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چکیده

این پژوهش با هدف شناخت عوامل مؤثر بر استفاده از راهبردهای مدیریت ریسک تولید در
بین گندمکاران استان ایالم و در چارچوب کلی تحقیقات پیمایشی به انجام رسیده است .جامعه
آماری تحقیق گندمکاران استان ایالم به تعداد  ۵۵ه زار نفر بودند که حجم نمونه آماری به کمک
جدول کرجسی و مورگان تعداد  380نفر تعیین شد .به منظور تشخیص پایایی قسمتهای
مختلف پرسشنامه از روش آلفا کرونباخ استفاده شد که مقدار ضریب محاسبه شده برای انجام
تحقیق قابل قبول بود ( .)0/82>α>0/90روایی محتوایی پرسشنامه نیز با نظرخواهی از

کارشناسان مرتبط با موضوع ،تأمین شد .پردازش دادهها با استفاده از نرمافزار  SPSS20انجام
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،
عوامل اقتصادی ،درآمد کل خانوار و تحصیالت در مجموع  46/4درصد از واریانس متغیر
وابسته را تبیین کردند .نتایج حاصل از تحلیل مسیر نشان داد متغیرهایی که بیشترین واریانس را
در سطح استفاده از راهبردهای مدیریت ریسک تولید در بین گندمکاران تبیین کردند ،عوامل
اجتماعی ،عوامل ترویجی و سطح زیر کشت گندم بیمه شده بودند.
واژگان کلیدی :کشاورزان گندمکار ،مدیریت ریسک تولید ،راهبردهای مدیریت ریسک،
استان ایالم.
مقدمه
يکی از مسايلی که همواره از ديرباز در رابطه با تولید
به ويژه در بخش کشاورزی مورد توجه و تأکید بوده است،
مخاطرات قهری و غیرقابل کنترل و حتی سادهانگاری
برخی از بدهیات در رابطه با کشت و کار تولیدات زراعی
بوده است ،بهطوری که زيان ناشی از عدم توجه به اين
مساي ل و اقدامات پیشگیرانه ،زيان قابل توجهی را به بخش
* نويسنده مسئول :حامد چهارسوقی امین

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

امروزه پژوهشهای گستردهای در رابطه با راهبردهای
مديريت ريسک تولید در حوزه کشاورزی صورت گرفته
که در اکثر اين پژوهشها به آگاهی و شناخت کشاورزان
از زمینه های احتمالی ايجاد ريسک تولید اشاره داشتهاند.
بنابراين ،کشاورزان به عنوان عوامل تولید ،نقش بسزايی
در تقلیل و يا تزايد ريسکهای غیرقابل پیشبینی
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داشتهاند ) .(Coble, 2010عالوه بر اين ،مطالعات نشان
می دهد که شناسايی راهبردهای مديريت ريسک تولید
منجر به کاهش پیامدهای منفی منابع ريسک در توسعه
روستايی و حتی بهطور غیر مستقیم توسعه شهری ،م ی-
شود .پژوهش پیرامون راهبردهای مديريت ريسک تولید
باعث شناسايی نیازهای اطالعاتی کشاورزان در زمینه
راهبردهای مديريت ريسک تولید میگردد .از ريسک
تولید تعاريف مختلفی در منابع ذکر شده است .بهطور
کلی ،ريسک تولید ناشی از فرآيندهايی است که رشد
طبیعی محصول را تحت تأثیر خود قرار داده و موجب
تغییر در کمیت و کیفیت محصول تولید شده میشود.
منابع اين ريسک شامل :آب و هوا (خشکسالی ،سیل،
تغییرات دما ،تگرگ ،طوفان ،سرمای ناگهانی ،گردباد)،
آفات و بیماریها ،علفهای هرز ،عدم حاصلخیزی خاک،
تاريخ کاشت ،روش تولید و غیره است ( Green, 2003؛
Hardaker,2006؛  .)Rostami et al.,2007با اين حال ،به

آثار مخرب و زيانبار گسترده اقتصادی ،اجتماعی ،زيست-
محیطی هر ساله کشاورزان ،تولیدکنندگان و به ويژه
روستاي یان که کشاورزی و دامداری شغل اصلی آنان و
منبع تأمین امرار معاش میباشد ،فشار مالی فراوانی را
متحمل شوند .همچنین ،اطالعات دريافتی از اداره کل
هواشناسی استان تا تاريخ  91/12/29حاکی از کاهش 30
درصدی میانگین بارش نسبت به سال زراعی ()90 - 91
و  37درصدی نسبت به میانگین بلندت مدت (دوره آماری
موجود) بوده بهگونه ای که تأخیر سه ماهه بارندگی در
فصل زراعی ( )91 – 92و کاهش شديد نزوالت جوی
ضمن تقلیل آب رودخانهها ،چشمهها  ،چاهها و تداوم و
تشديد خشکسالی سبب شد تا  40درصد مزارع استان با
خطر عدم تولید مواجه شود ،که کمبود منابع آب حاصل
از استمرار پديده خشکسالی و خسارت مضاعف وقوع
پديده گرد و غبار بین  45-74روز و سرما و يخبندان بین
 4-47روز در مناطق مختلف استان ،کشاورزان و مجريان

