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  چکيده
  

ررسي عوامل موثر بر توانايي کشاورزان در مديريت ريسک توليد گندم انجام اين مطالعه با هدف ب

 نفر از کشاورزان گندم کار استان خراسان رضوي که در ١٩٥٣٦جامعه آماري تحقيق شامل . شده است

 به کشت و کار گندم آبي اشتغال داشته و عمليات زراعي را تحت نظارت ناظرين ٨٤ ‐ ٨٥سال زراعي 

از اين   نفر٤٠٠اي با انتساب متناسب تعدادگيري طبقهبا استفاده از روش نمونه. ده اند بودندگندم انجام دا

آوري اطالعات از ابزار پرسشنامه استفاده گرديد كه با براي جمع. جامعه به عنوان نمونه انتخاب شدند

 بود ٨٥/٠شنامه هاي گوناگون پرستوجه به اين كه حداقل ضريب آلفاي كرونباخ به دست آمده در بخش

نتايج حاصل از تحقيق نشان داد که . به نظر مي رسد ابزار تحقيق از پايايي مناسبي برخوردار باشد

مهمترين ريسکهاي تهديد کننده توليد گندم به ترتيب اولويت عبارت از ريسک هاي طبيعي و اقتصادي 

هاي ا به ترتيب عبارت از استراتژيههاي به کارگرفته شده براي مقابله با آنبوده ومهمترين استراتژي

نتايج تحليل همبستگي نشان داد كه بين متغير توانايي کشاورزان در . باشدتکنولوژيکي و مالي مي

ميزان تحصيالت، نگرش نسبت به ريسک، : مديريت ريسک و برخي از متغيرهاي مورد مطالعه از قبيل

مين زراعي، ارزش گندم فروشي، مشورت با ميزان عملکرد در هکتار، سطح زير کشت گندم، مساحت ز

 درصد رابطه  ٥ي تلويزيوني در سطح ها برنامه درصد و  ١کارشناسان و متخصصان کشاورزي در سطح 

 . ي وجود دارددار معني
  

  ريسک هاي مديريت ريسک، منابع توليد مديريت ريسک، گندم کار، استراتژي: هاي کليديواژه

 
  مقدمه

زي در محيطي توام با خطر که توليدکنندگان کشاور
، ...)ها، آفات و آب وهوا، بيماري(هاي توليد  ناشي از ريسک

و ) نرخ بهره( ،  مالي)قيمت محصول و نهاده(بازار و قيمت 
تغيير در قوانين و مقررات دولت در ارتباط با بخش (نهادي 

ريسک به . کنندگيري مياست، اقدام به تصميم) کشاورزي
ودن نتايج حاصل از عمل و فعلي مشخص معني نامعلوم ب
به عبارت ديگر ريسک شرايطي از عدم . در آينده است

گذارد به  اطمينان است که بر عملکرد فرد يا نظام تاثير مي

نحوي که در آن هم شانس موفقيت وجود دارد و هم 
ها توسط کشاورزان تا  مديريت اين ريسک. احتمال شکست

ها به ريسک، شرايط  نحدود زيادي تحت تاثير نگرش آ
هاي  مزرعه، موقعيت اقتصادي و اجتماعي و تالش

. (Bard& Barry, 2001)هاي اطالع رساني قرار دارد سازمان
که کشاورزان چگونه با ريسک مواجه  دانستن اين از اين رو

هاي مربوط  مي شوند، براي کشاورزان، آموزشگران، سازمان
اگر . ان مهم استو سياستگزار) مانند بيمه(به کشاورزي 

ديدگاه کشاورزان نسبت به ريسک شناخته شود، 
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هاي آموزشي درباره  هاي مديريت ريسک و برنامه استراتژي
ريسک با توجه به شرايط کشاورزان به نحو مطلوب قابل 

 ,Bard& Barry, 2001; Clark & White)طراحي است

2002).   
مل آگاهي از توانايي کشاورزان در مديريت ريسک و عوا
هاي  موثر بر اين توانايي، به فراهم کنندگان بيمه، شرکت

توليد بذر، سازمان هاي اطالع رساني، وام دهندگان و 
ي ها سياست، تا هنگامي که کند ميمشاوران مالي کمک 
هاي آموزشي و  هاي جديد، برنامه بيمه، بازاريابي واريته
 با ، واقع بينانه تر و متناسبکنند ميخدمات مالي را خلق 

 &Bard)شرايط کشاورزان خدمات خود را انجام دهند

Barry, 2001;Taher,1996) . 
سياستگزاران و برنامه ريزان بخش کشاورزي، زماني که 

ي مربوط به ها برنامه يا اثر بخشي ها برنامهتقاضا براي 
ي ها فعاليت بدانند خواهند مي کنند ميريسک را ارزيابي 

زان نسبت به ريسک تاثير ذکر شده چگونه بر نگرش کشاور
 ,Akcaoz & Ozkan, 2005; Clark & White)گذارد مي

نتايج تحقيقات گذشته نشان داده است که نگرش . (2002
هاي مزرعه،  کشاورزان نسبت به ريسک تحت تاثير ويژگي

ها در نظامهاي غذايي  جهاني سازي بازار کشاورزي، نوآوري
 کشاورزي دولت يها سياستمبتني بر فن آوري، تغيير در 

 ,.Marra et al)و نرخ پايين کاالهاي کشاورزي قرار دارد 

2000).  
ي کشاورزان گير تصميمبراي آگاهي از چگونگي فرآيند 

در مواجه با ريسک، تحقيق حاضر با هدف کلي تعيين 
عوامل موثر بر توانايي کشاورزان در مديريت ريسک  توليد 

  .گندم صورت گرفت
 بر مديريت ريسک کشاورزان، در زمينه عوامل موثر

پژوهش هاي گسترده اي در کشورهاي مختلف جهان 
 به توان ميها  صورت پذيرفته است؛ از جمله اين پژوهش

. مطالعه عالمگير، حسين و کروچ در بنگالدش اشاره كرد
 كه متغيرهاي سن، سطح دهد مينتايج تحقيق نشان 

 تحصيالت اندازه مزرعه، درآمد، مشاركت اجتماعي،
اي  رابطه مثبت و  استفاده از خدمات آموزشي و مشاوره

ها داشته  ي با ريسك پذيري و پذيرش تكنولوژيدار معني
همچنين كشاورزاني كه شغل اصلي آنها كشاورزي . است

بوده بيشتر از كشاورزاني كه عالوه بر كار كشاورزي به 
هاي  ، دانش و فناورياند داشتهكارهاي ديگر هم اشتغال 

پذيري بيشتري  ا پذيرفته و عمدتاً قدرت ريسكجديد ر

  .(Monfared, 1995)اند  داشته
Monfaredهاي تحقيق چاندرا و   با توجه به يافته

 نفري زارعان برنج كار ۱۶۰سينگ كه بر روي يك نمونه 
در هند انجام گرفته بود، بيان مي كند كه متغيرهاي 

شده پر درآمد، اعتبار زارعان، استفاده از بذور اصالح 
پذيري و سن زارعان، رابطه  محصول، توانايي ريسك

ي ها يافتهها داشته است،  ي با پذيرش تكنولوژيدار معني
وه بر اين تحقيق بيانگر اين موضوع است كه عال

هاي محيطي و اقتصادي  خصوصيات فردي زارعان، سازه
 باشند ر ميها موث پذيري و پذيرش نوآوري نيز در ريسك

(Monfared,1995).  
Moghaddasi  (1997) در تحقيق خود تحت عنوان

به اين نتيجه رسيده است كه اكثر » گرايش به ريسك«
او هم چنين . زارعان مورد مطالعه ريسك گريز هستند

روش استفاده از آموزش هاي ترويجي به صورت موثر و 
هاي جديد مثل  فعال جهت استفاده درست از تكنولوژي

ه را كه نهايتاً منجر به افزايش سم، كود و بذور اصالح شد
، عامل مهم مديريت ريسك توليد شود ميسطح توليد 
  .كند معرفي مي

 Torkamani & Hossein poor  (1998)نتايج تحقيقات
دهد كه انجيركاران استان فارس به شدت ريسك  نشان مي

 انتظار داشت كه اين گروه از توان ميگريز هستند، بنابراين 
هايي را ترجيح دهند كه از سطح  رحكشاورزان اغلب ط

اطمينان قابل قبولي براي تأمين معاش شان برخوردار 
 بين دهد ميهم چنين نتيجه اين تحقيق نشان . باشد

. درجه ريسك گريزي و اعتبارات رابطه مثبتي وجود دارد
يعني انجيركاراني كه ريسك گريز هستند، در پي كسب 

باشند كه  ضي مياعتبارات مناسب در زمان و مكان مقت
 از اين عامل به عنوان يك شيوه مناسب در توان مي

مديريت ريسك و كاهش درجه ريسك گريزي بهره برداران 
 .استفاده كرد

Ghorbani (2000) بيمه « در تحقيق خود تحت عنوان
با توجه به اثر » وري توليد گندم در استان مازندران بهره

