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چکیده
تحقیق حاضر با هدد

بررسدی توانمنددی زندان روسدتایی در بکدارگیری

مدیریت ریسک درشهرستان سمنان انجام شد .این تحقیق از نوع تحقیقدا
کاربردی و از لحاظ درجه کنترل متغیرها غیر آزمایشی میباشد .همچنین از
لحاظ نحوه گردآوری دادهها جزو تحقیقا

توصیفی  -پیمایشدی محسدو

میگردد .جامعه آماری در این تحقیق شامل کلیه زنان روسدتایی شهرسدتان
سمنان در سال  )N=371(3161بود .با توجه به کم بودن تعداد نمونه آماری
در این تحقیق از روش سرشماری استفاده شد و کل جامعه آماری به عنوان
نمونه پژوهش انتخا

شدند ،در این تحقیق برای اطمیندان از روایدی ابدزار

تحقیق از تکنیک روایی ظاهری و محتوایی استفاده گردید .به منظور تعیدین
پایایی از روش آلفای کرونباخ استفاده شد که این ضریب  69بدسدت آمدد.
نتایج حاصل از یافتهها نشان داد که بدین توانمنددی مرغدداران گوشدتی در
بکارگیری مدیریت ریسک با مهار

ریسکپذیری در تصمیمگیری ،آشنایی

مرغداران با منابع تولید ریسک ،کانالهای ارتباطی رابطه معنیداری در سطح
 66درصد وجود دارد .نتایج این بررسی نشدان داد کده متغیرهدای (مهدار
ریسکپذیری در تصمیم گیری ،آشنایی مرغداران بدا مندابع تولیدد ریسدک،
کانالهای ارتباطی)  R2=0/715(%71/5ضریب تعیین) از میدزان نوسدانا

Abstract
The present study aimed to investigate the empowerment
of rural women in the application of risk management in
the city of Semnan. This study is an applied research and
experimental variable is the degree of control. Also in
 terms of data collection as descriptive researchPymayshy (a. Due to the low N = 178) 1392 shall be
considered. Due to low The number of samples in this
study used census and the population as were selected. In
order to determine the reliability of Cronbach's alpha was
used, of the94 ratio, respectively. The results showed that
the ability to risk management with risk-taking skills.
Making decisions, poultry familiar with the sources of
risk, communication channels there is no significant
relationship at 99%. Results Showed that the variables
(risk-taking skills in making decisions, poultry familiar
with the sources of risk, communication channels) 5/73%
(735/0 = The coefficient of determination R2) of the
variation in the dependent variable (the risk management
capabilities farms) will be determine the rest related to
other factors.
Keywords: Competence, Risk management, Poultry,
The sity of semnan

متغیر وابسته (میزان توانمندی مدیریت ریسک مرغداران) را تعیین میکنند و
بقیه مرتبط به سایر عوامل خواهد بود
کلمات کلیدی :توانمندی ،شهرستان سمنان ،مدیریت ریسک ،مرغداران.
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مقدمه و کلیات

مصر

با توجه بده نقشدی کده صدنعت مرغدداری در تدممین

حالی که رشد این صنعت در کشور در بخدش تولیدد

گوشددت مددرر دارد و هم نددین نقددش آن در رشددد و

گوشت مرر ظر

سی سال گذشته میانگین  5درصد

توسعه اقتصادی شهرسدتان سدمنان ،در صدورتی کده

و در بخش تولید تخم مرر حدود  1درصدد در سدال

مرغداران برای مقابله با شرایط مخاطره آمیز و اتخدا

بدوده کده پدس از چدین و هندوسدتان در رتبده سدوم

تصمیما

مهم آمادگی نداشته باشند و آگاهی آنان در

مورد مدیریت ریسک کم باشد قطعاً ایدن صدنعت بدا

در استفاده از گوشت مرر و تخم مرر بود .در

قرارگرفته اسدت .ایدن رشدد حیدر

انگیدز بدا خدود

مشکالتی را از نظدر بدازده تولیدد ،افدزایش تلفدا

و

مشکل مواجه شده و ممکن است این واحدها تعطیل

ضایعا

یا نیمه فعال شوند و به تبع آن باعث افزایش بیکداری

توسعه صادرا

و رکود در بخش اقتصادی در شهرستان سمنان شدود.