منظور تبیین راهبردهای مديريت ريسک تولید به وسیله
گندمکاران ،عوامل مهمی از قبیل اطالع و آگاهی کافی از
استانداردهای استفاده از کود شیمیايی ،رعايت زمان
مناسب کاشت ،استانداردهای استفاده از علفکشها،
رعايت زمان مناسب شخم ،آزمايش خاک ،تأمین عناصر
مورد نیاز خاک ،استفاده از پیشبینی هواشناسی ،استفاده
از ارقام پرمحصول ،اس تفاده از سیستم آبیاری کم مصرف
و استفاده از ارقام مقاوم توانسته تأثیر قابل مالحظهای بر
کاهش اتالف و نیز افزايش بازدهی تولید در واحد سطح
داشته باشد ).(Press, 2007
در بین محصوالت زراعی ،محصول گندم يکی از
محصوالت استراتژيک در حوزه تولیدات زراعی بوده که
سهم آن در بخش غذايی کشور ،بسیار قابل توجه میباشد
و هرگونه خلل در زمینه تولید اين محصول ،خسارت قابل
توجهی را میتواند بهبار آورد ) .(Coble, 2007بر اساس
پژوهشهای صورت گرفته ،استان ايالم به علت شرايط
خاص جغرافیايی ،پیوسته در معرض ريسکهايی از قبیل
خشکسالی ،سیل ،تگرگ ،طوفان و صاعقه قرار دارد،
مسلمأ بخش کشاورزی و محصوالت آن نظیر گندم نیز
تحت تأثیر اين حوادث قرار میگیرد ،آثار و پیامد وقوع

واحدهای تولیدی بخش کشاورزی را با کاهش تولید و
د رآمد و مشکالت مالی مواجه نموده است ( Golshani,

اين پديدهها بر پیکره بخش کشاورزی باعث شده عالوه بر

.)2012

در ارتباط با راهبردهای مديريت ريسک تولید در
بخش کشاورزی مطالعات مختلفی صورت گرفته است.
 )2009( Geravandi and Alibaygiدر تحقیقی نشان
دادند که کشاورزان با راهبردهای جديد مديريت ريسک
تولید ،مانند کشت مخلوط در حد اندکی آشنايی دارند و
در اقدامات خود بیشتر به استفاده از راهبردهای سنتی
مانند استفاده از کودهای شیمیايی بسنده کردهاند.
متغیرهايی که بیشترين واريانس را در سطح استفاده از
راهبردهای مديريت ريسک تولید تبیین کردند ،سن،
مقدار زمین زارع و درآمد کل کشاورز بودند.
 )2010( Yaghoubi et al.,در پژوهشی ديگر نشان
دادند که مديريت ريسک در اکثريت کشاورزان مورد نظر،
در سطوح ضعیف و خیلی ضعیف قرار دارد .تحلیل روابط
بین عوامل و میزان ريسک نشان دادند که رابطه معنی-
داری بین متغیرهای سطح تحصیالت ،میزان مشارکت،
میزان استفاده از کانالهای اطالعاتی ،میزان بدهی بانکی
و درآمد کشاورزی با میزان مديريت ريسک کشاورزان
وجود دارد )2008( Rosta .در مطالعهای نشان داد که در
مرحله شناسايی ريسکهای تولید گندم ،سازوکارهای
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گروهی و انبوهی ،در مرحله ارزيابی اثرات ريسکهای
تولید گندم ،سازوکارهای گروهی -انفرادی و استفاده از
تشکلهای بومی ،در مرحله شناسايی راهبردهاها و ابزارها،
طراحی برنامههای راديويی و تلويزيونی ،در مرحله روش-
های مناسب انتخاب ابزار و راهبرد مديريت ريسک،
سازوکار گروهی -انفرادی با تأکید بر دانش بومی بر ريسک
تولید گندم ،مؤ ثر بودهاند.
 )2011( Asgary and Aboghadarehدر تحقیقی به
اين نتیجه رسیدند که بین متغیرهای سطح تحصیالت،
سابقه کشت گندم ،آگاهی از اهداف بیمه ،میزان عملکرد،
میزان استفاده از کانالهای اطالعاتی و درآمد حاصل از
کشاورزی با مديريت ريسک تولید رابطه مثبت و معنی-
داری وجود دارد )2010( Amani and Nekandish .در
تحقیقی نشان دادند که بین تحصیالت ،دانش فنی ،نگرش
در زمینه راهبردهای مديريت ريسک ،درآمد محصول و
شرکت در کالسهای ترويجی با سطح بهکارگیری

مديريت ريسک شامل درآمدهای غیرزراعی ،آموزش ،سن
و میزان مالکیت زراعی میباشند.
 )2015( Jackman et al.,در تحقیقی نشان داد که
افزايش آگاهی کشاورزان ،بهبود و ارتقاء زندگی کشاورزان،
بکارگیری منابع مالی جايگزين و تغییر نگرش آنان به
عنوان مهمترين راهبردهای مديريت ريسک میباشند.
 )2015( Burak et al.در پژوهشی به بررسی شناسايی
مهمترين استراتژیهای ريسک تولید در بین کشاورزان
توتفرنگی پرداختند .نتايج نشان داد که عامل درآمد
پايدار به عنوان مهمترين استراتژی مديريت ريسک تولید
شناسايی شد .همچنین ،نتايج نشان داد از جمله
راهکارهای ريسدن به درآمد پايدار بهبود حاصلخیزی
خاک ،کیفیت تولید ،بهکارگیری فناوریهای کشاورزی و
آگاهی از اصول بازاريابی معرفی شدند.
وجود دامنة گستردة ريسک تولید و اهمیت محصول
گندم و بهدنبال آن بخش کشاورزی در استان ايالم و از

