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چکیده
 هوش ریمیانجیگ با تحصیلی بینیخوش در تحصیلی مدنی رفتار تأثیر بررسی حاضر پژوهش از هدف

 طالعاتم نوع از توصیفی پژوهش روش. بود سینا بوعلی دانشگاه کارشناسی دانشجویان بین در اخالقی
 حجم هب کارشناسی دوره دانشجویان کلیه شامل آماری جامعه .بود ساختاری معادالت مدل یابی و همبستگی

 انتخاب نفر 367 تعداد ساده تصادفی گیرینمونه روش به و کوکران فرمول از استفاده با که بود نفر 8000
 هوش، (1389) پرورگل از تحصیلی مدنی رفتار پرسشنامه سه پژوهش هایداده گردآوری ابزار. شدند

. بود( 2013) همکاران و اسچننموران از تحصیلی بینیخوش پرسشنامه و( 2008) وکیل لینک از اخالقی
 طریق از زنی آن پایایی. گرفت قرار تأیید مورد صوری و محتوایی روایی از استفاده با هاپرسشنامه روایی

 بر عالوه هاداده وتحلیلتجزیه جهت. آمد به دست 93/0 و 89/0، 77/0 ترتیب به رونباخک یآلفا بیضر
 معادالت مدل و تائیدی مسیر تحلیل، پیرسون همبستگی ضریب همچون آماری هایتکنیک از توصیفی آماره

 اثر، (55/0) مثبت مستقیم اثر دارای تحصیلی مدنی رفتار متغیر داد نشان نتایج. شد استفاده ساختاری
 05/0 سطح در تحصیلی بینیخوش متغیر بر معنادار و( 67/0) مثبت کل اثر و( 126/0) مثبت غیرمستقیم

 متغیر با معنادار رابطه و( 23/0) مثبت کل اثر و( 23/0) مثبت اثر مستقیم دارای اخالقی هوش. است
 پژوهش اخالقی هوش و تحصیلی مدنی رفتار متغیرهای همچنین. دارد 05/0 سطح در تحصیلی بینیخوش

 مدنی فتارر بین که است معنی بدین این و ؛باشندمی تحصیلی بینیخوش متغیر واریانس %44 تبیین به قادر
 است این یکل نتیجة حقیقت در و دارد وجود همبستگی تحصیلی بینیخوش با اخالقی هوش و تحصیلی

 بر لذا، ارندد تحصیلی بینیخوش بر معنادار و مستقیم، مثبت اثر اخالقی هوش و تحصیلی مدنی رفتار که
 هوش از ریحداکث استفاده به کمک و تحصیلی مدنی رفتار بسترساز هایفرصت باید دانشگاه اساس این

 .نمایند فراهم دانشجویان کلیه برای را اخالقی

 اخالقی هوش، تحصیلی مدنی رفتار، تحصیلی بینیخوش: یدیکل یهاواژه
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 مقدمه
 راننظصاحب موردتوجهمختلفی دارد که اغلب  هایجنبهبررسی و مطالعه رفتار بشر 

در نقشی که  شده و افرادقانونمند  هادر سازمانهایی نقش این رفتارها در شکل، است
انجام  هاارزشای که بر طبق رفتارهای داوطلبانه د اماننکرا ایفا می د وظایفیندار برعهده

، 1)جرمیز و همکاران نامندشهروندی میرا رفتار  و فراتر از وظایف قانونی هستند شودمی
است  الزم شودمی مطالعهآموزان دانش و دانشجویان در کهآنگاه (. رفتارهای مدنی2019
 جزئی نگاه در .شود بررسی و اشاره تحصیلی مدنی رفتارهای اختصاصی عنوان تحت

، دارند اختیاری و ارادی که ماهیتی شودمی اطالق رفتارهایی به مدنی تحصیلی رفتارهای
آموزان دانش یا دانشجویان تحصیلی رفتارهای و شرح اعمال در شدهتعریف و رسمی جنبه

، دوستینوع هایانگیزه با همراه، انسان اجتماعی جوییتعامل به واسطه ولی، ندارند
 و مقررات، قوانین اجرای در مشارکت و رسمی هاینقش از فراتر مشارکت، رسانییاری
، )گلپرور و جوادیان نقل از افرازنده و همکاران آینددرمی اجرا مرحله به آموزشی رسوم
اعد به قو پایبندی، رسانی و مشارکت اجتماعی(. ابعاد رفتارهای مدنی شامل یاری1396

و تکریم دیگران در یک محیط اجتماعی( و برقراری  هاارزش، )احترام گذاشتن به قوانین
و  شروط، روابط صمیمانه )توان برقراری رابطه با دیگران بدون در نظر گرفتن شرط