رقابتپذیر بودن محصول را نسبت به تولیدا

با توجه به مطالب کر شده یکدی از راههدای اعمدال

دست داده است (سیدمصطفوی .)3163 ،با توجده بده

مدیریت ریسک در صنعت مرغداری برای به حدداقل

اینکه طیور در طی دوره نگهداری از یک روزهگی تدا

و کنترل ریسک و استفاده بهینده از

انتهددای دوره مبددتال بدده بیمدداریهددای مختلفددی مبددتال

منابع و امکانا  ،توجه و آگداهی مددیران مرغدداری

میشوند (جدول  )3تهدید میکند .حدال نکتدهای کده

است ،چون این مرغداران در صورتی که با مددیریت

بایددد در اینجددا بدده آن پرداخددت ایددن اسددت کدده آیددا

ریسک و راهکارهای مقابله با شدرایط مخداطره آمیدز

مرغداران با این عوامدل آشدنا هسدتند آیدا در زمدان

آشنا و در این زمینه آگاهی کافی داشته باشند ،اعمدال

تمسددیس مرغددداری از وضددعیت موجددود و شددرایط

مدددیریت ریسددک از طریددق آنهددا منجددر بدده کدداهش

ریسکی این صنعت اطالع دارندد تدا چده مقددار بدر

ن اشی از بدروز خطدر منجدر شدده و باعدث

ریسک و شرایط ریسکی دراین صدنعت آشدنایی و از

درسدت را

توانمندی خود برای مقابله یا کنترل این عوامل آگاهی

رساندن خسارا

خسارا

میشود که در شرایط حساس تصدمیما

و مهمتر از همه نوسانا بازار داخلی و عدم
ایجاد نموده به نحوی که فعالً قابلیت
رقبا از

اتخا نمایند .روشهای مدیریت ریسک محصدوت

دارند و تاکنون برای افدزایش ایدن توانمنددیهدا چده

کشاورزی ،که همواره از طر دولتها طراحی و اجرا

اقداماتی انجام دادهاند .مسئله اصلی این تحقیق پاسدخ

ناشی

به این سئوال است که توانمنددی زندان روسدتایی در

از یکی از ریسکهای یاد شده به کار میرود .صنعت

مقابددل مخدداطرا

ایددن صددنعت کدامنددد آیددا ایددن

مرغداری در ایران از یک قدمت  90سداله برخدوردار

توانمندیها در جهت شناخت و کنترل یا رفع عوامل

است که در دهده  50شمسدی از رشدد قابدل تدوجهی

ریسکی موثرند کدام توانمندی در مقابله با خطدرا

برخوردار شده بود ،ولی رشد اصلی از نظر کیفی پس

موثرتر هست و آیا افزایش توانمندیها در بات بردن

پدس از

دیگر ،روشهای

میشود (بیمه محصوت ) برای جبران خسار

از پیروزی انقدال

اسدالمی و بده خصدو

راندمان تولید مؤثر است به عبار

خاتمه جنگ تحمیلی اتفاق افتاد .دلیل اصلی این رشد

مدیریت ریسک ،که توسط تولیدکنندگان اتخدا مدی-

طیدور،

شود ،کدام است و دولدتهدا چده سیاسدتهدایی در

ارزانتر بدودن پدروتئین حاصدل ازمحصدوت

محددودیت در رشدد تولیدد اتددامی و تغییدر الگدوی

بررسی نقش عوامل تاثیرگذار بر توانایی زنان7 ...

جهت کاهش آثار زیانبار ریسدک مدیتوانندد بدهکدار

ریسک به کار گرفتهاند ،هر چند که این روشها ممکن

بندد

است بدون توجه به اصول علمی مدیریتریسدک و بده
جدول  :1کانون بیماريهای طیوردر دوره ساالنه سال 29
نام بیماری

تعداد کانون

تعداد تلفا

آنفلددو آنزا (بیماری تنفسی)

11

931101

نیوکاسل (بیماری تنفسی)

91

366671

گامبدددورو

15

70357

برونشددیت (بیماری تنفسی)

301

970939

91

991631

(C.R.D coliبیماری تنفسی)
عفونت زرده در جوجههای روز
اول

1

صور

(قطعه)

باشد .تندوع در تولیدد محصدوت  ،اشدتغال و ایجداد
درآمد در خارك از مزرعده ،پدیش فدروش محصدول،
استفاده از شیوه های کشت مشارکتی ،بهدره گیدری از
بازارهای آینده و قرارداد فروش و خرید بیمه تولید و

1100

درآمد ،نمونهای از شیوههای مدیریت ریسدک توسدط

این پژوهش از دو جنبه زیر دارای اهمیت است:
 -3از نظر تئوریکی :با بررسی ادبیا
مطالعا
چارچو

