نیازهای آموزشی کشاورزان ...

نیازهای آموزشی کشاورزان شهری از دیدگاه شهروندان زنجان
کلثوم حمیدی ،1جعفر یعقوبی

2

 -1دانشجوی دکتری ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه زنجان
 -2دانشیار ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه زنجان

چکیده

کشـاورزان شـهری ،شـهروندان سـاکن شـهر هسـتند که به کشـاورزی در داخل شـهر و مناطق حاشـیه آن می پردازند .هدف

از ایـن تحقیـق شناسـایی نیازهـای آموزشـی کشـاورزان شـهری بـود .در ایـن تحقیق تحلیلـی ،برای سـنجش روایی پرسشـنامه
از اعضـای هیـأت علمـی و کارشناسـان مرتبـط و بـرای پایایـی آن از پیشآزمـون و محاسـبه ضریـب پایایـی تتـا اسـتفاده

شـد( .)θ=0/92جامعـه ی آمـاری تحقیـق را خانوارهـای دارای کشـاورزی شـهری شـهر زنجان در سـال  1395تشـکیل دادند که

شـمار آنـان بنـا بـر اعالم سـازمان پارک ها و فضای سـبز شـهرداری زنجـان  2300خانوار بود .بـرای تعیین حجم نمونـه از فرمول
کوکـران و روش نمونـه گیـری تصادفـی خوشـه ای اسـتفاده شـد ( )n=150کـه مناطـق سـه گانـه شـهر زنجان بـه عنوان خوشـه در

نظـر گرفتـه شـدند .شـیوه مبـارزه بـا آفـات و بیمـاری هـای گیاهـی ،اصـول بهینه کاشـت گیاهـان و اصـول بهینـه آبیاری ،شـیوه
مبـارزه غیـر شـیمیایی و زیسـتی (بیولوژیـک) بـا آفات ،اصـول بهینه عملیات سمپاشـی و آشـنایی با انواع سـموم و مـوارد کاربرد

آنهـا بـه ترتیـب بـه عنـوان نیازهای آموزشـی رتبه یک تا شـش بر پایـه ضریب تغییرات معرفی شـدند .تحلیل همبسـتگی نشـان
داد بیـن نیازهـای آموزشـی شـهروندان در زمینـه ی کشـاورزی و سـطح تحصیلات و میزان عالقه به کشـاورزی شـهری رابطهی

مثبـت و معنـی داری در سـطح یـک درصـد مشـاهده شـد .بیـن نیازهـای آموزشـی شـهروندان بـا متغیرهـای سـن ،میـزان فضـا

بـرای کشـاورزی شـهری و میزان پیشـینهی کار کشـاورزی همبسـتگی معنیداری وجود نداشـت .هـم چنین نیازهای آموزشـی
افـراد شـرکتکننده در دسـت کـم یـک دوره آموزشـی کشـاورزی به طـور معنـیداری کمتر از افـراد بـدون تجربه شـرکت در دوره

آموزشـی کشـاورزی ،بـود .بیـن شـهروندان مناطق سـه گانه شـهری زنجـان از نظر نیازهای آموزشـی کشـاورزی اختلاف معنی
داری مشـاهده نشد.

نمایه واژگان :کشاورزی شهری ،نیاز آموزشی ،ترویج شهری ،آموزش کشاورزی.
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مقدمه

مورینـو و کـوردوا .)2013 ،از بیـن بازدارنـده هـا و محدودیـت

حـدود نیمی از جمعیـت جهان در شـهرها زندگی می کنند

هـای پرشـمار یکـی از مهـم تریـن آن هـا بـه کـم بـود دانـش و

گرفتـه اسـت .بـا توجه بـه ادامه ی روند رشـد جمعیت شـهری

تولیـد ،انبـارداری ،فـرآوری و بازاریابی محصوالت بـر اثر نبود

و گـذار از زندگـی روسـتایی بـه روش زندگـی شـهری سـرعت
و محدودیـت هـای دسترسـی بـه منبـع هـا ،موضـوع پایداری
نظـام هـای شـهری تبدیـل بـه یـک نقطـه ی کانونـی بـرای
محققـان و برنامه ریزان شـهری شـده اسـت (کینـگ.)2016 ،

کشـاورزی شـهری نقـش مهمـی در کمـک بـه پایداری شـهرها
از جنبـه هـای گوناگون اجتماعی ،اقتصادی و زیسـت محیطی
ایفـا مـی کنـد (دیل اسـترا و گیـراردت .)2000 ،متـداول ترین

تعریفی که از کشـاورزی شـهری وجود دارد و در بیشـتر نوشـته

هـا از آن اسـتفاده مـی شـود تعریفـی اسـت کـه موگـوت ارایـه

داده اسـت .بنـا بـر ایـن تعریـف ،کشـاورزی شـهری عبـارت
اسـت از یـک صنعـت مسـتقر در داخـل و پیرامـون شـهرها کـه

طـی آن بـا اسـتفاده از منبـع هـا ،خدمـت هـا و نیروی انسـانی

شـهری ،انـواع محصـول هـای خوراکـی و غیرخوراکـی تولیـد،

فـرآوری و توزیـع مـی شـود (موگـوت.)2010 ،

پاییـن بـودن سـطح مهـارت کشـاورزان شـهری در مدیریـت

خدمـات ترویـج و تحقیـق در زمینـه کشـاورزی شـهری بـر می
گـردد (لیـن و همـکاران.)2015 ،

از نظـر سـازمان خواربـار و کشـاورزی (فائـو) ،ترویـج

کشـاورزی یـک نـوع خدمـت یا نظامی اسـت کـه بـا روش های
آموزشـی ،کشـاورزان را یـاری مـی کنـد تـا روش هـا و دیـدگاه

هـای مرسـوم کشـاورزی خـود را اصلاح کـرده و کارایـی و
بازدهـی تولیـد را افزایـش دهنـد (میرزایـی و همـکاران،

 .)1386بیـش از یـک سـده اسـت کـه واژه ی ترویج در سراسـر
جهـان در ارتبـاط بـا بهبـود کشـاورزی بـه کار مـی رود امـا در
سـال هـای اخیـر نقـش بیـن المللـی آمـوزش هـای ترویـج
بـر توسـعه کشـاورزی ،بـه ویـژه در کشـورهای کمتـر صنعتـی

متمرکـز شـده اسـت (لوپـز و برونینـگ .)2002 ،برابـر دسـته
بنـدی موشـر ،خدمـات آموزشـی ترویـج کشـاورزی بـه عنـوان

مهـم تریـن ویژگـی کشـاورزی شـهری آمیختـن بـا نظـام

یکـی از عامـل هـای تسـریع کننـده توسـعه کشـاورزی اسـت

یـک پارچگـی از یـک سـو بـا اسـتفاده از منابـع شـهری ماننـد

در گذشـته ،مأموریت ترویج ،کسـب اطالعـات از مرکزهای

اقتصـادی ،اجتماعـی و زیسـتمحیطی شـهری اسـت .ایـن
زمیـن ،آب ،نیـروی کار و پـس ماندهـای آلـی شـهری امـکان
پذیـر شـده و از سـوی دیگـر در نتیجـه هایـی اسـت کـه بـر

امنیـت غذایـی ،محیط زیسـت ،اقتصـاد ،انسـجام اجتماعی،

فرهنـگ ،سلامت جسـمی و روحـی و کاهـش فقـر دارد
(دیلمـن.)2016 ،

در کشـورهای توسـعه یافته برنامه ریزان شـهری ،سـازمان

هـای اجتماعـی و سیاسـتگذاران ،کشـاورزی شـهری را یـک
ابزار ارزشـمند برای توسـعه ی اقتصادی ،حفظ فضای سـبز و
بهبـود امنیـت غذایی مـی دانند (فاکـس و همـکاران.)2015 ،

