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 چکیده

گیاهانی است  کته بتا توجته بته  ازجملهبهاترین محصول کشاورزی و دارویی جهان گران عنوانبهزعفران 

 خشکنیمهخشکی، نقش قابل توجهی در وضعی  اقتصادی و اجتماعی مناطق خشک و  در برابرسازگاری 

 ویژهبتههتا تخوار دارد. بر این اساس، با توجه به اینکه، بلاهتای طییعتی زنت گی انستاندهستان رش ازجمله

روستانشینان را از نظر اقتصادی، اجتماعی ته ی  کرده و گاه زن گی آنان را دچار اختلال کترده است . ات ا 

تایی بتا کتاران روستزعفتران شتناختیروانبر توانمنت ی  مؤثره ف تحقیق حاضر، تحلیل و بررسی عوامل 

دهستتان رشتتخوار است . ایتن شتژوهش بته رو   توجه به راهیردهای م یری  ریسک محتور توایت  در

خانوار  133 در شناختیروانبر توانمن ی  مؤثرتحلیلی انجام گردی ه اس . در این راستا، عوامل  –توصیفی

 آوریجمت . ابتاار قرار گرف  موردبررسیخانوار این دهستان  300روستای بااای  31کار ساکن در زعفران

اطلاعات می انی در این مطااعه، شرسشنامه محقق ساخته بود کته روایتی هتاهری و محتتوایی آن بتا کست  

آمت . شایتایی آن،  به دس نظرات متخصصان، کارشناسان و اساتی  و شس از چن  مرحله اصلاح و بازنگری 

است . بترای  88/0قرار گرف  که برابر با   ییتأمورد شرسشنامه  10با استفاده از آزمون مق ماتی و از طریق 

و برای تحلیل فضایی  SPSS افاارنرم ،asmنفعان در م ل تلفیقی ها نیا از ماتریس ذیداده وتحلیلتجایه

بتر  متؤثرهای تحقیق حاکی از آن اس  بین عوامل استفاده گردی . یافته Topsis- Faziو  افاارهایاز نرم

زعفران کاران روستایی و م یری  ریسک محور توای  رابطه معناداری وجود دارد و  اختیشنروانتوانمن ی 
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، عامل داشتن شناختیروانبر توانمن ی تأثیرگ ار ده  که در بین عوامل تحقیق نشان می یهاافتهیهمچنین 

از اهمیت   گیری در راهیردهای م یری  ریسک محور توای  توسط کشاورزان زعفران کارتوانایی و تصمیم

هتای آموزشتی جهت  ده  که بهتر اس  برگااری کلتاسبنابراین، نتایج نشان می؛ بیشتری برخوردار اس 

و  مستئواینبهتر م یری  ریسک در بین کشاورزان زعفران کار دور از ذهتن  کارگیریبه منظوربهتوانمن ی 

 .کارگااران دواتی نیاش 

 ، راهیردهای توای ی، دهستان رشتخوارشناختیروانزعفران کاران، م یری  ریسک، توانمن ی : هاواژهکلید

 مقدمه-0

)کشتاورزی، صتنع  و معت ن و  های اقتصادی آن سرزمینموقعی  اقتصادی هر سرزمین، وابسته به کارکرد بخش

. امکان آن وجتود دارد کته هتر گیردخ مات( اس . این کارکرد در شرتو ترکی  بهینه ق رت توای ی سرزمین شکل می

ای خاص، از ق رت توایت ی مناست  و شرتتوان برختوردار باشت . ات ا توجته بته تتوان توایت ی و سرزمینی، در زمینه

هتای در واقت  نگتر  بته بختش آورد.های اقتصادی به وجود متیوریهای مناسیی را برای بهرهکارکردهای آن زمینه

، زاییاشتتغالزیترا توانستته از نظتر ؛ س  بخش کشاورزی در اقتصاد ایران است اقتصادی کشور، حاکی از موقعی  منا

ارز موقعیت  مطلتوبی را در  نیتتأمنیازهتای مصترفی جمعیت  و  نیتأمدرآم  و سهم آن در توای  ناخااص ملی  نیتأم

و شایت ار  (. بخش کشتاورزی بته دایتل برختورداری از رشت  مستتمر3180)مطیعی انگرودی، اقتصاد ایران داشته باش 

امنی  غ ایی، بازدهی سرمایه، ارزآوری، ارزبری کمتر و ایجتاد عت اا  اجتمتاعی در قیتاس بتا ستایر  نیتأم اقتصادی،

دارد،  بتر عهت ههای اقتصادی کشور از قابلی  خاصی برخوردار اس . این بخش، نقش حیاتی را در اقتصاد ایران بخش

-درصت  جامعته را شوشتش متی 80غ ای بیش از  نیتأماشتغال و  درص  71درص  توای  ناخااص ملی، 33زیرا ح ود 

هتایی توایت ی و تجتاری دارد هایی با سایر زمینتهدر بخش کشاورزی، تفاوت  یتوا (.3180چی ری و همکاران، ده  )

، اجتمتاعی، محیطیزیست بتا تغییترات  شت نمواجههای این بخش به طییع  و زیاد فعاای  یاتکا، هاآن ترینمهمکه 

متک دانیلتا و است  )ر و توام با ریسک تی یل کترده ی  در این بخش را به فعاایتی شرخطباش  که فعااماای و قانونی می

متورد از آن  13نوع ش ی ه بلاخیا شناخته شت ه در جهتان،  43از  متأسفانهکه ( 7،7008فرایس و همکاران ،3،7008همکاران

 عنوانبتهدر این میتان، محصتول زعفتران (. 3184بهرامی، آگهی،اس  )مشاه ه ش ه  ایخحادثهکشور  عنوانبهدر ایران 

)شتاه شتوری و  است  توجتهقابلمحصول کشاورزی و دارویی جهان نسی  به سایر محصواات کشاورزی،  ترینگران

 ریبتا ستاایسته وری بااتای آ  در مقگوناگون نظیتر بهتره یهاجنیه(. در ایران اهمی  زعفران کاری از 3101همکاران،

 یبررستقابل یرنفتتیغتوسعه صادرات  ازاحاظ نیچنهممحصواات کشاورزی، درآم زایی نسی  به سایر محصواات و 
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های خراستان استتانمحصول زعفتران بتا شترایط اقلیمتی (. با توجه به سازگاری 3103)بوزجمهری و همکاران، اس 

هکتتار آن در  32000باشت  کته هکتتار می 20000ز بتیش ا، سطح زیر کشت  آن در ایتن دو استتان رضوی و جنوبی

(. غاا  متردم بته دایتل 3103)اصغری افمجانی، ایادی، هکتار نیا در خراسان جنوبی اس  31000خراسان رضوی و 

نیستن  و اغلت  ایتن کشت  بته  بهرهیبکیفی  مطلو  زعفران به تناس  مااکیتی که در اختیار دارن  از کش  زعفران 

و تغییترات شترایط اقلیمتی  یآبتکمایتن  ؛ کتهقرار گرفته است   کنن گانیتواناب  آ  مورد استقیال دایل مح ودی  م

چااشتی است  کته کشتاورزان زعفتران کتار  ترینمهمکشاورزان قرار داده اس . عوامل ریسک  سر راههایی بر چااش

د و یتک مفهتوم انتااعتی است  کته ریسک دامنه وستیعی دار شود.برن  و موج  زیان فراوان میشیوسته از آن رنج می

هتای خطرشت یری، ش یت ه گریدعیارتبته؛ آن غیترممکن است  یریگانت ازهتعریف آن دشوار و در برختی از متوارد، 

همکتاران،  هتاهری وگت ارد )م یری  می بر اه افیا شرایطی اس  که اگر محقق شود اثرات مثی  یا منفی  یرقطعیغ

زا جه  دستیابی بته موفقیت  و منفعت ، در ، ریسک عیارت اس  از تم ی ی فرص دیگرعیارتیبه(. 3104طاایی فرد،

فرهنگ اانگمن ریسک به معنای احتمال وقوع چیای ب  یا نامطلو  و یا احتمتال وقتوع خطتر تعریتف شت ه است ، 

ریستک دو  یطورکلبتهآین ه در نظتر گرفت .  هایبینیشیشتوان گف  ریسک را احتمال برآورده نش ن می دیگربیانبه

(. 3180جماعت ، عستگری،دارد )باش ، حاا  اجیاری و اختیاری که نوع دوم آن قابلی  کنتترل و مت یری  را نوع می

دهت  و گرانه اس  که به اگرها شاست  متی(، م یری  ریسک یک رو  فعال و شویش7008) 3آستلا و همکاران زعمبه

(، م یری  ریسک تنها بیمته کتردن محصتواات 7001) 7گرینباش . به باور کاهش و کنترل ریسک می دو بخششامل 

 مثالعنوانبتهذاتتی دارای ریستک است ؛  صتورتبه زعفتران جملتهمنتوای  تجارت محصتواات کشتاورزی  نیس .