موضوع و انجام

اسنادی پیرامون بحث مدیریت ریسک یدک
نظری غنی در این خصو

تدوین خواهد

شد و از این نظر به تکمیل مبانی نظری پیشین کمدک
خواهد کرد.
 -1از نظر کداربردی :نتدایج کداربردی ایدن پدژوهش
میتواند مورد استفاده برنامه ریزان و دست اندرکاران
صنعت مرغدداری قرارگرفتده و در تددوین برنامدهای
واقع گرایانه بده آندان کمدک کندد .آگداهی از عوامدل
ریسددک سدداز در صددنعت مرغددداری مددیتوانددد بدده
تولیدکنندگان کمک کند تا با کنترل این عوامدل بهدره
وری تولید خدود را بدات بدرده و تدا حدد امکدان بدی
اطمینددانی در صددنعت مرغددداری را کدداهش دهنددد.
مطالعدداتی در خددارك کشددور در ارتبدداد بددا مدددیریت
ریسک انجام شده است که نتدایج ایدن تحقیقدا

بده

شرح زیر است:
 )1990(Fleisherبیددان مدیکنددد مخدداطره در تولیددد و
بازاریابی محصوت

کشاورزی امری اجتندا

ناپدذیر

است ،اما مدیریت پذیر اسدت .در ایدن راسدتا ،تولیدد
کنندگان و سیاستگذاران اقتصادی در جوامع مختلد
در مواجهه با مخاطرا

ناخواسته و بر اساس تجربه صور

پذیرفتده

طبیعی ،اجتماعی ،اقتصادی و

شخصددی در فعالیتهددای کشدداورزی ،اسددتراتژیهددا و
شیوههای متفداوتی را بده منظدور مددیریت و کداهش

تولیدکنندگان در بخش کشاورزی است .دولتها نیدز
کوشیده اند بدا تددوین سیاسدتهای حمدایتی ،ازجملده
پرداختهای جبرانی ،تعیین قیمتهای تضمینی ،پرداخت
وام زیر شرایط خا

 ،کنترل تولید و سطح زیر کشت

و پرداختهدددای مدددوردی بدددرای جبدددران بخشدددی از
خسددارتهای ناشددی از حددوادم غیددر مترقبدده بدده امددر
مدیریت ریسک در کشاورزی کمک کنندverologic .

و همکاران ( )1007در مطالعه خود نشدان دادندد کده
مهمترین خطرهایی که کشداورزان بدا آنهدا رو بده رو
هستند ،عبارتند از قیمتها ،آفا  ،بیماریهدا و آ

و

هددوا مددیباشددند )2005(Akcaoz and Ozkan.در
مطالعه ای بده بررسدی عوامدل تعیدین کننددهی مندابع
ریسک در میدان کشداورزان کشدور ترکیده پرداختندد.
پژوهشگران به این نتیجه رسدیدند کده مندابع ریسدک
عبارتندد از مندابع قیمتدی ،زیسدت محیطدی ،هزینددهی
نهددادههددا ،تولیدددی و تکنولددو،یکی ،سیاسددی ،مددالی،
شخصددی ،بازاریددابی ،سددالمتی و امنیددت اجتمدداعی.
استراتژیهایی که کشاورزان برای مقابله با ریسک در
نظر میگیرند ،شدامل تندوع کشدت ،درآمدد خدارك از
مزرعه ،بازاریابی و برندامهریزی اسدت Dismukes .و
همکدداران ( )1009بیددان کردنددد کدده بددرای کدداهش
ریسددکهددای آ
محصددوت

و هددوایی ،کشدداورزان انتخددا

بهیندده ،تنددوع کشددت و مدیریتکشددت را
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انتخددا

م دیکننددد .برنامددههددای بیمددهی محصددوت

کشاورزی گزینهی دیگری بدرای مدیریتریسدک آ

استفاده از  SPSS 18میزان آلفای کرنباخ که در واقدع
و

ضریب همبستگی بدین انددازه گیدریهدای مکدرر در

هوایی در اختیار کشاورزان قرار میدهدMeuwissen .