امـا ،در کشـورهای در حـال توسـعه برخالف این که کشـاورزی

شـهری پدیـده جدیـدی نیسـت (برایلـد .)2003 ،چالـش هـا
و بازدارنـده هـای پرشـمار و مختلفـی پیـش روی آن وجـود
دارنـد .در ایـن کشـورها بسـیاری از برنامـه ریـزان و مدیـران

شـهری ،کشـاورزی شـهری را به رسـمیت نمی شناسـند .آنان

شـهر را محـل اسـکان ،حمـل و نقـل ،فعالیـت هـای تجـاری
و صنعتـی می-داننـد و بـر ایـن باورنـد کـه کشـاورزی در شـهر

بـازده پایینـی دارد (دیل اسـترا و گیـراردت ،2000 ،واسـکوئز

(هافمـن.)2014 ،

تحقیقاتـی و آموزشـی و انتقـال آن هـا بـه ذی نفعـان ایـن
اطالعـات در مناطـق روسـتایی بـوده و در واقـع ترویـج عمـده

تریـن منبـع آمـوزش هـای پیوسـته بزرگسـاالن و آمـوزش
جوانـان روسـتایی بـه شـمار مـی آمـده اسـت .اگرچـه افزایش

سـطح پوشـش مراجعـه کننـدگان روسـتایی نشـان دهنـده ی

تـوان و اثربخشـی ترویج اسـت ،لیکـن اکنون ترویـج رویکردی

در جهـت آمـوزش کشـاورزان شـهری نیـز دارد (وودسـن و

همـکاران.)2008 ،

کشـاورزی شـهری بـه عنـوان راهبـردی نوظهـور در فراینـد

توسـعه پایـدار شـهری ،راه جدیـدی بـرای شناسـاندن نظـام
ترویـج بـه محیـط زیسـت شـهری اسـت و ترویـج نیـز بـرای
کشـاورزی شـهری یک راهبرد آموزشـی و یکی از سازوکارهای

توسـعه آن اسـت (میرترابـی وهمـکاران .)1394 ،ترویـج
کشـاورزی شـهری زمینـه ی بالقـوه ای بـرای انتقـال اطالعات
مـی باشـد ،چـرا کـه مخاطبـان جدیـدی را تحـت پوشـش قرار
داده و برنامـه هـای جدیـدی را مـورد توجـه قـرار مـی دهـد

(ریـورا و همـکاران.)2001 ،
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مبنـای منطقـی هـر برنامـه وجـود نیـاز یـا مجموعـه ای از

کشـاورزی و عملیـات کشـاورزی مؤثـر بـر کیفیـت محصـوالت

بیـن آنچـه هسـت و آنچـه مطلـوب اسـت و بایـد به وجـود آید.

مسـتقیم و معنی داری بین سـن و میزان پیشـینه ی اشـتغال

نیازهاسـت (صبـوری و عمانـی .)۱۳۸۹ ،نیـاز وضعیتـی اسـت
بـه عبـارت دیگر ،شـکافی اسـت کـه بین سـطح کنونـی قابلیت

هـا و سـطوح باالتـر از آن وجـود دارد .در حیطـه ی آمـوزش،

نیـاز عبـارت اسـت از عملکرد شـغلی ضعیـف یا مهـارت ناکافی
کـه می-توانـد بـه وسـیله ی آموزش اصالح شـود و نیازسـنجی

عبـارت اسـت از فرآینـد تشـخیص کـم بـود و نارسـایی هـا در
دانـش و مهـارت هـا یـا مشـخص کـردن آن چیـزی کـه بایـد

آموخته شـود (زرافشـانی و همـکاران .)1390 ،نیازسـنجی به
عنـوان نقطـه ی اتـکای برنامه ریـزی های ترویجـی ،اطالعات

الزم بـرای تصمیـم گیـری در مـورد برنامـه هـای ترویجـی و
مدیریـت منابـع را فراهـم مـی کنـد (اسـتافل بیم و همـکاران،

)2012

کشـاورزی اسـت .هـم چنیـن یافتـه هـا نشـان دادنـد رابطه ی
در حرفـه کشـاورزی بـا میـزان نیاز آموزشـی وجـود دارد و بین
میـزان تحصیلات و میـزان درآمـد بـا میـزان نیـاز آموزشـی

رابطـه معکـوس و معنـی داری وجـود دارد.

شــکراله زاده و همــکاران( ،)۱۳۹۱در بررســی خــود بــا

هــدف تعییــن نیازهــای آموزشــی گلخانــه داران خیــارکار
شهرســتان گرمســار و بررســی رابطــه ی ایــن نیازهــا بــا ویژگــی
هــای گلخانــه داران نشــان دادنــد کــه مهــم تریــن نیازهــای

آموزشــی گلخانــه داران در مرحلــه هــای مختلــف پــرورش

خیــار گلخانــه ای ،شــامل؛ گزینــش رقــم هــای مناســب و
ســازگار بــا شــرایط منطقــه ،آشــنایی بــا نیازهــای دمایــی،
نــور و رطوبــت و نیــز آفــات مربوطــه و روش برداشــت خیــار

ترویـج بایـد ارزش ها و نیازهای جامعه شـهری را درک کند

مــی باشــد .هــم چنیــن یافتــه هــا نشــان داد ،بیــن متغیرهــای

انجام نیازسـنجی آموزشـی کشـاورزان شـهری بخـش ضروری

گلخانــه داران و نیازهــای آموزشــی آنــان رابطــه مثبــت و

و بـه آنهـا بپـردازد (میرترابـی و همـکاران .)1394 ،بنابرایـن،
از طراحـی برنامه های ترویج کشـاورزی شـهری اسـت (فاکس
و همکاران.)2015 ،

ســن ،تحصیــات ،ســطح زیــر کشــت و پیشــینه فعالیــت
معنــاداری وجــود داشــته اســت .هــم چنیــن بیــن میانگیــن
عملکــرد ،راه هــای ارتباطــی و دانــش فنــی گلخانــه داران بــا

اصالنـی و همـکاران ( ،)1394در بررسـی خـود بـا هـدف

متغیــر نیازهــای آموزشــی آنــان رابطــه منفــی و معنــی داری

نجـف آبـاد اصفهـان نشـان دادنـد کـه مهـم تریـن نیازهـای

دوره هــای آموزشــی-ترویجی و اســتفاده از راه هــای دریافــت

اولویـت بنـدی نیازهـای آموزشـی گلخانه داران در شهرسـتان

آموزشـی گلخانـه داران؛ کاربـرد فنـاوری هـای نوین ،آشـنایی
بـا گونـه ها و رقـم های مناسـب و پربازده بذرها برای کشـت در

گلخانـه ،روش مبـارزه بـا آفـات گیاهـان گلخانـه ای و چگونگی
کاهـش ضایعـات محصول می باشـند .بنـا بر نتایج ،بیشـترین
نیازهـای آموزشـی گلخانـه داران در مرحلـه داشـت گیاهـان

شـامل روش مبـارزه بـا آفـات و بیمـاری ها ،آشـنایی با سـم ها
و کودهـای مـورد اسـتفاده در تولیدهای گلخانـه ای و مدیریت
اسـتفاده از آنهـا می باشـد.

مشــاهده شــد و متغیرهــای ســطح زیــر کشــت ،شــرکت در
اطالعــات بیشــترین ســهم را در تبییــن تغییرپذیــری متغیــر

نیازهــای آموزشــی گلخانــه داران داشــتند.

