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 آباد پارس مدارس از یشواهد: رانیمد یمدن یرفتارها یالگو

 
 

 3، محمد اخوان2خانلو حسن یمیفخ ینق ،1رلویاج ییشفا جمال

 
 1401 مهر 15: رشیپذ خیتار              1401 مرداد 30: افتیدر خیتار

 

 

 دهیچک

 است، گرانید به نسبت ادب و احترام دهنده نشان که کند یم استفاده یاعمال و کلمات از یمدن رفتار
 یاجتماع تعامالت حفظ به بودن یمدن. نه ای دیباش موافق دهند یم انجام ای ندیگو یم آنها آنچه با خواه

 567 نیب در یمدن یرفتارها پرسشنامه یابیهنجار یبررس هدف  با حاضر قیتحق. کند یم کمک مثبت
 پرسشنامه از اطالعات یآور جمع یبرا. است گرفته انجام آباد پارس شهرستان مدارس رانیمد از نفر

 استفاده هیگو 26 با(  1399) یرچیدم فهیوظ و قنبرلو نژاد حسن رانیمد یمدن یرفتارها شده استاندارد
 یاستنباط و یفیتوص  آمار از قیتحق یها هیفرض لیتحل و هیتجز  یبرا. بودند نفر 310 نمونه تعداد و شد
 دهیگرد استفاده( دمنیفر آزمون و یهمبستگ آزمون مستقل، جامعه دو یت آزمون ،یدییتا یعامل لیتحل) 

 یرفتارها ابعاد نیب و بود یمدن یرفتارها مدل یعامل ساختار دییتا از یحاک قیتحق یها افتهی. است
 . دارد وجود یتعامل رابطه رانیمد یمدن

 

 یسازمان یمدن یرفتارها ، مدارس ران،یمد ،یمدن یرفتارها:  یدیکل یها واژه

 

 مقدمه-1

 و تعلیم نظام نقش ارتقای جمله از متعددی خدمات دولتی نهاد یک عنوان به پرورش و آموزش
 مستمر، آموزشی های تربیتی،فعالیت تربیت،فعالیتهای و تعلیم نظام تعامالت توسعه و تربیت،تقویت

 اینگونه عملكرد که ازآنجا. دهد می انجام شهروندان به غیره و مهارتها یادگیری،افزایش دانش، توسعه
 رفتارهای تحلیل و بررسی بنابراین دارد، قرار آنها شغلی عملكرد تأثیر تحت زیادی حد تا سازمانها
 بنابراین. آورد فراهم آنها کارایی و اثربخشی افزایش برای را زمینه تواند می پرورش و آموزش مدیران

                                                           
 (  مسئول سندهینو )  رانیا آابد، اپرس ،مدرسه دانش پژوه متوسطه، آموزش آابد، اپرس پرورش و آموزش ت،یر یمد ارشد کارشناس   1

  رانیا آابد، اپرس ، مدرسه دانش پژوه متوسطه، آموزش آابد، اپرس پرورش و آموزش ت،یر یمد ارشد کارشناس   2

  رانیا آابد، اپرس ،معاونت پشتیبانی و مالی آابد، اپرس پرورش و آموزش  3
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 مدیریتی، های مهارت با رابطه در یگرم شهرستان پرورش و آموزش مدیران عملكرد که است الزم
 .شود بررسی آموزشی های مهارت و فردی میان های مهارت ای، حرفه های مهارت

 در رهبری نقش ها چالش نیا. اند شده مواجه دهاییچیپ های چالش با مدارس ریاخ دهه دو یط در
. است کرده تر تیاهم پر ها چالش با مقابله جهت مهم و راهبردی استیس کی عنوان به را مدرسه
 وهیش نیبهتر افتنی هدف با را ادییز پژوهشهای مدرسه، دستاوردهای به حصول در رهبری تیمحور

 به نفر کی به محدود و محور فرد كردییرو رهبری، به یسنت كردیرو. است داشته دنبال به رهبری از
 شجاعت، قدرت،) قهرمان کی اتیخصوص که دهیبرگز معلم کی ای ریمد کی ، است یرسم رهبر عنوان

 باشدیم دارا را...(  و روانیپ جانب از یسازمان اجابت و وفاداری از برخورداری ، نفس به اعتماد کنترل،
 (. ؛2004 ، اودر)

 است، گرانید به نسبت ادب و احترام دهنده نشان که کند یم استفاده یاعمال و کلمات از یمدن رفتار
 یاجتماع تعامالت حفظ به بودن یمدن. نه ای دیباش موافق دهند یم انجام ای ندیگو یم آنها آنچه با خواه

 یحضور صورت به - گرانید به نسبت چگونه که نوجوانان و کودکان به آموزش. کند یم کمک مثبت
 کالج، مدرسه، در یابیریمس یبرا را یمهم یاجتماع یهامهارت تواندیم کنند، رفتار یمدن - نیآنال و

 دارند یمتفاوت دیعقا که یافراد انواع با آن در که بدهد آنها به یاجتماع یهاطیمح ریسا و ندهیآ شغل
 (. 2020 ، نگیبول)  داشت خواهند تعامل

