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چکیده
ایـن تحقیـق علّـی- ارتباطـی بـا هـدف کلی عامل هـای تأثیرگـذار بر عملکـرد فراگیران شـرکت کننـده در دوره ی 
آموزشـی باغبانی-پـرورش سـبزی و صیفـی کشـاورزی شـهری، انجـام شـد. جامعه آمـاری ایـن پژوهـش کل فراگیران 
شـرکت کننـده در دوره هـای آموزشـی کشـاورزی شـهری برگـزار شـده توسـط اداره کل آمـوزش شـهرداری منطقه 2 
تهـران در سـال 1398، می-باشـند)N=80(. در ایـن پژوهـش از روش سرشـماری اسـتفاده شـد. داده هـا با اسـتفاده از 
پرسـش نامه گـردآوری شـدند. روایـي ظاهـري و محتوایـي پرسـش نامه، توسـط گـروه متخصصـان تأییـد شـد و برآورد 
پایایـي پرسشـنامه نیـز بـا محاسـبه ی آلفـاي ترتیبـی تأمیـن شـد)α =0/97(. پـردازش داده ها با اسـتفاده از نـرم افزار 
SPSS25 و AMOS23 انجـام شـد. بنابـر یافته هـا واکنش با میانگین= 7/77 و نگرش فراگیران نسـبت به دوره ی آموزشـی 

باغبانی-پرورش سـبزی و صیفی کشـاورزی شـهری با میانگین= 7/02، مطلوب ارزیابی می شـود. میزان دانش فراگیران 
شـرکت کننده در این دوره  پیش از شـرکت در دوره با میانگین 5/18 در سـطح متوسـط و پس از شـرکت در دوره  نیز 
بـا میانگیـن 8/86 بـه میـزان خیلـی زیـاد بـوده اسـت. یافته هـای تحلیل مسـیر بـا اسـتفاده از نرم افـزار AMOS23 نیز 
نشـان دادنـد کـه متغیر پیشـینه ی انجام فعالیت کشـاورزی توسـط فراگیـران)β=0/99(، بیشـترین تأثیر را بـر عملکرد 
 ،)β=0/83(سـن فراگیـران ،)β=0/85(آنـان، دارد. پـس از آن نیز متغیرهای واکنش فراگیران نسـبت به دوره ی آموزشـی
دانـش)β=0/63( و نگـرش فراگیـران نسـبت بـه دوره )β=0/62( بیشـترین تأثیر را بر عملکـرد آنان، دارا هسـتند. این در 
حالـی اسـت که متغیرهای سـابقه ی شـرکت فراگیـران در کالس هـا و دوره های آموزشـی ترویجی مرتبط با کشـاورزی 
شـهری)β=0/42( و سـطح تحصیـالت آنـان)β=0/39( نیـز بـه ترتیـب بـر عملکـرد فراگیران شـرکت کننـده در دوره ی 
آموزشـی باغبانی-پـرورش سـبزی و صیفـی کشـاورزی شـهری تأثیـر می گذارنـد. لـذا از آنجایی که کشـاورزی شـهری 
از جملـه مؤلفه هـای توسـعه پایـدار شـهری بـه شـمار می آیـد، اسـتناد بـه یافته هـای ایـن پژوهـش می توانـد ضمـن 
توجـه بیشـتر بـه آموزش هـاي فراگیـران در حمایـت تصمیم گیری هـا بـه منظـور دسـتیابی بـه توسـعه پایدار توسـط 
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مقدمه
بـا توجـه بـه شـرایط خـاص هـر منطقـه  و بـا توجـه به 
سـامانه بـوم شناختی)سیسـتم اکولوژیکی( و نظـام اقتصادی 
شـهرها تعریف هـای مختلفـی می توان از کشـاورزی شـهری 
ارائـه داد. سـاده تریـن تعریف کشـاورزی شـهری تولید مواد 
غذایی در محدوده شهرهاسـت که توسـط سـازمان خواربار و 
کشـاورزی ملـل متحـد F.A.O(1( در سـال 1996 ارائه شـده 
اسـت)حمیدی و یعقوبی،1397(. در واقع کشـاورزی در شهر 
تولیـد مواد غذایی موردنیاز در مجاورت محل مصرف بوده که 
ایـن موضـوع خود موجب پایداری شـهرها می شود)حسـینی 
نیـا و همـکاران، 1395(. امـروزه حـدود  800 میلیـون نفـر 
در جهـان مشـغول کشـاورزی شـهری هسـتند و 15 درصـد 
غـذای جهـان بـه ویـژه میـوه و سـبزی ها و دام هـای کوچک 
در شـهرها تولیـد می شود)واسـکوز مورنـو و کـوردوا،2013(. 
امـا کشـاورزی شـهری تنها معطوف بـه تولیـد محصول های 
غذایـی نیسـت بلکـه تولید محصول هـای غیرخوراکـی مانند 
گیاهـان دارویـی و زینتـی را هـم شـامل می شـود. بـه ایـن 
ترتیـب دامنه برتری ها و سـودمندی های کشـاورزی شـهری 
فراتـر از تأمین غـذا بوده و در ابعاد اجتماعـی، اقتصادی و بوم 
شـناختی)اکولوژیکی( زندگی فراگیران گسـترده اسـت)لین و 

همکاران،2015(.
میـوه و  مصـرف  افزایـش  ضمـن  شـهری،  کشـاورزی 
زیباسـازی  موجـب  طبیعـت،  از  بـردن  لـذت  سـبزی ها و 
محله هـا، توانمندسـازی اجتمـاع و بهبـود خودبـاوری و عزت 
نفـس افـراد و توانایی آنان در حفظ هویت فرهنگی و سـنت ها 
فعالیت هـای  همـکاران،2012(.  )کالسـتانی و  می شـود 
کشـاورزی در شـهر موجـب ارتقای انسـجام اجتماعـی، ایجاد 
اقتصـاد  بهبـود  فیزیکـی،  فعالیت هـای  بـرای  فرصت هایـی 
شـهری و احیـای جامعه های کـم درآمد می شـود)حمیدی و 

یعقوبـی،1397(. 
کشــاورزی شــهری بـه عنــوان راهبــردی نوظهـور در 
فراینــد توسـعه پایـدار شـهری، راه نوینی بـرای شناسـاندن 

1- Food and Agricultural Organization(F.A.O)

نظــام ترویــج و آمــوزش  بـه محیــط زیسـت شــهری به 
شمار آمده و آمـوزش هــای ترویــج نیــز بــرای کشـاورزی 
شــهری یک راهبرد آموزشــی و یکی از سازوکارهای توسـعه 
آن اســت )میرترابـی وهمـکاران، 1394(. ترویـج کشـاورزی 
شــهری زمینـه ی بالقـوه ای بـرای انتقـال دانش و آگاهی ها 
مـی باشــد، چــرا کــه مخاطبــان نوینی را تحـت پوشـش 
قرار داده و برنامـه هـای نوینی را مـورد توجـه قـرار مـی دهـد 

)ریـورا و همـکاران، 2001(.

از نظــر سـازمان خواربـار و کشــاورزی )فائـو(، ترویـج و 

آمــوزش  کشــاورزی بـه منزلـه خدمــت یـا نظامی اســت 

کــه بـا روش های آموزشــی، کشـاورزان را یـاری مـی دهـد 

تــا روش هــا و دیـدگاه هـای مرســوم کشــاورزی خـود را 

اصالح کــرده و کارایــی و بازدهـی تولیــد را افزایـش دهنـد 

)میرزایــی و همــکاران،1386(. بیـش از یــک سـده اسـت 

کــه واژه ی ترویج در سراســر جهــان در ارتبـاط بـا بهبـود 

کشــاورزی بــه کار مــی رود، امــا در سـال هــای اخیــر 

نقــش بیــن المللــی آمـوزش هــای ترویــج بــر توســعه 

کشـاورزی، بـه ویـژه در کشـورهای کمتـر صنعتـی متمرکـز 

شـده اســت )لوپـز و برونینـگ، 2002(. برابـر دسـته بنـدی 

موشــر، خدمــات آموزشــی ترویــج کشــاورزی از جملـه 

عامـل هــای تســریع کننــده توســعه بخـش کشــاورزی 

ترویـج،  مأموریـت  گذشــته،  در  )هافمــن،2014(.  اســت 

کســب دانش و آگاهی های نوینی از مرکزهای تحقیقاتــی و 

آموزشــی و انتقــال آن هـا بــه ذی نفعــان در منطـقه های 

روســتایی بــوده و در واقــع ترویــج عمـده تریــن منبــع 

آمـوزش هــای پیوســته بزرگســاالن و آمــوزش جوانــان 

روســتایی بــه شــمار مـی آمــده اســت. اگرچــه افزایش 

نشــان  روســتایی  کننــدگان  مراجعــه  پوشــش  ســطح 

دهنــده ی تــوان و اثربخشــی ترویج اســت، لیکــن اکنون 

ترویـج رویکردی در جهـت آمـوزش کشـاورزان شـهری نیـز 

دارد )وودســن و همــکاران، 2008(.
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اهمیـت ایـن امـر تـا جایـی اسـت کـه امـروزه بـا توجـه 
رونـد رشـد جمعیـت شـهری و محدودیت هـای  ادامـه  بـه 
دسترسـی بـه منبع هـا، موضـوع پایـداری نظام های شـهری 
بـه نقطـه ای کانونـی بـرای محققـان و برنامه ریـزان شـهری 
تبدیـل شـده اسـت)کینگ،2016(. یکـي از راه هـاي حفظ و 
تقویـت  شـهري  )اکوسیسـتم هاي(  نظام  هـای  بـوم  ارتقـاء 
مفهـوم کشـاورزي شـهري از طریـق ارائـه ی آموزش هـای 

همـکاران،2012(.   اسـت)گیتار و  ترویجـی 
پاسـخ  واقـع  در  شـهری  کشـاورزی  آمـوزش   ترویـج و 
توسـعه  از  ناشـی  زیسـت محیطی  بحران هـای  بـه  فراگیـران 
ناپایدار شـهری است )پراسـیتیائو و همکاران،2016(. کشاورزی 
شـهری بـه صـورت کلـی عبـارت از تولیـد گیاهـان خوراکی و 
منطقه هـای  شـهر و  داخـل  در  دامـی  باغـی و  محصول هـای 

