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 چکیده

 
در  دیتول سکیر تیریمدی راهبردها از استفاده بر ثرؤم عوامل شناختاین پژوهش با هدف 

و در چارچوب کلی تحقیقات پیمایشی به انجام رسیده است. جامعه  المیا استان کارانگندم بین
زار نفر بودند که حجم نمونه آماری به کمک ه ۵۵کاران استان ایالم به تعداد مآماری تحقیق گند

های ن شد. به منظور تشخیص پایایی قسمتنفر تعیی 380جدول کرجسی و مورگان تعداد 
از روش آلفا کرونباخ استفاده شد که مقدار ضریب محاسبه شده برای انجام مختلف پرسشنامه 

(. روایی محتوایی پرسشنامه نیز با نظرخواهی از α>82/0<90/0تحقیق قابل قبول بود )
انجام  20SPSSافزار استفاده از نرمها با کارشناسان مرتبط با موضوع، تأمین شد. پردازش داده

گرفت. نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه در راستای بررسی نقش متغیرهای مستقل در تبیین متغیر 
وابسته نشان داد که متغیرهای سطح زیر کشت گندم بیمه شده، عوامل ترویجی، عوامل اجتماعی، 

درصد از واریانس متغیر  4/46عوامل اقتصادی، درآمد کل خانوار و تحصیالت در مجموع  
وابسته را تبیین کردند. نتایج حاصل از تحلیل مسیر نشان داد متغیرهایی که بیشترین واریانس را 

کاران تبیین کردند، عوامل در سطح استفاده از راهبردهای مدیریت ریسک تولید در بین گندم
 اجتماعی، عوامل ترویجی و سطح زیر کشت گندم بیمه شده بودند.

 

کار، مدیریت ریسک تولید، راهبردهای مدیریت ریسک، کشاورزان گندم واژگان کلیدی: 

 استان ایالم.

 

 مقدمه

لی که همواره از ديرباز در رابطه با تولید يکی از مساي

کید بوده است، أدر بخش کشاورزی مورد توجه و ت ويژهبه 

انگاری مخاطرات قهری و غیرقابل کنترل و حتی ساده

تولیدات زراعی  برخی از بدهیات در رابطه با  کشت و کار

طوری که زيان ناشی از عدم توجه به اين به بوده است،

ل و اقدامات پیشگیرانه، زيان قابل توجهی را به بخش يمسا

 تولید ملی و نیز اقتصاد کشاورزان وارد نموده است
(Coble, 2007).  

 یدر رابطه با راهبردها ایهای گستردهپژوهشامروزه 

در حوزه کشاورزی صورت گرفته  دیسک توليت ريريمد

ان زبه آگاهی و شناخت کشاور هاپژوهشاکثر اين  که در

ند. اهای احتمالی ايجاد ريسک تولید اشاره داشتهاز زمینه

بنابراين، کشاورزان به عنوان عوامل تولید، نقش بسزايی 

  بینیهای غیرقابل پیشدر تقلیل و يا تزايد ريسک
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مطالعات نشان  ،عالوه بر اين (Coble, 2010). اندداشته

