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بررسي عوامل مؤثر بر توسعة بیمة گندم در شهرستان همدان
4

کریم نادری مهدیي ،* 1احمد یعقوبيفراني ،2حشمتاله سعدی ،3لیال زلیخائي سیار
 .3 ،2 ،1اعضاي هيئت علمي گروه ترويج و آموزش کشاورزي ،دانشگاه بوعلي سينا ،همدان
 .4دانشجوي سابق کارشناسي ارشد توسعة روستايي ،دانشگاه بوعلي سينا
(تاريخ دريافت -90 /3 /21 :تاريخ تصويب)92 /4 /5 :

چکیده
بيمة محصوالت کشاورزي به عنوان کارآمدترين ابزار حمايتي دولت بيشترين قابليتها را براي مقابله با
خطرها دارد و يکي از مناسبترين سازوکارها براي ايجاد امنيت سرمايهگذاري در بخش کشاورزي به
شمار ميرود .از اين رو ،در اين پژوهش عوامل مؤثر بر توسعة بيمة گندم در شهرستان همدان بررسي شد.
پژوهش حاضر مبتني بر روش توصيفي -همبستگي است و در قالب طرحهاي غير آزمايشي طبقهبندي
ميشود .اطالعات مورد نياز تحقيق از گندمکاران بيمهشدة شهرستان همدان به کمک پرسشنامه جمعآوري
شد .براي تعيين روايي ابزار سنجش تحقيق از نظرهاي استادان و متخصصان دانشگاهي استفاده شد.
ارزيابي پايايي پرسشنامه نيز در مرحلة پيشآزمون با تکميل  30پرسشنامه از جامعة آماري مطالعهشده
صورت گرفت .به اين ترتيب پايايي پرسشنامه با استفاده از آلفاي کرونباخ  0/82به دست آمد .در اين
تحقيق ،گندمکاران بيمهشدة شهرستان همدان در سال زراعي  1389-1388به عنوان جامعة آماري در نظر
گرفته شد .براي تعيين حجم نمونه ،از فرمول کوکران استفاده شد و  225نفر از گندمکاران بيمهشدة
شهرستان همدان به صورت نمونهگيري نظاممند انتخاب شدند .يافتههاي تحقيق نشان داد که متغيرهاي
رضايت بيمهگزاران از نحوة ارائة خدمات توسط صندوق بيمة محصوالت کشاورزي ،آسانبودن پيگيري
امور اداري بيمه ،سطح زير کشت ،سرعت پرداخت غرامت ،بدهي کشاورزان به بانکها و دفعات تمديد
قرارداد بيمه تأثير معنيداري در توسعة بيمة گندم داشتهاند .شش متغير ذکرشده در مجموع  88/6درصد
تغييرات توسعة بيمة گندم را پيشبيني کردند؛ بنابراين يافتههاي اين تحقيق راهکاري براي برنامهريزان
کشاورزي و صندوق بيمة محصوالت کشاورزي به شمار ميرود.
واژههای کلیدی :بيمة گندم ،توسعة بيمه ،ريسک کشاورزي ،عوامل مؤثر.
مقدمه
شرايط طبيعي و اقتصادي کشور ،سرمايهگذاري در بخش
کشاورزي را با تهديد جدي مواجه ساخت .بالياي طبيعي،
آفتها ،انواع بيماريها ،کمبود و پراکنش نامناسب نزوالت
جوي ،قرارگرفتن کشورمان در منطقة خشک جهان و بروز
خشکساليهاي متعدد ،نابساماني بازار محصوالت کشاورزي و
* نويسندة مسئول:

در نتيجه نوسان قيمت محصوالت ،شرايط مخاطرهآميزي را به
بخش کشاورزي تحميل کرد .وسعت وقوع عوامل يادشده در
کشور چنان است که براساس گزارش فائو از ميان  40نوع
سانحة طبيعي که در جهان ثبت شده است 31 ،نوع آن در
ايران امکان وقوع دارد .به اين ترتيب ،ايران جزء ده کشور
بالخيز دنيا محسوب ميشود ( .)Rasoulov, 2001اين خطرها
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صرف نظر از آنکه سودآوري فعاليت توليد در بخش کشاورزي
را در مقايسه با ساير بخشهاي اقتصادي کاهش ميدهد،
دستيابي به اهداف توسعة کشاورزي را نيز با چالشي بزرگ
مواجه ميکند (Omidi , 2009; Bielza-Caneja et al., 2009
)Najafabadi et al.؛ بنابراين همواره لزوم بهکارگيري ابزاري
دقيق و مؤثر براي حمايت و تأمين امنيت اقتصادي جمعيت
فعال در اين بخش و در نتيجه افزايش قدرت توليد و افزايش
سطح زندگي آنها احساس ميشود .يکي از راهکارهاي مؤثر
براي نيل به اهداف مذکور را ميتوان در فناوري بيمه و
بهرهمندي از مزاياي آن در بخش کشاورزي جستوجو کرد
که از آن به عنوان کارآمدترين اهرم حمايتي دولت نام برده
ميشود ( .)Moghaddasi & Marab, 2006در ميان
محصوالت کشاورزي ،گندم از اهميت اساسي و استراتژيک
برخوردار است و نقش مهمي در تأمين نيازهاي غذايي مردم
دارد .در استان همدان ،در سال زراعي  1387-1386ميزان
کل اراضي زير کشت گندم  378686هکتار بوده که از اين
ميزان  205354هکتار بيمه بوده است .بنابراين تنها حدود
 54درصد از مزارع گندم در استان بيمهاند و  46درصد باقي
مزارع بيمه نيست که بخش قابل توجهي از اراضي را در بر
ميگيرد ( .)Ministry of Jihad Keshavarzi, 2010با توجه
به تهديدات موجود ،بيمهنبودن محصوالت کشاورزي ،به
خصوص گندم ،ساالنه موجب خسارتهاي زيادي به
گندمکاران شهرستان همدان ميشود .همچنين ،با توجه به
اهميت زياد بيمه براي بخش کشاورزي و با توجه به نقش
ايمنسازي ،تأمينکنندگي اقتصادي و روانشناختي آن،
مسئلة بيمه هنوز آنچنان که بايد در جوامع روستايي ما
گسترش نيافته و در فرهنگ کشور نهادينه نشده است .از اين
رو ،اجراي پژوهش براي شناسايي عوامل مؤثر بر توسعة بيمة
محصوالت کشاورزي براي استفادة نظام برنامهريزي و
سياستگذاري بخش کشاورزي از اهميت خاصي برخوردار
است.
بسياري از صاحبنظران ،سياستمداران ،برنامهريزان و به
ويژه محققان از بيمة محصوالت کشاورزي حمايت کردهاند و
مطالعات زيادي در اين زمينه صورت گرفت که به برخي از
آنها اشاره ميشود:
پژوهشي که توسط  )2010( Chengبا هدف تجزيه و
تحليل محدوديتهاي توسعة بيمة کشاورزي در استان جيلين
در چين اجرا شد ،نشان داد که ناآگاهي کشاورزان از بيمة
کشاورزي و نداشتن دانش کافي در اين خصوص و همچنين