 افراد نیمع یازهاین به ییپاسخگو نقش که یاجتماع روابط و ها تیوضع نقش داریپا نسبتاً یساختارها
 (.2003 ، نویوالسك)شوند یم جادیا نهادها عنوان به دارند، را یاجتماع یکارکردها یبرخ یفایا ای جامعه

 تیریمد یبرا جامعه در که هستند یا افتهی سازمان یساختارها مجموعه انگرینما یعموم مؤسسات
 یكیبوروکرات یمعنا به ،یعموم ینهادها(. 2003 ، نسكویمار) اند شده جادیا یعموم خدمات و کاالها

 چالش با تواند یم که دهند یم نشان را دولت یاجتماع-یاقتصاد یسازمانده راه تنها دارند، امروزه که
 (.بودن یراض. کند مقابله یبشر یازهاین یدگیچیپ و تنوع ت،یجمع ادیز تعداد) تهیمدرن یها

 رهیغ و کشور از دفاع ،یفرهنگ ،یآموزش ،یبهداشت خدمات: مانند یخدمات و کاالها یعموم مؤسسه کی
 ص ،2003 نسكو،یمار) است یعموم منافع خدمت در یعموم مؤسسه کی هدف. کند یم «فروش» را

10.) 

 مختلف یرهایتفس به منجر که است متفاوت جهان سراسر در افراد نیب در یمدن به مربوط اتیتجرب 
 به کنند، یم ریتفس و تجربه مشاهده، را خود تجربه افراد که یندیفرآ. شود یم یمدن رفتار مورد در

 به و افتیدر یواقع یایدن از یمحرک هر. شود یم یگذار برچسب یاجتماع ادراک ای ادراک عنوان
 «ستندین یواقع» که است یادراک جهینت میشناس یم ما که ییایدن. شود یم ریتفس یادراک تجربه عنوان

 یابیهنجار دنبال به پژوهش نیا لذا،(.  2019 ، انتویآر و ایوسی)  هستند شده ادراک جهان یهمگ رایز
 .باشد یم مغان آباد پارس شهرستان مدارس رانیمد انیم در یمدن یرفتارها مدل

 

 یمدن یرفتارها ینظر اتیادب-2
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 کی حفظ با تیمدن ارتباط دهنده نشان ،(شهر) civitas و( شهروند) civic کلمه، نیالت یها شهیر
 بهره یبرا هم که هستند یکسان متمدن افراد که است یمعن نیا به یبرخ یبرا و است، کارآمد جامعه

 ؛2006 ، دیبو. )هستند مناسب یشهروند یها تیمسئول انجام یبرا هم و یشهروند یایمزا از یمند
 بر و کند یم جادیا نظم متقابل، شده دییتا یاجتماع یرفتارها از یکد عنوان به تیمدن(. 2002 ، پک

 توجه، ادب، ادب، شامل کلمه نیا از یکنون استفاده. کند یم تمرکز شهروندان همه مشترک منافع
 است ازمندانین به کمک یبرا ییها راه یجستجو ای ،یخودخواه از فراتر نگاه مراقبت، احترام، ،یمهربان

 فیتعر یفرد نیب روابط در گرانید به توجه ای نجابت عنوان به یسادگ به زین تیمدن(. 2000 ، ینكلیه)
 (.2002 ، سیفر) است شده

 و نزیلكیو) احترام حضور بر یمبتن رفتار مانند. ردیگ یم بر در را یعیوس نسبتاً حوزه تیمدن فیتعر 
(. 2002 س،یفر) ادب ای ،(1983 ، سیوید) یهمدل ،(2006 د،یبو) حقوق و تیمسئول ،(2010 همكاران،

 ادب، آداب، به یرسم تیمدن. کرد یبند دسته یماهو تیمدن و یرسم تیمدن به را تیمدن( 2006) دیبو
 تیعضو احساس ،یماهو تیمدن که یحال در. دارد اشاره چهره به چهره میمستق تعامالت ریسا ای ادب

 مدنی رفتار(. 2019 انتو،یآر و وشای)  است همراه یمختلف فیتكال و حقوق با که است جامعه کی در
 یــک وســیله بــه ســازمان یــا همكاران به کمک قصد به که است عملكردی و رفتارها مجموعه

 (1388 ؛یاسد و زاده رانیا ؛111: 2006 ، کوهن) گیــرد مــی انجــام فــرد

 آموزش را یدموکراس کی در یشهروند یها مهارت و دانش آموزان دانش به مدارس در یمدن آموزش
 مورد ریاخ یها سال در است، شده جیترو متحده االتیا سیتأس زمان از که یمدن آموزش. دهد یم

 پرداخت دادن، یرأ شود یم اشاره آنها به معموالً که یمدن یرفتارها. است گرفته قرار مجدد توجه
 (.2019 ، رسور) است یاسیس روند در مهم موضوعات از تیحما و اتیمال

(. 2002 پک،) است افتهی کاهش ریاخ یهاسال در جامعه و مدارس در تیمدن که معتقدند یاریبس
 ییتنها به یمدن یرفتارها اگرچه و( 2001 ، موراد) دارد فاصله بودن کامل از دیتردیب كایآمر جامعه

