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  چکیده

مطالعـه از طریـق   . محصول انـار اسـت   ۀیمبهاي مؤثر بر تمایل باغداران شهرستان نطنز به بررسی سازه ،هدف این پژوهش
حجـم نمونـه بـا اسـتفاده از فرمـول      . انجـام گرفـت   شده بندي طبقهگیري تصادفی نمونه ةشیوروش پیمایش و با استفاده از 

از طریـق  روایـی ابـزار سـنجش    . شـد آوري جمـع  الزم اطالعـات  ،نامـه  پرسش نفر برآورد شد که به کمک 250کوکران 
هـاي پـژوهش    افتهی. دست آمد بهدرصد  80خ، ارزیابی شد که میانگین مقدار ضریب آلفا در حدود آزمون آلفاي کرونبا
به حق بیمـه،   فعالیت باغداري، آگاهی از بیمه، نگرش مثبت ۀسابقمحصوالت با سن،  ۀبیمبه انارکاران نشان داد که تمایل 

طه با بیمه، درآمـد سـاالنه، عملکـرد و مسـاحت بـاغ،      در راب ماعی، استفاده از منابع اطالعاتیپذیري، مشارکت اجت ریسک
شـغل  که گروهی در مقایسه با  است،کشاورزي  ها آنشغل دوم  دسته از انارکارانی که آنهمچنین . مستقیم دارد اي رابطه

بـدهی  کـه   انارکـاري باغـداران   تمایـل  از طرفی. اندمحصول انار داشته بیمۀ ، تمایل بیشتري بهبودهکشاورزي  ها آناصلی 
منـدي از منـابع    بهـره . بیشـتر بـوده اسـت   محصـول انـار    بیمـۀ  بـه  نسبتاند، که بدهی نداشتهگروهی در مقایسه با  ،اندداشته

، ترغیب ایشـان منظور  بهپا  ارکاران خردهخدمات حمایتی به ان ۀارائارتقاء آگاهی عمومی نسبت به بیمه،  منظور بهاطالعاتی 
در ایـن مطالعـه در راسـتاي افـزایش تمایـل       شـده  مطـرح  هاي پیشنهادآمد کمتر، بخشی از انارکاران با در ۀبیمتقسیط حق 
  .استمحصول انار  بیمۀ انارکاران به
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  مقدمه
 هـاي  یماريب انواع ،ها آفت  بروز چراکه ،است اقتصادي هاي یتفعال خطرترینپر از یکی کشاورزي تولید

 از استفاده ،رو ینااز . کند وارد کشاورزان به زیادي خسارت است ممکن وهوا آب ناگهانی تغییرات و گیاهی

 بسـیار  اهمیتـی  و خاص جایگاهی برداران، بهره میان در آن توزیع طریق ازضرر و زیان  کاهش  منظور به بیمه

در  زارعـان  هـاي واکنش ترینکاربردي از کشاورزي یکی صوالتمح بیمۀ ).1387احمدآبادي،   اهللا ینع( دارد
 بیمـۀ  درواقـع  .اسـت  درآمـد  بـراي حداکثرسـازي   مناسـب  حلـی  راه و ریسـکی  هاي احتمالی برابر ضرر و زیان

بـار آن را   یـان ز آثـار و  هـاي احتمـالی را بپذیرنـد    ضرر و زیان کشاورزان است تا روشی کشاورزي محصوالت
 از عقالیی رفتار یک کشاورزي محصوالت بیمۀ بنابراین. است بگذارند اشتراك بهگر  بیمههاي  همراه با بنگاه

 ترکیـب  مناسـب  انتخـاب  و تولیـد  کـاهش  از جلـوگیري  بـراي  به ضرورت بنا که است تولیدکنندگان سوي

 بـر برا در را تولیدکننـده  خـالص  درآمـد  بتوانـد  کـه  ايبیمـه  قـرارداد  انعقـاد  و بـا  گیـرد مـی  صـورت  هانهاده

در کشـورهاي   یـژه و بـه  ،بیمـه  ).2003، 1ماهول و رایـت (شود می انجام کند، بازار حمایت و تولید هاي یسکر
ـ فزاینـده   طور به چراکه، دارد زیادي بسیار و اهمیت است مفید یافته توسعهکمتر  غـذا یـک هـدف سیاسـی      ۀتهی
اي مـالی دولـت از بیمـه مفیـد و سـودمند      هـ حمایتکه  اندهبه این نتیجه رسید این کشورها ،همین دلیل به. است
 گونـاگون  هاي هدف و ها شکل در کشاورزي محصوالت بیمۀ فائو، آمار طبق ).1987، 2نلسون و لوئمن( است

محصـوالت   بیمـۀ  هـاي برنامه ،توسعه درحالکشورهاي در  ویژه طور به. است شده استفاده کشور 70از  بیش در
بلکـه بـراي تحقـق     ،اي بـراي مـدیریت ریسـک   وسـیله  عنـوان  بـه ورزان مایـت کشـا  ح منظور به تنها نهکشاورزي 

کـه ممکـن   زیاددیگر مثل افزایش دسترسی کشاورزان به اعتبار، ترویج تولید محصـوالتی بـا ارزش    هاي هدف
 بـه آن   و فراهم کردن پایداري بیشتر براي کشاورزي و صنایع مربوط باشد داشته فراوانیاي  است ریسک منطقه

  ).2001، 3واندویر(است دایر شده 

بـر   توانـد مـی  مختلفـی  محصوالت کشـاورزي، پارامترهـاي   بیمۀ زمینۀ در  شده انجام هاي پژوهشبر اساس 
 بـا  )1996( 4بوکویـت  و اسـمیت  .باشـد  مـؤثر  کشـاورزان کشاورزي از سوي  محصوالت بیمۀ پذیرش تمایل و

 سـطح  قبیـل  از مونتانـا، متغیرهـایی   کـاران  گنـدم  سـوي  از کشـاورزي  محصوالت بیمۀ بررسی تقاضاي هدف

میـزان   نوسـانات  ،ها بانک و اعتباري هاي مؤسسه به بدهی با خطر، میزان مواجهه ۀسابق کشاورزان، تحصیالت

                                                                                                                                                  
1- Mahul and Wright 
2- Nelson and Loehman 
3- Vandeveer 
4- Smith and Baquet 
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 .انـد داده تشـخیص  ثرؤمـ  گندم بیمۀ طرح کشاورزان در مشارکت در را بیمه حق نرخ نیز و تولیدي محصول
 گرفت نتیجه وي .پرداخت شمالی ویتنام کشاورزان سوي از بیمه تقاضاي پیمایشی بررسی به )2001( واندویر

 سـطح  و کشـاورزي  و مزرعـه  درآمـد  و فـردي  هـاي ویژگـی  کشـاورزي،  بیمـۀ  هاي ویژگی  و اندازچشم که

که براي کشاورزانی با درآمـد   اي گونه به است، کشاورزي بیمۀ تقاضاي اصلی عوامل از تحصیالت کشاورزان
دیگـر کشـاورزان اهمیـت     هـاي  ویژگـی هاي بیمـه وجـود دارد و   براي مشارکت در برنامه، احتمال بیشتري زیاد

همچنـین آگـاهی کشـاورزان از سـطح پوشـش محصـوالت       . هاي بیمه دارددر برنامه ها آنکمتري در مشارکت 
 از طرفـی کشـاورزان ضـمانت   . براي خرید حق بیمـه دارد  ها آنگیري کشاورزي اهمیت زیادي بر روي تصمیم

