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   چکیده
 یشناختروانهاي سرمایهاي هواسط نقش بررسی هدف با حاضر پژوهش

 دانشجویان میان در تحصیلی مدنی رفتار و اجتماعی حمایت در
 روش از استفاده با. شد انجام شیراز دانشگاه مجازيهاي دوره
 قالب در و انتخاب مجازي دوره دانشجوي 310، ايطبقه يگیرنمونه
 و ساندز تحصیلی حمایت نامهپرسش از. شدند مطالعه همبستگی طرح

هاي سرمایه و) 1389( پرور گل تحصیلی مدنی رفتار)، 2005( همکاران
 روش باها داده و شد استفاده) 2007( همکاران و لوتانز یشناختروان
 از حاکی هاداده تحلیل نتایج. گردید تحلیل و تجزیه مسیر تحلیل آماري
، امیدواري، خودکارآمدي يگرواسطه نقش با تحصیلی حمایت که بود آن

 مدنی رفتار با يمعنادار و غیرمستقیم اثر يآورتاب و بینیخوش
 مدل برازش تأیید از حاکی پژوهش نتایج اساس این بر و دارد تحصیلی
 در تحصیلی مدنی رفتار و یشناختروانهاي سرمایه، تحصیلی حمایت

  . است شیراز دانشگاه مجازي دوره دانشجویان
  

  يکلیدواژگان 
، یشناختروانهاي سرمایه، تحصیلی مدنی رفتار، تحصیلی حمایت

  .مجازيهاي دوره دانشجویان
  
  
  
  
  
  
  

 
Abstract  
This study examined Mediating role of psychological 
capital in the perceived Academic support and Aca-
demic citizenship behavior Virtual courses students 
of Shiraz University. Using stratified sampling meth-
od, 310 students were selected from virtual and corre-
lation design .Survey of perceived Academic support 
(Sandrers  & et al, 2005), psychological capital Ques-
tionnaire (Luthans, Youssef & Avolio, 2007) and 
Academic citizenship behavior Scale (Golparvar, 
2010) were used to measure the focal constructs of 
this study and data were analyzed with path analysis .
The results showed that perceived Academic support 
through the intermediary of Psychological Capital is 
an indirect positive effect on Academic citizenship 
behavior. Accordingly to the conclusions of the veri-
fication model fitness perceived Academic support, 
psychological capital and Academic citizenship be-
havior among virtual courses students of Shiraz Uni-
versity. 
 
Keyword 
Psychological Capital, Academic Support, Academic 
Citizenship Behavior, Virtual Courses Students. 

هاي گري سرمایهمدل علی روابط حمایت تحصیلی و رفتار مدنی تحصیلی با تأکید بر واسطه ارائه
  مجازي دانشگاه شیرازهاي ی در میان دانشجویان دورهشناختروان

  
  *احمد رستگار

  پیام نور گروه علوم تربیتی، دانشگاهدانشیار، 
 

  18/12/1398 پذیرش: تاریخ       24/09/1398 دریافت: تاریخ
A Causal Model of Relatations of Academic Support and Academic Citizenship 
Behavior with Eemphasis on Mediating Role of Psychological Capitals among 

Virtual Courses Students of Shiraz University 
 

A. Rastegar* 
Associate Professor, Department of Educational Sciences, Payame Noor University 

 
Received: 2019/12/15       Accepted: 2020/03/08 

 
 

mailto:rastegar_ahmad@yahoo.com


 1398)، زمستان 27فصلنامه علمی، پژوهش در یادگیري آموزشگاهی و مجازي، سال هفتم، شماره سوم (پیاپی      64

  مقدمه
 جوامع نگرش شیوه در شده ایجاد تغییرات، امروز دنیاي در
 دانش اقتصاد بر روزافزون تاکید و انسانیهاي سرمایه به

 عالی آموزش نظام مختلف ابعاد در را شگرفی تغییرات بنیان
 در شده ایجاد تغییرات است بدیهی. است کرده ایجاد
 آن اساسیهاي نقش، عالی آموزش نظام اساسیهاي کارکرد

 با را اجتماعی خدمات ارائه و پژوهش، آموزشهاي حیطه در
 تغییرات رو این از. است کرده مواجه عمیقیهاي دگرگونی
 نظام پاسخگویی ضرورت، جدید به سنتی رویکرد از جدید
 که دهدمی نشان را جدیدهاي چالش به عالی آموزش
 براي ساز فرصت یا و تهدیدکننده عوامل عنوان به توانندمی

 تا کنند قادر را هادانشگاه طرفی از و شوند قلمداد هادانشگاه
 بتوانند، شده ایجاد تغییرات به پاسخگویی طریق از

 1برنن( کنند ایفا شایسته نحو به را خودۀ چندگانهاي نقش
 تغییرات به توجه توجه با، دیگر سوي از؛ )2014، همکاران و

، است گیريشکل حال در پیرامون محیط در که سریعی
 و خدمات ارایه منظور به مجازيهاي نظام اجراي

 صورت به یادگیري و تدریسۀ زمین در جدیدهاي وريافن
 نقل به ؛2004، 2اونگ( است شده مطرح اساسی نیاز یک
 از استفاده واقع در. )1391، همکاران و واجارگاه فتحی از

 استفاده، مکان و زمان درنوریدن، منعطف بسیارهاي ویژگی
 سایر و استاد به دسترسی سهولت و تکنولوژیکی امکانات از

 در مجازيهاي کالسهاي ویژگی ینترمهم ازها همکالسی
. )1392، همکاران و رستگار( است سنتیهاي دوره برابر
 گوناگونهاي زمینه در آنهاي برآیند و مجازي فضاي
 و تکنولوژي بین ناپذیرياجتناب تعامل و دارد تاثیر زندگی
 در مجازي آموزش منافع به توجه با. دارد وجود یادگیري
 آموزشهاي دوره برگزاري براي تقاضا، عالی آموزش سطح
 است افزایش به رو، دانشگاه آموزشی برنامه در مجازي

 درهاي شرکت براي تقاضا رو این از و) 2010، 3زامر(
 امر همین و است یافته افزایش دانشگاهی مجازيهاي دوره
 تحصیلی مدنی رفتارۀ توسع در مهمی بستر عامل تواندمی
  . شود دانشجویان بین در

                                                
1. Brennan, Ryan, Ranga, Broek, Durazzi & Kam-
phuis 
2. Ong 
3. Zameer 

 شناختی جامعه مهم ابعاد از یکی مدنی رفتار
 و 4اسپریتزر( است دانشگاه جمله از آموزشیهاي سازمان
 عملکردي و رفتارها مجموعه مدنی رفتار. )2004، همکاران
 فرد وسیله به سازمان یا همکاران به کمک قصد به که است
 این) 2010( 6ابرواگوز. )2006، 5کوهن( شودمی انجام

 مورد شدت به که داندمی داوطلبانههاي رفتار راها رفتار نوع
 رفتار، تحصیلی عرصه در. هستند رسمیهاي سازمان نیاز
 و سرپرست، همکار به کننده کمکهاي رفتار به مدنی

 کمک به توانمی جمله آن از و شودمی اطالق دانشجو
 خاص تکالیف انجام یا کار باالي حجم با همکار به کردن
 کرد اشاره پایین یا باال علمی سطح با دانشجویان براي

