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  مقدمه

 اخير هاي  دهه در خصوص به جهان جمعيت افزايش
 محصوالت توليد براي افزون روز تقاضاي رفتن باال سبب

 و علم چشمگير هاي  پيشرفت اگرچه. است شده كشاورزي
 مفيدي راهكارهاي ارائه سبب  كشاورزي بخش در ريآو فن
 در ولي است، شده جوامع غذايي نيازهاي رفع جهت در

 صدمات آمدن وارد سبب ها روش اين موارد از بسياري

 ضرورت لذا شوند، مي زيست محيط به ناپذيريجبران
 رغم علي كه پايدار كشاورزي هاي نظام كارگيري به و توجه
 وارد زيست محيط به آسيبي جوامع، يغذاي نيازهاي تامين
 از يكي. گردد مي احساس بيشتر روز به روز ندنك نمي

 ، و مناسب در اين زمينهپايدار كشاورزيهاي  رويكرد
 با تواند مي كه باشد مي١پشتيبان ‐اجتماع كشاورزي
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 بسيار نتايج كشاورزي، امور در شهروندان دادن مشاركت
 ,University of Massachusetts)نمايد ارائه  رااي ارزنده

2002).   
) USDA (١امريكا كشاورزي تاروز تعريف اساس بر

 افراد از اجتماعي برگيرنده در پشتيبان ‐اجتماع كشاورزي
 يا يك توليدي و زراعي عمليات از كه است ساكن در شهر

 كنند، مي حمايت  كشاورزيبرداري بهره واحد چند
 به تبديل فلسفي يا نيقانو لحاظ به هاواحد اين كه طوري به
 و گان كنند توليد ها آن در كه دنشو مي اجتماعي مزرعه يك

 و ريسك يكديگر، از متقابل حمايت با كنندگان مصرف
 كنند مي تقسيم را غذا توليد عمليات از حاصل منافع

)Swisher et al., 2006 .(  
 تعهدات حاصل از همكاريمبتني بر  رويكرد اين
 از گروهي يا و مزرعه ،توليدي واحد يك بين دوجانبه
 مستقيم پيوندي آن اساس بر كه است كنندگان حمايت
. شود مي ايجاد غذايي مواد مصرف و توليد هاي بخش بين
 طريق از  شهريكنندگان حمايت ،توافق اين موجب به

 را توليدي محصوالت از بخشي مزرعه بودجه تامين
ي مزرعه،  كه اين امر موجب تامين مالكنند مي خريداري

. پخش ريسك و تضمين فروش محصوالت توليدي است
 از بخشي تامين طريق از فصل ابتداي در هم افراد اين

 تامين با فصل طول در هم و اوليه هاي نهاده  خريدهزينه
 به امر اين. نمايند مي كمك كشاورزان به جاري هاي هزينه

 كمك زراعي عمليات اقتصادي پايداري بهبود بر نوبه خود
 تمام قيمت كه است محصوالتي توليد آن حاصل و كرده
 و از لحاظ كيفيت دارند فروشي خرده بازار از كمتري شده

 بازار يك  نيزكشاورزان براي ضمن در. باشد تر مي نيز سالم
از نظر سير ). منبع همان (شود مي ايجاد فروش مطمئن

 درستي به كشاورزي رويكرد اين دقيق تاريخچهتكاملي، 
 كشاورزي شيوه اين منابع برخي براساس ولي نيست معلوم

 و سوئيس آلمان، كشورهاي در ميالدي ۱۹۶۰ دهه اوايل از
 غذايي سالمت به مربوط هاي دغدغهبه  تا شد آغاز ژاپن
   ).Wikipedia, 2008 (دهد پاسخ

هاي بسته مثل  ها و نظام كه توليد در محيط از آنجايي
نعتي در اطراف شهرهاي هاي دامداري ص كارخانه و يا نظام

بزرگ از جمله كرج در حال گسترش است و اصوالً اين 
هاي بيشتري براي  ها از مواد شيميايي و هورمون نظام
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هاي محيطي و ايجاد شرايط مناسب رشد  مقابله با استرس
ها از  شود، نوعاً محصوالت توليدي آن و پرورش استفاده مي
ه به اينكه با توج. پذيرتر هستند نظر سالمت آسيب

محصوالت ذكر شده بيشتر به بازارهاي نزديك يعني 
شوند، دغدغه سالمت غذايي در  شهرهاي اطراف عرضه مي

 اصلي جوهره واقع در. اين شهرها رو به گسترش است
 برداري بهره الگوي تغيير صرفا پشتيبان ‐اجتماع كشاورزي
 ‐اقتصادي جديد الگوهاي خود درون در بلكه نبوده،

 دسترسي در عدالت و دگرياري همياري، تعاون، ،اجتماعي
 رويكرد اين طريق از. دارد بر در نيز را غذايي مواد به

 تازه، غذايي مواد به دستيابي بر عالوه كنندگان مصرف
 براي مكاني كرده، پيدا جديدي دوستان مغذي، و سالم
 غذا كننده تامين اصلي منابع با را خود ارتباط يافته، تفريح
 مورد در زيادي نكات فرزندانشان و خود و نموده برقرار
 همچنين ها آن. آموزند مي غذا توليد فرآيندهاي و طبيعت

 حس محلي، اجتماعات و كشاورزان به كمك طريق از
 خويش زندگي از و كرده پيدا جوامع اين به نسبت جديدي
 تا را شادي اين و نمايند مي شادي و رضايت ابراز بيشتر
 ). FSLC, 2007( كنند مي تقسيم شاورزانك با امكان حد

 به رويكرد اين) Brown & Miles )2005 طبق گفته 
 بپردازند فعاليت به موقعيتي در تا دهد مي اجازه كشاورزان

 وجود انساني هاي شاخص روي بر بيشتري تاكيد آن در كه
 كشاورزان زندگي كيفيت بهبود به توليدي نظام اين و دارد
 از شهروندان زندگي كيفيت و سو يك از متوسط و پا خرده
 ساختار عالوه، به. نمايد مي شاياني كمك ديگر سوي

 اجازه كشاورزان به پشتيبان ‐اجتماع كشاورزي سازماني
 در خصوص به را كشاورزي فعاليت ذاتي ريسك تا دهد مي
 در شده كسب وافر سود همچنين و بازده كم هاي سال
 كنند تقسيم كنندگان صرفم با را پربازده زراعي هاي سال
 پشتيبان، اجتماع كشاورزي كنندگان، مصرف ديد از و

 بخش و كنندگان  مصرف بين تماس افزايش سبب
 كشاورزي براي  شهرونداننتيجه در و گردد مي كشاورزي

 منبع با اي صميمانه ارتباط يك و شده قائل بيشتري بهاي
 اين ديگر، سوي از. كنند ايجاد مي غذايي مواد توليد
 باال و كنندگان مشاركت اجتماعي توسعه سبب رويكرد
  .گردد مي جامعه در برابري و اجتماعي عدالت رفتن
 قبال در كشاورز توليدي، نظام از نوع اين در
 كه را خود محصول از بخش آن هفته هر نامه، موافقت
 طبق شود، مي مصرف قابل يا بازار به عرضه قابل و رسيده
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 اين در. دهد مي قرار مقابل طرف روند شهاختيار در توافق
 و اعتبار تامين صرف بايد كه كشاورز انرژي و وقت نظام،
 شود،  ريسك مديريت جانبي تمهيدات ساير كردن فراهم
 منابع و محصول بعد دو هر در توليد كيفيت بهبود صرف
 ضايعات نامه توافق اين. دگرد مي) غيره و دام زمين، (توليد
 چقدر كه داند مي كشاورز چون دهد مي كاهش شديدا را

