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  چكيده

گيري كشاورزان از مهندسين ناظر را  بر بهره مؤثراله عوامل اقتصادي و اجتماعي اين مق
چغندركار استان خراسان رضوي و  453مربوط به  1387سال  هاي مقطع زماني با استفاده از داده

نوع مالكيت مزرعه نتايج مطالعه نشان داد كه . الگوي تحليل تمايزي مورد بررسي قرار داد
قطعات زمين، شغل كشاورزي، انعقاد قرارداد با كارخانه، ميزان محصول و  بيشترين و تعداد

كنندگان و استفاده نكنندگان از خدمات مهندسين  بيمه كمترين اهميت را در تمايز ميان استفاده
منفي است و نوع مالكيت مزرعه، تعداد قطعات  تأثيربيمه چغندر داراي همچنين  .ندناظر دار

با توجه . دارندمهندسين ناظر ر استفاده از خدمات دمثبتي  تأثيراد با كارخانه زمين و انعقاد قرارد
                                                            

  دانشيار گروه اقتصاد كشاورزي دانشكده كشاورزي دانشگاه فردوسي مشهد ∗
e-mail: ghorbani@um.ac.ir 
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و واحدهاي با توليد باالتر  گيري كشاورزان داراي مالكيت شخصي و پراكنده، هدف، ها به يافته
بازآموزي مهندسين ناظر با مفاهيم ريسك و مديريت آن به ويژه شناخت از پروفيل ريسك 

  .بيشتر به كشاورزان پيشنهاد شد محصول و آگاهي دادن
  

  JEl: C02, C25, D2, D21 بندي طبقه
  
   :ها كليدواژه

  ريزي ، قرارداد، برنامهچغندرقند، تابع تمايزي، بيمه اي خدمات مشاوره
  

  مقدمه
ي مساعدتهاشود كه به رغم  ي مهم اقتصاد محسوب ميبخشهاكشاورزي يكي از 

 تأميننيروي انساني مورد نياز بخش صنعت،  تأمينارز،  تأمينمختلفي كه به اقتصاد ملي از بعد 
، )1374سلطاني و نجفي، (د كن ميمواد خام  تأمينغذاي ارزان، بازار محصوالت صنعتي و 

كه بخش عمده آن به كم سوادي و بي سوادي كشاورزان و نبود دارد مختلفي  مشكالت
وري توليد  بهره يجديد، ارتقا يفناوريهااي براي هدايت آنها به سمت پذيرش  خدمات مشاوره

امنيت  تأميني بخش كشاورزي براي سياستهامحصوالت كشاورزي و حركت در راستاي 
نقش كليدي ). 1381جاللي،(باشد  غذايي و كشاورزي پايدار مبتني بر منابع داخلي مربوط مي

با . كردگان كشاورزي است توسعه پايدار كشاورزي و تثبيت آن بر عهده متخصصان و تحصيل
يكي  عنوان بهانقالب چهارم، دانايي محوري و اقتصاد آن  عنوان بهرساني  توجه به جايگاه اطالع

محور  اقتصاد دانايي. از رويكردهاي اصلي برنامه چهارم توسعه اقتصادي مطرح شده است
و  نواوريداراي چهار ركن اساسي آموزش و توسعه منابع انساني فراگير، نظام كاراي 

فناوري اطالعات و ارتباطات و نظام انگيزش اقتصادي و  كارامدزيرساخت پويا و  اختراعات،
از دانايي موجود است كه توسعه  مؤثرهاي الزم جهت استفاده  كننده انگيزه نهادي مناسب فراهم

به دليل كمبود منابع مالي، ). 1387قرباني، (گيرد  از دانايي را در بر مي مؤثردانايي و استفاده 
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از سوي ت، تجهيزات و نيروي انساني در نظام كنوني آموزش و ترويج از يك سو و امكانا
هاي كشاورزي الزم است  برداري ضرورت پاسخگويي به مشكالت موجود در سطح بهرهديگر 
مشاور و يا  عنوان بهنيروي متخصص كشاورزي براي ورود به سطح مزرعه هاي جذب  زمينه

اين مهم در  .ري توليد محصوالت كشاورزي فراهم شودو بهره يناظر كشاورزي براي ارتقا
بخش كشاورزي با هدف دخالت در فرايند توليد محصوالت كشاورزي و تحول در اين بخش 

در قالب طرح مهندسين ) اولويت دوم(و كيفيت آن ) اولويت اول(كميت توليد  ياز بعد ارتقا
هاي علمي به  انتقال يافته. ه استردشكل اجرايي پيدا ك) استفاده از متخصصين در مزرعه( ناظر

ي موجود، ارائه خدمات پتانسيلهاوري از  ، افزايش بهرهچغندرقندسطح مزرعه، توليد پايدار 
. اهداف طرح ذكر شده است عنوان بهگري دولت  هاي كشاورزي و كاهش تصدي نهاده

زان و هاي تشويق و ترغيب كشاور همچنين وزارت جهاد كشاورزي مكلف شده است زمينه
وزارت جهاد كشاورزي، (توليدكنندگان به استفاده از مهندسين ناظر مزرعه را فراهم آورد 

1381 .(  
در سطح مزارع گندم و پس از آن در  82- 1381طرح مهندسين ناظر از سال زراعي 

به نحوي كه برخي از كشاورزان در فرايند توليد  هبه مرحله اجرا در آمد چغندرقندمزارع 
اقدام به پذيرش اين ناظرين نموده و از خدمات مهندسي آنها در مراحل كاشت، محصول خود 

  . اند داشت و برداشت بهره گرفته
نشان داد كه بستر و زمينه الزم براي پذيرش ) 1384(مطالعه صديقي و نيكدخت 

همچنين كشاورزان آمادگي الزم را براي . از سوي كشاورزان وجود دارد  كارشناسان جوان
گونه حركت فرهنگي و ترويجي جهت تقويت  در صورتي كه هيچ. خصوصي ندارند مشاوره

باورها و اعتقادات مهندسين و به ويژه كشاورزان نسبت به مشاوره خصوصي اجرا نگردد، نظام 
توليد كشاورزي بعد از قطع حمايت مالي دولت نخواهد توانست از خدمات مهندسين ناظر با 

  . تجربه استفاده نمايد
نشان دادند كه ميزان تحصيالت باالتر ) Zhang & et al., 2002( شو همكاران انگژ

كند بلكه  ي كشاورزي در مناطق روستايي چين كمك ميفعاليتهاكشاورز نه تنها به انجام بهتر 
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ي كاري خارج از فرصتهاكشاورزان با سطوح تحصيالت باالتر توانايي بيشتري براي يافتن 
  .درآمد خود دارند محدوده كشاورزي و افزايش

  شـارانـكـمـه و واـاراجـاتـو ن) Tantray & Nanda, 1991(ادا ـن و دريـانـت
 )Nataraju & et al., 1991 (تجربيات و صالحيتها عدم شناخت كه كردند مشخص 

 فقدان ي ناظران،مالقاتها شده، ريزي برنامه قبل از ديدار جلسات شديد از طرفداري كاركنان،

