تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران ،دوره  ،45شماره  ،1بهار  ،1393ص ()57-67

تحلیل عوامل تأثیرگذار بر مدیریت ریسک تولید در کشاورزان پرتقالکار جیرفت
فرهاد محمدی کانی گلزار ،*1معصومه عسکری ،2مسلم سواری ،3ژیال دانشور عامری
 .2 ،1دانشجويان كارشناسي ارشد مديريت كشاورزي ،دانشگاه تهران

4

 .3دانشجوي كارشناسي ارشد توسعة روستايي
 .4استاديار گروه مديريت توسعة كشاورزي ،دانشگاه تهران
(تاريخ دريافت -11/22/31 :تاريخ تصويب)12/22/22 :

چکیده
این پژوهش با هدف تحليل عوامل مؤثر بر مدیریت ریسك توليد در كشاورزان پرتقالكار انجام شده است.
جامعة آماری تحقيق شامل همة پرتقالكاران شهرستان جيرفت (استان كرمان) است كه با استفاده از فرمول
كوكران 92 ،نفر از آنها برای مطالعه انتخاب شدند .برای افزایش اعتبار یافتههای تحقيق  591پرسشنامه با
روش نمونهگيری تصادفی ساده در بين اعضای جامعة آماری توزیع شد كه در نهایت تعداد  551پرسشنامه
تکميل و عودت داده شد .ابزار اصلی تحقيق پرسشنامهای بود كه روایی آن از طریق پانل متخصصان و
پایایی آن با استفاده از ضریب آلفای كرونباخ تأیيد شد ( .)a > 1/7این تحقيق از نظر هدف كاربردی ،از
نظر امکان كنترل متغيرها غير آزمایشی و از نظر شيوة جمعآوری دادهها ميدانی به شمار میرود .با توجه به
محدوده زمانی ،این تحقيق تك مقطعی بوده و دادهها و اطالعات در یك مقطع زمانی گردآوری شدهاند.
تجزیهوتحليل دادهها به وسيلة نرمافزار  SPSSwin18انجام شد .یافتههای حاصل از تحليل عاملی نشاندهندة
این است كه عامل اقليمی و محيطی و عامل آفات و بيماری بيشترین تأثير را در ایجاد ریسك دارند و
استراتژیهای مالی و تکنولوژی و مدیریت بازاریابی از مهمترین شيوهها برای مدیریت ریسك توليد
پرتقالكاران هستند؛ همچنين نتایج تحليل همبستگی پيرسون نشان داد كه بين مدیریت ریسك كشاورزان
بر اساس متغيرهای سطح تحصيالت ،سابقة كشت ،درآمد كشاورزی رابطة مثبت و معنیداری دارد به دین
معنی كشاورزانی كه از درآمد و سابقة كار بيشتری یا از تحصيالت باالتری برخورد دارند توانایی بيشتری
در مدیریتكردن عوامل مربوط به ریسك دارند .این در حالی كه بين مدیریت ریسك و ميزان بدهی بانکی
رابطة منفی و معنیداری وجود دارد .عالوه بر این نتایج تحقيق نشان داد كه مهمترین عوامل مؤثر بر
مدیریت ریسك از دیدگاه پرتقالكاران مورد مطالعه استفاده از ارقام مقاوم به خشکی و بيمهكردن
محصوالت كشاورزی است .بدین منظور پيشنهاد میشود كه دولت تسهيالت الزم برای بيمهكردن
محصوالت كشاورزی برای كشاورزان منطقه فراهم كند.
واژههای کلیدی :تحليل عاملی ،جيرفت ،ریسك توليد ،مدیریت
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مقدمه
در بیست سال گذشته ،شمار باليای طبیعی ثبتشده در
جهان تقريباً از  099مورد به  099مورد در سال رسیده است
) .(Lu et al., 2008اين شمار روزافزون باليای طبیعی زنگ
خطری برای جامعة کشاورزی در بین کشورهاست؛ چرا که
در اين کشورها اکثر مردم از طريق کشاورزی روزگار خود را
میگذرانند و کوچکترين تغییری در شريط آبوهوايی اين
کشورها میتواند تأثیر آنی بر بخش کشاورزی داشته باشد و
زمینه برای مشکالت بزرگتر مانند :مهاجرت ،استقالل-
نداشتن کشور در تأمین مايحتاج غذايی و مشکالت
اجتماعی ،اقتصادی ،فرهنگی يا حتی سیاسی فراهم آورد
)(Haydary, 2006؛ همچنین نداشتن اطمینانی که در
میزان تولید و قیمت و به تبع آن در میزان درآمد کشاورزان
وجود دارد بر اهمیت و ضرورت مديريت علم در بخش
کشاورزی افزوده است .با توجه به شرايط طبیعی و اقتصادی
ايران تولید محصوالت کشاورزی در اين شرايط يکی از
پرمخاطرهترين مشاغل محسوب میشود و از آنجا که بخش
عظیمی از تولیدکنندگان محصوالت کشاورزی کشور
کشاورزان متوسط و میانهحال هستند ،که توان مالی
محدودی دارند و همة دارايیشان را در هر دوره تولید به کار
میگیرند ،بنابراين کمترين خسارت در هر مرحله از فرايند
تولید ضربههای جبرانناپذيری را به زندگی آنها وارد
میسازد؛ بنابراين شواهد حکايت از وجود ريسک در
کشاورزی دارد .مطالعات متعددی نشان دادهاند که
بهرهبرداران کشاورزی به داليل گوناگونی همچون نداشتن
کنترل بر عوامل جوی ،آفات و بیماریها و وضعیت بازارهای
عرضه و تقاضای محصوالت و نهادهها با ريسک روبهرو
هستند؛ بنابراين آنچه میتواند در اين زمینه از اهمیت بااليی
برخوردار باشد مديريت اين عوامل يعنی مديريت ريسک
است ) .(Hardaker, 2006; Anderson, 2001به باور
 )2002( Abourizkاستفادة زارعان از راهبردهای مديريت
ريسک میتواند موجب انتقال از وضع موجود به وضع
مطلوب شود .در واقع ،راهبردهای مديريت ريسک قادرند که
آثار منفی ناشی از تغییرات اقلیمی را به حداقل رسانده و
بسیاری از پیامدهای منفی را حل کنند؛ از اين رو شناسايی
عواملی که میتواند بر استفاده از اين راهبرد مؤثر باشد امری
ضروری به نظر میرسد .محققان بسیاری بر اين باورند که
برای درک طبیعت ريسک ابتدا بايد از تعريف آن آغاز کرد