. )1394، همکاران و رضایی ؛2000، همکاران و 7سومچ(
 اهمیت به توجه که معتقدند) 2013( همکاران و 8خلید
 و فردي و تیمیهاي رفتار افزایش در تحصیلی مدنی رفتار

 در مدنی رفتار افزایشهاي راه مداوم جستجوي، سازمانی
 آینده رویارویی براي را آنها تا است مهم دانشجویان

 که کندمی عنوان) 2010( پرور گل. کند آماده شانکاري
 الزام احساس و بنديپاي نظیر تحصیلی مدنیهاي رفتار
، رسانییاري، دانشگاه در تحصیل بر حاکم قواعد به درونی

 به صمیمانه رابطه برقراري براي تالش و اجتماعی مشارکت
 جمعی و فردي عملکرد بر تواندمی گوناگون صورت

 از یکی مجازي آموزش. شود واقع مؤثر دانشجویان
 عرصه در ارتباطات و اطالعات فناوري توسعه بارزهاي نمود

 درباره پژوهشی هیچ تاکنون که است پرورش و آموزش
هاي دوره دانشجویان در تحصیلی مدنیهاي رفتار میزان
 به، هافناوري متنوع قابلیت. است نشده انجام مجازي
 دهدمی امکان مجازيهاي آموزش انریزبرنامه و طراحان

 متفاوت سنیهاي طیف و مختلف مخاطبان براي که
 و بیتیه( ببینند تدارك را تريباکیفیت آموزشیهاي دوره
 با دانشجویان ارتباط مجازي آموزش در. )2010، 9پفمن
 حضوري شیوه به آموزش ازتر محدودها همکالسی و اساتید
 داشته تأثیر آموزش کیفیت بر تواندمی موضوع این و است

                                                
4. Spreitzer 
5. Cohen 
6. Ebru Oguz 
7. Sumech 
8. KHalid 
9. Baytiyeh & Pfaffman 
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 منابع آموزش و توانمندي و مدنیهاي رفتار به توجه. باشد
 با متناسب باید، آموزشیهاي سازمان از نوع این در انسانی
 به. گیرد قرار توجه مورد آموزش از نوع اینهاي ظرفیت
هاي متغیر تأثیر تحت مدنیهاي رفتار)، 2012( کان عقیده

 و ارتباطات و رهبري سبک، سازمانی عدالت چون سازمانی
 قرار شغلی هویت و رضایت، تعهد چون فرديهاي متغیر نیز
 عوامل بررسی، فردي و سازمانیهاي متغیر بر عالوه. دارد

 زیادي اهمیت مدنیهاي رفتار بروز در آموزشی و اجتماعی
  . دارد

 احتمال که است عواملی دیگر از تحصیلی حمایت
. باشد مؤثر دانشجویان تحصیلی مدنیهاي رفتار در رودمی
) الف است: نوع سه شامل اجتماعی حمایت معمول بطور

) ب، شودمی پول و مادي منابع شامل کهاي هوسیل حمایت
 و اطالعات کردن فراهم شامل که اطالعاتی حمایت

 کنارها سختی با که سازدمی قادر را فرد و است پیشنهادات
 اهمیت، ورزیدن عشق شامل که احساسی حمایت) ج، بیاید
 از نقل به ؛1986، بارارا( است مقابل طرف درك و دادن

 و تحصیلی عرصه در. )1393، همکاران و محمدزاده
 تحصیلی حمایت عنوان به، اجتماعی حمایت آموزشی

 که معتقدند) 2010( همکاران و 1ویتزل. شودمی شناخته
هاي محیط در حمایت نوعی عنوان به تحصیلی حمایت
– معلم نقش که است بعدي چند موضوع یک، آموزشی
هایی ترکیب همساالن والدین و والدین - معلم، انآموزدانش
، یکدیگر با ارتباط در و تنهایی به یک هر که کندمی فراهم
 ایفا انآموزدانش تحصیلیهاي فعالیت کمیت و کیفیت در
 از بیشتر مجازيهاي آموزش در اجتماعی حمایت. کنندمی

                                                
1. Wentzel 

 و گیردمی صورت مجازي و اینترنتیهاي شبکه طریق
 باها حمایت نوع این، رو در رو ارتباط نبود بخاطر

 همکاران و 2نایسر. بود خواهد همراههایی محدودیت
هاي حمایت ادراكهاي تأثیر بررسی به پژوهشی در)، 2014(

 پاکستان پرورش و آموزش در مدنی رفتار بر اجتماعی
 مثبتهاي تأثیر از حاکی آنان پژوهش نتایج که پرداختند

 همتی. بود سازمانی مدنی رفتاري بر اجتماعی حمایت ادراك
 سازمانی حمایت رابطه بررسی به پژوهشی در)، 1391( نژاد

 که داد نشان نتایج و پرداخت مدنی رفتار با شده ادراك
 با شده ادراك سازمانی حمایت بین يمعنادار و مثبت رابطه
 افزایش بر او تحقیقهاي یافته و دارد وجود مدنی رفتار

 شکوفا منظور به کارکنان شده ادراك سازمانیهاي حمایت
هاي حمایت بر عالوه. کرد تاکید مدنیهاي رفتار شدن

 محسوب مهمی عنصر افراد ذهنیهاي ظرفیت، محیطی
  . بیانجامد مدنیهاي رفتار تعدیل به تواندمی که شودمی

 اجتماعیهاي حمایت از تواندمی که عواملی از یکی
، بگذارد تأثیر مدنیهاي رفتار بروز در و باشد تأثیرپذیر
 انجام مطالعات بیشتر در. است یشناختروانهاي سرمایه
 و اندیشیمثبت، امیدواري، خودکارآمدي شاخص چهار، شده

 شده گرفته نظر در یشناختروان سرمایه براي يآورتاب
 توصیه پژوهشگران برخی. )2011، 3آوي و لوتانز( است
 ابعاد با یشناختروانهاي سرمایه است بهتر که کنندمی

ي اواسطه متغیر عنوان به متعدد مطالعات در، آن چهارگانه
 به. )1394، زارعی از نقل به؛ 42014، گیوتیرز( رود کار به

 یشناختروان سرمایه) 2008( همکاران و لوتانز عقیده

                                                
2. Nisar 
3. Luthans & Avey 
4. Gutiers 

 نمودار مدل مفهومی عوامل موثر بر رفتار مدنی تحصیلی .1شکل 

حمایت 
همساالن

 حمایت والدین

 حمایت اساتید

 امید

پذیري انعطاف  

 خودکارآمدي

یبینخوش  
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 بر گذاريسرمایه طریق از رقابتی مزیت عنوان به تواندمی
 و انسانیهاي سرمایه همچون سرمایه این. شود مطرح افراد

 بوده سازمانی ناملموسهاي سرمایه از اجتماعیهاي سرمایه
 قابل کمترهاي هزینه با ملموسهاي سرمایه برخالف که

 پی در را چشمگیري نتایج تواند، میبوده رهبري و مدیریت
 آموزشهاي دوره در. )1391، همکاران و هویدا( باشد داشته
 است فرديهاي توانمندي پایه بر ارزیابی بیشتر که مجازي

هاي سرمایه، کالسیهاي فعالیت و مطالب انتقال به توجه تا
 زیرا بود؛ خواهدهاي کنند تعیین بسیار عامل یشناختروان

