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کشاورزان مورد مطالعه:واکاوي هنجارهاي اخالقی زیست محیطی کشاورزان
شهرستان شیراز

1و سعید غالمرضایی، غالمحسین زمانی*زادهمنتیمیثم 

)27/3/94؛ پذیرش:3/10/93(دریافت:

چکیده
هاي نوین کشاورزي مثل کشاورزي یوهمحیطی، راهکارهاي فنی و فناورانه بسیاري در قالب شتاکنون براي حل مسائل و معضالت زیست

توان بیانگر اهمیت توجه به بعد زیست را میشده است. اما امروزه توجه به بعد اخالقی در کنار سایر ابعاد مهم حفاظت از محیطدقیق ارائه
اند از هاي فنی نتوانستهحلافزاري و فنی دانست. زیرا سوابق نشان داده که راهزیست در کنار بعد سختافزاري حفاظت از محیطنرم

محیطی در بین هدف بررسی وضعیت هنجارهاي اخالقی زیستبازیست جلوگیري کنند. تحقیق حاضرهاي روزافزون محیطنابودي
نمونه از 272آوري اطالعات از شده است. در این پژوهش از فن پیمایش و ابزار پرسشنامه براي جمعکشاورزان شهرستان شیراز انجام

راهنما و شاورزان شهرستان شیراز استفاده شد. روایی پرسشنامه توسط اساتید ترویج و آموزش کشاورزي و پایایی آن از طریق مطالعهک
محیطی از قبیل ید گردید. در این تحقیق بر اساس نظریه فضیلت گرایی، چهار دسته از هنجارهاي اخالقی زیستآماره آلفاي کرونباخ تأی

بررسی قرار گرفتند. نتایج پژوهش نشان داد که نگري در بین جامعه کشاورزان موردپذیري، و آیندهجویی، مسئولیتطلبی، صرفهمنفعت
کره، در بسیاري از کنندگان، سایر موجودات زنده و زیستبسیاري از کشاورزان باوجود پذیرش ضمنی مسئولیت در قبال سالمتی مصرف

سموم شیمایی و سوزاندن بقایاي گیاهی صرفاً به دنبال کسب منفعت خود (وراي از منفعت عام) رویه کودها وموارد از طریق مصرف بی
نگري پایینی زیست، از آیندهبرداري از محیطهاي آینده در بهرهوجود پذیرش حق نسلباشند. از سوي دیگر، بسیاري از کشاورزان بامی

هایی در توصیه،دهند. در پایانمحیطی از خود نشان میا در برخورد با منابع زیستنگري رهاي ناپایدار و حالوده و فعالیتبرخوردار ب
شده است.محیطی ارائهها به رعایت اصول اخالقی زیستمحیطی در بین کشاورزان و پایبندي هرچه بیشتر آنراستاي اصالح اخالق زیست

.شهرستان شیراززیست، هنجارهاي اخالقی،محیطهاي کلیدي:واژه

توسعه روستایی دانشگاه اقتصاد کشاورزي و گروه یاریراز و استادشبه ترتیب، دانشجوي دکتري، استاد بخش ترویج و آموزش کشاورزي دانشگاه -1
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مقدمه
نسبت به روبه رشدييهادغدغهمیالدي، 1980از دهه 

آمده و ایجاد به وجوددر کشورهاي مختلف ستیزطیمح
با استقبال زیادي یطیمحستیزيهاتشکلاحزاب سبز و 

). دلیل این امر 1387(عابدي سروستانی، شده استروروبه
ـرات مخـرب اثيافراد جامعه در زمینهيهایآگاهبه رشد 

. اجماع کلی گرددیبرمستیزطیمحانسـانی بر يهاتیفعال
هاي است که رشد جمعیت، استفاده از تکنولوژيآنبر 

مخرب و مقررات اقتصادي، سیاسی و اجتماعی نامناسب در 
هستند. بنابراین، همه بر این ستیزطیمححال نابودي 

باید در ستیزطیمحکه حفاظت از منابع طبیعی و انددهیعق
, Enrich(صدر امور قرار گیرد به خاطراز سوي دیگر، ).2002
فراوانی یطیمحستیز، مشکالت هاانسانرفتارهاي نادرست 

دانشمندان تالش ،آمده است که این امر باعث شدهبه وجود
کنند تا با علومی همچون روانشناسی، درصدد بهبود رفتار 

, Milfont & Duckitt(برآیندهاانسانزیستیبوم 2004.(
با طبیعت و روابطشانهاانساناین تحوالت موجب شده تا 

عنوانبهستیزطیمحو براي دادهاقتصاد را مورد بازبینی قرار 
نیازهاي مردم ارزش قائل شوند. این تحوالت نیترمهمیکی از 

مطلق يهاارزشدر جامعه شده و هاارزشباعث تغییر مداوم 
رفته و سبک زندگی جدیدي در سؤالیرجامعه مصرفی ز

پایـداري وحفـاظتـیيهانگرشحال پیدایش است که 
دادهيجارا در خود ستیزطیمحنسبـت بـه بـلنـدمـدت

, Monostori & Horich(است بسیاري بر این .)2008
، باید از علوم یطیمحستیزکه براي حل مسائل انددهیعق

بهرایزوم رفتاري حرکت کرد. عليسوبهو اکولوژیکطبیعی
هاي خوبی براي توسعه راهتوان بالقوهاین علوم، رسدیمنظر 

, Enrich(بهبود محیط زیست داشته باشند 2002.(
ستیزطیمحبشر پس از احساس تکلیف در باب حفاظت از 

پاك و دوستدار يهايفناورتالش نموده تا با تولید 
ر این زمینه جبران نموده خود را ديهایکوتاه، ستیزطیمح

يهانسلبراي ستیزطیمحو گامی در جهت حفاظت از 
مثال در این راستا، متفکران نظام طوربهآینده بردارد. 

را جهت دقت بیشتر در ییهايتکنولوژکشاورزي دقیق، 
کشاورزي و حداقل نمودن اثرات منفی بر يهاتیفعال
قعیت این است که تنها . اما واانددادهارائه نموده ستیزطیمح

براي حل یطیمحستیزيهايتکنولوژپیشرفت در تولید 
ارائه راهکارهاي فنی و قانونی وجودباکافی نبوده و هابحران

در این زمینه، عدم پایبندي و رعایت اصول اخالقی در 

آن مشکالت هنوز الینحل ،باعث شدهستیزطیمحبرخورد با 
باقی بمانند.

ان عقیده دارند که رشد تفکرات دوگانگی بسیاري دانشمند
باعث يمحورانسان، و رواج مقوله "انسان و طبیعت"بین 

، »)Wisdom(خرد«دارايتنها موجودعنوانبهشده تا بشر 
قدرت و برتري نسبت به سایر موجودات، دارا بودنبه دلیل 

بداند. قائل شدن به فقدان شعور و هاآنخود را مسلط بر 
، این حق را به انسان سایر موجوداتذاتی دريهاارزش

طبیعی يهابومستیزکه خود را از صدماتی که به دهدیم
لیبرالیسم مدرن، گذارانیبن» لوك«تبرئه نماید. زندیم

طبیعت را فاقد ارزش دانسته و هیچ ارزشی براي آن قائل 
قرار گیرد. يبرداربهرهمورد هاانسانمگر اینکه توسط ،نیست

تنها موجود خالق، عنوانبه» محوریت انسان«، تفکر واقعرد
هشیار و تولیدکننده فکر در نظام طبیعت، حقی را در ذهن او 

). 1381(امین زاده، که تنها به خود بیاندیشددینمایمایجاد 
توجه به بعد اخالقی در کنار سایر ابعاد مهم حفاظت از 

يافزارنرمه به بعد بیانگر اهمیت توجتوانیمرا ستیزطیمح
و فنی يافزارسختدر کنار بعد ستیزطیمححفاظت از 

اندنتوانستهفنی يهاحلراهدانست. زیرا سوابق نشان داده که 
جلوگیري کنند. بنابراین ستیزطیمحروزافزون يهاينابوداز 

به دلیل تنهانهطبیعی، ستیزطیمحبدانند که هاانسانباید 
ه به دلیل ماهیت خویش از ارزش برخوردار منافع انسان، بلک

است و باید حفظ و نگهداري شود. براي دستیابی به این 
هدف، افراد باید بتوانند تشخیص دهند که کدام کار درست و 

باید معیارهاي هاانسانکدام نادرست است. بنابراین، همه 
. زیرا در رندیگبفرارا ستیزطیمحرفتار درست با طبیعت و 

يهاکنشمبانی فلسفی الزم براي هاآنورت است که این ص
خواهند آورد. به دستگوناگون را يهاتیموقعمختلف در 

از کشاورز توانیممثال، در مقوله کشاورزي زمانی طوربه
اخالقی رفتار کند که اطالع کافی از صورتبهانتظار داشت، 

(عابدي داشته باشدیطیمحستیزاصول و افعال اخالق 
کردن ندماخالقبه نیاز ). براي پاسخگویی 1387روستانی، س

، متفکران مختلف ستیزطیمحدر ارتباط با هاانسان
ارائه ستیزطیمحگوناگونی را تحت عنوان اخالق يهايتئور
.اندکرده

ستیزطیمحبیش نیست که مفهوم اخالق يادههچند 
مختلف بخصوص کشاورزييهاعرصهدانشمندان موردتوجه
هنوز اجماع کلی بر این مفهوم ،است. بنابراینقرارگرفته

که اخالق انددهیعقهمه بر این ،حالنیاباوجود ندارد. 



