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 دهیچک
 لیتحل ةیپا بر ،یکشاورز بخش در وکار کسب اخالق یها مؤلفه ای ابعاد لیتحل و ییشناسا ،قیتحق نیا هدف

 را قیتحق یآمار ةجامع .است ختهیآم کردیرو با ،یکشاورز یوکارها کسب رانیمد و مالکان یها برداشت
 با نخست، ةمرحل در .دنهد یم لیتشک گلستان استان در فعال یوکارها کسب رانیمد و مالکان نان،یکارآفر

 در یاخالق مسائل تیرعا از انیپاسخگو یها برداشت ،ساختارمند مهین یفیک ةمصاحب از یریگ بهره
 یها هیگو استخراج منظوربه ها مصاحبه یفیک یمحتوا لیتحل به سپس .شد ییشناسا یکشاورز یوکارها کسب

 ةمرحل از حاصل یها هیگو ةمجموع دوم، ةمرحل در .شد اقدام یکشاورز یوکارها کسب یاخالق وجوه نشانگر
 انیپاسخگو اریاخت در کرتیل فیط بریمبتن یابیارز یبرا وشد  نیتدو ساختهمحقق یا پرسشنامه قالب در اول
 نشان جیانت .شد لیتحل یمراتبسلسله یا خوشه لیتحل کیتکن از یریگ بهره با آمدهدستبه یهاداده .گرفت قرار
 ،یآل ةنهاد کم دیتول منابع، حفاظت :از ندا عبارت یکشاورز در وکار کسب اخالق یمفهوم یها مؤلفه داد

 ،ینهاد ییهمگرا و مشارکت عادالنه، تجارت ،یاجتماع یکدارین ،یمذهب یبندیپا ،ییگرا بوم ستیز
 یعموم جیترو ،ییگرا تیفیک ،یساالر ستهیشا و ییگرا شرفتیپ کار، یروین حقوق تیرعا ،ییگرا ینیکارآفر

 توجه با .یاجتماع یابیبازار و یاجتماع توسعة به تعهد کار، در یبهداشت و یمنیا مسائل تیرعا ،یفناور و دانش
 یمفهوم یها چارچوب ،ینظر یالگوها در ابعاد نیا قیتلف ،یکشاورز در وکار کسب اخالق ابعاد یچندگانگ به
 .شود یم شنهادیپ داریپا یکشاورز توسعة و جیترو یسازوکارها و ها شاخص و

 
 .داریپا یکشاورز ،یکشاورز یوکارها کسب ،یا خوشه لیتحل وکار،کسب اخالق :یدیکل یها واژه
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 مقدمه

 و یفرهنگ و یاجتماع یارهایمع قانون، ،یمذهب اعتقادات به یبندیپا یتجل و انتخاب ینوع ،اخالق

 از یا مجموعه صورت به که (Maarten & Dina, 2003: 5) است افراد یشخص تفکرات ،تیدرنها

 -61 :1387 همکاران، و )آذر ابدی یم بازتاب افراد رفتار در جامعه کی یهنجار -یارزش قواعد

 و بازار اتیعمل ایآ که است یکل پرسش نیا به پاسخ دنبال به وکارکسب اخالق ن،یب نیا در (.70

 خوب ،ریخ ای است یرفتنیپذ زین یاخالق لحاظ از ،یقانون مالحظات تیرعا بر عالوه وکارکسب

 زین داریپا ینیکارآفر ،است نگرجانبههمه یکردیرو ،یداریپا هکآنجا از . ...و بد ای شودیم یتلق

 .است یفرهنگ و یاخالق ،یمعنو جمله از ابعاد ةهم ةنانیارآفرک ییهمنوا مستلزم و است جانبههمه

 ع،یتوز و دیتول یکارآمد و بنگاه یسودآور حفظ ضمن ،وکار  کسب یاخالق ملزومات به توجه

 تیتقو یراستا در یاخالق امور ،گرید عبارتبه ؛ندکیم جلب زین را انیمشتر تیرضا و اعتماد

 و اعتماد یعنی وکارکسب اخالق .(87 :1385 )دادگر، آن مانع نه و است ییکارا و یسودآور

 باشد، داشته یمشخص ییاجرا و یقانون ضمانت لزوماً آنکه بدون که نانوشته یقراردادها به احترام

 و کندیم ریچشمگ یکمک بازار کارکرد یها نهیهز کاهش به کند،یم فایا مهم اریبس ینقش بازار در

 یتجار رفتار در یاساس قواعد گونهنیا هنوز که یجوامع در .دارد یاساس ینقش آن تیموفق در

 شده رو هروب یموانع با آزاد دادوستد نظام قیطر از یاقتصاد یها تیموفق ،ندانشده نهینهاد مطلوب

 سود دنکر نهیشیب نمونه ی)برا ها زهیانگ به فقط توان ینم که است شده ثابت جهان در .است

 دهیناد را آن به لین یبرا بازار( یها )ارزش الزم یرفتار و یاخالق اتیمقتض و کرد توجه (یشخص

 و است رقابت بریمبتن و آزاد دادوستد نظام ریناپذ ییجدا ءجز وکارکسب اخالق ن،یبنابرا ؛گرفت

 یها همؤسس سقوط و ظهور .دارد یپ در را یفراوان یاجتماع و یشخص یها انیز ،آن یانگار دهیناد

 یعملکردها و کالن و خرد یکالهبردار ،یاقتصاد مجرمان ادیازد بزرگ، و کوچک یاقتصاد

 وکار کسب اخالق و افکار یناهمزمان و نبودنفراهم دهندة نشان قدرت، و نفوذ صاحبان ییایماف

 است اقتصاد در زوکارسا نیا یریکارگ هب یراستا در هگرفتانجام ماتااقد با آزاد بازار قواعد بریمبتن

 .کند یم آشکار وکار کسب در را اخالق طرح ضرورت ها آن ةهم که (22 :1385 )سن،

 وکار، کسب و بنگاه به مزرعه حالت از یبرداربهره یهانظام گذار زین یکشاورز بخش در

 ازمندین که است شده یاخالق مباحث جمله از یدیجد موضوعات و مسائل طرح موجب
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 ابعاد در) یپارچگکی جمله از توسعه، دیجد میپارادا یکردهایرو براساس .است یبررس

 یها انگاره در تنوع رشی)پذ ییزا درون و (...و یعیطب ،یاجتماع ،یفرهنگ ،یاقتصاد مختلف

 ینیارآفرک جمله از گرا توسعه تحول و رییتغ نوع هر (،...و یاجتماع و یانسان ،یفرهنگ

 ییشناسا ،قیتحق نیا هدف .ابدی سامان یمعنو و یاخالق ابعاد درنظرداشتن با دیبا  یکشاورز

