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کردي موثر بر رضایت  بررسی عوامل ساختاري و عمل

  : ي محصوالت کشاورزي گذاران از بیمه بیمه

ي موردي استان خراسان رضوي مطالعه
  

  

   ناصر شاهنوشی، هادي رفیعی دارایی و علی عدالتیان
  

  24/1/1390: تاریخ پذیرش  26/5/1388: تاریخ دریافت

  

  چکیده
گـذاران از    مـوثر بـر رضـایت بیمـه       کـردي      حاضـر بررسـی عوامـل سـاختاري و عمـل           ي  هدف اصـلی مطالعـه    

 1023آمـار و اطالعـات بـا تکمیـل حـدود            . ي محصوالت کـشاورزي در اسـتان خراسـان رضـوي اسـت              بیمه
ــش ــه پرس ــه از بیم ــذاران  نام ــه503(گ ــه از بیم ــی،   نمون ــذاران زراع ــاغی و 250گ ــه از ب ــه از 270 نمون  نمون

ـ       .  به دست آمـده اسـت      1388در سال   ) دامی ا اسـتفاده از تحلیـل تمـایزي در سـه گـروه             نتـایج ایـن مطالعـه ب
 خـدمات بـه موقـع و    ي  کـردي، متغیرهـاي ارایـه        کـه در گـروه متغیرهـاي عمـل         دهـد   مـی گذاران نـشان     بیمه

ــاثیر مثبــت(اطــالع رســانی  ــا ت ــوانین و مقــررات  ) ب ــاثیر منفــی(و در گــروه متغیرهــاي ســاختاري، ق ــا ت از ) ب
چـونین متغیـر میـزان     هـم . بـر رضـایت از بیمـه برخـوردار اسـت     باالترین تاثیرگذاري نسبت به سـایر متغیرهـا        

گـذاران   گـذاران زراعـی و متغیـر حـق بیمـه بـا تـاثیر منفـی بـر گـروه بیمـه            غرامت با تاثیر مثبت بر گروه بیمه  
نهادهـایی کـه      ي پـیش    از جملـه  . ي محـصوالت برخـوردار اسـت        دامی نیز از تاثیر باالیی بـر رضـایت از بیمـه           

ــعه ــتاي توس ــت در راس ــر فعالی ــه   ي بهت ــایت بیم ــزایش رض ــت اف ــه و در نهای ــاي بیم ــد   ه ــه ش ــذاران ارای گ
.ها است سازي آن رسانی مناسب در خصوص فرآیندهاي اداري و قوانین و مقررات و ساده اطالع

  

JEL C49 ،I39 ، G22: طبقه بندي

   رضويي محصوالت کشاورزي، رضایت، تحلیل تمایزي، استان خراسان بیمه :هاي کلیدي واژه

____________________________________________________
  کرد صندوق  گذاران از عمل ثر بر میزان رضایت بیمهبررسی عوامل مو"این مقاله بر اساس آمار و اطالعات طرح پژوهشی

کاري اعضاي  ي کشاورزي و با هم  است که به سفارش صندوق بیمه"ي محصوالت کشاورزي در استان خراسان رضوي بیمه

.گروه اقتصاد جهاددانشگاهی مشهد انجام شده است
 و هیات علمی جهاددانشگاهی واحد مشهد و مدیر ترتیب دانشیار گروه اقتصاد کشاورزي دانشگاه فردوسی مشهد، عضبه

یی خراسان گروه خدمات بیمه
Email: Shahnoushi@um.ac.ir
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  مقدمه

ــد            ــه تولی ــت ک ــده اس ــث ش ــشاورزي باع ــد در ک ــرایط تولی ــودن ش ــز ب ــاطره آمی مخ

. محصوالت این بخش اقتـصادي بـه عنـوان فعـالیتی تـوام بـا ریـسک و مخـاطره تلقـی شـود                

در ایــن فعالیــت انــواع مخــاطرات طبیعــی، اجتمــاعی، اقتــصادي و عمــدي دســت بــه دســت 

 را بـراي تولیدکننــدگان فـراهم کـرده اســت    پـذیري   شـکننده و آســیب ي هـم داده و مجموعـه  

هـا باعـث شـده اسـت کـه           ناپـذیر پدیـده    بینـی  این شرایط ناپایـدار و گـاه پـیش        ). 1967ري،  (

هـاي مختلـف قـرار گرفتـه          فعالیـت بهـره بـرداران تحـت تـاثیر جنبـه            ي  گیري و نحوه   تصمیم

ــه ق   ــسبت ب ــامطمئن ن ــرایطی ن ــدگان، در محــیط و ش ــابراین تولیدکنن ــا و  یمــتباشــد، و بن ه

گیـري در خـصوص تخـصیص منـابع و تولیـد محـصول قـرار                 کردها مجبور بـه تـصمیم       عمل

ــند   ــته باش ــانی راد،  (داش ــی و کی ــال). 1383یزدان ــی    در س ــاي مختلف ــته ابزاره ــاي گذش ه

. چون مدیریت ریسک به کـار گرفتـه شـده اسـت تـا از شـدت ایـن خطرهـا کاسـته شـود                        هم

هـاي سـنتی ماننـد        نـشین و گـاهی مکمـل روش       ي محـصوالت کـشاورزي بـه عنـوان جا           بیمه

ــضمینی و  ــوام، تنــوع تولیــد در مزرعــه، قیمــت ت ــه...کــشت ت  ابزارهــاي مــوثر در ي ، از جمل

 کــشاورزي نــوعی ي از نظــر ماهیــت، در واقــع بیمــه. مــدیریت ریــسک در کــشاورزي اســت

گریــزي کــشاورزان و در نتیجــه افــزایش کــارآیی  آوري اســت کــه بــراي کــاهش ریــسک فــن

ــ آن ــتفادهه ــیش   ي ا در اس ــل ب ــد و تمای ــل تولی ــه از عوام ــرمایه    بهین ــه س ــر ب ــذاري در  ت گ

ي  بیمــه). 1999کــاران،  ویلیــامز و هــم (هــاي کــشاورزي ایجــاد شــده اســت      فعالیــت

ــت  ــاالترین ظرفی ــشاورزي ب ــیش  ک ــات و ب ــاي عملی ــت ه ــرین قابلی ــا   ت ــه ب ــراي مقابل ــا را ب ه

گــذاري  بــراي ایجــاد امنیــت ســرمایهتــرین ســاز و کارهــا  مخــاطرات دارد و یکــی از مناســب

ــه شــمار مــی توانــد باعــث  ي کــشاورزي مــی چــونین بیمــه هــم. آیــد در بخــش کــشاورزي ب

افزایش احـساس امنیـت در جوامـع روسـتایی شـود و بهداشـت روانـی کـشاورزان را تـامین                      

وري در بخـش کـشاورزي        خـود از شـرایط ضـروري افـزایش بهـره           ي  کند کـه ایـن بـه نوبـه        