تاسـکیوتی،2010(.  اسـت)زیزا و  آن  حاشـیه 
بیـن  از  آمـوزش  کشـاورزی شـهری می توانـد  ترویـج و 
رفتـن شـکاف بین شـهر و روسـتا از طریـق شـهروند زراعی را 
باعـث شـود )براونـس و ویتمـن،2017(. مدل های کشـاورزی 
شـهری کـه نمونـه موفـق آن در کوبا و انگلسـتان وجـود دارد 
بـر مشـارکت وقـت و سـرمایه گروه هـای محلی در کشـاورزی 
شـهری تاکیـد می کند )گریم و همـکاران،2008(. شـهروندی 
در  سیاسـی  مشـارکت  بـرای  جایگزینـی  مبنـای  زراعـی 
جنبش هـای فراملیتـی بـرای حاکمیـت غـذا اسـت و در زیـر 
مجموعـه جنبـش اجتماعـی حاکمیت غـذا قـرار می گیرد که 
بـه دنبال حمایت از حرکت به سـمت کشـاورزی پایدار اسـت. 
برخـی مسـئله های مـورد بحـث ترویـج و آمـوزش کشـاورزی 
شـهری در حاکمیت غذایی شـامل دسترسـی به غذای سالم و 
محلـی اسـت کـه در آن حقوق مـردم بومی در حـق تولید غذا 
در فضاهـای شـهری و رعایـت دسـتمزد منصفانه مطرح شـده 
اسـت. سـرعت بخشـیدن به جنبش حاکمیت غذایی بسـتگی 
به مشـارکت گسـترده شـهری دارد )براونس و ویتمن،2017(. 
ترویج و آموزش  کشـاورزی شهری در شـهروندی بوم شناختی 
دو مولفـه مشـارکت همگانـی و یادگیـری اجتماعـی دربـاره 

تولیـد، مصـرف و تصمیم گیـری دربـاره غـذا را مدنظـر قـرار 
داده و باعـث مشـارکت مسـتقیم فراگیـران در محیط زیسـت 

شـهری می شـود)تراوالین و هیونولـد،2010(. 
طرفداران ترویج و آموزش  کشـاورزی شـهری برتری های 
زیـادی را برای آن برشـمرده اند از جملـه این برتری ها بهبود 
دسترسـی بـه غذای سـالم، ارتقای انسـجام اجتماعـی، بهبود 
اقتصـاد شـهری و احیـای جامعه هـای کـم درآمـد، امـکان 
اسـتفاده مولـد از زمین های خالی شـهر، ایجـاد فرصت هایی 
بـرای فعالیت هـای فیزیکـی و بازسـازی محله هـا می باشـد 
)والکـر،2015(. بـا ایـن وجـود ارائـه ی خدمـات آموزشـی و 
ترویجـی کشـاورزی در شـهر بـا چالش هـای متنوعـی رو به 
رو اسـت. یکـی از مهم ترین ایـن چالش ها مربـوط به کمبود 
آگاهی هـا و دانـش ناشـی از فقـدان خدمات تحقیـق و ترویج 
در زمینه کشـاورزی شـهری اسـت )لین و همـکاران،2015(. 
دو جنبـه سیاسـت گزاری در کشـاورزی شـهری و آمـوزش 
کشـاورزی شـهری از مهم تریـن جنبه هایـی هسـتند که در 
بـه کارگیـری کشـاورزی شـهری دارای اهمیـت می باشـند 
بخشـی  آگاهـی  سـازوکار  راسـتا  درایـن  )وکـرل،2004(. 
کنش هـای  ایجـاد  بـرای  عاملـی  می توانـد  فراگیـران  بـه 
محیط زیسـت و  برابـر  در  انسـان ها  متعهدانـه  مسـئوالنه و 
تولیـد موادغذایـی باشـد. بنابرایـن آموزش هـای کشـاورزی 
شـهری در ایـن زمینـه دارای اهمیـت شـایان توجهی اسـت 
)صالحـی و امام قلـی، 1391(. آموزش های شـهری در زمینه 
کشـاورزی شـهری می تواند بـا تقویت اخالق محیط زیسـتی 
موقعیـت فراگیـران را در بـه بیشـینه رسـاندن پایـداری بـوم 
نقـش  از  بایـد  فراگیـران  نظام هـای طبیعـی کمـک کنـد. 
رفتارهـا و  در  کـه  زیسـت محیطی  دانـش  در  خـود  مهـم 
عادت هـای آنـان آشـکار می شـود آگاه باشـند. ایـن آگاهـی 
بـه  شـناختی  بـوم  حمایـت  بازگردانـدن  باعـث  می توانـد 
زندگـی شـهری شـود )پرسـتیو و همـکاران،2016(. ترویج و 
آمـوزش  کشـاورزی شـهری از دو راه بـه فراگیـران آمـوزش 
می دهـد نخسـت در زمینـه یادگیـری در مـورد موادغذایـی 
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اسـت کـه مـردم را قـادر می سـازد آگاهانه تر در مـورد نظام 
غذایـی خـود تصمیـم بگیرنـد و دوم مشـارکت در گروه های 
تولیـد موادغذایی اسـت که باعث می شـود مردم یـاد بگیرند 
چگونـه فراگیران موثـری باشـند )تراوالین و هانولـد،2010(. 
ترویـج و آمـوزش  کشـاورزی شـهری با آمـوزش اینکـه مواد 
غذایـی چگونـه تولید می شـود به دنبال این اسـت که نسـل 
جدیـد بـا درک بهتـر ارزش واقعی غذا پـرورش پیدا کند و در 
آینـده تصمیم گیری هـای آگاهانـه ای درباره سیاسـت تولید 
غذا داشـته باشـد. همچنین، آموزش های کشـاورزی شـهری 
مهارت هـای سیاسـی و اجتماعـی فراتـر از تولیـد موادغذایی 
آموزشـی،  دوره هـای  ایـن  واقـع  در  می کننـد.  فراهـم  را 
اجتماعـی و  رابطه هـای  تـا  را تشـویق می کننـد  فراگیـران 
آموزش هـای  واقـع  در  کننـد.  بازتولیـد  را  خـود  سیاسـی 
مسـئولیت های  بـرای  مدرسـه  نوعـی  شـهری  کشـاورزی 
زیسـت محیطی و وسـیله ای بـرای مدیریـت شـهری و مـردم 
کشـاورزی  آموزش هـای  اسـت.  )دموکراتیک تـر(  سـاالرتر 
شـهری افـزون بـر ایجـاد اعتمـاد همگانـی بـه پایه گـذاری 
مهارت هـای بیشـتر در فراگیـران کمـک می کنـد و باعـث 
توانمنـد شـدن جامعـه بـرای شـکل دادن بـه آینـده خـود 
از  را  فراگیـران  شـهری  کشـاورزی  آموزش هـای  می شـود. 
)تراوالیـن و  بـودن خـارج می کنـد  کننـده صـرف  مصـرف 
هانولـد،2010(. در ادامـه بـه نتایـج برخـی از پژوهش هـای 
ترویجـی  آموزش هـای  بـا  ارتبـاط  در  خارجـی  داخلـی و 

کشـاورزی شـهری اشـاره می شود.
سـروری و همکاران )1389( به بررسـی نقـش برنامه های 
نتایـج  پرداختنـد.  شـهری  کشـاورزی  ترویجـی  آموزشـی و 
بررسی شـان نشـان داد بیـن سـطح تحصیالت، عالقـه فراگیر، 
آگاهـی از سـودمندی های محصول هـای آمـوزش دیـده، نوع 
نگـرش فراگیـر و شـرکت در کالس هـای آموزشـی بـا متغیـر 
موفقیـت در عملکـرد فراگیـران پس از شـرکت در دوره، رابطه 

مثبتی وجـود دارد.
نتایـج پژوهش میرترابی )1395( نیـز ضمن تدوین الگوی 

ترویـج کشـاورزی شـهری نشـان داد، چهـار متغیـر دانـش و 
آگاهـی، عالقه منـدی، انگیـزه و نگـرش نسـبت به کشـاورزی 
شـهری از نظـر آماری نقـش معنـی داری در پیش بینی متغیر 
گرایش نسـبت به کشـاورزی شـهری داشـتند. این چهار عامل 
بـه تنهایـی 73 درصـد از واریانـس کل متغیـر گرایش نسـبت 
بـه کشـاورزی شـهری را تبیین می کردنـد. همچنیـن، میزان 
گرایـش نسـبت به کشـاورزی شـهری بر میـزان دسـتاوردها و 
پیامدهـای مـورد انتظار از کشـاورزی شـهری اثـر معنی داری 
داشـته و ایـن عامل بـه تنهایی توانایـی 78 درصـد از واریانس 
دسـتاوردها و پیامدهـای مـورد انتظار از کشـاورزی شـهری را 

تبییـن می کند.
داد  نشان   )2017( همکاران  گریبتوس و  تحقیق  نتایج 
فراگیران در  بر مشارکت  روانشناختی و شخصی  عامل  دو 
دوره های آموزشی ترویج کشاورزی شهری تاثیرگذار هستند. 

 )2015( همـکاران  گرگـوری و  پژوهـش  یافته هـای 

نیـز گویـای آن اسـت کـه بـرای ترویـج و حمایت بیشـتر 

از محصول های تولیدی کشـاورزی شـهری، آموزشـگران 

الزم اسـت مفهوم هـای زیسـت محیطی را در برنامه هـای 

بـه  را  باغبانـی  نویـن  شـیوه های  گنجانـده،  آموزشـی 

اشـتراک بگذارند و دسترسـی همگان به آمـوزش باغبانی 

را فراهـم کنند.

همـکاران  نصیرشـمس الدین و  بررسـی های  نتایـج 

)2014( نیـز کـه به بررسـی نگرش همه ی مـردم جامعه 

نسـبت بـه کشـاورزي شـهري در مالـزي پرداخته انـد. 

