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چکیده 

فعالیت در بخش کشاورزی، به علت اتکای زیاد به طبیعت و وابستگی 

باال  ریسک  با  همراه  فعالیتی  محیطی،  و  جوی  شرایط  و  به  عوامل  آن 

بیمه ی  حمایتی،  مختلف  سیاست های  بین  در  به حساب  می آید. 

مقابله  جهت  مناسب  و  مفید  راه حل  به عنوان  کشاورزی،  محصوالت 

کید بوده است. هدف مطالعه ی  با این خطرات، همواره مورد توجه و تأ

حاضر، بررسی و رتبه بندی عوامل اقتصادی-اجتماعی مؤثر بر پذیرش 

بیمه ی محصول پسته در استان کرمان )مطالعه ی موردی شهرستان های 

رفسنجان و زرند( است. پژوهش، مبتنی بر روش توصیفی-همبستگی 

محتوایی  روایی  باغداران.  از  نفر   6573 از  نفری   120 نمونه  با  است 

کسب نظرات متخصصان و پایایی آن نیز، پس از آزمون  پرسشنامه، با 

کرونباخ آلفا، 0/8 به دست آمده است.  مقدماتی با استفاده از ضریب 

داده های جمع آوری شده، نتایج به دست آمده از مدل رگرسیون لوجیت 

که متغیرهای سن، سطح تحصیالت، میزان  و آزمون فریدمن نشان داد 

کالس های ترویجی، تا حد زیادی با پذیرش بیمه  تجربه و شرکت در 

حالی که  در  داده اند،  افزایش  را  بیمه  پذیرش  احتمال  و  داشته  رابطه 

احتمال  بر  ترویجی،  نشریات  مطالعه ی  و  بیمه  کارگزار  بودن  بومی 

پذیرش بیمه اثر منفی دارند. بر اساس نتایج، درآمد یکی از متغیرهای 

و  کارگاه ها  تشکیل  لذا،  است؛  بیمه  پذیرش  بر  تأثیرگذار  و  اصلی 

ک،  از منابع آب و خا کالس های آموزشی، در زمینه ی استفاده ی بهینه 

می تواند در افزایش عملکرد و درآمد باغداران مؤثر باشد.
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1. مقدمه: طرح مسأله
گرفته  قرار  خاص  جغرافیایی  منطقه ی  یک  در  ایران  کشور 

طبیعی  بالیای  از  ساله  هر  آن  کشاورزی  بخش  که  است 

به ویژه سیل و خشکسالی، خسارت های سنگینی را متحمل 

بخش های  مهم ترین  از  یکی  کشاورزی  بخش  می شود. 

تولید  درصد   1۸ حدود  تأمین کننده ی  و  کشور  اقتصادی 

درصد   ۸5 اشتغال،  درصد   20 از  بیش  داخلی،  ناخالص 

 90 و  غیرنفتی  تولیدات  درصد   25 غذایی،  مواد  عرضه ی 

کشاورزی  درصد مواد خام مورد استفاده در صنایع وابسته به 

جبران  و  کشاورزان  از  حمایت  عدم  صورت  در   .]1[ است 

و  بیمه ای  مختلف  سیستم های  طریق  از  آن ها  خسارات 

کشاورزان  بیشتر  برای  فعالیت  ادامه ی  دولت،  کمک های 

به  سنگینی  لطمات  است  ممکن  و  نیست  امکان پذیر 

کند.  کشور وارد  اقتصاد 

اهداف  تحقق  جهت  در  کشاورزی  محصوالت  بیمه ی 

تولیدات  تداوم  حفظ  اجتماعی،  و  اقتصادی  توسعه ی 

مهم ترین  از  یکی  کشاورزان  درآمد  تثبیت  و  کشاورزی 

نشان  مختلف  بررسی های  حالی که  در  است.  راهکارها 

بیمه  کشاورزی  اراضی  از  کمی  درصد  تنها  که  می دهند 

کلیه ی اراضی  کشاورزی به  گر بیمه ی محصوالت  شده اند و ا

توسعه پیدا نکند، به دلیل باال بودن ضریب خسارت، امکان 

الشعاع  تحت  عرصه،  این  در  بیمه ای  فعالیت های  ادامه ی 

محصوالت  بیمه ی  فرهنگ  یج  ترو  .]2[ گرفت  خواهد  قرار 

کشاورزی از جمله پسته، نیازمند شناخت دقیق عوامل مؤثر 

شناخت  بدون  است.  مربوطه  نتایج  تفسیر  و  فرایند  این  در 

تصمیم گیری  اقتصادی،  و  اجتماعی  فردی،  ویژگی های 

امکان ناپذیر  بیمه  خدمات  گسترش  شیوه های  درخصوص 

است. 

