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 چکیده

هدای بردهی را   گدا  تدددن  و بالیای طبیعی زندگی انسان را در طول تاریخ تهدیدد ردهد    شک انواع بدون 

تدهین  مهد  ، در هه زمانی از سال، روز و یا شب مدکدن اسدت رد دهدد   ها . این پدید منقهض ندود  است

 العددل عکسروتا  بودن زمان بهای  چنینه ن وقوع آن و و ناگهانی بود بینیپیشغیهقابل هاآنهای ویژگی

به راربهد راهبهدهدای تولیددی زراعدی مددیهیت      مؤثههدف این مقاله شناسایی عوامل  ست.هادر مقابل آن

با  شههستان بنابباشد. جامعه آماری این پژوهش گندم راران می شههستان بناب گندم رارانریسک توسط 

 عندوان بده  نفده  444. به اساس جدول گهجسی و مورگان استتعاونی فعال  سهالب و در ق بهداربهه  5915

تصادفی ساد  انتخاب شد.  یهیگندونه. به اساس مرخصات جامعه روش ندونه مورد بهرسی، تعیین گهدید

ارتبداطی   -یهدبستگی و تحلیلی از نوع عل د  -این تحقیق از نوع راربهدی و از لحاظ روش تحقیق توصیفی

هدای  نامه صدورت گهفدت و بدا داد    پهسش 54 تعدادطالعه راهندا در منطقه مرابه جامعه آماری با ماست. 

الدی   71/4تحقیدق   نامده پهسدش های مختلف و استفاد  از فهمول ویژ  رهونباد آلفا، پایایی بخش شد رسب

باطی و بدا  های پژوهش حاضه در دو بخدش آمدار توصدیفی و اسدتن    داد  وتحلیلیهتجز آمد. دست به 71/4

 شههسدتان بنداب   گندم راراندرصد از  75/51اساس نتایج حاصل انجام شد. به  SPSS افزارنهماستفاد  از 

 هاییافته ینچنه در گهو  متوسط از لحاظ راربهد راهبهدهای تولیدی زراعی مدیهیت ریسک قهار داشتند. 

رابطده   گندم رارانمدیهیت ریسک در بین  شناختی وروان د ره بین تدامی متغیههای سهمایهتحقیق نران دا

سدازی  های آموزشی جهت تواندندسازی و ظهفیتبنابهاین بهته است ره دور  دار وجود دارد.مثبت و معنی

 .مدنظه مسئوالن قهار گیهد گندم رارانمدیهیت ریسک در بین  رارگیهیبه منظوربه

شههسدتان  ، گنددم رداران  مدیهیت ریسک،  ،زراعی راهبهدهای تولیدیشناختی، روان تواندندی :هاکلیدواژه

 .بناب
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 دمهقم. 5

اهدیت رراورزی در توسعه اقتصادی سبب شد  اسدت رده افدزایش تولیدد و درآمدد ررداورزان از طهیدق رنتدهل         

قدهار داشدته اسدت. عوامدل ریسدک یکدی از        گدااران سیاست توجه موردراهکارهای مناسب، هدوار   ارائهو  هاچالش

 .باشدمیو موجب زیان فهاوان  بهندمیاست ره رراورزان پیوسته از آن رنج  هاییچالش تهینمه 

 مثدال عندوان بده  ؛باشدد مدی ذاتدی دارای ریسدک    صدورت بهتولید و تجارت محصوالت رراورزی فعالیتی است ره 

ول شدود.  پدایین آمددن محصد    باعث راهش ریفیدت و  تواندمیو یا هجوم آفات و امهاض گیاهی  وهواآبتغییهات در 

 چندین هد  و  گدهدد  هاآنباعث تغییهات سهیع قیدت  تواندمیدر عهضه و تقاضای محصول رراورزی نیز  جزئیتغییه 

. (711: 7111صدادقلو، سجاسدی قیدداری،    گدهدد   می هاهزینهعدلیاتی تولیدی و  هایبهنامهقوانین باعث تغییه  در تغییه

 چندین هد  معهض ریسک مدالی مدهتبط بدا بازگردت سدهمایه و       عالو  به ریسک قیدت و تولید، بخش رراورزی در

بده عبدارتی    ؛(7179و هدکداران،   لدو  حسدن ریسک سالمتی راررنان و افهاد، مهتبط با شهایط محیطی و راری اسدت   

رراورزی فعالیتی سهشار از مخاطهات است. در این فعالیت اندواع مخداطهات طبیعدی، اجتدداعی، اقتصدادی، عددومی       

ریسدک تولیدد خسدارات    . اندد ردهد  بهای رراورزان فدهاه    پایهیآسیبداد  و مجدوعه شکنند  و  ه  دستبهدست

ریسدک تولیدد،    ویژ بهمثال تهک روستا به دلیل وجود منابع ریسک  طوربه رندمیزیادی به رراورزان و منابع ملی وارد 

توسدعه رردور بدا مردکل      درنتیجده  خود را از دست بدهد تولیدرنندگانموجب شد  است ره ررور بخش عظیدی از 

آشنا بودندد بهتده    7اگه این افهاد با راهبهدهای مدیهیت ریسک رهدرحالی ؛(7171گهاوندی، علی بیگی،   شودمیمواجه 

شددند.  مجبدور بده تدهک محدل اقامدت خدود نددی        توانستند منابع ریسک و تغییهات درآمدی خود را رنتهل رنند ومی

رردور   خیدز حادثده  هدای اسدتان  ازجدلده صورت گهفته، استان آذربایجان شهقی  هایپژوهشاساس  (7175 حیدری، 

جوی در آن دور از انتظار نیست. اطالعات هواشناسدی ثبدت شدد  در     هایپدید است ره هه سال بهوز خطهات بالقو  

بهدار  و پداییز ،    ، سهمازدگیسالیخرکسیل،  قبیلاز  هاییریسکره در این استان  دهدمینران  74-12 هایسالبین 

خسارات سدنگینی را بده بخدش ررداورزی      هاآناز  ههردامو بارندگی و تگهگ اتفاق افتاد  است و  گهدوغبارطوفان، 

راهکارهای مدیهیت ریسک در فهآیندد تولیدد    یدرزمینهاز طهفی نبود دانش و اطالعات رافی رراورزان  .اندندود وارد 

وجدود  بندابهاین   ؛ش چندین بهابهی خسارات وارد  به رراورزان شدد  اسدت  محصوالت رراورزی خود منجه به افزای

و  هدا ظهفیدت و ضدهورت توجده بده    دامنه گستهد  ریسک تولید و اهدیت بخش رراورزی در استان آذربایجان شهقی 

سبب شد ره در این تحقیق بده بهرسدی موضدوع ریسدک تولیدد و      رراورزان در این زمینه  شناختیروانهای تواندندی

راهبهدهدای   ردارگیهی بده داد  است ره مطالعات نران  ره چونراهبهدهای مدیهیتی آن در بین رراورزان پهداخته شود. 

