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  *يمائده هاتفو  ،يل کالنتريخل ،يفم ين شعبانعليحس زهره طبرسا،
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  يدهچک

است  يک مناطق شهرينزد يبرداربهره يهاعه نظامتوس يهاکردياز رو يکيبان يپشتاجتماع يکشاورز
 يهانظام يهاتيو مشارکت در فعالتوسعه  يو عالقه آنها برا يو انسان يت مالياز ظرف ،که در آن

 يکيگاه شهروندان به عنوان ين اساس و با توجه به جايبر ا .شودياستفاده م يخانوادگ يبرداربهره
ثر بر ؤعوامل م يبا هدف بررس حاضر يهمبستگ -يفيتوص قيتحق کرد،ين رويا ياصل ارکاناز 
 برای .بان انجام شديپشتاجتماع ينسبت به مشارکت در کشاورز زه شهروندان شهرستان گرگانيانگ

 بيضر ار،يمع انحراف ن،يانگيم رينظ ياستنباط و يفيتوص يهاآماره از ،هاداده ليتحل و هيتجز
 وندانشهرمربوط به  يل همبستگيج تحلينتا .دش استفاده ريمس ليتحل و يهمبستگ ليتحل رات،ييتغ

هاي مورد عالقه  ، زمينهيوستا، استفاده از منابع اطالعاترسابقه سکونت در از آن است که  يحاک
زان عالقه به يمو ، يه اجتماعيپشتيان، سرمااجتماعشهروندان براي مشاركت در كشاورزي 

                                                           
؛ نويسـندة مسـئول و دانشـيار گـروه مـديريت و توسـعة       ، دانشـگاه تهـران  ترتيب، کارشناس ارشد توسعة روسـتايی به *

اه تهـران؛ و  ؛ استاد گروه مـديريت و توسـعة کشـاورزی، دانشـگ    )hfami2001@yahoo.com(کشاورزی، دانشگاه تهران 
 .، دانشگاه تهرانتوسعة روستايی دانشجوی کارشناسی ارشد
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مثبت و  ةرابطبان يپشتاجتماع يمشارکت در کشاورز یبرازه شهروندان يزان انگيم با يکشاورز
ر ين متغيگذارترتأثيرکه ر نشان داد يل مسيج تحلينتا ؛ همچنين،دندار اطمينان درصد ۹۹با  دارمعني

 .است يه اجتماعيزان سرمايم بانيپشتاجتماع يمشارکت در کشاورز رایزه شهروندان بيزان انگيبر م

  ).شهرستان(، گرگان بانيپشتاجتماع يکشاورز ، شهروندان،زش، مشارکتيانگ :هاهواژکليد

***  
  مقدمه 

ـ  بر تعهـدات دو  يمبتن يعبارت است از همکار )۱(بانيپشتاجتماع يکشاورز ک يـ ن يجانبـه ب

 يونديپ ،اساس آن کنندگان که برتياز حما يا گروهيک اجتماع يا مزرعه و ي يديواحد تول

ـ  به. )UMass, 2002( شوديجاد ميا يياد غذاد و مصرف مويتول يهان بخشيم بيمستق ة گفت
 در تـا  سـازد را قادر مـی  كشاورزان رويكرد اين ،)Brown and Miles, 2005(براون و مايلز 

 و وجـود دارد  انسـاني  هـاي شاخص بر بيشتري كيدأت ،آن در بپردازند كه فعاليت به موقعيتي
 كيفيـت  و ،سو يك از ،متوسط و پاهكشاورزان خرد زندگي كيفيت بهبود به توليدي نظام اين

  .دکنمي شايان كمك ،ديگر از سوي ،شهروندان زندگي

کـه   نه انجام شدهين زمي، مطالعات گوناگون در اين موضوع پژوهشيت ايبا توجه به اهم

  .ن مطالعات اشاره شده استين ايتراز مرتبط يبه برخ ،يدر پ
هـاي  بيـان كردنـد كـه شـبكه    ) Kolodinsky and Pelch, 1997(لـچ  كولودينسـكي و پ 

 يکشاورز يهاطرحرساني در مورد ترين ابزار براي اطالعيررسمي و شفاهي مهماجتماعي غ
  .ستهان طرحيدگذارترين عامل انگيزشي براي پيوستن افراد بتأثيرو  بانيپشتاجتماع

ــ ورث و همکــاران ارنز، فــ)Cone and Kakaliouras, 1995(س وراين و کاکــالکُ

)Farnsworth et al., 1996( ُر ين و ماو ک)Cone and Myhre, 2000(ات خـود قي، در تحق 

بـراي   ،همچنـين هاي غذايي محلي و رژيمحمايت از  رایبپا كشاورزان خرده نشان دادند كه
   .اندروی آوردهپشتيبان دست آوردن غذاهاي تازه و محصوالت ارگانيك به كشاورزي اجتماعهب
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كنندگان براي پيوسـتن  هاي مصرفترين انگيزه مهم )Cooley and Lass, 1997(و الس  يکول

