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چکیده 
ها ي پیوند دهنده و قوام بخش، این ارتباطچون مادهبازار محصوالت کشاورزي یک نظام ارتباطی میان افراد است که اعتماد هم

119ز و کـشاور 110در این مطالعه با استفاده از نظرهـاي  . شودهاي تجاري مییابی به هدفدارد، و موجب دست   را سرپا نگه می   
یی براي انتخاب نمونه از روش تصادفی چند مرحله. تاجر، عوامل موثر بر افزایش اعتماد در بازار پسته در استان کرمان بررسی شد     

بررسـی اثـر عوامـل اقتـصادي و     . ستگی پیرسون و تخمین رگرسیون تحلیـل شـد  بهاي همنتایج با استفاده از آزمون  . استفاده شد 
ي باالتر، صادر کننده بودن، افزایش سـطح        ها به بازار نشان داد که افزایش سن، سابقه        ي اعتماد آن  ر اندازه گویان ب اجتماعی پاسخ 

گردد، در حالی است که افـزایش سـواد باعـث    ها میمالکیت و جاگیر شدن در شهر،  متغیرهایی است که باعث افزایش اعتماد آن      
ي اعتمـاد در بـازار پـسته، شـهرت و           ترین عوامل ایجـاد کننـده     تاجران، مهم از دیدگاه کشاورزان و     . شودکاهش سطح اعتماد می   

اعتمادي نپرداختن به موقع پول از سوي خریدار و  نبود معیارهـاي کیفـی           ي بی ترین عوامل ایجاد کننده   ي خریدار، و مهم   سرمایه
افزایش اعتماد در بازار پسته نشان داد که گیري تمایل به پرداخت کشاورزان و تاجران براياندازه. مشخص در قیمت گذاري است   

ریـال بـر   43/507و 07/279تمایل به پرداخت کشاورزان و تاجران براي افزایش اعتماد در بازار پسته به طـور متوسـط برابـر بـا      
ل  طراحـی سـازمان یـا    کارها شاماین راه. کار براي افزایش اعتماد در بازار پسته پیشنهاد شدراه4با توجه به نتایج     . کیلوگرم است 

هـاي برگـشتی و تـاخیري خریـداران از سـوي          یی براي تضمین معامالت میان خریداران و فروشندگان، اعالم تعداد چک          موسسه
هاي مشترك براي افزایش اعتمـاد در بـازار پـسته اسـت، کـه       ها، ایجاد صندوق نظرخواهی و پیشنهاددهی و برقراري جلسه        بانک

.گویان مشخص گردیدنظر پاسخبندي آن بر اساساولویت

JEL: Q13طبقه بندي 
اعتماد، بازار پسته، کرمان: هاي کلیديواژه

ي تحقیقات پسته کشورعضو هیات علمی موسسه1
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مقدمه 
اعتماد به معنـاي  . هاي اقتصادي شد  میالدي وارد بحث   1990ي  مفهوم علمی اعتماد  از دهه     

بـر مبنـاي ایـن       ایـن بـاور   ). 1995فوکویامـا،   (رود  باور به عملی است که از دیگران انتظار می        
اعتماد . کننددهند، یا از انجام آن پرهیز می      یی را انجام می   احتمال است که دیگران کارهاي ویژه     

قراردادهاي رسمی، غیر رسمی، کتبـی، شـفاهی    (بندي افراد به تعهداتشان     به معنی اعتقاد به پاي    
ی اسـت کـه فـرد بـراي     اعتماد نیرویی درون. اجتماعی است–هاي اقتصادي   بستاندر بده ...) و  

افزایش اعتمـاد   ). 1385رنانی و همکاران،    (برقراري تعامل با دیگران ناگزیر به داشتن آن است          
هاي مختلف دیگـر،    هاي و کمک به حقوق مالکیت و جنبه       بستاني بده تواند با کاهش هزینه   می

مـاد بـه اشـخاص      اعت. سزایی داشته باشـد   ها و نهادهاي مختلف جامعه تاثیر به      بر کارآیی بخش  
هـا را  ي تشخیص احتماالت را کاهش دهند و بررسـی شـرایط آن  کند تا بتوانند هزینه   کمک می 

توانـد از راه تـضمین      بـرد، مـی   یی که از اعتماد و اطمینان بهره مـی        جامعه. مقرون به صرفه کند   
رحمـانی و  (هاي مربوط به سیستم قانونی را نیز کاهش دهد کرد و اجراي قراردادها، هزینه  عمل

معتقد است که اعتماد بـه طـور عمـومی          ) 2004(لسلی  ). 1380ازکیا و غفاري،    : 1386امیري،    
به نظر وي براي حل موثر مسایل نیازمند به اعتماد هـستیم،            . به معناي پرهیزکاري و پاکی است     

هـایی کـه در میـان خـود اعتمـاد را     گروه. گرددو اعتماد باعث روان سازي روابط اجتماعی می    
شـان  کـشورهایی کـه شـهروندان     . شان را تعریـف کننـد     توانند اهداف دهند بهتر می  گسترش می 

. تري اندي بیشدرصد باالتري از اعتماد را دارند، داراي رشد اقتصادي باالتر و درآمد سرانه
پس بایـد در کنـار   . ي اقتصادي انکار ناپذیر استبنابراین نقش اعتماد در رشد و توسعه     

ي مـواردي  از جملـه . عوامل، به ایجاد اعتماد و افزایش آن در جوامع توجه ویژه نشان داد       دیگر
تواند در آن نقش بسیار مـوثري داشـته باشـد، بـازار و روابـط میـان خریـداران و              که اعتماد می  

معتقد است که رقابت در میان تولیـد کننـدگان باعـث شـده             ) 1994(گانسن  . فروشندگان است 
به نظر  . به دنبال به دست آوردن روابط پایدار و بلند مدت با مشتریان خود باشند              هااست که آن  

از نظر اهمیت اعتماد در بـازار توجـه        . تواند در این زمینه نقش اساسی بازي کند       وي، اعتماد می  
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معتقد است که بازار محـصوالت      ) 2000(ویلسون  . یی به محصوالت کشاورزي شده است     ویژه
ي پیونـد دهنـده و   نظام ارتباطی میان افراد است که اعتماد به عنـوان مـاده      کشاورزي شامل یک    

. شـود یابی به اهداف تجـاري مـی  دارد و موجب دستها را سرپا نگه می    قوام بخش، این ارتباط   
هـا، اولـین محـرك ایجـاد رقابـت در           ي اعتماد در درون و بیرون بنگـاه       تقسیم اطالعات بر پایه   

بـه عبـارت دیگـر      . گـردد ها می بستاناطمینانی در بده  باعث کاهش بی   اعتماد. فضاي بازار است  
اعتماد به این که طـرف مقابـل قـرارداد، در           . گردداعتماد باعث کاهش خطرپذیري معامالت می     

طلبانـه عمـل نمایـد،    مواردي که در قرارداد آورده نشده است، صادقانه و بـدون رفتـار فرصـت         
. گرددباعث ایجاد ارزش اقتصادي می

هاي مختلف بازار رسانی پـسته در       دهد که در کانال   نشان می ) 2006(ي صداقت   مطالعه
هـاي کـارآیی    یکی از علـت   . ي رفسنجان کارآیی باالتري دارد    ایران، تعاونی تولیدکنندگان پسته   

ن تـر بـود  از عوامـل پـایین  . ها اسـت بستانتر آن در بده  هاي پایین باالتر این تعاونی وجود هزینه    
تـر کـشاورزان بـه آن    هاي این شرکت نسبت به تاجران خصوصی اعتماد بیش   بستاني بده هزینه
دهـد کـه یکـی از عـواملی         نشان مـی  ) 1388(ي عبدالهی عزت آبادي و همکاران       مطالعه. است

ایـن  . اعتمادي کشاورزان به تاجران خـصوصی اسـت       کاهش رقابت در میان خریداران پسته بی      
ي ه است که با وجود تعداد بسیار زیاد دالل، واسطه، تاجر و صـادر کننـده         اعتمادي سبب شد  بی

این مساله باعث ایجاد    . رسی داشته باشند  پسته، کشاورزان در عمل به تعداد کمی خریدار دست        
مـورد  ... انحصار در بازار براي تجاري شده است که به علت دارایی مالی باال، شهرت، اعتبار و                 

اگر بتوان با افـزایش اعتمـاد       . اند تري  از بازار را به خود اختصاص داده        یشاعتماد اند و سهم ب    
توان رقابت در بازار پـسته  در بازار پسته، تعداد خریدار مورد قبول کشاورزان را افزایش داد، می        

. گـردد ي خود باعث افزایش کارآیی بازار و منافع آن مـی افزایش رقابت نیز به نوبه    . را زیاد کرد  
کارهایی براي افزایش اعتماد در بازار پسته، نقش مهمی         تواند با دادن راه   این، این بررسی می   بنابر

. در باال بردن رفاه مصرف کنندگان و تولید کنندگان پسته داشته باشد
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روش تحقیق
شود، نخست با   براي بررسی عواملی که باعث تقویت و یا تضعیف اعتماد در بازار پسته می             

هـا، مـوارد   آن1و مراجعه به بـازخورد Amazonو eBayهاي اینترنتی حراجی  از سایت استفاده  
این . گردد، مشخص شد  یی که باعث کاهش و یا افزایش اعتماد در بازارهاي مختلف می           عمومی

ي شهرت، نپرداختن به موقع پـول معاملـه و          ي سرمایه، اندازه  موارد شامل پیش پرداخت، اندازه    
بندي موارد تقویـت    هاي تئوري، دسته  بر این، با مراجعه به مطالعات قبلی و پایه        افزون  . است... 

