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مقدمه

رضایی و همکاران

از او مراقبت میکند ،تظاهر نماید (.)84

نظام آموزش عالی یکی از عناصر کلیدی توسعه انسانی در

رفتارهای مدنی که با پا گذاشتن بشر به جوامع مدنی به

هر کشور میباشد ( .)8آموزش علوم پزشکی بخشی از نظام

وجود آمدهاند ( ،)88در مفهوم گستردهای صرف نظر از زمینه و

آموزش عالی است که با حیات انسانها سر و کار دارد و توجه
به جنبههای کمی و کیفی آن از اهمیت ویژهای برخوردار است
( .)2از اصلیترین مأموریتهای مراکز آموزش عالی ،توجه به
خواستهها و انتظارات دانشجویان میباشد ( .)9زمانی که

محیطی که در آن تحت مطالعه قرار میگیرند ،مجموعه
رفتارهایی هستند که طی آن فرد اقدام به انجام رفتارهایی فراتر
از نقشهای رسمی خود کرده ،از این طریق بستر را برای
مطلوب شدن فضای اجتماعی فراهم میکند (.)82 ،89

دانشجویان به دانشگاه میپیوندند ،مجموعهای از خواستهها،

ابعاد رفتارهای مدنی شامل نوعدوستی (کمک به دیگران)،

نیازها و تجربیات گذشته که در مجموع انتظارات آنها از

مسؤولیتشناسی (درگیر شدن در رفتارهای نقش فراتر از

دانشگاه را تشکیل میدهد ،با خود به همراه میآورند.

حداقل سطح مورد نیاز) ،جوانمردی (خودداری از شکایت در

دانشجویان با مشکالت و موقعیتهایی مواجه میشوند که با

مورد مسایل کماهمیت و پیش پا افتاده) ،ادب (فراهم نمودن

مشکالت و موقعیتهای اقشار غیر دانشجو متفاوت است (.)4

مدنی

از طرف دیگر ،به دلیل شرایط خاص دوره دانشجویی از

نکات

یادآوری

برای

دیگران)

و

فضیلت

(مسؤولیتپذیری برای اداره جمعی سازمان) میباشد (.)84

جمله دوری از خانواده ،وارد شدن به مجموعههای بزرگ و

رفتار مدنی یکی از ابعاد مهم جامعهشناختی سازمانهای

پرتنش ،مشکالت اقتصادی ،نداشتن درامد کافی و حجم زیاد

آموزشی از جمله دانشگاهها میباشد ( .)82در عرصه تحصیلی،

دروس ،مستعد از دست دادن سالمت روان هستند .دانشجویان

رفتار مدنی به رفتارهای کمک کننده به همکار ،سرپرست و

رشتههای علوم پزشکی ضمن داشتن مشکالت سایر

دانشجو اطالق میشود و از آن جمله میتوان به کمک کردن

دانشجویان ،مشکالت خاص خود مانند فشارهای روحی و

به همکار با حجم باالی کار یا انجام تکالیف خاص برای

روانی محیط بیمارستان و برخورد با مسایل و مشکالت بیماران

دانشجویان با سطح علمی باال یا پایین اشاره کرد ( .)82شواهد

را نیز دارند ( )2و با توجه به این که روزانه با استرسهای

نشان میدهد که رفتار مدنی وسیلهای برای جلوگیری از عدم

شغلی زیادی مواجه میشوند ،سالمت معنوی و جسمیشان به
خطر میافتد ( .)2از آن جایی که آنان در آینده عهدهدار تأمین
و ارتقای سالمت جامعه خواهند بود ( ،)7انتظار میرود از
سالمت روانی و خوداتکایی بیشتری برخوردار باشند تا بتوانند
توفیق روزافزونی در تحصیل و در نهایت در حرفه خود به
دست آورند (.)1

صداقت دانشجویان و همچنین بهبود عملکرد علمی آنها
میباشد ( .)87رفتارهای مدنی تحصیلی ،رفتارهایی داوطلبانه،
انساندوستانه ،ارزشی و اخالقی هستند که اغلب بدون
چشمداشت توسط دانشجویان به مرحله اجرا در میآید (.)81
با توجه به اهمیت رفتار مدنی در افزایش عملکرد فردی،
تیمی و سازمانی ،جستجوی مداوم راههای افزایش رفتار مدنی