) .(Granger et al., 1999ريسک فرايندی وابسته به زمان
است و از آنجا که ريسک مربوط به يک واقعه در آينده است،
گذشت زمان بر میزان شناخت ما از آن تأثیر میگذارد ،به
طوری که در طول انجام يک کار يا فعالیت هرچه زمان
بگذرد ،با شناخت بیشتری که از وضعیت موجود و ماهیت
کار پیدا میکنیم بسیاری از مسائلی که اکنون يک ريسک به
نظر میرسند در آينده ريسک نخواهند بودHardake et .
 )1991( al.نیز معتقدند که در برنامهريزیهای کشاورزی
ريسک بخش جدايیناپذير است.
به طور کلی ،عوامل ايجادکنندة ريسک را میتوان به
چهار دسته خطرات اقتصادی ،اجتماعی ،طبیعی و خطرات
بازار تقسیم کرد که مجموعة اين عوامل شرايط آسیبپذيری
را برای تولیدکنندگان اين بخش فراهم میکنند و نتیجة
نهايی آن بیثباتی درآمد برای کشاورزان است .تصمیم
کشاورز تحت ريسک میتواند باعث افزايش يا کاهش میزان
محصوالت کشاورزی شود که تا حد زيادی سبب نوسانات
قیمت میشود؛ همچنین تصمیم کشاورز تحت ريسک
میتواند مانع پذيرش فناوری جديد کشاورزی شود .برخی از
اقدامات مديريت ريسک را که میتوان نام برد اقدامات دولت
است که میتواند به کشاورزان کمک کند تا آثار منفی
تصمیمگیری تحت ريسک را کاهش دهند (Aimin,
 .)2010در واقع ،مديريت ريسک انتخاب راه حلهايی است
که آثار مالی ناشی از تغییرات آبوهوايی ،بازده ،قیمت،
سیاستهای حکومتی ،بازارهای جهانی و ديگر عواملی که
میتوانند به طور گسترده در درآمد جاری کشاورز تأثیر
بگذارند کاهش میدهد ) .(Anderson, 1996به نقل ريفا
مديريت ريسک مفهوم بزرگتری را در خود جای دارد و
شامل شناسايی ،تخمین ،ارزيابی ،نظارت و کنترل ريسک
است و در برگیرندة اقدامهای احتیاطی ،واکنشهای
اختصاصی و فرايندهای غیر سازمان داده شده است
) .(Green, 2003در اين زمینه ،مطالعات انجامشده در
خارج و داخل پیرامون موضوع ريسک و مديريت آن انجام
شده است که از مهمترين اين عوامل میتوان به موارد زير
اشاره کرد:
 )2001( Andersonو  )2005( Alimi et al.در
تحقیقات خود در کشور نیجريه به اين نتیجه رسیدند که
مهمترين منابع ريسک از نظر کشاورزان قیمت ستانده و پس
از آن قیمت نهاده است .ساير منابع ريسک بهترتیب عبارتند
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از :خشکسالی ،آفات و بیماریها ،دسترسی به سرمايه و
سرقت است؛ همچنین کشاورزان در بهکارگیری راهبردهای
مديريت ريسک ضعیف عمل میکنند؛ زيرا بسیاری از اين
راهبردها در دسترس کشاورزان نیستند در مطالعهای ديگر
انجامشده در مورد ذرتکاران نیجريه نشان دادند که آنها
چهار دسته از ريسک شامل :ريسک باليای طبیعی،
ريسکهای اجتماعی ،ريسکهای اقتصادی و ريسکهای
فناوری مواجه هستند.
 (2003) Kianirad and Yazdaniدر مطالعات خود
منابع ريسک در کشاورزی را مشتمل بر ريسک تولید،
ريسک قیمت يا بازار ،ريسک مالی ،ريسک نهادی يا ريسک
ناشی از بیاطمینانی در مورد فعالیتهای دولت در بخش
کشاورزی و ريسک انسانی دانستهاند و نقش و درصد اهمیت
هرکدام از منابع ريسک را بسته به شرايط مکانی ،زمانی و
سیاستهای دولت در هر کشور متفاوت میدانند.
 (1997) Just and popeدر پژوهشهای خود به اين
نکته اشاره داشتند که عالوه بر مسئلة ريسک عواملی که بر
ديدگاههای ريسکی بهرهبرداران نیز تأثیرگذارند از اهمیت
ويژهای برخوردارند .مديران و بهرهبرداران از نظر ويژگیهای
اقتصادی -اجتماعی با يکديگر متفاوتند و اين تفاوت باعث
برخوردهای متفاوت با مسئلة ريسک میشود.
 (2009) Yaghoobi et al.در مطالعة خود نشان دادند