 (.1397، )قبادیان هستند( هاآنقضاوت در مورد 
و آموزشگاهی های علمی رفتارهای مدنی هم در محیط سازمانی و هم در محیط

ابعاد  ترینمهم(. یکی از 1395، باشند )طوالبی و زارعی از هوش افراد متأثرتوانند می
هوش  3است. از دیدگاه بوربا 2جدید بوده هوش اخالقی، هوش که در حوزه پژوهش

ند کهدایتگر است و کمک می هاانسان هایفعالیتاخالقی مانند راهنمایی است که برای 
(. افراد دارای هوش 2011، ای داشته باشند )بورباهوشمندانه و بهینه که افراد اعمال

اصول اخالقی انجام دهند )کاکس و  بهباتوجهکنند کارهایشان را سعی می، اخالقی باال
به کارهای مهم و  انسان رفتار(. هوش اخالقی موجب هدایت 2012، 4همکاران

رد گذاو نحوه انجام کارهای خوب و مثبتِ افراد اثر می انگیزه برشود که ارزشمندی می
یک چارچوب محکمی در تبیین  عنوانبه تواندمی( و اینکه 1393، )فرامرزی و همکاران
(. 1395 ،ها و همکارانکند )عرشیبینی میرا پیش هاآنرفتار  نوعیبهعملکرد افراد باشد و 
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نیروی قوی برای تبیین عملکرد فراگیران  عنوانبهتحصیلی را  1بینیخوشاز سوی دیگر 
ملکرد انتظار اینکه بدون توجه به ع، نوعی انتظار و پیامد است بینیخوشکنند. تعریف می

تحصیلی حوزه  بینیخوش(. 2015، 2فرد پیامد مثبت رخ خواهد داد )فلدمن و کابوتا
دارای  ( شکل گرفته است و2013) 3جدیدی است که توسط اسچین موران و همکاران

و  5آموزان به معلماعتماد دانش، 4آموزان نسبت به مدرسهسه مؤلفه احساس هویت دانش
اغلب رفتار ، (. افراد با احساس هویت1398و همکاران،  تحصیلی است )مهریان تأکید

شود الفت و محبت توصیف می، تعهد، درگیری، های چون احساس وابستگیبا واژه هاآن
، ادقص، مبتنی بر اطمینان به دیگرانی است که خیرخواه، (. اعتماد2016، 6و همکاران )وو
 هایوفقیتمتحصیلی بیانگر باور معلم در مورد  تأکیدنهایتاً ، و الیق هستند اطمینانقابل

 و آموزان و تمرکز آنان بر یادگیری و تکالیف تحصیلی است )مکتبیتحصیلی دانش
 (.1396همکاران، 

 بینیخوش( نشان داد بین 1398و همکاران ) غالمی پورپژوهش در این زمینه نتایج 
یعقوبی و  .دارد وجودو عکس  معنادار ابطهر انگیزه تحصیلیو آموزان دانشتحصیلی 

نتایج نشان داد بین ، ( به فراتحلیل مطالعات هوش اخالقی پرداختند1397همکاران )
و  اعتمادآفرینی، تیمی رهبری، ارتباطی هایمهارت، مداریهوش اخالقی با قانون

داری دوستی و خود شکوفایی و رضایت از زندگی ارتباط معنینوع، پذیریمسئولیت
و  بینیخوشکه بین  یافتدست( به این نتایج 1395ی )یوجود دارد. طی تحقیقی کدخدا

( 1395) زاده و طالبیمهدی مثبت وجود دارد. رابطهمعنای تحصیلی با انگیزش تحصیلی 
ی وجود رابطه مثبت و معنادار رفتار مدنی تحصیلی با سرزندگی تحصیلیبین  نشان داد

( در نتایج تحقیق خود اذعان داشتند که هوش 1394دارد. همچنین غفاری و همکاران )
عملکرد  ینیبو پیش تبیینشده و در اخالقی باعث افزایش عملکرد تحصیلی دانشجویان 

 ( دریافت بین اخالق1392پژوهشی کریمی )طی  سهم بسزایی دارد. تحصیلی دانشجویان

زن رابطه مثبت وجود دارد. یانگ کیو  شهروندی دبیران رفتار با اخالقی هوش و ایحرفه
( دریافتند بین رفتار شهروندی سازمانی و پیشرفت در کار رابطه 2020) 7و همکاران

( با انجام تحقیقی 2020) 8کند. المخالفیتقویت می را آنوجود داشته و رفتار شهروندی 
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بیان داشت که بین هوش اخالقی و پیشرفت تحصیلی دانشجویان رابطه معنادار مثبت و 
( به این نتایج دست یافتند که بین 2013مستقیم وجود دارد. اسچنن موران و همکاران )