ــت  ــول(اس ــه  ). 1380 اف، رس ــه بیم ــورتی ک ــع در ص ــه   در واق ــشاورزي ب ــصوالت ک ي مح

توانـد ریـسک کارآفرینـان در بخـش کـشاورزي را بـه خـود انتقـال دهـد                     خوبی عمل کند می   
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ــرمایه  ــان س ــب اطمین ــی   و موج ــه م ــردد ک ــذارانی گ ــاده   گ ــتفاده از نه ــا اس ــد ب ــاي  خواهن ه

ور یــاري رســانند  کــشاورزي کــشي مــدیریت، ســرمایه، نیــروي کــار و نــوآوري بــه توســعه 

  ). 1378جوادیان و شیرزاد، (

گــذاران اســت و نــوعی    از آن جــا کــه هــدف بیمــه، تــامین امنیــت خــاطر بیمــه         

ي محـصوالت   آیـد، بنـابر ایـن صـندوق بیمـه      رسانی به افـراد جامعـه بـه حـساب مـی            خدمت

ــه ــد در ارای ــشاورزي بای ــه ک ــا انتظــارات و    ي خــدمات بیم ــق ب ــه منطب ــه صــورت بهین ــی ب ی

گـذار    کشاورزان اقداماتی انجام دهـد تـا بـه هـدف اصـلی کـه کـسب رضـایت بیمـه                     توقعات

گــذاران و خریــداران راضــی، منبــع ســود صــندوق بیمــه   چــرا کــه بیمــه. اســت، نایــل شــود

گـذاران،    کیفیـت بـاالي خـدمات بـه بیمـه     ي تـر ایـن کـه ارایـه         ي مهم  نکته. شوند محسوب می 

ــاط قــوت مهمــی از   ســبب مــی ــا یــک شــرکت، نق ــاداري  شــود ت ــابتی، وف ــه موانــع رق جمل

ــه گــذار، خــدماتی متمــایز از موســسه  بیمــه ــه   هــاي دیگــر و هزین ــابی را ب ــایین بازاری هــاي پ

ــابراین ســنجش ســطح رضــایت. دســت آورد ي مهمــی  منــدي مــشتري از خــدمات، ســازه بن

تـرین هزینـه و     یـک سیـستم خـدماتی بـه منظـور رفـع نیازهـاي مـشتري بـا کـم               ي  در توسعه 

  ). 1383کاران،  کرمی و هم(رین خدمات به گروه هدف است ت زمان و بیش

از کـل   % 6/12( هـزار هکتـار      2226استان خراسان رضـوي بـا سـطح زیـر کـشت حـدود                 

ــشور   ــشت ک ــر ک ــطح زی ــدود  ) س ــداد ح ــره 394و تع ــر به ــزار نف ــردار   ه ــل % 18/9(ب از ک

ــره ــرداران کــشور به ــشاورزي   ) ب ــواع محــصوالت ک ــد ان ــوجهی در تولی ــل ت ــاه قاب دارد جایگ

هـاي اقلیمـی و محیطـی ایـن اسـتان             کـه شـرایط و ویژگـی      ) 1386 آماري کـشور،     ي  سالنامه(

ــعه    ــشاورزي، توس ــد محــصوالت ک ــسک در تولی ــا ری ــوام ب ــرایط ت ــیشي و وجــود ش ــر   ب ت

ــزایش رضــایت از . کنــد ي محــصوالت کــشاورزي را طلــب مــی بیمــه در ایــن خــصوص، اف

 ي ع محـصوالت میـان کـشاورزان و اســتفاده    انـوا ي  بیمـه ي سـزایی بـر توســعه   بیمـه تـاثیر بـه   

  . ها از چونین خدماتی در طول سالیان متمادي دارد مداوم آن

ــه   ــان  مطالع ــزان رضــایت  ) 1994(ي چیراف ــه می ــشان داد ک ــد ن ــه از هن ــدي  در دو منطق من

یـی کـه در یـک منطقـه           هـاي بیمـه بـه شـدت متفـاوت اسـت، بـه گونـه                 کشاورزان از برنامـه   
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مـوز و   . ناراضـی بودنـد   % 70 دیگـر    ي  هـا رضـایت داشـتند و در منطقـه           از برنامـه  % 80حدود  

ــور  ــه1650رضــایت ) 2006(وی ــن نتیجــه     بیم ــه ای ــد و ب ــرار دادن ــورد بررســی ق گــذار را م

 2005در ســال  % 96,3 بــه 1998در ســال % 81گــذاران از  رســیدند کــه رضــایت بیمــه   

هـا بـه ترتیـب        ز دیـد آن   گـذاران ا    منـدي بیمـه     عوامـل مـوثر بـر رضـایت       . افزایش یافته اسـت   

اهمیـت عبـارت اسـت از اطمینـان بـه کیفیـت خـدمات ارایـه شـده، قابلیـت درك و وضـوح            

ــه    ــاي بیم ــه نیازه ــافی ب ــه ک ــده، توج ــه ش ــات عرض ــود در   اطالع ــشکالت موج ــذاران، م گ

ــهاعتمــاد رســانی مــشتریان،  واحــدهاي خــدمت کــرد  ، روي حفاظــت از اطالعــات شخــصیب

، کیفیــت و مفیــد زمــان الزم بــراي حــل مــساله بیمــه،  کتانفــرادي، اطمینــان کامــل بــه شــر

  .بودن مشورت

ــه    ــود رابط ــات وج ــدادي از مطالع ــت  ي تع ــان قیم ــت می ــادي ( مثب ــالی و م ــل م و ) عوام

؛ جانـسون  1996کـاران،   سـیرس و هـم  (کنـد    گـذاران را تاییـد مـی        منـدي بیمـه     میزان رضـایت  

 ي  وسـط سـازمان ارایـه دهنـده        خـدمات ت   ي  کیفیـت، نـوع و روش ارایـه       ). 2001کـاران،     و هم 

ــی در رضــایت  ــل مهم ــاب رجــوع اســت   خــدمت، عام ــدي ارب ــم(من ــسچی و ه ــاران،  اولت ک

). 2004؛ اوه و جانــــسون، 1996کــــاران،  ؛ ســــیرس و هــــم2002، رادهاکریــــشنا، 2004

پــاگیر اداري در ســازمان کــشاورزي  معتقــد اســت بــه دلیــل قــوانین دســت) 1994(چیرافــان 

سـرعت در عقـد قـرارداد، توانـایی         . هاي بیمه در ایـن کـشور موفـق نبـوده اسـت              تایلند برنامه 

موقـع غرامـت بـه کـشاورزان آسـیب            و سرعت در حل مـشکالت کـشاورزان و پرداخـت بـه            

سـزایی   شـود و تـاثیر بـه         سـازمان مـی    ي  عث جلب اعتماد کشاورز و بـاال رفـتن وجهـه          دیده با 

