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 1387ستانتاب، 62، شماره انزدهمشاقتصادكشاورزي و توسعه، سال 
 

 هاي ادامه بيمه محصوالت كشاورزي  كننده تعيين
 
 

 **  مرضيه كشاورز، *  ، دكتر غالمحسين زماني١*دكتر عزت اله كرمي
  19/1/87:  تاريخ پذيرش        14/1/86: تاريخ دريافت

 

 چكيده
پـا،   هت جـدي طبيعـي و كثـرت بهـره بـرداران خـرد             تنوع آب و هوايي، وجـود مخـاطرا       

بيمـه محصـوالت   . سـازد  ناپـذير مـي   ضرورت وجود نظام بيمه محصوالت كشاورزي را اجتنـاب  
هـاي اثرگـذار بـر     اي اثربخش تحقق و استمرار يابد كـه سـازه   تواند به گونه كشاورزي زماني مي 

كننـده ادامـه    هـاي تعيـين   ن سـازه هدف اين پژوهش تبيي  . فرايند پذيرش و ادامه آن شناخته شوند      
هـاي الزم    داده. اسـت كننده رفتار ادامه پذيرش      بيني  بيمه توسط كشاورزان و تعيين مدلهاي پيش      

بنـدي شـده     گيـري طبقـه    ، از طريـق روش نمونـه      1383 پيمايشي در سال     براي انجام اين پژوهشِ   
هاي  يافته. ه استدست آمد ه نفر از كشاورزان كشور ب1241اي و تكميل پرسشنامه از       مرحله چند

 كه ميـزان رضـايت از بيمـه،    دهد ميهاي نشر، ساختار مزرعه، و چندبعدي نشان        حاصل از نظريه  
                                                 

  كده كشاورزي، دانشگاه شيرازاستاد ترويج و آموزش كشاورزي، دانش*
e-mail: ekarami@shirazu.ac.ir      e-mail: zamani@shirazu.ac.ir 

 نويسندة  مسئول. 1
 دكتري ترويج و آموزش كشاورزي، دانشگاه شيرازدورة  دانشجوي  * *

e-mail: mrskeshavarz@gmail. com 

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

   62انزدهم، شماره ش سال –اقتصاد كشاورزي و توسعه 

 ۵۴  

ايستار نسبت به بيمه، پاسخگويي بانك به شكايات، ميزان غرامت دريافتي، وجهه ظاهري بانك               
در نهايـت بـا     . آيند  شمار مي به  هاي اثرگذار بر ادامه بيمه       و ميزان آگاهي از بيمه، مهمترين سازه      

هايي براي اصالح نظام بيمه و اسـتمرار پـذيرش آن از سـوي كشـاورزان        ها، توصيه  توجه به يافته  
 .      شده استارائه

 JEL: G22بندي  طبقه

 
 :ها واژه كليد

 بيمه محصوالت كشاورزي، پذيرش بيمه، مدل نشر، مدل ساختار مزرعه،
 مدل چندبعدي

 
 مقدمه 

از و و س كشور، تنوع آب و هوايي و وجود مخاطرات جدي طبيعي از يكوسعت پهنه 
كه با شرايط فقر و  -برداران و كشاورزان خرده پا و متوسط  كثرت بهرهسوي ديگر، 

ناپذير   ضرورت وجود نظام بيمه محصوالت كشاورزي را اجتنابمواجهندپذيري  آسيب
شاركت در ريسك است كه در عمل بيمه محصوالت كشاورزي ساز و كاري براي م. سازد مي

شود  ننده دولتي يا خصوصي ميك سسات بيمهؤاران به مزگ موجب انتقال ريسك از بيمه
(Nelson & Loehman, 1987) . بيمه محصوالت كشاورزي در مفهوم وسيعتر، نوعي تأمين

 پوشش حمايتي براي انواع محصوالت كشاورزي در مقابل خسارتهاي ناشي از سوانح طبيعي و
 ). Williams & et al., 1998( و) 1383قالوند و چيذري، (استحوادث قهري 

برداران و به تبع آن، افزايش  پذيري بهره تواند با افزايش ريسك بيمه كشاورزي مي
 از عوامل توليد و همچنين ااحساس امنيت در كشاورزان، زمينه الزم براي استفاده مناسب و كار

وري در بخش كشاورزي را   فناوري نوين و در نتيجه افزايش بهرهگذاري در استفاده از سرمايه
فراهم كند و موجب كاهش نوسانها در توليد محصوالت كشاورزي و درآمدي كشاورزي شود 

بنابراين يكي از ساز و كارهاي اثربخش در جهت حفظ عدالت اجتماعي و ). 1383تركماني، (
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كشاورزان به جذب و پذيرش بيمه محصوالت افزايش رفاه نسبي خانوارهاي روستايي، ترغيب 
 . كشاورزي است

هاي قابل توجهي صورت گرفته است تا  گذاري  سرمايه،در اين راستا طي دهه گذشته
عالوه بر جبران بخشي از خسارات وارد بر بخش كشاورزي كشور، موجبات ارتقاي سطح 

 . كيفي و كمي زندگي خانوارهاي روستايي نيز فراهم گردد
ا كه هدف از توسعه و بسط بيمه محصوالت كشاورزي اعتالي سطح توليد، از آنج

اي   سازهاست،... كاهش ريسك حاصل از مخاطرات طبيعي، تضمين حداقل درآمد كشاورز و
و نيز هاي آينده مورد توجه قرار گيرد، افزايش تعداد پذيرندگان بيمه  ريزي  در برنامهبايدكه 

 است، مهمرسد آنچه در اين ميان  نظر مي هب. باشد نوني مياران كزگ حفظ و جلب رضايت بيمه
 ضمن تأمين اهداف كالن پيش زيرا اين مسئلهباشد،   پذيرندگان قبلي ميحفظتالش در جهت 

ريزان  تواند برنامه  ميآنچه. كند ميبراي جذب مخاطبان جديد بيش از پيش فراهم را رو، زمينه 
ني ادامه دهندگان بيمه محصوالت كشاورزي و وجه بي  توان پيشدهدرا در اين خصوص ياري 

از اين رهگذر ضمن كاهش روند قطع پذيرش بيمه، از . تمايز آنان با عدم ادامه دهندگان است
 .شود جلوگيري ميشكستهاي حاصل از عدم ادامه بيمه در ميان كشاورزان تا حدود زيادي 

گيـري    ذار بـر تصـميم    هـاي اثرگـ     در زمينه پذيرش بيمه محصـوالت كشـاورزي و سـازه          
هاي بيمه مطالعات فراواني صورت گرفتـه اسـت، امـا نحـوه               كشاورزان براي مشاركت در برنامه    

. هاي اثرگذار بر آن به ميزان كمتري مورد توجـه و مطالعـه قـرار گرفتـه اسـت                    ادامه بيمه و سازه   
اي انجـام     يافتـه   عالوه بر اين، بسياري از مطالعات مربوط به پذيرش بيمه در قالـب مـدلهاي نظـام                

 تـوان از ايـن مـدلها بـراي          رسـد كـه مـي       بـه نظـر مـي     . اندكه تشريح كننده فرايند پذيرشند      گرفته
 مــدلهاي متــداول در زمينــه پــذيرش نــوآوري را  . گرفــت  بررســي نحــوه ادامــه بيمــه نيــز بهــره 

ي توان در قالب سه نوع شناسيِ مدل سنتي نشر، مدل سنتي ساختار مزرعـه و مـدل چنـد بعـد                مي
(Duff & et al., 1992)بررسي كرد . 