 رفتار آموزش. بخشند بهبود را جامعه توانندیم رفتارها نیا اما کند، جادیا درنگیب یاجامعه تواندینم
 مدارس در تیمدن آموزش. است تر مثبت و تر هماهنگ یا جامعه یسو به یگام مردم به تر متمدنانه

 فردا شرویپ شهروندان نوظهور نسل فرزندان(. 1998 ، هچ) کند یم کمک هدف نیا به یابیدست به
 است ممكن مدارس در تیمدن یها ارزش آموزش. کرد نو تمدن به دیام آنها در دیبا که یکسان هستند،
 کردن آماده یرسم یعموم آموزش هیاول هدف یخیتار هدف(. هچ پک،) کند قیتشو را تر یمدن جامعه

 شهروندی برای آمادگی(. 2002 پک،) بود جامعه یبرا مناسب شهروندان یبرا کودکان به دادن شكل و
 لیدل به(. 1998 ، سیلوئ و شاپس) بود متحده ایاالت تاریخ بیشتر طول در عمومی مدارس اولیه هدف

(. 1998 ، برمن) داشت انیدانشگاه با برابر یارزش آداب و ادب آموزش جامعه، و آموزدانش بر بالقوه ریتأث
 یم گرفته نظر در یا ساده کیآکادم مؤسسات عنوان به گسترده طور به مدارس ،یکنون روزگار در

 یمنیا یبرا یمل ینگران مدرن هدف(. 1998 برمن،) دهند یم آموزش را یفكر صرفاً مطالب که شوند
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 قاتیتحق یمدن یرفتارها خصوص در. است افتهی شیافزا تجاوزگرانه اقدامات گسترده انتشار با مدارس
 : است شده آورده قاتیتحق نیا از یبرخ جینتا ادامه در که است گرفته انجام یادیز

 آموزش در رانیمد یمدن یرفتارها یالگو یطراح هدف با( 1399) یرچیدم فهیوظ و قنبرلو نژاد حسن
 ،یاجتماع یبرابر و عدالت سالمت، سواد اصلی شاخص شش  و اند داده انجام یگرم شهرستان پرورش و

 هیارا کیالكترون آموزش و یفرهنگ چند آموزش دار،یپا توسعه یبرا آموزش ،یاجتماع یریپذ تیمسئول
 بوده هم قیتحق نیا یاصل یمبنا که اند شده هیارا ها شاخص و ابعاد( 1) شماره جدول در که. اند کرده

 .اند

 (1399، یرچیدم فهیوظ و قنبرلو نژاد حسن) رانیمد یمدن یرفتارها شاخص و ابعاد -1 جدول

 شاخص ابعاد

 سواد سالمت

 برقراری تعامل با مرکز بهداشتی شهر
 ایجاد گروه بهداشت یاران مدرسه

 آموزان با بیماریها و عوامل ایجاد بیماریهاآشناسازی دانش
 معرفی دانش آموزان دچار بیماری به مراکز درمانی

عدالت و برابری 
 اجتماعی

 برقراری تعامل با سازمان های قضایی شهر
مطالعه و شناخت حقوق متقابل دانش آموزان و معلمان نسبت به یكدیگر و نسبت به 

 اعضای جامعه
 آموزش حقوق شهروندی به دانش آموزان

 الف و احقاق حقوق صاحبان حقاجرای عدالت در موارد مورد اخت
آموزش احترام به رو شهای زندگی، عقاید و نظرات گوناگون، به شرطی که آن روش 

 ها، عقاید و آرا مبتنی بر رعایت حقوق دیگران باشند.
 آشناسازی دانش آموزان با ابعاد و برکات مذهب و تأثیر آن بر زندگی فردی و اجتماعی

مسئولیت پذیری 
 اجتماعی

 دادن دانش آموزان و والدین آنها در مباحث مربوط به مسائل راهبردی مدرسهشرکت 
تشویق و ترغیب دانش آموزان به مشارکت در امور مدرسه و استفاده از سازوکارهای 

 انگیزشی در این زمینه
 دهی به دانش آموزان در امور مرتبط با مدرسه و دادن اختیار متناسب با آنمسئولیت

 نظرات و عقاید آنها در برنامه های آموزشی و پرورشی مدرسهاستفاده از 
برقراری تعامل مدرسه با خانواده و سایر نهادهای تربیتی در واگذاری مسئولیت به دانش 

 آموزان به منظور پیگیری تأثیرات و نتایح آن
تدارک جلسات و کارگاه های آموزش مهارت های روانی و فردی الزم برای زندگی 

 شهروندی

آموزش برای 
 توسعه پایدار

 مطالعۀ سند چشم انداز آموزشی پرورشی بیست سالۀ نظام تعلیم و تربیت و مدرسه
 استفاده از نظرات و تجارب معلمان و دانش آموزان

شناخت وضعیت موجود و برنامه ریزی برای رسیدن به وضعیت مطلوب بر اساس قابلیتها 
 و رفع کاستیها

آموزش چند 
 فرهنگی

رهنگهای موجود بین دانش آموزن از طریق تعامل چهره به چهره با دانش شناخت ف
 آموزان و عوامل مدرسه
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مطالعه و بررسی منابع علمی برای شناخت هر چه بیشتر فرهنگ ها و تشویق فعالیت 
 های بین فرهنگی در میان دانش آموزان

