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  مقدمه

بخش کشاورزی به دلیل داشتن نقش حیاتی در تامین غذای مورد نیاز مردم و به عنوان 
    شودهای اقتصاد جوامع محسوب میترین بخشاز مهم ی،زیربنای اصلی تحقق امنیت غذائ

(Wu & et al., 2019; Smith & Glauber, 2020بخش کشاورز .)یداز تول یاسهم عمده ی 
 یبخش اقتصاد یناول یدی،داده و به اعتبار ارزش افزوده تول صاصرا به خود اخت یناخالص داخل

سوم سهم صادرات  یکاز  یشب ی،ناخالص داخل یدچهارم تول یک. حدود رودیکشور به شمار م
توسط بخش یلی ایران تبد یعصنا یواحدها یازهایدرصد ن 90چهارم اشتغال و  یک یرنفتی،غ

از  یکیبه عنوان  یاز بخش کشاورز تی(. حماTaali & et al., 2015) شودیم ینتام یکشاورز
 شودیو در حال توسعه اعمال م شرفتهیپ یکشورها ترشیدر ب یر و راهبرددایپا یهااستیس
(Laajimi & et al., 2017) .بخش  ،یاز بخش کشاورز تیجهان بدون حما یکشورها شتریدر ب

     روبرو خواهند بود یبا مشکالت جد نییبا درآمد پا انییاز کشاورزان و روستا یاعمده
 یتیحما یهااستیس نیدولت از ب هیتک نیشتریب ریاخ یها(. در سال1394 ،ینباتو شاه ینی)حس

بوده است. در سیاست خرید تضمینی دولت مبادرت  ینیتضم دیخر استیبر س یبخش کشاورز
به تعیین قیمت تضمینی پیش از کاشت یا برداشت نموده و تضمین الزم را برای خرید محصول 
با قیمت تضمینی تعیین شده در زمان برداشت محصول یا هنگام عرضه آن به بازار به کشاورز 

 برخورداری از اهمیتخاطر همحصول گندم ب (.139۸زاده و همکاران، )شعبان دهدمی
                    استبوده مورد توجه  هموارهتولید آن وجود دارد در  درکه  یاستراتژیک

(Nessabian & Moghaddasi, 2010ا .)یکل مصرف جهانسهم درصد از  1.93در حدود  رانی 
 رودیه شمار مدر جهان ب مکنندگان گندمصرف نیتراز بزرگ یکیدارد و  اریگندم را در اخت

 انیکه در م دهدینشان م رانیدر ا ییسرانه مصرف مواد غذا ی(. بررس1397و همکاران،  یاحی)ر
افراد جامعه  ییغذا تیامن نیسهم را در تام نیشتریخانواده گندم ب یهافرآورده ،یاساس یکاالها

 هیتغذ یالگو درموجود  ییدرصد مواد غذا 25حدود  که در یبه نحو ،اندبه خود اختصاص داده
         ؛1397 و همکاران، پوری)عل متشکل از محصوالت مشتق شده از گندم است رانیمردم ا

Iran Ministry of Health and Medical Education, 2013نان حاصل از گندم  میان نی(. در ا
 نیو پروتئ یانرژ نیدر تام یاو نقش عمده دهدیم لیروزانه مردم را تشک ییماده غذا نیترمهم

 یمتوسط سهم مصرف نان در کل انرژ موجود هایبدن به عهده دارد. بر طبق آمار ازیمورد ن
توجه به مساله  تیآمار اهم نی(. ا1391 ،ی)رزماست درصد  40حدود بدن انسان،  اجیمورد احت

 دیموضوع خر تیاهم بهپژوهش با توجه  نیدر ا .کندیچندان م دو استگذارانیگندم را نزد س
گندم  یاساس یکاال ینیتضم دیخر یگذاریمشمناسب خط الگویتا  هستیم آن گندم بر ینیتضم

  .احصا و اعتبارسنجی کنیمرا 
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 پیشینه نظری

 خرید تضمینی

 محصوالت دیدولت از تول یتیحما یهااستیس نیمهمترسیاست خرید تضمینی یکی از 
(. 139۸پور و همکاران، علی)بوده است  انقالب یروزیپس از پ یهادر سال یکشاورز یاساس
 یکشاورز یاز اراض یبردارکشت و بهره یدر جهت دادن به الگو ینقش موثر ینیتضم دیخر

 یتیحما یهااستیاز س یکیبه عنوان  ینیتضم دیخر استی(. سCarriquiry & et al., 2016)دارد 
                  کندیم یریجلوگ دیتول انیاز خارج شدن کشاورزان از جری، درآمد تیو تثب

 دیتول شیافزا استیس نیعمده ا یهاهدف ی(. به طور کل13۸6پور، )احمدوند و نجف
 است دکنندگانیدرآمد تول شیکشت و افزا یالگو میتنظ ،یکشاورز یاساسمحصوالت 

 متیعلت که ممکن است ق نیبه ا یاستگذارینوع از س نی(. در ا139۸زاده و همکاران، )شعبان
 ایو  شود نییتع دیتول یهانهیاز هز ترنییبازار، پا زمیآن با مکان نییاز کاالها در صورت تع یبرخ

محصوالت  نیا دیرا به شدت کاهش دهد؛ خر ندهیآ داتیباشد که تول یزانیم بهسود حاصل از آن 
برخالف  ینیتضم دیخر استی(. در سShermeh & Molaei, 2015) شودیم نیتوسط دولت تضم

دلخواه به  متیمحصول خود را در بازار آزاد به ق تواندیم دکنندهیتول ،متیق تیتثب استیس
 ،به فروش نرسد یقابل قبول متیمحصول مزبور به ق که یصورت در دکنندهیتول .فروش برساند