نتـایج پـژوهش سـعادتی و     .دهنـد غرامـت پرداختـی کمتـري را تـرجیح مـی      ۀهزینـ محصوالت بیشتر و ) هدتع(
هـاي  فعالیت کشاورزي، سواد، شرکت در برنامـه  ۀسابقنشان داد که همبستگی مثبتی بین سن،  )2010( همکاران

گرسیون نشان داد که درآمد عالوه بر این، نتایج ر. هاي دیم و رضایت از بیمه وجود داردترویجی، مقدار زمین
هـاي ترویجـی و رضـایت از بیمـه،     هـاي دیـم، شـرکت در برنامـه    هاي کشاورزي، مقدار زمینحاصل از فعالیت

 کرباسی و کامبوزیا .دهنددرصد از کل واریانس را توضیح می 9/53ثر بر پذیرش بیمه هستند که ؤفاکتورهاي م
کشـاورز،   ۀسـاالن ، درآمد هاي کشاورزي زمین ورزان، مالکیتکه بین میزان تحصیالت کشا ندنشان داد) 1382(

 بیمـۀ  نسـبت بـه   هـا  آنبه بیمه کردن محصوالت و نگـرش مثبـت    ها آنتمایل  ،سطح زیر کشت کل محصوالت
داري بین سطح زیـر  همچنین ارتباط منفی و معنی. داري وجود دارد محصوالت کشاورزي ارتباط مثبت و معنی

 نشـان ) 1385( میردامـادي فرجـی و  بررسـی   .شاورزان با پذیرش بیمه وجود داردکشت کل محصوالت و سن ک

هـا و   هـدف  از آگـاهی  کشـت،  زیـر  سـطح  فعالیـت باغـداري،   ۀسـابق  سـواد،  سطح متغیرهاي بین که دهدمی
 بـا  تمـاس  هـاي  مرتبـه  تعـداد  ترویجـی،  -آموزشـی  هـاي کـالس  در شرکت باغی، محصوالت بیمۀ هاي فایده

 ولـی  داشـته  وجـود  دارمعنی و مثبت رابطه باغی محصوالت بیمۀ پذیرش میزان با بیمه انکارشناس و مروجان
  .داشته است وجود دارمعنی و معکوس ۀرابط باغی محصوالت بیمۀ پذیرش میزان و سن متغیر مستقل بین

زراعـی و دامـی صـورت     محصـوالت  بیمـۀ  تمایل و تقاضـاي  ۀزمیندر  شده انجامهاي تاکنون بیشتر پژوهش
اي در شهرستان نطنز، انار جایگاه ویـژه . است شده توجهمحصول انار یژهو به ،محصوالت باغیکمتر به گرفته و 

 ةمیـو  ینتـر  مهم عنوان بهاین محصول . دارد به لحاظ اشتغال و ارزش در صادرات و کسب درآمد براي باغداران
این شهرسـتان   ةامامزادآن در بخش  ةمدعهکتار که  1300تولیدي شهرستان نطنز، با سطح زیر کشتی در حدود 

 فراوانـی از نوع نادر است و ارزش صـادراتی   بیشترهزار تن تولید دارد که چون رقم آن  26است، ساالنه حدود 
). 1392پرتـال جهـاد کشـاورزي شهرسـتان نطنـز،      (شـود   میدرصد آن به خارج از کشور صادر  30دارد، تقریباً 
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بـه شـهرها در ایـن شهرسـتان دارد و بـه لحـاظ        روسـتائیان  وگیري از مهاجرتهمچنین انار، نقش بسزایی در جل
 يوهـوا  آبآب نیز، گیاهی مناسب براي مصرف کارایی  ازنظرو  بسیاري دارد، ن ارزش اقتصادي نیز ارزآوري

نیـز، هماننـد دیگـر تولیـدات کشـاورزي، بـا        بـاارزش تولید این محصول . رودشمار می بهخشک شهرستان نطنز 
هاي بسـیاري  ها و خسارتروست که زیانروبهو سرمازدگی  یسال خشکمانند بسیاري  ناپذیر بینی یشپ تخطرا

، 1386بر اساس گزارش جهاد کشاورزي شهرستان نطنز، در اثر سرمازدگی سال . کندرا به انارکاران تحمیل می
بالیـاي  در اثر ایـن  . است واردشدهخسارت  در این شهرستان انار ویژه ، بهاز محصوالت باغی درصد 90تا  80به 

پـس از سـرمازدگی مـذکور،    . ندا همتحمل شد تاکنون هاي اقتصادي و اجتماعی زیادي راباغداران زیان طبیعی،
آتی بیشتر خواهـد   يها سالدر  یسال خشکبسیاري از انارکاران بر این باورند که بالیایی همچون سرمازدگی و 

محصول انار در شهرستان نطنـز، رشـد چنـدانی را نشـان نـداده       بیمۀ ادرت بهبررسی آمارهاي مب که یدرحال. بود
هاي فردي، اجتماعی و اقتصادي انارکاران شهرستان نطنز و تـأثیر  هدف این مطالعه، بررسی سازه بنابراین .است

  .محصول انار بوده است بیمۀ بر تمایل ایشان به ها آن

  روش تحقیق
 یبررسـ فـردي، اجتمـاعی و اقتصـادي     يها سازهعد انار در سه ببیمۀ مایل به بر ت مؤثردر این مطالعه، عوامل 

کشـاورزان در رابطـه    دانشمیزان ، عالیت باغداريف ۀسابقده، تعداد اعضاي خانوا ،سندر بعد فردي، . شده است
میـزان  عد اجتمـاعی بـه   در ب. شود میبررسی گریزي  ریسک  ۀدرج، نگرش کشاورزان نسبت به حق بیمهبا بیمه، 

عـد اقتصـادي نیـز بـه     در ب. شـود  مـی مشارکت اجتماعی و میزان استفاده از منابع اطالعاتی در رابطه با بیمه توجه 
، سـال گذشـته   سـه دریافت وام در طـول  ، میزان بدهی ،میزان کل درآمد ساالنه، نوع شغل اول، مساحت باغ انار

  .شودپرداخته می، مندي از وام دریافتییتمیزان رضاو  میزان وام دریافتی

ـ  از پـژوهش  ایـن  شناسیو روشبوده  1تحقیق حاضر از نوع تحقیق پیمایشی  بـودن  هـدف، کـاربردي   ۀجنب

 ۀجامعـ . استمیدانی  هايپژوهش نوع اجراي آن از ةشیو و است همبستگی ـآوري اطالعات، توصیفی   جمعو
محصـول انـار در ایـن شهرسـتان      کـه قطـب   اسـت  شهرستان نطنز ةامامزادباغداران بخش  ۀهمشامل  آن آماري

آبـاد،  آبـاد، ده آبـاد، اریسـمان، متـین   هـاي فمـی، عبـاس    آبـادي هاي این بخـش،   از بین آبادي .شود محسوب می
انتخـاب  . هـاي ایـن بخـش انتخـاب شـدند      از بـین آبـادي  تصـادفی سـاده    ةشیورود به خالدآباد، سرآسیاب و باد

انارکـار بـوده   فـر  ن 3153 آماري شـامل  ۀجامع. شده است انجام فیگیري تصادنمونهروش  نیز باباغداران نمونه، 

