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  سرآغاز 

 مـستلزم  پرسـش  نیا به پاسخ دارد؟ ازین اخالق بهي  کشاورز ایآ
ي هـا  يفنّاور ریتأث جامعه،ي  هنجارها و ها ارزش رامونیپ کنکاش

ي کـشاورز . ) 1 (اسـت ي  کشاورز محصوالتی  جهان بازار و نینو
 در افالطـون  ،نمونـه ي  بـرا . دارد بشر سنت دری  قیعمي  ها شهیر 

 زین ارسطو. است کرده صحبتي  شاورزکي  ایاح تیاهم با ارتباط
ی زنـدگ  «بهی  ابیدست دري  کشاورز دانش تیاهم دربارهي  ریتفس

 دیـدگاه  از ن،یهمچنـ . ) 2 (دارد حکومـت  و افـراد  توسط »خوب

 در. ) 3 (است دانش نوع بهترین و کار بهترین کشاورزي سقراط،
ي هـا راه نیتـر حـالل  ازی  یکـ  عنوان بهي  کشاورز بر زین اسالم
  .  است شده دیتأک رآمدد کسب

 و هـا  ارزش رامـون یپی  عقل مباحث ،يالدیم ستمیب قرن اواخر از
 اخـالق  دریی  غـذا  مـواد  مصرف و عیتوز د،یتول نظامي  هنجارها
 دربـاره ي  کشاورز اخالق. است گرفته قرار بحث مورد 1يکشاورز
 یـا  و ) کشاورزان مانند (میمستق طور به که استي  افراد  انتخاب

 کـارگران  محققـان،  مروجـان،  گـذاران،  قـانون  مانند (میرمستقیغ
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  يشاورزک اخالق نییتب
 

  یسروستاني عابد احمد دکتر

    گرگانی عیطب منابع وي کشاورز علوم دانشگاه ،يکشاورز تیریمد دانشکده ،يکشاورز آموزش و جیترو گروه

  
  دهیچک

 پژوهش. دارد سروکاریی غذا وي کشاورز محصوالت مصرف و عیتوز د،یتول دری اخالق لیمسا و ها ارزش باي کشاورز اخالق :نهیزم
  .است پرداخته آن به نسبتي کشاورز کارشناسان شیگرای بررس به ،يکشاورز اخالق در مطرح لیمسا حیتشر ضمن حاضر
 کارشناس از نفر 120 شامل مطالعه مورد جامعه. است شده انجامی همبستگ بری مبتنی فیتوص قیتحق روش با حاضر پژوهش :روش
ي آور جمع. گرفتند قراری بررس مورد نمونه عنوان به آنان از نفر 53 که بودند گلستان استاني کشاورز جهادي مرکز سازماني کشاورز

هاي میانگین، درصد، انحراف معیار،   و آمارهSPSSافزار  براي تجزیه و تحلیل اطالعات از نرم. گرفت انجام پرسشنامه با اطالعات
  .ویتنی استفاده گردید- ومنیدار، ضریب همبستگی و آزمون  ترکیب خطی غیر وزن

 اثرات ،ییغذای منیا وانات،یح با رفتار ،ییروستای زندگ روش و مزرعه ساختار شاملي کشاورز اخالق لیمسا نیمهمتر :ها فتهای
 شیگرا که داد نشان هایافته. باشند یمي کشاورز در پژوهش اخالق وي فناور ستیز ،ییغذا تیامن الملل، نیب تجارت ،یطیمح ستیز

ی شغل سابقه و التیتحص سطح سن، از مستقل شیگرا نیا ن،یهمچن. باشدینم مطلوب تیوضع ردي کشاورز اخالق به کارشناسان
  .ندارد وجودي کشاورز به پرداختن و روستا یا شهر در سکونت محل به توجه باي کشاورز کارشناسان نیبی تفاوت نظر نیا از. باشدیم
 آن تیرعا وي کشاورز اخالق دربارهي کشاورز کارشناساني جار هدگایدی افتادگعقب انگریب حاضر پژوهشي هاافته ی:يریگ جهینت
 وی انساني روین تیترب دري ضرور عنصر یک عنوان بهي کشاورز اخالق است الزم ن،یبنابرا. استي کشاورز بخشي هاتیفعال در

 شیافزای انسان لیفضا و هاارزش باي کشاورزي سازگار به دیام تا شود گنجاندهي کشاورز توسعهي هابرنامه و هااستیس در نیهمچن
  .  یابد
  
 يکشاورز ها، ارزش اخالق، :واژگان دیکل
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 اخالق. ) 4 (باشند یمي   کشاورز ریدرگ ) کنندگان مصرف ع،یصنا
ـ  حوزه کي ی کشاورز  اخـالق  در رشـد  حـال  در و 2يا رشـته  نیب
 دری  اخالقـ  لیمـسا  و ها ارزش به که شودیم محسوبي  کاربرد

 اخالقي  اه لیتحل دارد تالش و پردازد یم غذا دیتول وي  کشاورز
ي کـشاورز  نظام خاص لیمسا از برآمده يها چالش با رای  فلسف
 و دارد سـروکار  دهایـ نبا و دهایـ با با اخالق علم. ) 5 (دینما ادغام
 هدف ن،یبنابرا. ) 6 (استی  گروه وي  فرد ریخ شیافزا آن هدف

 جـامع،  روشـن، ي  ارهایمع بهی  ابیدست زیني  کشاورز اخالقیی  غا
 عمـال ا و هـا  اسـت یس درباره قضاوتي  برای  جهان و رمتناقضیغ

  . ) 2 (است غذا وي کشاورز نظام در نادرست و درست
 و کـار  ؛کـه  معتقدنـد ي  کـشاورز  در ریـ درگ افراد معمول، طور به

. ) 4 (کنند یم نیتأم را مردمي  غذا رایز است،ی  اخالق آنان حرفه
ي هـا  دغدغـه  د،یتول دیجدي  ها روشی  معرف ،يفنّاور شرفتیپ اما
 عیــتوز و تبــادل نینــوي هــا روش نیهمچنــ وی طــیحم ستیــز

ـ  و ها پرسش تا اند شده باعث ،يکشاورز محصوالت ي هـا  ینگران
 هستند نیا دنبال به ها پرسش نیا. شوند مطرحي  دیجدی  اخالق

ی انـسان  شـده  رفتـه یپذ لیفـضا  و هـا  ارزش بـا ي  کشاورز ایآ که
 شبخ اندرکاران دست و کشاورزان ل،یدل نیهم به است؟ سازگار
 کـه  هستند مواجهي  دیجدي  ها میتصم و هاپرسش با ،يکشاورز

 بـا  کشاورزان است ممکن ن،یا بر عالوه. ) 7 (دارند یاخالق ابعاد
 موضـع  یـک  اتخاذ در را آنان که باشند مواجه متضّادیی  ها ارزش
ـ  را آنـان  کـه  نیـ ا یـا  کنـد،  مشکل دچار مشخص، یاخالق  نیب
 ازی  ناشـ ي  هـا  ارزش و ستیـ ز طیمحـ  حفظ ازی  ناشي  ها ارزش

ي زیچ چه که نیا درباره. ) 8 (سازد دیترد دچار ،ياقتصاد لیمسا
 دارد وجـود ی  متفاوتي  هادگاهید سازد، یم را خوب يِکشاورز کی
 عمـل  دربـاره  پرسـش  بـه ي  نحو به زینی  اخالق هینظر هر. ) 9(

ــا درســت ــه پاســخ نادرســت ی ــان ازی ناشــ کــه اســت گفت ی مب
. ) 10 (اسـت  آنهـا ی  شناس ارزش وی  شناس شناخت ،یشناس یهست