. كند توليد بايد كسي چه براي و كيفيتي چه با محصول،
 تواند مي كنندگان مصرف با كشاورزان اوليه نامه توافق البته
  ).Anonymous, 2007( باشد داشته گوناگوني اشكال
 در شوند متعهد توانند مي كشاورزان مثال براي 
 كيفيت با را محصول از خاصي ميزان مشخص، هاي هفته
 تحويلي محصول ميزان اينكه يا و دهند تحويل شده تعيين

 در. باشد توليد حجم تابع و متغير تواند مي مشتري به
 يا كامل طور به است ممكن گاهي نيز مالي تامين زمينه
 گاهي. باشد) نظر مورد اعتبارات از بخشي تامين (جزئي

 يك براي لفص ابتداي در كنندگان مصرف هاي پرداخت
 ها آن هاي پرداخت گاهي و است زراعي كامل دوره
 بنابراين. گيرد صورت مي هفتگي يا ماهيانهصورت  به

 صورت به يا و يكجا طور به كشت از پيش يا ها پرداخت
  ).همان منبع (گيرد مي صورت اي مرحله

با توجه به اهميت و محوريت مشاركت شهروندان در 
هاي مختلف   آگاهي از جنبهپشتيبان، ‐كشاورزي اجتماع 

نگرشي، روانشناختي و رفتاري براي اين منظور ضروري 
ها از اهميت خاصي  است كه در اين بين، نگرش آن

ترين  عنوان يكي از مهم اصوال نگرش به. باشد برخوردار مي
گيري آن بسيار موثر بوده و  گانه رفتار در شكل ابعاد سه

اند بر رفتار وي تو نگرش فرد در مورد يك موضوع، مي
 ,Greenwald)نسبت به موضوع مورد نظر تاثيرگذار باشد 

 در بحث نگرش تعاريف متعددي وجود دارد، .(1989
هاي پايدار  نظام«نگرش را ) Parsa) 2005عنوان مثال  به

هاي عاطفي و  هاي مثبت و منفي، احساس  ارزشيابي
» هاي موافق و مخالف نسبت به مقاصد اجتماعي گرايش

عنوان يك حالت  در واقع نگرش به. ريف كرده استتع
ساز يك  شود و زمينه ذهني، احساس و يا تمايل تعريف مي
   ).Garret, 2006(باشد  چيز مثبت يا منفي در اطراف ما مي

هاي  گيري فرآيندها و فعاليت بنابراين با توجه به جهت
سوي پايداري و توجه  به) از جمله كشاورزي(مختلف بشر 

هاي مشاركتي و موفقيت چشمگير  ه مباحث و روشويژه ب
گيري از رويكرد  ها در دستيابي به اهداف، لزوم بهره آن

طور  كشاورزي اجتماع پشتيبان كه در آن شهروندان به
فعال در امر توليد محصوالت كشاورزي مشاركت داشته و 

شماري عايد كشاورزان و شهروندان ياز طريق آن، منافع ب
لذا، در اين بين، عالوه . شود دت احساس ميگردد، به ش مي

نيازهاي مختلف براي اجراي اصولي و  بر مهياسازي پيش
موفق آن، بررسي عوامل مختلف روانشناختي از جمله 

بنابراين . باشد نگرش افراد از اهميت بسزايي برخوردار مي
آيد اين است كه نگرش  سوالي كه در اينجا پيش مي
‐ت در كشاورزي اجتماعشهروندان نسبت به مشارك

پشتيبان چگونه است؟ بنابراين، با توجه به اهميت موضوع، 
توانند به  عنوان افرادي كه مي بررسي نگرش شهروندان به

اشكال مختلف بخش كشاورزي را تحت تاثير قرار دهند و 
نقش بسيار مهمي در توسعه و پيشرفت اين بخش داشته 

ها   از نظرات آنباشند، حائز اهميت بوده و با استفاده
تري براي بسط و   و اصولي ريزي دقيق توان برنامه مي

  .گسترش اين رويكرد در سطح جامعه انجام داد
در اين زمينه، در كشورهاي مختلف تحقيقات بسياري 

ها اشاره  ترين آن انجام شده كه در ادامه به برخي از مهم
  .  گردد مي

Stagl & O’Hara )2001( رويكرد  مزاياي ترين مهم 
 بين رابطه برقراري را پشتيبان ‐اجتماع كشاورزي

 فروش بازار يافتن و كنندگان مصرف و كنندگان توليد
 سبب كه اخالقي و اجتماعي زمينه يك در محصوالت
 .اند دانسته گردد، مي اجتماعي تعامل و اعتماد افزايش

Gradwell & Wells )2001 (بررسي به كه تحقيقي در 
 پشتيبان اجتماع كشاورزي رويكرد و جنسيت بين رابطه
 نتيجه اين به ندپرداخت منابع مديريت نظام يك عنوان به

 براي متفاوتي هاي انگيزه كنندگان مشاركت كه ندرسيد
 و سالم غذايي مواد تامين قبيل از رويكرد اين در عضويت
 ديگر با رابطه برقراري ديگران، و خود آموزش مغذي،
 قبيل از حفاظتي هاي فعاليت انجام و اعضا و كنندگان توليد
 و خاك از حفاظت شيميايي، هاي كود حذف يا كاهش
در تحقيق  )Sanneh et al.) 2001 .اند داشته منابع مديريت

خود، دسترسي به غذاي سالم و حفاظت از محيط زيست 
. اند  دانستهCSAترين داليل مشاركت افراد در  را از مهم

ه مشاركت در اين طرح از ها همچنين بيان داشتند ك آن
هاي مزرعه و از سوي  سو سبب كاهش برخي از هزينه يك

تر براي  ديگر باعث دسترسي به مواد غذايي ارزان
    .كنندگان خواهد شد مصرف
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Duffy & Tegtmeier )2005 (مشاركت در اين  انگيزه 
محيطي و اجتماعي،  هاي زيست رويكرد را توجه به ارزش

 غذايي محلي و كشاورزي خرده پا و حمايت از نظام توليد
. اند دسترسي به محصوالت تازه و ارگانيك برشمرده

 بررسي به كه )Conner) 2003 ديگر يتحقيق درهمچنين 
 اين به است پرداخته كشاورزي امور در شهروندان مشاركت
 و كشاورزان طريق اين از كه، است رسيده نتيجه

 تر مطلوب و رت سالم محصوالت به طرف يك از شهروندان
 و اجتماعي تجارب ديگر سوي از و دسترسي پيدا كرده

   .كنند مي كسب بسياري آموزشي
Boisvert et al. ) 2005 (اين به خود مطالعات در 

 هاي  فعاليت در شهروندان مشاركت با كه ندرسيد نتيجه
 و گان كنند توليد بين ارتباط شدن برقرار و كشاورزي
 زيست منفي تاثيرات حداقل با توان مي كنندگان مصرف
 ارگانيك  كشاورزياصول اجتماعي، رفاه افزايش و محيطي

) Winch) 2005 پژوهش همچنين نتايج. ارتقا بخشيد را
 براي مدل يك عنوان به پشتيبان ‐اجتماع كشاورزي از كه

حل  براي حلي راه را رويكرد اين كند، مي ياد پايدار توسعه
 صنعتي و كنندگان مصرف و كنندگان توليد جدايي مشكل

ها و   زيرا كه با منظور شدن دغدغه.داند مي كشاورزي شدن 
كنندگان در فرآيند توليد، استاندارد  هاي مصرف ديدگاه

كمي و كيفي محصوالت كشاورزي افزايش يافته و اين 
كنندگان پاسخگوتر خواهد  بخش خود را در مقابل مصرف

ري براي كنترل كننده ابزا در واقع رفتار مصرف. دانست
  .كيفيت محصوالت توليدي كشاورزي خواهد بود