توان  باعث کاهش کیفیت  و شتایین آمت ن محصتول شتود. و یا هجوم آفات و امراض گیاهی می وهواآ تغییرات در 

)صتادقلو،  گتردد هتاآنتوان  باعث تغییرات سری  قیم  و تقاضای محصواات کشاورزی نیا می در عرضه تغییر جائی

کشاورزی فعاایتی سرشار از مخاطرات اس . در این فعاایت  انتواع مختاطرات  دیگرعیارتبه؛ (3101سجاسی قی اری،

ریستک  ویژهبتهان . ریستک هبرای کشاورزان فراهم کرد ش یریآسی ای و دس  به دس  هم داده و مجموعه شکنن ه

در واقت ، ریستک در  (3180)گراونت ی، علتی بیگتی،  کن توای  خسارات زیادی را به کشاورزان و مناب  ملی وارد می

-ده  که این امر به دایتل نوستانات بااتای قیمت های کشاورزی را کاهش میکشاورزی از یک سو، سودآوری فعاای 

هتای مصترفی است . از ایین بودن سطح قیم  کاااهای کشاورزی نسی  به نهتادههای نهاده و ستاده در کشاورزی و ش

گت اری در ایتن بختش را ته یت  کترده و های موجود در بخش کشاورزی ثیات و امنیت  سترمایهطرف دیگر ریسک

(. در این میتان، احمت ی 3183)آبیار، شودهای کشاورزی میگ اریباعث کاهش مشارک  بخش خصوصی در سرمایه

 (:3182)احم ی،  کن، به این شرح بیان میکه کشاورزان با آن رو به رو هستن  را مناب  ریسک ترینممه
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مرحله قیل از عرصه به بازار که شامل نوسانات قیم  در مواد اوایه کشاورزی اعم از بت ر، کتود ) یاقتصادخطرات 

بتازار به شرداخ  وام به کشاورزان و مرحله بع  از عرصه بته  هاآنها و ع م تمایل ، مشکل اعتیارات بانکآااتماشینو 

هتای دوات  در قیتال برختی محصتواات و ثیاتی قیم  محصواات کشاورزی، نامشخص بتودن سیاست شامل بی که

 شود(ها و نوسانات جهانی در قیم  محصواات کشاورزی میناشای اری این سیاس 

  هتای کشتاورزی، جنتگ، آشتو  و ها، ادوات و ماشتیندزدی و سرق  از ماارع، باغ) یاجتماعریسک

 بلوا(

  های محصواات(خطرات جوی، آفات و بیماری) یعیطیریسک 

  های مواد اوایه، محصواات و نرخ بهره(قیم بازار )ریسک 

اس  و شامل شناسایی، ارزیابی، شتایش و  نا اطمینانیهای کشاورزی، م یریتی ه ف از م یری  ریسک در فعاای 

(. یک برنامته مت یری  ریستک صتحیح بتا 3،7003همکارانو  )فلاتن شودمی وکارکس ها بر یک ریسک ریأثتکاهش 

زا را به ح اقل رستان ه و ادعتای خستارت بر و استراستوان  مشکلات هاینههای م یری  ریسک مناس  میاستراتژی

 دوفاز اصلی اس : و حق بیمه را کاهش ده . بنا به نظر بوهم، م یری  ریسک، فرآین ی شامل

  ریتای مت یری  بن ی اس  و کنترل ریسک که مراحتل برنامتهتخمین ریسک: شامل شناسایی، و اواوی

شتود. بته اعتقتاد فیراتی مت یری  ریستک متی ریای، نظارت ریسک و اق امات اصلاحی،ریسک، برنامه

 .دارای هف  فاز اس 

  آن؛ ارائه راهکارهایی جهت  تعت یل  ریتأثشناسایی عوامل ریسک: تخمین احتمال رخ اد ریسک و میاان

های شناسایی ش ه؛ نظارت بر عوامل ریسک؛ ارائه یک طرح احتمتاای؛ مت یری  بحتران؛ احیتای ریسک

 (.7004، 7)کویسلینگ و همکاران سازمان بع  از بحران

توانستتن  منتاب  ریستک و با راهیردهای م یری  ریسک آشنا بودن  بهتر متی خانوارهای کشاورز، اگر این ،روازاین

(. امتروزه اکثتر 3183)حیت ری،  شت ن تغییرات درآم ی خود را کنترل کنن  و مجیور به ترک محل اقام  ختود نمتی

صته سیاستی و اقتصتادی عرصه توسعه، محصول زعفران به خاطر نقتش مهمتی کته در عر نظرانصاح دانشمن ان و 

(. 7030، 1)ژانتگ و بتارتول آورن می حسا بهیک محصول فوق استراتژیک در تمام دنیا  عنوانبهکن ، کشورها ایفا می

ا ا با توجه به اینکه اهمی  اقتصادی زعفران چه از نظر توای  و چه از نظر تغ یه و دارویی مهم و شراهمیت  بته شتمار 

 عنوانبتهمردم ضمن شای اری توایت  زعفتران  شناختیروانهای ردهای میتنی بر توانمن یرود، ضرورت اتخاذ رویکمی

کاران را نیا در برابر انتواع مختاطرات طییعتی و انستانی کتاهش زعفران ش یریآسی یک کااای فوق استراتژیک، میاان 
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کشتاورزان  نفساعتمادبتهقویت  از طریتق ت شتناختیروانزیترا توانمنت ی ؛ (7034، 3)اوکستی  و همکاران خواه  داد

شان، زمینته را بترای اتختاذ های توای ینسی  به خودشان و تلا  در جه  اثر بخش ساختن و تاثیرگ ارکردن فعاای 

از نظتر (. 7،7033)دیستکو و همکتاران ستازدجه  گ ار از خطرات احتماای فراهم متی جلوروبهیک راهیرد دائمی و 

فرآین ی جه  بهیود وضعی  کشتاورزان از طریتق ایجتاد و گستتر   عنوانبه اختیشنروان، توانمن ی نظرانصاح 

 شتناختیروان(. هت ف از بررستی عوامتل 3100)گراون  و علتی بیگتی، نفوذ میتنی بر صلاحی  و توانمن ی آنان اس 

تتوان گفت  کته توانمنت ی بنتابراین متی؛ ارائه بهترین مناب  فکری مربوط بته هرزمینته از عملکترد کشتاورزان است 

یاب  و این امر از طریتق شترایط می فرآین ی اس  که طی آن احساس افراد در مورد خودکارآم ی افاایش شناختیروان

توان  از طریق اتخاذ رویکردهتای مت یریتی جهت  شود، این شرایط میکن ، محقق میکه عجا و ناتوانی را برطرف می

را در زعفتران کتاران  شتناختیروانبنتابراین، عوامتل ؛ (7031، 1)نیهارد و همکتاران غلیه بر ناملایمات آتی محقق شود

دار بتودن، احستاس خودکارآمت ی، احستاس توان در شنج بع  اصتلی احستاس معنتییک فرآین  انگیاشی می عنوانبه

 احساا  دهتیم:یح میتوض اختصاربهبن ی کرد که توان طیقهو احساس اعتماد به دیگران می ریتأثخودتعینی، احساس 

هتای فتردی کاران که در ارتیاط با استان اردها و یا ایت ه ال: عیارت اس  از ارز  اه اف شغلی زعفرانبودن داریمعن

-دار بودن شامل تطابق بین اااامتات نقتش کشتاورزان و بخصتوص زعفترانگیرد. در واق  معنیمورد قضاوت قرار می

احساا  . (4،7008)هتال است  هتا و رفتارهتا از طترف دیگترادات و ارز و اعتقت کاران و شغل آنان از یک طترف

شایستگی یا خودکارآم ی، اشاره به اعتقاد کشاورزان به توانایی و هرفی  خود برای انجتام کارهاست .  خودکارآمدی:

ساا  اح. (7008،همتان) درواق  شایستگی چیای شییه به اعتقادات عامل، توانتایی و بتا انتظتار تلتا  عملکرداست 

استقلال کشتاورزان در شتیش قت می و استتمرار رفتارهاست . بته عیتارتی ایتن بعت  از توانمنت ی  :استقلال عملکردی

ار آنتان مکشاورزان منجر به ع م احساس بیگانگی آنان در محیط کار کشتاورزی و رضتای  کتاری بیشت شناختیروان

عیتارت  :ریتأثاحسا  . (7031، 3و همکتاران )اکیر جه  دستیابی به سطوح بااای عملکردی در م یری  ریسک اس 

کاران توانایی نفتوذ در شیامت های استتراتژیکی و یتا عملیتاتی در زعفران مخصوصاًکشاورزان و  دراناس  از ح ی که 

هتای ختود قوی اس ، به محت ود شت ن توانتایی هاآندر  ریتأثکارانی که بع  باش . در واق  زعفرانکار خود را دارا می

-کوشن  به جای رفتار واکنشی در برابر محیط، تستلط ختود را بتر آنچته متیان  بیرونی اعتقادی ن ارن  و میتوسط مو

کتاران از طریتق اتکتا بته کشاورزان و زعفتران احسا  اعتماد به دیگران:. (8،7030)سونگ و ورنوی بینن ، حفظ کنن 

                                                           
1 Luckstead et al 

2 Dzeco et al  

3 Neyhard et al 

4 Hall 

5 Alkire et al 

6 Song & Vernooy 
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ششتتییان و همیتار آنتان در  عنوانبهو غیره  ، مسئواانواهن  یاف  که صاحیان ق رتتوانایی اعتماد به دیگران اطمینان خ

)ماااشیت  و  موان  خطر بوده و از طریث اعتماد به دیگران خواهن  کوشی  که احساس امنی  بیشتتری را تجربته نماینت 

هتایی است  دهستتان ازجملههای صورت گرفته، دهستان رشتخوار اساس شژوهشبردر این راستا، (. 7031، 3همکاران

های جوی در آن دور از انتظار نیست . اطلاعتات هواشناستی ثیت  شت ه در بتین هرسااه بروز خطرات بااقوه ش ی هکه 

ستاای، سترمازدگی شتاییاه، بارنت گی و هایی همچون خشتکده  که در این دهستان ریسکنشان می 00-08های سال

-کاران این دهستتان وارد نمتودهنی را به زعفرانخسارات سنگی هاآنهای بی موق  اتفاق افتاده اس  و هرک ام از تگرگ

ی راهکارهتای مت یری  ریستک در فرآینت  توایت  کتاران در زمینتهان . از طرفی نیود دانش و اطلاعات کافی زعفتران

کاران ش ه اس ؛ بنابراین وجتود دامنته محصول زعفران خود منجر به افاایش چن ین برابری خسارات وارده به زعفران

هتای ها و توانمنت یسک توای  و اهمی  بخش کشاورزی در دهستان رشتخوار و ضرورت توجه به هرفی گسترده ری

کاران در این زمینه سی  ش  که در این تحقیق به بررستی موضتوع ریستک توایت  و راهیردهتای زعفران شناختیروان

