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  چكيده

ي بهبود  تواند زمينه ي محصوالت كشاورزي از سوي كشاورزان، مي بررسي متغيرهاي تأثيرگذار بر پذيرش بيمه

مندي از  در اين تحقيق، متغيرهايي مانند بهره. گذاري مناسب در اين بخش را فراهم آورد فرآيندهاي سياست

هاي   در كالس ديدگي، حضور ، آسيب و زيان)هكتار(، كل سطح زير كشت افراد خانواده تسهيالت بانكي، شمار

ن و ميزان آگاهي كشاورزان از بيمه ، سطح تحصيالت، سن، درآمد كشاورزا)سال(ترويجي، تجربه كار كشاورزي 

محصوالت كشاورزي به عنوان متغيرهاي پايه در پذيرش يا نبود پذيرش بيمه محصوالت مركبات و شلتوك در 

نتايج بدست آمده از برآورد الگوي الجيت، نشان از . در نظر گرفته شده است شهر هاي ساري و قائم شهرستان

بردار و نيز تأثير  بهره  بردار، تحصيالت و درآمد رهاي شمار افراد خانواده بهرهدار متغي تأثيرگذاري مستقيم و معني

همچنين متغيرهاي سن . برداران مركبات بوده است دار معكوس سطح زير كشت بر پذيرش بيمه بهره معني

بيمه محصول  برداران شلتوك تأثير مستقيم معني دار بر پذيرش كشاورز، استفاده از تسهيالت بانكي و درآمد بهره

  .و شمار افراد خانواده، تأثير منفي بر پذيرش بيمه محصول اين محصول دارد

  

  .G٢٢، I٣٩، JEL :C٤٩بندي  طبقه

  .استان مازندران، الگوي الجيت، پذيرش بيمه، محصوالت زراعي و باغي: هاي كليدي واژه

                                                 
ترتيب دانشيار اقتصاد منابع طبيعي دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري و دانشجوي دكتري اقتصاد كشاورزي به  *

  Kamal.ataie.s@gmail.com:   )نويسنده مسئول(  دانشگاه زابل
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  مقدمه

اي در تأمين امنيت  اه ويژهدر اقتصاد جهاني دارد؛ چراكه جايگ بخش كشاورزي اهميت بسياري 

زايي، توان بالقوه در ارزآوري و توليد ناخالص داخلي كشورها دارد  غذايي، درصد باالي اشتغال

كشاورزي،  هاي توليدي در بخش هاي بارز فعاليت يكي ازويژگي). 1387زماني و همكاران، (

 محيطي بيني يشپ غيرقابل گاهي و كنترل شرايط غيرقابل و طبيعت به آن زياد وابستگي

 هاي فعاليت نوع ترين مخاطره از پر يكي طبيعي، شرايط در كشاورزي بنابراين توليد. باشد مي

امروزه بسياري از كشورهاي جهان با ارائه ). Vandeveer, 2002(آيد  مي بشمار اقتصادي

هاي كشاورزي حمايت كرده و در اين مسير هر يك به نوعي از  اي از فعاليت خدمات بيمه

؛ عرب 1383و دورانديش،  ؛ سالمي 1383سجادي، (نمايند  خدمات بخش خصوصي استفاده مي

  ). Rao and Kulkarni, 2001؛ 1383؛ دهقاني، 1383مازار، 

در حقيقت بيمه محصوالت كشاورزي، فراگرد عقالني انديشيدن جامعه روستايي است و 

بد مصرفي خانوار زراعي قرار گيرد طلبد، تا در س اي را ميرفتارشناسي و معرفت شناسي ويژه

بعضي متخصصان بر اين باورند بيمه محصوالت كشاورزي به طور ). 1378جواديان و شيرزاد، (

بر  است، اما در عمل يك ابزار هزينه) ريسك(نظري يك ساز و كار مشاركت در پذيرش خطر 

باشد  تي يا خصوصي ميگران دول براي انتقال خطرپذيري از كشاورزان و توليدكنندگان به بيمه

اي از خطرپذيري، در درآمد بدست آمده از توليدات  ي گسترده دامنه). 1380مهندسي مشاور، (

توان به خطرپذيري توليد، ها مي اين خطرپذيري ي كشاورزي تأثيرگذار است؛ از جمله

ت هر نقش و اهمي. خطرپذيري قيمت يا بازار، خطرپذيري مالي و خطرپذيري انساني اشاره كرد

هاي دولت  يك از منابع خطرپذيري در هر منطقه با توجه به شرايط زماني و مكاني و سياست

ترين انواع خطرپذيري  با وجود اين، دو خطرپذيري قيمت و توليد از رايج. باشد متفاوت مي

 دامي، تغييرات و گياهي هاي بيماري انواع طغيان آفات،). Bielza et al., 2008(باشد  مي

 ناشي پيامدهاي و پياپي هاي خشكسالي بروز و نامناسب بارندگي پراكنش و كمبود دما، يناگهان

هاي ها و زيانآسيب است زلزله، ممكن و سيل مانند طبيعي رخداد رويدادهاي نيز و از آن

 به منظور و خطرات اين با رويارويي براي. كند وارد بسياري به كشاورزان و توليدات كشاورزي

 بيمه كشاورزي، بخش در جديد هاي گذاري براي سرمايه مناسب بسترهاي نمودن فراهم

 گرفته قرار نظران صاحب تأكيد و توجه ناپذير مورد پرهيز ضرورتي به عنوان محصوالت كشاورزي

 ترين مهم از يكي محصوالت كشاورزي، بيمه گسترش و خاطر تقويت همين به. است
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براي ). Vandeveer, 2002(آيد مار ميجهان به ش در كشاورزي توسعه هاي شرط پيش

توليدكنندگان بخش كشاورزي، درك  خطرپذيري، شناسايي منابع خطرپذيري و مديريت آن 

گيري در رويارويي با شرايط خطرآفرين بسيار با اهميت است؛ لذا بسترسازي براي  هنگام تصميم