 دهد که شناسايی راهبردهای مديريت ريسک تولیدمی

کاهش پیامدهای منفی منابع ريسک در توسعه  منجر به

-یممستقیم توسعه شهری، طور غیرحتی به روستايی و

پژوهش پیرامون راهبردهای مديريت ريسک تولید . شود

نیازهای اطالعاتی کشاورزان در زمینه  باعث شناسايی

از ريسک گردد. می یدتول راهبردهای مديريت ريسک

ور طتولید تعاريف مختلفی در منابع ذکر شده است. به

ريسک تولید ناشی از فرآيندهايی است که رشد  ،کلی

طبیعی محصول را تحت تأثیر خود قرار داده و موجب 

ود. شتغییر در کمیت و کیفیت محصول تولید شده می

منابع اين ريسک شامل: آب و هوا )خشکسالی، سیل، 

رات دما، تگرگ، طوفان، سرمای ناگهانی، گردباد(، تغیی

های هرز، عدم حاصلخیزی خاک، ها، علفآفات و بیماری

؛ Green, 2003 ) غیره استتاريخ کاشت، روش تولید و 

Hardaker,2006 ؛Rostami et al.,2007.)  با اين حال، به

له ید به وسیسک توليت ريريمد یمنظور تبیین راهبردها

از قبیل اطالع و آگاهی کافی از  یعوامل مهم کاران،گندم

استانداردهای استفاده از کود شیمیايی، رعايت زمان 

ها، کشاستانداردهای استفاده از علف مناسب کاشت،

رعايت زمان مناسب شخم، آزمايش خاک، تأمین عناصر 

بینی هواشناسی، استفاده شیمورد نیاز خاک، استفاده از پ

تفاده از سیستم آبیاری کم مصرف از ارقام پرمحصول، اس

ی بر اثیر قابل مالحظهأتوانسته ت و استفاده از ارقام مقاوم

کاهش اتالف و نیز افزايش بازدهی تولید در واحد سطح 

 (Press, 2007). داشته باشد

يکی از محصول گندم  ،بین محصوالت زراعیدر  

محصوالت استراتژيک در حوزه تولیدات زراعی بوده که 

اشد بمیکشور، بسیار قابل توجه  غذايین در بخش سهم آ

، خسارت قابل اين محصول و هرگونه خلل در زمینه تولید

 بر اساس .(Coble, 2007) بار آوردبه تواندتوجهی را می

استان ايالم به علت شرايط گرفته،  صورت هایپژوهش

 هايی از قبیلريسکپیوسته در معرض  ،خاص جغرافیايی

 قرار دارد، صاعقه و طوفان تگرگ، ،سیل خشکسالی،

 نیز ن نظیر گندمآ محصوالتبخش کشاورزی و أ مسلم

پیامد وقوع ر و آثا ،ردیگیتحت تأثیر اين حوادث قرار م

بر پیکره بخش کشاورزی باعث شده عالوه بر ها اين پديده

-بار گسترده اقتصادی، اجتماعی، زيستآثار مخرب و زيان

به ويژه و  تولیدکنندگان ،محیطی هر ساله کشاورزان

یان که کشاورزی و دامداری شغل اصلی آنان و يروستا

شار مالی فراوانی را ، فباشدیممنبع تأمین امرار معاش 

اطالعات دريافتی از اداره کل  ،ند. همچنینمتحمل شو

 30حاکی از کاهش  29/12/91هواشناسی استان تا تاريخ 

( 90 - 91)درصدی میانگین بارش نسبت به سال زراعی 

ی )دوره آمارت درصدی نسبت به میانگین بلندت مد 37و 

ای که تأخیر سه ماهه بارندگی در گونهموجود( بوده به

( و کاهش شديد نزوالت جوی 91 – 92فصل زراعی )

و تداوم و  هاچاه، هاچشمه، هاخانهضمن تقلیل آب رود

مزارع استان با  درصد 40تشديد خشکسالی سبب شد تا 

خطر عدم تولید مواجه شود، که کمبود منابع آب حاصل 

از استمرار پديده خشکسالی و خسارت مضاعف وقوع 

روز و سرما و يخبندان بین  45-74پديده گرد و غبار بین 

روز در مناطق مختلف استان، کشاورزان و مجريان  47-4

واحدهای تولیدی بخش کشاورزی را با کاهش تولید و 

 ,Golshani)رآمد و مشکالت مالی مواجه نموده است د

2012.)   
در ارتباط با راهبردهای مديريت ريسک تولید در  

بخش کشاورزی مطالعات مختلفی صورت گرفته است. 

Geravandi and Alibaygi (2009)  در تحقیقی نشان

دادند که کشاورزان با راهبردهای جديد مديريت ريسک 

و  دارنداندکی آشنايی وط در حد تولید، مانند کشت مخل

در اقدامات خود بیشتر به استفاده از راهبردهای سنتی 

اند. مانند استفاده از کودهای شیمیايی بسنده کرده

متغیرهايی که بیشترين واريانس را در سطح استفاده از 

راهبردهای مديريت ريسک تولید تبیین کردند، سن، 

 بودند.  کشاورزمقدار زمین زارع و درآمد کل 

Yaghoubi et al., (2010)  نشان  ديگردر پژوهشی

 ،دادند که مديريت ريسک در اکثريت کشاورزان مورد نظر

خیلی ضعیف قرار دارد. تحلیل روابط  در سطوح ضعیف و

-که رابطه معنی ندبین عوامل و میزان ريسک نشان داد

میزان مشارکت،  داری بین متغیرهای سطح تحصیالت،

های اطالعاتی، میزان بدهی بانکی کانال استفاده ازمیزان 

و درآمد کشاورزی با میزان مديريت ريسک کشاورزان 

نشان داد که در  ایمطالعهدر  Rosta (2008) .رددا وجود

های تولید گندم، سازوکارهای مرحله شناسايی ريسک
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 یهادر مرحله ارزيابی اثرات ريسک ،گروهی و انبوهی

انفرادی و استفاده از  -کارهای گروهیتولید گندم، سازو

ها و ابزارها، راهبردهادر مرحله شناسايی  ،های بومیتشکل

-های راديويی و تلويزيونی، در مرحله روشطراحی برنامه

مديريت ريسک،  راهبردهای مناسب انتخاب ابزار و 

 کید بر دانش بومی بر ريسکأانفرادی با ت -سازوکار گروهی

 اند.بودهثر ؤتولید گندم، م

Asgary and Aboghadareh (2011)  در تحقیقی به

 ،که بین متغیرهای سطح تحصیالت اين نتیجه رسیدند

 ،میزان عملکرد ،آگاهی از اهداف بیمه ،سابقه کشت گندم

درآمد حاصل از  ی وهای اطالعاتمیزان استفاده از کانال

-رابطه مثبت و معنی تولید مديريت ريسک باکشاورزی 

 در Amani and Nekandish (2010) وجود دارد.داری 

تحقیقی نشان دادند که بین تحصیالت، دانش فنی، نگرش 

ريسک، درآمد محصول و  در زمینه راهبردهای مديريت

کارگیری های ترويجی با سطح بهشرکت در کالس

-راهبردهای تولید زراعی مديريت ريسک توسط گندم

 Torkamani دارد.داری وجود کاران رابطه مثبت و معنی

در پژوهشی به اين نتیجه رسید که عواملی مانند:  (2000)

های ترويجی و داشتن شغل باسوادی، شرکت در کالس

-جانبی در افزايش کارايی فنی کشاورزان و کاهش ريسک

 گريزی آنان رابطه مستقیمی وجود دارد.

 Acker (2007)  در پژوهشی به بررسی عوامل

پذيری گندمثر در ريسکؤشناختی ماجتماعی و جامعه

کاران شهر پونا در ايالت راولپندی هندوستان پرداخت. 

مشارکت ، نتايج اين پژوهش نشان داد که رفاه اجتماعی

 به پرسنل ترويجی کارانگندم و میزان اعتماد اجتماعی

ع ی دارد. همچنین بین نويثیر بسزاأپذيری آنها تدر ريسک

 باو مدت تجربه در کشاورزی  کاران و سابقهنگرش گندم

داری ها رابطه مثبت و معنیپذيری آنمیزان ريسک

ای نشان در مطالعه Lu et al. (2008)  ت.گزارش شده اس

دادند که بین متغیرهای سن، سطح تحصیالت، اندازه 

مزرعه، درآمد، میزان مشارکت اجتماعی و استفاده از 

داری با عنیای رابطه مثبت و ممشاوره -خدمات آموزشی

 میزان استفاده از راهبردهای مديريت ريسک وجود دارد.