 به مثبت یدهجهت با تواندمی یشناختروانهاي سرمایه
. شود منجر دانشجویان کارياهمال کاهش و کارایی افزایش
 نقش بررسی به پژوهشی در)، 2016( همکاران و 1سیدرا
 سازمانی حمایت درك بین یشناختروان سرمایه يگرواسطه

 پژوهش نتایج و پرداختند آن ابعاد و سازمانی مدنی رفتار و
 يگرواسطه نقش یشناختروانهاي سرمایه که داد نشان
 همچنین کند؛می ایفا پژوهشهاي متغیر بین يمعنادار
 بررسی هدف با پژوهشی در)، 2014( همکاران و 2نیکپاي
 سازمانی مدنی رفتار بر یشناختروانهاي سرمایه اثرات مدل
هاي سرمایه که رسیدند نتیجه این بهها دانشگاه در

 تحصیلی مدنیهاي رفتار بروز در مهمی نقش یشناختروان
 مدل ارائه هدف با پژوهشی در)، 1394( زارعی. کندمی ایفا
 تحصیلی فرسودگی و تحصیلی حمایت از ادراك روابط علی
 در یشناختروانهاي سرمایه يگرواسطه نقش به توجه با

 از تحصیلی حمایت که رسید نتیجه این به دانشجویان
 منفی اثر داراي یشناختروان سرمایهي اواسطه نقش طریق

 نتایج همچنین است؛ تحصیلی فرسودگی بر مستقیم غیر و
 حمایت میان معنادار و مثبت رابطه از حاکی پژوهش
 و نصرآبادي هاشمی. بود یشناختروان سرمایه و تحصیلی
 سرمایه نقش بررسی هدف با پژوهشی در)، 1391( همکاران
 تعدیلی اثرات به توجه با روانی بهزیستی در یشناختروان

 سرمایه که رسیدند نتیجه این به اجتماعی سرمایه
 و یشناختروان بهزیستی با آنهاي مؤلفه و یشناختروان

 که افرادي و دارند يمعنادار و مثبت رابطه اجتماعی سرمایه
 اجتماعی سرمایه از، دارند تريمطلوب یشناختروان سرمایه

 همچنین. هستند مندبهره باالتري یشناختروان بهزیستی و

                                                
1. Sidra 
2. Nikpay 

 حمایت نقش از حاکی) 1394( وهمکاران مرادي پژوهش
 3هاو. است یشناختروانهاي سرمایه بر شده ادراك اجتماعی

 تأثیر با رابطه در پژوهشی در)، 2013( همکاران و
 این به سازمانی مدنی رفتار بر یشناختروانهاي سرمایه
هاي تیم رهبران یشناختروان سرمایه که رسیدند نتیجه
 در و شده پیروان در سازمانی مدنی رفتار ایجاد باعث کاري
 و 4نورمن. آوردمی ارمغان به را سازمانی بهبود نهایت

 سرمایه که دادند نشان پژوهشی در)، 2010( همکاران
 با. است مؤثر سازمانی مدنی رفتار تقویت در یشناختروان
 داد احتمال توانمی پژوهشهاي متغیر نظري مبانی به توجه
، یبینخوش بر تواندمی تحصیلی حمایتهاي مولفه که

 و گذاشته تاثیر دانشجویان امیدواري و يپذیرانعطاف
 مجازي دوره دانشجویان تحصیلی مدنی رفتار بر همچنین

 دهدمی نشانها بررسی نتایج حال این با اما بگذارد؛ تاثیر نیز
 مولفه سه اینۀ رابط بررسی به که پژوهشی حال به تا که

 مسئله ینترمهم رو این از است؛ نشده انجام، بپردازد
هاي سرمایه يگرواسطه نقش بررسی حاضر پژوهش
 در تحصیلی مدنی رفتار و اجتماعی حمایت در یشناختروان
. است شیراز دانشگاه مجازيهاي دوره دانشجویان میان
 دهدمی نشان را پژوهش مدل در موجود روابط زیر نمودار

  . )1 شکل(
  
  پژوهش روش
. است همبستگی نوع از و توصیفی حاضر پژوهش روش
، کالس مدیریت سبک شامل پژوهش اینهاي متغیر
 که است تحصیلی سرزندگی و یشناختروانهاي سرمایه
 زابرون متغیر عنوان به کالس مدیریت سبک از ادراك متغیر
 عنوان به یشناختروانهاي سرمایه و تحصیلی سرزندگی و

 مطالعه مورد جامعه. است شده گرفته نظر در زادرون متغیر
 مجازيهاي دوره دانشجویان شامل حاضر پژوهش در

 افراد تعداد و است 94-95 تحصیلی سال در شیراز دانشگاه
، تعداد این از که است نفر 1599 پژوهش آماري جامعه
 به پژوهش این در. هستند زن نفر 554 و مرد نفر 1045
هاي رشته و جنسیتهاي متغیر بودن نامتجانس دلیلی

 و شد استفاده نسبیاي هطبق يگیرنمونه روش از تحصیلی
                                                
3. Hao 
4 .Norman 
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 دانشجویان از نفر 310 تعداد مورگان جدول براساس
. گرفتند قرار پرسشگري مورد و انتخاب مختلفهاي رشته
 دانشجویان بین هانامهپرسش، پژوهش اجراي براي
 و آوريگرد بعد و توزیع مجازي دانشکده مختلفهاي رشته
 نوع از شده گرفته رکا به نامهپرسش. شد تحلیل و تجزیه
، پژوهش اجراي حین در. بود محتوایی و صوري روایی

 به پژوهش هدف و دهیپاسخة نحو درباره الزم توضیحات
 بر مبنی، اخالقی مالحظات ذکر با و شد ارائه دانشجویان
 داده اطمینان آنها به، نامهپرسش اطالعات بودن محرمانه

  . دهند پاسخها پرسش به صادقانه تا شد
 

 سنجش براي تحصیلی: حمایت نامهپرسش. 1
 دارد گویه 18 نامهپرسش این، تحصیلی حمایت نامهپرسش

 سه و است شده ساخته) 2005( پالنکت و ساندز توسط و
 حمایت و والدین حمایت)، دوستان( همساالن حمایت مؤلفه
 چهار لیکرت داراي نامهپرسش این. سنجدمی را اساتید
 کامأل، موافقم .3، مخالفم. 2، مخالفم کامأل. 1(اي هدرج

 توسط شده گزارش کرونباخ آلفاي ضریب. است) موافقم
 دامنه در مقیاس خرده سه هر براي) 2005( پالنکت و ساندز

 يمعنادار رابطه همچنین محققان این. است 93/0 تا 89/0
 خانواده حمایت مقیاس از شده استخراج عوامل نمرات بین را
 و آلفا ضریب. دهندمی گزارش اجتماعی حمایت مقیاس با

 از حاکی، آن عوامل و مقیاس این براي بازآزمایی ضریب
 از حاکی آنها مطالعه نتایج همچنین است؛ مقیاس این پایایی

 تحصیلی حمایت مقیاس مختلف ابعاد میان مثبت همبستگی
 نامهپرسش پایایی پژوهش این در. است تحصیلی عملکرد با

 حمایت پایایی ضریب و شد بررسی کرونباخ آلفاي روش به
، 85/0 ترتیب به اساتید حمایت و والدین حمایت، همساالن