Eisenhauer & Brehm )2008 ( خود پژوهش درنيز 
 رضايت داراي كه افرادي كه رسيدند نتيجه اين به

 در مشاركت براي بيشتري انگيزه هستند، باالتري اجتماعي
 به نسبت باالتري انگيزه از و دارند كشاورزي هاي  فعاليت
 برخوردار كنند مي زندگي آن در كه اي معهجا بهبود
 اين در عضويت براي عامل ترين مهم همچنين .هستند
 مواد به دستيابي ، راكنندگان مشاركت ديد از رويكرد
 از حمايت و اجتماعي توسعه باال، كيفيت با غذايي
  .دانند مي كنندگان توليد
تحليل نگرش  حاضر تحقيق كلي هدف اساس، اين بر

شهر کرج نسبت به مشارکت در رويكرد شهروندان 
 . باشد مي پشتيبان ‐ كشاورزي اجتماع

  ها   مواد و روش
اين پژوهش از نظر هدف كاربردي، از نوع درجه و 
اهميت و ميزان كنترل متغيرها، ميداني، از نظر گردآوري 

ها از نوع   ها، پيمايشي و از لحاظ شيوه تحليل داده داده
امعه آماري آنرا سرپرستان ج.  همبستگي بود‐توصيفي

خانوارهاي ساكن در مناطق دهگانه شهر كرج 
)۳۸۶۰۰۸N=( دادند كه بر اساس برآورد تشكيل مي 

National Portal of Statistics)  2006 ( ۳۸۶۰۰۸معادل 
حجم نمونه با استفاده از فرمول ). ۱جدول (نفر بود 

ان كوكران و با منظور نمودن واريانس متغير نگرش شهروند
نسبت به مشاركت در كشاورزي اجتماع پشتيبان معادل 

 نفر ۳۰۰دست آمد كه در نهايت حجم نمونه به   نفر به۲۸۷
اي با انتساب  گيري به شيوه طبقه نمونه. افزايش پيدا كرد

متناسب صورت گرفت و سعي شده به تناسب جمعيت 
ها  گانه شهر كرج، از هر منطقه نمونه ساكن در مناطق ده

منظور گردآوري اطالعات، پس از بررسي  به.  شوندانتخاب
اي طراحي و تدوين  جامع ادبيات موضوع، پرسشنامه

هاي فردي و   بخش ويژگي۵اين پرسشنامه شامل . گرديد
، عوامل ) گويه۲۱شامل (اي، اهداف و تمايالت  حرفه

، حمايت از مسائل زيست ) گويه۹شامل (اقتصادي 
بود كه براي )  گويه۱۱شامل (و نگرش )  گويه۸(محيطي 

سنجش روايي محتوايي، نطقه نظرات چندين تن از اساتيد 
گروه ترويج و آموزش كشاورزي دانشگاه تهران پرسيده شد 

در . و مبتني بر اظهارات آنان اصالحات الزم به عمل آمد
ضمن براي تاييد روايي از نظر درك مخاطب يا ادبيات 

 ۳۰ن كه با تعداد مورد استفاده نيز در مرحله پيش آزمو
نفر شهروند از نقاط مختلف شهر مصاحبه شد، نكات مبهم 
از پرسشنامه حذف و يا نسبت به اصالحات آن اقدام 

براي سنجش پايايي ابزار تحقيق از ضريب . عمل آمد به
آلفاي كرونباخ استفاده شد كه مقدار ضرايب براي 

، ۹۵/۰ ،۸۴/۰ترتيب  هاي اساسي پرسشنامه به  مقياس
دست آمد كه حاكي از قابليت اعتماد   به۸۵/۰ و ۹۰/۰

سپس مصاحبه با پاسخگويان نيز . باالي ابزار تحقيق داشت
هاي گوناگون در منزل، محل كار و يا پارك صورت  به شيوه
در ابتدا به شهروندان در خصوص رويكرد كشاورزي . گرفت

شد و سپس بعد از  اجتماع پشتيبان توضيحاتي داده مي
ها در خصوص اين شيوه   موضوع، ديدگاه آندرك كامل

ها با استفاده از  داده. شد كشاورزي پايدار سنجيده مي
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 مورد تجزيه و تحليل قرار ۵/۱۳ نسخه SPSSافزار  نرم
 از حاصل اطالعات تحليل و تجزيه در ضمن براي. گرفتند
  ودرصد فراواني، نظير توصيفي هاي آماره از تحقيق
 همبستگي ضريب مانند ستنباطيا هاي آماره و ميانگين
  . گرديد استفاده t آزمون و Fآزمون پيرسون،

  
  ها در بين طبقات جامعه   توزيع نمونه‐۱جدول 

  )مناطق دهگانه شهري کرج(
  حجم نمونه  حجم جامعه  منطقه
  ۲۴  ۳۰۳۶۸  ۱منطقه 
  ۳۰  ۳۸۲۸۸  ۲منطقه 
  ۳۰  ۳۹۲۰۰  ۳منطقه 
  ۳۴  ۴۴۰۲۹  ۴منطقه 
  ۳۸  ۴۸۶۳۵   ۵منطقه 

  ۴۰  ۵۱۸۹۲  ۶طقه من
  ۳۸  ۴۸۶۱۱  ۷منطقه 
  ۱۸  ۲۲۶۷۸  ۸منطقه 
  ۲۰  ۲۶۴۲۰  ۹منطقه 
  ۲۸  ۳۵۸۸۷  ۱۰منطقه 

  ۳۰۰  ۳۸۶۰۰۸  جمع کل
  )National Portal of Statistics, 2006( : منبع

   بحث و نتايج
   اجتماعي پاسخگويان‐هاي اقتصادي ويژگي

 از افراد نفر ۱۸۳ دهد،  نشان مي۲ همانگونه كه جدول 
 ۳۹ (نفر ۱۱۷ يعني بقيه و مرد) درصد ۶۱ (د مطالعهمور

همه زنان مورد مصاحبه كساني بودند كه . ندبود زن) درصد
يا براي خويش شغلي با درآمد ثابت و مستقل داشتند و يا 

 اكثر تولد محل در ضمن. سرپرست خانوار بودند و
همچنين . بقيه روستا بود  وشهر) درصد ۸۵ (پاسخگويان

 سابقهاز شهروندان مورد مطالعه ) درصد ۳/۳۲ (نفر ۹۷
 از نيمي از بيش تحصيلي مدرك. ندداشت كشاورزي فعاليت

 شغل داراي) درصد ۶۰ (ها آن اكثريت و ديپلم پاسخگويان
  نيزپاسخگويان سني ميانگين همچنين .بودند وقت تمام
همچنين بررسي حاكي از آن بود كه . بود سال ۲۸ حدود
 و بود ريال ۳۴۱۰۰۰۰ ميانگين طور هب ها آن ماهيانه درآمد

 درصد افراد مورد ۵۸ها نشان داد كه  همچنين اين يافته
مطالعه سابقه خريد مستقيم محصوالت كشاورزي از 

 ۴۷/۲۲طور ميانگين ساليانه  كنندگان را داشتند و به توليد
درصد محصوالت مورد نيازشان را از اين طريق تامين 

.كردند مي
  
   

  هاي فردي  از نظر برخي از ويژگيپاسخگويان فراواني توزيع ‐۲ جدول
 نما  درصد  )n =۳۰۰ (فراواني  متغير