هـاي مـشترك میـان      مـواردي ماننـد وجـود جلـسه       . و تضعیف اعتماد در بازار مشخص گردید      
رسـانی،  ي قـضاییه، چـک، سیـستم اطـالع        خریداران و فروشندگان، قوانین تجاري کشور، قـوه       

در ایـن خـصوص   ... برگشتی، سیستم تضمین معـامالت و   هاي  سیستم بازخورد در اعالم چک    
گویـان  نامه تنظیم شد و با مراجعه بـه پاسـخ         این موارد در قالب پرسش    . مورد توجه قرار گرفت   

ها در مورد نقش هر یـک از عوامـل مـورد نظـر در               ، دیدگاه آن  )تولید کنندگان و تاجران پسته    (
هـاي چنـد    براي ایـن کـار از پرسـش       . گیري شد هکاهش و یا افزایش اعتماد در بازار پسته انداز        

گویان مطـرح شـد، و مـوارد        هایی نیز به صورت باز براي پاسخ      پرسش. یی استفاده گردید  گزینه
. گردد سنجیده شدها باعث تقویت و یا تضعیف اعتماد در بازار پسته میدیگري که به نظر آن

اعتماد در بـازار پـسته، نخـست بـا          ها و ابزارهاي مناسب براي افزایش       براي طراحی روش  
ي اعتماد در   هاي رایج ایجاد کننده   ها، روابط و شبکه   مراجعه به مطالعات گذشته، نهادها، سازمان     

نامـه،  بنـدي ایـن سـاختارها و تنظـیم آن در پرسـش            با دسته . بازارهاي مختلف مشخص گردید   
یی مطـرح   صورت چند گزینه  ها نخست به    پرسش. ها پرسیده شد  ي آن دیدگاه کشاورزان درباره  

ها بـراي   گویان، تمایل آن  هاي مورد قبول پاسخ   ي بعد، با مشخص شدن روش     در مرحله . گردید
هـا بـراي افـزایش      ایـن روش  . ها به صورت کمی و ریالی پرسـیده شـد         مشارکت در این روش   

گـو  براي این منظور نخست یک حق اشتراك فرضی به پاسخ         . اعتماد در بازار پسته مطرح است     

1 Feedback forum
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شـد  شد مقدار آن افزایش، و اگر پذیرفتـه نمـی         اگر مقدار پیشنهادي پذیرفته می    . پیشنهاد گردید 
گو براي  ترین تمایل به پرداخت پاسخ    این روند تا جایی ادامه پیدا کرد که بیش        . یافتکاهش می 

ـ    . مشارکت در ساختار پیشنهادي براي افزایش اعتماد در بازار پسته مشخص شد            ن، عالوه بـر ای
براي افزایش اعتماد در بازار ساختارهاي سنتی و رایج فعلی مورد استفاده در بازار پـسته، ماننـد      

در ایـن مـورد از   . گویـان پرسـیده شـد   ي مقبولیت هر مورد نیز از پاسـخ  پرداخت، و درجه  پیش
هاي نیز به صورت باز مطرح شـد و پیـشنهادهاي       پرسش. یی استفاده شد  هاي چند گزینه  پرسش

گردد گرفتـه  ها و ابزارهایی که باعث تقویت اعتماد در بازار پسته می         گویان در مورد روش   خپاس
. شد

ها و ابزارهاي مختلـف در  گو در پذیرش روشپس از مشخص شدن تمایل به پرداخت پاسخ       
. افزایش اعتماد در بازار پسته، اثر عوامل اقتصادي اجتماعی موثر بر ایـن تمایـل مـشخص شـد                  

هاي رگرسیون و ضریب همبستگی پیرسون استفاده گردید متغیر وابسته          ن منظور از مدل   براي ای 
گویـان  هـاي اقتـصادي اجتمـاعی پاسـخ       گو، و متغیرهاي مستقل ویژگی    تمایل به پرداخت پاسخ   

توان مـدل ریاضـی را بـه صـورت زیـر            طور خالصه می  به.  بود... مانند سن، جنسیت، سواد و      
: نوشت

)1(WTP = A + B1X1 + … + BnXn

هـا و ابزارهـاي مختلـف    گو در پذیرش روشتمایل به پرداخت پاسخ    WTPي باال   ر رابطه د
. متغیرهاي مستقل شامل عوامل اقتصادي اجتماعی استXnتا X1در افزایش اعتماد، و 

و ي حـضوري  نامـه و به کمک پرسش) پیمایشی(آمار و اطالعات پروژه به صورت میدانی   
نامـه یـک    ي تکمیـل پرسـش    مدت دوره . آوري گردید داران و تاجران پسته جمع    مصاحبه با باغ  

ي کـشاورزان از    ي بررسـی شـده    براي انتخاب نمونه  . بود 1389تا اواسط    1388سال از اواسط    
هـاي بررسـی از اسـتان کرمـان         نمونـه . یی استفاده شـد   روش نمونه گیري تصادفی چند مرحله     

ي کـشور  درصدي این اسـتان در تولیـد پـسته        70انتخاب استان کرمان سهم     علت  . انتخاب شد 
ي پسته یعنی انـار، رفـسنجان، کرمـان،         در استان کرمان، پنج شهرستان اصلی تولید کننده       . است
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هاي شهرسـتان جـزء نمونـه قـرار         ي بعد، تمام بخش   در مرحله . سیرجان و زرند انتخاب شدند    
پـس از آن در هـر بخـش         . اي مختلف مشخص گردیـد    هسپس تعداد روستاهاي بخش   . گرفت
ي کـشاورزان بررسـی     ي بعد، نمونه  در مرحله . ي روستاهاي بررسی تصادفی انتخاب شد     نمونه

. کار هر روستا تهیـه شـد      فهرست کاملی از کشاورزان پسته    . ي هر منطقه مشخص گردید    شونده
کـشاورز  110در مجمـوع  . کـار انتخـاب گردیـد   پسته5سپس به صورت تصادفی از هر روستا  

ي تاجران نیز از روش نمونه گیري تـصادفی         براي انتخاب نمونه  .  کار مورد مصاحبه شدند   پسته
هـاي تکمیـل شـده از سـوي کـشاورزان هـر شهرسـتان،               نامـه ز پرسش با استفاده ا  . استفاده شد 

فعال هـر  سپس از فهرست تاجران   . ي آن شهرستان تهیه گردید    فهرستی از تاجران خریدار پسته    
تـاجر   119در مجمـوع    . نامه مشخص شد  شهرستان، تصادفی تعدادي تاجر براي تکمیل پرسش      

مایکـل و  (ي زیـر محاسـبه شـد    حجم نمونه در هر مورد با استفاده از رابطه        . پسته مصاحبه شد  
):1989کارسون، 

)2(
22 ˆˆ
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n    ،حجم نمونهt  ي  مقدار آمارهt-student  ،RWTP ي  اندازهWTP    برآورد شده وd  درصـد
شـود و   از سوي محقـق تعیـین مـی        dمقدار  . است) واقعی TWTP)WTPو   RWTPاختالف  
براي محقق پذیرفتنی است؛ مقـدار       WTPدهد که چند درصد انحراف از مقدار واقعی         نشان می 
سـون،  مایکـل و کار   (اسـت    3/0و   05/0گذاري مـشروط میـان      در مطالعات ارزش   dپذیرفتنی  

1989.(

نتایج و بحث
هاي اعتمـاد، از ضـریب همبـستگی        براي بررسی اثر عوامل اقتصادي اجتماعی بر شاخص       

