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ARTICLE INFO  ABSTRACT 

Article Type 
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 Purpose: The aim of this study was to design an environmental 

behavior model among high school teachers in Gorgan. 

Materials and Methods: In general, the method of this research is 

descriptive in terms of applied purpose, in terms of controlling field 

variables and in terms of data collection. On the other hand, the 

present study can be considered as a kind of exploratory research. 

In the quantitative part of the research, in order to present the model 

of environmental behavior, exploratory and confirmatory factor 

analysis and then to present the structural model and to examine 

people's views about the situation of different dimensions of 

environmental behavior, the sample t-test has been used. 

Findings: In the qualitative part of the research, based on the open 

and pivotal coding process of data obtained from in-depth and 

exploratory interviews, conceptual codes were extracted, 7 

categories (main categories) were obtained, the main categories of 

the research model are: management and leadership, Development 

of policy and strategy, educational missions, environmental 

awareness, environmental behavior, social responsibility and 

organizational learning orientation. In the quantitative part of the 

research, in order to present the model of environmental behavior, 

exploratory and confirmatory factor analysis was performed and 

then the structural model of the research was presented. In the 

quantitative stage of the research, the final model of the research 

was presented with the subject of environmental behavior model 

among high school teachers in Gorgan. 

Conclusion: The results showed that all factor loads were 

statistically significant and the results of the study of people's views 

on the status of dimensions of environmental behavior with one-

sample t-test showed that all variables are in good condition among 

high school teachers in Gorgan. 
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 1400 پاییز، 3، شماره 5دوره   پژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت-فصلنامه علمی

معلمان مقطع  انیدر م یطیمح ستیمدل رفتار ز یطراح
 متوسطه شهر گرگان

 
 ،1یفاطمه نامن

واحدگرگان، دانشگاه  ،یآموزش تیریگروه مد ،یدکتر یدانشجو
 .رانیگرگان، ا ،یآزاد اسالم

 
 ،2*این لیاسماع زیکامب
واحدگرگان، دانشگاه آزاد  ،یآموزش تیریگروه مد ،اریاستاد
 .مسئول( سندهی)نو رانیگرگان، ا ،یاسالم

 
 3باقرپور معصومه

 ،یواحد بندرگز، دانشگاه آزاد اسالم ،یتیگروه علوم ترب ،اریاستاد
 .رانیبندرگز، ا

 
 چکیده

در  یطیمح ستیمدل رفتار ز یحاضر طراح قی: هدف تحقهدف
  .معلمان مقطع متوسطه شهر گرگان بود انیم

از نظر هدف  یروش این پژوهش در حالت کل و روش ها: مواد
 یو از نظر جمع آور یدانیم رهایکنترل متغ زانیاز نظر م ،یکاربرد

پژوهش  گرید یاست و از سو یابینهیاز نوع زم یفیداده ها توص
 یکرد. در بخش کم یپژوهش اکتشافی تلق ینوع توانیحاضر را م

 یعامل لیاز تحل یطیمح ستیپژوهش، جهت ارائه مدل رفتار ز
 دگاهید یبررس یو برا یو سپس ارائه مدل ساختار یدییو تا یاکتشاف
 وناز آزم یطیمح ستیابعاد مختلف رفتار ز تیوضع رامونیافراد پ

t نمونه استفاده شده استتک.  
از و ب یکدگذار ندیپژوهش بر اساس فرآ یفیدر بخش ک ها: افتهی

 یکدها ،یو اکتشاف قیعم یحاصل از مصاحبه ها یداده ها یمحور
( بدست آمد که یطبقه )مقوله اصل  7استخراج شد، تعداد  یمفهوم

 نیتدو ،یو رهبر تیریعبارتند از: مد قیمدل تحق یاصل یمقوله ها
 ،یطیمح ستیز یآگاه ،یآموزش یارسالت ه ،یو استراتژ یمشخط

 یریگو جهت یاجتماع یریپذتیمسئول ،یطیمحستیرفتار ز
پژوهش، جهت ارائه مدل رفتار  ی. در بخش کمیسازمان یریادگی
و  یدییو تا یاکتشاف یعامل لیمبادرت به انجام تحل ،یطیمح ستیز

 یپژوهش پرداخته شد. در مرحله کم یسپس ارائه مدل ساختار
 یطیمح ستیپژوهش، با موضوع مدل رفتار ز یینها لپژوهش، مد

  .معلمان مقطع متوسطه شهر گرگان ارائه شد انیدر م
 یاز لحاظ آمار یعامل یبارها هینشان داد کل جینتا :یریگ جهینت

بعاد ا تیوضع رامونیافراد پ دگاهید یبررس جیدار بودند و نتا یمعن
ها  رینمونه نشان داد تمام متغتک t با آزمون یطیمح ستیرفتار ز

رار ق یمطلوب تیمعلمان مقطع متوسطه شهر گرگان در وضع انیدر م
 .دارد

 
معلمان مقطع متوسطه ، شهر  ،یطیمح ستیرفتار ز :یدیکل واژگان
 گرگان.