نداشتن حمايتهاي مالي کافي از صنعت بيمه از جمله
مهمترين داليل توسعهنيافتن بيمة کشاورزي در جامعة
مطالعهشده بود .نتايج مطالعة  )2010( Yang and Weiدر
خصوص انگيزهها و مشوقهاي مالي توسعة بيمة کشاورزي
بيانگر آن است که متغير «سرعت پرداخت غرامت» بيشترين
نقش را در اين خصوص داشت .در حالي که در مطالعة
 )2008( Garrido and zilbermanافزايش يارانة پرداختي به
حق بيمه مهمترين عامل در گسترش نظام بيمة کشاورزي در
اسپانيا بود .در مطالعة  )2001( Vandeveerنيز چشمانداز و
خصوصيات بيمههاي کشاورزي ،خصوصيات فردي کشاورزان،
درآمد مزرعه و کشاورزي و سطح تحصيالت کشاورزان از
عوامل اصلي تقاضا براي بيمههاي کشاورزي است .نتايج
مطالعة  )2007( Ahmadiنشان داد که به ترتيب آگاهي از
اهداف و فوايد بيمة دام ،ميزان اعطاي تخفيف حق بيمه به
بيمهگزاران خسارتنديده در طول مدت اعتبار بيمهنامة قبلي،
شرکت در دورههاي آموزشي -ترويجي و پرداخت بهموقع
غرامت به دامداران بيمهگزار خسارتديده تأثير مثبتي بر
ميزان پذيرش و توسعة بيمة دام سبک داشتهاند .يافتههاي
پژوهش  )2003( Rastgooبا عنوان عوامل مؤثر در توسعة
بيمة محصوالت راهبردي کشاورزي در شهرستان خدابنده
نشان داد سه متغير سطح زير کشت گندم ،تعداد دفعات اخذ
وام و مقدار زمين به عنوان متغيرهاي پيشبينيکنندة متغير
وابسته وارد معادلة رگرسيون شدند .اين سه متغير در مجموع
 76درصد تغييرات توسعة بيمة محصوالت راهبردي را
پيشبيني ميکنند.
در پژوهشي )1998( Naeimi Nezamabady ،به بررسي
عوامل مؤثر بر گسترش و توسعة بيمة محصوالت کشاورزي
پرداخت .نتايج اين تحقيق بيانگر آن است که از ديدگاه
کشاورزان و کارشناسان بيمه ،شناخت و آگاهي کشاورزان از
بيمة محصوالت کشاورزي و مزاياي آن و نيز عملکرد صندوق
بيمه در بهبود کيفيت انجام تعهدات و ارائة خدمات به
مشتريان در گسترش و توسعة اين بيمه در بين کشاورزان
مؤثر است.
مواد و روشها
پژوهش حاضر مبتني بر روش توصيفي -همبستگي با راهبرد
پيمايش بوده و با هدف بررسي عوامل مؤثر بر توسعة بيمة
گندم انجام گرفت .در اين پژوهش ،ويژگيها و شرايط
گندمکاران بيمهگزار نظير ويژگيهاي فردي ،اقتصادي،

نادری مهدیي و همکاران :بررسي عوامل موثر بر توسعه بیمه گندم...

ارتباطي و همچنين تأثير عوامل طبيعي ،زراعي و نهادي
بررسي و مقايسه شد تا علتهاي احتمالي توسعة بيمة گندم
مشخص شود .در اين تحقيق ،دو دسته متغير قابل مشاهده و
بررسي است .الف) متغيرهاي پيشبين که در اين تحقيق

427

عبارتند از :متغيرهاي فردي ،متغيرهاي اقتصادي ،متغيرهاي
ارتباطي ،متغيرهاي طبيعي و زراعي و متغيرهاي نهادي که
برخي از آنها در جدول  1آورده شد.

جدول  .1متغیرهای مستقل تحقیق و سطح سنجش آنها
متغيرهاي مستقل

متغيرهاي
فردي
متغيرهاي
طبيعي
وزراعي

متغيرهاي
ارتباطي

سن
تحصيالت
شغل غير کشاورزي
دانش فني
نگرش به بيمه
ميزان خسارت بالياي طبيعي مانند سيل
تنوع توليد و کشت
تعداد قطعات مزرعة گندم
ميزان ارتباط با مروجان
شرکت در کالسهاي ترويجي
دسترسي به مراکز بيمه و بانک کشاورزي
اطالع از طرح بيمه از طريق کارشناسان بيمه
اطالع از طرح بيمه از طريق معتمدان محلي
اطالع از طرح بيمه از طريق دوستان و
همسايگان
ميزان استفاده از رسانههاي انبوهي جمعي

سطح

متغيرهاي مستقل

سنجش

نسبي
ترتيبي
اسمي
ترتيبي
ترتيبي
ترتيبي
نسبي
نسبي
ترتيبي
ترتيبي
ترتيبي
ترتيبي
ترتيبي
ترتيبي
ترتيبي