راهبردهای تولید زراعی مديريت ريسک توسط گندم-
کاران رابطه مثبت و معنی داری وجود داردTorkamani .
( )2000در پژوهشی به اين نتیجه رسید که عواملی مانند:
باسوادی ،شرکت در کالسهای ترويجی و داشتن شغل
جانبی در افزايش کارايی فنی کشاورزان و کاهش ريسک-
گريزی آنان رابطه مستقیمی وجود دارد.
 )2007( Ackerدر پژوهشی به بررسی عوامل
اجتماعی و جامعهشناختی مؤثر در ريسکپذيری گندم
کاران شهر پونا در ايالت راولپندی هندوستان پرداخت.
نتايج اين پژوهش نشان داد که رفاه اجتماعی ،مشارکت
اجتماعی و میزان اعتماد گندمکاران به پرسنل ترويجی
در ريسکپذيری آنها تأثیر بسزايی دارد .همچنین بین نوع
نگرش گندمکاران و سابقه و مدت تجربه در کشاورزی با
میزان ريسکپذيری آنها رابطه مثبت و معنیداری
گزارش شده است )2008( Lu et al. .در مطالعهای نشان
دادند که بین متغیرهای سن ،سطح تحصیالت ،اندازه
مزرعه ،درآمد ،میزان مشارکت اجتماعی و استفاده از
خدمات آموزشی -مشاورهای رابطه مثبت و معنیداری با
میزان استفاده از راهبردهای مديريت ريسک وجود دارد.
 )2009(Velandia et al.در مطالعهای نشان دادند که

طرف ديگر نبود يک مطالعه جامع از عوامل تأثیرگذار بر
بهکارگیری راهبردهای مديريت ريسک تولید در سطح
جامعه آماری مورد مطالعه ،سبب شد که در اين تحقیق
به بررسی موضوع ريسک تولید و راهبردهای مديريتی آن
در میان کشاورزان گندمکار در استان ايالم پرداخته شود.
بر اين اساس ،تحقیق حاضر با هدف کلی شناسايی عوامل
مؤثر بر استفاده از راهبردهای مديريت ريسک تولید در
بین گندمکاران استان ايالم صورت گرفته است .در جهت
دستیابی به اين هدف ،اهداف اختصاصی زير مورد نظر
میباشد:
بررسی ويژگیهای فردی و حرفهای گندمکاران،
تعیین میزان آگاهی گندمکاران از منابع ايجاد ريسک
تولید،
اولويتبندی بکارگیری راهبردهای مديريت ريسک
تولید توسط گندمکاران و
بررسی عوامل مؤثر بر میزان استفاده از راهبردهای
مديريت ريسک تولید توسط گندمکاران.

برخی از مهمترين فاکتورهای مؤثر بر پذيرش ابزارهای

بر اساس مطالعات صورت گرفته عوامل مؤثر بر
استفاده از راهبردهای مديريت ريسک تولید در بین
گندمکاران به صورت شکل  1ترسیم شد .شايان ذکر است
بهکارگیری راهبردهای مديريت ريسک تولید توسط
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کشاورزان متأثر از عوامل مختلفی همچون :ويژگیهای
فردی و حرفه ای کشاورزان ،عوامل اقتصادی ،عوامل
اجتماعی و عوامل ترويجی میباشد که هر کدام از اين

عوامل از طريق تعدادی از مؤلفههای مرتبط قابل سنجش
هستند.
ويژگیهای فردی و
حرفهای
عوامل اقتصادی

میزان استفاده از
راهبردهای مديريت ريسک
تولید

عوامل اجتماعی

عوامل ترويجی

شکل  -1چارچوب مفهومی تحقیق

مواد و روشها
پژوهش حاضر به لحاظ ماهیت از نوع پژوهشهای
کمّی و از نظر هدف کاربردی است ،همچنین ،از لحاظ
ماهیت موضوع يا مسأله مورد تحقیق ،روش تحقیق علّی-
ارتباطی است .متغیر وابسته اين تحقیق ،میزان استفاده از
انواع راهبردهای مديريت ريسک تولید بود که میزان اين
دانش از طريق طیف پنج گزينه ای لیکرت (بسیارکم تا
بسیارزياد) سنجیده شد .جامعه آماری اين پژوهش گندم-
کاران استان ايالم است که تعداد آنها بالغ بر  55هزار
نفر میباشد .برای انتخاب نمونه آماری ،از روش نمونه-
گیری تصادفی طبقهای با انتساب متناسب برای انجام
نمونهگیری استفاده شد .بدين صورت که در ابتدا از هشت
شهرستان استان ايالم ،تعداد  21دهستان و از بین اين
تعداد دهستان ،تعداد  25روستا به صورت تصادفی انتخاب
و از گندمکاران روستاهای منتخب متناسب با حجم نمونه،
به صورت تصادفی نمونهگیری صورت پذيرفت .حجم
نمونه بر اساس جدول کرجسی و مورگان  380نفر تعیین
شد .جهت گردآوری دادههای مورد نیاز از پرسشنامه ای