سالمت معنوی جدیدترین بعد سالمتی است که ابعاد

در بین دانشجویان مهم است تا آنها برای رویارویی با آینده

جسمی ،روانی و اجتماعی را هماهنگ میکند ( .)3معنویت و

کاریشان آماده شوند ( .)83نتایج مطالعه فراهانینیا و همکاران

سالمت معنوی میتواند از راههای مختلف مانند تبادالت

با هدف تعیین و مقایسه سالمت معنوی دانشجویان سال اول و

روزانه با دیگران ،تعامالت معنوی مشخص به وسیله عشق،

چهارم دانشگاه علوم پزشکی ایران ،تهران و شهید بهشتی نشان

احترام ،اعتماد ،صداقت و درستکاری ،یکپارچگی ،فداکاری و

داد که  31/14درصد دانشجویان سال اول و چهارم سالمت

دلسوزی ،ارتباط با یک خدای شخصی که فرد را میشناسد و

معنوی حد متوسطی داشتند ( .)24عسگری و همکاران در
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پژوهشی با هدف بررسی رابطه اعتقادات مذهبی و خوشبینی

بخشی از آنها باید در طول دوران تحصیل در دانشگاه ایجاد

با سالمت معنوی دانشجویان دانشگاه آزاد اهواز عنوان کردند

گردد .بنابراین انتظار میرود دانشجویان تحصیالت تکمیلی

که متغیرهای اعتقادات مذهبی و خوشبینی ،پیشبینی کننده

رفتارهای مدنی را در طی دوره تحصیلی آموخته باشند .یکی از

سالمت معنوی بودند ( Hsiao .)28و همکاران نیز سالمت

ابعاد مهم سالمت معنوی ،ارتباط با دیگران است و نحوه

معنوی دانشجویان کارشناسی پرستاری و عوامل مؤثر بر آن را

برقراری ارتباط با دیگران بر رفتارهای مدنی تحصیلی تأثیر

در تایوان بررسی کردند و اعالم نمودند که سالمت معنوی

میگذارد .با توجه به همه نکات ذکر شده ،پژوهش حاضر

دانشجویان در حد متوسط است و خصوصیات دموگرافیک

جهت بررسی ارتباط سالمت معنوی و رفتارهای مدنی

مانند سن ،سطح تحصیالت ،بومی بودن ،سطح مذهبی بودن و

تحصیلی دانشجویان تحصیالت تکمیلی دانشگاه علوم پزشکی

فضای خانوادگی پیشبینی کننده سالمت معنوی هستند (.)22

کرمان انجام شد.

گلپرور در مطالعه خود با هدف تعیین ارتباط اخالق
تحصیلی با فریبکاری تحصیلی نشان داد که اخالق تحصیلی
میتواند به عنوان یک متغیر واسطهای ،بسترساز پیشگیری از
رفتارهای فریبکارانه شود ( Kutcher .)81و همکاران در
مطالعهای به این نتیجه رسیدند که اعتقادات مذهبی و سالمت
معنوی نه تنها باعث بهبود نگرشهای کاری میشود ،بلکه با
رفتارهایی از جمله رفتارهای مدنی ارتباط مثبتی دارد (.)29
همچنین نتایج مطالعه  Khalidو همکاران حاکی از آن بود که
به طور کلی احتمال درگیر شدن افراد دارای وابستگی مذهبی
بیشتر در رفتارهای مدنی ،بیشتر است (.)83
دو دلیل مهم برای لزوم وجود رفتار مدنی در محیط
تحصیلی وجود دارد :اول اینکه مؤسسات آموزشی میتوانند
محیطی ایجاد کنند که منجر به رفتار مدنی گردد و این به نوبه
خود باعث کاهش موانع در میان افراد میشود .نکته دوم اینکه
تأکید بر رفتار مدنی میتواند خشونت رفتاری را که در جامعه
و به خصوص مؤسسات آموزشی در حال افزایش است،
کاهش دهد ( .)24همچنین در میان سطوح مختلف دانشگاهی،
دانشجویان دورههای کارشناسی ارشد و دکتری به علت
مسؤولیتهایی که بعدها در سطوح جامعه به عهده خواهند
گرفت ،از حساسیت خاصی برخوردار هستند و بسیاری از آنان
مدیران و برنامهریزان آینده خواهند بود .از طرف دیگر ،جذب
فارغالتحصیالن دانشکدهها و مراکز آموزش عالی کشور در
بازار کار منوط به داشتن تواناییها و ویژگیهایی است که