 درواقدع . دارای اثدهات مثبتدی بدود  اسدت    وضع موجود به وضدع مطلدوب    انتقال ازدر مدیهیت ریسک توسط زارعان 

                                                 
1 risk management 
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لیدی را به حداقل رساند  و بسیاری از پیامددهای منفدی   راهبهد مدیهیت ریسک قادرند ره آثار منفی ناشی از تغییهات اق

باشدد امدهی ضدهوری بده نظده       مؤثهبه استفاد  از این راهبهدها  تواندیمشناسایی عواملی ره  رونیازاآن را حل ندایند. 

از طهفدی   هدازندد. بپ نانده یبواقدع  یهابهنامهبا درنظهگهفتن این عوامل به تدوین  توانندیمریزان محققان و بهنامه .رسدیم

ی و در عهصده سیاسد    نقش مهدی رده  به خاطهگندم محصول  ،ی توسعهنظهان عهصهامهوز  ارثه دانردندان و صاحب

یدک محصدول اسدتهاتژیک در تددام دنیدا       عندوان بهرند، ایفا می توسعهدرحالهای ررور خصوصبهاقتصادی ررورها 

اهدیت اقتصادی گندم چه از نظده تولیدد     با توجه به اینکه. لاا (747-741: 2474، 7ژانگ و بارتولآورند  می حساببه

اتخداذ رویکهدهدای مبتندی بده     ضدهورت   ،باشدد یمد  ت ررداورزی غایه در دنیا بیش از سدایه محصدوال  چه از نظه ت و

-یدک رداالی اسدتهاتژیک، میدزان آسدیب      عندوان بهشناختی مهدم ضدن افزایش پایداری تولید گندم های روانتواندندی

: 2474، 2هدکداران  لورسدتید و داد  را نیز در بهابه انواع مخاطهات محیطی و انسانی راهش خواهدد   گندم رارانپایهی 

 جهدت  در تدالش  و بده خودشدان   نسدبت  رراورزان نفس به اعتداد از طهیق تقویتشناختی زیها تواندندی روان. (971

جهدت   جلدو روبده مینه را بهای اتخاذ یک راهبهد دائدی و شان، زهای تولیدیساختن و تأثیهگاار رهدن فعالیت اثهبخش

 میدزان  به بهدن پی و فه  بنابهاین ضهورت .(741: 2475و هدکاران،  1دیسکوسازد  گار از خطهات احتدالی فهاه  می

 زراعدی  تولیددی  راهبهدهدای  یهیردارگ بده بده   مؤثهشناختی روان عوامل درک نیز وگندم راران  میان در رار این ریسک

 سدؤاالت گدویی بده   پژوهش حاضده بده دنبدال پاسدخ     .است پایهفته انجام پژوهش این گندم، تولید در ریسک مدیهیت

 اساسی زیه است:

 اسدت  چقدر بناب شههستان راران گندم میان تولید گندم در ریسک مدیهیت زراعی تولیدی راهبهدهای راربهد میزان

 هستند؟ مؤثه آن به عواملی چه و

 چیست؟ گندم رارانادی بهای افزایش رویکهد مدیهیت ریسک در بین راهکارهای پیرنه

 منطقه مورد مطالعه. 2

منطقده پدژوهش    عنوانبهو  رودیمدر استان آذربایجان شهقی به شدار  یرارگندم یهاقطبشههستان بناب یکی از 

جدعیدت   41142 جدعدا  و دارای سکنه  یروستا 21شههستان بناب دارای یک بخش، سه دهستان و است.  شد انتخاب

 .(7114سهشداری عدومی نفوس و مسکن، باشد  یم
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 موقعیت جغرافیایی محدوده مورد مطالعه. 5شکل

 هامواد و روش. 9

هدا در ایدن مطالعده    ابزار گدهدآوری داد   .باشدیمروش تحقیق توصیفی، هدبستگی و تحلیلی از نوع علی، ارتباطی 

نامه توسدط پاندل متخصصدان    روایی صوری پهسرد  ای بود  است ره با توجه به اهداف تحقیق طهاحی شد.نامهشپهس

 گنددم رداران  نفده از   444و تعدداد   شد  استفاد ساد   یهیگندونهاز روش  هاندونهجهت تعیین قهار گهفت.  تأییدمورد 

 54 تعدداد راهنددا در منطقده مردابه جامعده آمداری بدا       مطالعده   اندد.  حج  ندونه انتخاب شد  عنوانبهشههستان بناب 

، پایدایی  SPSS افدزار ندهم و استفاد  از فهمول ویژ  رهونبداد آلفدا در    شد رسبهای صورت گهفت و با داد  پهسرنامه

میدزان رداربهد راهبهدهدای تولیددی      آمد. در این تحقیدق  دست به 71/4الی  71/4های مختلف پهسرنامه تحقیق بخش

متغیه وابسته در نظه گهفته شد. راهبهدهای متندوعی   عنوانبهشههستان بناب  گندم رارانیهیت ریسک در بین زراعی مد

از: راهبهدهدای تولیدد زراعدی، مدالی،      اندد عبدارت بهای مدیهیت ریسک در بخش رراورزی وجود دارد. این راهبهدها 

یکدی از   عندوان بده تحقیق راهبهدهدای تولیدد زراعدی    . در این (259-255: 7114بیگی، گهاوند و علی  یدهبو  یابیبازار

 یهدا اقددام مه  در فهآیند مدیهیت ریسک در بخش رراورزی مدنظه قهار گهفت. ایدن راهبهدهدا مجدوعده     یهااقدام
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قهار دهند بخش اعظددی از مخداطهاتی رده در     مدنظهره اگه زارعین در فهآیند تولید محصول  باشندیمتولیدی زراعی 

 رداربهد  ، رنتهل خواهد شد. عدد  این راهبهدها عبارت اسدت از: رردت متندوع،   شوندیمت با آن مواجه تولید محصوال

-1: 7117رزاقی بورخدانی و هدکداران،     یقیتلفی مدیهیت هاروشها، راربهد ی مناسب، استفاد  بهینه از نهاد هاواریته

های تولید زراعی مدیهیت ریسک مطهح شد. بده ایدن   های مختلفی در زمینه راهبهدسنجش این متغیه گویه منظوربه(. 4

خیلدی  صدورت   بده   هیچ، بسیار ر ، ر ، متوسط، زیاد و بسیار زیاد( طهاحدی شدد و    ایینهچندگز یهاپاسخمنظور با 

بده روی متغیده وابسدته     هاآنگهدید. متغیههای مستقل این پژوهش ره نقش  یگاارارزش ( 5لغایت خیلی زیاد= 7ر =