آنهـا در   هـاي حمايت از كشاورزي منطقه و نگرانيكيفيت توليد، را پشتيبان به كشاورزي اجتماع

  .داننديممورد محيط زيست و امنيت غذايي 

روهن و ليک )Kane and Lohr, 1997( ،زه يـ سـتند تـا انگ  د، از اعضـا خوا خـو  قيدر تحق
ـ  يبر ا ان کنند؛يب بانيپشتاجتماع يکشاورز يهامشارکت خود را در طرح دسـت  هن اسـاس، ب

 ت از مزارع منطقـه يو حما يمحل هایفرآورده ديتازه، تول يک، غذايآوردن محصوالت ارگان
  . نداعضا شناخته شد نخستت يلووا چهار ،بيتتر، به)يمحل(

ترين مدهند كه مهشان مين حقيقات متعدد،، در ت)Cooley and Lass, 1998( و الس يکول

هـاي  انـد از نگرانـي  عبـارت  بانيپشـت اجتمـاع  يکشـاورز  يهاها براي مشاركت در طرحانگيزه

  .هاي توليد محلينظاممحيطي و تالش براي حمايت از زيست
دادنـد، از  ، در تحقيقي كه در آمريكا انجام )O’Hara and Stagl, 2001(اوهارا و استاگل 

بنـدي  ولويـت پشـتيبان را ا كه داليل خود براي عضويت در كشاورزي اجتماعا خواستند اعض
صورت هايي كه بهدست آوردن سبزيهتازه، ب هایدست آوردن سبزيهب ؛ بر اين اساس،ندکن

محيطـي، كـاهش   يت از كشاورزي محلي، نگرانـي زيسـت  ، حماارگانيك پرورش يافته است

و شـوند،  الع داشتن در مورد اينكه مواد غذايي از كجا تهيه ميبندي، اطهاي مواد بستههزينه

 اعضـا انتخـاب شـده بـود؛     نخسـت لويـت  هفت او راستای سالمت فردينجام اقداماتي در ا
ي مشـاركت اهميـت   با كشاورزان و حـس قـو   مخاطرههايي از قبيل تقسيم ، انگيزههمچنين

عضـو كشـاورزي    ة نظـر افـراد  سـ تـر اينكـه در مقاي  جالب. سنجي داشتندكمتري در اين نظر
هـا  كـش نگراني بيشتري در مورد مصرف حشرهاعضا داراي  ،عضوغير افراد باپشتيبان اجتماع

تر خريد غذا و داراي رفتار اقتصادي در توليد محصوالت، توجه به سليقه شخصي در هنگام

 ياورزکشـ هـاي  ه گفتة آنهـا، كنتـرل جمعـي بـر فعاليـت     ب ،نيهمچن گام خريد بودند؛در هن

ـ         بانيپشتاجتماع عضـويت در   هتوسـط خانوارهـاي عضـو راهـي بـراي ترغيـب خانوارهـا ب
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رود و شمار مـی مند بهنظامكه البته اين روش راهي سخت و  است، پشتيبانكشاورزي اجتماع

  .  شوددر پيش گرفته ميندرت به

 يهـا طـرح  يهاي اعضاروي انگيزهيورك  نيو، در تحقيقي كه در )Stagl, 2002(استاگل 

كه تمايل براي  دکرمشخص  ، دادانجام  هادين طرحبراي پيوستن ب بانيپشتاجتماع يکشاورز
هـاي اصـلي   و حمايت از كشاورزان محلي انگيزهتازه و ارگانيك  هایدست آوردن سبزيبه

ـ   ست؛ وبوده ا هان طرحيدبراي پيوستن ب ـ  دبسياري از افراد شـايد ب  يهـا طـرح ه ين دليـل ب
ـ ادر قالـب   اعتقـاد دارنـد   کـه  پيوندنـد مي بانيپشتاجتماع يکشاورز در توليـد   ،هـا ن طـرح ي

  .كنندها و مواد شيميايي استفاده نمي شكمحصوالت خود از آفت

سـه  کـه   ديجه رسين نتي، بدورک انجام داده بوديويکه در ن يقي، در تحق)Conner, 2003(نر کا

ـ ترت، بهبانيپشتاجتماع يورزکشا يهاطرحمشارکت در  ياعضا برا يت بااليلواو انـد  ، عبـارت بي
  .کيمحصوالت ارگانو ، يصورت محلهافته بي، محصوالت پرورشمحصوالت تازه از

ـ ، در تحق)Perez et al., 2003(پرز و همکاران  ـ اسـتند تـا دال  د، از اعضـا خو خـو  قي ل ي
ـ ، خرن اساسيبر ا ان کنند؛يبرا  بانيپشتاجتماع يکشاورز يهادر طرحمشارکت خود   يداري

