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بخش با  نیدر ا تیاست که فعال یدر حال نی. ادهدیم لیاز اقتصاد جهان را تشک یبخش مهم ،یکشاورز
راستا توجه به نقش  نیاست. در هم یتوجه جد ازمندیآن ن تیریهمراه بوده و مد یفراوان یهاسکیر

 ن،یدارد. بنابرا تیاهم اریبس هاسکیواکنش کشاورزان در برابر انواع ر یو چگونگ یجیترو-یآموزش یهابرنامه
-یآموزش یهابر نقش برنامه دیبا تأک میگندم د دیتول سکیر تیریمدل مد یهیپژوهش، ارا نیا یهدف اصل

استان کرمانشاه  میگندم د دکنندگانیتول نیدر ب سکیر تیریمؤثر در مد یهااز عامل یکیبه عنوان  یجیترو
و مورگان، حجم نمونه  یکه با استفاده از جدول کرجس دکار بو مید 23442 قیتحق یآمار ی. جامعهباشدیم

نسبت به انتخاب آنان اقدام شد. ابزار پژوهش،  یاچند مرحله یریگتن برآورد شد که با روش نمونه 323
 ییایو پا یدانشگاه و کارشناسان جهاد کشاورز دیاز اسات یآن توسط گروه ییمحتوا یینامه بود که رواپرسش

از  یسازها و به منظور مدلداده لیو تحل هی(. در تجزɑ≥33/0شد ) دییکرونباخ تا یبا محاسبه آلفا
 یهااز برنامه یمندبهره نیآن بود که ب یایگو هاافتهیاستفاده شد.  SMART PLSو  SPSS یافزارهانرم

مدل به دست  نیچنوجود داشت. هم یداریرابطه مثبت و معن سک،یر یهااز منبع یو آگاه یجیترو-یآموزش
 تیریدر مد رهاییدرصد از تغ 00 نییموجود در مدل، قادر به تب یرهایمتغ نییتب یهابیآمده با توجه به ضر

تا با  دهدیم هیو کشاورزان ارا جیترو یهابه محققان، عامل یدیجد نشیپژوهش، ب نیا جیبود. نتا سکیر
 . اقدام کنند سکیر تیریمناسب مد یراهبردها یخود، در طراح یهایگسترش سطح همکار
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 قدمهم
و  ییغذا تیدر امن ینقش مهم یبخش کشاورز

کرده و از آن به عنوان  فایکشورها ا یثبات اقتصاد
بخش همواره با  نیدر ا تیشده اما فعال ادیعامل بقا 

همراه است، چرا که  یگوناگون یهاو مخاطره سکیر
وابسته  ییآب و هوا طیو شرا عتیسو به طب کیاز 

از  یستیز یرهایدر برابر متغ گرید یبوده و از سو
و  یعقوبینشان داده است ) یادیز یریپذبیخود آس

موضوع، توسط پژوهشگران  نی(. ا1321همکاران، 
 نیو توجه قرار گرفته است )ارو دیمورد تأک یپرشمار

؛ جانکلوآ و 2010؛ اوال و همکاران، 2010و پوتز، 
 ریناپذ ییرا جزو جدا سکی( که ر2013همکاران، 

درک  ن،یبنابرا .دانندیم یکشاورز یهاتیفعال
 تیریمد یهاموجود و راه یهاسکیها و رمخاطره

 یو توجه جد قیاست که سزاوار تحق یها، موضوعآن
؛ مناپاسه و همکاران، 2010است )ماسه و همکاران، 

مختلف  یهامسأله در ارتباط با محصول نی(. ا2010
 یبخش کشاورز یمحصول زراع نیترمهم نیچنو هم

 یهایدرست است. در بررس زیگندم ن یعنیدر کشور 
از حدود  یانجام گرفته توسط وزارت جهاد کشاورز

کشت محصوالت  ریهکتار سطح ز ونیلیم ازدهی
 00/01هکتار سهم غالت است ) ونیلیم 0/3 ،یزراع

، کرمانشاه با 1/2خوزستان با  یهادرصد( که استان
درصد،  3/0و گلستان با  3/3، کردستان با 2/3
اند و در سطح برداشت غالت را داشته نیترشیب

 نیدرصد از سطح برداشت شده ا 30مجموع حدود 
سطح  نیترشیکه گندم، ب باشندیمحصول را دارا م

غالت به خود اختصاص داده  نیکشت را در ب ریز
 (. 1313 ،یدرصد( )آمارنامه کشاورز1/31است )
استان کرمانشاه با داشتن حدود  ان،یم نیا در

کشت گندم، به عنوان  ریکتار سطح زه 411000
 یمحصول راهبرد نیا دیتول یاصل یهااز قطب یکی

در سطح کشور شناخته شده است )همان منبع(. اما 
 ایبار و  کیبه عمل آمده هر چند سال  یهایبا بررس

چون؛  ییهادهیپد ،یدر پ یپ یهاسال یط
آفت خاص و  کی انیطغ ،یسرمازدگ ،یشکسالخ

را در برگرفته که  یمناطق ل،یقب نیاز ا ییهاچالش
از جمله  یکشاورز داتیبر تول ینیسنگ یهاخسار ت

وارد  ییجوامع روستا کرهیآن بر پ یگندم و در پ
 یمحصول را همواره با خطر جد نیا دیکرده و تول

 یشدهثبت  یکه آمارها یهمراه ساخته است به شکل
 زیدر استان کرمانشاه ن ریدهه اخ یط یهواشناس

استان، جزو  نیاست که ا تیواقع نیا یایگو
(، 1320 ،یدری)ح باشدیکشور م زیبالخ یهااستان

 ییهامخاطره توانیم یسال زراع کیچرا که در 
تگرگ  ،یبارندگ ،یسرمازدگ ل،یس ،یمانند خشکسال

را در نقاط مختلف استان مشاهده کرد. بنا بر  رهیو غ
استان،  یهاباغ کشتزارها و تیاز وضع یابیارز نیآخر

 23حدود  1313نسبت به سال  یبارندگ زانیم
در کشتزارها،  زین یو سرمازدگ افتهیدرصد کاهش 

 ی(. همه1314 ،یبوده است )منصور یبار انیعامل ز
 تیریبه مد یتوجه جد ازمندیسو ن کیاز  هانیا
 یریپذبیکاهش آس یاموجود در راست یهاسکیر

 یراهکارها یریبه کارگ گرید یکشاورزان و از سو
متناسب  یآموزش یهابرنامه یاز جمله اجرا یتیریمد