شرایط یکسان با آزمون به خصو

مدیباشدد .بدرای

و همکاران ( )1003باور کشاورزان در مورد ریسک و

پرسشنامه تحقیق ( )69بدست آمدد .بدرای محاسدبا

مدیریت ریسک را در میان دامداران هلند با استفاده از

آماری از ضرایب همبسدتگی پیرسدون – اسدپیرمن و

تحلیددل عدداملی مددورد بررسددی قددرار دادنددد .نتددایج

برای مطالعه سهم یک یا چند متغیر مسدتقل در پدیش

پژوهشگران نشان دادکه تولید و قیمت مهمترین منبدع

بینی متغیر وابسته از روش رگرسیون چندگانه استفاده

ریسدک از دیدد کشداورزان هسدتند و برقدراری بیمده

شد.

مناسبترین استراتژی برای مدیریت ریسک است.

نتايج و بحث

فرآيند پژوهش

اولويتبندی و توزيع فراوانعی میع ان توانمنعدی

تحقیق حاضر از نوع کاربردی و بده روش توصدیفی-

مديريت ريسك (استراتژیهای معديريت ريسعك):

پیمایشی است .جامعده آمداری تحقیدق از کلیده زندان

در این تحقیق برای سنجش میدزان مددیریت ریسدک

روستایی شهرستان سمنان در سال  3161تشکیل شده

(استراتژی های مدیریت ریسدک) از مرغدداران مدورد

بود ( )N= 178حجم نمونه بدا توجده بده تعدداد کدم

پژوهش از  11گویه در مقیاس طی

 9نقطده

جامعه آماری از روش سرشماری استفاده شده و کدل

ایی استفاده شد =0 .هدی  =3خیلدی کدم  =1کدم =1

جامعه آماری به عنوان نمونه پدژوهش انتخدا

شدد.

لیکر

متوسط  =9زیاد  =5خیلی زیاد

متغیرها مستقل این پژوهش شامل ویژگیهای فدردی،

میعع ان توانمنععدی مععديريت ريسععك مر ععداران:

ویژگی های حرفه ایی ،ویژگی های اقتصادی ،مهدار

بهمنظورسنجشددددمیزان توانمندددددی مدیریتریسددددک

ریسک پذیری آشنایی با منابع تولیدد ریسدک .متغیدر

مرغداران 15 ،گویه بدا طید

شدش گزیندهای طید

وابسته در این تحقیدق «توانمنددی مددیریت ریسدک»

لیکر

مدیباشدد .ابددزار مدورد اسددتفاده در ایدن روش بددرای

زیاد -5خیلی زیاد) مطرح گردید تا پاسخگویان میزان

آن در 33

اهمیت هر یک از گویه ها اظهار دارند .بدا توجده بده

دسته طراحدی شدد .جهدت تعدین روایدی پرسشدنامه

تعداد گویه هدا و روندد امتیدازدهی از حاصدل جمدع

چندین نسخه از آن در اختیار گروهی از متخصصدان

عددی داده شده به گویه ها ،نمره خالقیت هر کدام از

شددامل اسدداتید گددروه تددرویج و آمددوزش کشدداورزی

پاسخگویان در دامنده مقیداس (15حدداقل امتیداز) تدا

دانشگاه آزاد گرمسار ،مدیریت و کارشدناس پدژوهش

(315حداکثر امتیاز) متغیر میباشدد .میدزان توانمنددی

بانک کشاورزی و کارشناس مسئول دامپزشکی استان

مدیریت ریسک مرغداران مورد مطالعه بر مبنای دامنه

سمنان قرار داده شد و بدر حسدب پیشدنهادهای آندان

آنها در پنج سدطح (بسدیار

گردآوری داده ها پرسشنامه بود که سؤات

اصالحا

تزم صور

( =0هی  =3خیلی کم  =1کم  =1متوسط =9

امتیاز و دسته بندی نمرا

گرفت .جهت تعیین ضدریب

ضعی  ،ضدعی  ،متوسدط ،قدوی و بسدیار قدوی) بدا

اعتبار  10پرسشنامه خارك از کشاورزان نمونه توزیدع

فواصل برابر تقسیم شد که توزیع فراوانی ،میدانگین و

گردیددد و پددس از جمددع آوری دادههددای مددذکور بددا

معیار توانمندی مددیریت ریسدک مرغدداران

انحرا

بررسی نقش عوامل تاثیرگذار بر توانایی زنان9 ...

مورد مطالعه در جددول ( )9نشدان داده شدده اسدت.