دیـر عمـل کـردن دولـت بـه تعهـدات خـود و بـی                 . در رضامندي کـشاورزان خواهـد داشـت       

ــامندي کــشاورزان از          ــاهش رض ــث ک ــه باع ــت ک ــوجهی بــه آن از دیگــر مــسایلی اس ت

ــه ــی  برنام ــه م ــاي بیم ــه در نتی   ه ــت ک ــواملی اس ــود و یکــی از ع ــهش ــهي ج ــذاران   آن، بیم گ

ــه ــی    برنام ــه را رهــا م ــاي بیم ــد  ه ــپ، (کنن ــوك، 1997کال ــان،1992؛ وارن ). 1994؛ چیراف

ــی ــصوصیت  ویژگ ــر خ ــدیریتی از دیگ ــاي م ــایی ه ــایت  ه ــزان رض ــر می ــه ب ــت ک ــدي   اس من

ــر مــی کــشاورزان از بیمــه ؛ 1996کــاران،  ســیرس و هــم(گــذارد  ي محــصوالت کــشاورزي اث
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ــل،  ــسون و فورن ــزان رضــایت  طقــهمن). 1991جان ــر می منــدي از  ي محــل زنــدگی کــشاورز ب

ــه  ــدمات بیم ــت   خ ــد گذاش ــاثیر خواه ــی ت ــدان و   . ی ــازمان، کارمن ــه س ــی ب دوري و نزدیک

ــزان رضــایت کــشاورزان مــوثر اســت    فعالیــت ــر می هــاي ســازمان در منــاطق مختلــف نیــز ب

  ).2003؛ استاك برگر و رو، 1996کاران،  سیرس و هم(

تــوان اســتنباط کــرد  هــاي داخلــی و خــارجی مــی ی پــژوهشچــه از بررســ در مجمــوع آن  

ي محــصوالت کــشاورزي یــک رفتــار عقالیــی از ســوي تولیدکننــدگان  ایــن اســت کــه بیمــه

اســت کــه بنــا بــه ضــرورت بــراي جلــوگیري از کــاهش تولیــد و انتخــاب مناســب ترکیــب  

یدکننـده  یـی کـه بتوانـد درآمـد خـالص تول       گیرد و بـا بـستن قـرارداد بیمـه           ها صورت می    نهاده

هـاي متفـاوتی از    درجـه . شـود  هاي تولیـد و بـازار حمایـت کنـد انجـام مـی       را در برابر ریسک   

ــایت ــه  رض ــان بیم ــدي در می ــشاهده شــده اســت   من ــف م ــاطق مختل ــذاران من ــه. گ  ي از جمل

کـرد صـندوق    ترین عوامل مـوثر بـر رضـایت از بیمـه، عوامـل سـازمانی مـرتبط بـا عمـل                مهم

ــیش.  نگــرش کــشاورزان اســتبیمــه، عوامــل ســاختاري بخــش و ــن بررســی در ب ــر ای هــا  ت

ــالع    ــوزش و اط ــب، آم ــاختارهاي مناس ــاد س ــر     ایج ــوثر ب ــازمانی م ــرات س ــانی و تغیی رس

ــه  ــندوق بیم ــوان راه   ص ــه عن ــشاورزي ب ــصوالت ک ــدمات    ي مح ــود خ ــراي بهب ــایی ب کاره

  . یی عنوان شده است بیمه

مـوثر بـر رضـایت      کـردي     هدف اصـلی ایـن مطالعـه، بررسـی عوامـل سـاختاري و عمـل                 

در ایــن . ي محــصوالت کــشاورزي در اســتان خراســان رضــوي اســت  گــذاران از بیمــه بیمــه

ــاي عمــل مطالعــه، شــاخص ــا و متغیره ــه معمــوال در بررســی  ه ــردي و ســاختاري ک ــاي  ک ه

قبلــی بــه شــکلی ســطحی بــدان پرداختــه شــده و یــا اصــال در نظــر گرفتــه نــشده اســت، بــا 

  .گیرد ار مینگاهی ویژه و عمیق مورد بررسی قر

  

  روش تحقیق

یــابی بــه اهــداف تحقیــق، از روش پــژوهش پیمایــشی در یــک مقطــع   بــه منظــور دســت  

ــاص  ــال (خ ــره) 1388س ــت  به ــده اس ــري ش ــل و   . گی ــل عوام ــراي تحلی ــه ب ــن مطالع در ای
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کــردي مــوثر بــر رضــایت از بیمــه، از روش تحلیــل تمــایزي   هــاي ســاختاري و عمــل ســازه

کنـد   هـایی اسـت کـه تـالش مـی           مـایزي از جملـه روش     روش تحلیـل ت   . استفاده شـده اسـت    

ــره  ــا به ــا ب ــراد    ت ــستقل، اف ــاي م ــی متغیره ــري از برخ ــروه گی ــه داده گ ــا را ک ــاي آن ه ــا  ه ه

ــه ــت     ب ــد و در نهای ــک کن ــرین وجــه از هــم تفکی ــه بهت ــی اســت ب ــا ترتیب صــورت اســمی ی

ایـن  . کنـد مـشخص کنـد     هـا را از هـم تفکیـک مـی           گـروه   طـور مناسـب       متغیرهایی را کـه بـه     

گیـرد کـه محقـق بخواهـد      روش زمانی بـه عنـوان یـک روش مـوثر مـورد اسـتفاده قـرار مـی           

هـا را تـشخیص دهـد و یـا ایـن کـه در صـدد باشـد افـراد یـا                         گـروه   هاي موجود میان      تفاوت

تحلیــل تمــایزي در واقــع . هــا یـا طبقــات تقــسیم کنــد  گــروه واحـدهاي مــورد مطالعــه را بــه  

را کـه بـه بهتـرین وجـه تفـاوت میـان دو گـروه را تبیـین              ترکیب دو یـا چنـد متغیـر مـستقل           

هـا نـسبت    گـروه  این موضـوع از طریـق حـداکثر کـردن واریـانس میـان               . دهد  کند نشان می   می

گیـرد کـه     گیـري آمـاري انجـام مـی         تـصمیم  ي  ها بر مبناي یـک قاعـده        گروه  به واریانس درون    

کالنتـري،  (هـا اسـت       گـروه  هـا بـه واریـانس درون          گـروه   به صـورت نـسبت واریـانس میـان          

1387.(  

تحلیل تمایزي در واقـع معکـوس تحلیـل واریـانس چنـد متغیـري یـک طرفـه اسـت، بـه                    

عبارت دیگر مقـادیر متغیـر مـستقل در تحلیـل واریـانس، اقـالم متغیـر وابـسته بـراي تحلیـل                       

گــو کننــده در تحلیــل  تمــایزي اســت و متغیــر وابــسته در تحلیــل واریــانس بــه عنــوان پــیش

ــایزي ــا   . شــود  محــسوب مــیتم ــه آی ــن ســوال ک ــه ای ــري ب ــد متغی ــانس چن ــل واری در تحلی