که مديريت ريسک در بیشتر کشاورزان مورد نظر (01
درصد) در سطوح "ضعیف و متوسط" قرار دارد؛ همچنین
تحلیل روابط بین عوامل و میزان مديريت ريسک نشان
میدهد که رابطة معنیداری بین متغیرهای سطح
تحصیالت ،میزان مشارکت اجتماعی ،میزان استفاده از
کانالهای اطالعاتی ،میزان بدهی بانکی و درآمد کشاورزی با
میزان مديريت ريسک کشاورزان وجود دارد.
 (2005) Falco and Perringsدر مطالعات خود
افزايش اعتبارات مالی ،گسترش وسعت زمین برای محصول
و کاهش وسعت محصوالت جانشین را از ديگر تمهیدات
موجود برای مقابله با خطر عنوان میکنند.
 )1997( Torkamani and Ghorbaniاثر نهادههای
مختلف را بر ريسک تولید ذرتکاران شهرستان ساری به
کمک توابع تولید تصادفی تعمیميافته بررسی کردند و به اين
نتیجه رسیدند که تنها نهادههای بذر و نیروی کار اثر مثبت
بر ريسک تولید دارند؛ همچنین تعیین گرايش کشاورزان
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دربارة ريسک نشان داد که اکثريت مطلق  11درصد
کشاورزان رفتار ريسکگريزی از خود نشان میدهند؛ از اين
رو سیاستگذاران بخش کشاورزی هنگام برنامهريزی بايد به
اين نکته توجه داشته باشند.
به طور کلی ،ريسک در بخش تولید ناشی از فرايندهايی
است که رشد طبیعی محصول را تحت تأثیر قرار میدهد و
موجب تغییر در کیفیت و کمیت محصول تولیدی میشود.
منابع اين ريسک عبارتند از :آبوهوا (خشکسالی ،سیل،
تغییرات دما ،تگرگ ،طوفان ،سرمای ناگهانی ،گردباد ،زمین
لرزه و ،)...آفات و بیماریها علفهای هرز ،حاصلخیزنبودن
خاک ،تاريخ کاشت و روش تولید )Green et al., 2003
 .(Harwood et al., 1999 Theme, 2007برای
جلوگیری از اين امر در واقع مديريت ريسک تمام کارهايی
است که برای درک ريسک و رويارويی با خطرها انجام
میشود ) .(Bahrami et al., 2005در اين مطالعه نیز
تالش شده است تا با توجه به منابع ايجادکنندة ريسک
چالشهای پیش روی کشاورزان شناسايی و راهکارهای برای
مقابله با آنها ارائه شود.
با توجه به اينکه پرتقال يکی از مهمترين محصوالت
باغی است که بخشی از صادرات غیر نفتی کشور را به خود
اختصاص داده است ،منطقة جیرفت با دارابودن رتبة سوم
سطح زير کشت در تولید محصول پرتقال در کشور از
اهمیت زيادی برخوردار است .بیشتر پرتقالکاران اين منطقه
به صورت خردهپا فعالیت میکنند ،از اين رو شناسايی عوامل
و منابع ايجادکنندة ريسک و مديريت آن میتواند کمک
شايانی به افزايش تولید در منطقه کند ).(Sai et al., 2011
در اين راستا ،اين تحقیق با توجه به اهمیت موضوع با هدف
کلی تحلیل عوامل تأثیرگذار بر مديريت ريسک تولید در
کشاورزان پرتقالکار جیرفت (استان کرمان) انجام گرفت و
برای نیل به آن اهداف اختصاصی زير دنبال شد:
 .8بررسی ويژگیهای فردی و حرفهای کشاورزان مورد
مطالعه؛
 .0تحلیل عوامل مربوط به ادراک کشاورزان مورد مطالعه
از عوامل ايجادکنندة ريسک؛
 .3تحلیل متغیرهای مربوط به مديريت عوامل ريسک از
ديدگاه کشاورزان مورد مطالعه؛
 .0بررسی رابطة بین مديريت ريسک با ساير متغیرهای
مورد مطالعه.
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مواد و روشها
اين تحقیق از نظر ماهیت از نوع تحقیقات کمی ،با توجه به
هدف از نوع تحقیقات کاربردی و از لحاظ گردآوری دادهها
جزء تحقیقات توصیفی (غیر آزمايشی) است که از بین
روشهای توصیفی از تکنیک تحلیل همبستگی استفاده شده
است .با توجه به محدودة زمانی ،تحقیق حاضر مقطعی بوده
است و دادهها و اطالعات در يک مقطع زمانی گردآوری
()8