1394/ 2شماره /11علوم ترویج و آموزش کشاورزي ایران / جلد 

51

از اخالق کاربردي است که اشاره به ياشاخهیطیمحستیز
، اخالق گریدعبارتبهدارد. ستیزطیمحرابطه انسان با 

جاري در به کاربرد اصول یا احکام اخالق هنیطیمحستیز
.پردازدیمستیزطیمححفاظت از 

درونی به يگذارارزشبر ستیزطیمح، اخالقواقعدر
,Appelgren(اشاره داردیطیمحستیزموضوعات  از. )2004

يگذارارزشبه ستیزطیمح، اخالق)Alexis(آلکسیسنظر
، جوامع هاستمیاکوسافراد و جوامع در مورد جهان طبیعت، 

. پاتریک هگارتیشودیمن و جانوران مربوط انسانی، گیاها
)Patrick hegarty( با ستیزطیمحمعتقد است که اخالقیات

پایدار کردن هدفبااخالقی که يهاارزشتصمیمات و 
؛ مرتبط است. بروك هوسرردیگیمصورت ستیزطیمح

)Brooke houser( با ستیزطیمحکه اخالقیات کندیمبیان
در روابط متقابلشان هاانسانمدتکوتاهتصمیمات بلندمدت و

در استفاده از يگذارارزشبا طبیعت ارتباط دارد و نوعی 
استفاده عاقالنه و خردمند طرف دیگراز اجزاي طبیعت است. 

به عملکرد یابیدستاز منابع طبیعی جهان براي اطمینان از 
دانست و این ستیزطیمحمعناي اخالقیات توانیمپایدار را 

خود را جزئی از هاانسانمگر اینکه، باشدینمریپذامکانامر 
، بشر بدون واقعدر.اکوسیستم جهانی ببینند نه جداي از آن

، یطیمحستیزشناخت طبیعت هنجاري(اخالقی) مسائل 
را حل نماید. یطیمحستیزقادر نخواهد بود که مسائل 
تا دشویمباعث ستیزطیمحبنابراین فهم ذات ارزش مسائل 

، این مسائل را حل نمودستیزطیمحاخالق لهیوسبهبتوان 
)Kassiola, 2003.(

بــا روابــط بــین بشــر و یطــیمحســتیز، اخــالق یطــورکلبــه
و هـا انسـان طبیعـت از دیـدگاه   يگـذار ارزش، سـت یزطیمح

يهـا نسلبراي ستیزطیمحاحساس مسئولیت بشر در حفظ 
اصـولی  کنندهنییتعیطیمحستیزکار دارد. اخالق وآتی سر

و مـوانعی  ابط بین انسان با طبیعت حاکم اسـت است که بر رو
درونی در آحاد جامعه در مقابل انجام کارهاي نادرسـت ایجـاد   

که سایر موجودات نیـز حـق   سازدیمنموده و انسان را متقاعد 
ــدگی، آزادي و  ــرهزن ــدبه ــد يمن ــود را دارن ــدي از وج (عاب

بـا  یطـ یمحسـت یز، اخـالق  گریدانیببه). 1387سروستانی، 
ایجاد معیارهاي درونی در افراد، ارزیابی افراد در مـورد درسـت   

.بخشدیمیا اشتباه بودن رفتار با طبیعت را بهبود 
، طیف ستیزطیمحاخالقی در راستاي حفاظت از يهادگاهید

شــــــــدیدیــــــــیگراانســــــــاناز ياگســــــــترده
)Strong Antropocentrism(  ــان را ــه جه ــان(ک ــورانس مح

) تـا  انـد قائـل بـراي انسـان   صرفاًدانسته و وجود ارزش ذاتی را 
نسـبت بـه   ()Weak Antropocentrism(ضـعیف ییگراانسان

انسان قائل هسـتند)  يارزش ذاتی بیشتري براسایر موجودات 
مثــلنظریــات مختلفــیدر ایــن راســتا،.شــودیمــرا شــامل 

، ســودمندگرایی)relativism theory(قاخــالیــیگراینســب
)utilitarianism theory ( ،ــو ، ) egoismtheory(ییگرادخــ

divine(، فرمـان الهـی  ) deontology theory(گرایـی وظیفـه 

command theory( گرایـی و فضـیلت)virtue ethics theory(
به دنبـال ارائـه معیـاري بـراي سـنجش      هرکدامکه شدهارائه

هسـتند ستیزطیمحاخالقی و غیراخالقی در حوزه رفتارهاي
)2013et al.,Aidaros-Al( . بـر نظریـه   دیـ تأکدر این تحقیق

.باشدیمگرایی اخالقی فضیلت
اخالقی، درست یا نادرست بودن اعمال و يهالتیفضتئوري 

خاصی که يهاتیخصوصو هایژگیوبر اساستصمیمات را 
. با توجه به این دینمایمبایستی دنبال کند، مشخصیهرکس

و بروز يریکارگبهتئوري، هدف یک زندگی اخالقی کسب، 
اخالقی يهالتیفضاست که يایعموميهایژگیودادن 
اخالقی بر روي يهالتیفض، تئوري واقعدر. شوندیمنامیده 

دارد تا اینکه چه چیزي دیتأکاینکه افراد باید چگونه باشند 
، این تئوري بر روي گریدعبارتبههند. انجام دهاآنبایستی 

تمرکز دارند تا ،سازدیماینکه چه چیزي یک فرد خوب را 
دهداینکه چه چیزي یک عمل خوب را شکل می

)., 2013et alAidaros-Al( . بر در این نظریه اعتقاد بر عمل
توجه به نتایج يجابهکردار درستکاران است. در اینجا اساس

، با الگو قرار دادن درستکاران و افرادي که هاآنيگذارشارزو 
داراي منش و صفات نیک بوده؛ به تبعیت از اعمال و 

). 1387(عابدي سروستانی، شودیمپرداخته هاآنکردارهاي 
اخالقی، ارسطو است. يهالتیفضنماینده تئوري نیترمهم

دهدیمفضیلتی را پیشنهاد يهاتیخصوصارسطو چندین 
يهایژگیورا داشته باشد. این هاآنکه هر شخصی باید 

، همکاري و تعاون)civility(از نزاکتاندعبارتاخالقی 
)cooperativeness(شجاعت ،)courage( یطرفیب، انصاف و
)fairness(رفاقت و مساعدت ،)friendliness( بخشش و ،

، )justice(، عدالت)honesty(، صداقت)generosity(سخاوت
، )self-confidence(نفساعتمادبه)loyalty(وفاداري

و تحمل یا )modesty(، فروتنی)self-control(خودداري
,.()tolerance(مدارا یا بردباري 2013et alAidaros-Al( . بر

اخالقی، نهادهاي مختلف اقدام يهالتیفضایده تئوري اساس
. این کنندیمقی فضایل اخالبر اساسبه تهیه کدهاي اخالقی 
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اخالقی به شکل اصول و کدهاي هدایت اخالقی يهالتیفض
. در این تحقیق نیز یکسري از این فضایل دنشویمارائه 

مثل یطیمحستیزجارهاي اخالقی اخالقی تحت عنوان هن
ينگرندهیآو يریپذتیمسئول، ییجوصرفه، یطلبمنفعت
. استقرارگرفتهدیتأکمورد 

اصول و هنجارهاي گرایی اخالقی، لتطبق تئوري فضی
عملکرد او در برخورد با کنندهنییتعاخالقی هر فرد 

بیان )Parker(پارکرود. در این راستا، خواهد بستیزطیمح
از ییهاجنبه)Moral norms(که هنجارهاي اخالقیکندیم