 باش :اساسی زیر می سؤاااتگویی به م یریتی آن شرداخته شود. در این میان، شژوهش حاضر به دنیال شاس 

  و راهیردهای توای زراعی م یری  ریستک توستط کشتاورزان  شناختیروانآیا ارزیابی عوامل توانمن ی

 زعفران کار موفق بوده اس ؟

  های توای ی مت یری  ریستک توستط ، ک امیک در راهیردشناختیروانتوانمن ی  تأثیرگ اراز بین عومل

   بیشتری برخوردار اس ؟کشاورزان زعفران کار از اهمی

بررسی نقتش عوامتل توانمنت ی گردد که تاکنون تحقیقات مختلفی شیرامون با مروری بر شیشینه تحقیق مشخص می

است   شت هانجامکشتورمان  با توجه به راهیردهای توای ی م یری  ریسک توسط کشاورزان زعفران کار شناختیروان

 گردد:این تحقیق اشاره میکه در ادامه به برخی از موارد مرتیط با 

بر م یری  ریستک توایت  گنت م در  مؤثر( در شژوهشی به بررسی سازوکارهای ترویجی 3182) روستا و همکاران

هاییتوای  گن م، ستازوکارهای گروهتی و استان خراسان رضوی شرداختن . نتایج نشان داد که در مرحله شناسایی ریسک

هتای های توای  گن م، ستازوکارهای گروهتی و اتفترادی و استتفاده از تشتکلکانیوهی؛ در مرحله ارزیابی اثرات ریس

-های رادیویی تلویایتونی؛ در مرحلته رو ها و اباارها، سازوکارهای گروهی، طراحی برنامهبومی؛ در مرحله استراتژی

می بتر نت یری  دانتش بتو کارگیریبتههای م یری  ریستک، ستازوکارهای انفترادی و های انتخا  اباار و استراتژی

بتر استتفاده از  متؤثر( در شژوهشتی بته تعیتین عوامتل 3180) گراونت  و علتی بیگتیهستن .  مؤثرریسک توای  گن م 

دهت  کشتاورزان بتا کار شهرستان کرمانشاه شرداختن . نتایج نشان متیراهیردهای م یری  ریسک توای  کشاورزان ذرت

مخلوط در ح  کمی آشنایی دارن  و اقت امات ختود را بته استتفاده راهیردهای نوین م یری  ریسک توای  مانن  کش  

                                                           
1 Malapit 
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( در شژوهشتی بته 31808) ان . عمانی و نیک ان یشاز راهیردهای سنتی مانن  استفاده از کودهای شیمیایی بسن ه نموده

اران بر کاربرد راهیردهای توای ی زراعی م یری  ریستک توستط گنت م کت مؤثراجتماعی  –شناسایی عوامل اقتصادی 

ی راهیردهتای مت یری  شهرستان دزفول شرداختن . نتایج نشان داد که بین سطح تحصیلات، دانش فنی، نگر  در زمینه

راهیردهتای توایت ی زراعتی مت یری   کارگیریبتههای ترویجی با ستطح ریسک، درآم  محصول و شرک  در کلاس

( در 3008) 3فتیگن بتام و همکتاران جتود دارد.داری ورابطه مثیت  و معنتی 03/0ریسک توسط گن م کاران در سطح 

کشاورزان شرداختن . نتتایج حتاکی از آن بتود کته  ش یریریسکدر میاان استفاده از راهیردها و  مؤثرشژوهشی به عوامل 

بگ ارد فقر و میاان درآمت  کشتاورزان  ریتأثش یری کشاورزان توان  در میاان استفاده از راهیردها و ریسکعواملی که می

های مختلف را بر میانگین و ریستک توایت  بتا کمتک تتاب  نهاده کارگیریبه( در شژوهشی آثار 7001) 7اس . ساسمال

توای  تصادفی شرداختن . نتایج نشان دهن ه آن اس  که نهادهای نیروی کار و ب ر مرغتو  موجت  کتاهش ریستک و 

طته بتین ببررستی را بته( در شژوهشتی 7003) 1شود. نلستون و اتوهمننهاده کود شیمیایی موج  افاایش ریسک می

هتای زراعتی شرداختنت . نتتایج حتاکی از آن ش یری کشاورزان و استقیال آنان از بیمههای زراعی و میاان ریسکویژگی

هتای مطترح شت ه ارتیتاط بین فصل زراع ، نوع زراع  و نوع نظام زراعی کشاورزان و استقیال آنان از بیمهاس  که 

کنتار گ اشتتن کشتاورزی شرخطتر و استتفاده از سترمایه بته بررستی  ( در شژوهشی7070) 4ارد. جواوکنمعناداری وجود د

 این مطااعته نتتایجشرداختن . نتایج حاکی از آن اس  که  حفاه  یهافرص طییعی: روشی در سطح شهرستان برای شناسایی 

FCI  از شتماای و کارواینتای جنتوبی بررستی کترده است .شهرستان ساحلی دش  کارواینتای  80در  7032تا  7031را از سال 

شهرستتان بتا کشتاورزی  73های شرداختی محصول / کل حق بیمه شرداخ  ش ه( برای شناستایی ضری  خسارت )کل خسارت

راهیردهتای توایت ی مت یری  ریستک  شتناختیروانبا توجه به نقش عوامل توانمنت ی ، هرحالبه .شر خطر استفاده ش 

رس  کته ایتن عوامتل به نظر می بیان ش ، کار، و آنچه در طرح مسااه و مروری بر آثار دیگرانزعفرانتوسط کشاورزان 

 (3شکل ) اوردیبدر ارتیاط با کش  این محصول به اجرا در  توان  م یری  ریسک رامی

                                                           
1 Fiegenbaum et al  

2 Sasmal 

3 Nelson & Loehman 

4 Luken 
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 (0911: مطالعات نگارندگان،مأخذ) قیتحقمدل مفهومی  -0 شکل

 هاو روشمواد  -2

 موردمطالعهمعرفی اجمالی محدوده  -2-0

احتاظ  از .شتودیمت محستو  رضتوی خراسان استان مرکای نقاط از یاًیتقر و شرقی شمال در رشتخوار دهستان 

ختاکی  کترهعرض شماای  هیثان 71درجه و  14طول شرقی و  قهیدق 12درجه و  30در  دهستانموقعی  جغرافیایی این 

؛ در شهرستتان موردمطااعتهمنطقه  .کیلو متر اس  330 (رشتخوار تا مرکا استان )مشه  دهستان فاصله . قرار گرفته اس

مرکتا ایتن دهستتان شتهر  آبادی آن در حال حاضر خاای از سکنه است . 7آبادی دارد که  78رشتخوار واق  اس  که 

نفر جمعی  بتوده است   32034 ، دهستان رشتخوار دارای3100 اساس سرشماری نفوس و مسکن بر رشتخوار اس .

محت وده  ( موقعی  فضایی از استان و شهرستان را بته تفکیتک دهستتان7(. شکل )3100استان اری خراسان رضوی، )

دهستان از سویی، با توجه به اینکه در زمینه کش  زعفران از قت م  طواتانی برختوردار  نیا .ده موردمطااعه نشان می

کنن  و بتا کشت  ارهای روستایی دهستان رشتخوار این محصول را کش  میتوان گف  اکثری  مطلق خانواس  و می

آن سروکار دارن  و از سویی دیگر امرار و معا  یا به عیارتی معیش  خانوارهتای روستتایی دهستتان بته کشت  ایتن 

محصتول زعفتران بته خطتر بیفتت  زنت گی اکثتر  ای کته اگتر کشت محصول فوق استراتژیک وابسته اس  به گونته
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توان  آثار جیران نش نی مثل کاهش درآمت ، کتاهش ارهای روستایی دهستان با خطر ج ی مواجه اس  و حتی میخانو

 .سطح کیفی  زن گی، افاایش مهاجرت برون کوچی و در نهای  افاایش روستاهای کم جمعی  را برجای بگ ارد
   

 
 نقشه موقعیت دهستان رشتخواردر استان و شهرستان رشتخوار -2شکل 

 (3100نگارن گان،میترس :مأخ )

 روش تحقیق-2-2

ستود جستته و دارای دو  موردبررستیجهت  بررستی شارامترهتای  تحلیلی –شژوهش شیش رو از رو  توصیفی 

ای و استتفاده از امکانتات اینترنتتی جهت  بررستی بخش عم ه بوده اس . بخش اول را مطااعتات استنادی، کتابخانته

نه تحقیتق، مفتاهیم و غیتره بته ختود اختصتاص داده و بختش دوم در قاات  مواردی چتون ادبیتات موضتوع، شیشتی

های می انی جه  جم  آماری اطلاعات و تکمیل شرسشنامه انجام گردی ه است . بت ین منظتور بتا توجته بته شژوهش

 و( 3جت ول )راهیردهتای مت یری  ریستک محتور توایت  ی در دو بختش سازشاخصسؤال اساسی تحقیق اق ام به 

اتازم بته ذکتر و نهایتاً تهیه شرسشنامه ش ه اس .  (7ج ول ) موردمطااعهکاران در زعفران شناختیروانعوامل توانمن ی 

هتای مترتیط بتا هتر ای از شتاخصهای موردمطااعه، متناس  با شرایط منطقه و از بین طیف گستردهاس  که شاخص

 .ان رگرفتهموردسنجش قرابه نیا  هاآنان  و وضعی  ش هبخش گاینش
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 های راهبردی مدیریت ریسک محور تولیدشاخص -0جدول 
 شاخص