محصـوالت   يداريـ خرو ، يت از محصـوالت محلـ  يو حما يداريک، خريمحصوالت ارگان

  .نداعضا شناخته شد نخستت يلووسه ا ،بيترتتازه، به

طـرح  کشاورز عضـو   سيزده يجامعه آمار با، )Oberholtzer, 2004(لتزر برهق اُيدر تحق
واسـته شـد   از سهامداران خ ،رعهمز فعال در چهارسهامدار  ۲۷۶و  بانيپشتاجتماع يکشاورز

 ن اساس،يان کنند که بر ايرا ب بانيپشتاجتماع يکشاورز يهال مشارکت خود در طرحيتا دال
ـ ، حمايدات محلـ يـ عالقه به محصوالت تازه، عالقه بـه تول  و کشـاورزان   يت از کشـاورز ي

رتبـاط بـا   در ا ييهاي، نگرانيطيمحستيز يهايک، نگراني، عالقه به محصوالت ارگانيمحل

 يه کسـان آنها توسط چ ينکه محصوالت مصرفيافتن از اي يح از مزارع، آگاهيصح ينگهدار

، ي، وجـود حـس مشـارکت جمعـ    ييم غـذا يـ و رژ يد، سالمت فـرد نشويه ميو در کجا ته
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و تـر،  نييمـت پـا  يبه محصوالت با ق يش، دسترسيد، رفاه و آسايبه محصوالت جد يابيدست

ـ ترت، بـه در مزرعـه  ياعزر يهاتيفرصت انجام فعال مشـارکت  هـای  ، از جملـه اولويـت  بي

، يزراع يهاتيل عدم مشارکت سهامداران در فعاليدال ،نيهمچنبرشمرده شدند؛  سهامداران

ـ ، عدم عالقه به فعال)مشغله فراوان( ينداشتن وقت کاف: دبيان ششرح  ، بدينبيترتهب ت در ي
، )هـا د از مزرعه و شرکت در جشنوارهيبازد ليقباز (گر يد يهاتيمزرعه و عالقه به انجام فعال

ر بودن کار در مـزارع  يگبودن فاصله مزارع از منازل، وقت اديرکت فرزندان، زت مشايمحدود
ـ از مزا يد کردن، عالقه نداشتن، عدم آگـاه يتا بازد ـ ا و فواي ـ د اي ط ين طـرح، نداشـتن شـرا   ي

ـ ا باغ کوچک کـه ن يک مزرعه يمناسب، داشتن  يجسمان ـ  يازي ه کسـب تجربـه در مـزارع    ب

  .اديز يگرما و نند، مشکل حمل و نقل،کينم احساسبان يپشتاجتماع

 بانيپشـت اجتمـاع  يکشـاورز  يهـا که طرح ان کرديب ،ق خودي، در تحق)Lang, 2005( النگ
 ند؛ همچنـين، بين كيفيت باال و ارگانيك تدارك ميبا   ي خود محصوالتي تازه، متنوع،براي اعضا

  ،بانيپشـت اجتمـاع  يکشـاورز  يهـا طـرح  بـه  پيوستن یهاگيزهروي ان مطالعات جبر اساس نتاي
  .ده استشناخته شتمايل براي خريدن چنين محصوالتي يكي از داليل اصلي عضويت 

ـ ، در تحق)Thompson and Coskuner-Balli, 2007( يبال - تامسون و کسکونر ، ق خـود ي

ک و عرضه آنهـا از  يد محصوالت ارگانيبا تول بانيپشتاجتماع يکشاورزدند که يجه رسين نتيبد

 يت اقتصـاد يـ در امن) ييغـذا  يهـا ا شرکتيکشاورزان  يمثل بازارها( يمحل يهامجراق يطر
  .کنديفا ميا ياتيجوامع نقش ح

ـ  ،قات خودي، در تحق)Henderson and Van En, 2007( انهندرسون و ون جـه  ين نتيدب
 يموجـب رو  بانيپشـت اجتمـاع  يکشـاورز  طريـق  از ييت غذاين امنيمأش تيدند که افزايرس

 يکشـاورز  يهـا شده است؛ همچنين، طـرح  هان طرحيدب ييکايآمر يهاثر خانوادهآوردن اک

ن يـ در واقع، در ا انجامد ومیکنندگان و مصرف يمشارکت کشاورزان محل به بانيپشتاجتماع

بـه کشـاورزان    ياعـ را در اول فصـل زر  يکشاورز يهانهيکنندگان هزمصرف ،نوع مشارکت
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آنهـا   ين محصـوالت را بـرا  يتـر ن و سالميترشاورزان عضو تازهک ،آن يپردازند و در ازايم

ـ . شـوند ين جوامع حفظ ميپول، شغل و مزرعه در ا ،بين ترتيکنند و بديد ميتول ، نيهمچن

مـدل   در قالـب يـک  تنهـا  نـه  بانيپشـت اجتماع يکشاورز يهاطرح به گفتة اين پژوهشگران،