شدهاند (آبان ماه  .)8319جامعة آماری تحقیق شامل همة
پرتقالکاران شهرستان جیرفت (استان کرمان) است که بر
اساس آمار جهاد کشاورزی استان  8089نفر بودهاند
( .)N=8089حجم نمونه با استفاده از فرمول نمونهگیری
کوکران و با واردکردن انحراف معیار متغیر وابستة تحقیق
(يعنی مديريت ريسک تولید) به صورت زير محاسبه شد:
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شايان ذکر است که در رابطة باال  dخطای استاندارد
است که مقدار آن  3/90محاسبه شده است S .انحراف معیار
متغیر وابستة تحقیق است که مقدار آن  1/19است t ،تی
استیودنت است که مقدار آن در سطح  1درصد 8/99
است N ،حجم جامعه است که مقدار آن  8089است و n
حجم نمونه است که مقدار آن  09نفر محاسبه شده است.
برای افزايش اعتبار يافتهها تعداد  801پرسشنامه با روش
نمونهگیری تصادفی ساده در بین اعضای جامعة آماری توزيع
شد و در نهايت تعداد  889پرسشنامه از سوی آنها تکمیل
و عودت داده شد .ابزار اصلی جمعآوری دادهها پرسشنامة
محقق ساخته و از پیش آزمونشده بود .پرسشنامة مذکور از
سه قسمت تشکیل شده بود :قسمت اول مربوط به
ويژگیهای فردی و حرفهای کشاورزان مورد مطالعه ،قسمت
دوم شامل  03گويه برای بررسی میزان ادراک روستايیان از
منابع ايجادکنندة ريسک و قسمت سوم آن شامل میزان
آگاهی کشاورزان از مديريت عوامل ريسک فعالیتهای
کشاورزی بود .برای تعیین روايی پرسشنامه از پانل
متخصصان استفاده شد که شامل متخصصان گروه مديريت و
توسعة کشاورزی دانشگاه تهران بود و بر اساس نظرها و
پیشنهادهای آنان اصالحات الزم در پرسشنامه صورت گرفت.
به منظور برآورد پايايی پرسشنامه از آزمون ضريب آلفای
کرونباخ استفاده شد که برای قسمتهای میزان ادراک
کشاورزان از منابع ريسک  9/10و برای قسمت آگاهی
کشاورزان از مديريت عوامل ريسک  9/19به دست آمد و با
توجه با اينکه ضرايب آلفای کرونباخ محاسبهشده برای
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هريک از قسمتهای پرسشنامه باالتر از  9/0بود ،پرسشنامه
از پايايی بسیار خوبی برای انجام تحقیق برخوردار بود؛
همچنین به منظور تجزيهوتحلیل دادهها در دو بخش آمار
توصیفی و استنباطی از نرمافزار  SPSSتحت ويندوز استفاده
شد .بدين منظور در بخش آمار توصیفی از آمارههايی مانند
فراوانی ،درصد ،میانگین و انحراف معیار و در بخش آمار
استنباطی از آزمونهای همبستگی و تحلیل عاملی استفاده
شد .در واقع ،تحلیل عاملی نامی عمومی است .هدف اصلی
برخی از روشهای آماری چندمتغیره خالصهکردن
دادههاست .اين روش به بررسی همبستگی درونی تعداد
زيادی از متغیرها میپردازد و در نهايت آنها را در قالب
عاملهای عمومی محدودی دستهبندی و تبیین میکند و
جزء روشهای هموابسته است که در آن همة متغیرها به
طور همزمان مد نظر قرار میگیرند ( .)Kalantari, 2010با
توجه به اينکه عاملها و منابع ايجادکنندة ريسک و عوامل
مربوط به مديريت ريسک به تعداد زيادی شناسايی شدهاند
که هدف محقق خالصهکردن آنها در تعداد محدودی عامل
بود ،تحلیل عاملی نسبت به ديگر روشها برتری داشت.
نتایج و بحث
ویژگیهای فردی و حرفهای کشاورزان