 و ها نهاده موقع به تهيه عدم با كشاورزان، جهت مالقات ناظران براي نقل و حمل وسايل
 انتقال ين موانعمهمتر از سازمانها و تعاونيها ،بانكها توسعه، يبخشها با مناسب هماهنگينا

   .باشند  ديدار مي و آموزش نظام فناوري در
 استان در مهندسين ناظر طرح مشكالت ينمهمتر )1385(و سعدي ) 1382(سلطاني 

 مراحل در آنها كم حضور مهندسان، عملي نظري و دانش بودن پايين را قزوين و ان همد

 نداشتن ناظر، نبودن مهندسين بيمه پايين، دستمزد جديد، يفناوريها نياز به توصيه برداشت،

 بر كار نظارت عدم طرح، واقعي غير اهداف كافي، نداشتن اختيارات مناسب، نقليه وسيله

 مهندسين، با مربوطه مؤسساتعدم همكاري  مسئول، هاي دستگاه نبودن ماهنگه ناظران،

 ناظر، مهندسين كشاورزان از از برخي باالي توقع طرح، اهداف از پايين كشاورزان آگاهي

كشاورزان،  سواد سطح بودن پايين كشاورزان، مهندسين توسط دستمزد حق نشدن پرداخت
   .ذكر كردند زيكشاور يزمينها بودن كوچك و پراكندگي

 مشكالت ينمهمتر ناظر ديدگاه مهندسين از داد نشان )1386(اكبري  تحقيق نتايج

 از و كشاورز فردي و راهبردي پشتيباني، هماهنگي، ساختاري، مسائل ،اصفهان در استان طرح

 و حمايتي ساختاري، راهبردي، مسائل شامل مشكالت ينمهمتر مسئوالن طرح ديدگاه

  . است اقتصادي
 - عامل فني نشان دادند كه متغيرها در پنج عامل، بندي با دسته) 1386(كبري و اسدي ا

پيشبرد طرح مهندسين درصد از كل واريانس  5/20بيش از  )اشتراكي كنشگران(هماهنگي 
مشاركتي  -عاملهاي بعدي به نامهاي اقتصادي، ارتباطي، اطالع رساني  .نمايد ناظر را توجيه مي
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هاي پيشبرنده  درصد از كل واريانس سازه 7/8و  3/10 ،15، 7/11 ه ترتيبو مالكيت هر يك ب
درصد از  302/66 اين پنج عامل در مجموع. طرح مهندسين ناظر گندم را تبيين نمودند

   .واريانس كل متغيرها را تبيين كرد
معتقدند كارايي مشاوران به ) George and Cristiani, 1990(جورج و كريستياني 

انند توانايي ايجاد رابطه صميمانه و عميق با مخاطبان، پذيرش خويشتن، آگاهي از عواملي م
ها و عقايد مخاطبان خود، پذيرش مسئوليت، داشتن تجربه و مهارت الزم و داشتن اهداف ارزش
  . بينانه وابسته است واقع

 اي، منبع دريافتند خدمات مشاوره) Schroeder & et al., 1998( ششرودر و همكاران
  . باشد شماره يك اطالعات كشاورزان كانزاس در ارتباط با انتظارات صحيح قيمتي مي

نشان داد كه دو مؤلفه ) Solano and Herrero, 2003(نتايج مطالعه سوالنو و هريرو 
و مشاوران فني، مهمترين منابع اطالعات شخصي براي اكثر توليدكنندگان  اعضاي خانواده

گيري را به طور  اهميت نسبي آنها تمامي ابعاد فرايند تصميملبنيات در كاستاريكاست و 
نقش مشاوران فني در دو بعد تعيين راه حل  طوركلي بهاما  ،دهد قرار مي تأثيرداري تحت  معني
  . ي جديد مهمتر استفعاليتهاله و جستجو براي روشها و ئمس

از  گيرنده ن بهرهنشان دادند كشاورزا) Wilson & et al., 2001( شويلسون و همكاران
مشاوران و خدمات آنها، اينترنت، مطبوعات، نشريات، كنفرانسهاي (منابع اطالعاتي بيشتر 

، )آموزشي، جلسات كشاورزان براي تبادل اطالعات و گروه هاي زراعي بومي و يا محلي
  . كارايي فني بيشتري نسبت به بقيه افراد دارند

مشاوران كارامد و غيركارامد را با توجه ) Shertzer and Eston, 1974(شرتز و استون 
از سوي ديگر، داشتن . ند به زمينه، نوع رابطه و عوامل شخصيتي از يكديگر تفكيك كرد

حداقل درجه كارشناسي ارشد در رشته مشاوره از ديگر شرايطي است كه در بسياري از 
   .تشخيص داده شدكشورها براي احراز شغل مشاوره كشاورزي ضروري 
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هاي  نشان دادند كه برنامه) Katachova and Miranda, 2004(چوا و ميراندا كات
اي در تشويق كشاورزان به پذيرش قراردادهاي بازاري موفق بوده  آموزشي و خدمات مشاوره

 توليدكنندگاني كه در سمينارها و جلسات آموزشي شركت كرده و از خدمات. است
همچنين نتايج نشان داد . اند ري اين قراردادها را پذيرفتهاحتمال بيشت اند به اي سود برده مشاوره

اي استفاده  بيشتر از بقيه افراد، از خدمات مشاوره ،كشاورزاني كه تحصيالت باالتري دارند
  . كنند مي

نشان دادند مؤلفه مشاوران ) Jongeneel and Slangen, 2005( نجانگي نيل و اسالنگل
  . داري دارد معني تأثيرسازماني  مالي برانتخاب تمامي اشكال مختلف

خدمات مشاوره كشاورزي به انتقال  طوركلي است به معتقد) Evenson, 2001(ايونسن 
به ها اطالعات و دانش ويژه مانند انتقال فناوري، بهبود عمليات مديريتي يا انتقال دانش و ظرفيت

  . كند كمك ميتوليدكنندگان 
اثر مثبت ) Romani, 2003(و روماني ) Owens & et al., 2003( شاونز و همكاران

  . قرار دادند تأييدوري و عملكرد مورد  خدمات ترويجي را بر بهره
هزار هكتار سطح زيركشت  54براساس گزارش وزارت جهاد كشاورزي از مجموع 

ميليون  183همچنين از . تصاص داردخدرصد آن به استان خراسان رضوي ا 5/41، چغندرقند
آمارنامه ( شود درصد آن در استان خراسان رضوي توليد مي 1/38ول نيز حدود توليد اين محص

رتبه اول را دارا  چغندرقنداين استان در سطح زيركشت و توليد لذا  ).1387كشاورزي، 
در  دهد كه در حال حاضر گزارش سازمان جهاد كشاورزي استان خراسان نشان مي. باشد مي
شهرستان  10شود كه در اين ميان  توليد مي ندرقندچغراسان رضوي خشهرستان استان  23

جوين، تربت حيدريه، جغتاي، سبزوار، تربت جام، رشتخوار، زاوه، تخت جلگه، نيشابور و 
تن چغندر، به ترتيب  607112هكتار و توليدي معادل  20026مشهد با سطح زير كشتي معادل 