سـالم و   ييغذا دوستداران مواد يک انتخاب درست برايبلکه  ،قابل دسترس است يصاداقت
  .رودشمار میبهکشاورزان 

، افـراد داراي  )Brehm and Eisenhauer, 2008(م و آيزنهـاور  هبرمطالعة  بر اساس نتايج
 بـرای انگيزه بيشتري براي مشاركت در اين روش كشـاورزي داشـته و    رضايت اجتماعي باالتر

  . اندبرخوردار بوده از انگيزه باالتري ،كننداي كه در آن زندگي ميبهبود جامعه

توليـدات  كننـدگان شـهري بـه    عـدم دسترسـي مصـرف    ن،يشيج مطالعات پير اساس نتاب

، دور شدن جامعه شهري از محيط روستايي كه موجب باال رفتن باكيفيت و با قيمت مناسب
كننـدگان بـر   ، عدم كنترل مصرفشودافراد شهري مي رواني در بين و مشكالت فشار روحی

شـاورزان كـه   و عدم دسترسي مستقيم بـه توليـدات ك  و سالمت آن  نحوه توليد مواد غذايي 
استفاده از اين رهيافت تواند با مي ،شودها براي خريد مواد غذايي ميموجب باال رفتن هزينه

بـر   ياديـ عوامل ز، حاضر قيتحق جينتا و گفتهپيشمباحث به  با توجه ،نيهمچن .مرتفع شود

از بان وجـود دارد، کـه   يپشـت اعاجتم يکشاورز يهادر طرح مشارکت برایزه شهروندان يانگ

 ةدان، سـابق الت شـهرون يزان تحصـ ي، ميبه کشاورزشهروندان زان عالقه يمتوان به يمجمله 
 سـن  شـهروندان،  يگذارهيسرما جلب به لي، تماشهروندان ، درآمدشهروندان يکار کشاورز

  .دکراشاره  شهر تا مزرعة آنها و فاصلة شهروندان
بـه شـناخت انگيـزه افـراد مـورد مطالعـه بـراي مشـاركت در          کـه مقاله حاضر بر آن است 

مشـاركت   برایثر برانگيزه شهروندان مورد مطالعه ؤ، شناخت عوامل مپشتيبانكشاورزي اجتماع

  .اجرايي اين شيوه كشاورزي بپردازدپشتيبان و شناخت مشكالت در كشاورزي اجتماع



   ۲۷ �۲ة ، شمار۱۸روستا و توسعه، سال  ةفصلنام              ... شهروندان انگيزش مشارکتعوامل مؤثر بر 

 

  قيوش تحقر

ـتقل  يرهـا يمتغدر پژوهش حاضر،  ـ  مس و ) Hinrichs, 2000( هـاينريش  ج مطالعـات ير اسـاس نتـا  ب
هـل،  ت تأيت، سـن، وضـع  يشامل جنسـ  )Kolodinsky and Pelch, 1997(لچ كولودينسكي و پ

و ... و  يارتبـاط  يهـا مجرا از ستفادها زاني، ميسابقه سکونت در روستا، سابقه کار کشاورززان سواد، يم
ون او بـر  )Brehm and Eisenhauer, 2008( زنهاوريم و آبره ج مطالعاتيبر اساس نتا متغير وابسته

 يهـا طـرح  مشـاركت در  بـرای ميزان انگيزه شـهروندان   )Brown.C  and Milller, 2008( لريم و
  .پشتيبان بوده استكشاورزي اجتماع

 يشـهر خـانوار   ۷۵۴۹۶ شـامل  آنجامعه آماري  و يهمبستگ - يفيصاز نوع تو حاضر قيتحق
 بـود اي با انتسـاب متناسـب   طبقهاز نوع گيري روش نمونه. ه استشهرستان گرگان بود ساکن در

شهرسـتان   يساکن در مناطق شـهر  يشهر خانوار  ۱۲۱ حجم نمونه ،کوکران فرمولاساس  که بر
 يهـا افتـه يبـه   بيشتر نسبت نانيمنظور اطمبه ،جامکه سران گرفتدربرمی ۱۳۸۸در سال را  گرگان

خـانوار، همـين تعـداد     ۱۵۰ بـه حجـم نمونـه   فـزايش  با ا ،آن يريپذميش توان تعميق و افزايتحق
  . دش يآوراز از آنها جمعيل و اطالعات مورد نتکمي مورد نظر يآمار هپرسشنامه از جامع

 ، بـرای نيو همچن )زه مشارکتيانگ يعنی،(ق يتحق ير اصليمتغ اريمع ن انحرافييتع رایب
 يطـور تصـادف  بـه  قيـ تحق ينمونـه از جامعـه آمـار    ۳۰مطلوب، تعداد  ين دقت احتمالييتع

