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 چکیده
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 03با  یمقدمات ید و با انجام بررسیاز متخصصان تائ یآن با نظرسنج ییبود که روا یبخشسه یاپرسشنامه

 یعهجام. آن به دست آمد ییایمختلف پا یهابخش یبرا 8/3کرونباخ باالتر از  یب آلفایهنرجو و محاسبه ضر
 دادندیل میتشک 1031استان زنجان در سال  یورزکشا یهاان هنرستانیهنرجو یق را همهیتحق یآمار

 یاطبقه یریگو مورگان و با استفاده از روش نمونه یکرجس یریگجدول نمونه یکه بر مبنا( نفر 181)
 یو استنباط یفیتوص یدادها با استفاده از آمارها لیتحل. شدند ینش و بررسینفر گز 101، متناسب یتصادف
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 قدمهم
اوقات  یدر برخ، خود یازهایرفع ن یها براانسان

 لیکرده و به دل عتیاز طب یاستفاده نامناسب
 نیا. گذارندیبر آن م یمنف یرهایتأث یخواهادهیز

موجودها را به خطر  گرید یتنها بقارفتارها نه
نادرست ن استفاده یاهای انیو ز بیبلکه آس، انداخته
. خود انسان هم شده است ریگعت دامنیاز طب

و  یگودرز خی؛ ش2313، یو فرهاد یعبدالله)
 نی؛ بوتک2311، و همکاران زیلدیی؛ 2312، همکاران

، و همکاران ی؛ واحد1031، ؛ رادان2331، لریو ک
، نمونه یبرا(. 1030، ییو رضا یری؛ شب1031

درصد  33اند که نشان داده یقات پزشکیتحق
 03دفع آفات و های درصد سم 53، هاکشارچق

زا بوده و باعث بروز ها سرطانکشدرصد حشره
بروز ، نیجناز جمله سقط یادیار زیبسهای یناهنجار

، ا زودرسیررس و یبلوغ د، یمادرزاد یهانقص
و کاهش  یضعف عضالن، یا کاهش باروریو  ینابارور

و  یماف) شوندیبدن م یمنیا( ستمیس) سمانه ییکارا
و  یمل یهانهادی امروزه همه(. 1088، صالح

ها در افراد و سازمان یرفتارها رییبر تغ یالمللنیب
الزم است این که  دارند و دیتأک ستیزطیمح نهیزم

داده  ییرهاییانسان تغ یطیمحستیز یدر رفتارها
ن رفتارها در جهت حفظ سالمت یا کهینحوبه، شود
 یبدون آلودگ یستیزطیجاد محیو ا ستیزطیمح

 هایبیو آس یناهنجار بروزابد تا بتوان از یسوق 
، برتون) به عمل آورد یریشگینده پیدر آتر بیش

های از عامل یکی(، 2311، و همکاران دی؛ ر2311
، ستیزطیافراد در قبال مح یاثرگذار بر رفتارها

؛ 2312، و کولشرشتا یپاند) باشدینگرش آنان م
، ؛ ندرلو و شمس2310، یو ناد سیسیصاف، یریش

 یها به اقتضادرواقع انسان(. 1081، ی؛ رضوان1035
 یهانگرش، یو فرهنگ یاقتصاد، یاجتماع یهاتفاوت
و  لبرنهیک) ست دارندیزطینسبت به مح یمتفاوت

؛ 2331، بوکر و کوردل، ؛ جانسون2338، کارلسون
، گانیو ا ی؛ هوس1031، یو همت یقدم، یصالح

 یاتوان مجموعهیرا م یطیمحستینگرش ز(. 2331
ک فرد نسبت به ی یو باورهاها شیگرا، هااساز احس

دانست که باعث  یدر زندگ یطیمحستیده زیک پدی

درباره  یشخص یارزش یداور کی یو شودیم
و امام  یصالح) ست داشته باشدیزطیحفاظت از مح

؛ اندرسون 2313، لفونتی؛ هاوکرافت و م1031، یقل
؛ 1031، ؛ نجارزاده و همکاران2311، مکارانو ه
 یدر راستا، رونیازا(. 1030، و بخشنده انیدمحم

د یکه با یزیچ نینخست، ستیزطیحفظ سالمت مح
 ستیزطیدا کند نگرش انسان نسبت به محیر پییتغ

(، 2335، نرتونیدنگ؛ والکر و سو) است
ست با یزطینگرش مثبت نسبت به مح گریدیعبارتبه

و  المیا) ارتباط دارد یطیمحستیمسئوالنه ز رفتار
های عامل(. 1035، ؛ شمس و ندرلو2312، راپت

ست یزطیمح نهیبر خود نگرش افراد در زم یچند
دانش ، تیمانند جنس ییرهایرگذارند که متغیتأث
الت و درآمد خانوار یسطح تحص، سن، یطیمحستیز

و  ؛ بوداک2338، اشودهارایو  یجانیالر) ذکرندقابل
 یابیارز جینتا(. 2333، نی؛ تکس2331، همکاران

 یرهایرابطه متغ یدر بررس(، 1031) رادان
با نگرش  یجمع یهاو رسانه یاقتصاد -یاجتماع

، دهدمیکارکنان مترو تهران نشان  یستیزطیمح
معنادار  یرابطه منف یستزی طیسن و نگرش مح انیم

تأهل افراد به نگرش  تیو وضع تیجنس انیو م
تفاوت معنادار وجود دارد و زنان و  یستزی طیمح

. دارند یباالتر یستزی طیافراد مجرد نگرش مح
 طیاستفاده از رسانه و نگرش مح انیمچنین هم
وجود دارد و  یرابطه مثبت معنادار زین یستزی

استفاده تر ، بیشیجمع یهاکه از رسانه یافراد
. دارند یباالتر یستزی طینگرش مح کنندیم

، رهیچند متغ ونیرگرس جیبنا بر نتاچنین، هم
ها در استفاده از رسانه زانیتأهل و م، سن یرهایمتغ

 انهگرای ستزی طیدرصد بر نگرش مح 13حدود 
ندرلو و  یابیارز جینتا. است رگذاریکارکنان مترو تأث

دانش و نگرش  یدر بررس(، 1035) شمس
نشان داد ، اه زنجاندانشگ انیدانشجو یستیزطیمح

 ینگرش یدارا( درصد 8/11) انیدانشجو تیکه اکثر
در مقابل  یول، هستند ستیزطیمح نهیدر زم اعدمس
در حد  یستیزطیدرصد آنان از نظر دانش مح 2/18

