 در كالس .1
 در ارتباط مستقيم با شما در كالس .2
 در ارتباط مستقيم با شما در خارج از كالس .3
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حاكي از آن است كه ميانگين و سطح ) 4(نتايج نشان داده شده در جدول 
فرهنگي در هر سه مقوله در مراكز آموزشي پرجمعيت بيشتر از مراكز آموزشي  بي
استفاده شد كه ها  ويتني از تفاوت جمع رتبه -براساس آزمون مان .باشد مي يتجمع كم

  . داري به دست آيد يميزان معن
  

فرهنگي رخ داده براساس هاي  ويتني مربوط به تفاوت -نتايج آزمون مان) 4(جدول 
  آموزشي  نام مراكز آمار ثبت

   داري يمعن ها  جمع رتبه  رتبه ميانگينN :رفتارهاي نامناسب دانشجو در
    28880 149 194 مراكز آموزشي كوچك
    73168 156 108 مراكز آموزشي بزرگ

  481/0    302  جمع
       :مسئوليتي دانشجو در رفتارهاي بي

    26573 141 189 مراكز آموزشي كوچك
    17088 161 106 مراكز آموزشي بزرگ

  046/0    295  جمع
       :رفتارهاي خشونت بار دانشجو در

    31352 154 203 موزشي كوچكمراكز آ
    19051 167 114 مراكز آموزشي بزرگ

  234/0    317  جمع
  ـ مراكز آموزشي كوچك نام ثبتآمار  ≥ 10000
  ـ مراكز آموزشي بزرگ  نام ثبتآمار  < 10000

   معنا دار است p>05/0در 
  

دهد كه احتمال اين كه  مي نشان، ها رتبه پيدا كردن تفاوت بيشتر از مجموعه
در  >05/0p درها  تفاوت بين جمع رتبه. مثل هم باشند بسيار ضعيف استها  گروه
 كند مبني بر اين كه سطح مي را تأييد 2نتايج ما فرضيه . دار بود يمعنمسئوليتي  بي مقوله
فرهنگي در مراكز آموزشي  بي فرهنگي در مراكز آموزشي پرجمعيت بيشتر از سطح بي
  . دانشجويان استمسئوليتي  بي يت در مقولهجمع كم

  
داللت بر اين دارد كه جوامع بزرگ بيشترين رتبه ميانگين و ) 5(نتايج جدول 

 3نتايج ما فرضيه . فرهنگي در هر سه مقوله رفتاري را دارد بي بنابراين بيشترين سطح
اكز آموزشي دانشجويان مرمسئوليتي  بي فرهنگي در مقوله بي كند كه سطح مي را تأييد

  . در جوامع بزرگ بيشتر از جوامع كوچك است
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 فرهنگي رخ داده با هاي بي ويتني مربوط به تفاوت -نتايج آزمون مان) 5(جدول 
  توجه به تعداد جمعيت شهرها

  داري  معني ها جمع رتبه  رتبه ميانگين N :رفتارهاي نامناسب دانشجو در
    20410 143 143 شهرهاي كوچك

    24740 158 157 رگبز شهرهاي
  138/0    300  جمع 

       :دانشجو درمسئوليتي بي رفتارهاي
    18819 134 140 شهرهاي كوچك
    23690 158 152 شهرهاي بزرگ

  019/0    292  جمع 
       :رفتارهاي خشونت بار دانشجو در

    22280 152 147 شهرهاي كوچك
    27491 164 168 شهرهاي بزرگ

  237/0    315  جمع 
  شهرهاي كوچك _جمعيت  ≥100000
  شهرهاي بزرگ _جمعيت  <100000

 . معنادار است P >05/0در  
  

  فرهنگي در كالس درس بي پيشنهادات و راه كارهاي مقابله با
   .اند هفرهنگي كالس و گمنامي پيشنهاد كرد بي برخورد با برايمحققان راهبردهايي را 

 فرهنگي توصيه بي اين راهبرد براي جلوگيري از: واسطه بي استفاده از رفتارهاي -
 4و تيلور 3ويلسون ؛)2001( كوپر و رابينسون ؛)1992( 2و پالك 1كرني. گردد مي

اي را ميان مربيان و  پرجمعيت اغلب فاصلههاي  كنند كه كالس مي اشاره، )2001(
به نزديكي است كه هايي  درك نشانه، "واسطه بي رفتارهاي". كنند مي دانشجويان ايجاد

وگوي دوستانه با  واسطه نظير گفت رفتارهاي بي. نمايد مي مربي و دانشجو كمك
چنين حركت در و هم» ما كالس«اشاره به كالس با اطالق ، دانشجويان قبل از كالس
  . باشد مي كالس در زمان تدريس

                                                                                                                                      
1. Kearney 
2. Plak 
3. Wilson 
4. Taylor 
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يادگيرندگان  معتقد است كه بايد با همه) 1387نقل از سيف  ،1992( مارزانو
شان صدا  يادگيرندگان را با نام كوچك يا نام مورد عالقه، چشمي داشته باشيد تماس
به صورت . باقي بمانيدآنها  آموختگان حركت كنيد و نزديك به دانش به سمت. بزنيد

