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چکيده
بخش كشاورزی و فعاليتهای مربوط به آن ،دارای ويژگیهای خاصی اسااات ،كاااه آن را باااه شااادت در معرض خطرات و
آسيبهای متعدد و غير قابل پيشبينی و در نتيجه خسارات و مشکالت بایشاماری قرار میدهد .مديريت ريس در اين ميان از
اهميت بسزايی برخوردار است ،يکی از ابزارهای مديريت ريس در بخش كشاورزی ،بيمه محصوالت كشاورزی است .برای حل
مشکالت بیشمار كشاورزان ،بيمه بهترين سازوكار است .هدف از پژوهش حاضر"واكاوی عوامل موثر بر توسعه بيمه محصوالت
باغی(خرما و پرتقال) جنوب استان كرمان" میباشد .ابزار جمعآوری دادهها پرسشنامه و جامعه آماری نيز شامل باغدارن (نخال و
پرتقال) جنوب استان كرمان (شهرستان جيرفت و كهنوج) به تعداد  0100نفر بود ،حجم نموناه  301نفار محاسابه شاد و بارای
انتخاب نمونههای تحقيا از روش نمونهگيری در دسترس استفاده شد .همچنين پايايی پرسشنامه از طرياا آلفاای كرونباا باه
دست آمد .نتايج رگرسيون خطی نشان داد كه از بين متغيرهای مورد مطالعه چهار متغير عوامل اقتصادی ،دانش كشاورز در رابطه
با بيمه محصوالت باغی  ،نگرش كشاورز نسبت به بيمه محصوالت باغی و ميزان خطرپذيری كشاورز به ترتيب بيشترين تاثير را
در توسعه بيمه محصوالت باغی داشتهاند ،كه در مجمو  01درصد از تغييرات متغير وابسته تحقيا تبيين شد .با توجه باه اينکاه
عامل اقتصادی مهمترين عامل در توسعه بيمه محصوالت باغی شناخته شد ،پيشنهاد میشود كه در مقدار غرامت پرداختی جهت
محصوالت باغی تجديد نظر گردد و غرامت مشخص شده در قرارداد را به موقع به كشاورزان پرداخت نمايند ،همچنين با توجه به
مشاهدات ميدانی شايان ذكر است كه اكثر كشاورزان از وام های كشاورزی اطال نداشتند ،لاذا در جهات آگااهی هرچاه بيشاتر
كشاورزان در اين زمينه بايد اقدام عاجل صورت گيرد و دولت نيز در اين زمينه ميتواند نقش پر رنگی ايفا نمايد.
كلمات كليدی :بيمه ،محصوالت باغی ،كشاورزان ،خسارت ،باليای طبيعی

 -0دانشجوی ارشد ترويج و آموزش كشاورزی ،دانشکده كشاورزی ،دانشگاه تربيت مدرس ،تهران ،ايران
 -0استاديار گروه ترويج و آموزش كشاورزی ،دانشکده كشاورزی ،دانشگاه تربيت مدرس ،تهران ،ايران.
 -3دانشيار گروه ترويج و آموزش كشاورزی ،دانشکده كشاورزی ،دانشگاه تربيت مدرس ،تهران ،ايران.
(* -نويسنده مسئول)shchoobchian@modares.ac.ir :
DOI: 10.22048/rdsj.2018.63147.1587