           به فروش برساند یدولت یهاشده به سازمان نیتضم متیمحصول را به ق تواندیم
 (.139۸پور و همکاران، : علی13۸9 ن،یعابدو  ی)عبدالله

 پیشینه تجربی

ای از مطالعات صورت گرفته مشتمل بر نام محققان، سال انجام پژوهش و دستاورهای خالصه
 ارائه شده است. 1حاصله پیرامون موضوع پژوهش در جدول شماره 

 خالصه پیشینه پژوهش  - 1جدول 
 پیشینه داخلی

 نتایج عنوان محقق/سال

پور و علی

 همکاران

(139۸) 

ارزیابی اثربخشی 

سیاست خرید تضمینی 

در پایدارسازی تولید 

 گندم در ایران

نتایج نشان داد که در صورت اجرای مطلوب و مناسب سیاست خرید تضمینی، 

های اجزای تولید گندم در کشور به کمترین میزان خواهد رسید. افزون نوسان

درصد از نیاز  ۸4انگین در هر سال در حدود براین، در این شرایط به طور می

 .مصرفی گندم در کشور از محل تولید داخل تأمین خواهد شد

حبیبی و 

 همکاران

(1397) 

عوامل موثر بر خرید 

تضمینی گندم در شرکت 

غله و خدمات بازرگانی 

 استان مازندران 2منطقه 

های جاری تولیدی، هزینهدهد که متغیرهای میزان و کیفیت گندم ها نشان مییافته

ها و قوانین، شرایط اقتصادی و های دولت، دستورالعملو امکانات موجود، سیاست

های قیمت بر سیاست خرید تضمینی گندم موثر بوده و به ترتیب دارای اولویت

 باشند.پنجم، چهارم، اول، سوم و دوم می
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 جعفری

(1390) 
 نظام خرید هدفمند گندم

میزان تولید گندم در سطح کشور، تقویت بخش  نتایج نشان داد که

سازی و توزیع گندم، قوانین و مقررات خصوصی در فرایند خرید، ذخیره

بندی مناسب جهت های بخش دولتی و خصوصی، زمانگذاریو سیاست

های جاری و خرید گندم بر مبنای کیفیت بر سالمت تحویل گندم، هزینه

 کیفیت خرید گندم موثر هستند.

 ینه خارجیپیش

 نتایج عنوان محقق/سال

Alipour & 

et al(2018) 

کاهش منابع آب، افزایش 

های دولت و نوسانات هزینه

های اصلی ارزی، چالش

تولید گندم. چه چیزی باید 

 انجام شود؟

نتایج نشان داد که ارائه انتظارات قیمت ساالنه کشاورزان براساس تورم در 

پایداری بیشتر تولید و عرضه محصول می یک رویکرد حمایتی منجر به 

شود. از طرف دیگر آزادسازی قیمت گندم و به تبع آن کاهش تقاضا برای 

 .این محصول باعث پایداری بیشتر سهام گندم کشور می شود

 

Kozicka & 

et al 
(2017) 

های حمایت غذایی سیاست

در هند و تاثیر آن بر ذخیره 

ها: تجزیه احتیاطی و هزینه

 تحلیل تعادل جزئی پویاو 

نتایج نشان داد که اعمال سیاست تعیین حداقل قیمت خرید تضمینی 

درصد نسبت به اعمال سیاست پرداخت نقدی به  ۸گندم بیش از 

کنندگان گندم بر میزان تولید این محصول در تولیدکنندگان و مصرف

 کشور خواهد افزود.

Aayog 
(2016) 

مطالعه ارزیابی اثربخشی 

حداقل قیمت  سیاست

 حمایتی بر روی کشاورزان

دهد که اجرای سیاست حمایت قیمتی در هند به ویژه طی نتایج نشان می

یک دهه اخیر سطح زیرکشت محصوالت مشمول ازجمله گندم، برنج، 

 دهد.ذرت و پنبه را به گونه قابل توجهی افزایش می

Carriquiry 

& et al 
(2016) 

تجزیه و تحلیل 

یتی های حماسیاست

گندم در چین روی 

تولید، نرخ و قیمت 

 جهانی گندم

های حمایتی گندم در کشور چین تاثیرات قابل نتایج نشان داد که سیاست

توجهی بر تولید و قیمت جهانی این محصول خواهد داشت. ازین رو 

میالدی در وهله اول باعث  2022های حمایتی تا افق حذف سیاست

شده و در گام بعدی باعث افزایش  کاهش تولید گندم در کشور چین

 درصد خواهد شد. 2.۸قیمت جهانی گندم به میزان 

Taali & 
 et al 

(2015) 

تاثیر خرید تضمینی گندم بر 

 میزان تولید آن در ایران

نتایج نشان داد که با افزایش قیمت تضمینی گندم مقدار تولید این 

 یابد.ها افزایش میمحصول در همه استان

شود در ادبیات موضوع به کرات به اهمیت حمایت از تولید کاالهای گونه که مشاهده میهمان
، پایداری تولیداساسی به ویژه گندم و تاثیر آن بر کاهش وابستگی به واردات و تامین خودکفایی، 

تاکید شده است.  حفظ نظام و حاکمیت کشورهاو  امنیت ملیو تاثیر آن بر حفظ  امنیت غذایی
اند، ولی عموم در تحقیقات مختلفی به بررسی موضوع خرید تضمینی پرداختهمحققان 
ای هستند. به عنوان مثال بیشتر به بررسی تاثیر های رابطههای انجام شده از سنخ بررسیپژوهش

های حمایتی از جمله سیاست خرید تضمینی بر عواملی همچون سطح زیرکشت، انواع سیاست
رغم اند. علیهای حمایتی و غیره پرداختهارزیابی عملکرد سیاستعرضه محصول، الگوی کشت، 

تاکید بر اهمیت این موضوع در پیشینه پژوهش و با توجه به تعیین قیمت از سوی دولت و 
های اجرایی ذیربط، در هیچ های متولی و اجرای سیاست خرید تضمینی از سوی دستگاهدستگاه
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ت خرید تضمینی اشاره نشده است. تحقیق حاضر پژوهشی به طراحی مدل مناسب برای سیاس
به دلیل اهمیت این موضوع و وجود خالء در زمینه طراحی یک مدل جامع برای سیاست خرید 

 تضمینی، به ارائه یک مدل و اعتبارسنجی آن در این زمینه پرداخته است.