. او هنجارهاي دهندیمهنجار شخصی فردي را انعکاس 
از صحت یا عدم صحت اخالقی انجام اخالقی را درك فردي 

، هنجارهاي )Heberlein(. هیبرالینداندیمیک رفتار 
اخالقی درونی شده قوي يهانگرشعنوانبهشخصی را 

هاي مشترك اجتماعی مشتق که از هنجارکندیمتعریف 
Davies(شوندیم et al., سنجش هنجارهاي ،بنابراین). 2002

دیدگاه اخالقی تواندیمستیزطیمحاخالقی افراد نسبت به 
را در این زمینه نشان دهد. هاآن

سنجش يبراکه دهدیمنشان هانگاشتهمطالعه پیشینه 
يهايتئور،ستیزطیمحدر ارتباط با یانسانيرفتارها

Reasoned Action(یکنش علّيمختلف مثل تئوريرفتار

Theory( شدهيزیربرنامهو رفتار)Theory of Planned

Behavior(تیهمچون نیمختلفيرهایمتغ)intention( ،
Subjective(یذهني، هنجارها) attitude(نگرش norms( و

Perceived Behavioral Control(کنترل رفتاري درك شده

(PBC)( ها،این تئوري. دانندیمرفتار  انسان کنندهنییتعرا
يریگکلشدر یو اصول اخالقهاارزشبه نقش ياعتقاد

تحقیقات مختلف اشاره کهیدرصورتندارند. هاانسانيرفتارها
براي مثال، رفتار دارند. کنندهنییتعبودن عوامل ترگستردهبه 

,Mansteadand Parker(مانستید و پارکر ) بیان کردند 1995
و ارزشیابی )personal norms(که هنجارهاي شخصی

ممکن )affective evaluation of behavior(عاطفی رفتار
همچنین، رفتاري شوند. يهاتیناست که باعث تغییر در 

Armitage(آرمیتج و کانر & Conner, فرا) در یک 2001
،متغیرهاي هنجاريان کردند که یمطالعه ب185از لیتحل

در یهمچون هنجارهاي اخالقی و توصیفی نقش مهم

.دارندستیزطیمحدر برخورد با یانسانيرفتارهايریگشکل
هنجارهاي اخالقی کردنواردمحققان از در این راستا، برخی 

در بررسی برخی به ویژهبه درون تحقیقات استقبال کردند. 
،اخالقی یا معنوي بودند. براي مثالرفتارها که داراي بعد

Kaiser(کایزر و اسکوتل & Scheuthle, ) دو متغیر 2003
Just(عادالنههنجارهاي اخالقی و عقاید جهانی world

beliefs( در مورد رفتار شدهيزیربرنامهرفتاررا به مدل)
حفاظتی) اضافه نمودند و دو مطالعه در این زمینه انجام 

بیان کردند که عقاید اخالقی اثر غیرمستقیمی بر هاآندادند. 
يهاکنندهینیبشیپعنوانبهزیرا ،روي نیت رفتاري دارند

يهانگرش، گریدعبارتبه. کنندیمنگرش نقش ایفا
داري، توسط مالحظات اخالقی معنیطوربهیطیمحستیز

,Kaiser. کایزر (شوندیمتعیین  )، بار دیگر اقدام به دو 2006
مطالعه با ورود دو متغیر هنجارهاي اخالقی و احساس 

) کرد. او ستیزطیمح(نسبت به رفتارهاي مخالف پشیمانی
قبلی رسید و اثر غیرمستقیم مالحظات به نتیجه مطالعات

یید کرد. أ(از طریق نگرش) بر روي نیت رفتاري را تاخالقی
خود پژوهشز در ی) ن1391(یزاده و زمانیمنتن راستا، یدر ا

نقش یطیمحستیزیاخالقيهانشان دادند که هنجار
انجام ينگرش و قصد افراد برايریگشکلدر ياکنندهنییتع

دارند.یطیمحستیزيرفتارها
در طول چند سال اخیر با شهرستان شیراز در استان فارس

بوده است که این روروبههاي متعددي خشکسالی
) را تحلیل وخاكآب(مثل ها، منابع پایه منطقهخشکسالی

بردارانبهرهبرده است. در این شرایط، رفتار نادرست 
ایش داده و را افزيریپذبیآسشدت این تواندیمکشاورزي 
منطقه وارد نمایدستیزطیمحبر يریناپذجبرانصدمات 

). در این راستا، این تحقیق به بررسی 1389زاده، (منتی
از منابع يبرداربهرهوضعیت هنجارهاي اخالقی کشاورزان در 

شرایط موجود پرداخته تا تحلیل دقیقی ازیطیمحستیز
همچنین د.در سطح شهرستان ارائه دهستیزطیمحاخالق

، ينگرندهیآ، يریپذتیمسئول(رابطه بین هنجارهاي اخالقی
فردي و اقتصادي، يهایژگیو) با یطلبمنفعتو ییجوصرفه

یموردبررسکشاورزي یطیمحستیزرفتار و نگرش 
).1نگاره (استقرارگرفته
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چارچوب مفهومی تحقیق- 1نگاره

پژوهشروش
بـراي  و بـوده  همبسـتگی -توصـیفی از نـوع پـژوهش این 

در و ابـزار پرسشـنامه  از فـن پیمـایش  هـا دادهيآورجمع
. جامعه آماري پژوهش استفاده شدسطح شهرستان شیراز 

شامل کشاورزان شهرستان شـیراز بـود کـه بـا اسـتفاده از      
ــه  ــیوه نمون ــادفی  ش ــري تص ــهگی ــدول ياچندمرحل و ج

نمونـه انتخـاب   عنـوان بـه زارع 272گیري مورگـان،  نمونه
ــراي  ــات، از پرسشــنامهيآورجمــعشــدند. ب ــا اياطالع ب

سؤاالت بسته و باز استفاده شد که سؤاالت بسته به شـکل  
مخالفم تا کامالًاز اي (طیف لیکرتچند درجههايمقیاس

، ي پرسشـنامه یید روایی صـور أتبراي بودند.) موافقمکامالً
زش کشـاورزي  نظرات اصالحی متخصصـان تـرویج و آمـو   

ک یـ و سـپس بـا انجـام    در آن لحـاظ شـد  دانشگاه شیراز
از افـراد خـارج از   پرسشـنامه 32تکمیلمطالعه راهنما، با
پایـایی ارزیـابی براي کرونباخ ضریب آلفاجامعه آماري، از 

گردیـد کـه دامنـه   اسـتفاده  پـژوهش هاي شاخصمناسب
55/0هاي تحقیق بین ضرایب آلفاي کرونباخ براي شاخص

.)1(جدولبودند91/0تا 
در این تحقیق براي سنجش متغیر هنجارهـاي اخالقـی از   

که به چهار بخش مجزا شامل  شدهاستفادهگویه14

(پرهیز از اسـراف)،  ییجوصرفه)، یطلبمنفعت(مداريسود
.  شوندیم(دوراندیشی) تقسیم ينگرندهیآو يریپذتیمسئول

هایی ماننـد  رهاي اخالقی، گویهابعاد از هنجابراي سنجش این
، "عملکرد زمینم را افـزایش دهـم  هرسالهبه هر قیمتی باید "
حفـظ  "، "کـنم یمـ احساس گناه دهمیموقتی آب را هدر "

وظیفه دولت اسـت  ستیزطیمحيهابخشآب، خاك و سایر 
ياقطـره آبیـاري بـارانی و   يهاوهیشبا استفاده از "، و "نه من

"آینـده حفـظ کـنم   يهـا سالد را براي آب چاه خوتوانمیم
قرار گرفت.استفادهمورد

ــن  ــژوهشدر ای ــرش    پ ــنجش نگ ــه س ــوط ب ــاس مرب ، مقی
گویه است. چهـار گویـه بـراي    دستهدوشامل یطیمحستیز

کـه  بکار برده شدهستیزطیمحسنجش نگرش عام نسبت به 
) NEP(برگرفته از مقیاس پـارادایم اکولـوژیکی جدیـد   عمدتاً

ــراي هــاانســانل: حــق هســتند مثــ ــأمب نیازهایشــان از نیت
ــابع ســتیزطیمحــ ــود من ، حفــظ ســتیزطیمحــ، محــدود ب
آینـده و غیـره. چهـار گویـه نیـز      يهانسلبراي ستیزطیمح

قـرار استفادهموردخاص یطیمحستیزبراي سنجش نگرش 
بردارنده مواردي همچـون توافـق یـا عـدم     که دراستگرفته

شیمیایی، سوزاندن کـاه و کلـش   يهاهنهادتوافق با استفاده از 
يورزخاكکميهاوهیشيریکارگبهپس از برداشت محصول، 