های شمار واحد، سن یرهایمتغ. باشندیمتوسط م
مورد استفاده با سطح  یاطالعات یهامنبعگذرانده و 
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 یداریرابطه معن یدارا انیدانشجودانش و نگرش 
دانش و  نیب یداریرابطه مثبت و معن زیبودند و ن

 یو انسان هیعلوم پا یهادانشکده انینگرش دانشجو
 انیدانشجو یرابطه برا نیا کهیدرحال، مشاهده شد

 جینتا. بود داریو معن یمنف یدانشکده کشاورز
به (، 1035) یانجام گرفته توسط محمد یابیارز

 ییمدرسه صحرا افتینقش ره یمنظور بررس
گرایی ستیکشاورزان در نگرش کشاورزان به ز

 کشاورزانتر بیش نشان داد که، آفات یقیتلف تیریمد
 یدرصد از آنان دارا 02بدون نظر و ( درصد 15)

در . هستند ستیزطیمثبت نسبت به مح یهانگرش
(، 1031) زاده میو کر یریکب، یصالح یابیج ارزینتا

 یهایریگت در جهتینقش جنس یدر بررس
نشان داد که افراد مورد ، هیدر اروم یطیمحستیز

کسب  یینمره باال یطیمحستیدر نگرش ز یبررس
نگرش  یبر رو یرگذاریتأث ریمتغ، تیاند و جنسکرده

و  یمانیسل، یصالح. ستیافراد ن یطیمحستیز
نگرش و رفتار  یدر بررس(، 1031) نژاد یپازوک

ان استان مازندران نسبت به یمسئوالنه دانشجو
 یستیزطیافتند که نگرش محیدر، ستیزطیمح

قرار داشته و  ینییان در سطح به نسبت پایدانشجو
برحسب محل  یت متفاوت است ولیبرحسب جنس

 یو پازوک یصالح. کسان استیسکونت و دانشکده 
ان یدانشجوگزارش کردند که نگرش (، 1030) نژاد

مثبت بوده و نگرش آنان  ستیزطینسبت به مح
برحسب  یول، ندارد یچ تفاوتیت هیبرحسب جنس

و تصور فرد از عملکرد  یاطالعات یهامنبع
ان و یمحمد. خانواده متفاوت بود یطیمحستیز

ان کردند که یب یقیتحق جیدر نتا(، 1030) بخشنده
نگرش  یرو یمعنادار تأثیر یطیمحستیدانش ز

در (، 1030) و همکاران یشرف. دارد یطیمحستیز
تواند بر یگزارش کردند که آموزش م یپژوهش جینتا

(، 1030) ییو رضا یریشب. بگذارد تأثیرنگرش افراد 
 نیخود گزارش کردند که بهای یبررس جیدر نتا زین

 زانیبا م انیدانشجو یستیزطیمح ینگرش و رفتارها
وجود  یداریط معنارتبا نترنتیاستفاده آنان از ا

 یو جعفر صالح یفاضل یپژوهش یهاافتهی. ندارد
گردشگران  یطیمحستیرفتار ز، نشان داد(، 1032)

 یهاارزش، یطیمحستیزهای یبا درک سودمند
رابطه  یو تصور فرهنگ یزه فرهنگیانگ، یطیمحستیز

ان یم یکه رابطه معنادار یدر حال، م داردیمستق
 یطیمحستیو رفتار ز یطیمحستیدانش ز

قنادزاده و های یج بررسینتا. گردشگران مشاهده نشد
ن یب یرابطه معنادار، نشان داد(، 1032) همکاران

و  یریشب. وجود ندارد یطیمحستینگرش و دانش ز
افتند که یخود درهای یدر بررس(، 1032) همکاران

و سطح نگرش  یجمع یهارسانه یزان تماشاین میب
. وجود دارد یداریرابطه مثبت و معن یطیمحستیز

خود های یدر بررس(، 1031) یزاده و زمان یمنت
راز یکشاورزان ش یطیحمستیافتند که دانش زیدر

. آنان دارد یطیمحستیرا بر نگرش ز تأثیر ترینبیش
(، 1033) انیدیان و حمیدیحمهای یبررس جینتا

از دانش و نگرش  یسطح مناسب، نشان داد
. ان وجود نداردین دانشجویدر ب یطیمحستیز

خود  یدر بررس(، 1083) هارون و همکاران یمانیسل
ت یسن و جنس یرهایغدند که متیجه رسین نتیبه ا

احمدوند و . مؤثر هستند یطیمحستیبر نگرش ز
خود گزارش های یبررس جیدر نتا(، 1083) پورینور

، یلیتحص مسالین، تیجنس یرهایمتغ کردند که
به عنوان  یگذرانده و رفاه اجتماع یواحدهاشمار 

نگرش  ینیبشیت در پیپراهم یرهایمتغ
اسوج ی نشگاهدا یان کشاورزیدانشجو یطیمحستیز

در (، 1085) یو رضوان یمرتضو، یفردوس. اندبوده
و  یطیمحستین دانش زیبا عنوان رابطه ب یقیتحق

افتند که دانش یط دریحفاظت از مح یرفتارها
نگرش  یرا رو تأثیر ترینبیش یطیمحستیز
 یلیو اسماع یباقر، یردامادیم. دارد یطیمحستیز
زان یم یسق خود با عنوان برریدر تحق(، 1083)

دانش آموزان دوره متوسطه شهر تهران از  یآگاه
افتند که مطالعه یست دریزطیحفاظت از مح

بر  یمثبت یرگذاریتأث یطیمحستیز یهاکتاب
. اندست داشتهیزطیت به محنگرش دانش آموزان نسب

 جینتا(، 2311) دومان و اوزکازانهای یدر بررس
های بود که نگرش نسبت به مسئله نیا یایگو
و نوع رشته متفاوت  تیجنس هیبر پا یطیمحستیز

است که  گر نشان دادهیدهای یبررس یهاافتهی. است
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منبع  یاجتماع-یگاه اقتصادیسن و پا، تیجنس
 2312، ارتن) هستند یطیمحستیتفاوت در نگرش ز

 ن و همکارانیدیآ یهادر پژوهش(. 2312، یو اوزسو
(، 2311) نزالسا و گیلویس، کاروالومافا(، 2311)

ان یدانشجو یطیمحستیج نشان داد که نگرش زینتا
محل سکونت و دانشکده محل ، تیبرحسب جنس

نه آموزش یها در زمل متفاوت بوده و رسانهیتحص
ان یبر نگرش دانشجو یداریمعن تأثیر یطیمحستیز