 یاخوشه لیتحل و یاخالق یها ارزش از وکار کسب و ینیکارآفر حوزة فعاالن یها برداشت

 .است یکشاورز در ینیکارآفر و وکارکسب اخالق یهامؤلفه و ابعاد نییتب منظوربه هاآن

 

 قیتحق نةیشیپ و ینظر یمبان

 نظران صاحب .است رفتار یامدهایپ از یآگاه با یاخالق یابیارز کی ازمندین یاخالق رفتار

 احساسات ،تیقطع نبود یباال سطح ،یزمان فشار طیشرا در یشناخت یندهایفرا نقش ،مختلف

 یبررس را عمل و قضاوت در اشتباه و خطا احتمال دهندة شیافزا عوامل گرید و یخستگ ،یقو

 ینیب یشیپرقابلیغ و دهیچیپ تیموقع کی در نانیکارآفر یشناخت ییتوانا ،طیشرا نیا .اند کرده

کسب امور در سود کسب به نانیکارآفر تعهد با کهیهنگام ها چالش نیا .کند یم شیاآزم را

 ینانیکارآفر (.Baron, 1998: 275) دشویم یراخالقیغ یریگمیتصم موجب ،شود ختهیآم وکار

 یراخالقیغ امور در رشدنیدرگ به یشتریب لیتما ،هستند یادیز یخودپرست حس یدارا که

 یها کنش از یا مجموعه ،نانهیکارآفر رفتار ،اساس از (.Longenecker et al., 1988: 64) دارند

 یبرا خالقانه یها روش بابت اغلب نانیکارآفر .ردیگ یدربرم را یاخالق یها تناقض از مملو

 وکارکسب امور شبردیپ لیدل به و کنند یم جادیا را یا بازدارنده موانع ،ها تیمحدود بر غلبه

 یبرا خطر جادیا قانون، خالف یرفتارها مستلزم اغلب ،ییها روش نیچن .ندشو یم نیتحس

 ،نیبنابرا ؛ندایاخالق اصول برخالف و منابع از نابجا استفادة ای ستیز طیمح بیتخر گران،ید

 چهار ،نهیزم نیا در .است دشوار اغلب ،نانهیکارآفر یارهایمع و یاخالق اصول نیب توافق جادیا

 -هستند رو روبه هاآن با وکارکسب مالکان که -یاخالق یها تناقض ةنیزم در یدیکل موضوع

 یازهاین با یفرد یها ارزش تضاد نانه،یکارآفر یها تیفعال یسودمحور تیماه :از اند عبارت

 وکارکسب اخالق بر یتیشخص یها یژگیو ریتأث و یاجتماع یریپذ تیمسئول وکار،کسب

(Vyakrnam et al., 1997: 1625.) 
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 ینیارآفرک و اخالق هب طومرب مسائل یبررس به ،ینیارآفرک ةنیزم در ریاخ یها پژوهش از یبخش

 ریتأث و یاخالق ینیارآفرک نانه،یارآفرک اخالق موضوع سه یلکطور به ها پژوهش نیا .اندپرداخته

 اندکرده یبررس را (نانیارآفرک توان شیافزا رب یاخالق یاه ارزش ری)تأث ینیارآفرک در اخالق

 .پردازد یم نخست موضوع به حاضر پژوهش منظر، نیا از (.47 :1391 همکاران، و فری)خن

 ةحوز در را یاخالق مسائل ،کشور خارج و داخل در یمتعدد یها پژوهش تاکنون

 یابیبازار یاثرگذار ةنحو یبررس با یپژوهش در .دانکرده یبررس ینیکارآفر و وکار کسب

 عوامل و یابیبازار یهاختهیآم که شد حاصل جهینت نیا ،نندگانکمصرف دیخر رفتار بر یاخالق

 دیخر رفتار با یاخالق یابیبازار زین و ییغذا مواد نندگانکمصرف دیخر رفتار با یتیموقع

 یاجتماع یهاارزش تیرعا جه،یدرنت د.ندار داریمعن و مثبت ةرابط ،ییغذا مواد نندگانک مصرف

 هکیطوربه ،است گذاشته اثر ییغذا مواد نندگانکمصرف دیخر رفتار بر ،هاتکشر توسط

 یتجار نشان و نام انتخاب به را آنان )جامعه(، نندگانکمصرف یهاارزش با هاارزش نیا مطابقت

 یبررس در یقیتحق جینتا .(39 -29 :1388 ،یرودان و یمی)ابراه است ردهک بیترغ ها شرکت آن

 دو عنوان به کارکنان، رشد و یمنیا و ستیز طیمح از حفاظت بر یدیتول یهاندیفرا تکامل ریتأث

 از حفاظت بر یدیتول ندیفرا تکامل که داد نشان یدیتول یهاستمیس در مطرح یاخالق بعد

 هرچه ن،یبنابرا است؛ ریتأثیب کارکنان رشد و یمنیا بر و دارد یمنف و میمستق ریتأث ،ستیز طیمح

 حفاظت زانیم ،میرو شیپ مستمر انیجر یدیتول ستمیس سمت به یدست یدیتول ستمیس سمت از

 رشد و یمنیا بر یدیتول یهاستمیس تکامل ریتأث جهت و نوع اما ،ابدی یم کاهش ستیز طیمح از

 از یبرخ که شد مشخص گرید یقیتحق در .(53 :1392 برومند، و ای)پو ستین مشخص کارکنان

 یاریبس با ،ستکش تحمل و یطلب قیتوف ،یدرون نترلک یقو زکمر مانند نانهیارآفرک یها یژگیو

 دارند معنادار ةرابط یریپذ تیولئمس و یبلندهمت فرصت، شمردنمتیغن مانند یاخالق صفات از

 به لیتما و ینید آثار نیب شد مشخص گرید یا مطالعه در .(47 :1391 همکاران، و فری)خن

 با یقیتحق در (.87 :1391 همکاران، و ی)اکبر دارد وجود دار یمعن و مثبت ةرابط ،ینیارآفرک

 انیب جهینت نیا ،نانهیارآفرک رفتار جادیا یبرا ینید ةشاکل مفهوم پرتو در نانهیارآفرک رفتار نییتب

 روح به بتوان تا شود جادیا یدائم و نیادیبن یتحول ،یوجود یها هیال نیتر قیعم در دیبا که شد
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 شرع یهادستور از یرویپ و (لهک)شا روح مراتب قیعم شناخت با جز ارک نیا .افتی دست مانیا

 رنداشتنیتأث گرانیب گرید یا مطالعه جینتا ،نیهمچن .(67 :1391 ،ی)حجاز ستین ریپذانکام

 ،نیبنابرا ؛(11 :1388 همکاران، و ی)ملک بود دیجد ارکوسبک یاندازراه بر یمذهب یباورها