سالنامه ( اند خود اختصاص داده درصد از سطح زير كشت و توليد استان را به 5/89و  5/89
با توجه به اهميت توليد اين استان، در . )1387رضوي،  خراسانآمار بخش كشاورزي استان 
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 خدماتنفر از مهندسين كشاورزي در حال ارائه  315قالب طرح مهندسين ناظر حدود 
ستان از جايگاه اگرچه اين ا). 1387قرباني، (باشند  اي به كشاورزان چغندركار استان مي مشاوره
جدي به ويژه مشكالت اما در حوزه توليد داراي  ،برخوردار است چغندرقنداي در توليد  ويژه

، عدم هاي توليد نبود مديريت مطلوب بر آب كشاورزي، نبود مديريت مطلوب بر مصرف نهاده
و متوسط  كارگيري نتايج تحقيقات در سطح مزرعه هرعايت اصول زراعي، عدم انتقال و ب

در سطح مزرعه مشكالت تا اين است كه ضرورت دارد  تر از ميانگين جهاني پايين ملكردع
كارشناسي و ديدگاههاي هاي آن استفاده از  ه و مديريت شود كه يكي از راكاهش يابد 

مهندسين ناظر تا حدي  كارگيري بهباشد كه با  اي به شكل عملياتي در مزرعه مي مشاوره
   .يافتتوان به آن دست  مي

اين طرح از بعد اجرايي در دستيابي به اهداف از  ،ن بخش كشاورزيبه اعتقاد مسئوال
مثبت  تأثيرنيز ) 1387(مطالعه قرباني . پيش تعيين شده به ويژه افزايش توليد موفق بوده است

اكنون پس از . نموده است تأييدر توليد درا  چغندرقندمهندسين ناظر كشت  كارگيري به
مثبت آن  تأثير تأييدو  چغندرقندسال از اجرايي شدن اين طرح در مزارع گذشت حدود چند 

شود كه به چه دليل استفاده از مهندسين ناظر  ندر قند، اين سئوال مهم مطرح ميغر توليد چد
از سوي برخي از كشاورزان مورد توجه قرار نگرفته است؟ به عبارت ديگر  چغندرقندكشت 

زان با كشاورزاني كه از مهندسين ناظر در مزارع خود استفاده وجوه تمايز اين گروه از كشاور
، عوامل اقتصادي مسئلهاين مقاله تالش دارد تا با رويكردي كمي به اين . باشد نمايند، چه مي مي

را مورد بررسي  چغندرقندگيري كشاورزان از مهندسين ناظر كشت  بر بهره مؤثرو اجتماعي 
اي به ويژه از بعد  هاي مختلف مشاوره ريزي تواند براي برنامه نتايج اين مطالعه مي. قرار دهد

  .هاي اول مورد استفاده قرار گيردهاي هدف كشاورزان چغندركار با اولويت گيري گروههدف



  74شماره   دهم،نوزسال  –و توسعه  اقتصادكشاورزي

۱۰۸ 

  مواد و روشها
همزمان  طور بهيك روش پيشرفته آماري است كه  ١)تمايزي(الگوي تحليل تبعيضي 

كند كه يك فرد در چه گروهي از  دهد و تعيين مي ر ميمتغيرهاي مختلفي را مورد بررسي قرا
اي  اين روش هنگامي كه متغير وابسته يك متغير چند طبقه. گيرد هاي مورد نظر قرار مي گروه

به عبارت ديگر، روش تجزيه و تحليل . باشد، بسيار مناسب است) ٢ريكپارامتاسمي يا غير (
ي بررسي وابستگي يك فرد به يكي از دو تبعيضي، تركيب خطي از متغيرهاي مستقل را برا

  ). Lekshmi & et al., 1998(دهد  گروه تشكيل مي
آيد مي وجود بهزماني كه دو گروه در متغير وابسته وجود داشته باشد، يك تابع تمايزي 

البته رايجترين . گرددتابع تمايزي ايجاد مي k-1گروه در متغير وابسته باشد،  kو زماني كه 
ليل تمايزي زماني است كه متغير وابسته از دو طبقه تشكيل شده باشد، اما به اين كاربرد تح

رضايي و (استفاده كرد  اي توان از آن براي متغير وابسته چندطبقهمفهوم نيست كه نمي
باشد، مي ٣تحليل تمايزي در واقع معكوس آناليز واريانس چند متغيره يكطرفه). 1382سلطاني،

ير متغير مستقل در آناليز واريانس، اقالم متغير وابسته براي آناليز تمايزي به عبارت ديگر مقاد
  گوكننده در تحليل تمايزي محسوبپيش عنوان بهبوده و متغير وابسته در آناليز واريانس 

  كه آيا عضويت گروهي، تفاوتهاي سؤالدر آناليز واريانس چندمتغيره به اين . شودمي
  كند؟ پاسخ داده متغيرهاي مطرح شده در اين آناليز ايجاد مي وي تركيبي ازر داري برمعني
در مجموع، به لحاظ روابط رياضي، آناليز واريانس چند متغيره و تحليل تمايزي . شودمي

  ).Cooley and Lohnes, 1971(باشند يكسان مي
ر اوالً ددهد مشروط بر اينكه  كاهش ميبندي اشتباه را  تابع خطي تمايزي احتمال طبقه

اريانس وهر گروه، متغيرها از توزيع نرمال چند متغيره برخوردار باشند و ثانياً ماتريسهاي كو
براي ورود در   اولين مرحله در تحليل تمايزي، انتخاب نمونه. ها يكسان باشند براي همه گروه

                                                            
1. Discriminant Analysis 
2. Non-parametric  
3. One-way Manova  
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ر اي براي متغيدر واقع در تحليل تمايزي در صورت وجود اطالعات افتاده. باشد محاسبات مي
اگر مشاهدات . شودها يا هر يك از متغيرهاي مستقل، آن مشاهده از تحليل خارج مي گروه

اي  تحليل واقعي بر نمونه ،باشند) حداقل براي يك متغير(بيش از حد داراي مقادير افتاده 
اين روش معموالً راهبرد مطلوبي براي آزمون مشاهدات با مقادير . كوچك انجام خواهد شد

  .اشد تا مشخص شود مقادير افتاده با برخي از ويژگيهاي نمونه ارتباط دارندبمي افتاده
 kمتشكل از  x/λتوان يك تابع خطي به صورت  اگر دو گروه وجود داشته باشند، مي

دو گروه تعريف كرد كه به بهترين وجه تبعيض را بين  X=(x1, x2, …, xk) متغير توضيحي
),,...,(. كند ايجاد مي 21 kλλλλ و  باشد مي) ضرايب تمايزي(وزن مرتبط به هر متغير  ′=

  ). Fisher, 1936(باشد  معادل پارامترها در الگوي اقتصادسنجي الجيت مي
)1 (  

 متغيرهاي مستقل kxتا  1xقدار ثابت و م0λامتيازات تابع تمايز براي هر فرد،  Zكه در آن 
در بين  x/λها بايد به نحوي انتخاب شوند كه واريانسλ.باشند مي) متغيرهاي متمايزكننده(

