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 چکیده

 و اقتصاد جامعه، زیست، حیوانات،محیط اخالقی)انسان، ابعاد رعایت که است هاییفعالیت مهمترین از کشاورزی اهداف:

ر گیری اخالق در فعالیتهای است. لذا هدف از این تحقیق تدوین راهبردهایی جهت بکا ضروری بسیار آن در سیاست(

 کشاورزی در شهرستان سنقر بود. 

 

کمی و به تحلیل استراتژیک رعایت اخالق در کشاورزی پرداخته است. -مطالعه حاضر با رویکردی کیفی ها:مواد و روش

بودند  (=06n)سنقر شهرستان سالم محصوالت یتولیدکننده کشاورزان و کارشناسان تحقیق این مورد مطالعه یجامعه

 هدفمند انتخاب شدند. صورتکه به

 

 تأمین برنامه توجه همه جانبه دولت به اخالق کشاورزی و حمایت مالی، فنی و قانونی از یافته ها نشان داد یافته ها:

د قراردادها و عق ،توسعه عملیات خوب کشاورزی برای همه محصوالت(، استراتژیسفره) تا مزرعه از غذا سالمت

( که هر دو در المللی جهت تأمین نیاز بازارهای مصرف محصوالت سالم است)ای، ملی و بینهای منطقهنامهتفاهم

و  توسعه پایدار کشاورزیلحاظ نمودن اقدامات اخالقی در راستای از طرفی های تهاجمی قرار دارند. زمره استراتژی

( مربوط به WOمدار )سوی کشاورزی اخالقهای کشاورزی بهدهی آموزشو جهت های سالیانهتخصیص بودجه

 کارانه است.محافظه استراتژی

 

 .گیرد قرار توجه و در اولویت باید تهاجمی استراتژی در منطقه مورد مطالعه، فعلی کشاورزی وضعیت در  نتیجه گیری:

به توسعه  باید ر گذار بر عدم رعایت اخالقیات در کشاورزی،این بدان معناست که با در نظر داشتن مجموعه عوامل تاثی

نهادی در این بخش و اصالح قوانین، دستورالعمل ها و از همه مهمتر نهادهای اجتماعی و هنجارهای اخالقی در جامعه 

هت کشاورزان شهرستان پرداخت. در این راستا رویکرد کشاورزان و  سازمانهای مرتبط همچون کشاورزی باید در ج

 بکارگیری منشور اخالق در کشاورزی تغییر یابد.

 SWOT-ANPاستراتژی، اخالق، پایداری، کشاورزی، واژه های کلیدی: 
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Abstract 

Background   & Objective:  Agriculture is one of the most important activities, whereas observing ethical 

dimensions (human, environment, animals, society, economy and policy) are necessary. Therefore the 

purpose of this study was develop strategies to apply ethics in agricultural in Sonqor County. 

 

Materials & Methods: This study is a Qual-Quan research. The study population consisted of experts and 

farmers producing healthy products in the city of Sonqor (n = 32) who were selected purposefully. 

 

Results: Based on results, comprehensive government attention to Agricultural ethic and financial, technical, 

and legal support from the farm food to the table ( ) as a first strategy and evelopment of good agricultural 

production for all products, regional, national, international contracts and agreements in order to meet the 

needs of healthy consumer markets ( ) as a second important strategy was recognized which both of them 

are among the aggressive strategies. Also result showed that considering ethical actions towards 

development of sustainable agricultural, allocation of annual budgets, leading agricultural education to 

ethical agriculture (WO) are the most important conservative startegies. 

 

Conclusion: in the current situation in study the, aggressive strategies should be prioritized. This means that 

with considering the factors affecting the non-observance of ethics in agriculture, instutational development 

in this area, amend the rules, guidelines and most important social institutions and ethicl norms in the 

community of farmers need to be addressed in this county. In this regard the approach of farmers and related 

organizations should be changed toward appliying manifest of ethic in agriculture.  
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 مقدمه

 توسعه فرآیند در سازه مهمترین انسانی عامل

 دو شامل سازه این نیز کشاورزی بخش در است.