مختلف اندیشی گروهی و فردی در راستای معرفی فرهنگ های برگزاری جلسات هم
 به منظور ایجاد فضای احترام گذاری به چندفرهنگی در مدرسه

آموزش 
 الكترونیک

 مطالعه و شناسایی امكانات فنّاورانۀ جدید و مفید برای محیط مدرسه
 رایزنی با عوامل آموزشگاه برای تأمین امكانات فنّاورانه
 آموزش نحوۀ استفاده درست از امكانات فنّاورانه مدرسه

 برای کاربردی امكانات فنّاورانه در کالس های درس و فضای مدرسه زمینه سازی

 

 

 طیمح در تطابق یارتباط مدل نیتدو و یطراح به مقاله در( 1397) همكاران و محمدحسن یفردوس
 یمدن رفتار یانجیم نقش: خوزستان استان جوانان و ورزش کل اداره کارکنان یشغل عملكرد و کار

 یمدن رفتار قیطر از سازمان-فرد تطابق  که است آن از یحاک آنها یها افتهی و پرداخته یسازمان
 عملكرد با یسازمان یمدن رفتار قیطر از شغل-فرد تطابق نیهمچن. دارد رابطه یشغل عملكرد با یسازمان

 یسازمان یمدن رفتار قیطر از میرمستقیغ صورت به فقط گروه – فرد تطابق اما،. دارد رابطه یشغل
  نزیلكیو.  دارد ارتباط یشغل عملكرد با زین یسازمان یمدن رفتار. شود یم یشغل عملكرد یارتقا موجب

 «مدرسه متخصصان از ینظرسنج: آموزان دانش یمدن رفتار»  عنوان با یا مقاله در( 2020) همكاران و
 و دانند یم جامعه در تیمدن شیافزا یبرا یراه را آموزش سندگانینو از یاریبس که اند کرده انیب

 یتجرب یها داده حال، نیا با. اند درآورده اجرا به مدارس در تیمدن بهبود یبرا را یمداخالت زین یبرخ
 . دارد وجود آموزان دانش یمدن رفتار تیماه و زانیم مورد در یکم اریبس

 

 قیتحق یلیتحل مدل -3

(  1399) یرچیدم فهیوظ و قنبرلو نژاد حسن یمدن یرفتارها پرسشنامه اساس بر قیتحق یمفهوم مدل
 توسعه یبرا آموزش ،یاجتماع یریپذ تیمسئول ،یاجتماع یبرابر و عدالت سالمت، سواد بعد شش با
 .است شده آورده 1 شكل در که باشد یم کیالكترون آموزش ،یفرهنگ چند آموزش دار،یپا
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 قیتحق یمفهوم مدل -1 شكل

 .است دهیگرد هیارا فوق مدل لیتحل یبرا ریز هیفرض قیتحق هدف و قیتحق یمفهوم مدل به توجه با

 یدارا اباد پارس شهرستان پرورش و اموزش مدارس رانیمد نیب در رانیمد یمدن یرفتارها پرسشنامه
 .باشد یم ییروا

 

 :قیتحق روش-4

 از ها داده لیتحل و هیتجز هنگام محققان رایز است عتریسر اغلب و است ینیع یکم قیتحق روش نیا
 یشناس روش از توانند یم نیمحقق چگونه نكهیا از یا نمونه. کنند یم استفاده یافزار نرم یها برنامه

 .است ها هیفرض از یا مجموعه شیآزما ای ریمتغ دو نیب رابطه یریگ اندازه کنند، استفاده یکم

 آنها تعداد که بوده آباد پارس شهرستان در فعال مدارس رانیمد همه پژوهش، نیا در یآمار جامعه. 
 .باشدیم نفر 567

 هومن روش از یدییتا یعامل لیتحل در یساختار یریگ اندازه مدل اساس بر نمونه حجم نییتع یبرا 
 هر یبرا نمونه حجم تعداد قیتحق مدل در شاخص 26 وجود به توجه با. است شده استفاده( 2000)

 یآمار جامعه نیب در  310 شتریب نانیاطم یبرا که پرسشنامه 260. شد گرفته نظر در نفر 10 عامل
 .شد لیتحل و هیتجز پرسشنامه 300 تاًینها و گردد عیتوز

 .باشد یم ساده یتصادف یریگ نمونه ،یریگ نمونه روش حاضر قیتحق در

 عنوان به( 1399)یرچیدم فهیوظ و قنبرلو نژاد حسن رانیمد یمدن یرفتارها شده استاندارد پرسشنامه از
 . شد خواهد استفاده نظر مورد یها داده به یابیدست یبرا اطالعات یآور جمع یاصل ابزار

 :باشد یم بخش دو در پرسشنامه سواالت

رفتارهای مدنی

آموزش 
الكترونیک

سواد سالمت

عدالت و برابری 
اجتماعی

مسئولیت پذیری 
اجتماعی

آموزش برای 
توسعه پایدار

آموزش چند 
فرهنگی
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  یعموم سواالت بخش •

  یاختصاص سواالت بخش •

 25 بیترت نیبد است شده استفاده کرونباخ آلفای آزمون از قیتحق پرسشنامه ییایپا سنجش برای
 ،SPSS افزار نرم از استفاده با و آوری جمع سپس و دیگرد پخش یپژوهش جامعه نیب در پرسشنامه