براي ). Hair & et al., 1992(ها حداكثر شود  ها نسبت به واريانس آن در داخل گروه گروه
گيري از  مثال فرض كنيد كل كشاورزان چغندركار استان خراسان رضوي به جهت بهره

كننده از خدمات مهندسين ناظر و  گروه استفاده: مهندسين ناظر به دو گروه قابل تقسيم باشند
صفات و هدف اين است كه مشخص شود چه . گروه استفاده نكننده از خدمات مهندسين ناظر
شود تا يك كشاورز در گروه اول قرار گيرد و  ويژگيهايي از كشاورزان چغندركار باعث مي

به عبارت ديگر، تجزيه و تحليل . دهد كدام مشخصات كشاورز را در گروه دوم قرار مي
آورد تا متغيرهايي كه به لحاظ ميانگين در دو گروه اختالف  تبعيضي اين امكان را فراهم مي

بيني اينكه كدام مشاهده در كدام  سپس اين متغيرها براي پيش. دارند، مشخص شوند داري معني
 .شود كار گرفته ميه گروه قرار خواهد گرفت ب

2nو ) y=1(كننده از خدمات مهندسين ناظر  مشاهده براي گروه استفاده 1nاگر   

 وجود داشته باشد و) y=0(براي گروه استفاده نكننده از خدمات مهندسين ناظر  مشاهده

Kk xxxZ λλλλ ++++= ....22110
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ix1 وix2گيري كشاورزان استان خراسان  گذار بر نحوه بهرهتأثيرترتيب مشخصات عوامل  به
، شغل اصلي )كالس(حصيالت كشاورز ، ت)سال(رضوي از مهندسين ناظر شامل سن كشاورز 

، مالكيت )سال(، تجربه كشاورزي )نفر(، تعداد افراد خانوار )0=و ساير 1=كشاورزي(كشاورز 
، )0=و خير 1=بلي(، تعداد قطعات زمين، قرارداد با كارخانه قند )0=و ساير 1=شخصي(مزرعه 

توان  طبق تعريف مي ،١دباشن) تن(و ميزان محصول ) 0=و خير 1=بلي(قند  چغندربيمه بودن 
  :نوشت
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 Sو  xترتيب ميانگين متغيرهاي تبعيضي در گروه هاي اول و دوم و به 2xو 1xكه در آن 
اگر ماتريس كوواريانس . باشند و واريانس مشاهدات در دو گروه مي هاترتيب ميانگين متغير به
s  1براي دو گروه به ترتيبs  2وs  باشد، آنگاه ميانگين تابع خطيZ  در دو گروه به ترتيب

1xλ  2وxλ گروهي نيز برابر با  واريانس بين. شود مي( )221 xx −′λ گروهي  و واريانس درون
Sssآن با فرض  == λλ، برابر با 21 S′ باشد مي)Maddala, 1983.(λ  بايد طوري انتخاب

  : حداكثر شود 6شود كه رابطه 
)6(  ( )

λλ
λ

φ
S

xx
′
−′

=
2

21 ][  

                                                            
گيري از خدمات مهندسين بوده و بيشتر بر  گذار بر بهرهتأثيربه دليل اينكه هدف مقاله بررسي عوامل . 1
در قالب  تلفخي مها دارد و اينكه نتيجه نهايي استفاده از نهاده تأكيداجتماعي و نهادي  - هاي اقتصادي لفهؤم

 .ندا شدهظاهر نهاي توليد در مجموعه متغيرها  ، نهادهشود منعكس مي حصولميزان م
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با . بردار سطري همان ضرايب است ′λها و  xبردار ستوني شامل ضرايب  λكه در آن 
به  λ̂يعني  λوردي از او مساوي صفر قرار دادن آن، بر λه نسبت ب 6گيري از رابطة  مشتق

  :آيد صورت زير به دست مي
    

  
)7(  

  
  

  ردگي يـرار مـفاده قـورد استـا مـهλب ـرايـض راوردـبراي ـب 7ي ـايـه نهـطـع رابـدر واق
)(Mansur &  et al., 1995  و)در توابع تبعيضي اگر متغيرها در ). 1381پاهي و بخشي، وك

آيند،  مي دست بهمقادير اوليه بيان شده باشند، ضرايبي كه به اين ترتيب  براساستابع اوليه 
يك، استاندارد شده ضرايب استاندارد نشده و چنانچه متغيرها در ميانگين صفر و انحراف معيار 

متغيرهاي با بزرگترين ضرايب استاندارد، . وندش باشند، ضرايب استاندارد شده ناميده مي
به عبارت ديگر . كنند ها مشاركت مي بيني اعضاي گروه هستند كه بيشتر در پيش ضرايبي

ضرايب استاندارد شده نقش يا اهميت نسبي هر يك از متغيرهاي متمايز كننده براي تمايز بين 
ضرايب استاندارد نشده نقش هر كدام را با فرض ثابت بودن نقش  .دهند ان ميدو گروه را نش

در توابع تمايزي براي بيان اهميت نسبي متغيرها در  ،نايعالوه بر . دنكن ساير متغيرها بازگو مي
بين تابع تبعيضي و كه مقدار همبستگي  ١ها از ضرايب ساختاري عوامل ايجاد تمايز بين گروه

  ).1386سالمي و انصاري، ( شود دهد، استفاده مي را نشان مي مقادير متغيرها
توان ميانگين تابع تبعيضي را براي دو گروه  با محاسبة ضرايب متغيرهاي تبعيضي، مي

)1y2كننده از خدمات مهندسين ناظر و  استفادهy نكننده از خدمات مهندسين ناظر استفاده( 
 :آورد كه برابراست با دست به

                                                            
1. Factor Structure Coefficient  
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)8(  ( ) 1
1

2111
ˆ xSxxxy −′−=′= λ  

)9(  ( ) 2
1

2122
ˆ xSxxxy −′−=′= λ  

، مقدار تابع تبعيضي 0xبراي نسبت دادن يك مشاهدة جديد با بردار متغيرهاي تبعيضي 
)0y ( شود ه صورت زير محاسبه ميآمده ب دست بهآن با استفاده از ضرايب تابع تبعيض:  
)10(  ( ) 0

1
2100

ˆ xSxxxy −′−=′= λ  
1به  y0اگر 

−

y  2نزديكتر باشد، مشاهدة جديد به گروه اول و اگر به

−

y  نزديكتر باشد، به
1زماني به  y0 در واقع. گروه دوم تعلق خواهد گرفت

−

y 21ست كه با فرض نزديكتر ا yy > ،
  :رابطة زير بر قرار باشد

)11 (  2010 yyyy )  يا   −<− )210 2
1 yyy +>  

گيرد كه تعداد مشاهدات در دو گروه برابر  زماني مورد استفاده قرار مي 11نامعادلة 
  : شود صورت از رابطة زير استفاده مي غير اين در. باشد

)12(  ( )2211
21

0
1 ynyn

nn
y +

+
=  

سالمي و انصاري، (باشد به ترتيب تعداد مشاهدات در گروه هاي اول و دوم مي 2nو 1nكه 
1386(.  