مـرادی کفـراج و همـکاران ( ،)۱۳۹۱در بررسـی خـود بـا

هـدف تبییـن نیازهـای آموزشـی زنبـورداران اسـتان لرسـتان
در زمینـه-ی بازاریابـی نشـان دادنـد کـه شـناخت بـازار،
مدیریـت فـروش و ارتباطـات فـروش ،مهـم تریـن نیازهـای

آموزشـی بازاریابی زنبورداران را تشـکیل می دهند .شـناخت
کانـون هـای مصـرف ،شـناخت مکان هـای بیـان تقاضـا و نیاز

مردانی و پزشـکی راد ( ،)۱۳۹۳در بررسـی خود در اسـتان

گیـاه ،آگاهـی از قیمـت محصـول در بازارهـای فرامحلـی،

کشـاورزان پیرامـون مدیریـت کیفیـت محصـوالت کشـاورزی

خریـدار بـه پرداخـت قیمـت مناسـب ،اولویـت های آموزشـی

چهـار محـال بختیـاری بـا هـدف بـرآورد نیازهـای آموزشـی
دریافتند که ،نیازهای آموزشـی کشـاورزان شـامل ،انبارداری
محصـوالت کشـاورزی ،فـرآوری و تبدیـل محصـوالت

کشـاورزی ،بسـته بنـدی محصـوالت کشـاورزی ،آشـنایی
بـا رفتـار خریـداران ،مهـارت هـای بازاریابـی محصـوالت
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بـرآورد قیمـت مناسـب در معامله ها بـا حجم متفـاوت و اقناع
پاسـخگویان در زمینـه بازاریابـی محصـوالت تولیـدی خـود
بـوده اسـت .بنابـر نتایـج ایـن پژوهـش ،بیـن نیـاز آموزشـی

زنبـورداران در زمینـه بازاریابـی با برخـی از متغیرهـای فردی

چـون میـزان سـواد و میـزان مالکیت(شـمار کندوهـا) ،رابطـه

شماره  ،39زمستان 1395

منفـی و معنـی داری وجـود داشـت .آشـنایی زنبـورداران بـا

برداشـت مهـم تریـن نیازهـای آموزشـی آنـان بودنـد.

مؤثـری در افزایـش سـود نهایـی حاصـل از تولیـد و ارائـه

تولیدکننـدگان نخـود در هنـد نشـان دادنـد ،مهـم تریـن

فرایندهـای فـرآوری و بسـته بنـدی عسـل مـی توانـد نقـش
محصولـی سـالم و بـا کیفیـت بـه بـازار ایفـا کنـد.

نـاروکا و همـکاران ( ،)2016در بررسـی نیازهـای آموزشـی

نیازهـای آموزشـی آنـان شـامل؛ اصلاح خـاک بـا اسـتفاده از

پناهی( ،)۱۳۸۹در بررسـی خود با هدف سـنجش نیازهای

مـواد شـیمیایی ،شـناخت آفـات و بیماری هـا ،کاربرد حشـره

آموزشـی باغـداران شـامل کاربـرد بهینه سـم های شـیمیایی،

بـذر مـی باشـند .کـم اهمیـت تریـن نیـاز آموزشـی مربـوط بـه

آموزشـی باغداران سـیب کار نشـان داد که مهم ترین نیازهای

آشـنایی با عملیات کاشـت ،داشـت ،برداشـت ،مبارزه با آفات
و بیمـاری هـا ،اسـتفاده از ریز مغذی هـا و در نهایت انبارداری
می باشند.

کـش هـا ،علفکـش هـا و قـارچ کـش هـا و چگونگـی انتخـاب
شـیوه کاشـت و آماده سـازی بسـتر بـذر ،آشـنایی با رقـم های
پرمحصـول ،زمـان و روش مناسـب برداشـت و خرمـن کوبـی
مـی باشـد.

صبــوری و عمانــی( ،)۱۳۸۹در تحلیــل دیدگاه کارشناســان

فاکـس و همـکاران ( ،)2015پـروژه دو سـاله ای با همکاری

مختلــف نیازهــای آموزشــی پنبــه کاران اســتان ســمنان،

کشـاورزی شـهری در توسـعه پایـدار شـهری انجـام دادنـد.

ترویــج کشــاورزی اســتان ســمنان در زمینــه ی ســویگان
مهــم تریــن نیازهــای آموزشــی پنبــه کاران در شــش دســته ی

بیمــاری هــا و علــف هــای هــرز و آبیــاری ،روش هــای بهینــه
آمــاده ســازی زمیــن ،اســتفاده از نهــاده هــا و هورمــون هــای
شــیمیایی ،انبــارداری ،مبــارزه غیرشــیمیایی بــا آفــات دســته

بنــدی کردنــد.

وزارت مسـکن و شهرسـازی ،بـه منظـور بررسـی نقـش
نخسـتین اقـدام آنـان در این زمینه ،نیازسـنجی آموزشـی بود
که نشـان دادند کشـاورزان شـهری در چهـار حـوزه تولید غذا،

تجـارت غـذا ،سلامت غـذای خانـواده و شـرایط اجتماعـی،
اقتصـادی و زیسـت محیطـی الزم بـرای تولیـد غـذا در سـطح

جامعـه نیـاز بـه آمـوزش هـای ویـژه دارنـد.

صبـوری و مینایـی( ،)۱۳۸۸در بررسـی نیازهای آموزشـی

اوبـور و همـکاران( ،)2015پژوهشـی را در شـهر سـونیانی

آموزشـی گلخانـه داران در پنـج دسـته ی هـرس بوتـه هـا و

دربـاره اسـتفاده از کـود انجـام دادنـد ،نتیجـه نشـان داد کـه

گلخانـه داران گرمسـار نشـان دادنـد کـه مهـم تریـن نیازهـای

آبیـاری مناسـب؛ مراحـل داشـت (شـامل هوادهـی و تنظیـم
دمـا ،رطوبـت و نـور ،مبـارزه بـا آفـات ،بیمـاری هـا و علـف

هـای هـرز)؛ مراحـل کاشـت ( شـامل آمـاده سـازی زمیـن و
جوانـه دار کـردن بـذر)؛ انبـارداری ،بسـته بنـدی و بازاریابی و
اسـتفاده از ریزمغـذی ها دسـته بنـدی می شـوند .در حالی که
کارشناسـان کشـاورزی نیازهـای آموزشـی گلخانـه داران را در

آبیـاری مناسـب ،آشـنایی بـا آفـات و بیمـاری هـا ،علـف های

هـرز و رقـم های سـازگار و مناسـب گیاهان مورد نظـر ،مراحل
داشـت و کنترل زیسـتی (بیولوژیک) ،تغذیه شـیمیایی ،روش

هـای کاشـت ،روش هـای مناسـب افزایـش کیفیـت محصول و

فراینـد پـس از برداشـت تشـخیص دادنـد.

غنـا بـا هـدف سـنجش دانـش سـبزیکاران حاشـیه ایـن شـهر
97درصـد از سـبزی کاران بـرای بهبـود حاصـل خیـزی خـاک
از کـود شـیمیایی اسـتفاده مـی کننـد و بـا وجـود در دسـترس
بـودن کودهـای آلـی ماننـد کود مرغـی اسـتفاده از آنهـا در حد

بسـیار کمی می باشـد .هم چنین نشـان دادند که در مجموع،
دانش محدود کشـاورزان نسـبت به اسـتفاده از کود و مدیریت

آن و قیمـت بـاالی کودهای شـیمیایی اسـتفاده از این نهاده را
محـدود کـرده اسـت .در ایـن پژوهـش تأکیـد شـد کـه آموزش

هـا دربـاره مدیریـت و کاربـرد بهینه کودهـا با دریافـت خدمات
ترویـج کشـاورزی ،رسـانه ها و مراکز فـروش این نهـاده ها باید
افزایـش یابـد تا به ایـن طریق امکان اسـتفاده پایـدار از کودها

فراهم شـود.