يافتههای تحقیق نشان میدهد که میانگین سنی کشاورزان
تقريباً  10سال است و جوانترين و مسنترين آنها بهترتیب
 01و  99سال سن دارند و به نظر میرسد که اين امر بیانگر
تمايل به پیری در جامعة مورد نظر است .از نظر سطح
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تحصیالت ،متوسط سطح تحصیالت در میان کشاورزان
راهنمايی است که به نظر نیازمند توجه بیشتر به اين مسئله
برای بهبود و پیشرفت دانش کشاورزی در اين منطقه است.
میانگین سابقة کشت محصول حدود  89سال است که
کمترين آنها  0سال و بیشترين سابقة کشت محصول 19
سال است .سطح زير کشت پرتقال در اين شهرستان به طور
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میانگین  0/09هکتار است که از اين مقدار تقريباً  1/0هکتار
بیمه شده است .هرچه میزان سطح بیمهشده افزايش يابد،
میتواند در کاهش ريسک کشاورزان برای تولید محصول
مؤثرتر باشد .میزان عملکرد پرتقال با میانگین 9039
کیلوگرم از  199کیلوگرم تا  39999در هکتار متغیر است
(جدول .)8

جدول  .1توصیف ویژگیهای فردی و حرفهای کشاورزان
متغیر

 سن (سال) سطح تحصیالت (سال) سابقة كشت (سال) سطح زير كشت (هکتار) سطح زير كشت بیمهشده (هکتار) میزان عملکرد (كیلوگرم در هکتار) میزان درآمد كشاورزي ساالنه (هزار تومان) -میزان درآمد غیر كشاورزي ساالنه (هزار تومان)

Mean

SD

Min

Max

22
6/88
16/12
1/46
2/2
6436/16
1282
1262

11/11
2/43
12/26
12/11
14/222
2281/33
1822
2821

22
2
2
1
2
222
422
2

12
16
22
122
122
32222
122222
8422

تحلیل عوامل مربوط به ادراک کشاورزان مورد مطالعه از
عوامل ایجاد کنندة ریسک

تحلیل عوامل مربوط به ادراک کشاورزان از عوامل ايجادکنندة
ريسک مورد بعدی تحلیلهای آماری بود که برای اين منظور
از روش تحلیل عاملی اکتشافی استفاده شد .برای تعیین
مناسببودن دادهها برای تحلیل عاملی از ضريب  KMOو
آزمون بارتلت استفاده شد .مقدار  9/010 KMOو مقدار
آزمون بارتلت  (P  0 / 000) 0931/013بود که در سطح يک

درصد معنیدار شد .نتايج نشان دادند که دادهها برای تحلیل
عاملی مناسب هستند .در اين تحلیل ،سه عامل با مقادير ويژة
باالتر از يک استخراج شدند که  08/18درصد از واريانس کل
عاملها را تبیین میکردند و  01/89درصد باقیمانده مربوط
به عواملی بود که در تحلیل شناسايی نشده بودند .با توجه به
مقدار ويژه در جدول  ،0بیشترين مقدار ويژه مربوط به عامل
اول در حدود  0/011است که در واقع با  % 89/09واريانس
با اين عامل تبیین شده است.

جدول  .2تعداد عاملهای استخراجشده از تحلیل عاملی ادارک از ریسک
عاملها

مقدار ویژه

درصد واریانس

درصد تجمعی

1
2
3

4/482
3/112
3/223

11/411
16/414
13/121

11/411
32/118
41/122

4

2/636

11/462

61/362

2

2/424

12/421

11/816

به منظور جداسازی عاملها به صورت روشنتر از
چرخش عاملی واريماکس استفاده شده است که بار عاملی
هر متغیر پس از چرخش عاملی در جدول  3آمده است .پس
از بررسی گويهها (متغیرها)ی مربوط به هر عامل و بار عاملی
آنها ،عوامل به اين ترتیب نامگذاری شدند .8 :اقلیمی و
محیطی  .0آفات و بیماریها  .3نهادهای  .0اقتصادی

نتايج اين قسمت با مطالعات  )2001( Andersonو
 )2005( Alimi et alمطابقت دارد.
عامل نخست حاصل از تحلیل تأثیرگذاری منابع تولید
ريسک در مزرعه مربوط به ناسازگاریهای جوی است که
جزء ذات طبیعت است و انسان کنترلی بر روی آنها ندارد.
به همین ترتیب بقیة عاملها نیز با توجه به ماهیت مشترک
متغیرهای بارگذاری شده نام گذاری شدهاند.
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جدول  .3تحلیل عاملهای استخراج شده از ادراک کشاورزان از منابع ریسک
نام عامل

