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کرمان استان بر احتمال پذيرش بيمه توسط باغداران پسته کار ت تبليغا تأثيربررسی 

 )رويکرد رگرسيون الجيت(

 3پور بلسیاسمعيل قلی و 2، فهيمه يزدانی1*تاشیمحمد نبی شهيک

    28/11/1393تاريخ پذيرش:    12/5/1392تاريخ دريافت:

 چکيده

زيرا  توان به عنوان يکي از فعالیت های پرمخاطره در فرايند تولید کاال دانستفعالیت های بخش کشاورزی را مي

، اقتصادی و عمدی دست به دست هم داده و مجموعه ی کشاورزی انواع مخاطرات طبیعي، اجتماعيهاتیفعالدر 

به عنوان يکي از  توانديماز اين روی، بیمه آورند. ی را برای تولیدکنندگان در اين بخش فراهم ميريپذبیآسشکننده و 

ر اين تحقیق پیمايشي به بررسي نقش تبلیغاتي روزنامه، د. دراهکارهای توسعه و کاهش ريسک در بخش کشاورزی باش

پذيری باغداران اديو، مجالت، کارشناسان کشاورزی و کارشناسان بیمه، دوستان و معتمدان محلي بر بیمه، رتلويزيون

پرسشنامه با استفاده از  لیمصاحبه و تکم قياز طر ازیمورد ن یهادادهپسته کار استان کرمان پرداخته شده است. 

و برای تحلیل آماری از رگرسیون  دهيگرد یآورجمع 1390سال  نفر از باغداران در 175ساده از تصادفي  یریگنمونه

داد که از بین عوامل مورد بررسي، دوستان و معتمدان محلي و راديو  نشان جينتادوتايي الجیت استفاده شده است. 

ر نهايي متغیر اث. اندشدهدرصد معنادار  1و  5مثبت و معنادار تبلیغاتي بر پذيرش بیمه دارد و به ترتیب در سطح  تأثیر

اين رقم به اين  .باشديم 8063/0پذيری کشاورز برابر با آن بر بیمه ریتأثتبلیغات از طريق دوستان و معتمدان محلي و 

به پذيرش بیمه توسط کشاورزان  شمعني است که تبلیغات توسط دوستان و معتمدان محلي سبب افزايش گراي

 بوده و دارای عالمت مثبت است.  148/0ی تبلیغات از طريق راديو برابر ذارگریتأثاثر نهايي متغیر  ن. همچنیشوديم

 رجانیشهرستان س ،يي الجیتدوتارگرسیون پسته،  بیمه محصوالت کشاورزی،: یديواژگان کل

                                                           
 ( mohammad_tash@eco.usb.ac.irدانشیارگروه اقتصاد دانشگاه سیستان و بلوچستان ايران. ) نويسنده مسئول: 1
 انشگاه زابل ايراندانشجوی دکترای اقتصاد کشاورزی د 2
 ايران و بلوچستان ستانیدانشگاه س یاقتصاد کشاورز يارشد مهندس يکارشناسدانش آموخته  3
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 مقدمه

 .دارد وجود اقتصادی اجتماعي، طبیعي، مخاطرات انواع فعالیت اين است. در مخاطرات از سرشار فعالیتي کشاورزی

 شرايط در خود خاص هایويژگي به بنا که هستند هاييفعالیت از دسته آن از کشاورزی بخش تولیدی هایعالیتف

 خطر کماکان تولید، مديريت وجود با شوند. بنابراينمي انجام جوی پیشگیری و بینيغیرقابل پیش و طبیعي

به بیمه  خدمات از مندیبهره ضرورت از اين رو ،دارد قرار ناامني از بااليي ضريب در محصوالت تولید به پذيریآسیب

صنعت بیمه که  .(2باشد )مي توجه مورد کشاورزی محصوالت تولید زمینه در کشور کشاورزی بخش در اصل يک عنوان

شود و در گذار مييکي از نهادهای مالي در بازار سرمايه است با پرداخت خسارت، موجب ايجاد آرامش برای فرد بیمه