 سرچشمه مذهب و نید از وکار کسب حوزة در یاخالق یها ارزش لزوماً گرفت جهینت توان یم

 .شوند شامل زین را یگرید ابعاد و وجوه است ممکن و رندیگ ینم

 دربارة متحده االتیا و ایاسپان در انیدانشجو یها نگرش سةیمقا جینتا کشور، از خارج در

 یاساس یها شزار ةدربار نظر توافق دهندة نشان ،ینسب و )مطلق( شمولجهان یاخالق یها ارزش

 است بوده ینیکارآفر ةنیزم در یرفتار اخالق نیب نظراختالف و فرهنگ دو نیب شمولجهان

(Clarke & Aram, 1997: 561-570). به توان یم مطالعه نیا دیتأک مورد یها ارزش جمله از 

 ،یطلبجاه نان،یاطم ت،یخالق انصاف، ،یدرستکار و یامانتدار ،یریپذتیمسئول صداقت،

 ،یسازمان یرسم استیس ،مراقبت ،یرویپ ،تئجر ،یسرخوش و نشاط منطق، استقالل، ،یرقابتمند

 یهاعامل عنوانبه سازمان در قطارانهم رفتار و یفرد یمال ازین سرپرستان، رفتار جامعه، یاخالق جو

 .کرد اشاره یراخالقیغ یرفتارها بروز بر رگذاریتأث یتیوضع

 ممکن نانهیکارآفر یوکارهاکسب در یاخالق فردمنحصربه یها چالش که داشت توجه دیبا

 یوکارهاکسب با سهیمقا در .باشد هاآن بودنکوچک نیهمچن و نوپابودن علتبه است

 ژهیوبه ،یطیمح الزامات برابر در شتریب کوچک ةنانیکارآفر یها بنگاه و وکارهاکسب تر، بزرگ

 اندک تیظرف و کوچک و محدود یدهایتول خط به هاآن یوابستگ ،یمال منابع تیمحدود

 یهاتیمحدود از ،کوچک یها بنگاه شتریب ،عالوهبه .دارند یشتریب یریپذ بیآس ،انداز پس

 یسو از تیحما نبود و فشرده و دیشد رقابت تقاضاها، نوسان ،یبازاررسان و یابیبازار

 (.Morris et al., 2002: 92-94) نندیب یم بیآس زین هیاول مواد کنندگانفراهم و کنندگان عرضه

 زین هیسرما شیافزا یبرا ،دارد یکمتر یاتیمال تیمز نکهیبراعالوه بنگاه، بودنکوچک نیهمچن

 نوپابودن و دیجد درضمن، (.Aldrich & Auster, 1986: 165) کند یم جادیا یشتریب مشکالت

 کامل یآگاه بنگاه نقش و خود نقش از هنوز نانیکارآفر که -هیاول مراحل در ژهیوبه بنگاه

 در (.Morris & Zahra, 2000: 92-100) کندیم جادیا را یادیز اشتباهات و مشکالت -دنندار
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 نگرش ها، توافق به یبندیپا اشتنند ناعادالنه، ارتباطات ناعادالنه، رقابت تقلب، ،پژوهش کی

 ،کارانراند دست و یفرد منافع تضاد و قدرت از سوءاستفاده اندرکاران، دست به رمنصفانهیغ

: دشدن یمعرف شرح نیا به آن لیدال و شد عنوان تجارت در یراخالقیغ یها تیفعال مصداق

 رسانه دولت، بانک، کنندگان، عرضه ان،یمشتر کارکنان، )سهامداران، اندرکاران دست یفشارها

 یکردهایرو اقتصاد، شدن یجهان (،هنجارها رییتغ و یی)فردگرا جامعه تکامل (،ستیز طیمح و

 مستقل، گذارانهیسرما یگردانیرو و بازار یها شوک ،یمال مالحظات ةغلب مدت،کوتاه

 لحاظ)به یتجار امور در ییقضا نظام ییاناکار ،1(آنگلوساکسون ی)الگو وکارها کسب اراتیاخت

 بودنتوجه )مورد متن بر هیحاش غلبة ارتباطات، /هارسانه ناموزون تیاهم (،زمان و نهیهز

 یدشوار ت،یریمد و تجارت ةحوز در یابیارزش و پاداش نظام نقش، یالگوها (،بد یها نمونه

 و تیموفق قدرت، و )پول یتجار یها زهیانگ عمل، در شدهنیتدو یراهبردها یسازادهیپ

 .(Fassin, 2005: 265) (یمنطق کردیرو و تی)عقالن نانیکارآفر یشناسنروا و (افتخار ،یابیکام

 است ازین یدیتول یارهاکوسبک و نانیارآفرک ردکعمل لیتحل در کنند یم دیتأک محققان یبرخ

 یها ارزش میتکر ،یاجتماع )عدالت یاجتماع و ستیزطیمح حفظ بعد دو از یداریپا مسائل به

 منافع متوازن نیتضم و یریگی)پ یاقتصاد عملکرد ن،یبراعالوه ؛شود توجه (یاجتماع و یانسان

 یابیدست ،درواقع .(Ras & Vermeulen, 2009: 325) است یضرور زین (جامعه و انیمشتر شرکت،

 ،یطیمح ةحوز سه در هاآن عملکرد متوازن ییهمگرا ازمندین ،داریپا وکار کسب نظام کی به

 .است یاقتصاد و یاجتماع

 

 قیتحق روش

 مرحله دو در ختهیآم یشناس روش از یریگ بهره با که است یکاربرد ،هدف نظر از پژوهش نیا

 نوع از قیتحق طرح .گرفت انجام یکشاورز در وکار کسب یاخالق ابعاد نییتب هدف با

 نان،یکارآفر را قیتحق یآمار جامعة .است (یکم بعد بر دیکأت با ابزار ةتوسع ی)الگو یاکتشاف

 نمونه ةیاول چارچوب .دنهدیم لیتشک گلستان استان در فعال یوکارها کسب رانیمد و مالکان

                                                 
1 .  Anglo-Saxon  model 
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 و استان یعیطب منابع و یکشاورز یمهندس نظام سازمان ،یشاورزک جهاد سازمان به مراجعه با

 ینحوبه هانمونه ،اساسنیبرا .شد نیتدو پژوهشگران و ارشناسانک یبرخ زین و تعاون لک ةادار

 دهند. پوشش را منطقه در جیرا یکشاورز ارکوسبک مختلف یهاطهیح هک نددش انتخاب

 

 قیتحق یفیک بخش

 هیاول یبررس از پس که بیترتنیا هب .گرفت انجام یبرف گلوله وةیش به قسمت نیا در یریگ نمونه

 یدارا یکشاورز یوکارها کسب رانیمد و مالکان از یگروه ییشناسا و موضوع طرح و

 افراد تا شد خواسته آنان از ش،یخو ةتجرب تیروا یآمادگ با وکار کسب ةحوز در یغن ةتجرب