از يك  گيريبهرهبندي با استفاده از تجزية و تحليل تبعيضي بايد با  براي انجام طبقه
يكي از معيارهايي  ١مرزي ارزش. ا به يكي از دو گروه نسبت دادبتوان مشاهدة جديد ر معيار

 براوردبراي محاسبه اين معيار ابتدا با استفاده از ضرايب . رود كار مي است كه براي اين حالت به
اگر تعداد . آيد دست مي براي تمامي مشاهدات به ٢مقدار تابع تبعيضي شدة تابع تبعيضي،

  :شود از فرمول زير براي محاسبة ارزش مياني استفاده مي ،اشندمشاهدات در دو گروه برابر نب
)13 (  

10
1100

nn
ZnZn

+
+

  ارزش مياني =

                                                            
1. Cutt-off Value  
2. Discriminant Score  
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تعداد  به ترتيب 1nو 0nبه ترتيب ميانگين تابع تبعيضي براي دو گروه و  1Zو0Zكه در آن
اگر مقدار تابع تبعيضي براي مشاهدة جديد بزرگتر يا مساوي ارزش  .باشد اعضاي گروه مي

 صورت مربوط به گروه دوم مياني باشد، مشاهدة جديد مربوط به گروه اول و در غير اين
  ).1386سالمي و انصاري، (است

ا با آزمون ها ر در تحليل اين روش معموالً الزم است تفاوت متغيرها در بين گروه
 دربارهبراي قضاوت  ١يا ويلكس المبدا Uاز آماره . آماري تك متغيره مورد بررسي قرار داد

استفاده  كل عنوان بهداري تابع تمايزي  برابري ميانگين هر يك از متغيرها يا آزمون معني
دار بودن يك متغير را  معني ويلكس المبدا). McLachlan, 2004;Garson, 2008( شود مي
كننده و استفاده نكننده از مهندسين ناظر  قتي كه به صورت انفرادي بين دو گروه استفادهو

برابر با نسبت مجموع مربعات درون گروه به مجموع  Uآماره. كند شود، بيان مي مقايسه مي
ها يد آن است كه ميانگينؤاگر اين آماره برابر يك باشد، م. باشد مربعات كل براي هر متغير مي

به عبارت ديگر مقادير بزرگ اين آماره براي هر متغير داللت بر اين دارد  .گروه برابرنددر دو 
داري بين ميانگين اين متغير در دو گروه وجود ندارد و در نتيجه متغير مربوطه  كه اختالف معني

). 1386سالمي و انصاري، (تواند در تمايز بين دو گروه نقش قابل توجهي داشته باشد  نمي
تواند در تفسير نتايج تحليل تبعيضي مورد  جمله معيارهايي است كه مي از ٢س ساختارماتري

مقادير ماتريس ساختار در واقع ميزان همبستگي خطي ميان هر يك از . استفاده قرار گيرد
به عبارت ديگر مقادير ماتريس ساختار يا . دهد بيني و تابع تبعيضي را نشان مي متغيرهاي پيش

انعكاس دهنده مقدار واريانسي است كه توسط هر يك از متغيرهاي مستقل  ضرايب همبستگي
معياري از ارتباط بين  ٣ضريب همبستگي كانونيكال. شود در خصوص تابع تبعيض تبيين مي

اگر ضريب . باشد هاي شكل گرفته توسط متغير وابسته و تابع تمايزي مشخص مي گروه
اي وجود  ها و تابع رابطه مفهوم است كه بين گروهبدين  ،همبستگي كانونيكال برابر صفر باشد

                                                            
1. Wilks Lambda 
2. Structure Matrix  
3. Caninical Correlation  
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ها  زماني كه همبستگي كانونيكال باال باشد، همبستگي بااليي بين تابع تمايزي و گروه. ندارد
تابع تمايزي نشان دهد شود تا  گرفته مي كار بهدر واقع اين ضريب براي اين منظور  .وجود دارد

در تحليل تمايزي با دو گروه، ضريب . فيد استها م هاي بين گروهچقدر در تعيين اختالف
بندي شده  همبستگي كانونيكال معادل همبستگي پيرسون امتيازات تمايزي با متغير گروه

  .)Garson, 2008( باشد مي
براي ارزيابي عملكرد ) ٢بيني يا ماتريس پيش ١بندي يا ماتريس طبقه(بندي  جدول طبقه

طبقات مشاهده شده متغير  هافيدر اين جدول، رد. گيرد تحليل تمايزي مورد استفاده قرار مي
براي ). Garson, 2008(دهند  شده متغير وابسته را نشان مي  بيني ات پيشقها طبوابسته و ستون

بندي  داري بهتر از طبقه بندي انجام شده به روش تحليل تمايزي، به طور معني بررسي اينكه طبقه
 Press’s Qكه آماره  در صورتي. شود استفاده مي Press’s Qباشد از آزمون  تصادفي مي

بندي  توان گفت طبقه با يك درجه آزادي باشد مي 2χبزرگتر از ارزش بحراني جدول توزيع
  .بندي تصادفي انجام شده است تحليل تمايزي متفاوت از طبقه
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 Kاند و  بندي شده تعداد مشاهداتي كه به طور صحيح طبقهnتعداد كل مشاهدات،  Nكه در آن 
  ).1387منصوري، (باشند ها مي تعداد گروه

آوري اطالعات  تحقيق حاضر از نوع توصيفي است و از روش پيمايش براي جمع
 10جامعه آماري مورد تحقيق چغندركاران استان خراسان رضوي فعال در . استفاده شده است

جوين، تربت حيدريه، جغتاي، سبزوار، تربت جام، رشتخوار، زاوه، تخت جلگه، شهرستان 
براي انتخاب نمونه آماري اين پژوهش . اند بردار بوده بهره 186740نيشابور و مشهد يعني حدود 

هاي محاسبه شده  تعداد نمونه. استفاده شده است ٣بندي شده گيري تصادفي طبقه از روش نمونه
از ) نفر 165(نكننده  و استفاده) نفر 288(كننده بوده كه در دو گروه استفاده 453اساس  بر اين

                                                            
1. Classification Matrix  
2. Prediction Matrix  
3. Stratified Random Sampling  



  .....گذار برتأثيرارزيابي عوامل 

 ۱۱۵  

اطالعات مورد نياز شامل ويژگيهاي فردي . خدمات مهندسين ناظر مورد پيمايش قرار گرفتند
 ،)شغل كشاورز و تعداد افراد خانوار ربه كار كشاورزي،جسن، تحصيالت، ت(كشاورز 

، ويژگيهاي ترويجي و نهادي )اد قطعات مزرعه و نوع مالكيت مزرعهتعد(ويژگيهاي مزرعه 
، نوع خدمات اي مهندسين ناظر استفاده از خدمات ترويجي مروجين و خدمات مشاوره(

دريافتي، دريافت اعتبارات، ميزان اعتبارات دريافتي، بيمه محصول، دريافت غرامت، انعقاد 
هاي مورد استفاده در سطح مزرعه  ميزان نهاده(ت نهاده و اطالعا) قرارداد با كارخانه قند و غيره

ها  ي نهادهقيمتهاشامل (و قيمتهاي آنها ) چغندرقندميزان توليد (ده نو ستا) به تفكيك نوع نهاده
هاي  كه با استفاده از تكميل پرسشنامه و به شكل مصاحبه حضوري با نمونه هبود) ندرغو چ