دهد که عوامل اقتصادي اجتماعی کـشاورزان       نشان می  2و   1نتایج جدول   . پیرسون استفاده شد  
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ـ . ها به فرد ناشناس در اولین برخورد ندارد       ي اعتماد آن  هیچ تاثیري بر اندازه    ه عبـارت دیگـر،     ب
ایـن در حـالی اسـت کـه         . هاي مساوي دارند  کشاورزان با هر نوع ویژگی، در این مورد دیدگاه        

تاجران با سواد باالتر، داراي شغل دایمی تجارت، و مستقر در شهر در اولـین برخـورد درصـد                   
تـر  کـشاورزان بـا سـطح مالکیـت بـاالتر و تولیـد بـیش         . اعتماد باالتري به افراد ناشناس دارنـد      

تري به خرید قـسطی     نسبت به کشاورزان کوچک و خرده مالک اعتماد بیش        ) کشاورزان بزرگ (
این در حالی است که تـاجران بـا شـغل دایمـی تجـارت و                . محصول از سوي خریداران دارند    

تـري بـه خریـد      تاجرانی که در شهرها مستقر اند و معتقد به عادالنه بودن سود اند، اعتماد بیش              
دهـد کـه شـغل فرعـی     چونین نشان میهم2و 1نتایج جدول . خریداران دارندقسطی از سوي    

در مقابـل، سـطح     . کنـد ها را به قیمت پیشنهادي خریداران کم اعتمادتر می        داشتن کشاورزان آن  
هـاي پیـشنهادي خریـداران      تـر بـه قیمـت     مالکیت باالتر و استقرار در شهر باعث اعتمـاد بـیش          

تـري بـه   تجـارت، اعتمـاد بـیش   يتاجران معتقد به سود عادالنهاین در حالی است که . شودمی
يپـسته يتري دارند، بـه نمونـه  نیز کشاورزانی که تولید بیش   . قیمت پیشنهادي خریداران دارند   

يافـزایش سـن تـاجر، سـابقه       . کل محصول اعتماد باالتري دارنـد      يداده شده به عنوان نماینده    
از سوي تاجر و استقرار در شهر باعث شده است تا اعتمـاد  ي خرید و فروش پستهتاجر، اندازه 
. تر شودکل محصول بیشيداده شده از سوي فروشندگان به عنوان نمایندهيوي به نمونه
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هاي اعتماد ضریب همبستگی پیرسون میان عوامل اقتصادي و اجتماعی و شاخص). 1(جدول 
در میان کشاورزان

امل اقتصادي اجتماعیعو

هاي اعتمادشاخص
ــن  ســـــ

کشاورز
ســــــواد 

کشاورز
داشتن شـغل   

فرعی 
کـــل بـــاغ  
تحت تملک

ــارور  ــاغ بـ بـ
تحت تملک

ي تولید  اندازه
86سال 

ــدازه ي انــــ
ــال   ــد س تولی

87

ــدازه ي انــــ
ــال   ــد س تولی

88

محل فـروش   
پسته شهر

ي اعتماد به فرد ناشناس     اندازه
در اولین برخورد

---------

ــدازه ــد  ي اعان ــه خری ــاد ب تم
قسطی از سوي خریداران

-159/0٭175/0٭_193/0٭٭201/0٭٭---

ــدازه ــت  ان ــه قیم ــاد ب ي اعتم
پیشنهادي خریداران

199/0٭٭---186/0٭198/0٭٭-305/0٭٭٭--

ــهانــدازه يي اعتمــاد بــه نمون
يفروشنده به عنـوان نماینـده     

کل محصول

___215/0٭٭-----

ي اعتماد به قوانین براي     اندازه
تسهیل تجارت

----189/0٭_____

ي اعتماد به دولت بـراي   اندازه
تسهیل تجارت 

_________

ــدازه ــوه  ان ــه ق ــاد ب يي اعتم
قضاییه براي تسهیل تجارت

_________

ي اعتمــاد بــه چــک در انــدازه
تضمین معامالت

_______-174/0٭167/0٭

ــو و انــدازه ي اعتمــاد بــه رادی
ــازي   ــفاف س ــون در ش تلویزی

بازار

_________

حاضــر بــه فــروش پــسته بــه 
خریدار شناس بدون دریافـت     

چک

___-177/0٭_____

حاضــر بــه فــروش پــسته بــه 
خریدار ناشناس بدون دریافت    

چک

_________

%1، و 5، 10به ترتیب معنی دار در سطوح : ٭٭٭و ٭٭، ٭هاي تحقیقماخذ یافته
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يتوان گفـت کـه کـشاورزان مـورد مطالعـه تفـاوتی در زمینـه               می 1با توجه به جدول     
هاي اعتماد مربوط به سـه قـوه مقننـه،          هاي اقتصادي اجتماعی و عوامل موثر بر شاخص       ویژگی

، افـزایش سـطح     2ر حالی است که بر اسـاس نتـایج جـدول            این د . اندمجریه و قضاییه نداشته     
نیـز دارنـدگان شـغل      . ها به این سه قـوه شـده اسـت         تر آن اعتمادي بیش سواد تاجران باعث بی   

در مقابـل،   . مقننه داشـته انـد     يخشک اعتماد کمتري به قوه     يدایمی تجارت و خریداران پسته    
مقننـه، مجریـه و قـضاییه    يتري به سـه قـوه  صادر کنندگان و تاجران مستقر در شهر اعتماد باال 

کـه سـواد    افزایش سن کشاورز و تاجر باعث افزایش اعتماد به چک شده است، در حالی             . دارند
تاجران معتقد بـه عادالنـه بـودن سـود از تجـارت پـسته،          . ها این اعتماد را کاهش داده است      آن

تـري بـه رادیـو و    یـز اعتمـاد بـیش   تاجران مستقر در شـهر ن . تري به چک داشته اند    اعتماد بیش 
در نهایت، سواد تاجر و داشتن شغل دایمی تجارت پسته باعث شده اسـت تـا                . تلویزیون دارند 

. تري به فروش پسته به خریداران ناشناس بدون دریافت چک داشته باشنداعتماد بیش

هاي ضریب همبستگی پیرسون میان عوامل اقتصادي و اجتماعی و شاخص). 2(جدول
اعتماد در میان تاجران پسته

عوامل اقتصادي اجتماعی
ــن هاي اعتمادشاخص ســـ

تاجر
ي ســـابقهسواد تاجر

تاجر
ــشغل  تجارتـ

دائمی
ــد  درصــــ
خرید پـسته   

خشک

درصـــــد 
صادرات

ــل  کــــ
ــد  خریــ

پسته

ــه  عادالنــ
بودن سود

ــل  محــــ
ــروش  فــ

شهر
ي اعتماد بـه فـرد ناشـناس در         اندازه

اولین برخورد
170/0٭------245/0٭٭٭-

ي اعتماد بـه خریـد قـسطی از     اندازه
سوي خریداران

175/0٭220/0٭٭---259/0٭٭٭___

ي اعتماد به قیمـت پیـشنهادي       اندازه
خریداران

-186/0٭-------

فروشـنده   يي اعتماد به نمونه   اندازه
کل محصوليبه عنوان نماینده

242/0٭٭-188/0٭---260/0٭٭٭-222/0٭٭
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)2(ادامه جدول 

هاي اعتمادشاخص
ــن  ســـ

تاجر
ي ســـابقهسواد تاجر

تاجر
ــشغل  تجارتـ

دائمی
ــد  درصــــ
خرید پـسته   

خشک

درصــــــد 
صادرات

ــل  کــــ
ــد  خریــ

پسته

عادالنــــه 
بودن سود

ــل  محــــ
فــــروش  

شهر
ــدازه ــراي  ان ــوانین ب ــه ق ــاد ب ي اعتم

تسهیل تجارت
---174/0٭-199/0٭٭-181/0٭---

به دولت براي تسهیل ي اعتماد اندازه
تجارت 

--------163/0٭-

ي قضاییه براي  ي اعتماد به قوه   اندازه
تسهیل تجارت

227/0٭٭-------170/0٭-

ي اعتماد به چـک در تـضمین        اندازه
معامالت

-171/0٭------157/0٭174/0٭

ي اعتماد به رادیو و تلویزیـون       اندازه
زاردر شفاف سازي با

212/0٭٭----223/0٭٭----

حاضر به فروش پـسته بـه خریـدار         
شناس بدون دریافت چک

-----156/0٭-217/0٭٭-

حاضر به فروش پـسته بـه خریـدار         
ناشناس بدون دریافت چک

---------

هاي تحقیقماخذ یافته
%1، و 5، 10دار در سطوح به ترتیب معنی: ٭٭٭و ٭٭، ٭

هـاي  گویان بـر اعتمـاد، دیـدگاه    عالوه بر بررسی عوامل اقتصادي اجتماعی واقعی پاسخ       
نتایج در  . اعتمادي در بازار پسته نیز پرسیده شد      اعتماد و بی   يها در مورد عوامل ایجاد کننده     آن