 یبیمه راستا اين در(. 1گذاری و کاهش ريسک نقش بسزايي دارد )منابع پس اندازی و افزايش سرمايهتجهیز 

 در و بردارانبهره درآمدی هاینوسان کاهش یعمده هایراه از يکي عنوان به مختلف کشورهای در کشاورزی محصوالت

محوری اين مقاله اين است که دانش و آگاهي  سؤال(. 6) است گرفته قرار استفاده مورد خطرات با رويارويي نتیجه

رساني به چه میزان در انتشار اطالعات موثر بوده است. برای مثال کشاورزان در اين زمینه چه بوده و سیستم اطالع

ها مورد اعتماد کشاورزان کنند. آنمعتمدان محلي به عنوان يک گروه پیشرو نقش مهمي در مسايل ترويجي ايفا مي

سازی ارتباط و به توان با آسانتوان به کشاورزان منتقل نمود ميبسیاری از مسايلي را که به طور علمي نميهستند و 

های توسعه دهنده ها نقش واسطه بین جامعه آکادمیک و سازمانتر به معتمدان محلي انتقال داد که آنطور ساده

درصد باغداران پسته کار شهرستان  31نوني حدود کنند. در شرايط کهای نوين و کشاورزان را بازی ميآوریفن

کنند و از آنجا درصد باغداران از بیمه استفاده نمي 69کنند و حدود سیرجان از بیمه محصوالت کشاورزی استفاده مي

ی از ابزارهای مکمل براتوان يممتفاوت است  که تمايل برای استفاده از بیمه برای محصوالت کشاورزی در بین باغداران

ازآنجا که  نه های شنیداری مانند راديو است.بهبود تمايل به بیمه باغات پسته استفاده کرد. يکي از اين ابزارها رسا

گويای دانش و  ها به عنوان زباندرصد بیشتری از کشاورزان گرايش به بیمه کردن محصول پسته ندارند، امروزه از رسانه

ترين مفاهیم نمادهای اجرايي و سیاستي هستند و بسیاری از مفاهیم مهم کنندهها منتقلرسانه شود.سیاست ياد مي

ها و معتمدان محلي در پذيرش بیمه توسط کشاورزان شود. در اين تحقیق به بررسي نقش رسانهها منتقل ميتوسط آن

 باغدار پسته کار استان کرمان پرداخته شده است. 

زی انجام شده است. اما کمتر پژوهشي به بررسي ارتباط تحقیقات زيادی در خصوص بیمه محصوالت کشاور 

رساني و ی تحت عنوان نقش اطالعپسته پرداخته است. عامل مطالعه دقیق ابزار تبلیغاتي موثر بر بیمه در بین باغداران

(. 5ت )گذاران )به ويژه در بخش اختیاری( انجام داده استبلیغات در شناسايي صحیح بیمه مسئولیت مدني برای بیمه
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رساني و تبلیغات در شناسايي صحیح بیمه مسئولیت های بیمه و نقش اطالعهای شرکتاين مقاله به بررسي فعالیت

برد که دهد و از تبلیغات به عنوان يک ابزار ارتباطي بازاريابي نام ميمدني، انواع اين بیمه را مورد مالحظه قرار مي

های گذارد. همچنین فرضیات مختلفي را در ارتباط با تأثیر فعالیتاثر مي دارای نقش اجتماعي است و بر منافع عموم

کند. های مورد نظر بررسي ميرساني در موفقیت بیمه مسئولیت مدني و جذب تقاضا در رابطه با هدفتبلیغاتي و اطالع

که افزايش تبلیغات از  ادنشان د( 3) يزماندر اين مقاله همچنین به رابطه بازاريابي و خدمات نیز توجه شده است. 