 در اخـالق  جملـه  از و اخـالق  رامـون یپ پژوهش ل،یدل نیهم به
 باورها به پرداختن و انسان شناخت به زیچ هر از شیب ،يکشاورز

  . ) 11 (است ازمندین جوامعی فرهنگ خاص نهیزم در ها ارزش و
 بـر  3مزرعـه  سـاختار  بـه ي  کـشاورز  اخـالق  موضـوعات  ازی  کی
ي اقتصاد وی  اجتماعی  کل اتیخصوص به مزرعه ختارسا. گردد یم

 انـدازه  رنـده یدربرگ کـه  دارد اشـاره  کـشور  کي ی کشاورز بخش

 از ) مختلـف ي  هـا  انـدازه  در (مـزارع ی  نسب سهم مزارع، متوسط
 کـه  شـود  یم موضوع نیا وي  کشاورز به شاغل افراد تعداد بازار،

 یـا  شـود  یمـ  اداره و انجام آنها صاحبان توسط مزارع در دیتول ایآ
 رایـ ز است، مهمی  اخالق نظر از مزرعه ساختار راتییتغ. ) 2 (ریخ
. اسـت  اثرگـذار  عـت یطب با نیهمچن و نیریسا با انسان تعامل بر

ـ  شـدن  بزرگتـر  سمت به مزارع امروزه  مـزارع  و رونـد  یمـ  شیپ
 رونـد،  نیـ ا :معتقدنـد ی  برخ. ) 12 (است کاهش به روی  خانوادگ
 و دهنـده شـکل ی  خـانوادگ  مزارع رایز است،ی  اخالق مشکل یک

 نفـس،  بـه  اتکـاء  ،یراسـت  ماننـد ی  لیفـضا  و ها ارزش برندهشیپ
 باورند نیا بر آنان. هستند بودن دیمف و اجتماع برابر در تیمسئول

 لیـ تحل موجـب  لیفـضا  و هـا  ارزش نیـ ا از نکـردن  انتیص ؛که
ي معنـو  نظـر  از اجتمـاع  فیتـضع  وی  اخالقـ  وی  فرهنگـ  راثیم
 وهیشـ  وی  خانوادگ مزارع کردن نابود به کمک ن،یرابناب. شود یم

 رفتـار  فرصـت  رایـ ز است،ی  راخالقیغ کار یک ،ییروستای  زندگ
  .) 2 (ردیگیم افراد از را زگارانهیپره

 موجـودات  شـامل ی  اخالق مباحث ایآ ؛که است نیا گرید پرسش
 وانـات یح پـرورش  روش امروزه،) . 13 (شود یم زین انسان زا ریغ

 نجـام ا 4فـشرده  نظـام  یـک  در مواقـع ی  برخ و است کرده تفاوت
 رامـون یپي  دیـ جدی  اخالقي  ها  دغدغه ل،یدل نیهم به. ردیپذ یم

ي نگهـدار  بـه  توان یم جمله از. باشدیم مطرح 5واناتیح شیآسا
 و آزادي  هوا بهی  دسترس نبود تنگ، و بسته طیمح یک در ها دام
 آنها با رفتار جموع،م در و ها دام با پرخاشگرانه رفتار د،یخورش نور
 تـا  اسـت  شـده  باعـث  طیشرا نیا. کرد اشاره ئیش ک ی مانند به
 تیـ اهمي  کـشاورز  در» 7واناتیح حقوق «و» 6واناتیح اخالق«
  . ) 6 (ابندي یشتریب

 کـه  اسـت  نیا سوال. گرددیم بر 8ییغذای  منیا به گرید موضوع
 از (مـن یاي  غـذا  وي  کشاورز محصوالت عیتوز و دیتول ه،یته ایآ

 شمار بهی  اخالق تیمسئول و الزام ک ی ) یبهداشت وی  سالمت نظر
 کـه  دارد سـروکار  9خطـر  لیـ تحل بایی  غذای  منیا. ) 14 (د؟یآ یم

 کـه  اسـت ی  ارزشـ  قـضاوت  اي یـ  هنجـار  عنـصر  یـک  بردارنده
 خطـر  انـدازه  چـه  تـا  و ستیـ چ ) صدمه (خطر کند یم مشخص

 »مـن یا «واژه ب،یـ ترت نیـ ا به. ) 15 (است قبول قابل ) صدمه(
ی احتمـال  صدمات که است نیا ازی  ارزش قضاوت یک دربردارنده

 قابـل  مانده،یباق خطرات و اندشده لیتحل و هیتجزی  کاف طور به
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 کننـدگان  مـصرف  بـه  خطري  مقدار لیتحم معموال اما،. اند قبول
  . ) 2 (شودیم محسوب چالش یک نیا و شود یم دانسته مجاز

. استي  کشاورز اخالق گرِید موضوعات از ستیز طیمح حفاظت
 در انـسان  10يدستکار بارز نشاني  کشاورز که است نیا تیواقع
 صـدمه  ستیـ ز طیمحـ  به استثناء، چیه بدون و باشدیم عتیطب
ـ  از حـوزه  سـه  در يکشاورز اثرات. ) 16 (رساند یم ي هـا  ینگران

ــ ــلی اخالق ــ قاب ــد یبررس ــا اول،. ) 2 (ان رگان عاتیض ــاُ  و کی
. موجـودات  و انـسان  بر آن اثر وي  شاورزکیی  ایمیشي  ها یآلودگ
 ریغ اثر سوم،. یکیژنت منابع و آب خاك، از نادرست استفاده دوم،
ي هـا  بـوم  ستیـ ز و موجـودات  بر 11ختهیترار محصوالت میمستق

  . یعیطب
ــرید موضــوعات از ــالق گ ــشاورز اخ ــارت ،يک ــصوالت تج  مح

ي نهـاد  بـات یترت بـر ی  اخالقـ  سـؤاالت  شتریـ ب. استي  کشاورز
 رد،یـ گ یمـ  انجـام  اسـاس  آن بری  جهان تجارت که است زمتمرک

 وی جهــان تجــارت ســازمان. 12یجهــان تجــارت ســازمانی یعنــ
 غـذا  وي  کـشاورز  بـازار  در دیشـد  تحول یک تجارت،ي  آزادساز

 درآورده13تقاضـامحور  صـورت  بـه  را بازار رایز شود، یم محسوب
 ریسـا  هماننـد ي  کشاورز محصوالت و غذا با کهي  طور به است

 هـدف  ،یجهان تجارت سازمان نامه موافقت. شود یم رفتار االهاک
 بلکه ، 14معاش و هیتغذ نه راي  کشاورز محصوالت تجارتیی  نها

ي کـشورها  کـه  اسـت ی  حـال  در نیـ ا. ) 17 (داند یم سود کسب
 قادرنــد ،يکــشاورز بخــش بــه ادیــز 15یارانــه دادن بــا ثروتمنــد

 بـه  کـار  نیـ ا. رسـانند  فـروش  بـه  کمتـر  متیق با را محصوالت
 طـور  بـه  کـه  کشورها نیا رایز زند، یم صدمه فیضعي  کشورها
 آنهـا  بـا  تواننـد  ینمـ  انـد،  وابسته خودي  کشاورز بخش به معمول
  . ) 18 (کنند رقابت

. اسـت  16ییغـذا  تیـ امن ،يکـشاورز  اخـالقِ  گرید موضوعات از
ي بـرا ی  کـاف ي  غـذا  داشـتن  اریـ اخت دري  معنـا  بهیی  غذا تیامن

 وجـود ی  هنگام و است ها انسان همه هیپاي  هاازین بهیی  پاسخگو
 نظـر  از باشـند  قادر فعال،ی  زندگ یک داشتني  برا مردم که دارد

 باشند داشتهی دسترسی  کاف و منیاي  غذا بهي  اقتصاد وی  کیزیف
 ارتبـاط  دری  گرسنگ دهیپد بایی  عذا تیامن ب،یترت نیا به. ) 19(