 معادلآزمون شين پيدست آمده از اهار بيانحراف مع. شد مطالعه انجام آزمونشيانتخاب و پ
 ياريـ مع ،قـع شـد کـه در وا  ر محاسبه يز رابطةق يمطلوب از طر يو دقت احتمال بود ۱۱/۱۰
  :ستهاافتهي يريپذميدقت تعم يبرا

   

در اختيـار   شـده هـای تهيـه  از پرسشنامه ،هاي مورد نيازآوري دادهبراي گرد حاضر، در تحقيق
ت يريمـد  گروه يليالت تکميتحص اساتيد راهنما و مشاور و تعدادي ديگر از اساتيد و دانشجويان



  ...زهره طبرسا، حسين شعبانعلی فمی،                        ۲ة ، شمار۱۸روستا و توسعه، سال  ةفصلنام � ۲۸

 

 بـرای  د شد؛ييأآن ت ييو آموزش كشاورزي قرار گرفت و رواترويج  و گروه يو توسعه کشاورز
  .)۱جدول ( استفاده شد روش آلفاي كرونباخ نيز ازگيري اندازه ابزار ييايپاسنجش 

هاي مختلف پرسشنامه ها و بخشكرونباخ براي تعيين پايايي مقياسمقادير آلفاي  -۱ جدول

  مربوط به شهروندان

 کرونباخ يآلفا بيضر مقدار ريتعداد متغ هااسيمق

 ۹۲۱۱/۰ ۱۰ پشتيانمشاركت در كشاورزي اجتماع هل شهروندان بيهاي تما زمينه

 ۸۹۲۵/۰ ۱۴ پشتيبانشهروندان براي مشاركت در كشاورزي اجتماع يهاهانگيز

 ۹۳۶۶/۰ ۱۸ دگاه شهروندانيپشتيبان از دالزامات مشاركت در كشاورزي اجتماع

 ۸۹۸۴/۰ ۲۰ رونداناز ديدگاه شه يه اجتماعيسرما

  پژوهش يهاافتهي: منبع

در . ها در دو بخش توصيفي و اسـتنباطي صـورت گرفـت   ل دادهيتحل حاضر، تحقيق در
 و از فراواني، درصد، ميانگين، واريانس، انحـراف معيـار، فراوانـي تجمعـي،     ،بخش توصيفي

 .تفاده شـد ر اسـ يز از تحليل همبستگي وتحليـل مسـ  يو در بخش استنباطي نضريب تغييرات 

ـ ن خود مدل نيا که است قيتحق يليتحل مدل آزمون ،واقع در ،ريمس ليتحل هدف  نـد يآبر زي
ـ از تحل ياة مجموعـه ير بر پايل مسيتحل شيوة. است پژوهش ينظر چارچوب ون يل رگرسـ ي

ن روش بر يا. مستقل و وابسته استوار است يرهاين متغيچندگانه و بر اساس فرض ارتباط ب
د خـاص دارد  يـ کأت ،ر معـروف اسـت  ياگرام مسيکه به د يرياز نمودار تصو ياستفاده ابتکار

 مشارکت برایشهروندان  زهيانگ بر ثرؤم عوامل بهتر درک يبرا رو،از اين). ۱۳۸۵ ،يکالنتر(
 کـه  ،شد استفاده SPSS افزارگيری از نرمبهرهبا  ريمس ليتحل از ،بانيپشتاجتماع يکشاورز در
  .شده است ارائه ۱ارنمود قالب در آن جينتا
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مشارکت در  يزه شهروندان برايزان انگيثر بر مؤر عوامل ميل مسيمدل تحل -۱ نمودار

  تيبانپشاجتماع يکشاورز
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  نتايج و بحث

  شهروندان مورد مطالعه ايو حرفه اجتماعي ،هاي فرديويژگي

ـ  درصـد از افـراد مـورد مطالعـه مـرد      ۳/۸۹، دست آمـده هاساس اطالعات ب بر  ۷/۱۰(ه و بقي
درصـد مجـرد    ۳/۳درصد متأهـل و   ۷/۹۶سال و  چهلميانگين سني آنها  زن بودند؛) درصد
درصد داراي سواد خوانـدن   ۳/۱سواد، درصد بي ۷/۰در بين شهروندان مورد مطالعه،  ؛بودند

درصـد در   ۷/۳۰درصـد در سـطح راهنمـايي،     ۷/۲درصد در سطح ابتـدايي،   ۷/۰و نوشتن، 
 ۲/۳و فقـط   کارشناسـی درصد در سـطح   ۴۴د در سطح فوق ديپلم، درص ۷/۱۶سطح ديپلم، 

 ،گوياندر بين پاسخ همچنين، .و باالتر تحصيل كرده بودند کارشناسی ارشددرصد در سطح 
يـازده تـا   نفـر بـين    ۳۶سال،  يک تا دهنفر بين  بيستنفر فاقد سابقه سكونت در روستا،  ۶۱