                                                                                                                                                  
1- Survey Research 
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 ،آوري اطالعات در این پـژوهش ابزار جمع. نفر برآورد شد 250 حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران است که
 .شده است یید أت هاي متخصصاننظر براساس ها آن 1روایی صوريکه هاي باز و بسته بوده با پرسش نامه پرسش

، خـارج از  کـاران نفر از انار 30 طی آن انجام شد که 2راهنما پژوهشنیز یک  نامه پرسش بررسی پایایی منظور به
سنجش میـزان پایـایی ابـزار سـنجش، اجـرا شـد و        منظور بهآلفاي کرونباخ  ۀمحاسبآزمون . شدندنمونه انتخاب 

ـ   89درصد تا  78ضریب آلفا در رابطه با متغیرهاي پژوهش بین  ۀدامن دسـت آمـد کـه میـانگین آن در     هدرصـد ب
  .شد وتحلیل یهتجز 17 ۀنسخ Spssآماري  افزار نرمها با استفاده از داده یتدرنها. درصد بوده است 80حدود 

محصـول   ۀبیمـ مبـادرت بـه    برايمتغیر تمایل به بیمه به لحاظ مفهومی، عبارت از میزان رغبت و نیت باغدار 
که در قالب طیف لیکرت پـنج مـوردي تـدوین     سؤال 11 یلۀوس بهدي، این متغیر به لحاظ کارکر. استانار خود 

طیـف لیکـرت بـا توجـه بـه      (اي بـوده اسـت    مقیاس سنجش آن از نوع فاصله ،یجهدرنتو  سنجیده شد بود،  شده
بسیار کـم؛ کـم؛    ۀدامننظر؛ موافق؛ بسیار موافق و یا از  بسیار مخالف؛ مخالف؛ بی ۀدامنیا گویه، از  سؤالماهیت 

گریزي به لحاظ مفهومی، میزان گریز و اجتنـاب   ریسک ۀدرجمتغیر ). شود وسط؛ زیاد؛ بسیار زیاد تشکیل میمت
ایـن متغیـر بـا پـنج گویـه در قالـب طیـف لیکـرت         . اسـت با درصدي خطر  توأمبردار از کارهایی است که  بهره

 احتمـال شکسـت نسـبتاً     هـا  آندر  هایی کـه  هایی همچون میزان تمایل باغدار به انجام فعالیت گویه(شد سنجیده 
وام بـراي شـروع    دریافـت ؛ میزان ترجیح او براي مبادرت به کاشت محصوالت جدید؛ میزان تمایل به ستزیاد

در بـازار  گـران  یک فعالیتی که در آن احتمال سودآوري باشد؛ میزان ترجیح او به کاشت محصوالت با قیمـت  
مقیـاس آن از   یجـه درنت). ولی با ضمانت گرانهاي با قیمت  نهال ولی بدون تضمین خرید؛ میزان رغبت به خرید

میـزان   یرنـدة دربرگمتغیر میزان دانش کشاورزان در رابطه با بیمـه بـه لحـاظ مفهـومی،     . اي بوده است نوع فاصله
 ۀبیمـ  هاي ها وفایده هدفمحصول انار،  ۀبیمدانش و اطالعات کشاورز از نوع خدمات بیمه، میزان سطح پوشش 

طیـف لیکـرت    صـورت  بـه و بـه   سؤالول انار بوده است که به لحاظ کارکردي سنجش آن در قالب هفت محص
متغیر نگرش باغدار نسبت به حق بیمـه، بـه لحـاظ مفهـومی     . ، سنجیده شد)اي از نوع مقیاس فاصله(پنج موردي 

سب بودن زمان پرداخـت آن  پرداخت حق بیمه، میزان و منا ةنحوهاي باغداران انار نسبت به  دیدگاه یرندةدربرگ
منظـور  . سنجیده شـد  اي  در قالب طیف لیکرت پنج موردي و در مقیاس فاصله سؤالپنج  یلۀوس بهبوده است که 

از متغیر مشارکت اجتماعی، میزان فعال بودن باغدار و مشارکت فیزیکی و فکـري او در امـور اجتمـاعی محـل     
در قالـب   سـؤال ، هفـت  در حـال سـنجش   از باغـداران  زندگی خود بوده است که براي سنجش کارکردي آن،

                                                                                                                                                  
1- Face Validity 
2-  Pilot Study  
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متغیـر میـزان   . سـنجیده شـد   اي، متغیـر مـذکور    طیف پنج موردي لیکرت، پرسیده شد و در قالب مقیاس فاصله
منـابعی کـه او در طـی سـه سـال گذشـته        بـارة استفاده از منابع اطالعاتی در رابطه با بیمه با پرسـش از باغـدار در  

هـاي  ایـن منـابع شـامل کـالس    . سـنجیده شـد   محصوالت کشاورزي اطالعات کسب کنـد،  ۀبیم بارةتوانسته در
، بروشورها یا تماس با مروج، کارشناسان کشاورزي ها ههاي تلویزیونی، رادیویی، مجل آموزشی، برنامه ـ  ترویجی

 .یا کارشناسان بیمه بوده است

  و بحثنتایج 
  هاي فرديسازه - الف

هـاي فـردي،   سـازه بـین   از دهـد  مـی نشـان   )ANOVA( واریانسآماري تحلیل آزمون از  آمده دست بهنتایج 
فعالیـت باغـداري، دانـش در     ۀسابق، هاي مختلف سنیمحصول انار در بین گروه بیمۀ ها بهمیزان تمایل آزمودنی

ر کـه د  طـور  همان .است داشتهداري تفاوت معنی گریزي ریسک ۀدرجرابطه با بیمه، نوع نگرش نسبت به بیمه و 
هـاي مختلـف سـنی داراي    محصول انـار در بـین گـروه    بیمۀ ها بهمیزان تمایل آزمودنی، شده دادهنشان  1جدول 

دلیـل   بـه تر  ان جوانانارکار، 1بر اساس نتایج آزمون تعقیبی. بوده است 01/0 احتمالداري در سطح تفاوت معنی
 هداشـت تمایل کمتـري بـه بیمـه     ،ا تهدید کندر ها آنکه ممکن است باغ  هاییخطر زکمتر و آگاه نبودن ا ۀتجرب
کشـاورزي   امـر  در ترزیـاد  تجربـۀ  ،درنتیجـه  و بیشـتر  سـنی  متوسط داشتن لحاظ به سال 60تا  30ان انارکارولی 

 محصـوالت  بیمـۀ  طریـق  از دلیـل،  همـین  به و است شماربی خطرهاي با توأم فعالیتی کشاورزي که ندا هدانست می
 پـذیري  ریسکقدرت  وسیله بدین تا کردند خود کشاورزي تولیدات اطمینان ضریب افزایش به اقدام کشاورزي

کمتر نسبت بـه   پذیري انعطافکهولت سن و  دلیلبه ،سال 60 بیش از کشاورزاناز طرفی  .دهند افزایش را خود
  .اند قرارگرفته، در یک حالت بینابین )بیمه( جدید هاي طرح

 هـا بـه  میزان تمایل آزمودنیمیان بر اساس نتایج آزمون تحلیل واریانس ، فعالیت باغداري ۀسابقدر ارتباط با 
داري در سـطح احتمـال   فعالیت باغداري تفاوت معنی و هاي متفاوت با سابقههاي محصول انار در بین گروه بیمۀ
عالیـت  ف ۀسـابق  سـال  10ها که کمتـر از  بین گروهی از آزمودنی تعقیبیبر اساس نتایج آزمون . شد مشاهده 01/0