متشکل از شش بخش سنجش ويژگیهای فردی و
حرفهای ( 8سؤال باز و بسته) ،عوامل ترويجی ( 9گويه)،
عوامل اقتصادی ( 10گويه) ،عوامل اجتماعی ( 12گويه)،
میزان آگاهی از منابع ريسک تولید گندم ( 13گويه) و
میزان استفاده از انواع راهبردهای مديريت ريسک تولید
گندم ( 34گويه) استفاده شد .اکثر گويههای پرسشنامه
در قالب طیف لیکرت پنج سطحی از بسیارکم تا بسیار
زياد سنجیده شده اند .روايی محتوايی پرسشنامه با
استفاده از نظرات جمعی از اساتید ترويج و آموزش
کشاورزی دانشگاه آزاد اسالمی واحد ايالم مورد تأيید قرار
گرفت .برای تعیین پايايی پرسشنامه با استفاده از آزمون
مقدماتی ،تعداد  30نسخه پرسشنامه خارج از جامعه
آماری تکمیل گرديد و مقدار آلفای کرونباخ برای قسمت-
های مختلف پرسشنامه بین  0/82و  0/90بهدست آمد
برای پردازش داده ها در دو بخش توصیفی (میانگین،
انحراف معیار ،ضريب تغییرات ،درصد و نما) و تحلیلی
(ضرايب همبستگی ،رگرسیون و تحلیل مسیر) از نرم-
افزار  SPSS20استفاده گرديد.
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شهری بودند .کمترين بعد خانوار  2نفر و بیشترين  12نفر
بود .همچنین ،کمترين میزان درآمد سالیانه خانوار20 ،
میلیون ريال و بیشترين میزان آن  200میلیون ريال ،بود.
کمترين میزان درآمد سالیانه حاصل از تولید گندم10 ،
میلیون ريال و بیشترين میزان آن رقم  120میلیون ريال
بود .میزان سطح زير کشت گندم بیمه شده ،بین  2تا 55
هکتار متغیر بود (جدول .)1

نتایج و بحث
توصيف ويژگیهاي فردي و حرفهاي پاسخگويان

در اين پژوهش ،میانگین سن گندمکاران  47سال بود
که جوانترين آنها  20سال و مسنترين آنها  88سال سن
داشتند .اکثر گندم کاران به تعداد  255نفر ( 67/1درصد)
از تحصیالت زير ديپلم برخوردار بودند 307 .نفر (80/8
درصد) از آنان ساکن روستا و مابقی  73نفر ( 19/2درصد)

جدول  -1ويژگیهای فردی و حرفهای پاسخگويان ()n= 380
متغیر
سن (سال)
سطح تحصیالت
تعداد افراد خانوار
درآمد کل خانوار (میلیون ريال)
درآمد سالیانه از گندم (میلیون ريال)
سطح زير کشت گندم بیمه شده (هکتار)

میانگین

انحراف معیار

نما

کمینه

بیشینه

47
6
90
50
25

9/41
2/20
40/02
20/40
8/71

40
بیسواد
5
70
60
20

20
2
20
10
2

88
12
200
120
55

* منبع :يافتههای تحقیق
تعيين ميزان آگاهی گندمکاران از منابع ايجاد ريسک
توليد

بر اساس يافته ها ،میانگین کل میزان آگاهی گندم-
کاران از منابع ايجاد ريسک تولید گندم  2/93با انحراف
معیار  1/08است که حاکی از میزان آگاهی متوسط گندم

کاران از منابع ريسک تولید میباشد .گويه "خشکسالی"
با کمترين ضريب تغییرات  0/212در رتبه اول قرار دارد.
همچنین ،به ترتیب ،گويههای "تگرگ"" ،سیل" و
"طوفان "در رتبههای آخر قرار دارند (جدول .)2

جدول  -2رتبهبندی گويههای مرتبط با آگاهی گندمکاران از منابع ايجاد ريسک تولید گندم () n=380
انحراف معیار



میانگین رتبهای

گويهها
4/28
0/91
خشکسالی
3/46
1/01
آفت سن گندم
2/97
0/89
سرمازدگی محصول
3/06
0/97
بارندگیهای بیموقع و ناگهانی
3/15
1/15
کاهش حاصلخیزی خاک
2/74
1/05
زنگ گندم
3/09
1/20
علفهای هرز
2/51
0/98
عدم دسترسی به موقع به نیروی کار
2/91
1/17
سیاهک گندم
2/65
1/13
جوندگان و حشرات (ملخ)
2/72
1/24
تگرگ
2/25
1/13
سیل
2/31
1/24
طوفان
2/93
1/08
جمع کل
* مقیاس رتبهها -1 :بسیارکم  -2کم * -3مقیاس رتبهها -1 :بسیارکم  -2کم  -3متوسط

ضريب تغییرات

رتبه

0/212
0/291
0/299
0/316
0/365
0/383
0/388
0/390
0/402
0/426
0/455
0/502
0/536

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

 -4زياد

 -5بسیارزياد
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به موقع"" ،استفاده از ارقام پرمحصول" و "رعايت

اولويتبندي بکارگيري راهبردهاي مدير يت

زمان مناسب شخم" در رتبه دوم تا پنجم قرار
گرفتهاند و گويه "بیمه محصول" با ضريب تغییرات
 0/696در رتبه آخر قرار دارد .بر اساس يافتهها
میانگین کل میزان استفاده از راهبردهای مديريت
ريسک تولید توسط گندمکاران  3/55با انحراف معیار
 1/22در سطح متوسط به باال میباشد.