Velandia et al. (2009) ای نشان دادند که در مطالعه

ترين فاکتورهای مؤثر بر پذيرش ابزارهای برخی از مهم

مديريت ريسک شامل درآمدهای غیرزراعی، آموزش، سن 

 باشند.و میزان مالکیت زراعی می

Jackman et al., (2015)  در تحقیقی نشان داد که

افزايش آگاهی کشاورزان، بهبود و ارتقاء زندگی کشاورزان، 

بکارگیری منابع مالی جايگزين و تغییر نگرش آنان به 

. باشندمیترين راهبردهای مديريت ريسک عنوان مهم

Burak et al. (2015)  در پژوهشی به بررسی شناسايی

لید در بین کشاورزان های ريسک توترين استراتژیمهم

فرنگی پرداختند. نتايج نشان داد که عامل درآمد توت

ترين استراتژی مديريت ريسک تولید پايدار به عنوان مهم

نتايج نشان داد از جمله  ،شناسايی شد. همچنین

راهکارهای ريسدن به درآمد پايدار بهبود حاصلخیزی 

ی و زهای کشاورکارگیری فناوریهخاک، کیفیت تولید، ب

 آگاهی از اصول بازاريابی معرفی شدند. 

و اهمیت محصول  تولید ريسک گستردة دامنة وجود

ايالم و از  استان در کشاورزی دنبال آن بخشگندم و به

طرف ديگر نبود يک مطالعه جامع از عوامل تأثیرگذار بر 

کارگیری راهبردهای مديريت ريسک تولید در سطح هب

سبب شد که در اين تحقیق  مطالعه،جامعه آماری مورد 

 آن مديريتی راهبردهای و تولید ريسک به بررسی موضوع

 پرداخته شود. کار در استان ايالممیان کشاورزان گندم در

وامل ع بر اين اساس، تحقیق حاضر با هدف کلی شناسايی

مؤثر بر استفاده از راهبردهای مديريت ريسک تولید در 

الم صورت گرفته است. در جهت کاران استان ايبین گندم

دستیابی به اين هدف، اهداف اختصاصی زير مورد نظر 

 باشد:می

 کاران،گندمی احرفه وی فرد هاییژگيوی بررس

کاران از منابع ايجاد ريسک تعیین میزان آگاهی گندم

 تولید،

 سکير تيريمدی راهبردها بکارگیری یبندتياولو

 ن وگندمکارا توسط دیتول

ی راهبردها از استفاده زانیم بر ثرؤم عواملی بررس

 ن.گندمکارا توسط دیتول سکير تيريمد

 

 بر ثرؤم عواملبر اساس مطالعات صورت گرفته 

 در بین    دیتول سکير تيريمدی راهبردها از استفاده

. شايان ذکر است ترسیم شد 1 شکلبه صورت  کارانگندم

کارگیری راهبردهای مديريت ريسک تولید توسط هب
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های کشاورزان متأثر از عوامل مختلفی همچون: ويژگی

ای کشاورزان، عوامل اقتصادی، عوامل فردی و حرفه

باشد که هر کدام از اين اجتماعی و عوامل ترويجی می

های مرتبط قابل سنجش عوامل از طريق تعدادی از مؤلفه

 هستند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 چارچوب مفهومی تحقیق -1 شکل

 

 اهمواد و روش

های حاضر به لحاظ ماهیت از نوع پژوهشپژوهش 

کمّی و از نظر هدف کاربردی است، همچنین، از لحاظ 

 -ماهیت موضوع يا مسأله مورد تحقیق، روش تحقیق علّی

اده از ق، میزان استفارتباطی است. متغیر وابسته اين تحقی

بود که میزان اين انواع راهبردهای مديريت ريسک تولید 

ای لیکرت )بسیارکم تا پنج گزينهدانش از طريق طیف 

-مجامعه آماری اين پژوهش گند بسیارزياد( سنجیده شد.

زار ه 55بالغ بر  هاآنکاران استان ايالم است که تعداد 

-نمونه باشد. برای انتخاب نمونه آماری، از روشنفر می

ی با انتساب متناسب برای انجام اطبقهگیری تصادفی 

دين صورت که در ابتدا از هشت . بدگیری استفاده شنمونه

دهستان و از بین اين  21شهرستان استان ايالم، تعداد 

صورت تصادفی انتخاب روستا به  25، تعداد دهستانتعداد 

کاران روستاهای منتخب متناسب با حجم نمونه، مو از گند

گیری صورت پذيرفت. حجم به صورت تصادفی نمونه

نفر تعیین  380ان نمونه بر اساس جدول کرجسی و مورگ

 های مورد نیاز از پرسشنامه ایشد. جهت گردآوری داده

 

 های فردی و متشکل از شش بخش سنجش ويژگی

گويه(،  9سؤال باز و بسته(، عوامل ترويجی ) 8ای )حرفه

گويه(،  12گويه(، عوامل اجتماعی ) 10عوامل اقتصادی )

و گويه(  13میزان آگاهی از منابع ريسک تولید گندم )

میزان استفاده از انواع راهبردهای مديريت ريسک تولید 

های پرسشنامه گويه( استفاده شد. اکثر گويه 34گندم )