تعیین متغیر وابسته نشان میدهد .در این رگرسیون بر

نتایج حاصل از یافتههای توصیفی حاکی از آن اسدت

اساس بتای استاندارد بدست آمده متغیرهای (مهدار

کدده توانمندددی مدیریتریسددک مرغددداران بددا میددانگین

ریسکپذیری در تصمیمگیری) ( p=0/000و =1/959

معیدار  30/19در سدطح قدوی قدرار

 tو ( ،)  =0/159آشنایی مرغدداران بدا مندابع تولیدد

دارد .بیشینه نمره توانمنددی مدیریتریسدک مرغدداران

ریسددددددددک)( p=0/003و  t=9/717و ،)  =0/196

 336و کمینه آن  93بدست آمد .توانمنددی مددیریت

(کاندددالهدددای ارتبددداطی) ( p=0/001و  t=1/577و

ریسک مرغداران  76(51/7نفر) در سطح قدوی قدرار

 ،)  =0/113به ترتیب به عنوان مهمترین متغیرهدایی

 61/65وانحرا

متغیدر

دارند.

بودند که بیشترین سدهم را در میدزان تغییدرا

تحلیل رگرسیون چندگانه برای تعیین معادله تخمین

وابسته (میزان توانمندی مدیریت ریسک) داشتند؛ لدذا

می ان توانمندی مديريت ريسك مر عداران :در ایدن

این متغیر ها در مدل نهایی باقی مانده و سایر متغیرهدا

پژوهش ،برای تبیین و تعیین معادلده خدط رگرسدیون

از معادله حذ

شدند ،نتایج این بررسی نشان میدهد

میزان توانمندی مددیریت ریسدک مرغدداران ( )Yبده

که این متغیرهای پیشبین  R =0/715( %71/5ضریب

عنوان متغیدر وابسدته بدا متغیدرهدای پدیشبدین ()Xn

تعیددین) از میددزان نوسددانا

متغیددر وابسددته را تعیددین

معنیدار این تحقیق (مهارتریسدکپدذیری درتصدمیم-

میکنند و بقیه مرتبط به سایر عوامل خواهد بود.

گیدری ،آشددنایی مرغددداران بددا منددابع تولیددد ریسددک،

به منظور برآورد معادله تخمین ،با توجه به اطالعدا

کانالهای ارتباطی و توانمندی اجتماعی) از تجزیده و

بدست آمده و معنی دار بودن مددل نهدایی رگرسدیون

تحلیل رگرسیون چندگانه خطی به روش گام به گدام

چندگاندددده ( P=0/001و  )F)1( =31/319در ایدددددن

استفاده شد .در جدول ( )5عالوه بر متغیدرهدای وارد

پژوهش با معادلده رگرسدیونی زیدر مدی تدوان میدزان

شده در هر گام براساس گامهای اجدرا شدده ،شدد

توانمندی مدیریت ریسک مرغداران را تخمین زد:

2

رابطه بین متغیر های مستقل وابسته در هرگدام توسدط

)Y=Constant+a(x3) +b(x1) +c(x1

ضریب همبستگی چندگانه ( )Rنشان داده شده است.

میزان توانمندی مدیریت ریسک مرغداران=Y

هم نین ضریب تعیدین (مجدذور ضدریب همبسدتگی

متغیرهای معادله=x3,x1,x1

متغیر وابسته توسط

ضرایب متغیرهای معادله= a,b,c

متغیرهای مستقل را ارائه مدیشدود .همدانطور کده در

عدد ثابت=Constant

جدول مذکور آمده اسدت از گدام اول تدا گدام سدوم

Y=33/711+0/930x3+0/911x1+ 0/916x1

چندگانه) نیز توان تعیین تغییرا

ضریب همبستگی چندگانه و ضریب تعیدین افدزایش
یافته و در گام سوم بده حدداکثر خدود مدیرسدد بده
گونه ای که در گام نهایی شد

رابطه بین متغیدرهدای

مستقل و وابسته  0/916میباشدد .در جددول شدماره
( )9مقدار  ،Betaاهمیت نسبی متغیرهای مستقل را در
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جدول  :9می ان فراوانی بدست آمده ،درصد واريانس و انحراف معیار متغیرهای مستقل تحقیق
متغیر