موسـوی و چیذری(،)۱۳۸۶نیازهـای آموزشـی سـیب

ژانـگ و همـکاران ( ،)2015در نتایـج بررسـی خـود بـا

محصـول را بررسـی کردنـد و دریافتنـد کـه میـزان دانـش فنی

تسـهیم اطالعـات بیـن سـبزی کاران و فروشـندگان نشـان

زمینـی کاران شهرسـتان عجـب شـیر در زمینـه بازاریابـی
سـیب زمینـی کاران در مـوارد قیمـت گـذاری و شـناخت بـازار
در کـم تریـن حـد بوده و شـناخت بـازار و فعالیت هـای پیش از

هـدف تحلیـل نیازهـای اطالعاتـی سـبزی کاران و راهبردهای
دادنـد کـه مهـم تریـن نیـاز اطالعاتـی سـبزی کاران در زمینـه
بازاریابـی محصوالتشـان مـی باشـد .یافته هـا نشـان دادند که
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هر دو گروه سـبزی کاران و فروشـندگان گرایش به پیوسـتن به

ایالـت پنسـیلوانیای آمریـکا نشـان دادنـد کـه پاسـخ گویـان

اطالعـات کشـاورزی موجـب افزایـش بهـره وری در تولیـد

مهـارت هـای زندگـی و بازاریابـی عالقمند می باشـند که بیش

یـک مرکـز نشـر اطالعـات کشـاورزی دارنـد ،چرا کـه مرکزهای

سـبزی هـا و بهبـود امنیـت غذایـی مـی شـود.

بـه طیـف گسـترده ای از موضـوع هـای تولیـدی ،مدیریتـی،

تـر آنـان بـا دریافت خدمات ترویـج می توانند مرتفع شـوند .از

عمانـی و خـادم ( ،)2011در بررسـی خـود بـا هـدف

 19مهارتـی کـه در قالـب این موضوع ها شناسـایی شـدند مهم

نشـان دادنـد کـه مهـم تریـن نیازآموزشـی آنـان در ارتبـاط بـا

محلـی ،برنامه-ریـزی بـرای اوقـات فراغـت و بازنشسـتگی،

شناسـایی نیازهـای آموزشـی ذرت کاران شهرسـتان دزفـول
کنتـرل زیسـتی آفـات ایـن محصـول اسـت .یافتـه هـا نشـان
دادنـد کـه بیـن دانش کشـاورزان با سـطح تحصیلات ،درآمد،

مشـارکت اجتماعـی ،دانـش فنـی و فعالیـت ترویجـی رابطـه

معنـاداری وجـود دارد.

تریـن آنها شـامل سـرویس و نگهداری تجهیـزات ،کار با دولت
مدیریـت کار و نیـروی کار ،بازاریابی ،مدیریـت آفات ،افزایش
بهـره وری در تولیـد محصوالت کشـاورزی و دامی می باشـند.
اوبوپایـل و همـکاران ( ،)2008دانـش کشـاورزان در زمینه

آفـات و بیمـاری هـای گیاهـی را بررسـی کردنـد و نشـان دادند

سـوودی و همـکاران ( ،)2010در بررسـی نیازهـای

کـه کشـاورزان مهم تریـن محدودیت تولید سـبزی هـا را آفات

نشـان دادنـد کـه از جملـه مهـم تریـن نیازهـای آموزشـی آنان

وابسـته بـه شـیوه هـای مبـارزه شـیمیایی بودنـد بنابرایـن نیاز

آموزشـی کشـاورزان فعـال در حـوزه هـای مختلـف کشـاورزی
شـامل جنبـه هـای مختلـف کسـب و کار کشـاورزی و تجـارت

و بیمـاری هـا مـی داننـد 98 .درصـد کشـاورزان بـه شـدت
بـه ترویج شـیوه هـای مدیریـت تلفیقی آفات بـرای کاهش این

محصـوالت کشـاورزی (ماننـد حسـابداری ،تحلیـل هزینـه -

وابسـتگی وجـود دارد.

نگهـداری دام ،کـود و سـموم شـیمیایی ،آفـات و بیمـاری هـا،

تولیدکننـدگان قهـوه را بررسـی کردنـد و نشـان دادنـد کـه مهم

سـود ،بازاریابـی) ،فعالیـت های کشـاورزی پایـدار ،مدیریت و

شـیوه هـای تولیـد محصـوالت ،مدیریـت مزرعـه ،قانـون هـا و
موضـوع هـای زیسـت محیطـی مـی باشـند.

هاشـمی و همـکاران( ،)2009در تحقیقـی نشـان دادنـد که

گروهـی از کشـاورزان کـه در کارگاه هـای آموزشـی مدیریـت

آفـات شـرکت کـرده انـد نسـبت بـه آنانـی کـه شـرکت نکـرده
انـد کارایـی فنـی باالتـری در سـه حـوزه مدیریت آفات شـامل

شناسـایی آفـات ،مدیریـت آفـت کـش هـا و اصـول کنتـرل
زیسـتی آفـات داشـتند.

لوپـز و برونینـگ ( ،)2002نیـز نیازهـای آموزشـی

تریـن نیازهای آموزشـی آنان شـامل شـیوه های پایدار کشـت
قهـوه ،آشـنایی و کشـت رقـم هـای جدیـد قهـوه و شـیوه هـای
نویـن فـرآوری ایـن محصـول مـی باشـند.

در زیمبابـوه نیـز تحقیقـی بـا هـدف تحلیـل نیازهـای

آموزشـی کشـاورزان زن توسـط مودیوکیوتـی و میلـر ()2002
انجـام شـد و نشـان دادنـد کـه مهـم تریـن نیازهـای آموزشـی
آنان شـامل کنتـرل بیماری هـای دامی ،دانش تغذیـه خانوار،

آشـنایی بـا چگونگـی دسترسـی بـه اعتبـارات و زمیـن مـی

محمد و همکاران ( ،)2009در دو ایالت تنسی و کارولینای

باشـد .کـم اهمیـت تریـن نیـاز آموزشـی ایـن افـراد مربـوط به

و کارهـای جایگزیـن شـامل پـرورش قـارچ ،پـرورش بـز و

برای مشـارکت در برنامـه های ترویجی عبـارت بودند از؛ ایاب

شـمالی آمریـکا نیازهـای کشـاورزان خـرده پا در زمینه کسـب
کشـاورزی ارگانیـک را مطالعـه کردند و دریافتنـد که مهم ترین

نیازهـای آموزشـی آنان شـامل شـیوه های تأمین مـواد غذایی
سـالم ،مهـارت هـای بازاریابـی و فـروش محصول سـر مزرعه،
مهـارت هـای تولیـدی و مدیریتی ،قوانین و شـرایط الزم برای

کشـت انـواع گیاهان بـود .بازدارنده های عمده زنان روسـتایی

ذهـاب ،کمبـود اطالعـات در مـورد فعالیـت هـای ترویجـی،

حجـم بـاالی کار منـزل و محدودیت زمان  ،وضعیـت جاده ای

ضعیـف و اجـازه همسـر.

مـرور تحقیـق های انجام شـده در زمینه نیازهای آموزشـی

توسـعه کشـاورزی ارگانیـک ،پـرورش قـارچ و پـرورش بـز می-

کشـاورزان نشـان مـی دهـد کـه بیـش تـر ایـن بررسـی هـا در

باربرچـک و همـکاران ( ،)2009در بررسـی خـود بـا هـدف

حالـی کـه بـا مطـرح شـدن کشـاورزی در شـهر و پیرامـون آن

باشند.

شناسـایی نیازهـای آموزشـی و ترویجـی کشـاورزان زن در
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شـهری ضـرورت دارد .بررسـی هـا نشـان مـی دهنـد کـه بیـن

داده هـا پرسشـنامه بـود کـه بـرای سـنجش روایـی آن از نظـر

زیـادی وجـود دارد.