نشـان داد بین سـالمت جامعه، امنیت و سـودمندی های 

ارتبـاط  اقتصـادي کشـاورزي شـهري از نظـر سـاکنان 

مثبـت و معني داري وجود دارد. این بررسـی، کشـاورزي 

سـودمندی های  بـا  اجتماعـي  مؤلفـه  یـک  را  شـهري 

اقتصـادي بـراي همـه ی افـراد شناسـایي کـرده اسـت و 

مالـزي را داراي تـوان بالقـوه )پتانسـیل( دسـتیابي بـه 

کشـاورزي شـهري مي دانـد.
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بـر  مؤثـر  عامل هـای   )2014( همـکاران  رضایـی و 
را  مالـزی در کشـاورزی شـهری  مشـارکت همـه ی مـردم 
بررسـی و نشـان دادند شـش عامل شـناخت جامعـه، نگرش، 
دسـتاورد اجتماعی، دسـتاورد اقتصادی، دسـتاورد سالمتی و 
دانش 73 درصد از واریانس مشـارکت فراگیران در کشاورزی 

شـهری را تبییـن می کننـد.
دیلـی و ولـف )2013( نیـز در نتایج پژوهش خود نشـان 
دادنـد، گرایـش فراگیـران در بـه کارگیـری نتایـج به دسـت 
آمـده از دوره هـای آموزشـی پـس از شـرکت در دوره هـای 
بـه  پرداختـن  انگیـزه  شـده و  پیـش  از  بیشـتر  یاد شـده، 
فعالیت هـای باغبانـی فراگیـران پس از شـرکت در دوره های 

آموزشـی، زیباسـازی محـل سـکونت عنوان شـده اسـت. 
کشـاورزی  بررسـی  بـه   )2010( هونولـد  تراوالیـن و 
شـهری و شـهروندی بوم شـناختی در فیلیپین پرداختند. این 
پژوهـش بـر پایه مشـاهده مشـارکتی و مصاحبه بـا رهبران و 
کشـاورزی  سـازمان  هفـت  در  جامعـه  مشـارکت کنندگان 
شـهری در فیلیپین صورت گرفت. نتایج نشـان داد کشاورزی 
شـهری مشـارکت و یادگیـری را ارتقا می دهـد و فرصت های 
مشـارکت و یادگیـری دربـاره نظام هـای شـهری و غذایـی را 
فراهـم می کنـد، تـا فراگیـران تنهـا مصرف کننده نباشـند و 
اقـدام  بـه کشـت محصول هـای آمـوزش دیـده  نیـز  خـود 
کننـد. تراوالیـن و هونولـد )2010( همچنیـن اظهـار کردنـد 
فراتـر از آمـوزش کشـاورزی و محیـط زیسـت، مشـارکت در 
ایـن فعالیت هـا در پـرورش مهارت های اجتماعی و سیاسـی 
مـورد نیـاز فراگیـران مؤثـر اسـت و فراگیرانـی بوم شـناخت 

پـرورش می دهـد. 
ترویـج و  کـه  باورنـد  ایـن  بـر  محققـان  راسـتا  ایـن  در 
آمـوزش  کشـاورزی شـهری از جمله منبع هـای ارتقای تأمین 
نظام هـای تغدیـه شـهری و امنیـت غذایـی اسـت و از دیـدگاه 
کشـورهای عضو سازمان ملل متحد، کشـاورزی شهری راهبرد 
)اسـتراتژی( مهمـی بـرای رسـیدن بـه این هدف های توسـعه 
هـزاره سـوم به شـمار می آیـد )دیبـان و همـکاران،2010(. به 

همیـن دلیل چند سـالی اسـت آموزش های ترویج کشـاورزی 
شـهری مـورد توجـه قـرار گرفتـه اسـت. برنامه هـای آموزش 
کشـاورزی شهری هنگامی ارزشـمند است که شواهد و مدارک 
مسـتند، قابـل اطمینان و معتبـر، تأثیر گذاری هـای آموزش را 
بـر تغییـر عملکـرد فراگیران در راسـتای گسـترش کشـاورزی 
شـهری نشـان دهد. بنابراین، مسـئله مهم شناسـایی وضعیت 
آموزشـی  در دوره هـای  فراگیـران شـرکت کننـده  عملکـرد 
ترویـج کشـاورزی شـهری و عامل هـای تأثیرگذار بر آن اسـت. 
یعنـی اینکـه تعییـن کنیـم چـه عامل هایی سـبب می شـوند 
تـا آموزش هـای انجام شـده منجـر بـه ایجـاد تغییرپذیری در 
عملکـرد فراگیـران بـه صـورت عملی و کاربـردی شـود. از این 

رو ایـن پژوهـش درصـدد اسـت به ایـن مهم بپـردازد.
 

روش شناسی
ایـن تحقیـق از نظـر ماهیت از نـوع پژوهش هـای کمی، 
از نظـر هـدف در زمـره تحقیقـات کاربـردی و از جهت روش 
علّـی- ارتباطـی و شـبه آزمایشـی اسـت. جامعـه آمـاری این 
پژوهـش کل فراگیـران شـرکت کننـده در دوره ی آموزشـی 
باغبانی-پـرورش سـبزی و صیفـی کشـاورزی شـهری برگزار 
شـده توسـط اداره کل آموزش شـهرداری منطقه 2 تهران در 
سـال 1398، می باشـند)N=80( کـه بـه صـورت داوطلبانه و 
اختیـاری در این دوره ها شـرکت داشـتند. در این پژوهش از 
روش سرشـماری اسـتفاده شـد. در دوره ی آموزشـی پرورش 
کاشـت،  روش هـای  شـهری  کشـاورزی  صیفـی  سـبزی و 
داشـت و برداشـت محصوالتـی چـون خیـار، گوجـه فرنگی و 
نعنـاع، ترخـون،  قبیـل ریحـان،  از  انـواع سـبزی خوراکـی 
تربچـه، اسـفناج، شـاهی و تـره در خانـه بـا هدف زیباسـازی 
صیفـی،  سـبزی و  تـازه  مصـرف  تولیـد و  زندگـی،  محیـط 
افزایـش درآمد، حفظ محیط زیسـت و... بـه فراگیران آموزش 

داده می شـود. 
در طـرح دوره ی آموزشـی یادشـده هدف هـای آموزشـی 
اختصاصـی )هدف های رفتاری( متناسـب با دوره تدوین شـده 
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تدریـس  بـه  یادشـده  هدف هـای  برمبنـای  آموزشـگر  کـه 
می پـردازد و در پایـان دوره نیـز از فراگیـران انتظار مـی رود 
بتواننـد فعالیت هـای متناسـب بـا هـر هـدف را بـه صـورت 
درسـت و اصولـی انجـام دهنـد و مطالـب آمـوزش داده شـده 
را در عمـل بـه کار گیرنـد بـه گونـه ای کـه فراگیـر پـس از 
پایـان دوره ی آموزشـی بـه شایسـتگی های ویـژه ای ماننـد: 
شـناخت بذر سـبزی های خوراکی، اسـتفاده از خاک مناسـب، 
بـرای  مناسـب  مـکان  انتخـاب  مناسـب،  زمـان  در  آبیـاری 
کاشـت سـبزی ها در خانـه، اسـتفاده از  کودهـای زیسـتی و 
غیرشـیمیایی، رعایت عمق کشـت، انجام مبارزه غیرشـیمیایی 
عملیـات  اصولـی  درسـت و  انجـام  بیماری هـا،  آفت هـا و  بـا 
آبیـاری، تهیـه بسـتر مناسـب کشـت سـبزی ها، اسـتفاده از 
سـامانه آبیـاری قطـره ای برای آبیـاری، انتخاب زمان مناسـب 
کشـت سـبزی و صیفـی در خانـه بـا توجه بـه فصل، آشـنایی 
بـا روش هـای کشـت نشـاء سـبزی و رعایـت اصـول برداشـت 
سـبزی و صیفی، دسـت یابد. ایـن پژوهش در پی بررسـی این 

مهـم بـا تقلیـد از مـدل ارزشـیابی کـرک پاتریـک بود. 
بـرای گـردآوری داده هـای مورد نظـر پرسشـنامه ای دو 
بخـش بـر پایـه مـرور ادبیـات تهیـه شـد. بخش نخسـت در 
بخـش  فراگیـران و  حرفـه ای  فـردی و  ویژگی هـای  زمینـه 
دوم مبتنـی بـر گویه هـای تشـکیل دهنده ی سـطح واکنش 
مشـتمل بـر 14 گویـه، یادگیری شـامل 14 گویه بـه منظور 
بررسـی وضعیـت دانش و آگاهـی فراگیران شـرکت کننده در 
دوره ی آمـوزش کشـاورزی شـهری و 15 گویـه بـه منظـور 
بررسـی وضعیـت نگرش آن هـا و 14 گویه به منظور بررسـی 
دوره ی  در  کننـده  شـرکت  فراگیـران  عملکـرد  وضعیـت 
آموزشـی پـرورش سـبزی و صیفـی کشـاورزی شـهری بـود. 
بـرای سـنجش ایـن بخـش از طیـف 9 قسـمتی از خیلی کم 
)1( تـا خیلی زیـاد )9(، بهـره گرفتـه شـد. مقیاس سـنجش 
رتبـه ای بـود و از ضریـب آلفـاي ترتیبـی بهـره گرفته  شـد. 
میـزان ایـن ضریـب 0/97 محاسـبه شـد کـه بیانگـر پایایـی 
مناسـب پرسشـنامه بود. روایي شـکلی و محتوایي پرسشنامه 

نیـز توسـط اعضـای هیئـت علمـی دانشـگاه و متخصصـان و 
کارشناسـان کارآزمـوده و متخصصـان موضوعـی کشـاورزی 

شـهری تأیید شـد. 
پـس از تکمیـل پرسشـنامه ها نمـاد گـذاري، اسـتخراج 
داده هـا و انتقـال آن هـا به رایانه انجام  شـد. از آمـار توصیفي 
فراگیـران و  حرفـه ای  فـردی و  ویژگی هـای  بررسـی  بـرای 
ارزیابی اثربخشـی دوره ی آموزش کشـاورزی شهری با تقلید 
از مـدل ارزشـیابی کـرک پاتریـک در سـطح های واکنـش، 
دانـش، نگـرش و عملکـرد و از آمـار اسـتنباطي )رگرسـیون 
ترتیبـی و تحلیـل مسـیر( اسـتفاده شـد. پـردازش داده هـا با 

اسـتفاده از نـرم افـزار SPSS25 و AMOS23 انجـام شـد.
 