 جنسيت ۶۱ ۱۸۳  مرد
 ۳۹ ۱۱۷ زن

 مرد

 تولد محل ۱۵ ۴۵ روستا
 ۸۵ ۲۵۵ شهر

 شهر

 كشاورزي فعاليت سابقه ۳/۳۲ ۹۷ بله
 ۷/۶۷ ۲۰۳ خير

 خير

 ۱ ۳ سواد بي
 ۱۲ ۳۶ ديپلم زير

 ۷/۵۱ ۱۵۵ ديپلم
 ۳/۱۲ ۳۷ ديپلم فوق

 ۱۴ ۴۲ ليسانس
 ۳ ۹ ليسانس فوق

 تحصيلي وضعيت

 ۷/۲ ۸ دكتري

 ديپلم

 ۷/۲۰ ۶۲ شغل فاقد
 ۳/۱۶ ۴۹ وقت پاره شاغل
 ۶۰ ۱۸۰ وقت تمام شاغل

 شغلي وضعيت

 ۳ ۹ نشسته باز

  
 وقت تمام شاغل
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تمايل و عالقه شهروندان به مشاركت در كشاورزي 
  پشتيبان‐ماعاجت

بر اساس نتايج حاصل از تحقيق مشخص گرديد كه 
شهروندان مورد مطالعه تمايل بيشتري براي مشاركت در 

 ۳/۴۲جات داشتند،  توليد سبزي تازه و ميوه و صيفي
ها تمايل داشتند تا با كشاورزان متوسط  درصد از آن

همكاري نمايند و از نظر مسافت بيشتر تمايل داشتند كه 
 كيلومتر با محل ۱۲۵طور متوسط  ورد نظر بهمزرعه م
 درصد از پاسخگويان ۳/۵۳. شان فاصله داشته باشد زندگي
مند بودند كه مزرعه مورد نظر در روستا قرار داشته  عالقه

تمايل بيشتري به )  درصد۷/۶۴(ها  باشد و بيشتر آن
همكاري با مشاركت همه اعضاي خانواده در اين رويكرد 

اي از جامعه مورد  صد قابل توجه  در.كشاورزي داشتند
مطالعه زن هستند كه اين حاكي از استقبال زنان از اين 

با توجه به اين آمار و افزايش مشاركت روز . باشد طرح مي
هاي گوناگون توسعه كشاورزي از  افزون زنان در مشاركت

يك سو و سابقه خوب اين قشر از جامعه در مديريت 
ركتي و اجتماعي حاكي از روزنه اجتماع و انجام امور مشا

و (اميدي براي موفقيت اين رويكرد در منطقه مورد مطالعه 
  .باشد مي) كشور

 درصد جامعه مورد ۷۴هاي پژوهش نشان داد كه  يافته
مطالعه تمايل به مشاركت در توليد بيش از يك محصول را 

مند بودند كه بخشي از  ها عالقه  درصد آن۷/۷۸داشتند و 
هاي  جاي اينكه كل هزينه به( توليد را بپردازند هاي هزينه

از نقطه نظر مشاركت مالي، اكثر ). توليد را بپردازند
تمايل داشتند كه پرداخت مبلغ )  درصد۸۶(پاسخگويان 
ها  بيش از نيمي از آن. اي باشد صورت مرحله مورد نظر به

مدت بودند  مند به توليد محصوالت كوتاه عالقه)  درصد۵۸(
ها تمايل بيشتري براي همكاري با  رصد آن د۵۸و 

  .ها بودند كشاورزاني داشتند كه از خويشاوندان آن
طور كلي عالقه عمومي  ها نشان داد كه به اين يافته

شهروندان مورد مطالعه نسبت به كشاورزي متوسط و 
ها از مسائل زيست محيطي  درجه حمايت و طرفداري آن

اي اين طرح از ديدگاه در رابطه با مزاي. خيلي زياد بود
تر، با  پاسخگويان استفاده از محصوالت كشاورزي سالم

كيفيت و تازه، كمك به بخش كشاورزي و افزايش 
زائي داراي بيشترين اهميت و رونق اين بخش، پر  اشتغال

ها و كاهش  شدن اوقات فراغت، كوتاه شدن دست واسطه
قيمت محصوالت توليدي در درجات بعدي اهميت قرار 

همچنين در رابطه با موانع و مشكالت اين رويكرد . اشتندد
بيان داشتند كه موانع مالي و اقتصادي و عدم حمايت 
دولت داراي بيشترين اهميت و عدم اطمينان طرفين، عدم 

رساني نامناسب در اين  هاي كافي و اطالع وجود آموزش
زمينه، ضعف بخش بيمه و ديدگاه نامناسب جامعه نسبت 

  .ش در درجه بعدي اهميت قرار داشتندبه اين بخ
‐ اهداف شهروندان براي مشاركت در كشاورزي اجتماع

  پشتيبان

هاي اين بخش حاكي از آن است كه شهروندان   يافته
اجتماعي در  ‐هاي اقتصادي ژگي    مورد مطالعه از نظر وي

 ‐شرايط مطلوبي براي مشاركت در كشاورزي اجتماع
 سال و سطح ۲۸نگين سني ميا. برند پشتيبان به سر مي

توان از  تحصيالت نسبتا مناسب حاكي از آن است كه مي
هاي جسمي و فكري اين قشر بهره مناسبي را  پتانسيل

پايين بودن بعد خانوار و درآمد . براي توسعه كشاورزي برد
ماهيانه نسبتا مناسب و سابقه خريد مستقيم محصوالت 

هاي جامعه  تكشاورزي از سر مزرعه نيز از ديگر ظرفي
پشتيبان –شهري براي مشاركت در كشاورزي اجتماع 

شهروندان اهداف متفاوتي براي مشاركت در رويكرد . است
 پشتيبان داشتند كه معموال در ‐كشاورزي اجتماع

در اين . باشد ها منعكس مي هاي شخصيتي آن ويژگي
تحقيق اهداف شهروندان براي مشاركت در اين رويكرد 

 آمده ۳ر گرفت كه نتايج آن در جدول مورد بررسي قرا
 هدف كه داد نشان  در اين بخشپژوهش هاي يافته. است
 در مشاركت از) درصد ۳/۴۶ ( مورد مطالعهافراد بيشتر
 در و تر سالم غذايي مواد به دسترسي كشاورزي هاي فعاليت
اين در حالي . بود طبيعت به عالقه ها آن درصد ۳/۳۶ مورد

 هاي فعاليت  و آشنا شدن با گيريياد به عالقه است كه
  .بود اهميت كمترين داراي)  درصد ۳/۱۲ (كشاورزي

   پشتيبان‐نگرش شهروندان در مورد كشاورزي اجتماع

گذار در آمادگي شهروندان جهت  يكي از عوامل تاثير
ها   پشتيبان، نگرش آن‐مشاركت در كشاورزي اجتماع

عنوان يكي  اصوال نگرش به: باشد نسبت به اين موضوع مي
گيري آن  گانه رفتار انسان، در شكل ترين ابعاد سه از مهم

در اين تحقيق نيز موضوع نگرش . بسيار موثر است
 ‐شهروندان نسبت به مشاركت در كشاورزي اجتماع

پشتيبان مورد بررسي قرار گرفت كه نتايج آن در جدول 
  . آمده است)۴(
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   پشتيبان‐ اجتماعكشاورزيبراي مشاركت در  روندانشه هاي  و انگيزهاهداف بندي اولويت ‐۳ جدول
 رتبه درصد  )n =۳۰۰ (فراواني  هدف و انگيزه

 ۱ ۳/۴۶ ۱۳۹   تر سالم غذايي مواد به دسترسي
 ۲ ۳/۳۶ ۱۰۹    طبيعت به دسترسي بيشتر

 ۳ ۳۰ ۹۰   تر ارزان غذايي مواد به دسترسي
 ۴ ۳/۲۸ ۸۵   ممكن درآمد كسب
 ۵ ۲۰ ۶۰   رفقي كشاورزان به كمك
 ۶ ۷/۱۷ ۵۳ فراغت اوقات گذراندن و سرگرمي و تنوع