كليه تجزيه و . آوري شده است اسان رضوي جمعدر استان خر 1387در سال  انتخاب شده
  .انجام شده است Spss11.5افزار  هاي آماري با استفاده از نرم تحليل

  
  نتايج و بحث

مشاهده  288اي مهندسين ناظر  مشاورهكننده از خدمات  در اين مطالعه از گروه استفاده
در . ارد تحليل شده استمشاهده و 156مهندسين ناظر  نكننده از خدمات و از گروه استفاده

بنابراين، تعداد كل مشاهداتي كه مورد . مشاهده از گروه دوم وارد تحليل نشده است 9واقع 
  .باشد مي 444اند برابر  بررسي قرار گرفته

  
  آزمون برابري تك متغيره براي ميانگين متغيرها

وه مورد مقايسه و داري متغيرها در دو گر تابع تمايزي الزم است معني براوردقبل از 
توانند  زيرا در اين تحليل متغيرهاي داراي ميانگين متفاوت در دو گروه مي ؛آزمون قرار گيرد

به همين دليل از آزمون ويلكس المبدا . گرفته شوند كار بهها  بيني اعضاي گروه براي پيش
داري  يو سطح معن F آماره براساسدهد كه  نشان مي 1اطالعات جدول . استفاده شده است

ميانگين كليه متغيرهاي مورد بررسي به استثناي چهار متغير سن كشاورز، تحصيالت آن، 
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داري را نشان  كشاورز، تجربه كشاورزي و تعداد افراد خانوار در دو گروه اختالف معني
همچنين با توجه به آماره ويلكس المبدا مشخص است كه مقدار اين آماره در . دهند مي

درصد عدم  95باشد بنابراين به احتمال  به عدد يك خيلي نزديك مي انه فوقگ متغيرهاي چهار
و اين چهار متغير از الگوي تحليل  توان رد كرد دو گروه را نمي هايتفاوت ميانگين داري معني

  .شودتمايزي حذف مي
گيري از خدمات مهندسين  نتايج آزمون ويلكس المبداي عوامل تأثيرگذار بر بهره. 1جدول 

 رناظ

 متغير آماره ويلكس المبدا Fآماره   داريسطح معني

 )سال(سن كشاورز 1 06/0 799/0

 )كالس(تحصيالت كشاورز 995/0 01/2 156/0

 )مجازي(شغل كشاورز 876/0 72/62 00/0

 تعداد افراد خانوار 995/0 05/2 153/0

 )سال(تجربه كشاورزي 994/0 67/2 103/0

 كيتنوع مال 686/0 9/201 00/0

 تعداد قطعات زمين 988/0 48/5 020/0

 )مجازي(انعقاد قرارداد با كارخانه قند 985/0 75/6 010/0

 )مجازي(چغندر بيمه 969/0 12/14 00/0

 )تن در هكتار(ميزان محصول 952/0 06/22 00/0

  حقيقتهاي  يافته: مأخذ

  تحليل تمايزي براوردنتايج 

توزيع  زمينه اي خوبي را در  متغيره، اطالعات پايههاي توصيفي و آزمونهاي تك آماره
ها كمك  آنها به شناسايي برخي از تفاوتهاي بين گروه. آورند ها فراهم ميمتغيرها در گروه

براي دستيابي به ميزان مشاركت . دارد تأكيدتحليل تمايزي بر تحليل همزمان متغيرها . ندنك مي
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طور كه در بخش قبل بيان  همان. شود براوردب تابع هر متغير در تابع تمايزي الزم است ضراي
متغيرهايي كه سهم چنداني (دار انجام شده شد، الگوي خطي تبعيضي بر روي متغيرهاي معني

در واقع . بيان شده است 2كه نتايج آن در جدول  )ندا ها ندارند وارد تحليل نشده در تمايز گروه
ضرايب استاندارد شده و استاندارد نشده نشان  اسبراستابع تبعيضي را  براوردنتايج  2جدول 

روش سنتي در تفسير تابع تبعيضي، بررسي عالمت و بزرگي مقدار وزن تبعيضي . دهد مي
براين اساس، هر متغيري كه مقدار وزن تبعيضي . استاندارد شده مربوط به هر متغير است

هاي مختلف به خود  يز ميان گروهاستاندارد شده بااليي داشته باشد، سهم بيشتري در ايجاد تما
 ).1382كالنتري، ( دهند عاليم مثبت و منفي تنها جهت اين نقش را نشان مي. دهد اختصاص مي

، متغير نوع مالكيت مزرعه داراي بيشترين اهميت و نقش در تمايز 2اطالعات جدول  براساس
 چغندرقنددسين ناظر مهناي  كنندگان و استفاده نكنندگان از خدمات مشاوره ميان استفاده

در مقابل متغيرهاي تعداد قطعات زمين، شغل كشاورزي، انعقاد قرارداد با كارخانه، . دباشن مي
و  0132/0، 164/0، 245/0، 447/0با ضرايب استاندارد شده  ميزان محصول و بيمه چغندر

   .باشند كمترين اهميت را در تشكيل تابع تبعيضي دارا مي -355/0
دهد كه متغير بيمه چغندر و ستون ضرايب استاندارد شده نشان مي 2اطالعات جدول 

گيري مهندسين ناظر كار بهداراي عالمت منفي است و افزايش آن باعث كاهش احتمال 
نمايد،  با توجه به حاشيه اطميناني كه بيمه محصول به جهت پوشش ريسك ايجاد مي. شود مي

اي  ن محصول، استفاده از خدمات مشاورهرود با تحت پوشش بيمه قرار گرفت انتظار مي
 رسد كه مهندسين ناظر نتوانسته ن به نظر ميايعالوه بر . كاهش يابد مهندسين ناظر كشاورزي

عمدتاً ناشي  مسئلهاين . ند در جهت شناخت و مديريت ريسك به كشاورزان مشاوره دهندباش
، مديريت ريسك جايگاهي بيني شده براي اين مجموعه موريتهاي پيشأاز آن است كه در م

در واقع مهندسين ناظر آموزشهاي الزم مرتبط با مديريت . نداشته و براي آن تعريف نشده است
ل فني توليد خدمات ارائه ئاين مهندسين صرفاً و منحصراً در حوزه مسا. اند ريسك را نديده

  . دهند مي
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ضرايب استاندارد متغيرهاي نوع مالكيت مزرعه و تعداد قطعات زمين به ترتيب با 
نشان  اي مهندسين ناظر كشاورزي استفاده از خدمات مشاوره ردمثبتي  تأثير 447/0و  953/0
اين مطلب است كه  مؤيدمالكيت مزرعه مورد در واقع اين رفتار كشاورزان در . دهند مي

و بدين جهت  ندكشاورزان مالك تمايل بيشتري براي حفظ كيفيت اراضي زراعي خود دار
نحوه (ها  در ارتباط با نهاده اي مهندسين ناظر كشاورزي دريافت خدمات مشاورهبراي 