 
 11/6/1399تاریخ دریافت: 
 24/12/1399 تاریخ پذیرش:

 

 :نویسنده مسئولkambizshrivani@mihanmail.ir 

 مقدمه
 حالت را آن ستیز طیمح متخصصان که دارد قرار یدرحالت جهان
 ستیز مشکالت و هایژگیو رییتغ. نامندیم حد از شیب فشار

 وتاهک از پراکنده، به متمرکز از ،یجهان سطح به یمل سطح از یطیمح
یم جابیا ادیز یدگیچیپ به کم یدگیچیپ از و بلندمدت به مدت
تنها  (.1)شود یشتریب توجه یعموم مشارکت یادگیری  به که کند

 را یطیمح ستیز مشکالت نیا تواندیم یانسان رفتار در تغییر
 یعمل راها انسان رفتار در رییتغ تواندیم که یعامل و دهد کاهش

 ازمندین یآگاه گسترش که آنجا از. است دانش و یآگاه سازد
 و یانسان یهاتیفعال شیافزا موازات به امروزه باشد،یم آموزش

 در افراد جانبه همه و گسترده آموزش به ازین آنها، راتیتأث
است  شدهتر محسوس زین دارند ستیز طیمح برابر در که یتیمسئول

(2.) 
 و مخاطرات ،محیطییستزرفتارهای مخرب  شیافزا موازات به
 و شدت همچنانکه. است افتهی شیافزا زین آنها از یناش راتیتأث

 تیجمع و یعیطب هاییستمس ن،یزم منابع هیعل داتیتهد تیاهم
 جانبه همه و گسترده آموزش به ازین است، شده آشکارتر جهان
 زین دارند، ستیز طیمح برابر در که یتیمسئول یازا در افراد

 سواد سطح شیافزا و ستیز طیمح آموزش. است شدهتر محسوس
 ،همچون ایران توسعه حال در یکشورها در ژهیو به ،ی و دانشعموم

 یلح راه ستیز طیمح ینابود پرشتاب حرکت نمودن متوقف یبرا
 رفع داشت چشم با ،یزیربرنامه نوع هر رایز. شودیم قلمداد یموثر

 و سازمانی و یفرد عناصر مداخله بدون ،یطیمح ستیز معضالت
 .(3باشد ) زیآم تیموفق تواندینم شهروندان یادگیری یعبارت به

ی افراد در خصوص محیط زیست نقش مهمی در شکل هانگرش
دارد و برای جهت  هاآنگیری رفتارهای زیست محیطی مطلوب 

بر آن اهمیت دارد. امروزه  مؤثردهی به نگرش افراد مطالعه عوامل 
 هامانسازتمامی نهادهای ملی و بین المللی بر تغییر رفتارهای افراد و 

در خصوص محیط زیست تاکید دارند.به نحوی که این رفتارها در 
جهت حفظ سالمت محیط زیست و ایجاد محیط زیستی عاری از 
آلودگی سوق یابد تا بتوان از بروز مشکالت بیشتر در آینده 

ی هاتفاوتبه اقتضای  هاانسان(؛ در واقع 4یشگیری به عمل آورد)پ
ی متفاوتی نسبت به محیط هانگرشاجتماعی، اقتصادی و فرهنگی، 

( از این رو، در راستای حفظ سالمت محیط یست، 5زیست دارند)
اولین چیزی که باید تغییر پیدا کند نگرش انسان نسبت به محیط 

گر نگرش مثبت نسبت به محیط (.به عبارتی دی6زیست است. )
 زیست با رفتار مسئوالنه زیست محیطی ارتباط دارد. 

ان انس ی,طیمح ستیمخاطرات ز یریگدر شکل یعامل اصلبنابراین 
ی نحوه برخوردها و رفتارها ر،یاخ یهادر دهه لیدل نیاست. به هم

مورد توجه محققان قرار گرفته  عتیانسان با طب مسئولیت گونه
و  هدیچیموضوع پ کیو رفتار مسئوالنه  ستیز طیرابطه مح. است

 یکی مختلف هایینهزم در زیست محیط بوده و توسعهچند جانبه 

در زمینه یادگیری و دانش زیست  ویژه به عالقمندی های محقق از
 برابر در مثبت رفتار محیطی، زیست است؛ چرا که رفتار محیطی

 زیست محیط اگر از کنشگر آن در که است زیست محیط

 دستیابی (. جهت7رساند)ینم آسیبی آن به حداقل کندینم حفاظت
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مسئوالنه شدن، ابتدا  یدر راستا یطیمح ستیزرفتار  تغییرات به
 افراد زیرا کرد، ایجاد رییافراد نسبت به آن تغ دانشدر  بایستیم

 زیست مثبت نگرش شده مشخص علمی فعالیتهای راستای در

 مسئوالنه رفتارهای که رودیم احتمال و دارند محیطی بیشتری

نشان دهند.که موارد مذکور از  خود از ترییغن محیطی زیست
 های محقق برای انجام این تحقیق بوده است.عالقگی
 ینا به پایدار توسعه بحث در زیست محیط مسائل به توجه اهمیت

 زیست محیط کیفیت اخیر، هایسال در طرف یک از که است دلیل
 مقابله ،دیگر طرف از و کرده پیدا تقلیل انسانی هایفعالیت نتیجه در
 لندب اعمال با تنها طبیعی منابع کاهش و زیست محیط تخریب با

 سازی آماده در. یابدمی تحقق محیطی زیست هایسیاست مدت
 مسائل به نسبت آگاهی و مشارکت محیطی، زیست هایسیاست
 گسترش و ایجاد معموالً(, 8)باشدمی مهم بسیار محیطی زیست

 برای مطلوب راهکارهای از یکی محیطی، زیست آگاهی و یادگیری
 ایدارپ توسعه به دستیابی و محیطی زیست هایچالش بر آمدن فائق

 است این هدف اینجا در واقع، در. شودمی محسوب محیطی زیست
 ایجاد با و انسانی نیروی آموزش و تربیت طریق از که