444

فصلنامه راهبردهای توسعه روستایی ،جلد  ،4شماره  ،4زمستان 9316

مقدمه
ايران در نقطه ای از جهان واقع شده است كه در معرض انوا بیشماری از خطرات طبيعی قرار دارد ،به طوری كه
از  11نو بالی ثبت شده در جهان 30 ،نو آن در كشور ايران ر مایدهاد و آن را در زمارهی 01 ،كشاور نخسات
بالخيز جهان قرار داده است .اين امر موجب بروز خسارات ساليانه قابل توجهی به بخش كشاورزی میشاود .تغييارات
آبوهوايی در سطح جهان نيز در سالهای اخير بر بخش كشاورزی اكثر كشورها از جمله ايران تاثيرات زيادی گذاشته
و ريس هايی را بر آن تحميل نموده است(شعبانعلیفمی و كرانی .)0350 ،اين خطرها صرف نظار از آنکاه ساودآوری
فعاليت توليد در بخش كشاورزی را در مقايسه با ساير بخشهای اقتصادی كاهش میدهد ،دستيابی به اهداف توساعه
كشاورزی را نيز با چالشی بزرگ مواجه میكند (نجفآبادی و همکاران .)0333 ،فعاليت در بخش كشااورزی باه علات
اتکای زياد به طبيعت و وابستگی آن به عوامل و شرايط جوی و محيطی ،فعاليتی همراه با ريس محسوب میشود از
اين رو بقا و دوام فعاليتهای توليدی در اين بخش نيازمند حمايتهای جدی از توليدكننادگان و سارمايهگاذاران ايان
بخش است .در بين سياستهای مختلف حمايتی ،بيمه محصوالت كشاورزی به عنوان راه حل مفيد و مناساب جهات
مقابله با اين خطرات همواره مورد توجه و تاكيد بوده است .بيمه محصوالت كشاورزی به كشاورزان كم میكناد تاا
به منظور كاهش ريس  ،بهترين برنامههای مديريتی و استراتژیهاای پايادار را باه كاار ببرناد (هااگ و همکااران،0
.)0113
بيمه محصوالت كشاورزى در از بين بردن خطرات نقشى ندارد .بلکه باه منظاور سرشاکن كاردن خطر در طاول
زمانهاى مختلف بکار گرفته مىشود .سر شکن كردن خطر در طول زمان به اين شکل صورت میگيرد كه كشااورز باا
پرداخت حا بيمه ،زيان ناشى از وقو خطر را در طول زمان تقسيم مىكند .به اين دليل حا بيماه را قيمات تایمين و
ايجاد امنيت براى كشاورزى نيز ناميدهاند.
شايان ذكر است كه استان كرمان جهت كم رسانی به توليد و خاود كفاايی محصاوالت اساسای كشااورزی در
كشور نقش ارزنده ای ايفا مينمايد ،بطوريکه سطح محصوالت باغی در جنوب استان كرمان  30101/75هکتار است و
رتبه جنوب استان كرمان در كشور هشت میباشد .اين در حاليست كه از  31311/05هکتار سطح زير كشت خرما تنها
 00003هکتار بيمه شده كه  15درصد از باغات خرمای جنوب بيمه شده اسات ،و ايان ارقاام در خصاوص پرتقاال از
 00515/13هکتار ،تنها  0733هکتار سطح بيمه شده میباشد ،كه حدود  00درصد هم از باغات پرتقال جنوب كرماان
را شامل ميشود ( صندوق بيمه محصوالت كشاورزی .)0350 ،لذا اين تحقيا در صادد آن اسات تاا عوامال ماوثر بار
توسعه بيمه محصوالت باغی در جنوب استان كرمان را شناسايی نموده راهکارهای موثر جهت بيمه محصوالت ماورد
نظر و گسترش نظام بيمه محصوالت باغی در مناطا روستايی را ارائه نمايد .بسياری از صاحبنظران و محققان از بيمه
محصوالت كشاورزی حمايت كرده اند كه در ادامه به برخی از آنها اشاره ميشود:
احمدآبادی ( )0337در مطالعه ايی به بررسی عوامل موثر بر پذيرش بيماه گنادمكاران شهرستان خدابنده پرداختاه
1-Hag et all
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است .نتايج اين مطالعه نشان داد كه داشتن زمين بيشتر ،سطح نگرش و سطح تحصايالت از مهمترين عوامل موثر بر
پذيرش بيمه است ،و پيشنهاد میكند به منظور افزايش مشاركت در پذيرش بيمه بر اساس ميزان تحصيالت و داناش
كشاورزان و تجربيات بزرگمالکان راهكارهايی در منطقه تدوين گردد .يافتههای پاژوهش راساتگو ( )0330باا عناوان
عوامل موثر در توسعه بيمه محصوالت راهبردی كشاورزی در شهرستان خدابنده نشان داد سه متغير :سطح زير كشت،
تعداد دفعات اخذ وام و مقدار زمين به عنوان متغيرهای پيشبينی كننده متغير وابسته وارد معادله رگرسيون شدند .ايان
سه متغير در مجمو  71درصد تغييرات توسعه بيمه محصوالت راهبردی را پيشبينی میكنند.
نادریمهديی و همکاران ( )0353عوامل موثر بر توسعه بيمهگندم را در شهرستان همدان مورد بررسی قرار دادناد،
نتايج بررسی نشان داد كه پرداخت نشدن غرامت ،پوشش ندادن تمام خطرات ،بازدياد باه موقاع كارشناساان بيماه از
خسارت ،برخورد كاركنان بيمه هنگام عقد قرارداد بيمه ،هماهنگی بين كاركنان مركز خمات كشاورزی و كاركنان بيمه
و رضايت از غرامت پرداخت شده و پرداخت غرامت توسط صندوق بيمه كشاورزی جزء مهمترين عوامل موثر بر توسعه
بيمهگندم است.
ميوز و ويور ،)0111( 0در مطالعه ای در آمريکا رضايت  0101بيمهگذار را مورد بررسی قرار دادند و به ايان نتيجاه
رسيدند كه عوامل مؤثر بر رضايتمندی بيمهگذاران ،به ترتيب اهميت عبارتند از :اطمينان به كيفيت خدمات ارائه شاده،
قابليت درک و وضوح اطالعات عرضه شده ،توجه كافی به نيازهای بيمهگذاران ،دشاواریهاای موجاود در واحادهای
خدمترسانی مشريان ،اعتماد به حفاظت از اطالعات شخصی ،رويکرد انفرادی ،اطمينان كامل به شركت بيماه ،زماان
الزم برای حل كردن مسیله ،كيفيت و سودمند بودن مشورت.
پژوهشی كه توسط (چنج )0101 ،0با هدف تجزيه و تحليل محدوديتهای توسعه بيمه كشاورزی در استان جيلين
در چين اجرا شد ،نشان داد كه ناآگاهی كشاورزان از بيمه كشاورزی و نداشتن دانش كافی در اين خصوص و همچنين
نداشتن حمايتهای مالی كافی از صنعت بيمه از جمله مهم ترين داليل توسعه نيافتن بيمه كشاورزی در جامعه مطالعه
شده بود.
نتايج مطالعه (يانگ و ويو )0113 ،3در خصوص انگيزهها و مشوقهای مالی جهت توسعه بيمه كشااورزی ،بياانگر
آن است كه متغير سرعت پرداخت غرامت بيشترين نقش را در اين خصوص داشت.
(انجولراس و سنتيز )0113 ،1جهت بررسی عوامل مؤثر بر پذيرش بيمه محصوالت كشاورزی در كشور فرانساه از
تابع لجستي استفاده كردند .اين عاملها به ويژگیهای اقتصادی و مالی ،فردی ،كشاورزی و جغرافيايی تقسيم شدند.
در بين عاملهای اقتصادی و مالی ،تنها متغير درآمد در هر هکتار ،متغيرهای سطح زير كشت و كشااات اختصاصااای
1-Muze Vever
2-cheng
3-Yang and Wei
4-Enjolra and Sentis
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(ت كشتی) ،اثر معنیداری بر پذيرش بيمه محصوالت كشاورزی داشت.
با توجه به مطالعات صورت گرفته و مطالعات ميدانی محقا چارچوب مفهومی تحقيا حاضر به شاکل ( )0ارائاه
شد.
عوامل اقتصادی
عوامل اجتماعی
عوامل نهادی
ويژگيهای فردی باغدار
دانش كشاورزان
توسعه بيمه محصوالت باغی
رضايت كشاورزان
خطرپذيری
كشاورزان
آموزشی  -ترويجی
نگرش كشاورزان
ميزان خسارت
شکل  -چارچوب مفهومی تحقيا

مواد و روشها
پژوهش حاضر مبتنی بر روش توصيفی – همبستگی بوده است و با هدف واكاوی عوامل ماوثر بار توساعه بيماه
محصوالت باغی ( خرما و پرتقال) در جنوب استان كرمان انجام گرفت .در اين پژوهش ،ويژگیها و شارايط باغاداران
بيمهگذار نظير ويژگیهای فردی ،اقتصادی ،اجتماعی ،ترويجی – آموزشی ،داناش ،ميازان رضاايت باغاداران از بيماه
محصوالت باغی ،نگرش باغداران نسبت به بيمه محصوالت كشاورزی ،ميزان خسارت عوامل طبيعی در منطقه ماورد
نظر و خطر پذيری باغداران بررسی و مقايسه شد تا عوامل اصلی توسعه بيمه محصوالت باغی مشخص شود .در ايان
تحقيا ،دو دسته متغير بررسی شده است .الف) متغيرهای پيشبين كه در اين تحقياا عبارتناد از :متغيرهاای فاردی،
اقتصادی ،اجتماعی ،ترويجی – آموزشی ،دانش ،ميزان رضايت باغداران از بيمه محصاوالت بااغی ،نگارش باغاداران
نسبت به بيمه محصوالت كشاورزی ،ميزان خسارت عوامل طبيعی در منطقه مورد نظر و خطر پذيری باغداران كاه در
جدول  0آورده شده است.
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جدول  -سازههای تحقيق و گويه های تشکيل دهنده آنها
سازههای
تحقيق

گويهها

سطح

سازههای

سنجش

تحقيق

گويهها

سطح
سنجش

عامل اجتماعی

ترتيبی

اطمينان به كيفيت خدمات بيمه ارائه شده به كشاورزان در
خصوص بيمه و جلب نظر آنها

ترتيبی

تامين اعتبارات الزم برای جبران خسارت

ترتيبی

اعتماد به حفاظت از اطالعات شخصی توسط كارشناسان بيمه و
مروجان

ترتيبی

توان مالی كشاورز

ترتيبی

اطمينان كامل به شركت بيمه در خصوص ميزان غرامت دريافتی
و پرداختی
انجام تعهدات داده شده به كشاورز
ميزان شركت در جلسات در مزرعه يا مساجد در خصوص بيمه
ميزان بازديد از فعاليت های مراكز صندوق بيمه

ترتيبی

ميزان حمايت دولت

ترتيبی

ترتيبی
ترتيبی
ترتيبی

هماهنگی بين كاركنان مركز خدمات كشاورزی و كاركنان بيمه

ترتيبی

ميزان دريافت يارانه
ميزان پسانداز
پرداخت نشدن غرامت
عملکرد صندوق بيمه در بهبود كيفيت
انجام تعهدات و ارائه خدمات به مشتريان

ترتيبی
ترتيبی
ترتيبی

ميزان مهارت كشاورزان در خصوص فعاليت های بيمه

ترتيبی

دفعات شركت در كالسهای ترويجی – آموزشی در خصوص
بيمه محصوالت

ترتيبی

ميزان كيفيت و سودمندی كالسهای ترويجی – آموزشی در
خصوص بيمه محصوالت

ترتيبی

پوشش ندادن تمام خطرات
عامل نهادی

عامل ترويجی – آموزشی

استفاده از مجالت و نشريات ترويجی و آموزشی در خصوص بيمه
محصوالت
استفاده از فيلمهای آموزشی در خصوص بيمه محصوالت