مؤثر های عامل یبا بررس(، 2311) آکوموالف. داشتند
ان در یاز دانشجو نفر 103 یطیمحستیبر آموزش ز

ان نسبت به یافت که نگرش دانشجویه دریجرین
. ستیو مشکالت مربوط به آن مطلوب ن ستیزطیمح

(، 2311) س اوغلو و آلتانالریپژوهش مودر یهاافتهی
محل سکونت و ، ه نشان داد که دانشکدهیز در ترکین

. مؤثرند یطیمحستیز یت در نگرش و رفتارهایجنس
 یآگاه یدر بررس(، 2313) و وهاب یزیعز، رادنیام

شاغل به  یرانیان ایو نگرش دانشجو یستیزطیمح
ج دست ین نتایبه ا یمالز یهال در دانشگاهیتحص

ان مثبت یجودانش یستیزطیافتند که نگرش محی
دهنده وجود ز نشانین یل گروه سنیبوده و تحل

ان یدانشجو یطیمحستیو نگرش ز یتفاوت در آگاه
 تأثیرها ج نشان داد که رسانهینتاچنین، . همبود

ن یب یستیزطیو نگرش مح یبر سطح آگاه یمثبت
 ین و سپنیدیآهای یج بررسینتا. ان داشتندیدانشجو

ان یمثبت بودن نگرش دانشجو یایز گوین(، 2313)
های ه نسبت به مسئلهیدانشگاه کارابوک ترک

آنان های یج بررسینتاچنین، . همبود یستیزطیمح
 هیان بر پایدانشجو یطیمحستیکه نگرش ز ادنشان د

و  یکالنتر. متفاوت است یلیت و رشته تحصیجنس
دند یجه رسین نتیق خود به ایدر تحق( 2313) یاسد

 یرا رو تأثیر ترینبیشی طیمحستیکه دانش ز
ج ینتا. شهروندان جامعه دارد یطیمحستینگرش ز

ه نشان داد که یدر ترک(، 2333) نیتسک یهاافتهی
ت و یجنس، نیالت والدیسطح تحص، مدرسه نوع

نگرش  ینیبشیدر پ یدرآمد خانوار نقش مهم
که  یاگونهبه. اندآموزان داشتهدانش یطیمحستیز

با درآمد  یخانوارها، یدولتهای آموزان مدرسهدانش
ن یبا والد یآموزانآموزان دختر و دانشدانش، متوسط

 ستیزطیتر نگرششان نسبت به محکردهلیتحص
 و همکاران یکالنترهای یبررس جینتا. تر بودمطلوب

ش دانش یالت و افزاینشان داد که تحص(، 2331)
 یطیمحستیواند نگرش زتیساکنان تهران م یاهیپا

 یر داده و احساساتشان را به سوییآنان را تغ
 . سوق دهد ستیزطیمح

های یدر بررس، شودمی که مشاهده یطورهمان
نگرش افراد  یرو یچند یرهایمتغ صورت گرفته

توان نمی واند گزارش شده رگذاریتاث یمورد بررس
با . داد میتعم یگریرا به جامعه دای جامعه کی جینتا

دانش و  یبه بررس یچ پژوهشیهاین که  توجه به
 یهاان هنرستانیهنرجو یطیمحستینگرش ز

ق ین تحقیلذا ا، استان زنجان نپرداخته بود یکشاورز
بر نگرش  های مؤثربا هدف شناخت عامل

 یکشاورز یهاان هنرستانیهنرجو یطیمحستیز
 . استان زنجان صورت گرفت

 شناسیروش
از نظر امکان ، یکاربرد، ق از لحاظ هدفین تحقیا

 یآوروه گردیاز نظر ش، یشیرآزمایرها غیکنترل متغ
با توجه به محدوده . رودیبه شمار م یدانیها مداده
ها و بوده و داده ین پژوهش تک مقطعیا، یزمان

( 1031بهمن ) یک مقطع زمانیاطالعات در 
 یآورگرد یپژوهش برا یابزار اصل. اندشده یگردآور

، بود که بخش اول یسه بخش نامهپرسشها داده
بخش دوم ، انیهنرجو یفرد یهایژگیمربوط به و
شامل ) یطیمحستیسنجش دانش ز یبیشاخص ترک

سنجش  یبیو بخش سوم شاخص ترک( هیگو 11
 یبرا. بود(، هیگو 23شامل ) یطیمحستینگرش ز

های یبررس جیبا توجه به نتاها شاخص نیا یطراح
ها از پرسشای مجموعه نهیزم نیصورت گرفته در ا

و با استفاده از . شد نیتدو، را بسنجدها آن که بتواند
، ستیزطیاستادان متخصص در حوزه مح یسنجرنظ
 دییتا یبیدو مفهوم ترک نیدر سنجش اها آن ییروا
 یبا بررس نامهپرسش ییاین پاییتع یبرا. شد

 یآمار عهرون از جامیب نامهپرسش 03، یمقدمات
کرونباخ برابر با  یب آلفایل و با محاسبه ضریتکم
سنجش  یهاشاخص یبرا بیبه ترت 88/3و  81/3
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 یمورد بررس یهاو شمار نمونه یریگچارچوب نمونه -1جدول 
 حجم نمونه جامعه نام هنرستان

 زنجاند باهنر یهنرستان شه

 ابهر ینیهنرستان امام خم

52 

11 

11 

10 

 ن قلعهیین صایرالمؤمنیهنرستان ام

 مدرسه دخترانه بنت الهدا

23 

03 

11 

23 

 181 101 

 

 یطیمحستیتوزیع فراوانی پاسخگویان برحسب دانش ز -6جدول 
 درصد تجمعی درصد فراوانی فراوانی سطح دانش

 5/11 5/11 21 کم

 1/18 10 18 متوسط

 133 1/11 15 زیاد

 
. به دست آمد یطیمحستینگرش و دانش ز

ی هنرجویان ی آماری شامل همهجامعه
 های کشاورزی استان زنجان در سالهنرستان
بودند که برابر گزارش ، 1031-1031 تحصیلی

هنرجو در  181 اناست نیوپرورش اسازمان آموزش
از . های این استان مشغول به تحصیل بودندهنرستان

ای تصادفی متناسب با حجم گیری طبقهروش نمونه
. جامعه برای گزینش هنرجویان استفاده شد

، هاکه متناسب با حجم هر یک از هنرستانطوریبه
شمار هنرجویان موردنیاز مشخص و مورد بررسی 