 در قالب طیف لیکرت پنج سطحی از بسیارکم تا بسیار

اند. روايی محتوايی پرسشنامه با سنجیده شده زياد

استفاده از نظرات جمعی از اساتید ترويج و آموزش 

آزاد اسالمی واحد ايالم مورد تأيید قرار  گاهکشاورزی دانش

گرفت. برای تعیین پايايی پرسشنامه با استفاده از آزمون 

نسخه پرسشنامه خارج از جامعه  30مقدماتی، تعداد 

-آماری تکمیل گرديد و مقدار آلفای کرونباخ برای قسمت

دست آمد به 90/0و  82/0های مختلف پرسشنامه بین 

ها در دو بخش توصیفی )میانگین،       برای پردازش داده

معیار، ضريب تغییرات، درصد و نما( و تحلیلی انحراف

-)ضرايب همبستگی، رگرسیون و تحلیل مسیر( از   نرم

 استفاده گرديد.  20SPSS افزار

 

 

 

 

میزان استفاده از 

راهبردهای مديريت ريسک 

 تولید

 عوامل ترويجی

 عوامل اقتصادی

 عوامل اجتماعی

های فردی و ويژگی

 ایحرفه
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 نتایج و بحث
 اي پاسخگويانهاي فردي و حرفهتوصيف ويژگی

سال بود  47کاران در اين پژوهش، میانگین سن گندم

سال سن  88ترين آنها سال و مسن 20که جوانترين آنها 

درصد(  1/67نفر ) 255داشتند. اکثر گندم کاران به تعداد 

 8/80نفر ) 307از تحصیالت زير ديپلم برخوردار بودند. 

 درصد( 2/19نفر ) 73درصد( از آنان ساکن روستا و مابقی 

نفر  12رين نفر و بیشت 2شهری بودند. کمترين بعد خانوار 

 20کمترين میزان درآمد سالیانه خانوار،  ،بود. همچنین

میلیون ريال، بود.  200میلیون ريال و بیشترين میزان آن 

 10کمترين میزان درآمد سالیانه حاصل از تولید گندم، 

میلیون ريال  120میلیون ريال و بیشترين میزان آن رقم  

 55تا  2ین بود. میزان سطح زير کشت گندم بیمه شده، ب

 (.1هکتار متغیر بود )جدول 

 
 ( =380n)ای پاسخگويان های فردی و حرفهويژگی -1 جدول

 بیشینه کمینه نما انحراف معیار میانگین متغیر

 88 20 40 41/9 47 سن )سال(

 - - سوادبی - - سطح تحصیالت

 12 2 5 20/2 6 تعداد افراد خانوار

 200  20 70 02/40 90 درآمد کل خانوار )میلیون ريال(

 120 10 60 40/20 50 درآمد سالیانه از گندم  )میلیون ريال(

 55 2 20 71/8 25 سطح زير کشت گندم بیمه شده )هکتار(

 های تحقیقمنبع: يافته*    
 

منابع ايجاد ريسک کاران از تعيين ميزان آگاهی گندم

 توليد

-ها، میانگین کل میزان آگاهی گندمبر اساس يافته

با انحراف  93/2کاران از منابع ايجاد ريسک تولید گندم 

است که حاکی از میزان آگاهی متوسط گندم  08/1معیار 

 "یخشکسال"گويه  باشد.کاران از منابع ريسک تولید می

اول قرار دارد.  در رتبه 212/0با کمترين ضريب تغییرات 

و  "سیل"، "تگرگ"های به ترتیب، گويه ،همچنین

 (. 2های آخر قرار دارند )جدول در رتبه" طوفان"

 

 (=n 380کاران از منابع ايجاد ريسک تولید گندم )آگاهی گندممرتبط با  هایگويه بندیرتبه -2جدول 

 رتبه ضريب تغییرات ایمیانگین رتبه انحراف معیار هاگويه

 1 212/0 28/4 91/0 خشکسالی

 2 291/0 46/3 01/1 آفت سن گندم

 3 299/0 97/2 89/0 سرمازدگی محصول

 4 316/0 06/3 97/0 موقع و ناگهانیهای بیبارندگی

 5 365/0 15/3 15/1 کاهش حاصلخیزی خاک

 6 383/0 74/2 05/1 زنگ گندم

 7 388/0 09/3 20/1 های هرزعلف

 8 390/0 51/2 98/0 عدم دسترسی به موقع به نیروی کار
 9 402/0 91/2 17/1 سیاهک گندم

 10 426/0 65/2 13/1 جوندگان و حشرات )ملخ(
 11 455/0 72/2 24/1 تگرگ

 12 502/0 25/2 13/1 سیل

 13 536/0 31/2 24/1 طوفان
   93/2 08/1 جمع کل

 بسیارزياد -5زياد       -4متوسط       -3کم     -2کم    بسیار -1ها:  مقیاس رتبه* -3کم     -2کم    بسیار -1ها:  مقیاس رتبه *
 
 

 

 

 



 1395، 2، شماره 47-2دوره  مجله تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ايران           472

 
 

 تيريمدي راهبردهابکارگيري ي بندتياولو

 گندمکاران توسط ديتول سکير

گردد ( مالحظه می3گونه که در جدول )همان

با کمترين ضريب  "کاشت مناسب زمان رعايت"گويه 

به  ،همچنین .در رتبه اول قرار دارد 152/0تغییرات 

 وجین"، "حیوانی از کود استفاده"های ترتیب، گويه

 رعايت"و  "پرمحصول ارقام از استفاده"، "موقع به

در رتبه دوم تا پنجم قرار  "شخم مناسب زمان

 با ضريب تغییرات "بیمه محصول"اند و گويه گرفته

ها در رتبه آخر قرار دارد. بر اساس يافته 696/0

میانگین کل میزان استفاده از راهبردهای مديريت 

با انحراف معیار  55/3کاران ريسک تولید توسط گندم

 باشد. در سطح متوسط به باال می 22/1
 

 (=380n) دیتول سکير تيريمد یراهبردهاکارگیری هب هایبندی گويهاولويت -3جدول 
 رتبه ضريب تغییرات ایمیانگین رتبه انحراف معیار هامؤلفه