ريسک توليد توسط گندمکاران
همانگونه که در جدول ( )3مالحظه میگردد
گويه "رعايت زمان مناسب کاشت" با کمترين ضريب
تغییرات  0/152در رتبه اول قرار دارد .همچنین ،به
ترتیب ،گويههای "استفاده از کود حیوانی"" ،وجین

جدول  -3اولويتبندی گويههای بهکارگیری راهبردهای مديريت ريسک تولید ()n=380
مؤلفهها

انحراف معیار

رعايت زمان مناسب کاشت
استفاده از کود حیوانی
رعايت زمان مناسب شخم
استفاده از ارقام پرمحصول
وجین به موقع
کاشت ساير محصوالت در کنار گندم
رعايت تناوب زراعی
فروش محصول به شرکت تعاونی
رعايت اصول فنی کاشت
رعايت اصول فنی برداشت
استفاده از بذرهای خالص
رعايت اصول فنی داشت
استفاده از پیشبینی هواشناسی
استفاده از کود شیمیايی
تأمین عناصر مورد نیاز خاک
استفاده از دانش بومی برای پیشبینی هوا
کشت مشارکتی با ديگر کشاورزان
استفاده از بذور ضدعفونی شده
استفاده از وامهای دولتی
استفاده از ارقام زودرس
استفاده از علفکشها
اجتناب از آبیاری در اواسط روز
متنوعسازی فعالیتها و کشت مخلوط
استفاده از ارقام مقاوم
استفاده از سیستمهای آبیاری کممصرف
داشتن مشاغلی غیر از کشاورزی
کاشت ارقامی از گندم با دوره رشد کوتاهتر
پیشفروش محصول
استفاده از سولفات برای مبارزه با موش صحرايی
استفاده ازسموم شیمیايی آفتکش
استفاده از روشهای بیولوژيکی
آزمايش خاک
استفاده از وامهای غیردولتی
بیمه محصول

0/66
0/86
1/07
1/05
1/03
1/06
1/12
1/08
1/20
1/21
1/23
1/23
1/14
1/14
1/22
0/99
1/15
1/44
1/34
1/34
1/53
1/27
1/28
1/45
1/29
0/90
1/44
1/37
1/09
1/40
1/37
1/66
1/33
1/72

میانگین
4/34
4/17
4/36
4/06
3/93
3/96
4/17
3/80
4/15
4/17
4/22
4/13
3/52
3/46
3/51
2/85
3/18
3/93
3/63
3/54
3/99
3/21
3/16
3/54
3/05
4/05
3/28
3/02
2/36
3/01
2/94
3/34
2/47
2/47

جمع کل

1/22

3/55

* مقیاس رتبهها:

 -1بسیار کم  -2کم  -3متوسط

 -4زياد

رتبهای 

 -5بسیار زياد

ضريب تغییرات

رتبه

0/152
0/206
0/245
0/258
0/262
0/267
0/268
0/284
0/289
0/290
0/291
0/297
0/323
0/329
0/347
0/347
0/361
0/366
0/369
0/378
0/383
0/395
0/405
0/409
0/422
0/439
0/439
0/453
0/461
0/465
0/465
0/497
0/538
0/696

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
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رتبهبندي عوامل ترويجی مؤثر بر ب هکارگيري راهبردهاي

رتبهبندي عوامل اقتصادي مؤثر بر ب هکارگيري

مديريت ريسک توليد

راهبردهاي مديريت ريسک توليد

براساس يافته ها ،میانگین کل عوامل ترويجی در به-
کارگیری راهبردهای مديريت ريسک تولید گندم  2/98با
انحراف معیار  1است که حاکی از تأثیرگذاری متوسط
عوامل ترويجی میباشد .گويه "تماس با مروجان
کشاورزی" ناظرين کشاورزی" و "شرکت در کالسها و
دورههای آموزشی -ترويجی" با کمترين ضريب تغییرات
در رتبههای نخست قرار گرفتند .همچنین ،از ديدگاه
پاسخگويان گويههای "تلويزيون" و "راديو" رتبههای آخر
را به لحاظ اثرگذاری بر بهکارگیری راهبردهای مديريت
ريسک دارا میباشند (جدول .)4

بر اساس يافتهها ،میانگین کل عوامل اقتصادی مؤ ثر
در بکارگیری راهبردهای مديريت ريسک تولید گندم
 3/65با انحراف معیار  1/01است که حاکی از تأثیرگذاری
متوسط تا زياد عوامل اقتصادی میباشد .گويه " افزايش
درآمدهای غیرزراعی کشاورز " " ،افزايش میزان درآمد
زراعی کشاورز " و " افزايش قیمت فروش محصول" با
کمترين ضريب تغییرات در رتبههای نخست قرار گرفتند
(جدول .)5

جدول  -4رتبهبندی عوامل ترويجی مؤثر بر به کارگیری راهبردهای مديريت ريسک تولید () n=380


گويهها

انحراف معیار

میانگین رتبهای

تماس با مروجان کشاورزی
ناظرين کشاورزی
شرکت در کالسها و دورههای آموزشی -ترويجی
استفاده از خدمات آموزشی -مشاورهای جهادکشاورزی
کارگاههای آموزشی
سخنرانیهای ترويجی
نشريات و مجالت ترويجی
تلويزيون
راديو