 Harwood et(رسد  استفاده از بيمه در جهت مديريت خطر در اين بخش ضروري به نظر مي

al., 1999 .(ي ابزار دقيق و مؤثر براي  گذاري براي ايجاد بستر مناسب به منظور ارائه سياست

تواند نقش شايان توجهي در افزايش توان توليد فعاالن  كنترل و تعديل منابع خطرآفرين، مي

ابزاري نوين  هاي اخير، بيمه محصوالت كشاورزي به عنوان در سال. بخش كشاورزي داشته باشد

گذاري  براي كمينه كردن ناپايداري درآمدي ناشي از منابع خطرآفرين و ايجاد امنيت سرمايه

  ).1382؛ كرباسي و كامبوزيا، 1390محمدرضايي و همكاران، (شناخته شده است 

اي است كه داراي بستر بسيار  استان مازندران به گونه) اكولوژيكي(شناختي و بوم شرايط اقليمي 

اسب، در جهت توليد و تأمين بسياري از محصوالت كشاورزي مورد نياز مصارف داخلي و من

درصد  9و از مجموع كل توليدات باغي كشور باشد  ها به خارج از كشور ميحتي صادرات آن

، سطح كل زير )1390(برابر آمارنامه وزارت جهاد كشاورزي  .متعلق به استان مازندران است

هزار  564حدود  1388- 89هاي مختلف شلتوك در كشور در سال زراعي  هاي واريتهكشت رقم

. از آن بوده است) هكتار 216652(درصد  5/38هكتار برآورد شده، كه سهم استان مازندران 

تن بوده كه سهم استان  3012739همچنين، ميزان برنج توليدي در سال زراعي يادشده، 

 مهم استان مازندران نه تنها قطب. وده استاز آن ب) تن 1256958(درصد  7/41مازندران 

نيز  مناسب براي كشت و توليد انواع محصوالت باغي هاياستان يكي ازبلكه  ،توليد برنج كشور

، سطح زير كشت مركبات كشور 1387برابر آخرين آمارگيري محصوالت باغي در سال . باشدمي

ميليون تن برآورد شده است  4ود هزار هكتار و ميزان توليد مركبات كشور حد 291در حدود 

 .درصد از توليد مركبات كشور را به خود اختصاص داده است 47استان مازندران حدود  كه

استان مازندران از نظر توليد مركبات رتبه نخست، سطح زيركشت رتبه سوم و صادرات 

  .دمحصوالت باغي رتبه سوم كشور را دار

مازندران در توليد محصوالت كشاورزي نامبرده، در كشور  آمار باال، گوياي نقش تأثيرگذار استان

هاي بسياري ، آسيب و زيان1386هاي ناگهاني در زمستان سال  سرما و و بروز يخبندان. است

هاي مركبات در شمال ايران وارد نمود، به طوري كه باغداراني كه به منظور كسب درآمد  به باغ

محصول سردرختي خود ننموده بودند مجبور به از بين  بيشتر اقدام به برداشت همه يا بخشي از
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هاي جبران ناپذيري شدند، گذشته از اين ي خود و تحمل زيانبردن محصول برداشت نشده

  ).1387مشايخي و رهنما، (هاي زيادي نيز خشك و يا به درختان آنها آسيب جدي وارد شد  باغ

تواند  ت كشاورزي از سوي كشاورزان، ميي محصوال بررسي متغيرهاي تأثيرگذار بر تقاضاي بيمه

  .گذاري مناسب در اين بخش را فراهم آورد ي بهبود فرآيندهاي سياست زمينه

كرباسي و . تواند بر پذيرش و تقاضاي بيمه محصوالت كشاورزي مؤثر باشد هاي چندي ميعامل

ي استان هاي مؤثر بر تقاضاي بيمه محصوالت كشاورز، در بررسي عامل)1382(كامبوزيا 

سيستان و بلوچستان، با استفاده از الگوي الجيت، متغيرهاي ميزان تحصيالت، پيشينه كار 

كشاورزي، مالكيت اراضي، سطح زير كشت كل محصوالت بيمه شده، درآمد ساالنه از محل 

هاي مؤثر بر تقاضاي بيمه محصوالت كشاورزي در آن ترين عاملتوليد و سن كشاورز را از مهم

همچنين متغيرهاي پيشينه كار كشاورزي، سطح زير كشت كل محصوالت بيمه . اند افتهاستان ي

ترين متغيرهاي تأثيرگذار بر نگرش مثبت كشاورزان نسبت به بيمه شده و سن كشاورز از مهم

هاي ، در بررسي عامل)1387(مجاوريان و اميرنژاد . اند محصوالت كشاورزي در اين استان بوده

بيمه توسط شاليكاران شهرستان ساري با به كارگيري الگوي الجيت، دريافتند مؤثر بر تقاضاي 

كه متغيرهاي محل سكونت كشاورز، داشتن آگاهي الزم براي افراد از بيمه محصوالت 

هاي مؤثر در افزايش احتمال پذيرش كشاورزي، سن و پيشينه آسيب و زيان خشكسالي از عامل

ي  ، درآمد غيرزراعي، سن و تجربه)1388(يرنژاد و همكاران ام. باشد بيمه از سوي كشاورزان مي

  .هاي تأثيرگذار بر پذيرش بيمه كلزاكاران شهرستان آمل يافتندكشت كلزا را از عامل

هاي مؤثر بر تقاضاي بيمه در تحقيق خود با عنوان عامل) 1390(محمدرضايي و همكاران 

تغيرهاي عمر باغ؛ دريافت تسهيالت بانكي، باغداران مركبات در شهرستان بابل، دريافتند كه م

اي داراي اثرگذاري نهايي مثبت  هاي بيمهسطح تحصيالت، مساحت باغ و آگاهي باغدار از هدف