 استفاده از رو  تنوع در کش  برای مقابله با ریسک

 استفاده از رو  کش  وفعاای  در چن مکان برای مقابله باریسک

 کش  به موق  برای مقابله با ریسک

 مقابله با ریسک یکودو...( برا ب ر،) یازنهای مورد استفاده بهینه از نهاده

 های شیش آگاهی برای مقابله با ریسکاستفاده از رو 

کشاورزی برای مقابله با ریسک آااتماشیناستفاده بهینه از   

 استفاده از شیاز مرغو  برای مقابله باریسک

 استفاده بهینه از اطلاعات توای  برای مقابله با ریسک

 3100ای و می انی نگارن گان،: مطااعات کتابخانهمأخ 
 

 موردمطالعهکاران در زعفران شناختیروانعوامل توانمندی  یهاشاخص -2جدول 
 شاخص

 داشتن قوه ابتکار و خلاقی 

 تأثیرگ اری

 داریمعنی

 آوریتا 

بینیخو   

 شایستگی

گیریتوانایی تصمیم  

ش یریریسک  

 3100نگارن گان،ای و می انی : مطااعات کتابخانهمأخ 

 

کتاران در زعفتران شناختیروانکه در تحقیق حاضر، برای بررسی کارکردهای متنوع عوامل توانمن ی ا توجه به اینب

 ییروستتاهای خانوار، تکمیتل شرسشتنامه خیرگتان م یری  ریسک محور توای ، علاوه بر تکمیل شرسشنامه راهیردهای

سفی ان ساکن در روستاها( نیا مورد توجه بوده اس ، برای تحقق ایتن امتر، وجتود شامل اعضای شورا، دهیار و ریش)

ح اقل تع اد خانوارهای ساکن در روستاهای نمونه، برای بررسی نظرات خیرگان روستا ضروری بتوده است  کته بتر 

یتا  طااعتهموردمروستتا محت وده  78روستتا از  31ختانوار ستاکن )کته شتامل  300این اساس، روستاهایی با حت اقل 

ستسس بتا  روستاهای نمونه تعیین گردیت . عنوانبهدرص  از کل روستاهای دهستان رشتخوار بوده(،  30، دیگرعیارتیبه

از فرمتول کتوکران )در ستطح اطمینتان  و استفاده( خانوار 1038نمونه )توجه به تع اد خانوارهای ساکن در روستاهای 

تناست  فراوانتی خانوارهتای در مرحلته بعت ، بهوارهای نمونته محاستیه و خان عنوانبهخانوار  133درص (، تع اد  03
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ساکن در هر روستا، تع اد خانوارهای نمونه آن روستا تعیین و با رو  تصتادفی ستاده، خانوارهتای نمونته انتختا  و 

کمتک سته نفتر از  های روستا نیتا بتاشرسشنامه های خانوار با کمک سرشرستان خانوار یا همسرانشان ونهایتاً شرسشنامه

بترای . در مرحلته بعت ،  یتگرد لیتتکم هاآنسفی ان ساکن در اعضای شورای اسلامی روستاها، خیرگان محلی یا ریش

و بترای تحلیتل فضتایی از  SPSS افتاارنرم ،Asmنفعتان در مت ل تلفیقتی هتا نیتا از متاتریس ذیداده وتحلیلتجایته

 استفاده گردی . Topsis- Faziو  افاارهاینرم

 بحث و نتایج-9

 را زنتان هتاآندرصت   3/32ها را متردان و شاسخگویان شرسشتنامه درص  از 0/87 های تکمیلی،بر اساس شرسشنامه

 باشت . همچنتیندرصت ( می 3/47سال )معادل  80تا  43 یسندهن  و بیشترین فراوانی سنی مربوط به گروه تشکیل می

هتای یافتته باشت .درصت ( می 3/18سطح تحصیلات مربوط به راهنمتایی )معتادل  نظر ازبیشترین فراوانی شاسخگویان 

کتار، در طتی  با روستتاییان زعفتران ها و مصاحیهاساس نتایج حاصل از تکمیل شرسشنامه ، برآن اس  که  یمؤتحقیق 

ات را بتر توایت  آنهای های اخیر، بیشتر کشاورزان ساکن در این دهستان، کاهش مناب  آبی و تشت ی  محت ودی دهه

درآمت زایی نیتا  ازاحاظان  و به همین دایل به دنیال زعفران )که نیاز آبی فراوانی ن ارد و خویش درک نموده کشاورزی

محصتواات  کشت  ریتزهتای مق ار زیتادی از زمتین هرسالدر  کهیطوربهان . حائا اهمی  اس ( گرایش شی ا نموده

درصت   30، بتیش از موردمطااعهدهن  و در حال حاضر در بیش از نیمی از روستاهای دیگر را به زعفران اختصاص می

 (.1باشن  )ج ول می کارزعفران هاآنخانوارهای ساکن در 
 

 کار به تفکیک روستافراوانی خانوارهای زعفران برآورد -9 جدول
 کارزعفران درصد خانوار خانوارتعداد  نام روستا کارزعفران درصد خانوار تعداد خانوار نام روستا

 80 783 براکوه 83 802 آبادفتح

 33 382 فاردق 73 432 نوق

 70 334 اکیرآباد 40 303 آبادکریم

 80 443 آبادمه ی 10 703 آبادعیاس

 83 871 آبادسعادت 80 323 آبادحسین

 20 383 زرغری 73 338 قادرآباد

 32 1038 مجموع 70 308 آبادروح 

 3100های تحقیق،: یافتهمأخ 
 

با توجه بته راهیردهتای مت یری  ریستک محتور توایت  توستط  شناختیروانبررسی نقش عوامل توانمن ی  برای

استفاده ش ه اس  و برای تحلیتل فضتایی کته شتامل چهارگتام  نفعانیذکشاورزان زعفران کار از م ل تلفیقی نگر  
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حاضتر در گتام اول در مت ل  روازایتنو تحلیتل آمتاری است .  تأثیرگت اریفازی سازی، ک گ اری، ماتریس ستطح 

(ASM با استفاده از منطق فازی به تعریف نمرات و )شرداخته ش ه اس ، تا ارزیابان بتواننت  عیتارات کلتامی  هاشاخص

بتا زبتان  یستادگبتهشود( خود را های اسمی شنج گانه طیف ایکرت گفته میدر این شژوهش عیارات کلامی به نمرهرا )

شتژوهش، تحلیتل  یهاشتاخصای معمول برای ارزیابی معیارها به کار برده و با مرتیط ساختن این عیتارات بتا محاوره

(. برای تعریتف و نمتره دهتی بته 70: 3188کازوتاناکا،) ن ینماتری را بر روی امتیازات معیارها اعمال تر و دقیقمناس 

را بته  هتاآنتتوان هریتک از ها جه  آمتاده ستازی مقایسته دو دور متیقسمتی ایکرت و ک گ اری شاخص 3طیف 

گاینته وجتود خواهت  داشت . بترای نشتان دادن وزن  3بتا  مستئلهیتک  روازاینصورت یک گاینه در نظر گرف  و 

 شتناختیروانبرای عوامل توانمنت ی  هاآنها از متغیرهای زبانی معمول در طیف ایکرت و برای تعریف فازی شاخص

 (.4اس  )ج ول راهیردهای توای ی، از سطر تعیین درجات و اع اد فازی استفاده ش ه  و
 

 نامههای پرسشفازی سازی طیف لیکرت جهت نمره دهی به شاخص -0 جدول

 اعداد فازی متناظر درجات ارزیابی عبارات کلامی

 1Y (3/0...............0) خیلی کم

 2Y (7/0...........3/0) کم

 3Y (1/0...........7/0) متوسط

 4Y (4/0...........1/0) زیاد

 5Y (3/0...........4/0) خیلی زیاد

 3100 قیتحقهای : یافتهمأخ 
 

با توجه به راهیردهتای مت یری  ریستک محتور توایت   شناختیروانگام دوم برای ارزیابی نقش عوامل توانمن ی 

های مختلف ماتریس ارزیابی است  کته ک گ اری قسم  نفعانذیتوسط کشاورزان زعفران کار براساس م ل نگر  

داده شت ه  7و به راهیردهای مت یری  ریستک محتور توایت  کت   3ک   شناختیروانبرای این کار به عوامل توانمن ی 

برای هر شاخص به صتورت مجتاا تعریتف شت ه است . بترای  8تا  3ها نیا از شماره اس . برای نامگ اری شاخص

 (.3)ج ول   یگردسه زمانی در دو دوره نیا از اختصار قیل از کش  و بع  از کش  مورد نظر استفاده قسم  مقای
 

ها، طیف لیکرت و مقاطع زمانی دوگانه( برای ارزیابی نقش عوامل شاخص) یکدگذارماتریس  -5 جدول

 با توجه به راهبردهای مدیریت ریسک محور تولید توسط کشاورزان زعفران کار شناختیروانتوانمندی 

 کد گویه
 طیف لیکرت براسا  عبارات کلامی و اعداد ساده طیف لیکرت براسا  درجات ارزیابی در دو مرحله

5Y 4Y 3Y 2Y 1Y خیلی زیاد زیاد متوسط کم خیلی کم 

 3-1و7و3
قیل 

(OI) 

قیل 

(OI) 

قیل 

(OI) 

قیل 

(OI) 

قیل 

(OI) 
3 7 1 4 3 
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 کد گویه
 طیف لیکرت براسا  عبارات کلامی و اعداد ساده طیف لیکرت براسا  درجات ارزیابی در دو مرحله

5Y 4Y 3Y 2Y 1Y خیلی زیاد زیاد متوسط کم خیلی کم 

بع  

(EI) 

بع  

(EI) 

بع  

(EI) 

بع  

(EI) 

بع  

(EI) 
3 7 1 4 3 

 7-1و7و3

قیل 

(OI) 

قیل 

(OI) 

قیل 

(OI) 

قیل 

(OI) 

قیل 

(OI) 
3 7 1 4 3 

بع  

(EI) 

بع  

(EI) 

بع  

(EI) 

بع  

(EI) 

بع  

(EI) 
3 7 1 4 3 

 1-1و7و3

قیل 

(OI) 

قیل 

(OI) 

قیل 

(OI) 

قیل 

(OI) 

قیل 

(OI) 
3 7 1 4 3 

بع  

(EI) 

بع  

(EI) 

بع  

(EI) 

بع  

(EI) 

بع  

(EI) 
3 7 1 4 3 

 4 -1و7و3

قیل 

(OI) 