داري در ترکیبــی از متغیرهــاي مطــرح شــده در ایــن  هــاي معنــی عــضویت گروهــی، تفــاوت

در مجمـوع، بـه لحـاظ روابـط ریاضـی، تحلیـل       . شـود   کنـد پاسـخ داده مـی      تحلیل ایجـاد مـی    

ــک  ــایزي ی ــدمتغیري و تحلیــل تم ــانس چن ــوهنز، کــولی(ســان اســت  واری روش ). 1971 و ل

ــی       ــراي بررس ــستقل را ب ــاي م ــی از متغیره ــب خط ــک ترکی ــایزي، ی ــل تم ــه و تحلی تجزی

اگـر دو گـروه     . دهـد   وابستگی یک فـرد بـه یکـی از چنـد گـروه متغیـر وابـسته تـشکیل مـی                    

ــه صــورت   وجــود داشــته باشــند، مــی ــابع خطــی ب ــوان یــک ت ــر K متــشکل از X/ت  متغی

X,....,X,X(X(توضــیحی  K21 تعریــف کــرد کــه بــه بهتــرین وجــه تبعــیض را میــان دو
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 در  X/هـا بایـد بـه نحـوي انتخـاب شـود کـه واریـانس               بنـابراین   . کنـد گروه ایجـاد مـی    

ــان  ــروه می ــل     گ ــانس آن در داخ ــه واری ــسبت ب ــا ن ــروه ه ــیش  گ ــا ب ــد   ه ــرین باش و (ت

X بردارهایی با ابعادK1992مک الچالن، ) ( است.(  

ــه      ــن ک ــرض ای ــسته و ف ــر واب ــروه در متغی ــرض وجــود دو گ ــا ف ــه2x و1xب ــب   ب ترتی

ــایزي در  ــاي تم ــانگین متغیره ــروه می ــسته و گ ــر واب ــهS و xهــاي اول و دوم متغی ــب   ب  ترتی

گروهــی نیــز  باشــد و واریــانس میــانهــا در دو گــروه  میــانگین متغیرهــا و واریــانس مــشاهده

ــا  ــر ب براب 221 xx ــانس درون ــا    و واری ــر ب ــی آن براب ــد   Sگروه ــاداال، (باش  ، )1983م

  :  که عبارت زیر حداکثر شودباید طوري انتخاب شود

)1(   




S

xx 2
21

  و مـساوي صـفر قـرار دادن آن، مقـدار             نـسبت بـه     ) 1(ي   گیـري از رابطـه      با مـشتق    

  : آید به صورت زیر به دست می

)2(   21
1 xxSˆ  

تـوان میـانگین تـابع تمـایزي را بـراي دو       ایزي، مـی ي ضـرایب متغیرهـاي تمـ    بـا محاسـبه    

  :گروه به دست آورد که برابراست با

)3(    1
1

2111 xSxxxˆy 
)4(    2

1
2122 xSxxxˆy 

، مقـدار تـابع     0xي جدیـد بـا بـردار متغیرهـاي تمـایزي             براي نـسبت دادن یـک مـشاهده         

ه از ضـرایب تـابع تمـایزيِ بـه دسـت آمـده بـه صـورت زیـر                    براي آن با اسـتفاد    ) y0(تمایزي  

  :شود محاسبه می

)5(    0
1

2100 xSxxxˆy 

ــر    ــه 0yاگ ــک1y ب ــشاهده   نزدی ــد، م ــر باش ــه    ت ــر ب ــروه اول و اگ ــه گ ــد ب  2yي جدی

ــک ــد      نزدی ــق خواه ــروه دوم تعل ــه گ ــد، ب ــر باش ــتت ــع . گرف ــه  0yدر واق ــانی ب  1y زم

21تر است که با فرض  نزدیک yy ي زیر برقرار باشد ، رابطه:  
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)6(   210 2

1
yyy 2010 یا yyyy 

هـا در دو گـروه        دهگیـرد کـه تعـداد مـشاه         زمـانی مـورد اسـتفاده قـرار مـی         ) 6(ي    نامعادله  

  : شود ي زیر استفاده می در غیر این صورت از رابطه. برابر باشد

)7(   2211
21

0 ynyn
nn

1
y 




  .هاي اول و دوم است گروه ها در   به ترتیب تعداد مشاهدهn2 و n1که 

بنـدي بـا اسـتفاده از تجزیـه و تحلیـل تمـایزي بایـد بـا اسـتفاده از یـک                 براي انجام طبقـه   

ــار ب ــوان مــشاهدهمعی ــسبت داد  ت ــه یکــی از دو گــروه ن  مــرزيارزش. ي جدیــد را ب
 

یکــی از 

هـا در دو گـروه    اگـر تعـداد مـشاهده   . رود کـار مـی   معیارهایی است کـه بـراي ایـن حالـت بـه          

ــبه    ــراي محاس ــر ب ــول زی ــد از فرم ــر نباش ــی  براب ــتفاده م ــانی اس ــود  ي ارزش می ــارما، (ش ش

1996  :(

)8(  

10

1100n
Valueoff-Cutt

nn

ZnZ






ــ   ــروه اســت  1Zو0Zهک ــراي دو گ ــابع تبعیــضی ب ــانگین ت ــب می ــه ترتی ــه 1n و0nو.  ب  ب

ــروه  ــضاي گ ــداد اع ــب تع ــشاهده  .اســت ترتی ــراي م ــایزي ب ــابع تم ــدار ت ــر مق ــد   اگ ي جدی

 جدیـد مربـوط بـه گـروه اول و در غیـر      ي  تر یـا مـساوي ارزش میـانی باشـد، مـشاهده             بزرگ

هـاي تحلیـل تمـایزي، رگرسـیون        از جملـه شـیوه    . این صـورت مربـوط بـه گـروه دوم اسـت           

ــم ــیش  ه ــاي پ ــام متغیره ــان تم ــم  زم ــه ه ــی اســت ک ــی  بین ــري معن ــستگی دو متغی ــا  ب داري ب

ي دیگـر تحلیـل تمـایزي، رگرسـیون گـام بـه گـام بـراي تمـام                   شـیوه . دهد  دیگر نشان می    یک

ي حاضـر بـراي       ي ویلکـز شـهرت دارد، در مطالعـه          بینـی اسـت کـه بـه شـیوه         اي پیش متغیره

روش ویلکــز بــر . یــابی بــه برخــی اهــداف مطالعــه از ایــن روش اســتفاده شــده اســت دســت

ي نـسبت مجمـوع مجـذورهاي     ویلکـز کـه نـشان دهنـده       ) λ(اساس حداقل نمـودن المبـداي       

ــل مجمــوع مجــذورها اســت، پــس از و  گــروه درون  ــه ک ــا ب ــه ه ــه معادل ــر ب ي  رود هــر متغی