هاي زمين و سن، اثر نهايي منفي بر تقاضاي بيمه مركبات در و متغيرهاي شمار و گستره قطعه

با استفاده از تحليل تمايزي در سه ، )1390(بررسي شاهنوشي و همكاران . اين شهرستان دارد

ي خدمات به  گذاران نشان داد كه در گروه متغيرهاي عملكردي، متغيرهاي ارايه گروه بيمه

با تأثير (و در گروه متغيرهاي ساختاري، قوانين و مقررات ) با تأثير مثبت(رساني  هنگام و اطالع

  . ه نسبت به ديگر متغيرها استمندي از بيمداراي باالترين تأثيرگذاري بر رضايت) منفي

هاي مؤثر بر پذيرش يا خريد بيمه كشاورزي از ، براي بررسي عامل)2008(انجولراس و سنتيز 

هاي اقتصادي و مالي،  ها به ويژگياين عامل. تابع الجستيك در كشور فرانسه استفاده كردند
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صادي و مالي، تنها متغير هاي اقتدر بين عامل. فردي، كشاورزي و جغرافيايي تقسيم شده است

هاي فردي، تنها متغير سن اثر از ميان عامل. دار و منفي دارد درآمد در هر هكتار اثر معني

متغيرهاي سطح زير كشت، سطوح آبياري . داري به صورت منفي بر تقاضاي بيمه دارد معني

، )2011(ليمن فينگر و . اند داري داشته ، اثر مثبت و معني)تك كشتي(شده و كشت اختصاصي 

هاي مستقيم بر پذيرش بيمه محصوالت كشاورزي در  در تحقيق خود به بررسي تأثير پرداخت

- 2009ي زماني طي دوره FDANمقابل تگرگ با استفاده از الگوي الجيت و داده هاي پنل 

آنان تأثير زمين بزرگتر و در پي آن خطرپذيري بيشتر در اثر ايجاد آسيب و . پرداختند 1990

  .ان، سن بيشتر و تحصيالت بيشتر را بر پذيرش بيمه تأثيرگذار يافتندزي

دهد كه كشاورزان در مناطق مختلف و در زمينه محصوالت  هاي گذشته نشان ميمرور بررسي

با توجه . دهند هاي متفاوتي نشان مي ي كشاورزي واكنش كشاورزي گوناگون، به پذيرش بيمه

افراد  مندي از تسهيالت بانكي، شمار متغيرهاي بهرهبه مطالعات گذشته، در اين تحقيق، 

در  ديدگي، حضور ، احتمال و ميزان آسيب و زيان)هكتار(، كل سطح زير كشت خانواده

، سطح تحصيالت، سن، درآمد كشاورزان و )سال(هاي ترويجي، تجربه كار كشاورزي   كالس

يه در پذيرش يا نبود پذيرش ميزان آگاهي از بيمه محصوالت كشاورزي به عنوان متغيرهاي پا

  .بيمه محصوالت كشاورزي در منطقه مورد بررسي در نظر گرفته شده است

 توليدي كشاورزي ايران داراي محصوالت هايقطبترين يكي از مهمستان مازندران به عنوان ا

از بين انواع محصوالت كشاورزي در اين همان طور كه پيشتر اشاره شد، باشد اما  مي پرشماري

كه  طوريه ب تري دارندگستردهاستان، دو محصول برنج و مركبات سطح زير كشت به مراتب 

برنج و . باشد مي يادشدهجهت دارا بودن دو محصول  بهكشاورزي  ي زمينهشهرت اين استان در 

هاي مختلف حشرات  از گروه پرشماريداراي آفات  ،محصوالت كشاورزي ديگرمركبات به مانند 

اي به كشاورزان  اي از محصول را نابود كرده و خسارت قابل مالحظه خش عمدهباشند كه ب مي

هاي تأثيرگذار بر پذيرش بيمه از اين حيث، ضرورت انجام تحقيق در زمينه عامل. آورند وارد مي

محصوالت كشاورزي زراعي و باغي احساس شده است كه براي اين منظور تحقيقي پيمايشي در 

  .صورت گرفته است 1391شهر در سال  هاي ساري و قائم نشهرستا  سطح كشاورزان 

  روش تحقيق

هاي مورد نياز در اين پژوهش، به صورت پيمايشي و  آوري داده با توجه به هدف تحقيق، گرد

مركبات اعم از پرتقال، نارنگي و گريپ فروت و  ي باغدار توليدكننده 120مصاحبه حضوري از 
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با استفاده از فرمول تعيين (شهر  هاي ساري و قائم هرستانكشاورز برنجكار در سطح ش 105نيز 

براي اين منظور، . ، صورت گرفته است1391، در فصل بهار سال )حجم نمونه كوكران

اجتماعي و ريسكي فعاليت كشاورزي از -اي طراحي شده است كه اطالعات اقتصادي پرسشنامه

در اين پژوهش با . آوري شده است دبرداراني كه به صورت تصادفي گزينش شده بودند گربهره

پذيرش يا نبود پذيرش بيمه محصوالت (توجه به ماهيت دو ارزشي بودن متغير وابسته 

الگوي گزينش دوتايي ) بردار كاران و برنجكاران از سوي كشاورزان بهره كشاورزي مركبات

نتخاب الگوي مالك ا. براي تعيين عوامل مؤثر بر متغير وابسته، استفاده شده است 1الجيت

، قرباني و همكاران )1379(جمله كرباسي  يادشده، بكارگيري آن در تحقيقات مختلف از 

، و )2005( ، محمد و اورتمن )1382(، كرباسي و كامبوزيا )1376(، نيكويي و تركماني )1379(

 گيري از رهيافت گزينش دوتايي الجيت، بستري را بهره. بوده است) 2008(انجولراس و سنتيز 

هاي مؤثر بر پذيرش و تقاضاي بيمه محصوالت كشاورزي از سوي فعاالن به منظور بررسي عامل