عامل اقتصادی

ميزان مشاركت كشاورزان در خصوص بقای بيمه محصوالت باغی

ترتيبی

ميزان غرامت مشخص شده برای بيمه
محصوالت كشاورزی

ترتيبی

ميزان ارتباط كشاورز با مروجان در خصوص فعاليتهای
بيمه محصوالت

ترتيبی

ترتيبی

بازديد به موقع كارشناسان بيمه از خسارت

ترتيبی

برخورد كاركنان بيمه هنگام عقد
قرارداد بيمه

ترتيبی

هماهنگی بين كاركنان مركز خدمات
كشاورزی و كاركنان بيمه
سهولت امور اداری در قراردادهای بيمه

ترتيبی

ترتيبی

آگاهی از اهداف بيمه

ترتيبی
ترتيبی
ترتيبی

ميزان اطال كشاورز از طرح بيمه از طريا رهبران و مطلعين
روستايی

ترتيبی

دانش كافی در خصوص فعاليتهای بيمه
محصوالت كشاورزی

ترتيبی

ميزان اطال كشاورز از طرح بيمه از طريا برنامههای تلويزيون و
راديويی

ترتيبی

آشنايی با شرايط و ضوابط تامين خسارت
بيمه

ترتيبی

ميزان اطال كشاورز از طرح بيمه از طريا موبايل و
شبکههای مجازی

ترتيبی

آگاهی از فوايد بيمه

ترتيبی

ميزان اطال كشاورز از طرح بيمه از طريا نشريات و مجالت

ترتيبی

آگاهی كشاورزان از نحوه بيمه كردن
محصوالت كشاورزی

ترتيبی

عامل دانش
ترتيبی

ميزان اطال كشاورز از طرح بيمه از طريا شركت در كالسها
و دورههای ترويجی و آموزشی در خصوصوص بيمه محصوالت

ترتيبی

آشنايی با سودمندی بيمه

ترتيبی
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ادامه جدول  -سازههای تحقيق و گويه های تشکيل دهنده آنها

سازههای
تحقيق

گويههای تشکيل دهنده
رضايت از خسارت تعيين شده توسط كارشناسان
بيمه
رضايت از نحوه برخورد كارشناسان بيمه هنگام
عقد
قرارداد بيمه
رضايت از سرعت پرداخت غرامت توسط بيمه
رضايت از مقدار غرامت پرداختی
رضايت از ميزان تحت پوشش قرار دادن تمام
خطرات بيمه

سطح

سازههای

سنجش

تحقيق

ترتيبی

باليا طبيعی است و نمیتوان جلوی آن را گرفت.

ترتيبی

ترتيبی

بيمه برای كشاورزان جوان و ريس پذير پشتيبان
مالی خوبی است.

ترتيبی

ترتيبی
ترتيبی

جبران خسارت باليای طبيعی وظيفه دولت است.
بيمه برای خرده مالکان سودی ندارد.

ترتيبی
ترتيبی

ترتيبی

بيمه سيستم اداری پيچيدهای دارد.

ترتيبی

رضايت از پرداخت به موقع غرامت

ترتيبی
ترتيبی

ترتيبی

ترتيبی

اطالعاتی كه كارشناسان صندوق بيمه محصوالت
كشاورزی در اختيار كشاورزان قرار میدهند
كافی نيست.
غرامت پرداختی به كشاورزان نسبت به حا بيمه
كم است.
نگرش باغداران نسبت به فعاليتهای بيمه

ميزان رضايت باغداران از فعاليتهای بيمه

رضايت از در دسترس بودن كارشناسان و
خدمات بيمه

ترتيبی

رضايت از بازديد به موقع كارشناسان بيمه از
خسارت
وارد شده
رضايت از توانايی شناسايی ميزان خسارت وارد
شده
به محصول توسط كارشناسان بيمه
رضايت از اطال رسانی كارشناسان بيمه در
خصوص
جلوگيری از باليا و بيمه كردن به موقع
محصوالت
رضايت از هماهنگی مركز خدمات و كاركنان
بيمه

گويههای تشکيل دهنده

سطح
سنجش

ترتيبی

بر
ميزان خسارت باليای طبيعی در منطقه

رضايت از قوانين و مقررات

ترتيبی

سيل

ترتيبی

زلزله

ترتيبی

رانش زمين

ترتيبی

تگرگ

ترتيبی

بادزدگی
باران های فصل برداشت
سرمازدگی
خشکسالی
طوفان

ترتيبی
ترتيبی
ترتيبی
ترتيبی
ترتيبی

ميزان خطرپذيری كشاورز

رضايت از عملکرد بيمه محصوالت كشاورزی

ترتيبی

ترتيبی
ترتيبی

در حا ل حاضر ،امکان برخورداری از مشاوره و
اطال از شرايط بيمه برای كشاورزان مقدور نيست.

ترتيبی

برای بيمه كردن محصوالت خود نياز به صرف
وقت و هزينه زيادی دارم.

ترتيبی

درآمد برگرفته از محصوالت كشاورزی برای
پرداخت حا بيمه كافی نيست.

ترتيبی

ميزان و نو محصوالت كشاورزی كه دارم ارزش
بيمه كردن ندارند.
استفاده از بيمه محصوالت كشاورزی بايد برای
تمامی كشاورزان اجباری باشد.
خسارتهای وارد شده در فعاليتهای كشاورزی به
اندازهای نيست كه نياز ی به بيمه داشته باشد.
میخواهم با شرايط بيمه بيشتر آشنا شوم.
استفاده از بيمه محصوالت كشاورزی برای كشاورزان
اطمينان بخش است.
رضايت كشاورزانی كه در سالهای قبل محصوالت خود را بيمه
كردهاند ،برايم در تصميمگيری در مورد بيمه كردن محصوالتم
اهميت دارد.
افزايش امکان دسترسی به كارگزاریهای بيمه،
سبب باال رفتن انگيزه كشاورزان برای بيمه كردن محصوالت
خود میشود.
مبتکر بودن
تمايل به كشت ت محصولی
تمايل به استفاده از روشهای نوين كشت
تمايل به استفاده از روشهای نوين آبياری
تمايل به ايجاد كارآفرينی در زمينه كشاورزی

میخذ :يافتههای تحقيا (شايان ذكر است كه گويههای مذكور از مرور منابع و مطالعات ميدانی محققان مستخرج میباشد).