شخصدی، زراعدی، اقتصدادی، اجتدداعی،      هدای یژگدی واست عبارت است از:  قهارگهفتهو بهرسی  مطالعه موردتحقیق 

گهاوندد و    یارتبداط  یهدا رانالو میزان استفاد  گندم راران از  آموزشی و تهویجی یهارالسمیزان شهرت ...راران در 

 (.251: 7114بیگی، علی

 چارچوب نظری پژوهش. 1

هدای تحلیدل،   ها و فهاینددهای مهبدوب بده فعالیدت    های مدیهیتی، رویهتداتیک سیاستراربهد سیس مدیهیت ریسک

. مدیهیت ریسک عبدارت از فهایندد مستندسدازی    (747-744: 7114گلزاری پهتوی، باشد  ارزیابی و رنتهل ریسک می

تدا   ریسدک  رسداندن  جهدت  هدا آن از توانمی ره است معیارهایی رارگیهیبهتصدیدات نهایی اتخاذ شد  و شناسایی و 

زا جهدت  ریسدک عبدارت اسدت از تددیددی فهصدت     به عبدارتی   .(771: 2477، 7چاندگ رهد  سطحی قابل قبول استفاد  

احتددال   یدا و وع چیزی بد یدا ندامطلوب   منفعت، در فههنگ النگدن ریسک به معنای احتدال وق دستیابی به موفقیت و

آیندد  در نظده    هدای بیندی یشپد ریسک را احتدال بدهآورد  نرددن    توانیموقوع خطه تعهیف شد  است، به بیان دیگه 

 را دارد. یهیتو مدد ره نوع دوم آن قابلیت رنتدهل   یاریو اخت، حالت اجباری باشدیم دو نوعریسک  یطوررلبه گهفت.

 (.7177:1و عسگهی، جداعت  

گهانده اسدت رده بده اگههدا پاسدخ       (، مدیهیت ریسک یک روش فعدال و پدویش  2449و هدکاران   2آستلز زع به

باشد. هدف از راهش ریسدک، بده حدداقل رسداندن خطده یدک       دهد و شامل دو بخش راهش و رنتهل ریسک میمی

ا ابتکدارات اجدها شدد  بده طدور      ره آید آوری اطالعات بهای مرخص رهدن اینواقعه نامطلوب و هدف از رنتهل، جدع

(، مددیهیت ریسدک تنهدا    2441  1به بداور گدهین   باشد.می باخبهخطه واقعه نامطلوب را به حداقل رساند  است،  مؤثه

ریسدک   انده یگهاواقدع تا بتوان به طور  شودیمبیده رهدن محصوالت نیست. مدیهیت ریسک هه چیزی است ره انجام 

ریسدک تولیدد، ناشدی از فهآینددهایی      یطدوررل به. (29-25: 7114می و هدکاران،  عز را درک و به آن رسیدگی ندود

                                                 
1 Chang 

2 Asteles 

3 Green 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%DB%8C%D8%B3%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%DB%8C%D8%B3%DA%A9
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داد  و موجب تغییه در ردیت و ریفیدت محصدول تولیدد شدد       خود قهار هیتأثاست ره رشد طبیعی محصول را تحت 

ناگهدانی،   ، سیل، تغییهات دمدا، تگدهگ، طوفدان، سدهمای    یسالخرک  وهواآباز:  اندعبارت. منابع این ریسک شودیم

 ...ههز، غیه حاصل خیزی خداک، تداریخ رردت، روش تولیدد و     یهاعلفو  هایداریبو ...( آفات و  لهز نیزمگهدباد 

 .باشدیم

 ولی به اعتقداد دانرددندان  است،  شد ارائهدر مدیهیت زراعی  از ریسک متعددیو متغیههای تارنون تعاریف  باآنکه

   :مراهد  رهد هاآندر  توانیمره سه عامل مرتهک را  اندشد  هارائبه روی مفاهیدی ین تعاریف اهده 

 ؛آوردعدل یا اقدام بیش از یک نتیجه به بار می -7

 ؛از نتایج آگاهی قطعی در دست نباشد کیچیهتا زمان ملدوس شدن نتایج از حصول  -2

 ؛  داشته باشدتواند پیامدهای نامطلوبی را به هدهاالوقوع میحداقل یکی از نتایج مدکن -1

ریسدک،   دهندد  راهش یهانهاد از: استفاد  از  اندعبارت شوندیمراهبهدهایی ره بهای مدیهیت این ریسک استفاد  

(، بیدده  7175بههنگدی نیدا،    و 7171(، رعایت اصول فنی راشت، داشدت و بهداشدت  رمندانی مقددم،     2447 راهان، 

اسدتفاد  از   (2447، 1راهدان   دیتول یهابهنامه یمتنوع ساز، (1171، 2و نلسون 2447، 7محصوالت رراورزی  اندرسون

در میدان   اندداز پدس ، تدهویج نگهدداری پدول یدا     (2449و رسدتدی و هدکداران،    2441بدر، جدید آبیاری   یهاروش

اسددتفاد  از  (2445، 4و شددورت ریدد  2441بهمددی زاد ، دولددت   یهددااسددتیس، تغییدده در یگدداارهیسددهماروسددتاییان، تنددوع 

سیست ، ذخیه  رهدن نهاد  و سیست ، استفاد  از دانش بدومی بدهای    یهیپاانعطافدهند  ریسک،  راهش یهایکنولوژت

مدک  ؛ بلندک و  7111؛ نلسدون  2449هداردره،  تولیدد    یهدا تیفعال، اجار  دادن زمین، متنوع سازی وهواآب ینیبشیپ

 باشد.می (7174و بهی  زاد ،  7175رسدتی و هدکاران،  ؛7119، 5دونالد

 ،9شناسدایی  یهاتیفعالشامل  و است ینانیاطدنا مدیهیت های زراعی،ریسک در فعالیت مدیهیت از از طهفی هدف

 بهنامده  یدک  .(71: 2445و هدکداران،   1فالتدن شدود   یمد  وردار رسب یک به هاسکیر تأثیه راهش و 7پایش ،1ارزیابی

 حدداقل  بده  را زااسدتهس و  بده نهیهز مرکات تواندیم بمناس ریسک مدیهیت یهایاستهاتژبا  صحیح ریسک مدیهیت

                                                 
1 Anderson 

2 Nelson 

3 Kahan 

4 Shortreed  & Barimzadeh 

5 Nelson, Hardker , Blank&McDonald 

6 Identify 

7 Assess 

8 Monitor 

9 Flaten 
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اصدلی   فداز  دو شدامل  فهاینددی  ریسدک،  مدیهیت ،7بوه  نظه به بنا .راهش دهد را بیده حق و خسارت ادعای و رساند 

 :است

 مددیهیت  یزید ربهنامه مهاحل ره ریسک رنتهل است و یبندتیاولو و تحلیل شناسایی، شامل ره ریسک تخدین  -