قیل 

(OI) 

قیل 

(OI) 

قیل 

(OI) 

قیل 

(OI) 
3 7 1 4 3 

بع  

(EI) 

بع  

(EI) 

بع  

(EI) 

بع  

(EI) 

بع  

(EI) 
3 7 1 4 3 

 3 -1و7و3

قیل 

(OI) 

قیل 

(OI) 

قیل 

(OI) 

قیل 

(OI) 

قیل 

(OI) 
3 7 1 4 3 

 بع 

(EI) 

بع  

(EI) 

بع  

(EI) 

بع  

(EI) 

بع  

(EI) 
3 7 1 4 3 

 8 -1و7و3

قیل 

(OI) 

قیل 

(OI) 

قیل 

(OI) 

قیل 

(OI) 

قیل 

(OI) 
3 7 1 4 3 

بع  

(EI) 

بع  

(EI) 

بع  

(EI) 

بع  

(EI) 

بع  

(EI) 
3 7 1 4 3 

2 -1و7و3  

قیل 

(OI) 

قیل 

(OI) 

قیل 

(OI) 

قیل 

(OI) 

قیل 

(OI) 
3 7 1 4 3 

بع  

(EI) 

بع  

(EI) 

بع  

(EI) 

بع  

(EI) 

بع  

(EI) 
3 7 1 4 3 

8 -1و7و3  

قیل 

(OI) 

قیل 

(OI) 

قیل 

(OI) 

قیل 

(OI) 

قیل 

(OI) 
3 7 1 4 3 

بع  

(EI) 

بع  

(EI) 

بع  

(EI) 

بع  

(EI) 

بع  

(EI) 
3 7 1 4 3 
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کشاورزان زعفران کار( تهیه شت ه و شتامل ) نفعانذی( که از نظر 8)ج ول شناختیرواندر ماتریس ارزیابی عوامل 

داشتتن قتوه  -3، آوریتتا  -4، داریمعنتی -1، تأثیرگ اری -7شایستگی،  -3ها به ترتی  شاخص اس . شاخص 8

هستن  که به مقایسته بتین دو دوره قیتل از  ش یریریسک -8، گیریتصمیمتوانایی  -2،بینیخو  -8ابتکار و خلاقی ، 

شرداخته ش ه اس . در سطر مربتوط بته رتیته، میتاان و ارز   موردمطااعهکش  و بع  از کش  زعفران در روستاهای 

توستط کشتاورزان  ش یریریستکآم ه اس . در این میان، بیشتترین ارز  بته  نفعانذیهای شژوهش از نظر شاخص

کار در این زمینه بیشتتر از ستایر متوارد اهمیت  قائتل شت ن . ؛ یعنی اینکه کشاورزان زعفرانکار داده ش ه اس زعفران

ان  و در رتیه آختر شایستتگی قترار گرفتته است . های دوم و سوم قرار گرفتهگیری در رتیه، توانایی تصمیمبینیخو 

ران در زمینتته عوامتتل توانمنتت ی کتتا، کشتتاورزان زعفتتراننفعتتانذیبراستتاس نتتتایج اوایتته ارزیتتابی براستتاس متتاتریس 

 ان .درص  موفقی  کس  کرده 18دهستان رشتخوار  شناختیروان
 

 شناختیروانهای عوامل توانمندی جهت ارزیابی شاخص نفعانذیماتریس مدل تلفیقی نگرش  -6جدول

 کارتوسط کشاورزان زعفران

 𝑿𝑩𝑰 رتبه

𝑿𝑶𝑰
 میانگین (∗)

 شناختیروانای عوامل توانمندی هطیف لیکرت برای ارزیابی شاخص
آزمون روابط 

 برای هر شاخص
 خیلی زیاد

(Y5) 

 زیاد

(Y4) 

 متوسط

(Y3) 

 کم

(Y2) 

 خیلی کم

(Y1) 

 کد مراحل

 بعد -قبل

R1 0380/0+ 
 (OIقیل ) 138 10 7 3 0 3730/3

3-3 
 (EIبع  ) 44 17 300 333 30 3810/7

R7 3233/0+ 
 (OIقیل ) 138 78 8 0 0 0838/3

3-7 
 (EIبع  ) 708 43 34 7 0 7113/3

R8 3220/0+ 
 (OIقیل ) 173 30 33 0 0 0703/3

3-1 
 (EIبع  ) 107 78 73 0 0 3084/3

R2 1843/0+ 
 (OIقیل ) 711 303 32 0 0 4808/3

3-4 
 (EIبع  ) 338 378 03 0 0 8833/3

R6 3174/0+ 
 (OIقیل ) 784 87 0 0 0 0848/3

3-3 
 (EIبع  ) 388 88 81 30 8 8320/3

R4 0237/0+ 
 (OIقیل ) 138 78 0 7 0 3100/3

3-8 
 (EIبع  ) 714 72 31 18 3 8330/3

R5 4888/0+ 
 (OIقیل ) 103 13 30 0 0 3210/3

3-2 
 (EIبع  ) 770 01 17 8 7 8873/3

R3 2131/0+ 
 (OIقیل ) 111 30 1 0 0 7773/3

3-8 
 (EIبع  ) 312 370 22 38 1 0328/3

 3100های تحقیق،: یافتهمأخ 
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کتار، در کشتاورزان زعفتران شتناختیروانهای مرتیط با عوامل توانمن ی همچنین بر اساس درجه اهمی  شاخص

محاسیه گردی  که نهایتاً میتانگین ستطح عوامتل  کارکشاورز زعفران 133در سطح  شناختیروانسطح عوامل توانمن ی 

تعیین گردی . نتایج تحقیق مؤی  آن اس  کته ستطح  موردمطااعهشناختی در سطح هر یک از روستاهای وانرتوانمن ی 

روستتا نیتا در ستطح  3و در  ، در ستطح ضتعیفموردمطااعتهروستتای 31روستا از  در شناختیروانعوامل توانمن ی 

ر از نظتر ستطح عوامتل توانمنت ی های تحقیق، روستاهای دهستتان رشتتخوارو، بر اساس یافتهباش . از اینمتوسط می

آبتاد و ، روستتاهایی همچتون فتتحموردمطااعتهدر سطح متوسط بوده و در این میان، از بتین روستتاهای  شناختیروان

را  شتناختیروانبیشترین سطح عوامل توانمنت ی  گیریو توانایی تصمیم بینیخو ، ش یریریسکبه دایل  آبادسعادت

 (.2ج ولباشن  )دارا میکار در کشاورزان زعفران

 

 کارتوسط کشاورزان زعفران شناختیروانطبقه بندی روستاها به تفکیک عوامل توانمندی  -7جدول

 موردمطالعهبه روش فازی تاپسیس در محدوده 
میزان 

 اثرگذاری

شاخص 

 شباهت

حل ضد 

 ایده آل

حل 

 ایده آل
 نام روستا

میزان 

 اثرگذاری

شاخص 

 شباهت

حل ضد 

 ایده آل

ایده حل 

 آل
 نام روستا

 ضعیف

 آبادحسین 33/4 10/7 10/0
 قوی

 آبادفتح  03/1 07/7 33/0

 آبادسعادت 38/1 88/7 43/0 آبادکریم 32/4 72/7 70/0

 فاردق 70/4 73/7 73/0

 متوسط

 نوق 74/1 80/7 47/0

 آبادمه ی 80/1 87/7 /47 قادرآباد 71/4 71/7 73/0

 براکوه 00/1 37/7 18/0 آبادروح  72/4 73/7 77/0

 اکیرآباد 13/4 30/7 73/0
 زرغری 83/1 32/7 10/0

 فاردق 28/1 43/7 18/0

 3100های تحقیق،: یافتهمأخ 

 

( از نظتر 8جت ولکتار )در ماتریس ارزیابی راهیردهای م یری  ریسک محتور توایت  توستط کشتاورزان زعفتران

شود، مقایسه بین دو دوره قیتل از کشت  و بعت  از کشت  زعفتران در روستتاهای که شامل هش  گویه می نفعانذی

آم ه که، بیشترین ارز  به استفاده از شیاز مرغو  برای مقابله باریستک توستط کشتاورزان  به دس چنین  موردمطااعه

کار در زمینه تهیه شیاز مرغتو  در بتین خانوارهتای روستتایی کار داده ش ه اس ، یعنی اینکه کشاورزان زعفرانزعفران

مقابلته بتا  ی( برا..کودو ب ر،) یازنهای مورد استفاده بهینه از نهادههای بع ی . در رتیهان داشتهبیشتر از سایر عوامل دق  

رار گرفتته است . های شیش آگاهی برای مقابله با ریستک قتاستفاده از رو  ریسک جای دارد و در رتیه آخر شاخص

درصت   43کتار در دهستتان رشتتخوار راهیردهای م یری  ریسک محور توای  توسط کشتاورزان زعفتران طورکلیبه

 ده .رقم بهتری را نشان می شناختیروان، که در مقایسه با عوامل توانمن ی موفقی  از خود نشان داده
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 های راهبردهای مدیریتجهت ارزیابی شاخص نفعانذیماتریس مدل تلفیقی نگرش  -8جدول
 کارریسک محور تولید توسط کشاورزان زعفران 

 𝑿𝑩𝑰 رتبه

𝑿𝑶𝑰
 میانگین (∗)

 های راهبردهای تولیدی مدیریت ریسکطیف لیکرت برای ارزیابی شاخص
آزمون روابط 

 برای هر شاخص
 خیلی زیاد

(Y5) 

 زیاد

(Y4) 

 متوسط

(Y3) 

 کم

(Y2) 

 خیلی کم

(Y1) 