توليد، تحت پوشش مثبت بيمه بر توليد گندم و بهره وري 
قراردادن كشاورزان در طرح بيمه گندم، استفاده مطلوب از 

، استفاده از بذر مناسب و اصالح شده به مقدار آالت ماشين
مناسب بر اساس توصيه هاي فني و زراعي را مهمترين 

  .كند ي مديريت ريسك در توليد گندم معرفي ميها روش
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 با عنوان Karbasi et al (2003)ي گزارش تحقيقي ها يافته
بررسي عوامل موثر بر پذيرش بيمه محصوالت كشاورزي «

، نشان داد كه متغيرهاي اعتبارات» در استان خراسان
آگاهي زارع از حق بيمه، تعداد مشاغل جانبي، مقدار سطح 

ثر مثبت و زيركشت و ميزان پس انداز بهره بردار ا
معناداري بر پذيرش بيمه محصوالت كشاورزي و تمايل به 

  .اند داشتهريسك پذيري كشاورزان 
 كه دهد مي نشان Tiraee Yari (2002)نتايج تحقيق 

، ميزان زمين زيركشت، بين متغيرهاي سابقه كار كشاورزان
وسعت كل اراضي كشاورزي، ميزان ارتباط با كارشناسان 

تباط با مراكز خدمات كشاورزي با ترويج، نزديكي و ار
ي وجود دار معنيريسك پذيري كشاورزان رابطه مثبت و 

  .دارد
سرانجام پس از بررسي مطالعات گذشته در زمينه 
مديريت ريسک، مطالعه در ادبيات و تجربيات گذشته نظام 

 گام اصلي فرآيند ۵ترويج کشاورزي و همچنين با توجه به 
وع بصورت کالن تمام مديريت ريسک، براي درک موض

موارد مطالعه شده به صورت شماتيک در قالب چارچوب 
  . آمده است)۱(نظري پژوهش در شکل 

  
  ها مواد و روش

 اين تحقيق از لحاظ ميزان و درجه كنترل، نحوه 
ها از نوع پيمايشي است كه گردآوري و قابليت تعميم داده 

ور  به منظ. تحقيقات توصيفي به حساب مي آيندخود جزء
 که بر استفاده گرديد برآورد حجم نمونه از فرمول کوکران

 گرديد  پرسشنامه بايستي تکميل مي۳۵۰اس اين اس
(Mansourfar, 2000).  

براي افزايش دقت مطالعه و ضريب برگشت پذيري 
 ۳۵۳ پرسشنامه توزيع شد كه از اين تعداد ۴۰۰تعداد 

مامي پرسشنامه تكميل و عودت داده شد كه در تحليل از ت
وب از آن جايي كه چارچ .آنها استفاده گرديده است

در اختيار بود و تعداد ) فهرست كامل افراد(گيري  نمونه
ها از قبل مشخص بود،   بهره بردار كليه شهرستان۱۹۵۳۶

از روش نمونه گيري به شيوه طبقه اي با انتنساب متناسب 
هاي استان  بر اين اساس ابتدا شهرستان. استفاده گرديد

خراسان رضوي، بر مبناي شاخص تعداد گندمكار تحت 
نظارت ناظرين گندم، در سه طبقه به شرح زير قرار 

  :گرفتند

آباد،  آباد، خليل گناباد، رشتخوار، بردسكن، صالح. ۱ 
  .  سرخس، درگز، كالت، کاشمر، خواف

  .  قوچان، چناران، تربت حيدريه، تربت جام، تايباد.۲
  .ر، فريمان، مه والت مشهد، نيشابور، سبزوا.۳

طبقه دو شهرستان   صورت تصادفي از هر سپس به
انتخاب و با استفاده از روش نمونه گيري تصادفي به 

ها به شرح زير برگزيده  تناسب سهم هر شهرستان، نمونه
  ).۱جدول ( شدند

 بخش شامل ۵اي در  ها پرسشنامه جهت گردآوري داده
اعي کشاورزان؛ اجتم‐ويژگيهاي فردي، زراعي و اقتصادي
و ميزان ) α =۹۱۸/۰( ميزان آشنايي با منابع توليد ريسک

ها در مزرعه؛ ميزان آشنايي  آن) α =۹۰۴/۰( تاثيرگذاري
)۹۳۲/۰= α ( و بکارگيري)۸۲۲/۰= α (ها و  استراتژي

ابزارهاي مديريت ريسک؛ ميزان آشنايي و استفاده از منابع 
 ريسکو نگرش نسبت به ) α =۷۵۱/۰( رساني اطالع

)۸۲۱/۰= α  (براي تعيين روايي، پرسشنامه . طراحي شد
به همراه اهداف و فرضيات تحقيق در اختيار گروهي از 
اساتيد دانشگاهي، کارشناسان اجرايي و صاحبنظر قرار 
گرفت و پس از دريافت نقطه نظرات آنها اصالحات الزم به 

آزمون . عمل آمد و روايي محتوايي آن تاييد گرديد
 نفر از افراد جامعه آماري صورت گرفت و ۳۵ي با مقدمات

هاي گوناگون آن تعيين  ضريب آلفاي کرونباخ براي بخش
متغير وابسته اين تحقيق مديريت ريسک بود که از . گرديد

هاي ميزان آشنايي  طريق جمع نمرات هر يک از شاخص
با منابع توليد ريسک، ميزان تاثيرگذاري در مزرعه، آشنايي 

هاي مديريت ريسک و ميزان استفاده  ا و استراتژيبا ابزاره
ها نيز از  براي تحليل داده. از هريک از آنها محاسبه گرديد

  .ضريب تغييرات، همبستگي و رگرسيون استفاده شد
  

  نتايج و بحث
ن سن  که ميانگيدهد ميي تحقيق نشان ها يافته

ترين و   سال و جوان۵۰ کشاورزان مورد مطالعه تقريباً
اين .  سال سن داشتند۸۵ و ۲۳ين آنان به ترتيب تر مسن

امر نشانگر پير شدن جامعه مورد مطالعه و فرار جوانان از 
از نظر ميزان تحصيالت بيشترين . بخش کشاورزي دارد

متوسط  .فراواني مربوط به سطح تحصيالت ابتدايي بود
متوسط تعداد اعضاء . باشد ميزان سواد در حد راهنمايي مي

طبق اطالعات به دست  ).۲جدول(ر بوده است  نف۶خانوار



 ۱۳۱  ...بررسی عوامل موثر بر توانايي کشاورزان :روستا و همکاران  

 

 ۵/۶۳ نفر، ۲۴۴(آمده اغلب گندمکاران در اين تحقيق 
. حداقل در يکي از تشکلهاي روستايي عضو بوده اند) درصد

 درصد ساکن شهر ۲/۲۳ها ساکن  روستا و   درصد آن۸/۷۶
که کشاورزي فعاليتي است که نياز به  رغم اين علي. بودند

زي دارد، حدود يک چهارم بهره برداران مراقبت شبانه رو
از جامعه )  درصد۹/۸۳(  نفر۲۹۶. در روستا ساکن نيستند
هاي آموزشي ترويجي شركت  مورد مطالعه در كالس

اند كه نشان از شرکت فعال گندمکاران در اين  كرده
  ).۳جدول(ها دارد  کالس

برداران مورد مطالعه  ميانگين کل زمين زراعي بهره
تار بوده است و بيشترين فراواني مربوط به  هک۲۴حدود 

. اند داشته هکتار زمين ۲۰ تا ۵بهره برداراني است که بين 
در ارتباط با اين موضوع و مباحث بعدي بايد توجه داشت 

اند که طرح  که بهره برداران مورد مطالعه کساني بوده
اند و اين خود حکايت از آن دارد  ناظرين گندم را پذيرفته

مال دارد وضعيت اقتصادي بهتري نسبت به سايرين که احت
گردد که در  داشته باشند، نکته دوم به اين مساله بر مي

اغلب نقاط مورد مطالعه آب عامل محدود کننده توليد 
است نه زمين، بنابراين بر اساس عامل زمين ممکن است 

نتايج تحقيق حاکي از آن . نشود قضاوت صحيح انجام داد
کاراني است که ن فراواني مربوط به گندم ه بيشترياست ک

  . هکتار و کمتر است۵سطح زير کشت آنها 

 تن ۳متوسط ميزان عملکرد گندم در هکتار تقريبا 
بيشترين فراواني ميزان عملکرد مربوط به بهره  بوده است و

 تن ۴ تا ۳برداراني است که عملکرد آنها در هکتار بين 
 سال ۲۷ ورزي تقريباًميانگين سابقه کار کشا. بوده است

.  سال بود۲۴بود و ميانگين سابقه گندم کاري نزديك 
ميانگين فاصله مزارع از مراکز خدمات کشاورزي يا دفاتر 