منظور برآورد حجم  بهدر این تحقیق . واقع شدند
با خطای ( 1313) نمونه از جدول کرجسی و مورگان

پنج درصد استفاده شد که بر این پایه حجم نمونه 
چارچوب  1در جدول . هنرجو برآورد شد 101
 . گیری آورده شده استنمونه

تحلیل شدند و از  20SPSSافزار ها با نرمداده
زمون های توصیفی و استنباطی مرتبط برای آآماره

 . ها استفاده شدفرضیه

 هایافته

مشخص شد که رشته  یفیج آمار توصیبنا بر نتا
 5/11، سبز یفضا یدرصد طراح 2/22 یلیتحص

درصد امور  8/11، ک موتور و تراکتوریدرصد مکان
درصد  1/11، ییاهان دارویدرصد کشت گ 8/11، دام
ر موتور تراکتور و یدرصد تعم 1/11، یو باغ یزراع

 یانیهنرجو. دار بوددانه یهاوهیدرصد پرورش م 1/1
درصد در رتبه  8/11که در شهر سکونت داشتند با 

ز در روستا ین( درصد 2/12) انیهنرجو گریاول و د
الت پدر اغلب یسطح تحص. کردندیم یزندگ

 الت مادریو سطح تحص( درصد 1/11) انیهنرجو
در حد خواندن و ( درصد 3/12) زیآنان نتر بیش

 ین سنیانگینشان داد مچنین هم جینتا. نوشتن بود
ار یسال با انحراف مع 11/15 یان مورد بررسیدانشجو

 2/33، از نظر سطح درآمد خانوار. سال بود 81/3
 یبا سطح درآمد ییهاان در خانوادهیدرصد از هنرجو

زان یدر رابطه با م. کنندیم ین زندگییمتوسط به پا
ک از یدر هر یستیزطیاستفاده از اطالعات مح

و یون و رادیزیتلو، مهروزنا، مجله، کتاب یهارسانه
 50ب یبه ترت) انینشان داد که اغلب هنرجو جینتا

 81درصد و  1/50، درصد 0/83، درصد 2/81، درصد
شده  ادی یهاک از رسانهیاز هر ( انیدرصد از هنرجو

 . داشتند ینییاستفاده متوسط به پا
با  ستیزطیمح نهیدر زم انیهنرجو دانش

شد و پس از  دهیسنج یبیاستفاده از شاخص ترک
 یدانش در سه سطح کدبند، هانمره یجمع جبر

که سطح ( 2جدول ) نشان داد جیدوباره شد و نتا
 1/81) انیهنرجو تیاکثر یطیمحستیدانش ز

 (. 2جدول . )متوسط به باال بود( درصد
نگرش  یعنیق یر وابسته تحقیدر رابطه با متغ

مرتبط با آن  یهاهیگو یبندتیاولو، یطیمحستیز
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، نشان داد(، 0جدول ) ضریب تغییرات هیبر پا
ح یها پس از تفرزباله ینه گردآوریان در زمیهنرجو
احساس مسئولیت در قبال آسیب  زیعت و نیدر طب

دو  نیداشته و ا یادیموافقت ز، به محیط زیست
، نهیل در زماند و در مقابدر رتبه اول قرار گرفته هیگو

 عدم ناراحتی در صورت نابودی محیط زیست طبیعی
 یعیط طبیمح رییمحق بودن بشر در تغ زیو ن

 نیداشته و ا یموافقت کمتر، شیازهایمتناسب با ن
 . اندگرفتهآخر قرار  یهادو در رتبه

، هاگویهی همههای پس از جمع جبری نمره
نسبت به کدبندی نگرش هنرجویان در زمینه 

در حالی که ، زیست اقدام شد و نتایج نشان دادمحیط
درصد آنان در این زمینه نگرش خاصی اعالم  3/51

درصد از هنرجویان مورد  0/00نداشتند و تنها 
زیست نگرش مساعدی نسبت به محیط، بررسی
 . داشتند

 
 یان کشاورزیهنرجو یطیمحستینگرش ز یهاهیگوبندی رتبه -9جدول 

 میانگین های نگرشیگویه ها/عبات
انحراف 

 معیار
CV رتبه 

 1 20/3 31/3 2/1 . آوری شودها باید گردزباله، پس از تفریح در طبیعت

 2 20/3 31/3 10/1 . زند در برابر خدا مسئولیمزیست آسیب میبه خاطر انجام کارهایی که به محیط

 0 21/3 38/3 31/1 . زیست داشته باشیمتوانیم نقش مهمی در حمایت از محیطکنم هر یک از ما میمیفکر 

 1 21/3 1 38/1 . بر باشدبر و هزینهحتی اگر زمان، زیست کوشا باشیمباید در حفظ و نگهداری محیط

 1 21/3 30/3 11/0 . کنمرسانی میآگاهیزیست تشویق و من دیگران را در زمینه اهمیت حفظ و نگهداری طبیعت و محیط

 5 21/3 1 30/1 . زیست هستممنظور حفاظت از محیطبه شدت موافق انجام کارهایی به

 1 25/3 31/1 32/1 . زیست وظیفه هر انسانی در جهان استمواظبت از محیط

 8 21/3 10/1 10/1 . زیستی را به فرزندان خود آموزش دهندها باید مسائل محیطخانواده

 3 28/3 30/1 11/0 . مشارکت کنمها آن زیست بپیوندم و بامن دوست دارم که به یک گروه یا نهاد مرتبط با محیط

 13 23/3 10/1 30/0 . بایست برای حفظ و نگهداری آن تالش کردی موجودهای زنده با ارزش است و میحیات همه

 11 23/3 38/1 53/0 . خوردراحتی به هم میبه زیست خیلی حساس است وتعادل طبیعت و محیط

 12 02/3 10/1 18/0 . محیطی معقوالنه استهای زیستپرداخت هزینه زیاد برای جلوگیری از آلودگی

 10 08/3 21/1 08/0 *. مهم نیست، شودقدرها هم که بیان میمحیطی آنها و مشکالت زیستمسئله

 11 08/3 18/1 10/0 *. به خطر بیندازدتر بیش دست آوردن رشد اقتصادیتنها برای بهزیست را انسان حق دارد که محیط

 11 03/3 21/1 21/0 *. کننده استمحیطی برای من خستههای زیستاخبار مربوط به مسئله

 15 13/3 25/1 11/0 *. های منزل ضرورتی نداردبه نظر من جداسازی زباله

 11 12/3 15/1 13/2 *. شودآمیزی بزرگ گزارش میصورت اغراقمحیطی جهانی بهزیست هایبه نظر من مشکالت و مسئله