 شناسی پژوهشروش

از نظر روش گردآوری پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی، از نظر ماهیت اکتشافی و 
ها آمیخته از نوع اکتشافی است. این پژوهش در دو فاز کیفی و کمی انجام شده است. در داده

نفر از کارشناسان و مدیران شرکت بازرگانی دولتی، موسسه مطالعات و  14 مرحله کیفی
زه خرید های بازرگانی، سازمان برنامه و بودجه و اساتید حوزه اقتصاد کشاورزی در حوپژوهش

مند جهت انجام مصاحبه عمیق انتخاب شدند. افراد گیری هدفتضمینی با استفاده از روش نمونه
انتخاب شده به عنوان نمونه یا دارای سابقه اجرایی و یا سابقه پژوهش دانشگاهی در حوزه خرید 

د. مطالعات تضمینی بودند. برای تعیین حجم نمونه در این مرحله از منطق اشباع نظری استفاده ش
نشان داده است که محقق در یک پژوهش کیفی که با دقت هدایت شده باشد عموماً با تعداد 

رسد و این تعداد بیشتر از بیست نفر نیز نخواهد بود کننده به نقطه اشباع میدوازده شرکت
(Morehouse & Maykut, 2002برای تحلیل مصاحبه .) ها از روش تحلیل تم استفاده شد. جهت

سنجش پایایی در فاز کیفی از روش پایایی دوکدگذار )ارزیاب( استفاده شد. بر این اساس تعداد 
سه مصاحبه کدگذاری مجدد شدند و درصد توافق درون موضوعی که به عنوان شاخص پایایی 

 0.۸۸4اس مقدار اسپیافزار اسرود محاسبه شد. ضریب کاپای محاسبه شده توسط نرمبه کار می
باالتر بود. بنابراین فرض استقالل  (Jensen & Allen, 1996)( 6/0از مقدار قابل قبول آن )بود که 

وابستگی کدهای استخراجی تایید شد. جهت بررسی روایی کدهای استخراجی رد و به هم
آزمون به عمل آمد که منجر به ویرایش ادبی و های مصاحبه، ابتدا با سه مصاحبه پیشسوال

های مصاحبه شد. در فاز کمی پژوهش به منظور اعتبارسنجی دو سوال به سوال نگارشی و افزودن
دادهای نظام ای مشتمل بر ابعاد درونگویه 33ای مدل مفهومی استخراج شده، پرسشنامه

گویه(،  4گذاری خرید تضمینی )مشیگویه(، چرخه خط 10گذاری خرید تضمینی )مشیخط
گذاری خرید مشیگویه(، شرایط موثر بر خط 7ی )گذاری خرید تضمینمشیبازیگران خط

تعیین  یبراگویه( تدوین شد.  7گذاری خرید تضمینی )مشیگویه( و پیامدهای خط 5تضمینی )
منظور  نیا یشد. برا استفاده روایی صوری و محتوایی، از روش شدهطراحی روایی پرسشنامه

 ینیتضم دیمرتبط با حوزه خر یانشگاهو د ینفر از خبرگان اجرائ 10شده توسط  یابزار طراح
مدنظر آنها اعمال شد. سپس به منظور  قرار گرفت و اصالحات یمورد بررس یاساس یکاالها

شده تعیین پایایی پرسشنامه شاخص آلفای کرونباخ محاسبه شد. ضریب آلفای کرونباخ استخراج
، شرایط موثر بر خرید 0.761، بازیگران 0.۸43گذاری مشی، چرخه خط0.757دادها برای درون

( Sekaran & Bougie, 2016) 0.7بود که از مقدار استاندارد  0.7۸4و پیامدها   0.۸22تضمینی 
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بیشتر بوده و نشان از پایایی مطلوب ابزار تحقیق داشت. پس از بررسی روایی و پایایی ابزار 
کارشناسان  شامل کمیفاز پژوهش در  یجامعه آمارطراحی شده، پرسشنامه مربوطه توزیع شد. 

های بازرگانی، سازمان برنامه و و مدیران شرکت بازرگانی دولتی، موسسه مطالعات و پژوهش
. بر اساس ندزده شد نینفر تخم 650بودند که حدود بودجه و اساتید حوزه اقتصاد کشاورزی 

آماری نفر به عنوان نمونه  242 ( تعدادMorgan & Krejcie, 2016و مورگان ) یجدول کرجس
سازی معادالت ساختاری های پژوهش در این مرحله از مدل. جهت تحلیل دادهانتخاب شدند

 استفاده شد.