. رود یمـ  شـمار  بهي  کشاورز اخالق در مهم موضوع یک و است
 محـسوب یی  غـذا  تیامن شیافزا راه یک داتیتول شیافزا اگرچه

 مربـوط  زیـ ن جهان در غذا ناعادالنه عیتوز به مشکل اما شود، یم
 جهـان ي  غذا درصد 60 افتهیتوسعهي  کشورها مثال،ي  برا. است

 کشور یک در تواند یم نابرابر عیتوز نیا. ) 20 (کنند یم مصرف را
 ابعـاد  ازی  کیی ی غذا مواد بهی  دسترس ،نیهمچن. باشد صادق زین

 شماربهی  مهم عامل دیخریی  توانا آن، در که استیی  غذا تیامن
 موجـب  توانـد یمـ ي  کـشاورز  نظـام ي  ناکارآمد ن،یبنابرا. رودیم

 گران لیدل به افراد شودیم باعث رایز شود،یی  غذا تیامن کاهش
 شندنبا محصوالت دیخر به قادر ،يکشاورز بخش در دیتول شدن

ی برخـ  کـه  است مهم آنقدر غذا بهی  دسترس توان تیاهم. ) 21(
 لیـ دل بلکه د،یآ ینم وجود به غذا کمبود لیدل بهی  قحط معتقدند،

 کـه  آنجـا  از. ) 22 (استی  کافي  غذا به مردمی  دسترس نبود آن
 شود، یم محسوبی  اخالق تیمسئول یک همه،ي  برا غذا نیتضم
ــت الزم ــه اس ــان ک ــرف در همگ ــردن برط ــسا ک ــعه لیم  توس

  . ) 20 (کنند تالش 17يکشاورز
ي بـرا . استي  کشاورز اخالق گرِیدي  ها نهیزم از 18يفنّاور ستیز

ي داریـ پا به رایز است، مبارك دهیپد کي ی فنّاور ستیز ،ياریبس
ــا نظــام ــشاورزي ه ــکي ک ــ کم ــد یم ــرا. ) 23 (کن ــهي ب  ،نمون

 و اهـان یگ بـه  خـاص  صـفات  انتقـال  بـا  تواند یمي  فنّاور ستیز
 و آفـات  و هـا  يمـار یب به مقاومت د،یتول شیافزا موجب واناتیح

ی برخ. گرددیی  ایمیشي  کودها و سموم مصرف کاهش نیهمچن
ی کـاف ي  غـذا  نیتـأم  در تازهي  دهایامي  فنّاور ستیز معتقدند زین

 امـا . است کرده فراهم رای  گرسنگ فیتخف و جهان تیجمعي  برا
. اسـت  آورده اههمـر  بـه  رای  اخالقـ ي  هـا  پرسش ها شرفتیپ نیا

 ناشـناخته ی  طـ یمحستیز اثرات ازی  نگران به توان یم مثالي  برا
 شـدن  رهـا  نـامعلوم  خطـرات  وی  کـ یژنتي  ها يدستکار ازی  ناش

. کـرد  اشـاره  عـت یطب دری  شگاهیـ آزما شـده يدسـتکار  موجودات
ي فنّـاور  ستیز باي  دیتول محصوالت بودن منیا به گریدی  نگران

 زیـ نی  مـذهب شـبه  پرسـش  نیا باي  رفنّاو ستیز. ) 5 (گردد یم بر
 و خداونـد  خلقت کار دري  ادیزی  فضولی  نوع ایآ که است رو به رو

ی اخالقـ  دغدغـه  باشـد؟  ینم عتیطب با بشر رابطه بهی  احترام یب
 دیـ تول روش وي  کـشاورز  ساختار بري  فنّاور ستیز ریتأث به گرید

 کـه  ستین دیبع چیهي  فنّاور ستیز با. شود یم مربوط محصوالت
 شـوند  دیـ تول شگاهیـ آزما در ن،یزمـ ي  بجاي  کشاورز محصوالت

 میهـست  مجـاز  ما ایآ که است مطرح پرسش نیا ن،یبنابرا. ) 24(
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ی نامشخـص  سرنوشت که میده رییتغي  طور راي  کشاورز ساختار
 و روابـط  بـر ی  اتفـاق  نیچنـ ي  امدهایپ باشد؟ کشاورزان انتظار در

    ست؟یچی اجتماعي نهادها
 موضوع نیا. دارد ربط قیتحق به ،يکشاورز اخالق گرید موضوع

 جنبـه  هـم  ،) محقـق  شـخص ی  عنـ ی(ي  فـرد  جنبه هم تواند یم
ی سـازمان  جنبـه  هـم  و ) قیـ تحقي  هـا  ژه سـو  بـا  رفتار(ی  طیمح

 در قیـ تحق اخـالق ي  فرد جنبه. باشد داشته ) یقاتیتحق مؤسسه(
 گردد یبرم محققي  ریپذ تیمسئول و صداقت به شتریب ،يکشاورز

 تیـ رعا ،يرازدار ،يرینقدپذ مستقل، قضاوت ،يدار امانت .) 12(
ردبـار  افراد،ی  شخص میحر از پـژوهش  در بـودن ي  ا حرفـه  وي  ب 

ــ اصــول ــتحقي هــا ســوژه. ) 25 (هــستند گــریدی اخالق  در قی
 خـاك  و آب اهان،یگ وانات،یح شامل انسان، بر عالوهي  کشاورز

 هـا سـوژه  نیـ ا بـا  رفتار رامونیپی  اخالق مباحث امروزه. شود یم
 اسـت  مجازی  اخالق نظر از محقق ایآ ،نمونهي  برا. هستند مطرح

 ستیـ ز طیمح به یا و آورد فراهم را خاك و آبی  آلودگ موجبات
 رفتـار  موجـودات  با نحو هر به مجازند انسانها ایآ برساند؟ صدمه
یی هــا ارزش و قیــتحقي هــا تیــاولو بــه گــریدی نگرانــ ؟کننــد

 ؛کـه  است نیا پرسش. هستند لیدخ آن نییتع در که گردد یبرم
ي برا ایآ و کند یم نییتعی  کس چه راي  کشاورز قاتیتحق موضوع
 در رفتــاری درســت در رســد یمــ نظــر بــه. ) 2 (دانــد؟یمف جامعــه

 مـورد  تواند یمی  ستیز اخالقی  عموم اصول ،يکشاورز قاتیتحق
ــتفاده ــند اس ــا. باش ــد آنه ــل: از عبارتن ــتقالل اص ــا (اس یی توان

 انجـام  بـه  الزام (احسان وی  کین اصل ،) خودي  ابري  ریگ میتصم
ي دور به الزام(ي  کار تبه ازي  دور اصل ،) گرانیدي  برا خوب کار

 منـصفانه  عیـ توز (عـدالت  اصـل  و ) گرانید به رساندن صدمه از
  .) 26 () مضار و منافع

 اخـالق  دربارهی  مشخصی  مطالعات سوابق آمده عمل بهی  بررس با
 جـه ینت بـه  مربـوط  شده یافت مورد هاتن. دینگرد افتي ی کشاورز
 کشاورزان :دهدیم نشان که باشد یم 1994 سال در مطالعه یک

 اُفت گذشته دهه دري  کشاورز دکنندگانیتول اخالق باورند نیا بر
 نظـر  از. اسـت  گذاشـته  زوال به رو زین آنان اخالق و است کرده

 هـستند،  رو بـه  رو آن بـا  آنهـا  کـه ی  اخالقـ ي  ها میتصم شان،یا
 بـوده  مواجـه  آنها با قبل نسل که استیی  هامیتصم از تر دهیچیپ