یافته ها
یافته هـای پژوهـش نشـان داد میانگیـن سـن فراگیرانی 
کـه در دوره ی آموزشـی باغبانـی- پـرورش سـبزی و صیفی 
بـود.  معیـار=3/9(،  )انحـراف  داشـتند 40/7 سـال  شـرکت 
آموزشـی  دوره ی  در  کننـده  شـرکت  فراگیـران  بیشـتر 
کشـاورزی شـهری )73/8 درصـد( را زنان تشـکیل می دادند 
کـه بیشـتر آنـان)53/7 درصد( متأهـل و 31/3 درصـد دارای 
مـدت  بـه  میانگیـن  طـور  بـه  بودنـد و  دیپلـم  تحصیـالت 
8/4 سـاعت )انحـراف معیـار=1/3( در کالس هـا و دوره هـای 
آموزشـی مرتبط با کشـاورزی شـهری شـرکت کرده و دارای 
12 سـال پیشـینه کار کشـاورزی بودند )انحراف معیار=1/6(. 
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جدول 1- ویژگی های جمعیت شناختی فراگیران شرکت کننده در دوره ی آموزشی باغبانی- پرورش سبزی و صیفی کشاورزی شهری

نماانحراف معیارمیانگیندرصد انباشتهدرصدفراوانیسطح متغیرمتغیر

سن)سال(

2033/73/740/73/943 سال و کمتر

21-291215/018/7

30 - 391518/837/5

40 - 492227/565/0

50 - 591923/788/7

60911/3100 سال و بیشتر

جنسیت
زن--------5973/873/8زن

2126/2100مرد

وضعیت تأهل
متأهل--------3746/346/3مجرد

4353/7100متأهل

سطح تحصیالت

دیپلم--------2531/331/3دیپلم

1721/225/5فوق دیپلم

3037/590لیسانس

فوق لیسانس و 
باالتر

810/0100

پیشینه کار 
کشاورزی)سال(

52227/527/512/011/69 سال و کمتر

6-10810/037/5

5062/5100بیشتر از 10 سال

شرکت در 
کالس ها و 
دوره های 
آموزشی 

ترویجی مرتبط 
با کشاورزی 

شهری)ساعت 
آموزش( 

8 ساعت52126/226/28/41/3 ساعت و کمتر

104657/583/7-6 ساعت

بیشتر از 10 
ساعت

1316/3100
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 رتبه بندی گویه های سطح واکنش فراگیران 
باغبانی-پرورش  آموزشی  دوره ی  به  نسبت 

سبزی و صیفی کشاورزی شهری
در ایـن قسـمت گویه هـای مربـوط بـه متغیـر سـطح 

باغبانـی-  آموزشـی  بـه دوره ی  نسـبت  فراگیـران  واکنـش 
پرورش سـبزی و صیفی کشـاورزی شـهری بر مبنای ضریب 

رتبه بنـدی شـد)جدول 2(. تغییرهـا 
 

جدول 2- رتبه بندی گویه های تشکیل دهنده ی واکنش فراگیران نسبت به دوره ی آموزشی باغبانی-پرورش سبزی و صیفی 
کشاورزی شهری

میزان برآورده شدن انتظار فراگیران در هریک 
انحراف میانگیناز موارد زیر

معیار
ضریب 
رتبهتغییرها

8/650/6770/0781/5شناسایی سبزی های فصلی

8/600/6680/0781/5شناخت عمق مناسب برای کاشت انواع سبزی در گلدان

8/580/7590/0883شناسایی مکان مناسب برای کاشت سبزی ها در خانه

8/440/7440/0894تهیه بستر مناسب کشت سبزی ها

8/560/8090/0945شناسایی بذور سبزی های مختلف

8/510/8110/0956شناخت بخش های خوراکی سبزی ها

8/381/0480/1257شناخت انواع سبزی و صیفی قابل کشت در خانه
8/201/1070/1358رعایت اصول برداشت سبزی و صیفی

7/781/2920/1669شناسایی مناسب ترین زمان برداشت سبزی و صیفی

شناسایی مناسب ترین زمان کشت سبزی و صیفی در خانه 
با توجه به فصل

7/531/4750/19610

6/251/5030/24011شناسایی بهترین زمان آبیاری گلدان های سبزی و صیفی

6/131/6270/26512روش کوددهی به سبزی ها

6/761/8960/28013چگونگی تهیه سم غیرشیمیایی برای سبزی ها

6/481/9160/29514آشنایی با روش های کشت نشاء سبزی
------7/771/16کل

 *مقیاس: خیلی کم=1   خیلی زیاد=9

بـر  همان گونـه کـه در جـدول 2، مشـاهده می شـود، 
پایـه میانگیـن 7/77 از 9)انحـراف معیـار= 1/16(، می تـوان 
بـه  نسـبت  فراگیـران  واکنـش  نتیجـه گرفـت کـه  چنیـن 
دوره ی آموزشـی باغبانی- پرورش سـبزی و صیفی کشاورزی 
ارزیابـی می شـود. بـر مبنـای  شـهری، در سـطح مطلـوب 
جـدول شـماره 1، انتظار فراگیـران از دوره در مـواردی چون 
"شناسـایی سـبزی های فصلـی" ،"شـناخت عمـق مناسـب 

بـرای کاشـت انـواع سـبزی در گلـدان" و "شناسـایی مـکان 
مناسـب برای کاشـت سـبزی ها در خانه" به ترتیـب اولویت  

بـه میـزان خیلـی زیـاد برآورده شـده اسـت.
 
 



شماره 53
تابستان 1399

147فصل نامه علمی پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی

 
جدول 3- رتبه بندی گویه های تشکیل دهنده ی دانش فراگیران شرکت کننده در دوره ی آموزشی باغبانی- پرورش سبزی و صیفی 

کشاورزی شهری

انحراف میانگیندانش فراگیران پس از شرکت کننده در دوره ی آموزشی
معیار

ضریب 
رتبهتغییرها

8/911/3180/1471تهیه بستر مناسب کشت سبزی ها

8/881/3160/1482شناخت انواع سبزی و صیفی قابل کشت در خانه

8/951/3400/1493مناسب ترین زمان کشت سبزی و صیفی در خانه با توجه به فصل

8/851/3790/1554بهترین زمان آبیاری گلدان های سبزی و صیفی

8/731/4580/1675روش تهیه سم های غیرشیمیایی برای سبزی ها

8/811/4850/1686شناخت بذر سبزی های مختلف

8/112/0680/2557روش بهینه کوددهی به سبزی ها

7/842/0220/2588آشنایی با روش های کشت نشاء سبزی

7/532/0440/2719شناخت سبزی های فصلی

7/582/2090/29110عمق مناسب برای کاشت انواع سبزی در گلدان

6/781/9810/29211شناسایی مکان مناسب برای کاشت سبزی ها در خانه

6/962/0770/29812شناخت بخش های خوراکی سبزی ها

7/282/2390/30713شناخت اصول صحیح برداشت سبزی و صیفی

7/342/2610/30814مناسب ترین زمان برداشت سبزی و صیفی

------8/861/77کل

*مقیاس: خیلی کم=1   خیلی زیاد=9

 

رتبه بندی گویه های سطح یادگیری فراگیران 
باغبانی- آموزشی  دوره ی  در  کننده  شرکت 

پرورش سبزی و صیفی کشاورزی شهری
بـه منظـور بررسـی سـطح یادگیـری فراگیـران شـرکت 
سـبزی و  باغبانی-پـرورش  آموزشـی  دوره ی  در  کننـده 
صیفـی کشـاورزی شـهری، گویه هـای تشـکیل دهنـده ی 
سـطح دانـش و نگـرش فراگیـران بر مبنـای ضریـب تغییرها 

.)5 3 و  شـماره ی  )جدول هـای  شـد  رتبه بنـدی 

فراگیـران  ایـن تحقیـق وضعیـت دانـش و آگاهـی   در 
شـرکت کننـده در دوره هـای آمـوزش کشـاورزی شـهری 
دوره هـای  در  شـرکت  از  بعـد  قبـل و  مرحلـه ی  دو  در 
آموزشـی مـورد بررسـی قـرار گرفـت. در جـدول شـماره ی 
فراگیـران  3، گویه هـای تشـکیل دهنـده ی سـطح دانـش 
شـرکت کننده در دوره های آموزش کشـاورزی شـهری پس 
از شـرکت در دوره هـای آموزشـی بـر مبنای ضریـب تغییرها 

رتبه بندی شـد.
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همان گونـه کـه در جدول 3، مشـاهده می شـود، بر پایه 
میانگیـن 8/86 از 9 )انحـراف معیـار= 1/77(، می توان چنین 
نتیجـه گرفـت که میـزان دانش فراگیـران شـرکت کننده در 
دوره ی آموزشـی باغبانی-پرورش سـبزی و صیفی کشاورزی 
شـهری پـس از شـرکت در دوره در سـطح زیـادی ارزیابـی 
می شـود. بـر مبنـای جـدول شـماره 2، گویه هایـی چـون 
"تهیـه بسـتر مناسـب کشـت سـبزی ها"، "شـناخت انواع 
سـبزی و صیفـی قابـل کشـت در خانـه" و "مناسـب ترین 
زمـان کشـت سـبزی و صیفـی در خانـه بـا توجه بـه فصل" 
بـه ترتیـب اولویت هـای اول تـا سـوم دانـش فراگیـران در 
زمینـه ی کشـاورزی شـهری را شـامل می شـوند. همچنیـن 
نتایـج حاصـل از بررسـی میـزان دانـش فراگیـران متقاضـی 
سـبزی و  باغبانی-پـرورش  آموزشـی  دوره ی  در  شـرکت  
صیفی کشـاورزی شـهری قبل از شـرکت در دوره نیز حاکی 
از آن بـود کـه میـزان دانـش فراگیـران متقاضی شـرکت  در 

جدول 4- مقایسه سطح دانش فراگیران قبل و بعد از شرکت در دوره هاي آموزشی کشاورزی شهری

tp-valueمیانگینمرحلهمتغیر

سطح دانش 
263/2262/2740/000قبل از شرکت در دوره

345/15بعد از شرکت در دوره

دوره ی آموزشـی باغبانی-پرورش سـبزی و صیفی کشاورزی 
شـهری قبـل از شـرکت در دوره در سـطح متوسـطی قـرار 