  ).۴جدول (باشد   کيلومتر مي۲۰ ترويجي تقريباً
  

دهد كه ميانگين  نتايج حاصل از تحقيق نشان مي
درآمد ساليانه کشاورزي غير از گندمکاري حدود 

 درصد بهره برداران فاقد ۲/۳۸. باشد  ريال مي۲۵۰۰۰۰۰۰
ميانگين درآمد بهره برداراني . اند درآمد غير کشاورزي بوده

 ريال ۷۵۹۸۰۰۰اند، ساليانه  که درآمد غير کشاورزي داشته
بوده و متوسط ميزان درآمد حاصل از فروش گندم بهره 

 ريال ۵۰۰۰۰۰۰۰ حدود ۸۵ ‐ ۸۴برداران در سال زراعي 
  .استبوده 
  

برداران  هاي به دست آمده از مصاحبه با بهره يافته
  گندم کار حکايت از آن دارد که ميانگين هزينه

   ريال ۲۸۰۰۰۰۰توليد گندم در هر هکتار حدود 
 کيلوگرم گندم ۱۵۰۰باشد که تقريبا معادل بهاي  مي
  .باشد مي

   
    حجم جامعه مورد مطالعه، نمونه و پاسخگويان نهايي‐۱جدول 

  تحليل  هاي قابل پرسشنامه  حجم نمونه  حجم جامعه آماري  شهرستانهاي انتخاب شده  قهطب

۱  
  ) نفر۶۶۳( گناباد
  ) نفر۴۰۰( خواف

۵۳۶۶  
۶۹  
۴۱  

۶۱  
۳۶  

۲  
  ) نفر۹۴۵( تربت حيدريه

  ) نفر۱۰۷۸( قوچان
۴۷۹۴  

۴۶  
۵۲  

۴۴  
۴۲  

۳  
  ) نفر۲۹۶۰( مشهد
  ) نفر۲۴۰۰( نيشابور

۹۳۷۶  
۱۰۶  
۸۷  

۹۱  
۷۹  

  ۳۵۳  ۴۰۰  ۱۹۵۳۶    جمع
  
  

  )مقياس فاصله اي( هاي فردي کشاورزان  ويژگي‐۲جدول 
 انحراف معيار ميانگين درصد فراواني )بابيشترين فراواني( طبقه متغير
 ۱۲/ ۸۲ ۱۸/۵۰ ۲/۲۹ ۱۰۳ ۴۸ – ۵۸ )سال(سن 

 ۴/ ۱۶ ۶ / ۲۲ ۶/۴۳ ۱۵۴ ابتدايي تحصيالت
 ۲/ ۲۳ ۵ / ۷۹ ۷/۶۷ ۲۳۹ ۷ ‐۴ )نفر(تعداد افراد خانوار

  
    



 ۱۳۸۸، ۳، شماره ۴۰‐۲ ايران، دوره تحقيقات اقتصاد و توسعه کشاورزیمجله   ۱۳۲

 

  )مقياس اسمي(هاي فردي  ويژگي‐۳جدول
 درصد فراواني ها گروه  متغير

  جنسيت ۱/۱ ۴ زن
 ۹/۹۸ ۳۴۹ مرد
 ۸/۷۱ ۲۷۱ روستا

  محل اقامت
 ۲/۲۳ ۸۲ شهر
عضويت در تشکلهاي  ۵/۶۳ ۲۲۴ عضو

 ۹/۳۶ ۱۲۹ غير عضو  روستايي
 ۹/۸۳ ۲۹۶ شرکت

عدم   هاي آموزشي ترويجي کالس
 شرکت

۵۷ ۱/۱۶ 

  
) درصد۸/۱۹(  نفر۷۰بر اساس اطالعات به دست آمده 
اند که مزرعه گندم  از گندمکاران مورد مطالعه اعالم كرده

ميانگين .  خسارت نديده است۸۵‐۸۴ها در سال زراعي  آن
، ۸۵‐۸۴خسارت وارده به مزارع گندم در سال زراعي 

  .  ريال بوده است۵۱۲۱۰۰۰
   نفر۱۲۴ي پژوهش حاکي از آن است که ها يافته

از گندم کاران مورد مطالعه بدهکاري )  درصد۱/۳۵(
  ).۵جدول  (اند داشتهن

  منابع توليد ريسک
اي، مشاهده  پس از مرور تجربيات، مطالعات کتابخانه

منطقه مورد مطالعه و مصاحبه با صاحبنظران سازمان 
جهاد کشاورزي و کشاورزان، منابع توليد ريسک شناسايي 

داني از کشاورزان مورد مطالعه سپس در مرحله مي. شدند

خواسته شد که نظر خود را پيرامون ميزان آشنايي با 
هاي منابع توليد ريسک و ميزان تاثيرگذاري  هريک از گويه

  .آنها در مزرعه شان بيان کنند
 ۲۴ي تحقيق حکايت از آن دارد که از بين ها يافته

منبع توليد ريسک،  کشاورزان مورد مطالعه به ترتيب با 
و عدم دسترسي به موقع به " سرمازدگي" ،"خشکسالي"

به نظر . اند داشتهآشنايي بيشتري " ها  حاصلخيز کننده
رسد که دليل آشنايي بيشتر کشاورزان با اين موارد  مي

  ).۶جدول (خسارت ديدن بيشتر از اين منابع باشد 
مواردي که کشاورزان مورد مطالعه ميزان تاثير گذاري 

: اند، به ترتيب اولويت شامل ه بيشتر دانستهآنها را در مزرع
نوسانات "و  "کننده محصول گندم آفات تهديد" ،"خشکسالي"

  ).۷جدول ( باشند مي"زياد در عملکرد محصول 
  ابزارها و استراتژيهاي مديريت ريسک

هاي  بعد از کنکاش در تجربيات کشاورزان، پژوهش
ک در  ابزار مديريت ريس۷قبلي و مصاحبه با اهل فن، 

عالوه بر . قالب ابزارهاي بازاريابي و بيمه شناسايي شدند
ابزارهاي ذکر شده که در زير آمده است، جهت مقابله با 

.  استراتژي نيز شناسايي شدند۲۲ها  اثرات زيان بار ريسک
از کشاورزان مورد مطالعه خواسته شد که نظر خود را 

رها و پيرامون ميزان آشنايي و بکارگيري هر يک از ابزا
نتايج تحقيق نشان داد که . استراتژيها را بيان کنند

  "سلف فروشي"کشاورزان مورد مطالعه به ترتيب با ابزارهاي 
  

  )ايمقياس فاصله(  ويژگيهاي زراعي کشاورزان ‐۴جدول 
 انحراف معيار ميانگين درصد فراواني طبقه متغير

 ۰۳/۳۲ ۲۳/ ۹۷ ۳/۴۹ ۱۷۴ ۲۰ – ۵ )هکتار(مساحت زمين زراعي 
 ۱۵/ ۰۷ ۱۰ / ۱۶ ۶/۵۸ ۲۰۷  هکتار و کمتر  ۵ )هکتار(سطح زير کشت گندم 

 ۱/ ۲۷ ۲۸/۳ ۴/۳۵ ۱۲۵ ۴ – ۱/۳ )تن(عملکرد در هکتار 
 ۱۴/ ۵۲ ۲۷ / ۳۰ ۹/۲۴ ۸۸ ۲۷ – ۱۷ )سال(سابقه کار کشاورزي 
 ۱۴ / ۶۵ ۲۳ / ۷۰ ۳۰ ۱۰۶ ۲۰ – ۱۱ )سال(سابقه گندم کاري  
 ۱۴/ ۶۴ ۱۹ / ۸۵ ۷/۳۳ ۱۱۹  کيلومتر و کمتر۱۰ )کيلومتر(موزشي فاصله مزرعه تا مراکز ا

  
  )ايمقياس فاصله(  ويژگيهاي اقتصادي کشاورزان ‐ ۵جدول

انحراف معيار )ريال(ميانگين  درصد فراواني طبقه داراي بيشترين فراواني )هزار ريال (متغير 
 ۵۳/۵۴۵۴۱ ۲۴۶۱۳ /۶۰ ۱/۳۹ ۱۳۸ ۱۵۰۰۰ – ۵۰۰۰ هاي کشاورزي غير از گندم کاري درآمد ساليانه فعاليت

 ۱۴۹۵۰۱/ ۷ ۴۸۶۷۱/ ۰۵ ۵/۵۷ ۲۰۳ ۱۵۰۰۰ – ۱۰۰۰ درامد حاصل از فروش گندم
 ۱۱۹۸۴/ ۴۳ ۷۵۹۸/ ۰۲ ۲/۳۸ ۱۳۵ فاقد درآمد غير کشاورزي درامد ساليانه غير کشاورزي
 ۱۱۰۶/ ۶۶ ۲۸۱۳/ ۶۲ ۹/۲۸ ۱۰۲ ۲۵۰۰ ‐۱۵۰۰ هزينه توليد گندم در هکتار