  .  ) 27 (است

ـ  نییتب هدف با حاضر پژوهش شده، یاد موارد به توجه با ی تجرب
 اسـتان ي  کـشاورز  جهـاد  سـازمان ي  کشاورز کارشناسان شیگرا

 هیفرضـ . اسـت  شـده  انجـام ي  کشاورز اخالق به نسبت گلستان
 جهـاد  سـازمان  کارشناسان شیگرا: از است عبارت  یبررس مورد

 حـد  دري  کـشاورز  اخـالق  بـه  نـسبت  گلستان استاني  کشاورز
  .باشد یمی ابیارز قابل مطلوب

 
  روش

شناسی از نوع پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردي، از نظر روش       
تحقیق توصیفی مبتنی بر همبستگی، از نظر زمانی تک مقطعـی           

 120جامعه شامل   . ستها از نوع میدانی ا    و از نظر گردآوري داده    
شدند که در پست سازمانی کارشناس کشاورزي     نفر از افرادي می   

 مشغول کار به گلستان استاني  کشاورز جهادي  مرکز سازمان در
 بـرآورد  نفـر  53 تعـداد  به و کوکران فرمول با نمونه تعداد. بودند
ــگرد ــه کــه دی ي هــا یژگــیو (شــدند انتخــابی تــصادف طــور ب
  .) است آمده 1 جدول در مونهن گروهی شناخت تیجمع

ساخته استفاده  آوري اطالعات از یک پرسشنامه محقق       براي جمع 
در این راستا و با توجه به موضوع مورد بررسـی و همچنـین        . شد

هاي اجتماعی و فرهنگی    نظران در سنجش دیدگاه   توصیه صاحب 
هـاي دو  که موافقت کاملی درباره آن وجود ندارد، از روش جفـت     

گـزاره مـورد     جفت 42براي این کار،    . ) 28(فاده گردید   قطبی است 
استفاده قرار گرفت که در هر یک، الزام به یک موقعیت اخالقـی   
در کشاورزي در یک سو و عدم الزام به آن در سوي دیگر شـرح               

از آنجا که با بررسـی منـابع مـشخص          . ) 2جدول  (داده شده بود    
 کشاورزي ارائه گردید که شاخص یا مقیاسی براي بررسی اخالق       

هاي یاد شده مبتنی بر مباحث نظـري       گزاره ،نشده است، بنابراین  
پیرامون ابعاد مختلف اخالق کـشاورزي و اسـتدالل ناشـی از آن      

سپس پاسخگویان میزان گرایش فکري خـود بـه        . طرح گردیدند 
   بین هر جفـت گـزاره      5 تا   1هر گزاره را با انتخاب یکی از اعداد         

گـزاره،    در هـر جفـت    . ) 1نگـاره   (کردنـد   مورد مقایسه مشخص    
اي که در ابتدا آمده است، به عنوان گزاره سـمت راسـت و              گزاره

گزاره بعدي به عنوان گـزاره سـمت چـپ، در پرسـشنامه مـورد               
 بـراي  9 تا 1هاي   گزاره، جفت2در جدول  . اند  مقایسه قرار گرفته  
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الـزام  سنجش ساختار مزرعه مبتنی بر مزارع بزرگ در مقایسه با           
 10هـاي   به ساختار مزرعه مبتنی بر مزارع خانوادگی، جفت گزاره     

 براي سنجش رفتار ابزاري با حیوانات در مقابـل الـزام بـه              17تا  
 بـراي  22 تـا  18هاي  رفتار توأم با احترام با حیوانات، جفت گزاره  

توجهی به ایمنی غـذایی در مقابـل الـزام بـه ایمنـی              سنجش بی 
تـوجهی بـه    براي سنجش بـی  26 تا   23 هاي  غذایی، جفت گزاره  

حفاظت از محیط زیست در مقابل الـزام بـه حفاظـت از محـیط                
 بـراي سـنجش تجـارت آزاد        31 تـا    27هاي    زیست، جفت گزاره  

ــه    ــارت عادالن ــه تج ــزام ب ــل ال ــشاورزي در مقاب ــصوالت ک مح
 براي سـنجش    34 تا   32هاي    محصوالت کشاورزي، جفت گزاره   

ر مقابـل الـزام بـه امنیـت غـذایی،           توجهی به امنیت غذایی د    بی
ــت ــزارهجف ــاي گ ــا 35ه ــار آزاد در   38 ت ــنجش رفت ــراي س  ب

فّنــاوري در مقابــل الــزام بــه رعایــت برخــی معیارهــا در  زیــست
 بـراي  42 تـا  39هاي    دستکاري گیاهان و حیوانات و جفت گزاره      

توجهی به معیارهاي اخالق تحقیق در کـشاورزي در         سنجش بی 
رهاي اخالق تحقیق در کشاورزي بکـار رفتـه         مقابل الزام به معیا   

براي بررسی پایایی سواالت، از آزمون کرانباخ آلفا استفاده         . است
 بدسـت آمـد کـه نـشان دهنـده           85/0گردید که میزان آن برابر      

  .باشد پایایی مناسب ابزار سنجش می

 
  ت عمومی کارشناسان کشاورزي مورد مطالعه مشخصا.1جدول 

 
 درصد ها گروه مشخصات

  سن 
 1/44= میانگین) سال(

30~27  
40~31  
50~41  
59~51 

6/5  
8/14  
2/72  
4/7 

  دیپلم سطح تحصیالت
  فوق دیپلم
  لیسانس

 لیسانسفوق 

8/1  
6/5  
8/64  
8/27 

  سابقه کار 
 2/18= میانگین) سال(

5~3  
10~6  
20~11  
27~21 

6/5  
2/9  
5/44  
7/40 

  بلی داشتن کشاورزي
 خیر

6/29  
4/70 

  شهر محل سکونت
 روستا

6/92  
4/7 
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  هاي مورد مقایسهگزاره  فهرست جفت-2جدول 

 ها گزارهجفت کد

 کوچک مزارعي ابقا از تیحما)  2 مزارع اندازه شیافزا از تیحما)  1 1
 بازار از کوچک مزارع سهم شیافزا) 2 بازار از بزرگ مزارع سهم شیافزا) 1 2
 مزارع در شاغل افراد تعداد شیافزا) 2 مزارع در شاغل افراد تعداد کاهش) 1 3
 کوچک وی خانوادگ ارعمز تعداد شیافزا) 2 بزرگ وی صنعت مزارع تعداد شیافزا) 1 4
 خانواده کاري رویني ریبکارگ با دیتول) 2 کارگر کاري رویني ریبکارگ با دیتول) 1 5
 مزارع دری دائم کارگري ریبکارگ) 2 مزارع دری فصل کارگري ریبکارگ) 1 6
 مزارع دری انساني رویني ریبکارگ) 2 مزارع در انساني رویني بجا نیماشي روینی نیگزیجا) 1 7
 یخانوادگ مزارع ابقاء نفع به کمتري اقتصادیی کارآ) 2ی خانوادگ مزارع حذف باي اقتصادیی کارآ شیافزا) 1 8

9 
 حرفـه  یـک  بعـد  مرحله در وی  زندگ وهیش یک زیچ هر از قبلي  کشاورز) 2 است ها حرفه ریسا همانندي  تجار حرفه یک زیچ هر از قبلي  کشاورز) 1

 است
 میداري دیتول منابع ریسا با که داشت راي رفتار همان دینبا واناتیح با) 2 کرد رفتار دیتول منابع ریسا انندهم دیبا واناتیح با) 1 10

11 
 کـه  ردیپـذ  انجامی  صورت به و کوچکي  ها يدامدار در دیبا دام پرورش) 2 ردیپذ انجام فشردهي  ها يدامدار در وی  صنعت صورت به دیبا دام پرورش) 1