 تحقق جهت مناسب گام مطلوب، محیطی زیست( یادگیری)دانش
 این ترینمهم از یکی بنابراین (9) شود برداشته پایدار توسعه اهداف

 سازمانی یادگیری کردن نهادینه و یادگیرنده سازمان ایجاد ابزارها،
 به هاسازمان که است خاطر این به مورد این کاربردی جنبه است؛
 در آن شکل بهترین در که خود سنتی هایحرکت و رفتارها جای

 همواره هک شوند سازمانی به تبدیل باشد، شاید نیز آموزش برگیرنده
 کی عنوان به یادگیری جهت در را خود کوشش یعنی گیرند،می یاد

 .برندمی کار به رقابتی امتیاز
 به نسبت معلمان رفتار و هایآگاه زانیم دراین پژوهش بر آنیم تا

 بهبود به نسبت تا دهدیم قرار سنجش مورد را ستیز طیمح
 کمک ترقیدق یزیر برنامه و یطیمح ستیز یرفتارها تیوضع

 یطیمح ستیمدل رفتار ز؛لذا سوال اصلی تحقیق آن است که دینما
 شهر گرگان کدام است؟معلمان مقطع متوسطه در میان 

 
 روش  هامواد و 

 ستیمدل رفتار ز طراحی هدف از انجام پژوهش حاضر طراحی
شهر گرگان در سال تحصیلی معلمان مقطع متوسطه در میان  یطیمح

بود.  روش انجام این تحقیق از لحاظ هدف کاربردی  1399-1398
و از لحاظ نحوه گرداوری داده ها در زمره پژوهش های توصیفی 
از نوع همبستگی و از لحاظ روش در زمره پژوهش های آمیخته با 

نفر از  15ر بخش کیفی شامل رویکرد اکتشافی بود  جامعه آماری د
خبرگان، و  صاحب نظران بودند که با استفاده از روش نمونه گیری 
هدفمند و با استفاده از اصل حداکثر تنوع تا رسیدن به اشباع نظری 
 با استفاده از مصاحبه های نیمه ساختاریافته انجام گردید. جامعه

)رسمی،  ی معلمان مقطع متوسطهشامل کلیهدر بخش کمی آماری 
 در این تحقیق به علت مناطقه بود ک شهر گرگانپیمانی و قراردادی( 

مونث و ) جنسروستایی و شهری( و متناسب با هر دو ) گوناگون
_________________________________ 

1 Fitting indexes 

تصادفی طبقه ای با انتساب متناسب استفاده  مذکر( از نمونه گیری
نفر( بودند جهت اندازه  234شده است و حجم کلی نمونه برابر با 

در روش کیفی از مصاحبه نیمه ساختاریافته عمیق  گیری متغیرها
استفاده شد و در بخش کمی از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد. 

 یابیالگوو  تحلیل عاملی تاییدیجهت تجزیه و تحلیل داده ها از  
برای تعیین 1 های برازندگیشاخص استفاده و ازمعادالت ساختاری 

لیزرل استفاده  افزارمنرشده  از   های طراحیبرازندگی و اعتبار الگو
 شد.
 

 یافته ها
  های عمیقهای کیفی حاصل از مصاحبهبر اساس تجزیه و تحلیل داده

ظر ها، طبق نو اکتشافی و کدگذاری و تحلیل محتوای متن مصاحبه
ان معلمدر میان  یطیمح ستیمدل رفتار ز مشارکت کنندگان ابعاد

دست کد باز به 42مقوله  و  7شهر گرگان شامل مقطع متوسطه 
 سازمان اساس بر محیطی زیست رفتار مدل اصلی هایآمد.مقوله
 متوسطه مقطع معلمان در اجتماعی پذیری مسئولیت و یادگیرنده

 و مشیخط تدوین رهبری، و مدیریت: از عبارتند گرگان شهر
 رفتار محیطی، زیست آگاهی آموزشی، های رسالت استراتژی،

 یادگیری گیریجهت و اجتماعی پذیریمسئولیت محیطی،زیست
 عبارتند رهبری و مدیریت اصلی مقوله فرعی هایمقوله سازمانی؛

 کارگیریبه سازمان، در یادگیری سنجش، و مدیریت معنا،: از
 دی،فر آگاهی افزایش سیستمی، تفکر تقویت اندیشمند، رهبران
 و مشترک اندازچشم ایجاد دی،هبررا و دهگستر یبرنامهها تدوین
 اصلی مقوله فرعی هایمقوله. ایبینانهواقع ذهنی الگوهای داشتن
 ایدار،پ انسانی منابع توسعه: از عبارتند استراتژی و مشیخط تدوین
 دانش و اطالعات تولید خلق، ،یستمحیطیز یسیاستها تدوین
 رب تأکید مناسب، استراتژی و ساختار تدوین نیاز، مورد و جدید

 هایممیزی و نو دانش توزیع و جذب آموختن، چگونه آموختن،
 .دانش مدیریت سیستماتیک

: از عبارتند آموزشی های رسالت اصلی مقوله فرعی هایمقوله
 امینت کارکنان، به گذاشتن احترام کارکنان، به اختیارات واگذاری

 و توانایی براساس آموزش ارائه کارکنان، پیشرفت برای فضایی
 توانایی یادگیرنده، سازمان ایجاد و هدف شناخت افراد، استعداد
 و خالق و یادگیرنده کارکنان وجود دانش، انتقال و کسب ایجاد،
 مقوله فرعی هایمقوله. هاآن آموزش و کارکنان به اختیار دادن
 آگاهی و اطالعات افزایش: از عبارتند محیطی زیست آگاهی اصلی