دست دادن  به اشكال پسنديده مثالً. صحبت كنيد و با ايشان آشنا شويدآنها  فردي با
  . كنيدارتباط برقرار آنها  باها  در جشن
بعد مهمي در تدريس مؤثر در  "مراقب بودن"دهد كه  مي گزارش، )2009( 1ميرز 

 تأثيردر كالس آنها  تنها بر يادگيري دانشجويان و طرز فكر دانشگاه است كه نه
و مك  3لند، 2ريچموند. دهد مي كالس را نيز كاهشهاي  بلكه درگيري، گذارد مي

واسطه معلم منجر به كاهش  ش رفتار بياشاره دارند كه افزاي، )2006( 4روسكي
دريافتند كه مربياني كه ، )2006( ميرز و همكاران. شود مي مقاومت دانشجو

. خواهند كرد سطح خشونت باالتري را تجربه، تأكيد دارند "رفتارهاي كنترل نشده"بر
ه بين دانشگا هاي كه ناظر بر ارتباط، مديريتيهاي  گزارش دادند كه روش، چنينهمآنها 

سبك مديريت كالس  بهترين. مؤثر هستندها  در كاهش درگيري، و دانشجويان است
بهتر است مدرس . مدارانه است گرايي آزادمنشانه يا دموكراسي قانوندرس سبك اقتدار

ديگر نيز استفاده هاي  خود را به يك سبك واحد مقيد نكند و در مواقع لزوم از سبك
  ).1387سيف ( نمايد
  

فرهنگي  بي دومين راهبرد پيشنهاد شده درباره: كوچك مشاركتيهاي  گروه استفاده از - 
 كوپر و رابينسون شرح. مشاركتي استهاي  پرجمعيت استفاده از گروههاي  در كالس

گيرند  مي ها يادآن، همان طور كه دانشجويان با يكديگر مراوده و دوستي دارند، دهند مي
  . اجتماعي بودن را ايجاد كنندكه به ديگران نيز احترام بگذارند و حس 

و  كند ميكوچك را به عنوان جوامع يادگيري اطالق هاي  حتي گروه، )2003( ميرز
از موضوعات پيش ، گروهيهاي  يا تحليلها  و بحثها  به استفاده از روش كار گروه

 كند كه باعث ايجاد اتحاد بيشتر و جلوگيري از درگيري در كالس درس مي آمده اشاره
براي كمك به ارتباط و دوستي ها  چنين از كار گروههم، )2003( 5تامپسون. دشو مي

  . كند مي دانشجو استفاده
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اين راهبرد پاسخگويي را افزايش و رفتار گمنام گونه و : تعليميهاي  روش -
دارد كه گمنامي هميشه  مي بيان، )1991( 1واالس. دهند مي مخرب را كاهش

ارتباطي را ترسيم كردند كه ، )2005( پرن و دسرچرزهال. دهد مي پاسخگويي را كاهش
 2سرينلي. كند مي پرجمعيتهاي  دانشجويان را موظف به پيگيري تدريس در كالس

 فرهنگي در كالس بي به خاطر سپردن نام دانشجويان را عاملي براي كاهش، )1994(
  . داند مي

انتصاب عنوان  دهند كه حداقل فايده مي گزارش، )2008( تامسون ؛)2004( 3هال
 را يادها  اسم، اين است كه استاد و شاگرد در كالسها  به كار گروه "متخصصان"

 5و ولف 4مورفي. كند مي به عالوه پاسخگويي و آمادگي در كالس بهبود پيدا. گيرند مي
الكترونيكي را براي تشويق بيشتر دانشجويان هاي  گهاستفاده از بر، )2005( 5ولف

، 6اندرسون. استها  سنجش مربي از پاسخ ي را آسان و وسيلهپيشنهاد داد كه پاسخگوي
دانشجويان را به صورت اي  هاستفاده از ارزيابي دور، )2004( 8و بيرد 7كاين، 6اندرسون

دهي  وري سيستم پاسخاستفاده از فنّا، سرانجام. پيشنهاد دادند 9صورت بر خط
ي را گمنام، كند و با شناسايي پاسخ فرد مي حس پاسخگويي را تقويت، دانشجويان

و بحث تر  چرت كم) 2007( 12كالول ؛)2003( 11و تريس 10جكسون. دهد مي كاهش
  . دهند مي بيشتر را گزارش

  
  گيري بحث و نتيجه

پرجمعيت در مراكز آموزشي هاي  كالس، انجام شدههاي  براساس تجزيه و تحليل
هستند كه ممكن است دانشجويان در آن هايي  محيط، بزرگ و شهرهاي بزرگ

هدف از اين . افزايش يابدآنها  فرهنگي در بي امي نمايند و در نتيجه سطحاحساس گمن
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درس هاي  فرهنگي در كالس بي گمنامي در جمعيت بر سطح تأثيربررسي ، تحقيق
  . حسابداري است