 1 152/0 34/4 66/0 کاشت مناسب زمان رعايت

 2 206/0 17/4 86/0 حیوانی از کود استفاده

 3 245/0 36/4 07/1 شخم مناسب زمان رعايت

 4 258/0 06/4 05/1 پرمحصول ارقام از استفاده

 5 262/0 93/3 03/1 موقع به وجین

 6 267/0 96/3 06/1 کاشت ساير محصوالت در کنار گندم

 7 268/0 17/4 12/1 رعايت تناوب زراعی

 8 284/0 80/3 08/1 فروش محصول به شرکت تعاونی

 9 289/0 15/4 20/1 کاشت فنی اصول رعايت

 10 290/0 17/4 21/1 رعايت اصول فنی برداشت

 11 291/0 22/4 23/1 خالص بذرهای از استفاده

 12 297/0 13/4 23/1 رعايت اصول فنی داشت

 13 323/0 52/3 14/1 هواشناسی بینیاز پیش استفاده
 14 329/0 46/3 14/1 شیمیايی کود از استفاده

 15 347/0 51/3 22/1 خاک نیاز مورد عناصر تأمین

 16 347/0 85/2 99/0 هوا بینیپیش برای بومی دانش از استفاده

 17 361/0 18/3 15/1 کشت مشارکتی با ديگر کشاورزان

 18 366/0 93/3 44/1 استفاده از بذور ضدعفونی شده

 19 369/0 63/3 34/1 های دولتیاستفاده از وام

 20 378/0 54/3 34/1 زودرس ارقام از استفاده

 21 383/0 99/3 53/1 هاکشاستفاده از علف

 22 395/0 21/3 27/1 روز اواسط در آبیاری از اجتناب

 23 405/0 16/3 28/1 مخلوط ها و کشتفعالیت سازیمتنوع
 24 409/0 54/3 45/1 مقاوم ارقام از استفاده

 25 422/0 05/3 29/1 مصرفهای آبیاری کماستفاده  از سیستم

 26 439/0 05/4 90/0 داشتن مشاغلی غیر از کشاورزی

 27 439/0 28/3 44/1 ترکاشت ارقامی از گندم با دوره رشد کوتاه
 28  453/0 02/3 37/1 فروش محصولپیش

 29 461/0 36/2 09/1 استفاده از سولفات برای مبارزه با موش صحرايی

 30 465/0 01/3 40/1 کشآفت شیمیايی ازسموم استفاده

 31 465/0 94/2 37/1 بیولوژيکی هایروش از استفاده

 32 497/0 34/3 66/1 خاک آزمايش

 33 538/0 47/2 33/1 های غیردولتیاستفاده از وام

 34 696/0 47/2 72/1 بیمه محصول

   55/3 22/1 جمع کل

 بسیار زياد -5زياد       -4متوسط       -3کم     -2بسیار کم     -1ها:      مقیاس رتبه *
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 کارگيري راهبردهايهبندي عوامل ترويجی مؤثر بر برتبه

 مديريت ريسک توليد

-هها، میانگین کل عوامل ترويجی در باساس يافتهبر

با  98/2ديريت ريسک تولید گندم کارگیری راهبردهای م

است که حاکی از تأثیرگذاری متوسط  1انحراف معیار 

تماس با مروجان "گويه  باشد.عوامل ترويجی می

ها و شرکت در کالس"و  "ناظرين کشاورزی "کشاورزی

 تبا کمترين ضريب تغییرا "ترويجی -های آموزشیدوره

يدگاه از د ،های نخست قرار گرفتند. همچنیندر رتبه

خر های آرتبه "راديو"و  "تلويزيون"های پاسخگويان گويه

کارگیری راهبردهای مديريت هرا به لحاظ اثرگذاری بر ب

 (. 4باشند )جدول ريسک دارا می

کارگيري هبندي عوامل اقتصادي مؤثر بر برتبه

 راهبردهاي مديريت ريسک توليد

ثر مؤها، میانگین کل عوامل اقتصادی بر اساس يافته

در بکارگیری راهبردهای مديريت ريسک تولید گندم 

است که حاکی از تأثیرگذاری  01/1با انحراف معیار  65/3

 افزايش "گويه  باشد.متوسط تا زياد عوامل اقتصادی می

افزايش میزان درآمد  "، " درآمدهای غیرزراعی کشاورز

با  "افزايش قیمت فروش محصول "و  " زراعی کشاورز

د های نخست قرار گرفتندر رتبه تريب تغییراکمترين ض

 (. 5)جدول 

 
 (=n 380)کارگیری راهبردهای مديريت ريسک تولید هعوامل ترويجی مؤثر بر ب بندیرتبه -4جدول 

 رتبه ضريب تغییرات ایمیانگین رتبه انحراف معیار هاگويه

 1 268/0 45/3 95/0 تماس با مروجان کشاورزی

 2 277/0 28/3 91/0 ناظرين کشاورزی

 3 316/0 06/3 97/0 ترويجی -های آموزشیها و دورهشرکت در کالس

 4 322/0 22/3 04/1 ای جهادکشاورزیمشاوره -استفاده از خدمات آموزشی

 5 324/0 11/3 01/1 های آموزشیکارگاه

 6 375/0 37/2 89/0 های ترويجیسخنرانی

 7 383/0 74/2 05/1 نشريات و مجالت ترويجی

 8 388/0 09/3 20/1 تلويزيون

 9 406/0 41/2 98/0 راديو

   98/2 1 جمع کل

 بسیارزياد -5زياد       -4متوسط       -3کم     -2کم    بسیار -1ها:  مقیاس رتبه * 

 