روش کار
این پژوهش از نوع توصیفی -تحلیلی بود که در آن ارتباط
بین سالمت معنوی و رفتارهای مدنی تحصیلی دانشجویان
تحصیالت تکمیلی دانشگاه علوم پزشکی کرمان در سال -39
 8932مورد بررسی قرار گرفت .حجم نمونه پژوهش با در نظر
گرفتن حداکثر خطای  4درصد و فاصله اطمینان  32درصد،
 992نفر تعیین گردید که در نهایت به منظور افزایش اعتبار
دادهها 924 ،نفر با توجه به تعداد دانشجویان دانشکدههای
مختلف و بر اساس فرمول تعیین نسبت ،انتخاب شدند .تعداد
مورد نیاز دانشجویان دانشکدهها به صورت تصادفی و با انجام
قرعهکشی بر اساس لیست حضور و غیاب که آموزش
تحصیالت تکمیلی در اختیار قرار داده بود ،صورت گرفت.
به منظور جمعآوری دادهها از پرسشنامههای سالمت
معنوی و رفتارهای مدنی تحصیلی استفاده شد .پرسشنامه
سالمت معنوی  Ellisonو  Paloutzianشامل  24گویه است
که  84گویه آن به سالمت مذهبی و  84گویه دیگر نیز به
سالمت وجودی اختصاص دارد .نمره سالمت معنوی از
مجموع نمرات این دو حیطه به دست میآید که محدوده آن
 24-824بود .در نهایت سالمت معنوی بـه سه سـطح پایین
( ،)24-44متوسط ( )48-33و باال ( )844-824تقسیمبندی شد
( Mauk .)22پایایی این پرسشنامه را به روش ضریب
 Cronbachs alphaبرای سالمت مذهبی  ،4/33سالمت
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وجودی  4/39و سالمت معنوی  4/37گزارش کرد (.)22

 SPSSنسخه )version 18, SPSS Inc., Chicago, IL( 81

الهبخشیان و همکاران نیز پایایی این ابزار را به روش

و با استفاده از آمار توصیفی (توزیع فراوانی ،میانگین و انحراف

 Cronbachs alphaبرابر با  4/12گزارش نمودند (.)27

معیار) و تحلیلی (آزمونهای  Spearman ،ANOVAو )t

پرسشنامه رفتارهای مدنی تحصیلی شامل  28گویه در سه

تجزیه و تحلیل شد.

حیطه الف .یاریرسانی ( 1گویه) ،ب .پایبندی به قواعد (84
گویه) و ج .برقراری روابط صمیمانه ( 9گویه) بود .نمره
رفتارهای مدنی تحصیلی از جمع امتیازات هر حیطه و تقسیم
بر تعداد سؤاالت آن و نمره نهایی رفتار مدنی تحصیلی از جمع
میانگین نمره سه حیطه و تقسیم آن بر سه به دست آمد.
پایایی پرسشنامه رفتارهای مدنی توسط گلپرور به دو
شیوه بازآزمایی (با استفاده از  94دانشجو و به فاصله دو هفته)
و ضریب  Cronbachs alphaمورد بررسی قرار گرفت که
نمرات بازآزمایی برای سه حیطه پایبندی به قواعد ،یاریرسانی
و روابط صمیمانه به ترتیب  4/49 ،4/24و  4/24و ضرایب
 Cronbachs alphaنیز به ترتیب برابر با  4/29 ،4/21و 4/22
به دست آمد ( .)81در پژوهش گلپرور و همکاران 2 ،سؤال
این پرسشنامه به طور مجدد مورد تحلیل عاملی اکتشافی قرار
گرفت .نتایج حاصل از این تحلیل 2 ،سؤال این پرسشنامه را
به طور مجدد بر یک عامل با  Cronbachs alphaبرابر با
 4/18قرار داد (.)21
مالحظات اخالقی معمول در پژوهش حاضر نیز مدنظر قرار
گرفت؛ بدین صورت که مطالعه با معرفینامه کتبی از دانشکده
به اداره حراست دانشگاه ،کسب اجازه از حراست ،مراجعه به
دانشکدهها با معرفینامه رسمی ،توضیح هدف از انجام پژوهش
به دانشجویان و توضیح این که برای شرکت در پژوهش آزاد
میباشند ،شروع شد .سپس در صورت تمایل دانشجو به
شرکت در تحقیق ،پرسشنامهها در اختیار آنان قرار گرفت و
به آنان اطمینان داده شد که اطالعات به دست آمده محرمانه
خواهد ماند .دادهها بر اساس اهداف مطالعه توسط نرمافزار
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یافتهها
همه  924دانشجوی انتخاب شده در مطالعه شرکت کردند
که  22/4درصد دختر و  44/2درصد پسر بودند .بیشتر
دانشجویان را افراد مجرد ( 21/2درصد) در محدوده سنی
 22-94سال ( 42/3درصد) در مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
( 18/4درصد) تشکیل دادند .محل سکونت بیشتر دانشجویان
خوابگاه ( 22/9درصد) بود .از نظر دانشکدههای محل تحصیل،
دانشکده پزشکی  883نفر ( 94/4درصد) ،پرستاری  71نفر
( 22/9درصد) ،بهداشت  71نفر ( 22/9درصد) ،داروسازی 84
نفر ( 2/3درصد) ،مدیریت  22نفر ( 84/1درصد) ،طب سنتی 7
نفر ( 2/4درصد) و مرکز مطالعات و توسعه  2نفر ( 8/7درصد)
دانشجو در این مطالعه شرکت کردند.
پایینترین نمره سالمت معنوی دانشجویان تحصیالت
تکمیلی  ،24باالترین نمره ( 824حداکثر نمره  )824و میانگین
( ±انحراف معیار) کلی سالمت معنوی 32/47 ± 89/38 ،به
دست آمد 41/3 .درصد ( 878نفر) دانشجویان سالمت معنوی
حد باال و  28/8درصد ( 873نفر) سالمت معنوی حد متوسطی
داشتند و هیچ یک از دانشجویان سالمت معنوی پایینی
نداشتند.
جهت مقایسه میانگین نمرات سالمت معنوی بر حسب
ویژگیهای فردی ،از آزمونهای آماری  Independent tو
 ANOVAاستفاده شد .تفاوت آماری معنیداری در مورد سن،
جنس ،وضعیت تأهل و مقطع تحصیلی مشاهده شد (> 4/424
( )Pجدول .)8