 هاارزش ،هاشنگر ،یستمحیطیز تعهد داشتن افراد، محیطی زیست
 حفظ و طبیعت از حفاظت و یستمحیطیز یهارفتار و

: زا عبارتند محیطیزیست رفتار اصلی مقوله فرعی هایمقوله.منابع
 زیست، محیط با صحیح عمل شیوه ،یستمحیطیز لتاعد
 با منطبق یها ارزش به توجه ،یستزمحیط لقبا در مسئوالنهرفتار

 مسائل مقابل در جمعی یکنشها به تعهد و محیطی یستز کیفیت
 پذیریمسئولیت اصلی مقوله فرعی هایمقوله .یستمحیطیز

 یتمسئول اخالقی، مسئولیت قانونی، مسئولیت: از عبارتند اجتماعی
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 1400 پاییز، 3، شماره 5دوره   پژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت-فصلنامه علمی

 یعضاا قحقو به امحترا و پاسخگویی ی،مسئولیتپذیر اقتصادی،
 فرعی هایمقوله. سازمان برابر در فرد مسئولیت افزایش و جامعه
 دانش منبع: از عبارتند سازمانی یادگیری گیریجهت اصلی مقوله

 غیر مقابل در رسمی) انتشار قالب ،(خارجی مقابل در داخلی)
 یادگیری تمرکز ،(فرآیند مقابل در محصول) دانش تمرکز ،(رسمی

 ساخت/طراحی) ارزش زنجیره تمرکز ،(تحولی مقابل در تدریجی)
 و( تیمی مقابل در شخصی) مهارت توسعه ،(توزیع/بازار مقابل در

 پژوهش کمی بخش در  ؛(جمعی مقابل در شخصی) مستندسازی مدل
برای تحلیل عاملی اکتشافی و دسته بندی سواالت و کشف متغیرها 

شرط شرط الزم برای این فرایند را داشته باشیم. پیشابتدا باید پیش
 است. هاداده نمونه کفایت اولیه برای تحلیل عاملی اکتشافی،

بر  مبنی هااز مناسب بودن داده نانیاطم یبرادر این تحقیق برای 
در  رد،گییقرار م لیتحل هیکه پا هایییهمبستگ سیماتر نکهیا

از آزمون بارتلت استفاده شده است. به  ست،یجامعه برابر با صفر ن
نمونه تیاز کفا توانیبا استفاده از آزمون بارتلت م گریعبارت د

مقدار  KMOاینکه آماره با توجه .حاصل کرد نانیاطم یرگی
 ما نمونه کفایت دهندهنشان عدد این که بدست آمده است  949/0
 نشان که است 0,000 برابر نیز بارتلت آزمون داریمعنی سطح.است

 می پس دارد هم اتکروی آزمون بنابراین  >0,05sig دهدمی
 .دهیم انجام اکتشافی  عاملی تحلیل توانیم

های سنجش متغیرهای پژوهش براساس در این پژوهش ابتدا گویه. 
های تخصصی انجام شده، شناسایی مطالعات انجام گرفته و مصاحبه

پرسش طراحی شده  43شده است. در مجموع مقیاسی مرکب از 
است. برای خوشه بندی عناصر از روش تحلیل عاملی اکتشافی 

 استفاده شده است.
 چرخش از بعد هر سواالت توزیع و اصلی عوامل تعیین برای

. است شده استفاده (PCA) اصلی هایمولفه تحلیل و واریماکس
 گویه همبستگی ماتریس این. است شده ارائه  جدول در نتایج

 میزان براساس که کند-می مشخص را عامل و( متغیرها یا سؤاالت)
 بارهای ماتریس این در. شد خواهد روشن ارتباط این همبستگی

 می باشند 5/0 از بزرگتر متغیرها از یک هر( عاملی نمرات)عاملی
 این مقدار چقدر هر که می گیرند قرار موردنظر عامل چتر زیر و

 راتتغیی کل در بیشتری نقش مربوطه عامل باشد بیشتر ضریب
 چه که می دهد نشان زیر جدول. دارد موردنظر متغیر( واریانس)

 .هستند مرتبط عامل ها این به عاملی بارهای چه با و سؤاالتی
 

 
 محیطیرفتار زیستمدل بارهای عاملی سؤاالت تحقیق . 1جدول 

متغیرها و 
 هاگویه

مدیریت و 
 رهبری

تدوین خط مشی 
 و استراتژی

های رسالت
 آموزشی

آگاهی زیست 
 محیطی

رفتار زیست 
 محیطی

 پذیریمسئولیت
 اجتماعی

گیری جهت
 یادگیری سازمانی

Q01 729/0       

Q02 75  312/0     

Q03 736/0       

Q04 805/0       

Q05 766/0  318/0     

Q06 807/0       

Q07 67   314/0    

Q08 719/0       

Q09  846/0      

Q10  754/0      

Q11  797/0      

Q12  715/0 363/0     

Q13  77      

Q14  751/0      

Q15   814/0    313/0 

Q16  374/0 836/0     

Q17   796/0 305/0    

Q18   487/0     

Q19   711/0 485/0    

Q20  377/0 768/0     

Q21   699/0     

Q22 365/0  601/0     

Q23        
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Q24 371/0   811/0    