 (=n 380)کارگیری راهبردهای مديريت ريسک تولید هعوامل اقتصادی مؤثر بر ب بندیرتبه -5جدول 

 رتبه ضريب تغییرات ایمیانگین رتبه انحراف معیار هاگويه

 1 198/0 44/4 88/0 افزايش درآمدهای غیرزراعی کشاورز

 2 230/0 08/4 94/0 افزايش میزان درآمد زراعی کشاورز

 3 244/0 56/3 87/0 افزايش قیمت فروش محصول

 4 247/0 24/4 05/1 های تولیدنهادهکاهش قیمت 

 5 287/0 41/3 98/0 افزايش امکان دسترسی کشاورزان به وام

 6 293/0 37/3 99/0 افزايش عملکرد در واحد سطح

 7 294/0 11/4 21/1 افزايش سطح زير کشت

 8 316/0 06/3 97/0 های تولیدکاهش هزينه

 9 341/0 22/3 01/1 اندازافزايش پس

 10 362/0 09/3 12/1 گذاریمیزان سرمايهافزايش 

   65/3 01/1 جمع کل

 بسیارزياد -5زياد       -4متوسط       -3کم     -2کم    بسیار -1ها:  مقیاس رتبه *
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کارگيري هبندي عوامل اجتماعی مؤثر بر برتبه

 راهبردهاي مديريت ريسک توليد

ها، میانگین کل عوامل اجتماعی مؤثر يافتهبر اساس 

با  51/3کارگیری راهبردهای مديريت ريسک تولید هدر ب

است که حاکی از تأثیرگذاری متوسط  98/0انحراف معیار 

اعتماد کشاورزان  "گويه  باشد.تا زياد عوامل اجتماعی می

اعتماد کشاورزان  "، "نسبت به مسئولین جهاد کشاورزی

ارتباط مسئولین جهاد  "و  " ین ناظرنسبت به مهندس

در  تبا کمترين ضريب تغییرا " کارانکشاورزی با گندم

 (. 6های نخست قرار گرفتند )جدول رتبه

 
 (=n 380)کارگیری راهبردهای مديريت ريسک تولید هعوامل اجتماعی مؤثر بر ب بندیرتبه -6جدول 

 بسیارزياد -5زياد       -4متوسط       -3کم     -2کم    بسیار -1ها:  مقیاس رتبه *

 

همبستگی بين متغيرهاي تحقيق و ميزان 

 ريسک توليد تيريمدي راهبردهاکارگيري هب
دهد که نشان می 7نتايج ضريب همبستگی در جدول 

سطح تحصیالت، درآمد کل خانوار، سطح میان متغیرهای 

زير کشت گندم بیمه شده، عوامل ترويجی، عوامل 

ی ادهراهبربکارگیری با میزان  اجتماعی و عوامل اقتصادی

 دار وجود دارد.رابطه مثبت و معنی دیتول سکير تيريمد

درحالی که بین متغیرهای سن، تعداد افراد خانوار و میزان 

ی راهبردهابکارگیری درآمد سالیانه از گندم با میزان 

 (.7رابطه وجود ندارد )جدول  دیتول سکير تيريمد

 
 (=380n) از متغیرهای مستقل با برخی دیتول سکير تيريمدی راهبردهاکارگیری هبمیزان  نرابطه بی -7جدول 

 داریسطح معنی ضريب همبستگی متغیرهای مورد مطالعه

 002/0 191/0** تحصیالت

 740/0 020/0 سن
 000/0 405/0** درآمد کل خانوار

 122/0 048/0 میزان درآمد سالیانه از گندم
 481/0 040/0 خانوارتعداد افراد 

 000/0 603/0** سطح زير کشت گندم بیمه شده
 000/0 516/0** عوامل ترويجی

 000/0 503/0** عوامل اجتماعی
 000/0 412/0** عوامل اقتصادی

 p                      =*05/0≤ p  ≥01/0داری:           **= سطوح معنی 
 

 

 رتبه ضريب تغییرات ایمیانگین رتبه انحراف معیار هاگويه

 1 211/0 34/4 92/0 اعتماد کشاورزان نسبت به مسئولین جهاد کشاورزی 

 2 234/0 09/4 96/0 اعتماد کشاورزان نسبت به مهندسین ناظر

 3 243/0 15/4 01/1 کارانارتباط مسئولین جهاد کشاورزی با گندم

 4 248/0 78/3 94/0 حضور رهبران محلی 

 5 271/0 64/3 99/0 حضور شوراها

 6 274/0 46/3 95/0 کارپذيری کشاورزان گندممسئولیت

 7 282/0 47/3 98/0 توجه و بکارگیری دانش بومی

 8 285/0 36/3 96/0 حضور کشاورزان پیشرو

 9 341/0 22/3 01/1 مشورت با کشاورزان ديگر

 10 345/0 07/3 06/1 گروهیهای مشارکت کشاورزان در فعالیت

 11 349/0 75/2 96/0 توجه به دانش فنی جديد
 12 356/0 89/2 03/1 های غیردولتیحمايت سازمان

   51/3 98/0 جمع کل



 475                       ... تيريمدی راهبردها از استفاده بر ثرؤم عواملتحلیل : و چهارسوقی امینعزيزی  

 

يري بکارگبررسی تآثير متغيرهاي مورد مطالعه بر ميزان 

 ديتول سکير تيريمدي راهبردها

ر سطح زير کشت گندم متغیشش حاضر  پژوهشدر 

بیمه شده، عوامل ترويجی، عوامل اجتماعی، عوامل 

اقتصادی، درآمد کل خانوار و تحصیالت به روش گام به 

ود از ور پس گام ششمدر گام وارد معادله رگرسیون شدند. 