 اجتماعي سبب تسهيل –در مدل نشر چنين فرض مي شود كه جهت گيري هاي رواني 
. شده استپذيرفته ر رفتار د اي تأثير نگرش طور گسترده هكه ب  در حالي،شود فرايند پذيرش مي
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ق موجود اين است كه  منطو باشد  مياما در مدل نشر تمركز توجه بر رابطه بين آگاهي و پذيرش
اين فناوريها و نهايتاً گيري نگرش در مورد  ، سبب شكلفناوريهاآگاه كردن مردم از برخي 

گيري، مدل نشر بر اساس اين فرضيه بنا نهاده شده است  همسو با اين جهت. شود  ميپذيرش آنها
ند و نگرش نماي مي اطالع كسب در موردشكه مردم داراي توانايي هستند و به آن چيزي كه 

در واقع آنها ابتدا در مورد مطلوبيت فناوريها آگاهي . عمل خواهند كرد كنند، مثبت پيدا مي
 آنچه در اين ميان مهم (Hooks & et al., 1983). پذيرند  را مي و سپس آن كنند كسب مي

 متناسب گزينند كه به ميزان بيشتري با نيازهاي آنان است اينكه افراد فناوري يا كنشي را بر مي
گردد كه تمايل  همچنين بر اساس مدل نشر، افزايش هزينه پذيرش رفتار جديد موجب مي. باشد

گذاري مورد نياز براي  در نتيجه، ميزان سرمايه. فرد براي رويكرد به آن رفتار كاهش يابد
 ١.پذيرش نوآوري به صورت معنيداري با رفتار پذيرش در ارتباط است

بر سودآوري   - نيز ناميده مي شود» ساختار مزرعه«كه  -» ديتنگناهاي اقتصا«در مدل 
مدل، وجود مشوقها سبب افزايش سودآوري و به تبع آن اين اساس منطق  بر. شود تكيه مي

 است كه رفتار پذيرش بدواً تابع اينفرض بر پيشگفته در مدل . گردد پذيرش نوآوري مي
 اثر فقدان يا كمبود منابع بريرش نوآوري باشد و پذ توانايي براي عمل كردن به نوآوري مي

ها،  به بيان ديگر افراد به اين دليل قادر به پذيرش و گزينش ايده. گردد اقتصادي محدود مي
اين . ن آنها را در اختيار ندارندكرد و فنون نيستند كه منابع اقتصادي الزم براي عملي فناوري

ه پذيرش نوآوريها، دسترسي به سرمايه و زمين كنند كه مهمترين عوامل محدودكند   مدل بيان مي
 . (Napier & et al., 1988a; Karami, 1995) است

باشند  تركيبي از مدلهاي نشر و تنگناهاي اقتصادي مي) چندبعدي(مدلهاي اصالح شده 
مدلهاي اصالح شده قادر به در . اند هاي اين مدلها طراحي شده كه براي جبران نواقص و نارسايي

تن اهداف گزيداري شامل به حداكثر رسانيدن سود، كاهش فاصله ميان واقعيات و بر گرف
                                                 

 .رجوع شود 13 و 12، 11، 10، 9، 8، 4به منابع  . 1
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نگرشها   اين مدلها. باشند زاي اجتماعي و نهادي مي توجه به عوامل محدوديت وهمچنين انتظارات
كنند كه اين عوامل بيشتر به صورت  اي تلفيق مي هاي اقتصادي به گونه و اطالعات را با ديدگاه

 بدين ؛(Nowak, 1987 ; Karami, 1995) رقابت با يكديگر ، تا نمايند مي عمل مكمل يكديگر
 مدل نشر نيز افزايش يافزايش يابد، اهميت اجزافناوريها ترتيب كه وقتي پيچيدگي نوآوري و 

دليل ه  جديد بفناوريهايدر مقابل، زماني كه ريسك همراه با پذيرش نوآوريها و . يابد مي
 شود كاسته مياهميت متغيرهاي مدل نشر نيز از يابد،   ميحمايتهاي نهادي كاهش

(Nowak, 1987) . در نظر گرفتن مجموعه اين عوامل در قالب مدلي تحت عنوان مدل اصالح
شده نشر كه در واقع بر مبناي تجربيات گذشته و فراتر رفتن از فرضيات ساده مدلهاي قبلي 

بيني  تري را براي تشريح و پيش  ديدگاه جامعدهد كه  به ما اين امكان را مي،ساخته شده است
در اين مدل مجموعه اجزا و متغيرهاي . كار گيريمه  و روشها بفناوريهارفتار پذيرش و گزينش 

 و رفتار پذيرش تابع گردند ميوارد معادله ) ساختار مزرعه(مدل نشر و مدل تنگناهاي اقتصادي 
رود كه به شكلي جامعتر قادر   بنابراين انتظار ميشود و آگاهي، بينش و توانايي در نظر گرفته مي
 . (Karami, 1995)به توضيح و پيش بيني رفتار پذيرش باشد

از سوي ديگر يكي از مباحث عمده در صنعت بيمه و در زمينه هر نوآوري، عدم ادامه 
عدم ادامه تصميمي است كه استمرار استفاده از نوآوري را پس از پذيرش اوليه . آن است

عدم ادامه نوآوري نشانه آن است كه ايده و روش نو، جذب زندگي پذيرنده . سازد وقف ميمت
هاي گذشته او   اعتقادات پذيرنده و تجربهبا اي كه بنابراين امكان جذب نوآوري. نشده است

هاي حاصل   ضمن اينكه يافته، استترسازگاري نداشته باشد، مسلماً كمتر و عدم ادامه آن زياد
اي از مالحظات ساختاري و فردي نيز منجر  دهد پاره  نشان مي(Shahin, 2004) شاهين از مطالعه

رساني  در دسترس نبودن مراكز خدمات. گردد به عدم ادامه نوآوري در ميان كشاورزان مي
روستايي، عدم دسترسي به تسهيالت، در اختيار نداشتن منابع مالي مناسب، كوچك بودن اندازه 

گردد  بودن نوآوري به همراه ضعف دانش و آگاهي در زمينه نوآوري منجر ميمزرعه و پرهزينه 
 . كه كشاورزان از ادامه پذيرش نوآوري اجتناب ورزند

به بيان ديگر، در . جايگزيني و سرخوردگي: دست كم دو نوع عدم ادامه وجود دارد
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ري، به دليل يك جامعه متحول و در حال تغيير ممكن است عدم ادامه استفاده از يك نوآو
ضمن اينكه فرد . باشد) برداشت فرد پذيرنده از بهتر بودن نوآوري(جايگزيني نوآوري بهتر 

. از عملكرد نوآوري، ادامه استفاده از آن را متوقف كندنداشتن ممكن است به دليل رضايت 
 يكي از داليل عدم رضايتمندي، مناسب نبودن نوآوري براي فرد و اندك بودن مزيت نسبي آن

آگاهي فرد نسبت به  ناعدم رضايتمندي ممكن است به دليل . نسبت به وضعيت گذشته است
اي   در حالي كه اگر به گونه؛چگونگي استفاده از نوآوري و در نتيجه استفاده غلط از آن باشد

اين نوع عدم ادامه، بيشتر در . توانست براي فرد مفيد واقع شود شد، مي درست از آن استفاده مي
گروه ديرپذيران، سطح آموزش كمتر و . پذيرند كساني است كه نوآوري را بسيار دير ميبين 

 به عدم ادامه نوآوري  اين امررود  مياحتمال كه دارندا و ارزشهاي سنتي بيشتري هگرايش
پيش از اين، پژوهشگران معتقد بودند كه ديرپذيران نسبتاً كمتر نوگرا هستند، زيرا . بينجامد آنان

اما شواهد موجود نشان . ورزند پذيرند و يا در پذيرفتن آن تعلل مي  نوآوري را نميآنها يا
 آن را ادامه ،ر اثر سرخوردگيبپذيرند و بعداً  دهد كه ديرپذيران، اغلب نوآوري را مي مي
  .)1379راجرز و شوميكر، (دهند  نمي