روسـتایی دانشـگاه زنجـان و کارشناسـان کارآزمـوده سـازمان

کشـاورزان از نظـر نیازهـای آموزشـی موضـوع هـای مشـترک

اعضـای هیـأت علمـی گـروه ترویـج ،ارتباطـات و توسـعه

لـذا امـکان مشـترک بـودن نیازهـای آموزشـی کشـاورزان

جهـاد کشـاورزی اسـتان زنجـان و سـازمان پـارک هـا و فضـای

آنـان در شـدت و اولویـت ایـن نیازهـا اسـت و یـا تفـاوت هـا

ابـزار تحقیـق ،از انجـام آزمـون راهنما بـا  30نفر از شـهروندان

شـهری و روسـتایی نیـز باالسـت و عمـده تفاوت بیـن نیازهای

ممکـن اسـت متأثـر از هدف و انگیزه کشـاورزان از کشـاورزی،
نـوع و مقیـاس فعالیـت و فنـاوری مـورد اسـتفاده باشـد .در
بسـیاری از کشـورهای در حـال توسـعه گام هـای بزرگـی بـا

تلاش های ترویجی برای توسـعه کشـاورزی شـهری برداشـته

شـده اسـت .امـا در ایران بـا اینکه فعالیـت های کشـاورزی در

مقیـاس هـا و زمینـه هـای متنـوع از سـوی شـهروندان انجـام
می-گیـرد ،برنامـه هـای آموزشـی و ترویجـی نظـام منـدی از

سـوی نهادهـای مرتبـط بـا کشـاورزی بـه ویـژه سـازمان جهاد
کشـاورزی کـه هـم اکنون متولـی اصلی خدمات ترویجی اسـت
ارایـه نمی شـود.

سـبز شـهر زنجـان اسـتفاده شـد .بـه منظـور سـنجش پایایـی
و محاسـبه ضریـب تتـای ترتیبـی اسـتفاده شـد (.)θ =0/92
اطالعـات به دسـت آمـده حاصـل از تکمیـل پرسشـنامه ها ،با

اسـتفاده از نـرم افـزار  SPSS20مـورد تجزیـه و تحلیـل قـرار
گرفـت .در تحلیـل داده هـا و ارایـه-ی یافته ها افـزون بر روش

هـای آمـاری توصیفی و ضریب همبسـتگی از آمار اسـتنباطی
شـامل آزمـون مـن وایتنـی ( )Uو آزمـون کروسـکال والیـس
اسـتفاده شد.
یافته ها

از نظـر جنـس ۷۸ ،نفـر از پاسـخگویان ( ۵۲درصـد) مـرد و

انجـام بررسـی در زمینـه ی نیازهـای آموزشـی کشـاورزان

مابقـی یعنـی  ۷۲نفـر ( ۴۸درصـد) زن بودنـد .میانگیـن سـنی

آمـده از آن مـی توانـد در برنامـه ریـزی بـرای توسـعه ایـن نوع

جـوان تریـن آنـان  ۱۵سـال و مسـن تریـن آنان  ۶۰سـال سـن

شـهری یکـی از اقـدام هـای اولیـه ایسـت کـه نتایـج بـه دسـت
از کشـاورزی از سـوی مدیـران و برنامـه ریـزان مؤثـر باشـد.
مسـئله ای کـه در زمینـه کشـاورزی شـهری در شـهر زنجـان
وجـود داشـت این بود کـه نیازهای آموزشـی این گروه بررسـی

و شناسـایی نشـده بـود .در نتیجـه ،ایـن تحقیـق پژوهشـی
میدانـی بـود کـه بـا هـدف شناسـایی نیازهـای آموزشـی

کشـاورزان شـهری زنجـان انجـام گرفتـه اسـت و در ایـن زمینه
از دیـدگاه شـهروندان زنجـان اسـتفاده شـده اسـت.
روش شناسی

افـراد مـورد بررسـی  ۳۵/۱۵با انحـراف معیار  ۹/۳۱سـال بود.

داشـتند114 .نفـر ( 76درصـد) متأهـل و  36نفـر ( 24درصـد)
مجـرد بودنـد .از کل افـراد مـورد مطالعـه (یکـی از اعضـای

خانـوار) 67 ،نفـر ( 44/7درصـد) سرپرسـت خانـوار و  83نفـر
دیگـر ( 55/3درصـد) عضـوی غیـر از سرپرسـت خانـوار بودند.

محـل تولد  131نفـر ( 87/3درصد) شـهر و  19نفر دیگر (12/7

درصـد) روسـتا بوده اسـت.

فعالیـت هـای کشـاورزی  101نفـر از شـهروندان مـورد

بررسـی ( 67/3درصـد) محـدود بـه فضاهـای موجـود در خانـه
مسـکونی بـود و  49نفـر دیگـر ( 32/7درصد) افزون بر داشـتن

ایـن تحقیـق از نـوع تحقیقـات کمـی اسـت و از نظـر روش

فعالیـت هـای کشـاورزی در فضاهـای خانـه مسـکونی دارای

آمـاری ایـن تحقیـق را سرپرسـت خانـوار یـا یکـی از اعضـای

پیشـینه ی فعالیـت هـای کشـاورزی داشـته انـد .از کل افـراد

گـردآوری داده هـا ،از نوع تحقیقات میدانی می باشـد .جامعه

خانوار باالی  18سـال شهر زنجان تشـکیل دادند (.)N=2300
بـرای تعییـن حجـم نمونـه از فرمـول کوکـران اسـتفاده شـد که
در آن مقـدار انحـراف معیـار متغیـر اصلـی یعنی نیاز آموزشـی
بـه دسـت آمـده از مرحله پیـش آزمـون ( )0/64جاگذاری شـد

( .)n=150نمونـه هـا بـه روش نمونه گیری تصادفی خوشـه ای
از سـه منطقـه ی شـهر زنجـان انتخاب شـدند .ابزار گـردآوری

بـاغ یـا زمیـن زراعـی شـخصی بودنـد 32 .نفـر ( 21/3درصـد)

تنهـا  40نفـر ( 26/7درصد) دارای پیشـینه ی شـرکت در دوره

هـای آموزشـی مرتبـط بـا کشـاورزی بودنـد .سـی و هشـت
تـن از پاسـخگویان ( 25/3درصـد) در گذشـته بـرای دریافـت

راهنمایـی و مشـاوره به نهادهـای مرتبط با کشـاورزی مراجعه
کـرده انـد .توزیـع فراوانـی پاسـخگویان بـر پایـه ویژگـی هـای

فـردی در جـدول  ۱آمـده اسـت.
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نیازهای آموزشی کشاورزان ...

جدول -1توزیع پاسـخگویان برپایه ویژگی های فردی ()n=150
متغیر
سن (سال)

شمار اعضای خانوار (تن)

محل سکونت

شغل

سطح متغیر

فراوانی

درصد

درصد انباشته

15 -25
26 -35
36 -45
46 -55
 56و باالتر
1-2
3-4
 5و باالتر
منطقه 1
منطقه 2
منطقه 3
کارمند
آزاد
بیکار
خانه دار

22
58
51
18
1
34
87
29
52
41
57
48
61
8
33

14/7
38/6
34
12
0/7
22/7
58
19/3
34/7
27/3
38
32
40/7
5/3
22

14/7
53/3
87/3
99/3
100
22/7
80/7
100
34/7
62
100
32
72/7
78
100

میانگین انحراف معیار

نما

35/15

9/31

30

4

1

4

-

-

منطقه 3

-

-

آزاد

بنــا بــر جــدول  ،1حــدود نیمــی از افــراد مــورد بررســی (58

وضعیـت پاسـخگویان از نظر شـناخت و آشـنایی نسـبت به

ســوم افــراد ( 40/7درصــد) آزاد بــود .شــمار اعضــای خانــوار

پرسـش و طی طیف شـش سـطحی سـنجیده شـد (جدول.)2

درصــد) کــم تــر از  35ســال ســن داشــتند .شــغل بیــش از یــک

بیشــتر پاســخگویان ( 80/7درصــد) کمتــر از  5تــن مــی باشــد.