 و کار نیروی مانند افزاریسخت عمده زیرسازه

 اخالق یا رفتار چگونگی به که باشدمی افزارینرم

به  شک بدون اخالق انحطاط (.6312پردازد)زمانی می

 زندگی و شودمی منجر اجتماعی نظام فروپاشی

 تقویت بنابراین کند.می تحمیل افراد بر رایی فرساطاقت

 علل جمله از اخالقی هایآزادانة ارزش رعایت و اخالق

 توسعه تر زیستن،راحت برای جامعه یک در سازیزمینه

 نسبت انسان رفتار و  بر (1888 است)زمانیان آبادانی و

 یاهانموجودات وگ سایر با رابطه جمله از و دیگران به
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 یکی(. 6310 انسانی تأثیر بسیار دارد)میلز جوامع توسط

. است 1کشاورزی اخالق اخالق، علم جدید هایشاخه از

 عرصه در نوین هایبیوتکنولوژی و آوریفن ظهور

 به را حقوقی حتی و اخالقی هایچالش کشاورزی،

 اخالق ظهور در امر همین و است آورده وجود

 (.6311 اصغری)است داشته حیاتی نقش کشاورزی

 اخالق و فلسفه المعارفدایره با مطابق

 و هاارزش به کشاورزی اخالق( 6338)زیستمحیط

 مربوط هایفعالیت و غذا تولید به مربوط اخالقی مسائل

. (6338 پاسکالو)پردازدمی زراعت و کشاورزی به

 اخالق. دارد« 2انتخاب» روی را تمرکز بیشترین اخالق

 درگیر افراد که است هاییانتخاب رهدربا هم کشاورزی

 شامل افراد این. دهندمی انجام کشاورزی هایفعالیت در

 و( کشاورزان مانند)مستقیم طوربه که شودمی کسانی

 محققان، مروجان، گذاران،قانون مانند)غیرمستقیم ای

کشاورزی  درگیر( کنندگانمصرف صنایع، کارگران

 عمده اصول از یکی .(6330 ماندول و کریسپل)باشندمی

 واقع در. باشدمی تولید مسأله مختلف، جوامع توسعه در

 قبیل از جامعه نیازهای برآوردن و تولید رشد اصل

زمینه خدماتی، فنی، علمی، صنعتی، کشاورزی، تولیدات

 و نماید،می مهیا را مختلف ابعاد در جامعه ارتقای ی

می بیگانگان به وابستگی قطع و کشور توسعه باعث

 تولید جریان در تولیدکنندگان اگر است بدیهی .گردد

 ،باشند تولید در اخالق رعایت و هاارزش بر متکی

)حر مردمت رضای مورد ت،کیفیبا ،مرغوب تولیداتشان

و زیان ناشی از  زیستیو با کمترین آسیب محیط (6311

و مال یوسفی و  1887 )علمیهمراه خواهد بود تولید

 هاییفعالیت مهمترین از اورزیکش .(6317همکاران 

 ضروری بسیار آن در اخالقی ابعاد رعایت که است

زیست، محیط انسان، برگیرنده در این ابعاد است.

 باشد)زیمدالمی سیاست و اقتصاد جامعه، حیوانات،

 در ندرت تولید محصوالت کشاورزی به اما (1888

                                                           
1.Agriculture Ethic 
2.Choice 

 همچنان. است شده واقع توجه مورد اخالقیات حوزه

 در کار از که اقتصادی منافع و کشاورزی، و غذا دتولی

 اخالقی عمل کی ذاتا آید،می دستبه کشاورزی سیستم

 دلیل این به کشاورزانشود و می محسوب طبیعت در

 های خود را فعالیت کنند،می تأمین را مردم غذای که

 جنگ از بعد آمریکا در. (6332 گریم)دانندمی اخالقی

 تصویب کشاورزی حوزه در یدیجد قانون دوم جهانی

 ،کشاورز کشاورزی، اراضی در آن واسطهبه که شد

 بعد و داشت را آب و خاک از حفاظت وظیفه اول

 وظیفه تنها ایران در که حالی در کند زراعت ستتوانمی

 و مبانی هنوز امروز، تا. است محصول تولید کشاورز

 عتطبی با کشاورزان یرابطه به که اخالقی راهکارهای

 گاههیچ اخالق و نداشته وجود بپردازد، تولید منابع و

 متولی هایناسازم ساختار در مشخصی جایگاه

(. 6332 همکاران و بورکهارت)است نداشته کشاورزی

 اقتصادی منحصراً هنوز طبیعی منابع و طبیعت با رابطه

« مندیبهره حق و مزایا» شامل ایرابطه چنین. است

. (1827 لئوپولد)نیست« وظیفه و تعهد» مستلزم اما است

 فنّاوری، نظر از اجتماعات سریع تغییرات طرفی از

 هایپرسش و مسائل طرح موجب سیاست، و اقتصاد

 فلسفه که اندشده طبیعت با انسان تعامل پیرامون جدید

 متفکران از یکی. کشانندمی چالش به را اخالق علم و

 در یکشاورز که است معتقد کشاورزی اخالق حوزه

 تغییرات این ترینبرجسته. است تغییر حال در جهان

 که است غذایی تولید برای بشر توانایی خود بر تهدیدی

 بر بیشتر تولید حال در ما. دارد نیاز خودش بقای برای

 انسانی کمتر تالش با مشخص مساحت با زمینی روی

 تهدید را منابع ما هایروش برخی ولی هستیم،

های دولت نیز در این بین سیاست (.1881 بالتز)کندمی

رغم توجه به اخالق در متن و محتوا اما در عمل بر علی

رعایت بعد کمی تولید و امنیت غذایی گرایش دارند. 