 مطالعه از حاصل نتایج. است آمده دست به 66/0 و 71/0
 مقیاس فارسی فرم مناسب روایی بیانگر) 1390( سامانی
  . است ایران جامعه در استفاده براي اجتماعی حمایت
 نامهپرسش تحصیلی: مدنی رفتارۀ نامپرسش. 2
 شده ساخته) 1389( پرور گل توسط تحصیلی-مدنی رفتار
 مشارکت و یرسانیاري مولفه 3 و گویه 21 يدارا که

 صمیمانه روابط برقراري و قواعد به بنديپاي، اجتماعی
 7 طیف براساس نامهپرسش این گذارينمره شیوه. است

 دامنه. است) 7همیشه= تا 1هرگز=( لیکرتاي هدرج
 بدیهی، رددا خواهد امتیاز 147 تا 21 از مقیاس امتیازات
 رفتار دهنده نشان باشد باالتر امتیاز این چه هر که است
 مربوط سواالت. برعکس و بود خواهد بهتر تحصیلی -مدنی
. است زیر شرح به نامهپرسش اینهاي مولفه از یک هر به

 روش دو با) 1389( پرور گل توسط نامهپرسش این پایایی
 باز ضرایب که شد ارزیابی کرونباخ آلفاي و آزمایی باز

، اجتماعی مشارکت و رسانییاري عامل سه براي آزمایی
 ترتیب به صمیمانه روابط برقراري و قواعد به بندي پاي
 به عامل سه براي کرونباخ آلفاي و 54/0 و 43/0، 64/0

، پژوهش این در. آمد دست به 62/0 و 63/0، 68/0 ترتیب
 و شد بررسی کرونباخ آلفاي روش به نامهپرسش پایایی
 به بنديپاي، اجتماعی مشارکت و یرسانیاري پایایی ضریب
   78 و 77/0 ،76/0 ترتیب به صمیمانه روابط برقراري و قواعد

  پژوهش به تفکیک جنسیت و رشته تحصیلیتوزیع فراوانی جامعه و نمونه  .1جدول 
  نمونه  جامعه

  کل درصد  درصد  کل تعداد  تعداد  متغیرها سطوح  کل درصد  درصد  کل تعداد  تعداد  متغیرها سطوح  متغیرها
  100  64/34  310  107 زن  100  64/34  1599  554 زن  جنسیت

    36/65    203  مرد    36/65    1045  مرد

 رشته
  تحصیلی

    38/14    45  حقوق    38/14   230  حقوق
  100  19/14  310 44  جهانگردي  100  19/14  1599  227  جهانگردي
    5/11   36  تکنولوژي مهندسی    5/11   184  تکنولوژي مهندسی
    69/14    46  الکترونیک    69/14    235  الکترونیک
    94/13   43  دقیق ابزار مهندسی    94/13    223  دقیق ابزار مهندسی
    26/16    50  کامپیوتر    26/16    260  کامپیوتر
    15    47  اطالعات فناوري    15    240  اطالعات فناوري
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)، 1389( پرور گل مطالعه از حاصل نتایج. آمد دست به
 براي تحصیلی مدنی رفتار نامهپرسش مناسب روایی بیانگر
  . است ایران جامعه در استفاده
 منظور به :یشناختروان سرمایه نامهپرسش .3
 از دانشجویان بین در یشناختروان سرمایه سنجش
. شد استفاده) 2007( 1لوتانز یشناختروان سرمایه نامهپرسش
، بنفس اعتماد بعد چهار در سوال 24 نامهپرسش این

 نامهپرسش این. دارد يپذیرانعطاف و یبینخوش، امیدواري
اي درجه 5 مقیاس اساس بر که است سوال 24 شامل
 گذارينمره) موافقم کامالً تا مخالفم کامالً از( لیکرت
 را نامهپرسش پایایی)، 2007( همکاران و لوتانز. شودمی

 برابر آزمون این دو کاي نسبت. اندکرده گزارش 90/0 باالي

                                                
1. Luthans 

 به مدل این در CFI ،RMSEAهاي آماره و است 6/24 با
 و مختاري، هویدا پژوهش در. هستند 07/0 و 97/0 ترتیب
 شده گزارش 70/0 آن کرونباخ آلفاي نیز)، 1391( فروهر
 همکاران و خسروشاهی بهادري پژوهش در همچنین. است

 آلفاي اساس بر نامهپرسش این پایایی میزان نیز)، 1391(
 پایایی نیز حاضر پژوهش در. آمد دست به 85/0 کرونباخ
 و شد محاسبه کرونباخ آلفاي روش از استفاده با نامهپرسش
 آلفاي ضریب همچنین. آمد دست به 70/0 آن ضریب

 يآورتاب ؛78/0 امیدواري ؛84/0 خودکارآمدي ابعاد کرونباخ
  . آمد دست به 70/0 یبینخوش و 78/0

  
   تحقیقهاي یافته
 پژوهشهاي متغیر توصیفی آمار، هافرضیه بررسی از پیش
 نتایج که شد بررسی متغیرها معیار انحراف و میانگین شامل
  . است آمده 2 جدول در کامل
 زابرونهاي متغیر میان از، 3 جدول به توجه با

 همساالن حمایت ترتیب به) اجتماعی حمایتهاي مولفه(
) 15/0( اساتید حمایت و) 22/0( خانواده حمایت)، 25/0(

 مدنی رفتار با را همبستگی ضریبترین پایین تا باالترین
 معنادار 01/0 سطح در ضریب سه هر که دارند تحصیلی
هاي سرمایههاي مولفه( زادرونهاي متغیر میان از. است
)، 39/0( خودکارآمديهاي متغیر ترتیب به نیز) یشناختروان
) 30/0( يآورتاب و) 33/0( امیدواري)، 37/0( یبینخوش

 مدنی رفتار با را همبستگی ضریبترین پایین تا باالترین
 سطح در آماري نظر از ضرایب این تمامی که دارند تحصیلی

 باالترین، باال ماتریس در همچنین هستند؛ معنادار 01/0

  هاي پژوهشهاي توصیفی متغیریافته .2جدول 

 میانگین ابعاد   متغیر
انحراف 
 معیار

 حمایت تحصیلی
  54/4 15/22  حمایت اساتید
  63/2 18/19  حمایت والدین

  08/4 73/25  حمایت همساالن

هاي ابعاد سرمایه
 شناختیروان

 51/4  96/16  بینیخوش
  52/2 55/18  خودکارآمدي

 12/3 50/15  آوريتاب
  34/5 71/17  امیدواري

  59/4  21/18  رفتار مدنی تحصیلی رفتار مدنی تحصیلی

  هاي پژوهشمتغیرماتریس همبستگی میان  .3جدول 
  8  7  6  5  4  3  2  1  متغیرها

                1  حمایت اساتید
              1  25/0**  حمایت خانواده 
            1  15/0**  21/0**  حمایت همساالن

          1  27/0**  14/0**  24/0**  بینیخوش
        1  20/0**  24/0**  27/0**  37/0**  خودکارآمدي

      1  10/0  22/0**  21/0**  20/0**  20/0**  آوريتاب
    1  12/0*  13/0*  17/0**  18/0**  29/0**  16/0**  امیدواري