 يعنی "تحصیالت"متغیر ،1x و 2xو  3xو  4xو  5x متغیرهای

6x  وارد معادله رگرسیون گرديد که ضريب همبستگی

برابر  (2R) و ضريب تعیین 683/0( برابر Rچندگانه )

 464/0برابر  (AD2R) و ضريب تعیین تعديل شده 466/0

کمتر از  مقداردر  F=234/226 ،همچنین .محاسبه شد

01/0=p با مشاهده ضريب تعیین  .باشددار میمعنی

درصد از  4/46توان اظهار کرد که می تعديل شده،

استفاده از راهبردهای میزان »واريانس متغیر وابسته 

 «کاران استان ايالممديريت ريسک تولید در بین گندم

قابل تبیین   6xو  5xو  4x  و 3x و 2xو  1xمتغیرهای  توسط

 (.8است )جدول 

 

 ضرايب متغیرهای وارد شده بر معادله رگرسیون  -8 جدول

Sig T Beta خطای استانداردB  B متغیر 

 ضريب ثابت 231/11 815/0 - 270/13 000/0

 (1xسطح زير کشت گندم بیمه شده ) 348/0 023/0 306/0 681/12 000/0

 (2xعوامل ترويجی ) 379/1 192/0 221/0 760/10 000/0

 (3xعوامل اجتماعی ) 684/0 037/0 360/0 568/16 000/0

 (4xعوامل اقتصادی ) -037/0 034/0 -019/0 -004/1 315/0

 (5xدرآمد کل خانوار ) 001/0 021/0 030/0 550/1 110/0

 (6xتحصیالت ) 008/0 035/0 006/0 330/0 479/0

 

معادله خط  ،توجه به ضرايب جدول باالبا 

 باشد: به صورت ذيل می ششمرگرسیون در گام 
+ .008 5 X+ .001 4 X.037 -+ 3 X+ .684 2 X1.379 

  6 X + 1X= 11.231 + .348 'Y 
بررسی اثرات مستقيم و غيرمستقيم متغيرهاي مستقل 

 بر متغير وابسته

اثرات در اين پژوهش با استفاده از تحلیل مسیر 

مستقیم و غیر مستقیم متغیرهای مستقل بر وابسته مورد 

ارزيابی قرار گرفت. مجموع اثرات مستقیم و غیرمستقیم 

( 9متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته پژوهش در جدول )

ه شده است. به منظور تدوين مدل در مرحله اول از يارا

رگرسیون چندگانه به شیوه گام به گام، استفاده شد و 

کلیه متغیرهای پژوهش وارد و همبستگی آنها مورد 

ارزيابی قرار گرفت. در اين پژوهش برای تعیین کارايی و 

برآورد واريانس تبیین شده متغیر وابسته به وسیله 

استفاده شده  2Rمتغیرهای مستقل پژوهش از ضريب 

توان نتیجه ( میAD2R) 464/0ار است. با توجه به مقد

درصد تغییرات متغیر وابسته ناشی از  4/46گرفت که 

باشد. مدل اثر مستقیم و تأثیرات متغیرهای مستقل می

غیرمستقیم متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته پژوهش 

  ه گرديده است.ي( ارا2در نمودار )
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 ع اثرات مستقیم و غیرمستقیم متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته پژوهشمجمو -9جدول 
مجموع تأثیرات مستقیم و غیر  نوع تأثیر بر متغیر وابسته متغیرها

 غیرمستقیم مستقیم مستقیم

 306/0 - 306/0 سطح زير کشت گندم بیمه شده

 446/0 086/0 360/0 عوامل اجتماعی

 332/0 111/0 221/0 عوامل ترويجی 

 095/0 095/0 - تحصیالت 

 -036/0 -036/0 - عوامل اقتصادی 

 018/0 018/0 - درآمد کل خانوار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 مدل اثر مستقیم و غیرمستقیم متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته پژوهش -2نمودار 

 
 پيشنهادهاگيري و نتيجه

در راستای کاهش اثرات ريسک تولید، میزان آگاهی 

ی سزايهو دانش کشاورزان از منابع ريسک تولید نقش ب

ران کاهای تحقیق، میزان آگاهی گندمدارد. بر اساس يافته

استان ايالم از منابع متعدد ريسک تولید در حد متوسط 

ین لگردد تا مسئوپیشنهاد می ،گزارش شده است. بنابراين

های جمعی به ويژه جهاد کشاورزی از طريق رسانه

تلويزيون و راديو ضمن آشناسازی کشاورزان از منابع 

مختلف ريسک تولید، زمینه کاهش ريسک تولید را نیز 

 فراهم سازند.