 . باشدیم میگندم د دیتول یاصل یهامنطقه طیبا شرا
ها و خدمات نقش برنامه دیراستا نبا نیا در
 کیگرفت، چرا که از  دهیرا ناد یجیترو -یآموزش

بخش  نیبه عنوان رابط ب جیسو، توجه به نقش ترو
 یهاسکیبر ر یرگیچ یو کشاورزان برا قاتیتحق

 یاریبس تیاهم یدارا یموجود در بخش کشاورز
از تنگناها و  ی( تا با آگاه2004است )اسنپ، 

مناسب در  یموجود، بتوان راهکارها یهاییسانار
 یداد و از سو هیارا هاسکیر نهیبه تیریجهت مد

از  شیب یزیچ سکیر تیریمد رسدیبه نظر م گر،ید
 یرو ترشیب دیاست و با یزراع یهار روشد رییتغ
و تفکر  یتمرکز کرده و کار گروه هایآگاه شیافزا
البته  رکا نیکند. ا قیتشو زیرا ن یو جمع یفرد
. اگر باشدیم یجیترو -یآموزش یهاسامانه یفهیوظ
و  یآموزش یهابرنامه یهیبتواند با ارا جیترو

 ینهیمناسب به کشاورزان، آنان را در زم یرساناطالع
کند  یاریآن  تیریمد ایبزرگ و  یهاسکیکاهش ر

محصول  دیتول شیبر افزا یادیز ریتأث یاز نظر اقتصاد
در  دیخواهد داشت. البته با دیتول یهانهیو کاهش هز

 جهیها، نتعامل گریدر کنار د زین جینظر داشت که ترو
مختلف به  یهایخواهد کرد. در بررس هیارا یمطلوب
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 یضمن یهااشاره سکیر تیریدر مد جینقش ترو
باور  نی(، بر ا2002که کاهان ) یشده است به طور

 دربا کمک به کشاورزان  تواندیم جیاست که ترو
 یریگمیخطر، آنان را توانمند سازد تا تصم طیشرا

. راه را انتخاب کنند نیو بهتر دهیخود را بهبود بخش
(، باور دارند که 2010راستا شانون و موتا ) نیدر هم

از  یمختلف یکشاورزان رفتارها سک،یر طیدر شرا
 تیریرا مد سکیر یبه خوب ی. برخدهندیخود بروز م

در  زنندیخود رقم م یرا برا یکرده و درآمد باثبات
شکست  سکیر تیریدر مد گرید یکه برخ یحال

شکست  نیا یهااز سبب یکه برخ خورندیم
آموزش به کشاورزان، نبود  یپراکنش ناکاف تواند،یم

 یکاربرد عمل یبه منظور کمک به آسانگر ییابزارها
 یهواشناس نیب فیضع یهاو رابطه سکیر تیریمد

باشد. شانون و موتا  یزراع یاهو جامعه یکشاورز
کشاورزان به منظور  تیظرف یارتقا یهااز راه یکی

و آب  یجو طیها را در شراو مخاطره سکیر تیریمد
نامناسب، توسعه و بهبود دانش کشاورزان و  ییو هوا

 یکاربرد راهبردها یآموزش آنان در رابطه با سودمند
 اند. دانسته سکیر تیریمد

 یهایدر بررس زی(، ن2010و همکاران ) نیمر
 ریکار و مس نهیشیمزرعه، پ یخود نقش اندازه

 یفیو ص یسبز دکنندگانیش تولرا بر دان یابیبازار
 یآموزش یهاقرار دادند و به نقش برنامه یمورد بررس

اشاره دارند.  زیبه اجرا در آمده ن جیکه توسط ترو
خود نشان داده که  ی(، در بررس1321) یاری ییرایت
 یبه مرکزها یارتباط با کارشناسان و دسترس نیب

مثبت و  یکشاورزان رابطه یریپذسکیخدمات با ر
(، 1310نوراله ) ن،یوجود دارد. هم چن یمعنادار

را در کاهش  یجیو ترو یآموزش یهانقش برنامه
 یو رنجبر و کرم ییایمیش یهاندهیاستفاده از آال

گندم  یداریرا در پا هابرنامه نی(، نقش ا1312)
 اند. کرده یابیزارها، مثبت ارز

 تیریدر گفتمان مد شود،یم دهیکه د گونههمان
 طیکشاورزان در شرا یرفتار یراهبردها سک،یر

گونه  نیمؤثر بر ا یهاو عامل سکیبا ر ییارویرو
 یهابه نقش آموز ش هایبررس یرفتارها، در برخ

نظام دانش و  نهیاشاره شده است و در زم یجیترو

 یهابه صورت جداگانه در منبع یاطالعات کشاورز
 ز،ی؛ اورت2004شده )اسنپ،  ییهامختلف اشاره

از  ی( که در برخ2010؛ کرر و همکاران، 2000
نظام پرداخته شده است  نیا یهاییها به نارسامنبع

(. 2013؛ آبب و همکاران، 2010)مکوتجو و کالسوپا، 
است که  نیا شودیکه مطرح م یپرسش نیبنابرا

در  یچه نقش یجیترو -یها و خدمات آموزشبرنامه
ها، هدف ایکرده و آ فایا سکیر تیریدم ینهیزم

 ییقادر به پاسخگو ج،ینظام ترو یهاها و برنامهروش
کاهش  ایمهار  یدر راستا سکیر تیریو تحقق مد

 هیپا نیهستند؟ بر ا یدر کشاورز سکیاثرات ر
 تیریمدل مناسب مد یهیپژوهش حاضر با هدف ارا

 یجیترو-یآموزش یهامهبر نقش برنا دیبا تاک سکیر
گندم در کشور  دیتول یاصل یهااز قطب یکیدر 

 استان کرمانشاه انجام گرفته است.  یعنی

  یشناسروش
 یهاقیجزو تحق دمان؛یپژوهش از نظر د نیا
و از نظر  یاست و به لحاظ هدف کاربرد یکمّ

است. از نظر امکان  یدانیها، مداده یگردآور یچگونگ
. دیآیبه شمار م یارتباط-یعلّ رهایکنترل متغ

کاران تن از گندم 23442پژوهش  یآمار یجامعه
 10-13 یاستان کرمانشاه بودند که در سال زراع مید

کرده بودند. روش  میاقدام به کشت گندم د
 یریگنمونه یپژوهش بر مبنا نیدر ا یریگنمونه