زی ریاخالق در تولید از سوی کشاورزان نیازمند برنامه

راهبردی است اما تاکنون پژوهش کامال مرتبطی در این 

صورت نگرفته  ورخصوص در داخل و خارج از کش
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هایی که تا حدی به به معدود پژوهشدر ادامه است. 

 موضوع پژوهش نزدیک هستند اشاره شده است.

 رفتار یابی( در مدل6312زاده و همکاران)منتی

 از استفاده شیراز با شهرستان زارعان محیطیزیست

استرن، متغیرهای  هنجار -عقیده -ارزش تئوری

 طرفدار هایرزشا سویبه زارعان گیریجهت

جامعه(،  دوستانه)طرفدارنوع هایارزش و زیستمحیط

 احساس شخصی)اخالقی( هنجارهای رعایت به پایبندی

 زیستمحیط حفظ قبال در پذیریمسئولیت و وظیفه

 محیطیزیست رفتارهای بر را تأثیر بیشترین ترتیببه

  داشتند. زارعان سوی از

 اخالق( در بررسی 6310محبوبی و سپهرآرا)

خاک به این نتیجه  از حفاظت در کشاورزان ایحرفه

رسیدند که در مجموع عوامل حفاظتی، تولیدی، نیکداری، 

ترین اخالق زمین عمده نگری، صیانتی، پایداری وآینده

ای کشاورزان در حفاظت کننده اخالق حرفهعوامل تبیین

تری در تبیین از خاک هستند. عامل حفاظتی نقش مهم

عنوان منبع ای کشاورزان در حفظ خاک بهحرفهاخالق 

عبارت دیگر پایه تولید کشاورزی داشته است. به

توان گفت ارزش اقتصادی زمین و کسب سود از آن می

انگیزه مهم بروز رفتار حفاظت خاک در کشاورزان 

 .است

ای تحت ( در مطالعه6337) هاروی و هندریکسون

اخالقی های عنوان فشارهای اقتصادی و نگرش

کشاورزان به این نتیجه رسیدند که فشارهای اقتصادی 

پذیری برخورد و رفتار غیراخالقی کشاورزان بر توجیه

زیست تأثیرگذار است. ضمن اینکه رفتار با محیط

صورت بالقوه کشاورزان کامال غیراخالقی نیست اما به

زیست و سالمت انسان موجب خساراتی به محیط

اقتصادی موجب حفاظت از آب،  خواهد شد. کاهش فشار

 خاک، هوا و تولید غذای سالم خواهد شد. 

 بررسی عنوان با خود مطالعه در( 6332)جیمز

 کشاورزان دیدگاه از کشاورزی در اخالقی هایچالش

 مطالعات انجام شده بیشتر که کرد بیان میسوری ایالت

 هایبحث قالب در را کشاورزی اخالقی هایچالش

کشآفت از استفاده خاک، حفاظت در خصوص فلسفی

 بررسی حیوانات با رفتار و تراریخته محصوالت ها،

چالش کشاورزان که داد نشان تحقیق این نتایج. نمودند

 ریشه دارندکه خود رفتاری روابط در را اخالقی های

 صنعتی کشاورزی. دارد صنعتی شدن کشاورزی در

 ادایج کشاورزان برای و نوعی سردرگمی پارادوکس

 است درست دارند اعتقاد که آنچه انجام بین است کرده

. دهند انجام ماندن باید زنده منظوربه که آنچه انجام و

 در کشاورزی اخالقی هایبراساس این مطالعه چالش

 حیوانات، با رفتار بیوتکنولوژی، مثل موضوعاتی

 کشاورزی، در شیمیایی سموم و کودهای از استفاده

 پایداری ارگانیک، کشاورزی ایهفعالیت به تمایل

نهفته  خانوادگی مزارع و کاهش ،(آب هوا، زمین،)منابع

 است.