. آمده است6تا 3هايجدول



51...بررسی امکان افزایش اعتماد در بازارداخلی

اعتماد در بازار پستهيکنندهدیدگاه کشاورزان در خصوص عوامل ایجاد ). 3(جدول 
)هادرصد پاسخ: واحد(

پاسخ کشاورزان
متغیر

نمی دانممتوسط به باالخیلی زیادزیادمتوسطکمخیلی کمصفر
51/1685/2351/1601/1144/2867/312/4300/0پیش پرداخت

78/270/333/837/2033/3348/3118/8500/0تاجريمقدار سرمایه
83/150/534/760/1537/4036/2933/8500/0ي شهرت تاجراندازه
67/393/1134/761/2686/3460/1507/7700/0کار بودن تاجرپسته

هاي تحقیقیافته: ماخذ

اعتماد در بازار پستهيدیدگاه تاجران در خصوص عوامل ایجاد کننده). 4(جدول 
)هادرصد پاسخ: واحد(

سخ تاجرانپا
نمی دانممتوسط به باالخیلی زیادزیادمتوسطکمخیلی کمصفرمتغیر

65/1479/1376/772/2672/2634/1078/6300/0پیش پرداخت
54/254/208/571/1259/3552/4182/8900/0تاجريمقدار سرمایه

84/000/068/140/870/4338/4548/9700/0ي شهرت تاجراندازه
85/078/663/771/1269/5134/2074/8400/0کار بودن تاجرپسته

هاي تحقیقیافته: ماخذ

اعتمـاد در بـازار پـسته از    يتـرین عوامـل ایجـاد کننـده    دهد که مهمنشان می 4و   3جدول  
شـهرت خریـدار در اولویـت       . خریـدار اسـت    يدیدگاه کشاورزان و تاجران، شهرت و سرمایه      

ي خریدار نیز به علت کاهش احتمال ورشکستگی وي باعث ایجاد جو اعتماد در              سرمایه. است
کار بودن خریدار از دیدگاه کشاورزان و تاجران عامل مهمـی در            پسته. گرددمیان مشتریانش می  

يپـسته هـستند در درجـه   يافرادي که خود تولید کننـده   . ایجاد جو اعتماد در بازار پسته است      
هاي احتمـالی ناشـی از تجـارت و بنـابراین جلـوگیري از              ي جبران زیان  یی برا نخست، سرمایه 
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این دو مـساله باعـث      . تري به حفظ بازار پسته دارند     بیش ياین افراد عالقه  . ورشکستگی دارند 
پیش پرداخت در معامالت، هـر چنـد        . ها داشته باشند  تري به آن  شود تا مشتریان اعتماد بیش    می

بی در ایجـاد اعتمـاد دارد، امـا کـشاورزان بـراي آن اهمیتـی قایـل        از دیدگاه تاجران اهمیت نس    
توانـد  به عبارت دیگر، پیش پرداخت سهم کوچکی از پول معامله از سوي خریدار نمی             . نیستند

. مبلغ ایجاد اعتماد کنديبراي پرداخت بقیه
داختن بـه موقـع   اعتمادي، نپرترین عامل ایجاد کننده بیدهد که مهمنشان می  6و   5جدول  

پرداخت نکردن، اگر بیش از یک نوبـت باشـد، بـه شـدت اعتمـاد                . پول از سوي خریدار است    
با این وجود، حتی یک نوبت پرداخت نکردن پـول          . دهدفروشندگان به خریداران را کاهش می     

به عبارت دیگر، براي خریـداران پـسته نگـه          . شوداعتمادي می از نظر کشاورزان باعث ایجاد بی     
زیـرا حتـی یـک      . ترین عامل ایجاد اعتماد است بسیار سخت اسـت        شتن شهرت خود که مهم    دا

بنابراین خریداران پسته   . تواند این شهرت را از میان ببرد      نوبت پرداخت نکردن به موقع پول می      
کار در بازار پسته در بلند مدت دارند، باید پول را به موقع به فروشـندگان                 ياگر تمایل به ادامه   

.دازندبپر
اعتمادي در بازار پسته بیيدیدگاه کشاورزان در مورد عوامل ایجاد کننده). 5(جدول 

)هادرصد پاسخ: واحد(
پاسخ کشاورزان

زیادمتوسطکمخیلی کمصفرمتغیر
خیلی 
زیاد

متوسط به 
باال

نمی 
دانم

پرداخت نکردن به موقع یک نوبت پول از 
سوي خریدار

75/268/1452/2752/2777/2475/204/5500/0

پرداخت نکردن به موقع بیش از یک نوبت پول 
از سوي خریدار

17/217/200/026/396/3643/5567/9500/0

گذاري نکردن کل محصول از سوي قیمت
اولیهينمونهيخریدار به اندازه

93/008/1389/1563/1906/4241/810/7000/0

گرفته شده از سوي ي افت در نظراندازه
24/1529/1428/1457/800/4062/719/5600/0خریدار

92/042/643/1794/2204/4426/824/7500/0نبود معیارهاي کیفی مشخص در قیمت گذاري
هاي تحقیقیافته: ماخذ
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اعتمادي در بازار پسته بیيدیدگاه تاجران در مورد عوامل ایجاد کننده). 6(جدول 
)هادرصد پاسخ: احدو(

پاسخ تاجران

صفرمتغیر
خیلی 

کم
زیادمتوسطکم

خیلی 
زیاد

متوسط 
به باال

نمی 
دانم

پرداخت نکردن به موقع 
یک نوبت پول از سوي 

خریدار
90/638/1617/3045/2838/1672/155/4600/0

پرداخت نکردن به موقع 
بیش از یک نوبت پول از 

سوي خریدار
87/180/267/476/1704/2886/4466/9000/0

نبود قیمت گذاري کل 
محصول از سوي خریدار 

اولیهينمونهيبه اندازه
77/173/908/781/1698/5362/1041/8100/0

ي افت در نظر گرفته اندازه
شده از سوي خریدار

55/2278/1061/1984/755/2267/1606/4700/0

نبود معیارهاي کیفی 
مشخص در قیمت گذاري

26/553/1054/1744/2544/2579/1567/6600/0

هاي تحقیقیافته: ماخذ

اعتمادي در بازار پـسته،     ، یکی دیگر از عوامل مهم در ایجاد بی        6و   5طبق نتایج جدول    
داده شده از سـوي      ياولیه ينمونه ينبود قیمت گذاري کل محصول از سوي خریدار به اندازه         

. فروشنده است
کل محـصول خـود،   يگفتنی است که در اغلب موارد، فروشندگان پیش از فروش و عرضه           

در بعـضی مـوارد، خریـدار در     . دهنـد ی را براي قیمت گذاري به خریدار نشان مـی         یابتدا نمونه 
نـشان داده    يتر کل محـصول نـسبت بـه نمونـه         کیفیت پایین  يهنگام تحویل محصول به بهانه    

تر موارد غیر واقعـی اسـت،       این مساله که در بیش    . کندتري را پیشنهاد می   هاي پایین متشده، قی 
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کیفیت محصول پسته باعـث ایجـاد   يي گسترده دامنه. باعث کاهش اعتماد مشتریان خواهد شد     
ردیف آخر جـدول    (به عبارت دیگر، نبود معیارهاي کیفی مشخص        . چونین شرایطی شده است   

وجـود آمـدن    اعتمادي در بازار پسته است، باعث بـه       یگري در ایجاد بی   که خود عامل د   ) 6و   5
بنابراین توجه بـه تعریـف      . شوداولیه می  يشرایط قیمت گذاري نامساوي کل محصول و نمونه       

. رسدهاي کیفی در قیمت گذاري پسته الزم به نظر میمعیارها و شاخص
گرفتـه شـده از سـوي خریـدار عـاملی           ي افت وزن در نظر      از دیدگاه کشاورزان، اندازه   

ایـن در حـالی اسـت کـه         ). 5جـدول   (اعتمادي در بازار پسته گردد      تواند باعث بی  است که می  
علت آن کاهش وزن محصول در ابتداي فصل        ). 6جدول  (تاجران به این مساله اعتقادي ندارند       

جریان انبار داري،    این در حالی است که در طول سال و در         . برداشت و تغییر رطوبت باال است     
يبنابراین در ابتـداي فـصل کـه اغلـب پـسته       . یابدشود و وزن آن کاهش می     خشک می  يپسته