 ۱۱۴۱۳/ ۸۱ ۵۱۲۱/ ۱۷ ۸/۱۹ ۷۰  خسارتبدون ۸۵ ‐ ۸۴ت وارده به محصول گندم در سال ميزان خسار
 ۳۸۵۴۹/ ۹۴ ۱۱۷۹۴ / ۳۳ ۱/۳۵ ۱۲۴ بدون بدهکاري ميزان بدهي به بانک وآشنايان

  



 ۱۳۳  ...بررسی عوامل موثر بر توانايي کشاورزان :روستا و همکاران  

 

  اولويت بندي ميزان آشنايي بهره برداران با منابع توليد ريسک گندم‐۶جدول 
 ضريب تغييرات معيارانحراف  ميانگين منبع توليد ريسک رتبه
 ۲۰/ ۴ ۸۵۰/۰ ۴/ ۱۷۳ خشکسالي ۱
 ۲۰/ ۹ ۸۶۱/۰ ۴/ ۱۱۹ زدگي  محصول سرما ۲
 ۲۲ / ۶ ۸۷۷/۰ ۸۷۵/۳ عدم دسترسي به هنگام به کودهاي شيميايي و حيواني ۳
 ۲۳ ۸۴۱/۰ ۶۶۰/۳  عدم دسترسي به موقع به نيروي کار  ۴
 ۷/۲۳ ۸۹۵/۰ ۷۸۲/۳  هاي هرز علف  ۵
 ۴/۲۴ ۹۰۸/۰ ۷۲۵/۳  گهاني و بي موقعهاي نا بارندگي  ۶
 ۴/۲۴ ۹۰۲/۰ ۷۰۰/۳   کشاورزيآالت ماشينعدم دسترسي به موقع به   ۷
 ۷/۲۴ ۹۱۴/۰ ۷۰۰/۳  ها و قوانين کشاورزي دولت سياستتغيير در   ۸
 ۳/۲۵ ۹۳۵/۰ ۷۰۳/۳  آفات تهديد کننده محصول گندم  ۹
 ۸/۲۵ ۹۷۶/۰ ۷۸۵/۳  درآمد ناکافي براي باز پرداخت وام  ۱۰
 ۳/۲۶ ۹۳۹/۰ ۵۶۷/۳  ي کشاورزيها فعاليتتغيير در نرخ سود حاصل از   ۱۱
 ۳/۲۶ ۹۴۸/۰ ۶۰۳/۳  تغيير در نيروي کار خانواده  ۱۲
 ۴/۲۶ ۹۹۹/۰ ۷۸۸/۳  فاصله زماني کوتاه بين دريافت و باز پرداخت وام  ۱۳
 ۹/۲۶ ۰۰۰/۱ ۷۲۵/۳  سيل  ۱۴
 ۱/۲۷ ۹۵۶/۰ ۵۲۷/۳  طوفان  ۱۵
 ۲/۲۷ ۹۷۲/۰ ۵۷۵/۳  ه سموم و علف کشهاعدم دسترسي به موقع ب  ۱۶
 ۴/۲۷ ۰۳۰/۱ ۷۶۵/۳  نرخ باالي بهره وامها  ۱۷
 ۷/۲۷ ۰۵۹/۱ ۸۱۹/۳  ها در خواست وثيقه باال وام  ۱۸
 ۱/۲۸ ۰۳۸/۱ ۶۹۱/۳  تغيير در هزينه نهاده ها  ۱۹
 ۱/۲۸ ۰۴۹/۱ ۷۳۱/۳  تغيير درنرخ اجاره يا قيمت زمين  ۲۰
 ۳/۲۸ ۰۲۱/۱ ۶۰۱/۳  گندمهاي  تهديد کننده محصول  بيماري  ۲۱
 ۸/۳۲ ۹۷۷/۰ ۹۷۷/۲  تغيير در عملکرد محصول  ۲۲
 ۳۴ ۰۲۹/۱ ۰۲۵/۳  تغيير در تکنولوژي  ۲۳
 ۷/۳۷ ۹۶۹/۰ ۵۶۹/۲  تغيير در قوانين  زيست محيطي  ۲۴

   خيلي زياد‐ ۵زياد   = ۴تاحدي  = ۳كم   = ۲خيلي كم   = ۱   

  
  
اين يافته از . بيشترين آشنايي را داشتند" بيمه توليد"و 

شود که ابزارهاي فوق بيشتر در منطقه  چنين برداشت مي
باشد و اين هم به رابطه کشاورزان با  مورد مطالعه رايج مي

گردد و دولت در اين زمينه تالش قابل  ها بر مي دالل
مواردي که ).  ۸جدول (توجهي از خود نشان نداده است 

 عنوان  هکشاورزان مورد مطالعه آنها را در مزرعه خود ب
اند، به ترتيب ابزارهاي مديريت ريسک بيشتر بکار گرفته

  . باشند مي" سلف فروشي"و " بيمه توليد: "اولويت شامل
شان با اين ابزارها  رغم اين که کشاورزان ميزان آشناييعلي

باشد، اين  کمتر از ابزارهاي ذكر شده در مورد قبل مي
دهنده اين  مر نشاناين ا. اند ابزارها را بيشتر بکار گرفته

. انداست که اين ابزارها از کارايي بيشتري برخوردار بوده

برداران  زني بهره سلف فروشي حکايت از عدم قدرت چانه
  ).۹جدول (در زمان قرارداد دارد 

 گويه ۲۲دهد که از بين  هاي پژوهش نشان مي يافته
مربوط به استراتژيهاي مديريت ريسک به ترتيب با 

، "اي استفاده از سموم دفع آفات و بيماريهاهاستراتژي"
ها براي مبارزه با کشاستفاده از علف"و " تنوع توليد"

از اين يافته . بيشترين آشنايي را داشتند" علفهاي هرز
که کشاورزان بيشتر با استراتژيهاي  شود چنين برداشت مي

مربوط به منابع توليد ريسک قابل کنترل توسط خود آنها 
هاي مربوط به منابع ريسکي اشد و با استراتژيآشنا مي ب

آشنايي ) مثل عوامل اقليمي(که خارج از کنترل آنهاست 
  ).۱۰جدول (چنداني ندارند 

  



 ۱۳۸۸، ۳، شماره ۴۰‐۲ ايران، دوره تحقيقات اقتصاد و توسعه کشاورزیمجله   ۱۳۴

 

    اولويت بندي ميزان تاثير گذاري منابع توليد ريسک گندم در مزرعه از ديدگاه کشاورزان‐۷جدول 
 تغييراتضريب  انحراف معيار ميانگين منبع توليد ريسک رتبه
 ۱/۱۶ ۷۲۷/۰ ۵۱۶/۴  خشکسالي  ۱
 ۱۹ ۷۸۹/۰ ۱۵۹/۴  آفات تهديد کننده محصول گندم  ۲
 ۴/۱۹ ۷۷۶/۰ ۰۰۶/۴  ها و قوانين کشاورزي دولت سياستتغيير در   ۳
 ۴/۲۰ ۸۲۹/۰ ۰۷۴/۴  عدم دسترسي به هنگام به کودهاي شيمياي و حيواني  ۴
 ۸/۲۰ ۸۸۱/۰ ۲۳۵/۴  سرما زدگي  محصول  ۵
 ۵/۲۱ ۸۷۳/۰ ۰۵۴/۴  اي  تهديد کننده محصول گندمه بيماري  ۶
 ۷/۲۲ ۸۸۵/۰ ۹۰۷/۳   کشاورزيآالت ماشينعدم دسترسي به موقع به   ۷
 ۱/۲۳ ۹۳۲/۰ ۰۳۴/۴  تغيير در هزينه نهاده ها  ۸
 ۵/۲۳ /۹۳۰ ۹۸۵/۳  فاصله زماني کوتاه بين دريافت و باز پرداخت وام  ۹
 ۹/۲۳ ۹۷۰/۰ ۰۵۱/۴  درآمد ناکافي براي باز پرداخت وام  ۱۰
 ۴/۲۴ ۹۹۰/۰ ۰۵۱/۴  ها درخواست وثيقه باال وام  ۱۱
 ۲۵ ۹۵۹/۰ ۸۳۹/۳  علفهاي هرز  ۱۲
 ۲/۲۶ ۰۴۳/۱ ۹۷۵/۳  ها نرخ باالي بهره وام  ۱۳
 ۷/۲۶ ۰۰۴/۱ ۷۶۸/۳  ها عدم دسترسي به موقع به سموم و علف کش  ۱۴
 ۲۷ ۹۴۲/۰ ۴۸۴/۳  عملکرد محصولتغيير در   ۱۵
 ۲۷ ۰۲۶/۱ ۷۹۹/۳  و بي موقعبارندگيهاي ناگهاني   ۱۶
 ۸/۲۷ ۰۰۷/۱ ۶۲۳/۳  ي کشاورزيها فعاليتتغيير در نرخ سود حاصل از   ۱۷
 ۶/۲۸ ۰۳۷/۱ ۶۲۹/۳  عدم دسترسي به موقع به نيروي کار  ۱۸
 ۹/۲۸ ۹۹۹/۰ ۴۵۶/۳  تغيير در نيروي کار خانواده  ۱۹
 ۷/۲۹ ۹۹۵/۰ ۳۵۱/۳  تغيير در تکنولوژي  ۲۰
 ۴/۳۱ ۱۱۷/۱ ۵۵۵/۳  يمت زمينتغيير درنرخ اجاره يا ق  ۲۱
 ۲/۳۲ ۱۲۱/۱ ۴۸۴/۳  طوفان  ۲۲
 ۷/۳۲ ۲۱۷/۱ ۷۲۰/۳  سيل  ۲۳
 ۹/۳۲ ۹۸۶/۰ ۹۹۴/۲  تغيير در قوانين  زيست محيطي  ۲۴