سطح
سنجش

نسبي
سرمايه کشاورز
اسمي
نوع مالکيت
نسبي
کل سطح زير کشت
نسبي
سطح زير کشت گندم
متغيرهاي
نسبي
عملکرد گندم
اقتصادي
نسبي
دفعات اخذ وام
نسبي
ميزان وام دريافتي
نسبي
تعداد سالهاي عقد قرارداد بيمه
ترتيبي
سهولت امور اداري در قراردادهاي بيمه
ترتيبي
پوششندادن تمام خطرات
بازديد به موقع کارشناسان بيمه از خسارت ترتيبي
ترتيبي
پرداختنشدن به موقع غرامت
متغيرهاي
برخورد کارکنان بيمه هنگام عقد قرارداد بيمه ترتيبي
نهادي
ترتيبي
هماهنگي بين کارکنان مرکز خدمات
کشاورزي و کارکنان بيمه
رضايت از غرامت پرداختي توسط صندوق ترتيبي
بيمة کشاورزي

مأخذ :یافتههای تحقیق

ب) متغير مالک در پژوهش حاضر توسعة بيمة گندم
است .متغيرهاي يک تحقيق بايد قابليت سنجش و
اندازهگيري را داشته باشند؛ يعني بايد به شاخصها و مفاهيم
عينيتر تبديل شوند تا بتوان آنها را اندازهگيري کرد .در غير
اين صورت ،امکان سنجش و اندازهگيري آنها وجود ندارد و
نميتوان فرضيههاي تحقيق را ارزيابي کرد ( Hafez Nia,
()1
()2
()3

100

 .)2008در اين تحقيق ،براي سنجش متغير مالک از روش
شاخصسازي استفاده شده است .براي اندازهگيري سطح
توسعة بيمه به عنوان شاخصي ترکيبي ،از دو شاخص سطح
بيمة گندم و تنوع محصوالت بيمهشده استفاده شد .نحوة
محاسبة شاخص سطح بيمه و تنوع محصوالت بيمهشده آورده
ميشود:

سطح بيمه شده گندم (سطح بيمه شده گندم ديم و آبي)
سطح زير کشت گندم (سطح زير کشت گندم ديم و آبي)

 شاخص سطح بيمه شده گندم

سطح محصول بيمه شده
100
سطح محصول کشت شده
شاخص بيمه شده گندم  +شاخص تنوع بيمه
 Index شاخص ترکيبي توسعه بيمه
2

 شاخص تنوع بيمه
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در اين تحقيق ،بيمهگزاران گندم شهرستان همدان در
سال زراعي 1389-1388به عنوان جامعة پژوهش در نظر
گرفته شده است .تعداد گندمکاران بيمهگزار در شهرستان
همدان با توجه به آمار و اطالعات بهدستآمده از مديريت
جهاد کشاورزي شهرستان همدان  2916نفر است .براي
تعيين حجم نمونه در اين تحقيق ،پس از اجراي يک
پيشآزمون بر  30نفر ازگندمکاران در روستاي امزاجرد و
مشخصشدن پيشبرآورد واريانس صفت مورد نظر در جامعة
آماري ،از فرمول کوکران به شرح زير استفاده شد:
Nt2s2
Nd2  t2s2

()4
 =nحجم نمونه،

(=225 )5

n

 =Nحجم جامعه
) ×( ) ×( /

) ×( / ) +( ) ×( /

=n

 = tضريب اطمينان قابل قبول ()t=1/96 =2
 =dدقت احتمالي مطلوب
 =Sپيشبرآورد واريانس متغير (عملکرد گندم)
به اين ترتيب ،حجم نمونة  225نفر محاسبه شد .اين تعداد
نمونه دوباره به روش انتساب متناسب براي هر طبقه (دهستان)
محاسبه شد .براي انتخاب نمونههاي تحقيق در اين پژوهش ،از
روش نمونهگيري نظاممند استفاده شد .فهرست اولية گندمکاران
بيمهشده از مديريت جهاد کشاورزي شهرستان همدان تهيه شد.
سپس با مراجعه به روستاهاي منتخب و با همکاري دهيار و
اهالي روستا ليست مورد نظر تکميل شد .پس از تکميلکردن
ليست ،به ترتيب حروف الفبا شمارهاي به هريک از گندمکاران
در هر روستا اختصاص يافت .سپس با تقسيم حجم جامعه بر
حجم نمونه ،فاصلة نمونهگيري محاسبه شد .فاصلة نمونهگيري
به شرح زير محاسبه ميشود:
()6

پس از تدوين و تنظيم پرسشنامه ،بررسي مقدماتي روي
آن صورت گرفت تا اشکاالت احتمالي آن برطرف شود و
اصالحات الزم در آن صورت گيرد .پايايي ابزار سنجش اين
تحقيق ،پس از رواييسنجي توسط استادان ذيربط ،با آزمون
آلفاي کرونباخ بررسي شد و ميزان آلفا براي قسمتهاي
مختلف پرسشنامه بين  0/63تا  0/89به دست آمد که نتايج
آن در جدول  2آمده است .در نهايت ،به فراخور سطح
سنجش متغيرها از روشهاي آماري ضريب همبستگي و
رگرسيون چندگانه براي تعيين سهم هريک از متغيرهاي
پيشبين در تبيين واريانس متغير مالک (توسعة بيمة گندم)
استفاده شد.

N
n

I

 =Iفاصلة نمونهگيري
 =Nحجم جامعه
 =nحجم نمونه
پس از مشخصشدن فاصلة نمونهگيري به صورت تصادفي
(قرعهکشي) ،عددي مساوي يا کوچکتر از فاصلة نمونهگيري
انتخاب شده است که به عنوان نقطة شروع در نظر گرفته شد.
سپس به اندازة فاصلة نمونهگيري پيش رفته و عضوهاي
بعدي نمونه با فاصلة مساوي  Iيکي پس از ديگري انتخاب
شدند تا نمونة مورد نياز کامل شود.