  1  33/0**  30/0**  39/0**  37/0**  25/0**  22/0**  15/0**  رفتار مدنی تحصیلی
*=P< 01/0 **=P< 001/0  
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 رفتار و خودکارآمدي بین رابطه به مربوط همبستگی ضریب
 در همبستگی ضریبترین پایین و) 39/0( تحصیلی مدنی
 خودکارآمدي و يآورتاب بین رابطه به مربوط ماتریس این

 ماتریس نتایج. نیست معنادار آماري نظر از که است) 10/0(
 اغلب در متغیرها بین همبستگی که داد نشان همبستگی

. است فراهم مدل بررسی امکان رواین از است؛ معنادار موارد
 این نتایج که شد سبهمحا مدل برازشهاي شاخص، ابتدا

  . است شده داده نشان 4 جدول در تحلیل
 از مدل که دهدمی نشان مدل شاخص، 4 جدول در

  .است برخوردار خوبی نسبتأ برازش
دهد که هر سه بعد حمایت نتایج پژوهش نشان می

هاي گري ابعاد سرمایهتحصیلی از طریق واسطه
شناختی، اثر غیرمستقیم بر رفتار مدنی تحصیلی روان

دارد؛ به عالوه، نتایج دقیق حاصل از فرضیه اول پژوهش 
   است. آمده 5و جدول  2در شکل 

 نشان 5 جدول و 2 شکل نتایج که گونه همان
 خوشبینی بر مثبت اثر داراي اساتید حمایت، دهدمی

)17/0=β 01/0 و=P ،(خودکارآمدي )19/0=β و 
01/0=P (يآورتاب و )13/0=β 05/0 و=P (است .

 خودکارآمدي بر مثبت اثر داراي خانواده حمایت
)18/0=β 01/0 و=P ،(يآورتاب )15/0=β 01/0 و=P (
 حمایت. است) P=01/0 و β=26/0( امیدواري و

 و β=22/0( بینیخوش بر مثبت اثر داراي همساالن
01/0=P ،(خودکارآمدي )15/0 =β 01/0 و=P ،(
 β= 12/0( امیدواري و) P=01/0 و β= 16/0( يآورتاب
 بر مثبت اثر داراي بینیخوش همچنین است؛) P=01/0 و

. است) P=01/0 و β=2/0( تحصیلی مدنی رفتار
 مدنی رفتار بر معنادار و مثبت اثر داراي خودکارآمدي

 داراي يآورتاب. است) P=01/0 و β=30/0( تحصیلی

 و β=19/0( تحصیلی مدنی رفتار بر معنادار و مثبت اثر
01/0=P (رفتار بر معنادار و مثبت اثر داراي امیدواري و 

  . است) P=01/0 و β=23/0( تحصیلی مدنی
هاي مؤلفه، شودگونه که مشاهده میهمچنین همان

، مديخودکارآ، بینیخوشی (شناختهاي روانسرمایه
رفتار  و اساتید حمایت بین در توانست) امیدواري و يآورتاب

و حمایت خانواده )، P=01/0و  β=17/0مدنی تحصیلی (

 مدل برازشهاي شاخص .4جدول 

  df2X P GFI AGFI CFI RMSEA/  شاخص

 89/1 005/0 95/0 95/0  98/0 05/0 

رفتار مدنی 
 تحصیلی

 بینیخوش

 خودکارامدي

 امیدواري

 يآورتاب

17/0-  

  اساتید

 خانواده

 همساالن

13/0  

07/0  

18/00  

12/0  

22/0  

15/0  

26/0  

24/0  

07/0  
16/0  

30/0  

23/0  

19/0  15/0  

29/0  

*=P<05/0 **=P<01/0 
 ضرایب استاندارد مدل مفهومی پژوهش. 2شکل 
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حمایت ) و P=01/0و  β=16/0رفتار مدنی تحصیلی (
) P=01/0و  β= -16/0همساالن و رفتار مدنی تحصیلی (

  گري ایفا کند.نقش واسطه
 کدام هیچ کنیممی مشاهده 5 جدول در که طور همان

 يزابرونهاي متغیر عنوان به اجتماعی حمایت ابعاد از
) همساالن حمایت، خانواده حمایت، اساتید حمایت( پژوهش

 حالی در نیستند؛ مستقیم اثر داراي تحصیلی مدنی رفتار بر
 شامل اجتماعی حمایت بعد سه هر مستقیم غیر اثر که

 حمایت و) 16/0( خانواده حمایت)، 17/0( اساتید حمایت
 در آماري نظر از تحصیلی مدنی رفتار بر) 16/0( همساالن
ي اواسطه نقش بیانگر امر این که است معنادار 01/0 سطح
هاي مولفه میان در یشناختروانهاي سرمایه متغیر موثر

  . است تحصیلی مدنی رفتار و اجتماعی حمایت
  

  و بحث گیرينتیجه
 رفتار و تحصیلی حمایت مدل ارئه هدف با حاضر پژوهش
هاي سرمایه يگرواسطه نقش و تحصیلی مدنی
 نتایج. شد بررسی مسیر تحلیل چارچوب در یشناختروان
 اینهاي داده با پیشنهادي مدل که داد نشان مسیر تحلیل
 سرزندگی واریانس از 31/0 و دارد مناسبی برازش پژوهش
  . کندمی تبیین را تحصیلی
 حمایت مولفه مثبت و مستقیم اثر درباره پژوهش نتایج
 يآورتاب و خودکارآمدي، یبینخوشهاي مولفه بر اساتید

 مستقیم و غیر مستقیم موجود در مدلهاي ضرایب مسیر. 5جدول 
 T  P  خطاي استاندارد برآورد  پارامتر استاندارد شده   مسیر

  01/0  11/3  03/0  17/0  بینیاثر مستقیم حمایت اساتید بر خوش
  01/0  45/5  04/0  29/0  اثر مستقیم حمایت اساتید بر خودکارآمدي

  05/0  37/2  05/0  13/0  آورياثر مستقیم حمایت اساتید بر تاب
  N. S  30/1  04/0  07/0  اثر مستقیم حمایت اساتید بر امیدواري
 N. S  24/1  02/0  07/0  بینیاثر مستقیم حمایت خانواده بر خوش

  01/0  42/3  03/0  18/0  خانواده بر خودکارآمدياثر مستقیم حمایت 
  01/0  63/2  04/0  15/0  آورياثر مستقیم حمایت خانواده بر تاب

  01/0  66/4  02/0  26/0  اثر مستقیم حمایت خانواده بر امیدواري
  01/0  07/4  03/0  22/0  بینیاثر مستقیم حمایت همساالن بر خوش

 01/0 98/2  04/0  15/0  اثر مستقیم حمایت همساالن بر خودکارآمدي
  01/0  84/2  04/0  16/0  آورياثر مستقیم حمایت همساالن بر تاب

  05/0  29/2  03/0  12/0  اثر مستقیم حمایت همساالن بر امیدواري
  01/0  19/5  05/0  24/0  بینی بر رفتار مدنی تحصیلیاثرمستقیم خوش

  01/0  25/6  04/0  30/0  اثرمستقیم خودکارآمدي بر رفتار مدنی تحصیلی
  01/0  06/4  03/0  19/0  آوري بر رفتار مدنی تحصیلیاثر مستقیم تاب