هاي  فرهنگي در كالس بي مدارك آماري مهمي در رابطه با اين كه، در ابتدا
 ما اشاره به سطح فرضيه. شد ارائهت اس يتجمع كمهاي  پرجمعيت بيشتر از كالس

از ، نتايج كمي از محاسبات توصيفي. پرجمعيت داردهاي  فرهنگي بيشتر در كالس بي
مايرز هاي  نتايج ما از يافته. كند مي پرجمعيت حمايتهاي  فرهنگي در كالس بي فرضيه

 "عيتفرهنگي دانشجويان و كالس پرجم بي عدم ارتباط"مبني بر ) 2006( 1و همكاران
كند چون ميانگين نفرات گزارش شده توسط پاسخگويان تنها  نمي حمايت "عيتپرجم

  . نفر صحيح نيست 37به اعتقاد ما تعريف كالس پرجمعيت با . دانشجو بود 37
دهد كه  مي فرهنگي بيشتر زماني رخ بي در اين تحقيق معلوم شد كه سطح، سپس

 دهد كه مي آماري نيز نشاننتايج . شوند نام ثبتدانشجويان در مراكز آموزشي بزرگ 
پرجمعيت مراكز هاي  كالس بيشتر درمسئوليتي  بي رفتارهاي فرهنگي در مقوله بي

 در اين تحقيق ما فرض كرديم كه سطح، سرانجام. دهد مي آموزشي بزرگ رخ
افتد كه دانشگاه در شهرهاي  مي درس بيشتر زماني اتفاقهاي  فرهنگي در كالس بي

  . بزرگ واقع شده باشد
اما ، ييد كردأدانشجو را تمسئوليتي  بي فرهنگي و بي نتايج تحقيق ما ارتباط بين
فرهنگي با دو مقوله ديگر از رفتارهاي دانشجويان را  همان سطح از ارتباط بين بي

آن ، مناسب كه در شأن كالس نيستند اين احتمال وجود دارد كه رفتارهاي نا. نشان نداد
شوند و رفتارهاي خشونت بار دانشجو كه  نمي زارشكه اصالً گاند  هقدر عادي شد

، عالوه بر اين. افتد مي خيلي كم اتفاق، اساتيد و يا ديگر دانشجويان را تهديد كند
فرهنگي كالس را مورد تجزيه و تحليل  بي سه محيط مختلف بر سطح تأثيرتحقيق ما 
، ي بين حجم كالسشود كه ارتباطات احتمال براي تحقيقات آتي پيشنهاد مي. قرار داد

. فرهنگي مورد بررسي قرار گيرد بي با گمنامي و محيط و اجتماع، مقطع تحصيلي
كنند بايد  مي محيط و شهرهاي بزرگ اقدام به آموزش، كه در كالسهايي  دانشكده

شناسي و پاسخگويي  شخصيت، سازي را براي جامعهاي  هشد  تعيينهاي  معيار
 اين معيارها شامل رفتارهاي. ري كه اشاره شدهمان طو. به كارگيرند دانشجويان

 فرهنگي در كالس را با ايجاد ارتباط بيشتر با دانشجو بي است كهاي  هواسط بي
هاي  كوچك كه شخصيت دانشجويان را ساخته و گروههاي  تشكيل كار گروه. كاهد مي
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كردن خطاب ، ي دانشجويانيدهد و باالخره حفظ پاسخگو يادگيري را تشكيل مي
نتوانند خود را آنها  شود تا باعث ميآنها  واكنشگيري نشجويان به اسم كوچك و پيدا

طور فعال  هاي مناسب پاسخگو بوده و به در جمعيت مخفي نمايند و در نتيجه با رفتار
، وقتي كه دانشجويان در جمعيت گمشده نباشند. كنند در كالس درس مشاركت مي

  .  مؤثر فراهم خواهد بود محيط براي فضايي هماهنگ براي يادگيري
حسابداري نشان داده هاي  فرهنگي كالس را در دانشكده بي فقط سطح ،اين تحقيق

مطالعات اوليه داللت بر پايين بودن سطح رشد اخالقي در دانشجويان . است
ولي مطالعات بعدي ثابت كرد كه . حسابداري نسبت به ساير دانشجويان داشت

رشد اخالقي  علوم انساني ازها  بت به ساير رشتهدانشجويان رشته حسابداري نس
مديريت بازرگاني نيز از نظر حس هاي  دانشجويان رشته. ندباالتري برخوردار

دستيابي به يك زمينه . باشند مي پذيري مانند دانشجويان رشته حسابداري يتمسئول
. فرهنگي را كاهش دهيم بي آموزشي مثبت ميسر نخواهد بود مگر آن كه سطح

توانند  مي مطلع باشند، گمنامهاي  و مراكز آموزشي كه از مخاطرات محيطها  نشكدهدا
  . دانشجويان پيشگيري كنندمسئوليتي  بي با اتخاذ تمهيداتي از اختالالت داخل كالس و
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