 هفدت  دارای ریسک مدیهیت 2فیهلی اعتقاد به .شودمی شامل را یاصالح اقدامات و ریسک نظارت ،یزیربهنامه ریسک،

 :است فاز

 تعددیل  جهدت  راهکارهدایی  ارائده  ؛آن تدأثیه  میدزان  و ریسدک  رخدداد  احتدال تخدین ؛ریسک عوامل شناسایی  - 

 از بعدد  سدازمان  احیدای  ؛بحدهان  مددیهیت  ؛تدالیاح طهح یک ارائه ؛ریسک عوامل به نظارت ؛شد ییشناسا یهاسکیر

هدای بیردته بدهای تقویدت مددیهیت      ظهفیدت  ایجداد  راسدتای  در .(711-711: 2444و هدکداران،   1رویسلینگبحهان  

راهش خطهات و مدیهیت ریسک تولید گندم رویکهدهای متفاوتی ارائه شدد    منظوربهراهبهدی و سیستدی رراورزان 

-تقویت رویکهدهای مدیهیت ریسک تولید گندم، تدهرز بده عوامدل روان   منظوربهپیرنهادی است. از بین رویکهدهای 

فهایندی جهدت بهبدود    عنوانبهشناختی نظهان، تواندندی روانشناختی از اهدیت زیادی بهخوردار است. از نظه صاحب

گهاوندد و علدی بیگدی،    سدت   اوضعیت رراورزان از طهیق ایجاد و گستهش نفوذ مبتنی به صالحیت و تواندندی آنان 

ارائه بهتهین مندابع فکدهی مهبدوب بده هده زمینده از عدلکدهد         یشناختروان(. هدف از بهرسی عوامل 251-294: 7114

شناختی فهایندی است ره طدی آن احسداس افدهاد در مدورد     توان گفت ره تواندندی روانرراورزان است. بنابهاین می

شدود، ایدن   رندد، محقدق مدی   و ناتوانی را بهطهف مدی  عجزمه از طهیق شهایط ره یابد و این اآمدی افزایش می خودرار

و هدکداران،   4نیهدارد شدود   تواند از طهیق اتخاذ رویکهدهای مدیهیتی جهت غلبه به نامالیدات آتی محقدق  شهایط می

رده دارای پدنج    یشدناخت روان یهاحوز در قالب یک فهایند انگیزشی در  یشناختروانعوامل  درمجدوع (.174: 2471

-دار بودن، احساس شایستگی، احساس خود تعینی، احساس تأثیه و احساس خود تعینی مدی بعد اصلی احساس معنی

 رداران  گنددم منفعل( را در ارتباب با نقش یا وظیفه  یجابه  یفعالشناختی، تدایالت  یهاحوز یابد. این باشد ظهور می

 (727: 2447، 5رنند. بهگ و ارامیتزمی منعکسدر اتخاذ راهبهدهای مدیهیت ریسک 

 د ید اره در ارتبداب بدا اسدتانداردها و یدا      راران گندمعبارت است از ارزش اهداف شغلی  دار بودن:احساس معنی

دار بدودن شدامل تطدابق بدین الزامدات نقدش ررداورزان و        معندی  درواقدع گیدهد.  فهدی مورد قناوت قهار مدی  یهاآل

: 2447 ،هدال اسدت   ها و رفتارها از طدهف دیگده   و اعتقادات و ارزش طهفکیازآنان و شغل  راران گندم خصوصبه

741) 

                                                 
1 Boehm 

2 Fairly 

3 Koesling 

4 Neyhard 

5 Berg and Schmitz 
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شایستگی یا خودرارآمدی، اشار  به اعتقاد رراورزان بده تواندایی و ظهفیدت خدود بدهای       احساس خودکارآمدی:

: 2447، 7هدال اسدت   هد شایستگی چیزی شبیه اعتقادات عامل، توانایی و با انتظار تالش عدلک درواقعانجام رارهاست. 

747-741). 

و استدهار رفتارهدا و فهایندهاسدت. بده     یقدمشیپخود تعیینی بیانگه استقالل رراورزان در  :ینییتع خوداحساس 

رراورزان منجه به عدم احساس بیگانگی آندان در محدیط ردار ررداورزی و      یشناختروانعبارتی این بعد از تواندندی 

و هدکداران،   2اریده اسدت   دستیابی به سطوح باالی عدلکدهدی در مددیهیت ریسدک     رضایت راری بیرته آنان جهت

2471 :11-12). 

تواندایی نفدوذ در پیامددهای     رداران  گنددم  مخصوصدا  عبارت است از حدی ره در آن رراورزان و  احساس تأثیر:

قوی اسدت، بده محددود     هاآنثیه در رارانی ره بعد تأگندم درواقعباشد. استهاتژیکی و یا عدلیاتی در رار خود را دارا می

رفتار وارنردی در بهابده محدیط، تسدلط      یجابهروشند موانع بیهونی اعتقادی ندارند و میخود توسط  یهاییتواناشدن 

 .(27: 2474، 1سونگ و ورنویرنند  بینند، حفظ خود را به آنچه می

ه توانایی اعتدداد بده دیگدهان اطدیندان خواهندد      ب از طهیق اتکا راران گندمرراورزان و  احساس اعتماد به دیگران:

پرتیبان و هدیار آنان در موانع خطه بود  و از طهیق اعتدداد بده آندان     عنوانبهو غیه   مسئوالنیافت ره صاحبان قدرت، 

 .(2471و هدکاران،  4ماالپیت  ندینداخواهند روشید ره احساس امنیت بیرتهی را تجهبه 

 ی پژوهشپیشینه. 1

بده اسدتفاد  از راهبهدهدای     مدؤثه تعیدین عوامدل   »(، در تحقیقی بدا عندوان   7171قیق گهاوند و علی بیگی  نتایج تح

راهبهدهدای ندوین مددیهیت     نران داد ره رراورزان بدا « مدیهیت ریسک تولید رراورزان ذرت رار شههستان رهمانرا 

ود را بده اسدتفاد  از راهبهدهدای سدنتی     در حد ردی آشنایی دارند و اقدامات خد  ریسک تولید مانند ررت مخلوب و...

. متغیههدایی رده بیردتهین واریدانس را در سدطح اسدتفاد  از       اندد نددود  بسدند    مانند استفاد  از رودهای شدیدیایی و... 

و  5لدو  قدات یتحق راهبهدهای مدیهیت ریسک تولید تبیین رهدند، سدن، مقددار زمدین زارع و درآمدد ردل زارع بودندد.      