به صفات  گزينشكه متوسط مطلوب بودن در يك  شود ميفرض . اين بخش، فراهم آورده است

دست آمده از هر ه مطلوبيت ب اگر. كه براي افراد مختلف متفاوت است، بستگي دارد گزينشآن 

عالوه يك جزء اخالل تصادفي تعريف شود، ه عنوان متوسط مطلوبيت به ا، به گزينشيك از 

 ):1390اميرنژاد و عطائي سلوط، (كرد ه ئتوان ارا را مي )2( و )1( روابط

Ui1 =Ūi1 + ei1 = z'i1δ + w'i γ1 + ei1                )1                            (  

Ui1 =Ūi1 + ei1 = zi0'δ + wi'γ0 + ei0   )2                                        (  

متوسط  Ūi1و Ūi0، كشاورزان گزينشمده از آهاي بدست  مطلوبيت Ui1و  Ui0كه در آن 

 wiشوند،  دريافت مي iكشاورز ها كه توسط  گزينه هايويژگي بردار z'i1و   z'i0ها،  مطلوبيت

اجزاء اخالل تصادفي  ei1و  ei0و  ورزانكشاامين  i اقتصادي -اجتماعي هايويژگييك بردار از 

 نخست، گزينه كشاورزامين  iتصادفي بوده و  Ūi1و Ūi0شده،  يادبا توجه به مطالب . باشند مي

*Y ديدنباشد، يا اگر براي متغير غير قابل  Ui1 < Ui0خواهد نمود كه  گزينشرا در صورتي 
i ، 

  : داشته باشيم

Yi
* = Ui1  - Ui0 > 0    )3       (                                                       

                                                 
1- Logit Binary Choice Model 
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*Yشود اگر  برابر با يك مي Yi ديدندر نتيجه مقدار تصادفي قابل 

i  بزرگتر از صفر باشد و در

Yiشود كه  صفر مي Yiصورتي مقدار متغير 
Yiتوان  مي. صفر باشد برابركوچكتر يا  *

را به  *

  : باز نويسي نمود )4( صورت رابطه

Yi
* =(zi1 –  zi0)'δ + wi

'(γ1 –  γ0) + (ei1 + e0i)  )4                          (   

***

01

]wi'zi0)' - [(zi1= *Yi iii eXe +=+⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡

−
β

γγ
δ

 

Xiكه در آن 
* ،β  وei

. باشند و خطاهاي تصادفي مي مشخصهتوضيحي،  به ترتيب متغيرهاي *

 : ند ازا عبارت Yi=1 احتمال اينكه

Pi =Pr[Yi=1]=Pr(Yi
*>0)=Pr(ei

*>-Xi
*β) )5(                                 

  :بازنويسي نمود )6( را به صورت رابطه )5(توان رابطه احتمال  و مي

Pi=Pr(ei
*>-Xi

*β) =1-(ei
*<- Xi

*β) =1-F(-Xi
*β)=F(Xi

*β)      )6(  

بنابر الگوي الجيت، احتمال مشاركت يك توليدكننده محصوالت كشاورزي در فعاليت مورد نظر 

 ,Green(شود  محاسبه مي) 7(از رابطه ) الت كشاورزي در اين تحقيقپذيرش بيمه محصو(

2003; Wooldridge, 2006; Maddala, 2003( :  

)exp(1

1
)()(

*
*

β
β

i
iii X

XFZFp
−+

=== )7                                (  

به صورت ( متغيرهاي توضيحي ام، iاحتمال پذيرش بيمه از سوي كشاورز  Pi، )7(در رابطه 

هاي ناشناخته مشخصه بيبه ترت، βو ) اجتماعي كشاورز-هاي اقتصادياي از ويژگي موعهمج

رابطه  متغير تصادفي به صورت ،CDF(1(تابع توزيع الجستيك تجمعي  Fهمچنين  .باشندمي

  :باشدمي) 8(

)exp(1

1
)(

t
tF

−+
=                                                                )8(  

 
بين صفر و  Piكند، تغيير مي+ ∞تا  -∞بين  tبررسي اين نكته كه در اين حالت همچنان كه 

مربوط ) Xيعني ( tبه طور غيرخطي به  Piيك مقادير خود را اختيار خواهد كرد و نيز آنكه 

شاخص  Zi .باشد ميتابع توزيع تجمعي، متقارن و داراي ميانگين صفر  اينو بوده است، ساده 

Ziواكنش كشاورز است كه متغيري تصادفي بوده كه اگر مقدار آن از حد خاصي براي مثال 
* 

                                                 
1- Cumulative-Logistic Distribution Function  



 1392/ 1ي شماره/ 7جلد / اقتصاد كشاورزي   36

 
بيشتر باشد، كشاورز مورد نظر جزء پذيرندگان بيمه و در غير اين صورت نپذيرندگان خواهد 

  : آيد ام به دست مي iبراي كشاورز ) 9(اين شاخص از رابطه . بود

 

ji

n

j
j

i

i
i X

p

p
Z ∑

=

+=
−

=
1

01
ln ββ                                                    )9(  

 
) 10(بايد الگوي رگرسيوني رابطه  Ziشود، براي محاسبه  مشاهده مي) 9(چنانكه در رابطه 

  :برآورد شود

iji

n

j
ji VXZ ++= ∑

=1
0 ββ                                                          )10(  

براي هر  Ziمقدار  Xjiهاي الگوي برآورد شده براي متغير مستقل رگيري مشخصهسپس با به كا

هاي رگرسيون در به طور كلي در الگوي الجيت، به جاي تفسير ضريب. شود فرد محاسبه مي

در الگوي الجيت . گيرد الگوي برآورد شده، دو مقدار كشش و اثر نهايي مورد ارزيابي قرار مي

بيمه محصوالت كشاورزي بر اثر تغيير يك واحدي در مقدار متغير  تغيير در احتمال پذيرش

 ,Judge et al(قابل محاسبه خواهد بود ) 11(شود، از رابطه  توضيحي كه اثر نهايي خوانده مي