بار عاملی

متغیرها
خشکسالي

عامل اقلیمي و محیطي

عامل آفات و بیماريها

عامل نهادهاي

عامل اقتصادي

2/111

سرمازدگي

2/148

تگرگ و طوفان

2/131

بارندگي هاي بي موقع

2/638

كاهش حاصلخیزي خاک

2/121

بیماريهاي تهديدكنندة محصول

2/612

آفات تهديدكنندة محصول

2/633

جوندگان و حیوانات

2/821

دسترسينداشتن به نیروي كار

2/622

عرضهنکردن بهموقع نهادهها

2/168

دسترسينداشتن بهموقع به ماشینآالت

2/141

دسترسينداشتن به سردخانه و تجهیزات نگهداري

2/182

ناآگاهي دربارة شناخت و مصرف سم و مواد شیمیايي

2/621

دسترسينداشتن به ارقام مقاوم

2/168

نداشتن خريد تضمیني

2/614

هزينة باالي نهادهها

2/121

دسترسينداشتن به تسهیالت بانکي

2/166

درآمد ناكافي براي بازپرداخت وام

2/632

فاصلة زماني كوتاه بین دريافت و بازپرداخت وام

2/661

درخواست وثیقة باال

2/143

جدول .4اولویتبندی عوامل ایجادکنندة ریسک از دیدگاه کشاورزان
گویهها

 خشکسالي درآمد ناكافي براي بازپرداخت وام دسترسينداشتن به نیروي كار نداشتن خريد تضمیني آفات تهديدكنندة محصول كاهش حاصلخیزي خاک وثیقة باال سرمازدگي محصول دسترسينداشتن به تسهیالت بانکي سرقت ادوات عرضهنشدن بهموقع نهادهها جوندگان و حیوانات دسترسينداشتن به سردخانه و تجهیزات نگهداري پس از برداشت تگرگ و طوفان فاصلة زماني كوتاه بین دريافت و بازپرداخت وام بيثباتي قیمت بارندگيهاي بيموقع بیماريهاي تهديدكنندة محصول نداشتن دسترسي بهموقع به ماشینآالت ناآگاهي دربارة شناخت و مصرف سم و مواد شیمیايي هزينة باالي نهادهها دسترسينداشتن به ارقام مقاوم -دوري از بازار

Mean

CV

3/4
3/82
2/68
3/28
3/28
2/26
3/22
2/12
3/21
2/12
2/18
2/82
2/38
2/32
3/22
2/61
2/11
2/31
2/6
2/24
2/14
2/28
2/32

2/311
2/322
2/382
2/413
2/432
2/441
2/441
2/464
2/483
2/416
2/221
2/212
2/221
2/223
2/222
2/246
2/221
2/226
2/213
2/212
2/622
2/624
2/631
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همچنین ،به منظور اولويتبندی گويههای مربوط به
عوامل ايجادکنندة ريسک از ديدگاه کشاورزان از ضريب
تغییرات استفاده شد .نتايج اين بخش در جدول  0آمده
است .بر اساس نتايج جدول  0مشاهده میشود که کشاورزان
مورد مطالعه مهمترين عوامل ايجادکنندة ريسک را
«خشکسالی» و «درآمد ناکافی برای بازپرداخت وام»
میدانند .اين در حالی است که عوامل «دوری از بازار» و
«دسترسینداشتن به ارقام مقاوم» به عنوان عوامل
ايجادکنندة ريسک اهمیت کمتری دارند.
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تحلیل متغیرهای مربوط به مدیریت عوامل ریسک از
دیدگاه کشاورزان مورد مطالعه

عاملهای مربوط به مديريت ريسک در چهار عامل خالصه
شده است که عبارتند از :استراتژیهای مالی و تکنولوژی،
مديريت بازاريابی ،مديريت آب و خاک و مديريت کاشت که
هرکدام از اين عوامل شامل تعدادی متغیر هستند (جدول
 .)9بر اساس يافتهها مقدار  9/090 KMOو مقدار بارتلت
 0010/890به دست آمده که در سطح  %8معنیدار شده
است و نشاندهندة اين است که دادهها برای تحلیل عاملی .

جدول  .5مشخصات عاملهای استخراجشده از مدیریت ریسک
عاملها

مقدار ویژه

درصد واریانس

درصد تجمعی

1
2
3
4

4/834
3/241
2/282
2/283

24/161
16/224
14/112
12/413

24/161
42/311
22/284
62/611

جدول  .6مشخصات عاملهای استخراجشده در مدیریت ریسک
نام عامل

استراتژي هاي مالي و تکنولوژي

مديريت بازاريابي

مديريت آب و خاک

مديريت كاشت

متغیرها

بار عاملی

استفاده از تسهیالت بانکي (وام و)...
شركت در كالسهاي آموزشي
بیمهكردن محصول
داشتن مشاغلي غیر از كشاورزي
نقدينگي اضافي
كشت مشاركتي
استفاده از سموم دفع آفات و بیماري
استفاده از فناوريهاي جديد
پیشفروش محصول
فروش محصول به شركت تعاوني
خريد تضمیني از سوي دولت
تشکیل سنديکاي تولیدكنندگان
جلوگیري از واردات محصول در فصل برداشت
استفاده از سیستم آبیاري قطرهاي
استفاده از كودهاي بیولوژيکي
استفاده از زهکشي در اراضي
استفاده از ارقام مقاوم به خشکي
استفاده از ارقام اصالحشده
متناسبكردن كشت با برداشت مکانیزه

2/832
2/628
2/112
2/643
2/138
2/682
2/618
2/632
2/141
2/626
2/641
2/266
2/124
2/826
2/821
2/228
2/816
2/121
2/222

مناسب هستند .بر اساس اطالعات مندرج در جدول 1
بیشترين مقدار ويژه مربوط به عامل استراتژیهای مالی و
تکنولوژيکی است که مقدار آن  0/130است و در واقع

 00/89درصد واريانس با اين عامل تبیین شده است .مقدار
واريانس تبیینشده با اين پنج عامل  91/99درصد است و
 30/38درصد ديگر مربوط به عواملی است که در اين
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تحقیق شناسايی نشدهاند .بر اساس نتايج حاضر عامل
استراتژیهای مالی و تکنولوژيکی مهمترين شیوة مديريت
ريسک تولید پرتقال در منطقه است .عاملها به روش
واريماکس چرخش داده شدند و متغیرهای مربوط به هر
عامل شناسايی و عاملهای بهدستآمده نامگذاری شدند.
نتايج در جدول  9نشان داده شده است
همچنین ،برای اولويتبندی روشهای مديريت ريسک از
ديدگاه کشاورزان مورد مطالعه از ضريب تغییرات استفاده