0/95
0/91
0/97
1/04
1/01
0/89
1/05
1/20
0/98

3/54
3/28
3/06
3/22
3/11
2/37
2/74
3/09
2/41

جمع کل

1

2/98

 -4زياد

* مقیاس رتبهها -1 :بسیارکم  -2کم  -3متوسط

ضريب تغییرات

رتبه

0/268
0/277
0/316
0/322
0/324
0/375
0/383
0/388
0/406

1
2
3
4
5
6
7
8
9

 -5بسیارزياد

جدول  -5رتبهبندی عوامل اقتصادی مؤثر بر به کارگیری راهبردهای مديريت ريسک تولید () n=380


گويهها

انحراف معیار

میانگین رتبهای

افزايش درآمدهای غیرزراعی کشاورز
افزايش میزان درآمد زراعی کشاورز
افزايش قیمت فروش محصول
کاهش قیمت نهادههای تولید
افزايش امکان دسترسی کشاورزان به وام
افزايش عملکرد در واحد سطح
افزايش سطح زير کشت
کاهش هزينههای تولید
افزايش پسانداز
افزايش میزان سرمايهگذاری

0/88
0/94
0/87
1/05
0/98
0/99
1/21
0/97
1/10
1/12

4/44
4/08
3/56
4/24
3/41
3/37
4/11
3/06
3/22
3/09

جمع کل

1/01

3/65

* مقیاس رتبهها -1 :بسیارکم  -2کم  -3متوسط

 -4زياد

 -5بسیارزياد

ضريب تغییرات

رتبه

0/198
0/230
0/244
0/247
0/287
0/293
0/294
0/316
0/341
0/362

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
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تا زياد عوامل اجتماعی میباشد .گويه " اعتماد کشاورزان
نسبت به مسئولین جهاد کشاورزی" " ،اعتماد کشاورزان
نسبت به مهندسین ناظر " و " ارتباط مسئولین جهاد
کشاورزی با گندمکاران " با کمترين ضريب تغییرات در
رتبههای نخست قرار گرفتند (جدول .)6

رتبهبندي عوامل اجتماعی مؤثر بر ب هکارگيري
راهبردهاي مديريت ريسک توليد

بر اساس يافته ها ،میانگین کل عوامل اجتماعی مؤثر
در بهکارگیری راهبردهای مديريت ريسک تولید  3/51با
انحراف معیار  0/98است که حاکی از تأثیرگذاری متوسط

جدول  -6رتبهبندی عوامل اجتماعی مؤثر بر به کارگیری راهبردهای مديريت ريسک تولید () n=380


گويهها

انحراف معیار

میانگین رتبهای

اعتماد کشاورزان نسبت به مسئولین جهاد کشاورزی
اعتماد کشاورزان نسبت به مهندسین ناظر
ارتباط مسئولین جهاد کشاورزی با گندمکاران
حضور رهبران محلی
حضور شوراها
مسئولیت پذيری کشاورزان گندمکار
توجه و بکارگیری دانش بومی
حضور کشاورزان پیشرو
مشورت با کشاورزان ديگر
مشارکت کشاورزان در فعالیتهای گروهی
توجه به دانش فنی جديد
حمايت سازمانهای غیردولتی

0/92
0/96
1/01
0/94
0/99
0/95
0/98
0/96
1/10
1/06
0/96
1/03

4/34
4/09
4/15
3/78
3/64
3/46
3/47
3/36
3/22
3/07
2/75
2/89

جمع کل

0/98

3/51

* مقیاس رتبهها -1 :بسیارکم  -2کم  -3متوسط

 -4زياد

ضريب تغییرات

رتبه

0/211
0/234
0/243
0/248
0/271
0/274
0/282
0/285
0/341
0/345
0/349
0/356

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

 -5بسیارزياد

اجتماعی و عوامل اقتصادی با میزان بکارگیری راهبردهای
مديريت ريسک تولید رابطه مثبت و معنیدار وجود دارد.
درحالی که بین متغیرهای سن ،تعداد افراد خانوار و میزان
درآمد سالیانه از گندم با میزان بکارگیری راهبردهای

همبستگی بين متغيرهاي تحقيق و ميزان
بهکارگيري راهبردهاي مدير يت ريسک توليد
نتايج ضريب همبستگی در جدول  7نشان میدهد که
میان متغیرهای سطح تحصیالت ،درآمد کل خانوار ،سطح
زير کشت گندم بیمه شده ،عوامل ترويجی ،عوامل

مديريت ريسک تولید رابطه وجود ندارد (جدول .)7

جدول  -7رابطه بین میزان بهکارگیری راهبردهای مديريت ريسک تولید با برخی از متغیرهای مستقل ()n=380
متغیرهای مورد مطالعه
تحصیالت
سن
درآمد کل خانوار
میزان درآمد سالیانه از گندم
تعداد افراد خانوار
سطح زير کشت گندم بیمه شده
عوامل ترويجی
عوامل اجتماعی
عوامل اقتصادی

سطوح معنیداری:

**=

p ≤ 0/01

*=

p ≤0/05

ضريب همبستگی

سطح معنیداری

**0/191
0/020
**0/405
0/048
0/040
**0/603
**0/516
**0/503
**0/412

0/002
0/740
0/000
0/122
0/481
0/000
0/000
0/000
0/000
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بررسی تآثير متغيرهاي مورد مطالعه بر ميزان بکارگيري
راهبردهاي مديريت ريسک توليد