طیفـی از  اسـاس بر. میزان توافق پاسخگویان باشدیمو غیره 
موافقم سنجیده شده است.  کامالًمخالفم تا کامالً

کشاورزان شامل یطیمحستیزدر پژوهش حاضر رفتارهاي 
حداقل (کمبینات)، مصرف کودهاي ورزيکاربرد ادوات خاك

حیوانی،کشت گیاهان تیره بقوالت (باقال، لوبیا، و گیاهان 

هنجارهاي اخالقی زیست محیطی
پذیريمسئولیت
نگريآینده
طلبیمنفعت
جوییصرفه

هاي فرديویژگی
سن

سطح سواد
سابقه کار کشاورزي

میزان ارتباط با کارشناسان کشاورزي

هاي اقتصاديویژگی
مالکیت زمین کشاورزيمیزان

سطح زیرکشت
(گندم)عملکرد محصول غالب

نگرش زیست محیطیرفتار زیست محیطی
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هاي آبیاري مثل شبدر و یونجه)، کاربرد شیوهياعلوفه
اي)، مصرف مناسب کودها و سموم (بارانی و قطرهفشارتحت

شیمیایی و برگرداندن بقایاي گیاهی به خاك (عدم سوزاندن 
شوند. براي سنجش برداشت محصول) میکاه و کلش حاصل 

هاي شیمیایی از کشمیزان مصرف کودها، سموم و علف
کشاورزان خواسته شد تا براي محصول اول خود، میزان 

هاي شیمیایی مذکور (در واحد سطح از نهادهکدامهرمصرف 
هکتار) را ذکر نمایند. منظور از محصول اول کشاورزان، 

. همچنین طی کنندیمرا کشت محصولی است که ساالنه آن 

هاي آبیاري شده با خواسته شد تا میزان زمینهاآنسؤالی، از 
اي را مشخص هاي آبیاري کرتی (غرقابی)، بارانی و قطرهروش

با استفاده از طیف یطیمحستیزنمایند. سایر رفتارهاي 
لیکرت (خیلی کم تا خیلی زیاد) پرسیده شد. 

توصیفی و يهالیتحل، شدهيورآجمعيهادادهبراي تحلیل 
استنباطی مثل میانگین، انحراف معیار، همبستگی و تحلیل 

هادادهقرار گرفت. تحلیل آماري مورداستفادهعاملی تأییدي 
انجام گرفت.Amos20و SPSS19افزارنرمدر دو 

ي تحقیقهااسیمقیب آلفاي کرونباخ براي اضر- 1جدول
خضریب آلفاي کرونباهااسیمق

85/0گویه)4((سودمداري)ی طلبمنفعت
55/0گویه)2((پرهیز از اسراف)یی جوصرفه
83/0گویه)4(ي ریپذتیمسئول

64/0گویه)4((دوراندیشی)ي نگرندهیآ
91/0گویه)14((مجموع)هنجارهاي اخالقی

88/0گویه)8(ی طیمحستیزنگرش 
67/0گویه)9(ی طیمحستیزرفتار 

ها و بحثفتهیا
میانگین سن کشاورزان ،دهدنشان می2طور که جدول همان

است که از متوسط سطح سواد پایین)سال46باًیتقر
سال نیز برخوردارند. میانگین میزان ارتباط 3باًیتقر(

مرتبه در سال 3پاسخگویان با کارشناسان کشاورزي حدود 
اسخگویان . همچنین، میانگین زمین کشاورزي پبودزراعی 

هکتار و سطح زیر کشت و عملکرد 5/5(شامل دیم و آبی) 
تن در هکتار 4حدودهکتار و5/2به ترتیب هاآنگندم آبی 

است. 
در بین یطیمحستیزتحلیل وضعیت هنجارهاي اخالقی 

کشاورزان شهرستان شیراز
را یطیمحستیزوضعیت هنجارهاي اخالقی 6تا 3جداول 

. در جدولدهدیمرستان شیراز نشان در بین کشاورزان شه
گویه سنجیده شده 4کشاورزان با استفاده از یطلبمنفعت3

هیرویبدرصد) موافق با مصرف 3/55(کشاورزانبیشتراست. 
شانيکشاورزکودهاي شیمیایی براي افزایش تولیدات 

درصد) حاضر 9/52(هاآنهستند. همچنین بیش از نیمی از 
شانمزرعهشانیاهیگکلش یا بقایاي به سوزاندن کاه و

براي کشت بعدي ترعیسرهستند تا زمین خود را هرچه 
تحقیقات مختلف نشان داده که کهیدرصورتآماده نمایند. 

سوزاندن بقایاي گیاهی باعث آسیب رساندن به 
يهایآلودگموجود در خاك، افزایش يهاسمیکروارگانیم
مغذي خاك و غیره ، از بین رفتن موادیطیمحستیز
درصد) اعتقاد به مصرف 8/40(کشاورزانبیشتر. شودیم
دارند. شانيکشاورزهاي سموم شیمیایی در فعالیتهیرویب

هاي خاك مزرعه را در مختلف آلودگیهاي پژوهشهرچند 
.دهدیماین سموم نشان هیرویباثر کاربرد 

صرف آب جویی مصرفهبهمیزان اعتقاد کشاورزان ،4جدول
که طورهمان. دهدیمرا نشان شانيکشاورزي هاتیفعالدر 

درصد)2/47(هاآننزدیک به نیمی از ،شودیممشاهده 
از منابع آب هیرویبي برداربهرهمخالف استفاده زیاد یا 

هایی خشکسالیخاطربه، شاید واقعدرکشاورزي هستند. 
که انددهیرساخیر در سطح منطقه، کشاورزان به این اعتقاد

باید از استفاده بیش از نیاز منابع آب پرهیز نمود. همچنین، 
از طریق ،درصد کشاورزان موافق با کاهش هدروي آب7/39
ي و بارانی) و اقطره(ر فشاتحتي آبیاري هاوهیشي ریکارگبه

، کشاورزان منطقه واقعدر. باشندیمپوشش انهار آب 
از هدروي آب توانیمدهعنوان شهاي معتقدند که با روش

جلوگیري نمود.
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کشاورزان شهرستان شیرازيهایژگیو-2جدول 
میانگینهایژگیو

16/46سن (سال)
92/2سطح سواد (سال تحصیلی)
76/23سابقه کار کشاورزي (سال)

61/2(نوبت در سال)ارتباط با کارشناسان کشاورزي
5/5زمین کشاورزي (هکتار)

5/2گندم (هکتار)شتکریزسطح 
39/4)گندم (تن در هکتار)(محصول غالبعملکرد 

کشاورزانیطلبمنفعتمصادیق-3جدول

طلبمنفعت
مخالفممخالفم

ي
کودهاي هیرویبمصرف 

شیمیایی در راستاي افزایش 
تولید

۱۴۵.۳۸۳۲/۳۱۴۵/۱۱۴۷۳/۵۵۱۸۸/۶

سوزاندن کاه و کلش براي 
آماده کردن سریع زمین 

براي کشت بعدي
۱۸۶/۶۸۴۹/۳۰۱۹۷۱۴۴۹/۵۲۷۶/۲

سموم هیرویبمصرف 
شیمیایی

۵۸/۱۶۵۹/۲۳۷۸۷/۲۸۱۱۱۸/۴۰۱۳۸/۴

افزایش فشار به زمین جهت 
کسب عملکرد بیشتر

۱۴۱/۵۱۱۸۴/۴۳۲۱۷/۷۱۱۰۴/۴۰۹۳/۳

در مصرف منابع آب کشاورزيییجوصرفهمیزان اعتقاد کشاورزان به - 4جدول
یی و الگوي جوصرفه

مصرف کشاورزان
موافقمکامالًموافقمنظري ندارممخالفممخالفمکامالً
درصدفراوانیدرصدفراوانیدرصدفراوانیدرصدفراوانیدرصدفراوانی

ـ ي برداربهره ـ رویب از هی
منابع آب

35131272/47488/17572/2127/0

ــدر  ــاهش ه روي آب ک
(از طریـــق اســـتفاده از 

ي آبیاري بـارانی  هاوهیش
ي، پوشش انهار)اقطرهو 

221/8835/30362/131087/39235/8
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کشاورزان در قبال ابعاد يریپذتیمسئولمیزان 5در جدول 
نشان 5سنجیده شده است. نتایج جدولستیزطیمح

که کشاورزان خود را در قبال سالمتی دهدیم
. دانندیممسئول شانيدیتولمحصوالت کنندگانمصرف
تند. نکته موافق هسمؤلفهبا این هاآندرصد از 8/49چون 