1988:(  

j
ji

i rScaleFacto
X

p β̂
ˆ

×=
∂
∂

                                                      )11(  

( )
( )2

)̂exp(1

ˆexp

i

i

Z

Z
rScaleFacto

−+

−=                                               )12(  

هاي  ، ميزان تغيير در احتمال، بستگي به احتمال اوليه و بنابراين بستگي به ارزش)11(در رابطه 

، )Xk(امين متغير توضيحي الگو  kاگر . هاي آنها داردي متغيرهاي توضيحي و ضريب اوليه همه

براي اين متغير عبارت است از تغيير در احتمال پذيرش بيمه باشد، اثر نهايي  متغيري موهومي 

)1Y= ( و در نتيجه تغييرXk  از صفر به يك، در حالي كه ديگر متغيرها در يك مقدار)X* (

  :قابل محاسبه خواهد بود) 13(ميزان اثر نهايي متغير توضيحي با رابطه . ثابت نگه داشته شوند

),01=(Y prob),11=prob(Y=ME **
d XXXX kk =−=       )13(  

 
 



  37...هاي مؤثر بر پذيرشبررسي عامل

 
چگونگي . شود شناخته مي 1، با عنوان حالت نمونه)*X(مقادير ثابت ديگر متغيرهاي توضيحي 

مقدار مد   مشخص كردن مقدار حالت نمونه، به اين صورت است كه براي متغيرهاي موهومي

از  ).Maddala, 2003(شود  آنها و براي ديگر متغيرهاي مقدار ميانگين آنها در نظر گرفته مي

ام، كه درصد تغيير در   jپذيري متغير توضيحي توان كشش سوي ديگر، در الگوي الجيت، مي

احتمال پذيرش بيمه از سوي كشاورزان را به درصد تغيير در هر يك از متغيرهاي توضيحي 

  ):Green, 2003; Wooldridge, 2006(محاسبه كرد ) 14(دهد، را از رابطه  نشان مي

)̂(

ˆ

βi

ji

ji

i
ji

xF

x

x

p
E

′
×

⎟
⎟

⎠

⎞

⎜
⎜

⎝

⎛

∂
∂= )14                                                           (  

  
استفاده  2بيني صحيح بيني الگوي الجيت برآورد شده، از درصد پيش براي بررسي دقت پيش

ي دقت الگوي برآورد شده است  دهنده درصد براي اين معيار، نشان 70رقم باالتر از . شده است

 ):Chow, 1983(داده شده است نشان ) 15(كه در رابطه 

1002211 ×+=
N

NN
AC )15                                                            (  

هايي است كه داللت بر نبود پذيرش بيمه دارد و توسط الگو ، شمار مشاهدهN11در اين رابطه، 

كه داللت بر پذيرش بيمه  هايي استنيز شمار مشاهده N22مقدار . بيني شده است نيز پيش

دهنده  ، نشان)N22 +N11(صورت كسر . بيني شده است دارد و و توسط الگو نيز به درستي پيش

هر . ها استنيز شمار كل مشاهده Nبيني شده و  هايي است كه درست پيششمار كل مشاهده

از اين رو دقت  بيني الگو باالتر بوده و نزديكتر باشد، توان پيش 100چه مقدار اين شاخص به 

مورد استفاده قرار گرفته  بررسيتابع رگرسيوني الجيت كه در اين . باشد تر ميالگو نيز مطلوب

  : است )16(است به صورت رابطه 

i

n

i
i XZ ∑

=

+=
1

0 ββ                                                                    )16(    

را نشان  كشاورزانپذيرش بيمه توسط  نبودو پذيرش يا  متغير وابسته بوده Zكه در آن 

تجربه كشت  تحصيالت، سطح زير كشت، سن كشاورز،ها متغيرهايي مانند  Xi. دهد مي

استفاده از  ،هاي ترويجي شركت در كالس، بيمه هايآگاهي از هدف ،درآمد زراعي ،محصول

                                                 
1- Typical Change 

2- Percentage of Right Prediction 
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الزم به توضيح است  .باشد نوار ميافراد خاشمار و  )ها(پيشينه آسيب و زيان  بانكي،تسهيالت 

هاي آموزشي و  تماس با كارشناس، شركت در كالس هايعاملكه متغير آگاهي از هدف خود از 

همچنين براي  .بيمه تشكيل شده است هايسودمنديدر زمينه آگاهي از  هاييپرسشهمچنين 

  استفاده شده است SHAZAM11افزاري  برآورد الگوي باال، از بسته نرم

  تايج و بحثن

برداران نمونه محصول مركبات و شلتوك را در  هاي توصيفي بهره ، آماره)2(و ) 1(هاي جدول

هاي  از كشاورزان در كالس ، شمار كمي )1(با توجه به جدول . دهد نشان مي 1391سال 

ديدگان از رويدادهاي طبيعي و غيرطبيعي نيز زياد  ترويجي شركت كرده و شمار آسيب و زيان

ها پايين  برداران مركبات از تسهيالت بانكي در اين شهرستان مندي بهرهميزان بهره. ه استبود

متغيرهاي درآمد . باشد تر از سطح ديپلم مي برداران پايين بوده و متوسط تحصيالت بهره

مندي از تسهيالت بانكي و سطح زير  هاي ترويجي، بهره برداران مركبات، حضور در كالس بهره

 .اند ين پراكندگي را در بين متغيرهاي مورد بررسي داشتهكشت بيشتر

شهر، ميانگين ميزان آسيب و زيان  هاي ساري و قائم ، در شهرستان)2(با توجه به جدول 

برداران شلتوك از رويدادهاي طبيعي و غيرطبيعي به نسبت باال بوده و مشاركت آنان در  بهره

برداران  متوسط تحصيالت بهره. را داشته است درصد 50كمتر از  هاي ترويجي نيز سهمي كالس