در راســتاي بررســی خــوبی بــرازش تحلیــل فــوق ). 1992مــک الچــالن، (رگرســیون اســت 
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کـه  بـستگی کونیکـال    گیـرد، از جملـه ضـریب هـم     هاي مختلفی مورد اسـتفاده قـرار مـی        آماره

ي تـشخیص اسـت، ایـن ضـریب           بـستگی میـان متغیرهـاي مـستقل و درجـه            گر میزان هم    بیان

ــان  ــار مــی) 1 و 0(مقــادیر می ــایی  را اختی ــاالي ایــن ضــریب حــاکی از توان ــادیر ب نمایــد، مق

 داري در راسـتاي ارزیـابی معنـی   . هـا اسـت   گـروه   باالي الگـو بـراي ایجـاد تمـایز میـان افـراد              

ي    کلی تـابع تمـایزي از آمـاره       
2χ    دار باشـد بـه      ي فـوق معنـی      گـردد، اگـر آمـاره       اسـتفاده مـی

زمـان   هـا بـه طـور هـم     گـروه  متغیرهـاي تشخیـصی در    این مفهوم اسـت کـه میـانگین تمـامی           

هـا بـا اسـتفاده از ایـن متغیرهـا قابـل تفکیـک و تمـایز                    گـروه   کامال متفـاوت از هـم اسـت و          

بنـدي تحلیـل تمـایزي و تـصادفی، از جـداول      ي طبقـه   چـونین در راسـتاي مقایـسه        هـم . است

  بـا توزیــع Press s Qي  هـا و نیــز آمـاره  بنــدي دادهمربـوط بــه طبقـه  
2χ گــردد،   اسـتفاده مــی

  :ي فوق به صورت زیر معرفی شده است آماره

)9(   
)1K(N

(nK)-NQsPress
2



  Nهــا،  گــر تعــداد کــل مــشاهده  بیــانnبنــدي هــایی کــه بــه درســتی طبقــه  تعــداد مــشاهده

ي فـوق از   اگـر آمـاره  . هـاي متغیـر وابـسته اسـت     گـروه  ي تعـداد      دهنـده  نیز نشان  Kاند و   شده

مقدار بحرانی   
2χ  طـور اسـتنباط نمـود کـه        تـوان ایـن   تـر باشـد مـی       ي آزادي یک بیش      با درجه

  . بندي تحلیل تمایزي بهتر از طبقه بندي تصادفی استطبقه

  

  روش جمع آوري آمار و اطالعات 

یـــی از روش تحقیـــق  روش جمـــع آوري آمـــار و اطالعـــات در ایـــن تحقیـــق، آمیـــزه  

ــت  ــدانی اس ــنادي و می ــراي ب. اس ــنادي ب ــشینهدر روش اس ــی پی ــه ررس ــق در زمین ي  ي تحقی

انتخــاب  گــذارن در دو بخــش مطالعــات داخلــی و خــارجی و بررســی میــزان رضــایت بیمــه

هـــا و  نامـــه از اطالعـــات موجـــود در ســـایت روش مناســـب تحقیـــق و تنظـــیم پرســـش

ــه ــازمان کتابخان ــاي س ــت   ه ــده اس ــتفاده ش ــف اس ــا و ادارات مختل ــز . ه ــدانی نی در روش می

پـذیر نبـود، سـه نـوع         العـات مـورد نیـاز کـه از طریـق اسـنادي امکـان              رسی به اط    براي دست 
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داران   داران و دام    هـا بـا مراجعـه بـه کـشاورزان، بـاغ            نامـه   در ایـن پرسـش    . نامه تهیه شد    پرسش

ــه  ــاي بیم ــوردار از مزای ــتان  برخ ــشاورزي در شهرس ــصوالت ک ــتان   ي مح ــف اس ــاي مختل ه

هـاي سـاختاري و        و شـاخص   خراسان رضـوي، اطالعـات مـورد نظـر در خـصوص متغیرهـا             

... ي محـــصوالت کـــشاورزي و  چـــونین میـــزان رضـــایت از بیمـــه کـــردي و هـــم عمـــل

  .آوري شده است جمع

ــه    ــه جامع ــن مطالع ــه در ای ــاري هم ــاغ ي آم ــان، ب ــه داران و دام ي زارع ــذار در  داران بیم گ

یـی اسـتفاده     یـی خوشـه    گیـري از روش دو مرحلـه       بـراي نمونـه   . استان خراسان رضوي اسـت    

هــاي  گــذاران واحــدهاي زراعــی، بــاغی و دامــی شهرســتان هــا، بیمــه شــده اســت کــه خوشــه

هـاي تکمیلـی در      نامـه   بـر ایـن اسـاس، تعـداد پرسـش         . مختلف استان خراسان رضـوي اسـت      

تـر از     هایی که از تعـداد بـاالي پذیرنـدگان بیمـه برخـوردار بودنـد بـه نـسبت بـیش                      شهرستان

 در نظـر    1000 بـر اسـاس نظـر کـوکران بـیش از             حجـم نمونـه نیـز     . هـا بـود     سایر شهرسـتان  

 نمونـه و در     250داران     نمونـه، در گـروه بـاغ       503گـذار    گرفته شـد و در گـروه زارعـان بیمـه          

  .  نمونه تعیین شد270داران  گروه دام

در سـتون  ). 1(در این مطالعـه متغیرهـاي مـستقل مـورد اسـتفاده بـه شـرح جـدول اسـت               

ــا آمــ    ــوان متغیره ــدول عن ــن ج ــشریح آن   دوم ای ــه ت ــوم ب ــتون س ــت و در س ــا و  ده اس ه

پرداختـه  ) در مـورد متغیرهـایی کـه داراي زیـر متغیـر اسـت             (ي زیرمتغیرهـا      چـونین ارایـه     هم

  . شده است

ــم       ــی و ه ــون کرم ــی همچ ــات مختلف ــا از مطالع ــن متغیره ــین ای ــاران  در تعی ، )1383(ک

ــم، ســیرس )1994(، چیرافــان )1992(، وارنــوك )1991(جانــسون و فورنــل   کــاران  و ه

ــپ )1996( ــم )1997(، کال ــاران  ، جانــسون و ه ، برگــر و )2002(، رادهاکریــشنا )2001(ک

و اســـتاك مـــوز و ) 2004(، اوه و جانـــسون )2004(کـــاران  ، اولتـــسچی و هـــم)2003(رو 

ي متغیرهـــاي انتخـــابی،  از آن جـــایی کـــه عمـــده. اســـتفاده شـــده اســـت) 2006(ویـــور 

ــه ــق پرســش  ب ــی اســت و از طری ــشاورزان و دام صــورت کیف ــه از ک ــورد ســنجش  نام داران م

ــی  ــرار م ــه       ق ــرت ب ــف لیک ــی از طی ــه کم ــی ب ــاي کیف ــدیل متغیره ــرد، در تب ــورت  گی ص
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، بـر حـسب نـوع متغیـر، نـوع طیـف و              10 تـا    0 یـا میـان      5 تـا    0میـان   (هاي قطبـی      شاخص