ترتيبی
ترتيبی
ترتيبی
ترتيبی
ترتيبی
ترتيبی

ترتيبی
ترتيبی
ترتيبی
ترتيبی
ترتيبی
ترتيبی
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ب) متغير مالک  ،كه در پژوهش حاضر توسعه بيمه محصوالت باغی است .متغيرهای ي پژوهش باياد قابليات
سنجش و اندازهگيری داشته باشند ،پس در صورتی كه قابل اندازهگيری به صاورت مساتقيم نباشاند باياد آنهاا را باه
شاخصها و مفاهيم عينیتر تبديل كرد تا بتوان آنهاا را انادازهگياری كارد .در غيار ايان صاورت ،امکاان سانجش و
اندازهگيری آنها وجود ندارد و نمیتوان فرضيههای تحقيا را ارزيابی كرد (گاودوين .)0553 ،0در ايان پاژوهش بارای
سنجش متغير مالک از روش شاخصسازی استفاده شده است .برای اندازهگيری سطح توسعه بيمه به عنوان شااخص
تركيبی ،از دو شاخص سطح توسعه بيمه محصوالت باغی و تنو محصوالت بيمه شده استفاده شد .نحوهی محاسابه
شاخص سطح بيمه و تنو محصوالت بيمه شده آورده شده است:
011

()0

سطح كل بيمه شده خرما و پرتقال
سطح كل زير كشت خرما و پرتقال

011

()0

شاخص سطح بيمه شده پرتقال و خرما
سطح محصول بيمه شده
سطح محصول كشت شده

شاخص بيمه شده خرما و پرتقال شاخص تنو بيمه

()3

شاخص تنو بيمه

شاخص تركيبی توسعه بيمه

در اين تحقيا ،بيمه گذاران باغدار جنوب استان كرمان در سال زراعی  0350 – 0351باه عناوان جامعاه آمااری
پژوهش در نظر گرفته شده است .تعداد جامعه آماری  0100نفر بوده است .برای تعيين حجم نموناه در ايان تحقياا،
پس از اجرای ي پيشآزمون برای  31نفر از باغداران در جامعه مشابه جامعاه آمااری از جادول كرجسای و مورگاان
استفاده شد .به اين ترتيب ،حجم نمونه  301نفر محاسبه شد (جدول .)0
جدول  -جامعه آماری و نمونه
شهرستان
جيرفت
كهنوج
جامعه آماری
نمونه

تعداد باغداران بيمه گذار
0717
070
0100
يافتههای تحقيا

تعداد نمونه
031
11
301

برای انتخاب نمونههای تحقيا از روش نمونه گيری در دسترس استفاده شد ،پس از تدوين و تنظايم پرسشانامه،
بررسی مقدماتی روی آن صورت گرفت و پايايی ابزار سنجش اين پژوهش ،پس از روايی سنجی توسط اسااتيد گاروه
ترويج و آموزش كشاورزی دانشگاه تربيت مدرس ،از طريا آزمون آلفاای كرونباا بررسای شاد و ميازان آلفاا بارای
قسمتهای مختلف پرسشنامه بين  1/71تا  1/37به دست آمد(جدول .)3
همچنين به منظور توصيف ميزان توسعه بيمه محصوالت بااغی در جناوب اساتان كرماان ،از شااخص نااموزون
1 Goodwin
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موريس استفاده شد .در اين روش نحوه تبديل امتيازات كسب شده به پنج سطح بدين شرح برآورد مایشاود .سااختار
كلی مدل مورد استفاده به شرح ذيل است:
X ij  X min
X max  X min

()1
 jام؛

yij 

در واحد  iام شاخص ناموزون برای متغيرYij

 jام؛ واحد  iام در متغيرXij
 iام؛ حداقل مقدارXmin
 iام؛ حداكثر مقدارXmax

شاخص اصلی توسعه در اين مدل عبارت است از:
n

()0

ij

y
i 1

n

D .I . 

جدول  -3مقادير آلفای كرونباخ
رديف
0
0
3
1
0
1
7
3
5

تعداد گويهها
متغيرها
7
عامل اجتماعی
1
عامل اقتصادی
00
عامل ترويجی  -آموزشی
7
عامل نهادی
1
عامل دانش
03
عامل ميزان رضايت از فعاليتهای بيمه
03
عامل نگرش كشاورزان نسبت به بيمه
00
عامل ميزان خسارت در منطقه
1
عامل ميزان خطرپذيری كشاورز
منبع :يافتههای تحقيا

ضريب آلفای كرونباخ
1/30
1/75
1/71
1/37
1/71
1/33
1/33
1/71
1/31

تفسير
خوب
قابل قبول
قابل قبول
خوب
خوب
خوب
خوب
قابل قبول
خوب

كه  nتعداد شاخصها و متغيرهای مورد مطالعه است و D.I.شاخص اصلی ضريب توسعه بوده ،كه مقدار آن باين
صفر تا ي متغير است؛ هر چه مقدار  D.I.بيشتر باشد ،نشان دهندهی درجهی توسعهيافتگی باالتر و هر چه مقدار آن
كمتر باشد نشان دهندهی درجهی توسعهی كمتر است .سپس مقدار بدست آمده را ضربدر صد میكنيم .براين اسااس
 31-011توسعه يافته 11-75 ،تاحدی توسعه يافته 11-05 ،متوسط 01-35 ،تاحادی توساعه نيافتاه و  1-05توساعه
نيافته محسوب میشوند (اهلل ياری.)0101 ،
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نتايج

يافته های حاصل از آمار توصيفی نشان داد كه ميانگين سنی افراد مورد مطالعه حدود  00سال بود .كمتارين سان
 01سال و بيشترين سن  50سال بوده ،حدود  01درصد از پاسخگويان در بازهی سنی  11تا  11سال (مسان) و حادود
 00درصد هم در بازه ی  11تا  31سال سن و حدود  1درصد هم در بازهی  31تا  011ساال سان داشاتند .در نتيجاه
بيشترين افراد جامعه آماری ما را افراد مسن تشکيل دادهاند .از مجمو  301پاسخگوی مورد بررسی در ايان پاژوهش،
 010نفر مرد و  75نفر زن بودند .اين تفاوت عمده به اين دليل است كه مردان بيشتر كار كشاورزی میكنند ،بناابراين
در برنامهريزی برای برنامههای توسعه بيمه محصوالت باغی بايد به ويژگیهای آنها توجه كرده و برنامهها باا توجاه
به جنسيت موجود در جامعه اجرا گردد .طبا اطالعات بهدسات آماده از پاساخگويان ،مياانگين ساابقه فعالياتهاای
كشاورزی آنها حدود  03سال بود .نتايج توزيع فراوانی در بين پاسخگويان نشان داد كاه  30/0درصاد از افاراد دارای
سابقه كمتر از ده سال هستند ،همچنين بيشترين و كمترين سابقه در بين آنها به ترتيب  31و  1سال است .اطالعات
به دست آمده از پاسخگويان نشان داد كه ميانگين سابقه بيمه محصوالت كشاورزی  7/07سال (حدود  3ساال) باود.
كمترين و بيشترين سابقه بيمه محصوالت كشاورزی به ترتيب  0و  03سال بود ،توزيع فراوانای در باين پاساخگويان
نشان داد كه  71/1درصد از افراد محصوالت كشاورزی خود را بين  0تا  01سال بيمه كردهاند .اين امر باه دليال ايان
است كه بيشتر كشاورزان در چند سال اخير به بيمه محصوالت خود روی آوردهاند.
توزيع فراوانی كشاورزان از لحاظ سطح تحصيالت نشان داد كه بيشاترين فراوانای باه طبقاه ساطح تحصايالت
راهنمايی با  51نفر  03/5درصد جامعه اختصاص دارند و تنها  00نفر از افراد در طبقاه فاوق ليساانس قارار داشاتند و
 00/0درصد افراد هم بیسواد بودند ،با توجه به اينکه متغير دانش به عنوان ي عامل مهم و موثر برای توساعه بيماه
محصوالت باغی كشاورزی میباشد ،بنابراين انتظار میرود با افازايش ساطح تحصايالت وضاعيت بيماه محصاوالت
كشاورزی بهبود يابد .از لحاظ آموزش و شركت در كالسهای آموزشی و ترويجی نيز  35/0درصد از افراد تااكنون در
كالس های آموزشی ترويجی در رابطه با بيمه محصوالت كشاورزی شركت نکردهاند كه نيازمناد برگازاری دورههاای
مناسب می باشد كه ،عوامل مختلفی مثل مناسب بودن محتوا با نياز كشاورزان ،محل برگزاری كالس ،زمان ،امکاناات
و احساس نياز به شركت در اين كالسها توسط كشاورزان همگی میبايست در اولويت تصاميم گياری در خصاوص
برگزاری اين كالسها قرارگيرد .طبا اطالعات به دست آمده از كشاورزان ،توزيع فراوانی مالکيت آنهاا باه گوناهای
بوده است كه  51/3درصد از كشاورزان دارای باغهايی با مالکيت شخصی بودهاند ،اين امر نشاندهنده ايان اسات كاه
بيشتر افراد بر امور كشاورزی خود تسلط دارند و فرد به تنهايی در مورد امور كشاورزی خود تصميمگيری مایكناد .باا
توجه به اينکه باغ داری در اين منطقه مسبوق به سابقه است ،كشاورزان اكثرا مال باغها بوده و اجاره كاری كمتار در
منطقه به چشم میخورد.
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جدول  – 4سطحبندی ميزان توسعه بيمه محصوالت باغی جنوب استان كرمان
درصد