 تواندد یمد ( نیز نران داد ره یکی دیگه از عواملی رده  7119و هدکاران   9و فیگن بام (7114هم  (، است2447هدکاران  

 1ساسددال  بگاارد فقه و میدزان درآمدد ررداورزان اسدت.     هیتأثرراورزان  یهیپاسکیر ودر میزان استفاد  از راهبهدها 

                                                 
1 Hall 

2 Akire 

3 Song and Vernooy 

4 Malapit 

5 Lu 

6 Feigen 

7 Sasmal 
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مطالعده   افتده ی یتعدبا ردک تابع تولید تصادفی مختلف را به میانگین و ریسک تولید  یهانهاد  یهیرارگبه( آثار 2441 

نیهوی رار و بار مهغوب موجب راهش ریسک و نهاد  رود شدیدیایی موجدب    یهانهاد رهد و به این نتیجه رسید ره 

 یهدا یژگد یوبهرسدی رابطده بدین    »(، در پژوهری با عنوان 2445  7. مطالعات نلسون و لوهدنشودیمافزایش ریسک 

نردان داد رده بدین فصدل زراعدت، ندوع       « زراعدی  یهدا دهیبرراورزان و استقبال آنان از  یهیپاسکیرزراعی و میزان 

عددانی و  ارتبداب معنداداری وجدود دارد.     شدد  مطدهح  یهادهیبزراعت و نوع نظام زراعی رراورزان و استقبال آنان از 

بده رداربهد راهبهدهدای تولیددی      مدؤثه عی اجتدا -یاقتصادشناسایی عوامل ا »با عنوان  یامقاله(، در 7171  شیاندکین

نران داد ره بین سطح تحصدیالت، داندش فندی، نگدهش     « زراعی مدیهیت ریسک توسط گندم راران شههستان دزفول

 یهیردارگ بده تهویجدی بدا سدطح     یهدا ردالس راهبهدهای مدیهیت ریسک، درآمد محصدول و شدهرت در    ینهیدرزم

 وجود دارد. یداریمعنمثبت و  یرابطه 47/4گندم راران در سطح  راهبهدهای تولیدی زراعی مدیهیت ریسک توسط

ررداورزان نیجهیده    نظده ازنقطهمنابع ریسک  نیتهمه (، حاری از آن است ره 2445  2نتایج مطالعات علیدی و وال

و  ، آفدات هدا یسدال خردک قیدت نهاد  است. دیگه منابع ریسک به تهتیب اهدیت عبدارت بودندد از    ازآنپسستاند  و 

بهرسدی سدازورارهای   »( در تحقیقی با عنوان 7171هدکاران  ، نداشتن دستهسی به سهمایه و سهقت. روستا و هایداریب

 یهدا سدک یرنران داد ره در مهحله شناسدایی  « به مدیهیت ریسک تولید گندم در استان خهاسان رضوی مؤثهتهویجی 

تولید گندم، سدازورارهای گهوهدی و    یهاسکیرابی اثهات گهوهی و انبوهی؛ در مهحله ارزی یسازورارهاتولید گندم، 

 یهدا بهنامده و ابزارهدا، سدازورارهای گهوهدی، طهاحدی      هدا یاستهاتژبومی؛ در مهحله  یهاترکلاستفاد  از  و یانفهاد

مددیهیت ریسدک، سدازورارهای انفدهادی و      یهدا یاستهاتژانتخاب ابزار و  یهاروشرادیویی و تلویزیونی؛ در مهحله 

بده داندش بدومی بده      دید تأرانفدهادی بدا    -گهوهدی  سدازورار دانش بومی؛ در مهحله فهآیند تصدی  سازی،  یهیرارگبه

رده سدن زارع نقدش مهددی در      دهدد یمنران (، 7115ستند. نتایج تحقیق مقدسی  ه مؤثهمدیهیت ریسک تولید گندم 

( و 7114(، اسدتهم   2447لو و هدکداران    میزان استفاد  از راهبهدهای مدیهیت ریسک دارد. تحقیقات و یهیپاسکیر

 ودر میدزان اسدتفاد  از راهبهدهدا     تواندد یمد ( نیز نران داد ره یکدی دیگده از عدواملی رده     7119فیگن بام و هدکاران  

(، در مطالعدات  2445  1. فدالکو و پهینگدز  باشدد یممیزان درآمد رراورزان  بگاارد فقه و هیتأثرراورزان  یهیپاسکیر

گسدتهش وسدعت زمدین بدهای محصدول و رداهش وسدعت        ، یداریمعن، هیتأثشایستگی، اعتبارات مالی،  شیافزاخود 

 .رنندیمجانرین را از دیگه تدهیدات موجود بهای مقابله با خطه عنوان  محصوالت

                                                 
1 Nelson& Loehman 

2 Wall 

3 Falco & Perrings 
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 بحث و نتایج . 6

 های توصیفی پژوهشیافته

 SPSS افدزار ندهم باطی و بدا اسدتفاد  از   پژوهش حاضه در دو بخش آمار توصدیفی و اسدتن   یهاداد  وتحلیلیهتجز 

( و ردتدهین  درصدد  15/49  سدال  44تدا   17وانی مهبوب به طبقده سدنی   ابه اساس نتایج حاصل بیرتهین فهانجام شد. 

 .باشدیم( سال درصد 15/2  یرتهبسال و  94فهاوانی مهبوب به طبقه 

مرخص شد ره بیرتهین میزان فهاواندی در گدهو    در زمینه فهاوانی افهاد مورد مطالعه در زمینه تحصیالت  ینچنه 

 قهار دارند.   نفه 72با  سوادیبو ردتهین میزان در گهو  نفه  711با  دبیهستان

در ایدن زمینده   پهسدش   72، گندم رداران سنجش سطح راهبهدهای تولیدی زراعی مدیهیت ریسک توسط  منظوربه

 هیچ، بسیار ر ، ر ، متوسط، زیداد   یانهیگز 9در یک طیف خود را  یهاپاسخطهاحی و از پاسخگویان خواسته شد تا 

( 2در خصدوص هده پهسدش در جددول       مطالعده  موردرلیه افهاد  یهاپاسخو خیلی زیاد( بیان رنند. فهاوانی و درصد 

 است. شد داد نران 
 

 گندم کاران ریسک مدیریت زراعی تولیدی راهبردهای کاربرد سطح. 2 جدول
 راف معیارانح میانگین هاگویه

45/2 ریسک با مقابله بهای ررت در تنوع روش از استفاد   11/4  

54/2 ریسک با مقابله بهای مکان چند در فعالیت و ررت روش از استفاد   12/4  

57/2 ریسک با مقابله بهای مقاوم و مناسب هایواریته از استفاد   17/4  

91/2 ریسک با مقابله بهای (موقع به ررت  ررت زمان بودن مناسب  71/4  

14/2 ریسک با مقابله بهای ( و ... رود ار،ب  نیا مورد یهانهاد  از بهینه استفاد   12/4  