در پژوهش حاضر شش متغیر سطح زير کشت گندم
بیمه شده ،عوامل ترويجی ،عوامل اجتماعی ،عوامل
اقتصادی ،درآمد کل خانوار و تحصیالت به روش گام به
گام وارد معادله رگرسیون شدند .در گام ششم پس از ورود
متغیرهای  x5و  x4و  x3و  x2و  ،x1متغیر"تحصیالت" يعنی
 x6وارد معادله رگرسیون گرديد که ضريب همبستگی
چندگانه ( )Rبرابر  0/683و ضريب تعیین (  )R2برابر
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 0/466و ضريب تعیین تعديل شده (  )R2ADبرابر 0/464
محاسبه شد .همچنین F=226/234 ،در مقدار کمتر از
 p=0/01معنیدار میباشد .با مشاهده ضريب تعیین
تعديل شده ،میتوان اظهار کرد که  46/4درصد از
واريانس متغیر وابسته «میزان استفاده از راهبردهای
مديريت ريسک تولید در بین گندمکاران استان ايالم»
توسط متغیرهای  x1و  x2و  x3و  x4و  x5و  x6قابل تبیین
است (جدول .)8

جدول  -8ضرايب متغیرهای وارد شده بر معادله رگرسیون
متغیر
ضريب ثابت
سطح زير کشت گندم بیمه شده ()x1
عوامل ترويجی ()x2
عوامل اجتماعی ()x3
عوامل اقتصادی ()x4
درآمد کل خانوار ()x5
تحصیالت ()x6

با توجه به ضرايب جدول باال ،معادله خط
رگرسیون در گام ششم به صورت ذيل میباشد:
1.379 X2 + .684 X3 + -.037 X4 + .001 X5 + .008
Y'= 11.231 + .348 X1 + X6

بررسی اثرات مستقيم و غيرمستقيم متغيرهاي مستقل
بر متغير وابسته

در اين پژوهش با استفاده از تحلیل مسیر اثرات
مستقیم و غیر مستقیم متغیرهای مستقل بر وابسته مورد
ارزيابی قرار گرفت .مجموع اثرات مستقیم و غیرمستقیم
متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته پژوهش در جدول ()9
ارايه شده است .به منظور تدوين مدل در مرحله اول از

B

خطای استاندارد B

Beta

11/231

0/815

-

0/348

0/023

0/000 12/681 0/306

1/379

0/192

0/000 10/760 0/221

0/684

0/037

0/000 16/568 0/360

-0/037

0/034

0/315 -1/004 -0/019

0/001

0/021

1/550 0/030

0/110

0/008

0/035

0/330 0/006

0/479

T

Sig

0/000 13/270

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
متغیرهای مستقل پژوهش از ضريب  R2استفاده شده
است .با توجه به مقدار  )R2AD ( 0/464میتوان نتیجه
گرفت که  46/4درصد تغییرات متغیر وابسته ناشی از
تأثیرات متغیرهای مستقل میباشد .مدل اثر مستقیم و
غیرمستقیم متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته پژوهش
در نمودار ( )2ارايه گرديده است.
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جدول  -9مجموع اثرات مستقیم و غیرمستقیم متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته پژوهش
متغیرها

نوع تأثیر بر متغیر وابسته
مستقیم
0/306
0/360
0/221
-

سطح زير کشت گندم بیمه شده
عوامل اجتماعی
عوامل ترويجی
تحصیالت
عوامل اقتصادی
درآمد کل خانوار

غیرمستقیم

مجموع تأثیرات مستقیم و غیر
مستقیم

0/086
0/111
0/095
-0/036
0/018

0/306
0/446
0/332
0/095
-0/036
0/018
054

عوامل اجتماعی

/360

-0/

0

عوامل اقتصادی

2
0/81
17

/055
3
0/06

ميزان استفاده
از راهبردهاي

0/6

درآمد کل خانوار

سطح زير کشت گندم بیمه شده

مديريت ريسک
توليد
0/1

0/

1
0/95

1
0/05

36
221

14
-0/1

عوامل ترويجی

0
0/55

تحصیالت

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

در راستای کاهش اثرات ريسک تولید ،میزان آگاهی
و دانش کشاورزان از منابع ريسک تولید نقش بهسزايی
دارد .بر اساس يافتههای تحقیق ،میزان آگاهی گندمکاران
استان ايالم از منابع متعدد ريسک تولید در حد متوسط
گزارش شده است .بنابراين ،پیشنهاد میگردد تا مسئولین
جهاد کشاورزی از طريق رسانههای جمعی به ويژه
تلويزيون و راديو ضمن آشناسازی کشاورزان از منابع
مختلف ريسک تولید ،زمینه کاهش ريسک تولید را نیز
فراهم سازند.
بر اساس بخش ديگری از نتايج تحقیق ،میزان به-
کارگیری گندمکاران از راهبردهای مديريت ريسک تولید
در حد متوسط به باال میباشد .مطالعه & Geravandi