 1تحصیلی و پیشرفت تحصیلی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. کالرکن بینیخوش
کند که ارتقاء هوش قرار داده و بیان می موردبررسیهوش اخالقی را در دانشگاه  (2012)

اخالقی در دانشجویان سبب ارتقای وضعیت مثبت دانشگاه و اجتماع خواهد شد. حال 
 ،توان گفت تاکنون پژوهشی در زمینه رفتار مدنی تحصیلیمی، پیشینه پژوهش بهباتوجه
لذا  ،قرار نگرفته است موردمطالعهوش اخالقی تحصیلی با نقش میانجی ه بینیخوش

ه ک است اینضرورت انجام چنین تحقیقی احساس شده است و مسئله اصلی پژوهش 
خالقی در ی هوش اگریانجیبا مآیا رفتار مدنی تحصیلی دانشجویان دانشگاه بوعلی سینا 

های زیر اصلی فرضیه سؤالاست؟ در پاسخ به این  تأثیرگذارتحصیلی آنان  بینیخوش
 قرار گرفت: موردبررسی

 یلی دارند.تحص بینیخوشمستقیم بر ، مدنی تحصیلی و هوش اخالقی اثر مثبت رفتار .1

 مستقیم بر هوش اخالقی دارد.، مدنی تحصیلی اثر مثبت رفتار .2

 بینیخوش یرمتغمثبت بر  میمستقریاثر غهوش اخالقی  واسطهبه . رفتار مدنی تحصیلی3
 دارند.تحصیلی 

 ینیبخوش. مدل معادالت ساختاری متغیرهای رفتار مدنی تحصیلی و هوش اخالقی با 4
 تحصیلی از اعتبار الزم برخوردار است.

 روش
هدف از نوع مطالعات  بهباتوجه، کمی، فلسفه پژوهش بهباتوجهروش پژوهش حاضر 

روش توصیفی از نوع مطالعات  هاآنها و تحلیل داده آوریجمعشیوه  ازلحاظکاربردی و 
. جامعه آماری شامل کلیه استمعادالت ساختاری  مدل یابیهمبستگی و خاصاً 

نفر بود که با استفاده از فرمول کوکران با  8000دانشجویان دوره کارشناسی به حجم 
نفر انتخاب شدند. ابزار  367گیری تصادفی ساده تعداد ( و به روش نمونه05/0خطای )

های پژوهش سه پرسشنامه به شرح زیر بود. الف: پرسشنامه رفتار مدنی داده گردآوری
 پایبندی به قواعد، رسانیگویه و سه بعد )یاری 21که شامل  (1389)پرور تحصیلی از گل

. گذاری شده استلیکرت نمره ایدرجهپنجبرقراری روابط صمیمانه( بوده و در مقیاس و 
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، گوییراست)گویه و سه بعد  20 شاملکه  (2008) ب: هوش اخالقی از لینک و کیل
دهی شده است. لیکرت نمره ایدرجهپنجبوده و بر اساس مقیاس  (بخشش و دلسوزی

( 2013مذکور از اسچننموران و همکاران )پرسشنامه تحصیلی:  بینیخوشج: پرسشنامه 
به  .است تحصیلی و احساس هویت( تأکید، گویه و سه بعد )اعتماد 28که دارای  است

ی لذا روای شدمیها بایستی بر اساس جامعه مورد هدف برگردان علت اینکه پرسشنامه
وم چند تن از اساتید عل تأییدها با استفاده از روایی محتوایی و صوری مورد پرسشنامه

تربیتی قرار گرفت و همچنین از تکنیک تحلیل عاملی تائیدی استفاده شد. پایایی آن نیز 
 دست آمد.ه ب 93/0و  89/0، 77/0 ترتیبرونباخ به ک یب آلفایاز طریق ضر

 های برازندگی تحلیل عاملی تائیدی مرتبه اول ابزار پژوهش. شاخص1 جدول

 رفتار مدنی تحصیلی یتحصیل بینیخوش هوش اخالقی مالک شاخص
 24/98 96/42 41/33 093/0 و 087/0و  097/0 خی دو

 135.81 24 17 - درجه آزادی
 38/1 95/1 96/1 و کمتر 2 نسبت

RMSEA 05/0  038/0 039/0 041/0 ترپایینو 
CFI 95/0 92/0 95/0 9/0 حداقل 
GFI 93/0 90/0 92/0 9/0 حداقل 

های برازندگی باید اذعان داشت نسبت خی دو بر نتایج حاصل از شاخص بهباتوجه
ابزارها نشان از برازش مناسب مدل مفهومی  گیریاندازههای درجه آزادی در تمامی مدل

ابزارها در دامنه مالک  گیریاندازههای در تمامی مدل RMSEA. مقدار شاخص است
های در تمامی مدل قبولقابلقرار دارد و این امر نیز گویای مقدار خطای  قبولقابل