 آنهاسال و فقط يك نفر از  تا چهل ۳۱ بين نفر پنجسال،  تا سی ۲۱ بين نفر ۲۷سال،  بيست
نفـر فاقـد سـابقه كـار      ۸۲ ،همچنـين . سال سـابقه سـكونت در روسـتا را داشـتند     ۴۱باالي 

 ۲۱بين نفر  يازده تا بيست سال، هشتنفر بين  هجدهسال،  يک تا دهنفر بين  ۴۱كشاورزي، 
بـا توجـه بـه    . نداورزي داشتسال سابقه كار كش ۳۱باالي  آنهاسال و فقط يك نفر از  تا سی

گويان، تمايل داشتند كه در بخش كشاورزي به درصد از پاسخ ۶۶شده، آورياطالعات جمع
در بررسي ميزان استفاده از . درصد چنين تمايلي نداشتند ۳۴ند و کنعنوان شغل دوم فعاليت 

هـا و  الترين رتبـه ، روزنامه و مجله در بـا تلويزيون ،ترتيبمشاهده شد که به منابع اطالعاتي،
  .جای دارندبع کسب اطالعات الويت منوترين ا اينترنت در پايين

  پشتيبانهاي شهروندان براي مشاركت در كشاورزي اجتماعهبندي انگيزرتبه

، »تـر سي به مواد غذايي سالم و بهداشتيدستر«شود که ، مشاهده ميهاي تحقيقبا توجه به يافته
هـا و  ن رتبـه در بـاالتري » تـر دسترسي به مواد غذايي ارزان«و » تضمين سالمت غذايي خانواده«
عالقـه ذاتـي بـه    «و » هاي كشـاورزي عالقه به يادگيري فعاليت«، »حمايت از كشاورزي محلي«

  .ندجای دارها ن رتبهتريندر پايي» انجام كار كشاورزي
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   پشتيبانمشارکت در کشاورزي اجتماع برایانگيزه شهروندان 

درصـد انگيـزه    ۴۲گويـان انگيـزه پـايين،    درصد از پاسخ ۷/۲۴، ۲ عات جدولاساس اطال بر
  .پشتيبان داشتندمشارکت در کشاورزي اجتماع برای درصد انگيزه باال ۳/۳۳ و متوسط،

  پشتيبانمشارکت در کشاورزي اجتماعگويان از نظر سطح انگيزة توزيع فراواني پاسخ - ۲ جدول

 تجمعيدرصد  درصد فراواني سطح انگيزه

 ۷/۲۴ ۷/۲۴ ۳۷ پايين

 ۷/۶۶ ۰/۴۲ ۶۳ متوسط

 ۰/۱۰۰ ۳/۳۳ ۵۰ باال

  ۱۰۰ ۱۵۰ جمع كل

  هاي پژوهشيافته: منبع

پشتيبان جلب مشارکت طرفين قرارداد در کشاورزي اجتماع دربندي وظايف دولت رتبه

  از ديدگاه شهروندان

 ي بين شهروندان و كشـاورزان براي كمك به جلب همكار تواندمی در بررسي اقداماتي كه دولت
ارتبـاط و  ايجاد محيطي مناسب براي «ها مربوط به ز ديد شهروندان، بيشترين فراوانيا ،انجام دهد

دادن تسـهيالت و امکانـات در    قـرار «و » هـا رساني از طريق رسـانه اطالع«، »همکاري بين طرفين
رطـرف کـردن عيـوب موجـود در     ب«ها مربوط بـه  است؛ و اما كمترين فراواني» اختيار کشاورزان

ــام ــاي ادارينظ ــوان( ه ــاالریدي ــرآور«و » )س ــش ف ــت از بخ ــوالت حماي ــادرات محص ي و ص
  .است» مصوب براي اين رويکرد تهيه قانون«و » کشاورزي
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مشارکت در  برایتحليل همبستگي متغيرهاي تصادفي منتخب با ميزان انگيزه شهروندان 

  پشتيبانکشاورزي اجتماع

سابقه سکونت در روستا، اسـتفاده از   متغيرهایرابطة  ،)۳جدول ( هاي تحقيقهبر اساس يافت
هاي مـورد عالقـه    ، زمينه)روزنامه و مجله، کتاب، تلويزيون، راديو، اينترنت(منابع اطالعاتي 

ميـزان عالقـه بـه    و پشتيان، سرمايه اجتماعي، شهروندان براي مشاركت در كشاورزي اجتماع
پشـتيبان در سـطح   مشارکت در کشاورزي اجتمـاع  برایيزه شهروندان کشاورزي با ميزان انگ

گـذاري بـا ميـزان    ، رابطة متغير تمايل به سـرمايه همچنين است؛ دارمثبت و معنييک درصد 
پشتيبان در سطح پنج درصـد مثبـت و   مشارکت در کشاورزي اجتماع برایانگيزه شهروندان 