جدول  .2آلفای کرونباخ مربوط به بخشهای مختلف پرسشنامه
رديف

متغيرها

مقادير

1
2
3
4

ميزان خسارت بالياي طبيعي
ميزان استفاده از کانالهاي ارتباطي
ميزان رضايت از امور بيمهاي
نگرش به بيمة کشاورزي

0/63
0/89
0/84
0/81

شايان ذکر است ،برخي از سازههاي تحقيق مانند ميزان
خسارت عوامل طبيعي ،امور اداري در قراردادهاي بيمه،
ميزان رضايت بيمهگزاران از خدمات ارائهشده توسط صندوق
بيمه ،نگرش کشاورزان به بيمة کشاورزي و نپذيرفتن بيمة
گندم از جمع جبري ،يکسري از متغيرهاي مستقل به دست
آمد .اطالعات مربوط به اين سازه و ساير سازههاي تحقيق در
جدول  3ارائه شده است.
نتایج و بحث
آمار توصیفي

براساس نتايج ،سن پاسخگويان مطالعهشده بين  20تا 88
سال متغير است .دربارة سواد پاسخگويان نيز اکثريت آنها
داراي تحصيالتي در حد ابتدايي بودند و با توجه به ميانگين
سطح سواد افراد ( )2/08ميتوان اظهار کرد که اکثر
گندمکاران مطالعهشده بيسواد يا کمسواد بودهاند .در ارتباط
با اشتغال بيمهگزاران به مشاغل غير کشاورزي ،نتايج بيانگر
آن است که  39/7درصد از پاسخگويان به مشاغل غير
کشاورزي اشتغال داشتهاند و مابقي يعني  60/3درصد نيز
کشاورزي را به عنوان حرفة اصلي خود عنوان کردهاند.
ميانگين کل سطح زير کشت گندمکاران مطالعهشده12/9 ،

نادری مهدیي و همکاران :بررسي عوامل موثر بر توسعه بیمه گندم...

هکتار است و مقدار  57/8درصد از سطح زير کشت جامعة
مطالعهشده  10هکتار و کمتر از آن و  30/7درصد نيز کمتر
از  5هکتار است .بهطور متوسط سطح زيرکشت گندم آبي و
گندم ديم به ترتيب  4/96و  9/19هکتار است .سطح
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بيمهشدة گندم آبي براي گندمکاران بيمهشده بررسي شد و
نتايج نشان داد که متوسط سطح زير کشت بيمهشدة گندم
آبي  3/77هکتار و گندم ديم  8/31هکتار است.

جدول  .3سازههای تحقیق و متغیرهای تشکیلدهندة آنها
سازههاي

متغيرهاي تشکيلدهنده

تحقيق

رضايت
از بيمه

سطح

سازههاي

سنجش

تحقيق

رضايت از حق بيمه
رضايت از نحوة برخورد کارشناسان
بيمه هنگام عقد قرارداد
سرعت پرداخت غرامت توسط بيمه
مقدار غرامت پرداختي
ميزان کمک دولت به بيمة گندم
ميزان تحت پوشش قراردادن تمام
خطرات
نبودن مشکالت اداري در قراردادهاي
بيمه
دردسترسبودن کارگزاريهاي بيمه و
بانک کشاورزي
بازديد بهموقع کارشناسان بيمه از
خسارت
برنامههاي راديويي
برنامههاي تلويزيوني

ترتيبي
ترتيبي

مجالت و نشريات ترويجي

ترتيبي

کارشناسان بيمه

ترتيبي

متغيرهاي تشکيلدهنده

سطح
سنجش

ترتيبي
ترتيبي

سيل
تگرگ

ترتيبي
ترتيبي

ترتيبي
ترتيبي
ترتيبي
ترتيبي

بادزدگي
بارانهاي سيلآسا
سرما و يخبندان
خشکسالي

ترتيبي
ترتيبي
ترتيبي
ترتيبي

ترتيبي

طوفان

ترتيبي

ترتيبي

آفات و بيماريها

ترتيبي

ترتيبي

اطالعات الزم در مورد شرايط ،قوانين و
مزاياي بيمه
دردسترسبودن کارگزاريهاي بيمه
مشکالت اداري مانند دوندگي زياد در
قراردادهاي بيمه
هماهنگي بين مرکز خدمات کشاورزي و
کارکنان بيمه
بال به خواست خداست و براي جبران
خسارت نميتوان کاري کرد
خسارت براي گندم در حدي نيست که
نيازي به بيمهکردن داشته باشد
بيمه براي گندمکار نوعي اطمينان و
آرامش خاطر است
جبران خسارت وظيفه دولت است
بيمه براي خردهمالکين منفعتي ندارد

ترتيبي

ميزان
خسارت
عوامل
خطر

امور اداري
در
قراردادهاي
بيمه

ارتباطات
دوستان و همسايگان

ترتيبي

کارشناسان کشاورزي (مروجان)

ترتيبي

معتمدان محلي
کالسها و دورههاي آموزشي -ترويجي

ترتيبي
ترتيبي

نگرش
نسبت به
بيمه

ترتيبي
ترتيبي
ترتيبي
ترتيبي
ترتيبي
ترتيبي
ترتيبي
ترتيبي

مأخذ :یافتههای تحقیق

استفاده از کانالهای مختلف اطالعاتي

اطالعات بهدستآمده از بررسي نقش کانالهاي مختلف
اطالعاتي و ارتباطي در افزايش آگاهي کشاورزان از بيمة
محصوالت کشاورزي نشان ميدهد که اکثر گندمکاران در
وهلة اول از طريق دوستان و همسايگان؛ يعني از طريق

کانالهاي ارتباط شخصي از وجود طرح بيمة محصوالت
کشاورزي آگاهي پيدا کردهاند (با ميانگين رتبهاي .)2/781
دومين کانال ارتباطي که کشاورزان براي کسب اطالعات مورد
نياز خود در زمينههاي فني و شغلي از آن استفاده ميکنند،
معتمدان محلي با ميانگين رتبهاي  2/648است.
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جدول  .4اولویتبندی کانالهای ارتباطي استفادهشدة گندمکاران بیمهشده
منبع کسب اطالعات

ميانگين رتبهاي

دوستان و همسايگان
معتمدان محلي
مروجان
نشريات ترويجي
کالسهاي آموزشي
تلويزيون
کارشناسان بيمه
راديو