داري  اند، اخـتالف معنـی  سال داشته 20تا  10فعالیت باغداري بین  ۀسابقهایی که با آزمودنی ،اندباغداري داشته
و  فعالیـت باغـداري داشـته    ۀسابقسال  10هایی که کمتر از توان گفت، آزمودنیبا توجه به نتایج می. شد مشاهده

بیشـتر، تمایـل کمتـري     ۀتجربـ بیشتر فعالیت باغـداري و   ۀسابقا هاي بنسبت به آزمودنی ،اندکمتري داشته ۀتجرب

                                                                                                                                                  
1- LSD 
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، آگـاهی کمتـري نسـبت بـه     تر تجربه کماین بدین دلیل است که افراد . اندباغ خود داشته محصول بیمۀ نسبت به
محصـول انـار    بیمـۀ  ضـرورت کمتـري را بـراي    درنتیجـه انـد و   ، داشـته کند ها را تهدید می باغ آنکه هایی خطر

 20هایی که بیشتر از اند با آزمودنیسال داشته 10کمتر از  ۀسابقهایی که بین آزمودنی اگرچه. انددهاحساس کر
بیشـتر از   هـا  آن ۀبیمـ نشده ولی تمایل به  ي مشاهدهدارمعنیتفاوت از نظر آماري  ،اندباغداري داشته ۀتجربسال 

 .بوده است) سال 10کمتر از ( تر تجربه کمباغداران 

  متغیر مستقل ۀمقایس )ANOVA(تحلیل واریانس  ایج آزموننت-1جدول 
  و متغیر وابسته میزان تمایل به بیمه 

 سطح
 
 داري معنی

 آزادي ۀدرج میانگین مربعات F میزان
مجموع 
 مربعات

 مستقل متغیر سطح میانگین

  
01/0  

 

  
76/3 

  
99/313  
41/83 

3 

245  
248  

99/941  
61/20436  
60/21378 

b96/33  لسا 30کمتر از 

  سن
a01/40 30 سال 45 تا 
a92/39 45  سال 60تا 

ab68/37  سال 60بیشتر از 

002/0  
 

06/5  
 

85/415 

16/82 

3 

245  
248 

55/1247 

05/20131 

60/21378 

b90/35  سال 10کمتر از 

فعالیت  ۀسابق
 باغداري

a32/42 10  سال 20تا 
ab14/39 20  سال 30تا 
ab29/39  سال 30بیشتر از 

0001/0 44/49 
95/3064 

98/61 

2 

246  
248 

902/6129 

70/15248 

60/1378  

a27/45 زیاد 

 سطح دانش
b46/39 متوسط 

c56/31 کم 

0001/0 31/34 
59/2331 

94/67  
 

2 

246  
248 

19/4663  
40/16715  
60/21378 

b92/33 منفی 
 نسبت نگرش نوع

 بیمه حق به
a98/41 متوسط 
a21/43 مثبت 

001/0 96/6 
02/573 

24/82 

2 

246  
248  

05/1146 

54/20232  
60/21378 

a51/42 کم 
-ریسک ۀدرج

 گریزي
a55/39 متوسط 
b15/36 زیاد 

  .تحقیق هاي یافته: مأخذ
a,b,ab 11- 54: دامنه. اند داشتهن 01/0در سطح احتمال  داري معنییکسان تفاوت  هاي حرفبا  هاي میانگین.   
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 هـاي  سـطح محصـول انـار در بـین     ۀبیمـ هـا بـه   بر اساس نتایج آزمون تحلیل واریانس میزان تمایل آزمودنی
مشـاهده شـده    01/0داري در سـطح احتمـال   محصوالت کشاورزي، تفاوت معنی ۀبیممختلف دانش در رابطه با 

در رابطـه   زیادبا سطح دانش  هاي آزمودنی، تعقیبیآزمون ، بر اساس نتایج شود میمشاهده که  گونه همان. است
ان انارکـار  حـال  درعینداشته و  اندكشتري نسبت به دو گروه آزمودنی با سطح دانش متوسط و یبا بیمه تمایل ب

، درنتیجـه پـس   .انـد ، تمایل بیشتري بـه بیمـه داشـته   متوسط، نسبت به انارکاران با سطح دانش کمبا سطح دانش 
 ۀبیمـ تمایـل کمتـري بـه     انـد، محصوالت کشاورزي داشـته  ۀبیمدانش و آگاهی کمتري در رابطه با ی که گروه

نتیجه گرفت که میزان آگـاهی و دانـش کشـاورزان در     گونه اینتوان می بنابراین .محصول انار داشته و باعکس
  .داشته است ها آننقش مؤثري در تمایل و پذیرش بیمه از سوي  ،محصوالت کشاورزي ۀبیمرابطه با 

بـر اسـاس نتـایج آزمـون     ، محصوالت کشاورزي ۀبیمنوع نگرش نسبت به حق در خصوص متغیر مربوط به 
نوع نگرش متغیر مستقل مختلف  هاي سطح محصول انار در بین  ۀبیمها به تحلیل واریانس میزان تمایل آزمودنی

بر اساس . استمشاهده شده  01/0ل داري در سطح احتمامحصوالت کشاورزي، تفاوت معنی ۀبیمنسبت به حق 
کـه نگرشـی    گروهیدر مقایسه با  ند،ا هداشت ۀبیمانی که نگرشی منفی نسبت به حق انارکار، آزمون تعقیبی نتایج

بـین   ،اگرچه میزان تمایـل بـه بیمـه   . اند داشته محصول انار  ۀبیم، تمایل کمتري به ندا هداشتدر حد وسط و مثبت 
ان بـا  انارکـار دار نشده، اما میانگین میزان تمایل در بـین  و متوسط از نظر آماري معنی مثبت ان با نگرشیانارکار

انی کـه  انارکـار  دیگـر  عبـارت  بـه . در حد وسـط، بیشـتر بـوده اسـت     گروهنگرش مثبت به حق بیمه در مقایسه با 
نفی بـه حـق   که نگرشی متوسط و م گروهینسبت به  ند،ا هداشتمحصوالت کشاورزي  ۀبیمنگرشی مثبت به حق 

 ).1 جـدول (اند بوده برخوردار بودمحصول انار  ۀبیمتمایل بیشتري براي از ، ندا هداشتمحصوالت کشاورزي  ۀبیم
 محصـول انـار در بـین    ۀبیمـ هـا بـه   یـزان تمایـل آزمـودنی   دهـد م نشان می گریزيریسک ۀدرجهمچنین بررسی 

، در بـر اسـاس نتـایج    .دارد 01/0تمـال  داري در سـطح اح گریزي، تفاوت معنیریسک ۀدرجمختلف  هاي سطح
گریـزي کـم و متوسـط در    ریسـک  ۀدرجـ بـا   گروهانار،  محصول ۀبیمها نسبت به رابطه با میزان تمایل آزمودنی