هاآنالزم به ذکر آن است که این اعتقاد کشاورزان با دیدگاه 
شدهارائه(سموم و کودهاي شیماییهیرویبدر مورد مصرف 

وجودبا، کشاورزان واقعدر) سازگاري ندارد. 3در جدول
، از کنندگانمصرفپذیرش مسئولیت در قبال سالمتی 
را به نندگانکمصرفکودهاي و سموم شیمیایی که سالمتی 

. دلیل احتمالی کنندیم، به میزان زیاد استفاده اندازدیمخطر 
مصرف يرگذاریتأثاز هاآنبه ناآگاهی تواندیماین امر 

تاًینهابر محصوالت کشاورزي و ییایمیشيهانهادههیرویب
که بسیاري رسدیمنظربهبرگردد. کنندگانمصرفسالمتی 

آلودگی محصوالت يهنیزمدراز کشاورزان از دانش کافی
،ایییشیميهانهادهاستفاده زیاد از خاطربه،کشاورزي

که این محصوالت آلوده چه دانندینمبرخوردار نبوده و 
داشته باشد. دلیل کنندگانمصرفبر سالمت تواندیميریتأث

بهآن باشد که برخی از کشاورزان تواندیمدیگر این امر 
که کنندیمچند بیان ، هریطلبعتمنفداشتن خوي خاطر

عملدرمهم است، ولی هاآنبراي کنندگانمصرفسالمتی 
هستند.   شانیطلبمنفعتسودمداري و ویژگیبیشتر تابع 

که کشاورزان خود را دهدیمهمچنین نشان 5نتایج جدول
6/49. زیرا دانندیمدر قبال مصرف منابع آب محلی مسئول 

این گویه موافق هستند. این نتیجه با نتایج با هاآندرصد از 
جویی در مصرف مبنی بر اعتقاد کشاورزان به صرفه4جدول 

به، واقعدرمنابع آب و کاهش هدرروي آن همخوانی دارد. 
کشاورزان ،آبی در چند سال اخیريهاتنشکه رسدیمنظر

در مصرف آب و ییجوصرفهرا به این جهت سوق داده تا 
در قبال این منابع را بپذیرند. يریپذتیمسئول

پاسخگویان خود را در قبال زندگی سایر موجودات مفید 
و دانندیممسئول (مثل حشرات، مورچه، کرم و غیره)مزرعه

. هرچند این نتیجه دهندیمبه زندگی این موجودات اهمیت 
کودها و سموم هیرویبمبتنی بر مصرف 3نیز با نتایج جدول 

مسئولیت سوکیاز انیپاسخگوشیمایی سازگاري ندارد. زیرا 

و از رندیپذیمزندگی این موجودات زنده در سطح مزرعه را 
کودها و سموم هیرویبسوي دیگر، اعتقاد به مصرف 

نشان داده که کاربرد هاپژوهشکهیدرحالشیمیایی دارند. 
بر زندگی این طلوبیمناراتیتأثشیمیایی يهانهادهاین 

آن باشد که تواندیمموجودات دارد. دلیل احتمالی این امر 
يهانهادهبسیاري از کشاورزان از اثرات مخرب کاربرد 

شیمیایی بر زندگی موجودات ریز مزرعه ناآگاه هستند. 
که کشاورزان خود را شدهدادههمچنین نشان5در جدول 

. چون دانندینمهوا) (خاك و کرهستیزمسئول حفاظت از 
، واقعدرمخالف هستند. گویهبا این هاآندرصد از 4/38

که حفاظت از این منابع بودندبسیاري از پاسخگویان معتقد
نه کشاورزان. این عدم باشدیمبر عهده دولت 

منجر به تخریب بلندمدتدر تواندیميریپذتیمسئول
شود. کرهستیز

. پردازدیمکشاورزان ينگردهنیآبه بررسی وضعیت 6جدول
5/44(کشاورزانبیشتر. شودیمکه مشاهده طورهمان

يهاتیفعالزیادي براي يزیربرنامهدرصد) بیان کردند که 
مبتنی بر شانیهاتیفعالکشاورزي در آینده ندارند و بیشتر 

تواندیم. که این امر باشدیمدرصد) 8/36رفع نیازهاي حال(
و کاربرد زیاد هاآنیطلبمنفعتنی بر مب3نتایج جدول 

شیمایی در راستاي دستیابی به سود بیشتر را يهانهاده
در کشاورزان باعث ينگرندهیآ، ضعف واقعدرتوجیه نماید. 
به دنبال برآورده کردن نیازهاي حال صرفاًهاآنخواهد شد تا 

خود بوده و از اقدام جهت حفاظت از منابع موجود براي آینده 
خودداري نمایند. 

درصد از کشاورزان بیان کردند که به حقوق 1/51هرچند، 
از منابع موجود توجه دارند. يبرداربهرهآینده در يهانسل
اي دیگر، اظهار داشتند که در گویههاآندرصد از 8/36ولی 
پایدار از منابع آب يبرداربهرهبلندمدتی براي يزیربرنامه

که هنوز بسیاري از کشاورزان دهدیمن ندارند. این امر نشا
از منابع يبرداربهرهدر هاآنيهاتیفعالکه چگونه دانندینم

و یا چگونگی حفاظت از شودیمباعث تضییع حقوق آیندگان 
.دانندینمهاي آینده این منابع را براي نسل
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یطیحمستیزکشاورزان در قبال حفاظت از منابع يریپذتیمسئول- 5جدول

پذیري کشاورزانمسئولیت
موافقمکامالًموافقمنظري ندارممخالفممخالفمکامالً

درصدفراوانیدرصدفراوانیدرصدفراوانیدرصدفراوانیدرصدفراوانی
پذیري در قبال مسئولیت

کنندگان در سالمتی مصرف
مصرف محصوالت تولیدي

217/7792/29204/71358/49169/5

پذیري در قبال مسئولیت
مصرف منابع آب محلی

62/2504/18362/131356/49455/16

پذیري در قبال زندگی مسئولیت
موجودات مزرعه (مثل حشرات، 

ها، کرم ها)ها، مورچهزنبور
141/5835/30221/8132217/7

پذیري در قبال مسئولیت
حفاظت زیست کره (خاك و 

هوا)
155/51044/38314/1189328/11

(دوراندیشی) کشاورزانينگرندهیآوضعیت -6جدول

ي کشاورزاننگرندهیآ
موافقمکامالًموافقمنظري ندارممخالفممخالفمکامالً
درصدفراوانیدرصدفراوانیدرصدفراوانیدرصدفراوانیدرصدفراوانی

ورزي هاي کشاریزي براي فعالیتبرنامه
آینده

217/71215/44266/9901/33138/4

331/121008/3631/121008/3662/2نگري در تأمین معیشتحال
هاي آینده در توجه به حقوق نسل

برداري از منابع بهره
14/0328/11773/281405/51221/8

مدت و پایدار در ریزي بلندبرنامه
بع آب برداري از منابهره

173/61008/36707/25769/2793/3

یطیمحستیزتحلیل عاملی هنجارهاي اخالقی 
بررسی قدرت نشـانگرهاي صـفت مکنـون    برايدر این مرحله 

، ییجـو صرفه، یطلبمنفعت(یطیمحستیزهنجارهاي اخالقی 
از مدل تحلیل عـاملی تأییـدي  )ينگرندهیآو يریپذتیمسئول

)Confirmatory Factor Analyze (CFA)(ــتفاده ــدهاس ش
از هرکـدام ، ایـن آزمـون نشـان خواهـد داد کـه      واقعدراست. 
تـا  یطـ یمحستیزهاي مربوط به ابعاد هنجارهاي اخالق گویه

کننـده صـفت   ینـ یبشیپـ و شـده نیـی تعیدرسـت بهچه حد 
مکنون خود هستند.  