 کنندنی تنگ احساس ها دام

12 
 داشـته ی  دسترس آزادي  وهوا بازي  فضا به ها دام که باشدی  صورت به دیبا دام پرورش) 2 ردیپذ انجام بسته و دهیسرپوشي  فضاها در دیبا دام پرورش) 1

 باشند
 کرد رفتار زیآم محبت صورت به دیبا واناتیح با) 2 داشتي ابزار و زیآم تحکم رفتار دیبا واناتیح با) 1 13

14 
ـ با اسـت  مهـم  شیآسـا  مـا ي  بـرا  که همانطور) 2 داشت را آنها شیآسا دغدغه که ستیني  ازین نیبنابرا ندارند،یی  معنا شیآسا واناتیح مورد در) 1  دی

 کرد تیرعا زین را واناتیح شیآسا
 کنند رفتار ناتوایح با شکاریپ یک همانند دیبا ها انسان) 2 اند شده دهیآفر ها انسان به خدمت و نفعي برا واناتیح) 1 15
 شود رفتاری اخالق صورت به آنها با که دارند حق واناتیح) 2 ندارند ها انسان بری حق چگونهیه واناتیح) 1 16
 باشند یم احساس و دركي دارا واناتیح) 2 هستند احساس و درك فاقد و شعور یب وانات،یح) 1 17

18 
 شیافـزا  از مهمتری  بهداشت و سالمي  کشاورز محصوالت دیتول) 2 استی  بهداشت و سالم حصولم دیتول از مهمتر ،شتریبي  کشاورز محصوالت دیتول) 1

 است دیتول

19 
ـ ای  آلودگ زانیم به نسبتي  کشاورز محصوالت کنندگان مصرف ستیني  ازین) 1  کننـدگان  مـصرف ) 2 شـوند  آگـاه یی  ایمیشـ  مـواد  بـه  محـصوالت  نی

 شوند آگاهیی ایمیش مواد به محصوالت نیای آلودگ زانیم به نسبت دیباي کشاورز محصوالت
 باشند داشتهی آلودگ نیکوچکتر دینباي کشاورز محصوالت) 2 است قبول قابلي کشاورز محصوالت مجازی آلودگ زانیم) 1 20

21 
 مـردم ي  غـذا  کـه  باشـد  نمطمئ دیبا دولت) 2 دارد قرار تیاهمي  بعد درجه در غذای  منیا و سالمت است، مردمي  برای  کاف غذا نیتام دولت فهیوظ) 1

 است منیا و سالم

22 
 مصرف را داردی  کروبیم ایی ی ایمیشی  آلودگ نیکوچکتر که رایی  غذا دینبا) 2 است مجاز داردی  کروبیم ایی ی ایمیشی  آلودگ حداقل کهیی  غذا مصرف) 1

 کرد

23 
ـ ز طیمح بری  منف اثر که باشدی  صورت به دیبا يکشاورز) 2 باشد داشته ستیز طیمح بری  منف اثر اگری  حت است مهمي  کشاورز انجام) 1  نداشـته  ستی

 باشد
 باشد داشته زنده موجودات بری منف اثرات دینباي کشاورز) 2 ندارد اشکال باشد داشته زنده موجودات بری کمی منف اثرات اگري کشاورز) 1 24
 کند آلوده را خاك و آب دیباني کشاورز) 2 ندارد اشکال کند آلوده را خاك و آبی اندک اگري کشاورز) 1 25
 شود متوقف دیبا آب ادیز مصرف باي کشاورز انجام) 2 یابد ادامه دیبا آب ادیز مصرف بای حتي کشاورز انجام) 1 26

27 
 والتمحـص  فـروش  و دیخری  چگونگ دربارهیی  ها تیمحدود دیبا) 2 ردیگ انجامی  تیمحدود چگونهیه بدون و آزاد دیباي  کشاورز محصوالت تجارت) 1

 باشد داشته وجودي کشاورز
ـ نباي  کشاورزی  اساس محصوالت دیتول) 2 ردیگ انجام محصوالت نیا دیخري  برا بازاري  تقاضا به توجه با دیباي  کشاورزی  اساس محصوالت دیتول) 1 28  دی
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 یابد کاهش بازار در آن دیخر توان نبود لیدل به

29 
ـ حماي  بـرا ) 2 شوند کشور وارد تیمحدود بدون محصوالت نیا تا شود رداشتهبي  کشاورز محصوالت وارداتی  گمرک تعرفه دیبا) 1  محـصوالت  از تی

 شوند وارد تیمحدود بدون محصوالت نیا داد اجازه دینبای داخلي کشاورز

30 
ي کـشورها  ازین نیتام دیباي  کشاورز محصوالت تجارت در مهم مالك یک) 2 باشد سود کسب دیباي  کشاورز محصوالت تجارت دری  اصل مالك) 1
 باشد ریفق

31 
ـ ي  اقتـصاد  رقابت اساس بر دیبای  می  جهان بازار قیطر از جهان دري  کشاورز محصوالت عیتوز) 1 ـ توز) 2 باشـد  اسـتوار  کـشورها  نیب  محـصوالت  عی

 باشد استواري کشاورز محصوالت به کشورها ازین به توجه با دیبا جهان دري کشاورز
 کنند دایپیی غذا مواد بهی کافی دسترس مردم همه که باشدی صورت به دیبا موفقي کشاورز) 2 باشد خود سود و نهیهز فکر به دیبا موفقي کشاورز) 1 32

33 
 اریـ مع دیبایی  غذا مواد به جامعه افراد حداکثری  دسترس) 2 باشد جامعه دریی  غذا محصوالتي  گذار متیقی  اساس اریمع عنوان به دیبا تقاضا و عرضه) 1

 باشدي کشاورز صوالتمحي گذار تیقم
 دیآ یم وجود به غذا نابرابر عیتوز لیدل به شتریب جهان دری قحط) 2 دیآ یم وجود بهي کشاورز داتیتول کمبود لیدل به جهان دری قحط) 1 34

35 
ي دسـتکار ي  امـدها یپ شـدن  مـشخص  تا) 2 ردیگ انجام واناتیح و اهانیگ در الزمی  کیژنتي  دستکار گونه هر دیبا شرفتهیپي  کشاورز داشتني  برا) 1

 شود گرفتهي کشاورز بخش در کار نیاي جلو دیبا جانوران و اهانیگ دری کیژنت

36 
 دیـ تول شیافـزا ي  برا ستین مجاز انسان) 2 یابد شیافزاي  کشاورز دیتول تا دهد انجام واناتیح و اهانیگ دری  کیژنت رییتغ گونه هر است مجاز انسان) 1

 دهد انجام واناتیح و اهانیگ دری کیتژني دستکار گونه هري کشاورز

37 
 کنـد  کمـک  مـا  ازیـ ن مـورد ي  هـا  فرآورده دیتول به بتواند کهی  صورت دری  وانیح وی  اهیگي  ها گونه نیب ژن انتقال قیطر از دیجد موجودات ساختن) 1

 کردي دستکار خلقت نظام دری وانیح وی اهیگي ها گونه نیب ژن انتقال با دینبا) 2 است مطلوب

38 
 دیـ تول) 2 شود یمي  اقتصادیی  جو صرفه موجب رایز است مطلوبي  فناور ستیز کمک با شگاهیآزما دري  کشاورز محصوالت دیتول شدن ریپذ امکان) 1

 شود یم کشاورزاني کاریب باعث رایز است نامطلوب مزرعه در دیتولي جا به شگاهیآزما دري کشاورز محصوالت

39 
ی شگاهیآزما واناتیح تیاذ و آزار موجب دینباي  کشاورز محققان) 2 باشند داشتهی  شگاهیآزما واناتیح باي  رفتار نههرگو مجازندي  کشاورز محققان) 1