به اين جهت . نمايند مياحساس نياز بيشتري و توليد محصول ) گيري زماني و مقداركار به
هرچه تعداد قطعات اراضي كشاورزي بيشتر باشد،  .باشد گرايش آنها به مهندسين ناظر بيشتر مي

هاي موجود در يسكرمديريت  ،ها و به تبع آن گيري نهادهكار به نحوه مديريت توليد و
به همين جهت كشاورزان تمايل خواهند . شود هاي مختلف توليد محصول دشوارتر مي عرصه

مديريتي يك نقش  عنوان بههاي باال و نيز  در حوزه ترداشت براي مديريت بهتر و مطلوب
در سطح مزرعه، از خدمات مهندسين ناظر  -اي نيروي كار مديريتي نه صرفاً مشاوره -كمكي

يد محصول افزايش يابد و در نهايت بتوانند به محصول استفاده نمايند تا اطمينان در فرايند تول
مورد در  .ها و سودآوري دست يابند گيري نهادهكار بهحداكثر بازدهي محصول و كارايي در 

نون بيشتر واحدهاي بزرگ به سمت اك توجه به اين مهم الزم است كه اگرچه هم مسئلهاين 
اين به مفهوم واحدهاي بزرگ از يك طرف اما  ،استفاده از خدمات مهندسين ناظر تمايل دارند

و از سوي ديگر تمايل واحدهاي كوچك و پراكنده براي استفاده از اين گونه  يكپارچه نبوده
مربوط به ضرايب اين دو  با توجه به اطالعات .باشد ، بيشتر با توجه به مطلب باال ميخدمات

  .مطابق انتظار است آنهامتغير مشخص است كه عالمت 
مقادير ضرايب معادله تشخيص يا متمايز كننده دو گروه  ،ضرايب استاندارد نشده

بزرگي اين ضرايب، تغيير . باشند ميكننده و استفاده نكننده از خدمات مهندسين ناظر  استفاده
بر اين اساس با . دهد يك واحد متغيرهاي مستقل نشان مير اثر تغيير بدرجه تشخيصي را 

افزايش يك واحدي متغيرهاي نوع مالكيت مزرعه، تعداد قطعات زمين، شغل كشاورزي، 
، 62/0، 93/2درجه تشخيصي به ترتيب به اندازه  ،انعقاد قرارداد با كارخانه و ميزان محصول
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تيجه با ثابت فرض كردن ساير شرايط، يابد و در ن واحد افزايش مي 001/0و  016/1، 076/1
ر كشاورزي خدمات مهندسين ناظكننده از  بردار در گروه استفاده احتمال قرار گرفتن بهره

 591/1همچنين با افزايش يك واحدي بيمه چغندر، درجه تشخيصي به اندازه . يابد افزايش مي
ش بيمه قرار گرفتن، احتمال در واقع با افزايش اين متغير يعني تحت پوش. يابد واحد كاهش مي
ر كشاورزي كاهش و در خدمات مهندسين ناظبردار در گروه استفاده كننده از  قرار گرفتن بهره

با توجه به اين اطالعات . يابد افزايش مي) گروه دوم(گروه استفاده نكننده از اين خدمات 
مالكيت  ،ناظر از خدمات مهندسيناستفاده گذار بر تأثير ين متغيرمهمترمشخص است كه 

  .مزرعه است
انعقاد قرارداد با كارخانه قند از جمله متغيرهايي است كه داراي عالمت مثبت است به 

زيرا اين  ،افزايشي دارد تأثيراز خدمات مهندسين ناظر استفاده نحوي كه اين مهم بر احتمال 
ايجاد فضاي الزم براي اي الزم عالوه بر  ها و خدمات مشاورهتوانند با ارائه آموزش مهندسين مي

كيفيت  ي، به ارتقاچغندرقندحجمي تحويل  پاسخگويي به تعهداتجهت افزايش توليد 
  .گيري از قيمت باالتر كمك نمايند براي بهره از نظر عيار محصول
اي  گيري از خدمات مشاوره گذار بر بهرهتأثيرضرايب الگوي تحليل تمايزي عوامل . 2جدول 

  مهندسين ناظر
 متغير ضرايب استاندارد راستانداردضرايب غي

 )مجازي(شغل كشاورز  245/0 076/1

 نوع مالكيت 953/0 930/2

 تعداد قطعات زمين 447/0 620/0

 )مجازي(انعقاد قرارداد با كارخانه قند  164/0 016/1

 )مجازي( چغندربيمه  -355/0 -591/1

 )تن در هكتار(ميزان محصول  013/0 001/0

  حقيقتهاي  يافته: مأخذ
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مقدار همبستگي ساختاري بين مقدار تابع تبعيضي و متغيرهاي تبعيضي وارد  3جدول 
اهميت نسبي متغيرهاي داراي اختالف در دو گروه بر عهده  .دهد شده در الگو را نشان مي

بر اين اساس، با مقايسه مقادير  .ضرايب همبستگي بين تابع تبعيضي و مقادير متغيرهاست
توان گفت كه متغيرهاي نوع مالكيت مزرعه و شغل كشاورزي داراي  ي ميضرايب ساختار

و انعقاد قرارداد با كارخانه قند كمترين  چغندربزرگترين ضريب ساختاري و متغيرهاي بيمه 
توان گفت نوع مالكيت مزرعه و شغل  بنابراين مي. ضريب ساختاري را دارا مي باشند

ضريب همبستگي كانونيكال  .ندتمايز بين دو گروه داردر را كشاورزي به ترتيب بيشترين سهم 
همبستگي نسبتاً ي دهد بين متغيرهاي مستقل و درجه تشخيص است كه نشان مي 672/0برابر 

نشانه توانايي بيشتر الگو در ايجاد  ،هر چه ميزان اين همبستگي بيشتر باشد. مطلوبي وجود دارد
اري كل تابع تبعيض براساس  د تايج آزمون معنيهمچنين ن. باشد ها مي تمايز بين افراد گروه

مند و  دهد كه معادله شكل گرفته براي تمايز دو گروه بهره معيار ويلكس المبدا نشان مي
 يداراي مقدار آماره ويلكس المبدا چغندرقنداز خدمات مهندسين ناظر كشت  مند غيربهره

ه عبارت ديگر ميانگين تمامي ب. دار است باشد كه در سطح يك درصد معني مي 548/0برابر 
متغيرهاي تمايزي در دو گروه به طور همزمان كامالً متفاوت از هم بوده و دو گروه به كمك 

  .باشند اين متغيرها قابل تمايز مي
  گروهي بين متغيرها و تابع تمايزي همبستگي درون - ماتريس ساختار براوردنتايج . 3جدول 

 متغير ضرايب ماتريس ساختار

 نوع مالكيت 744/0

 شغل كشاورز 415/0

 )تن در هكتار(ميزان محصول 246/0

 )مجازي(بيمه محصول -197/0

 انعقاد قرارداد با كارخانه قند 136/0

 تعداد قطعات زمين 123/0

 ضريب همبستگي كانونيكال  672/0
 )داري كل الگومعني(آزمون ويلكس المبدا  548/0

  حقيقتهاي  يافته: مأخذ
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  بندي به روش تحليل تمايزي و تصادفيطبقه مقايسه
دهد كه از  نشان مي) 4جدول (بندي مشاهدات در الگوي تحليل تبعيضي  نتايج طبقه