 ۷ ۳/۱۲ ۳۷   كشاورزي دسترسي بيشتر به محيط
 ۸ ۳/۱۲ ۳۷   كشاورزي هاي فعاليت يادگيري به عالقه

 
   پشتيبان‐ اجتماعكشاورزي در مشاركت نسبت به شهروندان نگرشهاي  مقوله بندي  رتبه ‐۴ جدول

 ها گويه
   كامالً
لفممخا

 مخالفم
  نظري
 ندارم

موافقم
  كامالً
موافقم

 رتبهميانگين

 ۱ ۲۲/۴ ۱۲۷ ۱۰۹ ۲۹ ۵ ۹ .كنند مي كمك جامعه در غذايي بهداشت و سالمت بهبود به طرح اين اجراي
 ۲ ۰۵/۴ ۸۸ ۱۳۸ ۲۳ ۱۱ ۱۰ .است باال بازار در موجود كشاورزي محصوالت قيمت

 ۳ ۸۹/۳ ۶۹ ۱۳۸ ۵۵ ۸ ۱۰ .يابد مي بهبود توليدي محصوالت كيفيت كشاورزي، مورا در مند عالقه شهروندان مالي مشاركت با
 ۴ ۸۳/۳ ۶۸ ۱۲۹ ۵۳ ۲۰ ۷ .است دشوار بسيار ما شهر در ها نامه توافق نوع اين اجراي
 ۵ ۷۰/۳ ۴۷ ۱۵۳ ۴۲ ۲۴ ۱۳ .كند كمك پذير آسيب و مهم بخش اين به كشاورزي در مشاركت با است موظف شهروندي هر
 ۶ ۵۵/۳ ۳۸ ۱۲۶ ۶۷ ۲۸ ۱۲ .است پايين كننده مصرف ‐كشاورز بين دوجانبه قراردادهاي به افراد ديپايبن

 ۷ ۴۰/۳ ۳۳ ۱۳۷ ۳۳ ۶۱ ۱۶ .است دشوار بسيار دلخواه كشاورزي محصوالت به دسترسي
 ۸ ۱۷/۳ ۲۵ ۸۹ ۸۱ ۷۱ ۱۱ .است دشوار بسيار محصوالت اين توليد در كشاورزي محصوالت كنندگان مصرف مشاركت

 ۱۰ ۰۲/۳ ۲۹ ۷۹ ۷۶ ۵۸ ۳۱ .كنم مي گذاري سرمايه ديگر امور در كشاورزي جاي به باشم داشته مازاد پول اگر من
 ۱۱ ۶۲/۲ ۸ ۶۴ ۵۵ ۱۲۰ ۳۳ .است مناسب بازار در موجود كشاورزي محصوالت كيفيت

 ۱۲ ۵۵/۲ ۱۳ ۴۷ ۶۰ ۱۱۵ ۴۱ .شود نمي ايجاد انكشاورز زندگي وضع در تغييري كشاورزي، امور در مند عالقه شهروندان مالي مشاركت با

  
شود شهروندان اهميت  طور كه مشاهده مي همان

دهند و  زيادي به بهبود سالمت و بهداشت مواد غذايي مي
مانند قيمت محصوالت، (بعد از آن عوامل اقتصادي 

در نگرش ) مشاركت مالي شهروندان، شيوه عقد قرارداد
. شيوه كشاورزي تاثير داردها نسبت به مشاركت در اين  آن

بر اين اساس اگر در ترويج طرح مذكور براي جلب 
مشاركت شهروندان به ارتقاء سالمت جامعه توجه شود 

  .تر خواهد بود موثر
 داد نشان) ۵جدول (همبستگي تحليل از حاصل نتايج

 كشاورزي در مشاركت برايشهروندان  نگرش بين كه
 كيفيت از رضايت ميزان متغيرهاي و  پشتيبان‐اجتماع

 ميزان مستقيم، طور به شده خريداري  كشاورزيمحصوالت
 ستقيم،م طور به شده خريداري محصوالت قيمت از رضايت
 عالقه ميزان مذهبي، اعتقادات ميزان تحصيلي، سطح سن،

 به خاطر تعلق ميزان كشاورزي، شغل به نسبت عمومي

 در همسايگان ميزان تعامل اجتماعي با سكونت، محل
 ميزان محيطي، زيست مسائل از حمايت ميزان ، خودمنزل
 در موجود كشاورزي محصوالت به دسترسي از رضايت
 موجود كشاورزي محصوالت قيمت از رضايت ميزان بازار،
 ميزان  ومحيطي زيست مسائل از نگراني ميزان بازار، در

 و مثبت رابطه كشاورزي عمليات در مشاركت براي انگيزه
 بينهمچنين .  وجود داشتدرصد ۱ سطح در داري معني

متغير نگرش شهروندان نسبت به مشاركت در كشاورزي 
 از بازديد دفعات تعداد متغيرهاي و پشتيبان ‐اجتماع

تعامل  و لتكف تحت ندانرزف تعداد ، كشاورزيرعزام
 و مثبت رابطه ها آن منزل در همسايگان با اجتماعي
 بين  در ضمنو داشت وجود درصد ۵ سطح در داري معني
  رابطه هيچگونه تحقيق متغيرهاي ساير با متغير اين

  .نداشت وجود داري معني

  



 ۱۳۸۹، ۱، شماره ۴۱‐۲وسعه کشاورزي ايران، دوره مجله تحقيقات اقتصاد و ت  ۹۶

   با متغيرهاي منتخب پشتيبان‐ اجتماع رابطه بين نگرش شهروندان نسبت به مشاركت در كشاورزي‐۵جدول 

 متغير
 "r" ضريب همبستگيمقدار
 )اسپيرمن، پيرسون(

  سطح 
 داري معني

 ۰۷۴/۰ ۱۰۳/۰ )، متوسط و بزرگكوچك (نوع كشاورزان
 ۲۹۲/۰ ‐۰۶۱/۰ فاصله مزرعه تا منزل

 ۲۸۱/۰ ‐۰۶۲/۰ طول دوره كشت
 ۰۹۶/۰ ۰۹۶/۰ هاي كشاورزي مورد نظر گذاري در فعاليت ميزان سرمايه

 ۰۳۱/۰ ۱۲۴/۰* زارع كشاورزيتعداد دفعات بازديد از م
 ۱۰۲/۰ ۰۹۴/۰ طور مستقيم از مزرعه  محصول تهيه شده به

 ۰۰۳/۰ ۱۷۲/۰** ستقيممطور  يزان رضايت از كيفيت محصوالت خريداري شده بهم
 ۰۰/۰ ۲۲۳/۰** ستقيممطور  ميزان رضايت از قيمت محصوالت خريداري شده به

 ۰۰۱/۰ ۱۸۴/۰** سن
 ۱۴۱/۰ ‐۰۸۵/۰ ندان فرزتعداد 
 ۰۲۸/۰ ‐۱۲۷/۰* ندان تحت تكلفرزتعداد ف
 ۳۶۵/۰ ‐۰۵۲/۰ آموز دانشندان رزتعداد ف

 ۰۰/۰ ۳۵۲/۰** سطح تحصيالت
 ۰۰/۰ ۲۹۳/۰** ميزان اعتقادات مذهبي

 ۲۷۴/۰ ۰۶۳/۰ ميزان درآمد ماهيانه خانواده
 ۰۰/۰ ۲۹۴/۰** ميزان عالقه عمومي نسبت به شغل كشاورزي

 ۰۰/۰ ۲۵۸/۰** ميزان تعلق خاطر به محل سكونت
 ۵۱۸/۰ ۰۳۸/۰ دوستان صميمي تعداد

 ۰۰/۰ ۲۰۱/۰** ان در منزل همسايگتعامل اجتماعي با
 ۰۱۲/۰ ۱۴۵/۰*  ها با همسايگان در منزل آنتعامل اجتماعي 