 های پژوهشیافته

 کنندگان در پژوهش اطالعات مشارکت

نفر از خبرگان مصاحبه انجام شد که  14های نیمه ساختاریافته با تعداد برای انجام مصاحبه
 ارائه شده است. 2در جدول  هاشناختی آناطالعات جمعیت

 در مرحله کیفی شناختی نمونهتوزیع جمعیت - 2جدول 

 سمت
سطح 

 تحصیالت
 رشته

سابقه 

ت کاری
سی

جن
 

 حوزه فعالیت

 دانشگاهی اجرایی

 مدیر اسبق بازرگانی داخلی

 شرکت بازرگانی دولتی 
   مرد 34 مدیریت دولتی لیسانس

 ریزی درمشاور معاونت برنامه

 شرکت بازرگانی دولتی ایران
   مرد 26 مهندسی کشاورزی دکتری

 مدیر کل بازرگانی داخلی ایران
فوق 

 لیسانس
   مرد 17 مدیریت بازرگانی

مشاور مدیرعامل شرکت بازرگانی 

 دولتی در خرید تضمینی گندم
   مرد 35 مدیریت دولتی لیسانس

   مرد 9 اقتصاد دکتری مشاور شرکت بازرگانی دولتی ایران

 مدیر پژوهشکده غالت

 بازرگانی دولتی ایران 

فوق 

 لیسانس
   مرد 1۸ مدیریت

   مرد 1۸ مهندسی کامپیوتر لیسانس کارمند شرکت بازرگانی دولتی ایران

 کارمند شرکت غله کرمانشاه
فوق 

 لیسانس
  مرد 24 حسابداری

 

 سازمان برنامه و بودجه
فوق 

 لیسانس
مهندسی اقتصاد 

 کشاورزی
   مرد 20

 مدیر گروه اقتصاد

 کشاورزی دانشگاه تهران 
  مرد 10 اقتصاد کشاورزی دکتری
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   مرد 20 اقتصاد کشاورزی دکتری پژوهشگر درمرکز مطالعات بازرگانی

   مرد 20 اقتصاد کشاورزی دکتری پژوهشگر درمرکز مطالعات بازرگانی

   زن 1۸ اقتصاد کشاورزی دکتری پژوهشگر درمرکز مطالعات بازرگانی

   مرد 12 مهندسی صنایع دکتری پژوهشگر درمرکز مطالعات بازرگانی

درصد( مرد و  73نفر) 17۸نفر در پژوهش مشارکت داشتند که  242برای مرحله کمی تعداد 
سال،  40-31کنندگان بین درصد( از مشارکت 24نفر) 60درصد( زن بودند. تعداد 24نفر) 64

 25سال سن داشتند.  50درصد( بیشتر از  2۸.1نفر) 6۸سال و  50-41درصد( بین 47نفر)114
درصد( دارای  37نفر) 90کنندگان دارای مدرک تحصیلی لیسانس، درصد( از مشارکت 10نفر)

درصد( از 4نفر)11درصد( مدرک دکتری داشتند.  52نفر)127مدرک فوق لیسانس و 
درصد( 32نفر) 79درصد(، 42نفر) 102سال،  5الیت کمتر از کنندگان دارای سابقه فعمشارکت

سال سابقه فعالیت در حوزه خرید تضمینی  15درصد( بیشتر از  20نفر) 50سال و  15-10بین 
 را دارند.

 نتایج حاصل از تحلیل تم

روش  از پژوهش این در مقوالت و مفاهیم احصای ها،مصاحبه محتوای تحلیل و تجزیه برای
ها( موجود درون یان الگوهای)تمتحلیل تم روشی برای تعیین، تحلیل و ب .شد استفاده تحلیل تم

های ها و خالصهتحلیل شامل یک رفت و برگشت مستمر بین مجموعه دادهها است. داده
آیند. نگارش تحلیل از همان مرحله اول هایی است که به وجود میکدگذاری شده، و تحلیل داده

مورد تحلیل تِم  شود. به طور کلی هیچ راه منحصر به فردی برای شروع مطالعه درشروع می
 اند.گانه تحلیل تِم در ادامه توضیح داده شدهمراحل شش (.Clarke & Braun, 2015وجود ندارد)

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 .های تکنیک تحلیل تمگام - 1شکل 

 دقیق مطالعه مورد فعال صورت به مصاحبه از آمده دست به اطالعات و هادادهدر مرحله اول 
 مطالب وتحلیل تجزیه و مقایسه و شده انجام ادبیات مرور به مکرر مراجعه با کار این .گرفت قرار
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در مرحله  .گردید ایجاد هاداده از اولیه کدهای دوم، مرحله در .گرفت انجام شده استنباط معانی و
های دهند، در حالی که برخی دیگر تِمهای اصلی را شکل میسوم برخی از کدهای اولیه تِم

ها را ای از تِمشوند. در مرحله چهارم محقق مجموعهقی نیز حذف میفرعی را شکل داده، و ماب
ها دهد. این مرحله شامل دو مرحله بازبینی و تصفیه تِمایجاد کرده و آنها را مورد بازبینی قرار می

های کدگذاری شده است. در مرحله دوم اعتبار است. مرحله اول شامل بازبینی در سطح خالصه
 تعریف شده ارایه هایتم پنجم، مرحله در شود.ها در نظر گرفته میا مجموعه دادهها در رابطه بتِم

کدها و  .شدند تحلیل هاآن داخل هایداده سپس و گرفتند قرار بازبینی مورد دوباره و شده
 ارائه شده است. 3های استخراجی در جدول مولفه

 های استخراجی پژوهشمولفه - 3جدول 
 کد مولفه

دادهای درون

گذاری خرید خطمشی

 تضمینی گندم

گذاری خرید تضمینی)وابستگی قیمت به بودجه دولت، انگیزشی نبودن قیمت، نحوه قیمت

 عدم توجه به کیفیت ذاتی گندم در قیمت گذاری و غیره(

 نارضایتی کشاورزان

 تولید()عدم پرداخت به موقع، وقفه در دریافت کود و سموم و عدم وجود حمایت های حین 

 اندازفاصله وضع موجود از اهداف سند چشم

 ها و نهادهای تاثیرگذارهماهنگی نامناسب میان سازمان

 گیری اساسی سیاست خرید تضمینیمبهم بودن جهت

 کمبود اعتبارات دولت

 ها تضاد سیاست خرید تضمینی با سایر سیاست

 کننده()از جمله سیاست غذای ارزان، حمایت از مصرف

 وابستگی زنجیره گندم

 )تاثیر قیمت و کیفیت گندم بر آرد، نان و سایر فراوردهای برگرفته از گندم( 

 ضرورت حمایت از توسعه کشاورزی

 ارتباط دولت و بخش خصوصی

گذاری مشیچرخه خط

 خرید تضمینی گندم

 و...( بینی تولیدمشی خرید تضمینی)نیازسنجی کاالیی، پیششناسی خطمساله

 مشی خرید تضمینیتدوین خط

 ها، تدوین تحلیل گرا( )ازجمله کنش کشاورزی دولتمردان و بروکرات

مشی خرید تضمینی)ازجمله مکان یابی و تعیین سیستم ذخیره سازی، طراحی اجرای خط

 تجهیزات و تاسیسات مناسب در انبار، شرایط حمل ونقل(

قبیل ارتقا کیفیت گندم تولیدی، جلوگیری از ضایعات گندم مشی خرید تضمینی)از ارزیابی خط