 كه دهد  ميني بر اندك مطالعات صورت گرفته در زمينه عدم ادامه نوآوري نشارمرو
تعداد افرادي كه  كه نحويه  ب،شوند به نسبت زيادي به عدم ادامه منتهي مي بسياري از نوآوريها

از آنجا كه . دهند، تقريباً معادل پذيرندگان اوليه است نوآوري را در يك سال معين ادامه نمي
انديشي  ام چاره، لزوم انجاستاين يافته در زمينه نوآوري بيمه محصوالت كشاورزي نيز صادق 

با در نظر گرفتن راهكارهاي  باشد تا از اين رهگذر و مناسب در اين خصوص محسوس مي
دستيابي به اين مهم نيازمند . دشو يا متوقف بدمناسب، روند رو به رشد عدم ادامه بيمه كاهش يا

رزان هاي اثرگذار بر ادامه و عدم ادامه بيمه محصوالت كشاورزي توسط كشاو آگاهي از سازه
حصوالت م هاي اثرگذار بر ادامه بيمه از اين رو هدف از انجام اين پژوهش، واكاوي سازه. است

كننده رفتار ادامه بيمه توسط كشاورزان بوده است تا امكان  بيني كشاورزي و تبيين مدلهاي پيش
 .  مدار در صنعت بيمه محصوالت كشاورزي فراهم گردد ارائه راهكارهاي بهبود
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 شهامواد و رو
هاي اثرگذار بر ادامه بيمه محصوالت كشاورزي        منظور سنجش سازه    هدر اين پژوهش، ب   

از آنجا كه دسـتيابي بـه ديـدي جـامع در زمينـه              . گيري شد  بهرهمقطعي  پيمايش  تحقيق  از روش   
اي در تبيـين   نحوه ادامه فرايند بيمه توسط كشاورزان، نيازمنـد در نظـر گـرفتن تفاوتهـاي منطقـه             

كشور ايران به عنوان منطقـه مـورد        ،، در نگاهي كل   استمه بيمه محصوالت كشاورزي     رفتار ادا 
در . شـدند انتخـاب   مطالعه اين پژوهش و كشاورزان ايران به عنوان جامعه آماري مورد پژوهش             

بـراي  . كـار گرفتـه شـد      ه بـ  ١اي مرحلـه   چند شده بندي  طبقه  تصادفي گيري اين تحقيق روش نمونه   
 اطالعات موجـود در صـندوق بيمـه محصـوالت كشـاورزي در خصـوص         از ،گيري انجام نمونه 

در اين راستا تـالش شـد تـا بـر اسـاس درصـد               . درصد و تعداد بهره برداران بيمه استفاده گرديد       
مشاركت بهره برداران استانهاي مختلف كشور در طرح بيمه محصوالت كشـاورزي، بـه انجـام                

بـه سـه گـروه بـا     بر پايه ميزان پـذيرش بيمـه   كشور از اين رو استانهاي  . بندي پرداخته شود   گروه
سپس براي دستيابي به اين هـدف كـه پراكنـدگي           . تقسيم گرديدند   متوسط و زياد   ،پذيرش كم 

گيرند در سطح كشـور تـوزيعي نسـبتاً يكنواخـت داشـته باشـند،                استانهايي كه در نمونه قرار مي     
جمـوع دو شـاخص درصـد    در م. گيري بـر اسـاس منطقـه بنـدي مـذكور صـورت گرفـت           نمونه
 سـپس .  در انتخاب اسـتانهاي مـورد مطالعـه داشـتند          مهميبرداران و توزيع جغرافيايي نقش        بهره

صـورت تصـادفي انتخـاب     هشهرستانهاي نمونـه بـ    ،طبقه موجود در هر     استانهايمتناسب با تعداد    
ري تصـادفي در    گيـ   روستاهاي نمونه از طريق روش نمونه      ، دهستان و نهايتاً   پس از آن  . گرديدند

در دو سطح گـروه كشـاورزان پذيرنـده         پس از انتخاب روستاها،     . درون طبقات، مشخص شدند   
 بـه انتخـاب تصـادفي كشـاورزان مبـادرت           ،فعلي و پذيرنده قبلـي بيمـه محصـوالت كشـاورزي          

استانهاي اصفهان، بوشهر، زنجان،    خانوار كشاورز    1241 نمونه نهايي شامل     ،در مجموع . گرديد

                                                 
 

1. multi- stage stratified random sampling 
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جهـت كسـب اطالعـات     1383در سال  كه ههگيلويه و بويراحمد، گيالن و همدان بود  فارس، ك 
 .ندمورد مصاحبه قرار گرفت، مورد نياز
عنـوان ابـزار تحقيـق       ه بـ  هـاي مـورد نيـاز پـژوهش از پرسشـنامه           آوري داده  منظور جمع  هب

. ار گرفت ، مورد تأييد پنج صاحبنظر قر      روايي صوري پرسشنامه از طريق نظرسنجي      .استفاده شد 
 بـه دسـت آمـده،     بـا توجـه بـه نتـايج         يك مطالعه راهنما اجـرا گرديـد و         براي سنجش پايايي نيز     

 توسـط   هـا  پس از تكميل پرسشنامه   . براي افزايش پايايي در پرسشنامه اعمال شد      اصالحات الزم   
 مـورد تجزيـه و      SPSSهاي گـردآوري شـده بـا اسـتفاده از نـرم افـزار                ، داده آزمودنيهاي تحقيق 

 .ليل قرار گرفتندتح
كننـده ادامـه بيمـه      هـاي تعيـين    منظـور تحقـق هـدف پـژوهش در راسـتاي تبيـين سـازه               هب

هاي موجود در صندوق بيمـه   محصوالت كشاورزي در كشور تالش گرديد تا با استفاده از داده          
محصوالت كشاورزي در خصوص درصد و تعداد بهره برداران بيمه محصوالت كشاورزي، بـه              

 در ايـن خصـوص بـا در نظـر گـرفتن ميـزان ميـانگين               . بندي مشخصـي اقـدام گـردد       انجام گروه 
)53/26 = −

X (    و انحراف معيار)77/11 = SD (    بندي استانهاي مورد    نرخ پذيرش بيمه، به تقسيم
 كه استانهايي كه در دامنـه يـك تـا دو انحـراف معيـار پـايين تـر از                    نحوي ه ب ،مطالعه پرداخته شد  

تـر از     در دامنـه يـك انحـراف معيـار پـايين           كـه ي  ي در گـروه اول، اسـتانها      ،ميانگين قرار داشـتند   
 در فاصله يك انحراف معيار باالتر از ميانگين          كه ييدر گروه دوم، استانها   جاي داشتند   ميانگين  

يـانگين   در دامنه يك تا دو انحـراف معيـار بـاالتر از م             كهي  يدر گروه سوم و نهايتاً استانها     بودند  
 ارائـه شـده     1نتايج اين گروه بندي در جدول       . بندي گرديدند  در گروه چهارم طبقه   قرار داشتند   

  .ستفاده گرديدا ١ از روش آناليز تشخيصي،ها جهت تجزيه و تحليل داده ،پس از آن. است

                                                 
1. Discriminant analysis 
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 بندي استانهاي مورد مطالعه بر حسب نرخ پذيرش بيمه گروه. 1جدول 

 محصوالت كشاورزي
 استان *رخ پذيرش بيمهن گروه

  درصد76/14كمتر از  با نرخ پذيرش بسيار كم  كهگيلويه و بوير احمد
 زنجان
 فارس

  درصد52/26 تا 76/14بين   كم با نرخ پذيرش
 اصفهان

 بوشهر  درصد2/38 تا 53/26بين  با نرخ پذيرش متوسط

 گيالن  درصد3/38بيشتر از  با نرخ پذيرش زياد

 82-81هايندوق بيمه محصوالت كشاورزي در سالصهاي منتشرنشده  داده:  منبع
  متوسط درصد كشاورزان پذيرنده در سطح استانها:*