شاید بتوان دلیل . اند همحصول انار داشت ۀبیمگریزي زیاد، تمایل بیشتري براي ریسک ۀدرجمقایسه با باغداران با 
یـک   عنـوان  بهمحصوالت کشاورزي را  ۀبیمگریزتر طرح که باغداران ریسک کردتنباط اس گونه ایناین امر را 
بـه میـزان بیشـتري از آن     ند،ا هبودگریز کنند و باغدارانی که کمتر ریسکنگرند و از آن اجتناب میریسک می
-ریسـک  ۀدرجـ ن بـا  در مقایسه بـا باغـدارا   ند،ا هبودگریز همچنین باغدارانی که بیشتر ریسک. کننداستقبال می

و چون بیمـه نیـز از دیـد      دهنداها واکنش مثبت نشان گریزي کمتر، بسیار محتاط عمل کرده و نسبت به نوآوري
  .ندا هدادتمایل کمتري به آن نشان نداشتند،  آن دربارة زیادي آگاهیشد که یک نوآوري محسوب می ها آن
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بـین تعـداد اعضـاي     01/0 احتمـال اري در سـطح  دمعنـی  ۀرابطـ ، آزمون همبستگی پیرسون 2 جدولبر طبق 
تحلیـل   گونـه  ایـن یافته را دلیل این بتوان شاید . محصول انار نشان داده است ۀبیمها به خانواده و تمایل آزمودنی

بـراي کـاهش نگرانـی و     بنـابراین  کـرده،  سرپرست خانواده احساس مسـئولیت بیشـتري   ،که در این مواقع کرد
 .راهکاري براي افزایش اطمینان و کاهش نگرانی، مناسب دیده است عنوان بهبیمه را افزایش اطمینان خاطر، 

 بین متغیرهاي تعداد اعضاي خانواده و تمایل به بیمه پیرسون نتایج آزمون ضریب همبستگی -2جدول 
 متغیرها )r(ضریب همبستگی  )P( داري معنیسطح 

 تعداد اعضاي خانواده 169/0 008/0

  هاي تحقیقهیافت: مأخذ    
  

  هاي اجتماعیسازه - ب
محصول انار  ۀبیمها به بر طبق نتایج آزمون تحلیل واریانس، میزان تمایل آزمودنی دهد مینشان  3جدول 

بر اساس . دارد 01/0داري در سطح احتمال مختلف میزان مشارکت اجتماعی، تفاوت معنیهاي  سطحدر بین 
با سطح مشارکت  انارکارانبا  در مقایسه  شارکت اجتماعی کم م با سطح  انارکاران ،نتایج آزمون تعقیبی
با میزان مشارکت اجتماعی در حد  انارکاراناز طرفی . ندا هداشت، تمایل کمتري به بیمه عالی اجتماعی متوسط و 

-پس می. ندا هداشتمحصول انار  ۀبیم، تمایل کمتري به عالی با مشارکت اجتماعی  گروهمتوسط در مقایسه با 

بیشتر با همکاران  وآمد رفتدلیل  به عالی،با میزان مشارکت اجتماعی  که افراد دانست گونه اینرا  آنوان دلیل ت
تر در روابط اجتماعی خود از از طرفی افراد اجتماعی. باشد ایجادشده ها آنگزار، تمایل به بیمه کردن در بیمه
  ).3 جدول( اند پیدا کردهتمایل بیشتري سبت به آن شان نسبت به بیمه بیشتر شده و ن مختلف آگاهی هاي راه

  متغیر وابسته میزان تمایل به بیمه و مستقل متغیر ۀمقایس تحلیل واریانس نتایج آزمون -3جدول 
 سطح

 داري معنی 
F میزان 

میانگین 
 مربعات

درجه 
 آزادي

مجموع 
 مربعات

 میانگین
سطوح متغیر 

 مستقل
 متغیر

0001/0  
 

21/8  
 

17/669 

46/81  
 

2 

246  
248  

34/1338 

25/20040  
60/21378 

a77/39 اجتماعی مشارکت زیاد 
b08/37 متوسط 
c66/29 کم 

0001/0  
  
 

47/14  
  
 

25/1125 

75/77  
 

2 

246  
248 

50/2250 

10/19128  
60/21378 

 a46 منابع از استفاده میزان زیاد 
 متوسط b21/41 بیمه با رابطه در اطالعاتی

c41/36 کم 

  تحقیق هاي یافته: مأخذ
a,b,ab اند نداشته 01/0در سطح احتمال  داري معنییکسان تفاوت  هاي حرفبا  هاي میانگین.  
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 01/0داري در سـطح احتمـال   تفـاوت معنـی  ، میزان استفاده از منابع اطالعاتی در رابطه با بیمـه در خصوص 
 ۀبیمـ ی کـه از منـابع اطالعـاتی بیشـتري در رابطـه بـا       کـاران انار، بر اساس نتایج آزمون تعقیبـی . شود میمشاهده 

ی که دسترسـی  گروهنسبت به  ،انداند و دسترسی بیشتري به این منابع داشتهمحصوالت کشاورزي استفاده کرده
از منابع اطالعاتی در رابطه با بیمه در حد متوسط و کم بوده، تمایل بیشتري بـه بیمـه کـردن بـاغ      ها آن ةاستفادو 
از منـابع اطالعـاتی در حـد متوسـط بـوده اسـت،        ها آن ةاستفادکه میزان  انارکارانیهمچنین . اندر خود داشتهانا

تمایـل بیشـتري بـه بیمـه     ، انـد نسبت به باغدارانی که به میزان کمی از منابع اطالعاتی در رابطه با بیمه بهـره بـرده  
اند، به میزان اطالعاتی بیشتري بهره برده هاي کانالنابع و این امر بدین دلیل است که باغدارانی که از م. اند داشته

  .اند پیداکردهو تمایل بیشتري به بیمه  آگاهی یافتهمحصوالت کشاورزي  ۀبیمهاي  ها و فایده هدفبیشتري از 

  هاي اقتصاديسازه -ج
 هـاي  سـطح بـین   محصـول انـار در   بیمـۀ  ، میزان تمایل به)4جدول ( با توجه به نتایج آزمون تحلیل واریانس

بر طبـق نتـایج آزمـون تعقیبـی،     . است داشته 01/0داري در سطح احتمال مختلف مساحت باغ انار، تفاوت معنی
محصـول انـار    بیمـۀ  تمایل بیشتري بـراي  ،است هکتار بوده 5/0 بیش از ها آنهایی که مساحت باغ انار آزمودنی

، همچنـین  که باغ بیشتري در اختیار دارنـد  انارکارانیبیمه براي بودن  صرفه بهتواند بیانگر  این یافته می. اندداشته
 محصـول  ارزش کـافی  نبـود  درنتیجـه با مساحت باغ کمتر و   کمبودن نقدینگی و درآمد  بودکم هایی که با آن

) 1993( گـودوین و ) 1382(کرباسی و کامبوزیـا   هايهاي مذکور مطابق با یافتهیافته. )4 جدول(باشد ،اند مواجه
کشـاورزي و دامـداري بـوده     هـا  آن) اصلی( اولهایی که شغل ، بین آزمودنیتعقیبیبر طبق نتایج آزمون  .تاس

کـه   انارکارانی که طوري به ؛است مشاهده شدهداري تفاوت معنی اند، کارمند بوده در اصلکه  هایی آن با ،است
کـه   استنباط کرد گونه اینتوان  یل این امر را میدل. اندمحصول انار داشته بیمۀ تمایل بیشتري به اند، کارمند بوده