های در تمامی مدل AGFI و CFI ،GFIهای . مقادیر شاخصاستابزارها  گیریاندازه
مالک مدنظر مطلوب بوده که بیانگر برازش مناسب است.  بهباتوجهابزارها  گیریاندازه

. باشندمی قبولقابلتمامی ابزارهای پژوهش دارای برازش مناسب و ، بیان نمود توانمیلذا 
های آماری همچون و آزمون فرضیات پژوهش از تکنیک هاداده وتحلیلتجزیهجهت 
 .SPSS v آماری افزارهاینرمهمبستگی پیرسون و تحلیل مسیر تائیدی به کمک  ضریب

 استفاده شد. LISREL8.8و  25
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 هایافته
 190 یعنی 8/51ت یبر اساس جنس موردمطالعهو درصد نمونه  فراوانیع یتوز بهباتوجه

 اند.ل دادهکینفر را دانشجویان دختر تش 177یعنی  2/48نفر را دانشجویان پسر و 
 تحلیل ماتریس همبستگی متغیرهای پژوهش

 . ماتریس همبستگی متغیرهای پژوهش2 جدول

رفتار مدنی تحصیلی  
ECB 

 EO تحصیلی بینیخوش MIهوش اخالقی 

   - ECBرفتار مدنی تحصیلی 
  - *MI 62/0هوش اخالقی 

 - *EO 58/0* 548/0 تحصیلی بینیخوش

وان گفت: تنتایج حاصل از تحلیل ماتریس همبستگی متغیرهای پژوهش می بهباتوجه
( دارای رابطه مثبت و معنادار 54/0( و هوش اخالقی )58/0) تحصیلیمتغیرهای رفتار مدنی 

باشند. متغیر رفتار مدنی تحصیلی دارای می 05/0تحصیلی در سطح  بینیخوشبا متغیر 
 .است 05/0 سطح( در 62/0رابطه مثبت و معنادار با متغیر هوش اخالقی )

 

 استانداردشده. مدل تجربی با ضرایب 1شکل 
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 T شاخص. مدل تجربی با مقادیر 2شکل 

 یلیتحص بینیخوشمستقیم رفتار مدنی تحصیلی و هوش اخالقی بر  . ضرایب مسیر3 جدول

 EO تحصیلی بینیخوشمتغیر وابسته:  متغیر مستقل

 T 2R T استاندارد مسیر

 ECB 55/0 16/4 44/0 78/5رفتار مدنی تحصیلی 
 MI 23/0 00/2هوش اخالقی 

ار توان گفت: متغیرهای رفتنتایج حاصل از تحلیل معادالت ساختاری می بهباتوجه
( و هوش اخالقی با ضریب 16/4) ( و مقدار تی55/0مدنی تحصیلی با ضریب مسیر )

 ینیبخوشمثبت و معنادار بر متغیر ، ( دارای اثر مستقیم00/2( و مقدار تی )23/0مسیر )
 .باشندمی 05/0تحصیلی در سطح 

 .مستقیم و معنادار بر هوش اخالقی دارد، فرضیه دوم: رفتار مدنی تحصیلی اثر مثبت

 لی بر هوش اخالقی. ضرایب مسیر مستقیم رفتار مدنی تحصی4 جدول

 MIمتغیر وابسته: هوش اخالقی  متغیر مستقل

 T 2R T استاندارد مسیر

 ECB 83/0 95/9 39/0 75/4رفتار مدنی تحصیلی 

جدول فوق نتایج حاصل از تحلیل معادالت ساختاری نشان داد: متغیر رفتار  بهباتوجه
مثبت ، ( دارای اثر مستقیم95/9) تی( و مقدار 83/0مدنی تحصیلی با ضریب مسیر مستقیم )
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باشند. همچنین متغیر رفتار مدنی می 05/0و معنادار بر متغیر هوش اخالقی در سطح 
باشند. مقدار واریانس تبیین واریانس متغیر هوش اخالقی می %39 تبیینتحصیلی قادر به 

 .استمعنادار  05/0( در سطح 75/7مقدار تی آن ) بهباتوجهشده متغیر هوش اخالقی 
ثبت و م غیرمستقیماثر هوش اخالقی  واسطهبه فرضیه سوم: رفتار مدنی تحصیلی

 دارند.تحصیلی  بینیخوش متغیرمعنادار بر 

 تحصیلی بینیخوش. ضریب مسیر غیرمستقیم رفتار مدنی تحصیلی بر 5 جدول

 EO تحصیلی بینیخوشمتغیر وابسته:  –MIهوش اخالقی متغیر میانجی:   متغیر مستقل

 T 2R T استاندارد مسیر

رفتار مدنی تحصیلی 
ECB 

179/0 97/1 44/0 78/5 

دنی توان گفت: متغیر رفتار منتایج حاصل از تحلیل معادالت ساختاری می بهباتوجه
( 97/1( و مقدار تی )179/0هوش اخالقی ) واسطهبه غیرمستقیمتحصیلی با ضریب مسیر 