مفهـوم کشـاورزی شـهری و عالقه به کشـاورزی شـهری با یک

جدول -2توزیع پاسـخگویان برپایه ی آشـنایی و عالقه به کشاورزی شهری ()n=150
متغیر
آشنایی با کشاورزی شهری

عالقه به کشاورزی شهری

سطح متغیر

فراوانی

درصد

درصد انباشته

میانگین

انحراف معیار

هیچ
خیلی کم
کم
تاحدودی
زیاد
خیلی زیاد
هیچ
خیلی کم
کم
تاحدودی
زیاد
خیلی زیاد

4
17
39
67
21
2
0
6
11
51
56
26

2/7
11/3
26
44/7
14
1/3
0
4
7/3
34
37/3
17/3

2/7
14
40
84/7
98/7
100
0
4
11/3
45/3
82/7
100

2/60

1/00

3/57

0/99

هیچ( ،)0خیلی کم( ،)1کم ( ،)2تاحدودی( ،)3زیاد( ،)4خیلی زیاد()5

بنـا بـر جـدول  ،2میانگیـن میـزان آشـنایی بـا کشـاورزی

بـه منظـور مقایسـه میـزان آشـنایی بـا مفهـوم کشـاورزی

میـزان عالقـه به کشـاورزی شـهری نیـز در حـد زیـاد ( 3/57از

وایتنـی ( )Uاسـتفاده شـد .نتایـج در جـدول  3آورده شـده

شـهری  2/6یعنـی در حـد متوسـط بـه دسـت آمـد .میانگیـن
 )6بـه دسـت آمـد.
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جدول -3توزیع پاسـخگویان برپایه ی آشـنایی و عالقه به کشاورزی شهری ()n=150
متغیر گروه بندی

سطح

شمار

میانگین رتبه ای

U

Sig

جنس

زن
مرد
مجرد
متأهل
روستا
شهر
بلی
خیر
بلی
خیر
بلی
خیر
بلی
خیر

72
78
36
114
19
131
40
110
38
112
32
118
49
101

67/72
82/69
67/75
77/95
71/18
76/13
108/05
63/66
98/93
67/55
88/53
71/97
83/69
71/52

*2247/50

0/02

1773/00

0/19

1162/50

0/62

**898/00

0/00

**1237/50

0/00

*1471/00

0/04

2073/00

0/08

تأهل
محل تولد
شرکت در دوره های آموزشی
کشاورزی
مراجعه برای دریافت مشاوره
پیشینه ی کار کشاورزی
وضعیت مالکیت زمین زراعی یا باغ

**p≤0.01 *p≤0.05

بنـا بـر جـدول  ،3مقایسـه ی میـزان آشـنایی بـا کشـاورزی

دارنـد .همچنیـن نتایج مقایسـه میزان آشـنایی شـهروندان با

هـای فـردی نشـان مـی دهـد کـه بیـن میـزان آشـنایی افـراد

آنـان در سـطح  5درصـد معنـی دار شـد بـه عبارتی بـا احتمال

شـهری در گـروه هـای مختلـف شـهروندان برپایـه ی ویژگـی
برپایـه ی شـرکت در دوره هـای مرتبـط بـا کشـاورزی و

همچنیـن برپایـه ی مراجعـه بـه نهادهـای کشـاورزی بـرای
دریافـت خدمـات مشـاوره ای تفـاوت معنـی داری در سـطح
یـک درصـد وجـود دارد .بـه طـوری کـه بـا احتمـال  99درصـد

مـی تـوان گفـت شـرکت کننـدگان در دوره هـای آموزشـی

مرتبـط بـا کشـاورزی در مقایسـه بـا افـرادی کـه در ایـن دوره
هـا شـرکت نکـرده انـد و همچنیـن افـرادی کـه بـرای دریافـت

مشـاوره در زمینـه هـای مختلـف کشـاورزی بـه نهادهـای

کشـاورزی مراجعـه کـرده انـد در مقایسـه بـا افـرادی کـه هیـچ
مراجعـه ای نکـرده اند آشـنایی بیشـتری با کشـاورزی شـهری

کشـاورزی شـهری برحسـب جنسـیت و پیشـینه کار کشاورزی
 95درصـد مـی تـوان گفـت مردان نسـبت بـه زنـان و همچنین
کسـانی که پیشـینه کار کشـاورزی دارند در مقایسـه بـا افرادی
کـه بـدون پیشـینه کار کشـاورزی هسـتند آشـنایی بیشـتری

نسـبت به کشـاورزی شـهری دارنـد .نتایج مقایسـه گـروه های

مختلـف افـراد برحسـب دیگـر ویژگـی هـای فـردی معنـی دار
نشد .

نیازهـای آموزشـی کشـاورزان شـهری بـا  21مـورد و طیـف

لیکـرت پنـج سـطحی سـنجیده شـد .اولویـت بنـدی ایـن

نیازهـای آموزشـی در  9مـورد برپایـه ی ضریـب تغییـر در
جـدول  4آمـده اسـت.

جدول -4اولویت بندی نیازهای آموزشـی شـهروندان در زمینه کشـاورزی از دیدگاه افراد مورد بررسی ()n=150
نیازهای آموزشی
آشنایی با آفات و بیماری های گیاهی و شیوه مبارزه با آنها
اصول بهینه کاشت گیاهان
اصول بهینه آبیاری
شیوه مبارزه غیرشیمیایی و زیستی با آفات
اصول بهینه عملیات سمپاشی
آشنایی با انواع سموم و موارد کاربرد آنها
اصول کشاورزی پایدار (تولید محصول سالم با حفظ محیط زیست)
نیازهای غذایی گیاهان و انواع کودها

میانگین

انحراف معیار

ضریب تغییر

اولویت

3/67
3/50
3/48
3/63
3/58
3/57
3/57
3/49

1/04
0/99
0/99
1/08
1/08
1/08
1/09
1/06

0/28
0/28
0/28
0/30
0/30
0/30
0/30
0/30

1
1
1
2
2
2
2
2
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ادامه جدول4
نیازهای آموزشی
شیوه های بهینه کوددهی به گیاهان
اصول بهینه هرس انواع درختان و گلها
چگونگی انتخاب بذر و رقم مناسب
آماده سازی بستر کاشت
شیوه های مبارزه و کنترل علف های هرز
نکات بهداشتی و مسائل مرتبط با سالمت کشاورزان
اصول انبارداری محصوالت
اصول فرآوری محصوالت
آشنایی با تقویم باغبانی(زمان مناسب کاشت ،داشت و برداشت )
اصول بازاریابی محصوالت
روش استفاده از ادوات و ابزار کشاورزی
اصول نگهداری و پرورش طیور
اصول نگهداری وپرورش ماهی

میانگین

انحراف معیار

ضریب تغییر

اولویت

3/44
3/45
3/44
3/39
3/48
3/33
3/19
3/14
3/18
3/08
3/02
2/98
2/77

1/05
1/07
1/07
1/04
1/11
1/05
1/12
1/11
1/19
1/20
1/17
1/26
1/32

0/30
0/31
0/31
0/31
0/32
0/32
0/35
0/35
0/37
0/39
0/39
0/42
0/48

2
3
3
3
4
4
5
5
6
7
7
8
9

خیلی کم( ،)1کم( ،)2تاحدودی( ،)3زیاد( ،)4خیلی زیاد()5

بنـا بـر جـدول  ،4مهم تریـن نیازهای آموزشـی شـهروندان

در زمینـه کشـاورزی شـامل آشـنایی بـا آفـات و بیمـاری هـای

جـدول -5همبسـتگی بیـن متغیرهـای تحقیـق و نیازهای
آموزشـی کشـاورزی شـهروندان

گیاهـی و شـیوه مبـارزه بـا آنهـا ،اصـول بهینـه کاشـت گیاهـان

پیشرفت تحصیلی

اصـول بازاریابـی محصـوالت ،روش اسـتفاده از ادوات و ابـزار

سن

و اصـول بهینـه آبیـاری مـی باشـند .نیازهـای آموزشـی
کشـاورزی و اصـول نگهـداری و پـرورش طیـور و ماهی در سـه
اولویـت آخـر قـرار داشـتند.