در اهمیت و ضروت این پژوهش همین بس که 

بینی تولیدگرائی در بین کشاورزان حاکم بودن جهان

شهرستان سنقر و فشارهای اقتصادی که در زندگی با 

ی آن مواجه هستند، منجر به بروز و ظهور رفتارها

کننده ناپایداری شده است که هم سالمت جامعه مصرف

ای از کند و هم پایداری تولید را در هالهرا تهدید می

دهد. واقعیت این است که اخالق تولید در ابهام قرار می

حوزه کشاورزی این شهرستان بسیار کمرنگ است و 

های اخالقی در کشاورزی، رغم آگاهی از چالشبه

ه از منابع طبیعی و تولید محصوالت همچنان در استفاد

پروا کشاورزی جانب انصاف را نگه نداشته و بسیار بی

 و شناسایی هدف با حاضر مطالعه لذاکنند. عمل می

 تهدیدهای و هافرصت ضعف، ،قوت نقاط بندیاولویت

رعایت اخالق در فرایند تولید محصوالت  رویپیش

 تجه مناسبهای استراتژی انتخاب و کشاورزی

 . گرفت انجام اخالق در کشاورزیبکارگیری 

 هاروش مواد و 

لحاظ رویکردهای کلی در زمره این تحقیق به

لحاظ اکتشافی، به -کمی از نوع متوالی-تحقیقات کیفی
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ی گردآوری ای و از نظر نحوهتوسعه -کاربردی هدف

 پژوهش حاضر از در تحلیلی است. -توصیفی هاداده

 (SWOT-ANP) ایحلیل شبکهتحلیل راهبردی و روش ت

 استراتژیک از ابزارهای یکی مدل این است. شده استفاده

 ها وفرصت با درون سیستمی ضعف و قوت نقاط تطابق

 این مذکور منطق رویکرد است. سیستمی برون تهدیدات

 هایفرصت و هاقوت باید اثربخش راهبرد که است

به  را تهدیدها و هاضعف برساند، حداکثر به را سیستم

 تحقیق این مورد مطالعه یجامعه برساند. حداقل

 سالم محصوالت یتولیدکننده کشاورزان و کارشناسان

صورت هدفمند که بهبودند (=06n)سنقر شهرستان

 شدن تکراری گیری،نمونه توقف معیار. انتخاب شدند

 در بود. دیگری جدید دادة به دستیابی و عدم هاداده

 انجام گرفت. فردی مصاحبة 03 مجموع

 از تکنیک ، SWOTعوامل چهارگانه به رسیدن برای 

شد.  ساختارمند استفادهنیمه و عمیق هایمصاحبه

آوری شده با استفاده از دو مرحله های جمعداده

کدگذاری باز و محوری گراندد تئوری تحلیل شدند. 

 نقاط قوت، نقاط عامل، چهار تالقی از استفاده با سپس

 تشکیل SWOTماتریس تهدیدها، و هافرصت ضعف،

دلیل وجود ارتباطات داخلی میان عوامل به شد. داده

 اطالعاتاستفاده شد.  ANPاستراتژیک، از تکنیک 

کشاورز  12 هایقضاوت اجماع طریق از شده آوریجمع

 در قالب و کارشناس تولیدکننده محصوالت سالم

 گرفت. انجام( ANP)مدل زوجی مقایسة پرسشنامة

 مدل از با استفاده ، SWOTفن از حاصل هایژیاسترات

ANP افزارنرم در Super Decision بندی شدند.اولویت 

 دهد.مدل تحلیلی تحقیق را نشان می 1شکل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 مدل تحلیلی تحقیق -1 شکل

 هانتایج و یافته

نقاط  آوری شده در خصوصهای جمعداده

عایت اخالق در ها و تهدیدهای رقوت، ضعف، فرصت

در قالب  تولید محصوالت کشاورزیِ شهرستان سنقر

دو مرحلة کدگذاری باز و محوری تحلیل گردید. در 

 رعایت ها یا مفاهیم مربوط بهکدگذاری باز، جمله

 هافرصت

 

 

 

 

 

 

 تهدیدها

 

 

 

 

 

 

 

 نقاط ضعف

 

 

 

 

 

 

 

S6 S1 S4 W10 W1

2 

W6 T10 T8 T7 O3 O4 O7 

 نقاط قوت

 

 

 

 

 

 

 

 

SO: 

SO1, SO2, SO3, 

SO4, SO5 

WO ST 

WT: 

WT1, WT2 

 

 

انتخاب مناسبترین 

 استراتژی
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 کشاورزی محصوالت تولید فرایند در اخالقیات

مورد کدگذاری گردید. تجزیه و  20استخراج و در قالب 

ی اول به شیوه تحلیل محتوای مرحله ها، درتحلیل داده

ی بعد در راستای تبیین کیفی انجام گرفت. در مرحله

وضعیت موجود در خصوص رعایت اخالق کشاورزی 

در فرایند تولید محصوالت کشاورزی شهرستان 

سنقروکلیائی، بر اساس کدهای اولیه در مرحله 

، ، نقاط ضعفکدگذاری باز، لیستی از نقاط قوت

 (. 1و تهدیدها استخراج گردید)جدولها فرصت

 
 ها و تهدیدهای رعایت اخالق در فرآیند تولید محصوالت کشاورزی درنقاط قوت، ضعف، فرصت -1 جدول