ها و کشتزارها خوب است و باید برای توسعه باغ( جنگل و غیره، مراتع) نشدههای استفادهتغییر کاربری زمین

 *. حمایت شود
12/2 22/1 11/3 18 

 13 11/3 21/1 50/2 *. نیازهایش تغییر دهدبشر حق دارد که محیط طبیعی را متناسب با 

 23 18/3 11/1 0 *. کندمرا ناراحت نمی، شودزیست طبیعی نابود میاین موضوع که ببینم محیط

 . شدند یصورت معکوس کددهکه به یمنفهای هی*: گو( 1) مخالفم یلیتا خ( 1) موافقم یلی: خیریگاندازه فیط

 
 ( n=  101) یطیمحستیان برحسب نگرش زیپاسخگو یع فراوانیتوز -6جدول 

 یدرصد تجمع یدرصد فراوان یفراوان سطح نگرش

 1/3 1/3 1 مساعد

 1/55 3/51 83 خنثی 

 133 0/00 11 نامساعد
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 انیهنرجو یطیمحستیپژوهش و نگرش ز یرهایمتغ بستگیهمس یماتر -6جدول 

 یداریسطح معن بینوع ضر بستگیهم ریمتغ

 333/3** رسونیپ 512/3 محیطیدانش زیست

 333/3** رمنیاسپ 051/3 زیستمطالعه کتاب درباره محیط

 338/3** رمنیاسپ 203/3 زیستمطالعه مجله درباره محیط

 313/3* رمنیاسپ 112/3 زیستمطالعه روزنامه درباره محیط

 313/3* اسپیرمن 113/3 سطح تحصیالت پدر

  088/3s. n رمنیاسپ 311/3 الت مادریسطح تحص

  811/3s. n رمنیاسپ 311/3 سطح درآمد خانوار

 231/3s. n رسونیپ 113/3 سن

  013/3s. n رمنیاسپ 383/3 زیستدرباره محیط یونیزیتلو یهادن برنامهید

  121/3s. n رمنیاسپ 315/3 زیستدرباره محیط ییویراد یهاگوش دادن به برنامه

 یعدم معنادار n. s، درصد 1در سطح  ی* معنادار، درصد 1در سطح  ی**معنادار

 
 یطیمحستیرابطه نگرش ز یبررس یبرا
های بیاز ضر یمورد بررس یرهایبا متغ انیهنرجو

 جیاستفاده شد و نتا رمنیو اسپ رسونیپ بستگیهم
، یطیمحستیمتغیرهای دانش زبین ، نشان داد

با نگرش  ستیزطیمطالعه کتاب و مجله درباره مح
در سطح یک درصد ، هنرجویان یطیمحستیز

. وجود دارد داریمعنیی مثبت و رابطه
باال  یطیمحستیهنرجویان با دانش ز، گریدعبارتبه

، ستیزطیکتاب و مجله راجع به محتر بیش و مطالعه
. داشتند ستیزطیرابطه با محتری در نگرش مثبت

رابطه بین سطح تحصیالت پدر و مطالعه روزنامه 
دار یدر سطح پنج درصد معن زین ستیزطیدرباره مح

هنرجویانی که استفاده ، گرید یعبارتبه ، بود
داشتند و  ستیزطیاز روزنامه در زمینه مح تریبیش

نگرش  یدارا، بود تریبیشتحصیالت  یپدرشان دارا
بین چنین . همتری بودندمثبت یطیحمستیز

سطح درآمد ، سطح تحصیالت مادر، متغیرهای سن
های تلویزیونی درباره دیدن برنامه، خانوار

های رادیویی دادن به برنامه گوشو  ستیزطیمح
 یطیمحستیبا نگرش ز ستیزطیدرباره مح

 . داری مشاهده نشدرابطه معنی، هنرجویان
از نظر ، مستقل نشان داد یهاگروه tآزمون  جینتا

ن یب یداریتفاوت معن یطیمحستینگرش ز

سه یمقا. وجود ندارد ییو روستا یان شهریهنرجو
در چهار هنرستان  ستیزطیان به محینگرش هنرجو

 سیبا آزمون کروسکال وال، یمورد بررس یکشاورز
(351/3, P=221/1 =2X )ن یز نشان داد که این

ان چهار یهنرجو نیدار نبوده و بیمعن نآزمو
تفاوت  یطیمحستیاز نظر نگرش ز، هنرستان

سه نگرش یمقاچنین، . هموجود ندارد یداریمعن
 یلیان در هفت رشته تحصیهنرجو یطیمحستیز

، ر موتور تراکتوریتعم، سبز یفضا یطراح، امور دام
پرورش ، یو باغ یزراع، ییاهان دارویکشت گ

تراکتور با آزمون ک موتور و یو مکان داردانه یهاوهیم
نشان ( P ،221/1  =2X=  /038) سیکروسکال وال

ان ین هنرجویست و بیدار نین آزمون معنیا، داد
 یطیمحستیاز نظر نگرش ز، اد شدهیهفت رشته 

 . وجود ندارد یداریتفاوت معن
زیست برای بررسی تغییرات متغیر وابسته نگرش 

هنرجویان بر پایه تغییرات متغیرهای محیطی 
مستقل مورد مطالعه از رگرسیون ترتیبی استفاده 

ی آزمون نسبت احتمال نشان داد که با جهینت. شد
 اسکوری کایآمارهتوجه به مقدار به دست آمده برای 

(51/11=2x  333/3و=p)  مدل لوجیت یک مدل
توانند مناسب بوده و متغیرهای مستقل به خوبی می

 . کنند احتمال تغییر متغیر وابسته را تبیین
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 هنرجویان یطیمحستینگرش زخالصه رگرسیون ترتیبی تاثیر متغیرهای مستقل بر  -2جدول 

 Std. Error Wald P ( Estimate) برآورد متغیر

 33/3 52/01 312/3 031/3 محیطی دانش زیست

 31/3 113/2 111/3 118/3 مطالعه مجله

 33/3 111/0 111/3 228/3 تحصیالت پدر

R2 McFadden= 3/211, R2Cox and Snell=3/211, R2 Nagelkerke=3/111 

 
 Cox) مقدار سه ضریب تعیین کاکس و اسنل

and Snell ،)ناگل کرک (Nagelkerke )و مک فادن 
(McFadden )های ضریب تعیین پزدو که به آماره

به  211/3و  111/3، 211/3دارند به ترتیب  شهرت
ها که مقادیرشان این ضریب(. 5جدول ) آمد دست