 نیبا انتساب متناسب انجام شد. بد یاچند مرحله
شهرستان موجود در  14 انیکه در آغاز از م بیترت

انتخاب شدند  یشهرستان به صورت تصادف 0استان، 
بسته به  ،ساده یو از هر شهرستان به صورت تصادف

تا سه دهستان انتخاب شد. در  کیشمار دهستان، 
محدوده هر دهستان بسته به شمار روستا، به صورت 

دو تا سه روستا و از هر روستا متناسب با  یتصادف
کشاورز انتخاب شد. با توجه  0-10 نیآن ب تیجمع

شمار  قیبه منظور برآورد دق ،یریگبه روش نمونه
و مورگان استفاده  یکرجسنمونه مورد نظر از جدول 

 شیب یمورد بررس تیجا که شمار کل جمعشد. از آن
برآورد شده در جدول  ینفر بود نمونه 20000از 

نفر به دست آمد که با توجه به  323برابر با 
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از  یو مخدوش بودن شمار یزمان تیدودمح
 313 لینامه، نسبت به تحلپرسش یهاپرسش
نامه بود پرسش وهش،نامه اقدام شد. ابزار پژپرسش
دانشگاه و  دیاز اسات یآن توسط گروه ییکه روا

استان، مورد  یکارشناسان سازمان جهاد کشاورز
 یهایآن با استفاده از بررس ییایقرار گرفت و پا دییتأ

آلفا محاسبه  بیضر یآهنگ و محاسبه شیآزمون پ
 یافزارهاها از نرمپردازش داده ی(. براɑ≥33/0شد )
SPSS  وSMART PLS  .بهره گرفته شد 

 هایافته
 یشناخت تیجمع یهایژگیبخش و نیا در
گونه که در شده است. همان یمورد بررس تیجمع

آورده شده اکثر کشاورزان به طور  1جدول شماره 
 0/14داشتند ) تیخود مالک یهانیامل بر زمک

 نیکمتر ب یاجاره دار تیمالک وهیدرصد(. ش
 زانیم نیتردرصد(. کم 4/0بود ) جیکشاورزان را

. از باشدیهکتار م 41آن  نیترشیو ب رهکتا 1 یاراض
پژوهش،  نیکشاورزان در ا ،یاراض تیمالک زانینظر م

به سه گروه؛  یمازندران یزاهد یهایبررس جیبنا بر نتا
 ن،یکشاورزان خرده پا با کمتر از دو هکتار زم

و عمده  نیهکتار زم 10تا  1/2با  یانیکشاورزان م
 یبندگروه ن،یهکتار زم 1/10از  شیمالکان با ب

نشان  زین 1گونه که در جدول شماره شدند. همان
قرار  یانیم یکشاورزان در رده ترشیداده شده است ب

 نیدرصد از کشاورزان در ا 1/00 که یدارند به طور
مورد نظر  تیجمع یسن نیانگیاند. مگرفته یگروه جا
سن  نیتر( است. کمS. D=42/10سال ) 2/42برابر با 

 افتهی نیسال بود. ا 30آن  نیترشیسال و ب 30
که  یکشاورزان تیآن است که اکثر ینشان دهنده

اند. از سال بوده انیاند مداده لینمونه پژوهش را تشک
 30 ریمحدود بودن کشاورزان جوان ز گرید یسو

قابل  دهندیم لیدرصد را تشک 0/2سال که تنها 
از  یمیاز ن شیب التی. از نظر تحصباشدیتأمل م

داشتند  پلمیتر از دکم التیتحص یمورد بررس مونهن
 یسن فیمطابق با توص هاافتهیدرصد( که  02)حدود 

کشاورزان  تیاکثر دهدیشان مکشاورزان است که ن
دارند.  ینییو مسن بوده و سطح سواد پا انسالیم

تن  2 نیانگیم زیکار موجود در کشتزار ن یرویشمار ن
پژوهش  نیدر ا ینمونه مورد بررس تیبود. اکثر

بود که بر  یآنان کشاورز یبودند که شغل اصل یکسان
 میبه دو گروه تقس یتجربه کشاورز زانیم یمبنا

از  ترشیدرصد مربوط به تجربه ب 03شدند که حدود 
آنان  یتجربه کشاورز نیانگیو م باشدیسال م 20

 باشدیم 10/12 اریسال با انحراف مع 20حدود 
 (. 1)جدول 
 هیمختلف ارا یهاوهیکه به ش ییهابرنامه انیدر م

تعامل با کارشناسان مراکز خدمات جهاد  شوندیم
تعامل  شرو،یاز توان کشاورزان پ یریگبهره ،یکشاورز

و  ییالگو یهاتیبا افراد خبره و مددکاران، سا
و شرکت  جیتعامل با واحد ترو ،یریادگی یهاکانون

، 03/2 نیانگیب با میبه ترت یآموزش یهادر کالس
 یباالتر نیانگیم یدارا 00/2و  24/2، 31/2، 40/2

 نی(. در هم2ها هستند )جدول برنامه گرینسبت به د
( 2000وپت و همکاران ) یهایبررس جیراستا نتا

کسب اطالعات،  یهامنبع نیکه در ب دهدینشان م
 یهاها در مرحله دانش شامل برنامهآن نیترمهم

 دیو بازد یشینما یشده، کشتزارها هیارا یآموزش
 رش،یپذ یهاتوسط کارشناسان و در کل مرحله

منبع کسب  نیتربه عنوان مهم جیکارشناسان ترو
 دهیطور که دشدند. اما همان ییاطالعات شناسا

ها و خدمات استفاده از برنامه زانیم شودیم
( و 21/1 نیانگی)م باشدیم فیضع ،یجیترو-یآموزش

مراکز  ،یکشاورز یهاشگاهینما انندم یدر موارد
 یهاو برنامه یرساناطالع یهاامکیپ ،یدانشگاه

کشاورزان نداشته و  نیبدر  ییباال نیانگیم ،ییویراد
که با  ییهاتأمل دارد چرا که برنامه ینکته جا نیا
برابر با  ادیبه احتمال ز شوندیم هیها ارامنبع نیا
از  یچندان بالکه استق ستندیکشاورزان ن یازهاین
 . شودیها نمنوع برنامه نیا
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 گویانپاسخ یشناختتیجمع یهایژگیو -1جدول 