سن
جنس

گویه

فراوانی

درصد

 10تا  10سال

91

11/56

 13تا  90سال

91

19/39

 93تا  50سال

53

11/99

 53تا  90سال

19

39/93

 93و باتتر

31

1/61

مرد

371

67/36

زن

5

1/16

19

39/93

91

11/1

19

31/91

11

13/15

35

1/91

7

1/69

زیر دیپلم
دیپلم
فوق دیپلم
لیسانس
تحصیال

تمهل

سدددددددابقه
فعالیت

اعضدددددای
خانوار

فوق لیسانس
دکتری
مجرد

17

35/37

متمهل

353

19/11

 3تا  5سال

1

9/96

 9تا  30سال

61

55/05

 33تا  35سال

93

11/09

 39تا  10سال

31

30/31

 13و باتتر

31

7/10

 1تا  9نفر

51

16/13

 5تا  7نفر

305

51/66

 1نفر به بات

13

33/10

انحرا

واریانس

معیار

1/71

جدول  :3اولويتبندی و توزي فراوانی گويههای می ان توانمندی مديريتريسك (استراتژیهايمديريت ريسك) ()n=171
میانگین رتبهای

ضریب تغییرا

رتبه

گویههای میزان توانمندی مدیریت ریسک (استراتژیهای مدیریت ریسک)
به کارگیری دامپزشک

3/399

1/71

0/061

3

داشتن پسانداز و خیره

3/371

1/71

0/065

1

تغییر جیره غذایی

3/351

1/95

0/065

1

استفاده از یک روش جدید در پرورش و نگهداری

3/131

1/51

0/066

9

شرکت در یک دوره آموزشی مرتبط با مررداری

3/190

1/51

0/300

5

فعالیتهای کشاورزی در کنار مررداری

0/011

9/31

3/01

7

0/011

9/01

3/01

9

استفاده از وامهای دولتی

0/011

1/65

3/01

1

بازسازی محل مررداری و تجهیزا

0/011

1/71

3/01

6

0/015

1/79

3/01

30

0/019

1/79

3/09

33

0/017

1/11

3/07

31

استفاده از نیروهای جوان و تحصیلکرده

0/011

1/11

3/01

31

سرمایه گذاری در فعالیتهایی غیر از مررداری

0/011

1/75

3/01

39

استفاده از قرنطینه در موارد بیماری جوجهها

0/060

1/15

3/30

35

انبار کردن دان

0/063

1/96

3/33

39

استفاده از یک تکنولو،ی جدید در پرورش و نگهداری

0/061

1/79

3/31

37

استفاده اشتراکی از ماشینآت

0/061

1/16

3/31

31

به تمخیر انداختن تصمیم خرید و فروش

0/061

1/67

3/39

36

به کارگیری دامپزشک

3/399

1/71

0/061

10

داشتن پسانداز و خیره

3/371

1/71

0/065

13

تغییر جیره غذایی

3/351

1/95

0/065

11

استفاده از یک روش جدید در پرورش و نگهداری

3/131

1/51

0/066

11

داشتن نقدینگی کافی (حسدا

پدساندداز بدرای جلدوگیری از فدروش ارزان

محصول)

دارا بودن برنامه منظم واکسیناسیون
تنوع تولیدا

مانند تخممرر ،مرر مادر و سایرتولیدا

استفاده از نژادهای مرغو

و اصالح شده

انحرا

معیار

بررسی نقش عوامل تاثیرگذار بر توانایی زنان00 ...
جدول  :4توزي پراکنش توانمندی مديريت ريسك مر داران ()n=171
متغیر

میزان توانمندی مدیریت ریسک مرغداران

سطوح تغییر

فراوانی

درصد

بسیار ضعی

3

0/59

ضعی

10

33/11

متوسط

13

37/93

قوی

76

99/11

بسیار قوی

17

10/71

جمع

371

300

معیار30/19 :

کمینه 93 :بیشینه 336:میانگین 61/65 :انحرا

جدول  :5ضرايب و سطح معنیداری رگرسیون چندگانه مرحلهای ()n=171
گام

نام متغیر

ضریب رگرسیون

ضریب تعیین ()R2

ضریب تعیین تعدیل شده

 Fمحاسبه شده

3

مهارتریسکپذیری درتصمیمگیری

0/999

0/919

0/913

**13/311

1

آشنایی مرغداران با منابع تولید ریسک

0/531

0/599

0/510

**31/119

1

کانالهای ارتباطی

0/911

0/715

0/730

**

31/319

جدول  :6نتايج مدل نهايی تحلیل رگرسیون چندگانه برای تبیین می ان توانمندی مديريت ريسك در مر داران براساس مهمترين متغیرهای پیشبین تحقیق
()n=171
متغیرهای پیشبین

ضرایب استاندارد نشده

 tمحاسبه شده

سطح معنیداری
0/000

ضریب ورود

خطای معیار

بتا

عدد ثابت (عرض از مبدأ)