  .است دارمعني

مشارکت در  برایميزان انگيزه شهروندان  وي تصادفي منتخب همبستگي بين متغيرها -۳جدول 

  پشتيبانکشاورزي اجتماع
 داريسطح معني ضريب همبستگي نوع ضريب همبستگي متغير

 ۴۱۶/۰ ۰۶۷/۰ پيرسون سن

 ۸۰۲/۰ ۰۲۱/۰ پيرسون تعداد فرزندان

 ۸۲۸/۰ ۰۱۸/۰ پيرسون انهميزان درآمد ماه

 پيرسون سابقه سکونت در روستا
**۲۳۵/۰ ۰۰۴/۰ 

  سابقه کار کشاورزي
 گذاري تمايل به سرمايه

  پيرسون
 پيرسون

۱۵۷/۰  
*۱۸۰/۰ 

۰۵۶/۰  
۰۲۷/۰ 

 ۴۹۵/۰ ۰۵۶/۰ پيرسون فاصله منزل تا مزرعه مورد قرارداد

 پيرسون ميزان استفاده از منابع اطالعاتي
**۲۲۹/۰ ۰۰۵/۰ 

ن براي هاي تمايل شهروندا زمينه
 تيانپشمشاركت در كشاورزي اجتماع

 پيرسون
**۶۲۷/۰ ۰۰۰/۰ 

 پيرسون سرمايه اجتماعي
**۷۸۲/۰ ۰۰۰/۰ 

 ۱۲۴/۰ ۱۲۶/۰ اسپيرمن وضعيت تحصيلي

 اسپيرمن ميزان عالقه به کشاورزي
**۴۸۱/۰ ۰۰۰/۰ 

  داري يک درصد و پنج درصدمعنيسطح ، ترتيببه *و  **
  هاي پژوهشيافته: منبع
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روندان بـراي مشـارکت در کشـاورزي    ثر بر ميـزان انگيـزه شـه   ؤتحليل مسير عوامل م

  پشتيباناجتماع

 مرحله هر در مستقل متغيرهاي ترسيمي، مدل به توجه با مسير، ضرايب آوردن دستبه براي
 بـر  متغيرهـا  اثرات متغيرها، نام ،۴ جدول در. است شده گرفته نظر در وابسته متغير عنوان به

 نشان کدام هر لويتوا و پشتيبانجتماعا کشاورزي در مشارکت براي شهروندان انگيزه ميزان
 بـه  توجـه  بـا  ).اسـت  گرفتـه  صورت اثرات مجموع اساس بر بنديلويتوا( است شده داده

 ميـزان  وابسـته  متغير بر غيرمستقيم اثر بيشترين داراي تحصيالت ميزان متغير ،۴ جدول نتايج
 اجتمـاعي  سرمايه انميز است؛ پشتيباناجتماع کشاورزي در مشارکت براي شهروندان انگيزه

 -۰۱۵/۰ اثـرات  مجمـوع  بـا  درآمـد  ميـزان  متغيـر  و تـأثير  بيشترين ۶۲۹/۰ اثرات مجموع با
  .است داشته انگيزه ميزان بر غيرمستقيم و مستقيم صورتبهرا  تأثيرکمترين 

بـر انگيـزه    یگـذار تأثيردارای بيشـترين  سـطح سـرمايه اجتمـاعي    بر اساس تحليل مسـير،  
اهيـت  مبـا توجـه بـه    که از آنجا . است پشتيبانرکت در کشاورزي اجتماعمشا برایشهروندان 

امل اعتماد، احتـرام متقابـل،   سطح سرمايه اجتماعي ش ارتقای ،مشارکتي اين رويکرد کشاورزي
رسـد در  بسيار حائز اهميت اسـت، بـه نظـر مـي     پذيريکار گروهي و مشارکت سازي،شبکه

شارکت افراد با سرمايه اجتماعي باالتر جلب شود، مراحل آغازين توسعه اين رويکرد، اگر م
بعد از سـرمايه اجتمـاعي، عالقـه بـه کشـاورزي و      . خواهد بوداحتمال موفقيت طرح باالتر 

. انـد دو عامـل مهـم در ايجـاد انگيـزه بـوده     پشتيبان تمايل به مشارکت در کشاورزي اجتماع
مسـتقيم بـر انگيـزه شـهروندان     غيرتأثير مسـتقيم و  مقايسه اين سه متغير اساسي که بيشترين 

پشتيبان را دارند، با سـاير متغيرهـا در الگـوي    هاي کشاورزي اجتماعبرای مشارکت در طرح
شناختي بـراي توسـعه ايـن رويکـرد اسـت، در      روان -اکي از اهميت بستر اجتماعينهايي ح

ي قـرار  هـاي بعـد  ولويـت ها و اناسب اقتصادي و زير ساختي در گامکه وجود بستر م حالي
پشـتيبان و جلـب   آشنا کردن شهروندان با مزاياي رويکرد کشاورزي اجتماع رو،از اين. دارند