 موضوع هب طومرب اطالعات ةارائ و مصاحبه انجام یبرا نظرشان به که کنند یمعرف را یگرید

 لحاظبه هاآن یهمکار امکان از نانیاطم کسب و یزنیرا از پس .اند آماده و مناسب قیتحق

 نفر 46 ،مختلف یها دگاهید بازتاب در هاآن یوضع تنوع و مؤثر اظهارنظر زین و زمان صیتخص

 و یفیتوص یدارشناسیپد روش از یریگ بهره با نخست، مرحلة در .کردند مشارکت پژوهش در

 مسائل تیرعا دربارة انیپاسخگو یها برداشت تا شد تالش ساختارمند مهین یفیک مصاحبة فن

 روشن یکشاورز در یاخالق یوکارها کسب وجوه ای یکشاورز یوکارها کسب در یاخالق

 ،یکشاورز یوکارها کسب یاخالق وجوه نشانگر یها هیگو استخراج منظوربه سپس .شود

 به ،یفیک قاتیتحق در مرسوم یارذکدگ رةیزنج نیب از .شد لیها تحل مصاحبه یفیک یمحتوا

 ییایپا و ییروا به دنیرس یبرا .شد اکتفا نشانگر یها هیگو به یابیدست یبرا باز یکدگذار

 یبرا قرارداد نیتدو با همراه ةمصاحب یبرا ،ها نمونه هدفمند نشیگز برعالوه الزم،

 ابتدا ها، نمونه نشیگز و مصاحبه قرارداد نیتدو از پس ،ارک مختلف مراحل نکردروشمند

 در مصاحبه یبرا نظر مورد یمحورها ای ها پرسش و شد گذاشته انیم در هاآن با پژوهش هدف

 قیمصاد و نیمضام و میمفاه طرح با زین مصاحبه در .(یارتباط )اعتبار گرفت قرار هاآن اریاخت

 انیجر تیهدا یبرا نهیزم ،1گوو گفت عطف نقاط مثابةبه یمحور یها پرسش هب طومرب

 یتخصص و یفن حوزة به ها پاسخ ینگر استکفرو از تا شد فراهم نظر مورد ریمس به وگو گفت

                                                 
1  . Turning points  of dialogue 
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 روند تیهدا با و دوش زیپره شوندگان مصاحبه یسطح اطالعات و روزمره مسائل و

 کمشتر کدر کی یریگ لکش به ها،آن یها دگاهید یبند جمع و یژرفابخش ،یورز شهیاند

 .(تیفیک از برخاسته )اعتبار شود کمک بحث مورد یمحورها حول 1مدار تیلک

 

 قیتحق یکمّ بخش
 در انیپاسخگو توسط شدهمطرح قیمصاد از یا مجموعه شامل هعمدطور به مرحله نیا جةینت

 در وکار کسب ةتوسع و ینیکارآفر انیجر در مختلف یارزش و یاخالق مسائل تیرعا نةیزم

 شاهد ینوع ،درواقع که 2یمصداق ای داللتگر یکدها عنوان با قیمصاد نیا .بود یکشاورز

 مضمون برحسب و شد شیپاال یمصداق ای همپوشان یها هیگو قیتلف قیطر از ،هستند 3یتجرب

 ةمرحل از حاصل یها هیگومجموعه دوم، ةمرحل در .شد نیبازتدو هیگو 38 قالب در مشترک

 اریاخت در کرتیل فیط بریمبتن یابیارز یبرا و شد نیتدو یا پرسشنامه قالب در اول

 و انیپاسخگو مشخصات یعنی ،یکل بخش دو شامل پرسشنامه نیا .گرفت قرار انیپاسخگو

 ةپرسشنام ییمحتوا و یصور ییروا .بود وکار کسب اخالق هب طومرب ینشانگرها ةمجموع

 محاسبة قیطر از آن ییایپا و حوزه نیا پژوهشگران از نفر چند یاهنظر به مراجعه با ،قیتحق

 دوم ةمرحل در کنندگان شرکت از نفر 41 ،مجموعدر .شد دییتأ (α =77/0) کرونباخ یآلفا

 با و SPSS افزارنرم کمک هب هاداده .دازگرداندنب و کردند لیتکمرا  ها پرسشنامه قیتحق

 (ها دسته متوسط ةفاصل لیتحل روش )به یمراتبسلسله یا خوشه لیتحل کیتکن از یریگ بهره

 یمفهوم ةنقش میترس با سرانجام و نددرآمد مشابه یهاخوشه صورتبه ها هیگو یبند طبقه یبرا

 .ندشد لیتحل یکشاورز در وکار کسب و ینیکارآفر اخالق
 

 ها افتهی

 یشناختتیجمع فیتوص

 سال 19 یفعل وکار کسب ةحوز در هاآن کار ةسابق نیانگیم و سال 43 انیپاسخگو سن نیانگیم

                                                 
1  . comprehensive common understanding 

2. Example (exemplifier) or implicative codes  

3  . Empirical evidence 
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 ریمد درصد 18 ان،یپاسخگو نیب از .هستند یدانشگاه التیتحص یدارا هاآن درصد 72 .است

 ریمد و صاحب همزمان درصد 57 یعنی یمابق و وکار کسب صاحب درصد 25 وکار، کسب

 مرکبات، دی)تول دیتول نةیزم در انیپاسخگو درصد 49 وکار کسب تیفعال حوزة .ندوکار کسب

 پرورش و التیش ،یفیص و یسبز گل، دیتول ،یا گلخانه محصوالت عسل، قارچ، ،یدامدار

 محصوالت عسل، ان،یآبز ،یباغ ،یدام )محصوالت یفرآور نةیزم در درصد 12 ،(اردک

 آالت، نیماش و ادوات یکار سیسرو) خدمات نةیزم در درصد 21 ،(کردنخشک و یا گلخانه

 .است یقیتلف (درصد 18) یمابق و (ها نهاده فروش و یفروش علوفه ر،یش عیتوز و یآور جمع

 .است نفر 5/2 وکار کسب در شاغل کار یروین نیانگیم

 
 اول مرحلة

 در یاخالق یها ارزش ةدربار انیپاسخگو یها برداشت نکردروشن به ،قیتحق اول مرحلة در

 از پس .شد پرداخته یکشاورز یوکارها کسب یاخالق وجوه ای یکشاورز یوکارها کسب

 استخراج انیپاسخگو نظر مورد یاخالق یها ارزش انگرینما یکدها ،ها مصاحبه یمحتوا لیتحل