 کد مراحل

 بعد -قبل

3R 083/0+ 
 (OIقیل ) 728 20 7 1 7 740/3

7-3 
 (EIبع  ) 330 300 80 78 8 773/7

5R 083/0+ 
 (OIقیل ) 103 43 8 1 0 712/3

7-7 
 (EIبع  ) 384 84 80 32 30 707/7

1R 838/3+ 
 (OIقیل ) 733 83 70 37 1 477/3

7-1 
 (EIبع  ) 70 74 340 318 11 780/1

7R 200/0+ 
 (OIقیل ) 137 10 30 7 3 733/3

7-4 
 (EIبع  ) 332 88 82 40 1 030/7

2R 437/3+ 
 (OIقیل ) 728 81 2 3 7 780/3

7-3 
 (EIبع  ) 303 87 23 20 33 217/7

8R 483/0+ 
 (OIقیل ) 111 0 30 1 0 370/3

7-8 
 (EIبع  ) 713 33 34 8 1 803/3

6R 842/0+ 
 (OIقیل ) 782 80 37 2 0 777/3

7-2 
 (EIبع  ) 340 23 308 74 30 880/3

4R 017/0+ 
 (OIقیل ) 703 43 30 3 0 787/3

7- 8 
 (EIبع  ) 313 22 307 17 31 134/7

 3100های تحقیق،: یافتهمأخ 

 

کشتاورزان های مرتیط با راهیردهای مت یری  ریستک محتور توایت  در همچنین بر اساس درجه اهمی  شاخص

محاستیه گردیت  کته نهایتتاً  کتارکشتاورز زعفتران 133کار، راهیردهای م یری  ریسک محور توای  در ستطح زعفران

تعیین گردیت . نتتایج تحقیتق مؤیت  آن است  کته  موردمطااعهمیانگین راهیردهای توای  در سطح هر یک از روستاهای 

روستتا نیتا  8و در  ، در ستطح ضتعیفموردمطااعهروستای 31روستا از  4راهیردهای م یری  ریسک محور توای  در 

آبتاد و براکتوه، ، روستتاهایی همچتون فتتحموردمطااعتهباشت . در ایتن میتان، از بتین روستتاهای در سطح متوسط می

..( بترای مقابلته بتا ریستک، کتودو بت ر،) یتازنهای متورد استفاده بهینه از نهاده، زرغری به دایل آبادسعادت، آبادمه ی

از بیشتترین  ....استفاده بهینه از اطلاعات توای  برای مقابلته بتا ریستک و.... ستفاده از شیاز مرغو  برای مقابله باریسک،ا

از طرفتی دیگتر روستتاهایی  باشتن .کتار دارا میراهیردهای توای  زراعی مت یری  ریستک را در کشتاورزان زعفتران

هتای متنتوع کشت ، بااتا نیتردن ستطح همچون عت م استتفاده از رو  و اکیرآباد به داایلی آبادهمچون، قادرآباد روح 
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-و غیره(، استفاده نکردن از مناب  اطلاعاتی در رابطته بتا زعفتران داریمعنیاستقلال عملکردی، ) شناختیروانتوانم ی 

 (.0ان  )ج ولکاری در سطحی ضعیف از دهستان قرار گرفته
 

کار به محور تولید توسط کشاورزان زعفران دهای مدیریت ریسکطبقه بندی روستاها به تفکیک راهبر -1جدول

 موردمطالعهروش فازی تاپسیس در محدوده 

میزان 

 اثرگذاری

شاخص 

 شباهت

حل ضد 

 ایده آل

حل 

 ایده آل
 نام روستا

میزان 

 اثرگذاری

شاخص 

 شباهت

حل ضد 

 ایده آل

حل ایده 

 آل
 نام روستا

 متوسط
 نوق 37/1 78/7 17/0

 قوی
 آبادفتح  08/7 32/7 42/0

 براکوه 00/1 48/7 42/0 آبادکریم 77/1 77/7 72/0

 ضعیف

 آبادساعی 10/1 30/7 10/0

 متوسط

 زرغری 30/1 44/7 44/0

 آبادمه ی 33/1 40/7 /47 قادرآباد 17/1 32/7 10/0

 آبادسعادت 80/1 18/7 47/0 آبادروح  73/4 38/7 73/0

 اکیرآباد 40/4 30/7 70/0
 آبادحسین 23/1 13/7 40/0

 فاردق 82/1 10/7 40/0

 3100های تحقیق،: یافتهمأخ    
هتای و آزمتون spss افتاارنرمش ه بتا استتفاده از  آوریجم های ، تحلیل دادهنفعانذیگام چهارم در م ل نگر  

میتاان عوامتل توانمنت ی روان شتناختی و راهیردهتای توایت زراعی  آماری مورد نیاز بترای مقایسته دو دوره و تعیتین

و راهیردهتای  شتناختیروانم یری  ریسک از زمان کش  اس . در این گتام جهت  معنتاداری ارتیتاط بتین عوامتل 

 zم یری  ریسک محور توای  در دو دوره قیل از کش  و بع  از کش  زعفران از آزمون ویلکاکسون و تعیتین مقت ار 

و توزع نرمتاای است   z(. یک شکل خو  از آزمون ویلکاکسون آماره 30ج ولاس  )معناداری استفاده ش ه و سطح 

باش . قیل از مشخص ش ن آزمتون معنتاداری بته محاستیه ایتن که یک برآورد خیلی عاای به صورت آزمون نمونه می

 گانه شژوهش شرداخته ش ه اس  38های آماره برای هریک از شاخص
 

 های پژوهشآمده از آزمون ویلکاکسون برای شاخص به دستنتایج  -01جدول 
های راهبردهای مدیریت شاخص

 ریسک محور تولید
 سطح معناداری zمیزان 

های عوامل توانمندی شاخص

 شناختیروان
 سطح معناداری zمیزان 

7-3 318/8- 000/0  3-3 748/37- 000/0 

7-7 241/8- 000/0  3-7 880/30- 000/0  

7-1 830/8- 000/0  3-1 304/30- 000/0  

7-4 722/33- 000/0  3-4 243/33- 000/0  

7-3 801/8- 000/0  3-3 820/30- 000/0  

7-8 230/30- 000/0  3-8 023/33- 000/0  
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های راهبردهای مدیریت شاخص

 ریسک محور تولید
 سطح معناداری zمیزان 

های عوامل توانمندی شاخص

 شناختیروان
 سطح معناداری zمیزان 

7-2 874/2- 000/0  3-2 142/2- 000/0  

7-8 832/31- 000/0  3-8 037/31- 000/0  

 3100های تحقیق،: یافتهمأخ 

درجات ارزیابی و اع اد شیوستته فتازی ) یابیارزبا بررسی انجام ش ه به این نتیجه رسی یم که میانگین کلی درجات 

هتای عوامتل در گام اول جایگاین عیارات کامی و نمرات ستاده طیتف شتنج طحتی ایکترت شت ن ( بترای شتاخص

های راهیردهای مت یری  ریستک اخص( و برای ش2887/3و بع  از کش  31/3قیل از کش ) شناختیروانتوانمن ی 

( محاستیه شت ه است  و ایتن نشتان دهنت ه آن است  کته 847/3و بع  از کش   7237/3محور توای  )قیل از کش  

و راهیردهتای توایت ی مت یری  ریستک در  شتناختیروانعوامتل توانمنت ی  ریتتأثدر ارزیتابی، معتقت  بته  نفعانذی

محاسیه شت ه در ستطح آافتا  p. در نهای  بر اساس آزمون ویلکاکسون، (0ج ولهستن  )روستاهای دهستان رشتخوار 

و  شتناختیروانتوان گف  بین عوامل توانمنت ی می بنابراین،؛ اس  03/0اطمینان کوچکتر از سطح آافا  003/0با  03/0

 (.33لج ودارد )راهیردهای م یری  ریسک محور توای  در روستاهای دهستان رشتخوار رابطه معناداری وجود 
 

 و راهبردهای شناختیروانآزمون ویلکاکسون جهت معناداری ارتباط بین عوامل توانمندی  -00جدول

 مدیریت ریسک محورتولید توسط کشاورزان زعفران
 نتیجه سطح معناداری ارقام محاسبه شده مقطع زمانی شاخص

 شناختیروانعوامل توانمن ی 
 31/3 (OI) یامیانگین رتیه

000/0  1H  یارتیهمیانگین (EI) 2887/3 

راهیردهای توای ی م یری  

 ریسک

 7237/3 (OI) یامیانگین رتیه
000/0  H1  یارتیهمیانگین (EI) 847/3 

 3100های تحقیق،: یافتهمأخ 
 

در راهیردهتای  شتناختیروانعوامتل  تأثیرگت اریاز طرف دیگر، در این شژوهش بترای تحلیتل ستطح اهمیت  و 

دهت  کته بتا ستطح م یری  ریسک محور توای  از آزمون تحلیل واریانس یک طرفه استفاده ش . نتایج آزمون نشان می

و راهیردهای م یری  ریستک محتور  شناختیروانعوامل  تأثیرگ اریدرص ، اختلاف معناداری بین سطح  00اطمینان 

 (.37توای  وجود دارد )ج ول
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 شناختیروانعوامل  تأثیرگذارینتایج حاصل از آزمون تحلیل واریانس یک طرفه برسطح اهمیت و  -02جدول

 موردمطالعهکار در محدوده در راهبردهای مدیریت ریسک محور تولید توسط کشاورزان زعفران

 جمع مجذورات تأثیرگذاریسطح 
 درجه آزادی

(df) 
 F میانگین مجذورات

 سطح معناداری

(Sig) 

 000/0 130/3 438/8 7 813/32 هابین گروه

   000/0 7383 371/38 هادرون گروه

    7382 334/28 کل

 3100های تحقیق،: یافتهمأخ 

مطترح در  شتناختیروانو اهمیت  عوامتل توانمنت ی  تأثیرگت اریدر این باره، نتتایج حاصتل از مقایسته ستطح 

در بتین  ش یریریستکآن است  کته  نشتان دهنت ه موردمطااعهراهیردهای م یری  ریسک محور توای  در روستاهای 

کتار بر راهیردهای م یری  ریسک محور توای  توسط کشتاورزان زعفتران شناختیروانهای عوامل توانمن ی شاخص

 (.1ها اس  )شکلنمونه بارزتر از سایر شاخص
 

 
 بر راهبردهای شناختیروانهای مطرح در عوامل توانمندی و اهمیت شاخص تأثیرگذاریمقایسه سطح  -9شکل

 (0911های تحقیق،: یافتهمأخذ)مدیریت ریسک محور تولید دهستان رشتخوار. 