Q25 402/0 335/0  729/0    

Q26 414/0 38  801/0    

Q27  375/0   747/0   

Q28 43    751/0   

Q29     80   

Q30  402/0   756/0   

Q31     692/0   

Q32 373/0    334/0 791/0 382/0 

Q33 331/0     478/0  

Q34  453/0 346/0 438/0  756/0  

Q35     35 724/0  

Q36      755/0  

Q37       791/0 

Q38       816/0 

Q39 363/0  323/0    765/0 

Q40       779/0 

Q41 382/0      744/0 

Q42       839/0 

Q43       836/0 

، عوامل و 1تحلیل عاملی اکتشافی برای ایجاد اعتبار سازهبنابراین 
های بخش کیفی و تحلیل اکتشافی پژوهش ها بر مبنای یافتهمؤلفه

، SPSSانجام شد. در تحلیل عاملی اکتشافی با استفاده از نرم افزار
ه آمدهای اصلی و فرعی که گویۀ پرسشنامه به تفکیک عامل 43

 بود، وارد تحلیل عاملی شدند.
براساس نتایج تحلیل کیفی و تحلیل عاملی اکتشافی مشخص شد برای 

 43عامل اصلی )متغیر پنهان( و  7از  محیطیرفتار زیستسنجش 
پرسش )متغیر قابل مشاهده( استفاده شده است. ارزیابی درستی 

سوم ازه موپرسشنامه با استفاده از تحلیل عاملی تاییدی به روایی س

 را ارزیابیها با سازهها گویهارتباط  است. تحلیل عاملی تاییدی
 کند:می

یابی معادالت محیطی از مدلبرای اعتبارسنجی مدل رفتار زیست
در  .استفاده شده است LISERLافزار و نرم (SEM)ساختاری 

زا و واقع با استفاده از این روش روابط میان متغیرهای درون
شود. در تحقیق حاضر شش بعد برای زا مشخص میرونمتغیرهای ب

محیطی بررسی شده است. نتیجه مدل ساختاری مدل رفتار زیست
 پژوهش در حالت تخمین استاندارد در ارائه شده است.

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 is

la
m

ic
lif

ej
.c

om
 o

n 
20

23
-0

5-
22

 ]
 

                             5 / 10

http://islamiclifej.com/article-1-660-fa.html


 172   ...معلمان مقطع انیدر م یطیمح ستیمدل رفتار ز یطراح  
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 مدل ساختاری تحقیق در حالت استاندارد. 1 شکل
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 تحقیق در حالت استانداردمدل ساختاری . 2شکل 

محیطی از نگاه معلمان رفتار زیستمدل ، معناداری در شکل مذکور
دهد. تمامی ضرایب به دست می مقطع متوسطه شهر گرگان را نشان

 t-valueآماره ، زیرا مقدار ، معنادار بوده%5آمده در سطح خطای 
𝑡0.05در تمامی موارد از میزان بحرانی  = بزرگتر است.  1.96

 میان در محیطی زیست رفتار مدل موضوع با پژوهش، نهایی مدل
 عاملی بارهای شد، کلیه مشاهده گرگان شهر متوسطه مقطع معلمان

 بوده است. دار معنی آماری لحاظ از
ی با طیمح ستیرفتار زدیدگاه افراد پیرامون وضعیت ابعاد مختلف 

نمونه بررسی شده است. در این آزمون فرض صفر تک tآزمون 
(H0)  مبتنی بر آن است که متغیر مورد بررسی در وضعیت مطلوبی

 نیز ادعای آزمون است. (Ha)قرار ندارد و فرض بدیل 
: متغیر مورد بررسی در وضعیت مطلوبی قرار  (H0)فرض صفر 

 ندارد.

وبی قرار : متغیر مورد بررسی در وضعیت مطل (Ha)فرض بدیل 
 دارد.

درجه گردآوری شده است  5ها با طیف لیکرت از آنجا که داده 
یعنی نقطه وسط طیف لیکرت در نظر گرفته شده  3میانگین عدد 

 های پژوهش بصورت زیر است:است. بنابراین بیان آماری فرضیه

{
𝐻0: 𝜇 ≤ 3
𝐻1: 𝜇 > 3

 

رسی شده است بنابراین بر %95چون این مطالعه در سطح اطمینان 
کوچکتر باشد، فرض صفر  %5اگر مقدار معناداری از سطح خطای 

رد شده و بنابراین ادعای آزمون تائید خواهد شد. در این شرایط 
بزرگتر خواهد  96/1یعنی  t0.05از مقدار بحرانی  tآماره آزمون 

بود و هر دو کران فاصله اطمینان نیز مثبت خواهد شد. خالصه 
نمونه در تک tآزمون نتایج 

 ارائه شده است.  جدول 
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 یطیمح ستیرفتار زتک نمونه برای متغیرهای  t. خالصه نتایج آزمون 2جدول

 مقدار معناداری tمقدار  میانگین پژوهش هایمتغیر
 %95فاصله اطمینان 

 باالحد  حد پائین

 992/0 739/0 000/0 458/13 866/3 مدیریت و رهبری

 774/0 460/0 000/0 748/7 617/3 تدوین خط مشی و استراتژی

 126/1 911/0 000/0 675/18 18/4 های آموزشیرسالت

 172/1 958/0 000/0 682/19 65/4 آگاهی زیست محیطی

 143/1 915/0 000/0 876/17 29/4 رفتار زیست محیطی

 111/1 883/0 000/0 310/17 997/3 پذیری اجتماعیمسئولیت

 364/1 143/1 000/0 372/22 254/4 گیری یادگیری سازمانیجهت

 866/3 یو رهبر تیریدهندگان در بعد مدپاسخ دگاهید نیانگیم
دار است. مق کرتیل فیبدست آمده است که بزرگتر از حد وسط ط