نظر رهبران ها به عنوان متولي امور بیمه را بهبود ببخشد و انعکاس نقطهتواند وجهه بانکهای عمومي ميطريق رسانه

( با روش پژوهش توصیفي 8پناه و همکاران )محلي و کشاورزان نمونه در توسعه حمايت از کشاورزان مؤثر است. يزدان

های سنجش رضايتمندی بین المللي نشان دادند که در مورد کشاورزان بیمه گزار قبلي مدل پیمايشي و استفاده از

متغیرهای تعهد کشاورزان به بانک و کیفیت خدمات دريافتي، در مورد کشاورزان بیمه گزار فعلي متغیرهای وجهه بانک 

مه گزار متغیرهای وجهه بانک کشاورزی در نزد کشاورزان و کیفیت خدمات دريافتي و در مورد کل کشاورزان بی

مندی از بیمه عوامل علي موثر بر رضايتکشاورزی، کیفیت خدمات دريافتي و میزان غرامت دريافتي کشاورزان 

( به اين نتیجه رسیدند که در گروه متغیرهای عملکردی، 4آيند. شاهنوشي فروشاني و همکاران )کشاورزان به شمار مي

رساني )با تأثیر مثبت( و در گروه متغیرهای ساختاری، قوانین و مقررات )با ع و اطالعمتغیرهای ارايه خدمات به موق

تأثیر منفي( از باالترين تأثیرگذاری نسبت به ساير متغیرها بر رضايت از بیمه برخوردار است. همچنین متغیر میزان 

گذاران دامي نیز از تأثیر منفي بر گروه بیمه گذاران زراعي و متغیر حق بیمه با تأثیرغرامت با تأثیر مثبت بر گروه بیمه

( ارزيابي بیمه محصوالت کشاورزی ايران با 2بااليي بر رضايت از بیمه محصوالت برخوردار است. پیشرو و همکاران )

دث ها نشان داد که بررسي میزان پايداری کشاورزی ناشي از حوارويکرد کشاورزی پايدار را مورد مطالعه قراردادند، يافته

دهد که فعالیت کشاورزی در کشور به های مورد بررسي تغییر نموده است. اين موضوع نشان ميطبیعي در طي سال

شدت به تغییرات آب و هوايي وابسته است. همچنین بررسي شاخص پايداری درآمد از طريق بیمه محصوالت کشاورزی 

دی از طريق بیمه محصوالت ناچیز بوده است. قلي پور دهد که پايداری درآمبرای محصول گندم و چغندر قند نشان مي

 ؛گذاری تبلیغات اثربخش شامل شرايط عملیاتي و مسئله يابي، ابعاد شش گانه مدل سیاستندددا( نشان 7) و همکاران

 و پیامدها و ؛راهبردها و اقدامات ،هااجرای سیاست ؛ایشرايط زمینه ؛گرشرايط مداخله ا؛هتدوين و تصويب سیاست

ها را تأيید و چگونگي ارتباط بین ابعاد مدل نظری اولیه را تا حدود زيادی اصالح و تعديل کرده است. ارزيابي سیاست

( در مطالعات خود در مورد عرضه نیروی کار در خارج از مزرعه، نقش پاره وقت يا تمام وقت بودن کار 9هافمن )
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يج مطالعات وی کشاورزان تمام وقت به علت برخورداری از مهارت کشاورزی در پذيرش بیمه را يادآور شد. بر اساس نتا

باالتر در عملیات تولید، تقاضای کمتری برای بیمه زراعي داشتند. همچنین از ديگر نتايج اين تحقیق، اثر منفي تنوع 

های ( توسعه نظام بیمه کشاورزی را افزايش سطح پوشش بیمه10کشت بر تقاضای بیمه کشاورزی است. میشرا )

تر با کشاورزان به کشاورزی، شناسايي کشاورزان هدف، تأمین اعتبار الزم برای جبران خسارت و برقراری ارتباط مناسب

انداز و خصوصیات ( در بررسي تقاضای بیمه در ويتنام شمالي نتیجه گرفت که چشم12)مونته  ريوندوآورد. شمار مي

ه و سطح تحصیالت کشاورزی از عوامل اصلي تأثیرگذار بر تقاضای های کشاورزی، خصوصیات فردی، درآمد مزرعبیمه

 انجام ایمطالعه کشاورزی در تولید ريسک با رويارويي هایروش اهمیت زمینه در( 11)  اسکیزبیمه کشاورزی است. 