درصد

فراوانی
11/0

تجمعی
11/0

50

05/3

53/0

00

3/1

51/5

7

0/0

55/0

3
301

1/5
011

011

متغير

سطح

فراوانی

توسعه بيمه محصوالت باغی جنوب استان
كرمان

توسعه نيافته
تاحدی توسعه
نيافته
متوسط
تا حدی توسعه
يافته
توسعه يافته

013

جمع كل

نما

توسعه
نيافته

توصيف و تحليل ميزان توسعهی بيمه محصوالت باغی (خرمـا و پرتقـال) در جنـوب اسـتان کرمـان
استفاده از شاخص ناموزون موريس

با استفاده از شاخص ناموزون موريس توسعه بيمه محصوالت باغی جنوب استان كرمان به پنج سطح طبقه بندی
شدند .با توجه به جدول  1و شکل  0و شکل  3نمايان است كه به صورت كلی سطح توسعه بيماه محصاوالت بااغی
جنوب استان كرمان به چه شکل ميباشد.
همانطور كه در شکل  0و شکل 3نمايان است بيشترين وضعيت توسعه ياافتگی بيماه محصاوالت بااغی جناوب
استان كرمان ،توسعه نيافته و پس از آن تاحدی توسعه نيافته ميباشد.

208

250
200
150

95

100
3

7

50

11

0
توسعه یافته

تاحدی
توسعه یافته

متوسط

تاحدی

توسعه نیافته

توسعه نیافته

شکل  -سطوح توسعه يافتگی بيمه محصوالت باغی جنوب استان كرمان
منبع :يافتههای تحقيا
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بنا به شکل  3حدود  51درصد از باغات جنوب استان كرمان از لحااظ بيماه محصاوالت بااغی وضاعيت تاحادی
توسعه نيافته و توسعه نيافته دارند.
نتايج و بحث
نتايج حاصل از آزمون رابطهای پيرسون نشان داد كه بين سن كشاورزان و توسعه بيمه باغاات رابطاهی مثبات و
معنیداری در سطح  1/10وجود دارد .كه با نتايج تحقيقات ني نامی و همکاران ( ،)0333نکويی و تركماانی (،)0375
حياتی و حفاری ( )0353و دربان آستانه و ايروانی ( )0331همسو و با نتايج تحقيا محمدرضايی و همکاران ( )0351و
آنجولراس وسنتيز )0113( 0ناهمسو است .اين نتايج نشاندهنده اين است كه هرچه سن كشاورزان بااالتر باشاد و باا
انجام كارهای كشاورزی با تجربه و خطرات بيشتری مواجه میشوند كه باعث میشود نگرش مثبتی برای اقدام بيماه
محصوالت كشاورزی خود داشته باشند.
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شکل  -3درصد توسعه يافتگی بيمه محصوالت باغی جنوب استان كرمان
منبع :يافتههای تحقيا

نتايج حاصل از آزمون رابطه ای پيرسون نشان داد كه باين ساطح تحصايالت كشااورزان و توساعه بيماه باغاات
رابطهی مثبت و معنیداری در سطح  1/10خطا وجود دارد كه با تحقياات نيا ناامی و همکااران ( ،)0333نکاويی و
تركمانی ( ،)0375محمدرضايی و همکاران ( ،)0351كرباسی( ،)0331ايروانی و همکاران ( ،)0330كرباسی و همکاران