   خيلي زياد‐۵زياد   = ۴تاحدي  = ۳كم   = ۲خيلي كم   = ۱   

  
 اولويت بندي ميزان آشنايي بهره برداران با ابزارهاي ‐۸جدول

  مديريت ريسک
 ضريب تغييرات انحراف معيار ميانگين ابزار مديريت ريسکرتبه
 ۲۳/ ۵ ۹۳۰/۰ ۹۵۸/۳ سلف فروشي ۱
 ۴۰/ ۱ ۳۷۱/۱ ۴۲۲/۳ بيمه توليد ۲
 ۴۳/ ۴ ۳۰۲/۱ ۰۰۳/۳ قراردادهاي قيمت حداقل ۳
  ۳/۴۵  ۳۷۰/۱ ۰۲۵/۳  قراردادهاي آتي ۴
  ۵/۵۵  ۸۸۷/۰  ۵۹۸/۱  بيمه درآمد  ۵
  ۵۶  ۰۷۵/۱  ۹۱۸/۱ بيمه قيمت  ۶

  ۵= بيشترين اهميت۱=کمترين اهميت
  

مواردي که کشاورزان مورد مطالعه آنها را بيشتر در مزرعه 
استفاده از : "اند، به ترتيب اولويت شامل خود بکار گرفته

استفاده از نيروهاي جوان و تحصيل "، "هاي جديد آوري فن
" استفاده از تنوع توليد"و " کرده در بخش کشاورزي

توان چنين برداشت کرد که  ها مي ن يافتهاز اي. باشند مي
هايي را که زمينه استفاده از آنها فراهم  کشاورزان استراتژي

اند و ساير استراتژيها معموال امکان استفاده  بوده بکار گرفته
  ).۱۱جدول (از آنها وجود نداشته است 

  
 اولويت بندي ميزان بکارگيري ابزارهاي مديريت ‐۹جدول 

  وسط کشاورزانريسک در مزرعه ت

 رتبه
  ابزار مديريت
 ريسک

ميانگين
انحراف 
 معيار

ضريب 
تغييرات

 ۳۷۴/۱۱/۴۹ ۷۹۹/۲ بيمه توليد ۱
 ۰۶۲/۱۴/۵۲ ۰۲۵/۲ سلف فروشي ۲
 ۹۲۴/۰۵/۵۷ ۶۰۶/۱ قراردادهاي قيمت حداقل ۳
 ۴/۶۰ ۰۳۴/۱ ۷۱۱/۱  قراردادهاي آتي ۴
 ۶/۶۲ ۸۶۰/۰ ۳۷۴/۱  بيمه قيمت  ۵
 ۱/۷۰ ۰۵۸/۱  ۵۱۰/۱  بيمه درآمد  ۶

  ۵= بيشترين اهميت۱=کمترين اهميت
  



 ۱۳۵  ...بررسی عوامل موثر بر توانايي کشاورزان :روستا و همکاران  

 

   اولويت بندي ميزان آشنايي بهره برداران با استراتژيهاي مديريت ريسک‐۱۰جدول 
 ضريب تغييراتانحراف معيار ميانگين استراتژيهاي مديريت ريسک رتبه

 ۷/۲۸ ۰۸۰/۱ ۷۵۹/۳ استفاده از سموم دفع آفات و بيماريها ۱
 ۷/۳۰ ۱۴۹/۱ ۷۳۷/۳ )تنوع در کاشت(کاشت محصوالت ديگر در کنار کشت گندم  ۲
 ۶/۳۱ ۱۶۵/۱ ۶۸۸/۳ استفاده از علف کش ها براي مبارزه با علف هاي هرز ۳
 ۹/۳۱ ۲۲۵/۱  ۸۳۹/۳  )مثل ناظرين گندم ( استفاده از نيروهاي جوان و تحصيل کرده در بخش کشاورزي  ۴

بذور اصالح شده، مواد حاصلخيز کننده، علف کشها، ابزار و( استفاده از فناوريهاي جديد  ۵
 ۵/۳۳ ۲۲۱/۱  ۶۴۹/۳  )ادوات جديد کشاورزي

 ۱/۳۴ ۲۷۶/۱ ۷۴۲/۳  داشتن پس انداز و ذخيره  ۶
 ۵/۳۴ ۱۷۷/۱ ۴۱۱/۳  استفاده از ارقام مقاوم به خشکي  ۷
 ۸/۳۵ ۲۹۴/۱ ۶۱۸/۳  استفاده از وامهاي دولتي  ۸
 ۹/۳۵ ۳۱۲/۱ ۶۵۴/۳  آالت کشاورزي استفاده اشتراکي از ماشين  ۹
 ۴/۳۶ ۲۹۲/۱ ۵۵۰/۳  )حسابهاي پس انداز براي جلوگيري از فروش ارزان محصول( کافيگيداشتن نقدين  ۱۰
 ۷/۳۷ ۳۴۱/۱ ۵۵۸/۳  آالت اجاره کردن زمين و ماشين  ۱۱
 ۲/۳۸ ۲۲۰/۱ ۱۹۸/۳  به تاخير انداختن تصميم خريد و فروش  ۱۲
 ۲/۴۲ ۳۵۱/۱ ۲۰۱/۳  عهسرمايه گذاري خارج از مزر  ۱۳
 ۴/۴۲ ۳۱۹/۱ ۱۱۰/۳  استفاده از اطالعات بازار  ۱۴
 ۶/۴۲ ۴۶۵/۱ ۴۴۲/۳  )پول قرض گرفتن از آشنايان ( استفاده از وامهاي خصوصي   ۱۵
 ۴۳ ۳۳۰/۱ ۰۹۶/۳   فراهم سازي زمينه هاي مديريت يکپارچه مزارع، يکپارچگي و يکجا زراعي  ۱۶
 ۱/۴۳ ۳۶۸/۱ ۱۷۳/۳   بال عوضاستفاده از کمک هاي جبراني و  ۱۷
 ۹/۴۴ ۳۲۶/۱ ۹۵۵/۲  استفاده از واريته هاي زود رس  ۱۸
 ۴۸ ۴۳۵/۱ ۹۹۲/۲  اشتغال غير کشاورزي   ۱۹
 ۶/۴۸ ۴۶۷/۱ ۰۱۷/۳  کشت مشارکتي با افراد ديگر  ۲۰

ها و قوانين و مقررات مشخص توسط دولت در ارتباط با توسعه و تقويت داشتن سياست  ۲۱
 ۵۱ ۳۴۶/۱ ۶۴۰/۲  رزيهاي کشاو فعاليت

ايجاد يک نظام و شبکه اطالع رساني پيش آگاهي دهنده و هشدارهاي سريع با توجه به  ۲۲
 ۵/۵۴ ۲۶۲/۱ ۳۱۷/۲  مقتضيات ارتباطي و نظام بهره برداري روستاييان

  ۵= بيشترين اهميت۱=کمترين اهميت
  

  توسط کشاورزان  اولويت بندي ميزان بکارگيري استراتژي هاي مديريت ريسک ‐۱۱جدول 
ضريب تغييراتانحراف معيار ميانگين استراتژيهاي مديريت ريسک رتبه

بذور اصالح شده، مواد حاصلخيز کننده، علف کشها، ابزار و ادوات جديد( هاي جديد استفاده از فناوري ۱
 ۴/۳۴ ۱۷۵/۱ ۴۱۶/۳ )کشاورزي