2/781
2/648
2/35
1/202
2
1/94
1/572
1/66

*

انحراف معيار

ضريب تغييرات

اولويت

1/222
1/234
1/216
0/637
1/152
1/14
0/953
1/062

0/439
0/466
0/517
0/529
0/576
0/587
0/594
0/639

1
2
3
4
5
6
7
8

مأخذ :یافتههای تحقیق
* مقیاس :خیلي کم=1

کم= 2متوسط= 3زیاد= 4خیلي زیاد=5

کانالهاي استفادهشدة بعدي به ترتيب اهميت مروجان،
نشريات ترويجي ،کالسهاي آموزشي و ترويجي ،تلويزيون،
کارشناسان بيمه و راديو هستند .همانطور که دادههاي
جدول  4نشان ميدهد اين کانالها نقش کمي در
اطالعرساني و آگاهيبخشي به کشاورزان در خصوص مزايا و
اهميت بيمة محصوالت کشاورزي داشتهاند.
میزان رضایت از امور بیمهای

اطالعات جدول  5نشان ميدهد که از ديدگاه گندمکاران
بيمهشده ،رضايت از نحوة برخورد کارشناسان هنگام عقد

قراداد بيمه با ضريب تغييرات  0/339در باالترين اولويت قرار
دارد و ميزان حق بيمه با ضريب تغييرات  0/489در اولويت
دوم قرار ميگيرد .بنابراين اين گروه از گندمکاران از برخورد
کارشناسان هنگام عقد قرارداد بيمه و ميزان حق بيمه
بيشترين رضايت را داشتهاند .تحت پوشش قراردادن تمام
خطرات توسط بيمه با ضريب تغييرات  ،0/548بازديد به
موقع کارشناسان از خسارت با ضريب تغييرات  0/549و
نبودن مشکالت اداري در قراردادهاي بيمه با ضريب تغييرات
 0/589در اولويتهاي سوم تا پنجم قرار ميگيرند.

جدول  .5اولویتبندی میزان رضایت از امور بیمهای از دیدگاه بیمهگزاران
ميانگين رتبهاي

رضايت از امور بيمهاي

برخورد کارشناسان هنگام عقد قراداد بيمه
ميزان حق بيمه
تحت پوشش قراردادن تمام خطرها توسط بيمه
بازديد بهموقع کارشناسان از خسارت
نبودن مشکالت اداري در قراردادهاي بيمه
دردسترسبودن کارگزاريهاي بيمه
سرعت پرداخت غرامت
ميزان کمک دولت به بيمة گندم
مقدار غرامت پرداختي

3/36
2/96
2/55
2/73
2/80
2/35
1/74
1/67
1/25

*

انحراف معيار

ضريب تغييرات

اولويت

1/14
1/45
1/4
1/5
1/65
1/55
1/28
1/32
1/17

0/339
0/489
0/548
0/549
0/589
0/65
0/735
0/79
0/936

1
2
3
4
5
6
7
8
9

مأخذ :یافتههای تحقیق
* مقیاس :هیچ= 0خیلي کم=1

کم= 2متوسط= 3زیاد= 4خیلي زیاد=5

رضايت از مقدار غرامت پرداختي به کشاورزان با ضريب
تغييرات  0/936در آخرين اولويت قرار گرفته است و
گندمکاران بيمهگزار کمترين رضايت را از اين بابت داشتهاند.
نگرش نسبت به بیمه

براي توصيف کيفي متغير نگرش گندمکاران به بيمه از روش

«فاصلة انحراف معيار از ميانگين» استفاده شد ( Sadighi and

Mohammadzadeh, 2002؛ .)Noroozi and Chizari, 2006
در اين روش ،چگونگي تبديل امتيازهاي بهدستآمده به 4
سطح به شرح زير برآورد ميشود:

نادری مهدیي و همکاران :بررسي عوامل موثر بر توسعه بیمه گندم...
A < Mean – St.d
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 :نگرش در حد ضعيف
 :نگرش در حد متوسط B
 :نگرش در حد خوب C
 :نگرش در حد عالي D
 :ميانگين نگرش افراد مطالعهشده
 :انحراف معيار نگرش افراد مطالعهشده
A

Mean – St.d < B < Mean
Mean < C < Mean + St.d
D > Mean + St.d
Mean
St.d

بنابراين ،افرادي که نمرة کمتر از  12کسب کردهاند،
داراي نگرش ضعيف ،افراد با نمره  15-12داراي نگرش
متوسط ،افراد با نمرة  18-15داراي نگرش خوب و افرادي که
نمرة بيشتر از  18کسب کردهاند ،داراي نگرش عالي به بيمة
کشاورزي هستند .با توجه به فرمول ارائهشده و نتايج جدول

 6بيشترين فراواني ( 48درصد) مربوط به گروه سوم (-14
 )17است .بنابراين نگرش کشاورزان بررسيشده به بيمة
کشاورزي در حد خوب است .اين نگرش خوب از عواملي
مانند آرامش خاطر و اطميناني ناشي ميشود که بيمه براي
کشاورز ميآورد.

جدول  .6توزیع فراواني گندمکاران بررسيشده براساس سطح نگرش به بیمه گندم
نگرش به بيمة گندم

فراواني

درصد

ضعيف
متوسط
خوب
عالي
جمع

49
41
108
27
225

21/8
18/2
48
12
100

مأخذ :یافتههای تحقیق

سطح توسعة بیمة گندم

براي سنجش سطح توسعة بيمه نيز از فرمول «فاصلة انحراف
معيار از ميانگين» استفاده شد .همانطور که جدول  7نيز
نشان ميدهد 10/7 ،درصد از گندمکاران از نظر توسعة بيمه
در سطح پايين 57/3 ،درصد در سطح متوسط و مابقي (32

درصد از آنها) از نظر بيمة گندم در سطح توسعهاي باال قرار
گرفتهاند .اين يافتهها بيانگر آن است که  68درصد از افراد
مطالعهشده در اين پژوهش از نظر سطح توسعة بيمه در حد
پايين و متوسط قرار دارند و هنوز به آن سطح از توسعة مد
نظر نرسيدهاند.