شد .نتايج اين قسمت در جدول  0آمده است .بر اساس
نتايج جدول  0مهمترين عوامل برای مديريت ريسک از
ديدگاه کشاورزان «استفاده از ارقام مقاوم به خشکی» و
«بیمهکردن محصول» هستند .اين در حالی است که
عاملهای «کشت مشارکتی» و «داشتن مشاغل غیر
کشاورزی» نسبت به ساير عوامل مديريت ريسک از ديدگاه
کشاورزان اهمیت کمتری دارند.

جدول  .7اولویتبندی روشهای مدیریت ریسک کشاورزان
گویهها

 استفاده از ارقام مقاوم به خشکي بیمة محصوالت استفاده از ارقام اصالحشده تناوب كشت ،كودهاي بیولوژيکي فروش محصول به شركت تعاوني پیشفروش محصول متناسبكردن كشت با برداشت مکانیزه استفاده از سیستم آبیاري قطرهاي خريد تضمیني از سوي دولت استفاده از زهکش در اراضي استفاده از تسهیالت بانکي وام شركت در كالسهاي آموزشي استفاده از سموم دفع آفات و بیماريها جلوگیري از واردات محصول در فصل برداشت نقدينگي اضافي (پسانداز) تشکیل سنديکاي تولیدكنندگان استفاده از فناوريهاي جديد داشتن مشاغل غیر كشاورزي كشت مشاركتيبررسی رابطة بین مدیریت ریسک با سایر متغیرهای مورد
مطالعه

به منظور بررسی رابطة بین متغیرهای تحقیق (شامل دادههای
فاصلهای و نسبی) با مديريت کشاورزان مورد مطالعه بهترتیب از
ضرايب همبستگی پیرسون و اسپیرمن استفاده شد .نتايج
حاصل از اين قسمت در جدول  1آمده است.
نتايج جدول  1بیانگر آن است که بین مديريت ريسک
کشاورزان و متغیرهای شخصی آنان يعنی سطح تحصیالت،
سابقة کشت و میزان درآمد کشاورزی رابطة مثبت و
معنیداری وجود دارد؛ بدين معنی که کشاورزانی که از سطح
تحصیالت ،سابقة کشت بیشتر و درآمد کشاورزی بااليی

Mean

CV

4/12
2/41
3/23
2/12
3/41
2/18
3/21
3/22
3/11
2/32
2/43
2/42
2/18
2/22
2/28
2/62
2/38
2/21
2/43

2/111
2/213
2/361
2/312
2/421
2/431
2/461
2/212
2/214
2/23
2/223
2/222
2/221
2/262
2/622
2/638
2/641
2/613
2/611

برخوردارند توانايی بیشتری در مديريت ريسک دارند .اين در
حالی است که بین مديريت ريسک و میزان بدهی بانکی رابطة
منفی و معنیداری مشاهده شده است .در تفسیر اين يافته
میتوان گفت کشاورزانی که میزان بدهی بااليی دارند از
توانايی مديريت ريسک کمتری برخوردارند؛ همچنین نتايج
اين بخش نشان میدهد که بین مديريت ريسک و متغیرهای
سن ،تعداد افراد خانواده ،سطح زير کشت و میزان درآمد غیر
کشاورزی هیچ گونه رابطة معنیداری وجود ندارد .نتايج اين
قسمت با مطالعات ( .Yaghoubi et al )0999و Davie
( )0989مطابقت دارد.
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جدول  .5همبستگی بین میزان مدیریت ریسک در کشاورزان و سایر متغیرهای تحقیق
متغیر

 سن سطح تحصیالت تعداد افراد خانواده سابقة كشت سطح زير كشت میزان درآمد كشاورزي میزان درآمد غیر كشاورزي -میزان بدهي بانکي