 )2009( Alibaygiنیز نشان داد که میزان استفاده
کشاورزان ذرتکار در بکارگیری راهبردهای مديريت
ريسک تولید بین موسط تا زياد بوده است .هر چند که به
نظر میرسد گندمکاران در بکارگیری راهبردهای
مديريتی ريسک تولید عملکرد مناسبی داشتهاند ،اما
يافتهها نشان داد که در بهکارگیری رايجترين ابزار
مديريت ريسک تولید يعنی بیمه ،عملکرد موفقی
نداشتهاند .اين موضوع میتواند ناشی از عوامل بسیاری
همچون عدم پرداخت به موقع خسارت از طرف شرکت
بیمه ،عدم آشنايی زارعان با اين ابزار مديريتی و غیره
باشد .لذا ،توصیه میشود که شرکتهای بیمه با اجرای
تعهدات خود امکان افزايش متقاضیان اين راهبرد
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مديريتی را فراهم ساخته و به دنبال آن منجر به کاهش
ريسک تولید در بین گندمکاران گردد .عالوه بر اين توصیه
میگردد که مسئولین استان اقدام به برنامهريزی در جهت
آشنايی بیشتر کشاورزان با اين ابزار مديريتی نمايند.
بر اساس يافتهها ،هر چند میانگین کل نقش عوامل
ترويجی در بهکارگیری راهبردهای مديريت ريسک تولید
در حد متوسط گزارش شده است .اما رتبهبندی عوامل
ترويجی نشان داد از ديدگاه پاسخگويان نقش مروجان و
ناظرين کشاورزی در میزان بهکارگیری راهبردهای
مديريت ريسک تولید از سوی گندمکاران نسبت به رسانه-
های جمعی بیشتر است .براين اساس ،پیشنهاد میگردد
تا سازمان جهاد کشاورزی با همکاری نظام مهندسی
زمینه بازديد های میدانی بیشتر برای مروجان و ناظران
جهت تشويق و آشناسازی کشاورزان جهت بکارگیری
راهبردهای مديريت ريسک تولید فراهم آوردAmani .
 )2010( and Nekandishدر تحقیقی نشان دادند که بین

اعتماد گندمکاران به پرسنل ترويجی در ريسکپذيری
آنها تأثیر بسزايی دارد.
يافتههای حاصل از رتبهبندی عوامل اقتصادی در
میزان بهکارگیری راهبردهای مديريت ريسک تولید نشان
داد که در مجموع میزان تأثیرگذاری عوامل اقتصادی بین
رتبهبندی عوامل
متوسط تا زياد میباشد .همچنین،
اقتصادی نشان داد که از ديدگاه پاسخگويان افزايش
درآمدهای غیرزراعی کشاورز باالترين تأثیر در بکارگیری
راهبردهای مديريت رسیک تولید دارد .بررسیهای ديگر
محققان نیز نشان می دهد که با افزايش میزان درآمد زارع،
کشاورزان ريسکپذير میشوند ( Meuwissen et al.,
 .)2001بنابراين ،پیشنهاد میگردد تا سازمان جهاد
کشاورزی استان با همکاری بانک کشاورزی از طريق
شناسايی ظرفیتها و پتانسیلهای کشاورزان هر منطقه و
ارائه تسهیالت کمبهره امکان راهاندازی مشاغل غیرزراعی
(نظیر صنايع دستی ،فرشبافی و غیره) در کنار فعالیت-

میزان شرکت کشاورزان در کالسهای ترويجی با سطح
بهکارگیری راهبردهای تولید زراعی مديريت ريسک
توسط آنان رابطه مثبت و معنیداری وجود دارد.
بر اساس نتايج پژوهش در بین عوامل اجتماعی
تأثیرگذار بر بهکارگیری راهبردهای مديريت ريسک تولید
از ديدگاه پاسخگويان ،میزان اعتماد کشاورزان به
مسئولین جهاد کشاوری و مهندسین ناظر از اهمیت
باالتری برخوردار است .هر چند اعتمادسازی فرآيندی
زمانبر است و به عملکرد سازمان جهاد کشاورزی وابسته
است ،ولی پیشنهاد می شود تا از طرق مختلف به اين
اعتمادسازی سرعت داده شود .بهرهگیری از کارشناسان
جهاد کشاورزی و مهندسین ناظر ،به ويژه آنهايی که از
اعتماد بیشتری نزد کشاورزان برخوردار هستند از
راهکارهای پیشنهادی میباشد .مطالعه )2007( Acker
نشان داد که رفاه اجتماعی ،مشارکت اجتماعی و میزان

های زراعی برای کشاورزان فراهم گردد تا از اين طريق
ضمن بهبود وضعیت اقتصادی و کمک به افزايش درآمد
زارعان زمینه ريسک پذيری کشاورزان و به تبع آن
بکارگیری راهبردهای مديريت ريسک تولید همچون راه-
اندازی و استفاده از سیستمهای آبیاری کممصرف ،انجام
آزمايش خاک ،بیمه محصوالت و غیره در بین زارعان
فراهم گردد.
در میان متغیرهای مختلف ،شش متغیر سطح
تحصیالت ،درآمد کل خانوار ،سطح زير کشت گندم بیمه
شده ،عوامل ترويجی ،عوامل اجتماعی و عوامل اقتصادی
با میزان بکارگیری راهبردهای مديريت ريسک تولید
رابطه مثبت و معنی دار وجود دارد .با توجه به اهمیت اين
متغیرها در استفاده از راهبردهای مديريت ريسک
پیشنهاد میشود که برنامهريزان در تدوين برنامههای
کاهش دهنده و پیشگیرانه ريسک به اين متغیرها توجه
الزم را مبذول دارند.
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