 05/0تحصیلی در سطح  بینیخوشمثبت و معنادار بر متغیر ، دارای اثر غیرمستقیم
 %44 نتبیی. همچنین متغیرهای رفتار مدنی تحصیلی و هوش اخالقی قادر به باشندمی

 بینیوشخباشند. مقدار واریانس تبیین شده متغیر تحصیلی می بینیخوشواریانس متغیر 
 .استمعنادار  05/0( در سطح 78/5مقدار تی آن ) بهباتوجهتحصیلی 

 یلیتحص بینیخوشو کل متغیرهای مستقل بر  غیرمستقیم، . ضرایب مسیر مستقیم6 جدول

 EO تحصیلی بینیخوشمتغیر وابسته:  متغیر مستقل

 استانداردشدهاثرات 
 کل غیرمستقیم مستقیم

 ECB 55/0 126/0 67/0رفتار مدنی تحصیلی 
 MI 23/0 - 23/0هوش اخالقی 

 اثر، (55/0متغیر رفتار مدنی تحصیلی دارای اثر مستقیم مثبت ) 6طبق نتایج جدول 
 تحصیلی بینیخوش( و معنادار بر متغیر 67/0( و اثر کل مثبت )126/0مثبت ) غیرمستقیم
( و اثر کل مثبت 23/0. متغیر هوش اخالقی دارای اثر مستقیم مثبت )است 05/0در سطح 

اثرات کل  بهباتوجه. است 05/0تحصیلی در سطح  بینیخوش( و معنادار بر متغیر 23/0)
( دارای بیشترین اثر و 67/0) تحصیلیتوان گفت متغیر رفتار مدنی متغیرهای مستقل می
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متغیر  .استتحصیلی  بینیخوش( دارای کمترین اثر بر متغیر 29/0متغیر هوش اخالقی )
( و مقدار 23/0) اخالقیهوش  واسطهبهرفتار مدنی تحصیلی با ضریب مسیر غیرمستقیم 

در سطح  تحصیلی بینیخوشمثبت و معنادار بر متغیر ، غیرمستقیم ( دارای اثر97/1تی )
 بیینتیرهای رفتار مدنی تحصیلی و هوش اخالقی قادر به . همچنین متغباشندمی 05/0
باشند. مقدار واریانس تبیین شده متغیر تحصیلی می بینیخوشواریانس متغیر  23%

 .استمعنادار  05/0( در سطح 78/5مقدار تی آن ) بهباتوجهتحصیلی  بینیخوش

هوش  فرضیه چهارم: مدل معادالت ساختاری متغیرهای رفتار مدنی تحصیلی و
 تحصیلی از اعتبار الزم برخوردار است. بینیخوشاخالقی با متغیر 

 برازندگی تحلیل مسیر تائیدی هایشاخص. 7 جدول

 برآورد مالک شاخص

 69/41 000/0 خی دو

 22 - درجه آزادی

 89/1 و کمتر 2 نسبت

RMSEA 05/0  039/0 ترپایینو 

CFI 98/0 9/0 حداقل 

GFI 95/0 9/0 حداقل 

AFGI 90/0 9/0 حداقل 

های برازندگی در مدل تحلیل مسیر تائیدی پژوهش نتایج حاصل از شاخص بهباتوجه
بت زیرا نس است قبولقابلتوان گفت: مدل ساختاری پژوهش دارای برازش مناسب و می

خی دو بر درجه آزادی بیانگر برازش مناسب مدل مفهومی با مدل تجربی بوده و مقدار 
قرار دارد و این امر نیز گویای مقدار خطای  قبولقابلدر دامنه مالک  RMSEAشاخص 

 مدنظرمالک  بهباتوجهنیز  CFI ،GFI ،AGFIهای . مقادیر شاخصاست قبولقابل
 .استگردند و نشانگر برازش مناسب مدل ساختاری مطلوب ارزیابی می

 گیرینتیجهبحث و 
 با تحصیلی بینیخوشدر  تحصیلیرفتار مدنی نقش  یبررساین پژوهش با هدف 

فرضیه  هایدانشجویان دانشگاه بوعلی سینا انجام شد. یافته در اخالقی گری هوشمیانجی
 بینیخوشمستقیم بر ، اول نشان داد رفتار مدنی تحصیلی و هوش اخالقی اثر مثبت
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اره نمود ن این یافته باید اشیرابطه معناداری وجود دارد. در تبی هاآنتحصیلی داشته و بین 
چنانچه ، نمایندمی تأیید را آنداشتند و  تأکیدمشابه قبلی نیز بر این امر  هایپژوهشکه 