12/2 ریسک با مقابله بهای شد  زهکری و تسطیح اراضی از استفاد   17/4  

94/2 ریسک با مقابله بهای یآگاهشیپ یهاروش از استفاد   47/7  

95/2 ریسک با مقابله بهای راورزیر آالتنیماش از بهینه استفاد   41/7  

57/2 ریسک با مقابله آبیاری نوین یهاروش از استفاد   11/4  

59/2 ریسک با مقابله بهای تولید اطالعات از بهینه استفاد   7/7  

94/2 ریسک با مقابله بهای شد اصالح و مهغوب باور از استفاد   41/7  

47/2 ریسک با مقابله بهای ههز یهاعلف و آفات تلفیقی مدیهیت از استفاد   41/7  

 7114پژوهش،  یهاافتهی: مأخا
 

 ریسدک  مددیهیت  زراعدی  تولیدی راهبهدهای رارگیهی به سطح بهحسب مطالعه مورد راران گندم یبندگهو  جهت

تعیدین شدد افدهادی     55 تا 4 بین افهاد نده  دامنه هاپاسخ ارزش و هاسؤال تعداد به توجه با و شد محاسبه هاپاسخ مجدوع



 711                ی به راربهد راهبهدهای تولیدی زراعی...شناختروانبهرسی نقش عوامل              سال پنج           

 

، رداربهد متوسدط، از   19تا  24، راربهد پایین، از 24 تا 72، بود در گهو  راربهد بسیار پایین، از 72 صفهتااز  هاآنره نده  

 ، در گهو  با راربهد بسیار باال قهار گهفتند.94تا  47، راربهد باال و از 47تا  19
 

 زراعی تولیدی ابعاد از ریسک مدیریت طحس برحسب گندم کاران فراوانی توزیع .9جدول 
 درصد تجمعی درصد فراوانی سطح

 54/72 54/72 47 بسیار پایین

 15/12 25/24 91 پایین

 44/11 25/49 775 متوسط

 25/14 25/75 54 باال

 744 15/5 21 بسیار باال

 744 744 444 جدع

 7114پژوهش،  یهاافتهیخا: أم
 

پژوهش در مورد وجود یا عدم وجدود ارتبداب بدین متغیههدای تحقیدق در       یهاافتهی لیوتحلهیتجزنتایج حاصل از 

 آورد  شد  است زیهجدول 

 تحقیق متغیرهای بین رابطه. 1جدول
 سطح معناداری ضریب همبستگی متغیرهای دوم متغیرهای اول

 داشتن قو  ابتکار و خالقیت

ر
ک

یس
ت ر

یهی
مد

ی 
راع

د ز
ولی

ی ت
دها

هبه
ا

 

152/4 447/4 

 444/4 472/4 اندیری و قطعیت در رار مثبت

 492/4 454/4 خوداتکایی و تحدل شکست و اراد  بهای شهوع رار

 444/4 441/4 گااریهیتأث

 444/4 527/4 یداریمعن

 447/4 194/4 یآورتاب

 444/4 424/4 امیدواری

 444/4 594/4 ینیبخوش

 444/4 924/4 یهیگ یتصدداشتن توانایی 

 471/4 441/4 شناسی فهصت

 444/4 491/4 رارآمدی خود

 447/4 192/4 ینییخود تع

 444/4 451/4 شایستگی

 444/4 921/4 توانایی حل مرکل

 774/4 475/4 مهارت بهقهاری روابط انسانی

 442/4 144/4 یهیپاتیمسئول

 444/4 997/4 داشتن قابلیت انطباق و انعطاف با شهایط متغیه محیطی
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 .1ادامه جدول 
 سطح معناداری ضریب همبستگی متغیرهای دوم متغیرهای اول

 419/4 497/4  محلی و خودیار یهاسازمانو  هاترکلوفاداری نسبت به 

 492/4 411/4 دقت بیرته در رار و توجه به ریفیت

 444/4 954/4 یهیپاسکیر

 5931 پژوهش، یهاافتهیخذ: أم
 

 از ریسدک  مددیهیت  زراعدی  تولیددی  راهبهدهدای  سدطح  متغیه و تحقیق مستقل متغیههای بین رابطه تعیین منظوربه

داشدتن قدو  ابتکدار و خالقیدت، مثبدت      متغیههدای   بدین  حاصل، نتایج اساس به .شد استفاد  اسپیهمن هدبستگی ضهیب

ی، خدود  هید گ یتصدد ی ی، داشدتن تواندای  ند یبخدوش ی، امیدواری، آورتابی، داریمعن، هیتأثاندیری و قطعیت در رار، 

ی، داشدتن قابلیدت انطبداق و انعطداف بدا شدهایط       هیپاتیمسئولی، شایستگی، توانایی حل مرکل، نییخود تعرارآمدی، 

درصدد   11 اطدیندان  بدا  ریسدک  مدیهیت زراعی تولیدی راهبهدهای راربهد سطح متغیه با یهیپاسکیر متغیه محیطی و

متغیههدای مسدتقل( بدا متغیده     راران  گندم دبستگی بین متغیه روان شناختی به عبارتی ه آمد. دست به یداریمعنرابطه 

داری بود  و افدزایش متغیههدای روان   راهبهدهای تولید زراعی مدیهیت ریسک( دارای هدبستگی مثبت و معنیوابسته  

ی، امیددواری،  آورتداب ی، داریمعند ، هیتدأث داشتن قو  ابتکار و خالقیت، مثبدت اندیردی و قطعیدت در ردار،       یشناخت

ی، هیپدا تیمسئولی، شایستگی، توانایی حل مرکل، نییخود تعی، خود رارآمدی، هیگ یتصدی، داشتن توانایی نیبخوش

مدورد مطالعده    گنددم رداران  منجه به افزایش اتخاذ راهبهدهای مدیهیت ریسک در بین  (داشتن قابلیت انطباق و انعطاف

 شد  است.