 آلفای بیضر شده داده نشان 4-3 جدول در که یهمانطور شد، حساب را آنها کرونباخ آلفای بیضر
 . است پرسشنامه ییایپا بودن قبول قابل دهنده نشان لذا است 7/0 از شتریب پرسشنامه هر کرونباخ

 ها پرسشنامه کرونباخ یآلفا بیضر -3 جدول

 ابعاد ضریب آلفای 

 سواد سالمت 91/0

 یاجتماع یعدالت و برابر 92/0

 یاجتماع یریپذ تیمسئول 90/0

 داریتوسعه پا یبرا آموزش 89/0

 یچند فرهنگ آموزش 90/0

 کیالكترون آموزش 92/0

 

 و کردن زیتم ،یآور جمع مانند تیفعال نیچند شامل معموالً که است یكیتكن ها داده لیتحل و هیتجز
 شوند، یم ها داده لیتحل و هیتجز افزار نرم شامل معموالً که ندهایفرآ نیا. است ها داده یسازمانده

 به نیهمچن ها داده لیتحل و هیتجز. هستند یضرور یتجار اهداف یبرا ها داده یساز آماده یبرا
 یبرا خام یها داده لیتحل و هیتجز علم عنوان به که شود یم شناخته ها داده لیتحل و هیتجز عنوان

 .شود یم فیتوص ها داده اساس بر آگاهانه یریگ جهینت

. باشد یم فراوانی و درصــــد شامل توصیفی روشهای ؛یفیتوص لیتحل و هیتجز در شده استفاده روش
 عیتوز صیتشخ جهت یچولگ و یدگیکش آزمون ابتدا  ؛یاستنباط لیتحل و هیتجز در شده استفاده روش
 یهمبستگ آزمون ، مستقل دوجامعه یت آزمون ،یدییتا یعامل لیتحل  از و است دهیگرد استفاده ها داده

 یافزارها نرم  از استفاده با ها لیتحل تمام. است دهیگرد استفاده سواالت لیتحل یبرا دمنیفر آزمون و
Amos  و SPSS است رفتهیپذ انجام. 

 

 

 قیتحق هیفرض یاستنباط آزمون - 4

 یدییتا یعامل لیتحل. است گرفته قرار استفاده مورد  تأییدی عاملی تحلیل قیتحق هیفرض لیتحل  یبرا
 نهفته( یها)سازه و شده مشاهده یرهایمتغ نیب یا رابطه که را هیفرض نیا تا دهد یم اجازه محقق به
 دو، هر ای یتجرب قاتیتحق ،یتئور دانش از استفاده با محقق. کند شیآزما را دارد وجود آنها ییربنایز
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. کند یم شیآزما یآمار صورت به را هیفرض سپس و کند یم فرض ینیشیپ صورت به را رابطه یالگو
 .باشد می شده مشاهده متغیر 47 و یاصل پنهان ریمتغ 11 یدارا پژوهش مدل نیا

 

 رهایمتغ بودن نرمال عیتوز

 استفاده ها داده بودن نرمال یبررس یبرا آموس افزار نرم کمک با  چولگی و  کشیدگی های شاخص از
 دامنه و کشیدگی برای قبول قابل بازه عنوان به+ 7 تا -7 دامنه از استفاده( 2010) بایرن. است شده

 چولگی نرمال عیتوز لیتحل جینتا اساس بر.  است نموده پیشنهاد نرمال توزیع چولگی برای+ 2  تا -2

 نیا بر لذا دارد قرار 397/0 تا -017/0 نیب آنها کشیدگی و -788/0 تا -197/0 بین ها¬آیتم تمام
 . باشند یم نرمال عیتوز یدارا رهایمتغ همه اساس؛

 

 نمونه حجم بودن مناسب

 است تیهو سیماتر کی یهمبستگ سیماتر که صفر هیفرض شیآزما یبرا بارتلت تیکرو آزمون
 و هستند نامرتبط شما یرهایمتغ که است یمعن نیا به تیهو یهمبستگ سیماتر. شود یم استفاده

 دهد یم نشان( 0.05 از کمتر معموالً) دار یمعن یآمار آزمون کی. ستندین آل دهیا یعامل لیتحل یبرا
 نشان ریز جدول در که همانطور( صفر هیفرض رد) یتیهو سیماتر کی واقع در یهمبستگ سیماتر که

 .ستین است شده داده

 نمونه حجم بودن مناسب آزمون -2 جدول

 0/920 بارتلت کرویت آزمون های شاخص

 4926/822 2آزمون خی

 325 درجه آزادی

 0/000 سطح معنی داری

 

 یم نشان نیا  و است بارتلت کرویت آزمون های شاخص 0/ 920مقدار دهد یم نشان 2 جدول جینتا
 یجزئ یهمبستگ کی وجود/  دارد یادیز یهمپوشان هم با رهایمتغ نیب در اطالعات زانیم که دهد

 .است قبول قابل یعامل لیتحل انجام رو، نیا از. یقو

 