دوره دوازدهم شماره دوم

مجله گامهای توسعه در آموزش پزشکی

جدول  :8میانگین نمره سالمت معنوی بر اساس ویژگیهای دموگرافیک دانشجویان تحصیالت تکمیلی دانشگاه علوم پزشکی کرمان
میانگین  ±انحراف معیار

سطح معنیداری ()P

24-22

31/2 ± 84/2

آزمون ANOVA

22-94

39/8 ± 84/2

،df = 4 ،F = 2/8

98-92

848/8 ± 84/4

P > 4/448

92-44

33/9 ± 88/1

48-42

842/9 ± 84/1

مؤنث

31/2 ± 82/4

آزمون Independent t

مذکر

39/7 ± 82/8

P = 4/448 ،t = -9/9

مجرد

34/3 ± 84/2

آزمون Independent t

متأهل

31/2 ± 89/8

P = 4/484 ،t = -2/4

کارشناس ارشد

32/8 ± 84/2

آزمون Independent t

دکتری

842/8 ± 84/4

P > 4/448 ،t = -9/2

ویژگیهای فردی
سن (سال)

جنس
وضعیت تأهل
مقطع تحصیلی

در بررسی سطح رفتارهای مدنی تحصیلی در دانشجویان،
میانگین کلی رفتارهای مدنی تحصیلی  884/24بود .همچنین

هر یک از سه حیطه پایبندی به قواعد ،روابط صمیمانه و
یاریرسانی در جدول  2آمده است.

رفتار مدنی تحصیلی در سه حیطه بررسی شد که میانگین نمره
جدول  :2میانگین و انحراف معیار و میانگین سه حیطه رفتارهای مدنی در دانشجویان تحصیالت تکمیلی
میانگین  ±انحراف معیار

میانگین هر سؤال

یاریرسانی

48/78 ± 7/22

2/28

روابط صمیمانه

89/24 ± 9/29

4/48

پایبندی به قواعد

22/21 ± 7/14

2/22

884/24 ± 84/29

2/44

حیطههای رفتار مدنی تحصیلی

رفتارهای مدنی تحصیلی

جهت مقایسه میانگین نمرات رفتار مدنی تحصیلی بر

نشان داد که اختالف معنیداری در مورد سن ،جنس ،وضعیت

حسب ویژگیهای فردی دانشجویان ،آزمونهای آماری

تأهل و مقطع تحصیلی وجود داشت (( )P > 4/424جدول .)9

 Independent tو  ANOVAمورد استفاده قرار گرفت .نتایج
جدول  :9میانگین و انحراف معیار نمره رفتار مدنی تحصیلی بر اساس ویژگیهای فردی دانشجویان تحصیالت تکمیلی دانشگاه علوم پزشکی کرمان
میانگین ±انحراف معیار

ویژگیهای فردی

سن (سال)