ییـدي چنـدین   أبراي ارزیابی مدل تحلیل عـاملی ت ،یطورکلبه
در این پـژوهش بـراي ارزیـابی    شخصه برازندگی وجود دارد.م

بـه درجـه   x2نسـبت شـاخص ییـدي از  أمدل تحلیل عاملی ت
)، شـاخص برازنـدگی   NFIبرازندگی (نرم شده، شاخص آزادي

) و شـاخص  CFI)، شـاخص برازنـدگی تطبیقـی (   IFIفزاینده (

ــب    ــاي تقری ــانس خط ــرآورد واری ــه دوم ب ــم ریش ــیار مه بس
)RMSEA(است.شدههاستفاد

نسبت مجذور کاي بـه درجـه آزادي بـه حجـم نمونـه بسـیار       
ازرا بـیش  کـاي اسـکویر  و نمونه بـزرگ کمیـت   استوابسته 

بـودن مـدل نسـبت داد، افـزایش     غلـط بـه بتـوان آن را  آنچه
داراي سـطح  کـاي اسـکویر  ال آن است که مقدار ایده.دهدمی

تقسـیم بـر   باشد یـا مقـدار خـی دو   05/0معناداري بیشتر از 
. بـا توجـه بـه    )1393هـومن،  باشـد ( 3و 2درجه آزادي بین 

نســبت ،7بــراي ایــن مقــدار در جــدولشــدهگــزارشمقـدار  
دهنـده نشاناست که 19/2درجه آزادي برابر با به اسکویرکاي

برازش مناسب مدل است.  
در مقایسه با سـایر  خصوصبهبراي بررسی اینکه یک مدل 

هـاي  اي از دادهتبیـین مجموعـه  رنظـ ازممکـن  يهـا مدل
از مقـادیر  ،کنـد تا چه حـد خـوب عمـل مـی    شدهمشاهده

)، شــاخص برازنــدگی NFIبرازنــدگی (نــرم شــدهشــاخص 
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اسـتفاده ) CFI) و شاخص برازندگی تطبیقی (IFIفزاینده (
ــده ــاد  شــ ــه اعتقــ ــت. بــ ــاران اســ ــن و همکــ گفــ

(Gefen et al., دو شاخص اول و 8/0، مقادیر باالي(2001
حاکی از برازش بسیار مناسب ،دو شاخص دوم09/0باالي 
وجـود ميهـا مـدل در مقایسه بـا سـایر   شدهیطراحمدل 
چگونـه  نظرموردبراي بررسی اینکه مدل ،تینهادراست. 

از شاخص ،کندترکیب میهمباجویی را برازندگی و صرفه
خطـاي تقریـب   بسیار توانمند ریشه دوم بـرآورد واریـانس  

)RMSEA(است.  شاخص شدهاستفاده)RMSEA(شهیر
ــب   ــانگین مجــذورات تقری ــراي  اســتمی ــن شــاخص ب . ای

و کمتر است. مـدلی کـه در آن ایـن    05/0خوب يهامدل
هـومن،  برازش ضعیفی دارد (،یا بیشتر باشد10/0شاخص 

مقـدار بسـیار نـاچیز ایــن    ، 7بـه جـدول  بـا توجـه  ). 1393
ــاخص ــرا06/0(ش ــاملی ت ) ب ــل ع ــدل  أیي تحلی ــدي م ی

در ایـن  اسـتفاده مـورد یطـ یمحستیزهنجارهاي اخالقی 
بــرازش نســبتاً مناســب و طراحــی دهنــدهنشــانپــژوهش 

در ایــن قســمت ،رونیــازا. اســتپــژوهشمناســب طــرح 
را آمـده دسـت بـه توان پارامترهاي برآورد شده در مدل می

دانست.  اتکاقابل
ملی نشـانگرهاي هـر یـک از    ، مقادیر بارهاي عا8در جدول 

یـدي تأیدر تحلیـل عـاملی   هاآنداري اها و سطح معنسازه
2يو نگـاره 8کـه در جـدول  طورهمانآورده شده است. 

در محـل خـود   یدرستبههاشاخص،استشدهدادهنشان 
اي هـ توان بیان داشـت کـه شـاخص   می،. لذااندگرفتهقرار

تطابق قابل قبـولی  هشپژوتئوري يربنایزبا استفادهمورد
دهد.را نشان می

همبستگی بین هنجارهاي اخالقی کشـاورزان و نگـرش   
های آنطیمحستیز

، همبستگی شودیممشاهده 9که در جدولطورهمان
) و نگرش یطورکلبه(بین هنجارهاي اخالقیيقونسبتاً

، کشاورزانی واقعدرکشاورزان وجود دارد. یطیمحستیز

نگرش اندداشتهيترمثبتخالقی که هنجارهاي ا
انددادهمساعدتري را از خود نشان یطیمحستیز
)61/0r= 0001/0و=sig.(

شده یبررسمورداولین بعد هنجارهاي اخالقی که در این 
. رابطه منفی و هست(سودمداري) یطلبمنفعتاست، بعد 

) بین نگرش sig=0001/0و =r- 45/0معناداري (
وجود دارد. هاآنیطلبمنفعتورزان و کشایطیمحستیز

صرفاًخود يهاتیفعال، کشاورزانی که در گریدعبارتبه
(فارغ از هرگونه مالحظات کنندیمبه منفعت و سود نگاه 

دارند. يتریطیمحستیزریغ)، نگرش یطیمحستیز
(دوري از ییجوصرفهدومین بعد هنجارهاي اخالقی، 

که رابطه مثبت و شودیمیده د9اسراف) است. در جدول 
) بین نگرش sig=0001/0و =48/0r(معناداري

، گریدانیببهو این بعد وجود دارد. یطیمحستیز
جویی در مصرف صرفهبهکشاورزانی که اعتقاد بیشتري 

يروادهیز) و عدم اسراف و وخاكآب(مثل منابع پایه
ظ ؛ نگرش مساعدتري نسبت به حفاندداشتههاآن
دارند. ستیزطیمح

یا احساس يریپذتیمسئولسومین بعد هنجارهاي اخالقی، 
. رابطه باشدیمخود  يهاتیفعالوظیفه در قبال اعمال و 

) بین نگرش sig=0001/0و =55/0r(مثبت و معناداري
کشاورزان وجود دارد. یعنی يریپذتیمسئولو یطیمحستیز

ي در قبال کارهاي کشاورزانی که احساس مسئولیت بیشتر
دارند. يتریطیمحستیز، نگرش کنندیمخود 

) ينگـر ندهیآچهارمین بعد هنجارهاي اخالقی، دوراندیشی(
و =51/0r(نیز رابطه مثبت و معنـاداري ينگرندهیآاست. 
0001/0=sig پاسخگویان داشـت.  یطیمحستیز) با نگرش

ي آینـده  نگر هستند و برا، کشاورزانی که حالگریدعبارتبه
نگـرش نامسـاعدتري نسـبت بـه حفـظ      ،ندارنديزیربرنامه

دارند. اگر بتوان این ویژگـی را در کشـاورزان   ستیزطیمح
را افـزایش داد،  هـا آنينگـر نـده یآتقویت نموده و میـزان  

قرار خواهد گرفت.ریتأثتحت هاآننگرش احتماالً

)n=272دي (یأیهاي برازندگی مدل تحلیل عاملی تشاخص- 7جدول 
شدهگزارشمقدار معیارهاشاخص

319/2کمتر از به درجه آزاديمجذور کاينسبت 
9/092/0بیشتر از )NFIبرازندگی (نرم شدهشاخص 

9/096/0بیشتر از )IFIشاخص برازندگی فزاینده (
9/095/0بیشتر از (CFI)شاخص برازندگی تطبیقی 
08/006/0کمتر از RMSEAقریب، ریشه دوم برآورد واریانس خطاي ت
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یطیمحستیزمقادیر بارهاي عاملی براي هنجارهاي اخالقی -8جدول
مقادیر بارهاي عاملیدر مدلنشانگرهایطیمحستیزهنجارهاي اخالق 

استانداردشده
خطاي استاندارد

Pvalue

منفعت

83/0146/00001/0گویه اول
72/0138/00001/0گویه دوم

71/0133/00001/0یه سومگو
0001/0-65/0گویه چهارم

32/0073/00001/0گویه پنجمییجوصرفه
0001/0-70/0گویه ششم

يریپذتیمسئول

83/0098/00001/0گویه هفتم
68/0087/00001/0گویه هشتم
76/0094/00001/0گویه نهم
0001/0-69/0گویه دهم

ينگرندهیآ

50/0163/00001/0ویه یازدهمگ
63/0107/00001/0گویه دوازدهم
55/0076/00001/0گویه سیزدهم
0001/0-73/0گویه چهاردهم

هاآنیطیمحستیزهمبستگی بین هنجارهاي اخالقی کشاورزان و نگرش -9جدول 
يداریمعنسطح 

)p(
میزان همبستگی

)r( هنجارهاي اخالقی

0001/0 45/0 - (سودمداري)یطلبمنفعت
0001/0 48/0 صرفه جویی(دوري از اسراف)
0001/0 55/0 پذیريمسئولیت
0001/0 51/0 نگري)اندیشی(آیندهحزم و دور
0001/0 61/0 )یطورکلبههنجارهاي اخالقی(
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هاي اخالقیریدي هنجاتحلیل عاملی تأی- 2نگاره

بین هنجارهاي اخالقی کشاورزان و رفتار یهمبستگ
هاآنیطیمحستیز

ــت و  ــتگی مثب ــهمبس ــار داریمعن ــتیزرفت ــیمحس یط
) sig=0001/0و r=/51(کشاورزان با هنجارهـاي اخالقـی  

بـه  ،تـر بـااخالق کشاورزان که دهدیمنشان 10در جدول
. دهندیمام را انجیطیمحستیزمیزان بیشتري رفتارهاي 

بعد اخالقی کشاورزان که بیشـترین رابطـه را بـا    نیترمهم
ــاي  ــام رفتارهــ ــتیزانجــ ــیمحســ ــا دارد؛ آنیطــ هــ

ــت ــمنفع ــانیطلب ــت. sig=0001/0و r=-51/0(ش ) اس
آوردن سـود تـوجهی   دسـت بهجز طلبمنفعتکشاورزان 

نداشته و در این راستا حتی حاضرند منابع پایه را تخریـب  
دومـین هنجـار   عنوانبهکشاورزان يریپذتیمسئولکنند. 