 ۰۰/۰ ۳۲۹/۰** ميزان حمايت از مسائل زيست محيطي
 ۰۰۱/۰ ۲۰/۰** ميزان رضايت از دسترسي به محصوالت كشاورزي موجود در بازار 

 ۰۰۱/۰ ۱۹۷/۰** ميزان رضايت از قيمت محصوالت كشاورزي موجود در بازار
 ۰۰/۰ ۲۲/۰** ميزان رضايت از كيفيت محصوالت كشاورزي موجود در بازار

 ۰۰/۰ ۲۹۶/۰** ميزان نگراني از مسائل زيست محيطي
 ۰۰/۰ ۲۰۹/۰** ميزان انگيزه براي مشاركت در عمليات كشاورزي

  . درصد۵ و ۱تيب معني داري در سطح به تر: *، **     

  
ه مثبت ومعني دار با شناخت و تحليل عواملي كه رابط

 ‐ نگرش شهروندان نسبت به مشاركت در كشاورزي اجتماع
پشتيبان دارند گام بسيار مهمي در طراحي سازوكارها و 

سازي سريعتر و  فرآيندهاي اين رويكرد است و در نهادينه
با توجه به اين نتايج . كند بهتر آن در جامعه كمك مي

اسايي و به سمت شن ترتر را سريع توان افراد مستعد مي
 )۶( كه در جدول tنتايج آزمون . اهداف طرح سوق داد

هاي شهروند  منعكس شده است حاكي از آن بود كه گروه
بندي شده بر اساس تعداد مزرعه مورد عالقه براي  طبقه

عقد قرارداد، سابقه خريد مستقيم محصول، جنسيت و 
محل تولد از نظر نگرش نسبت به مشاركت در كشاورزي 

 درصد تفاوت ۱ و ۵تماع پشتيبان با يكديگر در سطوح اج

دهد  ها نشان مي مقايسه ميانگين. داري داشتند معني
مند به عقد قرارداد با چند مزرعه متنوع  هايي كه عالقه آن

بودند، سابقه خريد مستقيم محصوالت كشاورزي داشتند، 
محل تولدشان شهر بود و جزو طبقه مردان بودند، نگرش 

ي نسبت به اين رويكرد كشاورزي پايدار داشتند مساعدتر
كه تحليل علل اين تفاوت نگرش نيازمند تحقيقات بيشتر 

در هر صورت ساير متغيرهاي تحقيق تفاوتي در . است
هاي  بنابراين فعاليت. اند نگرش شهروندان ايجاد نكرده

ترويجي معطوف بهبود نگرش شهروندان نسبت به 
يد زنان، شهروندان با سابقه كشاورزي اجتماع پشتيبان با

سكونت روستايي، افراد داراي عدم سابقه خريد مستقيم 
  محصوالت از مزرعه و كساني كه تمايل به مشاركت محدود 

  



 ۹۷  ...تحليل نگرش شهروندان كرج نسبت به مشاركت : فمی و همکارانشعبانعلی   

  )t آزمون( مختلف نسبت به مشاركت در كشاورزي مقايسه نگرش شهروندان از گروه هاي ‐۶ جدول

 ميانگين تعداد سطح  متغيير گروه بندي
 انحراف
 يارمع

  آماره
t  

داري معني

 مزرعه داشتن قرار محل ۶۷/۷ ۳۳/۳۰ ۱۶۰ روستا
 ۵۷/۷ ۰۸/۳۰ ۱۴۰ شهر حاشيه

۴۷۶/۰ ۴۴۴/۰ 

 مشاركت نوع ۷۳/۷ ۷۹/۲۹ ۱۰۶ فردي
 ۵۶/۷ ۴۴/۳۰ ۱۹۴ خانواده اعضاي همكاري با

۹۲۴/۰‐ ۷۹۲/۰ 

 توليدي محصول تنوع ۰۳/۹ ۳۷/۲۹ ۷۸ محصول يك
 ۰۵/۷ ۵۱/۳۰ ۲۲۲ حصولم چند

۰۵۵/۱‐ ۰۸۰/۰ 

 كشاورزي واحدهاي با ارتباط نحوه ۵/۷ ۷۱/۳۰ ۱۵۶ كشاورز با انفرادي قرارداد
 ۶/۷ ۵۹/۳۰ ۱۴۴ كنندگان مصرف تشكل طريق از قرارداد

۱۴۹/۰ ۱۰۴/۰ 

 مالي مشاركت نوع ۹۸/۴ ۳۹/۳۱ ۶۴   توليدي هاي هزينه كل پرداخت
 ۷/۷ ۵۶/۳۰ ۲۳۶ توليد هاي هزينه از بخشي پرداخت

۷۴۸/۰ ۵۷۸/۰ 

 مالي امور در مشاركت شيوه ۵۹/۷ ۸۳/۳۰ ۴۲ كشت فصل از قبل توافقي مبلغ كل پرداخت
 ۹۷/۶ ۵۹/۳۰ ۲۵۸ اي مرحله صورت به پرداخت

۱۸۰/۰ ۳۹۴/۰ 

 خويشاوند كشاورزان با همكاري به تمايل ۸۴/۶ ۵۳/۳۰ ۱۷۴ بله
 ۵۷/۸ ۷۸/۲۹ ۱۲۶ خير

۱۲۴/۱‐ ۵/۰ 

 عهمزر تعداد ۴۵/۷ ۱۱/۳۰ ۲۱۱ مزرعه يك
 ۸۲/۶ ۱۵/۳۱ ۸۹  مزرعه چند

۱۹۷/۳‐ **۰۰/۰ 

 محصول مستقيم خريد سابقه ۶۴/۶ ۷۷/۳۰ ۲۵۸ بله
 ۴۷/۱۱ ۷۷/۲۶ ۴۲ خير

۱۸۴/۲‐ *۰۲۲/۰ 

 جنسيت ۳۸/۶ ۷۶/۳۰ ۱۸۳ مرد
 ۱۷/۹ ۳۵/۲۹ ۱۱۷ زن

۵۶۴/۱‐ *۰۰۷/۰ 

 تولد محل ۰۷/۶ ۱/۳۱ ۲۵۵  شهر
 ۲۶/۱۲ ۱/۲۵ ۴۵ روستا

۰۲۵/۵‐ **۰۰/۰ 

 فرزند داشتن ۶۱/۷ ۸۹/۲۹ ۸۹ بله
 ۶۳/۷ ۳۵/۳۰ ۲۱۱ خير

۴۶۹/۰ ۴۸۱/۰ 

 كشاورزي فعاليت سابقه ۰۹/۷ ۴/۳۰ ۹۷ بله
 ۸۶/۷ ۱۲/۳۰ ۲۰۳ خير

۲۹۱/۰‐ ۵۷۸/۰ 

 روستا در سكونت سابقه ۰۲/۷ ۷۱/۳۰ ۸۷ بله
 ۸۴/۷ ۰۱/۳۰ ۲۱۳ خير

۷۲۰/۰‐ ۴۴۶/۰ 

 دوم شغل عنوان به يكشاورز به مايل ۷۹/۶ ۶۲/۳۰ ۱۹۱ بله
 ۸۶/۸ ۴۹/۲۹ ۱۰۹  خير

۲۴۰/۱‐ ۱۲۴/۰ 

 گياهخواري غذايي رژيم داشتن ۷۲/۷ ۹۶/۲۹ ۵۸ بله
 ۰۸/۷ ۲۵/۳۱ ۲۴۱  خير

۱۶۱/۱‐ ۵۹۳/۰ 

 
  .را دارند بيشتر مورد توجه قرار دهد) يك مزرعه(

اين .  منعكس است)۷(نتايج تحليل واريانس در جدول 
دهد كه شهرونداني كه تمايل به مشاركت  ل نشان ميتحلي