 نتايج و بحث
 ،(Educat)، سـطح سـواد      (Age)در اين پژوهش و بر مبناي مـدل نشـر، متغيرهـاي سـن               

گر  هه ظاهري سازمان بيمه   ، وج (Risk) ١، ميزان ريسك پذيري   )Levrisk(سابقه مواجهه با خطر     
(Image)      ميزان آگاهي از بيمه ،(Aware)      ايستار نسبت به بيمه ،(Attitude)    ميزان پاسـخگويي ،

ــه شــكايات   ــه بانــك   (BankAc)بانــك ب ــزان تعهــد كشــاورز نســبت ب ــزان (Comitt)، مي  و مي
ت كشـاورزان  بيني و شناخ ثر در پيشؤهاي م  به عنوان سازه  (Satis)رضايتمندي كشاورز از بيمه     

در راسـتاي   . ادامه دهنده بيمه محصوالت كشاورزي مورد توجه قرار گرفته و وارد مـدل شـدند              
 نيز متغيرهاي    آزمون مدل ساختار مزرعه در پيش بيني ادامه پذيرش بيمه محصوالت كشاورزي           

، دريافـت   (Loan)، دريافـت وام     (Drylnd)، ميـزان اراضـي ديـم        (Watlnd)ميزان اراضي آبـي     
، (Bankdis)، فاصـله تـا بانـك    (Secjob)، داشتن شغل دوم   (Relief)اي بالعوض دولتي    كمكه

در . در نظر گرفتـه شـدند      (Indemnity)  و ميزان غرامت دريافتي    (Opertdis)فاصله تا كارگزار    
 .اند مدل چندبعدي نيز متغيرهاي مدل نشر و ساختار مزرعه همزمان وارد گرديده

                                                 
 .الي و در قالب طيف ليكرت مورد سنجش قرار گرفته استؤ س8اين متغير توسط مقياسي . 1
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دهندگان  بيني ادامه ر، ساختار مزرعه و چندبعدي در پيشارزيابي توانايي مدلهاي نش
 بيمه محصوالت كشاورزي

 استانهاي با نرخ پذيرش بسيار كم ) الف

 نفـر   108 نفـر پذيرنـده و       112 كشاورزان دو استان زنجان شـامل        در برگيرنده اين گروه   
مـروري بـر   . باشـد  پذيرنده قبلـي مـي   61 پذيرنده و   57پذيرنده قبلي و كهگيلويه و بويراحمد با        

  و چندبعـدي، مقـادير  1مزرعـه  توابع اسـتاندارد شـده مميـزي مربـوط بـه مـدلهاي نشـر، سـاختار               
Wilks' Lambdaكه هـر سـه مـدل مـذكور قـادر بـه       دهد  مي و سطوح معنيداري مربوط، نشان 

 مقايسـه ضـرايب     بـا ايـن حـال     . تمايز كشاورزان ادامـه دهنـده از عـدم ادامـه دهنـده مـي باشـند                
و همچنـين ارزيـابي توانـايي مـدلها در          ) 2جدول   (Eigenvalueي كانونيكال و  مقادير      همبستگ
بندي صحيح گروهها حاكي از آن است كه مـدل چندبعـدي نسـبت بـه دو مـدل ديگـر از                       طبقه

 .گردد تشريح ميدر ادامه ت مربوط به اين مدل ئيارو جز  از ايناست،برخوردار  بيشتري مطلوبيت
ا نرخ پذيرش بسيار كم، تابع استاندارد شده مميزي بـراي مـدلي كـه               در گروه استانهاي ب   

  :اند به شرح زير است در آن متغيرهاي مدل چندبعدي وارد شده
D= 17/0- Age + 03/0 Educat + 18/0 Watlnd – 04/0  Drylnd + 21/0 Levrisk – 21/0 Risk 

 + 28/0 Loan + 01/0  Relief – 19/0  Secjob + 30/0  Image + 33/0  Aware + 07/0  Attitude 

 + 06/0  BankAc - 23/0  Comitt + 05/0 Bankdis – 39/0  Opertdis + 024/0  Indemnity 

+ 49/0  Satis (Wilks' Lambda= 84/0      Sig= 0001/0 ) 

                                                 
 : تابع استاندارد شده مميزي مدل نشر. 1

D= - 13/0 Age + 08/0  Educat +   18/0  Levrisk – 19/0  Risk + 34/0  Image + 41/0  Aware + 15/0  

Attitude + 00/0  BankAc – 11/0  Comitt + 51/0  Satis (Wilks' Lambda= 88/0  Sig= 0001/0 ) 

  :تابع استاندارد شده مميزي مدل ساختار مزرعه
D= 42/0  Watlnd + 17/0  Drylnd + 50/0  Loan + 05/0  Relief + 07/0  Secjob - 20/0  Bankdis – 

29/0  Opertdis + 60/0  Indemnity (Wilks' Lambda= 95/0     Sig= 043/0 ) 
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تفـاوت   بـر اسـاس تـابع فـوق،      دو گـروه ١اين فرضيه كه آيا بـين ميـانگين نمـره مميـزي        
. مـورد آزمـون قـرار گرفتـه اسـت       =84/0Wilks' Lambda وسـيله   همعنيـداري وجـود دارد، بـ   

 اخـتالف معنيـداري ميـان ميـانگين نمـره      ،اري آن مشـخص اسـت     دطور كه از سـطح معنيـ       همان
به عبارت ديگر تابع حاصل از مدل چندبعدي در گـروه اسـتانهاي             . مميزي دو گروه وجود دارد    
. دكنـ معنيـداري متمـايز   توانـد دو گـروه از كشـاورزان را بـه طـور       با نرخ پذيرش بسيار كم مـي   

 امـا بـراي ارزيـابي تـوان تمـايز مـدل        است، هر چند شرط الزمWilks' Lambdaمعنيدار شدن 
 . كافي نيست

ان متغيرهـا و مقـدار تـابع    يك روش ديگر در ارزيابي تأثير متغيرها، بررسي همبستگي مي        
مندي از بيمـه     ميـان ميـزان رضـايت      ،دهد كه بيشـترين همبسـتگي       نشان مي  2 جدول   .مميزي است 

(Satis)  ــود دارد ــزي وج ــابع ممي ــدار ت ــه  . = r) 69/0 ( و مق ــه بيم ــبت ب ــتار نس ــاي ايس  متغيره
)49/0 (Attitud, r =  وجهه ظاهري بانـك ،)48/0(Image, r =      ميـزان پاسـخگويي بانـك بـه ،

 و  = Aware, r)40/0(، ميـزان آگـاهي از بيمـه    = BankAc, r) 44/0 (شـكايات و اعتراضـات  
 نيز داراي همبسـتگي متوسـطي بـا تـابع مميـزي       = Indemnity, r) 38/0(امت دريافتيميزان غر

شايان ذكر اسـت    .  دارندهمبستگي نسبتاً متوسط تا ضعيفي با تابع مميزي          متغيرهاساير  . باشند مي
 اهميـت بيشـتري در مـدل        ،متغيرهايي كه داراي ضريب همبستگي بيشتري با تابع مميزي هسـتند          

 .ستعامد اين گواهستاندارد شده تابع مميزي ضرايب ا. دارند
دهنده و عدم ادامـه دهنـده بيمـه محصـوالت            هاي مربوط به مقايسه كشاورزان ادامه      يافته

دهـد كـه     نشـان مـي   ) 2جـدول   (كشاورزي از نظر ميانگين متغيرهاي وارد شـده در تـابع مميـزي            
  و انـد  شـده  مهاي بيشـتري  كشاورزان ادامه دهنده بيمه محصوالت كشاورزي موفق به دريافت وا         