 شوند،مي رو وبهر خاصي ريسک با همزمان طور به منطقه يک در خانوارها از زيادی تعداد که هنگامي هاآن باور به .دادند

 کافي ريسک با رويارويي برای شده، طراحي منطقه آن در موجود حمايتي واحدهای سوی از که هاييسیاست و ابزار

 يا شرايطي چنین هستند. در ساليخشک مانند طبیعي باليای ريسک و بازار ريسک شامل هاييريسک چنین باشد.نمي

. جست بهره بالهايي چنین با رويارويي ابزارهای از اينکه يا و کرد استفاده همنطق از خارج هایکمک و هاسیاست از بايد

 و مجالت ون،يزيتلو ويراد مانند يجمع یهارسانه از کشاورزان ايآ که است موضوع نيا يبررس قیتحق نيا هدف

 رشيپذ بر یرگذاریتأث نقش يغاتیتبل عوامل عنوان به مهیب کارشناسان و يمحل معتمدان ايآ و رنديپذيم ریتأث هاروزنامه

 ؟ریخ اي دارد منطقه نيا کشاورزان توسط مهیب

 روش تحقيق

از  يتصادف یریگنمونه قيو از طر 1390در سال  ازیمورد ن یهاداده باشديم يشيمایو پ یحاضر کاربرد قیتحق

ده است. برای تخمین استفاده ش الجیتيي دوتااز مدل رگرسیون و ی آورکشاورز پسته کار استان کرمان جمع 175

همچنین برای بیان آماری  ؛استفاده شده است Stata افزارنرمو برای محاسبه اثرات نهايي از  Eviews افزارنرمضرايب از 

 متغیر آن در که است ييهامدل گسسته، رگرسیون مدل از منظورکمک گرفته شده است.  SPSS افزارنرمنتايج از 

 ،1 دوتايي مقادير ،y  توانديم متغیر آن در که است ييهامدل ،هانيا نيترساده. نديگزيم بر را گسسته مقادير وابسته

 باشد شاغل فرد مثالً اگر گردد تعريف 1 با برابروابسته   y مثال . برایکنديم انتخاب را 1 و 0 کلیت، دادن دست از بدون

 |Pr(y= 0 یسازمدل ما هدف .گزيندمي بر را يک و صفر مقادير تنها بنابراين .گردد فر  صفر صورت برابر اين غیر در و

x) و Pr(y i =1| xi ,β) که است الجیت ی احتماليهامدل تايي،دو یهاانتخاب یسازمدل در مرسوم رهیافت يک .است 

 ريفتع رگرسیوني رابطه یوسیله به که دارد وجود y بررسي مورد متغیر يک که شوديم داده قرار اين بر فر  آن در
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 قابل غیر متغیر اقتصادی، رونق و رکود مثال، . برایباشديه ممشاهد قابل غیر وابسته متغیر اين موارد بعضي در و شده

 :يعني شود تعیین توضیحي متغیرهای وسیله به تواندمي ولي بوده مشاهده

                                                         (1) 

 

. آنچه که برای پژوهشگر قابل مشاهده باشديمغیر قابل مشاهده  است. در عمل  يک بردار   iXدر آن  که

 که دارای تعريف زير است. iy متغیر مجازی باشديم

 
                                                          (2)        

 

 
 

رگرسیوني  مدل وابسته . بنابراين متغیراست ) Pi) = yiE امید رياضي آن  توزيع  قانون بودن ایهنقط دو به توجه اب و

pi  که داريم:  شوديم 

     (3) 

 

 

يافته تحقق مقادير اهده فقطمش مقادير yi  ،حالت اين در .است uiتصادفي  متغیر انباشته توزيع قانون F (0)که در آن 

 بسته ديگر تجربه به تجربه يک از باال است که معادله لهیوس به شده تعیین احتمال )برنولي( با ای نقطه دو فرآيند از ای

 : است عبارت  uiتصادفي متغیر  n يي از تعدادراست نما تابع بنابراين د.کنيم تغییر xiمقدار  به