  01/0  98/4  04/0  23/0  اثر مستقیم امیدواري بر رفتار مدنی تحصیلی
  01/0  52/5  03/0 17/0  اثر غیرمستقیم حمایت اساتید بر رفتار مدنی تحصیلی
  01/0  22/5  03/0  16/0  اثر غیرمستقیم حمایت خانواده بر رفتار مدنی تحصیلی

  01/0 38/5 03/0  16/0  اثر غیرمستقیم حمایت همساالن بر رفتار مدنی تحصیلی

  ضرایب استاندارد شده اثرات مستقیم، غیرمستقیم و کل متغیرها بر رفتار مدنی تحصیلی .6جدول 

اثرات   اثرات مستقیم  برآوردها  متغیرها
مقدار واریانس   اثرات کل  غیرمستقیم

  تبیین شده
  17/0** 17/0**  -  رفتار مدنی تحصیلیحمایت اساتید به روي   تحصیلیحمایت 

 16/0** 16/0**  -  رفتار مدنی تحصیلیحمایت خانواده به روي   31/0
 16/0** 16/0**  -  رفتار مدنی تحصیلیحمایت همساالن به روي 

  11/0  24/0**  -  24/0**  رفتار مدنی تحصیلیبینی به روي خوش  شناختیهاي روانابعاد سرمایه
  19/0  30/0**  -  30/0**  رفتار مدنی تحصیلیخودکارآمدي به روي 

  09/0  19/0**  -  19/0**  رفتار مدنی تحصیلیآوري به روي تاب
  11/0  23/0**  -  23/0**  رفتار مدنی تحصیلیامیدواري به روي 
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)، 2013( همکاران و لیوهاي یافته با نتایج این شد؛ تایید
 مجیدي و جعفري)، 1394( زارعی)، 2010( همکاران و آوي
)، 1391( همکاران و آبادي نصر هاشمی)، 1392( مقدم

)، 2011( همکاران و یلسین)، 2013، (همکاران و سیدلیک
 اشاره اساتید عاطفی حمایت به اساتید حمایت. است همسو
 ،سامانی( باشدها مشوق کردن مهیا شامل تواندمی که دارد

 آنها از حمایت و اساتید توسط دانشجویان تشویق. )1390
 مقابل در را آنها و دهد انگیزه دانشجویان به تواندمی

 بینش و دهد یاري دروس در موفقیت از ناشیهاي سختی
 اگرچه. بخشد بهبود درسی موضوعات به نسبت را آنها

 با مجازيهاي دوره در اساتید با مستقیم ارتباط
 حضوري بازخورد دانشجویان که است مواجههایی محدودیت
 صورت مجازي کانال ازها ارتباط بیشتر و دارند محدودي

 اساتید کالمیهاي تشویق که رسدمی نظر به ولی گیردمی
 تأثیر دانشجویان خودکارامدي و يآورتاب، بینیخوش در

 مستقیم اثر فرضیه این در همچنین داشت؛ خواهد زیادي
 نوع که آنجایی از. شد رد امیدواري متغیر بر اساتید حمایت
 مثبت اثرات وجود با، مجازيهاي دوره در اساتید بازخورد

 بیشتر انعکاس چون و است رو روبه نیزهایی تردید با، آن
 اساتید خلقیات با نزدیک از دانشجویان و است کالمی
 درها تشویق به نسبت تردید نوعی، ندارند آشنایی

 زیادي امیدواري دانشجویان و کندمی ایجاد دانشجویان
 با. داشت نخواهند اساتیدهاي وعده وها تشویق به نسبت
هاي دورههاي ویژگی همچنین وها متغیر ماهیت به توجه

 و مستقیم اثر که رسدمی منطقی نظر به مجازي آموزشی
، یبینخوشهاي مولفه بر اساتید حمایت مولفه مثبت

 اساتید حمایت مستقیم اثر و تایید يآورتاب و خودکارآمدي
  . شود رد امیدواري متغیر بر

 حمایت مثبت و مستقیم اثر با ارتباط در پژوهش نتایج
 نیز يآورتاب و خودکارآمدي، امیدواريهاي مولفه بر خانواده
 که است شناختی حمایت نوعی خانواده حمایت. شد تایید
 دانشجو به تحصیلیهاي موفقیت اهمیت انتقال باعث
 موفقیت ارزش و اهمیت به توجه. )1390، سامانی( شودمی
 به رسیدن براي را او و دهدمی انگیزه فرد به خانواده نزد

 براي مهمی امر تحصیل که باور این. کندمیتر مصمم هدف
 تحمل و بیشتر تالش موجب شودمی تلقی خانواده

 و موفقیت تصور و شودمی تکالیف دشواري و نامالیمات
هاي دوره دانشجویان امیدواري در، خانواده خوشحالی

 از همچنین حاضر یافته البته داشت؛ خواهد تأثیر مجازي
 مولفه بر خانواده حمایت مولفه مثبت و مستقیم تأثیر عدم
 این به توانمی یافته این تبیین در. دارد حکایت یبینخوش

 همان تحصیالت در موفقیت اهمیت که کرد اشاره موضوع
 براي نیزهایی استرس، دارد زیادي مثبت اثرات که طور

 اینکه به توجه با. داشت خواهد همراه به دانشجویان
 خوبیهاي چیز دارند انتظار که هستند افراديها خوشبین
 و تحصیلی ناکامی و نشدن موفق تصور، افتد اتفاق برایشان
 منفی تواندمی والدین انتظار کردن براورده در ناامیدي
 توضیحات به توجه با. باشد داشته همراه بههایی نگري
 منطقی نظر به، پژوهشهاي متغیر ماهیت و شده مطرح
هاي مولفه بر خانواده حمایت مثبت و مستقیم اثر که رسدمی

 مستقیم اثر و تایید يآورتاب و خودکارآمدي، امیدواري
  . شود رد بینیخوش متغیر بر خانواده حمایت

 مثبت و مستقیم اثر با ارتباط در پژوهش نتایج همچنین
هاي سرمایههاي مولفه بر همساالن حمایت مولفه
 و يآورتاب، خودکارآمدي، یبینخوش( یشناختروان

 ابزاري حمایت نوعی همساالن حمایت. شد تایید) امیدواري
 در همکاري مثال عنوان به توانمی که رودمی شمار به

ها همکالسی کمک و همکاري. کرد بیان را تکلیف انجام
هاي کالس در نداشتن حضور از ناشیهاي کمبود تواندمی

 در. کند جبران را مجازيهاي دوره دانشجویان واقعی
 بر تمرکز و آموزش در محدودیت وجود، مجازيهاي کالس

 در را گروهی کار به توجه لزوم، دانشجویان بودن خودخوانی
 نوجوانی دوره در همساالن تأثیر همچنین داشت؛ خواهد پی
 با ارتباط این و است مهم بسیار، رشدي دوره نظر از جوانی و

هاي سرمایه افزایش در تواندمیها دوستی و همساالن
 منطقی نظر به بنابراین باشد؛ مؤثر دانشجویان یشناختروان
 بر همساالن حمایت مولفه مثبت و مستقیم اثر که رسدمی

، یبینخوش( یشناختروانهاي سرمایههاي مولفه
  . شود تایید) امیدواري و يآورتاب، خودکارآمدي
هاي سرمایه مثبت و مستقیم اثر درباره پژوهش نتایج