بيمـه، ايسـتار    از  همچنين داراي ديدگاه مساعدتر نسبت به وجهه ظاهري بانـك، آگـاهي بيشـتر               
                                                 

1. discriminant score 
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 نحوه پاسخگويي بانك به شكايات، ميـزان        نسبت به تر   مثبت تر در خصوص بيمه، ديدگاه مثبت      
 .اند غرامت دريافتي بيشتر و رضايتمندي بيشتر از بيمه

متوسط ميـان   نشاندهنده همبستگي  =Canonical R) 40/0 (الآماره همبستگي كانونيك
ضـريب همبسـتگي كانونيكـال در        ،شـود  طور كه مالحظه مي    همان. ستنمره مميزي و گروه ها    

  =Canonical R) 22/0 ( بيشتر از مدل ساختار مزرعه=Canonical R) 40/0(مدل چندبعدي 
نشـانه مطلوبيـت نسـبي مـدل      ايـن كـه   )2جدول (باشد   مي =Canonical R) 34/0 (و مدل نشر

، كه هر چه ميزان اين همبستگي بيشـتر باشـد         بايد گفت    .استچندبعدي نسبت به دو مدل ديگر       
بيني ادامه دهندگان و عدم ادامه دهنـدگان بيمـه محصـوالت كشـاورزي               مطلوبيت مدل در پيش   

 . استبيشتر 
كه عبارت از نسبت مجمـوع        مي باشد     Eigenvalueمعيار ديگر در ارزيابي تابع مميزي       

هـر چـه تفـاوت بـين دو گـروه بـه             . گروهي اسـت   ها به مجموع مربعات درون      مربعات بين گروه  
مقايسـه ايـن آمـاره      . توان تمايز دو گروه بيشتر اسـت      نسبت تغييرات داخل گروه ها بيشتر باشد،        

 و = Eigenvalue)05/0(، مـدل سـاختار مزرعـه    = Eigenvalue) 19/0 (براي مدل چند بعدي
دهـد كـه مقـدار ايـن آمـاره در مـدل        نشـان مـي  ) 2جـدول   ( = Eigenvalue) 13/0 (مدل نشـر 

چندبعدي بيشتر است و در حقيقت مدل چندبعدي بر مبناي اين آمـاره نيـز مطلـوبتر از دو مـدل                     
 . اشدب ديگر در تفكيك و تمايز دو گروه مي
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هـاي   بنـدي صـحيح گـروه      تـابع در طبقـه    تـوان بـر مبنـاي ميـزان دقـت آن             هر تابع مميزي را مـي     
هـا نشـان     واكـاوي يافتـه   . كرددهنده بيمه محصوالت كشاورزي ارزيابي       دهنده و عدم ادامه    ادامه
بندي كشـاورزان را    درصد، گروه67  به ميزان تواند دهد كه تابع مربوط به مدل چندبعدي مي        مي

ايـن  . صورت صحيح انجام دهد ه ب)دهنده بيمه محصوالت كشاورزي   دهنده و عدم ادامه    به ادامه (
 9/62 و   5/58بنـدي    در حالي است كه مدلهاي ساختار مزرعه و نشـر بـه ترتيـب قـادر بـه گـروه                   

اين يافتـه نشـاندهنده   . دهندگان بيمه مي باشند    دهندگان و عدم ادامه    درصد از كشاورزان به ادامه    
همچنـين مـدل    . اسـت عه  دقت بيشتر مدل چندبعـدي در مقايسـه بـا مـدلهاي نشـر و سـاختارمزر                

 درصد از كشـاورزان ادامـه دهنـده    9/64بندي صحيح در خصوص  چندبعدي قادر به انجام طبقه    
كه مدلهاي ساختار مزرعه و نشر به ترتيب قادر بـه    در حالي،باشد بيمه محصوالت كشاورزي مي   

وع، مقايسـه   بنابراين در مجمـ   . باشند دهندگان مي   درصد از ادامه   7/63 و   9/51بندي صحيح    طبقه
دهد كه در گـروه اسـتانهاي بـا نـرخ پـذيرش بسـيار كـم مـدل چندبعـدي                      اين سه مدل نشان مي    

 . دهندگان بيمه محصوالت كشاورزي دارد توانايي بهتري در تشخيص ادامه
 استانهاي با نرخ پذيرش كم ) ب

 نفـر   162 نفـر پذيرنـده و       150 كشاورزان دو استان فـارس شـامل         اين گروه در برگيرنده   
مروري بر توابع استاندارد شده     . است پذيرنده قبلي    75 پذيرنده و    118پذيرنده قبلي و اصفهان با      

 و سـطوح  Wilks' Lambdaو چندبعدي، مقادير  1مميزي مربوط به مدلهاي نشر، ساختار مزرعه
 اين گروه از استانها نيز هر سه مدل مـذكور قـادر بـه تمـايز     كه دردهد مي معنيداري مربوطه نشان  

                                                 
 : تابع استاندارد شده مميزي مدل نشر .1

D= 32/0-  Age + 07/0  Educat + 28/0  Levrisk + 19/0  Risk + 18/0  Image + 15/0  Aware  

- 17/0  Attitude – 04/0  BankAc – 18/0  Comitt + 0/1  Satis (Wilks' Lambda= 83 /0   

Sig= 0001/0 ) 

  :تابع استاندارد شده مميزي مدل ساختار مزرعه
D= 27/0-  Watlnd – 002/0  Drylnd + 36/0  Loan + 31/0  Relief + 57/0  Secjob + 

08/0  Bankdis – 08/0  Opertdis + 63/0  Indemnity    (Wilks' Lambda= 95/0      Sig= 002/0 ) 
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امــا مقايســه ضــرايب همبســتگي . كشــاورزان ادامــه دهنــده از عــدم ادامــه دهنــدگان مــي باشــند

بنـدي صـحيح    و ارزيـابي توانـايي مـدلها در طبقـه       ) 3جدول   (Eigenvalueكانونيكال و  مقادير     
رو جزئيـات     يناز ا . و مدل ديگر است   ت به د  گروهها، حاكي از برتري نسبي مدل چندبعدي نسب       

 . تشريح مي گرددمربوط به اين مدل در ادامه
در گروه استانهاي با نرخ پذيرش كم، تابع استاندارد شده مميزي براي مدلي كـه در آن                 

 :متغيرهاي مدل چندبعدي وارد شده اند به شرح زير است
D= - 32/0 Age – 002/0  Educat + 01/0 Watlnd – 11/0  Drylnd + 27/0  Levrisk + 

21/0  Risk + 09/0  Loan – 09/0  Relief + 16/0  Secjob + 15/0  Image + 13/0  Aware – 

22/0  Attitude – 03/0  BankAc – 14/0  Comitt + 07/0  Bankdis + 01/0  Opertdis + 

11/0  Indemnity + 99/0 Satis (Wilks' Lambda= 82/0     Sig= 00001/0 ) 

 آن و سـطح معنيـداري  %) Wilks' Lambda )82  مقـدار رددگ   هده ميطور كه مشا همان
)0001/0 = Sig (ه فرضــيه برابــري ميــانگين نمــره مميــزي بــراي دو گــروه  كــدهنــد  مــي  نشــان

 . شود دهنده بيمه محصوالت كشاورزي از تابع مميزي باال رد مي دهنده و عدم ادامه ادامه

همبستگي ميـان متغيرهـا و مقـدار تـابع          بررسي   در خصوص    3واكاوي يافته هاي جدول     
ــزي ــي مميـ ــان مـ ــتگي  نشـ ــترين همبسـ ــه بيشـ ــد كـ ــه دهـ ــايتمندي از بيمـ ــزان رضـ ــان ميـ  ميـ
(Satis) 80/0( و مقـــدار تـــابع مميـــزي وجـــود دارد =r( . متغيرهـــاي وجهـــه ظـــاهري بانـــك 