 انحراف معیار میانگین بیشینه نهکمی  درصد فراوانی سطح ویژگی

 نوع مالکیت اراضی
 0/14 210 ملکی

- - - - 
 4/0 13 و دیگرای اجاره

 ( هکتار) زیر کشت میزان اراضی

2≥ 20 2 

1 41 1/3 1/0 10-1/2 203 1/00 

1/10≤ 21 1/20 

 ( سال) سن

30≥ 2 0/2 

30 30 2/42 42/10 
40-31 141 40 

01-40 120 3/32 

00≤ 44 1/14 

 سطح تحصیالت

 1/2 22 بیسواد

- - - - 

 2/11 02 ابتدایی

 31 122 راهنمایی

 4/30 10 دیپلم

 1/1 0 دانشگاهی
 23/1 2 0 1 ( غیر از کشاورز) نیروی کار موجود در مزرعه

 ( سال) سابقه کار
20> 130 43 

0 00 4/20 10/12 
20≤ 132 03 

 
 یجیوتر-یآموزش یهاوهیکشاورزان از ش یمندبهره -2جدول 

 رتبه انحراف معیار میانگین * هاشیوه

 1 02/1 03/2 تعامل با کارشناسان مراکز خدمات جهاد کشاورزی 

 4 22/1 24/2 ویج مدیریت شهرستان و مراکز خدمات ترتعامل با واحد

 2 21/1 13/1 تلویزیونیهای برنامه

 13 20/1 01/1 رادیوییهای برنامه

 10 14/2 24/1 اینترنتی مرتبط با کشاورزیهای سایت

 10 23/1 43/1 ارسالی توسط سازمان جهاد کشاورزیهای پیامک

 0 22/0 2 هاتعامل با تامین کنندگان نهاده

 3 12/1 10/1 ( ویجیترافراد خبره و مددکاران) اطالعاتتعامل با دیگر تامین کنندگان 

 10 13/0 12/1 تولیدهای تعاونی

 13 12/1 03/1 مراکز دانشگاهی مرتبط با حوزه کشاورزی

 0 23/1 00/2 آموزشیهای شرکت در کارگاه و کالس

 11 10/1 21/1 ی نمایشیزارهاکشتبازدید از 

 12 21/1 30/1 ویجیترو بروشورهایها نشریه

 1 01/1 24/1 مشاوره ای -خدمات فنیهای شرکت

 14 22/1 00/1 کشاورزیهای نمایشگاه

 12 13/1 03/1 تحقیقاتیهای دیگر غیر از جهاد کشاورزی مانند سازمانهای سازمان

 3 10/0 31/2 ادگیرییهایالگویی و کانونهای سایت

 2 10/0 40/2 از توان کشاورزان پیشروگیری بهره

  - 21/1 4میانگین کل از 

ادیز یلی= خ4 اد،ی= ز3= متوسط، 2کم،  یلی= خ1 چ،ی= ه0:فیط 
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 ییارویکشاورزان در رو یرفتار یهاراهبرد
 گندم دیتول ریسک طیبا شرا

کشاورزان در  یرفتار یراهبردها یبه منظور بررس
 اتیبا توجه به مرور ادب سکیر طیبا شرا ییارویرو

 21استان کرمانشاه،  طیدر شرا زهیموضوع به و
گندم در  دیتول سکیر طیبا شرا یراهبرد سازگار

 یابیتوسط کشاورزان مورد ارز کرتیل فیط اسیمق
 گرید ههر مورد نسبت ب ینسب تیقرار گرفت تا اهم

روش  کیمنظور،  نیموارد مشخص شود. به هم
و  نیده از فرمول اودبا استفا یشاخص سازگار

 کیاجرا شد که به هر  ری( به شرح ز2014همکاران )
 یبیکه داشتند ضر یتیاز راهبردها بنا بر درجه اهم

  .اختصاص داده شد ریبه شرح ز
ASI = ASn × 0+ ASl × 1 + ASm × 2+ASh × 3 + 
ASvh × 4 

و  یبه عنوان شاخص سازگار ASIفرمول  نیدر ا
 تیمربوط به اهم بیبه ترت n, l, m, h, vh یهاهینما
کم،  چ،ی)ه کرتیل فیاز راهبردها در قالب ط کیهر 

 یادآوری. الزم به باشدی( مادیز یلیو خ ادیمتوسط، ز
ها در قالب هر کدام، راهبرد تیاست با توجه به ماه

کشتزار  یزراع تیریبا عنوان مد ،یکل یسه دسته
 رشده، استفاده از بذو ی)استفاده از بذور ضدعفون

زمان کاشت،  رییتغ ،یتناوب زراع تیاصالح شده، رعا
(، ... تنوع کشت و تیرعا ن،یگذاشتن زم شیآ

 الت،یوام و تسه ن،یکشتزار )اجاره زم یمال تیریمد
 ی( و توسعه... و زاتیتجه دیخر مه،یب ن،یفروش زم

بهبود سامانه  د،یجد یهایفناور رشیفناورانه )پذ
گرفتند.  رار( ق... و یآب، زهکش اراضانتقال 

در  شودیمشاهده م 3طور که در جدول شماره همان
 نیباالتر سک،یر تیریمد یرفتار یراهبردها انیم

و اصالح  یها مربوط به استفاده از بذور ضدعفونرتبه
تنوع  ش،یزمان کاشت، آ رییتناوب، تغ تیشده، رعا

 نیا .باشدیم یآموزش یهاکشت و شرکت در دوره
اند. مورد توجه قرار گرفته زین هایبررس گریموارد در د

 یهاشم یهایدر بررس یآموزش یهاشرکت در دوره

به  زی( ن1110( و اندرسون و مپ )2001و همکاران )
اشاره شده است.  سکیراهبرد مقابله با ر کیعنوان 

 یاز راهکارها یکی زی( ن2012و پارشاد ) نیج
از  یریگرا بهره سکیر طیبا شرا ییارویرو یرفتار

است  یادآوری. البته الزم به دانندیم یجیخدمات ترو
مثبت را  یاجهینت گر،ید یهاهمراه با عامل جیکه ترو

 . به همراه خواهد داشت
انتقال آب به  یهااوصاف بهبود سامانه نیبا ا

. شودیاستفاده م یراهبرد رفتار نیعنوان آخر
از کشاورزان،  ینشان داد که شمار کم جینتا نیچنهم

 یهاحفاظت خاک را به عنوان راهبرد یهاروش
 گرید یکی. کنندیاستفاده م سکیر تیریمد یرفتار