 (SWOTشهرستان سنقروکلیائی)ماتریس

 عوامل بیرونی عوامل درونی

 (Oها)فرصت (Sنقاط قوت)
S1: برداری کوچکهای بهرهوجود نظام 
S2:  ایبرداری اجارهنظام بهرهمحدود بودن 
S3: اخالقیآگاهی اغلب کشاورزان از مصادیق بی 
S4: های ارتباطیمجهز بودن اکثر کشاورزان به تکنولوژی 
S5: کننده محصوالت کشاورزی بر مبنای اصول وجود مزارع تولید

 اخالقی در شهرستان
S6: ترویج کشاورزی پایدار از سوی نهادهای مختلف 

 

O1: ی حمایتی دولت از اقدامات محافظتی در هاسیاست
وری عوامل راستای توسعه پایدار)سیاست افزایش بهره

 تولید(
O2: دار بودن مسایل زیست محیطی در نهادهای اولویت

 آموزشی 
O3: رونق گرفتن نسبی بازار محصوالت سالم 
O4: ی کشاورزی به تولید نگاه مثبت مسئوالن حوزه

 محصوالت سالم
O5: کشاورزی در مورد  خوب عملیات ستانداردهایاجرای ا

 گپ( ایران برخی از محصوالت کشاورزی)
O6: محیطی و سونامی های زیستوقوع برخی بحران

 سرطان در ایران و حساسیت افکار عمومی به آن 

O7های متولی با اهداف توسعه پایدار: همسو شدن سازمان 

 (Tتهدیدها) (Wنقاط ضعف)
W1:  سالم صرفا برای خانواده خود کشاورز تولید محصوالت 

W2: برداری از رقابت فزاینده کشاورزان منطقه در تسخیر و بهره
 منابع 

W3:  فاصله گرفتن اغلب تولیدکنندگان از باورهای مذهبی)حق و
عنوان مانع ناحق، حالل و حرام( و تلقی از اخالقیات در کشاورزی به

 تولید و توسعه کشاورزی 
W4: وی متخصص در زمینه آموزش مسائل اخالقی و فقدان نیر

 کارکردهای اکوسیستم به کشاورزان  
W5: زنی کشاورزان در تعیین قیمت محصوالتعدم قدرت چانه 
W6: و ترجیح  های اقتصادی کشاورزان )بنیه مالی ضعیف(ضعف

 سود آنی به سود بلند مدت
W7: ن با عدم وجود شبکه ارتباطی جامع بین کشاورزان و کشاورزا

 کارشناسان

W8: مداری و باور به اخالقیات در بیشتر عدم دغدغه اخالق
 کشاورزان 

W9: وجود دالالن و واسطه ها در شهرستان 

 W10: عدم وجود سیستم تبلیغاتی مناسب در منطقه 

W11: وابستگی شدید تولید به کود و سموم کشاورزی 

W12: و اهمیت  عدم آشنایی کشاورزان با اکوسیستم، تنوع زیستی
 آن

T1:  عدم نظارت بر روند تولید محصوالت کشاورزی و
 ویژه استفاده از سموم و کودهای شیمیاییبه

T2:  عدم حمایت از کشاورزان تولیدکننده محصوالت سالم
 زیستو دوستدار محیط

T3: کنندگان به سالم بودن حساسیت پایین اکثر مصرف
 محصول

T4: زیپایین بودن قیمت محصوالت کشاور 
T5:   قیمت باالی محصوالت سالم و عدم تمایل

 کننده به مصرف این محصوالتمصرف
T6ها و سودجویان در چرخه تولید : وجود واسطه

 محصوالت کشاورزی
T7 : دغدغه امنیت غذایی، خودکفایی و افزایش تولید در

های کشاورزی با توجه به جمعیت باالی سیاست
شاورزان و مسئولین به گرای ککنندگان و نگاه کمیتمصرف

 بخش کشاورزی
T8: ای های تکنولوژیکی و نهادهعدم وجود زیرساخت

 مداریبسترساز اخالق
T9:  نبود معیار مشخص در تشخیص و تفکیک محصوالت

 سالم از غیرسالم

T10: تشویق و تقدیر از کشاورزان با راندمان باالی تولید 
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منظور انسجام مفاهیم حاصل از در ادامه، به