 05/0 یبدست آمده که کوچکتر از سطح خطا 000/0 زین یمعنادار
 زین tمشاهده شده معنادار است. مقدار آماره  نیانگیم نیاست بنابرا

بزرگتر است.  96/1 یبدست آمده است که از مقدار بحران 458/13
از  بزرگتر یمقدار نانیفاصله اطم نیهر دو کران باال و پائ نیهمچن

از  کی. به استناد هرشودیم دیتائآزمون  یصفر بوده )مثبت( و ادعا
 یو رهبر تیریگفت: مد توانیم %95 نانیبا اطم یآمار یهاافتهی نیا

 قرار دارد. یمطلوب تیدر وضع
 یژو استرات یخط مش نیدهندگان در بعد تدوپاسخ دگاهید نیانگیم

 کرتیل فیبدست آمده است که بزرگتر از حد وسط ط 617/3
بدست آمده که کوچکتر از سطح  000/0 زین یاست. مقدار معنادار

مشاهده شده معنادار است.  نیانگیم نیاست بنابرا 05/0 یخطا
 یکه از مقدار بحران ستبدست آمده ا 748/7 زین tمقدار آماره 

 نانیفاصله اطم نیهر دو کران باال و پائ نیبزرگتر است. همچن 96/1
. شودیم دیآزمون تائ یبزرگتر از صفر بوده )مثبت( و ادعا یمقدار

 توانیم %95 نانیبا اطم یآمار یهاافتهی نیاز ا کیبه استناد هر
 .ردداقرار  یمطلوب تیدر وضع یو استراتژ یخط مش نیگفت: تدو

 18/4  یآموزش یهادهندگان در بعد رسالتپاسخ دگاهید نیانگیم
دار است. مق کرتیل فیبدست آمده است که بزرگتر از حد وسط ط

 05/0 یبدست آمده که کوچکتر از سطح خطا 000/0 زین یمعنادار
 زین tمشاهده شده معنادار است. مقدار آماره  نیانگیم نیاست بنابرا

بزرگتر است.  96/1 یمقدار بحران ازبدست آمده است که  675/18
از  بزرگتر یمقدار نانیفاصله اطم نیهر دو کران باال و پائ نیهمچن

از  کی. به استناد هرشودیم دیآزمون تائ یده )مثبت( و ادعاصفر بو
 یهاگفت: رسالت توانیم %95 نانیبا اطم یآمار یهاافتهی نیا

 قرار دارد. یمطلوب تیدر وضع  یآموزش
 65/4 یطیمح ستیز یدهندگان در بعد آگاهپاسخ دگاهید نیانگیم

دار است. مق کرتیل فیبدست آمده است که بزرگتر از حد وسط ط
 05/0 یبدست آمده که کوچکتر از سطح خطا 000/0 زین یمعنادار

 زین tمشاهده شده معنادار است. مقدار آماره  نیانگیم نیاست بنابرا
بزرگتر است.  96/1 یمقدار بحران زبدست آمده است که ا 682/19

از  بزرگتر یمقدار نانیفاصله اطم نیهر دو کران باال و پائ نیهمچن
از  کی. به استناد هرشودیم دیآزمون تائ یصفر بوده )مثبت( و ادعا

 ستیز یگفت: آگاه توانیم %95 نانیبا اطم یآمار یهاافتهی نیا
 قرار دارد. یمطلوب تیدر وضع یطیمح

 29/4 یطیمح ستیدهندگان در بعد رفتار زپاسخ دگاهید نیانگیم
دار است. مق کرتیل فیطبدست آمده است که بزرگتر از حد وسط 

 05/0 یبدست آمده که کوچکتر از سطح خطا 000/0 زین یمعنادار
 زین tمشاهده شده معنادار است. مقدار آماره  نیانگیم نیاست بنابرا

بزرگتر است.  96/1 یمقدار بحران زبدست آمده است که ا 876/17
از  بزرگتر یمقدار نانیفاصله اطم نیهر دو کران باال و پائ نیهمچن

از  کی. به استناد هرشودیم دیآزمون تائ یصفر بوده )مثبت( و ادعا
 ستیگفت: رفتار ز توانیم %95 نانیبا اطم یآمار یهاافتهی نیا

 قرار دارد. یمطلوب تیدر وضع یطیمح
 یاجتماع یریپذتیدهندگان در بعد مسئولپاسخ دگاهید نیانگیم

 کرتیل فیبدست آمده است که بزرگتر از حد وسط ط 997/3
بدست آمده که کوچکتر از سطح  000/0 زین یاست. مقدار معنادار

مشاهده شده معنادار است.  نیانگیم نیاست بنابرا 05/0 یخطا
 یکه از مقدار بحران تبدست آمده اس 310/17 زین tمقدار آماره 

 نانیفاصله اطم نیباال و پائهر دو کران  نیبزرگتر است. همچن 96/1
. شودیم دیآزمون تائ یبزرگتر از صفر بوده )مثبت( و ادعا یمقدار

 توانیم %95 نانیبا اطم یآمار یهاافتهی نیاز ا کیبه استناد هر
 .دقرار دار یمطلوب تیدر وضع یاجتماع یریپذتیگفت: مسئول

 یازمانس یریادگی یریگدهندگان در بعد جهتپاسخ دگاهید نیانگیم
 کرتیل فیبدست آمده است که بزرگتر از حد وسط ط 254/4

بدست آمده که کوچکتر از سطح  000/0 زین یاست. مقدار معنادار
مشاهده شده معنادار است.  نیانگیم نیاست بنابرا 05/0 یخطا