 نیا کنندیمکه کشاورزان آنرا دنبال  ییاز راهکارها
 یخارج یهارا به سازمان سکیاز ر یاست که بخش
راهکارهاست که در  نیاز ا یکی مهیانتقال دهند. ب

را به خود  12 یاز کشاورزان، رتبه ینظرسنج
از  یکیاست که  یدر حال نیاختصاص داده است. ا

از  یاریمورد نظر بس یهاراهبرد نیترمهم
 مهیب د،یتول یهاسکیبا ر ییارویپژوهشگران در رو

لومت و  چی؛ جانوو2013)آنتون و همکاران،  باشدیم
 ی(. از سو2010و موتا، ؛ شانون 2014 سکاوا،یال
 اهانیمتفاوت و کشت گ یهااستفاده از رقم گرید

را به  14 یکمتر که رتبه سکیبا ر نیگزیجا یزراع
 زین گرانید یهایخود اختصاص داده، توسط بررس

است )شورترد و همکاران،  همورد توجه قرار گرفت
 . (2010؛ شانون و موتا، 2002؛ کاهان، 2003

  یمعادالت ساختار یسازمدل
پژوهش که  ییبه هدف نها یابیبه منظور دست

محصول گندم  دیتول سکیر تیریمدل مد یطراح
 یجیترو -یآموزش یهابر نقش برنامه دیبا تاک مید

 یو ساختار یریگمدل اندازه یابیبود پس از ارز
هم بودند  یمناسب یهاشاخص یپژوهش که دارا

 . م شداقدا یساز( نسبت به مدل4)جدول 
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 گندم دیتول سکیر طیبا شرا ییارویکشاورزان در رو یرفتار یراهبردها -3جدول 

 های رفتاریراهبرد
شاخص  زارکشتاهمیت و میزان پذیرش راهبرد برای 

ASI 
 رتبه

 خیلی زیاد زیاد متوسط کم هیچ

 1 1100 112 30 01 1 0 استفاده از بذر ضدعفونی شده

 2 1000 100 120 30 2 0 استفاده از بذر اصالح شده

 3 140 142 22 03 20 11 رعایت تناوب زراعی

 4 213 101 43 112 30 11 تغییر زمان کاشت

 0 211 20 102 31 1 33 آیش گذاشتن زمین

 0 300 100 00 01 42 20 رعایت تنوع کشت

 3 302 10 03 01 01 31 آموزشیهای شرکت در دوره

 2 324 23 10 32 40 40 تغییر نوع محصول و محصول مقاوم

 1 322 41 120 31 20 21 استفاده از زهکش

 10 302 00 112 34 0 10 مختلف زمینهای کاشت گندم در قطعه

 11 022 30 12 40 12 43 پرهیز از کشت دوم

 12 000 30 21 12 30 13 بیمه

 13 042 01 00 11 03 23 تغییر زراعت به دامپروری

 14 040 01 30 01 21 0 متفاوتهای کاشت رقم

 10 043 33 12 30 10 20 هاکاربرد علفکش

 10 031 30 22 02 103 20 جدیدهای پذیرش فناوری

 13 022 102 32 13 02 21 مبارزه زیستی

 12 023 4 10 14 31 42 کف شکنی

 11 421 1 31 01 32 33 هاکشتغییر میزان کاربرد علف

 20 404 43 10 33 30 00 اجاره زمین

 21 432 34 30 32 00 21 وام و تسهیالت

 22 420 2 43 13 13 03 غیرکشاورزیهای فعالیت

 23 323 0 30 100 20 00 استفاده از استخر ذخیره آب

 24 301 3 13 123 44 111 مهاجرت

 20 340 0 31 22 04 32 حفر چاه

 20 222 0 04 0 120 120 ( شخم) حفاظتیهای فعالیت

 23 244 0 10 20 31 113 فروش

 22 241 0 0 103 1 104 خرید تجهیزات 

 21 123 30 3 10 4 0 بهبود سامانه انتقال آب

 
 یریگازهاندبرازش مدل یابیارز یهاشاخص -5جدول 

 SRMR NFI RMS_Theta برازش شاخص

 12 .0≥ 80 .0< 10 .0> مقدار پیشنهاد شده

 10/0 12/0 021/0 مقدار برآورد شده

 



 1318 ، زمستان41 شماره 

نامه پژوهش مدیریت آموزش کشاورزیفصل 51   

 یریگازهاندمدل یابیارز جیخالصه نتا -4جدول 
 CR AVE α متغیرهای نهفته( نشانگرها در βدامنه مقادیر بار عاملی استاندارد شده )

 12/0 00/0 11/0 ( β ≥00/0 ≤31/0) مدیریت ریسک

 23/0 02/0 22/0 ( β ≥31/0 ≤20/0) راهبرد رفتاری مدیریت مالی

 23/0 00/0 33/0 ( β ≥02/0 ≤23/0) راهبرد رفتاری مدیریت فناوری

 32/0 00/0 30/0 ( β ≥31/0 ≤31/0) راهبرد رفتاری مدیریت زراعی

 13/0 01/0 10/0 ( β ≥32/0 ≤21/0) نگرش نسبت به ریسک

 10/0 01/0 23/0 ( β ≥01/0 ≤32/0) ی ریسکهامنبعآگاهی از 

 10/0 03/0 14/0 ( β ≥01/0 ≤22/0) ویجیتر-آموزشیهای برنامه

 
  پژوهش در حالت استاندارد یمدل ساختار -1نگاره 

( βاستاندارد شده ) یمدل، بارعامل یابیدر ارز
 ینهفته یرهایمتغ یبرا یانتخاب ینشانگرها یهمه

در سطح  یو از لحاظ آمار00/0پژوهش باالتر از 
 نی(. اP<0.01درصد معنادار بودند ) کی یخطا

بودن  یتک بُعد دییتأ یبرا یشواهد کاف ج،ینتا
 یرهایمتغ یریگدر مدل اندازه یانتخاب ینشانگرها

با  گرید ی. از سوکندیپژوهش را فراهم م ینهفته
مدل  ی( براCR) یبیترک ییایمقدار پا ج،یتوجه به نتا

پژوهش که  ینهفته یرهایمتغ یهمه یریگاندازه
 یرهایمتغ یریگبود، مدل اندازه 30/0بزرگتر از 

بودند و  یمناسب ییایپا ینهفته )سازه ها( دارا
 یهمه ی( براAVEشده ) جاستخرا انسیوار نیانگیم