داشـت )میانگیـن 5/18 از 9 و انحـراف معیـار= 1/68(.
نتایـج آزمـون t وابسـته بـه منظـور مقایسـه میانگیـن 
وضعیـت دانـش فراگیـران قبـل و بعـد از شـرکت در دوره ی 
کشـاورزی  صیفـی  سـبزی و  باغبانی-پـرورش  آموزشـی 
شـهری نشـان داد کـه وضعیـت دانـش و آگاهـی فراگیـران 
شـرکت کننده در دوره ی آموزشـی باغبانی-پرورش سـبزی و 
دوره هـای  در  شـرکت  از  بعـد  شـهری  کشـاورزی  صیفـی 
آموزشـی بـا میانگیـن 345/15 به مراتـب از وضعیت دانش و 
آگاهـی آنـان قبـل از دوره بـا میانگیـن 263/22 بهتر اسـت. 
بنابـر نتایج بیـن دانش فراگیران متقاضی شـرکت در دوره ی 
آموزشـی باغبانی-پرورش سـبزی و صیفی کشـاورزی شهری 
 .)p=0/000( قبل و بعـد از دوره اختالف معناداری وجود دارد

 
نسبت  فراگیران  نگرش  گویه های  رتبه بندی 
باغبانی-پرورش سبزی و  آموزشی  به دوره ی 

صیفی کشاورزی شهری
در این مرحله گویه های تشـکیل دهنـده ی نگرش فراگیران 

نسـبت بـه دوره ی آموزشـی باغبانی-پـرورش سـبزی و صیفـی 
کشـاورزی شـهری بر مبنـای ضریب تغییرها رتبه بندی می شـود 

.)5 )جدول 

 جدول 5-رتبه بندی گویه های تشکیل دهنده ی نگرش فراگیران نسبت به دوره ی آموزشی باغبانی-پرورش سبزی و 
صیفی کشاورزی شهری

انحراف میانگیننگرش فراگیران شرکت کننده در دوره ی آموزشی
معیار

ضریب 
رتبهتغییرها

تولید محصول های آموزش دیده در این دوره  سبب مصرف بیش تر 
سبزی و صیفی در سبد غذایی خانواده و در نتیجه ارتقای سالمت 

آنان می شود.
8/540/990/1151
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انحراف میانگیننگرش فراگیران شرکت کننده در دوره ی آموزشی
معیار

ضریب 
رتبهتغییرها

با انجام توصیه های ارائه شده در این دوره آموزشی می توان باعث 
زیبایی و شادابی محل زندگی خود شد.

8/511/00/1172

شرکت در این دوره ی آموزشی سبب کاهش تخریب محیط زیست 
شهری می شود.

8/301/00/1203

7/761/100/1414شرکت در این دوره ی آموزشی در افزایش میزان تولید موثر است.

عرضه و فروش محصول های آموزش دیده در این دوره  سبب 
کارآفرینی و افزایش درآمد فراگیران می شود.

7/451/100/1475

7/111/100/1546تولید و پرورش سبزی و صیفی در خانه موضوع جدید و جالبی است.

7/091/110/1567شرکت در چنین دوره هایی را به دیگران نیز توصیه می کنم.

شرکت در این دوره ی آموزشی سبب شکل گیری فرهنگ مصرف 
روزانه و تازه ی سبزی و صیفی می شود.

7/031/130/1608

شرکت در دوره ی آموزشی پرورش سبزی و صیفی کشاورزی شهری 
برای جامعه شهری دارای اهمیت است.

6/891/150/1679

شرکت دوره ی آموزشی پرورش سبزی و صیفی کشاورزی شهری 
برای روستاییان مهاجرت کرده به شهر نیز سودمند خواهد بود.

6/681/200/17910

دوره ی آموزشی پرورش سبزی و صیفی کشاورزی شهری باعث 
آشنایي هر چه بیشتر فراگیران با شیوه هاي تولید موادغذایي 

مي شود.
6/491/270/19511

با کاربرد شیوه های آموزشی ارایه شده در دوره ی آموزشی پرورش 
سبزی و صیفی کشاورزی شهری آلودگی محیط زیست کاهش 

خواهد یافت.
6/461/290/19912

برگزاری دوره ی آموزشی پرورش سبزی و صیفی کشاورزی شهری 
سبب پایداری حفاظت محیط زیست می شود.

6/401/290/20113

دوره ی آموزشی پرورش سبزی و صیفی کشاورزی شهری با شرایط و 
امکانات فراگیران برای اجرا متناسب است.

5/381/300/24114

اجرای دوره ی آموزشی پرورش سبزی و صیفی کشاورزی شهری 
هزینه های زندگی را کاهش می دهد.

5/231/320/25215

------7/021/17کل

*مقیاس: موافقت 1 تا 9

ادامه جدول 5-رتبه بندی گویه های تشکیل دهنده ی نگرش فراگیران نسبت به دوره ی آموزشی باغبانی-پرورش سبزی و 
صیفی کشاورزی شهری
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بنابـر یافته هـای جـدول شـماره ی 5، بـر پایـه میانگین 
7/02 از 9)انحـراف معیـار= 1/17(، می تـوان چنیـن نتیجـه 
گرفـت کـه فراگیـران شـرکت کننـده در دوره ی آموزشـی 
پـرورش سـبزی و صیفی کشـاورزی شـهری نگـرش مطلوبی 
نسـبت بـه دوره های آموزشـی یادشـده داشـتند. همان گونه 
که در جدول 5، مشـاهده می شـود، گویه هایـی چون "تولید 
محصول هـای آمـوزش دیـده در ایـن دوره  سـبب مصـرف 
بیش تر سـبزی و صیفی در سـبد غذایی خانـواده و در نتیجه 
ارتقـای سـالمت آنان می شـود." ،"بـا انجام توصیه هـای ارائه 
شـده در ایـن دوره آموزشـی می توان باعث زیبایی و شـادابی 
محل زندگی خود شـد" و "شـرکت در این دوره ی آموزشـی 
سـبب کاهـش تخریـب محیط زیسـت شـهری می شـود" به 
ترتیـب اولویت هـای اول تـا سـوم نگـرش فراگیـران نسـبت 

بـه شـرکت در دوره ی آموزشـی پـرورش سـبزی و صیفـی 
کشـاورزی شـهری را تشـکیل می دهند. 

رتبه بندی وضعیت عملکرد فراگیران شرکت 
باغبانی-پرورش  آموزشی  دوره ی  در  کننده 

سبزی و صیفی کشاورزی شهری
در ایـن تحقیق وضعیت عملکرد فراگیران شـرکت کننده 
کشـاورزی  سـبزی و صیفـی  پـرورش  آموزشـی  دوره ی  در 
شـهری در دو مرحلـه ی قبـل و بعـد از شـرکت در دوره ی 
آموزشـی مورد بررسـی قـرار گرفـت. در جدول شـماره ی 6، 
گویه هـای مربـوط بـه عملکـرد فراگیـران پس از شـرکت در 
دوره ی آموزشـی باغبانی-پرورش سـبزی و صیفی کشاورزی 

شـهری بـر مبنـای ضریـب تغییرهـا رتبه بندی شـد.

جدول 6- رتبه بندی وضعیت عملکرد فراگیران شرکت کننده در دوره ی آموزشی باغبانی-پرورش سبزی و صیفی کشاورزی شهری

انحراف میانگینعملکرد فراگیران شرکت کننده در دوره ی آموزشی
معیار

ضریب 
رتبهتغییرها

8/901/3180/1481استفاده از بذر مناسب
8/661/4840/1712استفاده از خاک مناسب
8/591/6890/1963انجام آبیاری به هنگام

8/401/6580/1974نگهداری از گلدان یا سینی کشت در محل نورگیر 
8/631/8780/2175استفاده از کودهای زیستی و غیرشیمیایی

8/401/9850/2366رعایت عمق کشت

8/232/0310/2467مبارزه غیرشیمیایی با آفت ها و بیماری ها

7/842/1250/2718استفاده از فضای پشت بام برای کشت سبزی و صیفی
7/982/2160/2779استفاده از فضای تراس و بالکن برای کشت سبزی و صیفی

7/712/1710/28110انجام بهینه آبیاری 
7/552/3810/31511رعایت اصول برداشت سبزی و صیفی

7/192/5010/34712تهیه بستر مناسب کشت سبزی ها

6/852/6250/38313استفاده از سامانه آبیاری قطره ای

7/253/3950/46814انتخاب زمان مناسب کشت سبزی و صیفی در خانه با توجه به فصل
------8/012/10کل

*مقیاس: خیلی کم=1   خیلی زیاد=9
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بنابـر یافته هـای جـدول شـماره ی 6،  بـر پایـه میانگین 
8/01 از 9 )انحـراف معیـار= 2/10(، می تـوان چنیـن نتیجـه 
گرفـت کـه مطالـب آموزش داده شـده بـه فراگیران شـرکت 
کننـده در دوره ی آموزشـی باغبانی-پرورش سـبزی و صیفی 
کشـاورزی شـهری بـه میزان خیلـی زیـادی در محیط عملی 
کار، انتقـال یافتـه و در عمـل توسـط آنان به کار گرفته شـده 
اسـت. بـر مبنـای یافته هـای جـدول شـماره ی 5، فراگیران 
شـرکت کننـده در دوره هـای آموزشـی کشـاورزی شـهری 
پـس از شـرکت در دوره در انجـام اقدام هایی چون "اسـتفاده 
از بذر مناسـب" ،"اسـتفاده از خاک مناسـب" و "انجام آبیاری 

بـه هنـگام" بـه ترتیب اولویـت  موفق  تـر عمـل کرده اند.
عملکـرد  میـزان  بررسـی  از  حاصـل  نتایـج  همچنیـن 
فراگیـران متقاضـی شـرکت  در دوره ی آموزشـی باغبانـی-

پـرورش سـبزی و صیفـی کشـاورزی شـهری قبل از شـرکت 
در دوره نیـز حاکـی از آن بـود کـه میـزان عملکـرد فراگیران 

باغبانی-پـرورش  آموزشـی  دوره ی  در  شـرکت   متقاضـی 
سـبزی و صیفی کشـاورزی شـهری قبـل از شـرکت در دوره 
در سـطح ضعیفـی قـرار داشـت)میانگین 4/73 از 9 و انحراف 