کدخدای ، (1397یعقوبی و همکاران )، (1395) طالبی و زادهمهدیبا نتایج تحقیقات 
ند. ( همسو بوده و تقریباً مطابقت دار2020( و المخالفی )1392کریمی )، (1395)
 توان گفت بر اساسهای مطالعات مشابه میبر اساس مبانی نظری و یافته طورکلیبه

 واسطةبهدارند و  یاختیار و یاراد رویکردهای مرتبط با اصول رفتار شهروندی که ماهیتی

 فراتر مشارکت، رسانیییار، دوستینوع یهابا انگیزه همراه، انسان اجتماعی جوییتعامل

 مرحله به آموزشی رسوم و مقررات، قوانین یاجرا در مشارکت و رسمی یهانقش از

 بینیشخو ازجملهلذا اثرات مستقیم آن بر چگونگی کیفیت تحصیلی ، آینددرمیاجرا 
بر  است و شمولجهانگردد و اینکه رفتار مدنی یک رفتار تحصیلی مبرهن و روشن می

آموزشی و موفقیت یادگیرندگان  های مختلف برای پیشبرد اهدافدر فرهنگ، اساس آن
لمی ع بینیخوشای و شغلی قدم برداشت تا میزان شود فراتر از وظایف حرفهسعی می

ت توانایی درک درس، توان گفت که هوش اخالقیمیو تحصیلی افزایش یابد. همچنین 
دانشجویان با هوش اخالقی  .هاستآنداشتن اعتقادات اخالقی قوی و عمل به ، از خالف

و عقایدشان  هاارزشپیوسته با  هاآناعمال ، دهندکار درست را درست انجام می، باال
نوعی  هوش اخالقی، دهنداست و همیشه کارها را با اصول اخالقی پیوند می هماهنگ

آورد که به واسطه آن در امور درسی و دانشگاهی فراهم می خودکنترلیانیزم مک
ر ارتباط دوظیفه یا کار خود را ، از بیرون رمستقیمغیدانشجویان بدون نظارت مستقیم و 

نتایج . (1394، )غفاری و همکاران دهندکامل انجام می طوربهحتی فراتر از آن  تحصیل با
( و مقدار 83/0فرضیه بعدی نشان داد متغیر رفتار مدنی تحصیلی با ضریب مسیر مستقیم )

 بیینتمثبت و معنادار بر متغیر هوش اخالقی بوده و قادر به ، ( دارای اثر مستقیم95/9) تی
قیم و مست، لذا رفتارمدنی تحصیلی اثر مثبت، استواریانس متغیر هوش اخالقی  39%

نشده  ای مشابه یافتمعنادار بر هوش اخالقی دارد. جهت مطابقت با یافته قبلی پیشینه
کنند راتر از نقش و وظایف بروز میکه رفتارهایی که ف است اینولی مبانی نظری بیانگر 

عکس خود  طوربهو  استناشی از برخورداری افراد از اخالقیات و معنویات درونی 
گردد. نتایج دیگر فرضیه نشان داد رفتار مدنی تحصیلی موجب بروز رفتارهای اخالقی می

د. گرچه ارتحصیلی د بینیخوشهوش اخالقی اثر غیرمستقیم مثبت و معنادار بر  واسطهبه
یعقوبی ، (1396عیناً پژوهشی در این باب یافت نشده ولی این نتیجه با مطالعات افرازنده )
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( و المخالفی 2018سینگ و یورا )، (1394غفاری و همکاران )، (1397و همکاران )
( همخوانی دارد. برای تبیین بیشتر باید یادآور شد هوش اخالقی تمام انواع دیگر 2020)

کند و یک مهارت مهم در جهت انجام کارهای مهم و ارزشمند هدایت میهوش انسان را 
 عنوانبهها فراهم آورده و برای هر فردی است و چهارچوبی برای عملکرد صحیح انسان

د اشاره ش ترپیششود. چنانچه ی رفتارشان محسوب میبینی کنندهیک عامل پیش
علمی و آموزشگاهی  هایحیطمسازمانی و هم در  یهامدنی هم در محیط یرفتارها

حصیلی مدنی ت یاخالقی باشند و اینکه رفتارها خصوصبه، توانند متأثر از هوش افرادمی
 بینیخوش .ماهیت اخالقی دارند یاهزتا اندا هاآنگرایانة مستتر در  اهمیت انسان واسطةبه

تحصیلی نیز نقش مهمی در موفقیت و نوع نگرش دانشجویان نسبت به دانشگاه ایفا 
ای برای جلوگیری از عدم صداقت دهد که رفتار مدنی وسیلهکند. شواهد نشان میمی