مدل  ن،یبود. بنابرا 00/0از  ترشیمدل ب یهاسازه
 یپژوهش دارا ینهفته یرهایمتغ یهمه یریگاندازه

 . (0بودند )جدول  ییباال یهمگرا ییروا

استخراج شده  انسیوار نیانگیجذر م ت،یدر نها
پژوهش  ینهفته یرهایمتغ یریگمدل اندازه یبرا
(0731<AVE<0.83بزرگتر از هم )ها آن نیب یبستگ
(0720<r<0.68بود. ا )که  دادینشان م جهینت نی

 ییپژوهش از روا ینهفته یرهایمتغ یریگمدل اندازه
مدل  دییتأ ازبرخوردار بودند. پس  یمناسب یصیتشخ
پژوهش با استفاده از  ینهفته یرهایمتغ یریگاندازه
 یهیمنظور آزمون فرضبه ،یدییتأ یعامل لیتحل

( ریمس لی)تحل یمدل ساختار یابیپژوهش از ارز
 یعامل یبارها شیبا نما یاستفاده شد. مدل ساختار

 یابیارز جینتا ی( و خالصه1استاندارد شده )نگاره 
شده  هی( در ادامه ارا0)جدول  هشپژو یمدل ساختار

 . است
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 پژوهشمیمدل مفهو یابیارز -5جدول 

 ی ساختاریمسیرها
 های مسیرضریب

β t 

 42/2* -24/0 ی ریسکهامنبعآگاهی از  ‹–سن 

 01/3** -21/0 ی ریسکهامنبعآگاهی از  ‹–سابقه کار 

 20/0 01/0 ی ریسکهامنبع آگاهی از ‹–میزان مالکیت 

 00/2* -12/0 ی ریسکهامنبع آگاهی از ‹–میزان درآمد 

 20/22** 30/0 از ریسک آگاهی ‹–ویجیترهایبرنامه

 13/11** 41/0 نگرش به ریسک ‹–ی ریسکهامنبعآگاهی از 

 21/2** 44/0 راهبرد مالی ‹–نگرش نسبت به ریسک 

 20/1 11/0 راهبرد فناوری‹–نگرش نسبت به ریسک 

 23/10** 40/0 راهبرد زراعی ‹–نگرش نسبت به ریسک 

 02/1** 43/0 مدیریت ریسک ‹–راهبرد مالی

 00/0 02/0 مدیریت ریسک ‹–راهبرد فناوری

 00/3** 33/0 مدیریت ریسک ‹–راهبرد زراعی

 پنج درصد یدر سطح خطا یدرصد و * معنادار کییدر سطح خطا یدارمعنا **

 
که  دهدینشان م 0شده در جدول  هیارا جینتا

 ریدرآمد تأث زانیکار و م نهیشیسن، پ یرهایمتغ
 دیتول سکیر یهااز منبع یبر آگاه یو معنادار یمنف

 یهایبررس جیهمسو با نتا افتهی نیگندم دارند. ا
 نیکه رابطه ب باشدی( م1321و همکاران ) یعقوبی

 سکیر رتیریسن و سابقه کار کشاورزان را در مد
و همکاران  مونیکردند. گومز ال یابیارز یمنف

سن  زی( ن1311) یگیب یو عل ی( و گراوند2002)
 یزیعامل مؤثر در خطر گر کیکشاورزان را به عنوان 

 ییرایت یهایبررس جیاند. اما با نتاکرده ییافراد شناسا
 تیریکار و مد نهیشیپ نی( که رابطه ب1321) یاری
دارد. با  رتیکرده است مغا یابیزرا مثبت ار سکیر
 ،یجیترو-یآموزش یهاحال استفاده از برنامه نیا

درصد  کی یدر سطح خطا یمثبت و معنادار ریتأث
دارد.  میم دگند دیتول سکیر یهااز منبع یبر آگاه
 سک،یر یهااز منبع یآگاه ریراستا متغ نیدر هم

درصد  کی یدر سطح خطا یمثبت و معنادار ریتأث
و نگرش نسبت به  سکینسبت به ابعاد ر رشبر نگ

بر راهبرد  یمثبت و معنادار ریتأث زیابعاد خطر ن
 ریکه تأث یکشتزار دارد در حال یو مال یزراع تیریمد

توسعه فناورانه در مزرعه  یبر راهبرد رفتار یمعنادار
 یمال تیریراهبرد مد جه،ینت نیهم یندارد. در راستا

در سطح  یمثبت و معنادار ریمزرعه تأث یو زراع
گندم  دیتول سکیر تیریدرصد بر مد کی یخطا

 ریتوسعه فناورانه، تأث تیریمد یدارند و راهبرد رفتار
ندارد.  میگندم د دیتول سکیر تیریبر مد یمعنادار
 نییتب بیضر 1نگاره شماره  یبر مبنا ت،یدر نها

 یگندم برا دیتول سکیر تیریمد ینهفته ریمتغ
 . (2 و 1باشد )نگارهیم 00/0برابر با  میکشت د

 ی ریگجهیبحث و نت
به دست آمده از پژوهش نشان داد که  یهاافتهی

 یاریکشاورزان از بس یاستفاده نیانگیم یبه طور کل
کمتر از  یجیترو-یها و خدمات آموزشاز برنامه

 یهابرنامه نی(. بنابرا21/1کل بود )کمتر از  نیانگیم
اصول خاص آموزش و  یبر مبنا یستیبا یجیترو

جا که در آن ازشوند.  یزیریکشاورزان پ یریادگی
کسب اطالعات توسط کشاورزان،  یرهایمس نیب

از توان کشاورزان  یریگا کارشناسان، بهرهتعامل ب
 یجیو تعامل با خبرگان و مددکاران ترو شرویپ
افراد مورد استفاده قرار  نیموارد در ب گریاز د ترشیب

کسب  یهاکشاورزان، منبع دهدیگرفته نشان م
 آنان در یکه برا کنندیم نتخابا ترشیرا ب یاطالعات
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 پژوهش ییمدل نها -2 نگاره

مشکالت آنان را  کیتر باشد و از نزددسترس
لمس کند، به عنوان مثال مددکاران و مروجان 

روستا هستند و مشکالت کشاورزان  طیدر مح ترشیب
به لحاظ لهجه و زبان  ایو  کنندیلمس م کیرا از نزد

تر هستند لذا افراد استقبال با کشاورزان مانوس زین
دارند  طالعاتها کسب انوع منبع نیاز ا یترشیب