 یبدست آمده است که از مقدار بحران 372/22 زین tمقدار آماره 
 نانیفاصله اطم نیهر دو کران باال و پائ نیبزرگتر است. همچن 96/1

. شودیم دیآزمون تائ یبزرگتر از صفر بوده )مثبت( و ادعا یمقدار
 توانیم %95 نانیبا اطم یآمار یهاافتهی نیاز ا کیبه استناد هر
 ارد.د ارقر یمطلوب تیدر وضع یسازمان یریادگی یریگگفت: جهت

 
 گیرینتیجه

 جمله از یخداداد یهاموهبت از یبرخوردار لیدل بهگرگان  شهر
 از.. . و متنوع یجانور و یستیز یهاگونه ، پاک یهوا با،یز عتیطب

 توسعه و تیجمع هیرو یب رشد لیدل به که است ییشهرها جمله
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 و است شده رو به رو یادهیعد یطیمح ستیز مشکالت با یشهر
 ستیز طیمح بیتخر از یریجلوگ به نسبت زودتر چه هر چنانچه

 و منابع کمبود با ندگانیآ رد،ینگ صورت یاقدام منابع ینابود و
. شد خواهند مواجه یعیطب مواهب از بردن لذت از تیمحروم

 از یریجلوگ منظور به ستیز طیمح از حفاظت آموزش نیبنابرا
ر د .ردیگ قرار نیمسئول توجه مورد ستیبایم ستیز طیمح بیتخر

 های به منظوراین پژوهش به منظور شناسایی و تدوین شاخص
 متوسطه مقطع معلمان میان در محیطی زیست رفتار مدل طراحی

 مدل موضوع طراحی با پژوهش، نهایی انجام شد ، مدل گرگان شهر
گرگان  شهر متوسطه مقطع معلمان میان در محیطی زیست رفتار
 معنی آماری لحاظ از عاملی بارهای شد، نتایج نشان داد کلیه ارائه

 شدند. دار
 866/3 یو رهبر تیریدهندگان در بعد مدپاسخ دگاهید نیانگیم

دار است. مق کرتیل فیبدست آمده است که بزرگتر از حد وسط ط
 05/0 یبدست آمده که کوچکتر از سطح خطا 000/0 زین یمعنادار

 زین tمشاهده شده معنادار است. مقدار آماره  نیانگیم نیاست بنابرا
بزرگتر است.  96/1 یبدست آمده است که از مقدار بحران 458/13

از  بزرگتر یمقدار نانیفاصله اطم نیهر دو کران باال و پائ نیهمچن
از  کی. به استناد هرشودیم دیآزمون تائ یصفر بوده )مثبت( و ادعا

 یو رهبر تیریگفت: مد توانیم %95 نانیبا اطم یآمار یهاافتهی نیا
 قرار دارد. یمطلوب تیدر وضع

 یژو استرات یخط مش نیدهندگان در بعد تدوپاسخ دگاهید نیانگیم
 کرتیل فیبدست آمده است که بزرگتر از حد وسط ط 617/3

بدست آمده که کوچکتر از سطح  000/0 زین یاست. مقدار معنادار
مشاهده شده معنادار است.  نیانگیم نیاست بنابرا 05/0 یخطا

 یکه از مقدار بحران ستبدست آمده ا 748/7 زین tمقدار آماره 
 نانیفاصله اطم نیهر دو کران باال و پائ نیبزرگتر است. همچن 96/1

. شودیم دیآزمون تائ یبزرگتر از صفر بوده )مثبت( و ادعا یمقدار
 توانیم %95 نانیبا اطم یآمار یهاافتهی نیاز ا کیبه استناد هر

 .ردداقرار  یمطلوب تیدر وضع یو استراتژ یخط مش نیگفت: تدو
 18/4  یآموزش یهادهندگان در بعد رسالتپاسخ دگاهید نیانگیم

دار است. مق کرتیل فیبدست آمده است که بزرگتر از حد وسط ط
 05/0 یبدست آمده که کوچکتر از سطح خطا 000/0 زین یمعنادار

 زین tمشاهده شده معنادار است. مقدار آماره  نیانگیم نیاست بنابرا
بزرگتر است.  96/1 یمقدار بحران ازبدست آمده است که  675/18

از  بزرگتر یمقدار نانیفاصله اطم نیهر دو کران باال و پائ نیهمچن
از  کی. به استناد هرشودیم دیآزمون تائ یصفر بوده )مثبت( و ادعا

 یهاگفت: رسالت توانیم %95 نانیبا اطم یآمار یهاافتهی نیا
 قرار دارد. یمطلوب تیدر وضع  یآموزش

 65/4 یطیمح ستیز یدهندگان در بعد آگاهپاسخ دگاهید نیانگیم
دار است. مق کرتیل فیبدست آمده است که بزرگتر از حد وسط ط

 05/0 یبدست آمده که کوچکتر از سطح خطا 000/0 زین یمعنادار
 زین tمشاهده شده معنادار است. مقدار آماره  نیانگیم نیاست بنابرا

بزرگتر است.  96/1 یمقدار بحران زبدست آمده است که ا 682/19
از  بزرگتر یمقدار نانیفاصله اطم نیهر دو کران باال و پائ نیهمچن

از  کی. به استناد هرشودیم دیآزمون تائ یصفر بوده )مثبت( و ادعا

 ستیز یگفت: آگاه توانیم %95 نانیبا اطم یآمار یهاافتهی نیا
 قرار دارد. یمطلوب تیدر وضع یطیمح