. دو دلیل مهم برای پرورش رفتار است هاآندانشجویان و همچنین بهبود عملکرد علمی 
اد توانند محیطی ایجاول اینکه مؤسسات آموزشی میمدنی در محیط تحصیلی وجود دارد: 

خود باعث کاهش موانع در میان افراد  نوبهبهکنند که منجر به رفتار مدنی شود و این 
 خصوصهبتواند خشونت رفتاری را که در جامعه و بر رفتار مدنی می تأکیدشود؛ ثانیاً می

(. 1395، افرازنده و همکاراننقل از در حال افزایش است کاهش دهد ) مؤسسات آموزشی
همچنین نتایج پژوهش نشان داد مدل معادالت ساختاری متغیرهای رفتار مدنی تحصیلی 

تحصیلی دارای اعتبار الزم است و مدل پژوهش  بینیخوشو هوش اخالقی با متغیر 
، (1394قنبرلو و همکاران )، (1397. نتایج این پژوهش با مطالعات قبادیان )استبرازنده 

های استیچن ( همچنین با نتایج یافته1395) شناسحق( و 1398هربان و همکاران )م
 .است( همسو 2013) همکارانموران و 

جهت پیشنهادهای کاربردی در راستای نتایج فرضیه اول که نشان داد رفتار مدنی 
 شودنهاد میتحصیلی دارند؛ پیش بینیخوشمستقیم بر ، تحصیلی و هوش اخالقی اثر مثبت

مسئوالن دانشگاه جهت درک بیشتر و آگاهی از تمام ابعاد هوش اخالقی و رفتار مدنی 
، تئاتر ،نمایش فیلم، های آموزشی از قبیل کارگاهتحصیلی برای کلیه دانشجویان دوره

برگزار نمایند. در ارتباط با نتایج فرضیه دوم  غیره مرتبط و هایسخنرانی، جلسات علمی
های راهبردی به دنبال ارتقای رفتار مدنی ها با تدوین برنامهگاهتا دانش شودمیتوصیه 

کارکنان و اساتید باشند و از این طریق اساتید جوی در  ازجملهکلیه منابع انسانی خود 
عینی با مفاهیم رفتار مدنی تحصیلی آشنا  طوربهها حاکم نمایند که دانشجویان کالس
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رهای اخالق محور را در پیش داشته باشند. شده و افزایش ظرفیت هوش اخالقی و رفتا
با  هوش اخالقی واسطهبهنتیجه فرضیه سوم نشانگر ارتباط رفتار مدنی تحصیلی 

معنای ) اختیشنبعد ، شود در کنار مسائل آموزشیلذا پیشنهاد می، تحصیلی بود بینیخوش
تحصیلی( یادگیرندگان در نظر گرفته شود بدین منظور  بینیخوشتحصیلی( و عاطفی )

باید تمهیداتی اندیشیده شود که نگرش دانشجویان در فضای آموزشی در جهت مثبت 
فت جهت پیشنهادهای پژوهشی باید گشده و زمینه بهبود بیشتر تحصیلی حاصل گردد. 

 بینیوشخ ویژههبپیشینه پژوهشی اندکی در زمینه رفتار مدنی تحصیلی و  کهازآنجایی
محققان همبستگی متغیرهای مرتبط با آن و  شودمیتحصیلی وجود دارد لذا پیشنهاد 

های آماری اثرات دیگر موضوعات را بر این دو در اولویت تحقیق قرار داده و با شیوه
امعه چون ج طورکلیبهو تحلیل قرار دهند.  موردپژوهشآمیخته  صورتبهمتنوع و حتی 

 از استفاده با ترگسترده مطالعات انجام لذا، اندن مقطع کارشناسی بودههدف دانشجویا

 هرچند .شودمی توصیه تحصیلی مختلف هایو رشته مقاطع، هادانشگاهمعرِف  هاینمونه

 برخی با ولی پژوهشگر، تحقیقات است سایر نتایج مؤید مطالعه این هاییافته برخی

 سؤاالتدانشجویان در پاسخگویی به  توجهیکمهمچون ، است بوده روروبه محدودیت
 زنظراعدم تفکیک دانشجویان ، توزیع شود سؤاالتشد بارها که سبب می هاپرسشنامه

شخصیتی و رشته و همچنین محدود نمودنِ جامعه به دانشجویان دوره  هایویژگی
، زشیآمو هاینظامها و مقاطع و دانشگاهدر صورت نیاز به تعمیم به سایر لذا ، کارشناسی

 پذیرد.با احتیاط و دانش کافی صورت  این کارباید 

 سپاسگزاری
این مطلوب که ما را در اجرای  افرادی و کنندگانشرکت از همکاری تمامی جا دارد