همچنين متغيرهاي سطح زير كشت، . باشد تر از سطح ديپلم مي محصول شلتوك نيز پايين

هاي ترويجي، بيشترين ضريب پراكنش را در بين متغيرهاي   در كالس درآمد كشاورزان و حضور

سال  16/46رداران محصول شلتوك، ب با توجه به اينكه ميانگين سن بهره. اند مورد بررسي داشته

برداران جوانتر، انگيزه، عالقه و يا امكان  ي اين است كه بهره دهنده باشد نشان مي  در نمونه

 .كمتري براي فعاليت در اين حرفه دارند
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هاي ساري و  برداران مركبات در شهرستان ي بهره اجتماعي نمونه- هاي اقتصادي ويژگي). 1(جدول 

 1391ل شهر در سا قائم

 ميانگين حداكثر حداقل متغيرها رديف

انحراف 

 معيار

ضريب 

 پراكنش

بانكي مندي از تسهيالت بهره  1 29/0 ا 0   46/0  56/1  

)نفر( افراد خانواده شمار  2  1 9 41/5  79/1  33/0  

)هكتار(كل سطح زير كشت   3  07/0  15 97/1  65/2  34/1  

ديدگيآسيب و زيان  4  0 1 86/0  34/0  4/0  

هاي ترويجي  در كالس رحضو  5  0 1 25/0  44/0  72/1  

)سال(تجربه كار كشاورزي   6  8 60 39/30  53/13  44/0  

)سال( تحصيالت  7  0 16 03/8  96/4  61/0  

)ميليون ريال(درآمد كشاورزي   8  107 3 109 4 108 53/4  108 27/8  82/1  

از بيمهميزان آگاهي   9  1 5 47/2  98/0  4/0  

  هاي تحقيق يافته :مأخذ

هاي ساري و  برداران شلتوك در شهرستان ي بهره اجتماعي نمونه- هاي اقتصادي ويژگي). 2(جدول 

 1391شهر در سال  قائم

 ميانگين حداكثر حداقل متغيرها رديف

انحراف 

 معيار

ضريب 

 پراكنش

بانكي مندي از تسهيالت بهره  1  0 1 62/0  48/0  77/0  

)نفر( افراد خانواده شمار  2  1 13 26/5  36/2  44/0  

)هكتار(كل سطح زير كشت   3  2/0  9/18  55/2  57/3  4/1  

ديدگيآسيب و زيان  4  0 1 75/0  43/0  57/0  

هاي ترويجي  در كالس حضور  5  0 1 47/0  5/0  05/1  

)سال(تجربه كار كشاورزي   6   60 6/23  17/18  77/0  

)سال( تحصيالت  7  1 20 11/9  3/6  7/0  

)ميليون ريال(درآمد كشاورزي   8  107 6/3  108 6 108 21/1  108 27/8  82/1  

89/2 5 1 ميزان آگاهي از بيمه  9  09/1  37/0  

10 

)سال(بردار  سن بهره  23 85 16/46  91/14  32/0  

  هاي تحقيق يافته :مأخذ

هاي مؤثر بر پذيرش يج به دست آمده از برآورد الگوي الجيت براي تعيين عاملنتا) 3(جدول 

هاي تحقيق، تأثير  با توجه به يافته. دهد برداران محصول مركبات را نشان مي بيمه از سوي بهره
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دار  درصد معني 5بردار نمونه، در سطح  متغيرهاي شمار افراد خانوار و كل سطح زير كشت بهره

رابطه مستقيم  ي دهنده ب عالمت متغير شمار افراد خانوار مثبت بوده كه نشانضري. شده است

با توجه به مقدار اثر نهايي، با افزايش يك نفر . باشد با احتمال پذيرش بيمه محصول مركبات مي

واحد افزايش  24/0به شمار اعضاي خانوار كشاورز، احتمال پذيرش بيمه محصوالت كشاورزي 

تغير سطح زير كشت رابطه معكوسي با احتمال پذيرش بيمه داشته است، همچنين م. يابد مي

بردار، گرايش وي براي پذيرش بيمه محصالت  به اين معني كه با افزايش سطح زير كشت بهره

با توجه به آماره كشش در ميانگين، با افزايش يك درصد در مساحت . يابد خود، كاهش مي

همچنين . يابد درصد كاهش مي 88/0ول مركبات سطح زير كشت، احتمال پذيرش بيمه محص

دهد با  برآورد شده است كه نشان مي -27/0مقدار آماره اثر نهايي براي متغير سطح زير كشت 

بردار نمونه، احتمال پذيرش بيمه از سوي  افزايش هر هكتار در مساحت سطح زير كشت بهره

 . يابد واحد كاهش مي 27/0وي به طور ميانگين 

بردار، رابطه مثبت و مستقيم را با احتمال  سطح تحصيالت و درآمد كشاورزان بهره متغيرهاي

اي  دهد؛ به گونه درصد نشان مي 10داري  برداران مركبات در سطح معني پذيرش بيمه از بهره

 69/0برداران  كه با افزايش يك درصد در سطح تحصيالت، احتمال پذيرش بيمه از سوي بهره

بردار، بر احتمال پذيرش  هاي تحصيل بهره با افزايش يك سال به سال. دياب درصد افزايش مي

همچنين با افزايش يك درصدي در درآمد . شود واحد افزوده مي 05/0بيمه از سوي وي، 

با توجه به آماره اثر . يابد درصد افزايش مي 53/0برداران مركبات، احتمال پذيرش بيمه  بهره

برداران، احتمال  ن، با افزايش ده ميليون ريال به درآمد بهرهبردارا نهايي متغير درآمد بهره

 .يابد واحد افزايش مي 72/0پذيريش بيمه 
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هاي مؤثر در پذيرش بيمه محصوالت مركبات با استفاده از الگوي نتايج برآورد عامل). 3(جدول 