داري  طور معني با كشاورزان متوسط و بزرگ را دارند به
نگرش متفاوت و مساعدتري نسبت به كشاورزي اجتماع 
. پشتيبان در مقايسه با كشاورزان خرده مالك دارند

همچنين آن دسته از شهرونداني كه تمايل به عقد قرارداد 
وتاه و ميان مدت از نظر دوره كشت براي محصوالت ك

دارند، نگرش مساعدتري نسبت به كشاورزي اجتماع 
هايي دارند كه مايل به عقد  پشتيبان در مقايسه با آن

شهرونداني كه . قرارداد براي محصول بلند مدت هستند
شان  مايل نبودند از سم براي توليد محصول مورد عالقه

ه كشاورزي استفاده شود نگرش مساعدتري نسبت ب
هايي كه دارند  اجتماع پشتيبان در مقايسه در مقايسه با آن

كه اگر كمي سم هم در توليد محصول استفاده شود 
  آن دسته از شهرونداني كه مايل . برايشان اهميتي ندارد



 ۱۳۸۹، ۱، شماره ۴۱‐۲وسعه کشاورزي ايران، دوره مجله تحقيقات اقتصاد و ت  ۹۸

  )F آزمون (پشتيبان‐از گروه هاي مختلف نسبت به كشاورزي اجتماع  شهروندان نگرش مقايسه ‐۷ جدول
   متغير دانكن آزمون با ها گروه زوجي مقايسه

  معيار
   متغير
 وابسته

ميانگينتعداد  بندي گروه
  انحراف
 F معيار

 سطح
 ۴و۳ ۴و۲ ۳و۲ ۴و۱ ۳و۱ ۱و۲داري معني

  ۱۳۲/۹ ۱۳/۳۰  ۷۲  )۱ (مالك خرده
 ۷۱۱/۶ ۱۲۷۹۳/۳۰  )۲ (متوسط

 كشاورزان انواع

 ۴۶۸/۷  ۱۰۱۰۵/۲۹ )۳ (بزرگ
۵۵۲/۷ **۰۰/۰    *  

 

  ۶۳۵/۷  ۳/۳۰ ۱۸۷ )۱ (مدت كوتاه محصوالت
 ۲۷۸/۸ ۶۴/۳۰ ۸۷ )۲ (مدت ميان محصوالت

 كشت دوره طول

 ۵۱۲/۸ ۱۵/۲۸ ۲۶ )۳ (مدت بلند
۷۴۹/۴ **۰۰/۰  *    

 

 ۹۷۶/۱۰  ۷۴/۲۷  ۵۹ )۱ (باشد نشده استفاده سم از اصالً
 ۰۹۷/۷ ۱۸۵۵۸/۳۰ )۲( باشد شده استفاده ممكن سم حداقل از

 از استفاده نحوه
 آفات دفع سموم

 ۵۴۹/۵ ۵۸/۳۱ ۵۶ )۳ (كند نمي فرقي
۳۲۷/۱۰**۰۰/۰ *     

 

  ۸۲۷/۸  ۲۲/۲۹ ۱۳۰ )۱ (مزرعه در خودم توسط حصول م چيدن
 ۰۸۸/۷ ۸۸/۳۰ ۴۴ )۲ (منزل درب در محصول دريافت
 ۵۲۱/۶ ۱۰۶۱۰/۳۰ )۳(مزرعه سر شود چيده محصول تحويل
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 تحويل نحوه
 محصوالت

 ۳۲۵/۸ ۵۰/۳۰ ۲۰ )۴( شود گرفته تحويل كشاورزان بازار در

۰۹۷/۳ *۰۱/۰ *     

 

  . درصد۵ و ۱معني داري در سطح به ترتيب : *، **

  
ودند محصول مورد نظر را درب منزل دريافت كنند در ب

مند به تحويل محصول از  مقايسه با ساير شهروندان عالقه
طرق ديگر نگرش مساعدتري نسبت به كشاورزي اجتماع 

  .پشتيبان داشتند
  و پيشنهادها گيري نتيجه

بر اساس نتايج بدست آمده مشخص گرديد كه جامعه 
اي  قه و انگيزه قابل توجهآماري مورد مطالعه آمادگي، عال

براي مشاركت در بخش كشاورزي در قالب رويكرد 
رغم  اين رويكرد علي. پشتيبان دارد ‐كشاورزي اجتماع

سابقه طوالني در كشورهاي صنعتي و پيشرفته، هنوز در 
اين در حالي است . كشور ما مورد توجه قرار نگرفته است
اري را برد هاي بهره كه بخش مهمي از مشكالت نظام

 پشتيبان حل ‐ كشاورزي اجتماع توان از طريق رويكرد مي
كرد و از سوي ديگر به دغدغه اجتماعي دسترسي به مواد 

از جمله اين مسائل . تر پاسخ داد تر و بهداشتي غذايي سالم
توان به تامين مالي، مديريت ريسك و بهبود  مي

  .سازوكارهاي بازاريابي اشاره كرد
برداري مستقر در اطراف   بهرههاي بسياري از نظام

شهرهاي بزرگ با مشكل دسترسي به اعتبارات، بازاريابي و 
رساني محصوالت و ريسك طبيعي و اقتصادي  بازار

اند كه در صورت انعقاد همكاري با شهروندان قادر  مواجه
از سوي . خواهند بود بر بسياري از اين مسائل فائق آيند

هاي كشاورزي و   محيطهاي بهداشتي در ديگر عدم كنترل
ها موجب توليد  رويه مواد شيميايي و هورمون مصرف بي

شود كه سالمت شهروندان را به  مواد غذايي ناسالم مي

  .اندازد مخاطره مي
پشتيبان يكي از سازوكاهاي ‐رويكرد كشاورزي اجتماع

مقابله با مشكل توليد و عرضه مواد غذايي سالم و بهداشتي 
هروندان به اين فرآيند كنترل و است كه از طريق آن ش

دخالت بيشتري داشته و با در اختيار قرار دادن 
هاي فكري و مادي خود به بهبود روند مذكور  ظرفيت

 پشتيبان ‐كنند البته مزاياي كشاورزي اجتماع  كمك مي
كه از حوصله اين .بسيار بيشتر از موارد ذكر شده است 

حاكي از استقبال نتايج كلي تحقيق . باشد مقاله خارج مي
بررسي . شهروندان براي مشاركت در اين فرآيند است

اجتماعي مخاطبان نيز حاكي از تنوع ‐رخ اقتصادي  نيم
افراد شهري از طبقات مختلف جنسي، سني، تحصيلي و 
درآمدي دارد كه مايل هستند  بخشي از وقت و منابع مالي 

گوي  خود را صرف امور كشاورزي كنند و از آن طريق پاسخ
  . شناختي، مادي و اقتصادي خود باشند نيازهاي روان

  :گردد هاي تحقيق پيشنهاد مي اينك بر اساس يافته
 مشاركت براي شهروندان اهداف از يكي آنكه به توجه با ‐

 طبيعت به دسترسي بيشتر كشاورزي هاي فعاليت در
 فرهنگي، هاي فعاليت طريق از توان مي باشد مي

 اطالعات مزارع از گروهي هاي زديدبا و جمعي هاي رسانه
 ارتقاء جاري كشاورزي هاي فعاليت مورد در را شهروندان

 كشاورزي هاي فعاليت به نسبت مثبت نگرشي و داد
 .كرد  ايجاد  شهروندان  در  پشتيبان اجتماع

 نظر در با و همبستگي تحليل از حاصل نتايج به توجه با ‐
 به نسبت ندانشهرو نگرش بين كه مثبتي رابطه گرفتن
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 انگيزه ميزان و پشتيبان اجتماع كشاورزي هاي فعاليت
 توان مي دارد وجود كشاورزي عمليات در ركتامش براي
در  مشاركت براي را شان ، انگيزهها آن بهبود نگرش با