-هبر اساس بخش ديگری از نتايج تحقیق، میزان ب

کاران از راهبردهای مديريت ريسک تولید کارگیری گندم

 & Geravandiمطالعه  .باشدتوسط به باال میدر حد م

Alibaygi (2009)  نیز نشان داد که میزان استفاده

کار در بکارگیری راهبردهای مديريت کشاورزان ذرت

ريسک تولید بین موسط تا زياد بوده است. هر چند که به 

کاران در بکارگیری راهبردهای رسد گندمنظر می

ما اند، ااسبی داشتهمديريتی ريسک تولید عملکرد من

ترين ابزار کارگیری رايجهها نشان داد که در بيافته

مديريت ريسک تولید يعنی بیمه، عملکرد موفقی   

تواند ناشی از عوامل بسیاری اند. اين موضوع مینداشته

همچون عدم پرداخت به موقع خسارت از طرف شرکت 

 غیره بیمه، عدم آشنايی زارعان با اين ابزار مديريتی و

های بیمه با اجرای شود که شرکتتوصیه می ،باشد. لذا

تعهدات خود امکان افزايش متقاضیان اين راهبرد 

 

 

ميزان استفاده 

از راهبردهاي 

مديريت ريسک 

 توليد

 عوامل اجتماعی

 سطح زير کشت گندم بیمه شده

 عوامل ترويجی

 کل خانواردرآمد 
 

  تحصیالت

 عوامل اقتصادی

14

1/0- 

360/
0 

2

81/0 

3

06/0 

221

/0 

36

1/0 

1

95/0 

17
6/0 

054

/0- 

1

05/0 

055/

0

55/0 
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مديريتی را فراهم ساخته و به دنبال آن منجر به کاهش 

کاران گردد. عالوه بر اين توصیه ريسک تولید در بین گندم

 تريزی در جهگردد که مسئولین استان اقدام به برنامهمی

 آشنايی بیشتر کشاورزان با اين ابزار مديريتی نمايند.

هر چند میانگین کل نقش عوامل  ،هابر اساس يافته

کارگیری راهبردهای مديريت ريسک تولید هترويجی در ب

بندی عوامل در حد متوسط گزارش شده است. اما رتبه

ترويجی نشان داد از ديدگاه پاسخگويان نقش مروجان و 

کارگیری راهبردهای هکشاورزی در میزان بناظرين 

-نهکاران نسبت به رسامديريت ريسک تولید از سوی گندم

دد گرپیشنهاد می ،های جمعی بیشتر است. براين اساس

تا سازمان جهاد کشاورزی با همکاری نظام مهندسی 

های میدانی بیشتر برای مروجان و ناظران زمینه بازديد

ورزان جهت بکارگیری جهت تشويق و آشناسازی کشا

 Amaniراهبردهای مديريت ريسک تولید فراهم آورد. 

and Nekandish (2010) تحقیقی نشان دادند که بین  در

های ترويجی با سطح کالسمیزان شرکت کشاورزان در 

کارگیری راهبردهای تولید زراعی مديريت ريسک به

 داری وجود دارد.رابطه مثبت و معنی آنانتوسط 

نتايج پژوهش در بین عوامل اجتماعی  بر اساس

کارگیری راهبردهای مديريت ريسک تولید هتأثیرگذار بر ب

از ديدگاه پاسخگويان، میزان اعتماد کشاورزان به 

مسئولین جهاد کشاوری و مهندسین ناظر از اهمیت 

باالتری برخوردار است. هر چند اعتمادسازی فرآيندی 

جهاد کشاورزی وابسته بر است و به عملکرد سازمان زمان

شود تا از طرق مختلف به اين است، ولی پیشنهاد می

گیری از کارشناسان اعتمادسازی سرعت داده شود. بهره

جهاد کشاورزی و مهندسین ناظر، به ويژه آنهايی که از 

اعتماد بیشتری نزد کشاورزان برخوردار هستند از 

 Acker (2007) باشد. مطالعهراهکارهای پیشنهادی می

و میزان  مشارکت اجتماعی ،که رفاه اجتماعینشان داد 

 پذيریدر ريسک به پرسنل ترويجی کارانگندم اعتماد

 ی دارد. يثیر بسزاأآنها ت

بندی عوامل اقتصادی در های حاصل از رتبهيافته

کارگیری راهبردهای مديريت ريسک تولید نشان همیزان ب

مل اقتصادی بین داد که در مجموع میزان تأثیرگذاری عوا

بندی عوامل رتبه       ،باشد. همچنینمتوسط تا زياد می

اقتصادی نشان داد که از ديدگاه پاسخگويان افزايش 

درآمدهای غیرزراعی کشاورز باالترين تأثیر در بکارگیری 

های ديگر راهبردهای مديريت رسیک تولید دارد. بررسی

ن درآمد زارع، دهد که با افزايش میزامحققان نیز نشان می

 ,.Meuwissen et al)شوند پذير میکشاورزان ريسک

گردد تا سازمان جهاد پیشنهاد می ،بنابراين (.2001

کشاورزی استان با همکاری بانک کشاورزی از طريق 

های کشاورزان هر منطقه و ها و پتانسیلشناسايی ظرفیت

غیرزراعی اندازی مشاغل بهره امکان راهارائه تسهیالت کم

-( در کنار فعالیتغیره بافی و)نظیر صنايع دستی، فرش

های زراعی برای کشاورزان فراهم گردد تا از اين طريق 

ضمن بهبود وضعیت اقتصادی و کمک به افزايش درآمد 

پذيری کشاورزان و به تبع آن زارعان زمینه ريسک

-بکارگیری راهبردهای مديريت ريسک تولید همچون راه

مصرف، انجام های آبیاری کماستفاده از سیستماندازی و 

در بین زارعان  غیره آزمايش خاک، بیمه محصوالت و

 فراهم گردد.

سطح مختلف، شش متغیر  در میان متغیرهای

تحصیالت، درآمد کل خانوار، سطح زير کشت گندم بیمه 

 شده، عوامل ترويجی، عوامل اجتماعی و عوامل اقتصادی

 دیتول سکير تيريمدی بردهاراهبکارگیری با میزان 

دار وجود دارد. با توجه به اهمیت اين رابطه مثبت و معنی

متغیرها در استفاده از راهبردهای مديريت ريسک 

های ريزان در تدوين برنامهشود که برنامهپیشنهاد می

دهنده و پیشگیرانه ريسک به اين متغیرها توجه کاهش

 الزم را مبذول دارند.
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