 ۱/۳۵ ۳۰۰/۱ ۷۰۸/۳ )مثل ناظرين گندم ( استفاده از نيروهاي جوان و تحصيل کرده در بخش کشاورزي    ۲
 ۷/۳۷ ۲۴۷/۱ ۳۱۲/۳ )تنوع در کاشت(کاشت محصوالت ديگر در کنار کشت گندم  ۳
 ۲/۳۸ ۳۰۸/۱ ۴۲۸/۳  ها استفاده از سموم دفع آفات و بيماري  ۴
 ۲/۴۰ ۳۴۳/۱ ۳۳۷/۳  استفاده از علف کش ها براي مبارزه با علف هاي هرز  ۵
 ۱/۴۳ ۲۷۹/۱ ۹۶۶/۲  م به خشکياستفاده از ارقام مقاو  ۶
 ۹/۴۳ ۳۲۵/۱ ۰۱۷/۳  آالت کشاورزي استفاده اشتراکي از ماشين  ۷
 ۵/۴۴ ۲۱۵/۱ ۷۲۸/۲  استفاده از وامهاي دولتي  ۸
 ۹/۴۶ ۱۹۴/۱ ۵۴۴/۲  استفاده از واريته هاي زود رس  ۹
 ۴/۴۷ ۱۴۶/۱ ۴۱۹/۲  به تاخير انداختن تصميم خريد و فروش  ۱۰
 ۲/۴۹ ۲۵۰/۱ ۵۳۸/۲  )ي پس انداز براي جلو گيري از فروش ارزان محصولحسابها(نقدينه کافي  ۱۱
 ۳/۴۹ ۴۲۰/۱ ۸۷۸/۲  پس انداز و ذخيره  ۱۲
 ۵/۵۰ ۳۳۱/۱ ۶۳۷/۲  استفاده از اطالعات بازار  ۱۳
 ۹/۵۰ ۲۸۲/۱ ۵۱۸/۲  سرمايه گذاري خارج از مزرعه  ۱۴
 ۷/۵۲ ۲۰۳/۱ ۲۸۰/۲  )پول قرض گرفتن از آشنايان ( استفاده از وامهاي خصوصي   ۱۵
 ۵/۳۵ ۴۲۲/۱ ۶۵۷/۲  آالت اجاره کردن زمين و ماشين  ۱۶
 ۵/۵۴ ۲۷۱/۱ ۳۳۱/۲  هاي کشاورزي ها و قوانين و مقررات مشخص توسط دولت در ارتباط با توسعه و تقويت فعاليت سياست  ۱۷
 ۱/۶۰ ۴۲۴/۱ ۳۶۸/۲  اشتغال غير از کشاورزي   ۱۸

۱۹  
 آگاهي دهنده و هشدارهاي سريع با توجه به مقتضيات ارتباطي وايجاد يک نظام و شبکه اطالع رساني پيش

 ۳/۶۰ ۲۳۴/۱ ۰۴۸/۲  نظام بهره برداري روستاييان

 ۴/۶۳ ۳۷۵/۱ ۱۶۷/۲  استفاده از کمک هاي جبراني و بال عوض  ۲۰
 ۲/۶۴ ۲۹۹/۱ ۰۲۳/۲  کشت مشارکتي با افراد ديگر  ۲۱
 ۲/۶۴ ۳۲۸/۱ ۰۷۱/۲  پارچگي و يکجا زراعي فراهم سازي زمينه هاي مديريت يکپارچه مزارع، يک  ۲۲

  ۵= بيشترين اهميت۱=کمترين اهميت



 ۱۳۸۸، ۳، شماره ۴۰‐۲ ايران، دوره تحقيقات اقتصاد و توسعه کشاورزیمجله   ۱۳۶

 

  منابع دريافت اطالعات در زمينه مديريت ريسک
طالعات از ديدگاه گندم کاران مهمترين منابع دريافت ا

مشورت با کارشناسان و : "به ترتيب اولويت شامل
و " رهبران محلي و همسايگان"، "متخصصان کشاورزي

يگر اينترنت و د" و منابع داراي کمترين اهميت " زيونتلوي"
ها و  روزنامه"و " کتاب و مجالت "، "نرم افزارهاي کامپيوتري

  ).۱۲جدول ( بودند" ي کشاورزيها برنامهخ
هاي ميزان  متغير مديريت ريسک از طريق شاخص

آشنايي با منابع توليد ريسک، ميزان آشنايي با ابزارها و 
يت ريسک و ميزان بکارگيري هريک از استراتژيهاي مدير

آوري  پس از جمع. آنها در مزرعه محاسبه گرديده است
اطالعات و محاسبه نمرات کشاورزان، آن دسته از 

 بود توان مديريت ريسک ۲۱۰کشاورزاني که نمره آنها زير 
 توان مديريت ريسک ۳۲۰ تا ۲۱۰ضعيف، نمره بين 

يت ريسک خوب  توان مدير۳۸۰ تا ۳۲۰نمره بين  متوسط،
 بود توان مديريت ۳۸۰و کساني که نمره آنها باالتر از 

  .ريسک عالي داشتند
هاي تحقيق حکايت از آن داشت که بيشترين  يافته

 ۲/۸۲ نفر، ۲۹۰(اسخگوياني است فراواني مربوط به پ
که توان مديريت ريسک آنها در حد متوسط ) درصد

 شده ضمنا بر اساس شاخص محاسبه. ارزيابي شده است
هيچ يک از پاسخگويان توان مديريت ريسک در حد عالي 

  ).۱۳جدول ( نداشتند
  مديريت ريسک

 عوامل موثر بر توانايي کشاورزان در مديريت ريسک
هاي گذشته، تجربيات و ادبيات  مطالعه پژوهش

مديريت ريسک و پذيرش نوآوريها نشان داد که ويژگيهاي 
زان نقش کليدي فردي، زراعي و اقتصادي اجتماعي کشاور

   از  استفاده  و ريسک در گرايش فرد براي مواجه شدن با 

بر همين اساس . ابزارها و استراتژيهاي مديريت ريسک دارد
در اين پژوهش سعي شد تا ميزان تاثير گذاري مقوالت 
فوق در ارتباط با توان مديريت ريسک کشاورزان به محک 

  .گذاشته شود
دهد   نشان مي)۱۴(دول ي تحقيق مندرج در جها يافته

كه بين ميزان تحصيالت، نگرش نسبت به ريسک، سابقه 
کشت گندم، ميزان عملکرد، سطح زير کشت گندم، 
مساحت زمين زراعي، ارزش گندم فروشي و ميزان 

 درصد ۹۹مشارکت در کارهاي گروهي عام المنفعه با 
ي وجود دارد، همچنين دار معنياطمينان رابطه مثبت و 

مديريت ريسک کشاورزان و ميزان رجوع به فرد بين توان 
 درصد اطمينان رابطه ۹۵براي رفع مشکالت عمومي با 

بين ساير متغيرهاي مورد .  مشاهده شددار معنيمثبت و 
ي دار معنيمطالعه و توان مديريت ريسک کشاورزان رابطه 

  .مشاهده نشد
ي تحقيق از نظر ميزان مشارکت اجتماعي، ها يافته

الت، مساحت مزرعه و درآمد حاصل از فروش ميزان تحصي
همخواني داشت، اما ) Monfared) 1995گندم با پژوهش 

. ي اين تحقيق را در ارتباط با متغير سن تاييد نکردها يافته
ي تحقيق از نظر متغيرهاي سابقه کار ها يافتههمچنين 

 Tiraee Yariي ها يافتهکشاورزي، مساحت زمين زراعي با 
ي داشت، اما از نظر متغير فاصله مزرعه از همخوان) 2005(

  .  مراکز خدمات کشاورزي يافته اين پژوهش را تاييد نکرد
 Ranhirي تحقيق ها يافتهنتايج بدست آمده از تحقيق 

را در ارتباط با متغيرهاي انداره مزرعه، ميزان ) 1991(
عملکرد و درآمد حاصل از فروش گندم را تاييد کرد، اما با 

 پژوهش در ارتباط با تعداد افراد خانوار همخواني يافته اين
.نداشت

  
  اولويت بندي ديدگاه بهره برداران پيرامون منابع دريافت اطالعات در زمينه مديريت ريسک‐۱۲جدول 

 ضريب تغييرات انحراف معيار ميانگين تمنابع دريافت اطالعا رتبه
 ۶/۱۸ ۷۹۵/۰ ۲۷۵/۴ مشورت با کارشناسان و متخصصان کشاورزي ۱
 ۵/۳۲ ۰۶۸/۱ ۲۸۰/۳ رهبران محلي و همسايگان ۲
 ۶/۳۴ ۲۰۱/۱ ۴۷۳/۳ تلويزيون ۳
 ۵/۳۶ ۱۲۴/۱ ۰۷۶/۳ راديو ۴
 ۳/۳۸ ۰۲۳/۱ ۶۶۹/۲ خدمات مشاوره اي بازار ۵
 ۹/۳۹ ۰۵۶/۱ ۶۴۹/۲ ي کشاورزيها برنامهروزنامه ها و خ ۶
 ۶/۴۲ ۱۱۵/۱ ۶۱۸/۲ کتاب و مجالت ۷
 ۸/۶۴ ۹۸۰/۰ ۵۱۳/۱ اينترنت ۸

  ۵= بيشترين اهميت۱=کمترين اهميت
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  توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب توان مديريت ريسک‐۱۳جدول 
 درصد تجمعي درصد فراواني دامنه طبقات توان مديريت ريسک