جنس

24-22

841/2 ± 89/3

22-94

841/4 ± 84/1

98-92

882/4 ± 84/7

92-44

889/7 ± 84/2

48-42

828/2 ± 82/4

مؤنث

888/2 ± 89/1

سطح معنیداری ()P

آزمون ANOVA
P > 4/448 ،df = 4 ،F = 2/3

آزمون Independent t
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مذکر

841/4 ± 82/2

P = 4/493 ،t = -2

مجرد

847/1 ± 84/2

آزمون Independent t

متأهل

889/2 ± 89/3

P > 4/448 ،t = -9/3

کارشناس ارشد

841/1 ± 84/4

آزمون Independent t

دکتری

882/2 ± 89/2

P > 4/448 ،t = -9/7

وضعیت تأهل
مقطع تحصیلی

جهت تعیین ارتباط بین سالمت معنوی و رفتارهای مدنی

رفتارهای مدنی تحصیلی دارد؛ به این صورت که هر چه نمره

تحصیلی از ضریب همبستگی  Spearmanاستفاده شد که

سالمت معنوی باالتر باشد ،نمره مربوط به رفتار مدنی تحصیلی

نتایج نشان داد سالمت معنوی همبستگی معنیداری با

بیشتر میشود (( )P > 4/424جدول .)4

جدول  :4ارتباط نمره سالمت معنوی و رفتارهای مدنی تحصیلی کلی و سه حیطه آن در دانشجویان تحصیالت تکمیلی
سالمت

رفتارهای مدنی

حیطه

حیطه روابط

حیطه پایبندی

معنوی

تحصیلی

یاریرسانی

صمیمانه

به قواعد

ضریب همبستگی Spearman

8

4/494

4/929

4/982

4/224

معنیداری (دو دامنه)

-

> 4/448

> 4/448

> 4/448

> 4/448

رفتارهای مدنی

ضریب همبستگی Spearman

4/494

8

-

-

-

تحصیلی

معنیداری (دو دامنه)

> 4/448

-

-

-

-

ضریب همبستگی Spearman

4/929

-

8

4/218

4/287

معنیداری (دو دامنه)

> 4/448

-

-

> 4/448

> 4/448

حیطه روابط

ضریب همبستگی Spearman

4/982

-

4/218

8

4/871

صمیمانه

معنیداری (دو دامنه)

> 4/448

-

> 4/448

-

4/448

حیطه پایبندی به

ضریب همبستگی Spearman

4/224

-

4/287

4/871

8

قواعد

معنیداری (دو دامنه)

> 4/448

-

> 4/448

4/448

-

متغیرها
سالمت معنوی

حیطه یاریرسانی

بحث و نتیجهگیری

بر آن را در تایوان بررسی کردند ،سالمت معنوی دانشجویان

نتایج مطالعه حاضر نشان داد که سالمت معنوی دانشجویان

در حد متوسط بود ()22؛ در حالی که در مطالعه حاضر

در دو سطح متوسط و باال قرار داشت .فراهانینیا و همکاران

سالمت معنوی نزدیک به نیمی از دانشجویان در سطح باال بیان

در مطالعه خود با هدف تعیین و مقایسه سالمت معنوی

شد که احتمال دارد به علت تفاوت سطح تحصیالت دو جامعه

دانشجویان سال اول و چهارم پرستاری بیان کردند که 31/14

آماری با یکدیگر باشد .البته چنین نتایجی برای جامعه ما که

درصد از دانشجویان سالمت معنوی حد متوسطی داشتند (.)24
در مطالعه مصطفیزاده و اسدزاده نیز  34/79درصد از

مذهبی و متمایل به ارزشهای معنوی هستند ،بعید نیست و
جو مذهبی در ایران ممکن است در پاسخدهی به سؤاالت مؤثر

دانشجویان رشته مامایی سالمت معنوی حد متوسطی را

باشد .همچنین با توجه به پایههای اعتقادی در جامعه ما و

گزارش کردند ( Hsiao .)23و همکاران در مطالعه خود که

زمینههای معنوی دانشجویان ،مطلوب بودن نمره سالمت

سالمت معنوی دانشجویان کارشناسی پرستاری و عوامل مؤثر

معنوی دانشجویان تا حد زیادی به بستر اعتقادی دانشجویان

912

مجله گامهای توسعه در آموزش پزشکی

بستگی دارد.
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مطالعات جعفری و همکاران ( ،)98رحیمی ( )92و

نتایج حاصل از بررسی رفتارهای مدنی تحصیلی دانشجویان

 McSherryو همکاران ( )99که بیان نمودند زنان نسبت به

تحصیالت تکمیلی ،میانگین نمره  2/44را به عنوان سطح باالی

مردان نمره سالمت معنوی باالتری دارند ،مطابقت دارد.