کدگذاری باز، در کدگذاری محوری، پژوهشگران، کدها 

ای را که در کدگذاری باز ایجاد شده های اولیهو دسته

ها بود، با موارد مشابه ادغام و ارتباط بین خرده طبقه

را مشخص کردند و در نهایت طبقاتی با مفاهیم جدید 

ج حاصل از شکل گرفت. در نهایت بر اساس نتای

طبقه  16عنوان نقطه قوت، طبقه به 2کدگذاری محوری، 

 13عنوان فرصت و طبقه به 7عنوان نقطه ضعف، به

ی دهندهعنوان تهدید استخراج گردید که نشانطبقه به

ها ها و برتری تهدیدها بر فرصتها بر قوتتقدم ضعف

 نقاط عامل، چهار تالقی از استفاده با است. در ادامه

 SWOTماتریس تهدیدها، و هافرصت ضعف، نقاط ،قوت

 شد. داده تشکیل

 و تهدید ضعف، قوت، نقاط این اساس بر

برای رعایت  مطلوبی مختلف هایاستراتژی ها،فرصت

اخالق در فرایند تولید محصوالت کشاورزی شهرستان 

 این از یک هر زیر جدول آمد. دستبه سنقروکلیائی

 .دهدمی نشان را هااستراتژی
 

 های رعایت اخالق در فرایند تولید محصوالت کشاورزیاستراتژی -2جدول

 (SO)ای تهاجمی یا توسعه استراتژی

- SO1:  ای، ملی های منطقهنامهو عقد قراردادها و تفاهم سطح شهرستانتوسعه عملیات خوب کشاورزی)ایران گپ( برای همه محصوالت در

 ی مصرف محصوالت سالمالمللی جهت تامین نیاز بازارهاو بین

- SO2: و  برای کشاورزان شهرستان مدار کشاورزیبرگزاری تورهای گردشگری کشاورزی استانی، کشوری و فراملی از مزارع اخالق

مدار با مشارکت کشاورزان پیشرو در امر رعایت اخالقیات کشاورزی بسترسازی تشکیل نهادهای مردمی دوستدار کشاورزی اخالق

 

- SO3: جداسازی و توسعه بازار محصوالت اخالق مدار و گسترش نهادهای نظارت بر توزیع و فروش محصوالت کشاورزی سالم 

 
- SO4: سفره تا مزرعه از غذا سالمت تأمین برنامه توجه همه جانبه دولت به اخالق کشاورزی و حمایت مالی، فنی و قانونی از 

() 

- SO5: کنندگان و تولیدکنندگان محصوالت های مذهبی و سیاسی سطح شهرستان در بین مصرفزایی اخالقی در تریبونسیتحسا

 کشاورزی

 (WOکارانه)محافظه استراتژی

WO توسعه  های نهادهای دولتی مسئول دربرداران ذیل حوزه مدیریتلحاظ نمودن اقدامات اخالقی در راستای توسعه پایدار بهره

مدار در بسته توسعه پایدار سوی کشاورزی اخالقهای کشاورزی بهدهی آموزشهای سالیانه و جهتکشاورزی و تخصیص بودجه

 ()کشاورزی

 (ST)استراتژی رقابتی یا تنوع 

ST اعمال قوانین صول اخالقی کشاورزی و ها و برندسازی محصوالت تولید شده بر مبنای اکنندگان نهادهبندی کشاورزان و تامینطبقه

 ()غیراخالقی  هایمجوز فعالیت به کشاورزان و فعاالن بخش کشاورزی با فعایت نظارتی بر

 (WT) استراتژی تدافعی

WT1ر بعد تنبیه و های نظارتی و ارزیابی دای کشاورزی و معیارسازیگرا به کیفیت محصوالت در اقدامات توسعه: تغییر نگاه کمیت

 () کشاورزیزنجیره تامین و ارزش)سیستمهای باال بخشی و زیربخش( های تشویق فعالیت

WT2: اخالقی در کشاورزی و تدوین منشور اخالقی و الزام نهادهای متولی به رعایت مفاد منشور یا تهیه سیاهه اقدامات و مصادیق بی

 ()ربط و در بین کشاورزانهای ذیانتشار آن در سطح ادارات و سازمان

 

 به جایابی عناصر SWOTپس از تکمیل ماتریس 

SWOTمراتبی پرداخته شد.  در فرایند تحلیل سلسله

ها و ارتباط درونی عوامل ارتباط میان خوشه

و ارتباط درونی  SWOTاصلی)معیارها( 
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 صورتبه( SWOTزیرمعیارها)عوامل ابعاد چهارگانه 

این مدل، الگویی چهار . نشان داده شد (6)شکل دلم

سطحی است که هدف آن، انتخاب بهترین استراتژی 

است که در سطح اول ساختار سلسله مراتبی قرار دارد، 

معیارها)فاکتورها(، همان نقاط قوت و ضعف، فرصت و 

 SWOTی تهدید هستند. زیرمعیارها نیز ابعاد چهارگانه

 Alternativesه با عنوان هستند. سطح چهارم نیز ک

 2مدل این تحقیق،  ها هستند. نشان داده شده، استراتژی

آلترناتیو دارد. آلترناتیوهای  8زیرمعیار و  16معیار، 

، ، مربوط به استراتژی ،، ، ، 

و آلترناتیوهای  WOآلترناتیو  ،آلترناتیو 

 .هستند WT استراتژیمربوط به  

 اهمیت یدرجه کردن مشخص بعدی یمرحله

میان  متقابل وابستگی نبودن فرض باSWOT  عوامل

 عوامل زوجی همقایس ماتریس ،SWOTاصلی عوامل

شود. تشکیل می نه تا یک مقیاس یک از استفاده با اصلی

 ضعف، قوت، نقاط شامل SWOT  عوامل لهمرح این در

 و اهمیت عوامل یدرجه اساس بر تهدید و فرصت

 بندیوزن هدف، به رسیدن برای تأثیرشان

 .(0)جدولشوندمی

 

