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  ها ترین یافته مهم
شوند، بلکه  تنها یک روش زندگی و عاملی مهم در بقاي جوامع روستایی محسوب میمزارع خانوادگی نه 

هاي کشاورزان  توانند به اشتغال پایدار، عدالت اجتماعی، امنیت غذایی، حفظ محیط زیست و گسترش انتخاب می
مزارع ها و فضایلی که  سازي کشاورزي، ارزش همچنین، با حرکت به سمت مزراع بزرگ و صنعتی. کمک کنند

کوشی، راستی، اتکاء به نفس،  توان به سخت اند، تهدید شده است که از مهمترین آنها می خانوادگی مشوق آنها بوده
به همین دلیل، صیانت از مزارع خانوادگی، . مسئولیت در برابر اجتماع، قناعت و رفتار مناسب با حیوانات اشاره کرد

شود که انسجام و ارتقاء اخالقی و معنوي یک اجتماع را به   میحفاظت از یک نوع زندگی خوب و ارزشمند تلقی
استان گلستان نشان سازمان مرکزي جهاد کشاورزي در انجام شده حاضر با این وجود، بررسی . دنبال خواهد داشت

اري هاي ج داد که دیدگاه مناسبی بین کارشناسان کشاورزي وجود ندارد که خود بیانگر نیاز به بازنگري در دیدگاه
  . باشد منظور حفاظت از مزارع خانوادگی در ساختار کشاورزي می به
  

  ساختار مزرعه، مزارع خانوادگی، اخالق، کشاورزي : کلیديهاي واژه

 92-314-48طرح تحقیقاتی شماره شناسه   :منبع یافته

  سروستانی احمد عابدي :نویسنده

تبیـین دیـدگاه کارشناسـان    : سـعه پایـدار روسـتایی   ضرورت اخالقی صیانت از مزارع خانوادگی در فرآینـد تو   :عنـوان 
  سازمان جهاد کشاورزي استان گلستان 

  92- 314-48 :شماره

  10/9/1393   :تاریخ

   علمیهاي کوتاه یافته

Administrator
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  )ها، جداول و سایر مستندات لمشتمل بر شک(اطالعات تکمیلی 
رغم تأکید روزافزون در سطح  علیدهد که  شاخص نگرش نسبت به مزارع خانوادگی نشان میمیانگین امتیاز 

در الزام به رعایت معیارهاي این دیدگاه گرایش مساعدي المللی بر کشاورزي خانوادگی، کارشناسان کشاورزي  بین
 و سابقه کار کارشناسان کشاورزي با گرایش آنان نسبت به مزارع بین سن، سطح تحصیالت همچنین .ندارند

مقایسه گرایش کارشناسان کشاورزي نسبت به مزارع عالوه بر این، . داري وجود ندارد خانوادگی، همبستگی معنی
خانوادگی با توجه به محل سکونت و همچنین داشتن کشاورزي نشان داد که تفاوتی از این نظر بین آنان وجود 

  .داردن

 

 

 

  اهمیت موضوع
هاي اخیر جنبشی براي حمایت و صیانت از مزارع خانوادگی شکل گرفته است که خواهان ابقاء این  در سال

هاي انسانی در  آل ها و ایده سبک از زندگی در مناطق روستایی است تا از این طریق، به تحقق و تقویت آرمان
ها در تولید محصول در  ها و قیمت نظر از تفاوت هزینه مطالعات نیز نشان داده است که صرف . ورزي کمک شودکشا

مزارع بزرگ و مزارع خانوادگی، مخاطرات اخالقی ناشی از دست رفتن مزارع خانوادگی یکی از مهمترین دالیل 
  .  رود شمار می حمایت از آنها به

  )شرح مساله(مقدمه 
هاي نوین، افزایش نیاز به غذا و فشارهاي اقتصادي ناشی از آن موجب شده  واقعیت این است که معرفی فنّاوري

یک کسب و کار تلقی شود که افزایش تولید و کارآیی اقتصادي عنوان  است کشاورزي همانند سایر مشاغل و به
اما کشاورزي فقط یک شغل براي کسب درآمد نیست، بلکه یک روش زندگی است که از . مهمترین هدف آن است

در واقع، کشاورزي کارکردهاي متنوعی دارد که کارکرد .  نیز اهمیت دارد محیط زیستی نظر فرهنگی، اجتماعی و 
سمت مزارع  به همین دلیل، با ایجاد تغییرات ساختاري در کشاورزي و حرکت به. قط یکی از آنها استاقتصادي ف

هایی پیرامون تأثیر این  تبع آن، کاهش تعداد کشاورزان و مزارع خانوادگی، پرسش بزرگ و کشاورزي صنعتی و به
شناسان کشاورزي نسبت به مزارع  به همین دلیل هدف پژوهش حاضر بررسی دیدگاه کار.تحوالت مطرح شده است

   .باشد خانوادگی می