 شوند

40 
 محققاني کشاورز قاتیتحق) 2 است آن از مهمتر قیتحق انجام رایز ندارد اشکال شود آلوده خاك و آب ،يکشاورز قاتیتحق انجام انیجر در چنانچه) 1

 شود آب و خاكی آلودگ موجب دینبا

41 
 زیپره  زنده  موجودات کردن میعق از دیبا دارد امکان که آنجا تاي کشاورز محققان) 2 ندارد اشکالي کشاورز قاتیتحق در زنده موجودات کردن میعق) 1

 کنند

42 
 موضـوعات ) 2 نباشد جامعه ازین مورد وضوعاتم نیا اگری  حت ردیپذ انجام محقق قهیسل اساس بر دیباي  کشاورز در قیتحقي  برا موضوعات انتخاب) 1

 باشد ارزشمند جامعهي برا دیباي کشاورز در قیتحق
  
  
  
  
  

 بیانگر موافقت نسبی با ایده سمت 2 بیانگر موافقت زیاد یا ایده سمت راست، عدد 1عدد (هاي دوقطبی  یک نمونه از جفت-1نگاره 
  )باشد بیانگر موافقت زیاد با ایده سمت چپ می5افقت نسبی با ایده سمت چپ و عدد  بیانگر مو4 بیانگر عدم تصمیم، عدد 3راست، عدد 

 کنند رفتار واناتیح با شکاریپ یک همانند دیبا ها انسان      5   4   3   2     1     اند شده دهیآفر ها انسان به خدمت و نفعي برا واناتیح
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 SPSSافـزار آمـاري       ها با نرم    اطالعات بدست آمده از پرسشنامه    
هـاي   بـدین منظـور از آمـاره    . مورد تجزیه و تحلیل قـرار گرفـت       

دار، ضریب  میانگین، درصد، انحراف معیار، ترکیب خطی غیر وزن   
  .ویتنی استفاده گردید-منو یزمون همبستگی و آ

  
 ها افتهی

گرایش کارشناسان کـشاورزي مـورد مطالعـه در ارتبـاط بـا هـر               
در ایـن   .  آورده شـده اسـت     3گزاره مورد مقایسه، در جدول        جفت

 نزدیکتـر باشـد، بیـانگر     5جدول، هرچه میانگین امتیاز بـه عـدد         
ایـسه  گزاره مـورد مق     گرایش بیشتر به رعایت گزاره دوم در جفت       

است که خود بیانگر گرایش به رعایت یکـی از الزامـات اخـالق              
در مقابل، هر چه این امتیاز به عـدد       . شود  کشاورزي محسوب می  

تر باشد، بیانگر عدم گرایش به رعایت آن الزام اخالقی             نزدیک 1
  .است

  
-گزاره میانگین و انحراف معیار امتیاز هر یک از جفت-3جدول 

  هاي مورد مقایسه
هاي  جفت

مورد 
 مقایسه

انحراف  میانگین
 معیار

هاي  جفت
مورد 

 مقایسه

انحراف  میانگین
 معیار

1 59/1 09/1 22 68/3 55/1 
2 89/1 21/1 23 75/4 58/0 
3 81/2 36/1 24 14/4 17/1 
4 74/1 23/1 25 51/4 84/0 
5 79/2 29/1 26 46/4 94/0 
6 81/2 46/1 27 61/3 32/1 
7 15/2 12/1 28 62/2 58/1 
8 2/22 19/1 29 16/4 14/1 
9 98/1 23/1 30 01/3 33/1 

10 01/3 56/1 31 37/3 45/1 
11 20/2 41/1 32 01/3 71/1 
12 18/3 62/1 33 87/2 66/1 
13 33/4 04/1 34 11/4 32/1 
14 07/4 39/1 35 92/3 32/1 
15 64/2 48/1 36 94/3 30/1 
16 38/4 96/0 37 62/2 54/1 
17 24/4 95/0 38 51/2 32/1 
18 64/4 75/0 39 24/3 50/1 
19 77/4 63/0 40 03/4 37/1 

20 22/3 65/1 41 50/3 51/1 
21 72/4 73/0 42 64/4 73/0 

  
گانـه اخـالق    براي بررسی بیـشتر، میـانگین امتیـاز ابعـاد هـشت        

به دلیل ایـن کـه تعـداد        .  آورده شده است   4کشاورزي در جدول    
هاي مربوط به هر بعـد بـا یکـدیگر برابـر نیـستند، از                 گزارهجفت

  .دار استفاده شد خطی غیر وزن ترکیب
  

ق دار و انحراف معیار ابعاد اخال  ترکیب خطی غیر وزن-4جدول 
  کشاورزي

  
ترکیب خطی غیر  ) 5 تا 1: دامنه(ابعاد 

 دار وزن
انحراف 

 معیار
 61/0 47/4 حفاظت محیط زیست

 65/0 21/4 ایمنی غذایی
 88/0 85/3 اخالق تحقیق

 78/0 51/3 رفتار با حیوانات
 68/0 35/3 الملل تجارت بین

 09/1 33/3 امنیت غذایی
 99/0 25/3 فنّاوري زیست

 72/0 22/2 هساختار مزرع
  

دهـد، گـرایش کارشناسـان        همانطور که این جـدول نـشان مـی        
کشاورزي به رعایـت الزامـات اخالقـی در بعـد حفاظـت محـیط         
. زیست بیشتر از سایر ابعاد و در بعد ساختار مزرعه، کمترین است           

هـاي    گزاره  دامنه امتیاز نهایی که از مجموع امتیاز حاصل از جفت         
بـدین ترتیـب،   . باشد می410 تا 42بین شود،   حاصل می 42 تا   1

تر باشـد، نـشان دهنـده          نزدیک 410هر چه امتیاز کسب شده به       
گرایش بیشتر به الزام رعایت معیارهاي اخالق کشاورزي است و          

تـر باشـد، بیـانگر گـرایش       نزدیک42هرچه امتیاز کسب شده به  
. باشـد  کمتر به الـزام رعایـت معیارهـاي اخـالق کـشاورزي مـی          

ین امتیاز نهایی کسب شده توسـط کارشناسـان کـشاورزي           میانگ
  . باشد می06/20 با انحراف معیار 27/142برابر 

بــه منظــور بررســی بیــشتر، مــاتریس همبــستگی ابعــاد اخــالق 
کشاورزي و همچنـین گـرایش کارشناسـان نـسبت بـه اخـالق              

هـاي فـردي و شـغلی آنـان مـورد             کشاورزي با توجه به ویژگـی     
دهـد کـه بـین سـن، سـطح           نتایج نشان مـی   . تحلیل قرار گرفت  

تحصیالت و سابقه کار کارشناسان کـشاورزي بـا گـرایش آنـان             
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داري وجـود نـدارد       نسبت به اخالق کشاورزي، همبستگی معنـی      
  . ) 5جدول (

  
هاي فردي با گرایش نسبت به  همبستگی ویژگی-5جدول 

  اخالق کشاورزي
  

میزان ضریب  متغیر
  )r (همبستگی

- سطح معنی
  )P( داري

 821/0 031/0 سن
 387/0 -120/0 سطح تحصیالت

 594/0 -074/0 سابقه کار

  
ترتیب، گرایش کارشناسان کشاورزي به اخالق کشاورزي،  بدین

با این وجود، بین برخی . باشد مستقل از متغیرهاي یاد شده می
همانطور . دار وجود داردابعاد اخالق کشاورزي همبستگی معنی

دهد، گرایش مساعدتر نسبت به برخی ی نشان م6که جدول 
تواند با گرایش مساعد نسبت به ابعاد ابعاد اخالق کشاورزي می