)39/0=Image,r (         ميزان پاسـخگويي بانـك بـه شـكايات ، )32/0 = BankAc,r(      و ميـزان غرامـت
متغيرهـا داراي  ساير . نددارمبستگي متوسطي با تابع مميزي ه نيز )Indemnity,r=  30/0( افتيدري

 . همبستگي نسبتاً متوسط تا ضعيفي با مقدار تابع مميزي هستند
دهد كـه    نشان مي ) 3جدول  (همچنين مقايسه ميانگين متغيرهاي وارد شده در تابع مميزي        

 وقـت بيشـتر،     ه، داراي فعاليـت پـار     اورزي جـوانتر  دهنده بيمـه محصـوالت كشـ       كشاورزان ادامه 
تـر    بيمـه، ديـدگاه مثبـت      نسبت به تر   ديدگاه مساعدتر نسبت به وجهه ظاهري بانك، ايستار مثبت        
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 نحوه پاسخگويي بانك به شكايات، تعهد بيشتر نسبت به بانك، ميزان غرامت دريـافتي               نسبت به 
 . باشند بيشتر و رضايتمندي بيشتر از بيمه مي

در  ) 3جدول (Eigenvalueنين برتري نسبي ضريب همبستگي كانونيكال و آماره           همچ

 نسبت بـه مـدلهاي سـاختار مزرعـه    ) Eigenvalue ; 42/0  =Canonical = 22/0(مدل چندبعدي 

)05/0 =; Eigenvalue 22/0 = Canonical ( ــر  )Eigenvalue ; 41/0 =Canonical = 20/0(و نش

 . ندبعدي نسبت به دو مدل ديگر استدل چنشانگر مطلوبيت نسبي م

  بـه   توانـد  بعـدي مـي    دهد كه تابع مربوط به مدل چند       هاي پژوهش نشان مي    واكاوي يافته 

ايـن در حـالي اسـت       . صورت صحيح انجام دهد    هبندي كشاورزان را ب     درصد، گروه  8/66 ميزان

 درصــد از 1/65 و 1/58كــه مــدلهاي ســاختار مزرعــه و نشــر بــه ترتيــب قــادر بــه گــروه بنــدي  

هنده دقـت بيشـتر مـدل چندبعـدي در     داين يافتـه نشـان  . باشند  ميدو گروه ياد شدهكشاورزان به  

بنـدي   همچنين مدل چندبعدي قادر به انجـام طبقـه        . استمقايسه با مدلهاي نشر و ساختار مزرعه        

 ،اسـت  درصد از كشاورزان ادامه دهنده بيمه محصـوالت كشـاورزي   5/64صحيح در خصوص    

 4/63 و 6/50بنـدي صـحيح    كه مدلهاي ساختار مزرعه و نشر بـه ترتيـب قـادر بـه طبقـه           يدر حال 

بنابراين در مجموع، مقايسه اين سه مدل نشان مـي دهـد كـه      . درصد از ادامه دهندگان مي باشند     

 مـدل چندبعـدي توانـايي بيشـتري در تشـخيص ادامـه              ،در گروه استانهاي بـا نـرخ پـذيرش كـم          

 .   داردصوالت كشاورزي دهندگان پذيرش بيمه مح
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 استانهاي با نرخ پذيرش متوسط ) ج

 پذيرنـده قبلـي     76 پذيرنـده و     64 كشاورزان استان بوشـهر شـامل        دربرگيرندهاين گروه   
 و چندبعـدي،    1واكاوي توابع استاندارد شده مميزي مربوط به مدلهاي نشر، ساختار مزرعه          . است

كه در اين گروه نيز هـر سـه   دهند  نشان ميبوط  و سطوح معنيداري مرWilks' Lambdaمقادير 
امـا مقايسـه    . باشـند  مدل ياد شده قادر به تمايز كشاورزان ادامه دهنده از عـدم ادامـه دهنـده مـي                 

و همچنـين ارزيـابي توانـايي       ) 4جـدول    (Eigenvalueضرايب همبستگي كانونيكال و  مقـادير        
 الگوي چندبعدي مطلوبيـت بيشـتري       بندي صحيح گروهها حاكي از آن است كه        مدلها در طبقه  

 .گردد  تشريح مي در ادامهات مربوط به اين مدلئيرو جز از اين. نسبت به دو مدل ديگر دارد
در گروه استانهاي با نرخ پذيرش متوسط، تابع اسـتاندارد شـده مميـزي بـراي مـدلي كـه در آن                      

 : اند به شرح زير است متغيرهاي مدل چندبعدي وارد شده
D= 12/0-  Age 9/0-  Educat 25/0- Watlnd + 40/0  Drylnd - 09/0  Levrisk – 08/0  Risk 

– 28/0  Loan – 09/0  Relief – 07/0  Secjob – 07/0  Image + 09/0  Aware + 

36/0  Attitude + 005/0  BankAc + 15/0  Comitt – 34/0  Bankdis + 11/0  Opertdis + 

30/0  Indemnity + 53/0  Satis (Wilks' Lambda= 54/0   Sig= 0001/0 ) 

 بر اساس تابع فوق، بين ميـانگين نمـره مميـزي دو گـروه تفـاوت معنيـداري وجـود دارد        
)54/0  =Wilks'Lambda.(        بررسي همبستگي ميـان متغيرهـا و مقـدار تـابع مميـزي منـدرج در

مقـدار   و   (Satis) ميزان رضـايتمندي از بيمـه        دهد كه بيشترين همبستگي ميان      نشان مي  4جدول  
 )r=79/0(ميزي وجود دارد تابع م

                                                 
 : تابع استاندارد شده مميزي مدل نشر .1

D= 05/0-  Age + 12/0  Educat + 19/0  Levrisk – 10/0  Risk – 05/0  Image + 15/0  Aware + 31/0  

Attitude – 07/0  BankAc + 15/0  Comitt + 76/0  Satis    (Wilks' Lambda= 63/0  Sig= 0001/0 ) 

  :تابع استاندارد شده مميزي مدل ساختار مزرعه
D= 34/0- Watlnd + 51/0  Drylnd – 005/0  Loan – 18/0  Relief + 15/0  Secjob – 52/0  Bankdis + 

07/0  Opertdis + 61/0  Indemnity    (Wilks' Lambda= 72/0    Sig= 0001/0 )  
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ــافتي   ــت دري ــزان غرام ــاي مي ــك  )Indemnity,r =51/0 (متغيره ــاهري بان ــه ظ   ، وجه
)48/0 =Image, r( ،ايستار نسبت به بيمه) 47/0 = Attiude, r(  ميزان تعهد كشاورز نسبت بـه ، 

بـا  نيز همبسـتگي متوسـطي   ) Drylnd,r = 40/0(، و ميزان اراضي ديم   )Comitt,r = 46/0 (بانك
داراي همبستگي نسبتاً متوسط تا ضعيفي با مقدار تابع ) 4جدول  (متغيرهاساير . دارندتابع مميزي 

  . مميزي هستند
 هــاي حاصــل از مقايســه ميــانگين متغيرهــاي وارد شــده در تــابع مميــزي  همچنــين يافتــه

 داراي اراضـي  دهد كه كشاورزان ادامه دهنده بيمـه محصـوالت كشـاورزي             نشان مي  )4جدول(
ديم تحت مديريت بيشتر، ميزان مواجهه با خطر بيشتر، ديدگاه مساعدتر نسبت به وجهه ظـاهري                

، ديدگاه مساعدتر نسبت به پاسخگويي بانك بـه شـكايات         بانك، ايستار مثبت تر در زمينه بيمه،        
تعهد بيشتر نسبت به بانك كشاورزي، فاصله تا بانك كمتـر، فاصـله تـا كـارگزار كمتـر، ميـزان                     