، اهمیـت کـاهش وزن      )1388عبدالهی عزت آبادي و همکـاران،       (رسد  کشاورزان به فروش می   
هاي مختلف تمایـل    شاخص 8و   7در جدول   .  شوداعتمادي می تر است، و باعث ایجاد بی     بیش

.پرداخت اعتماد در بازار پسته آمده استبه

تمایل به پرداخت کشاورزان و تاجران براي افزایش اعتماد در بازار پسته). 7(جدول 
پاسخ تاجرانپاسخ کشاورزان

متغیر
میانگینترینبیشحداقلمیانگینترینبیشترینکم

تمایل به پرداخت براي افزایش اعتماد در بازار 
)ر کیلوگرمریال ب(پسته 

0500007/27902100043/507

تمایل به پرداخت براي تضمین معامالت در 
)ریال بر کیلوگرم(بازار پسته 

01000094/7590350070/306

هاي تحقیقیافته: ماخذ



55...بررسی امکان افزایش اعتماد در بازارداخلی

تمایل به همکاري تاجران براي افزایش اعتماد در بازار پسته ).  8(جدول 
)هادرصد جواب: واحد(

خیربلهمتغیر
خـود بـراي ایجـاد اعتمـاد     يآیا با انتشار اطالعات مربوط به قیمت و مقدار خرید و فروش پسته  

31/7769/22موافق اید؟

96/6404/35هاي وصول نشده یا تاخیري خود براي ایجاد اعتماد در بازار پسته موافق اید؟آیا با اعالم چک
هاي تحقیقیافته: ماخذ

دهد که به طور متوسط تمایل بـه پرداخـت کـشاورزان و تـاجران بـراي                 نشان می  7جدول  
ایـن  . ریال بر کیلوگرم اسـت     43/507و   07/279افزایش اعتماد در بازار پسته به ترتیب برابر با          

در حالی است که براي تضمین کامل معـامالت، بـراي افـزایش اعتمـاد کـشاورزان تمایـل بـه                     
دلیـل تمایـل کـشاورزان بـه       . انـد تري داشـته    پرداخت پایین  پرداخت باالتر، و تاجران تمایل به     

تر براي تضمین معامالت براي افزایش اعتماد این است که تضمین معـامالت اثـر             پرداخت بیش 
ي بعـد باعـث ایجـاد       مستقیمی بر برگشت پولشان دارد، در حالی که ایجـاد اعتمـاد در مرحلـه              

. گـردد با یک وقفه باعث تـضمین معـامالت مـی   به عبارت دیگر، ایجاد اعتماد . شودتضمین می 
تر بـودن  علت کم. تري براي تضمین معامالت هستندبنابراین کشاورزان حاضر به پرداخت بیش   

تمایل تاجران براي تضمین نسبت به ایجاد اعتماد، این است که در ایجاد اعتماد کل بازار پـسته                
-که تضمین معامالت تنها در مورد معامالت سـمت خریـداران در نظـر           در نظر است، در حالی    

بیند تـا   به عبارت دیگر، تاجر نیازي به تضمین معامالت خود با فروشندگان نمی           . شودگرفته می 
در مقابل این فروشنده اسـت کـه بایـد بـراي            . یی پرداخت نماید  نیاز باشد براي انجام آن هزینه     

این در حالی اسـت کـه در ایجـاد اعتمـاد خریـداران و       . نمایدتضمین برگشت پول خود هزینه      
از یک طرف خریدار باید میـان خـود و فروشـنده اعتمـادي ایجـاد         . فروشندگان اند که مهم اند    

از طرف دیگر فروشنده باید میـان       . تري از فروشندگان به وي پسته بفروشند      نماید تا تعداد بیش   
. پول خود را به طور کامل و بدون تاخیر دریافت کندخود و خریدار اعتمادي ایجاد نماید تا 
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درصـد تـاجران     77به طوري کـه بـیش از        . است 7نتایج جدول    ينیز تایید کننده   8جدول  
براي افزایش اعتماد در بازار پسته حاضر به انتشار اطالعات مربوط به قیمت و مقـدار خریـد و               

یز حاضر اند بـراي افـزایش اعتمـاد در بـازار     درصد تاجران ن70نزدیک به  . فروش خود هستند  
به عبارت دیگر، منافع ناشی از افـزایش  . هاي برگشتی و تاخیري خود را اعالم نمایند  پسته چک 

یی است که تاجران و کشاورزان آمادگی دارند براي رسیدن به آن            اعتماد در بازار پسته به اندازه     
درصد تاجران متخلف یا بـسیار محافظـه کـار    30ها رسد که تنبه نظر می . مبلغ کافی را بپردازند   

30ایـن  . در بازار وجود دارند، و از همین روي حاضر به اعالم شفاف اطالعـات خـود نیـستند     
-وجـود مـی   شوند و مشکالتی را براي کل بازار به       درصد باعث کاهش اعتماد در بازار پسته می       

. اعتماد را به بازار پسته بر گرداندتر،توان با حذف این جمعیت کوچکبنابراین می. آورند
شود که ضریب همبستگی میان تمایل به پرداخـت کـشاورزان بـراي             دیده می  9در جدول   

هـا بـراي تـضمین معـامالت مثبـت، و در            افزایش اعتماد در بازار پسته با تمایل به پرداخت آن         
هـاي تـضمین    یکـی از راه   به عبارت دیگر، کشاورزان معتقد انـد کـه          . معنی دار است  % 1سطح  

چونان کـه تـضمین معـامالت نیـز باعـث           هم. معامالت، افزایش جو اعتماد در بازار پسته است       
. شودافزایش اعتماد در بازار پسته می

سن کشاورز تاثیر منفی بر تمایل به پرداخت براي تضمین معـامالت و افـزایش اعتمـاد دارد                   
به طوري که با افزایش هر یـک سـال          . ید شده است  نیز تای  11این مساله در جدول     ). 9جدول  (

ریال بر کیلوگرم از تمایل به پرداخت وي براي افـزایش اعتمـاد        20يبه سن کشاورز، به اندازه    
ایـن  . شـود ریال بر کیلوگرم از تمایل به پرداخت او براي تضمین معامالت کاسته مـی            13/24و  

هـاي نـو  وابـسته      ها در پذیرش اندیـشه    آن مساله به خطرگریزي افراد مسن تر و محافظه کاري        
مشخص شده است که سواد کشاورز تاثیر مثبت و معنی داري بر تمایـل بـه           9در جدول   . است

دلیـل  . نیامده است  11این مساله در جدول     . پرداخت او براي افزایش اعتماد در بازار پسته دارد        
ز متغیرها باید از رگرسـیون حـذف        بنابراین یکی ا  . خطی میان سن و سواد است      يآن نیز رابطه  
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دهد که با افزایش سواد، تمایل به پرداخت کشاورزان       نشان می  9با این حال، نتایج جدول      . شود
.   رودبراي افزایش اعتماد در بازار پسته باال می

ضریب همبستگی میان متغیرهاي اقتصادي اجتماعی کشاورزان و تمایل به ). 9(جدول 
براي افزایش اعتماد و تضمین معامالتهاپرداخت آن

اجتماعی-هاي  اقتصاديمتغیر
تمایل به پرداخت براي افزایش اعتماد 

)ریال بر کیلوگرم(در بازار پسته 

تمایل به پرداخت براي تضمین 
ریال بر (معامالت در بازار پسته 

)کیلوگرم
تمایل به پرداخت براي افزایش اعتماد 

)کیلوگرمریال بر(در بازار پسته 
588/0٭٭٭1

تمایل به پرداخت براي تضمین 
ریال بر (معامالت در بازار پسته 

)کیلوگرم

588/01٭٭٭

-194/0٭-268/0٭٭)سال(سن کشاورز 
-250/0٭٭)سال(سواد کشاورز 

ي اعتماد به چک در تضمین اندازه
معامالت

-189/0٭-299/0٭٭٭

ي اعتماد به قیمت پیشنهادي اندازه
ریدارانخ

-283/0٭٭٭-

تاخیر کلی پرداخت پول از سوي 
)روز(خریدار در بلند مدت 

287/0٭٭٭-

-266/0٭٭)هکتار(کل باغ تحت تملک 
-263/0٭٭)هکتار(باغ بارور تحت تملک 

-252/0٭٭)کیلوگرم(87ي تولید سال اندازه
-342/0٭٭٭)کیلوگرم(88ي تولید سال اندازه

ریال بر (محصول قیمت فروش 
)کیلوگرم

-243/0٭٭

%1، و 5، 10به ترتیب معنی دار در سطوح : ٭٭٭و ٭٭، ٭هاي تحقیقیافته: ماخذ
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هاي اعتماد، تمایل بـه پرداخـت       دهد که افزایش سطح شاخص    چونین نشان می  هم 9جدول  
ت دیگـر، افـرادي     به عبار . دهدکشاورزان براي افزایش اعتماد و تضمین معامالت را کاهش می         