طلبیمنفعت

جوییصرفه

پذیريمسئولیت

نگريآینده

گویه اول

دومگویه

سومگویه

چهارمگویه

پنجمگویه

هشتمگویه

هفتمگویه

ششمگویه

نهمگویه

دهمگویه

ردهمچهاگویه

سیزدهمگویه

دوازدهمگویه

یازدهمگویه

83/0

72/0

65/0

71/0

70/0

32/0

83/0

68/0

76/0

69/0

68/0

63/0

55/0

73/0
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بـا رفتـار   يداریمعنـ اخالقی مهـم داراي رابطـه مثبـت و    
ــتیز ــیمحس ــاآنیط ــته ). sig=0001/0و r=50/0(اس

ــایج     ــئولیت نت ــه مس ــاورزانی ک ــفعالکش ــانیهاتی را ش
تا رفتارهـایی انجـام دهنـد کـه     کنندیم؛ سعی رندیپذیم

داننـد یم. زیرا آوردیموارد ستیزطیمحصدمه کمتري به 
مســــئول نتــــایج مخــــرب رفتارهــــاي هــــاآنکــــه 

کشـاورزان نیـز   ينگرندهیآهستند. شانیطیمحستیرزیغ
یطـ یمحسـت یزبـا رفتـار   يداریمعنداراي رابطه مثبت و 

کـه  دهـد یمـ ). و نشان sig=0001/0و r=49/0(استهاآن
رهـایی  را از انجـام رفتا هاآناحتماالًکشاورزان ينگرندهیآ

و داردیبازمکه اثرات بلندمدتی دارند ستیزطیمحمخرب 
دهـد یمسوق يایطیمحستیزرفتارهاي يسوبهرا هاآن

. کرمـی و همکـاران  رسـاند یمـ سـود  هاآنکه در آینده به 
آبیاري ازکنندهاستفاده) بیان کردند که کشاورزان 1385(

سـایرین  نسـبت بـه   يتـر درازمدتيزیربرنامهافق ،بارانی
دارند. اعتقاد کشاورزان به عدم اسراف در استفاده از منـابع  

از يبـردار بهـره در ،سعی کنندهاآنکه شودیمپایه باعث 
این منابع را بکـار  ياگونهبهداشته و ییجوصرفهاین منابع

آینـده نیـز بتواننـد از    يهانسلو هاانسانبگیرند که دیگر 
).sig=0001/0و r=38/0(استفاده کنندهاآن

هاآنیطیمحستیزهاي اخالقی کشاورزان و رفتار همبستگی بین هنجار- 10جدول 

هاو پیشنهاديریگجهینت
یطیمحستیزسنجش هنجارهاي اخالقی پژوهشهدف این 

در بین کشاورزان شهرستان شیراز و بررسی میزان 
بود. هاآنیطیمحستیزهمبستگی آن با نگرش و رفتار 

شامل یطیمحستیزیاخالقيهار دسته هنجارهاچبنابراین، 
در ينگرندهیآو ییجوصرفه، يریپذتیمسئول، یطلبمنفعت

قرار گرفت. یموردبررسراز ین کشاورزان شهرستان شیب
هیرویبدرصد با مصرف 3/55کشاورزان، یطلبمنفعتدر بعد 

سموم هیرویبدرصد با مصرف 8/40کودهاي شیمیایی، و 
اي افزایش تولیدات کشاورزي موافق بودند. شیمیایی بر

درصد) حاضر به 9/52(هاآنهمچنین بیش از نیمی از 
هستند شانمزرعهشانیاهیگسوزاندن کاه کلش یا بقایاي 

براي کشت بعدي آماده نمایند. ترعیسرتا زمین خود را هرچه 
هیرویبد نشان داده که مصرف یقات جدیتحقکهیدرصورت

یاهیگيایت نادرست بقایریو مدییایمیشيهانهاده
خاك و موجودات يهاسمیکروارگانیمبر یمخربیراتیتأث
دارد.مزرعهد یمف

منابع، نزدیک به نیمی از فدر مصرییجوصرفهدر بعد 
يبرداربهرهمخالف استفاده زیاد یا درصد)2/47(کشاورزان

اورزان درصد کش7/39از منابع آب کشاورزي هستند. هیرویب
يهاوهیشيریکارگبهموافق با کاهش هدروي آب از طریق 

يهاکانالکاري و بارانی) و بتنياقطره(فشارتحتآبیاري 
از کشاورزان ياریبس،دهدیمن امر نشان یکه اباشندیمآب 

ينه منابع آب کشاورزیدر مصرف بهییمنطقه اعتقاد باال
دارند. 

،ستیزطیمحان در قبال کشاورزيریپذتیمسئوللحاظاز
نتایج نشان داد که کشاورزان خود را در قبال سالمتی 

دانندیممسئول شانيدیتولمحصوالت کنندگانمصرف
شتر کشاورزان خود را در قبال ین بیدرصد). همچن8/49(

درصد). 6/49(دانندیممصرف منابع آب محلی مسئول 
ات مفید پاسخگویان خود را در قبال زندگی سایر موجود

و دانندیممسئول (مثل حشرات، مورچه، کرم و غیره)مزرعه
ن اعتقاد ی. ادهندیمبه زندگی این موجودات اهمیت 

یدر قبال سالمتيریپذتیمسئولکشاورزان به 
ر یر موجودات زنده مزرعه با سایو ساکنندگانمصرف

سموم و کودهاي هیرویبمصرف ينهیزمدرهاآناعتقادات 
پذیرش وجودبا، کشاورزان واقعدردر تضاد است. شیمایی

ر موجودات یو ساکنندگانمصرفمسئولیت در قبال سالمتی 
دکننده یو سموم شیمیایی که تهدزنده مزرعه، از کودها

يداریمعنسطح 
)p(

میزان همبستگی
)r( هنجارهاي اخالقی

0001/0 51/0 - مداري)(سودطلبیمنفعت
0001/0 38/0 (دوري از اسراف)جوییصرفه
0001/0 50/0 پذیريمسئولیت
0001/0 49/0 نگري)(آیندهاندیشیحزم و دور
0001/0 51/0 )یطورکلبه(هاي اخالقیهنجار
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د مزرعه است ین موجودات مفیو اکنندگانمصرفسالمتی 
. دلیل احتمالی این امر کنندیماستفاده يبه میزان زیاد

هیرویبمصرف يرگذاریتأثاز هاآنبه ناآگاهی دتوانیم
ر یو ساکنندگانمصرفبر سالمتی ییایمیشيهانهاده

که بسیاري از رسدیمنظربهموجودات مزرعه برگردد. 
ستند. ینه برخوردار نین زمیادرکشاورزان از دانش کافی 

آن باشد که برخی از کشاورزان تواندیمدلیل دیگر این امر 
که کنندیم، هرچند بیان یطلبمنفعتداشتن خوي رخاطبه

هاآنبراي مزرعهر موجودات یو ساکنندگانمصرفسالمتی 
بیشتر تابع خصلت سودمداري و عملدرمهم است، ولی 

هستند.   شانیطلبمنفعت
درصد) بیان 5/44(شتر کشاورزانی، بينگرندهیآدر بعد 

کشاورزي در يهاتیلفعازیادي براي يزیربرنامهکردند که 
مبتنی بر رفع نیازهاي شانیهاتیفعالآینده ندارند و بیشتر 

نتایج مبتنی تواندیم. که این امر باشدیمدرصد) 8/36(حال
شیمایی در يهانهادهو کاربرد زیاد هاآنیطلبمنفعتبر 