، از زیــر متغیرهــایی )رســانی همچــون اطــالع(برخــی از متغیرهــا . اســتفاده گردیــد) جهـت آن 

ــش ــدهت ــع   کیل گردی ــوط، جم ــبات مرب ــه در محاس ــت ک ــت   اس ــده اس ــازي ش ــد . س در فرآین

  .ها در نظر قرار گرفت سازي آن مقیاس سازي، بی جمع

  

  متغیرهاي مورد استفاده در تحلیل تمایزي). 1(جدول 

  توضیحات  متغیر  نوع متغیر

تعداد ساعت شرکت در 

  هاي ترویجی کالس

هاي ترویج شرکت کرده اند داران در کالس زان و یا دامهایی که کشاور تعداد ساعت

  .داران در آن عضو اند داري که کشاورزان و یا دام هاي کشاورزي و یا دام تعداد تشکل  تعداد تشکل عضو

  کرد جهاد کشاورزي عمل

در واحدهاي زراعی شامل چهار زیر متغیر اطالع رسانی کارشناسان جهاد در 

ها، نوع رقم بذر ارایه شده و اطالع رسانی  مان توزیع نهادهخصوص بیمه، نحوه و ز

در خصوص مسایل فنی کشت و در واحدهاي باغی شامل سه زیر متغیر اطالع 

ها و اطالع  رسانی کارشناسان جهاد در خصوص بیمه، نحوه و زمان توزیع نهاده

رسانی در خصوص مسائل فنی کشت و دامی شامل سه زیر متغیر اطالع رسانی 

ارشناسان جهاد در خصوص بیمه، نحوه و زمان توزیع واکسن و دارو و اطالع ک

گیرانه است که در هر  پزشکی در رابطه با مسائل فنی و پیش رسانی کارشناسان دام

ها به دست آمده است کرد از برآیند آن مورد، متغیر عمل

  ي خدمات به موقع ارایه

  :شامل سه زیر متغیر

)طیف(مور اداري توسط صندوق بیمه  سرعت عمل در انجام ا-

)طیف(سرعت بازدید کارشناسان از واحد در هنگام بروز خطر -

)طیف(سرعت عمل صندوق بیمه در پرداخت غرامت -

ها به دست آمده است است که از برآیند آن

)طیف(مناسب بودن میزان غرامت   میزان غرامت

   کردي عمل

  اطالع رسانی

  :شامل سه زیر متغیر

)طیف(رسانی در خصوص اهداف و فواید بیمه ي اطالع  نحوه-

)طیف(ي اطالع رسانی کارگزاران بیمه در خصوص انواع و شرایط بیمه  نحوه-

  )طیف(ي اطالع رسانی بانک و صندوق بیمه  نحوه-

ها به دست آمده است  است که از برآیند آن
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  متغیرهاي مورد استفاده در تحلیل تمایزي). 1(ادامه جدول 

  توضیحات  تغیرم  نوع متغیر

ي کشاورز با بانک یا  فاصله

  صندوق بیمه

)کیلومتر(ترین بانک و یا صندوق بیمه  ي واحد مربوط تا نزدیک میزان فاصله

  قوانین و مقررات

  :شامل سه زیر متغیر

)طیف(ي محصوالت کشاورزي  بوروکراسی و پیچیدگی فرآیند اداري بیمه-

)طیف(ي محصوالت کشاورزي  ررات بیمهمشکالت موجود در قوانین و مق-

  )طیف(ي تنظیم و عقد قرارداد  نحوه-

ها به دست آمده است  است که از برآیند آن

   ساختاري

)طیف(مناسب بودن میزان حق بیمه   میزان حق بیمه

  

  نتایج و بحث

 – بـاغی    -گـذاران زراعـی    نتایج حاصل از تحلیـل تمـایزي در خـصوص سـه گـروه بیمـه                 

مقــادیر آمــاري. رایــه شــده اســتا) 2(دامــی در جــدول 
2داري آن در هــر   در ســطح معنــی

گـذاران راضـی    ي ممیـزي بیمـه    ي برابـري میـانگین نمـره        دهـد کـه فرضـیه       سه گروه نشان می   

رد % 1تـر از      داري بـسیار کـم     گـذاران ناراضـی، در سـطح معنـی         ي محـصوالت و بیمـه       از بیمه 

در . داري ممیـزي نمایـد   طـور معنـی   گـذاران را بـه     کـه بیمـه    گردد و ایـن تـابع قـادر اسـت          می

ــو        ــا در الگ ــودن متغیره ــراي وارد نم ــس ب ــداي ویلک ــون المب ــات، از آزم ــی از مطالع برخ

گــردد و بــا توجــه بــه ایــن کــه ارزیــابی فــوق، میــانگین هــر یــک از متغیرهــاي  اســتفاده مــی

ه گــروه مــدنظر مــستقل مطــرح شــده را بــدون در نظــر گــرفتن ســایر شــرایط موجــود در ســ

کـرد هـر یـک از متغیرهـاي مـستقل       دهد و با در نظـر گـرفتن ایـن کـه معمـوال عمـل           قرار می 

بر میانگین سـایر متغیرهـا اثرگـذار اسـت، ایـن ایـراد کلـی در خـصوص اسـتفاده از المبـداي                   

ویلکس در وارد نمـودن متغیرهـا بـه الگـو وارد اسـت کـه احتمـال بـه وجـود آمـدن خطـاي                      

یابـد، بنـابر ایـن در ایـن مطالعـه بـا اسـتفاده از روش تحلیـل تمـایزي بـه                        تصریح افزایش می  

زمــان تمــامی متغیرهــا و میــزان اثرگــذاري هــر یــک از متغیرهــا بــر رضــایت از   بررســی هــم

  .بیمه پرداخته شده است
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دهــد کــه   گــذاران زراعــی نــشان مــی    نتــایج تحلیــل تمــایزي در خــصوص بیمــه      

ــه   ــایت از بیم ــل در رض ــذارترین عام ــررات  تاثیرگ ــوانین و مق ــی (، ق ــاثیر منف ــا ت ــزان )ب ، می

بــا مقــادیر ضــریب ) بــا تــاثیر مثبــت(ي خــدمات بــه موقــع  غرامــت، اطــالع رســانی و ارایــه

بــه عبــارت دیگــر، .  بــه عنــوان تاثیرگــذارترین عوامــل در رضــایت از بیمــه اســت5/0بــاالي 

اري آن عــواملی هـاي اداري زیــاد و عــدم اطـالع زارعــان از رونــد اد   وجـود قــوانین و فرآینــد 

ــت    ــه اس ــان از بیم ــایت زارع ــذار در رض ــن   . تاثیرگ ــت در ای ــات داراي اهمی ــه نک از جمل

ــرکت در کــالس      ــم ش ــذاري بــسیار ک ــی و عــضویت در    خــصوص، تاثیرگ هــاي ترویج