 یبرخ ند،شد گرفته ها مصاحبه متن از میطورمستقبه ها هیگو ای کدها یبرخ .شد شیو پاال

 یمصداق یکدها یپرداز مفهوم و قیتلف با و ندشد القا شدهمطرح قیمصاد توسط گر،ید

 حاصل که -وکار کسب یاخالق وجوه هب طومرب ةشدمطرح قیمصاد ةعمد .شدند 1برساخته

 :از ندا عبارت -است باز یکدگذار وةیش به هامصاحبه یمحتوا لیتحل

 یمنیا و سالمت المال،تیب حفظ الناس،حق تیرعا ،یدوست نوع ،یقولخوش حالل، یغذا»

 و خداوند یرضا یبرا کارکردن و خالص تین بودن،یمردم ،یکار وجدان داشتن ،ییغذا

 داشتن بدون یدولت اعتبارات افتیدر از زیپره انسان، میتکر خلق، به خدمت و خدا ادکردنی

 ازین مورد خدمات و کاال ةعرض ، ...و رشوه وام، ةنام توافق یمبنا بر آن صیتخص و الزم طیشرا

 یهاتشکل با یهمکار دادن،صدقه کردن،وقف ،یا الحسنهقرض یها کمک منطقه، سطح در

 ماران،یب به کمک ،یسازمدرسه) هیریخ اقدامات از تیحما ...(،و ها یاریده ،ها)شورا یمحل

                                                 
1  . empirical evidence 
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 حد از شیب استفادة ةجینت در خاک و آب شورشدن از یریجلوگ (،ازمندین افراد به کمک

 ...(،و کود )سم، مضر تیفیکیب ای کم یهانهاده از نکردناستفاده ،ییایمیش یکودها

 مربوط، صنف در جیرا یهنجارها و عرف تیرعا ها، نهاده و منابع هدرندادن و نکردن اسراف

 مناسب، یامهیب پوشش پاک، یانرژ به آوردنیرو تخصص، از برخوردار یهاطهیح در تیفعال

 عدالت بازار، به محصوالت ةعرض در (محصول برداشت تا یسمپاش ة)فاصل کارنس ةدور تیرعا

 حفظ فروش، از پس خدمات ةارائ کار، یروین حقوق موقعبه پرداخت خدمات، ةارائ در یبرابر و

 و ها یصنف هم با اعتماد حفظ و جلب یبرا تالش ان،یمشتر یوفادار به تیاهم و انیمشتر تیرضا

 شدهکارگرفته هب یها یفناور آثار به توجه ها،آن با مؤثر ارتباط حفظ و یبرقرار و یمحل ةجامع

 یروین نیب ضیتبع نبود حسادت، و ینظر تنگ از زیپره و گرانید شرفتیپ دنید تحمل د،یتول در

 احترام ، ...و یقیتلف تیریمد ،یاریآب یها شبکه ةتوسع ،یسازکپارچهی یهاطرح از تیحما کار،

 متقابل، حقوق و نیقوان به یبندیپا و ییآشنا باسابقه، دکنندگانیتول و فعاالن حال تیرعا و

 ...(و آفات یقیتلف تیریمد ب،یش جهت خالف )شخم داریپا یکشاورز یها وهیش از یریگ بهره

 ،یرساناطالع در ییراستگو و صداقت نده،یآ یها نسل یبرا خاک و آب منابع حفظ درجهت

 دادنتیاهم (،بازار یهانقصان و ها شوک موج بر )سوارشدن انهیسوداگرا یطلب فرصت از زیپره

 و اسرار حفظ و خدمات ةارائ در انیمشتر نیب ضیتبع نبود ،یزگیپاک و یآراستگ حالل، کسب به

 (.ی)رازدار همکاران و انیمشتر شرکا، اطالعات

 
 دوم ةمرحل

 یاخالق وجوه و ها ارزش گرنشان ةیگو 38 نیب از دهد یم نشان 1 جدول در ها افتهی

 و دکنندگانیلتو ریسا با تعاون و یهمکار» لیقب از یموارد ،یکشاورز یوکارها کسب

 یعمران یهاتیفعال و یعموم یهارساختیز ةتوسع در مشارکت» ،«صنف هم یوکارها کسب

 دگاهید از یشتریب تیاهم بیترتبه «ینیکارآفر و ییافزا ارزش به یبخش تیاولو» و «روستا در

 یکوکارین و داشتن ریخ دست» ،«کار یروین حقوق تیرعا» مانند یموارد و ندردا انیپاسخگو

 .ندردا یکمتر تیاهم «(ها یمشتر منافع و ها خواسته تی)رعا یمدار یمشتر» و «فقرا به کمک و

 .است مشاهدهقابل 1 جدول در ها هیگو ریسا اطالعات
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 وکارهای کشاورزی ها و وجوه اخالقی کسب . توصیف ارزش1جدول 

 رتبه اریمع انحراف نیانگیم ها هیگو

 37 83/0 79/1 فقرا به کمک و یکوکارین و داشتن ریخ دست

 20 30/1 88/2 بازار در یماندگار و یداریپا عامل مانند صداقت به یبندیپا

 38 58/0 58/1 کار یروین حقوق تیرعا

 یبرداربهره قصد به یانرژ و خاک و آب منابع از نهیبه یوربهره و ییجوصرفه
 (یفرانسل ی)برابر بلندمدت

42/2 28/1 27 

 22 39/1 75/2 تجارت و وکار کسب حوزة در یمعنو تیمالک تیرعا

 5 37/1 71/3 (مناسب پرورش و شیآسا طیشرا نکرد )فراهم واناتیح با مناسب برخورد

 35 93/0 88/1 یکشاورز یاراض یکاربر رییتغ از زیپره

 18 90/0 98/2 (یاندوز)ثروت یافراط ییگرا یماد از زیپره

 وةیش به محصوالت شرپرو و دیتول در ییایمیش مواد و سموم از استفاده کاهش
 کیارگان و سالم

58/2 35/1 23 

 6 14/1 63/3 (حرام و حالل به کردن توجه و خدا هب )توکل وکار کسب در یشرع مسائل تیرعا

 32 04/1 96/1 محصوالت پرورش در یمحل یعیطب و یکیاکولوژ توان درنظرگرفتن

 7 22/1 54/3 ...(و زکات )خمس، یشرع وجوه پرداخت

 21 41/1 82/2 نیقوان تیرعا

 8 05/1 46/3 خاک و آب منابع کردنآلوده از زیپره و ستیز طیمح حفظ

 28 19/1 41/2 تخصص و یفناور و دانش از یریگ بهره و ینوآور قیطر از مستمر شرفتیپ

 3 77/0 09/4 ینیکارآفر و ییافزا ارزش به یبخش تیاولو

 24 06/1 58/2 ...و درآمد ،نهیهز محصول، درمورد حیصح اطالعات عرضة در تیشفاف به یبندیپا