33/711

0/391

-

**6/171

مهارتریسکپذیری درتصمیمگیری ()x3

0/930

0/095

0//159

**1/959

0/000

آشنایی مرغداران با منابع تولید ریسک ()x1

0/911

0/019

0/196

**9/717

0/003

کانالهای ارتباطی ()x1

0/916

0/097

0/113

**1/577

0/001

یافته های تحقیق نشان داد که بین توانمندی مددیریت

در دسترس بدودن مندابع اطالعدا

ریسک بر حسب متغیرهای سن و سدطح تحصدیال

زمیندده مدددیریت ریسددک دانسددت و همگددانی شدددن

تفاو

و داندش تزم در

معنی داری وجود ندارد که این یافتده تحقیدق

مدیریت ریسک در سطح منطقه و در بین اقشار سنی

با نتیجه پژوهش جعفرزاده ( )3171که بیان نمود بدین

مختل

مرغداران به عنوان عاملی مهم در ایدن زمینده

محسو

میشود .بنابراین در صورتی که برنامه ریزی

ویژگی های فردی که سن و سطح تحصدیال
آن جمله هسدتند تفداو

نیدز از

معندی داری وجدود نددارد

صحیحی صور

گیرد میتوان با برگزاری کالسهای

همسویی دارد و هم نین با نتدایج تحقیدق یزداندی و

آموزشی و برگزاری دورههای علمی و عملی مدیریت

فیضآبادی ( )3111که نشان داد که سطح تحصدیال

ریسک را در مرغدداران ارتقداد داد و زمینده را بدرای

بر مدیریت رسیک گرایی و مدیریت ریسک اثدر دارد

پرورش هر چه بیشتر مرغداران ریسدک پدذیر فدراهم

مطابقت ندارد و هم نین با نتایج تحقیدق عسدگری و

نمود .براساس فرضیه هدای تحقیدق ،نتدایج حاصدل از

پورابوقداره ( )3160نشان داد که بین متغیرهای سطح

آزمون همبسدتگی متغیرهدای مسدتقل تحقیدق شدامل

و مدیریت ریسک تمثیر دارد همسو نیست.

مهارتریسددکپددذیری در تصددمیمگیددری مرغددداران و

در واقع این نتیجه تحقیق بیانگر این است که جوان یا

توانمندی اجتماعی با توانمندی مددیریت ریسدک در

مسن بودن مرغداران به عنوان یک فاکتور اثرگدذار در

آنهددا رابطدده معنددی داری وجددود دارد و توانمندددی

مدیریت ریسک توسط آن هدا نمدیباشدد و هم ندین

مدیریت ریسک از این متغیرها تمثیر مدی پدذیرد .ایدن

نیددز در مدددیریت ریس دک توسددط

بداتبردن

تحصیال

سددطح تحصددیال

مرغداران تمثیرگذار نیست .علت این امر را مدیتدوان

یافته تحقیق نشان می دهدد کده در صدور
مهار

ریسدک پدذیری در تصدمیم گیدری مدیتدوان
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امیدوار بود که مرغداران در مدیریت واحد مرغدداری