رفتار نشان داد .گلپرور و همکاران میانگین نمره رفتارهای

همچنین نمره سالمت معنوی در دانشجویان با سن باالتر،

مدنی تحصیلی را ( 4/1سطح متوسط) گزارش کردند ( )21که

بیشتر بود که این یافته با نتیجه تحقیق  Hsiaoو همکاران ()22

با مطالعه حاضر همخوانی ندارد .علل مختلفی مانند تک

همخوانی دارد ،اما با نتایج مطالعات مصطفیزاده و اسدزاده

رشتهای بودن (علوم تربیتی) ،تفاوت سطح تحصیالت

( )23و رحیمی ( )92که نشان دادند بین سالمت معنوی و سن

(کارشناسی) و سن نمونه مورد پژوهش میتواند از علل تفاوت

رابطهای وجود ندارد ،همسو نیست .شاید دلیل تفاوت نتایج به

دو مطالعه باشد .در مطالعه حاضر رفتار مدنی تحصیلی

علت تفاوت جامعه آماری باشد؛ چرا که دانشجویان تحصیالت

دانشجویان تحصیالت تکمیلی در سه حیطه بررسی شد که

تکمیلی اغلب دارای سن باالتری هستند .سالمت معنوی

میانگین نمره در حیطههای پایبندی به قواعد ،روابط صمیمانه و

دانشجویان متأهل نیز باالتر از دانشجویان مجرد بود که با

یاریرسانی به ترتیب  4/48 ،2/22و  2/28به دست آمد که با

یافتههای مطالعات مصطفیزاده و اسدزاده ( )23و رحیمی ()92

نتایج مطالعه گلپرور که میانگین نمره را در سه حیطه پایبندی

که بیان کردند بین سالمت معنوی و وضعیت تأهل رابطهای

به قواعد ،روابط صمیمانه و یاریرسانی به ترتیب 9/21 ،2/92

وجود ندارد ،مطابقت ندارد .شاید دلیل این تفاوت نتایج نیز به

و  2/97ذکر کرده بود ( ،)81همخوانی داشت.

علت تفاوت جامعه آماری باشد؛ چرا که به دلیل سن بیشتر

نتایج حاصل از بررسی ارتباط سالمت معنوی و رفتارهای

دانشجویان تحصیالت تکمیلی ،تعداد متأهلین هم بیشتر است.

مدنی تحصیلی نیز نشان داد که سالمت معنوی با رفتارهای

سالمت معنوی دانشجویان دکتری نیز باالتر از دانشجویان

مدنی تحصیلی همبستگی معنیداری دارد (.)P > 4/424

کارشناسی ارشد گزارش شد که با مطالعه  Hsiaoو همکاران

 Kutcherو همکاران در مطالعه خود دریافتند که اعتقادات

که گزارش کردند سطح تحصیالت پیشبینی کننده سالمت

مذهبی و سالمت معنوی نه تنها باعث بهبود نگرشهای شغلی

معنوی است ( )22و همچنین  McSherryو همکاران که بیان

میشود ،بلکه با رفتارهایی از جمله رفتارهای مدنی ارتباط

نمودند دانشجویان با مدرک تحصیلی باالتر ،کمتر نگران مسایل

مثبتی دارد ( Khalid .)29و همکاران بیان کردند که به طور

معنوی هستند ( ،)99همسو میباشد .در نهایت محل سکونت

کلی احتمال درگیر شدن دانشجویان دارای وابستگی مذهبی

دانشجویان تأثیری بر سالمت معنوی نداشت که در مطالعات

بیشتر در رفتارهای مدنی ،بیشتر است ( Cary .)83نیز در

مختلف به این نکته اشاره نشده است.

مطالعهای که خصوصیات تشکیل دهنده رفتار مدنی دانشجویان

در مورد نتایج به دست آمده از بررسی ارتباط رفتارهای مدنی

آمریکا را بررسی کرد ،به این نتیجه رسید که دانشجویان با

تحصیلی دانشجویان با ویژگیهای فردی ،دانشجویان دختر

وابستگی مذهبی باالتر ،سطح رفتار مدنی باالتری را بروز

سطح رفتارهای مدنی تحصیلی باالتری داشتند .با توجه به

میدهند ( .)94تمام مطالعات ذکر شده ( )83 ،29 ،94تأیید

مطالعات محدود در زمینه رفتارهای مدنی در محیطهای

کننده نتیجه مطالعه حاضر مبنی بر وجود رابطه مثبت بین

تحصیلی به خصوص دانشگاهها ،نتایج مطالعه حاضر با نتایج

سالمت معنوی و رفتارهای مدنی بود.