میانگیـن سـطح نیـاز آموزشـی کشـاورزی پاسـخگویان در

حـد متوسـط ( )3/35بـا انحـراف معیـار  0/86بـه دسـت آمـد.

برای سـنجش همبستگی نیازهای آموزشـی شهروندان در

زمینـه کشـاورزی بـا متغیرهـای تحقیـق از ضریب همبسـتگی
اسپیرمن استفاده شـد(جدول.)5

Sig

R
0/04

سطح تحصیالت

**0/24
*0/18

0/04

**0/26

0/00

شمار دوره آموزشی کشاورزی

0/14

میزان آشنایی با مفهوم کشاورزی شهری

0/07

فضا برای کشاورزی شهری

میزان عالقه به کشاورزی شهری

0/60

0/00

*p≤0.05

0/09
0/37

**p≤0.01

شـهروندان عالقـه مندتـر بـه کشـاورزی بـوده انـد و هرچـه

بنـا بـر نتایج جـدول  ،5بیـن نیازهای آموزشـی شـهروندان

تحصیـل کـرده تر بوده و فضای بیشـتر برای کشـاورزی داشـته

سـطح  ،۰/۰۱میـزان تحصیلات در سـطح  ،۰/۰1میـزان

اسـت .بـه منظـور مقایسـه نیازهـای آموزشـی شـهروندان در

در زمینـه کشـاورزی و میـزان عالقـه بـه کشـاورزی شـهری در

فضـا بـرای کشـاورزی شـهری در سـطح  ۰/۰۵رابطـه مثبـت و

معنـی داری وجـود دارد .ایـن نتایج بیانگر آن اسـت که هرچه

انـد ،نیازهـای آموزشـی آنـان در زمینه کشـاورزی بیشـتر بوده
زمینـه ی کشـاورزی در بیـن گـروه هـای مختلـف از آزمون من
وایتنـی ( )Uاسـتفاده شـد (جـدول .)6

جدول -6تأثیر متغیرهای تحقیق بر نیازهای آموزشـی کشـاورزی شهروندان
متغیر گروه بندی

سطح

شمار

میانگین رتبه ای

U

Sig

جنس

زن
مرد
مجرد
متأهل

72
78
36
114

76/94
74/17
74/79
75/72

2704

0/70

2026/50

0/91

تأهل
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ادامه جدول 6
متغیر گروه بندی

سطح

شمار

میانگین رتبه ای

U

Sig

محل تولد

روستا
شهر
بلی
خیر
بلی
خیر
بلی
خیر
بلی
خیر

19
131
40
110
38
112
32
118
49
101

83/68
74/31
69/78
85/76
86/82
71/66
71/76
89/28
78/60
74/00

1089

0/38

*1989

0/03

1698

0/06

*1447

0/04

2322/50

0/54

شرکت در دوره های آموزشی
کشاورزی
مراجعه برای دریافت مشاوره
پیشینه ی کار کشاورزی
وضعیت مالکیت زمین زراعی یا باغ

*p≤0.05

بنـا بـر جدول  ،6مقایسـه ی گـروه های مختلف شـهروندان

از نظـر نیازهـای آموزشـی نشـان مـی دهد کـه شـرکت در دوره

هـای آموزشـی و پیشـینه ی کار کشـاورزی بـر نیـاز آموزشـی
کشـاورزی در سـطح پنـج درصد تأثیر داشـته اسـت .به طوری
کـه بـا احتمـال  95درصـد مـی تـوان گفـت نیازهـای آموزشـی

افراد شـرکت کننده در دسـت کم یک دوره آموزشـی کشاورزی

بـه طـور معنی داری کمتر از افراد بدون تجربه شـرکت در دوره

آموزشـی کشـاورزی بـود و افـرادی که پیشـینه ی فعالیت های
کشـاورزی نداشـته انـد در مقایسـه بـا افـرادی کـه پیشـینه کار

کشـاورزی داشـته انـد نیاز آموزشـی بیشـتری دارند.

**p≤0.01

سـوودی و همـکاران ( ،)2010هاشـمی و همـکاران (،)2009
اوبوپایـل و همـکاران ( )2009و مودیوکیوتـی و میلـر ()2002

همسـو مـی باشـد.

برگـزاری انـواع دوره هـای 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 ،ضمـن اینکـه
یادگیـری شـهروندان را آسـان مـی کنـد نگـرش آنـان را بـه

فعالیـت هـای کشـاورزی تقویـت کـرده و آنـان را ترغیـب بـه
حفـظ و گسـترش ایـن گونـه فعالیـت هـا مـی کنـد .با توجـه به

بـه منظـور مقایسـه دیـدگاه شـهروندان مناطـق سـه گانـه

جایـگاه و اهمیـت تولید محصوالت سـالم و ارگانیـک و رویکرد

والیـس اسـتفاده شـد و مشـخص شـد کـه اختلاف معنـی

دوره هـای مرتبـط بـا کنتـرل غیرشـیمیایی و زیسـتی آفـات ،

شـهر از نظـر نیازهای آموزشـی کشـاورزی از آزمون کروسـکال
داری بیـن شـهروندان مناطـق مختلـف شـهر از نظـر نیازهـای
آموزشـی کشـاورزی وجـود نـدارد ( P=0/4و .)X2=1/82
بحث و نتیجه گیری

شـهروندان بـرای مصـرف ایـن گونـه محصـوالت ،برگـزاری

بیمـاری هـا و علـف هـای هـرز و اسـتفاده از کـود هـای آلـی و
زیسـتی اهمیـت ویژه ای داشـته و بایـد در اولویـت آموزش ها

قـرار بگیـرد .همچنیـن بـا توجه بـه مطرح بـودن بحـران منابع

آبـی و پرهزینـه بـودن تأمیـن آب آشـامیدنی ،ترویـج شـیوه

بـر پایـه ی نتایـج بـه دسـت آمـده از ایـن پژوهـش ،مهـم

هـای نویـن آبیـاری و ترویـج شـیوه هـای اسـتفاده از پسـاب

شـامل آشـنایی با آفـات و بیماری هـای گیاهی و شـیوه مبارزه

بیـش تر شـهروندان ممکن اسـت هنگام تهیه بذر یا نشـای

تریـن نیازهـای آموزشـی شـهروندان در زمینـه ی کشـاورزی
بـا آنهـا ،اصـول بهینـه کاشـت گیاهـان و اصـول بهینـه آبیـاری

مـی باشـند .ایـن یافتـه هـا بـا نتایـج پژوهـش هـای اصالنـی
و همـکاران ( ،)1394پناهـی ( ،)1389صبـوری و امانـی
( ،)۱389صبـوری و مینایـی ( ،)1388نـاروکا و همـکاران
( ،)2016اوبـور و همـکاران ( ،)2015عمانـی و خادم (،)2011

هـای خانگـی ضـرورت مـی یابـد.