  یجـه درنت ، مهـارت بیشـتري در شـغل خـود داشـته      ،کشاورزي و دامـداري بـوده   ها آنکه شغل اصلی  انارکارانی
 هـا  آن) اصـلی ( اولهایی که شـغل  از طرفی بین آزمودنی .اند نسبت به خود اطمینان بیشتري براي موفقیت داشته

بـر  . داري وجود داشـته اسـت  تفاوت معنی ،کارگري بوده ها آنصلی هایی که شغل اآزمودنیبا  ،بوده يکارمند
هایی که شـغل اصـلی   به بیمه در بین دو گروه کارمند و کارگر، آزمودنی انارکاراناساس میانگین میزان تمایل 

 بیمـۀ  بیشـتري بـراي  بـوده، تمایـل    يکـارگر  ها آنهایی که شغل اصلی نسبت به آزمودنی ،بوده يکارمند ها آن
کـه کارمنـدان نسـبت بـه کـارگران درآمـد        گفت در توجیه این یافته بتوان شاید . دیده شده استمحصول انار 
 .)4 جدول( اندتمایل بیشتري براي بیمه کردن باغ انار خود داشته درنتیجه ،بیشتري داشته

هـایی کـه   ، بین آزمـودنی تعقیبیزمون بر اساس نتایج آ ،مختلف میزان درآمد ساالنه هاي سطح در ارتباط با
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 سـه میلیون تومان و کمتر از  ششتا  سههایی که بین اند با آزمودنیمیلیون تومان درآمد ساالنه داشته 10بیشتر از 
معنی است که در بـین ایـن سـه گـروه،      بداناین . وجود داشته است دارياند، اختالف معنیمیلیون تومان داشته

نتـایج  . انـد محصول انار خـود داشـته   بیمۀ اند، تمایل بیشتري برايبیشتري داشته ۀساالنمد هایی که درآ آزمودنی
  .ستهمسو) 1382( کامبوزیاهاي کرباسی و مذکور با یافته

  و متغیر وابسته میزان تمایل به بیمه ستقلمتغیر م ۀمقایس )ANOVA(تحلیل واریانس  آزمون نتایج-4جدول 
  سطح

 داري عنیم
 Fنمیزا

گین میان
 مربعات

 ۀدرج
 آزادي

مجموع 
  مستقل متغیر متغیر هاي سطح میانگین  مربعات

  
008/0 

  
96/4 

  
76/414  

53/83 

2  
246  
248 

51/829  
08/20549  
60/21378  

 

b26/37  انار باغ مساحت هکتار 5/0کمتر از 
a70/40 5/0  هکتار 1تا 

a59/41  هکتار 1بیشتر از 

002/0 22/5 
64/426  

60/81 

3  
244  
247 

93/1279 

58/19911  
51/21191 

b70/37 نوع شغل اول کشاورزي و دامداري 
a03/42 کارمند 

ab82/38 آزاد 

b18/32 
  کارگر
 

001/0 45/5 
18/446  

79/81  

3  
245  
248 

54/1338 

05/20040  
60/21378 

b48/37  درآمد 3کمتر از  
 6تا  b70/36 3 )میلیون تومان( 

ab59/39 6  10تا 
a78/42  10بیشتر از 

0001/0  
 

52/8 
04/669  

50/78 

3  
244  
247 

14/2007 

95/19155  
09/21163 

b08/34 بدهی میزان بدون بدهی  
 5کمتر از  a23/40 )تومان میلیون(

a79/38 5  10تا 
a80/41  10بیشتر از 

0001/0 71/5 
20/344  

24/60 

4  
123  
127 

83/1376 

40/7410  
24/8787 

a60/44 مندي یتمیزان رضا خیلی راضی
 راضی b85/38 از وام دریافتی

b72/35 تفاوت بی 
b35/35 ناراضی 

ab90/39 خیلی ناراضی 

  تحقیق هاي یافته: مأخذ
a,b,ab اند نداشته 01/0مال در سطح احت داري معنییکسان تفاوت  هاي حرفبا  هاي میانگین.   
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مندي از وام یتمیزان بدهی، استفاده از تسهیالت بانکی، میزان وام دریافتی و میزان رضاهمچنین در ارتباط با 
بـراین  . اسـت  01/0در سطح احتمال  داري معنیاختالف  وجودکی از حانتایج آزمون تحلیل واریانس ، دریافتی
اند، تمایل بدهی داشته ،مختلف هاي سطحکه در  هایی گروهنسبت به  ،اندهایی که بدهی نداشتهآزمودنیاساس، 

کـه   اسـتدالل کـرد   گونـه  ایـن در رابطه با ایـن یافتـه بتـوان    شاید . است داشته وجود محصول انار بیمۀ کمتري به
کـه ایـن بـا    اند یا دیگران اقدام کرده ها بیشتر به قرض کردن پول از بانک ،اندبوده پذیرتر ریسککه انارکارانی 

هـایی کـه از وام دریـافتی    ، بین میانگین تمایـل آزمـودنی  به نتایج آزمون تعقیبی بنا .دارد هاي قبلی مطابقتیافته
-اند، اختالف معنـی گروهی که از وام دریافتی خیلی ناراضی بوده جز بهدیگر  هاي گروهاند با راضی بودهخیلی 

  .داري وجود داشته است

بـا   هـایی  گـروه نسـبت بـه    ،انـد هایی که از وام دریافتی خیلی راضی بودهآزمودنی ،4 جدولبر اساس نتایج 
در رابطـه بـا ایـن یافتـه     شـاید  . اندمحصول انار داشته بیمۀ مندي، تمایل بیشتري برايیتکمتري از رضا هاي سطح
پـس   ،اسـت متـولی بیمـه   کشاورزي هم متـولی پرداخـت وام و هـم     که چون بانک سخن گفت  گونه اینبتوان 

انـد؛   داشته نیز نسبت به بیمه را نگرش، همان اندداشتهکشاورزي در رابطه با وام نسبت به بانک  افرادکه  نگرشی
هـا، بـین میـزان تمایـل     میانگین ۀمقایساینکه،  درنهایت .پیدا کرده است عمومیت تا حدودي یعنی همان دیدگاه

 همچنـین . نداشـته اسـت   داري معنیان وام دریافتی اختالف مختلف میز هاي باغ انار در سطح بیمۀ ها بهآزمودنی
 دوگروهیمحصول انار بین  بیمۀ ها بهکه بین میانگین تمایل آزمودنی نشان داد استیودنت_آزمون تی هاي نتیجه

داري انـد، اخـتالف معنـی   اند و گروهـی کـه وام دریافـت نکـرده    سال گذشته وام دریافت کرده سهکه در طول 
  .استوجود نداشته 

  محصول انار بیمۀ ن بهانارکاراثر بر تمایل ؤم هايهمزمان سازهتعیین 
متغیرهـاي   ۀ دیگـر رابطـ محصول انار و بررسـی   بیمۀ متغیر میزان تمایل به هايتغییربینی میزان پیش منظور به

متغیرهـا بـه   در این تحلیـل، تمـامی   . شد برده بهره 1مرکبمستقل بر روي این متغیر وابسته، از آزمون رگرسیون 
دهد، از بـین متغیرهـاي مـذکور،    نشان می 5 که جدول طور همان. رگرسیونی شدند ۀمعادلوارد  2ايمرحله ةشیو
ي اعضـا  تعـداد «، »یاجتمـاع  مشـارکت  میـزان «، »يکشاورز محصوالت بیمۀ حق به نسبت نگرش نوع« متغیر سه