جدول  .7توزیع فراواني گندمکاران بررسيشده براساس سطح توسعة بیمة گندم
سطح توسعة بيمة گندم

فراواني

درصد

درصد تجمعي

پايين
متوسط
باال
جمع

24
129
72
225

10/7
57/3
32
100

10/7
68
100

مأخذ :یافتههای تحقیق

تحلیل استنباطي

مطالعات همبستگي

در اين قسمت ،رابطة بين آن دسته از متغيرهاي پيشبين که
داراي ماهيت فاصلهاي يا نسبتي و ترتيبياند ،با متغير مالک
(توسعة بيمة گندم) با استفاده از ضريب همبستگي پيرسون و
اسپيرمن بررسي شد.

نتايج ضريب همبستگي بين متغير نگرش به بيمه و توسعة
بيمة گندم بيانگر آن است که بين دو متغير رابطة مثبت و
معنيداري در سطح يک درصد وجود دارد .نتايج تحقيقات
 (2008) Bagheri et al.و  (1998) Patrickمنطبق بر نتيجة
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اين فرضيه است .با اين حال ،در مطالعة
) (2000نگرش کشاورزان به بيمة دام تأثيري در پذيرفتن يا
نپذيرفتن بيمه از سوي آنها نداشته است .بين متغير ميزان
رضايت از نحوة ارائة خدمات بيمة کشاورزي و توسعة بيمة
گندم رابطة مثبت و معنيداري در سطح يک درصد وجود
دارد .اين مطلب نشاندهندة اين واقعيت است که کشاورزاني
که رضايت بيشتري از خدمات ارائهشده توسط صندوق بيمه
داشتهاند ،گرايش بيشتري به بيمه دارند .نتيجة اين فرضيه با
پژوهش (1998) Naeimi ،(2009) Shadkam et al.
 (1999) Jahangard ،Nezamabadyو Yazdanpanah et al.
)(2001همخواني دارد (جدول .)8
متغير ميزان خسارت عوامل خطر با توسعة بيمة گندم
رابطة مثبت و معنيداري در سطح  99درصد دارد؛ يعني با
افزايش ميزان خسارت عوامل خطر مانند سيل ،تگرگ،
خشکسالي ،بادزدگي و غيره ،توسعة بيمه نيز بيشتر ميشود
(2006) Bahrami & kalantari ،(1989) Ahsan et al.
و (1998) Derijani & Ghorbaniدر مطالعات خود به نتايج
مشابهي دست يافتند .بين دو متغير امور اداري در
قراردادهاي بيمه و توسعة بيمة گندم رابطة مثبت و
معنيداري در سطح يک درصد برقرار است .متغير امور اداري
در ارتباط با بيمه شامل گويههاي آشنايي کشاورزان با شرايط
و قوانين بيمه ،دردسترسبودن کارگزاريهاي بيمة کشاورزي،
هماهنگي بين مرکز خدمات و بانک کشاورزي در اجراي بيمة
محصول و نبودن مشکالت اداري در قراردادهاي بيمه است.
 (1999) Turkamaniدر مطالعة خود ديوانساالري زياد را
يکي از مهمترين موانع پذيرش بيمه از سوي کشاورزان عنوان
کرد (جدول .)8
با توجه به يافتههاي جدول  ،8بين ميزان جبران خسارت
از طريق اخذ غرامت و توسعة بيمة گندم رابطة مثبت و
معنيداري در سطح يک درصد وجود دارد؛ بنابراين
گندمکاراني که درصد بيشتري از خسارت وارده به محصول
آنها از طريق گرفتن غرامت جبران شده است ،از لحاظ
سطح بيمه توسعهيافتهترند (2008) Bagheri et al. .در
تحقيق خود به اين نتيجه دست يافتند که با افزايش ميزان
خسارت ،رضايتمندي افراد از عملکرد بيمه کاهش مييابد.
همبستگي بين دفعات اخذ غرامت و توسعة بيمة گندم مثبت
است و اين دو در سطح اطمينان بااليي ارتباط معنيداري
دارند .اين مطلب بيانگر آن است که گندمکاراني که به دفعات
Yaghoubi Farani

بيشتري از بيمه غرامت دريافت کردهاند ،از لحاظ سطح بيمه
توسعهيافتهترند .در اين زمينه (2006) Iravani et al. ،به
نتايج مشابهي دست يافتند (جدول .)8
بين متغير تعداد سالهايي که هر کشاورز از خدمات بيمة
کشاورزي استفاده کرده با متغير توسعة بيمة گندم رابطة
مثبت و معنيداري در سطح يک درصد وجود دارد و اين
موضوع به اين مفهوم است که کشاورز به ميزان تعداد
سالهايي که با صندوق بيمة محصوالت کشاورزي قرارداد
بيمه امضا کرده است ،گرايش بيشتري به بيمه داشته و تعداد
بيشتري از محصوالت خود را بيمه کرده است .چنين نتايجي
در پژوهش  (2003) Rastgooنيز به دست آمد .همبستگي
بين سرعت پرداخت غرامت و توسعة بيمة گندم نشان داد که
رابطة مثبت و معنيداري بين دو متغير وجود دارد؛ بنابراين
ميتوان سرعت پرداخت غرامت را در توسعة بيمة گندم مؤثر
دانست .نتايج تحقيق Soltanpour ،)2010( Yang and Wei
 (2008) & Mojaverianو (2008) Mohammadi et al.
منطبق بر نتايج اين فرضيه است.
بين دو متغير شرکت گندمکاران در کالسهاي آموزشي و
ترويجي و توسعة بيمة گندم رابطة مثبت و معنيداري در
سطح يک درصد وجود دارد .نتايج پژوهش  (2008) Kavosiو
 (2002) Karbassi et al.نيز مؤيد همين مطلب است .با وجود
اين ،در مطالعة  (2008) Mollaei & Zamanipourحضور
گندمکاران در کالسهاي آموزشي و ترويجي تأثيري در
پذيرش نوآوريها نداشته است .يافتههاي پژوهش بيانگر آن
است که بين متغير سطح زير کشت گندمکاران مطالعهشده و
سطح توسعة بيمة گندم رابطة مثبت و معنيداري در سطح
يک درصد وجود دارد؛ بنابراين کشاورزاني که سطح زير کشت
بيشتري دارند از توسعة بيمة گندم باالتري برخوردارند.
يافتههاي تحقيقات et al. ،(2008) Enjolras & Sentis
 (2009) Ginderو  (1990) Dinar & Yaronنيز نشانگر رابطة
مثبت و معنيدار بين سطح زير کشت محصوالت و توسعة بيمه
است .نتايج ضريب همبستگي اسپيرمن بين دو متغير آگاهي
کشاورزان از بيمه و توسعة بيمة گندم نشان داد که رابطة
مثبت و معنيداري بين آنها وجود دارد؛ بنابراين کشاورزاني
که آگاهي بيشتري از مزايا ،شرايط و قوانين بيمه دارند ،به
لحاظ سطح بيمه توسعهيافتهترند .نتيجة اين فرضيه با نتيجة
مطالعة  (2010) Tabaeyan & Ajiliو (2010) Alale et al.
همخواني دارد (جدول .)8
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جدول  .8ضرایب همبستگي توسعة بیمة گندم و متغیرهای تحقیق
فرضيه