علـت  . تري بـراي ایجـاد آن دارنـد       که سطح باالتري از اعتماد در شرایط فعلی دارند، تمایل کم          
نشان داده شده است     9در جدول   . ها است نبود این متغیرها در تابع رگرسیون، گسسته بودن آن        

خـت  که مدت زمان تاخیر در پرداخت پول از سـوي خریـدار تـاثیر مثبـت بـر تمایـل بـه پردا                      
شود، به طـوري    نیز مشاهده می   11این مساله در جدول     . کشاورزان براي تضمین معامالت دارد    

که با هر یک روز تاخیر در پرداخت پول معامله، تمایل به پرداخـت کـشاورزان بـراي تـضمین               
این مقدار بـراي یـک مـاه معـادل        . یابدریال بر کیلوگرم افزایش می     87/22يمعامالت به اندازه  

ریال بر کیلـوگرم،  62137با توجه به متوسط قیمت فروش پسته       . ریال بر کیلوگرم است    1/686
این در حالی است که منـافع ناشـی از فـروش قـسطی              . درصد در ازاي هر ماه است      1/1مقدار  

به عبارت دیگر، منافع ناشی از حذف تاخیر پرداخت پول معامله باالتر            . درصد ماهانه بود   58/1
بنابراین در صورتی که با تمایل به پرداخـت اعـالم   . به پرداخت کشاورزان است   از مقدار تمایل    

تاخیر پرداخت پول معاملـه بـه   يشده از سوي کشاورز، تضمین معامالت صورت گیرد و دوره    
.شودها میصفر برسد، باعث افزایش رفاه آن

بـراي افـزایش    هـا   افزایش سطح مالکیت کشاورزان باعث افزایش تمایـل بـه پرداخـت آن            
این مساله با متغیرهاي کل باغ، باغ بارور، بـاغ نهـال،      9در جدول   . شوداعتماد در بازار پسته می    

بـا توجـه بـه      . و قیمت فـروش محـصول نـشان داده شـده اسـت              88و   87هاي  تولید در سال  
فقط متغیر کـل بـاغ       11وابستگی این متغیرها و براي جلوگیري از خطاي رگرسیون، در جدول            

بـه طـوري کـه بـا افـزایش یـک       . تحت تملک آمده است، که داراي اثر مثبت و معنی دار است    
هکتار به سطح باغ تحت تملک کشاورز، تمایل به پرداخت او بـراي افـزایش اعتمـاد در بـازار                    

. یابدریال بر کیلوگرم افزایش می07/39يپسته به اندازه
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تصادي اجتماعی تاجران و تمایل به ضریب همبستگی میان متغیرهاي اق). 10(جدول 
ها براي افزایش اعتماد و تضمین معامالتپرداخت آن

اجتماعی- متغیرهاي اقتصادي

تمایل به پرداخت 
براي افزایش اعتماد 

ریال (در بازار پسته 
)بر کیلوگرم

تمایل به پرداخت 
براي تضمین 

معامالت در بازار 
ریال بر (پسته 

)کیلوگرم

مربوط به انتشار اطالعات
قیمت و مقدار خرید و 

خود براي يفروش پسته
ایجاد اعتماد

هاي اعالم چک
وصول نشده  
یا تاخیري خود 

براي ایجاد 
اعتماد

تمایل به پرداخت براي افزایش 
ریال بر (اعتماد در بازار پسته 

)کیلوگرم
1---

تمایل به پرداخت براي تضمین 
ریال بر (معامالت در بازار پسته 

)یلوگرمک
-1--

انتشار اطالعات مربوط به قیمت 
و مقدار خرید و فروش پسته 

خود براي ایجاد اعتماد
618/0٭٭٭1--

هاي وصول نشده یا اعالم چک
تاخیري خود براي ایجاد اعتماد

618/01٭٭٭--

--358/0٭٭٭-)سال(ي تاجر سابقه
، غیر 1=صادر کننده: نوع تاجر

0=صادرکننده
--179/0٭235/0٭٭

--225/0٭٭-درصد صادرات
تاخیر پرداخت پول از سوي 

89و 88هاي خریدار در سال
)روز(

217/0٭٭204/0٭٭186/0٭-

ي قسط فروش انواع پسته دوره
)روز(89و 88هاي در سال

-196/0٭٭382/0٭٭٭-

ریال بر (قیمت فروش محصول 
)کیلوگرم

--288/0٭٭٭-

حصول معامله شده از کل م
)تن(سوي تاجر 

--271/0٭٭-

درصد1، و 5، 10به ترتیب معنی دار در سطوح : ٭٭٭و ٭٭، ٭هاي تحقیقیافته: ماخذ
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ها بـراي افـزایش اعتمـاد       برخالف کشاورزان که متغیرهاي مختلفی بر تمایل به پرداخت آن         
هـا تـاثیر معنـی دار    ننده بودن، بر تمایـل آن موثر است، در مورد تاجران، تنها یک متغیر صادر ک        

تري براي افـزایش اعتمـاد در بـازار         بنابراین، تاجران صادر کننده تمایل بیش     ). 10جدول  (دارد  
رگرسیون عوامل موثر بر تمایل به پرداخت براي افزایش اعتماد تـاجران معنـی دار               . پسته دارند 

. نیامده است12بنابراین در جدول . نشد

رگرسیون بررسی عوامل مختلف اقتصادي اجتماعی بر تمایل به پرداخت ). 11(جدول 
کشاورزان براي افزایش اعتماد و تضمین معامالت

متغیرهاي مستقل
تمایل به پرداخت براي : متغیر وابسته

)ریال بر کیلوگرم(افزایش اعتماد 
تمایل به پرداخت براي : متغیر وابسته

)رمریال بر کیلوگ(تضمین معامالت 
ضریب تخمین زده 

شده
tي آمارهضریب تخمین زده شدهtي آماره

46/2٭٭٭87/347/1578٭٭٭53/1091مقدار ثابت
-01/2٭٭-13/24-54/3٭٭٭-00/20)سال(سن کشاورز 

تاخیر کلی پرداخت پول 
از سوي خریدار در بلند 

)روز(مدت 
87/3٭٭٭87/22--

کل باغ تحت تملک 
)هکتار(

--51/3٭٭٭07/39

R2 = 00/19   adjusted R2 = 00/17
F = 77/9٭٭٭

R2 = 00/13    adjusted R2 = 00/11
F = 90/5٭٭٭

هاي تحقیقیافته: ماخذ
%1، و 5، 10به ترتیب معنی دار در سطوح : ٭٭٭و ٭٭، ٭

به عبـارت دیگـر،     . براي تضمین معامالت شده است     ي تاجر باعث افزایش تمایل وي     سابقه
تري را بـراي    ها باعث شده است تا ضرورت بیش      تر آن تر شدن تاجران و معامالت بیش     باسابقه
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24/19تـاجر،    يبا افزایش هـر سـال سـابقه       ). 10جدول  (تضمین معامالت خود احساس کنند      
). 12جـدول  (شـود   مالت افزوده مـی   ریال بر کیلوگرم بر تمایل به پرداخت او براي تضمین معا          

بـه  . گـردد در اینجا نیز، صادر کننده بودن تاجر باعث افزایش تمایل او به تضمین معامالت مـی               
تـر از تـاجران داخلـی       عبارت دیگر، خطر براي تاجران صادر کننده در نبود برگشت پول بـیش            

تـاخیر  . ات رسیده اسـت   این مساله در مورد متغیر درصد صادرات نیز به اثب         ). 10جدول  (است  
قسط فروش پسته و قیمت فروش نیز تاثیر مثبت بر تمایـل             يپرداخت از سوي خریدار و دوره     

هـد  همچنین نشان مـی    10جدول  ). 10جدول  (به پرداخت تاجران براي تضمین معامالت دارد        
ین هـا بـراي تـضم     شود تا تمایل به پرداخت آن     که افزایش سطح معامالت تاجران نیز باعث می       

. معامالت افزایش یابد

رگرسیون بررسی عوامل مختلف اقتصادي اجتماعی بر تمایل به پرداخت ). 12(جدول
تاجران براي افزایش اعتماد و تضمین معامالت