مطالعات در سطح دبیرستانها و دیگر مؤسسات مقایسه گردید.

نتایج مطالعه حاضر حاکی از آن بود که سالمت معنوی

 Organو  Ryanمعتقد هستند که جنسیت یکی از پیشبینی

دانشجویان دختر باالتر از دانشجویان پسر میباشد و با نتایج

کنندههای رفتار مدنی میباشد؛ به صورتی که انتظار میرود
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زنان در مقایسه با مردان ،رفتار مدنی بیشتری را بروز دهند (.)94

رسیدن به سطح برتر عملکرد تحصیلی در مؤسسات آموزش

پژوهشگران متعددی از جمله  Kidder ،)94( Caryو Mclean

عالی به اندازه حفظ ارزشها ،اخالق و رفتارهای مثبت اهمیت

( ،)92قلیپور و پیراننژاد ( ،)92کاظمی و گرجی ( ،)97جنا

دارد .در نتیجه آموزش عالی نیازمند افزایش تمرکز بر روی

آبادی و همکاران ( Esnard ،)91و  )93( Jouffreو نمازی

آموزش اخالق در برنامهها و پروژههای علمی برای دانشجویان

( )44همگی بر این عقیده هستند که میانگین نمره رفتار مدنی

کارشناسی و تحصیالت تکمیلی میباشد .با توجه به نتایج

در زنان بیشتر از مردان است و این یافته با نتایج مطالعه حاضر

مطالعه حاضر و ارتباط سالمت معنوی و رفتارهای مدنی ،اگر

همخوانی دارد ،اما با این وجود نتایج مطالعه حاضر با نتایج

اعتقادات مذهبی و رفتارهای مدنی در کنار هم تقویت گردد،

مطالعه  Justinکه نشان داد رفتار مدنی سازمانی مردان باالتر

کارمندان بهتری در آینده تربیت میشوند .این هدف را میتوان

است ( )48و یافتههای مطالعات  )42( Blanchardو Ehtiyar

تا حدودی با ارزیابی سطح اعتقادات مذهبی و رفتار مدنی

و همکاران ( )49که بیان کردند هیچ ارتباطی بین رفتار مدنی

دانشجویان در حال تحصیل و طراحی برنامههای آموزشی

سازمانی بر اساس جنسیت وجود ندارد ،مغایر بود.

مداخلهای مناسب جهت جایگزینی ارزشهای خوب در بین

دانشجویان محدوده سنی  48-42سال باالترین سطح

دانشجویان محقق کرد .از اینرو ارزشهای اخالقی باید در

رفتارهای مدنی را داشتند که در راستای نتایج مطالعات

عرصه تحصیل مورد توجه قرار گیرد و دانشگاهها به طور

 Ehtiyarو همکاران ( )49و نمازی ( )44میباشد .آنان نشان

جدی برنامههای درسی مرتبط با اخالق را به عنوان راه

دادند رفتار مدنی سازمانی دانشجویان با افزایش سن ،باالتر

جایگزین ارزشهای مثبت در بین دانشجویان معرفی کنند

میرود ( .)44 ،49البته انتظار میرود که با افزایش سن

(.)83

دانشجویان ،عالیق اجتماعی آنها تغییر کند و به جستجوی کار
بپردازند و در نتیجه رفتار مدنی آنها نیز تحت تأثیر قرار گیرد.

رفتارهای مدنی در هر عرصه و محیطی که باشند ،پیشایندها
و پیامدهایی دارند .از مهمترین پیشایندهایی که تاکنون برای