گیاهـان و دیگر نیازهای اولیه الزم برای کشـت گیاهان و تولید

محصـوالت کشـاورزی اعـم از زینتی و خوراکـی اطالعات اولیه
مـورد نیـاز را از فروشـندگان نهـاده هـای کشـاورزی دریافـت

کننـد و یـا از راهنمـای درج شـده روی نهـاده هـا و یـا آگاهـی
نامـه هـای پیوسـت آن هـا بـرای چگونگـی کاشـت گیاهـان بـه
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ویـژه در زمینـه انتخـاب بـذر و رقـم سـازگار و مناسـب و آمـاده

شـهروندانی اهمیـت داشـت کـه در مقیـاس هـای گسـترده

انجـام غیراصولـی عملیـات کاشـت گیاهـان منجـر به شکسـت

یافتـه بـا نتایـج بررسـی هـای مردانـی و پزشـکی راد (،)1394

سـازی بسـتر کاشـت اسـتفاده کننـد .امـا ،در بسـیاری مـوارد
در ایـن فعالیـت هـا شـده و در نهایـت دلسـردی شـهروندان و
توقـف فعالیـت هـای کشـاورزی از سـوی آنـان را بـه دنبـال
دارد .بنابرایـن برگـزاری دوره هـای ترویجـی در زمینه مراحل

کاشـت بایـد بـه طـور مسـتمر در دسـتورکار ترویـج قـرار بگیرد

تـا بـا ارائـه آموزش هـای اصولی و نظـام مند موجـب موفقیت،
تـداوم و توسـعه فعالیـت های کشـاورزی شـهری شـود.

تـر و بـا هـدف کسـب درآمـد و فـروش فعالیـت دارنـد .ایـن

شـکراله زاده و همـکاران( ،)1391مـرادی کفـراج و همـکاران
( ،)1391پناهـی( ،)1389موسـوی و چیـذری( ،)1386فاکس

و همـکاران( ،)2015ژانـگ و همـکاران( ،)2015سـوودی و

همـکاران( )2010و باربرچـک و همـکاران( ،)2009محمـد و

همـکاران ( )2009و لوپـز و برونینـگ ( )2002هـم راسـتا مـی
باشـد .بـه ایـن ترتیـب الزم اسـت ترویـج ضمـن شناسـایی

نیازهـای آموزشـی در زمینـه اصول انبـارداری محصوالت،

کشـاورزان شـهری عمـده کار ،در برنامه ریزی هـای خود دوره

بازاریابـی محصـوالت ،روش اسـتفاده از ادوات و ابـزار

را مدنظـر قـرار دهـد .رفـع نیازهـای آموزشـی ایـن دسـته از

فـرآوری محصـوالت ،آشـنایی بـا تقویـم باغبانـی ،اصـول
کشـاورزی و اصـول نگهـداری و پـرورش طیـور و ماهـی در
اولویـت هـای آخـر قـرار داشـتند .بـه عبارتـی ،از آن جـا کـه

فعالیـت هـای کشـاورزی در شـهر بـه صـورت محـدود و در
مقیـاس کـم و بیـش تـر با هـدف های تفریحـی و گـذران اوقات
فراغـت و تولیـد بـرای خودمصرفـی انجـام مـی گیـرد ،آموزش

و یادگیـری فـرآوری ،انبـارداری و بازاریابـی محصـوالت در
اولویـت هـای بعدی کشـاورزان شـهری قرار گرفتـه و یا به علت

محدودیـت فضـا و کمبـود منابـع مالـی و زیرسـاختی و امـکان
ایجـاد آلودگی در شـهر ،شـهروندان گرایشـی به نگهـداری دام

هـای آمـوزش کاربـردی بـرای رفـع نیازهـای آموزشـی آنـان
کشـاورزان شـهری و ایجاد آگاهی و مهـارت الزم در آنان عالوه

بـر رونـق اقتصـادی کشـاورز ،موجـب رونـق اقتصـادی شـهر و

حتـی بـا ایجـاد فرصـت هـای جدیـد شـغلی بـرای روسـتاییان

سـاکن در روسـتاهای پیرامون شـهرها موجب بهبـود وضعیت
اقتصـادی و سـطح زندگـی آنـان و کاهـش مهاجـرت شـان بـه
شـهر مـی شـود .از ایـن منظـر ،کاهـش مهاجـرت روسـتاییان
یکی از اثرات غیرمسـتقیم کشـاورزی شـهری اسـت کـه زمینه

سـاز توسـعه پایـدار جامعه شـهری و روسـتایی را خواهـد بود.

و طیـور و یـا پـرورش آبزیـان نداشـته باشـند.

در واقـع ایـن نیازهـای آموزشـی بیشـتر از سـوی معـدود
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پناهی ،ف .)۱۳۸۹( .تعیین نیازهای آموزشی باغ داران سیب کار (مطالعه موردی :شهرستان اقلید ،استان فارس).
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خیارکار شهرستان گرمسار .فصلنامه پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی.۱۰۹-۹۸ ،)23(4 ،

صبوری ،م .و مینایی ،ا .)۱۳۸۸( .طبقه بندی نیازهای آموزشی گلخانه داران شهرستان گرمسار از دیدگاه گلخانه داران

و کارشناسان کشاورزی .پژوهش های ترویج و آموزش کشاورزی.۴۸-۳۳ ،)3(2 ،
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 تحلیل عاملی نیازهای آموزشی پنبه کاران از دیدگاه کارشناسان ترویج کشاورزی.)۱۳۸۹( . ا، و عمانی. م،صبوری

.۵۶-۴۵ ،)1(3 ، مجله پژوهش های ترویج و آموزش کشاورزی.استان سمنان

 بررسی نیازهای آموزشی زنبورداران استان لرستان در زمینه.)۱۳۹۱( . ا، و مرادیان. د، محمدی،. م،مرادی کفراج

.۳۰۷-۳۰۱ ،)2(43 ، مجله تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران.بازاریابی

 برآورد نیازهای آموزشی کشاورزان پیرامون مدیریت کیفیت محصوالت.)۱۳۹۳( . غ، و پزشکی راد. ا،مردانی

.۴۴۹-۴۳۹ ،)3(45 ، تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران.) استان چهارمحال بختیاری:کشاورزی(مطالعه موردی

. بررسی نیازهای آموزشی سیب زمینی کاران شهرستان عجب شیر در زمینه بازاریابی.)۱۳۸۶( . م، و چیذری. م،موسوی

.-۴۸۷ ۴۹۸ ،)1(11 ،علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی

 انتشارات. توسعه و ترویج آن: کشاورزی شهری.)1394( . م، و حسینی. ح، موحد محمدی،. ا، رضوانفر،. م،میر ترابی

.ص156 ، تهران،جهاد دانشگاهی واحد خوارزمی

 علوم ترویج و آموزش کشاورزی. ارزیابی نظام ترویج کشاورزی ایران.)1386( . پ، و فلسفی. ح، صدیقی،. ر،میرزایی
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Abstract
Urban farmers are citizens living in city that produce agricultural crops within the city and its outlying
areas. The purpose of this study was to identify the educational needs of urban farmers. In this study,
Descriptive-survey method was used in this study. The validity of the questionnaire was approved by a
panel of academic experts. Pre-test and calculating the theta reliability was used to measure the reliability (θ= 0.92). Urban farmers in Zanjan city formed the population of the study (N=2300) and the sample
size was estimated by using Cochran's formula (n=150). Samples were selected using cluster sampling
method. Results showed that the most important educational needs of urban farmers based on C.V
were: how to combat pests and plant diseases, crop cultivation principles, principles of proper irrigation,
non-chemical and biological ways of fighting pests, spraying operation principles and familiarity with
a variety of pesticides and their use. Result of correlation analysis showed that there is significant and
positive relationship between educational needs and level of education and interest to urban agriculture
and there is no significant relationship between educational needs and age, the space for urban agriculture and urban agriculture experience. The result of U test showed that educational needs of people
participating in at least one agricultural training courses were significantly less than those without experience in agricultural training course. According to the results there is no significant difference in terms
of educational needs between the citizens of the three areas of the city.
Index Terms: Urban agriculture, educational needs, urban extension, agricultural education.
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