 1391شهر در سال  هاي ساري و قائم الجيت در شهرستان

عيارانحراف م ضريب  نام متغير در ميانگين كشش tآماره    اثر نهايي 

بانكياستفاده از تسهيالت  52/1-1/1  38/1 -  17/0-  36/0-  

بردار بهره افراد خانواده شمار  01/1  41/0  **43/2  12/2  24/0  

محصول سطح زير كشت كل  16/1-  52/0  **23/2-  88/0 -  27/0 -  

ديدگيآسيب و زيان  061/0-  59/1  038/0-  02/0 -  01/0 -  

هاي ترويجي در كالس ورحض  22/2  54/1  43/1  21/0  52/0  

بردار بهرهكار  تجربه  081/0  051/0  59/1  95/0  02/0  

بردار بهره تحصيالت  22/0  13/0  *65/1  69/0  05/0  

بردار مركبات بهره درآمد  7-10 04/3  

7-10 55/1  

*95/1  53/0  8-10 22/7  

محصوالت كشاورزي مهاز بي آگاهي  22/0  61/0  36/0  21/0  05/0  

از مبدأ عرض  99/8 -  5/3  **56/2-  - - 

                          -603/21  = تابع لگاريتمي راستنمايي                                                          237/0= عامل مقياس

  0014/0= و سطح معني داري 9با درجه آزادي   0048/27=    آزمون نسبت راستنمايي

 823/0= بيني صحيحدرصد پيش                                                  4878/0= ضريب تعيين استرال

  درصد 10داري  سطح معني*: درصد و  5داري  سطح معني**:       هاي تحقيق يافته :مأخذ

، به دست آمده است؛ اين مقدار با توجه به احتمال آماره )27(نمايي  مقدار آماره نسبت درست

دهد كه تغييرات توضيح داده شده توسط اين الگوي، در سطح  نمايي نشان مي نسبت راست

دار بوده  دار شده است و به طور كل الگوي الجيت مورد نظر معني باالتر از يك درصد معني

ي آن است كه متغيرهاي توضيحي الگوي، به  دهنده نشان) 48/0(ضريب تعيين استرال . است

بيني درست در الگوي  درصد پيش. دهند ي الگوي را توضيح مي خوبي تغييرات متغير وابسته

بنابراين الگوي برآورد شده توانسته است درصد بااليي از . باشد درصد مي 3/82برآورد شده 

بيني نمايد؛ به عبارت ديگر، نزديك  مقادير متغير وابسته را با توجه به متغيرهاي توضيحي پيش

بيني شده آره يا  درصد پاسخگويان، گرايش به پذيرش بيمه محصوالت مركبات پيش 3/82به 

  .نه را با ارائه يك نسبت بسيار مناسب با اطالعات، به درستي اختصاص داده بودند

پذيرش بيمه از  هاي مؤثرنتايج حاصل از برآورد الگوي الجيت براي تعيين عامل) 4(در جدول 

همان طور كه در اين جدول ديده . برداران محصول شلتوك نشان داده شده است سوي بهره
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بردار و استفاده از تسهيالت بانكي توسط  ي بهره شود تأثير متغيرهاي شمار افراد خانواده مي

برداران شلتوك در نمونه مورد بررسي بر پذيرش بيمه محصول شلتوك، در سطح يك  بهره

در محصول شلتوك، متغير شمار افراد خانواده داراي تأثير معكوسي . دار شده است صد معنيدر

ي اثر نهايي، با افزايش  اي كه با توجه به آماره بردار داشته به گونه بر پذيرش بيمه توسط بهره

واحد  59/0بردار شلتوك،  يك نفر به شمار افراد خانواده احتمال پذيرش بيمه توسط بهره

 . يابد ميكاهش 

با پذيرش بيمه محصول دارد به  درصد رابطه مثبت و مستقيمي 5بردار در سطح  متغير سن بهره

درصد  94/4بردار، احتمال پذيرش بيمه توسط وي  اي كه با يك درصد افزايش در سن بهره گونه

حتمال پذيرش بردار نمونه، ا برابر آماره اثر نهايي يا افزايش يك سال به سن بهره. يابد افزايش مي

رابطه مثبت و  5بردار در سطح  همچنين متغير درآمد بهره. يابد واحد افزايش مي 91/0بيمه 

اي كه با افزايش يك درصدي در درآمد  با پذيرش بيمه داشته است به گونه مستقيمي 

 .يابد درصد افزايش مي 03/10برداران، احتمال پذيرش بيمه از سوي آنان  بهره

داري يك درصدي آن، الگوي  و سطح معني) 23/39(نمايي  ه نسبت درستبا توجه به آمار

. دار بوده و تغييرات به خوبي توضيح داده شده است الجيت برآوردشده به طور كامل معني

 45ي آن است كه متغيرهاي توضيحي الگوي  دهنده ، نشان)45/0(اوهلر - ضريب تعيين كراگ

بيني درست  درصد پيش. دهند را به خوبي توضيح ميي الگوي  درصد از تغييرات متغير وابسته

بنابراين الگوي برآورد شده توانسته است درصد . باشد درصد مي 44/81در الگوي برآورد شده 

بيني نمايد؛ به  بااليي از مقادير متغير وابسته را با توجه به متغيرهاي توضيحي به درستي پيش

گرايش به پذيرش بيمه محصوالت مركبات درصد پاسخگويان،  82عبارت ديگر، نزديك به 

بيني شده آره يا نه را با ارائه يك نسبت بسيار مناسب با اطالعات، به درستي اختصاص  پيش

  .داده بودند
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هاي مؤثر در پذيرش بيمه محصوالت شلتوك با استفاده از الگوي نتايج برآورد عامل). 4(جدول 