 مدل گیری اندازه

 یپنهان یرهایمتغ مورد در یتوجه قابل دانش کسب از پس (CFA) یدییتا یعامل لیتحل و هیتجز
 کاوش را ییربنایز پنهان یرهایمتغ قبالً محقق ن،یبنابرا. شود یم انجام کند، مطالعه خواهد یم که

 (EFA) یاکتشاف یعامل لیتحل قیطر از که داند یم را ییها شاخص/ها تمیآ تعداد قاًیدق و است کرده
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 تناسب زانیم شیآزما CFA هدف ،EFA برخالف. شود یم یبارگذار آنها از کی هر یرو شدت به
 کندیم لیتحم قیتحق مدل بر را هاداده محقق گر،ید عبارت به. است یشنهادیپ قیتحق مدل با ها داده

 مدل به را هاداده نیا برازش ،یریگاندازه برازش یهاشاخص از یبرخ «چشم» قیطر از سپس و
 داده مدل که دهدیم نشان (x2) دو - یکا برازش ییكوین آزمون جینتا به  توجه با.  کندیم مشخص

 اند گرفته قرار پایایی بخش رضایت سطح در ها سازه دلیل نیهم  به است کرده برازش یخوب به را ها
 نرم از استفاده با. داشت اطمینان توان می کامل، نمونه برای گیری اندازه مدل کیفیت با رابطه در که

 آن برازش کلی های شاخص مقدار که بود گرفته قرار برازش مورد گیری اندازه مدل AMOS افزار
 (RMSEA) شاخص و بوده قبول قابل محدوده در برازش شاخص چهار. است آمده(  7-4) جدول در

 قبول قابل محدوده در دیبا برازش شاخص 3 حداقل نكهیا به توجه با و باشد یم قبول قابل محدوده در
 . است گرفته قرار تایید مورد رانیمد یمدن یرفتارها مدل بنابراین.  ردیگ قرار

 مدل برازش کلی های شاخص مقدار: 3 جدول

  

 مقدارمدل شاخص و محدوده قابل قبول

GFI 915/0 

AGFI 800/0 

NFI 912/0 

RMSEA 076/0 

TLI 88/0 

CFI 906/0 

 708/1262 کای اسكوئر

 293 درجه آزادی

 000/0 سطح معنی داری

 

 و همگرا یها سازه¬روایی و گرفت قرار تایید مورد آزمایشی مرحله در معیار به وابسته و منطقی روایی
 ها سازه همگرای روایی عاملی بارهای مقدار و است شده بررسی کامل یها نمونه از استفاده با افتراقی

 روی ها بخش که هستند آن دهنده نشان( 5/0 حداقل) ادیز عاملی بارهای و است کرده بررسی را
 .هستند همگرا مشترک موضوعات برخی

 استفاده یدییتا یعامل لیتحل روش از رانیمد یمدن یرفتارها یبعدها یسازهها ییروا نییتع منظور به
 یرهایمتغ مجموعه کی یهاسازه ایو مكنون یرهایمتغ افتنی هدف، روش نیدرا. است دهیگرد

 . باشد یم یعامل لیتحل یرواساز از استفاده با شده یریاندازهگ
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 مدل نهایی -4-1
وزن رگرسیونی تحلیل شد از انجایی که آموس مقدار  22مدل کلی تحقیق با استفاده از نرم افزار آموس 

(Betaرا نمایش داده و مقدار تی )(t) دهد.را تحت عنوان وزن رگرسیونی نمایش می 
 و رگرسیون C.Rآزمون : 4جدول 

  Estimate S.E. C.R. P Label 

F3 <--- civicbeh 1.239 .135 9.185 ***  

F2 <--- civicbeh 1.070 .125 8.588 ***  

F1 <--- civicbeh 1.000     

F4 <--- civicbeh 1.029 .125 8.255 ***  

F5 <--- civicbeh .941 .127 7.428 ***  

F6 <--- civicbeh .835 .110 7.557 ***  

q4 <--- F1 1.000     

q3 <--- F1 1.050 .089 11.838 ***  

q2 <--- F1 .860 .074 11.611 ***  

q1 <--- F1 .652 .070 9.345 ***  

q8 <--- F2 1.000     

q7 <--- F2 1.029 .081 12.670 ***  

q6 <--- F2 .944 .082 11.529 ***  

q5 <--- F2 .821 .082 10.043 ***  

q14 <--- F3 1.000     

q13 <--- F3 .988 .068 14.555 ***  

q12 <--- F3 1.052 .071 14.921 ***  

q11 <--- F3 .834 .070 11.957 ***  

q19 <--- F4 .846 .082 10.343 ***  

q18 <--- F4 1.119 .090 12.496 ***  

q17 <--- F4 1.000     

q22 <--- F5 1.048 .072 14.458 ***  

q21 <--- F5 1.115 .074 15.044 ***  

q20 <--- F5 1.000     

q26 <--- F6 1.000     

q25 <--- F6 1.085 .077 14.122 ***  

q24 <--- F6 1.231 .085 14.439 ***  

q23 <--- F6 1.067 .087 12.294 ***  

q9 <--- F2 .986 .086 11.411 ***  

q10 <--- F2 .850 .079 10.760 ***  

q15 <--- F3 1.053 .071 14.792 ***  

q16 <--- F3 .877 .071 12.392 *  

معنا دار هستند  چون تمامی آنها خارج از  C.Rهای رگرسیونی استاندارد نشده طبق آزمون تمای وزن