بین صفر و یک نوسان دارند بیانگر میزان توانایی 
متغیرهای مستقل در تبیین تغییرپذیری سطح متغیر 

سه متغیر ، 5با عنایت به نتایج جدول . وابسته هستند
صوص مطالعه مجله در خ، دانش زیست محیطی

 1/11، اندمحیط زیست و تحصیالت پدر توانسته
درصد از احتمال واریانس نگرش زیست محیطی 

و ( ناگل کرک 2R= 111/3) هنرجویان را برآورد کنند
مابقی احتمال مربوط به دیگر متغیرهایی بوده است 

با توجه به . پرداخته نشدها آن که در این تحقیق به
افزایش هر یک از ، ضریب مثبت هر سه متغیر اثرگذار

این سه متغیر باعث بهبود نگرش زیست محیطی 
 . شودهنرجویان می

 گیریبحث و نتیجه

مؤثر بر های عامل یق با هدف بررسین تحقیا
 یهاان هنرستانیهنرجو یطیمحستینگرش ز

نشان  جیاستان زنجان انجام گرفت و نتا یکشاورز
نگرش اعالم  ستیزطیمح نهیآنان در زم تیاکثر، داد

س یصورت گرفته توسط مودر قاتیدر تحق، نداشتند
(، 2313) ین و سپنیدیآ(، 2311) اوغلو و التانر

 یهمسان جینتا زین( 2313) و وهاب یزیعز، رادنیما
ان و یدیحمهای یج بررسینتا یول، گزارش شده بود

متفاوت از (، 2311) وآکوموالف( 1033) انیدیحم
ز ین بستگیهمل یج تحلینتا. بود قیتحق نیا جینتا

 قنادزاده و همکاران یهاافتهینشان داد که بر خالف 
 ان و بخشندهیمحمد یاهافتهیراستا با و هم( 1032)
، یفردوس(، 1031) یزاده و زمان یمنت(، 1030)

 و همکاران یکالنتر(، 1085) یو رضوان یمرتضو
دانش (، 2313) یو اسد یکالنتر(، 2331)
 یطیمحستیان با نگرش زیهنرجو یطیمحستیز

ش دانش یافزا رونیازا. داشت یداریرابطه معن، آنان
، یستیزطیمحهای ان از مسئلهیو اطالعات هنرجو

نگرش آنان در رابطه با  یمنجر به بهبود و ارتقا
ا یلویس، کاروالومافا. شودمی یستیزطیمحهای مسئله

گزارش خود های یبررس جیدر نتا(، 2311) و گنزالس
را  یطیتوان شرایم، ش دانش افرادیبا افزا، اندکرده

ر نگرش افراد نسبت به ییفراهم کرد تا منجر به تغ
. در آنان شود بستگیهمجاد حس یو ا ستیزطیمح
زان و یربرنامه، شودمی شنهادین منظور پیبد

راجع  یدتریو جدتر بیش مطالب، یمسئوالن آموزش
حفاظت و  یگو چگون ستیزطیمح تیبه اهم
 یدرس یهااز آن در واحدها و برنامه ینگهدار

، نیافزون بر ا. رندیدر نظر بگ یکشاورز یهاهنرستان
ت ینه اهمیدر زم یاریاخت یواحدها یبرخ هیارا

، یستیزطیمح یو خطرها دهایتهد، ستیزطیمح
 ای ستیزطیدوستدار مح یکشاورز یهاروش

 تواندیم انیانتخاب دانشجو یدار برایپا یکشاورز
های استفاده از گردش. باشد شنهادهایاز پ گرید یکی

ا ی یادرون مدرسه یهاو جشنوارهها مسابقه، یعلم
مرتبط با  ینه ارائه اثرهایدر زمها مدرسه نیب

تواند سودمند واقع شده یم یستیزطیمحهای موضوع
ها و بهبود نگرش یش آگاهیو موجبات افزا

. را فراهم کند یکشاورزان یهنرجو یطیمحستیز
به ) مجله و روزنامه، ن مطالعه کتابیدار بیرابطه معن

 یطیمحستیبا نگرش ز( ینوشتار یهاعنوان رسانه
 یجمع یهارسانه تأثیرت و ینشان از اهم، انیهنرجو
 نیا. آنان دارد یستیزطیمح یهایش آگاهیبر افزا

(، 2311) ن و همکارانیدیآهای یبررس جیبا نتا افتهی



 ... ثر بر نگرشؤم یهاعامل 

 نامه پژوهش مدیریت آموزش کشاورزیفصل 17 

، رادنیام(، 2311) ا و گنزالوسیلویس، کاروالومافا
 و همکاران یریشب(، 2313) و وهاب یزیعز
 یو علو( 1030) نژاد یو پازوک یصالح(، 1032)

و نشان  باشدیهمسو م(، 1031) یمقدم و دلبر
از  یبه عنوان بخش یجمع یهاکه رسانه دهدمی

ان یهنرجو یبرا یو آموزش یاطالعات یهامنبع
آموزش بر نگرش افراد اثرگذار  کهییازآنجا. هستند

، هادر واقع کتاب(، 1030، و همکاران یشرف) است
 یهامنبعتوانند به عنوان یها مو روزنامهها مجله

 یطیمحستیدانش ز یاثربخش رو یاطالعات
و  یباقر، یردامادیم. بگذارند تأثیران یهنرجو
افتند که یق خود دریز در تحقین(، 1083) یلیاسماع

بر  یمثبت یرهایتأث یطیمحستیز یهامطالعه کتاب
ست داشته یزطینگرش دانش آموزان نسبت به مح

ها ن رسانهیو استفاده از ا یدسترس کهییازآنجا. است
، باشدیم انیهنرجو یبرا هانهیاز هز یهمراه با برخ

مسئوالن  زیوپرورش و نضرورت دارد که آموزش
و ها مجله، هاکتاب هیبا ته یکشاورز یهاهنرستان

 یستیزطیمحهای به مسئلهها آن که در ییهاروزنامه
را  انیودانش هنرج شیافزا نهیزم، پرداخته شده
کتابخانه  زیمانند تجههایی اقدام. فراهم کنند

با  انیهنرجو یاطالعات یهامنبعهنرستان و اشتراک 
توجه با ، گرید ییاز سو. هستند ییقابل اجرا گریهمد
 یهاز به عنوان رسانهیو نیون و رادیزینکه تلویبه ا
ش یدر آموزش افراد و افزا ینقش مهم یجمع
الزم است که ، دارند فرادا یطیمحستیز یهایآگاه