 )1391(شهر  هاي ساري و قائم الجيت در شهرستان

 اثر نهايي در ميانگين كشش tآماره  انحراف معيار ضريب   نام متغير

بردار سن بهره  31/4  86/1  **31/2  94/4  91/0  

بانكي استفاده از تسهيالت  62/1  6/0  ***7/2  31/0  34/0  

بردار بهره افراد خانواده شمار  83/2 -  03/1  ***73/2-  32/1  59/0 -  

محصول سطح زير كشت كل  26/0-  35/0  74/0 -  03/0 -  05/0 -  

ديدگيآسيب و زيان  1/0-  67/0  163/0-  02/0 -  02/0 -  

هاي ترويجي در كالس حضور  034/0  61/0  05/0  005/0  007/0  

بردار بهرهكار  تجربه  67/0  4/0  64/1  55/0  14/0  

بردار بهره تحصيالت  036/0  38/0  09/0  019/0  007/0  

بردار شلتوك بهره درآمد  79/1  72/0  

**45/2  03/10  37/0  

محصوالت از بيمه آگاهي

 كشاورزي
29/0  87/0  33/0  08/0  06/0  

از مبدأ عرض  26/47-  24/16  ***91/2-  - - 

                 -808/43 = تابع لگاريتمي راستنمايي                                                          211/0= عامل مقياس

  00002/0= و سطح معني داري 10با درجه آزادي   239/39=    ون نسبت راستنماييآزم

 814/0= بيني صحيحدرصد پيش                                                         456/0= اوهلر-ضريب تعيين گراك

  درصد 10داري  سطح معني*: درصد و  5داري  سطح معني**:       هاي تحقيق يافته :مأخذ

  گيري و پيشنهادها نتيجه

برداران  هاي مؤثر بر پذيرش بيمه از سوي بهرهترين عاملدر اين تحقيق تالش شده است تا مهم

مورد  1391شهر، در سال  هاي ساري و قائم انواع محصوالت مركبات و شلتوك در شهرستان

مار افراد خانوار، تحصيالت و دار ش نتايج تحقيق نشان از تأثير مستقيم و معني. بررسي قرار گيرد

برداران محصول شلتوك بر پذيرش بيمه محصوالت كشاورزي و نيز تأثير معكوس و  درآمد بهره

هايي مانند گسترش  بنابراين سياست. دار سطح زير كشت بر پذيرش بيمه داشته است معني

تواند بر  برد ميتواند سطح درك، دانش و آگاهي كشاورزي را باال ب هاي ترويجي كه مي فعاليت

پذيرش بيمه از سوي آنان مؤثر باشد و نقش بسزايي را در تأمين معيشت پايدارشان به همراه 

نتايج تأثير متغيرهاي تحصيالت و سطح زير كشت محصول در اين تحقيق با . داشته باشد
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هاي  و متغير سطح زير كشت محصول با يافته) 1390(هاي محمدرضايي و همكاران  يافته

مستقيم درآمد و  ي با توجه به رابطه. ، بسيار سازگار است)1382(ق كرباسي و كامبوزيا تحقي

هاي محصوالت  شود تا صندوق بيمه محصوالت كشاورزي در حق بيمه پذيرش بيمه، توصيه مي

برداران مركبات، افزايش درآمد  كشاورزي تجديد نظر كند؛ چرا كه با توجه به كشش درآمد بهره

تواند از راه تعديل در  شود كه صندوق بيمه مي به منجر به پذيرش بيمه نمي كشاورزان خيلي

متغير سطح زير كشت داراي . برداران را بيشتر تحت تأثير قرار دهد ها، گرايش بهره حق بيمه

برداران مركبات داشته است كه نشان از اطمينان  رابطه معكوسي با پذيرش بيمه ار سوي بهره

- باشد، اما با توجه به گستردگي آسيب و زيان دتر از منابع درآمدي خود ميبرداران توانمن بهره

هاي طبيعي و غيرطبيعي در استان مازندران مانند سرما، تگرگ و حتي آفت بسيار خطرناك 

تواند، بر  برداران در زمينه پيامدهاي ناشي از اين خطرها مي ي، آگاهي بهرها مگس مديترانه

  . مؤثر و سودمند باشدپذيرش بيمه محصوالت آنان 

برداران  هاي مؤثر بر پذيرش بيمه از سوي بهرهنتايج برآوردهاي صورت گرفته در زمينه عامل

همسو با (دار متغيرهاي سن، استفاده از تسهيالت بانكي  شلتوك گوياي تأثير مثبت و معني

رش بيمه و نيز برداران بر پذي و درآمد بهره) 1390هاي تحقيق محمدرضايي و همكاران،  يافته

. دار بر پذيرش بيمه محصوالت داشته است شمار افراد خانوار داراي تأثير معكوس و معني

برداران با افزايش سن  گريزشدن بهره برداران شلتوك، نشان از خطر عالمت متغير سن بهره

ا ، اما در اين شرايط ب)، است1382كه بر خالف نتايج تحقيق كرباسي و كامبوزيا، (باشد  مي

برداران  بخشي بهره توجه خطرهاي بالقوه اين محصول مانند كرم ساقه خوار برنج و غيره، آگاهي

تواند گرايش آنان را به سوي  هاي بيمه محصوالت كشاورزي، ميجوانتر نسبت به سودمندي

در مورد اين محصول نيز متغير شمار افراد خانواده . بيمه كردن محصوالت خود، سوق دهد

با توجه به اينكه بيشتر كشاورزان اين . رابطه معكوسي با پذيرش بيمه داشته است بردار بهره

كنند و بر پايه آداب و سنن كهن، اعضاي خانواده بيشتر در  محصول در روستاها زندگي مي

برداران  كشاورزي مشاركت دارند، احساس نياز به بيمه محصوالت از سوي بهره هاي فعاليت

برداران، از راه  ت دارد به منظور تأمين يك معيشت پايدار براي اين بهرهيابد؛ كه ضرور كاهش مي

- ها و سودمنديهاي ترويجي و آموزشي، براي آشنايي هرچه بيشتر كشاورزان به برتري فعاليت

  .هاي الزم صورت گيردهاي بيمه محصوالت كشاورزي اقدام
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