 33 04/1 96/1 یانسان یروین تیریمد در یساالرستهیشا

 10 17/1 34/3 (تیفیک حفظ و ارتقا به یبندی)پا یمدار تیفیک

 2 75/0 18/4 روستا در یعمران یهاتیفعال و یعموم یهارساختیز توسعة در مشارکت

 19 41/1 92/2 جامعه یاجتماع یها ارزش و هنجارها تیرعا

 4 53/1 90/3 (...و یعیطب یاندازها چشم مرتع، )جنگل، یعیطب منابع به تجاوز از زیپره

 از برابر یبردار بهره و رشد )فرصت منصفانه و عادالنه سالم، رقابت به یبندیپا
 ی)برابر (یخوار رانت و احتکار انحصار، از زیپره با گرانید یبرا منابع و ها فرصت
 (ینسلدرون

51/2 19/1 25 

 یها طرح یاجرا در مسئول یدولت ینهادها و ها سازمان با مناسب یهمکار
 یکشاورز بخش در یا توسعه

06/3 23/1 16 
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 وکارهای کشاورزی ها و وجوه اخالقی کسب . توصیف ارزش1جدول  ادامة

 رتبه اریمع انحراف نیانگیم ها هیگو

 12 94/1 18/3 ییغذا محصوالت عرضة و دیتول ةنیزم در مقرر یاستانداردها تیرعا

 17 52/1 04/3 ...(و یشهردار عوارض و اتیمال وام، )پرداخت ینهاد تعهدات مناسب انجام

 1 86/0 33/4 صنف هم یوکارها کسب و دکنندگانیتول ریسا با تعاون و یهمکار

 30 16/1 13/2 شیخو جامعة رفاه و ازهاین نیتأم به یبخشتیاولو

 34 10/1 92/1 دیتول رساختیز و تیظرف در مستمر یگذار هیسرما

 13 24/1 17/3 (فناورانه یانحصارگر نبود) یمحل جامعة به یفناور و هاینوآور مناسب یمعرف

 36 98/0 88/1 (ها یمشتر منافع و ها خواسته تی)رعا یمدار یمشتر

 15 28/1 07/3 خدمات و کاال ای تیفعال عوارض دربرابر یریپذتیمسئول

 31 12/1 13/2 یبعد نسل و فرزندان به یکشاورز یهاسنت و یبوم دانش انتقال

 11 65/1 24/3 انهیگرا واقع و حیصح غاتیتبل

 14 38/1 17/3 پسماندها تیریمد و عاتیضا کاهش

 26 25/1 50/2 یمحل اقتصاد ییخوداتکا و یداریپا یراستا در دیتول در یمحل یها نهاده به اتکا

 9 06/1 42/3 کار در یبهداشت و یمنیا مسائل تیرعا

 آب، منابع حفظ ،ییغذا تی)امن یتیفعال حوزة در دولت یهااستیس با ییراستاهم
 (...و صادرات یبرا تیفیباک دیتول

38/2 49/1 29 

 

 مشاهده 1 شکل در ها دسته لیتشک نمودار قالب در یمراتبسلسله یا خوشه لیتحل جةینت

 .است 25 آن ةدامن که شد استفاده شدهادغام یها دسته نیب ةفاصل از نمودار، نیا در .دوش یم

 عامل هشت (2-1) هاآن از یکی که است یاصل ةرخوشیز دو یدارا 1 ةخوش شود یم مشاهده

 بازتاب ،خوشه نیا در ها شاخه طول ،یطورکلبه .شود یم شامل را عامل یس (1-1) یگرید و

 ها خوشه نیا ،یبعد ةفاصل در (.25 ةفاصل )در است خوشه دو نیا ادیز باًیتقر ةفاصل و تفاوت

 خوشه دو به 2-1 خوشة ن،یب نیا در .ندوش یم میتقس ترکوچک یها خوشه ای ها رخوشهیز به

 4 ةفاصل در یبند خوشه نیا .شود یم میتقس عامل پنج هب 2-2-1 ةخوش و عامل سه با (1-2-1)

 منابع از نهیبه یوربهره و ییجو صرفه» عامل سه 1-2-1 ةخوش ،نیب نیا در .ردیگ یم صورت

 و «پسماندها تیریمد و عاتیضا کاهش» ،«بلندمدت یبرداربهره قصد به یانرژ و خاک و آب

 نیا یها عامل .کند یم کیتفک ها عامل ریسا از را «یکشاورز یاراض یکاربر رییتغ از زیپره»
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 کی در (1-2-1) خوشه نیا یها عامل تمام هرچند .دهند یم بازتاب را «منابع حفاظت» ،خوشه

 خوشة کی و شوندیم شکسته 3 فاصلة در ندارند، گریدکی با یدار یمعن تفاوت و هستند سطح

 به محصوالت شرپرو و دیتول در ییایمیش مواد و سموم از استفاده کاهش» شامل یعامل تک

آلوده از زیپره و ستیز طیمح حفظ» شامل یچهارعامل ةخوش کی و «کیارگان و سالم ةویش

 یعیطب یاندازها چشم مرتع، )جنگل، یعیطب منابع به تجاوز از زیپره ،خاک و آب منابع کردن

 و (مناسب پرورش و شیآسا طیشرا نکرد )فراهم واناتیح با مناسب برخورد ،(...و

 عامل .دهندیم شکل را «محصوالت پرورش در یمحل یعیطب و یکیاکولوژ توان درنظرگرفتن

 ها بوم ستیز یکپارچگی حفظ نگرنشا ،یعاملسه ةخوش و «یآل ةنهاد کم دیتول» انگریب افتاده تک

 هفت با 2-1-1 ةخوش 2 به 15 ةفاصل در 1-1 ةخوش .است «ییگرا بوم ستیز» گرید عبارتبه ای

 چندان (2-1-1) خوشه نیا یها عامل تفاوت .شد میتقس عامل 37 هب 1-1-1 خوشة و عامل

 جدا را عامل دو نخست خوشة .اند شده میتقس خردتر خوشة 3 به 2 فاصلة در فقط و ستین ادیز

 یشرع مسائل تیرعا و ...(و زکات )خمس، یشرع وجوه پرداخت :از ندا عبارت که کند یم

 ،مربوط ةخوش گرفت جهینت توان یم (.حرام و حالل به  توجه و خدا هب )توکل وکار کسب در

 سه شامل گرید سطحهم خرد ةخوش .است یمذهب یبندیپا ای ینید یها ارزش تیرعا بازتاب

 دست ،یمحل اقتصاد ییخوداتکا و یداریپا یراستا در دیتول در یمحل یها نهاده به اتکا» عامل

 است «(یاندوز)ثروت یافراط ییگرا یماد از زیپره و فقرا به کمک و یکوکارین و داشتن ریخ