 ۲/۱۰ ۲/۱۰ ۳۶ ۲۱۰کمتر از  ضعيف
 ۴/۹۲ ۲/۸۲ ۲۹۰ ۳۲۰‐۲۱۰ متوسط
 ۱۰۰ ۶/۷ ۲۷ ۳۸۰‐۳۲۰ خوب
 ‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐ ۳۸۰باالتر از  عالي
  ۱۰۰ ۳۵۳  جمع

    ۳۵۴:     بيشينه۱۵۸:   كمينه۵۸/۴۰:   انحراف معيار۱۴/۲۶۴: ميانگين                        
  

  

 و مديريت ريسک) ويژگيهاي فردي، زراعي و اقتصادي کشاورزان( رابطه بين متغيرهاي ‐۱۴جدول 
) p(يدار معنيسطح    )r(ضريب همبستگي   ۲متغير   ۱متغير 

  ۰۵۱/۰  ۱۰۴/۰  سن
  ۰۰۷/۰  ۱۴۴/۰**  تحصيالت

  ۰۰۳/۰  ۱۵۸/۰**  نگرش 
  ۱۰۴/۰  ‐۰۸۷/۰  بعد خانوار

  ۱۴۶/۰  ‐۰۷۷/۰  فاصله تا مزرعه
  ۲۴۰/۰  ۰۶۳/۰  سابقه کشت گندم
  ۶۲۴/۰  ۰۲۶/۰  سابقه کار کشاورزي

  ۰۰۰/۰  ۲۷۹/۰**  ميزان عملکرد
  ۰۰۰/۰  ۲۷۹/۰**  سطح زير کشت گندم
  ۰۰۰/۰  ۲۸۱/۰**  مساحت زمين زراعي

  ۶۲۰/۰  ۰۲۷/۰  درآمد کشاورزي غير گندم کاري
  ۷۹۳/۰  ۰۱۴/۰  درآمد غير کشاورزي
  ۰۰۰/۰  ۱۹۶/۰**  ارزش گندم فروشي

  ۲۳۹/۰  ‐۰۶۳/۰  هزينه توليد گندم در واحد سطح
  ۳۷۹/۰  ۰۴۷/۰  خسارت وارده به گندم

  ۱۱۸/۰  ۰۸۳/۰  ميزان بدهکاري
  ۰۰۴/۰  ۱۵۴/۰**   ميزان مشارکت در کارهاي گروهي عام المنفعه

  ۰۱۴/۰  ۱۳۱/۰**  ميزان رجوع مردم به فرد براي رفع مشکالت عمومي
  ميزان رجوع مردم به فرد براي رفع مشکالت شخصي

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

  مديريت ريسک

۰۲۴/۰  ۶۵۲/۰  
   درصد۱در سطح  دار معني **        درصد۵ در سطح دار معني *ضريب همبستگي اسپيرمن            

  
رابطه بين منابع دريافت اطالعات و توان مديريت ريسک 

  کشاورزان

به منظور بررسي نقش منابع اطالعاتي در کمک به 
ها ابتدا با مشاهده و  کشاورزان براي کنترل و اداره ريسک

مصاحبه با کشاورزان و دست اندرکاران توسعه کشاورزي 
 شدند و از منابع نشر اطالعات در منطقه شناسايي

کشاورزان خواسته شد که ترجيحات خود را براي استفاده 
در ادامه براي مشخص . از هريک از منابع مشخص نمايند

يک از منابع بر روي توان مديريت ريسک  نمودن تاثير هر

  .کشاورزان از ضريب همبستگي اسپيرمن استفاده شد
ي پژوهش حاکي از آن است که بين توان ها يافته
ريسك گندم كاران و مشورت با کارشناسان و مديريت 

ها  متخصصان کشاورزي، استفاده از کتب و مجالت، روزنامه
 ۹۹افزارهاي آماري با  ، اينترنت و ديگر نرمها برنامهو خ

بين . ي وجود دارددار معنيدرصد اطمينان رابطه مثبت و 
استفاده از تلويزيون به عنوان منبع اطالعاتي و توان 

ي در دار معنيابطه مثبت و ک کشاورزان رمديريت ريس
عالوه بر موارد ذکر شده بين .  مشاهده شد درصد۵سطح 
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استفاده از اطالعات رهبران محلي و همسايگان و توان 
 ۱ي در سطح دار معنيطه منفي و مديريت ريسک راب

  ).۱۵جدول (مشاهده گرديد درصد 
ي تحقيق در مورد رابطه بين توان مديريت ها يافته

ي پژوهش ها يافتهسك گندم كاران و استفاده ازنشريات، ري
Ganokar & Khonde  (1997) و Sanoria & Singh  

 را تاييد نمود، همچنين از نظر متغير استفاده از (1996)
و ) تلويزيون، راديو و روزنامه( وسايل ارتباط جمعي

  ي تحقيقها يافته  گيري از فناوريهاي مدرن و اينترنت بهره

Karbasi et al.  (2003)نمايد   را تاييد مي .  
 که بين عضويت دهد مي نشان )۱۶(اطالعات جدول 

هاي آموزشي  هاي روستايي، شرکت در کالس فرد در تشکل
ترويجي، شرکت در گردشهاي علمي و بازديد از مزارع 
ديگر کشاورزان، محل زندگي و وضعيت تاهل و توان 

بين توان . اردي وجود ددار معنيمديريت ريسک رابطه 
مديريت ريسک کشاورزان و ساير متغيرهاي مورد مطالعه 

  .اي مشاهده نشد رابطه
   

  رابطه بين منابع دريافت اطالعات و توان مديريت ريسک کشاورزان‐۱۵ جدول
  )p(يدار معنيسطح    )r(ضريب همبستگي   توان مديريت ريسک  منابع دريافت اطالعات

  ۰۰۰/۰  ۲۴۱/۰**  ان کشاورزيمشورت با کارشناسان و متخصص
  ۰۰۰/۰  ۲۹۲/۰**  کتب و مجالت
  ۰۰۰/۰  ۴۲۶/۰**  ها برنامهروزنامه ها و خ

  ۰۰۵/۰  ۱۵۰/۰**  اينترنت 
  ۰۷۶/۰  ۰۹۴/۰  خدمات مشاوره اي بازار

  ۰۰۷/۰  ‐۱۴۳/۰**  رهبران محلي و همسايگان
  ۲۲۷/۰  ۰۶۵/۰  راديو

  تلويزيون

  
  
  
  

  مديريت ريسک

*۱۱۷/۰  ۰۲۸/۰  
                       درصد۱ در سطح دار معني**درصد          ۵ در سطح دار معني*
  

  آزمون کاي اسکور جهت تعيين رابطه بين متغير هاي اسمي و متغير توان مديريت ريسک‐۱۶جدول 
  کرامرV  آزمون کاي اسکور

  متغير وابسته  متغير مستقل
 p  آماره p  آماره

  ۰۱۸/۰  ۶۸۸/۰*  ۰۱۸/۰  ۹۹/۱۶۶*  عضويت در تشکل هاي روستايي
  ۳۳۶/۰  ۶۲۴/۰  ۳۳۶/۰  ۳۰۶/۱۳۷  وضعيت تاهل
  ۰۰۲/۰  ۷۱۷/۰**  ۰۰۲/۰  ۲۵/۱۸۱**  محل زندگي

  ۰۵۰/۰  ۶۶۸/۰*  ۰۵۰/۰  ۳۷/۱۵۷*  شرکت در کالسهاي آموزشي ترويجي
  ۰۱۴/۰  ۶۹۲/۰*  ۰۱۴/۰  ۸۴/۱۶۸*  ها و بازديدها شرکت در گردش

   ارتباط با مديريت ريسکدريافت توصيه هايي در

  مديريت ريسک

۷۶/۱۳۳  ۴۱۶/۰  ۶۱۶/۰  ۴۱۶/۰  
                       درصد۱ در سطح دار معني**درصد         ۵ در سطح دار معني*
  

   ضرايب تعيين متغيرهاي تاثيرگذار بر توان مديريت ريسک کشاورزان در روش گام به گام‐۱۷ جدول
 (R2AD)مبستگي تعديل شدهضريب ه(R2)ضريب تعيين (R)ضريب همبستگي  گام

 ۱۸۴/۰ ۱۸۸/۰ ۴۳۴/۰  ميزان استفاده از روزنامه ها و خبر نامه ها
 ۲۳۲/۰ ۲۳۸/۰ ۴۸۸/۰  ميزان عملکرد

  ۲۵۵/۰  ۲۶۱/۰  ۵۱۱/۰  رهبران محلي و همسايگان
 ۲۹۵/۰ ۲۹۹/۰ ۵۴۷/۰  نگرش نسبت به ريسک