  .دیگر همراه باشد
همچنین براي برسی اخالق کشاورزي کارشناسان بـا توجـه بـه            

 کـشاورزي، ابتـدا فـرض       پرداختن بـه  محل سکونت و همچنین     
سـکونت و   نرمال بودن توزیع افراد مورد مطالعـه از نظـر محـل             

اسمیرنوف مورد بررسـی    -داشتن کشاورزي با آزمون کولموگروف    
قرار گرفت که نتایج نشان داد بـه دلیـل نرمـال نبـودن توزیـع،                 

ــانگین امکــان  ــسه می ــک مقای ــذیر  اســتفاده از آزمــون پارامتری پ
نتایج این  . ویتنی استفاده گردید  -بنابراین از آزمون من   . باشد  نمی

شاورزي کارشناسـان بـا توجـه بـه         آزمون براي مقایسه اخالق ک    
محل سکونت و همچنین داشتن کشاورزي نشان داد که تفـاوتی    

توان  بدین ترتیب می. ) 7جدول (از این نظر بین آنان وجود ندارد 
نتیجه گرفت که اخالق کشاورزي مـستقل از محـل سـکونت و             

  . باشد  کشاورزي میپرداختن به
  
  
  

  
توجه به محل سکونت و  مقایسه اخالق کشاورزي با -7جدول 

  داشتن کشاورزي
  

میانگین  تعداد بندي متغیر گروه
 اي رتبه

آماره 
U 

سطح 
 يدار معنی

  محل سکونت
  شهر 
 روستا

  
50  
4 

  
16/28  
25/19 

67 296/0 

  کشاورزي پرداختن به
  بلی
 خیر

  
16  
38 

  
72/26  
83/27 

5/291 813/0 

  
  

  
 گانه اخالق کشاورزي ماتریس همبستگی ابعاد هشت-6جدول 

 
 

 حفاظت  ابعاد
 زیست محیط

ایمنی 
 غذایی

اخالق 
 تحقیق

رفتار با 
 حیوانات

تجارت 
 الملل بین

امنیت 
 غذایی

زیست 
 فنّاوري 

      - 487/0** ایمنی غذایی
     - 328/0* 505/0** اخالق تحقیق

    - 066/0 452/0** 152/0 رفتار با حیوانات
   - 335/0* 411/0** 305/0* 295/0* الملل بین تجارت

  - 513/0** 465/0** 196/0 393/0** 281/0* امنیت غذایی
 - 156/0 426/0** 049/0 261/0 042/0 494/0** فنّاوري زیست

 274/0* 376/0** 462/0** 238/0 119/0 154/0 -02/0 مزرعهساختار 
   درصد1معنی داري در سطح **
   درصد5معنی داري در سطح * 
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  بحث

 در که دشویم محسوب نوپا مبحث کي ی کشاورز اخالق اگرچه
ي هـا  ینگران اما ندارد، وجود آن ازی  چندان شناخت مواردي  اریبس

 رامونیپ مباحث شتریب. اند بوده مهمي  کشاورز در هموارهی  اخالق
ی لیمـسا  از برگرفته وی  فلسف وي  نظر قالب دري  کشاورز اخالق

 مباحـث  نیـ ا در. اسـت  روروبه آن باي  امروزي  کشاورز که است
 در رفتـار ي  بـرا ی  اخالقـ ي  هـا هیتوصـ  و راهکارها شودیمی  سع

ی انـسان ي  ها ارزش و لیفضا کهي  طور به گردد، ارائهي  کشاورز
 علـم  کمـک  بـا  اسـت  الزم ن،یبنـابرا . شـود  حاکمي  کشاورز در

 و نیـی تب بـه  عادالنـه، ي  کـشاورز  یـک  داشـتن ي  بـرا  و اخالق
ــشخ ــا صیت ــت«ي رفتاره ــت «و »درس ــشاورز در »نادرس ي ک

 . شود پرداخته

 سـاختار  دری  مشخـص  گـاه یجا اخـالق  تـاکنون  رسـد  یم نظر به
 و قیـ تحق آمـوزش،  نیهمچنـ  وي  کـشاورز ی  متـول ي  ها سازمان

 بـه  مربوط تواند یم لیدال ازی  یک. است نداشتهي  کشاورز جیترو
 علـم  دری  ارزشي  ها قضاوت و ها ارزش که باشد دگاهید نیا غلبه
 قـات یتحق و علـم  ریتأث تحتي  کشاورز که آنجا از. هستند مضر
 توسـعه  گـرفتن  دهیـ ناد بـه  تواند یم دگاهید نیا دارد، قراری  علم

 نیـ ا چـالش  ن،یبنابرا. انجامدیبي  کشاورز دری  اخالقي  ها برنامه
. شـود  نـه ینهاد مـؤثر  طـور  بهي  کشاورز اخالق چگونه که است

 دیـ با یمـ ي  کـشاورز  در ریـ درگ فـرد  هـر  ندیفرآ نیا شروعي  برا
 نیبـد . دهـد  قـرار  توجه دمور خود عمل و ها میتصم در را اخالق
 بـه  دیبا یم گذاران استیس و رانیمد محققان، کشاورزان، صورت

ی اخالقـ  نظـر  از آنـان ي  ها میتصم و کارها ایآ که کنند فکر نیا
 امـا  باشـد،  دیـ مف تواند یم شروع نیا اگرچه ر؟یخ یا است درست

 یک عنوان به اخالق دیبا یمي  کشاورز اخالق شدن نهینهادي  برا
 کارشناسـان  شیگرا در رییتغ جادیا رسدیم نظر به. دیرآد تیاولو

 دری  اساس اقدامات ازی  کي ی کشاورز اخالق به نسبتي  کشاورز
 . است ریمس نیا

رغم تأکید روزافزون   علیکه داد نشان حاضر پژوهشي هاافتهی
المللی بر کاربرد معیارهاي اخالق کشاورزي،  در سطح بین

 درلزام به رعایت این معیارها ي در اکشاورز کارشناسان شیگرا
 شده انجام مطالعه جینتا با یافته نیا. باشدینم مطلوب تیوضع

 شیگرا ن،یا بر عالوه. ) 27 (باشد یم راستا هم ،1994 سال در
 سابقه و التیتحص سطح سن، از مستقلي کشاورز کارشناسان

 ازي کشاورز کارشناسان نیبی تفاوت نیهمچن. باشدیمی شغل
 زانیم وي کشاورز به پرداختن و روستا یا شهر در تسکون نظر
 در هایافته نیا. ندارد وجودي کشاورز اخالق به آنان شیگرا

 اخالق دربارهي جاري هادگاهیدی افتادگعقب انگریب مجموع
 گوناگوني هاتیفعال در آني ارهایمع تیرعا وي کشاورز
 در صمشخ مطالعات سابقه نبود لیدل به اگرچه. استي کشاورز

 همسو قاتیتحق با را آمده بدست جینتا توان ینم رابطه نیا
 است راستا هم گفته نیا با حاضر پژوهش جینتا اما کرد، سهیمقا
ي ها سازمان ساختار دری مشخص گاهیجا گاه چیه اخالق که

 ندیفرآ ل،یدل نیهم به. ) 2 (است نداشتهي کشاورزی متول
 تیترب که شود متمرکزیی نهادها بر دیبا یم اخالقي ساز نهینهاد

 نیمهمتر. دارند عهده بر راي کشاورز بخش دری انساني روین
 به توجه با و هستندي کشاورزي ها دانشگاه نهادها، نیا

 درون دری مناسب نهیزم ،يکشاورز اخالقی اساس موضوعات
 رامونیپ آموزش و قیتحق توسعهي براي کشاورزي ها دانشگاه