 مفهوم در را آن مضمون توان یم و است وکار کسب یاجتماع و یمعنو بعد نشانگر که

 عامل مانند صداقت به یبندیپا عامل دو شامل گرید خوشة .کرد خالصه «یاجتماع یکدارین»

 توان یم که است منصفانه و عادالنه سالم، رقابت به یبندیپا و بازار در یماندگار و یداریپا

 .کرد خالصه «عادالنه تجارت» مفهوم در را هاآن مشترک مضمون
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 یمراتبسلسله یاخوشه لیتحل جةینت .1 شکل

 

 تفاوت ن،یب نیا در .شد میتقس 1-1-1-1 و 2-1-1-1 ةخوش دو به ،7 ةفاصل در 1-1-1 خوشة

 باًیتقر یابیارز ةدهندنشان امر نیا .ستین ادیز چندان 2-1-1-1 ةخوش بر شده کیتفک یها عامل

 یکی .شد شکسته خرد ةخوش دو به ،2 فاصلة در خوشه نیا .ستها عامل نیا از انیپاسخگو کسانی

 و شود یم شامل را «یتیفعال ةحوز در دولت یها استیس با ییراستاهم» عامل کی ها خوشه نیا از

 عوارض و اتیمال وام، )پرداخت ینهاد تعهدات مناسب انجام» عامل پنج کیتفک با گرید خوشة

 تیرعا صنف، هم یوکارها کسب و دکنندگانیتول ریسا با تعاون و یهمکار ...(،و یشهردار

 خاک و آب منابع کردنآلوده از زیپره و ستیزطیمح حفظ
 ...(و یعیطب یاندازهاچشم مرتع،)جنگل،  یعیطب منابع به تجاوز از زیپره

 (مناسب پرورش و شیآسا طیشراکردن )فراهم واناتیح با مناسب برخورد
 محصوالت پرورش در یمحل یعیطب و یکیاکولوژ توان درنظرگرفتن

 کیارگان و سالم وةیش به محصوالت پروش و دیتول در ییایمیش مواد و سموم از استفاده کاهش
 بلندمدت یبرداربهره قصد به یانرژ و خاک و آب منابع از نهیبه یوربهره و ییجوصرفه

 پسماندها تیریمد و عاتیضا کاهش
 یکشاورز یاراض یکاربر رییتغ از زیپره

 ...(و زکات)خمس،  یشرع وجوه پرداخت
 خدا و توجه به حالل و حرام( هوکار )توکل بدر کسب یمسائل شرع تیرعا
 یمحل اقتصاد ییخوداتکا و یداریپا یراستا در دیتول در یمحل یهانهاده به اتکا

 فقرا به کمک و یکوکارین و داشتن ریخ دست
 (یاندوز)ثروت یافراط ییگرایماد از زیپره

 در بازار یو ماندگار یداریعامل پا ۀمثاببهبه صداقت  یبندیپا
 منصفانه و عادالنه سالم، رقابت به یبندیپا

 ...(و یشهردار عوارض و اتیمال وام،)پرداخت  ینهاد تعهدات مناسب انجام
 صنفهم یوکارهاکسب و دکنندگانیتول ریسا با تعاون و یهمکار

 تجارت و وکارکسب حوزة در یمعنو تیمالک تیرعا
   نیقوان تیرعا
 تیفعال حوزة در دولت یهااستیس با ییراستاهم

 بخاش  در یاتوساعه  یهاا طرح یاجرا در مسئول یدولت ینهادها و ها سازمان با مناسب یهمکار
 یکشاورز

 تخصص و یفناور و دانش از یریگبهره و ینوآور قیطر از مستمر شرفتیپ
 یانسان یروین تیریمد در یساالرستهیشا

 دیتول رساختیز و تیظرف در مستمر یگذارهیسرما
 کار یروین حقوق تیرعا
 ینیکارآفر و ییافزاارزش به یبخشتیاولو
 ییغذا محصوالت عرضۀ و دیتول نۀیزم در مقرر یاستانداردها تیرعا

 (تیفیک حفظ و ارتقا به یبندی)پا یمدارتیفیک
 جامعه یبرا شدهعرضه خدمات و کاال ای تیفعال عوارض دربرابر یریپذتیمسئول
 (هایمشتر منافع و هاخواسته تی)رعا یمداریمشتر

 انهیگراواقع و حیصح غاتیتبل
 هو رفاه جامع ازهاین نیبه تأم یبخشتیاولو
 جامعه یاجتماع یهاارزشهنجارها و  تیرعا

 روستا در یعمران یهاتیفعال و یعموم یهارساختیز توسعۀ در مشارکت
 در کار یو بهداشت یمنیمسائل ا تیرعا

 فناورانه( ی)نبود انحصارگر یبه جامعۀ محل یو فناور ینوآور مناسب یمعرف
 یبعد نسل و فرزندان به یکشاورز یهاسنت و یبوم دانش انتقال

 ...و درآمد نه،یدرمورد محصول، هز حیدر عرضۀ اطالعات صح تیبه شفاف یبندیپا

 2-1 خوشه

 1-1 خوشه

 1-1-1 خوشه

 2-1-1 خوشه

 1-1-1-1 خوشه

 2-1-1-1 خوشه

 1-2-1 خوشه

 2-2-1 خوشه
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 دولت یها استیس با ییراستاهم و نیقوان تیرعا تجارت، و وکار کسب ةحوز در یمعنو تیمالک

 بازتاب ،2-1-1-1 ةخوش بر شده منفک یها عامل درمجموع، .گرفت شکل «یتیفعال ةحوز در

 ةخوش با سهیمقا در ،1-1-1-1 ةخوش بر قرارگرفته یها عامل .است «ینهاد ییهمگرا و مشارکت»

 یها عامل یابیارز در انیپاسخگو دگاهید تفاوت انگریب نیا و رسند یم نظربه تر ناهمگن 1-1-1-2

 یعامل تک خوشة کی به پنج، فاصلة در بارکی خوشه نیا .است خوشه نیا یرو شده منفک

 ةخوش کی و ...«و درآمد ،نهیهز محصول، درمورد حیصح اطالعات ةعرض در تیشفاف به یبندیپا»

 کیتفک یعامل ازدهی و پنج ةخوش 2 به 4 ةفاصل در یعاملشانزده ةخوش .شد میتقس یعاملشانزده

 به یبخش تیاولو» عامل ةکنند منفک ةخوش 1 به 3 ةفاصل در یبعد سطح در یعاملپنج ةخوش .شد

 چهار با گرید خرد ةخوش کی و «ییگرا ینیکارآفر» یکل مضمون با «ینیکارآفر و ییافزا ارزش

 یعاملتک خرد خوشة کی به ،2 ةفاصل در و یبعد سطح در ،خرد ةخوش نیا .شد میتقس عامل

 و ینوآور قیطر از مستمر شرفتیپ» عامل سه با خرد ةخوش کی و «کار یروین حقوق تیرعا»