ن، یراستاي دستیابی به سود بیشتر را توجیه نماید. همچن
کشاورزان بیان کردند که به حقوق درصد از1/51هرچند 

اما،از منابع موجود توجه دارنديبرداربهرهآینده در يهانسل
اي دیگر، اظهار داشتند که در گویههاآندرصد از 8/36

پایدار از منابع آب يبرداربهرهبلندمدتی براي يزیربرنامه
که هنوز بسیاري از کشاورزان دهدیمندارند. این امر نشان 

از منابع يبرداربهرهدر هاآنيهاتیفعالکه چگونه دانندینم
و یا چگونگی حفاظت از شودیمباعث تضییع حقوق آیندگان 

.دانندینمآینده يهانسلاین منابع را براي 
بین هنجارهاي اخالقی ییو باالداریمعنهمبستگی مثبت، 

با نگرش ينگرندهیآو يریپذتیمسئول، ییجوصرفه
، یهمبستگی منفی. ولداشتکشاورزان وجود یطیمحتسیز

کشاورزان با نگرش یطلبمنفعتن یبییو باالداریمعن
دهدیمن امر نشان یکه اوجود داشت،شانیطیمحستیز

در مصرف منابع ییجوصرفهبهيشتریکه اعتقاد بیکشاورزان
یدر قبال حفظ سالمتيریپذتیمسئول، یطیمحستیز

ينگرندهیآد مزرعه، و یر موجودات مفیو ساکنندگانمصرف
نده دارند، یآيهانسلحقبهدر مصرف منابع و توجه 

جه با ین نتیامساعدتر است.ستیزطیمحنسبت به نگرششان
Kaiser(کایزر و اسکوتليهاافتهی & Scheuthle, 2003 ،(

,Kaiserکایزر ( دارد.ی) همخوان1389(زادهی) و منت2006
ن هنجارهاي اخالقی یبيداریمعنومثبت همبستگی

با رفتار ينگرندهیآ، و يریپذتیمسئول، ییجوصرفه

، یهمبستگی منفی. ولداشتکشاورزان وجود یطیمحستیز
کشاورزان با انجام یطلبمنفعتن یبییو باالداریمعن

که کشاورزان وجود داشت ياز سویطیمحستیزيرفتارها
به يشتریکه اعتقاد بیشاورزانکدهدیمن امر نشان یا

يریپذتیمسئول، یطیمحستیزدر مصرف منابع ییجوصرفه
ر موجودات یو ساکنندگانمصرفیدر قبال حفظ سالمت

در مصرف منابع و توجه به حق ينگرندهیآد مزرعه و یمف
در ارتباط يشتریبیحفاظتينده دارند، رفتارهایآيهانسل

طلبمنفعتافراد ی. ولدهندیماز خود بروز ستیزطیمحبا 
شتر یداشته و بستیزطیمحمخرب يل به انجام رفتارهایتما

جه با ینتاینسود و منفعت آن خود هستند. نیتأمبه دنبال 
Yazdanpanah(و همکارانپناهزدانیيهاافتهی et al.,

دند که یجه رسین نتیز به اینهاآنرا یدارد. زی) همخوان2014
يرفتارهايکشاورزان بر رويریپذتیمسئولحس 

است. مؤثرمنابع آب ينهیزمدرشانیحفاظت
مقادیر ، یطیمحستیزیاخالقيهنجارهایل عاملیدر تحل

داري اها و سطح معنبارهاي عاملی نشانگرهاي هر یک از سازه
قراردر محل خود یدرستبههاشاخصکه نشان دادهاآن

استفادهموردصشاخبیان داشت که توانیم،. لذااندگرفته
.دهدیمتطابق قابل قبولی را نشان پژوهشتئورييربنایزبا 
گردد:یر ارائه میزهايشنهادی، پپژوهشج ینتايمبنابر
از کشاورزان با اعتقاد به مصرف کودها و سموم ياریبس-
، به یطیمحستیزاز منابع هیرویبيبرداربهرهو ییایمیش
ن یدر استفاده از ایطلبمنفعتحس يدارايادیزان زیم

د با یکشاورزان را بایطلبمنفعتن حس ی. ابودندمنابع 
ن یر داد. اییتغستیزطیمحمختلف به دوستدار يهاوهیش

، ارائه یهی، تنبیقیتشويق راهبردهایاز طرتواندیمامر 
رد.یره صورت پذیو غیطیمحستیزیاخالقيالگوها

یت سالمتیرش مسئولیپذدوجوباکشاورزان -
يهانسلاز منابع توسط يبرداربهره، حق کنندگانمصرف

همچناند مزرعه، یر موجودات مفیسایو سالمتندهیآ
ر یو ساییایمیشيهانهادههیرویباعتقاد به مصرف 

دهدیمن نشان یدارند. ایطیمحستیزمخرب يرفتارها
خود ناآگاه يهاتیمسئولن ین رفتارها بر ایاریتأثا از یکه 

به اقدام یطلبمنفعتتسلط حس واسطهبها یهستند و 
یرساناطالعد یت باورن رفتارها دارند. در هر دو صیانجام ا

در یطلبمنفعتن حس یالزم صورت گرفته و تالش شود ا
ابد.یکاهش هاآن
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کشاورزان ينگرندهیآزان ینشان داد که مپژوهشن یا-
قرار ینییدر سطح پایطیمحستیزدر استفاده از منابع

یآنيازهایشتر به دنبال رفع نیبکشاورزان، واقعدردارد. 
حفاظت و يبرایو حال خود بوده و برنامه بلندمدت

ن لزوم گوشزد ی. بنابراداردن منابع نینه از ایبهيبرداربهره
کشاورزان در يهاتیفعالو بلندمدت یج آتیکردن نتا

ضروري است.کرهستیزبع آب، خاك و از منايبرداربهره
یاخالقين هنجارهایبيمثبت و معناداریهمبستگ-
به شانیطیمحستیزکشاورزان با نگرش یطیمحستیز

با آموزش توانیمدهدیمن امر نشان یآمد که ادست
، هاآندر یاخالقيت هنجارهایکشاورزان و تقویاخالق

.قراردادریتأثرا تحت شاننگرش
یاخالقين هنجارهایمثبت و معنادار بیهمبستگوجود -
يزان انجام رفتارهایکشاورزان و میطیمحستیز

با توانیمکه دهدیمنشان هاآنياز سویطیمحستیز
در یشتر کشاورزان به اصول اخالقیهرچه بيبندیپا

و یحفاظتينه انجام رفتارهای، زمستیزطیمحبرخورد با 
آورد.به وجودهاآنرا در ستیزطیمحدوستدار 

تالش شد تا مصادیق هنجارهاي اخالقی پژوهشدر این -
و ییجوصرفه، یطلبمنفعت، يریپذتیمسئولدر چهار بعد 

در ستیزطیمحبراي حوزه مدیریت منابع ينگرندهیآ
قرار سنجشموردو شدهنییتعسطح جامعه کشاورزان 

در ستیزطیمحق این امر براي انجام مطالعات اخالگیرد.
شودیمپیشنهاد بنابراین. باشدیمحوزه کشاورزي ضروري 

که با انجام مطالعات میدانی به این شکل، تحقیقات اخالق 
به سطوح يپردازهینظرو ییگویکلاز حالت ستیزطیمح

کاربردي و مصداقی حرکت کرده تا کارایی و قابلیت اجراي 
نتایج این نوع مطالعات بیشتر شود.

منابع
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Abstract
So far, many technological solutions, like precision agriculture, offered to solve environmental challenges. But
nowadays, ethical dimension has been added to other dimensions to protection of environment which shows the
importance of attention to soft dimension beside hard dimensions in protection of environment. This research
implemented for investigation of environmental moral norms among farmers in Shiraz County. In this study,
survey technique and questionnaire instrument have been used to collect data from 272 farmers as a sample.
Questionnaire validity was confirmed by agricultural extension and education experts, and its’ reliability was
confirmed by pilot study and Cronbach’s Alpha. In this research, based on virtue theory, four types of
environmental moral norms such as profit-centered orientation, water saving, taking responsibility and
forecasting were investigated among farmers community. Results showed many farmers in spite of incidental
acceptation of taking responsibility for consumers health, other organisms and biosphere, are following only
their profits by excessive use of fertilizers and chemical pesticides and burning residuals. In other hand, many
farmers in spite of incidental acceptation of future generation rights to use natural resources have a little
forethought and practice unsustainable behaviors that can decrease future generation ability to use these
resources. At the end, some suggestions recommended for farmers’ practical commitment to environmental
moral norms.
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