 . باشند دريافتي بيشتر و رضايتمندي بيشتر از بيمه ميغرامت 
ــاره       ــال و آمـ ــتگي كانونيكـ ــريب همبسـ ــبي ضـ ــري نسـ ــين برتـ   Eigenvalueهمچنـ

نسبت به مدلهاي ) Eigenvalue ; 68/0 =Canonical R = 84/0(در مدل چندبعدي ) 4جدول (
 ; Eigenvalue= 59/0( و نشـر ) Eigenvalue ; 53/0 =Canonical R= 38/0( ساختار مزرعـه  

61/0 =Canonical R (است مطلوبيت نسبي مدل چندبعدي نسبت به دو مدل ديگر مبين . 
 8/81  بـه ميـزان    توانـد  دهد كه تابع مربوط به مدل چندبعدي مي        ها نشان مي   واكاوي يافته 

اين در حالي اسـت كـه مـدلهاي    . صورت صحيح انجام دهده بندي كشاورزان را ب  درصد، گروه 
. باشـند   درصد از كشاورزان مـي     4/74 و   2/77بندي   زرعه و نشر به ترتيب قادر به گروه       ساختار م 

. ه با مدلهاي نشر و سـاختارمزرعه اسـت        اين يافته نشاندهنده دقت بيشتر مدل چندبعدي در مقايس        
 درصد از كشاورزان    4/82بندي صحيح در خصوص      همچنين مدل چندبعدي قادر به انجام طبقه      

كـه مـدلهاي سـاختار مزرعـه و نشـر بـه               در حـالي   است، محصوالت كشاورزي    ادامه دهنده بيمه  
بنـابراين در   .  درصد از ادامه دهندگان مـي باشـند        2/78 و   7/66بندي صحيح    ترتيب قادر به طبقه   

دهد كه در گروه استانهاي با نرخ پذيرش متوسط نيز مدل          مجموع، مقايسه اين سه مدل نشان مي      
 .   دارد تشخيص ادامه دهندگان بيمه محصوالت كشاورزي چندبعدي توانايي بيشتري در
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 استانهاي با نرخ پذيرش زياد ) د

 پذيرنده قبلي   18 پذيرنده و    87 كشاورزان دو استان گيالن شامل       اين گروه در برگيرنده   
تابع استاندارد شده مميـزي مـدلي كـه       .  پذيرنده قبلي مي باشد    30 پذيرنده و    123همدان با   نيز  و  

 : باشد اند به شرح زير مي متغيرهاي مدل ساختار مزرعه وارد شدهدر آن 
D= 24/0-  Watlnd – 21/0  Drylnd – 24/0  Loan + 59/0  Relief + 17/0  Secjob +  

53/0  Bankdis + 39/0  Opertdis (Wilks' Lambda= 96/0    Sig= 207/0 )  

ــه    ــدل ســاختار مزرع ــون م ــين بخــش از آزم ــايياول ــوقبررســي توان ــابع ف ــايزدر  ت    تم
 مقدار  .است دو گروه ادامه دهنده و عدم ادامه دهنده بيمه محصوالت كشاورزي             قائل شدن بين  

Wilks' Lambda  )96/0 (آنو معنيداري  )207/0 =Sig ( كه بين نمره مميزي دو دهد مي نشان 
 مدل توان   با توجه به اينكه تابع مربوط به اين       . گروه از نظر آماري تفاوت معنيداري وجود ندارد       

گيـريم كـه ايـن مـدل      ميانگين نمره مميزي دو گـروه را نـدارد،  نتيجـه مـي            قائل شدن بين    تمايز  
 . توانمندي الزم در تعيين رفتار ادامه بيمه محصوالت كشاورزي را ندارد

  و چندبعـدي، مقـادير     1واكاوي توابـع اسـتاندارد شـده مميـزي مربـوط بـه مـدلهاي نشـر                
Wilks' Lambdaكـه هـر دو مـدل نشـر و چندبعـدي      دهند  نشان مييداري مربوطه و سطوح معن

اما مقايسه ضرايب همبستگي    . قادر به تمايز كشاورزان ادامه دهنده از عدم ادامه دهنده مي باشند           
بنـدي   و همچنين ارزيابي توانـايي مـدلها در طبقـه         ) 5جدول   (Eigenvalueكانونيكال و  مقادير     

. باشـد  دل چندبعدي از مطلوبيت بيشتري برخوردار مـي       صحيح گروهها حاكي از آن است كه م       
 .گردد  تشريح ميدر ادامهيات مربوط به اين مدل ئرو، جز از اين

                                                 
 : تابع استاندارد شده مميزي مدل نشر.1

D= ۶۵/۰  Age + ۶۰/۰  Educat – ۱۱/۰  Levrisk + ۲۹/۰  Risk – ۰۱/۰  Image – ۱۳/۰  Aware + 

۶۲/۰  Attitude – ۲۱/۰  BankAc – ۰۹/۰  Comitt + ۴۳/۰  Satis (Wilks' Lambda ۸۶/۰  Sig= ۰۰۶/۰ )  
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در گروه استانهاي با نرخ پذيرش زياد، تابع استاندارد شده مميزي براي مدلي كه در آن                
 : اند به شرح زير است متغيرهاي مدل چندبعدي وارد شده

D= 33/0 Age + 34/0  Educat + 19/0  Watlnd + 21/0  Drylnd – 13/0  Levrisk + 

22/0  Risk + 12/0  Loan – 53/0  Relief – 05/0  Secjob – 11/0  Image – 18/0  Aware + 

54/0  Attitude – 08/0  BankAc – 14/0  Comitt – 25/0  Bankdis – 11/0  Opertdis + 

52/0  Satis (Wilks' Lambda= 81/0     Sig= 009/0 ) 

 به اينكه اطالعات دقيقي در زمينه ميزان غرامت دريافت شده توسط كشـاورزان              با توجه 
اين متغيـر از مجمـوع متغيرهـاي ايـن گـروه حـذف گرديـده                . اين گروه در دسترس نبوده است     

 .است
 دهنـد  مـي  نشان ) Sig =009/0 (آن و سطح معنيداري ) Wilks' Lambda ) 81/0مقدار

 بيمـه  هدهنـد  عـدم ادامـه   و هدهنـد  ادامـه يـزي بـراي دو گـروه     فرضيه برابري ميانگين نمـره مم   كه
 5هـاي منـدرج در جـدول          همچنـين يافتـه    .شود محصوالت كشاورزي از تابع مميزي باال رد مي       

 و مقـدار  ),r Attitud=  059/0(همبستگي ميان ايستار نسبت بـه بيمـه    دهند كه بيشترين نشان مي
،  )Relief, r = -41/0(اي بالعـوض دولتـي   هـ مكمتغيرهـاي دريافـت ك  . تابع مميزي وجود دارد

 نيز همبسـتگي  Bankdis, r)  = -31/0(  و فاصله تا بانك)Satis, r = 30/0(رضايتمندي از بيمه 
 . دارندمتوسطي با تابع مميزي 

هاي مربوط بـه مقايسـه كشـاورزان، از نظـر ميـانگين متغيرهـاي وارد شـده در تـابع                      يافته
دهد كه تفاوت چنداني ميـان دو گـروه ادامـه دهنـده و عـدم ادامـه               نشان مي  ،  )5جدول  (مميزي

كه كشاورزان ادامه دهنده بيمـه محصـوالت كشـاورزي تنهـا             نحوي  ه ب ،دهنده بيمه وجود ندارد   
ايستار مثبت تر در زمينه بيمه و فاصله كمتر تا بانك بوده و در عين حال به ميزان كمتـري                    داراي  

 .اند شدهض دولتي موفق به دريافت كمكهاي بالعو
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 نشان مـي دهـد كـه ضـريب همبسـتگي كانونيكـال در مـدل                 5هاي جدول    واكاوي يافته 
  ايـن باشـد كـه    مـي  Canonical,r) = 37/0 (نشر بيشتر از مدل     Canonical,r) =43/0(چندبعدي  