کند. تغییر می 239/1تا  652/0بوده می باشند و مقدار وزن رگرسیون استاندارد شده از  ±96/1بازده 
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متغیر مشاهده شده در این تحقیق به گونه ای معنادار و منطقی توسط  26این مقادیر نشان می دهد که 
 وند. شعامل های بررسی شده نشان داده می

 
 

 
 : برازش غیر استاندارد شاخص ها و ابعاد 2شكل 
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 ها و ابعاد : برازش استاندارد شاخص 3شكل 

تغییر کرده و واریانس باقی مانده با کم کردن این مقادیر از  666/0تا   233/0واریانس بیان شده از 
داده است و و شاخص ها را باهم نشان  رهایمتغ یرابطه کل 3و  2شكل به دست آمده است که  1عدد 

 .مدل فوق می باشد عاملی ساختار تایید از حاکی نتایج کلی
 
 



 
 

15 

 
 

 

 غیراستاندارد یرابطه کل -4شكل 



 
16 

 12یاپیپ ،1140 زمستان ،3 شماره ، چهارم سال ،یفرهنگ یرهبر مطالعات فصلنامه

 
 

 استاندارد یرابطه کل -5شكل 
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 آموزش در ایاول مشارکت بر مدرسه یشورا یارتباط یها مهارت ریتاث یبررسعنوان مقاله:  

 نتیجه گیری و پیشنهادات-5
مدارس  رانینفر از مد 567 نیدر ب یمدن یپرسشنامه رفتارها یابیهنجار یحاضر با  هدف بررس قیتحق

 یمدن یاطالعات از پرسشنامه استاندارد شده رفتارها یجمع آور یشهرستان پارس آباد انجام گرفته است. برا
  ینفر بودند. برا 310استفاده شد و تعداد نمونه  هیگو 26(  با 1399) یرچیدم فهیحسن نژاد قنبرلو و وظ رانیمد

دو جامعه  یآزمون ت ،یدییتا یعامل لی) تحل یو استنباط یفیاز آمار  توص قیتحق یها هیفرض لیو تحل هیتجز
 پردازش با استفاده از نرم افزار نیکه ا است دهی( استفاده گرددمنیو آزمون فر یمستقل، آزمون همبستگ

Amos  وSPSS  گرفته است. انجام 
فرضیه تحقیق با استفاده از تحلیل عاملی تاییدی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و بر اساس نتایج چولگی 

بر این اساس همه  .قرار دارد 397/0تا  -017/0و کشیدگی آنها بین  -788/0 تا -197/0بین  هاآیتم تمام
 .متغیرها دارای توزیع نرمال می باشند

 مقدار که آنجایی از همچنین و باشد می درصد 5 از و کوچكتر 000/0برابر با  بارتلت نتایج آزمون
 عاملی خوب است. تحلیل برای هاداده یک( تناسب به نزدیک) است 920/0 برابر 1KMOشاخص

 نمونه گیری برای اندازه مدل کیفیت با رابطه در هستند، پایایی بخش رضایت سطح در ها سازه که آن دلیل به
( RMSEAداشت. چهار شاخص برازش در محدوده قابل قبول است و شاخص ) اطمینان توان می کامل،

شاخص برازش باید در محدوده قابل قبول قرار  3 با توجه به اینكه حداقل تقریبا در محدوده قابل قبول است،
 .است تایید مورد مدل گیرد . بنابراین

ها خارج از بازده معنا دارند )تمامی آن C.Rهای رگرسیونی استاندارد نشده طبق آزمون همچنین تمای وزن

کند. این تغییر می 239/1تا  652/0(. مقدار وزن رگرسیون استاندارد شده از P<0/05بوده و بنابراین 96/1±
متغیر مشاهده شده به گونه ای معنادار، توسط عامل های مربوطه نشان داده  26مقادیر نشان می دهد که 

حسن نژاد قنبرلو نتایج تحقیق ، یافته های  .مدل است یساختار عامل دییاز تا یحاک جینتاشوند. در نتیجه می
می دهد که مدل رفتارهای مدنی مدیران دارای روایی  را تایید می کند و نشان  (1399) یرچیدم فهیو وظ

 الزم می باشد.
 با توجه به نتایج بدست آمده پیشنهاد می شود:

با توجه به تایید فرضیه های تحقیق، وپذیرش اداعا محقق جهت بهتر شدن و تقویت متغیر رفتارهای مدنی 
 گردد:مدیران در مدارس پارس اباد مغان پیشنهادات زیر ارایه می 

پیشنهاد می شود میران مدارس به موارد زیر توجه و اهتمام جدی داشته  سواد سالمتبرای تقویت بعد 
 باشند:

 شهر یتعامل با مرکز بهداشت یبرقرار •

                                                           
1 Kaiser Meyer Olkin 
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 مدرسه ارانیگروه بهداشت  جادیا •

 هایماریب جادیو عوامل ا هایماریآموزان با بدانش یآشناساز •

 یبه مراکز درمان یماریدانش آموزان دچار ب یمعرف •

 شهر ییقضا یتعامل با سازمان ها یبرقراری اجتماع یو برابر عدالت •

 یو نسبت به اعضا گریكدیو شناخت حقوق متقابل دانش آموزان و معلمان نسبت به  مطالعه •

 جامعه

 به دانش آموزان یحقوق شهروند آموزش •

 عدالت در موارد مورد اختالف و احقاق حقوق صاحبان حق یاجرا •

و  دیکه آن روش ها، عقا یو نظرات گوناگون، به شرط دیعقا ،یزندگ یاحترام به رو شها زشآمو •