متغير مستقل

جنس

متغير وابسته

جنس

نوع ضريب

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

نگرش به بيمه
رضايت از خدمات بيمة کشاورزي
عوامل خسارتزا
امور اداري
سن
درصد جبران خسارت
دفعات اخذ غرامت از بيمه
تعداد سالهاي عقد قرارداد بيمه
سرعت پرداخت غرامت
دفعات شرکت در کالسهاي آموزشي
کل سطح زير کشت
سطح سواد
آگاهي کشاورزان از بيمه

فاصلهاي
فاصلهاي
فاصلهاي
فاصلهاي
فاصلهاي
فاصلهاي
فاصلهاي
فاصلهاي
فاصلهاي
فاصلهاي
فاصلهاي
ترتيبي
ترتيبي

توسعة بيمه
توسعة بيمه
توسعة بيمه
توسعة بيمه
توسعة بيمه
توسعة بيمه
توسعة بيمه
توسعة بيمه
توسعة بيمه
توسعة بيمه
توسعة بيمه
توسعة بيمه
توسعة بيمه

فاصلهاي
فاصلهاي
فاصلهاي
فاصلهاي
فاصلهاي
فاصلهاي
فاصلهاي
فاصلهاي
فاصلهاي
فاصلهاي
فاصلهاي
فاصلهاي
فاصلهاي

پيرسون
پيرسون
پيرسون
پيرسون
پيرسون
پيرسون
پيرسون
پيرسون
پيرسون
پيرسون
پيرسون
اسپيرمن
اسپيرمن

ميزان ضريب سطح معنيداري

0/196
0/849
0/183
0/853
-0/037
0/506
0/542
0/605
0/630
0/256
0/166
0/001
0/633

*0/000
*0/000
*0/001
*0/000
0/491
*0/000
*0/000
*0/000
*0/000
*0/000
*0/002
0/980
*0/000

* معنيدار در سطح  1درصد

نتایج مطالعات وابستگي (رگرسیون چندگانه)
در اين بخش از تحقيق ،تحليل رگرسيون چندگانه براي
بررسي تأثير جمعي متغيرهاي پيشبين بر متغير مالک
(توسعة بيمة گندم) بررسي شده است .قبل از محاسبة
رگرسيون ،ابتدا فرضيات استفاده از رگرسيون خطي بررسي
شده و از نظر عدم وجود چولگي ،چند همخطي و
خودهمبستگي بين متغيرهاي مستقل اطمينان حاصل شد؛
به عبارت دقيقتر ،نتيجة آزمون دوربين -واتسون برابر با
مقدار  2/11بود و نشانگر اين است که فرض نبودن
همبستگي بين خطاها رد نميشود و ميتوان از رگرسيون
استفاده کرد .بررسي نمودار توزيع فراواني خطاها و نمودار
توزيع نرمال نيز نشان داد که توزيع خطاها تقريبا نرمال است؛
بهعالوه ميانگين آنها بسيار کوچک و انحراف معيارها آنها
نيز نزديک به يک به دست آمد که مؤيد فرضية باالست.
همچنين ،با توجه به نتايج جدول  10و محاسبة ضرايب عامل

تورش واريانس ( )VIFو ضريب تحمل ( ،)Toleranceميتوان
مشاهده کرد که همخطي بين متغيرهاي مستقل کم است و
مي توان رگرسيون را انجام داد .رگرسيون چندگانه به چند
روش محاسبه ميشود .يکي از اين راهبردها روش گامبهگام
است که در اين پژوهش از آن بهره گرفته شده است.
يافتههاي تحقيق نشان ميدهد که تحليل رگرسيون تا شش
گام پيش رفته است .با توجه به نتايج تحليل رگرسيون84 ،
درصد تغييرات متغير توسعة بيمة گندم با دو متغير «رضايت
از امور بيمهاي» و «سهلبودن انجام امور اداري بيمه» تبيين
ميشود .در مجموع ،شش متغير واردشده در معادله با
همديگر حدود  88/6درصد تغييرات متغير توسعة بيمة گندم
را پيشبيني ميکنند و  11/4درصد مابقي مربوط به عوامل
ديگري است که در اين تحقيق بررسي نشده است .ضريب
تعيين هريک از متغيرهاي تأثيرگذار بر توسعة بيمة گندم در
گام ششم در جدول  9ارائه شده است.

جدول  .9ضریب تعیین متغیرهای تأثیرگذار بر توسعة بیمة گندم
گام

متغير

1
2

( )X1رضايت از نحوة ارائة خدمات بيمهاي

0/883

( )X2امور اداري در ارتباط با بيمه
( )X3دفعات تمديد قرارداد بيمه

0/921
0/934

0/849
0/872

4

( )X4سرعت پرداخت غرامت

0/938

0/880

0/877

5
6

( )X5بدهي به بانکها
( )X6کل سطح زير کشت

0/941
0/943

0/886
0/890

0/882
0/886

3

مأخذ :یافتههای تحقیق

ضريب همبستگي چندگانه

ضريب تعيين

ضريب تعيين تعديلشده

0/780

0/778
0/847
0/869
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با توجه به ضرايب موجود در جدول  10و مقدار ثابت ( )b0معادلة

استانداردشده ،خط رگرسيون در گام ششم به صورت زير است.