1 Enjolra and Sentis
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( ،)0335اسميت و باكوت )0551( 0و واندوير )0110( 0همسو بود.
اين نتايج نشان دهنده اين است كه هرچه سطح سواد كشاورز باالتر باشد ،كشااورز از تکنولاوژی بيشاتر اساتفاده
میكند و شركت كردن در كالسهای آموزشی – ترويجی برای او آسانتر و راحتتر است كه باعث میشود داناش و
آگاهی او در زمينه اهداف و مزايای بيمه محصوالت كشاورزی بيشتر شود ،كاركنان بيمه وجهاد كشااورزی مایتوانناد
برای اين گروه هدف خود از نشريات و مجالت كشاورزی با كيفيت محتوای مناساب اساتفاده كنناد همچناين ايجااد
شبکههای مجازی ،مناسب اين گروه هدف می باشد ،و در كشاورز رغبت و گرايش مثبت برای بيمه كردن محصاوالت
ايجاد مینمايد.
نتايج حاصل از آزمون رابطهای پيرسون نشان داد كه بين تعداد سالهای سابقه كشاورزی و توساعه بيماه باغاات
رابطهی مثبت و معنیداری در سطح  1/10خطا وجود دارد .اين نتيجه باا تحقيقاات نيا ناامی و همکااران (،)0333
ايروانی و همکارن ( ،)0330و حياتی و حفاری ( )0353همسو میباشد .اين نتايج نشاندهنده اين است كه كشااورز باا
سابقه بيشتر كشاورزی ،تجربههای مختلفی از باليای طبيعی دارد لذا باعث میشود محصوالت خود را جهت مقابله باا
خسارت احتمالی بيمه نمايد.
نتايج حاصل از آزمون رابطهای پيرسون نشان داد كه بين سابقه مواجه با خطر (مورد) و توسعه بيمه باغات رابطهی
مثبت و معنیداری در سطح  1/10خطا وجود دارد .ايان نتيجاه باا تحقيقاات نکاويی و تركماانی ( ،)0375احساان و
همکاران ( )0537و اسميت و باكوت )0551( 3همسو میباشد .اين نتايج نشاندهنده اين است كه هرچه خطرات بيشتر
باشد ،كشاورز با مشاهده خطرات بيشتر و گوناگون گرايش و انگيزه بيشتری در خاود بارای بيماه كاردن محصاوالت
كشاورزی احساس میكند و باعث می شود برای حفظ و ارتقا وضعيت اقتصادی خويش بيشتر محصوالت خود را بيماه
نمايد.
نتايج حاصل از آزمون رابطهای پيرسون نشان داد كه بين تعداد دريافت غرامت و توسعه بيمه باغات رابطهی مثبت
و معنیداری در سطح  1/10خطا وجود دارد .اين نتيجاه باا تحقيقاات كرمای و همکااران ( ،)0337احمادی (،)0117
چيرافان ( ،)0551و ايروانی و همکاران ( )0330همسو است .اين نتايج نشاندهنده اين است كه وقتی كشاورز غرامات
بيمه محصوالت خود را با مقدار مناسب و به موقع دريافت میكند عالقهمند میشود كه محصوالت خود را هار ساال
بيمه كند.
نتايج حاصل از آزمون رابطه ای پيرسون نشان داد كه باين تعاداد دفعاات تمااس باا كارشناساان و توساعه بيماه
محصوالت باغی رابطهی مثبت و معنیداری در سطح  1/10خطا وجود دارد .كه اين نشان از نقش فعاليتهای ترويجی
در توسعه بيمه محصوالت كشاورزی دارد .اين نتيجه با تحقيقات خسرویپور و همکاران ( ،)0351كرباسی و همکاران
1-Smith and Baquet
2-Vandeveer
3-Smith and Baquet
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( ،)0335دربانآستانه و ايروانی ( )0331و احمدی ( )0117همسو میباشد.
نتايج حاصل از آزمون رابطه ای پيرسون نشان داد كه بين عامل اجتماعی و توسعه بيمه باغاات رابطاهی مثبات و
معنیداری در سطح  1/10خطا وجود دارد .عامل اجتماعی شامل :ميزان مشاركت كشاورزان در خصاوص بقاای بيماه
محصوالت باغی ،اطمينان به كيفيت خدمات بيمه ارائه شده به كشاورزان در خصوص بيمه و جلب نظر آنها ،اعتماد به
حفاظت از اطالعات شخصی توسط كارشناسان بيمه و مروجان ،اطمينان كامل به شاركت بيماه در خصاوص ميازان
غرامت دريافتی و پرداختی ،انجام تعهدات داده شده به كشاورز ،ميازان شاركت در جلساات در مزرعاه ياا مسااجد در
خصوص بيمه ،ميزان مشورت با ساير كشاورزان بود .همبستگی بين متغيرها در حد بااليی بود ( .)R=0/633اين نتيجه
با تحقيا خسروی پور و همکاران ( )0351همسو میباشد .نتايج حاصل از آزمون رابطهای پيرسون نشان داد كاه باين
عامل اقتصادی و توسعه بيمه باغات رابطهی مثبت و معنیداری در سطح  1/10خطا وجود دارد .عامل اقتصادی شامل:
ميزان غرامت مشخص شده برای بيمه محصوالت كشااورزی ،تاامين اعتباارات الزم بارای جباران خساارت ،تاامين
اعتبارات الزم برای جبران خسارت ،توان مالی كشاورز ،ميزان حمايت دولت ،ميزان دريافت يارانه ،ميزان پسانداز باود.
همبستگی بين متغيرها در حد بااليی بود ( .)R=0/674اين نتيجه با تحقيا خسروی پور و همکااران ( )0351همساو
میباشد .نتايج تحقيا نشان داد كه بين عامل آموزشی – ترويجی و توسعه بيمه باغات رابطهی مثبت و معنیداری در
سطح  1/10خطا وجود دارد .اين عامل ميزان بازديد از فعاليتهای مراكز صندوق بيمه ،هماهنگی بين كاركنان مركاز
خدمات كشاورزی و كاركنان بيماه ،ميازان مهاارت كشااورزان در خصاوص فعالياتهاای بيماه ،دفعاات شاركت در
كالسهای ترويجی – آموزشی در خصوص بيمه محصوالت ،ميازان كيفيات و ساودمندی كاالسهاای ترويجای –
آموزشی در خصوص بيمه محصوالت ،استفاده از مجالت و نشريات ترويجی و آموزشی در خصوص بيمه محصاوالت،
استفاده از فيلمهای آموزشی در خصوص بيمه محصوالت ،ميزان ارتباط كشاورز با مروجان در خصاوص فعالياتهاای
بيمه محصوالت ،ميزان اطال كشاورز از طرح بيمه از طريا شركت در كالسها و دورههای ترويجای و آموزشای در
خصوص بيمه محصوالت ،ميزان اطال كشاورز از طرح بيمه از طريا رهباران و مطلعاين روساتايی ،ميازان اطاال
كشاورز از طرح بيمه از طريا برنامههای تلويزيون و راديويی ،ميزان اطال كشاورز از طرح بيماه از طرياا موبايال و
شبکه های مجازی ،ميزان اطال كشاورز از طرح بيمه از طريا نشريات و مجالت ،ميازان تمااس تلفنای باا مروجاان
كشاورزی در خصوص بيمه بود .اين نتيجه با تحقيقات خسرویپور و همکاران ( ،)0351كرباسی و همکااران (،)0335
دربانآستانه و ايروانی ( )0331و احمدی ( )0117همسو میباشد.
همچنين طبا مشاهدات انجام شده فعاليتهای ترويجی در مناطا مورد نظر چندان چشمگيار نباود بناابراين باا
ت وجه به رابطه مثبت و معنی دار بين اين عامل و توسعه بيمه باغات اين موضو ميبايست در برنامه ريزيها مد نظر قرار
گيرد به نحوی كه با انجام نياز سنجی اوليه ،با استفاده از تجارب رهبران روستايی و مطابا با نياز كشاورزان و با توجه
به زمان آزاد كشاورزان كالسهای آموزشی – ترويجی را برگزار نمايند.
نتايج حاصل از آزمون رابطه ای پيرسون نشان داد كه بين عامل نهادی و توسعه بيمه محصاوالت بااغی رابطاهی
مثبت و معنیداری در سطح  1/10خطا وجود دارد .اين عامل شامل  7گويه باود كاه عبارتناد از "رضاايت از غرامات
پرداخت شده توسط صندوق بيمه كشاورزی"" ،پرداخات نشادن غرامات" " ،بازدياد باه موقاع كارشناساان بيماه از
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خسارت" "،عملکرد صندوق بيمه در بهبود كيفيت انجام تعهادات و ارائاه خادمات باه مشاتريان"" ،همااهنگی باين