متغیـر قـادر بـه     سـه ایـن   ،بین متغیرهاي موجـود  که از این بدین معنی است. به ترتیب وارد معادله شدند »رخانوا
 ازايتحلیل رگرسـیونی نشـان داد کـه بـه      .است   همزمان بوده طور بهمحصول انار  بیمۀ به انارکاران تبیین تمایل

                                                                                                                                                  
1- Multiple Regression 
2- Stepwise 
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 مشـارکت  میـزان «، »يکشـاورز  محصوالت بیمۀ حق به نسبت نگرش نوع«یک واحد تغییر در متغیرهاي مستقل 
واحـد در سـطح متغیـر     305/1، 510/0، 015/0تغییراتـی بـه ترتیـب برابـر بـا       »رخانوا ياعضا تعداد«، »یاجتماع

 محصوالت بیمۀ حق به نسبت نگرش نوع«متغیر مستقل . شودایجاد می »محصول انار بیمۀ یل بهمیزان تما« ۀوابست
را  »محصـول انـار   ۀبیمـ  میـزان تمایـل بـه   « وابسـتۀ از میزان تغییرات در متغیـر   16/0حدود  تنهایی به، »يکشاورز

از میـزان تغییـرات در متغیـر     09/0حـدود   تنهـایی  بـه ، »یاجتمـاع  مشارکت میزان« مستقلمتغیر . دهدتوضیح می
، »ارخـانو ي اعضـا  تعـداد « مسـتقل همچنـین متغیـر   . دهدرا توضیح می» محصول انار بیمۀ میزان تمایل به« ۀوابست

-را توضـیح مـی  » محصـول انـار   بیمـۀ  میـزان تمایـل بـه   « ۀوابست از میزان تغییرات در متغیر 04/0حدود  تنهایی به

درصـد از   29قادرنـد   مجمـوع  درنیـز ایـن متغیرهـا     1شده تعدیلبا توجه به مقدار ضریب تعیین ). 5 جدول(.دهد
  .)6جدول ( کنندبینی محصول انار پیش بیمۀ را در میزان تمایل باغداران به هاتغییر

 مؤثر بر تمایل به يها سازه همۀثیر أتعیین ت منظور به ،يا مرحلهیره به روش رگرسیون چند متغنتایج  -5جدول 
  محصول انار بیمۀ

  داري سطح معنی  بتا Bخطاي استاندارد  Bآماره  متغیرها
 Tآماره  

 0001/0 406/0 241/0  015/0  يکشاورز محصوالت بیمۀ حق به نسبت نگرش نوع

 001/0 318/0 149/0 510/0  یاجتماع مشارکت میزان

 032/0 209/0 598/0 305/1  رخانواي اعضا تعداد

Constant= ٦١١/١٠٦ ; F= ١٢٧/٧٨١ ; Sig. F= ٠٠٠/٠             هاي تحقیقیافته: أخذم    
 

در  واردشدهاز متغیرهاي  هرکدامتعیین نقش  منظور بهاي رگرسیون چند متغیره به روش مرحلهـ  6 جدول
  محصول انار بیمۀ میزان تمایل به ۀوابست معادله در میزان تغییرات متغیر

 R2تغییرات  شده تعدیل R2 R2 مرکب R  متغیرها

 163/0 153/0 163/0 403/0 يکشاورز بیمۀ حق به نسبت نگرش نوع

 088/0 233/0 251/0 501/0 یاجتماع مشارکت میزان

 04/0 266/0 291/0 539/0 رخانواي اعضا تعداد

  هاي تحقیقیافته: مأخذ
  
  
  

                                                                                                                                                  
1- R2 Adjust 
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  گیري و پیشنهادهایجهنت

هاي سازه، از بین نشان داد محصول انار بیمۀ به انارکارانهاي مؤثر بر تمایل تبیین سازهدر این مطالعه، 
از فعالیت باغداري بیشتر و تعداد اعضاي خانواده بیشتري داشته و  ۀسابقتر، که نسبتاً مسنگروهی فردي، 

، اندبوده پذیرترریسکهمچنین اند و تر به حق بیمه برخوردار بودهآگاهی بیشتري نسبت به بیمه و نگرشی مثبت
که مشارکت اجتماعی  انارکارانیهاي اجتماعی، سازه ازنظر .اندمحصول انار داشته بیمۀ تمایل بیشتري براي

براي بیمه از  اند، تمایل بیشتريمند شدهداشته و به میزان بیشتري از منابع اطالعاتی در رابطه با بیمه بهره بهتري
توان هاي قبلی در رابطه با نقش مثبت دانش و نگرش بر تمایل به بیمه، میبا توجه به یافته. اندخود نشان داده

با افزایش  ،کنندمختلف در رابطه با بیمه کسب می هاي کانالکه اطالعات بیشتري از  انارکارانیانتظار داشت 
 ن انارکاراهاي اقتصادي سازه. مه، تمایل بیشتري به بیمه داشته باشندنسبت به بی ها آندانش و تغییر نوع نگرش 

تمایل بیشتري به بیمه  مساحت باغ انار بیشترو  بیشتر ۀساالنبا درآمد  گروهبیانگر این بود که  بررسی شده
 ی که فقط به کشاورزيگروهدر مقایسه با  ،کشاورزي بوده ها آنی که شغل دوم گروههمچنین . اند داشته

در مقایسه  ،اندکه بدهی داشته انارکارانی از طرفی. اندمحصول انار داشته بیمۀ اند، تمایل بیشتري بهاشتغال داشته
همچنین با توجه به نتایج مذکور، . اندمحصول انار داشته بیمۀ اند، تمایل بیشتري بهکه بدهی نداشته گروهیبا 

بیشتر  انارکارانز بیشتر و از طرفی هرچه عملکرد و درآمد هر چه مساحت باغ بیشتر، عملکرد و درآمد آن نی
 نتایجا توجه ب. انداقتصادي بیشتري داشته و تمایل بیشتري براي بیمه کردن داشته ۀصرف ها آنبیمه براي  ،باشد

 بخش در گذاريسرمایه ایجاد امنیت و انارکاران بین در بیمه تمایل بهافزایش  منظور به و پژوهش این
  :شودمیارائه  زیر کشور، پیشنهادهاي يکشاورز

 بیمـه  بـه  نسـبت  را هاآن عمومی آگاهی ، بایدانارکارانسوي  از تمایل به بیمه و پذیرش آن براي افزایش

، ایـن منـابع   اسـت طریق تهیه و تدوین منابع اطالعاتی مختلف در رابطه بـا بیمـه میسـر     از مهم این .افزایش داد
 بـه  کشـاورزان  سـازي آگـاه  ۀزمینـ  در ترویجی -آموزشی هايکالس برگزاري ةددربردارنتواند می اطالعاتی

 ۀتهیـ و  کشاورزان با بیمه نمایندگان و کشاورزي بیشتر مروجان و بهتر برقراري ارتباط، بیمه و اهمیت ها فایده
محصـوالت   بیمـۀ  هـاي هـاي آموزشـی تلویزیـونی و رادیـویی در خصـوص معرفـی هـر چـه بیشـتر طـرح          برنامه
 بیمـۀ  فرهنـگ اسـتفاده از   ءمنظـور ارتقـا  همحصـوالت کشـاورزي بـ    بیمـۀ  هـاي صـندوق  ورزي و نیز فعالیتکشا