ــر         ــدل نش ــه م ــبت ب ــدي نس ــدل چندبع ــبي م ــت نس ــانه مطلوبي ــتنش ــه  . اس ــوط ب ــاره مرب  آم
Eigenvalue  )23/0 (مقايسه اين آماره بـراي مـدل چنـد         .  نشان داده شده است    5 در جدول    نيز

دهد كه مقـدار ايـن     نشان مي= Eigenvalue)16/0( و مدل نشر  = Eigenvalue)23/0(بعدي 
ر تآماره در مدل چندبعدي بيشتر است و در حقيقت مدل چندبعدي بر مبناي اين آماره نيز مطلوب                

 . باشد روه مياز مدل نشر در تفكيك و تمايز دو گ
ميـزان    بهتواند   دهد كه تابع مربوط به مدل چندبعدي مي        هاي پژوهش نشان مي    نهايتاً يافته 

اين در حالي است كه مدل      . صورت صحيح انجام دهد    هبندي كشاورزان را ب     درصد، گروه  4/76
مـدل  اين يافته نشـاندهنده دقـت بيشـتر         .  است  درصد از كشاورزان   4/67بندي   نشر قادر به گروه   

بنـدي   همچنين مـدل چندبعـدي قـادر بـه انجـام طبقـه        . چندبعدي در مقايسه با مدل نشر مي باشد       
. اسـت  درصد از كشاورزان ادامه دهنده بيمه محصـوالت كشـاورزي            9/77صحيح در خصوص    

بنابراين در  . است درصد از ادامه دهندگان      7/65بندي صحيح    كه مدل نشر قادر به طبقه      در حالي 
 مـدل   دهد كـه در گـروه اسـتانهاي بـا نـرخ پـذيرش زيـاد                ه اين دو مدل نشان مي     مجموع، مقايس 

 .دهندگان بيمه محصوالت كشاورزي دارد بعدي توانايي بيشتري در تشخيص ادامه چند
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 گيري و پيشنهاد نتيجه

هاي چهارگانه تفاوتهايي وجود  بيني رفتار پذيرش در گروه هر چند از نظر توان پيش
 از نظر تمايز كشاورزان ادامه دهنده و عدم ادامه "مدل ساختار مزرعه" ، در مجموعدارد، اما

دهد كه عدم ادامه  اين يافته نشان مي. است "چندبعدي" و "مدل نشر"دهنده بيمه ضعيفتر از 
 . باشد شناختي در آن موثرتر مي هاي روان  محدوديتهاي ساختاري نيست، بلكه جنبهناشي ازبيمه،

ــ  ، "ميـــزان رضـــايت از بيمـــه" تانهاي بـــا نـــرخ پـــذيرش بســـيار كـــم، در گـــروه اسـ
، "پاسخگويي بانك به شكايات و اعتراضـات      "،  "وجهه ظاهري بانك  "،  "ايستار نسبت به بيمه   "
كننـده    هاي تعيين   به ترتيب از مهمترين سازه     "ميزان غرامت دريافتي  " و   "ميزان آگاهي از بيمه   "

هـاي اجرايـي زيـر در        اي اين بخش از پژوهش، عمـل بـه توصـيه          ه با توجه به يافته   . اند  ادامه بيمه 
 :استجهت جلوگيري از عدم ادامه بيمه محصوالت كشاورزي ضروري 

 اران زافزايش رضايتمندي بيمه گ - 

 كه بتوانند نگرش و ايسـتارهاي درسـتي از          اي  يهاي ترويج  طرحريزي و اجراي برنامه    - 
  .ندكنبيمه و كاربرد آن در كشاورزان ايجاد 

مداري براي كاركنـان بانـك در جهـت افـزايش            هاي آموزشي مشتري   رگزاري دوره ب - 
 توان پاسخگويي آنان

در نظر گرفتن سازه پاسخگويي به عنوان يكي از معيارهاي اساسي در نظام ارزشـيابي                - 
 كاركنان بانك و بيمه 

ت -  مه                                   نا بر يزي  طرحر و  مت  ا غر داخت  پر ر  د لت  عدا به  ب        وجه  يقي  تشو راي  هاي 
 .     اند دهنكركشاورزاني كه غرامت دريافت 

بانك به     پاسخگويي  " ،  " ميزان رضايت از بيمه        "   ، كم   ه استانهاي با نرخ پذيرش           و ردر گ   
ننده  ك  هاي تعيين     به ترتيب از مهمترين سازه         " ميزان غرامت دريافتي          "  و  " شكايات و اعتراضات       

ت تواند موجبا      جام اقدامات اجرايي زير مي               در اين گروه از استانها نيز ان                .   باشند  ادامه بيمه مي      
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 :يي بيمه را فراهم كندافزايش كارا
 افزايش رضايتمندي از بيمه -

 توجه به ضرورت پاسخگويي بانك-

 ضرورت تغيير نظام پرداخت غرامت-

ميـزان غرامـت   "، "ميـزان رضـايت از بيمـه   "متوسـط،    در گروه استانهاي با نرخ پذيرش     
ميـزان تعهـد كشـاورز نسـبت بـه          "،  "ايستار نسبت به بيمـه    "،  "انكوجهه ظاهري ب  " ،   "دريافتي
. باشـند   ادامه بيمه مـي ةكنند هاي تعيين   به ترتيب از مهمترين سازه  "ميزان اراضي ديم  " و   "بانك

مه بيمـه محصـوالت كشـاورزي       هاي اجرايي زير در جهت جلوگيري از عدم ادا         عمل به توصيه  
 :ضروري است

 مهافزايش رضايتمندي از بي-

 بازسازي نظام پرداخت غرامت-

 تر ترويجي براي ايجاد نگرش و ايستار مناسب نسبت به بيمهاكارگيري روشهاي كار هب-

گيري از راهكارهايي كه بتواند تعهد كشاورز نسبت به بانـك كشـاورزي را افـزايش                 بهره-
  .استدستيابي به اين راهكارها نيازمند انجام مطالعات مجزا و مستقل . دهد

احتمــال ادامــه بيمــه توســط كشــاورزاني كــه از اراضــي ديــم تحــت مــديريت بزرگتــري  -
 . استبرخوردارند، بيشتر 

يـرا احتمـال پرداخـت      ؛ ز اين موضوع از بعد پايداري نظـام بيمـه مشـكل سـاز مـي باشـد                
لــذا توجــه بــه ســاز و كارهــاي جلــب و جــذب مشــاركت . اســتبيشــتر  غرامــت بــه ايــن گــروه

 .  ريافت غرامت توسط آنان كمتر مي باشد، از ضروريات استكشاورزاني كه احتمال د

دريافـت كمكهـاي    "،  "ايسـتار نسـبت بـه بيمـه       "در گروه استانهاي با نرخ پذيرش زياد،        
هـاي    به ترتيب از مهمترين سازه     "فاصله تا بانك  " و   "ميزان رضايت از بيمه   "،  "بالعوض دولتي 

ه از اســتانها، جلــوگيري از عــدم ادامــه بيمــه در ايــن گــرو. باشــند كننــده  ادامــه بيمــه مــي تعيــين
 :هاي اجرايي زير ممكن است محصوالت كشاورزي از طريق عمل به توصيه
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 كه بتواند ايستارهاي درست و مناسبي نسبت به بيمه محصـوالت   اي  استقرار نظام ترويجي   -

 كندكشاورزي ايجاد 

  افزايش رضايت از بيمه-

 ايش دسترسي كشاورزان به بانك گسترش شبكه بانكي كشور در جهت افز-

 بهبود مستمر كميت و كيفيت ارائه خدمات بانكي به كشاورزان -
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