اسـت کـه عـواملی بـا تـاثیر بـسیار کـم              ...) همچون شـرکت تعـاونی و     (هاي کشاورزي     تشکل

ز تـاثیر بـاالیی برخـوردار نیـست هرچنـد تـاثیر آن            بر خالف انتظار، متغیـر حـق بیمـه ا         . است

  .بر رضایت از بیمه منفی است

گــذاران محــصوالت بــاغی حــاکی از آن اســت  نتــایج تحلیــل تمــایزي در خــصوص بیمــه  

، قـوانین و مقـررات بـا        855/0که به ترتیب متغیرهـاي اطـالع رسـانی بـا ضـریب محاسـباتی                

 از جملــه عوامــل مــوثر بــر 667/0  و ارایــه خــدمات بــه موقــع بــا ضــریب-785/0ضــریب 

ي محــصوالت کــشاورزي اســت کــه مقــدار ضــریب محاســباتی ســه متغیــر  رضــایت از بیمــه

در ایـن گـروه نیـز، متغیرهـاي تعـداد           . مذکور، اخـتالف نـسبتا زیـادي بـا سـایر متغیرهـا دارد             

ســاعت شــرکت در کــالس ترویجــی، تعــداد تــشکل عــضو و فاصــله بــا بانــک یــا صــندوق، 

  . است1/0تر از   در رضایت از بیمه ندارد و ضرایب محاسباتی کماهمیت چندانی

ي تـاثیر نـسبتا بـاالي اطـالع رسـانی و              گـذاران دامـی نـشان دهنـده        نتایج مربوط بـه بیمـه       

ي خدمات بـه موقـع بـا تـاثیر مثبـت و قـوانین و مقـررات و حـق بیمـه بـا تـاثیر منفـی                               ارایه

 5/0از نظـر مقـدار ضـریب تـابع، بـاالي      هـاي گفتـه شـده،     است که تمام متغیرهـا و شـاخص     

در ایــن خــصوص، تــاثیر متغیرهــاي . اســت و اخــتالف نــسبتا زیــادي بــا دیگــر متغیرهــا دارد

گــذاران از  ي نارضــایی بیمــه قــوانین و مقــررات و حــق بیمــه منفــی اســت کــه نــشان دهنــده

ــد  ــوانین و فرآین ــم   ق ــود و ه ــاي اداري موج ــت    ه ــه اس ــق بیم ــزان ح ــونین می ــن . چ در ای
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ــا    خــصوص ــک ی ــا بان ــداد ســاعت شــرکت در کــالس ترویجــی و فاصــله ب ، متغیرهــاي تع

  .ترین اثر بر رضایت یا عدم رضایت از بیمه است صندوق بیمه، داراي کم

گـذاران زراعـی     ي نتایج حاصـل از تحلیـل تمـایزي در خـصوص سـه گـروه بیمـه                   مقایسه  

کـردي،    رهـاي عمـل   گـذاران در گـروه متغی      دهـد کـه رضـایت بیمـه          دامی نشان مـی    – باغی   –

یـی کـه دو    بـه گونـه  . ي محـصوالت قـرار دارد   کـرد صـندوق بیمـه    تر تحـت تـاثیر عمـل        بیش

ــه موقــع و اطــالع متغیــر ارایــه رســانی و در یــک گــروه نیــز میــزان غرامــت، از  ي خــدمات ب

ي محـصوالت، ارتبـاط بـاالیی     هـا از بیمـه   جمله متغیرهاي بـا تـاثیر بـاال اسـت و رضـایت آن          

یـی کـه متغیـر        بـه گونـه   . چـون جهـاد کـشاورزي نـدارد         هـا، هـم     یر سـازمان  کـرد سـا     با عمـل  

ــر متغیــر4 و 3شــامل (کــرد جهــاد کــشاورزي  عمــل ، متغیــر تعــداد ســاعت شــرکت در ) زی

کالس ترویجی و تعداد تـشکل عـضو کـه هـر سـه در ارتبـاط مـستقیم بـا جهـاد کـشاورزي                         

ي محــصوالت  اســت داراي تــاثیري در حــد متوســط بــه پــایین بــر رضــایت از بیمــه        

ــت ــشاورزي اس ــه از    . ک ــردد ک ــراهم گ ــاري ف ــاز و ک ــه س ــت ک ــصوص الزم اس ــن خ در ای

ي محـصوالت     هـاي بیمـه     ي فعالیـت    هاي ایـن سـازمان، بـه نحـو مطلـوبی در توسـعه              پتانسیل

  .کشاورزي استفاده گردد

ي داراي اهمیـت دیگـر، تـاثیر مثبـت و             کـردي، نکتـه     در خصوص گـروه متغیرهـاي عمـل         

ي خــدمات بـه موقـع و اطــالع رسـانی بــر رضـایت از بیمــه در      دو متغیــر ارایـه نـسبتا بـاالي   

ــه  ــروه بیم ــه گ ــر س ــی  ه ــذاران زراع ــاغی –گ ــی اســت– ب ــت  .  دام ــه الزم اس ــن رابط در ای

رســانی مناســبی در ایــن  فرآینــدهاي اداري تــا حــد ممکــن ســاده و اصــالح گــردد و اطــالع 

  . خصوص انجام گیرد

ــا    ــاختاري، نت ــاي س ــورد متغیره ــروه   در م ــه گ ــر س ــایزي در ه ــل تم ــل از تحلی یج حاص

رسـد   بـه نظـر مـی   . گذاران حاکی از تاثیر منفـی و نـسبتا بـاالي قـوانین و مقـررات اسـت                 بیمه

رسـانی از قـوانین و مقـررات موجـود      کـردي، اطـالع   که بـا توجـه بـه نتـایج متغیرهـاي عمـل          

هـا بـا قـوانین و         نگـذاران در رابطـه بـا آشـنایی آ          توانـد کمـک قابـل تـوجهی را بـه بیمـه             می

چـونین در گـروه متغیرهـاي سـاختاري،           هـم . چـونین فرآینـدهاي اداري نمایـد        مقررات و هـم   
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ــاثیر منفــی و نــسبتا بــاالیی دارد و در  میــزان حــق بیمــه تنهــا در گــروه بیمــه گــذاران دامــی ت

  .ها، تاثیر این متغیر در حد متوسط است گروه دیگر 

نــشان ) 1994(و چیرافــان ) 1992(، وارنــوك )1997(چــون کالــپ   نتــایج مطالعــاتی هــم  

گـذاران، سـرعت در عقـد قـرارداد،          ي عوامـل مـوثر بـر رضـایت بیمـه            دهـد کـه از جملـه        می

موقــع غرامــت بــه    توانــایی و ســرعت در حــل مــشکالت کــشاورزان و پرداخــت بــه      

ي خـدمات بـه موقـع کـه خـود از سـه زیـر         در این مطالعه نیـز، متغیـر ارایـه      . کشاورزان است 

