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  ها ترین یافته مهم
این در حالی است که . باشد گرایش کارشناسان کشاورزي نسبت به اخالق کشاورزي در وضعیت مطلوب نمی

. باشد الت و سابقه شغلی میهاي فردي مانند سن، سطح تحصی گرایش نسبت به اخالق کشاورزي، مستقل از ویژگی
همچنین از این نظر تفاوتی بین کارشناسان کشاورزي با توجه به محل سکونت در شهر یا روستا و پرداختن به 

افتادگی دیدگاه جاري کارشناسان کشاورزي درباره اخالق  ها در مجموع بیانگر عقب این یافته. کشاورزي وجود ندارد
  .هاي مرتبط با بخش کشاورزي است ر فعالیتکشاورزي و رعایت معیارهاي آن د
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  اهمیت موضوع
رود، لذا گرایش  شمار می اخالق، یک بخش مهم از راهبرد اطمینان به پایداري و بهسازي شرایط زندگی به

 روند تحوالت بخش کشاورزي تاثیرگذار باشد و بنابراین، بررسی گرایش تواند در کارشناسان کشاورزي نسبت به آن می
ریزي الزم براي رسیدن به  تواند به طراحی برنامه کارشناسان کشاورزي نسبت به اصول و مفاهیم اخالق کشاورزي می

 .وضعیت مطلوب کمک نماید

  )ها، جداول و سایر مستندات ر شکلمشتمل ب(اطالعات تکمیلی 
  دار و انحراف معیار ابعاد اخالق کشاورزي کارشناسان کشاورزي وزنغیرترکیب خطی 

  انحراف معیار  دار وزنترکیب خطی غیر  )1-5: دامنه(ابعاد 
  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  یامنیت غذای

  99/0  25/3  فنّاوري زیست
  72/0  22/2  ساختار مزرعه

  

 

 

 

  )شرح مساله(مقدمه 
ن بر محیط و جامعه، مسایلی را هاي اخیر در نظام کشاورزي و از جمله معرفی کشاورزي نوین و تأثیر آ تحوالت دهه

رسش هستند که ها به دنبال پاسخ به این پ این تحلیل. حل اخالقی هستند  و راه وجود آورده است که نیازمند تحلیل به
 است؟ پرسش دیگر این است که معیارهاي اخالقی در کشاورزي ها و فضایل انسانی سازگار آیا نظام کشاورزي با ارزش

باشند و آیا این معیارها در  در ارتباط با تعامل انسان با اجتماع و تعامل انسان با طبیعت و سایر موجودات چه می
ها و  انشوند که آرم ها براي سامان دادن به کشاورزي و با این امید انجام می شوند؟ این تالش کشاورزي رعایت می

ها و مسایل اخالقی در تولید، توزیع و مصرف  اخالق کشاورزي با ارزشاز آنجا که . هاي انسانی تحقق یابند آل ایده
هاي اخالقی براي مسایل موجود در کشاورزي ارائه  حل رود که راه محصوالت کشاورزي و غذایی سر و کار دارد، انتظار می

 به ساختار مزرعه و روش زندگی روستایی، رفتار با حیوانات، ایمنی غذایی، مهمترین مسایل اخالق در کشاورزي. دهد
فناوري و اخالق پژوهش در کشاورزي ارتباط دارند که هر  الملل، امنیت غذایی، زیست محیطی، تجارت بین اثرات زیست

 تشریح موضوعات و  هدف تحقیق حاضر،.اند اي از حوزه اخالق کشاورزي را به خود اختصاص داده کدام مباحث عمده
  .مسایل مطرح در اخالق کشاورزي و تبیین گرایش کارشناسان کشاورزي نسبت به اخالق کشاورزي بوده است