 

توانتایی ، شتناختیروانتوانمنت ی »و  «موردمطااعتهران مان توای  در محت وده »بین برای بررسی ارتیاط در نهای ، 

ای، است . تردیت ی نیست  کته وجتود متغیتر فاصتله شت هاستفادههای آماری از تحلیل «م یری  ریسک محور توای 

باشت . می های شارامتریتک، از شرایط اازم در استفاده از آزموناستفاده موردهای ها و توزی  نرمال دادههمگونی واریانس



 هفتم و سی ۀشمار                                                      محیطی مخاطرات و جغرافیا                                                                    707

 

جه  بررسی ارتیاط بین رانت مان توایت  شارامتریک،  برای استفاده از آزموندر این تحقیق با توجه به وجود شرایط اازم 

 رمنیاستسهمیستتگی  از آزمتون ، توانایی م یری  ریسک محور توای ،شناختیروانو توانمن ی  موردمطااعهدر مح وده 

(Spearman) یتک  از نتایج تحقیق مؤی  آن اس  که بین این متغیرها رابطته معنتاداری وجتود دارد. .اس  ش هاستفاده

 281/0 موردمطااعتهدر محت وده  شتناختیروانبتر توانمنت ی  مؤثرسو، ضری  همیستگی بین ران مان توای  و عوامل 

دو متغیر، ارتیتاط مستتقیم و توان گف  که بین این درص  می 00باش  که با توجه به مقادیر حاصل، با سطح اطمینان یم

، شتناختیروان(. بر این اساس، با افاایش سطح توانمنت ی 31باش  )ج ولمعنادار با همیستگی متوسط به بااا برقرار می

ش ه است . از ستویی دیگتر، ضتری   موردمطااعهدرصت  سی  افاایش ران مان توای  در مح وده  00با سطح اطمینان 

باشت  کته بتا توجته بته یم 827/0 موردمطااعهو م یری  ریسک محور توای  در مح وده  همیستگی بین ران مان توای 

توان گف  که بین این دو متغیر، ارتیاط مستتقیم و معنتادار بتا همیستتگی درص  می 00مقادیر حاصل، با سطح اطمینان 

ریستک محتور توایت ، بتا ستطح (. بر این اساس، با افاایش توانتایی مت یری  37باش  )ج ولمتوسط به بااا برقرار می

شت ه است . در ایتن میتان، رانت مان  موردمطااعتهافاایش ران مان توای  در مح وده  درصت  سی  بهیود و 00اطمینان 

خانوارهتای روستتایی، مت یری  ریستک محتور توایت   شتناختیروانستطح توانمنت ی متورد )توای  بسته به هتر دو 

، افتاایش رانت مان روازایتنتوان  افتاایش داشتته باشت . عاای باشن  میخانوارهای روستایی( اگر در وضعی  خو  و 

 .توان ، درآم زایی، کارآفرینی، مان گاری و بهیود کیفی  زن گی خانوارهای روستایی را در شی داشته باش توای  می

 

 نتیجه آزمون همبستگی اسپیرمن در بررسی رابطه بین راندمان تولید و -09جدول

 موردمطالعه، مدیریت ریسک محور تولید( در خانوارهای شناختیروانسطح توانمندی )
 (شناختیروانسطح توانمندی موارد ) مقادیر

 ضری  همیستگی 281/0

 سطح معناداری 000/0

 موردمطااعهتع اد خانوارهای  133

م یری  ریسک محور توای (موارد ) مقادیر  

 ضری  همیستگی 827/0

 سطح معناداری 000/0

 موردمطااعهتع اد خانوارهای  133

 3100های تحقیق،: یافتهمأخ 
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 بندیجمع-0

مورد در سال رستی ه است .  400به  700از  یاًیتقرسال گ شته، شمار بلایای طییعی ثی  ش ه در جهان  70در طول 

این شمار روزافاون بلایای طییعی موج  به ص ا در آم ن زنگ خطر برای جامعته کشتاورزی درایتن کشتورها شت ه 

گ راننت  و کتوچکترین تغییتری در شترایط اس . چرا که در این کشورها اکثر مردم از طریق کشتاورزی روزگتار متی

آنی بر بخش کشاورزی داشته باش . در ایتن راستتا، کشتاورزان و توای کننت گان  ریتأثان  تویی این کشورها میوهواآ 

گت اری در باشتن  کته در مقایسته بتا سترمایهکشاورزی همواره با نوعی ناباوری و نیود اطمینان در توای ، روبه رو متی

چته ممکتن است  بترای کنتترل باشت . اگرگ اری کمتری برخوردار میصنع  و خ مات از امنی  اقتصادی و سرمایه

هتای های گوناگونی وجود داشتته باشت ، واتی بتر شایته تجربتهریسک و میاان خطر ش یری محصواات کشاورزی، راه

هتایی تترین شتیوهعلمی و عملی در بسیاری از کشورهای جهان توجه به م یری  ریسک یکی از بهترین و خردمن انه

توانت  موجت  انتقتال از یری راهیردهای م یری  ریسک توستط زارعتان متیتوان به آن استناد کرد. بکارگاس  که می

متو  بتر کتاربرد  شتناختیروانوض  موجود به وض  مطلو  شود. همان طور که مطرح ش . نوشتار حاضتر عوامتل 

ق های آمتاری تحقیتاز نتایج حاصل از تحلیلراهیردهای م یری  ریسک محور توای  را مورد شناسایی قرار داده اس . 

و راهیردهتای مت یری   شتناختیروانعوامتل توانمنت ی  ریتتأثدر ارزیابی، معتق  به  نفعانذیتوان استنیاط نمود که می

، نتتایج ایتن تحقیتق، واق  در ریسک محور توای  توسط کشاورزان زعفران کار در روستاهای دهستان رشتخوار هستن .

باشت  کته معتقت  است  افتاایش متغیرهتای ( می3180حیت ری ستاربان و همکتاران،) یشژوهشتهتای همسو با یافتته

داری و ...( منجتر بته افتاایش و معنی ریتأثداشتن قوه ابتکار و خلاقی ، مثی  ان یشی و قطعی  در کار، ) شناختیروان

شترایط حاضتر، بتا از طترف دیگتر، در شت ه است .  موردمطااعهکاران اتخاذ راهیردهای م یری  ریسک در بین گن م

تتوان کتار در روستتاهای دهستتان رشتتخوار، متیکشتاورزان زعفتران شتناختیروانتوجه به بااابردن سطح توانمن ی 

بنت ی ، بتر استاس جمت حال هربهدر روستاهای دهستان رشتخوار بااا برد.  راهیردهای م یری  ریسک محور توای  را

توجه به موارد زیتر در جهت  ارتقتاو عوامتل توانمنت ی  های خانوار،ههای روستا و شرسشنامنتایج حاصل از شرسشنامه

 باش :کار ضروری میدر بهیتود راهیردهای م یری  ریسک محور توای  کشاورزان زعفران شناختیروان

-کاران دهستان رشتتخوار ضتعیف متیهای ارتیاطی و اطلاعاتی در زعفرانمیاان دسترسی به کانال با توجه به اینکه

 .باش 

 ذیربط، اق امات متناس  می ول گردد. های اجراییگردد در این راستا، توسط دستگاهتوصیه می

چترا کته  ایتن دهستتان اتازم و ضتروری است ؛ های اجتماعی در سطحتعادل و یکسارچگی فعال در تجم  دوجو

ب ون توجه بته تمتامی متغییرهتای مترتیط بتا توانمنت ی  شناختیروانبر توانمن ی  مؤثرموفقی  در امر توسعه عوامل 

و راهیردهتای توایت   شتناختیروانبابی نیس  با وجود ارتیاط معنادار بتین عوامتل توانمنت ی قابل دس  شناختیروان
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را  شتناختیروانتوان با اخ  یک رویکرد جام  و کامل که همته جوانت  توانمنت ی زراعی م یری  ریسک محور، می

 .کار اب ی کردقرار داده باش  م یری  ریسک محور را در بین کشاورزان زعفرانم  نظر 

، موردمطااعتهدر جامعه هت ف بترای کتل منطقته  شناختیرواندر زمینه توانمن ی  با توجه به اینکه تمامی اق امات

م ستاخ  تتا اواویت  توان این امکتان را فتراهگیری از م ل م یری  ریسک میباش . اازم اس  تا با بهرهضروری می

شت یری بن ی اق امات، درس  در جایی که بیشترین نیاز به اجترای آن وجتود دارد، انجتام شت یرد و درنهایت  آستی 

 یاب .کشاورزان زعفران کار کاهش می

کار نکته مهمی اس  که بای  م  نظر قرار گیرد که ایتن کتار از ششتوانه ماای و نق ینگی اضافی در کشاورزان زعفران

-گ اری مناس  فتراهم متیرف  موان  موجود و سیاس  منظوربههایی حلریق، توجه و کوشش مسئواین در ارائه راهط

 شود.

با توجه به اینکه این دهستان چن ساای اس  به خاطر درآم زایی بااای محصتول استتراتژیک زعفتران دچتار تتک 

ون جهاد کشاورزی برای کش  محصتواات دیگتر هایی همچو تشویق مردم به وسیله ارگان  یحما کشتی ش ه اس .

کنت ( ازقییل شسته که از نظتر درآمت زایی بتا زعفتران برابتری متیدارد )که با شرایط اکواوژیکی این دهستان سازگاری 

قابلیت  کشت  شستته را  قادرآبتادو  آبتادنتوده، روح  آبادبایستی مورد توجه باش . در این راستا روستاهایی مثل دوا  

توان کش  شسته را برای خانوارهای ایتن روستتا ا توجه به اینکه میاان مناب  آبی در این روستاها کم اس ، میدارن  و ب

-تقوی  نمتود از طریتق ستازمان هاآنسطح توانمن ی و م یری  ریسک محور توای  را در  این میان، در توصیه نمود.