                           (4) 

 

از نوع ui  ( دارد. اگر توزيع انباشته 1در معادله )  uiی پذيرفته شده راجع به هافر در باال بستگي به  F(0)شکل تابعي 

 خواهد بود؛ و در اين حالت داريم:  تیالجيي از نوع راست نماالجستیک باشد. مدل احتمال مورد مطالعه ما در تابع 

                                (5) 

 

 
وجود دارد، زيرا اين تابع در فرم تابعي، فاقد انتگرال است و در  که فرم بسته برای تابع  ميیگويمدر اين حالت  

 :حالت انتگرالي به صورت زير است
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                             (6) 

 

ه در طرف چپ مدل رگرسیوني واجد تفاسیر اقتصادی بسیار خوب و کاربردی است. به وجود متغیر غیر قابل مشاهد

کردن از ورود به کار يکي از  نظر صرفو يا  کردن کارافراد جمعیت فعال يک جامعه ممکن است بین  ،طور مثال

شاغل شدن يا شاغل نبودن که برای تعیین انتخاب بین  هامدلرا بر گزينند. بنابراين متغیر وابسته در چنین  هانهيگز

پذيری بیمه از تبلیغات بوده است . در اين مطالعه متغیر وابسته تأثیرکنديم{ را انتخاب 0,1، مقادير }گردديمتدوين 

نامه تنظیم شده است. در اينجا فرم تبعي رگرسیون به صورت زير تعريف که به صورت دو حالت بلي و خیر در پرسش

 .شوديم

          (7) 

 
 

. اثرات نهايي در اين مقاله شوديم( استفاده MEتفسیر مشخصي ندارد از اثرات نهايي ) تیالجاز آنجا که ضرايب مدل 

  شوديمرابطه زير محاسبه  اساس بر

Pr(y i =1| xi ,β) = F(β’xi ) ،خاص  مشاهده هر برای که باشدi داريم: ام 

 
 

عبارت است  مهیب رشير پذاحتمال تأثیرگذاری تبلیغات ب مثالً  حادثه وقوع تمالاح بر   jixدر تغییر نهايي اثر

 از:

 

 
 

 های مختلف است. iدر  مقدار تابع چگالي توزيع  ام و  jضريب متغیر توصیفي  که در آن 

نسبت به آن مشتق پذير نخواهد بود. در  ه تابعيک متغیر گسسته باشد آنگا اگر 

 عبارت است از: بر  اين صورت اثر نهايي يک واحد تغییر در 

 
ر معادله رگرسیوني ام د jضريب متغیر توضیحي   و تابع توزيع انباشته متغیر تصادفي  که در رابطه باال 

 باشنديم (1)



 کرمان ...استان بر احتمال پذيرش بیمه توسط باغداران پسته کار ت تبلیغا تأثیربررسي 

 

64 

 

 نتايج

پذيری باغداران متغیرهايي بر روی گرايش به بیمه الجیتيي دوتادر اين تحقیق با استفاده از مدل رگرسیون 

پسته کار بررسي شد. اين متغیرها عبارتند از تبلیغات در راديو، تبلیغات بیمه در تلويزيون، تبلیغات بیمه در مجالت و 

تفاده از کارشناسان کشاورزی و کارشناسان بیمه برای تبلیغات و استفاده از دوستان و معتمدان محلي. روزنامه، اس

زيادی بر  ریتأثدرصد از مصاحبه شوندگان اعتقاد داشتند که تبلیغات از سوی دوستان و معتمدان محلي  9/42

بیان داشتند که تبلیغات از طريق روزنامه  درصد از مصاحبه شوندگان 6/48پذيری کشاورزان دارد، عالوه بر اين بیمه

درصد از مصاحبه شوندگان اظهار نمودند که تبلیغات از طريق تلويزيون هی   4/31کمي بر پذيرش بیمه دارد.  ریتأث

تأثیری تبلیغات از سوی تأثیری بر پذيرش بیمه از سوی کشاورزان ندارد. کمترين رای مصاحبه شوندگان مربوط به بي