هاي مستقلمتغیر
تمایل به پرداخت براي : متغیر وابسته

)ریال بر کیلوگرم(افزایش اعتماد 

تمایل به پرداخت : متغیر وابسته
ریال بر (ي تضمین معامالت برا

)کیلوگرم
ضریب تخمین زده 

شده
tي آماره

ضریب تخمین زده 
شده

tي آماره

50/0-21/53--مقدار ثابت
88/2٭٭٭24/19--)سال(ي تاجر سابقه

ي قسط فروش انواع پسته در دوره
)روز(89و 88هاي سال

18/2٭٭30/3--

-
R2 = 00/22
adjusted R2 = 00/20
F = 66/9٭٭٭

هاي تحقیقیافته: ماخذ
%1، و 5، 10به ترتیب معنی دار در سطوح : ٭٭٭و ٭٭، ٭
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اثر عوامل اقتصادي اجتماعی بر دو متغیر تمایل تاجران براي انتشار اطالعات             10در جدول   
اي وصول نشده و تـاخیري خـود        همربوط به قیمت و مقدار خرید و فروش خود و اعالم چک           

در این جا نیـز متغیرهـاي تـاخیر پرداخـت و            . براي افزایش اعتماد در بازار پسته نیز آمده است        
تـر مواجـه بـا تـاخیر     به عبارت دیگر، تاجرانی که بـیش      . قسط اثري مشابه و مثبت دارد      يدوره

قـسطی پـسته دارنـد،      تر عادت به فروش     پرداخت پول از سوي خریداران خود بوده اند و بیش         
. ها نیز این کار را انجام دهندحاضر اند خود شفاف سازي انجام دهند تا خریداران آن

-ابزار معرفـی و دیـدگاه      6براي بررسی ابزارهاي مناسب براي افزایش اعتماد در بازار پسته،           

. اسـت آمـده    14و   13نتایج در جداول    . هاي کشاورزان و تاجران در این خصوص پرسیده شد        
گویان خواسته شد اگر ابزار دیگري براي افزایش اعتماد در بـازار  در یک پرسش باز نیز از پاسخ 

گویان هیچ ابزار جدیدي به غیر      در این خصوص از سوي پاسخ     . شناسند، معرفی نمایند  پسته می 
. گانه معرفی شده اعالم نگردیداز ابزارهاي شش

در بازار پسته از دید کشاورزان و تاجران، تضمین معامالت           ترین ابزار در افزایش اعتماد    مهم
در ایـن خـصوص بایـد سـازمان یـا           ). 14و   13جـدول   (میان خریداران و فروشـندگان اسـت        

هـاي میـان خریـداران و    بـستان یی طراحی شود کـه نقـش بیمـه را بـازي نمایـد و بـده       موسسه
ایـل بـه پرداخـت کـشاورزان و         نشان داد کـه متوسـط تم       7جدول  . فروشندگان را تضمین کند   

به عبارت دیگر، ایـن  . ریال بر کیلوگرم است    70/307و   94/759تاجران براي تضمین معامالت     
توانـد بـه صـورت خـودگردان و در چـارچوب            سیستم نیازي به حمایت دولـت نـدارد و مـی          

.  هاي بیمه اداره شودطرح
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گانه براي افزایش اعتماد ي ششدیدگاه کشاورزان در خصوص نقش ابزارها). 13(جدول 
)هادرصد پاسخ: واحد(در بازار پسته 

پاسخ کشاورزان
متغیر

صفر
خیلی 

کم
زیادمتوسطکم

خیلی 
زیاد

متوسط 
به باال

نمی 
دانم

معرفی تاجر ناشناس به عنوان 
تاجر شناسينماینده

27/2782/2191/1073/1264/2364/301/4000/0

میان وجود جلسات مشترك
خریداران و فروشندگان

77/338/1021/1324/2925/2915/1464/7200/0

هاي تاخیري و اعالم تعداد چک
برگشتی خریداران

93/093/048/748/734/5284/3066/9000/0

تضمین معامالت میان 
خریداران و فروشندگان

78/285/178/204/1285/5170/2859/9200/0

ر در اعالم اطالعات و اجبار تاج
شفاف سازي

97/282/1792/776/2363/3692/731/6897/2

ایجاد صندوق پیشنهادها براي 
ياعالم نظر فروشندگان درباره

خریداران
06/200/028/949/1670/5646/1565/8800/0

هاي تحقیقیافته: ماخذ

ان و تاجران بـراي افـزایش اعتمـاد در بـازار پـسته،              دومین ابزار پذیرفتنی از دیدگاه کشاورز     
هـا  توانـد از سـوي بانـک      این کار می  . هاي برگشتی و تاخیري خریداران است     اعالم تعداد چک  

البتـه  . انجام شود و به فروشندگان کمک نماید تا بتوانند خریداران قابل اعتماد را شناسایی کنند              
ابزار سوم براي افزایش اعتماد در بازار پـسته از          . دارد انجام این کار نیاز به تصویب قوانین الزم       

هـاي خـود را   گویان ایجاد صندوق پیشنهادها است که در آن فروشـندگان دیـدگاه         دیدگاه پاسخ 
ها در تابلو یا جایگاه اینترنتی در معرض عمـوم          کنند، و این دیدگاه   خریداران اعالم می   يدرباره

و eBayهـاي اینترنتـی حراجـی     بخش بـازخورد در جایگـاه     این کار چیزي شبیه     . گیردقرار می 
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Amazon هـا  ي مشتریان آنوسیلهشود تا خریداران قابل اعتماد به     این مساله نیز باعث می    . است
. معرفی شوند

گانه براي افزایش اعتماد در بازار دیدگاه تاجران در مورد نقش ابزارهاي شش). 14(جدول 
)هادرصد پاسخ: واحد(پسته 

پاسخ تاجران

صفرمتغیر
خیلی 

کم
زیادمتوسطکم

خیلی 
زیاد

متوسط 
به باال

نمی 
دانم

معرفی تاجر ناشناس به عنوان 
تاجر شناسينماینده

82/1253/1438/1520/2879/2427/426/5700/0

وجود جلسات مشترك میان 
خریداران و فروشندگان

42/450/1162/1058/1809/3078/2445/7300/0

هاي تاخیري اعالم تعداد چک
و برگشتی خریداران

51/377/851/316/1349/4656/2421/8400/0

تضمین معامالت میان 
خریداران و فروشندگان

48/335/474/143/1096/4604/3343/9000/0

اجبار تاجر در اعالم اطالعات 
و شفاف سازي

56/1303/2202/1125/1590/3324/429/5300/0

ایجاد صندوق پیشنهادها براي 
ياعالم نظر فروشندگان درباره

خریداران
55/789/155/798/1689/5115/1402/8300/0

هاي تحقیقیافته: ماخذ

کشاورزان و تاجران پسته، وجود جلسات مشترك میان خود را به عنـوان چهـارمین ابـزار                 
هـا نظرهـاي خریـداران و       در این جلسه  . انداعتماد در بازار پسته دانسته      پذیرفتنی براي افزایش    

تـوان بـا اعـالم تاخیرهـا و         عالوه بر آن می   . شودفروشندگان همراه با پیشنهادهاي آنان داده می      
. هاي مختلف، شفاف سازي نیز انجام دادبدهی
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اف سـازي و معرفـی تـاجر        گویان از دو ابزار اجبار تاجر در اعالم اطالعات و شف          پاسخ
توانـد  بنابراین، این دو نمی   . تاجر شناس، استقبالی پذیرفتنی نکردند     يناشناس به عنوان نماینده   

. ابزارهاي مناسبی براي کاهش اعتماد در بازار پسته باشد

گیري و پیشنهادها نتیجه
ها نشان داد که افـزایش      ي اعتماد آن  گویان بر اندازه  بررسی عوامل اقتصادي اجتماعی پاسخ    

باالتر، صادر کننده بودن، افزایش سطح مالکیت و اسـتقرار در شـهر،  متغیرهـایی                 يسن، سابقه 
این در حالی است که افزایش سواد باعث        . شوداست که باعث افزایش اعتماد در بازار پسته می        

. شـده اسـت    گانه و نقـش چـک در تـضمین معـامالت          ویژه به قواي سه   کاهش سطح اعتماد به   
از دیدگاه  . شودخشک بودن و داشتن شغل فرعی باعث کاهش سطح اعتماد می           يخریدار پسته 

ياعتماد در بازار پـسته، شـهرت و سـرمایه          يترین عوامل ایجاد کننده   کشاورزان و تاجران مهم   
. شـود شهرت خوب خریدار پسته باعث ایجاد اعتمـاد در میـان فروشـندگان مـی       . خریدار است 