  . دارد وجودی اخالق لیمسا
  

  گیري نتیجه

 دری اخالقي ارهایمع تیرعا بري ادیز دیتأک امروزه که آنجا از
ي کشاورز کارشناسان شیگراي جار تیوضع شود،یمي کشاورز
 شیگرا ارتقاء بهي جد توجه لزوم انگریب موضوع نیا به نسبت
ي روین عنوان به مطلوب حد تاي کشاورز به نسبت آنانی اخالق
 است نیا گرید ضرورت. باشدیم کشوري کشاورز بخش مهم

ی اخالق حلراه و پاسخ ازمندین ،يکشاورزي هاچالشی برخ که
 اخالق میمفاه و اصول با کارشناسان چنانچه و باشندیم

 خواهند روبرو مشکل با حلراه یافتن در نباشند، آشناي کشاورز
 بخشی انساني روین تیترب در شودیم شنهادیپ نیبنابرا. بود

 توسعهي هابرنامه و هااستیس در نیهمچن وي کشاورز
 یک عنوان بهي کشاورز اخالق با مرتبط مباحث ،يکشاورز

 سازگاري کشاورز داشتن به بتوان تا شود گنجاندهي ضرور عنصر
  . داشت دیامی انسان لیفضا و هاارزش با
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  يسپاسگزار

 دانشگاهي فنّاور وی پژوهش معاونت توسط حاضر پژوهش نهیهز
  .است شده نیتأم گرگانی عیطب منابع وي رزکشاو علوم

  
  نامه واژه

 Agricultural Ethics .1 يکشاورز اخالق

 Interdisciplinary .2 يا رشته نیب

 Farm Structure .3 يکشاورز ساختار

 Intensive .4 فشرده

 Animal Welfare .5 واناتیح شیآسا

 Animal Ethics .6 واناتیح اخالق

 Animal Rights .7 واناتیح حقوق

 Food Safety .8 ییغذای منیا

 Risk Analysis .9 خطر لیتحل

 Manipulation .10 يدستکار

 Transgenic Crops .11 ختهیترار محصوالت

12. World Trading Organization 
 یجهان تجارت سازمان

 Demand-Centered .13 محور تقاضا

 Livelihood .14 معاش

 Subsidy .15 ارانهی

 Food Security .16 ییغذا تیامن

17. Agriculture Development 
 يکشاورز توسعه

 Biotechnology .18 يفنّاور ستیز

  
  منابع

1. Apotheker H. (2000) Is agriculture in need of ethics? 
Journal of Agricultural and Environmental Ethics; 12: 
9–16. 

2. Burkhrdt J, Comstock G, Hartel PG, Thompson PB 
(2005) Agricultural Ethics. Iowa: Council for 
Agricultural Science and Technology. 

3. Ramezani A, Nabavi SM. (2009) Comparative 
analysis of agricultural ethics in Islam and the West. 
Journal of Ethical Knowledge; 1(1) 143-170. (In 
Persian) .  

4. Chrispeels MJ, Mandoli DF. (2003) Agricultural 
ethics. Plant Physiology; 132: 4-9.  

5. Pascalev A. (2009) . Agricultural ethics. In: Callicott 
JB, Frodeman R. (Ed.) Encyclopedia of 
Environmental Ethics and Philosophy. Detroit: Gale. 
p: 23-28. 

6. Abedi-Sarvestani A, Shahvali M, Mohagheghdamad 
SM. (2012) Fundaments of bioethics. Tehran: 
Research Institute of Iran Philosophy. (In Persian) . 

7. Abedi-Sarvestani A, Shahvali M. (2009) . The role of 
agricultural extension in enhancing environmental 
ethics among formers. Ethics in Science & 
Technology; 4(1, 2) : 120-130. (In Persian) . 

8. Stuart D. (2008). Constrained choice and ethical 
dilemmas in land management: environmental quality 
and food safety in California agriculture. Journal of 
Agricultural and Environmental Ethics; 22: 53-71. 

9. Abedi-Sarvestani A, Shahvali M. (2010) . Orientation 
values and ethics of the environment: nature and 
consequences in ethics and natural enviroment. 
Tehran: Imam Sadegh University. (In Persian) .    

10. Abedi-Sarvestani A, Shahvali M, Mohagheghdamad 
SM. (2007) .nature and views of environmental ethics 
with an emphasis on Islamic perspective. Ethics in 
Science & Technology; 2(1,2) : 59-72. (In Persian) . 

11. Abedi-Sarvestani A, Shahvali M. (2008) . Needs and 
characteristics of research on environmental ethics. 
Ethics in Science & Technology; 3(3,4) : 56-61. (In 
Persian) . 

12. Hooper GR. (1988) The ethics of research in 
agriculture. Available at: http://www.dietvet-
holistic.hu/download/Essay_Minta.pdf, Accessed: 15 

January 2014 . 

13. Abedi-Sarvestani A. (2008) Explanation of 
agricultural ethics theory. [PhD Thesis]. Shiraz: 
Shiraz University. (In Persian) .   

14. FAO. (2001) . Ethical issues in food and agriculture. 
Rome: FAO.  

15. Jensen KK, Sandoe P. (2002) Food safety and ethics: 
The interplay between science and values. Journal of 
Agricultural and Environmental Ethics; 15: 245-253. 

16. Paarlberg R. (2009) The ethics of modern agriculture. 
Society; 46: 4-8.  

17. Anonymous. (2011) WTO and agriculture and food 
Safety. Available at: http://www. citizen.org/ trade/ 
wto/agriculture, Accessed: 9 August 2013.  

18. Postnote (2006) Food security in developing 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 e

th
ic

sj
ou

rn
al

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
18

 ]
 

                            11 / 12

http://www.dietvet
http://ethicsjournal.ir/article-1-62-fa.html


 خالق کشاورزيتبیین ا: دکتر احمد عابدي سروستانی
  

 84

countries. London: The Parliamentary Office of 
Science and Technology. 

19. Australian Government. (2004). Food security 
strategy. Canberra: Commonwealth of Australia. 

20. European Commission. (2008). Ethics of modern 
development in agricultural technologies (Opinion 
No.4) . Luxemburg: European Communities.  

21. Dundon SJ. (2009) . Sustainable agriculture. In: 
Callicott JB, Frodeman R. (ed). Encyclopedia of 
Environmental Ethics and Philosophy. Detroit: Gale. 
P: 289-293. 

22. Young H, Jaspars S, Brown R, Frize J, Khogali H. 
(2001) . Food-security assessment in emergencies: a 
livelihoods approach. London: Humanitarian Practice 
Network. 

23. Haynes R. (2009) . Biotechnology. In: Callicott JB, 
Frodeman R. (ed) . Encyclopedia of Environmental 
Ethics and Philosophy. Detroit: Gale. P: 28-35. 

24. Hilde TC. (2009). Agrarianism. In: Callicott JB, 
Frodeman R. (ed) . Encyclopedia of Environmental 
Ethics and Philosophy. Gale, Detroit. P: 20-23. 

25. Khanifar H, Bordbar H, Froghi- Ghomi F. (2011). 
Explanation of cultural and ethical components in 
research. Journal of Ethical Knowledge; 2(2) \: 85-
104. (In Persian) .  

26. WHO. (2009). Research ethics committees: basic 
concepts for capacity-building. Geneva: World 
Health Organization.  

27. Hendrickson M, James HS. (2004). The ethics of 
constrained choice: how the industrialization of 
agriculture impacts farming and farmer behavior. 
USA: University of Missouri-Colombia: Dept. of 
Agricultural Economics. 

28. Anonymous. (2013). Attitude measurement. 
Available at: http://www. cengage.com/ marketing/ 
book_content/1439080674_zikmund/book/ch14.pdf, 
Accessed: 18 September 2013. 

 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 e

th
ic

sj
ou

rn
al

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
18

 ]
 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                            12 / 12

http://ethicsjournal.ir/article-1-62-fa.html
http://www.tcpdf.org