های تبلیغاتي درصد بوده و بیشترين رأی مربوط به تأثیرگذاری کم برنامه 3/2معتمدان بر پذيرش بیمه با دوستان و 

درصد از مصاحبه شوندگان بیان داشتند که  8درصد از بین متغیرهای بررسي بوده است.  3/50پذيری با راديو بر بیمه

درصد از مصاحبه شوندگان  1/5پذيرش بیمه دارد. تنها  تبلیغات از سوی دوستان و معتمدان محلي تأثیرگذاری کمي بر

 1امل در جدولبه تأثیرگذاری بسیار زياد اثر تبلیغات روزنامه بر بیمه پذيری کشاورزان اشاره دارد. اين نتايج به طور ک

اورزان کش پذيری بیمه بر متغیرهای از يک هر گذاریتأثیر نشان دهنده درصد 1چنین شکل نشان داده شده است. هم

 مي باشد.

 نتايج آماری تأثير گذاری متغيرها بر بيمه پذيری کشاورزان -1جدول

بدون   

 تأثیر

تأثیرگذاری 

 کم

تا حدودی 

 تأثیرگذار

تأثیرگذاری 

 زياد

تأثیرگذاری خیلي 

 زياد

تأثیر تبلیغات از سوی دوستان و معتمدان 

 (X1محلي)

 46 75 36 14 4 فراواني

3/2 درصد  8 6/20  9/42  3/26  

 39 75 41 15 5 فراواني (X2تأثیر کارشناسان بیمه و کشاورزی )

9/2 درصد  8,6 4/23  9/42  3/22  

 9 10 18 85 53 فراواني (X3تأثیر تبلیغاتي روزنامه )

3/30 درصد  6/48  3/10  7/5  1/5  

 6 12 27 75 55 فراواني (X4تأثیر تبلیغاتي تلويزيون )

4/31 درصد  9/42  4/15  9/6  4/3  

 4 8 24 88 51 فراواني (X5تأثیر تبلیغاتي راديو)

1/29 درصد  3/50  7/13  6/4  3/2  

 های تحقیق: يافتهمأخذ
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 ی بر بيمه پذيری کشاورزانرهايمتغنمايش درصد تأثير گذاری هر يک از  -1شکل 

 

، (X1) محلي براساس فرم رگرسیون در اين بررسي متغیرها تأثیرگذاری تبلیغات از طرف دوستان و معتمدان

تأثیر  ،(X3)، تأثیرگذاری تبلیغات از طريق روزنامه (X2)تأثیرگذاری تبلیغات از سوی کارشناسان بیمه و کشاورزی 

مستقل،  یرهایبه عنوان متغ X5)گذاری تبلیغات از سوی راديو )و تأثیرX4) ) گذاری تبلیغات از طريق تلويزيون

. از میان عوامل مورد درنظرگرفته شده است وابسته ریه کار به عنوان متغباغداران پست یريپذمهیبه ب شيگرا نیهمچن

بررسي تنها دو عامل تبلیغات از طريق راديو و تبلیغات از طريق دوستان و معتمدان محلي از نظر آماری در سطح يک 

اده شده است. نشان د 3و  2درصد و پنج درصد معنادار شده است. خالصه نتايج و معیار خوبي برازش در جداول 

 برهای روايي مدل نشان دهنده قابل قبول بودن مدل برآورد شده مولفه شوديممشاهده  2که در جدول  طورهمان

 .باشديمی آماری هاشاخص اساس

 8063/0پذيری کشاورز برابر با اثر نهايي متغیر تبلیغات از طريق دوستان و معتمدان محلي و تأثیر آن بر بیمه

به  شکه گراي شوديمرقم به اين معني است که تغییر در تبلیغات توسط دوستان و معتمدان محلي سبب  اين .باشديم
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بوده و دارای  148/0اثر نهايي متغیر تأثیرگذاری تبلیغات از طريق راديو برابر  يابد. عالوه بر اين شيافزاپذيرش بیمه 