معیـار= 1/23(.
نتایـج آزمـون t وابسـته بـه منظـور مقایسـه میانگیـن 
وضعیـت عملکـرد فراگیران قبـل و بعد از شـرکت در دوره ی 
کشـاورزی  صیفـی  سـبزی و  باغبانی-پـرورش  آموزشـی 
شـهری)جدول 7( نشـان داد کـه وضعیت عملکـرد فراگیران 
شـرکت کننده در دوره ی آموزشـی باغبانی-پرورش سـبزی و 
صیفی کشـاورزی شـهری بعد از شـرکت در دوره ی آموزشی 
بـا میانگیـن290/35  بـه مراتـب از وضعیـت عملکـرد آنـان 
قبـل از دوره بـا میانگیـن 182/29 بهتـر اسـت. بنابـر نتایـج 
بیـن عملکرد فراگیران متقاضی شـرکت در دوره ی آموزشـی 
باغبانی-پـرورش سـبزی و صیفـی کشـاورزی شـهری قبـل و 

 .)p=0/000( بعـد از دوره اختـالف معنـاداری وجـود دارد

جدول 7- مقایسه سطح عملکرد فراگیران قبل و بعد از شرکت در دوره هاي آموزشی کشاورزی شهری

tp-valueمیانگینمرحلهمتغیر

عملکرد 
182/29قبل از شرکت در دوره

51/3750/000
290/35بعد از شرکت در دوره

بنـدی  رتبـه  نتایـج   ،8 شـماره ی  جـدول  درنهایـت 
فراگیـران  عملکـرد  یادگیـری و  واکنـش،  سـطح های 
شـرکت کننده در دوره ی آموزشـی باغبانی-پرورش سـبزی و 

صیفـی کشـاورزی شـهری از دیـدگاه فراگیـران را بـر مبنای 
نشـان می دهد.  تغییرهـا  ضریـب 

جدول 8- رتبه بندی سطح های واکنش، یادگیری و عملکرد فراگیران  شرکت کننده در دوره ی آموزشی پرورش سبزی و صیفی

رتبهضریب تغییرهاانحراف معیار   میانگین*سطح
7/771/160/1491واکنش

7/021/170/1672یادگیری)نگرش(
8/861/770/2003یادگیری)دانش(

8/012/100/2624عملکرد
--------7/911/55کل

*مقیاس: خیلی کم=1 خیلی زیاد=9
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بنابـر جـدول شـماره ی 8، دوره ی آموزشـی باغبانـی-
پـرورش سـبزی و صیفی کشـاورزی شـهری در چهار سـطح 
واکنـش، دانـش، نگرش و عملکـرد به میزان زیـادی اثربخش 
ارزیابـی می شـود )میانگیـن= 7/91 از 9 و انحـراف معیـار= 
1/55(. بنابـر یافته هـا می تـوان چنیـن نتیجـه گرفـت کـه 
انحـراف معیـار= 1/16( و  از 9 و  واکنـش )میانگیـن= 7/77 
 )1/17 معیـار=  انحـراف  9 و  از   7/02 )میانگیـن=  نگـرش 
باغبانـی- آموزشـی  دوره ی  در  کننـده  شـرکت  فراگیـران 

پرورش سـبزی و صیفی کشـاورزی شهری نسـبت به دوره ی 
آموزشـی یادشـده، مطلـوب ارزیابـی می شـود. میـزان دانش 
باغبانـی- آموزشـی  دوره ی  در  شـرکت کننده  فراگیـران 

پـرورش سـبزی و صیفـی کشـاورزی شـهری در زمینـه ی 
کشـاورزی شـهری پـس از شـرکت در دوره نیـز در سـطح 

خیلـی زیـادی ارزیابی می شـود)میانگین 8/86 از 9 و انحراف 
معیـار= 1/77( و مطالـب آمـوزش داده شـده بـه فراگیـران 
شـرکت کننـده در دوره های آموزشـی کشـاورزی شـهری به 
میـزان خیلـی زیـادی در محیط عملی کار، انتقـال یافته و در 
عمـل توسـط آنان بـه کار گرفته شـده اسـت)میانگین 8/01 

از 9 و انحـراف معیـار= 2/10(.
مسـتقل  متغیرهـای  بیـن  رابطـه  بررسـی  منظـور  بـه 
پژوهـش اعـم از واکنـش، دانـش و نگـرش فراگیران شـرکت 
کننده در دوره ی آموزشـی باغبانی- پرورش سـبزی و صیفی 
کشـاورزی شـهری و میـزان تغییرپذیری ها در عملکـرد آنان 
پـس از شـرکت در دوره ي آموزشـی یادشـده از ضریب هـای 
همبسـتگی پیرسـون)بر حسـب نوع متغیر(، اسـتفاده شد که 

نتایـج آن در جـدول شـماره ی 9، مالحظه می شـود.

جدول9- رابطه ی بین وضعیت عملکرد عملکرد فراگیران شرکت کننده در دوره ی آموزشی باغبانی- پرورش سبزی و صیفی کشاورزی 
شهری با متغیرهای مستقل پژوهش

سطح معني داريضریب همبستگينوع آزموننوع مقیاسمتغیر                    ردیف

0/000**0/536اسپیرمنترتیبيواکنش1

0/000**0/489اسپیرمنترتیبينگرش2

0/000**0/440اسپیرمنترتیبيدانش 3

** سطح معني داري یک درصد

همان طـور که در جدول شـماره ی 9، مشاهده می شـود، 
بیـن متغیرهـای مسـتقل واکنش، دانـش و نگـرش فراگیران 
شـرکت کننده در دوره ی آموزشـی باغبانی- پرورش سبزی و 
صیفـی کشـاورزی شـهری و میـزان تغییـر در عملکـرد آنان 
پـس از شـرکت در دوره ي آموزشـی یادشـده ارتباط مثبت و 

معنـاداری در سـطح یـک درصد حاکم اسـت. 
بـا عنایـت به وجود رابطه معنی داری ضریب همبسـتگی 
متغیرهـای واکنش، دانـش و نگرش فراگیران شـرکت کننده 
صیفـی  سـبزی و  پـرورش  باغبانـی-  آموزشـی  دوره ی  در 
عملکرد،متغیرهـای  وابسـته  متغیـر  بـا  شـهری  کشـاورزی 
یاد شـده بـه عنـوان متغیر پیش بیـن وارد تحلیل رگرسـیون 

ترتیبـی شـدند. بـا توجـه بـه اینکـه متغیـر وابسـته تحقیـق 
بـه صورت ترتیبی اسـت از رگرسـیون ترتیبی اسـتفاده شـد 
تـا بتـوان وابسـتگی متغیر وابسـته را بـه متغیرهای پیشـگو، 

بیان کـرد.
بــه منظـور انجـام رگرســیون ترتیبـی در آغـاز، آزمون 
نسـبت احتمال مدل، بررسـی شـد. مقـدار بـه دسـت آمـده 
بــرای آمــاره کای اسکوئر در جدول شماره ی 10 گویای آن 

اسـت کـه مدل رگرسـیون یک مـدل معنادار اسـت.



شماره 53
تابستان 1399

153فصل نامه علمی پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی

جدول10- آزمون نسبت احتمال مدل
سطح معني داريکای اسکوئردرست نمایی تابع احتمالیمدل
64/639/30/000پایه

69/7نهایی

** سطح معني داري یک درصد

نتیجـه ی آزمـون نکویی بـرازش نیز در جدول شـماره ی 
11 آورده شـده اسـت. بـا عنایـت بـه معنـادار نبودن آمــاره 
کای اسـکوئر، مشـخص می شـود کـه متغیرهای مسـتقل به 

خوبـی می تواننـد احتمال تغییـر پذیری های متغیر وابسـته 
را پیش بینـی کننـد.

جدول 11- آزمون نکویی برازش مدل

سطح معني داريکای اسکوئرمدل

34/70/19پیرسون

39/30/23نهایی

بــرای محاســبه ضریب تعیین در رگرســیون ترتیبــی 
از آماره هـای ضریــب تعییـن پـزودو اسـتفاده شـد ضریـب 
 Cox(تعییــن بــه دســت آمــده یعنــی کاکـس و اسـنل
فـادن  مـک  )NagelKerke( و  کـرک  نـاگل   ،)and Snell

)McFadden(، بــه ترتیـب 0/56، 0/62 و 0/52 محاسبه شد 
کــه بـر مبنـای ضریب نـاگل کرک، متغیـرهــای مســتقل 

واکنـش، دانش و نگرش فراگیران شـرکت کننـده در دوره ی 

کشـاورزی  صیفـی  سـبزی و  پـرورش  باغبانـی-  آموزشـی 
شـهری، توانسـته اند 62 درصـد از احتمـال واریانـس متغیـر 
وابسـته عملکـرد آنـان پـس از شـرکت در دوره ي آموزشـی 

یادشـده را تبییـن کننـد.
ضریب های به دسـت آمده از رگرسـیون ترتیبی و سـطح 
معنـی داری بـرای هریـک از متغیرهای مسـتقل تحقیق، در 

جدول شـماره ی 12، آورده شـده است.