 تشخیصی تحلیل

(، 2Xردار   مثبت اندیردی و قطعیدت در   ، (1Xقش متغیههای مستقل داشتن قو  ابتکار و خالقیت  تحلیل ن منظوربه

راهبهدهدای   ردارگیهی بده متغیه وابسته سدطح   یبندطبقه ...و (3Xرار  خوداتکایی و تحدل شکست و اراد  بهای شهوع 

 استفاد  شد. گامبهگاممدیهیت ریسک از آزمون تحلیل ترخیصی به روش 

 از صدورت  ایدن  غیده  در و شدند معادله وارد ترخیصی، تحلیل مدل به بودن مؤثه صورت در متغیهها روش، این در

 .گهدیدند حاف مدل

 شناسدی،  ی، امیددواری، فهصدت  آورتداب  ،یداریمعند ، هیتدأث خوداتکایی،  مستقل متغیههای ره داد نران آزمون نتایج

 مددیهیت  راهبهدهدای  یهیردارگ بده  سدطح  در مؤثه مستقل هایمتغیه نیتهمه  ی و شایستگینییخود تعخود رارآمدی، 

 اسدتاندارد  توابدع  اساس این به .شدند حاف مدل از مستقل متغیههای سایه و بود  مطالعه مورد راران گندم توسط ریسک

 :باشندیم زیه شهح به وابسته، متغیه در مؤثه متغیههای بهای مدیزی شد 
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D1=+4/774X1+4/547X4+4/154X5+4/524X18 

              WilksLambda1=4/152                   χ2 = 12/14                 Sig=4/444 

D2=+4/152X1+4/247X4+4/145X5+4/417X18 

              WilksLambda2=4/151                 χ2 = 17/412            Sig=4/444 

D3=+4/972X1+4/721X4+4/415X5+4/927X18 

              WilksLambda3=4/777                  χ2 = 25/427            Sig=4/44 

 

 گامبهگامتحلیل تشخیصی به شیوه  از آزمونحاصل  یبندگروهنتایج . 1جدول 

 گندم کارانواقعی  یهاگروه

 راهبردهای مدیریت ریسک رندهیکارگبه
 تعداد نمونه

 

 باالبسیار  باال متوسط پایین بسیار پایین

 9 5 7 74 17 17 بسیار پایین

 5 9 1 25 1 52 پایین

 7 75 11 17 25 757 متوسط

 7 24 1 74 77 55 باال

 14 1 1 77 5 94 بسیار باال

 درصد 29/67: یبندگروهدرصد صحت 

 

های پدژوهش بدا اسدتفاد  از روش تحلیدل تدابع ترخیصدی بده روش        یافته لیوتحلهیتجزنتایج حاصل از  تیدرنها

 ( آورد  شد  است.9  یدر جدول شدار  گامبهامگ
 

گامبهگامنتایج حاصل از تحلیل تابع تشخیصی به شیوه  .6جدول   

 ینیبشیپمتغیرهای 

 کننده

همبستگی متغیرها با توابع 

 تشخیصی

میانگین متغیرهای مستقل در سطوح مختلف 

 راهبردهای مدیریت ریسک

 مقایسه میانگین متغیرها

 Sig آزمون
D1 D2 D3 باال متوسط پایین بسیار پایین 

داشتن قو  ابتکار و 

 خالقیت
425/4 445/4- 724/4 59/44 54/41 19/41 92/45 527/7=F 454/4 

 F 724/4=277/7 52/7 22/2 42/2 27/1 747/4 495/4 -417/4 مثبت اندیری

 2x 444/4=175/5 45/9 92/5 47/9 42/9 -495/4 445/4 427/4 خوداتکایی

 2x 447/4=952/5 77/2 49/2 77/4 24/1 471/4 492/4 495/4 گااریهیتأث

 2x 444/4=154/9 75/1 92/4 71/7 42/4 477/4 -445/4 411/4 یداریمعن

 2x 442/4=795/5 15/7 14/7 47/22 24/27 442/4 499/4 474/4 یآورتاب
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 .6ادامه جدول 

ی نیبشیپمتغیرهای 

 کننده

وابع همبستگی متغیرها با ت

 تشخیصی

میانگین متغیرهای مستقل در سطوح مختلف 

 راهبردهای مدیریت ریسک

 مقایسه میانگین متغیرها

 Sig آزمون
D1 D2 D3 باال متوسط پایین بسیار پایین 

 2x 427/4=752/5 75/21 42/24 95/9 92/5 -742/4 417/4 -491/4 امیدواری

 F 454/4=571/7 95/2 27/7 24/4 45/7 -745/4 744/4 -411/4 ینیبخوش

 F 254/4=775/7 71/4 59/4 47/2 74/1 452/4 -125/4 277/4 یهیگ یتصدتوانایی 

 2x 444/4=145/5 74/2 47/1 72/74 71/1 -417/4 477/4 491/4 شناسیفهصت

 2x 444/4=457/9 79/77 72/74 21/9 79/1 411/4 -491/4 459/4 رارآمدی خود

 F 447/4=195/7 45/1 44/7 27/1 72/77 -451/4 444/4 454/4 ینییخود تع

 2x 444/4=147/9 59/1 21/2 19/1 91/1 -414/4 491/4 421/4 شایستگی

 7114پژوهش،  یهاافتهی: مأخا
 

 گنددم رداران   یهاگهو بین نده  ترخیصی  یداریمعنره اختالف  رندیممقادیه المبدای ویلکز این نکته را روشن 

توابع ترخیصی حاصل از آزمدون تحلیدل ترخیصدی     رهنیایعنی ؛ دهای مدیهیت ریسک وجود داردراهبه هند یرارگبه

بده مبندای میدزان دقدت      توانیممتدایز رنند. تابع ترخیصی را  یداریمعنرا به طور  گندم رارانچهار گهو  از  توانندیم

حاصدل از آزمدون تحلیدل ترخیصدی      . تدابع ترخیصدی  قدهارداد مدورد ارزیدابی    هدا گهو صحیح  یبندطبقهآن تابع در 

به چهار دسته سطح بسدیار پدایین، پدایین، متوسدط و سدطح بداالی        گندم راران یبندگهو موارد  تواندیمدرصد 21/91

-توان بیدان ردهد رده از بدین متغیههدای روان     در نهایت اینکه می راهبهدهای مدیهیت ریسک را تبیین نداید. یهیرارگبه

ی و ند ییخدود تع  شناسی، خود رارآمددی، ی، امیدواری، فهصتآورتاب ی،داریمعن ،هیتأث ایی،شناختی متغیههای خوداتک

 شههستان بناب اثهگاار بود  است. گندم رارانشایستگی به میزان اتخاذ راهبهدهای مدیهیت ریسک در بین 

 گیری نتیجه. 7

رده  ایدن تولیددات اسدت     هیپدا بیآسد مه  و پیش روی تولید محصوالت رراورزی، طبیعدت   یهاچالشیکی از 

عدواملی باشدد رده رداهش      نیتده مه زیادی را بهای رراورزان و روستاییان در پی دارد. این امه شاید از  یهاخسارت

 رراورزی از سوی روستاییان، سبب شد  است. یهاتیفعالانگیز  بهای حنور پویا در 

 روروبده وعی نابداوری و نبدود اطدیندان در تولیدد،     رراورزی هدوار  بدا ند   درنندگانیتولدر این راستا، رراورزان و 

ردتدهی بهخدوردار    یگداار هیسدهما در صنعت و خدمات از امنیدت اقتصدادی و    یگاارهیسهماهستند ره در مقایسه با 

گونداگونی وجدود    یهدا را خطهپایهی محصوالت ررداورزی،   زانیو ممدکن است بهای رنتهل ریسک  اگهچهاست. 