 یونیزیو تلو ییویراد یهاکنندگان برنامههیته
نند که یتدارک بب ین گروه سنیا یبرا ییهابرنامه

موجب ، موردنظرضمن جذب آنان به برنامه 
به حفاظت از ها آن مخاطبان یمندعالقه

. عت شوندیب نرساندن به طبیو آس ستیزطیمح
، داشتند یترلکردهیکه پدران تحص یانیهنرجو

در . مساعدتر بود ستیزطینگرششان نسبت به مح
گزارش  یهمسان جهینت زین(، 2333) نیتسک یبررس

در ن یوالد یت اثرگذارین امر اهمیا. شده است
. کندیرا آشکار م یطیمحستینگرش ز یریگشکل
، انیالزم است افزون بر آموزش هنرجو، نیبنابرا
 یستیزطیمحهای سئلهز نسبت به مین آنان را نیوالد

ن کار یا یبرا. آگاه کرده و تحت آموزش قرار داد
 یاطور دورهکه به یامشاورههای توان در نشستیم

 یایان هنرستان و اولین مسئوالن و مربیو منظم ب
ز در باب یرا ن یمطالب، شودیان برگزار میهنرجو

عت و یقدر دانستن طب، ستیزطیت محیاهم
ان یان در میهنرجو یایاول با یخداداد یهانعمت

ش دانش و یموجبات افزا لهیوسنیگذاشت تا بد
فراهم  ستیزطینگرش مثبت آنان را نسبت به مح

ن بود که بر خالف یا، قیج تحقیگر نتایاز د. آورد
(، 1035) ندرلو و شمس(، 1031) رادان یهاافتهی

 یزیعز، رادنیام(، 1083) هارون و همکاران یمانیسل
(، 2312) یاوزسو(، 2312) ارتن(، 2313) و وهاب

 نیدر سن یطیمحستیکه نشان دادند نگرش ز
ن یب یارابطه ین بررسیدر ا، مختلف متفاوت است

 یکی دیشا. مشاهده نشد یطیمحستیسن و نگرش ز
 تیبودن سن اکثر کینزد، نبود رابطه نیا لیاز دال

ق یج تحقیگر نتایاز د. باشد گریبه همد انیهنرجو
ن سطح درآمد خانواده با یدار بیمعن ارتباطنبود 

 یهاافتهیجه با ین نتیبود که ا یطیمحستینگرش ز
( 2333) نیو تسک( 1083) پوریاحمدوند و نور

سطح رفاه و درآمد خانواده بر نگرش  تأثیربر  یمبن
ل یج تحلینتا. نداشت یهمخوان یطیمحستیز

، یستیزطیدانش مح تأثیر یایز گوین یونیرگرس
و  یطیمحستیزهای مجله درباره مسئله مطالعه

بر نگرش بود که با ، انیالت پدر هنرجویسطح تحص
و  یو کالنتر( 1031) یزاده و زمان یمنت یهاافتهی

شود یشنهاد میان پیدر پا. همسو بود( 2313) یاسد
 یطیمحستیسطح نگرش ز یبه منظور بهبود و ارتقا

 هاهنرستاندر  ییهابرنامه، یان کشاورزیهنرجو
، ستیزطیمح یباسازیو ز یسازپاک یمانند اردوها

نه استفاده از مواد یدر زمهایی مسابقه یبرگزار
 یبرگزار، ید و کاربردیل جدیدر ساخت وسا یافتیباز

 یبه منظور آشناساز یآموزش یهاها و دورهکارگاه
قرار دادن ، داریک و پایارگان یان با کشاورزیهنرجو
صورت ظروف جداگانه زباله به یگردآورهای ظرف

ها زباله گریو د یکیپالست، یکاغذ یهازباله یبرا
ها زباله یان با لزوم جداسازیآشنا کردن هنرجو یبرا
ها در منزل به منظور زباله یجداساز جاد عادتیو ا
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و  ستیزطیدانش و نگرش نسبت به مح یارتقا
در سطح کالن و چنین، . همآن اجرا شوند یسازسالم
 یدر راستا یمناسب یریگز الزم است جهتین یدولت

مناسب در  یونیزیو تلو ییویراد یهاه برنامهیته
و لزوم  ستیزطیمخاطبان با مح ینه آشناسازیزم

ن سازمان یافزون بر ا. ردیحفظ سالمت آن صورت گ
در  ییهایگذاراستیتواند با سیوپرورش مآموزش

در  یسراسرهای مسابقه ینه مانند برگزارین زمیا
و  گاهیبر جا ستیزطیحفظ مح ینه ارائه راهکارهایزم

. دیفزایب انیدر نزد هنرجو ستیزطیمح تیاهم
که در داخل  یمجاز هایشبکه تیاستفاده از ظرف

 نهیتواند در زممی، است افتهیتوسعه  زیکشور ن
 . باشد مؤثر انیدانش و بهبود نگرش هنرجو شیافزا

 

 هابعمن

ل یاسوج: تحلیدانشگاه  یان کشاورزیدانشجو یطیمحستیز یهانگرش(. 1083. )م، پوریم و نور، احمدوند
 . 1-10 (:2) 5. رانیا یو آموزش کشاورز جیعلوم ترو. یتیجنس

از موضوع  یان مقطع کارشناسیدانشجو یزان آگاهیم یابیارز(. 1088. )س. ا، یو دلبر. ر. م، مقدم یعلو
 . 011 -033 (:1) 0، آموزش یفناور. ستیزطید جامد در محیت مواد زایریمد

 یش ملین همایاول، در دانشگاه ستیزطیمحلزوم توجه به آموزش (. 1033. )ح. ا، انیدیو حم. ع، انیدیحم
 1131ران یآموزش در ا

 یستیزطیبا نگرش مح یجمع یهاو رسانه یاقتصاد -یاجتماع یرهایرابطه متغ یبررس(. 1031. )ف، رادان
 1، داریو توسعه پا ستیزطیآموزش مح یـ پژوهش یعلم نامه(. فصل: کارکنان مترو تهرانیمطالعه مورد)
(1:) 130-111 . 
بر  دیبا تأک) اطالعات و ارتباطات یزان استفاده از فناوریرابطه م(. 1030. )م. س، یریو شب. م، ییرضا
 . 18-03: 01، ستیزطیانسان و مح. انیدانشجو یطیمحستیبا سواد ز( نترنتیا

، طیمحافظت از مح یها با رفتارهاو نگرش یطیمحستین دانش زیرابطه ب یبررس(. 1081. )ن، یرضوان
 . ید بهشتیدانشگاه شه، ارشدکارشناسی نامهانیپا

 ینگرش ساکنان مناطق گردشگر(. 1083. )م، انیو غن. م، برادران.، ب، پوریخسرو.، خ، هارون یمانیسل
-210(، 2) 2، رانیا یاقتصاد و توسعه کشاورز قاتیتحق. ییروستا یگردشگر یامدهاینسبت به پ ییروستا
218 . 