 جدول 12- متغیرهای تأثیرگذار بر عملکرد فراگیران شرکت کننده در دوره ی آموزشی باغبانی- پرورش سبزی و 
صیفی کشاورزی شهری 

متغیر
ضریب رگرسیون 

)B(
خطاي استاندارد 

)S. E(
آماره والد 

)Wald(
سطح  معني داري 

)Sig(
0/3570/0394/530/000واکنش
0/2460/0255/60/000نگرش
0/2090/0102/90/000دانش

2/110/5239/360/000مقدار ثابت

 R2pseudo NagelKerke=0.62
  R2pseudo Cox and Snell=0.56
R2pseudo McFadden =0.52
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در نهایـت نیـز بـه منظـور بررسـی عامل هـای تأثیرگذار 
بـر عملکـرد فراگیـران شـرکت کننـده در دوره ی آموزشـی 
باغبانی-پرورش سـبزی و صیفی کشـاورزی شـهری و تعیین 
اثرگذاری هـای مسـتقیم و غیرمسـتقیم متغیرهـای اثرگـذار 
در مـدل بـه منظـور تعییـن میـزان تأثیـر کل هـر یـک از 
متغیرهـای فـوق بـر عملکـرد فراگیـران شـرکت کننـده در 
دوره ی آموزشـی باغبانی-پرورش سـبزی و صیفی کشاورزی 
شـهری از مدل یابـی معادله هـای سـاختاری بـا اسـتفاده از 

نرم افـزار AMOS23، بهـره گرفتـه شـد. 
 )χ2=15/03( مقدار کای اسـکوئر به دسـت آمده در مدل
بـا درجـه آزادی df=11 در سـطح P=0/05 معنـادار نبـود 

)Sig=0/60(، لـذا شـرط معنادار نبودن کای اسـکوئر شـایان 
پذیـرش بـود. همچنیـن بـا توجـه بـه این که شـاخص-هاي 
بـرازش مـدل NFI برابـر CFI ،0/91 برابـر 0/92 و GFI برابر 
0/90 شـدند کـه نمایانگـر بـرازش خـوب مـدل بود و ریشـه 
میانگیـن مربعـات خطـای بـرآورد )RMSEA( نیـز 0/020 
شـد کـه بـرازش بسـیار خوبي را نشـان مـي داد. بـا توجه به 

شـاخص هاي ارایـه شـده، مـدل بـاال تأیید شـد. 
اثرگذاری هـای  نمایانگـر  مسـیر)نگاره ی1(،  نمـودار 
متغیـر  بـر  مسـتقل  متغیر هـای  غیرمسـتقیم  مسـتقیم و 
وابسـته عملکرد فراگیران شـرکت کننده در دوره ی آموزشی 
باغبانی-پرورش سـبزی و صیفی کشـاورزی شهری مي باشد. 

 

نگاره 1- تحلیل مسیر عامل های تأثیرگذار بر عملکرد فراگیران شرکت کننده در دوره ی آموزشی باغبانی-پرورش سبزی و صیفی 
کشاورزی شهری

  χ² = 15/03 ,    Sig=0/60,    df=11,   NFI=0/91,   CFI=0/92,   GFI=0/90  

RMSEA=0/020

(n=80)

تأثیر مستقیم متغیر مستقل بر متغیر وابسته        
     تأثیر غیرمستقیم متغیر مستقل بر متغیر وابسته     

بـر پایـه مدل، متغیر پیشـینه ی کار کشـاورزی فراگیران 
فراگیـران  بـر عملکـرد  بـه صـورت مسـتقیم  آنکـه  ضمـن 
شـرکت کننده در دوره ی آموزشـی باغبانی-پرورش سبزی و 
 P,=0/000( تأثیـر می-گذارنـد  صیفـی کشـاورزی شـهری 
β=0/38( بـا تأثیـر بـر دانـش )β=0/31=p,0/000(، نگـرش 

)β=0/43=p,0/000( و واکنـش)β=0/29=p,0/000( فراگیران 
شـرکت کننده در دوره ی آموزشـی باغبانی-پرورش سبزی و 
صیفـی کشـاورزی شـهری،  نیـز بـه طـور غیرمسـتقیم بـر 

عملکـرد آنـان تأثیـر گذار اسـت.
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کـه  اسـت  متغیرهایـی  جملـه  از  نیـز  فراگیـران  سـن 
ارتبـاط مثبـت و معنـاداری بـا عملکـرد فراگیـران شـرکت 
کننـده در دوره ی آموزشـی باغبانی-پرورش سـبزی و صیفی 
کشـاورزی شـهری دارد )β=0/41 P,=0/000( ضمـن آنکـه 
ایـن متغیر بـا تأثیـر بـر دانـش )β=0/30=p,0/000(، نگرش 
)β=0/23=p,0/000( و واکنش )β=0/20=p,0/000( فراگیران 
شـرکت کننده در دوره ی آموزشـی باغبانی-پرورش سبزی و 
صیفـی کشـاورزی شـهری،  نیـز بـه طـور غیرمسـتقیم بـر 

عملکـرد آنـان تأثیـر گذار اسـت.
دانـش فراگیـران از جملـه متغیرهایی اسـت کـه ارتباط 
مثبـت و معنـاداری بـا عملکـرد فراگیران شـرکت کننـده در 
دوره ی آموزشـی باغبانی-پرورش سـبزی و صیفی کشاورزی 

  .)β=0/48=p,0/000( شـهری دارد
ضمـن آنکـه ایـن متغیـر بـا تأثیـر بـر نگـرش فراگیـران 
)β=0/23=p,0/000(، نیـز بـه طـور غیرمسـتقیم بـر عملکرد 
باغبانـی- آموزشـی  دوره ی  در  کننـده  شـرکت  فراگیـران 
پرورش سـبزی و صیفی کشـاورزی شـهری تأثیر گذار اسـت.

شـرکت  فراگیـران  نگـرش  مـدل،  پایـه  بـر  همچنیـن 
کننـده در دوره ی آموزشـی باغبانی-پرورش سـبزی و صیفی 
کشـاورزی شـهری از جملـه متغیرهایـی اسـت کـه ارتبـاط 

 .)β=0/62=p,0/000( مثبـت و معناداری با عملکرد آنـان دارد
واکنش فراگیران نسـبت به دوره های آموزشـی باغبانی-

پرورش سـبزی و صیفی کشـاورزی شـهری نیز خود از جمله 
دیگـر عامل هایـی بـه شـمار می آیـد کـه بـه طـور مسـتقیم 
 .)β=0/67=p,0/000( می گذارنـد  تأثیـر  آنـان  عملکـرد  بـر 
فراگیـران  نگـرش  بـر  تأثیـر  بـا  متغیـر  ایـن  آنکـه  ضمـن 
)β=0/29=p,0/000(، نیـز بـه طـور غیرمسـتقیم بـر عملکرد 
باغبانـی- آموزشـی  دوره ی  در  کننـده  شـرکت  فراگیـران 
پرورش سـبزی و صیفی کشـاورزی شـهری تأثیر گذار اسـت

سـرانجام بـر پایـه مـدل، متغیرهـای سـابقه ی شـرکت 
فراگیـران در کالس هـا و دوره های آموزشـی ترویجی مرتبط 
با کشـاورزی شـهری)β=0/42 P,=0/000( و سطح تحصیالت 
آنـان)β=0/39 P,=0/000( نیـز بـر عملکرد فراگیران شـرکت 
کننـده در دوره ی آموزشـی باغبانی-پرورش سـبزی و صیفی 

کشـاورزی شـهری تأثیر می گذارند 
غیرمسـتقیم  مسـتقیم و  اثرگذاری هـای  جـدول 13، 
متغیرهـای اثرگـذار در مـدل، به منظـور تعیین میـزان تأثیر 
کل هـر یـک از متغیرهای فـوق بر عملکرد فراگیران شـرکت 
کننـده در دوره ی آموزشـی باغبانی-پرورش سـبزی و صیفی 

کشـاورزی شـهری را نشـان می دهد.

جدول 13- بررسی اثرهای مستقیم، غیرمستقیم و کل متغیرهای اثرگذار بر عملکرد فراگیران شرکت کننده در دوره ی آموزشی 
باغبانی-پرورش سبزی و صیفی کشاورزی شهری

اثر کلاثر غیرمستقیماثر مستقیممتغیر
0/3840/6100/994پیشینه ی کار کشاورزی

0/6720/1800/851واکنش
0/4130/4210/834سن
0/4850/1430/628دانش
0/623---0/623نگرش

شرکت در کالس ها و دوره های آموزشی ترویجی مرتبط 
با کشاورزی شهری

0/421---0/421

0/394---0/394سطح تحصیالت

N=80
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بـه  اسـتناد  بـا  می شـود،  مالحظـه  کـه  همان طـور 
یافته هـای جـدول شـماره ی 10 و بررسـی اثرگذاری هـای 
مـدل  در  اثرگـذار  متغیرهـای  غیرمسـتقیم  مسـتقیم و 
عامل هـای تأثیرگـذار بـر عملکـرد فراگیـران شـرکت کننده 
صیفـی  سـبزی و  باغبانی-پـرورش  آموزشـی  دوره ی  در 
کشـاورزی شـهری، مشـخص اسـت کـه متغیـر پیشـینه ی 
 ،)β=0/99(فراگیـران توسـط  کشـاورزی  فعالیـت  انجـام 
بیشـترین تأثیـر را بـر عملکـرد آنـان، دارد. پـس از آن نیـز 
متغیرهـای واکنـش فراگیـران نسـبت بـه دوره ی آموزشـی 
شـهری  کشـاورزی  صیفـی  سـبزی و  باغبانی-پـرورش 
)β=0/85(، سـن فراگیران)β=0/83(، دانش فراگیران شـرکت 
کننـده در دوره ی آموزشـی باغبانی-پرورش سـبزی و صیفی 
کشـاورزی شـهری)β=0/63( و نگـرش فراگیـران نسـبت بـه 
دوره ی آموزشـی باغبانی-پرورش سـبزی و صیفی کشاورزی 
شـهری )β=0/62( بیشـترین تأثیـر را بـر عملکـرد آنـان، دارا 
هسـتند. این در حالی اسـت که متغیرهای سـابقه ی شـرکت 
فراگیـران در کالس هـا و دوره های آموزشـی ترویجی مرتبط 
با کشـاورزی شـهری)β=0/42 P,=0/000( و سطح تحصیالت 
آنـان)β=0/39 P,=0/000( نیـز به ترتیب بر عملکرد فراگیران 
شـرکت کننده در دوره ی آموزشـی باغبانی-پرورش سبزی و 

صیفـی کشـاورزی شـهری تأثیـر می گذارنـد.

بحث و نتیجه گیری
بـر پایـه نتایـج به دسـت آمـده از این پژوهش بـر مبنای 
تحلیـل مسـیر، متغیـرهــای مســتقل  واکنـش، نگـرش و 
دانش فراگیران شـرکت کننده در دوره ی آموزشـی باغبانی- 
پرورش سـبزی و صیفی کشـاورزی شـهری، بـر عملکرد آنان 
پـس از شـرکت در دوره ي آموزشـی یادشـده تأثیرگذارنـد. 
ایـن یافته هـا بـا نتایـج پژوهش هـای سـروری و همـکاران 
)1389(، میرترابـی )1395(، گریبتـوس و همکاران )2017(، 
اوبـور و همـکاران )2015(،  گرگـوری و همـکاران )2015(، 
رضایـی و همـکاران )2014( و دیلـی و ولـف )2013( همسـو 
آموزش هـای  گونـه  هـر  برگـزاری  عبارتـی  بـه  می باشـد. 