 هـاي  سیاسـت  و کارگیري تدبیرها به با گذاران سیاست و مسئوالن تا شودپیشنهاد می .باشدکشاورزي در کشور 

. بندنـد  کـار  بـه  بیمـه  بـه  هـا  آن جـذب  و پـا خرده کشاورزان از حمایت منظور به  مناسبی راهکارهاي حمایتی،
از . کننـد  انارکـاران  هـاي تعاونی هایی چونتشکل در عضویت به تشویق را شود، باغدارانهمچنین توصیه می

بـا   گـروه در مقایسـه بـا    ،انـد که از مشارکت اجتماعی بیشـتري برخـوردار بـوده    گروهی طرفی با توجه به اینکه
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بـه عضـویت در ایـن     انارکـاران بـا تشـویق    بنـابراین  ،انـد داشـته  ، تمایل بیشتري به بیمهکمترمشارکت اجتماعی 
  .شود و بیشتر می تر سریع ها آنبه  رسانی اطالعها، دسترسی و تشکل

نقـدینگی   نداشـتن ، به دلیل پردرآمد گروهنسبت به  درآمد کم انارکاران، دست آمده  به هاي نتیجه بر اساس
مبلـغ   ،شود براي رفـع ایـن مشـکل   پیشنهاد می. اندبه بیمه داشتهکافی در زمان پرداخت حق بیمه، تمایل کمتري 

محصـوالت   بیمۀ بانک کشاورزي به صندوق از سوي، انارکارانوام بدون بهره به نمایندگی  صورت بهحق بیمه 
، مقدار وام مـذکور از خسـارت   ببینندخسارت  ی که انارکاراندر این راستا، در صورت. کشاورزي پرداخت شود

در آن سال خسارت نبیننـد، بعـد از برداشـت محصـول، بـدهی       انارکاران که درصورتیو  شود کسر میپرداختی 
نسـبت بـه حـق بیمـه نیـز بهتـر        ایشانبا اجراي این رویکرد، نوع نگرش . خود را به بانک پرداخت خواهند کرد

 ۀدرجـ بـا   انارکاراناینکه نظر به  .شود میبه بیمه کردن محصوالت خود، بیشتر  ها آنتمایل  درنتیجه ؛خواهد شد
ایـن نقیصـه   . اند، تمایل بیشتري به بیمه داشتهي زیادگریزریسک ۀدرجگروه با در مقایسه با  گریزي کمریسک

تواند تحت تهدیدي که بیمه می خطرهايمحصوالت مختلف و افزایش  بیمۀ توان با افزایش سطح پوششرا می
در . و خسـارات کـاهش داد   هـا  غرامـت بیمـه در پرداخـت   پوشش قرار دهد، همچنین عملکرد صحیح صندوق 

تواند تحت پوشش قرار دهد، با توجه بـه اینکـه از بـین حـوادث     تهدیدي که بیمه می خطرهايرابطه با افزایش 
و از طرفـی   شـده  شـمرده ، آفت کـرم گلوگـاه بیشـترین تهدیـد بـراي بـاغ       انارکارانبراي باغ انار از دید  بار زیان

 بیمـۀ  پوشش زیر هاي خطر ءتوان آفت کرم گلوگاه را جزکند، میا به محصول انار وارد میبیشترین خسارت ر
 .محصول انار توصیه کرد

ی کـه  گروهـ در مقایسـه بـا    ،کشـاورزي بـوده   هـا  آنی که شغل اصـلی  انارکارانبر اساس نتایج این مطالعه، 
محصـول انـار    بیمـۀ  در طـرح ، تمایـل کمتـري بـه مشـارکت     اسـت  شده میمحسوب  ها آنکشاورزي شغل دوم 

و  دسـتی  صـنایع  تبـدیلی،  صـنایع ( درآمـد  کسـب  هاي مناسبزمینه ایجاد با شودمی پیشنهاد بنابراین. اند داشته
 عملکـرد  هـاي  نوسـان درآمدي،  هاي نوسان کاهش ،درنتیجه و )کشاورزي گردشگري روستایی و گردشگري

 بیمـۀ  نسـبت بـه   ، بـا افـزایش درآمـد،    هـا  آن و از طرفـی  کرد جبران _ نیستند پذیر بینیپیش که _  را تولیدي
  .خواهند داد نشانمحصول انار خود، تمایل بیشتري 

مندي یتبیمـه، افـزایش رضـا    هـاي  طـرح کشـاورزان در   تاساسـی بـراي افـزایش مشـارک     هاي اقدامیکی از 
خـود   بـه  نسـبت  رزانکشـاو  نزد در کند سعی باید گربیمه عنوان به کشاورزي بانک. استکشاورزان از بانک 

محـیط   در خـود  ۀوجه افزایش براي  ممکن حد تا به کشاورزان تر مطلوبخدمات  ۀارائبا  و کند ایجاد تعهد
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 هـاي و خواسـته  نیازهـا  بیشتر دیگر، هايبانک با رقابت در بکوشد نیز و کند تالش کشاورزان بین و روستاها

هـاي آتـی صـندوق بیمـه، تشـکیل      و جهت دادن به برنامهبررسی  منظور بهدر آخر،  .کند برآورده را کشاورزان
 متشکل از محققان متخصص در بیمـه، کارشناسـان صـندوق    »کشاورزي ۀبیمانجمن تحقیقات «انجمنی با عنوان 

هـا و  راهنمـایی  ۀارائـ رسد تا عـالوه بـر   وزارت جهاد کشاورزي، ضروري به نظر می متصدیانکشاورزي و  بیمۀ
علمی و اطالعات  هاي پژوهشان صندوق بیمه در برآورد صحیح حق بیمه بر اساس هاي فنی به کارشناسکمک

صحیح و اصالح سیستم اجرایـی بیمـه در مـوارد خـاص، نقـش مهـم خـود را ایفـا کننـد و در جهـت دادن بـه            
کشـورها بـا بـومی کـردن آن و     دیگـر   هاي تجربههمچنین از . کشاورزي ایران مؤثر باشند بیمۀ کالن هاي هدف
محصـوالت کشـاورزي اسـتفاده     بیمـۀ  ادن با شرایط کشور براي بهینه کردن عملکرد و کـارایی صـندوق  وفق د
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Abstract 
The aim of this study is to investigate factors affecting pomegranate growers' tendency 
toward agricultural insurance in Natanz County. Sample size was 250 that were 
selected by Kucran formula collected by questionnaire. Questionnaire reliability was 
examined by Cronbach's Alpha method about 80 percent. Findings revealed that 
willingness to insurance has direct relation with age, background in orchard 
production, number of household members, awareness toward insurance, positive 
attitude about insurance, risk prone, social participator, use of information resources in 
relation to insurance,  annual income, production amount, total area of orchard. 
Moreover, those pomegranate growers that agricultural production was their second 
job, in compare to those who agricultural production was their main job, had more 
tendency toward insurance. Besides, those who got into debt in compare to those who 
did not get into debt had more tendency toward insurance. Using information 
resources to enhance pomegranate growers' awareness toward insurance, delivering 
supportive services for small holder pomegranate growers, and installment of 
insurance amount for those who have less earned income, are some part of those 
recommendations which have been presented in this study in order to enhance 
tendency toward agricultural insurance. 
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