  
  يت ريسک کشاورزان ضريب متغيرها در معادله رگرسيون گام به گام توان مدير‐۱۸جدول

  سطح احتمال B β  t  متغير  گام
 ۰۰۰/۰ ۷۹۰/۶  ۱۴۱/۱۶۲  ضريب ثابت  ۱
  ۰۰۰/۰  ۷۸۷/۵  ۴۳۳/۰  ۶۳۵/۱۶  ميزان استفاده از روزنامه ها و خبر نامه ها  ۲
 ۰۰۰/۰ ۵۷۳/۳ /۱۷۷ ۶۳۷/۵  ميزان عملکرد  ۳
  ۰۰۶/۰ ‐۷۸۳/۲  ‐۱۳۲/۰  ‐۰۲۸/۵  رهبران محلي و همسايگان  ۴
  ۰۴۰/۰ ۰۵۸/۲  ۰۹۸/۰  ۱۸۸/۱  ريسکنگرش نسبت به   ۵
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تحليل رگرسيوني عوامل موثر بر توان مديريت ريسک 
  کشاورزان 

ترين عوامل تاثيرگذار     به منظور بررسي و تحليل مهم
از تحليل رگرسيون گام  بر توان مديريت ريسک کشاورزان

بدين منظور متغيرهاي مستقلي که . به گام استفاده گرديد
ي با توان مديريت دار معنيي رابطه در تحليل همبستگ

نتايج . ريسک کشاورزان داشتند در تحليل وارد شدند
تحليل رگرسيون توان مديريت ريسک کشاورزان نشان 

ها   که متغيرهاي ميزان عملکرد، استفاده از روزنامهدهد مي
ي کشاورزي، استفاده از نظرات رهبران محلي ها برنامهو خ

ک مورد مطالعه نسبت به ريسو همسايگان و نگرش افراد 
 از واريانس توان  درصد۳۰وارد تحليل شدند و در مجموع 

). ۱۷جدول ( مديريت ريسک کشاورزان را تبيين کردند
معادله خط رگرسيون توان مديريت ريسک کشاورزان بر 

  :اساس نتايج حاصل از تحليل به قرار زير است
Y= ۱۴۱/۱۶۲ + ۶۳۵/۱۶ X۱+ ۶۳۷/۵ X۲ ۰۲۸/۵‐  X۳ + ۱۸۸/۱ X۴ 

  
 ها، ها و خبرنامه  ميزان استفاده از روزنامه۱X كه در آن

۲ X،۳ ميزان عملکردX۴  رهبران محلي و همسايگان وX 
  ).۱۸جدول (نگرش نسبت به ريسک مي باشد 

  نتيجه گيري و پيشنهادها

 درصد ۸۰ که بيش از دهد مي نتايج تحقيق نشان ‐
ارند  سال سن د۳۶مطالعه بيش از برداران مورد  بهره

، اين نشان از آن دارد که ) سال۵۰ميانگين سن (
کشاورزان منطقه مورد مطالعه جامعه مسني را تشکيل   

 که با اتخاذ تدابير و شود ميبنابراين پيشنهاد . دهند مي
هاي حمايتي و تشويقي از بخش کشاورزي،  سياست
هاي الزم براي ماندن نيروهاي موجود و جذب  زمينه

طريق فراهم کردن امکانات الزم در اين نيروهاي جوان از 
بخش فراهم شود تا در طوالني مدت آسيبي به امنيت 

  .   غذايي کشور وارد نگردد
 نتايج تحقيق حاکي از آن است که اکثر کشاورزان ‐

) در حد اول راهنمايي(مورد مطالعه از سطح سواد پاييني 
با توجه به اين كه همبستگي مثبت و . برخوردارند

ي بين ميزان تحصيالت و توانايي مديريت ريسک دار معني
کشاورزان وجود دارد و فراگيري اصول و فنون اداره و 

ها در زمان مناسب، باعث کاهش درجه  کنترل ريسک
 ضمن تالش در شود ميگردد، پيشنهاد  ريسک گريزي مي

جهت ريشه کني بيسوادي در قالب يک برنامه بلندمدت، 

با توجه به سطح سواد فنون الزم  آموزش اصول و
هاي اصولي در قالب  برداران و با استفاده از شيوه بهره

  .   ي نمايشي صورت گيردها فعاليت
 نتايج حاصل از تحقيق نشان دهنده تاثير مثبت و ‐
 ارزش گندم فروشي و ميزان عملکرد در واحد دار معني

سطح، بر پارامتر توانايي مديريت ريسک کشاورزان و در 
هاي توام با ريسک در ميان  زايش تمايل به گرايشنتيجه اف

 با توسعه کمي و شود ميلذا پيشنهاد . بهره برداران است
به منظور ( کيفي ايستگاههاي تحقيقاتي اصالح بذر

شناسايي و تامين بذور گواهي شده، شناسايي و تکثير 
و همچنين ) ارقام پر بازده و مقاوم به آفات و بيماريها

ماتي و حمايتي ارايه کننده نهاده هاي توسعه مراکز خد
ها را به موقع در اختيار کشاورزان قرار  کشاورزي که نهاده

دهند، زمينه افزايش سطح کمي و کيفي توليد و در  مي
  .    نتيجه افزايش ارزش محصول توليدي در منطقه فراهم آيد

 دار معنيدهنده تاثير مثبت و   نتايج تحقيق نشان‐
سبت به ريسک، بر پارامتر توانايي نگرش کشاورزان ن

 شود ميبنابراين پيشنهاد . مديريت ريسک کشاورزان است
با استفاده از سازوکارهاي مناسب و ارائه اطالعات مناسب 

  . وبه موقع زمينه تغيير نگرش کشاورزان فراهم آيد
ي تحقيق حکايت از آن دارد که زمينه ها يافته

  محصوالتبکارگيري بيمه توليد و تضمين خريد
از اولويت بااليي برخوردار است ) قراردادهاي حداقل قيمت(

 که دولت تمام همت خود را به شود ميبنابراين پيشنهاد 
کار بندد تا ميزان دسترسي کشاورزان به بيمه و امکان 

هاي روستايي را بيشتر  فروش محصوالت خود به تعاوني
  .نمايد

 که دده مينتايج به دست آمده از تحقيق نشان 
ند نقش توان ميرغم اين که وامها و اعتبارات دولتي  علي

مرور ( کليدي در ريسک پذيري کشاورزان داشته باشند
متاسفانه به دليل عدم امکان استفاده از ) ادبيات موضوع

آنها توسط کشاورزان ميزان بکارگيري آنها در مواجه شدن 
که  شود ميبا ريسک بسيار ناچيز بوده است لذا پيشنهاد 

هاي کشاورزي فرآيند دستيابي به تسهيالت را براي  بانک
کشاورزان ساده نمايند تا با استفاده از تسهيالت زمينه 

  .بهره وري بيشتر فراهم شود
با توجه به اهميت منابع دريافت اطالعات توسط 

 که شود ميکشاورزان، بر اساس نتايج تحقيق پيشنهاد 
 اطالعات کشاورزي نظام ترويج کشاورزي در نشر و اشاعه
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  :بر روي منابع زير سرمايه گذاري نمايد
 استفاده از کارشناسان و متخصصان زبده براي ‐۱

اين امر . هاي ويژه مشاوره با کشاروزان در قالب کلينک
هاي ارتباطي و  مستلزم آن است که کارشناسان به مهارت

فني تسلط کامل داشته و در دسترس کشاورزان قرار 
  .داشته باشند

که رهبران  رغم اين  نتايج تحقيق نشان داد علي‐۲
اشاعه دانش نقش کليدي  محلي و همسايگان در نشر و

دارند به دليل ريسک گريز بودن ممکن است اثر منفي 
 با توجه به نقش شود ميبنابراين پيشنهاد . داشته باشند

مهمي که اين افراد به عنوان يک منبع اطالعاتي مورد 
ش شود در ارتباط با اداره و کنترل رجوع دارند، تال

هاي الزم را ببينند و تغييرات الزم در  ها آموزش ريسک
  .ديدگاه آنها ايجاد شود

 نتايج تحقيق نشان داد که استفاده کشاورزان از ‐۳
راديو و تلويزيون به عنوان يک منبع اطالعاتي در بحث 
مديريت ريسک، تاثيرات خوبي  بر جاي گذاشته است، 

 با توجه به نقش اين رسانه ها، شود ميين پيشنهاد بنابرا
ي جذاب و پر بار در مورد ها برنامهتالش در جهت طراحي 

  .  مديريت ريسک صورت گيرد
 نتايج تحقيق نشان داد، اگر چه از رسانه هاي ‐۴

نوشتاري و اينترنت و نرم افزارهاي کامپيوتري به ميزان 
سيل الزم در ناچيز استفاده شده است و ظرفيت و پتان

جامعه روستايي براي استفاده آنها بسيار ناچيز است، ولي 
در مواردي هم که استفاده شده بر توانايي مديريت ريسک 

بنابراين پيشنهاد . اي داشته است العاده کشاورزان تاثير فوق
سازي الزم جهت استفاده از اين منابع   زمينهشود مي

  .صورت گيرد
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