 باشند. گرانیحقوق د تیبر رعا یآرا مبتن

 یو اجتماع یفرد یآن بر زندگ ریدانش آموزان با ابعاد و برکات مذهب و تأث یآشناساز •

توجه و اهتمام  ریمدارس به موارد ز رانیشود م یم شنهادیپ یاجتماع یریپذ تیمسئولبعد  تیتقو یبرا
 داشته باشند: یجد

 مدرسه یآنها در مباحث مربوط به مسائل راهبرد نیشرکت دادن دانش آموزان و والد •

در  یزشیانگ یدانش آموزان به مشارکت در امور مدرسه و استفاده از سازوکارها بیو ترغ قیتشو •

 نهیزم نیا

 متناسب با آن اریبه دانش آموزان در امور مرتبط با مدرسه و دادن اخت یدهتیمسئول •

 مدرسه یو پرورش یآموزش یآنها در برنامه ها دیاز نظرات و عقا استفاده •

به دانش آموزان  تیمسئول یدر واگذار یتیترب ینهادها ریتعامل مدرسه با خانواده و سا یبرقرار •

 آن حیو نتا راتیتأث یریگیبه منظور پ

 یشهروند یزندگ یالزم برا یو فرد یروان یآموزش مهارت ها یجلسات و کارگاه ها تدارک •

توجه و اهتمام  ریمدارس به موارد ز رانیشود م یم شنهادیپ داریتوسعه پا یبعد آموزش برا تیتقو یبرا
 داشته باشند: یجد

 و مدرسه تیو ترب مینظام تعل ۀسال ستیب یپرورش یسند چشم انداز آموزش ۀمطالع •

 از نظرات و تجارب معلمان و دانش آموزان استفاده •
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و رفع  تهایمطلوب بر اساس قابل تیبه وضع دنیرس یبرا یزیموجود و برنامه ر تیوضع شناخت •

 هایکاست

 یتوجه و اهتمام جد ریمدارس به موارد ز رانیشود م یم شنهادیپ یچند فرهنگ آموزشبعد  تیتقو یبرا
 داشته باشند:

تعامل چهره به چهره با دانش آموزان و  قیدانش آموزن از طر نیموجود ب یفرهنگهاشناخت  •

 عوامل مدرسه

 نیب یها تیفعال قیفرهنگ ها و تشو شتریشناخت هر چه ب یبرا یمنابع علم یو بررس مطالعه •

 دانش آموزان انیدر م یفرهنگ

مختلف به منظور  یفرهنگ ها یمعرف یدر راستا یو فرد یگروه یشیاندجلسات هم یبرگزار •

 در مدرسه یبه چندفرهنگ یاحترام گذار یفضا جادیا

داشته  یتوجه و اهتمام جد ریمدارس به موارد ز رانیشود م یم شنهادیپ کیالكترون آموزشبعد  تیتقو یبرا
 باشند:

 مدرسه طیمح یبرا دیو مف دیجد ۀامكانات فنّاوران ییمطالعه و شناسا •

 امكانات فنّاورانه نیتأم یبا عوامل آموزشگاه برا یزنیرا •

 استفاده درست از امكانات فنّاورانه مدرسه ۀنحو آموزش •

 مدرسه یدرس و فضا یامكانات فنّاورانه در کالس ها یکاربرد یبرا یساز نهیزم •

 

 

 ماخذ و منابع فهرست

 و آموزش در رانیمد یمدن یرفتارها یالگو یطراح(. 1399. )قادر یرچیدم فهیوظ ناصر، قنبرلو نژاد حسن
 .یگرم واحد یاسالم ازاد دانشگاه ،یدولت تیریمد ارشد یکارشناس نامه انیپا. یگرم شهرستان پرورش
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civic behavior of managers Model: Evidence from Pars 

Abad schools 
 
 

Jamal Shafaei Ajirlou, Naghi Fakhimi Hassan Khanlou 

 
 
Abstract 

Civil behavior is using words and actions that show respect and courtesy 

toward others, whether or not you agree with what they say or do. Being 

civil helps maintain positive social interactions. The present research was 

conducted with the aim of investigating the standardization of civil 

behavior questionnaire among 567 school principals in Pars Abad city. 

To collect information, the standardized questionnaire of managers' civil 

behavior by Hasannejad Qanberlou and Zazefi Demirchi (2019) with 26 

items was used, and the sample number was 310 people. Descriptive and 

inferential statistics (confirmatory factor analysis, independent 

population t-test, correlation test and Friedman test) were used to analyze 

the research hypotheses. The findings of the research indicated the 

confirmation of the factor structure of the civil behavior model and there 

is an interactive relationship between the dimensions of civil behavior of 

managers. 

 
Keywords: civil behavior, managers, schools, organizational civil 

behavior 