* P ≤ 0.05 ** P ≤ 0.01

نتیجهگیری و پیشنهادها
اين تحقیق با درنظرگرفتن تأثیرپذيری فعالیتهای بخش
کشاورزی از طبیعت و تغییرات زيستمحیطی ،اجتماعی و
مالی ،که اين فعالیت را به فعالیتی پرخطر و توأم با ريسک
تبديل کرده است ،به بررسی عوامل مؤثر بر مديريت ريسک
پرداخته است .در بررسی عوامل مؤثر بر ريسک از ديدگاه
کشاورزان ،خشکسالی و نداشتن توان مالی کافی مهمترين
عاملهای ايجادکنندة ريسک در منطقهاند .آزمون همبستگی
بیانگر رابطة مثبت و معنیدار بین متغیرهای سطح
تحصیالت ،سابقة کشت و میزان درآمد کشاورزی و همچنین
رابطة منفی و معنیدار بین میزان بدهی بانکی با میزان
مديريت ريسک کشاورزان است.
همانطور که مشاهده شد ،تمام متغیرهايی که به نوعی
در ريسک اثرگذارند در چهار عامل جای گرفتهاند :اقلیمی و
محیطی ،آفات و بیماریها ،نهادهای و اقتصادی؛ همچنین
راهکارهايی ک ه برای مقابله با ريسک به کار برده شدهاند در
چهار عامل :استراتژیهای مالی و تکنولوژی ،مديريت
بازاريابی ،مديريت آب و خاک و مديريت کشت قرار گرفته-
اند .با توجه به تحلیلهايی که صورت گرفت ،مهمترين
عوامل تأثیرگذار در ايجاد ريسک عاملهای «خشکسالی» و
«درآمد ناکافی برای بازپرداخت وام» بودند .اين در حالی
است که عوامل «دوری از بازار» و «نداشتن دسترسی به
ارقام مقاوم» به عنوان عوامل ايجادکنندة ريسک اهمیت
کمتری داشتند .بهترين شیوة برخورد و مديريت ريسک
استفاده از ارقام مقاوم به خشکی و بیمة محصوالت بوده
است که اينها نیز بهترتیب در عامل مديريت کشت و

مدیریت ریسك

سطح معنیداری

r
2/223
*2/421
-2/118
**2/213
-2/211
*2/416
-2/128
*-2/132

p
2/226
2/211
2/263
2/223
2/281
2/226
2/218
2/241

استراتژیهای مالی و تکنولوژی قرار گرفتهاند که عاملهای
استخراجی از مديريت ريسک هستند .در تفسیر اين يافته
میتوان گفت بیمهکردن محصول خطرهايی مانند عوامل
ايجادکنندة منابع ريسک را رفع میکند ،اما نمیتواند عاملی
مانند بیثباتی قیمتها را به طور کامل از بین ببرد؛ چراکه
بیثباتی قیمتها به عنوان پديدهای مؤثر بر ريسک در بین
کشاورزان تا حد بسیار زيادی به عهدة دولتهاست و الزم
است که واردات و صادرات به صورت هوشمندانه و بهموقع
صورت گیرد تا باعث بیثباتی قیمتها در بازار نشود .افزون
بر اين ،نبود سیستم مشخص در زمینة فروش محصوالت
کشاورزی و رساندن محصوالت به دست مصرفکنندة
نهايی عالوه بر افزايش قیمت اين محصوالت سبب دلسردی
کشاورزان در تولید محصوالت مختلف میشود .اين در حالی
است که به دلیل پايینبودن قیمت خريد دالالن از کشاورزان
هزينههای بخش تولید جبران نمیشود ،به طوری که
کشاورزان در جبران هزينههای مختلف تولید محصول نیز
ناکام میمانند.
بر اساس نتايج تحقیق و وضعیت کنونی پیشنهادهايی
برای بهبود اين شرايط ارائه میشوند:
 .8با توجه به تحلیلهايی که صورت گرفت ،مشخص شد
که بین میزان تحصیالت کشاورز و موفقیت او در مديريت
ريسک رابطة مثبت ومعنیداری وجود دارد .پس میتوان
نتیجه گرفت که در زمینة تحصیالت ،آموزش و ترويج
کشاورزی بايد اقدامات جدیتری صورت گیرد؛ زيرا آگاهی
کشاورزان دربارة منابع ريسک مديريت آنها را بهبود می-
بخشد و بنابراين پیشنهاد میشود از روشهايی نظیر کارگاه

1393  بهار،1  شماره،45  دوره،تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران

 با توجه به بحث مديريت ريسک در کشاورزی به.3
 برنامهريزی و،عنوان يکی از اهداف و استراتژیهای اساسی
تعیین خط مشیهای اجرايی از طريق تشکیل سازمان يا
مؤسسة مديريت ريسک کشاورزی در کشور و بهکارگیری
متخصصان و صاحبنظران ذیربط به منظور هدايت و
برنامهريزی مناسب برای کاهش اثر خطرهای تهديدکننده در
بخش کشاورزی ضروری است؛
 گسترش بازارهای بورس کاالهای کشاورزی بسیار.0
حائز اهمیت است و بايد بیشتر مورد توجه قرار گیرد؛ چراکه
 بهويژه ريسکهای،يکی از راهکارها و ابزارهای کاهش ريسک
 در شرايط گذر از کشاورزی سنتی،قیمت و درآمد محصول
.به کشاورزی مدرن است
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 سخنرانیهای ترويجی، فیلمهای آموزشی ويدئويی،آموزشی
دربارة عوامل ايجادکنندة ريسک و کنترل آنها بیشتر
استفاده شود؛
 با وجود اينکه تعداد زيادی فارغالتحصیل جوان در.0
رشتههای مختلف کشاورزی وجود دارد اما همانطور که در
10 اين تحقیق مشاهده میشود میانگین سنی کشاورزان
سال است که اين نشانة بیانگیزگی و بیمیلی نیروی
تحصیلکرده به کشاورزی است؛ بنابراين اين مسئله نیازمند
توجه بیشتر دولت با درنظرگرفتن تسهیالت مناسب برای
افراد شاغل در اين بخش است تا بتواند توجه قشر جوان
تحصیلکرده در اين بخش را جلب کند؛
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