 های نام برده تا دچار مشکلات نشون .

 کتابنامه

جایگتاه زعفتران ارگانیتک در ستی  مصترفی آتتی . 3101؛ محن رضتا بانی؛ محم ، دوران یش؛ کهنستال،قر احم رضا،

 .34-1(: 7)7بر آن، نشریه زراع  و فناوری زعفران،  مؤثرخانوارها و عوامل 

: موردمطااعته) ییروستاخانوارهای  زاییاشتغالواکاوی نقش زعفران در . 3103؛ ایادی، علی؛ اصغری افمجانی، صادق

 .730-778(:7)4دوفصلنامه(، زعفران )دهستان رشتخوار(، نشریه شژوهشهای 

برتوسعه کش  سویا در استان گلستان، مجله اقتصاد کشتاورزی و توستعه،  مؤثربررسی عوامل  .3183؛ ابیار، نورمحم 

(18:)87-82 

ی در قاات  ااگتوی انتشتار بر عضوی  کشاورزی در تعاونی توای  روستتای مؤثربررسی عوامل  .3128؛ احم ی، محم 

 ها، شایان نامه کارشناسی ارش  ترویج و آموز  کشاورزی، دانشک ه کشاورزی، دانشگاه تربی  م رسنوآوری



 703                               ....        شناختی بر توانمن ی روان مؤثرتحلیل و بررسی عوامل                                 دهم سال

     

اجتماعی کشت  زعفتران -بررسی اثرات اقتصادی. 3103جه؛ جوانی، خ ی شی  احم ی، فهیمه؛ ؛بوزرجمهری، خ یجه

: دهستان باااواای ، شهرستان بتاخرز(، نشتریه موردمطااعهنمونه )  اریشابر خانوارهای روستایییا تاکی  بر کشاورزی 

 .81-21(:3)4زراع  و فناوری زعفران،

متت یری  ریستتک در متتاارع کشتتاورزی، فصتتلنامه شژوهشتتی بیمتته و  .3184؛ آگهتتی، حستتن؛ بهرامتتی، علتتی

 80-331(:8)7کشاورزی

م یری  ریسک اعتیاری در سیستم بانکی با رویکرد داده کاوی، مجله مطااعتات  .3180گری، فری ؛ عس جماع ، علی؛

 .333-378(:1)3کمی در م یری ، 

خسارت بلایای جوی و اقلیمی را کاهش داد؟ ویژه نامته بلایتای طییعتی ستال  توانیمچگونه  .3183؛ حی ری، محسن

 ، وزرات راه و ترابری سازمان هواشناسی کشور، اداره کل هواشناسی استان آذربایجان شرقی.3183

 کشتاورزان در برابتر آوریتتا بر افاایش  مؤثراواوی  بن ی عوامل . 3101اهره؛ سجاسی قی اری، حم ااه؛ صادقلو، ط

: کشتاورزان روستتاهای شهرستتان ایجترود، فصتلنامه موردمطااعهبا تاکی  بر خشکساای( منطقه ) یعیطیمخاطرات 

 .370-334(:30)1جغرافیا و مخاطرت محیطی. 

مت ل ارزیابی نیمه کمی خطرش یری خشکستاای بتا استتفاده از  .3104اایی فرد، رضا؛ خااقی، عقیل؛ ط ؛هاهری، محم 

شهرستتان جیرفت ، مطااعتات جغرافیتایی منتاطق خشتک،  آبتادموردی: دهستان دوا   مطااعه« م یری  ریسک»

8(73:)40-10. 

بتر کتاربرد راهیردهتای  متؤثراجتمتاعی  –شناسایی عوامل اقتصتادی . 3180محم رضا؛ نیک ان یش، علیرضا؛ عمانی، 

تترویج و آمتوز   یهتاشژوهشتوای ی زراعی م یری  ریستک توستط گنت م کتاران شهرستتان درفتول، مجلته 

 21-84(:4)1کشاورزی، 

بتر  متؤثربررستی عوامتل  .3188محم ؛ حسینی، ستی محمود؛ چی ری،  ؛فرج االه حسینی، سی  جمال ؛کورو  روستا

مطااعه موردی: گن م کاران خراستان رضتوی(، مجلته تحقیقتات و توستعه ) سکیرتوانایی کشاورزان در م یری  

 .372-343(:1)7کشاورزی ایران، 

های م یری  ریسک کشاورزی: مطااعه کشاورزان شناسایی تعیین کنن ه. 3100؛ علی بیگی، امیرحسین؛ ن ی، شهسرگراو

 .733-784(:7)47و توسعه کشاورزی ایران،  شهرستان کرمانشاه، مجله تحقیقات اقتصاد

م یری  ریستک توایت  بته بر استفاده از راهیردهای  مؤثر، تعیین عوامل 3180؛ علی بیگی، امیرحسین؛ گراون ی، شهسر

 .332-313(: 7)3های روستایی، وسیله کشاورزان ذرت کار شهرستان کرمانشاه، شژوهش

 چاپ اول، ناشر: دانشگاه تهران. 3180، سی  حسن؛ شمسایی ابراهیم؛ مطیعی انگرودی

بر مت یری  ریستک در  مؤثرعوامل . 3180امرضا؛ راد، غلشاشکی یعقوبی، ابوااحسن؛ چی ری، محم ؛ فعلی، سعی ؛

 .03-303(:3)8بین کشاورزان گن م کار دیم شهرستان تفر ، مجله علوم ترویج و آموز  کشاورزی ایران،

 
Alkire, S., Meinzen-Dick, R., Peterman, A., Quisumbing, A., Seymour, G., 2013. The women’s 

empowerment in agriculture index. World Development, 52, 71-91. 



 هفتم و سی ۀشمار                                                      محیطی مخاطرات و جغرافیا                                                                    708

 

Astles, K., Holloway, M., Steffe, A., Green, M., Ganassin, C., & Gibbs, P., 2006 An ecological 

method for qualitative risk assessment and its use in the management of fisheries in New 

South Wales, Australia. Fisheries Research, 82(1): 290-303. 

Dzeco, C., Amilia, C., Cristóvão, A., 2015. Farm field schools and farmer's empowerment in 

Mozambique: A pilot study. Journal of Extension Systems, 26(2), 142-158 

Fiegenbaum, A., Hart, S., & Schendel, D., 1996. Strategic reference point theory. Strategic 

management Journal, 17(1): 219-235. 

Flaten, o, Lien, G, Koesling, M, Vallec, P. S, and Ebbesvik, M., 2005. Comparing risk 

perceptions and risk managemnt in organic and conventional dairy farming: Empirical from 

Norway. Livestock  Production Science, 95, 11-25. 

Fraisse, C,W, Breuer, N,E, Zierden, D, Bellowc, J, Cabrera, V,E,Garciay Garcia,A, Ingram, 

K.T. Hatch, U. Hoogenboomd, G.Jones, J.W. and O Brien.J.J., 2006. Ag-climate: a climate 

forecast information system for agricultural risk management in the southeastern USA. 

Computers and Electronics in Agriculture, 53. 13-27 

Green, J., 2003. Risk management for small farms. Cornell Small Farms Program, 255-607 

Hall, M., 2008. The effect of comprehensive performance measurement systems on role clarity, 

psychological empowerment and managerial performance. Accounting, Organizations and 

Society, 33(2): 141-163. 

Koesling, M., Ebbesvik, M., Lien, G., Flaten, O., Steinar Valle, P., Arntzen, H., 2004. Risk and 

risk management in organic and conventional cash crop farming in Norway. Food 

Economics-Acta Agriculturae Scandinavica, Section C, 1(4): 195-206. 

Luckstead, J., Devadoss, S., C. Mittelhamme, R., 2014. US and Chinese strategic trade policies 

and product differentiation in the ASEAN Apple Market. International Economic Journal, 

28(4): 613-637. 

Luken, J. O., 2020. Abandoning Risky Agriculture and Leveraging Natural Capital: A County-

Level Method for Identifying Conservation Opportunity. Natural Areas Journal, 40(1): 45-

50. 

Malapit, H. J., Kadiyala, S., R. Quisumbing, A., Cunningham, K., Tyagi, P., 2013. Women's 

empowerment in agriculture, production diversity, and nutrition: Evidence from Nepal. 

IFPRI Discussion Paper 01313. Available at: https:// papers.ssrn.com /sol3/ 

papers.cfm?abstract_id=2405710. 

McDaniels, t, Longstaff, h, and Dowlatabadi, H., 2006. A alue-based framework for risk 

management decisions involving multiple scales: Asalmon aquaculture example. 

Environmental Science and policy, 9,423-438. 

Nelson, C. H., & Loehman, E. T., 2005. Further toward a theory of agricultural insurance. 

American Journal of Agricultural Economics, 69(3):523-531. 

Neyhard, J., Tauer, L., & Gloy, B. 2013. Analysis of price risk management strategies in dairy 

farming using whole-farm simulations. Journal of Agricultural and Applied Economics, 

45(02), 313-327 

Sasmal, J., 1993. Considerations of risk in the production of high-yielding variety paddy: A 

generalised stochastic formulation for production function estimation. Indian Journal of 

Agricultural Economics, 48(4): 694 

Song, Y., & Vernooy, R., 2010. Seeds of empowerment: Action research in the context of the 

feminization of agriculture in southwest China. Gender, Technology and Development, 

14(1): 25-44. 



 702                               ....        شناختی بر توانمن ی روان مؤثرتحلیل و بررسی عوامل                                 دهم سال

     
Zhang, X., & Bartol,K.M., 2010.  Linking empowering leadership and employee creativity: The 

influence of psychological empowerment, intrinsic motivation, and creative process 

engagement. Academy of Management Journal, 53(1): 107-128. 