 29/4 یطیمح ستیدهندگان در بعد رفتار زپاسخ دگاهید نیانگیم
دار است. مق کرتیل فیبدست آمده است که بزرگتر از حد وسط ط

 05/0 یبدست آمده که کوچکتر از سطح خطا 000/0 زین یمعنادار
 زین tمشاهده شده معنادار است. مقدار آماره  نیانگیم نیاست بنابرا

بزرگتر است.  96/1 یمقدار بحران زبدست آمده است که ا 876/17
از  بزرگتر یمقدار نانیفاصله اطم نیهر دو کران باال و پائ نیهمچن

از  کی. به استناد هرشودیم دیآزمون تائ یصفر بوده )مثبت( و ادعا
 ستیگفت: رفتار ز توانیم %95 نانیبا اطم یآمار یهاافتهی نیا

 قرار دارد. یمطلوب تیدر وضع یطیمح
 یاجتماع یریپذتیدهندگان در بعد مسئولپاسخ دگاهید نیانگیم

 کرتیل فیبدست آمده است که بزرگتر از حد وسط ط 997/3
بدست آمده که کوچکتر از سطح  000/0 زین یاست. مقدار معنادار

مشاهده شده معنادار است.  نیانگیم نیاست بنابرا 05/0 یخطا
 یکه از مقدار بحران تبدست آمده اس 310/17 زین tمقدار آماره 

 نانیفاصله اطم نیهر دو کران باال و پائ نیبزرگتر است. همچن 96/1
. شودیم دیآزمون تائ یبزرگتر از صفر بوده )مثبت( و ادعا یمقدار

 توانیم %95 نانیبا اطم یآمار یهاافتهی نیاز ا کیبه استناد هر
 .دقرار دار یمطلوب تیدر وضع یاجتماع یریپذتیگفت: مسئول

 یازمانس یریادگی یریگدهندگان در بعد جهتپاسخ دگاهید نیانگیم
 کرتیل فیبدست آمده است که بزرگتر از حد وسط ط 254/4

بدست آمده که کوچکتر از سطح  000/0 زین یاست. مقدار معنادار
مشاهده شده معنادار است.  نیانگیم نیاست بنابرا 05/0 یخطا

 یبدست آمده است که از مقدار بحران 372/22 زین tمقدار آماره 
 نانیفاصله اطم نیهر دو کران باال و پائ نیبزرگتر است. همچن 96/1

. شودیم دیآزمون تائ یبزرگتر از صفر بوده )مثبت( و ادعا یمقدار
 توانیم %95 نانیطمبا ا یآمار یهاافتهی نیاز ا کیبه استناد هر
 ارد.د ارقر یمطلوب تیدر وضع یسازمان یریادگی یریگگفت: جهت

هایی (، شاخص3نتایج این  مطالعه با نتایج آزادخانی و همکاران  )
نظیر کمبود آگاهی و شناخت دانش آموزان نسبت به مسائل عام و 
خاص زیست محیطی، نگرش نوین زیست محیطی، آموزش زیست 

گیری رفتار زیست محیطی حاصل شدند که از این  ممحیطی و شکل
خوانی دارد؛همچنین و نتایج مطالعه منظر با پژوهش حاضر هم

هایی نظیر سواد زیست محیطی (، شاخص10سراجی و همکاران )
دانشجویان، سطح سواد، نگرش و رفتار زیست محیطی حاصل شدند 

ج مطالعه خوانی دارد و  نتایکه از این منظر با پژوهش حاضر هم
و ارتقاء  یزیبرنامه رهایی نظیر (، شاخص1همکاران ) مختاری و

د ی حاصل شدنطیمح ستیز تیو حساس ینگران ،یستیز طیسواد مح
خوانی دارد و نتایج مطالعه که از این منظر با پژوهش حاضر هم

ی هاینگرانهایی نظیر رفتار و (، شاخص11ملگار و همکاران )
راد طرفدار محیط زیست حاصل شدند زیست محیطی، عملکرد اف

 خوانی دارد.در راستای طراحیکه از این منظر با پژوهش حاضر هم
 شهر متوسطه مقطع معلمان میان در محیطی زیست رفتار مدل

ردد، گگرگان پیشنهاد می شهر متوسطه گرگان به مدیران  در مقطع
 طیبا مح حیعمل صح وهیش ویستمحیطی ز لتاعد با برقراری
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  و همکاران  ی فاطمه نامن  176

 1400 پاییز، 3، شماره 5دوره   پژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت-فصلنامه علمی

 ستیرفتار ز مقدمات استقرار در میان معلمان مربوطه، ستیز
یست زمحیط لقبادر  مسئوالنهرفتاربر  را فراهم نموده و یطیمح

 بقمنط یهاارزش  به توجه تاکید بیشتری ورزند. همچنین با افزایش
 مسائل مقابلدر  جمعی یکنشها به تعهدو  محیطی یستز کیفیت با
ارائه مدل رفتار ند جهت تواهر یک به تنهایی می  یستمحیطیز
ان به عنو معلمان مقطع متوسطه شهر گرگانمیان در  یطیمح ستیز

عوامل تسهیل کننده در این زمینه نقش موثری دارند. از محدودیتهای 
 ستیرفتار زی  ابعاد مدل با توجه به گستردگاین کار پژوهشی  

عدم همکاری کامل خبرگان منتخب در فرآیند مصاحبه  و یطیمح
دیران مبه  یعدم دسترسبه عبارتی  ،  پاسخ به سواالت پژوهشگرو 

 های پژوهش حاضر بود.از مهم ترین محدودیت، و خبرگان امر
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