 . داد ارتقاء  راپشتيبان اجتماع كشاورزي هاي فعاليت
 جايينآ از همبستگي تحليل از حاصل نتايج به توجه با ‐

 كشاورزي در مشاركت براي شهروندان نگرش بين كه
 رابطه تعداد دفعات بازديد از مزرعه و پشتيبان اجتماع
 از استفاده با توان مي، دارد وجود داري ومعني مثبت
 و كشاورزان بين بيشتر هاي تماس ايجاد و نمونه مزارع

 به نسبت ها نآ نگرش ارتقاء بر عالوه شهروندان
 دو اين بين نيز را متقابل اعتماد اورزي،كش هاي فعاليت
 .داد افزايش اجتماعي قشر

  نگرشدهد مي نشان كه t آزمون نتايج به توجه با ‐
ها   آنمحصول مستقيم خريد سابقه شهروندان متاثر از

 مستقيم فروش هاي مكان ايجاد با توان مي  است،
 قرار اصلي  هاي جاده مجاور كه مزارعي در محصول
 تر مناسب كيفيت و قيمت با محصول تهيه كانام ،دارند
 را ها آن نگرش و كرد فراهم بيشتري شهروندان براي را

 .بهبود بخشيد پشتيبان اجتماع كشاورزي به نسبت
 بين نگرش دهد مي نشان كه F آزمون نتايج به توجه با ‐

 است، كشت دوره طول متاثر ازبراي مشاركت شهروندان 
 دوره طول كه كشاورزي هاي فعاليت ترويج با توان مي

 اين توليد هاي روش آموزش و دارند تري كوتاه كشت
 در مشاركت به نسبت را شهروندان نگرش ،محصوالت

 ارتقاء تر كوتاه كشت دوره طول با كشاورزي هاي تفعالي
 . كرد رغيبت بيشتر مشاركت براي را ها نآ و داد

 گويانپاسخ گرديد مشخص كه F آزمون نتايج به توجه با ‐
پشتيبان، ‐با نگرش مساعدتر نسبت به كشاوزي اجتماع

 با توان مي دهد،  كمتري را ترجيح ميسموم مصرف
 سموم مصرف كاهش جهت در رويكرد اين كارگيري به

 و توليد وسيله به جامعه سالمت افزايش و كشاورزي
 بديم منظور .برداشت موثري گام ارگانيك مواد مصرف
براي عرضه ) هفتگي(لي هاي مح توان بازارچه مي

طور مستقيم توسط  مستقيم محصوالت ارگانيك به
ها ايجاد كرد تا  كشاورزان خرده مالك و يا تشكالت آن

شهروندان از نزديك با كشاورزان آشنايي بيشتري يافته 
و امكان ايجاد رابطه مؤثرتر بين اين دو قشر ايجاد شود 

از . يش يابدتر افزا ها به مواد غذايي سالم و دسترسي آن
سوي ديگر، كشاورزان نيز قادر خواهند بود محصوالت 

 .تري به بازار عرضه كنند خود را با قيمت عادالنه

تري  اي مردان نگرش مثبت هرچند در آزمون مقايسه ‐
ولي   پشتيبان داشتند،‐نسبت به کشاورزي اجتماع

قابل توجهي از زنان نيز از اين طرح استقبال  درصد 
دار از نظر آماري به  ته اين اختالف معنيالب. نمودند

مفهوم نامساعد بودن نگرش زنان نيست، بنابراين 
توان براي جلب مشاركت هر دو گروه در اين زمينه  مي

ريزي نمود هر چند كه مردان با توجه به نگرش  برنامه
 .تري هستند مساعدتر، نقطه شروع مناسب

ر اين خصوص هاي كشاورزان د با توجه به اينكه ديدگاه ‐
اي  نيز حايز اهميت است، لذا بايد در مطالعه جداگانه
هاي  مورد بررسي قرار گيرد تا بر اساس آن بتوان مولفه

   .اين رويكرد را به خوبي مورد توجه قرار داد
  :شوند طور خالصه به شرح زير ارائه مي ساير پيشنهادها به

هاي تعاوني و ايجاد  توان با تشكيل شركت مي ‐
هاي اعتباري و يا تقويت بازار بورس محصوالت  قصندو

هاي افزايش مشاركت مالي شهروندان  كشاورزي، زمينه
 . پشتيبان را افزايش داد‐را در كشاورزي اجتماع

از ريزي و سياستگزاري کشور  هاي برنامه توجه دستگاه ‐
به قبيل سازمان جهاد كشاورزي، وزارت تعاون و غيره، 

ه زمينه مساعدي که در جامعه اين رهيافت با توجه ب
  . شهري براي مشارکت وجود دارد

هاي راديويي براي معرفي رهيافت  تهيه و پخش برنامه ‐
 . ملليلا ويژه با رويکرد انتقال تجربه بين مذکور به

هاي تلويزيوني با محوريت قرار دادن  تهيه و ارائه برنامه ‐
تواند  هاي كشاورزي اجتماع پشتيبان، مي مزيت
  . هاي جلب مشاركت شهروندان را فراهم سازد  ينهزم
مبنا قرار دادن بهبود نگرش شهروندان و جامعه  ‐

سازي طرح در  يند نهادينهآکشاورزان براي شروع فر
 .کشور

هاي اوليه  هاي ترويجي پس از طراحي انجام فعاليت ‐
 .معرفي آن به جامعه شهري و روستايي رهيافت براي

هاي حقوقي و سازماني براي  ها و بستر سازي زمينه  فراهم ‐
  .صحيح و اصولي اين رويكردنظارت دولت به اجراي 

در اين تحقيق مشخص شد مهمترين دغدغه شهروندان  ‐
تر است و  تر و سالم دسترسي به مواد غذايي بهداشتي

ها در وهله دوم به كسب مزايايي اقتصادي در اين  آن
ند نقطه شروع توا اين امر مي. دهند طرح اهميت مي

خوبي براي جلب مشاركت شهروندان در امور كشاورزي 
.باشد
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ABSTRACT  

 
The main objective of this descriptive- correlational research was to 

analyze attitude of Karaj citizens towards participation in community-
supported agriculture. The statistical population of the study consisted 
of the head of households residing in the 10 regions of Karaj 
(N=386008), out of which 287 people determined as sample using 
Cochran Formula and proportionate stratified sampling technique. The 
sample size was later increased to 300 people for enhancing precision 
of the study. Meanwhile, each urban region was considered as a 
stratum. A questionnaire was the main tool of study. The validity of 
the questionnaire was approved by the judgment of a panel of faculty 
members of the department of Agricultural extension education who 
were assumed here as experts. In order to measure the reliability of the 
questionnaire, Cronbach Alpha coefficients were calculated for the 
main scales of the questionnaire, which ranged from 0.84 to 0.95 
indicating the tool of study is reliable. The data were analyzed by 
SPSS-win software. The findings revealed that the main purposes of 
citizens for participation in community-supported agriculture were as 
follows: access to safer food, economic motivations and interest to 
nature or natural environment. The result of "t" test revealed that 
attitude of citizens for participating in community-supported 
agriculture were significantly different in terms of the numbers of 
contracted farms, place of birth, experience of direct purchasing of 
agricultural produce, and gender of citizens. In addition, "F" test 
indicated that attitude of citizens for participating in community-
supported agriculture were significantly different in terms of types of 
farmers (Small-medium-big), length of cultivation period; method of 
applying agrochemicals and the mode of produce delivery. 

 
Key words: Attitude, Citizens, Community-Supported Agriculture, 

Karaj city. 
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