 و فراورده های ان و تثبیت نوسانات عرضه(

 المللی )سازمان خواروبار و کشاورزی ملل متحد، سازمان بهداشت جهانی(بازیگران بین

 ای )مجمع تشخیص مصلحت نظام(بازیگران فراقوه



 31                                                                   گذاری خرید تضمینی گندم در ایرانمشیطراحی مدل خط 

 کد مولفه

بازیگران 

گذاری خرید مشیخط

 تضمینی گندم

 بازیگران فرانهادی )شورای اقتصاد، بانک مرکزی و...(

 بازیگران تقنینی )دیوان محاسبات، کمیسیون کشاورزی قوه مقننه(

 ها(بازیگران قضایی )سازمان بازرسی کل کشور، قضات و دادگاه

 بازیگران اجرایی 

 )وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صنعت معدن تجارت وسازمان برنامه و بودجه(

 های نوین و متعارف، بخش خصوصی(بازیگران مستقل )رسانه

ای شرایط زمینه

گذاری خرید خطمشی

 تضمینی

 شرایط اقتصادی )دربرگیرنده توان مالی مردم، نرخ ارز، نرخ تورم و...(

 شرایط سیاسی

 مجری(های کالن کشور و سیاست های دستگاه گذارن، سیاست)از قبیل اراده دولت، تعامل سیاست 

 المللی(های بینالمللی، بررسی نظرات سازمانهای بینالمللی )تعامل با سازمانشرایط بین

 ایهای رسانهجریان

 های اجتماعی(های نوین همچون شبکهای و استفاده از رسانه)وجود فضای باز رسانه 

 شرایط بازار 

 نرخ بازار، قاچاق کاال و...( )دسترسی به بازارهای خارجی، تفاوت بین قیمت تضمینی و

پیامدهای 

 دیخر یگذاریمشخط

 ینیتضم

 روستایی رفاه سطح ارتقای

 روستایی تولید سطح افزایش

 دولتی هایزیان کاهش

 توسعه پایدار محیط زیست

 تامین امنیت غذایی

 توسعه اقتصادی کشاورزی پایدار

 کشورهای خارجی(افزایش استقالل ملی )کاهش وابستگی به 

گذاری خرید تضمینی گندم ها و عوامل تاثیرگذار بر خطمشیمحقق بعد از شناسایی مولفه
ارائه شده است. 2اقدام به طراحی مدل مفهومی نموده است که نتیجه آن در شکل 
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 .گذاری خرید تضمینی گندممشیمدل خط - 2شکل  
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بار  در فاز کمی پژوهش، مدل احصا شده در فاز کیفی اعتبارسنجی شد. برای این منظور ابتدا
 یشد تا از برازندگ یمربوطه، بررس یهاهیگو ینیبشیدر پهای مختلف پرسشنامه سازه یعامل

در این  حاصل شود. نانیها اطمسازه یریگدر اندازه آن یگرهاو قابل قبول بودن نشانمدل 
پژوهش در بخش استنباطی برای آزمون مدل از مدلسازی معادالت ساختاری مبتنی بر واریانس 

 SMART-PLSو  SPSSافزارهای با استفاده از روش حداقل مربعات جزئی با استفاده از نرم
های متنوع ازجمله مدیریت و یابی به کمک اسمارت پی ال اس در حوزهمدل گردد.استفاده می

توان ضرایب رگرسیون اس میالاجتماعی کاربرد دارد. از طریق مدل یابی اسمارت پی علوم
ها را برای شاخص استاندارد را برای مسیرها، ضرایب تعیین را برای متغیرهای درونی و اندازه

برای سنجش بخش 23(. درروش حداقل مربعات جزئی ,2010Wu)مدل مفهومی به دست آورد
های ضریب بارهای باشد؛ از آزمونط به پایایی و روایی ابزار پژوهش میگیری که مربواندازه

شده است که در ادامه شرح  عاملی، آلفای کرونباخ، پایایی ترکیبی، روایی واگرا و همگرا استفاده
گیری مدل پژوهش سپس به بررسی برازش کلی شده است و پس از بررسی بخش اندازه داده

شده است و پس ( استفاده GOFر این پژوهش از  برازش کلی مدل )شود که دمدل پرداخته می
 .از آن برازش کلی مدل مورد تأیید قرارگرفته است

 پایایی و روایی درروش حداقل مربعات جزئی

های از طریق محاسبه مقدار همبستگی شاخص بارهای عاملی  ضریب بارهای عاملی: (1
شود، مؤید . /4 شوند که اگر این مقدار برابر و یا بیشتر از مقدارسازه محاسبه می یک سازه با آن

 گیری آنهای آن، از واریانس خطای اندازهمطلب است که واریانس بین سازه و شاخص این

مالک  ، مقدارگیری قابل قبول است. بنابراینسازه بیشتر بوده و پایایی در مورد آن مدل اندازه
ملی بار عا باشد چنانچه پس از اجرای مدل،می. /4ی عاملی برای مناسب بودن ضرایب بارها