  .گذار در اين زمينه باشدتواند گامي بسيار مهم و اثرمشارکت آنها مي
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  مسير تحليل از استفاده با تحقيق نهايي الگوي برآورد از حاصل نتايج -۴ جدول

 اولويت مجموع اثرات ممستقياثر غير اثر مستقيم متغير

 ۱ ۶۲۹/۰ ۰۰۰۷/۰ ۶۲۹/۰ ميزان سرمايه اجتماعي

 ۲ ۲۳۹/۰ ۰۰۵/۰ ۲۳۴/۰ ميزان عالقه به کشاورزي

 ۳ ۱۰۳/۰ - ۱۰۳/۰  پشتيبانکشاورزی اجتماع تمايل به مشارکت در

 ۴ ۰۶۳/۰ ۰۸۴/۰ - ۰۲۱/۰ ميزان تحصيالت

 ۵ ۰۵۶/۰ ۰۰۵/۰ ۰۵۱/۰ گذاريتمايل به سرمايه

  ل تا مزرعه مورد قراردادفاصله منز

 سابقه کار کشاورزي

۰۵۰/۰  

۰۷۱/۰ - 

۰۰۳/۰ -  

۰۸۵/۰ 

۰۴۷/۰  

۰۱۴/۰ 

۶  

۷ 

 ۸ ۰۰۲/۰ ۰۰۵/۰ - ۰۰۳/۰ سابقه سکونت در روستا

 ۹ - ۰۱۵/۰ ۰۰۳/۰ - ۰۱۸/۰ ميزان درآمد

  هاي پژوهشيافته: منبع

  شنهادهايو پ يريگجهينت

 بانيپشـت اجتمـاع  يکشـاورز  يهـا طـرح مشـارکت در   يزه شـهروندان بـرا  ين انگيترمهم •
 يهـا نـه ين زميبا در نظر گرفتن ا. بودتر و ارزان يسالم و بهداشت ييبه مواد غذا يدسترس

 يبسـتر الزم بـرا   يجـ يترو يهاتوانند در برنامهيگران و مروجان مليتسه ،يشناختروان
ان نـد و بـا امکـ   کنرا فـراهم  ) شـهروندان  ،كشاورزان( نيتعامالت مناسب و کارآمد طرف

اسـت   يهيبـد . ندبرسانبه اهداف خود  را م و به اشتراک گذاشتن منابع، هر دو گروهيتسه
  .است يو کالن بخش کشاورز يشهروندان جزو اهداف اساس يهازهيانگ
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 يل شهروندان به کشاورزيزه و تماين انگي، بيل همبستگيج حاصل از تحليبا توجه به نتا •
تمايل زيـاد   با توجه بهکه شود يشنهاد ميپ ،نيبرابنا ؛دار وجود داشتيرابطه مثبت و معن

شـتر  يمشـارکت ب  يدات الزم بـرا يتمه ،يکشاورز يهاتيمشارکت در فعال به شهروندان
 .ن بخش فراهم شوديا درو نيز پيشرفت آنها 

گـر  ياز د يو قـانون  ي، اقتصـاد يفرهنگـ  يو بسترسـاز  يقيتشو يهادر نظر گرفتن نهاده •
داشـته باشـد؛ از   ن توجه خاص داد بيبا) يرت جهاد کشاورزوزا(است که دولت  يامور
وه ين شـ يـ ج ايو تـرو  يمعرف برای يدفتر ،جيدر اداره کل ترو که شوديشنهاد ميپ رو،اين

 .رديدار شکل گيپا يکشاورز

هـاي  مجراكه بـين ميـزان اسـتفاده از     از آنجا ،با توجه به نتايج حاصل از تحليل همبستگي •
پشـتيبان  و ميزان انگيزه آنها براي مشاركت در كشاورزي اجتمـاع  ارتباطي توسط شهروندان

هـاي  دورههـا و  که از طريق رسـانه رسد الزم به نظر مي وجود دارد، داررابطه مثبت و معني
آموزشي تبليغات گسترده در زمينه اين طرح و فوايد استفاده از محصوالت ارگانيك انجـام  

 .داشته باشندمل آشنايي كاشود تا با زواياي اين طرح 

دار نشدن تفاوت سـطح انگيـزه شـهروندان بـراي مشـاركت در كشـاورزي       با توجه به معني •
خأل آموزش در مـورد  که رسد ، به نظر ميهاي تحصيلي مختلفپشتيبان در بين ردهاجتماع

ـ  ؛شـود شدت احساس ميحوه تغذيه در آموزش رسمي كشور بهبخش كشاورزي و ن ين دب
، بايـد در سـطوح   سازي افراد در مورد كشـاورزي و نحـوه تغذيـه سـالم    اهآگ ، برایمنظور
 . انديشيده شودتمهيدات الزم ريزي آموزش رسمي كشور برنامه

  يادداشت

1. Community Supported Agriculture (CSA) 
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