 .منماییتشکر و قدردانی  اندکردهپژوهش یاری 

 منابع
میزان رعایت رفتارهای مدنی  واکاوی(. 1396)س. ، سبزواری و ؛ب، پورابولی، .س، افرازنده

 .15-9، (1)6، نشریه آموزش پرستاری .تحصیلی توسط دانشجویان پرستاری
و  یعدالت آموزش ارتباط (.1395) س.، سبزواری و .ب، پورابولی، .ط، میرزایی، .س، افرازنده

، (35)10، پزشکیمجله اخالق  .یان پرستاریدگاه دانشجویاز د یلیتحص یمدن یرفتارها
117-140. 
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بر  تأکیدمدل علی رابطه حمایت اجتماعی رفتار مدنی تحصیلی با  ارائه (.1395م. )، شناسحق
، های مجازی دانشگاه شیرازدر میان دانشجویان دوره شناختیروانگری سرمایه واسطه

 دانشگاه پیام نور.، نامه کارشناس ارشدپایان

جمعی  یخودکارآمد، و رفتار مدنی تحصیلیاجتماعی  هوش (.1395م. )، زارعی و .ز، طوالبی
 .356-341، (20)6، در دانشگاه اسالمی فرهنگ .دانشجویان

بررسی ارتباط  (.1395) .ت، الریجانیتقوی و .ن، آقاجگویصدقی، .ف، الیق خزر، .م، هاعرشی
و تاریخ  اخالق .ارتباطی در دانشجویان پرستاری هایمهارتبین هوش اخالقی و 

 .54-44، (3) 9، پزشکی
بررسی ارتباط هوش اجتماعی و اخالقی با (. 1394) ش.، بایرامی و .ن، حاجلو، .م، غفاری

آموزش  .مراغه و بناب هایشهرستانعملکرد تحصیلی دانشجویان علوم پزشکی 
 .55-48، (3) 4، پرستاری

زه و انگی د تحصیلی با پیشرفت(. بررسی امی1398ق. )، سکرزاده و .ا، توحیدی، .م، غالمی پور
وم فصلنامه آموزش در عل .انآموزدانشتحصیلی  بینیخوش ایواسطهتحصیلی با نقش 

 .172-145، (1)7، میانتظا

وزان پسر پایه آم(. تأثیر برنامه فلسفه برای کودکان بر رفتارمدنی تحصیلی دانش1397م. )، قبادیان
 .52-31، (1)9، تفکر و کودک .آبادخرمنهم متوسطه اول ناحیه یک شهر 

و هوش  یلیتحص ینیب. رابطه خوش(1394. )ج، یااژهو و .م، یلواسانیغالمعل، .س، قنبرلو
 .234-218، (3)19، شناسیروان مجله .انآموزدانش یلیشرفت تحصیمعلمان با پ یجانیه
بینی و معنای تحصیل با انگیزش رابطه بین خوش بررسی (.1395) ز.، کرمی و .م، کدخدایی

 .159-143، (36)9، نامه آموزش عالی .دانشجویانتحصیلی 
 دبیران سازمانی رفتار شهروندی با اخالقی هوش و ایحرفه اخالق رابطة (.1392م. )، کریمی

، ارشد کارشناسی نامةپایان، شهر شیراز 2 ناحیة وپرورشآموزش متوسطه دورة زن
 .مرودشت آزاد دانشگاه

اجتماعی  مسائل .هنجاری بر رفتارهای مدنی و خالقانههای آسیب تأثیر (.1393م. )، گلپرور
 .122-101، (1)، 5، ایران

ابطه علی ساختار توانمندساز با بهزیستی (. ر1396ف. )، فرزادی و .ح، فرامرزی، .ح. غ، مکتبی
آموزان تحصیلی و سرزندگی تحصیلی دانش بینیخوش هایمؤلفهگری مدرسه با میانجی

-107، (47)12، شناختیرواننوین  هایپژوهش .وازشهرستان اه هایدبیرستانسال سوم 
135. 
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بررسی رابطه رفتار مدنی تحصیلی با سرزندگی تحصیلی (. 1395. )س، طالبی و .ف، مهدی زاده
لوم و ع شناسیروانسومین کنفرانس ملی ، مجازی دانشگاه پیام نور شیراز هایکالسدر 

 https://civilica.com/doc/623207 .شادگان، تربیتی
 و شدهادراکتحصیلی با استرس  معنای رابطه(. 1398ع. )، پورغاز و .ح، جناآبادی، .ع، مهریان

، (33) 16 ،تربیتی شناسیروانمطالعات  .نیشابور شهرآموزان تحصیلی دانش بینیخوش
137-158. 

 مطالعات .یمطالعات هوش اخالق لیفراتحل .(1397س. )، محمدزاده و .ف، فتحی، .ا، یعقوبی
 .270-245، (35)11، شناسیروان
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