 یهااز هدف یکیبه  یابیبه منظور دست نیبنابرا
و انتقال  یکه همانا پرورش رهبران محل جیترو

 باشد،یکشاورزان م گریبه د شانیاطالعات از جانب ا
 شرویکارشناسان، کشاورزان پ یبرا شودیم شنهادیپ

 لیتشک یتخصص یهاکالس یجیو مددکاران ترو
به عنوان  دهیآموزش د یراه رهبران فن نیشود تا از ا

 یهادهیپد ذیدر توسعه و تنف جیترو "مددکاران"
 یهاعنصرها و عامل نیو به عنوان کارآمدتر نینو

را  یطیعمل کنند و شرا ییاقشار روستا نیرسوخ در ب
بر  ترشیفراهم آورند که ب داریتوسعه پا یبرا

 یهاو دانش و مهارت یدر دسترس محل یهامنبع
ها و خدمات برنامه نیچنباشد. هم راستوا یبوم

 یازهایمتناسب با سطح سواد و ن دیبا یجیترو
 یهابرنامه نیتدو گرید یکشاورزان باشد. از سو

نه  ییروستا یهاو قابل اجرا در منطقه یواقع
 ردیقرار گ زانیرمدنظر برنامه دیبا یآرمان یهابرنامه

 یاهتوجه به ارتقاء سطح دانش و آگ نایم نیکه در ا
 دیبا سکیمربوط به ر یهاکشاورزان در حوزه مسئله

 شیافزا نهیباشد. البته در زم یترشیمورد توجه ب
در  یآموزش یهادانش کشاورزان ضرورت دارد، دوره

و روان  یعاطف ،یشناخت یهاطهیح یارتقا نهیزم
 سکیر تیریمد یکشاورزان در راستا یحرکت

خبره  ناسانبرگزار شود. استفاده از کارش یکشاورز
 یبرا یکارشناسان حوزه کشاورز گریدر کنار د جیترو
به  یفن یهاالزم و مشاوره یهاآموزش هیارا

 است.  یجد یهاکشاورزان از ضرورت
راهبرد  21به دست آمده از پژوهش،  یهاافتهی
 مه،ی)ب یمال یهادر قالب سه گروه راهبرد یرفتار

فروش  الت،یوام و تسه افتیدر زات،یتجه دیرخ
)استفاده از بذور اصالح شده و  ی...(، زراع و هاییدارا
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از کشت دوم و  زیپره ،یشده، تناوب زراع یضدعفون
 د،یجد یهایفناور رشیفناورانه )پذ ی...( و توسعه

مقاوم محصول و  یهاحفاظت خاک، رقم یهاتیفعال
بودن  نییقرار داد که به رغم پا ی...( را مورد بررس

 یجیترو-یاز خدمات آموزش یمندبهره نیانگیم
مختلف  یهااز منبع یآگاه نیتوسط کشاورزان، ب

 تیها و در نهانوع برنامه نیو استفاده از ا سکیر
در مدل  یرفتار یهاو راهبرد هااز برنامه یآگاه
 نیوجود داشت. بنابرا یارتباط مثبت و معنادار یینها
و فراهم آوردن  جیترو ازیامکانات مورد ن نیتام
 یآموزش یازهاین ییبه منظور شناسا هارساختیز

 نهیاطالعات آنان در زم شیکشاورزان و افزا یواقع
آن  یو در پ سکیمختلف ر یهاها و عاملمنبع
موجود و در  یواکنش در برابر خطرها ینگچگو
 یهابرنامه یسازپشتوانه سک،یر تیریمد تینها
و  یقانون صالحیمراجع ذ قیاز طر یو فن یجیترو

در آموزش و  یگروه یهااز رسانه یاستفاده حداکثر
. از شودیم شنهادیپ ج،یانتقال اطالعات در خدمت ترو

از  یکیپژوهش به عنوان  نیکه درا یموارد گرید
 یخطر بررس طیکشاورزان در شرا یرفتار یهاراهبرد
کاپور و اوجها  یهایرسبر جیگندم بود. نتا مهیشد، ب

نکته است که  نیا دی( مو2002( و توماس )2000)
 کیبه عنوان  تواندیم یمحصوالت کشاورز مهیب

ها از آن یریپذبیباعث کاهش آس ،یاهرم اساس
 مهیکه ب ییت باالیموجود شود. اما با اهم یخطرها

دارد، در  یکشاورز یهاتیدر فعال تیامن جادیدر ا
 یراهبردها نیپژوهش، رتبه دوازدهم را در ب نیا

 نیا دیکشاورزان به خود اختصاص داد. شا یرفتار
 یبدان علت است که کشاورزان باور دارند مبلغ جهینت

بوده  زیناچ اریبس کنندیم افتیرا که بابت غرامت در
تعهدات پرداخت  نیاز مواقع ا یاریدر بس ییو از سو

با  نی. بنابرارسدیبه دست آنان م ریبا تاخ ای شودینم
به کار گرفته شده توسط  یهاراهبرد تیتوجه به ماه

محصوالت به  مهیشدن درست ب ییکشاورزان، اجرا
از  یناش یهاانیو ز بیاز آس یمنظور جبران بخش

ارتباط  تیقوت سک،یمختلف ر یهاها و منبععامل
 مه،یب یهاو صندوق جیبخش آموزش، ترو نیب

 شرو،یو کشاورزان پ مایصدا و س یهابرنامه

مناسب به منظور فراهم آوردن  یگذاراستیس
در قشر کشاورز و کمک  ینگیو نقد یمال یپشتوانه

به  یدر امور کشاورز نفعیذ یهابخش گریگرفتن از د
. البته در ردیمدنظر قرار گ دیبا یبخش خصوص ژهیو

 یهاتیفعال یوزارت جهادکشاورز ریاخ یهاسال
حال، گسترش  نیانجام داده است با ا یمناسب

 یهاهمگام با استفاده از روش ،یجیخدمات ترو
محصوالت  مهیاز جمله ب سکیر تیریمختلف مد

 ازیو پرداخت به هنگام وام مورد ن یکشاورز
 یاهتر از نهادهاستفاده مناسب یکشاورزان برا

کاشت، داشت و  نهیبه تیریو اعمال مد یکشاورز
 یسطح کارائ یارتقا یحصوالت در راستابرداشت م

 یآگاه یبرا ن،یاست. هم چن یاژهیو تیاهم یدارا
در  یآسانگر جادیو ا مهیب یهایکشاورزان از سودمند