كاركنان مركز خدمات كشاورزی و كاركنان بيمه"" ،پوشش ندادن تمام خطرات" و "برخورد كاركنان بيمه هنگام عقد
قرارداد بيمه" .نتايج نشاندهنده ی اين بود كه مقدار غرامت و پرداخت آن نقش بسزايی در توسعه بيماه باغاات دارد و
اگر كشاورزان از اين مورد رضايت داشته باشند واكنش مثبتی برای بيمه باغات و محصوالت كشاورزی از خاود نشاان
میدهند .همچنين بايد در تحت پوشش قرار دادن مخاطرات جديد ،تجديد نظر گردد ،بعالوه جلساات تاوجيهی بارای
كاركنان در خصوص ارتباط با كشاورزان برگزار شود .اين نتيجه با تحقيقات محمدرضايی و همکاران ( ،)0351كرمی و
همکاران ( )0337و نادری و همکاران ( )0353همسو میباشد.
نتايج حاصل از آزمون رابطه ای پيرسون نشان داد كه بين عامل داناش و توساعه بيماه باغاات رابطاهی مثبات و
معنیداری در سطح  1/10خطا وجود دارد .عامل دانش شامل :آگاهی از اهداف بيمه ،آشنايی با سودمندی بيمه ،داناش
كافی در خصوص فعاليتهای بيمه محصوالت كشاورزی ،آشنايی با شرايط و ضوابط تامين خساارت بيماه ،آگااهی از
فوايد بيمه ،آگاهی كشاورزان از نحوه بيمه كردن محصوالت كشاورزی بود .اين نتيجاه باا تحقيقاات محمدرضاايی و
همکاران ( ،)0351كرمی و همکااران ( ،)0337ايروانای و همکااران ( ،)0330حيااتی و حفااری ( ،)0353نظاامآباادی
( )0553و چنج )0101( 0همسو میباشد .لذا توجه خاص يه اين عامل ميبايسات در اولويات برناماه ريازی فعاليتهاای
صندوق بيمه محصوالت كشاورزی قرار گيرد.
نتايج حاصل از آزمون رابطه ای پيرسون نشان داد كه بين عامل ميزان رضايت و توسعه بيمه باغات رابطهی مثبت
و معنیداری در سطح  1/10خطا وجود دارد .عامل رضايت شامل :رضايت از خسارت تعياين شاده توساط كارشناساان
بيمه ،رضايت از نحوه برخورد كارشناسان بيمه هنگام عقد قرارداد بيمه ،رضايت از سرعت پرداخت غرامت توسط بيمه،
رضايت از مقدار غرامت پرداختی ،رضايت از ميزان تحت پوشش قرار دادن تمام خطرات بيمه ،رضاايت از در دساترس
بودن كارشناسان و خدمات بيمه ،رضايت از پرداخت به موقع غرامت ،رضايت از بازديد باه موقاع كارشناساان بيماه از
خسارت وارد شده ،رضايت از توانايی شناسايی ميزان خسارت وارد شده به محصول توسط كارشناسان بيمه ،رضايت از
اطال رسانی كارشناسان بيمه در خصوص جلوگيری از باليا و بيمه كردن به موقع محصاوالت ،رضاايت از همااهنگی
مركز خدمات و كاركنان بيمه ،رضايت از عملکرد بيمه محصوالت كشاورزی ،رضايت از قوانين و مقررات بود .كه ايان
نتيجه با تحقيقات كرمی و همکاران ( )0337و ميوز و وور ( )0111همسو میباشد .با توجه به نقش موثر ميزان رضايت
افراد در انجام فعاليتها ،توجه به موارد فوق ميتواند در توسعه بيمه باغات مؤثر باشد.
نتايج حاصل از آزمون رابطه ای پيرسون نشان داد كه بين عامل نگرش و توساعه بيماه باغاات رابطاهی مثبات و
معنیداری در سطح  1/10خطا وجود دارد .عامل نگرش شامل موارد زير بود :باليا طبيعی است و نمیتوان جلاوی آن
را گرفت ،بيمه برای كشاورزان جوان و ريس پذير پشتيبان مالی خوبی است ،جبران خسارت بالياای طبيعای وظيفاه
دولت است ،بيمه برای خرده مالکان سودی نادارد ،بيماه سيساتم اداری پيچيادهای دارد ،اطالعااتی كاه كارشناساان
1 Cheng
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صندوق بيمه محصوالت كشاورزی در اختيار كشاورزان قرار میدهند كاافی نيسات ،غرامات پرداختای باه كشااورزان
نسبت به حا بيمه كم است ،در حال حاضر امکان برخورداری از مشاوره و اطال از شرايط بيمه برای كشاورزان مقدور
نيست ،برای بيمه كردن محصوالت خود نياز باه صارف وقات و هزيناه زياادی دارم ،درآماد برگرفتاه از محصاوالت
كشاورزی برای پرداخت حا بيمه كافی نيست ،ميزان و نو محصوالت كشاورزی كه دارم ارزش بيمه كاردن ندارناد،
استفاده از بيمه محصوالت كشاورزی بايد برای تمامی كشاورزان اجباری باشد ،خسارتهای وارد شده در فعالياتهاای
كشاورزی به اندازهای نيست كه نيازی به بيمه داشته باشد ،می خواهم با شرايط بيمه بيشتر آشنا شوم ،استفاده از بيماه
محصوالت كشاورزی برای كشاورزان اطمينان بخش است ،رضايت كشاورزانی كه در سالهای قبل محصاوالت خاود
را بيمه كردهاند ،برايم در تصميم گيری در مورد بيمه كاردن محصاوالتم اهميات دارد ،افازايش امکاان دسترسای باه
كارگزاریهای بيمه سبب باال رفتن انگيزه كشاورزان برای بيمه كردن محصوالت خود میشود ،كار كشاورزی هماواره
با خطرهايی روبهروست و بايد برای رويارويی با اين خطرها چاره انديشی كرد .اين نتيجه با تحقيقات حياتی و حفااری
( ،)0353و خليلنژاد و زمانیپور( )0333همسو میباشد .با توجه به نقش بسيار موثر نگرش بر بيمه باغات ،با تمركز بر
روی تغيير نگرش كشاورزان به بيمه محصوالت و باغات ،گامهايی موثر در جهت بهبود اين امر برداشات .ايان تغييار
نگرش از طريا نشريات و مجالت ترويجی و آموزشی ،نيز اماكنپذير است.
به منظور بررسی اثر عامل ميزان خطرپذيری كشاورز بر توسعه بيمه محصوالت باغی از آزمون همبستگی پيرسون
استفاده شد .نتايج حاصل از آزمون نشان داد كه رابطهی مثبت و معنیداری در سطح  1/10خطا وجود دارد (جدول .)0
عامل خطرپذيری شامل :مبتکر بودن ،تمايل به كشت ت محصولی ،تمايل باه اساتفاده از روشهاای ناوين كشات،
تمايل به استفاده از روش های نوين آبياری ،تمايل به ايجاد كارآفرينی در زمينه كشااورزی ،تمايال باه ايجااد صانايع
تبديلی بود .اين نتيجه با تحقيا نکويی و تركمانی ( )0375همسو و با تحقيا حياتی و حفاری ( )0353میباشد .ايان
امر نشان دهنده آن است كه كشاورزانی كه خطرپذيری بيشتری دارند با موارد جديد راحت تر كنار می آيناد و آنهاا را
ميپذيرند .در انجام فعاليتهای ترويجی از اين افراد جهت ترغيب ساير كشاورزان میتوان بهره برد.
در اين پژوهش به منظور پيشبينی عوامل تاثيرگذار و ميزان تاثير هر ي از عوامل بر توساعه بيماه محصاوالت
باغی از رگرسيون چند متغيره استفاده شد .روشی كه استفاده شد رگرسيون گام به گام بود .پس از بررسای همبساتگی
بين متغيرها با متغير وابسته تحقيا ،متغيرهايی كه دارای همبستگی بودند وارد اين فاز از تحقيا شدند .قابل ذكر است
 01درصد از تغييرات متغير وابسته به وسيله چهار عامل وارد شده به معادله (عوامل اقتصادی ،دانش كشاورز در رابطاه
با بيمه محصوالت باغی ،نگرش كشاورز نسبت به بيمه محصوالت باغی و ميازان خطرپاذيری كشااورز) تبياين شاد
(جدول  .)1كه عامل اقتصادی با  Beta =1/301بيشترين تبيين متغير وابسته از روی متغيرهای مستقل را داراست بعد
از آن به ترتيب عوامل دانش ،نگرش كشاورز نسبت به بيمه محصوالت باغی و ميزان خطرپذيری كشاورز در رابطه باا
بيمه محصوالت باغی ،با مقادير بتای 1/053 ،1/007و  1/030در ردههاای بعادی قارار گرفتناد .همچناين شااخص
دوربين واتسون ( شاخص استقالل واريانسی)  0/101بدست آمد كه نشان از خوب بودن شاخصها دارد.