 و یانسان یروین تیریمد در یساالرستهیشا تخصص، و یفناور و دانش از یریگ بهره

 درمجموع ،یچهارعامل ةخوش .شد شکسته «دیتول رساختیز و تیظرف در مستمر یگذار هیسرما

 رخوشهیز دو به ،3 ةفاصل در یعاملازدهی ةرخوشیز .است «یساالر ستهیشا و ییگرا شرفتیپ» بازتاب

 و دیتول ةنیزم در مقرر یاستانداردها تیرعا» سطح هم عامل دو ها رخوشهیز نیا از یکی .شد میتقس

 که شود یم شامل را «(تیفیک حفظ و ارتقا به یبندی)پا یمدار تیفیک و ییغذا محصوالت ةعرض

 سه به ،3 ةفاصل در یبعد سطح در گرید رخوشةیز .هستند دیتول در «ییگرا تیفیک» بازتاب

 مناسب یمعرف» املوع و هستند یعاملتک ها رخوشهیز نیا از مورد دو .شد میتقس رخوشهیز

 یهاسنت و یبوم دانش انتقال (فناورانه یانحصارگر نبود) یمحل جامعة به هایفناور و هاینوآور

 و دانش یعموم جیترو» یکل مضمون که شوند یم شامل را «یبعد نسل و فرزندان به یکشاورز

 یکی که شود یم میتقس خوشه سه به یبعد سطح در گرید ةرخوشیز اما ،دنکن یم هیواگو را «یفناور

 تیرعا» عامل سه یدوم ،یآرگونوم ای «کار در یبهداشت و یمنیا مسائل تیرعا» عامل کی هاآن از

 یهاتیفعال و یعموم یهارساختیز توسعة در مشارکت و جامعه یاجتماع یها ارزش و هنجارها

تیاولو» عامل چهار ،یسوم و «یاجتماع ةتوسع به تعهد» مشترک مضمون با «روستا در یعمران
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 (،ها یمشتر منافع و ها خواسته تی)رعا یمدار یمشتر ش،یخو ةجامع رفاه و ازهاین نیتأم به یبخش

عرضه خدمات و کاال ای تیفعال عوارض درقبال یریپذتیمسئول و انهیگرا واقع و حیصح غاتیتبل

 توجه با ،درکل .شود یم شامل را «یاجتماع یابیبازار» مشترک مضمون با «جامعه یبرا شده

 اخالق ابعاد از را ریز یمفهوم ةنقش توان یم ،انیپاسخگو یها برداشت یا خوشه لیتحل یها افتهی

 (.2 )شکل کرد میترس یکشاورز در وکار کسب

 

 
 

 یکشاورز در ینیکارآفر و وکار کسب اخالق یمفهوم نقشة .2 شکل

 

 یریگ جهینت

 در یاخالق موضوعات و مسائل هب طومرب ینشانگرها یا خوشه لیتحل و ییشناسا

 یکشاورز در وکار کسب اخالق یمفهوم یها مؤلفه دهدیم نشان یکشاورز یوکارها کسب

 یکدارین ،یمذهب یبندیپا ،ییگرا بوم ستیز ،یآل ةنهاد کم دیتول منابع، حفاظت :از ندا عبارت

 حقوق تیرعا ،ییگرا ینیکارآفر ،ینهاد ییهمگرا و مشارکت عادالنه، تجارت ،یاجتماع

 ،یفناور و دانش یعموم جیترو ،ییگرا تیفیک ،یساالر ستهیشا و ییگرا شرفتیپ کار، یروین

 ن،یبنابرا ؛یاجتماع یابیبازار و یاجتماع توسعة به تعهد کار، در یبهداشت و یمنیا مسائل تیرعا

 ابعاد نیا از یخرب .دارد یمتعدد ابعاد یکشاورز در وکار کسب اخالق گرفت جهینت توان یم
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 در کارآفرینی و وکارکسب اخالق ابعاد
 کشاورزی
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 ای یطیمح ستیز بعد در ترشیپ ییگرا بوم ستیز و نهاده کم دیتول منابع، حفاظت مانند

 (.158 -154 :1389 همکاران، و زاده فی)شر است هشد مطالعه داریپا یکشاورز یکیاکولوژ

شده است  توجه یمذهب یبندیپا بعد به یحدود تا یداخل مطالعات یبرخ در طور نیهم

 یبرخ .  (47 :1391 همکاران، و فریخن ؛87 :1391 همکاران، و یاکبر ؛67 :1391 ،یحجاز)

 اشاره ییگرا بوم ستیز و یاجتماع یکدارین ،یاجتماع ةتوسع بعد سه به زین یخارج محققان

 و ابعاد نییتب در کمتر تاکنون وجوه ریسا .(Ras & Vermeulen, 2009: 325) اند هکرد

 و ینظر یالگوها در یاخالق بعد قیتلف ،نیبنابرا ؛اندشده دهید داریپا یکشاورز ینشانگرها

 توان یم را ها مؤلفه نیا .شود یم شنهادیپ داریپا یکشاورز ینشانگرها و ها شاخص و یمفهوم

 دیتول ةمؤلف نییتب به توجه با نمونه، یبرا ؛داد قرار مدنظر داریپا یکشاورز آموزش و جیترو در

 شنهادیپ کیارگان محصوالت مصرف و دیتول جیترو ق،یتحق یها افتهی در یآل ةنهادکم

 موفق یوکارها کسب یمعرف و ییشناسا :کرد توجه توان یم ریز اقدامات به ،نیهمچن .شود یم

 یبرا یاخالق یکدها فیتعر ،یعموم یها رسانه گرید و مایصداوس قیطر از یاخالق ةجنب از

 جیترو یبرا اصناف و ها هیاتحاد بیترغ ،یکشاورز بخش در ینیکارآفر و وکار کسب

 کنترل ت،یفیک یاستانداردها اعمال بر نظارت زین و یکشاورز بخش در وکار کسب یها ارزش

 یبازرس سازمان مانند مسئول یدولت ینهادها یهمکار با یارزش و یاخالق مسائل گرید و متیق

 یوکارها کسب و ینیکارآفر ،یاجتماع یابیبازار یالگوها و راهبردها جیترو ،راتیتعز ای

 ،یکشاورز یوکارها کسب یاجتماع یریپذ تیمسئول زین و دارگرایپا و سبز یکشاورز

 نیا است ازین .گرا ارزش یوکارها کسب پاسداشت و نشیگز یبرا یا زهیجا نکردبرقرار

 توسعة یاستگذاریس و پژوهش ج،یترو آموزش، از اعم مختلف، یها حوزه در مباحث

 .دنریگ قرار مدنظر یکشاورز بخش در وکار کسب توسعة و ینیکارآفر
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