ي خریدار نیز به علت کاهش احتمـال ورشکـستگی وي باعـث ایجـاد اعتمـاد در میـان            هسرمای
کار بودن خریدار نیز از دیدگاه کشاورزان و تـاجران عامـل مهمـی در              پسته. گرددمشتریانش می 

پیش پرداخت در معامالت هرچند از دیدگاه تـاجران اهمیـت           . ایجاد اعتماد در بازار پسته است     
به عبارت دیگـر، پـیش پرداخـت     . ماد دارد، اما براي کشاورزان اهمیتی ندارد      نسبی در ایجاد اعت   

ي مبلغ ایجاد اعتماد    تواند براي پرداخت مانده   سهم کوچکی از پول معامله از سوي خریدار نمی        
. کند

اعتمادي، پرداخت نکردن به    بی يترین عامل ایجاد کننده   دیدگاه کشاورزان و تاجران مهم    از
پرداخت نکردن اگر بیش از یک نوبت باشد به شدت اعتمـاد            . از سوي خریدار است    موقع پول 

با این وجود، حتی یک نوبت پرداخت نکردن پول،         . دهدفروشندگان به خریداران را کاهش می     
به عبارت دیگر، براي خریـداران پـسته نگـه          . شوداعتمادي می از نظر کشاورزان باعث ایجاد بی     

ترین عامل ایجاد اعتماد است بسیار سـخت اسـت، زیـرا حتـا یـک                مداشتن شهرت خود که مه    
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یکـی دیگـر از عوامـل       . تواند این شهرت را از میان ببرد      نوبت پرداخت نکردن به موقع پول می      
اعتمادي در بازار پسته، قیمت گذاري نکردن کل محصول از سوي خریدار بـه              مهم در ایجاد بی   

نبود معیارهاي کیفی مـشخص     . شده از سوي فروشنده است    نشان داده    ياولیه ينمونه ياندازه
وجـود آمـدن شـرایط    اعتمادي در بازار پسته است، باعث بـه     که خود عامل دیگري در ایجاد بی      

ي افت  از دیدگاه کشاورزان، اندازه   . شوداولیه می  يگذاري نامساوي کل محصول و نمونه     قیمت
اعتمـادي در بـازار     توانـد باعـث بـی     ست که می  در نظر گرفته شده از سوي خریدار نیز عاملی ا         

هـا نیـز   نتـایج آن . خـوانی دارد هم) 2002(یی و ینگ ياین یافته ها با نتایج مطالعه     . پسته گردد 
کاري، دهد که اطالعات مورد اطمینان، در نظر گرفتن سالمت مصرف کنندگان، درست           نشان می 

.شودعتماد در بازار محصوالت دامی میو انصاف در رفتار با مصرف کنندگان باعث افزایش ا
گیري تمایل به پرداخت کشاورزان و تاجران براي افزایش اعتماد در بازار پسته نـشان               ندازها

داد که به طور متوسط تمایل به پرداخت کشاورزان و تاجران براي افزایش اعتماد در بازار پسته                 
با توجه به این که ساالنه بـه طـور          . است ریال بر کیلوگرم   43/507و   07/279به ترتیب برابر با     

شود و تعداد معامالت صورت گرفته بر هر واحد پـسته در    هزار تن پسته تولید می     200متوسط  
، کل مبلـغ پرداختـی بـراي ایجـاد     )1388عبدالهی عزت آبادي و همکاران،     (مرتبه است    5بازار  

لیون کیلـوگرم بـراي کـشاورزان و        می 200ریال ضرب در       07/279اعتماد در بازار پسته ساالنه      
. میلیـون کیلـوگرم بـراي تـاجران اسـت     200نوبت ضـرب در  5ریال ضرب در      30/507مبلغ  

میلیارد ریال است که مبلغ قابل توجهی است و بـراي انجـام              563مجموع این دو نیز در حدود       
ایـن  . رسـد ه نظر مـی هر کدام از ابزارهاي مورد نیاز براي افزایش اعتماد در بازار پسته مناسب ب         

کـه اعتمـاد را باعـث افـزایش     ) 1385(و سعدي ) 2002(هاي برایناو و ساندهولم    نتایج  با یافته   
. خوانی دارددانند همکارآیی بازار و تولید می

بررسی عوامل موثر بر تمایل به پرداخت کشاورزان و تاجران براي افزایش اعتمـاد در بـازار        
ي دارایی کـشاورز باعـث   خیر پرداخت پول از سوي خریدار و اندازهپسته نشان داد که سواد، تا    

افزایش تمایل به پرداخت او براي افزایش اعتماد در بازار پسته و تضمین معامالت، و بر عکس                 
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سابقه، صادرکننده بودن، تـاخیر پرداخـت پـول از     . شودافزایش سن باعث کاهش این تمایل می      
یمت فروش و دارایـی تـاجر باعـث افـزایش تمایـل بـه               قسط، متوسط ق   يسوي خریدار، دوره  

. شودپرداخت او براي افزایش اعتماد در بازار پسته و تضمین معامالت در این بازار می
گویان براي افزایش اعتماد در     ابزار زیر به ترتیب از دید پاسخ       4ابزار معرفی شده،     6از میان   

:بازار پسته برتري دارند
خریداران و فروشندگانتضمین معامالت میان -1
هاهاي برگشتی و تاخیري خریداران از سوي بانکاعالم تعداد چک-2
خریدارانيایجاد صندوق پیشنهادها براي اعالم نظر فروشندگان درباره-3
مشترك میان خریداران و فروشندگانهايوجود جلسه-4

)  2002(پـاولو   بـا و     ياولویت سوم، یعنی ایجاد یک سیـستم بـازخورد، بـا نتـایج مطالعـه              
هـاي بـازخورد در افـزایش اعتمـاد در بازارهـاي      هـا سـازوکار  آنيدر مطالعـه . خوانی دارد هم

نیـز در راسـتاي   ) 2005(شالتیگر و تـورگلر    ينتایج مطالعه . الکترونیکی موثر دانسته شده است    
لویـت چهـارم   او. مستقیم دارنديها شرایط مالی و اعتماد رابطه     به عقیده آن  . اولویت دوم است  

است که وجود ارتبـاط مـستقیم و معنـی          ) 1380(ازکیا و غفاري     ينیز در راستاي نتایج مطالعه    
. داري میان دو عامل اعتماد و مشارکت اجتماعی را ثابت کرده اند

:شودبا توجه به نتایج تحقیق و براي افزایش اعتماد در بازار پسته پیشنهادهاي زیر داده می
کار در بازار پسته در بلنـد مـدت را دارنـد، بایـد               يته تمایل به ادامه   اگر خریداران پس  -1

ترین عامل ایجاد اعتماد در بازار پسته یعنـی  موقع بپردازند تا مهم پول فروشندگان را به   
. شهرت را از دست ندهند

هـاي کیفـی در قیمـت گـذاري         با توجه به اهمیت توجه به تعریف معیارها و شاخص         -2
ها تعریف شـود و در قیمـت گـذاري پـسته مـورد            تماد، این شاخص  پسته در ایجاد اع   
. توجه قرار گیرد
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ي میـان   یی طراحی شود کـه نقـش بیمـه را بـازي نمایـد و معاملـه                سازمان یا موسسه  -3
با توجه بـه ایـن کـه  تمایـل بـه پرداخـت               . خریداران و فروشندگان را تضمین نماید     

ریـال بـر کیلـوگرم    70/307و 94/759کشاورزان و تاجران بـراي تـضمین معـامالت        
تواند بـه صـورت خـودگردان و    است، این سیستم نیازي به حمایت دولت ندارد و می 

. هاي بیمه اداره شوددر چارچوب طرح
ضمن تصویب قوانین الزم، بانک ها موظف شوند براي افزایش اعتماد در بازار پسته،              -4

.  نمایندهاي برگشتی و تاخیري خریداران را اعالم تعداد چک
هاي خود را در مـورد خریـداران        صندوقی طراحی شود که فروشندگان بتوانند دیدگاه      -5

ها در تابلو یا جایگاه اینترنتی در معرض عمـوم قـرار            پسته اعالم نمایند، و این دیدگاه     
ها معرفـی  شود تا خریداران قابل اعتماد از سوي مشتریان آناین مساله باعث می   . گیرد
.  شوند

هـا  در این جلـسه   . هاي مشترکی میان خریداران و فروشندگان پسته برقرار گردد        جلسه-6
تـوان  افزون بـر آن مـی     . نظرهاي خریداران و فروشندگان همراه با پیشنهادها داده شود        

.     هاي مختلف را نیز اعالم و شفاف سازي کردتاخیرها و بدهی
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