 و يآورتاب، خودکارامدي، یبینخوش( یشناختروان
 با نتایج این. شد تایید تحصیلی مدنی رفتار بر) امیدواري

 همکاران و هاو)، 2013( همکاران و یونگهاي یافته
 و اصفهانی نصر و) 2010( همکاران و نورمن)، 2013(

 به تحصیلی مدنی رفتار. است همسو) 1393( همکاران
 دانشجو و سرپرست، همکار به کننده کمکهاي رفتار
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 به کردن کمک به توانمی جمله آن از و شودمی اطالق
 براي خاص تکالیف انجام یا کار باالي حجم با همکار

 کرد اشاره پایین یا باال علمی سطح با دانشجویان
. )1394، همکاران و رضایی ؛2000، همکاران و 1سومچ(
 مدنی و علمیهاي فعالیت میزان در که عواملی از

هاي سرمایه باشد مؤثر تواند، میمجازي دوره دانشجویان
 مؤثرهاي مؤلفه از بینیخوش. است آنان یشناختروان

 با بینخوش دانشجویان. است یشناختروانهاي سرمایه
 براي بیشتري انرژي میزان آینده در خوب اتفاقات انتظار
 خودکارامدي. کنندمی صرف مدنیهاي همکاري و کمک
 رفتار براي الزم ابزار تواندمی که استاي همؤلف دیگر
 همراه به مجازي دوره دانشجویان در را تحصیلی مدنی
 مجازية دور دانشجویان در خودکارامدي. باشد داشته
 تصمیمات تبدیل براي محرکی نیروي عنوان به تواندمی

 عامل نیز يآورتاب. باشد مدنیهاي رفتار به مدنی
 توانایی و يآورتاب. است پذیريآسیب برابر در مقاومی
 بهبود و پویایی بر تواندمی موانع با مقابله و سازگاري

 که آنجایی از. باشد مؤثر دانشجویان در مدنیهاي رفتار
 با مجازي دوره بافت در مدنیهاي رفتار انجام

 يآورتاب، بود خواهد رو روبه بیشتريهاي محدودیت
)، 2007( همکاران و لوتانز. شودمی تلقی مهمی عنصر
هاي رفتار انجام. دانندمی هدف به معطوف نیروي را امید
. است ارتباط در دانشجویان فردي اهداف با مدنی

 براي بیشتري یشناختروان توانایی، امیدوار دانشجویان
 از مختلف ابعاد در توانایی این و دارند هدف به رسیدن
 امیدوار افراد. کندمی پیدا بروز تحصیلی مدنی رفتار جمله
 انجام براي مناسبی ظرفیت و انرژي، هدفدار و

هاي مؤلفه ماهیت به توجه با. دارند مختلفهاي فعالیت
 امور در مثبتهاي فعالیت انجام در یشناختروان سرمایه
 مثبت و مستقیم اثر با رسدمی منطقی نظر به تحصیلی
 تحصیلی مدنی رفتار بر یشناختروان سرمایههاي مؤلفه

  . شود پذیرفته مجازي دوره دانشجویان
هاي مولفهي اواسطه نقش بر مبنی پژوهش نتایج
 حمایت میان در يآورتاب و خودکارآمدي، یبینخوش
 اثر درباره. شد تایید تحصیلی مدنی رفتار و اساتید

 مدنی رفتار افزایش بر اساتید حمایت غیرمستقیم
                                                
1. Sumech 

، یشناختروانهاي سرمایه يگرواسطه نقش و تحصیلی
 بررسی مستقیم طور به را رابطه این پژوهشی هیچ اگرچه
 حمایت مستقیم و مثبت اثر به توجه با ولی، است نکرده

، وهمکاران سیدلیک( یشناختروان سرمایه بر همساالن
 ؛2013، همکاران و لیو ؛1394، همکاران و مرادي ؛2013
 و جعفري ؛1394، زارعی ؛2010، همکاران و آوي

 مستقیم و مثبت اثر و سو یک از) 1392، مقدم مجیدي
 یونگ( تحصیلی رفتار مدنی بر یشناختروانهاي سرمایه

 نصر ؛2010، همکاران و نورمن ؛2013، همکاران و
 این توان، میدیگر سوي از) 1393، همکاران و اصفهانی
 علمی ارزیاب عنوان به اساتید. کرد تبیین را یافته

. کنندمی ایفا آموزش امر در مهمی نقش دانشجویان
 امر در آنان بخشی اطمینان و اساتید حمایت و تشویق
 دانشجویان در استرس میزان از تواندمی تحصیلی

هاي مؤلفه برخی تقویت در و کند کم مجازيهاي دوره
هاي سرمایه وجود. باشد گذار تأثیر یشناختروانۀ سرمای
 تأثیر عنصر عنوان به اساتیدهاي حمایت و مثبت ذهنی
 براي دانشجویان انگیزه بر تواندمی آموزش در گذار

 باشد؛ مؤثر درسیهاي زمینه در مدنیهاي فعالیت
هاي دوره در آموزش بودن مجازي به توجه با همچنین
 همیاري از دانشجویان توقعات کاهش و مجازي آموزش
. یافت خواهد بیشتري ارزشها حمایت این، اساتید

 نقش يمعنادار عدم از حاکی پژوهشهاي یافته همچنین
 حمایت متغیر دو این میان در امیدواري مولفهي اواسطه
 اگرچه رسدمی نظر به. است سازمانی مدنی رفتار و اساتید
 مدنی رفتار و اساتید حمایت رابطه در مثبتهاي نگرش

 از امیدواري اما کند؛می ایفا واسطه نقش تحصیلی
 ابهام این و است رو روبههایی ابهام با اساتید بازخورد

 و مستقیم ارتباط عدم و مجازيهاي دوره خاص تواندمی
 تحریک به نسبت و باشد شاگرد و استاد بین رو در رو

 بنابراین نشود؛ واقع مؤثر مدنیهاي رفتار بروز در دانشجو
هاي مولفهي اواسطه نقش که رسدمی منطقی نظر به

 حمایت میان در يآورتاب و خودکارآمدي، یبینخوش
 نقش ولی شود؛ تایید تحصیلی مدنی رفتار و اساتید
  . شود رد متغیر دو این میان در امیدواري مولفهي اواسطه

هاي مولفهي اواسطه نقش بر مبنی نتایج
 حمایت میان در امیدواري و يآورتاب، خودکارآمدي

 اثر درباره. شد تایید تحصیلی مدنی رفتار و خانواده
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 مدنی رفتار افزایش بر خانواده حمایت غیرمستقیم
، یشناختروانهاي سرمایه يگرواسطه نقش و تحصیلی
 بررسی مستقیم طور به را رابطه این پژوهشی هیچ اگرچه
 حمایت مستقیم و مثبت اثر به توجه با ولی است؛ نکرده
 ؛2012، چن و زیمر( یشناختروان سرمایه بر خانواده
 ؛2010، همکاران و آوي ؛1394، همکاران و مرادي
 یک از) 1392، مقدم مجیدي و جعفري ؛1394، زارعی
 بر یشناختروانهاي سرمایه مستقیم و مثبت اثر و سو
 لیوهاي  ؛2013، همکاران و یونگ( تحصیلی مدنی رفتار
 نصر ؛2010، همکاران و نورمن ؛2013، همکاران و