 یجمع یهازان استفاده از رسانهیرابطه م(. 1032. )ح، یبودیو م. ا، اقدم یکوه.، م، یاللهفرج.، م. س، یریشب
و ارتباطات در علوم  یآورفن نامه. فصلمعلمان یطیمحستیسطح سواد ز یبا ارتقا( ونیزیبر تلو دیبا تأک)

 . 20-13(، 1) 1، یتیترب
شهر زنجان در  ییبر نگرش آموزگاران ابتدا مؤثر یهاعامل(. 1031. )ع، و شمس. ز، مقدم فرد هوشمندان

، یآموزش کشاورز تیریپژوهش مد. یدرس یهادر برنامه ستیزطیو مح یکشاورز یهاگنجاندن آموزش
1 (01 ،)13-12 
نقش آموزش در  یبررس(. 1030. )ش، یو مراد. م، یمراد.، م، یئیرض.، ع، یدرگاه.، ش، یمیرح.، ک، یشرف

حومه  رستانیاول دب هیپا ییدر دانش آموزان روستا یطیمحستیو نگرش مرتبط با مباحث ز یآگاه رییتغ
 . 13-12(، 1) 2. یم تندرستینس. کرمانشاه دشتیشهر ماه

 یطیمحستیز یهایریگت در جهتینقش جنس یبررس(. 1031. )س، زاده میو کر. ا، یریکب.، ص، یصالح
 . 151-113(، 1) 18. ستیزطیمح یتکنولوژعلوم و (. هیمورد مطالعه: شهر اروم)
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 یطیمحستیمؤثر بر نگرش و عملکرد ز یعوامل اجتماع لیتحل(. 1030. )ز، نژاد یو پازوک. ص، یصالح
  88-11(، 0) 21. یکاربردشناسی جامعه. انیدانشجو

ان نسبت به ینگرش و رفتار مسئوالنه دانشجو یبررس(. 1031. )ز، نژاد یو پازوک. ک، یمانیسل.، ص، یصالح
 . 215 -251(:11) 5، ستیزطیمح یهاپژوهش(، ان استان مازندرانی: دانشجویمطالعه مورد) ستیزطیمح
مطالعه مناطق ) یطیمحستیز یو رفتارها یرابطه آگاه یمطالعه تجرب(. 1031. )ل، یص و امامقل، یصالح

 . 111-121 (:1) 0، رانیا یمسائل اجتماع(. شهرستان سنندج ییو روستا یشهر
ن گردشگران یدر ب یستیزطیمح یرفتارها یبررس(. 1031. )ز، یمیگو یو همت. م، یقدم.، ص، یصالح

و توسعه  یزیرمجله برنامه(. ام نوروزیشهر بوشهر در ا ی: گردشگران ساحلیمطالعه مورد) یساحل
 . 18-01 (:1) 1، یگردشگر

 نامه. فصلگردشگران یطیمحستیدانش و رفتار ز، شکاف نگرش(. 1032. )س، یو جعفرصالح. م، یفاضل
 . 151-101 (:22) 8، یت گردشگریریمطالعات مد یپژوهش یعلم
محافظت از  یو رفتارها یطیمحستین دانش زیرابطه ب(. 1085. )ن، یو رضوان. ش، یمرتضو.، س، یفردوس
 . 255-210: 10. یپژوهشنامه علوم انسان. طیمح

نگرش و ، یآگاه یبررس(. 1032. )م، یو شمس. ب، یعشرت.، ن، یریاخوان مال.، آ، یابوالحسن.، ج. م، قنادزاده
مناسب  یهاوهیش هیپسماند جهت ارا تیریعملکرد دانش آموزان و معلمان شهر اراک در خصوص مد

 13-05(، 3) 15، اراک یمجله دانشگاه علوم پزشک. 1031در سال  یآموزش
 یمطالعه مورد، کیمحصوالت ارگان یل به پرداخت برایزان تمایبرآورد م(. 1088. )ا، و صالح. ح، یماف

 -1088، رانیا ین کنفرانس اقتصاد کشاورزیششم، الن و تهرانیار در استان گیجات و خیمحصوالت سبز
 . رانیا، تهران

پژوهش . آفات یقیتلف تیریمدگرایی ستیدر نگرش کشاورزان به ز FFS افتینقش ره(. 1035. )ف، یمحمد
 . 130-33: 10. یآموزش کشاورز تیریمد
. کنندگاند سبز مصرفیعوامل مؤثر بر نگرش و قصد خر یبررس(. 1030. )ق، و بخشنده. م، انیمحمد

 . 58-03 (:11) 20، تیریمطالعات مد یپژوهش -یعلم نامهفصل
دانش آموزان دوره  یزان آگاهیم یبررس(. 1083. )س، یلیو اسماع. ع، ورکانه یباقر.، م. س، یردامادیم

 . 215-231(، 1) 12، ستیزطیمح یعلوم و تکنولوژ. ستیزطیمتوسطه شهر تهران از حفاظت مح
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Abstract 

Attitude of people toward environment play an important role in shaping of their favorable 

behaviors. To direct people's attitudes, study of influencing factors is important. The purpose of 

this cause- correlational study was to investigate the effective factors on attitude of students 

toward environment. The research tool had three sections which its validity was confirmed by a 

panel of related experts. A pilot study was conducted and calculated alpha cronbach was higher 

than 0. 8 for different sections. The statistical population consists all 187 agricultural high 

school students in Zanjan Province which 135 of them were selected based on Krejcie and 

Morgan sampling table and applying randomized stratified sampling method. Data were 

analyzed by SPSS20 and using descriptive and inferential statistics. Results showed that 

majority of students (65. 9 percent) had neutral attitude toward environment and 84. 4 percent 

had moderate to high level of knowledge regarding environment. Ordinal regression analysis 

showed that three variables named as environmental knowledge, reading magazine on 

environment and father's educational level affect on the level of probability of the students’ 

attitude toward environment.  

 

Index Terms: environmental attitude, agricultural high school students, Zanjan province.  
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