موضددوع مدددیریت ریسددک و اهمیددت آن در صددنعت

روبددرو شدددن بددا شددرایط

مرغداری می شود .نتایج تحقیق افشین ( )3111نشدان

موفدق بددوده و در صددور

نامطمئن و مبهم ریسک پذیر بوده و بتوانند تصمیما

داد که آشنایی با منابع تولید ریسک ،میزان اسدتفاده از

درستی را اتخا نمایند .بر اساس فرضیههای تحقیدق،

کانالهای ارتباطی به منظدور آشدنایی بدا مندابع تولیدد

نتایج حاصل از آزمون همبسدتگی متغیرهدای مسدتقل

ریسک در ریسگ گرایی و مددیریت ریسدک ارتبداد

تحقیق شامل آشنایی مرغداران با منابع تولیدد ریسدک

معنی داری دارد که با نتایج تحقیدق حاضدر مطابقدت

میتوان نتیجه گرفت که اگر مرغداران با مندابع تولیدد

دارد و بددا نتیجدده پددژوهش انصدداریزاده و همکدداران

ریسک مانند بیماریها ،ریسک فروشهای اعتباری یا

( )3111که نشان داد یکی از عواملی که در مددیریت

نرخ ارز و سایر منابع تولید ریسدک آشدنایی

ریسک تجاری و مدالی تدمثیر دارد میدزان اسدتفاده از

بیشتری داشدته باشدند بهتدر مدیتوانندد ریسدکهدا و

کانالهای ارتباطی است مطابقدت دارد .نتدایج تحقیدق

احتمالی که ممکن است در واحد مرغدداری

عسددگری و پورابوقددداره ( )3160نشددان داد کدده بددین

پیش آید را کنترل کنند و در نتیجده متحمدل ضدرر و

متغیر میزان استفاده از کانالهای ارتبداطی و مددیریت

زیان نشده و برعکس باعث افزایش سدود و افدزایش

ریسک رابطه مثبت و معنیداری وجدود دارد ،کده بدا

در میزان تولید شوند .بر اساس فرضدیههدای تحقیدق،

نتایج تحقیق حاضر مطابقت دارد.

نتایج حاصل از آزمون همبسدتگی متغیرهدای مسدتقل

مناب

تحقیددق شددامل میددزان اسددتفاده از کاناله دای ارتبدداطی

 -3افشین ،م .3111 .مدیریت ریسک در کشاورزی ،انتشدارا

تغییرا
خطرا

میتوان نتیجه گرفت کانالهای ارتباطی نقدش مهمدی
در اطددالع رسددانی و افددزایش آگدداهی مرغددداران از
خطرا

و ریسکهای احتمالی در زمینده کداری آنهدا

دارند و بدیهی است که اگر مرغداران بده ایدن مندابع
اطالعاتی دسترسی داشته باشند در هنگام روبروشددن
با خطرا

احتمالی و ریسکهایی که در محیط کاری

پیش میآیند دچار مشکل میشوند و داشتن اطالعا
و آکاهی در زمینه مدیریت ریسک از طریق مشدور
بددا مشددور

بددا کارشناسددان مربوطدده ،مشددور

دانشگاه فردوسی مشهد.
 -1انصدداریزاده ،س .علیمددرادی ،ق و بهددروزی ،م.3111 .
استراتژی مقابله با خطدرا
اطالعا

تولیدد در مرغدداریهدا مرکدز

و مدارك علمی ایران.

 -1سیدمصطفوی ،م .3163 .معاوندت پژوهشدهای اقتصدادی.
گزارش راهبردی .شماره  .391خرداد.
 -9عسددگری ،ی و پورابوقددداره ،ا .3160 .بیمدده محصددوت
کشاورزی و ضرور
مجموعه مقات

توجه به آن در رخداد بالیای طبیعی،

دومین همایش ملی اثدرا

خشکسدالی و

راهکارهای مدیریت آن .اردیبهشت .اصفهان.

بددا

 -5نیکویی ،ع و ترکمانی ،ك .3113 .تمثیر بدر ریسدک گرایدی

دامپزشکان و سایر مندابع اطالعداتی تزم و ضدروری

کشاورزان در استان فارس :مقایسه بیمه اجباری_گروهی با

است و کانالهدای ارتبداطی ،رسدانههدای دیدداری و

فردی-اختیاری.

شددنیداری و هم نددین روزنامددههددا و مجددال

نقددش

مؤثری در پرورش و ارتقاد مدیریت ریسدک در بدین
مرغداران دارندد و شدرکت مرغدداران در کدالسهدا،
همایش ها و بازدیدهای علمی باعث آشنایی بیشتر بدا

 -9یزدانی ،س .فیضآبادی ،ا .3111 .مدیریت ریسک در پنبده
با استفاده از ارقدام بسدیار زودرس .دومدین همدایش ملدی
اثرا

خشکسالی و راهکارهای مدیریت آن .اصفهان.

Akcaoz, H. and Ozkan, B. 2005.
Determining risk sources and strategies
among farmers of contrasting risk
awareness: A case study for Cukurova

6-

01 ...بررسی نقش عوامل تاثیرگذار بر توانایی زنان
8- Fleisher, B. 1990. Agricultural Risk
Management. Lynne Reinner Publishers,
Boulder & London.
9- Meuwissen, M.P.M., Huirne, R.B.M. and
Hardaker, J.B. 2001. Risk and risk
management: an empirical analysis of
Dutch
livestock
farmers.
Livestock
Production Science, 69: 43–53.

region of Turkey. Journal of Arid
Environments, 62.
7- Dismukes, R., Bird, J.L. and Linse, F. 2004.
Risk Management Tools in Europe:
Agricultural Insurance, Futures, and
Options. US-EU Food and Agriculture
Comparisons/WRS-04–04.
Economic
Research Service, USDA.