 هاآن بین وابستگی عدم فرض با  SWOTعوامل زوجی مقایسات ماتریس -3جدول
اهمیت نسبی عوامل 

SWOT 

 SWOT (S) نقاط قوت (W) نقاط ضعف (O)هافرصت (T)تهدیدها 

 (S) نقاط قوت 1 5/0 33/0 5/0 121/0

 (W) نقاط ضعف 2 1 5/0 5/0 193/0

 (O)هافرصت 3 2 1 1 353/0

 (T)تهدیدها 2 2 5/0 1 325/0

010/0  CR: 

  

 سازگاری به باید زوجی مقایسات انجام در

 در 1/3 از کمتر ناسازگاری میزان کرد. توجه هاماتریس

 ادامه است. در قبول زوجی قابل مقایسات یهاماتریس

 بررسی از طریق اصلی عوامل میان متقابل وابستگی

 هایماتریس از استفاده با دیگر عامل بر هرعامل تأثیر

میان  متقابل هایوابستگی .بررسی شد زوجی مقایسات

 و درونی هایمحیط بررسی از پس اصلی، عوامل

 دستهب بخش کشاورزی شهرستان سنقر بیرونی

 .(2و2و2)جداولآمد

 

 با توجه به نقاط قوت  SWOTماتریس وابستگی درونی عوامل  -1جدول

 نقاط قوت (W) نقاط ضعف (O)هافرصت (T)تهدیدها  اهمیت نسبی

 (W) نقاط ضعف 1 112/0 1 111/0

 (O)هافرصت 0 1 0 00/0

 (T)تهدیدها 1 112/0 1 11/0

  CR: 000/0  

 
 با توجه به نقاط ضعف  SWOTگی درونی فاکتورهای ماتریس وابست -5جدول 

 نقاط ضعف (S) نقاط قوت (T)تهدیدها اهمیت نسبی

 (S) نقاط قوت 1 125/0 111/0

 (T)تهدیدها 8 1 88/0

CR: 000/0  
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 با توجه به تهدیدها SWOTماتریس وابستگی درونی فاکتورهای -3جدول 

 تهدیدها (S) نقاط قوت (W) نقاط ضعف اهمیت نسبی

 (S) نقاط قوت 1 125/0 111/0

 (W) نقاط ضعف 8 1 88/0

CR: 000/0  

 

 
 

 

 
 

 

 SWOTوابستگی درونی بین عوامل  -2شکل 

 

 به توجه با هااستراتژی اهمیت درجه محاسبه

 مراحل در ها:آن بین روابط و معیارها زیر و معیارها

 به ها،تژیاسترا بندیاولویت و اهمیت یاز محاسبه قبل

 ماتریس سوپر غیروزنی، هایماتریس سوپر ترتیب

 محاسبه و تشکیل محدود ماتریس و سپس وزنی

  .(7)جدول دش

 

 هااستراتژی نهایی بندیاولویت =-0جدول

 استراتژی هاخوشه ینرمال شده امتیاز وزن نسبی)ماتریس حدی( اولویت

0 322182/3  103079/3  
 

7 308222/3  378381/3  
 

2 322726/3  110292/3  
 

1 382722/3  198201/3  
 

8 363322/3  323397/3  
 

2 322712/3  110268/3  
 

6 391338/3  126318/3  
 

2 323966/3  131222/3  
 

9 302122/3  373067/3  
 

 

  WOراهبردهاي (7)بر اساس جدول

 است. شناخته شده اولویت دارای راهبرد سه 

توجه همه جانبه دولت به اخالق  راهبرد

 برنامه کشاورزی و حمایت مالی، فنی و قانونی از

S 

W 

T 

O 
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 مربوط سفره است که تا مزرعه از غذا سالمت تأمین