434

فصلنامه راهبردهای توسعه روستایی ،جلد  ،4شماره  ،4زمستان 9316
جدول -5نتايج حاصل از همبستگی توسعه بيمه محصوالت باغی با متغيرهای تحقيق نوع آزمون پيرسون
سطح سطح معنی داری
1/111
1/137
1/111
1/107
1/111
1/131
1/113
1/117
1/111
1/111
1/111
1/111
1/111
1/111
1/111
1/111

ضريب همبستگی
متغير وابسته
متغير مستقل
1/010
توسعه بيمه محصوالت باغی
سن كشاورزان
1/001
توسعه بيمه محصوالت باغی
سطح تحصيالت
1/003
تعداد سالهای سابقه كشاورزی توسعه بيمه محصوالت باغی
1/003
سابقه بيمه محصوالت كشاورزی توسعه بيمه محصوالت باغی
1/000
توسعه بيمه محصوالت باغی
تعداد سالهای عقد قرارداد بيمه
1/001
توسعه بيمه محصوالت باغی
سابقه مواجه با خطر
1/001
توسعه بيمه محصوالت باغی
تعداد دفعات دريافت غرامت
1/000
تعداد دفعات تماس با كارشناسان در ماه توسعه بيمه محصوالت باغی
1/133
توسعه بيمه محصوالت باغی
عامل اجتماعی
1/171
توسعه بيمه محصوالت باغی
عامل اقتصادی
1/051
توسعه بيمه محصوالت باغی
عامل آموزشی  -ترويجی
1/110
توسعه بيمه محصوالت باغی
عامل نهادی
1/111
توسعه بيمه محصوالت باغی
عامل دانش
1/010
توسعه بيمه محصوالت باغی
ميزان رضايت از فعاليتهای بيمه
1/117
توسعه بيمه محصوالت باغی
نگرش كشاورزان نسبت به بيمه
1/003
توسعه بيمه محصوالت باغی
ميزان خطرپذيری كشاورز
نتايج تحليل رگرسيون چند متغيره
جدول  -6رگرسيون گامبهگام برای تبيين تاثير متغيرهی پيشبين بر توسعه بيمه محصوالت باغی
رديف

متغير

R

0
0
3
1

عدد ثابت
اقتصادی
دانش
نگرش
خطرپذيری

1/171
1/713
1/700
1/711

()7

R2

1/100
1/010
1/000
1/017

R2
Adjusted

B

β

-317/00
1/301
7/51
1/103
1/007
1/13
1/153
1/053
0/03
1/007
1/030
3/33
1/010
میخذ :يافتههای تحقيا

T

Sig

VIF

-7/13
0/01
3/10
1/10
1/00

1/111
1/111
1/110
1/111
1/110

0/310
3/103
0/031
0/001

Durbin
watson

0/101

)Y = - 317/00 + 7/51 (X1) +1/13 (X2) + 0/03 (X3) + 3/33 (X4

پيشنهادات
با توجه به اينکه عامل اقتصادی عامل بسيار موثر در توسعه بيمه محصوالت باغی محساوب مایشاود پيشانهاد
می شود كه در مقدار غرامت پرداختی جهت محصوالت باغی تجديد نظر گردد و غرامت مشخص شده در قرارداد را به
موقع به كشاورزان پرداخت نمايند ،همچنين با توجه به مشاهدات ميادانی شاايان ذكار اسات كاه اكثار كشااورزان از
وام های كشاورزی اطال نداشتند ،لذا در جهت آگاهی هرچه بيشتر كشاورزان در اين زمينه بايد اقادام عاجال صاورت
گيرد و دولت نيز در اين زمينه ميتواند نقش پر رنگی ايفا نمايد.
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نتايج نشان داد كه بين عامل دانش و توسعه بيمه محصوالت باغی همبستگی مثبت و معنیداری وجود دارد و باا
توجه به رگرسيون دومين عامل موثر بر توسعه بيمه محصوالت باغی محسوب میشود .لذا پيشنهاد میشاود كاه باه
كشاورزان آموزش های دسته جمعی و انبوهی داده شود زيرا كشاورزان از آموزشهای انبوهی بيشتر استقبال میكنند و
میتوان از فيلمهای آموزشی در اين كالسها استفاده كرد ،همچنين برای كشاورزان جوانتر كه سطح ساواد بااالتری
دارند ،نشريات و مجالت ترويجی با محتوای مناسب تهيه كرد و به طور منظم برای آنها ارسال نمود.
نتايج نشان داد كه نگرش سومين عامل موثر در توسعه بيمه محصوالت باغی است ،لذا پيشنهاد میشاود نگارش
مثبتی در كشاورزان از طريا پرداخت به موقع غرامت و مناسب بودن مقدار آن صورت گيرد.
همچنين پيشنهاد میشود ،بستر مناسبی جهت همسويی و همکاری بيشتر "صندوق بيمه محصوالت كشااورزی"
و "بخش ترويج و آموزش كشاورزی جهاد كشاورزی" ايجاد شود تا كشاورزان حداكثر بهرهوری را از بيمه محصاوالت
كشاورزی كسب نموده و از اتالف انرژيها كاسته شود .بعالوه فعاليتهای مناساب جهات بهباود نگارش كشااورزان و
بهرهبرداران در خصوص اهميت بيمه محصوالت كشاورزی در توسعه اقتصادی و توسعه ملی صورت پذيرد.
نتايج نشان داد كه عامل ميزان خطرپذيری كشاورز يکی از عوامل بسيار مهم در توساعه بيماه محصاوالت بااغی
است ،لذا پيشنهاد می شود با توجه به اين كاه كشااورزان از يکاديگر الگاو ميگيرناد ،اساتفاده از كشااورزان پيشارو و
خطرپذير در زمينه تشويا ساير كشاورزان به بيمه محصوالت باغی ميتواند گامی موثر در اين زمينه باشد.
با توجه به مشاهدات ميدانی صورت گرفته و نتايج حاصل شده در خصوص نقش مثبت و معنی دار عامل آموزشی
– ترويجی در توسعه بيمه محصوالت باغی ،شايان ذكر است كه مناطا مورد نظار در زميناه برگازاری كاالسهاای
آموزشی -ترويجی از پتانسيل بااليی برخوردار بوده و از تشکيل اينگونه كالسها استقبال میكنند .لذا پيشنهاد میشود
در كليات و جزئيات اين برنامهها بازنگری شود و تا حد امکان برنامهها از لحاظ محتوايی ،مکان و زمان ،مناسب جامعه
هدف طراحی و اجرا شوند و به اين نکته بايد توجه داشته باشيم كه جهت برگزاری دوره های آموزشای و ترويجای از
هر منطقه مبيايست نيازسنجی صورت گيرد و ي برنامه آموزشی -ترويجی را نمیتوان به تمام مناطا تعميم داد ،باه
دليل اينکه شرايط ي منطقه با منطقه ديگر متفاوت است.
منابع
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Abstract
Agriculture and its related activities have characteristics that make them vulnerable
to multiple and unpredictable risks and damages that could cause extensive problems. Risk
management is of great importance and a risk management tool in agriculture is agricultural
product insurance. , Insurance is the best mechanism to solve the many problems of farmers.
The aim of this study is "Analysis of factors affecting the development of horticulture products
insurance (palm and orange) in the south Kerman province". Data were collected by
questionnaire and the statistical population included 2022 of gardeners of south Kerman (Jiroft
city and Kahnooj). The sample size was 324 people and the convenience sampling technique
was used to select samples for the research. The questionnaire’s reliability through Cronbach's
alpha was obtained. Linear regression analysis showed that among the studied variables, four
factors including economic factor, knowledge, attitude towards horticulture products insurance
and the risk taking of the farmers, had the greatest impact on the horticulture products
insurance, totally 54 percent of the dependent variable was explained . Given that, economic
factor is known as the most important factor in the development of horticultural crops
insurance. It is suggested that the amount of compensation to horticultural products be revised
and specified compensation in the contract be paid on time to the farmers. Also, according to
field observations, it should be mentioned that most of the farmers were unaware of agricultural
loans. Therefore, in order to further increase the awareness of farmers in this area, immediate
actions should be taken and governments can play a significant role in this respect.
Keywords: insurance, horticultural crops, farmers, damage, natural disasters
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