 این توان، میدیگر سوي از) 1393، همکاران و اصفهانی
 و پذیريجامعه نهاد اولین خانواده. کرد تبیین را یافته
 یدهجهت در مهمی نقش و رودمی شمار به افراد تربیت

 خانواده حمایت. کندمی ایفا افراد در گزینیهدف و
، امیدواري و کند پر راها خأل از بسیاري تواندمی

 مجازي دوره دانشجویان در را يآورتاب و خودکارامدي
 مثبتهاي سرمایه و خانوادگیهاي حمایت. کند تقویت
هاي رفتار و تحصیلی مثبتهاي فعالیت به تواندمی روانی
 از حاکی پژوهش این نتایج طرفی از. شود منجر مدنی
 میان در یبینخوش مولفهاي هواسط نقش نشدن تأیید
 تحصیلی مدنی رفتار و خانواده حمایت متغیر دو این
 نقش والدینهاي حمایت رسدمی نظر به. است

 ایفا مجازي دوره دانشجویان در خوشبینی در چشمگیري
، بودن بینخوشۀ واسط با والدینهاي حمایت و کندنمی
 تصور. نیست تحصیلی مباحث در مدنیهاي رفتار ضامن
 کردن براورده در ترس و تحصیلی ناکامی و نشدن موفق
 دانشجویان در راهایی نگري منفی تواندمی والدین انتظار
 اثرات به توجه با. باشد داشته همراه به مجازي دوره

هاي سرمایههاي مؤلفه، خانوادگی حمایت متفاوت
 و، سو یک از تحصیلی مدنی رفتار و یشناختروان

 دانشجویان در ارتباط هر به مربوطهاي مفروضه
 نقش که رسدمی منطقی نظر به، مجازيهاي دوره

 در امیدواري و يآورتاب، خودکارآمدي مولفهي اواسطه
 نقش و تایید تحصیلی مدنی رفتار و خانواده حمایت میان
 رد متغیر دو این میان در یبینخوش مولفهي اواسطه
  . شود

ي اواسطه نقش با ارتباط در پژوهش نتایج همچنین
، یبینخوش( یشناختروانهاي سرمایههاي مولفه

 حمایت میان در) امیدواري و يآورتاب، خودکارآمدي
 اثر درباره. شودمی تایید تحصیلی مدنی رفتار و همساالن

 مدنی رفتار افزایش بر همساالن حمایت مستقیم غیر
، یشناختروانهاي سرمایه گريواسطه نقش و تحصیلی
 بررسی مستقیم طور به را رابطه این پژوهشی هیچ اگرچه
 حمایت مستقیم و مثبت اثر به توجه با ولی است؛ نکرده

، همکاران و سیدلیک( یشناختروان سرمایه بر همساالن
، همکاران و آوي ؛2011، همکاران و یلسین ؛2013
 از) 1392، مقدم مجیدي و جعفري ؛1394، زارعی ؛2010
 یشناختروانهاي سرمایه مستقیم و مثبت اثر و سو یک
هاي  ؛2013، همکاران و یونگ( تحصیلی رفتار مدنی بر
 نصر ؛2010، همکاران و نورمن ؛2013، همکاران و لیو

 این توان، میدیگر سوي از) 1393، همکاران و اصفهانی
ها همکالسی و همساالن رسانییاري. کرد تبیین را یافته
 یادگیري راستاي در پویاییهاي فعالیت به به تواندمی

 و نفس عزت تقویت به امر این که شود منجر
 در و شودمی منجر یشناختروان مثبتهاي سرمایه
 مدنی بخش اثرهاي فعالیت تواندمی تعاملی چنین نهایت

 با. باشد داشته دنبال به تحصیلی آموزشی محیط در را
 آموزش از ناشیهاي محدودیت و بافتهاي نیاز به توجه

 مثبتهاي جنبه تقویت و همساالن بر تکیه، مجازي
، آموزشی حیطه در مدنیهاي رفتار انجام براي شخصیتی
 بر همساالن حمایت اثر و رسدمی نظر به مناسبی راهکار
هاي سرمایهاي هواسط نقش و تحصیلی مدنیهاي رفتار
 شیراز دانشگاه مجازي دوره دانشجویان در یشناختروان

  . است منطقی
هاي سرمایهي اواسطه نقش کلی طور به
 و يآورتاب، خودکارآمدي، یبینخوش( یشناختروان

 مدنی رفتار و تحصیلی حمایت ابعاد میان در) امیدواري
، حاضر پژوهشهاي محدودیت از. شودمی تایید تحصیلی

 وها مولفه تعداد کثرت علت به، نظر مورد مدل در
 از برخی بررسی امکان، مسیر تحلیل مدل هايمحدودیت
 سازگاريهاي راهبرد، تحصیلیهاي فشارزا نظیر متغیرها

 پژوهشی و نظري پیشینه نبود همچنین نداشت؛ وجود... و
 بودن جدید دلیل به تحصیلی مدنی رفتار درباره کافی

 از چشمگیري تعداد بازنگشتن به نیز و حاضر پژوهش
. کرد اشاره توانمی دانشجویان توسطها نامهپرسش
 با متناسب شودمی پیشنهاد پژوهشهاي یافته با باتوجه
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، امید که شود فراهماي هگون به شرایط پژوهش این نتایج
 دوره دانشجویان در يآورتاب و خوشبینی، خودکارامدي

 تحصیلی مدنی رفتار بهبود به تا شود تقویت مجازي
 سایر در مشابه پژوهشی که شودمی پیشنهاد. شود منجر
 و گیرد صورت نیز آماري جوامع سایر و تحصیلی مقاطع

 تجربی و نظري مبانی به توجه با و. شود مقایسه نتایج
 سایر شودمی پیشنهاد، مدل در موجودهاي متغیر
 با آنها نتایج و شوند آزمون و بررسی نیز رقیبهاي مدل
  .شود مقایسه، حاضر پژوهشهاي یافته

  
  منابع
 باباپور تورج؛، آباد نصرت هاشمی جعفر؛، خسروشاهی بهادري
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)4 (: 22-36 . 
، ربیعی محمدحسن؛، پرداختچی کورش؛، واجارگاه فتحی

 آموزشیهاي دوره اثربخشی ارزیابی. )1391( مهدي
 موردي: مطالعه( ایران عالی آموزش نظام در مجازي
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، تحصیلی اخالق نقش بررسی. )1389( محسن، پرور گل

 تحصیلی مدنی رفتارهاي در آموزشی عدالتیبی و عدالت
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 سلیمانی و حسین محمد، زاده دهقانی مرتضی؛، مرادي
 و شده ادارك اجتماعی حمیات. )1394( عباسعلی، خشاب

هاي باوري اواسطه نقش تحصیلی؛ سرزندگی
 دوره، یادگیري و آموزش مجله، تحصیلی خودکارامدي

 . 1- 24 صص، اول شماره، هفتم
. )1393( نرگس، آبادي نجف مهدیه علی؛، اصفهانی نصر

هاي رفتار بر یشناختروانهاي سرمایه تأثیر تحلیل
 الگوسازي قالب در آنهاي مؤلفه و سازمانی شهروندي
 یشناسروان در پژوهش و دانش. ساختاري معادالت
 . 124-116 :)2( 15 ؛کاربردي
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