فراگیـران  دانـش  اینکـه سـطح  کشـاورزی شـهری ضمـن 
را افزایـش داده و یادگیری شـان را آسـان می کنـد نگـرش 
آنـان را بـه فعالیت هـای کشـاورزی تقویـت کـرده و آنـان را 
ترغیـب بـه حفـظ و گسـترش اینگونـه فعالیت هـا می کنـد. 
از ایـن رو بـرای افزایـش تأثیـر دوره ی آموزشـی باغبانـی-

زیـر  مـوارد  شـهری  کشـاورزی  صیفـی  سـبزی و  پـرورش 
پیشنهاد می شـود:

آلودگی   3 بحران و چالش های  حاد شدن  به  عنایت  با 
هوای استان و باتوجه به نقش آموزش های کشاورزی شهری 
پاکیزه  آلودگی و  کاهش  آن  پی  در  فضای سبز و  تولید  در 
آموزشی  دوره ی  آموزش های  توسعه ی  هوا،  آب و  ماندن 
برای  شهری  کشاورزی  صیفی  سبزی و  باغبانی-پرورش 
به  آمده و می تواند  به شمار  تهرانی یک ضرورت  فراگیران 
منظور کمک به حل بحران آلودگی مورد توجه برنامه ریزان و 
مسئوالن استانی قرار گیرد بدین منظور افزایش ظرفیت و 
الزم و  مهم  این  تحقق  منظور  به  فیزیکی  زیرساخت های 
بوستان ها،  ایجاد  با  می تواند  افزایش  این  است.  ضروری 
طراحی محوطه های خصوصی و غیرخصوصی برای استفاده 
بهینه از منبع های انرژی در دسترس، توسعه گلخانه ها در 
ایحاد فضای سبز،  بالکن ها برای  بام خانه ها، توسعه  پشت 
برنامه نظارتی به منظور  ایجاد فضای سبز در آموزشگاه ها، 
ایجاد و همسو کردن تجهیزات و تأسیسات ساختمان ها برای 

صورت گیرد؛ گیاهان  آبزیان و  پرورش 

مسیر   3 تحلیل  یافته های  برمبنای  اینکه  به  توجه  با 
مشخص است که متغیر پیشینه ی انجام فعالیت کشاورزی 
توسط فراگیران شرکت کننده در دوره ی آموزشی باغبانی-

تأثیر  بیشترین  شهری،  کشاورزی  صیفی  سبزی و  پرورش 
را بر عملکرد آنان، دارا است، پیشنهاد می شود در گزینش 
فعالیت  سابقه ی  عامل  به  دوره   در  شرکت  متقاضیان 

توجه گردد.  کشاورزی  حوزه ی  در  متقاضیان 

در این راستا با توجه به تأثیر سابقه ی شرکت فراگیران   3
در کالس ها و دوره های آموزشی ترویجی مرتبط با کشاورزی 
شهری بر عملکرد فراگیران شرکت کننده در دوره ی آموزشی 
باغبانی-پرورش سبزی و صیفی کشاورزی شهری، ضروری 
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دوره هـای  انـواع  مستمر  مداوم و  برگزاری  به  نسبت  است 
ترویجـی، کارگاه های آموزشـی، بازدیدهـای علمـی، کاربـرد 
شـیوه ی آموزشـی مدرسـه در مزرعـه و دیگـر روش هـا و 
راهکارهـای آموزشـی کـه جنبـه کاربـردی و عملـی بـودن 

آن هـا بیشـتر اسـت، برنامه ریزی گردد. 

عملی و   3 آموزش  دوره هاي  برگزاري  منظور  بدین 
کاربردی مرتبط با کشاورزي شهري براي افزایش مشارکت 
شهري  کشاورزي  فعالیت هاي  به  اقدام  براي  فراگیران 

پیشنهاد می گردد؛

انـواع   3 مستمر  مداوم و  برگزاری  منظور  به  همچنین 
کالس ها و دوره های آموزشی ترویجی مرتبط با کشاورزی 
شهری، ایجاد ائتالف و همکاري بین سازمان ها و اداره ها از 
افزایش  براي  و...  کشاورزی  جهاد  وزارت  شهرداری،  جمله 
آگاهي همگانی در زمینه ترویج کشاورزي شهري ضروری 

نظر می رسد؛ به 

استفاده از ظرفیت رسانه های جمعی در جلب مشارکت   3
فراگیران نیز در این خصوص می تواند مؤثر واقع گردد. بدین 
به  را  برنامه های حمایتی خود  دولت  دارد  منظور ضرورت 
منظور ترغیب فراگیران و با هدف توسعه و ترویج کشاورزي 
شهري با استفاده از توان اطالع رسانی شبکه های تلویزیونی و 

رادیویی گسترش بخشد؛

همچنین ضروری است کشاورزی شهری در طرح های   3
توسعه شهری و وضع قوانین و مقررات الزم برای الزامی شدن 
بخش  نیز یک  منطقه ها  در شهرداری  گنجانده شده و  آن 
کشاورزی  مشاوره ای  فعالیت های  سازماندهی  برای  مجزا 

شهری ایجاد و تأسیس شود؛ 

پیش   3 از  مدون و  تعیین سازوکار  نیز  در سطح کالن 
تعیین شده برای اجرای دوره های آموزشی ترویج کشاورزی 
شهری در برنامه های توسعه کشور سبب استمرار برگزاری 
چنین دوره هایی خواهد شد. برای این منظور تأکید بر آن 
است، کشاورزی شهری با سیاست های مدیریت شهری تلفیق 

شده و به عنوان یک بخش مجزا از آن در نظر گرفته نشود.

پیشنهاد می شود به منظور ایجاد یک دید وسیع نسبت   3

به ترویج کشاورزی شهری و نهادینه کردن آن مطالعات بین 
رشته ای با همکاری کارشناسان و متخصصان علوم مختلف 
در مورد موانع و فرصت های آن صورت گیرد. بررسی ها نشان 
می دهد بیشتر مطالعات انجام گرفته در کشاورزی در حوزه 
روستایی بوده است و در زمینه کشاورزی شهری مطالعات 
کاربردی داخلی اندکی انجام گرفته است. بنابراین تا وقتی 
کشاورزی شهری در زمینه تحقیقات کاربردی دچار کمبود 
باشد نباید انتظار داشت سیاست گذاران حوزه کشاورزی در 

برنامه ریزی های خود برای توسعه آن سهمی قائل شوند.

به منظور ارتقای سطح دانش و نگرش فراگیران)سطح   3
یادگیری آنان( باید به موارد زیر توجه شود:

آموزشی  � دوره ی  در  فراگیران  مشارکت  میزان  افزایش 
باغبانی-پرورش سبزی و صیفی کشاورزی شهری؛

توجه به محتوای آموزشی ارائه شده و کاربردی تر کردن  �
محتوای مطالب؛

آموزشی و  � دوره ی  برگزاری  مکان  زمان و  به  توجه 
اطالع رسانی به هنگام و گسترده آن ها؛

کمک  � ابزار  از  بهره گیری  آموزش و  مکان  تجهیزکردن 
آموزشی با کیفیت؛

آسانگری دستیابی به امکانات و تجهیزات الزم به منظور  �
اجرایی کردن و انتقال مطالب آموزشی دوره در عمل توسط 

فراگیران؛
ترویجی و  � آموزش های  تشویقی،  سیاست های  اعمال 

از  فراگیران  بیشتر  استقبال  منظور  به  سازی  فرهنگ 
دوره ی آموزشی باغبانی-پرورش سبزی و صیفی کشاورزی 
ایجاد و  برای  شهرداری  در  قوانین  تدوین  مانند  شهری 
توسعه کشاورزی شهری، معافیت های مالیاتی به فراگیران 
محصول های  خرید  شهری،  کشاورزی  توسعه  صورت  در 
اضافه تولید شده توسط میدان های میوه و تره بار، برگزاری 
مکان های  در  مختلف و  منطقه های  در  آموزشی  دوره های 

مناسب برای فراگیران و ...؛
تدوین و اجرای دوره ی آموزشی باغبانی-پرورش سبزی و  �

صیفی کشاورزی شهری در منطقه های مختلف شهر تهران.
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Abstract

This causal-research study was conducted with the general purpose of factors affecting the performance of 

learners participating in the horticulture-vegetable and summer cultivation training course in urban agriculture. 

The statistical population of this study is the total number of learners participating in urban agriculture training 

courses held by the General Department of Municipal Education of Tehran Region 2 in 2019 (N = 80). In this 

study, census method was used. Data were collected using a questionnaire. The apparent and content validity of 

the questionnaire was confirmed by a group of experts and the estimation of the reliability of the questionnaire 

was provided by calculating the sequential alpha (α = 0.97). Data analysis was performed using SPSS25 and 

AMOS23 software. According to the findings, the reaction with an average of 7.77 and the attitude of learners 

towards the horticulture-vegetable and summer cultivation training course in urban agriculture with an average 

of 7.02 =, is considered desirable. The level of knowledge of the learners participating in this course before the 

course with an average of 5.18 at the average level and after participating in the course with an average of 8.86 

was very high. Path analysis findings using AMOS23 software also showed that the variable of agricultural 

work experience of learners (β = 0.99) has the greatest impact on their performance. Then the variables of 

learners 'reaction to the course (β = 0.85), age of learners (β = 0.83), knowledge (β = 0.63) and students' attitude 

towards the course (β = 0.62) They have the greatest impact on their performance. Meanwhile, the variables of 

learners' participation history in classes and extension training courses related to urban agriculture (β = 0.42) 

and their level of education (β = 0.39) Also affect the performance of learners participating in the training 

course of horticulture-vegetable growing and summer urban agriculture, respectively.Therefore, since urban 

agriculture is one of the components of sustainable urban development, citing the findings of this study can pay 

more attention to the training of learners in supporting decisions to achieve sustainable development by policy 

makers, planners and relevant managers. Be exploited.

Index Terms: Agricultural education, urban agriculture promotion, agricultural extension, sustainable 

development.
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