دفعات تمديد قرارداد بيمه  + 2/114امور اداري در ارتباط با بيمه  + 3/975رضايت از نحوة ارائة خدمات بيمهاي Y= 4/827+2/524

کل سطح زير کشت  - 0/274بدهي به بانکها

در تبيين متغير توسعة بيمة گندم ميتوان چنين بيان
کرد که با توجه به مقادير بتا ،متغير رضايت از نحوة ارائة
خدمات بيمهاي نسبت به ساير متغيرها بيشترين سهم و تأثير
را در تبيين متغير توسعة بيمة گندم داشته است .همانطور
که معادلة خط رگرسيون نشان ميدهد؛ متغير  X6يعني «کل
سطح زير کشت» کشاورزان داراي رابطة معکوس با متغير
وابسته است .به اين معني که کشاورزاني که داراي سطح زير

 + 2/514سرعت پرداخت غرامت +0/92

کشت بيشتري هستند از لحاظ سطح توسعة بيمه در درجة
پايينتري قرار دارند .در اين خصوص ،به نظر ميرسد سطح
باالي زير کشت در اختيار گندمکاران پيشرو است و اين گروه
بهطور عمده به صورت علمي و مکانيزه به فعاليت ميپردازند؛
بنابراين اين نوع کشت درجة خطر (آسيب) پايينتري دارد و
همين مسئله به توسعة پايينتر بيمه در بين اين گروه از
گندمکاران منجر شده است.

جدول  .10رگرسیون گامبهگام برای تبیین تأثیر متغیرهای پیشبین بر توسعة بیمة گندم
متغير

رضايت از نحوة ارائة خدمات بيمهاي
امور اداري در ارتباط با بيمه
دفعات تمديد قرارداد بيمه
سرعت پرداخت غرامت
بدهي به بانکها
کل سطح زير کشت

B

Beta

t

Sig

VIF

Tolerance

2/524
3/975
2/114
0/92
2/514
-0/274

0/443
0/308
0/195
0/129
0/082
-0/069

8/977
5/569
4/926
3/429
2/967
-2/350

0/000
0/000
0/000
0/001
0/003
0/020

1/39
1/13
1/09
1//03
1/11
1/19

0/72
0/89
0/92
0/97
0/90
0/84

عدد ثابت= 4/827
مأخذ :یافتههای تحقیق

جمعبندی و پیشنهادها
نتايج پژوهش بيانگر آن است که نگرش کشاورزان به بيمه اثر
معنيداري در افزايش سطح توسعة بيمة گندم داشته است و
از آنجا که داشتن ديدگاه و نظر مساعد نقش مهمي در
ترغيب کشاورزان به پذيرش بيمه دارد ،موجب توسعة بيمه
خواهد شد؛ بنابراين پيشنهاد ميشود کارشناسان بيمه در
مراحل مختلف عمليات بيمهگري با برخورد مناسب موجب
تقويت نگرش مثبت کشاورزان به بيمه شوند .همچنين ،نتايج
نشان ميدهد گندمکاراني که دفعات بيشتري در کالسهاي
آموزشي و ترويجي شرکت کردهاند ،از نظر توسعة بيمه در
سطح باالتري قرار دارند .در اين راستا ،به نظر ميرسد اگر
اين دورهها زماني برگزار شوند که کشاورزان بتوانند اطالعات
دريافتشده را به صورت عملي به کار گيرند ،نقش مؤثرتري
در انتقال و اشاعة تکنولوژيها و فناوريهاي نوين مانند بيمة
کشاورزي خواهند داشت .با توجه به اينکه اکثريت کشاورزان
مطالعهشده بيسواد ،کمسواد و ميانسالاند ،بايد مروجاني که
مسئوليت برگزاري اينگونه کالسها را بر عهده دارند ،به

اصول آموزش بزرگساالن تسلط کافي داشته باشند تا بتوانند
به نحو شايستهاي به معرفي مزايا و نتايج طرح بيمة
محصوالت کشاورزي بپردازند .نتايج نشان ميدهد که
کشاورزان از فاصلة زماني بين بروز خسارت تا پرداخت غرامت
رضايت ندارند؛ بنابراين توصيه ميشود که صندوق بيمه با
کاهش فاصلة زماني بين بروز خسارت تا پرداخت غرامت به
تعهدات خود عمل کند تا کشاورزان آسيبديده بتوانند از نظر
مالي و رواني آمادگي بيشتري براي مقابله با خسارت پيدا
کنند .کمبودن مبلغ غرامت پرداختي از سوي صندوق بيمه به
کشاورزان ،يکي از موارد نارضايتي گندمکاران بيمهگزار از
نحوة ارائة خدمات بيمهاي است .از اين رو ،با توجه به اهميت
جلب رضايت بيمهگزاران ضرورت دارد که صندوق بيمه با
افزايش منطقي غرامتها تا حدود زيادي رضايت بيمهگزاران
را افزايش دهد و به طور غير مستقيم بر توسعه و گسترش
بيمه تأثيرگذار باشد.
با توجه به اينکه معتمدان محلي دومين کانال ارتباطي
کسب اطالعات فني و شغلي مورد نياز کشاورزان هستند و با
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محصوالت کشاورزي در بين کشاورزان ضروري به نظر
، صندوق بيمه محصوالت کشاورزي، در اين راستا.ميرسد
 سازمانهاي علمي و آموزشي و،وزارت جهاد کشاورزي
رسانهها بهويژه رسانة ملي (صدا و سيما) ميتوانند نقش فعال
 با توجه به نتايج پيشنهاد، همچنين.و مؤثري ايفا کنند
ميشود با استفاده از مشوقهايي مانند معرفي و تقدير از
،کشاورزاني که همهساله قراردادهاي خود را تمديد کردهاند
مشارکت ساير کشاورزان را نيز در طرح بيمة محصوالت
.کشاورزي جلب کرد
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