با  مهیالزم است ارتباط کارشناسان صندوق ب مه،یب
 دیبازد ابد،ی شیکشاورزان به صورت مستمر افزا

 نییو تع یابیو ارز دهیخسارت د یهااز منطقه عیسر
از  انیو پرداخت به هنگام مبلغ ز انیز زانیم قیدق

 یبرا غیدر تبل تواندیاست که م یهاعامل نیترمهم
در  مهیفرهنگ ب جیکشاورزان و ترو گریشدن د مهیب

و  قیداشته باشد نظارت دق ریتأث یقشر روستائ
 ژهیموارد بو نیبر انجام مناسب ا مهیمستمر صندوق ب

به  یدگیمحصوالت و رس مهیپوشش ب یچگونگ
است.  یضرور گذارانمهیب یشنهادهایو پ هاتیشکا

ها و نشان داد که برنامه یسازدر بخش مدل هاافتهی
مثبت و  ریتأث ج،یشده توسط عامالن ترو هیخدمات ارا

 دمگن دیخطر تول یهااز منبع یبر آگاه یمعنادار
-یآموزش یهانقش برنامه زین نجایدارد که در ا

در  یآگاه جادیمحرز شده و توجه به آن در ا یجیترو
به وجود آوردن نگرش مثبت  نیچنکشاورزان و هم

ها در کاهش نوع برنامه نینسبت به کارکرد ا
 . ردیمدنظر قرار گ دیبا سک،یاز ر یناش یهایاثرگذار
با در  یشنهادینشان داد، مدل پ جینتا تینها در

 تیقابل ،یجیترو یهانظر گرفتن نقش برنامه
 دیتول سکیر تیریدر مد رهاییتغ 00/0 ییشگویپ

کار استان کرمانشاه کشاورزان گندم نیدر ب میگندم د
که  یخاص تیوضع لیبه دل تواندیموضوع م نیدارد. ا

 ریتأث تحاکم است باشد و اغلب تح میبر کشت د
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است،  یمیخاص اقل طیشرا لیاز قب ییهاعامل
در بهتر  انندتویکمتر م کنندیکشاورزان احساس م

 یباشند و به نوع لینوع کشت دخ نیا تیشدن وضع
 یمانند بارندگ یطیعمل آمدن محصول را به شرا

و کمتر به دنبال کسب اطالعات به  دهندینسبت م
 تیریمد ایبهبود کشت و  نهیروز و کارآمد در زم

آنان  یهاو رفتار کنندیموجود، اقدام م یخطرها
دارد.  ییرگرایتقد یو جنبه ییرعقالیحالت غ ترشیب

 یقو یهازهیها و انگمشوق هیبا ارا شودیم هیلذا توص
 ترشیکه مورد توجه ب یمال یهازهیانگ ژهیبه و

 یکشاورزان را از حالت انفعال باشد،یکشاورزان م
و تالش  یریپذتیخارج کرده و آنان را به مسئول

 سکیر تیرینوع کشت و در مد نیکرد. در ا قیتشو
مهم و  ارینقش بس ج،یترو ،یبرداربهره یهاظامن

تا با بهبود  کندیو تالش م کندیم فایا یاتیح
 هیکشاورزان و ارا سکیر تیریها و دانش مدمهارت

و  ارو اطالعات الزم، خطر را از آغاز مه هایآگاه شیپ
کاهش دهد.  یاقابل مالحظه زانیآن را به م ای

 یهابرنامه هیقادر باشد با ارا جیاگر ترو نیبنابرا
مناسب به کشاورزان، آنان را  یرسانو اطالع یآموزش
ها آن تیریمد ایبزرگ و  یهاکاهش خطر ینهیدر زم

بر  یادیز ریتأث یو اجتماع یکند از نظر اقتصاد یاری

خواهد  یجانب یهانهیهز کاهشو  دیتول شیافزا
در کنار  زین جیدر نظر داشت که ترو دیداشت. البته با

 یخواهد داد. از سو هیارا یمطلوب جهیها نتعامل گرید
 قیها از طرکردن کشاورزان در برنامه ریدرگ گرید
 نیدارد. در ا تیاهم اریمشارکت، بس نینو یهاوهیش

 ی( معتقدند که ط1324) ینیراستا لشکرآرا و حس
آموزش و  ق،یتحق یکارگزاران نهاد ریاخ یهادهه
 یتا چارچوب کنندیالش مت یکشاورز جیترو

مخاطبان  ترشیمشارکت هر چه ب یبرا ریپذانعطاف
رو همواره متوجه  نیفراهم آورند. از ا شیخو

هستند که عامالن  ییهاافتیو توسعه ره یسامانده
لگر در یرا در نقش تسه یکشاورز جیتوسعه و ترو

 جاد،یا یبرا ییروستا یهاکنار کشاورزان و گروه
مناسب با  یتوسعه و کاربرد دانش و فناور ،یسازگار

توجه به اصول  نیقرار دهند. بنابرا یمحل طیشرا
در  یمشارکت یهاافتیمشارکت و کاربرد ره یاساس

ارتباط از  ی. برقرارباشدیمؤثر م اریبس نهیزم نیا
کشاورزان و  نیب یاجتماع یهاشبکه قیطر

 نهیمشاوره در زم هیبه منظور ارا جیکارشناسان ترو
 یراهکارها هیموجود و ارا یهاسکیر تیریمد

 تواندموردیاست که م یاز موارد ییمناسب اجرا
 . ردیقرار گ زانیرتوجه برنامه
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Abstract 

Agriculture is considered an important sector in the world economy. However, this section is 

always associated with risk, implying the need for more attention to risk management. In this 

regard, it is important to consider the role of extension training programs and how farmers react 

to risk. The main purpose of this research was to present a risk management model with 

focusing on the role of extension training programs among rain-fed wheat producer in 

Kermanshah province (N=83442). The sample size was determined based on krejcie and 

Morgan table (n=383). This research has been done through a survey method and multistage 

sampling method was used to select 383 farmers. Questionnaire was main research instrument. 

The content validity of the questionnaire was confirmed by panel of experts and the reliability 

of different parts was approved with Cronbach,s alpha test (ɑ≥0. 73). The data were analyzed 

using SPSS and Smart PLS software. Results showed that the positive significant relationship 

between the awareness of risk sources and extension training programs. Also, the proposed 

model can explain 50% of changes in risk management. The results of this research provide 

useful insights for researchers, extension agents and farmers to develop appropriate risk 

management strategies by expanding the level of collaboration.  
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