علدی و عدلی در بسیاری از ررورهای جهان، توجه بده مددیهیت ریسدک یکدی از      یهاتجهبهه داشته باشد ولی به پای
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رده مطدهح گهدیدد نوشدتار حاضده       طورهدان ؛ وبدان استناد رهد توانیماست ره  ییهاو یش نیتهخهدمندانهبهتهین و 

اسدایی قدهار داد  اسدت.    شن دمدور  به راربهد راهبهدهدای تولیددی زراعدی مددیهیت ریسدک      مؤثه یشناختروانعوامل 

-هیدگ  یهدا افتده یدار وجود دارد ره با ی مثبت و معنیخوداتکایی و مدیهیت ریسک رابطهآماری نران داد  یهالیتحل

داندش و  مددیهیت ریسدک حاصدل پیوندد      نده یدرزمتوان گفدت  در این رابطه می( هدخوانی دارد. 2474  7نی و لوری

هدای دولتدی و یدا    رراورزان منتظده دریافدت رددک    ؛ وشودیک ارزش میبا گاشت زمان تبدیل به خالقیت است ره 

-هدا و خطدهات موجدود را مددیهیت مدی     سایه نهادها نیستند بلکه با در نظه گهفتن نقاب ضعف و قوت خود ریسدک 

 یهدا افتده یدار وجود دارد ره بدا  نتایج پژوهش بین تأثیه و مدیهیت ریسک رابطه مثبت و معنی به اساسهدچنین  رنند.

ره تأثیهگااری بداالتهی در درون خدود    یگندم رارانبه عبارتی رراورزان و  .( هدخوانی دارد2441هدکاران  و  2ولندیا

بدا مددیهیت    امیددواری آوری و داری، تاببین معنی نیچنه ته بودند. رنند در زمینه مدیهیت ریسک موفقاحساس می

هدخدوانی دارد. نتدایج    (2447 و هدکداران   1ردهمن  یهدا فتده ایدار وجدود دارد رده بدا    ریسک رابطده مثبدت و معندی   

 شناسدی و خدود  بدین متغیههدای فهصدت    داریمعند وجود هدبسدتگی مثبدت و    ینهیدرزمدر این پژوهش  آمد دستبه

( هدخوانی دارد. در نهایت نتایج این پژوهش نران داد ره بین خدود تعیدین و خدود    2477  واییول یهاافتهیرارآمدی با 

عددانی و   یهدا افتده یدار وجدود دارد رده بدا    رابطده مثبدت و معندی    گنددم رداران  گی با مدیهیت ریسک توسط شایست

 هدخوانی دارد. (7171  شیاندکین

بهتار اسای    احخاا   ابررهبااا مایجرجی  ج ا       باراا احخاا   ابررهبااا الار       منظار  با   و نتااج  حقیقا    بر اساس

ه  منااق   وساتاج  براازا   اره حاا با  اجا  وساق   بتارا  ات قرجا  ا حیااا سارماج              باج  ماننی برنام  میاخالح   رحانز هو ه

 اناخت  ه  منااق    کا  ا حیااا سارماج   وا    اتآنجااج  بمچنق   باا کقفقی تنیا   ا ا حیاا بخشقی. ناخت   اخص وا 

تنایا    قرجا  ا تجااب     وه  اجا  حرانمنایا با   قاال یم ا  ات      وستاج    اخص حرانمنیا نظام اجتماای  با   اما  ما     

 جازا  باجای بار اسااس ابازا  و      اااا ا  و برناما    سای سقاسای  بنابراج  با  نظار ما     اقره؛اجتمایات  وستاج  مینظر قرا  م 

ناری  حاااهو و جکراا  ف  فاااو ه       .امکانات مرجره کقفقی تنیا  افاراه سااک  ه  منااق   وساتاج   ا ا حیااا بخشانی      

بار  تجارا  ؛ بااا اجتماای  بررهاتنای   و نی و با ج  نظام حر قغاح  ب  حیرجی مناسرات و بمر تف وجره آ اجتمایات  وستاج  ب 

وجاره ها ات  و مرفیقای ه  امار      ه ونا   اناخت  ا حرااو و بمر اتف      وا  نتاج  اج  پژوبش بق  متغقربااا سارماج    اساس

جااب   قابا  هسای     اناخت  وا  رحرط باا سارماج    وستائقا  بیو  حرج  ب  حمام  متغقربااا ما     ناخت وا باا حرسا  سرماج 

و مایجرجی  ج ا        اناخت  وا ا بااا سارماج   ها  باق   ااخص  نق ی و ات قرف  با حرج  ب  وجره ا حراو مثری و مانا  

                                                 
1 Higgins & Lockie  

2 Velandia  

3 Kremen  
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قارا  هاهه با ای  مایجرجی  ج ا   ا ه       مینظر ناخت   ا جانر  ک  حمام  جرانب سرماج   وا  وجکره بم  احخا با  حرا  م

 نهاهجن  نمره. انیم کا ا بق  

 حماجای  ما کاا  خارهه  ات حکنر اريجک   و آمرت ا   اقتصاها  ابااسیقساحخا   باک  هو ی   ره مبمچنق  پقشنهاه 

 باتا جااب   و ماا     ج ا   مایجرجی   ابررهباا ارقکا اب  سطح ا حیاء مرجب باآ  بق  ه  افزاجش انفقزه ضم  حا کرهه

کشار باج  ماننای  اق   بنای و ماا زا        خصار  با  ب  هسی آمیه ات ساجر کشر باا مرف  و  براساس حجا ب . ره باآ 

احخا   وجکرهباا حماجت  و آمرت   ه  سطح خرهه ما کا  منجر ب  اح ااس  ضااجی بقشاترا ه  باق  کشااو تا   اک        

آمارت  و    ره ک  ضرو ت و ابمقای پقشنهاه م بنابراج    رنی.ا بقشترا براا پقشرفی برخر ها  م هاهه و آنا  ات انفقزه

بااا و نقاتبااا   حا با ه  نظر ارفت  خراسای  قرا ارفت  جزا  و م ئر ق  ج   وجکره ال   مر ه حرج  برنام  ینرا ب حروج  

اا ات  ات احخاا   وجکرهبااا آمرت ا  و      بترا  مها ت آنا   ا براا مایجرجی  ج ا  افازاجش هاه.    انیم کا ا آمرت   

بااا حمااجت  ات   وجاره بقما   کشااو تا  خارهه پاا اسای.      خصر ب اا ه  کشاو تا  و باا ما   و بقم حروجج   حماجی

 اناخت  اججااه کارهه و آناا   ا ه  حایوج       کشاو تا  ه  برابر انراع خطرات  ب  نری  ه  کشااو تا  اح ااس امنقای  وا    

  ابررهباا ب نی میت میجرجی مزا ع کم  خرابی کره.
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