كشاورز  112 ،چغندرقندمند از خدمات مهندسين ناظر كشت  بهره كشاورز چغندركار  165
بيني  ين ناظر پيشاز مهندس مند بهرهكشاورز  عنوان بهبه طور صحيح ) درصد 8/71(چغندركار 

مند  بهره به طور ناصحيح در گروه كشاورزان ) درصد 2/28(كار  كشاورز چغندر 44 اند و شده
مند از خدمات  هرهغير بكشاورز چغندركار  288همچنين از . اند از مهندسين ناظر قرارگرفته

ه طور ب) درصد 3/8(كشاورز  24به طور صحيح و ) درصد 7/91(كشاورز  264 مهندسين ناظر،
درصد  7/84به طور كلي درصد صحت پيش بيني در اين تابع تبعيضي . اند بيني شده اشتباه پيش

  .باشد مي
  بيني مشاهدات مهندسين ناظرنتايج پيش. 4جدول 

  بينيپيش
  گروه با ناظر  گروه بدون ناظر

  درصد  فراواني  درصد  فراواني

  8/71  112  7/91  264  صحيح

  2/28  44  3/8  24  ناصحيح

  7/84  بيني صحيح كل الگورصد پيشد

 حقيقتهاي  يافته: مأخذ

بيني آن است كه اين شاخص در صورتي بهبود  صحت پيش بارهنكته قابل توجه در
گيري مهندسين ناظر را در كار بهمتغيرهاي مستقل داراي رابطه با ديگر خواهد يافت كه بتوان 

شده اهميتي نداشته باشند، درصد  كه متغيرهاي واردهمچنين در صورتي. تحليل وارد كرد
مقايسه اين . شده است = Press’s Q 65/214در اين مطالعه . مربوطه را كاهش خواهند داد

بندي  داري بهتر از طبقه بندي تحليل تمايزي به طور معني آن است كه طبقه مؤيد 2χآماره با 
  .كند عمل مي كارا د بررسيورهاي م زي در دادهدر واقع تحليل تابع تماي. باشدتصادفي مي
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  گيري و پيشنهاد نتيجه
گيري كشاورزان از خدمات  بر بهره مؤثردر اين مقاله عوامل اقتصادي و اجتماعي 

كشاورز  453مربوط به  1387سال  هاي مقطع زماني با استفاده از داده چغندرقندمهندسين ناظر 
نتايج مطالعه نشان داد كه متغير نوع مالكيت . ار گرفتو الگوي تحليل تمايزي مورد بررسي قر

كنندگان و استفاده نكنندگان  مزرعه داراي بيشترين اهميت و نقش در ايجاد تمايز ميان استفاده
در مقابل متغيرهاي تعداد . دباشن مي چغندرقندمهندسين ناظر كشت اي  از خدمات مشاوره

با كارخانه، ميزان محصول و بيمه محصول با  قطعات زمين، شغل كشاورزي، انعقاد قرارداد
كمترين اهميت را در  -355/0و  0132/0، 164/0، 245/0، 447/0ضرايب استاندارد شده 

همچنين متغير بيمه چغندر داراي عالمت منفي بوده و  .باشند تشكيل تابع تبعيضي دارا مي
متغيرهاي نوع مالكيت  .شود گيري مهندسين ناظر ميكار بهافزايش آن باعث كاهش احتمال 

ر دمثبتي  تأثير 447/0و  953/0مزرعه و تعداد قطعات زمين به ترتيب با ضرايب استاندارد 
با افزايش يك واحدي . اند داشته اي مهندسين ناظر كشاورزي خدمات مشاورهاز استفاده 

كارخانه و  متغيرهاي نوع مالكيت مزرعه، تعداد قطعات زمين، شغل كشاورزي، انعقاد قرارداد با
واحد  001/0و  016/1، 076/1، 62/0، 93/2ميزان درجه تشخيصي به ترتيب به  ،ميزان محصول
بردار در  يابد و در نتيجه با ثابت فرض كردن ساير شرايط، احتمال قرار گرفتن بهره افزايش مي

زايش همچنين با اف. يابد ر كشاورزي افزايش ميخدمات مهندسين ناظكننده از  گروه استفاده
انعقاد قرارداد . يابد واحد كاهش مي 591/1يك واحدي بيمه چغندر، درجه تشخيصي به اندازه 

با كارخانه قند از جمله متغيرهايي است كه داراي عالمت مثبت است به نحوي كه اين مهم بر 
  .افزايشي دارد تأثيرگيري از خدمات مهندسين ناظر كار بهاحتمال 

در درجه اول  چغندرقندشود طرح مهندسين ناظر كشت  اد ميها پيشنه با توجه به يافته
پوشش كشاورزان (شخصي است  آنهارا تحت پوشش قرار دهد كه نظام مالكيت  اي اراضي

ها و توليد در اراضي پراكنده، بايد  مديريت نهاده مسئلههمچنين به جهت اهميت ). داراي زمين
اي  كشاورزان بتوانند از خدمات مشاوره تر باشد تا گيري طرح بر اراضي پراكنده جدي هدف
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ها و افزايش  ها براي دستيابي به سطح توليد باالتر، كاهش هزينه مهندسين در اين حوزه
اي مهندسين ناظر كشت  نكته ديگر اينكه ارائه خدمات مشاوره. سودآوري استفاده نمايند

يرد زيرا اين واحدها تمايل مورد توجه قرار گ) پيشرو(در واحدهاي با توليد باالتر  چغندرقند
 براساسنكته آخر اينكه . دهند ياي از خود نشان م مندي از خدمات مشاوره باالتري براي بهره

اي مهندسين  گيري از خدمات مشاوره اطالعات، كشاورزان بيمه شده تمايل كمتري براي بهره
براي آنها، اين رفتار  زيرا عالوه برايجاد حاشيه ايمني ،دهند ناظر كشاورزي از خود نشان مي

  مديريت ريسكزمينه اي در  ناشي از آن است كه مهندسين ناظر كشاورزي خدمات مشاوره
الزم است اقداماتي در جهت بازآموزي مهندسين ناظر با مفاهيم به همين جهت . دهند ارائه نمي

به محصول و آگاهي دادن بيشتر  ١ريسك و مديريت آن به ويژه شناخت از پروفيل ريسك
همچنين فرايندي طراحي شود تا طي آن مهندسين ناظر ملزم به . كشاورزان صورت گيرد

د و ونشناسايي شپيدا كردن بررسي ريسك مزارع شوند به طوري كه ريسكها قبل از بروز 
 عنوان بهطرح مهندسين ناظر بايد در واقع . به عمل آيد آنهااقدامات الزم براي جلوگيري از 

  .اران قرار گيردذريزان و سياستگ مورد توجه برنامه ندچغندرقمكمل بيمه 
  

  تشكر و قدرداني
  باشد كه بدين اين مقاله بر گرفته از طرح پژوهشي مصوب دانشگاه فردوسي مشهد مي

 .شود تشكر و قدرداني مي اعتبارات الزم تأمينوسيله از آن معاونت به جهت 
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