رار قتأثیر آن  شود تا بررسی سایرمعیارها تحتشد، آن سؤال حذف می. /4سؤاالتی کمتر از 
 .نگیرد

                                                           
2- PLS (Partial Least Square) 
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 .ضریب بارهای عاملی پژوهش - 3شکل

ای مناسب برای ارزیابی معیاری کالسیک برای سنجش پایایی و سنجهآلفای کرونباخ: ( 2
گر . بیان/7شود. مقدار آلفای کرونباخ باالتر از درونی( محسوب می یداری درونی )سازگاریپا

سازی معادالت ساختاری معیار پایایی ترکیبی در مدل ( پایایی ترکیبی:3قبول است. پایایی قابل
های با رود چراکه در محاسبه پایایی ترکیبی، شاخصمعیار بهتری از آلفای کرونباخ به شمار می

به موارد فوق و با توجه  با عنایت  (.Vinzi et al., 2010بار عاملی بیشتر اهمیت زیادتری دارند)
گیری تأیید های اندازهمورد تأیید هستند، برازش مناسب مدلها مقدار تمامی سازه 2به جدول 

 شود.می
گیری درروش های اندازهمعیاری است که برای برازش مدل34روایی همگرا ( روایی همگرا:3

ی دهندهشده نشانشود. معیار میانگین واریانس استخراجکاربرده میحداقل مربعات جزئی به
 .های خود استشده بین هر سازه با شاخصاشتهمیانگین واریانس به اشتراک گذ

 
 
 

                                                           
3- Convergent Validity 
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 مدل کلی برازش وR 2شده،استخراج واریانس میانگین ،پایایی ضریب کرونباخ، آلفای - 4 جدول

 متغیر
پایایی 

 ترکیبی
 آلفاکرونباخ

میانگین 

واریانس 

 شدهاستخراج

مقادیر 

 اشتراکی
𝐑𝟐 برازش کلی مدل 

 
بزرگتر از 

0.7 

بزرگتر از 

0.7 

بزرگتر از 

0.5 
- 

تا  0.33بین 

0.67 
GOF  0.33بیشتر از 

 0.5402 0.556 0.5569 0.797 0.۸51 بازیگران

 

√communality̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ ×

√R2̅̅ ̅ 
 

√./5702

× √./6126  

=./5910 
 

 0.5772 0.609 0.6099 0.92۸ 0.939 درونداد

 - 0.707 0.707۸ 0.۸93 0.922 شرایط

 0.6035 0.592 0.5929 0.۸۸4 0.910 پیامد

 چرخه

 خطمشی
0.۸54 0.776 0.5923 0.595 0.5600 

 0.5702 0.612    میانگین

هایش در مقایسه میزان رابطه یک سازه با شاخص روش فورنل و الرکر: 45( روایی واگرا4
قبول یک مدل حاکی از آن که روایی واگرایی قابلطوریهاست؛ بهرابطه آن سازه با سایر سازه
 5جدول ای دیگر.های خود دارد تا با سازهتعامل بیشتری با شاخصاست که یک سازه در مدل 

 روایی واگرا -
 چرخه خطمشی پیامد شرایط درونداد بازیگران سازه

 0.7462 بازیگران
 

   

    0.7۸10 0.7350 درون داد

   0.۸413 0.6597 0.654۸ شرایط

  0.7700 0.6469 0.6147 0.6394 پیامد

 0.7717 0.6379 0.6430 0.6671 0.697۸ چرخه خطمشی

 برازش مدل نهایی 

عنوان مقادیر ضعیف، متوسط و قوی را به 36/0و  25/0، 01/0( سه مقدار 2009)56وتزلس
برای برازش کلی مدل نشان  5910/0برای برازش کلی مدل معرفی کرد؛ بنابراین حاصل شدن 

  از برازش کلی قوی مدل دارد.

                                                           
4 - Divergent Validity 
5 - Wetzels 
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 .t-valueه مسیرهای پژوهش در حالت معناداری مدل استاندارد شد - 4شکل 

 گیریبحث و نتیجه

گذاری برای خرید مشیخط هدف از پژوهش حاضر طراحی و اعتبارسنجی مدل مناسب
پس از مرور جامع ادبیات و مصاحبه با  .تضمینی کاالهای اساسی )مورد مطالعه: گندم( است

خبرگان مدل مناسب استخراج و در مرحله دوم اعتبار مدل استخراجی مورد بررسی قرار گرفت. 
و  ،ایزمینه طیشرا گران،یچرخه، باز ،داددرونهای مقوله ییاز شناسا تیحکا های پژوهشیافته

دادهای نظام . مقوله درونی گندم را داردنیتضم دیخر یگذاریمشنظام خط یامدهایپ
گذاری، قیمت ها از قبیلای از مولفهگذاری خرید تضمینی گندم مشتمل بر مجموعهمشیخط

ها و... نارضایتی کشاورزان، وابستگی زنجیره گندم، تضاد سیاست خرید تضمینی با سایر سیاست
ند و دولت در بسیاری های فعلی خرید تضمینی گندم هستاست که بسیاری از آنها از جمله چالش

زیرا به عنوان مثال  ؛ها اهمیت بسیاری دارداز آنها با مشکالتی روبرو است. توجه به این مولفه
های مورد تاکید دولت از جمله وجود تعارض بین سیاست خرید تضمینی و سایر سیاست

خرید تواند کل عملکرد سیاست غذای ارزان، یا نحوه تعیین قیمت خرید تضمینی گندم می
دهد که های به دست آمده از فاز کمی پژوهش نشان میتضمینی را تحت تاثیر قرار دهد. یافته
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مشی خرید تضمینی با ضریب نفعان خط مشی خرید تضمینی بر بازیگران و ذیدادهای خطدرون
 0.19مشی خرید تضمینی با ضریب تاثیر ؛ بر چرخه خط20.97و ضریب معناداری  0.73تاثیر 