 .ابدييم شيافزا ش يابد تمايل به پذيرش بیمه نیزعالمت مثبت است يعني چنانچه تبلیغات از طريق راديو افزاي

 

 آزمون الجيت )محاسبه ضرايب( جينتا -2 جدول

 انحراف معیار خطا درصد معناداری ضرايب متغیر

 203247/0 0422/0 412943/0 دوستان و معتمدان محلي

205831/0 7109/0 -762820/0 کارشناسان بیمه و کشاورزی  

238970/0 4254/0 190467/0 روزنامه  

329983/0 3339/0 231896/0 تلويزيون  

30899/0 0135/0 760796/0 راديو  

McFadden R-squared 128183/0  

LR statistic 31487/29  

Prob(LR statistic) 000020/0  
    Log likelihood 69075/99-  

    Restr. log likelihood 3482/114-  
    Avg. log likelihood 569661/0-  

 

 

 نتايج آزمون )محاسبه اثرات نهايی( -3جدول

 انحراف معیار خطا درصد معناداری اثرات نهايي متغیر

 8063/0 034/0 3792/0 (X1)دوستان و معتمدان محلي

0148/0- 711/0 4013/0 (X2)کارشناسان بیمه و کشاورزی  

371/0 423/0 0463/0 (X3)روزنامه  

0452/0 33/0 0464/0 (X4)تلويزيون  

148/0 008/0 05625/0 (X5)راديو  

 

 گيری نهايینتيجه

صورت  توسط باغداران پسته کار استان کرمان مهیب رشيبر احتمال پذ غاتیتأثیر تبل يبررساين تحقیق با هدف 

گیری استفاده شد. تعداد نمونه از طريق پرسشنامه با نمونه الجیتگرفت. در تحقیق حاضر از رويکرد رگرسیون دوتايي 

دهد که متغیر راديو و دوستان و معتمدان بردار برآورد گرديد. نتايج تحقیق نشان مينفر بهره 175تصادفي ساده از 

مورد نظر بوده است. با توجه به نبود مطالعه  منطقه درمحلي از عوامل اصلي تأثیرگذاری تبلیغات در پذيرش بیمه 

حققان و نوع محصول مورد مطالعه، نتايج اين مطالعه با مطالعات مشابه در اين حوزه در داخل و ساير مطالعات ديگر م
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( که نقطه نظر رهبران محلي و 3مشابه قابل مقايسه نیست. تنها اينکه نتايج حاکي از اين تحقیق با مطالعه زماني )

 کشاورزان در روند توسعه حکايت از کشاورزان و امور بیمه مؤثر است، همخواني دارد.

 پيشنهادات

 شود:  های مطالعه، پیشنهاد ميوجه به يافتهبا ت 

 توسط کشاورزان. مهیب رشيو مجالت درگسترش پذ ونيزيمثل تلو يارتباط جمع ليوسا گريد جيتوسعه و ترو .1

 مهیصندوق ب لذا، باشديم نظر منطقه مورد در مهیب رشيپذ در ويبودن راد داريمعن از يحاک قیتحق جينتا .2

 ييويراد یهابرنامه دیتول و یتکرار و ایشهیکل یکارها از زیپره با نحو مطلوب وهب ابزار نيا از ديبا یمحصوالت کشاورز

 .رديپذ صورت یشتریب یسازفرهنگ یکشاورز نیب محصول پسته در مهیب رشيپذ یايمورد مزا در
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 است. یضرور اریکارشناسان بس کار

 مهیب رشيگسترش پذ در هااستفاده از نظرات آن و يمعتمدان محل با مهیصندوق ب مانهیصم خالصانه و ارتباط جاديا .4
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 منابع
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بررسي عوامل ساختاری و عملکردی موثر بر  .1390. عدالتیان. ع ه. و ،رفیعي دارايين.،  ،شاهنوشي فروشاني -4

اقتصاد کشاورزی )اقتصاد  .شاورزی: مطالعه موردی استان خراسان رضویرضايت بیمه گذاران از بیمه محصوالت ک
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