افراد متأهل نیز در مقایسه با افراد مجرد ،سطح رفتار مدنی

درگیر شدن افراد در رفتارهای مدنی از آنها یاد شده است،

تحصیلی باالتری داشتند .نمازی در مطالعه خود بیان نمود که

عدالت و اخالق میباشد .در کنار اخالق تحصیلی ،یکی دیگر

رفتار مدنی در معلمان مجرد باالتر از معلمان متأهل است ()44

از مفاهیمی که با تحصیل علم و دانش ارتباط تنگاتنگ و

که با مطالعه حاضر مغایرت دارد .شاید دلیل این اختالف در

نزدیکی دارد ،عدالت است .به باور بسیاری از صاحبنظران

تفاوت جامعه آماری دو مطالعه باشد .دانشجویان مقطع دکتری

حوزه عدالت ،این پدیده در اغلب جوامع دنیا یک ارزش

در مقایسه با دانشجویان کارشناسی ارشد رفتارهای مدنی

اخالقی محسوب میشود ( .)87 ،42عدالت به عنوان یک

باالتری را بروز دادند که با نتایج مطالعات کاظمی و گرجی

ارزش اخالقی بسیار با اهمیت با افرادی که نشانههای عدالت

( )97و  )48( Justinکه اعالم کردند میانگین رفتار مدنی در

را تجربه میکنند ،دارای اهمیت ارزشهای اخالقی در

افراد با مدرک کارشناسی ارشد و باالتر بیشتر از افراد با مدرک

محیطهای مختلف از جمله محیطهای تحصیلی است .اهمیت

لیسانس و دیپلم میباشد ،همخوانی داشت .در نهایت نتایج

داشتن ارزشهای اخالقی ابتدا سطح اخالق تحصیلی

مشخص کننده آن بود که محل سکونت دانشجویان تأثیری بر

دانشجویان را تقویت میکند و سپس اخالق تحصیلی تقویت

رفتارهای مدنی تحصیلی آنان ندارد و در هیچ یک از مطالعات

شده در اثر عدالت آموزشی ،زمینه را برای تقویت رفتارهای

ذکر شده نیز به این نکته اشاره نشده بود.

مدنی تحصیلی به عنوان رفتارهایی با بنیانهای اخالقی و

دانشجویان نیروی انسانی آینده سازمانها هستند .بنابراین
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پژوهش حاضر با استفاده از پرسشنامه و به صورت

احتمال درگیر شدن دانشجو در یک تجربه کامل دانشگاهی

 توصیه میشود جهت،خوداظهاری دانشجویان صورت گرفت

.)94( افزایش مییابد

 از استادان و یا دانشجویان در مورد،بررسی رفتارهای مدنی

نتیجهگیری نهایی

 همچنین پژوهشی در.همکالسان نظرسنجی صورت گیرد

 سطح سالمت معنوی،با توجه به نتایج مطالعه حاضر

دانشجویان مقطع کارشناسی به ویژه با دیدگاه مقایسه بین سال

دانشجویان در دو سطح متوسط و باال و همچنین رفتار مدنی

 در این صورت.اول ورود به دانشگاه و سال آخر انجام شود

 سطح سالمت.تحصیلی دانشجویان در سطح باال گزارش شد

بهتر میتوان در مورد این که دانشگاه چه تأثیری بر سالمت

،معنوی و رفتارهای مدنی تحصیلی در دانشجویان مؤنث

. قضاوت کرد،معنوی و رفتارهای مدنی داشته است

 هر چه. باالتر بود، سن باالتر و مقطع تحصیلی دکتری،متأهل
 رفتارهای مدنی،سالمت معنوی دانشجویان باالتر باشد

سپاسگزاری
مقاله حاضر حاصل پایاننامه دانشجویی در مقطع کارشناسی
 بدینوسیله نویسندگان از مسؤولین و دانشجویان.ارشد بود
تحصیالت تکمیلی دانشگاه علوم پزشکی کرمان که صمیمانه
. تشکر و قدردانی مینمایند،در این مطالعه شرکت نمودند
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Background & Objective: Spiritual wellbeing is the most recent aspect of health and is the sole
force that harmonizes physical, mental, and social aspects. Academic citizenship behaviors are
voluntary, humanitarian, value-based, and ethical acts carried out by students without any
expectations. Therefore, the present study was designed to investigate the relationship between
spiritual wellbeing and academic citizenship behaviors of postgraduate students of Kerman
University of Medical Sciences, Iran.
Methods: This was a descriptive-analytic study. The study population consisted of 350
postgraduate students of Kerman University of Medical Sciences. The subjects were selected from
7 schools of this university using proportionate sampling. Data collection tools were the Ellison’s
and Paloutzian’s Spiritual Wellbeing Scale and the Academic Citizenship Behavior Questionnaire.
Data were analyzed using descriptive and inferential statistics in SPSS software.
Results: The spiritual wellbeing of postgraduate students was at medium and high levels and
academic citizenship behavior of students was also at a high level. The spiritual health and
academic citizenship behaviors of doctoral degree, female, married, and older students were
higher than others. The higher the score of student's spiritual health was, the higher the score of
academic citizenship behaviors was.
Conclusion: According to the results of the study, it is recommended that more attention be given
to the spiritual health of students. Moreover, curriculum related to ethics must be introduced by
universities as an effective factor in positive values to students. In addition, through strengthening
of students’ spiritual health, it can be expected that students with maximum ability and ethics will
graduate and take responsibility for public health of the society.
Key Words: Academic citizenship behavior, Spiritual wellbeing, Postgraduate students, Kerman
University of Medical Sciences (Iran)
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