یــر ســرعت عمــل در انجــام امــور اداري توســط صــندوق بیمــه، ســرعت بازدیــد          متغ

ــر و ســرعت عمــل صــندوق بیمــه در پرداخــت     ــروز خط کارشناســان از واحــد در هنگــام ب

ــا تاثیرگــذاري نــسبتا بــاال اســت  در برخــی از . غرامــت تــشکیل گردیــده، از جملــه عوامــل ب

ــات  ــم(مطالع ــیرس و ه ــاران،  س ــر و رو، 1996ک ــتاك برگ ــه ) 2003؛ اس ــی ب دوري و نزدیک

ــه عنــوان یکــی از عوامــل مــوثر بــر رضــایت   ســازمان، کارمنــدان و فعالیــت هــاي ســازمان ب

ي  نتــایج ایـن مطالعــه نــشان داد کـه متغیــر فاصــله  . کـشاورزان از بیمــه تاکیــد گردیـده اســت  

ــدارد         ــه ن ــایت از بیم ــاالیی در رض ــذاري ب ــه، تاثیرگ ــندوق بیم ــا ص ــک ی ــا بان ــشاورز ب ک

  ).گذاران باغی و دامی رد بیمهخصوص در مو به(

  



                        

   دامی– باغی –گذاران زراعی  نتایج تحلیل تمایزي در سه گروه بیمه). 2(جدول 

دامیگذاران  ضرایب تابع در بیمهباغیگذاران  ضرایب تابع در بیمهگذاران زراعی ضرایب تابع در بیمهمتغیرنوع متغیر

تعداد ساعت شرکت در 

  یهاي ترویج کالس
X1

146/0
051/0-082/0

تعداد تشکل عضو
X2

184/0
074/0166/0

کرد جهادکشاورزي عمل
X3

374/0
27/029/0

ارایه خدمات به موقع
X5

527/0
667/062/0

میزان غرامت
X7

651/0
387/0384/0

کردي عمل

اطالع رسانی
X11

595/0
855/0721/0

فاصله کشاورز با بانک 

یمهیا صندوق ب
X4

283/0
088/0086/0

قوانین و مقررات
X6

689/0-
785/0-709/0-

ساختاري

میزان حق بیمه
X10

322/0-
456/0-549/0-

  هاي برازش تحلیل تمایزي  آماره

Canonical Correlation=  397/0

Wilks Lambda: 846/0

2 = 547/61

Sign of 2 = 000/0

Correctly Classified= 5/73  %

Canonical Correlation= 478/0

Wilks Lambda= 771/0

2 = 157/48

Sign of 2 = 000/0

Correctly Classified= 3/70  %

Canonical Correlation= 516/0

Wilks Lambda= 734/0

2 = 416/66

Sign of 2 = 000/0

Correctly Classified= 3/73  %

  نتایج تحقیق: مأخذ
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  نهادها  گیري و پیش نتیجه

کـردي مـوثر      هـاي سـاختاري و عمـل       در این مطالعه به بررسـی و تحلیـل عوامـل و سـازه               

 جملــه نتــایج نــشان داد کــه از. ي محــصوالت کــشاورزي پرداختــه شــد بــر رضــایت از بیمــه

 دامـی، ارایـه خـدمات    – بـاغی  –گـذاران زراعـی    متغیرهاي تاثیرگذار بر هـر سـه گـروه بیمـه          

بنـابر ایـن الزم اسـت کـه عـالوه بـر       . به موقـع اسـت، و تـاثیر آن مثبـت و نـسبتا بـاال اسـت             

ــام       ــونگی انج ــصوص چگ ــبی در خ ــانی مناس ــالع رس ــدهاي اداري، اط ــازي فرآین ــاده س س

ــرد  آن ــشاورزان صــورت گی ــه ک ــا ب ــی . ه ــانی م ــن اطــالع رس ــالس  ای ــد توســط ک ــاي  توان ه

هـاي کـشاورزي کـه در سـطح اسـتان فعـال انـد                 هـا و تـشکل      ترویجی مختلف و حتا شرکت    

  .و از تاثیر نسبتا باالیی نیز برخوردار اند صورت گیرد

ــه     ــایت از بیمـ ــر رضـ ــذار بـ ــاي تاثیرگـ ــر متغیرهـ ــشاورزي،  از دیگـ ــصوالت کـ ي محـ

توانـد هـم در خـصوص نـوع بیمـه و مزایـاي آن                سـانی مـی   ر ایـن اطـالع   . رسانی اسـت   اطالع

ــد در خــصوص چگــونگی انجــام بیمــه و مراحــل آن   باشــد و هــم مــی پرداخــت حــق (توان

گـردد کـه     نهـاد مـی     پـیش . و چگـونگی فرآینـدهاي اداري باشـد       ) بیمه و یـا دریافـت غرامـت       

در خـــصوص آگـــاهی کـــشاورزان از مزایـــاي بیمـــه و تاثیرهـــاي آن بـــر ثبـــات درآمـــد  

  .رسانی مناسبی صورت گیرد ها، اطالع اورزان و افزایش ریسک پذیري آنکش

رســد در شــرایط  قــوانین و مقــررات بیمــه، از دیگــر متغیرهــایی اســت کــه بــه نظــر مــی   

. هـا اطـالع کـافی ندارنـد         فعلی براي کشاورزان پیچیده اسـت و یـا ایـن کـه کـشاورزان از آن                

ــن ســاده ــابر ای ــوانین و اطــالع بن ــه راهرســانی د ســازي ق ــن خــصوص، از جمل ــایی  ر ای کاره

  .گردد گذاران می است که منجر به افزایش رضایت بیمه

کـرد جهادکـشاورزي و دو متغیـر تعـداد            نتایج این مطالعـه نـشان داد کـه متغیرهـاي عمـل              

ــم   ــی و ه ــالس ترویج ــرکت در ک ــاعت ش ــه     س ــه از جمل ــضو ک ــشکل ع ــداد ت ــونین تع چ

د کــشاورزي ارتبــاط دارد، تــاثیر متوســط بــه طــور مــستقیم بــا جهــا متغیرهــایی اســت کــه بــه

هـاي   شـود کـه عـالوه بـر اسـتفاده از پتانـسیل              نهـاد مـی     پـیش . پایینی بر رضایت از بیمـه دارد      

ــرویج و هــم ــر فعالیــت هــاي تعــاونی در توســعه چــونین شــرکت بخــش ت هــاي بیمــه،  ي بهت
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 در  ي محـصوالت    تـري میـان دو سـازمان جهـاد کـشاورزي و صـندوق بیمـه                 آهنگی بـیش    هم

صــورت گیــرد کــه بــه نحــوي نیــز بــر ... هــا، مــسایل فنــی و  خــصوص زمــان توزیــع نهــاده

  .ي محصوالت تاثیرگذار است کرد صندوق بیمه و در نهایت رضایت از بیمه عمل
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