گذاری خرید مشیخط تاثیر مثبت و معناداری دارد. مقوله چرخه 2.54معناداری  و ضریب
شناسی، تدوین، اجرا و ارزیابی است. توجه تضمینی مشتمل بر چهار مفهوم و مرحله مساله

گذاران خرید تضمینی به همه مراحل نامبرده ضروری است اما توجه به مرحله تدوین مشیخط
تر است. دلیل آن نیز این شتن حساسیت الزم در این مرحله مهممشی خرید تضمینی و داخط

ها باشند به احتمال زیاد خوب هایی که خوب تدوین شوند و منطبق بر واقعیتاست که خطمشی
گذاری خرید تضمینی مشینیز اجرا خواهند شد. در بررسی مدل ساختاری پژوهش چرخه خط

مقوله تاثیر مثبت و معناداری دارد.  2.257اداری و ضریب معن 0.15بر پیامدها با ضریب تاثیر 
ها و نهادهای چندگانه گذاری خرید تضمینی مشتمل بر سازمانمشینفعان خطبازیگران و ذی

نفعان مختلف از جمله شورای اقتصاد، مشی خرید تضمینی است. ذیتاثیرگذار بر خط
نینی)دیوان محاسبات( و های تقهای قضایی)سازمان بازرسی کل کشور(، سازمانسازمان
گذاری خرید تضمینی مشیهای اجرایی)وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صمت( بر خطسازمان

نفعان مختلف از دریچه چشم به صورت مستقیم و غیرمستقیم اثرگذار هستند. هر کدام از ذی
تضمینی رغم انتظار و حمایت جامعه از خرید کنند. علیخود به مساله خرید تضمینی نگاه می

های مختلف ذی های مهم این پژوهش نبود هماهنگی و اجماع بین سازمانگندم، یکی از یافته
رو به دولت آور است. ازایننفع است. این مساله برای موضوع بسیار مهمی مانند گندم بسیار زیان

ل شبکه شود با اتخاذ رویکرد ابزاری ابتکار عمل را در دست گیرد و نسبت به تشکیپیشنهاد می
تر شدن دامنه شبکه و گذاری خرید تضمینی اقدام کند و در مراحل بعدی با گستردهمشیخط

کاران به یک رویکرد هایی از گندمهای ذی نفع عمومی، خصوصی و تشکلعضویت همه دستگاه
گذاری خرید تضمینی بر چرخه نفعان خطمشیبازیگران و ذیتعاملی تغییر موضع دهد. مقوله 

تاثیر مثبت و   4.050و ضریب معناداری  0.40گذاری خرید تضمینی با ضریب تاثیر مشیخط
نفعان خطمشی خرید تضمینی بر پیامدهای  معناداری دارد. به عالوه بازیگران و ذی

تاثیر مثبت و  6.۸4و ضریب معناداری  0.47گذاری خرید تضمینی نیز با ضریب تاثیر خطمشی
گذاری خرید تضمینی مشتمل بر مشیای موثر بر خطمینهمقوله شرایط زمعناداری دارد. 

ای هستند که بر های رسانهالمللی و جریانای از شرایط سیاسی، اقتصادی، بازار، بینمجموعه
گذاری خرید تضمینی تاثیر مشیسایر عناصر مدل پژوهش از جمله  چرخه و پیامدهای خط

موثر بر خرید تضمینی بر چرخه شرایط معناداری دارند. در بررسی مدل ساختاری 
، بر دروندادهای 3.0۸و ضریب معناداری  0.23گذاری خرید تضمینی با ضریب تاثیر مشیخط

و بر پیامدهای  26.۸4و ضریب معناداری  0.76گذاری خرید تضمینی با ضریب تاثیر خطمشی
ر مثبت و تاثی 4.45و ضریب معناداری  0.23گذاری خرید تضمینی با ضریب تاثیر مشیخط

گذاری خرید تضمینی به مجموعه آثار ناشی از اجرای مشیمقوله پیامدهای خطمعناداری دارد. 
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مشی خرید تضمینی بر جامعه هدف داللت دارد. اجرای خرید تضمینی گندم بر کشاورزان خط
بر  دلیل اهمیت گندم در سبد غذایی خانوارهای ایرانیو تولیدکنندگان گندم و در سطح باالتر به

 ارتقایها از قبیل ای از مولفهاین مقوله دربرگیرنده مجموعهکل جامعه تاثیرات بسیار زیادی دارد. 
دولتی، افزایش استقالل ملی  هایزیان روستایی، کاهش تولید سطح روستایی، افزایش رفاه سطح

متغیرهای توان گفت؛ های پیشین میدر مقایسه نتایج پژوهش حاضر با پژوهش باشد.و غیره می
های دولت، های جاری و امکانات موجود، سیاستمیزان و کیفیت گندم تولیدی، هزینه

بندی مناسب جهت تحویل گندم، شرایط ها و قوانین، تقویت بخش خصوصی، زماندستورالعمل
گذاری اقتصادی و قیمت بر سیاست از عوامل شناسایی شده پژوهش حاضر و موثر بر خطمشی

( نیز به این 1390( و جعفری)1397ند که در پژوهش حبیبی و همکاران)خرید تضمینی هست
ترین ها از مهمهای حمایتی بر ذخیره احتیاطی و هزینهتاثیر سیاستمتغیرها اشاره شده است. 