لحاظ  WOراهبرد  است. تهاجمی هایاستراتژی به

نمودن اقدامات اخالقی در راستای توسعه پایدار 

های نهادهای دولتی یریتبرداران ذیل حوزه مدبهره

های مسئول در توسعه کشاورزی و تخصیص بودجه

سوی های کشاورزی بهدهی آموزشسالیانه و جهت

مدار در بسته توسعه پایدار کشاورزی اخالق

 هایکشاورزی است که مربوط به استراتژی

توسعه عملیات خوب   کارانه است.محافظه

همه محصوالت در کل  کشاورزی)ایران گپ( برای

ای، ملی های منطقهنامهکشور و عقد قراردادها و تفاهم

مین نیاز بازارهای مصرف أالمللی جهت تو بین

 به مربوط نیز راهبرد این بوده که محصوالت سالم

خروجی گرافیکی  است. تهاجمی هایاستراتژی

 بندیدر خصوص اولویتSuper Decisions افزارنرم

 .است شده داده نشان 0شکل  ها دراستراتژی نهایی

 
 

 
 

 
 Super Decisionsافزار ها: خروجی گرافیکی نرمبندی نهایی استراتژیاولویت -3شکل

 

 

 

، ،، ، ، آلترناتیوهای 

مربوط به  ، آلترناتیو تهاجمی مربوط به استراتژی

 مربوط به استراتژی WOآلترناتیو  رقابتی استراتژی

مربوط به  و آلترناتیوهای  کارانهمحافظه

  .هستند تدافعی استراتژی
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 های رعایت اخالق در فرایند تولید محصوالت کشاورزی شهرستان سنقروکلیائیامتیاز نهایی استراتژی -1شکل

 

 

 آوردمی فراهم را امکان این ANP فن از استفاده

 هاآن اولیه، میان مدل در که عواملی کلیه یمقایسه با که

 را هاخوشه تمامی بتوان است، شده برقرار ارتباط

 و معیارها آنجا که از شده، یاد تحقیق در کرد. بندیرتبه

 رو این از هستند،  SWOT عوامل همان زیرمعیارها

 و همدیگر مقایسه به نسبت را عوامل این توانمی

 چهارگانه عوامل از یک هر اولویت تا کرد بندیرتبه

 زیرمعیارهای توانهمچنین می آید. فراهم SWOT تحلیل

 نیز زیرمعیارها اولویت تا کرد بندیرتبه نیز را معیار هر

 شود. حاصل و اهداف اصلی معیار با ارتباط در

 نشان 9 جدول در حاضر، پژوهش معیارهای بندیرتبه

 .است شده داده

 

  ANP  مدل در اصلی معیارهای بندیاولویت -8جدول 

 SWOT هاخوشه ینرمال شده امتیاز وزن نسبی)ماتریس حدی( اولویت

 فرصت 20588/0 010209/0 2

 قوت 23101/0 051088/0 1

 تهدید 23101/0 051088/0 1

 ضعف 23101/0 051088/0 1

 

 

 و فرصت ،ضعف قوت، نقاط ایشبکه تحلیل در

رعایت اخالق در فرایند تولید محصوالت  تهدید

 و ضعف، کشاورزی شهرستان سنقروکلیائی، قوت،

 یچهارگانه عوامل .گرفتند قرار اول یرتبه در تهدید

 که دارند زیرمعیارهایی یک هر نیز  SWOTتحلیل

 برای ریزیبرنامه به تواندزیرمعیارها می این بندیرتبه

 کمک هاآن از اجتناب و حذف یا داریبربهره و استفاده

 اهمیت ترتیب به بندی زیرمعیارهارتبه کند.

 داده نشان 16و  11، 13، 8 جداول در معیارهایشان

 .است شده
 

 



 9911/ سال 2شماره   93نشریه دانش کشاورزی و تولید پایدار/ جلد                                          میرک زاده، ملک حسینی                  933

 

 ANP  مدل در قوت نقاط بندیرتبه -9جدول 

 ینرمال شده امتیاز وزن نسبی)ماتریس حدی( اولویت

 هاخوشه

 قوت

3 000109/0 09053/0 S3 

2 013901/0 19099/0 S5 

1 051088/0 01133/0 S6 

 
 ANP  مدل در ضعف نقاط بندیرتبه -10جدول

 ضعف هاخوشه ینرمال شده امتیاز وزن نسبی)ماتریس حدی( اولویت

1 051088/0 51999/0 W6 

2 029512/0 31381/0 W10 

3 012822/0 13310/0 W12 

 

 ANP  مدل در تهدیدها بندیرتبه -11جدول

 تهدید هاخوشه ینرمال شده امتیاز وزن نسبی)ماتریس حدی( ولویتا

1 051088/0 05131/0 T7 

2 012158/0 10338/0 T8 

3 001981/0 00231/0 T10 

 

 ANP  مدل در هافرصت نقاط بندیرتبه -12جدول

 فرصت هاخوشه ینرمال شده امتیاز وزن نسبی)ماتریس حدی( اولویت

3 013993/0 20139/0 O3 

2 011191/0 20028/0 O4 

1 010209/0 58833/0 O7 

 های پژوهشمأخذ: یافته                    
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