( به آن اشاره 2017های حمایتی گندم هستند که در تحقیق کوزیکا و همکاران)پیامدهای سیاست
دی از دیگر پیامدهای طرح خرید تضمینی است که در تحقیقات شده است. میزان گندم تولی

( به آن اشاره شده است. همانطور که مشاهده 2016( و آیوگ)2016کاریکوری و همکاران)
شود در تحقیقات تجربی پیشین به صورت جزئی به عوامل موثر یا پیامدهای حاصل از خرید می

به ارائه مدلی جامعی برای خرید تضمینی  تضمینی گندم اشاره شده است ولی در هیچ پژوهشی
های پژوهش حاضر است. گندم اشاره نشده است که این موضوع به نوبه خود از نوآوری

تر از نظارت کنونی را در تمام های ناظر باید بازرسی مستمر و نظارت بسیار قویدستگاه
باشند. اقداماتی  مراحل)چه مرحله تصویب اعتبارات چه مرحله اجرا( خرید تضمینی داشته

های ارتباطی شامل مشخصات های مداربسته، تهیه فایلازقبیل: تجهیز مراکز خرید گندم به دوربین
کامل کادرهای مسئول حفاظت فیزیکی مراکز خرید جهت استفاده از موارد ضروری، استفاده 

ب به ناظرین های مناسبهتر از نیروی انتظامی جهت حفاظت از سیلوهای با ظرفیت باال، آموزش
خرید در سطح کشور، برگزاری جلسات مشترک ناظران ستادی با عوامل خرید خرید محلی به 

های الزم به دلیل وجود فرصت کافی و اثر منظور آشنایی، مرور وظایف و انجام سایر هماهنگی
تواند در بهبود فرایند روانی مثبت در امر نظارت و پیشگیری از وقوع مشکالت احتمالی می

شود. با توجه به اختالف قیمت گندم داخلی و نرخ باالتر نظارت بر خرید تضمینی پیشنهاد می
تواند باعث ایجاد مشکالت آن در کشورهای خارجی ازجمله کشورهای همسایه، قاچاق می

زیادی در بازار گردد، شیوه صحیح کنترلی برای حذف یا کاهش قاچاق محصول باید مدنظر قرار 
 گی های الزم در ارگان های مرتبط با موضوع فراهم گردد. گرفته و هماهن

 های سیاستیتوصیه

ویژه گندم از جمله مسائلی است که همواره باید مورد توجه کاالهای اساسی به تضمینیخرید 
ولی به دلیل باال بودن حجم خرید در کشور ما، این موضوع بار مالی زیادی بر دوش  ؛قرار بگیرد
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با توجه به کمبود اعتبارات دولتی همواره در تعیین قیمت درست گندم  گذارد کهدولت می
مشکالتی ایجاد کرده و باعث کاهش قیمت پیشنهادی از طرف وزرات کشاورزی شده است. در 

شود حجم گندم استراتژیک مورد نیاز را خریداری نموده این راستا به سیاستگذاران پیشنهاد می
 نقش بهتر است دولتبه فرایند خرید را تسهیل نماید. و شرایط بخش خصوصی برای ورود 

 گذاریسرمایه صرف را خود اندازپس و دهد تغییر ناظر به خریدار انحصاری از بازار، در را خود

 بهسازی و نوسازی و جدید انبارهای ایجاد تحقیقات، همانند بازار، با مرتب زیربنایی امور در

شود از روش کشاورزی قراردادی در این راستا پیشنهاد می .کند بازاریابی و نقل و حمل یسامانه
های آرد استفاده شود. کشاورزی قراردادی بدین گونه است که خرید تضمینی توسط کارخانه

ها به صورت مستقل به سراغ کشاورزان رفته و با آنها قرارداد شود. به عبارتی کارخانهانجام می
ت پرداختی کارخانه و نرخ خرید تضمینی را پرداخت کند. با ببندند و دولت مابه التفاوت قیم

یابد. با توجه به مولفه محیط زیست و تاثیر کشاورزی ها کاهش میاین روش بسیاری از هزینه
آن  جانبی اثرات تولید، از حمایت هایسیاست وضع زمان در سیاستگذارانشود بر آن پیشنهاد می

 آب منابع حفظ به بیشتر تولید به تشویق بر عالوه تا دهند قرار نظر مد را آبی منابع بر هاسیاست

تولید همانند خرید تضمینی،  از حمایت هایسیاست با شود. به عالوه همگام داده اهمیت نیز
ها بکارگیری شود. در کنار این سیاست اجرا تواندمی نیز تدریجی بهایآب دریافت سیاست

های کشاورزی مکانیزه به عنوان راهکاری عملیاتی برای جلوگیری از هدررفت منابع آبی و آسیب
های زیست محیطی از دیگر زیست محیطی باید به طور جدی مورد توجه قرار گیرد. مالیات

با آب مانند انرژی و کودهای  های مرتبطتوانند باشند که بر نهادههای زیست محیطی میسیاست
شود تواند از آنها استفاده کند. به سایر پژوهشگران پیشنهاد میشوند و دولت میشیمیایی وضع می

دهی ( به وزنBWM) ، روش بهترین بدتریAHP ،ANPهای آماری ازجمله: با استفاده از تکنیک
یک از متغیرها در و اولویت بندی عوامل شناسایی شده بپردازند و اهمیت وزن هر 

گذاری خرید تضمینی گندم را مشخص نمایند. به سایر عالقمندان به حوزه خرید خطمشی
شود تالش کنند تا در یک سازمان مرتبط مانند شرکت بازرگانی دولتی ایران تضمینی پیشنهاد می

اسایی مدل پیشنهادی را بررسی نمایند و بدنبال آسیب شناسی دقیق در هر کدام از مقوالت شن
شده پژوهش و مشخص کردن مشکالت خرید تضمینی گندم باشند. محقق در این پژوهش با 

گذاری خرید تضمینی گندم پرداخته است توجه به اهمیت کاالی گندم به طراحی مدل خطمشی
شود، نسبت به طراحی مدل یا چارچوب برای اجرای خرید گران پیشنهاد میبه سایر پژوهش

 ی اساسی اقدام نمایند.تضمینی سایر کاالها
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