در  پسته  تولید  قطب  سنتی،  به صورت  کرمان  استان 

درصد   95 از  بیش  استان  این  محسوب  می شود.  جهان 

کشور  پسته ی  باغات  درصد   ۸7 از  بیش  و  پسته  محصول 

کل  اداره ی  آمار  اساس  بر  است.  داده  اختصاص  به خود  را 

صادراتی  محصوالت  عمده ترین  کرمان،  استان  گمرکات 

پسته  مغز  و  پسته   ،1396 و   1395 سال  در  کرمان  استان 

به میزان ۸7227 تن و ارزش 79۸36۸067 دالر بوده است. 

شهرستان  کرمان،  استان  پسته خیز  شهرستان های  میان  در 

کشت  کل تولید و سطح زیر  رفسنجان با بیش از 70 درصد 

در  و  آبی  کم  مشکالت   .]3[ است  دارا  را  اول  رتبه ی  پسته، 

پیاپی  خشکسالی  سال   13 به دلیل  شورزارها  ایجاد  آن  پی 

کشاورزان  یان قابل توجهی به  کرمان، خسارت و ز در استان 

شهرستان های  به خصوص  و  استان  سطح  در  محصول  این 

کرده است. در سال زراعی  کرمان، زرند، راور و سیرجان وارد 

هکتار  هزار   419 از  کشور  باغبانی  زیربخش   ،1395	96

که بیشترین سطح زیر پوشش  پوشش بیمه ای برخوردار بوده 

و  هکتار  هزار   109 با  پسته  محصول  به  مربوط  بیمه  حمایتی 

هکتار  هزار   92 با  کرمان  استان  به  مربوط  نخست،  رتبه ی 

سطح بیمه شده بوده است ]4[. ضمنًا شهرستان رفسنجان 

به  خود  را  کشت  زیر  سطح  و  بیمه گذار  تعداد  بیشترین 

اختصاص داده است ]3[.

از انجام مطالعه ی حاضر بررسی عوامل  از این رو، هدف 

و  کرمان  استان  در  پسته  محصول  بیمه ی  پذیرش  بر  مؤثر 

رتبه بندی این عوامل بوده است.
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کرمان )سال ۱395( جدول ۱- آمار مربوط به بیمه ی محصول پسته در استان 

سهم بیمه گذار )میلیون ریال(سطح )هکتار(تعداد قراردادتعداد بیمه گذارشعبهشهرستان

کرمان

139200749/14117771ماهان

167623739116/74134754کرمان

2592۸۸931/۸610۸9۸2راین

32654۸2926/35431690آزادی

161622702942/055392۸2شهربابکشهربابک

3943612316464/5233651۸سیرجانسیرجان

235945506554/67106239زرندزرند

رفسنجان
114520795313/929۸714۸نوق

3069510415۸34/92266076رفسنجان

91615۸02063/7۸31۸032راورراور

1۸6195521/4463302۸بردسیربردسیر

2۸316۸/23۸11015بافتبافت

25125013۸۸01/75147069انارانار

1۸17430354722۸9/37جمع

کرمان، شعبه سرپرستی کشاورزی استان  مأخذ: بانک 

2. مبانی نظری و پیشینه تحقیق
الف: مبانی نظری

مورد  بیستم  قرن  آغاز  از  کشاورزی  محصوالت  بیمه  نظام 

کشورها،  از  بسیاری  در  گرفت.  قرار  کشورها  جدی  توجه 

کشاورزی یکی از فعالیت های شرکت های  بیمه محصوالت 

آن ها  کلی  عملکرد  از  بخشی  و  است  تجاری  بیمه  بزرگ 

حضور  ضرورت  کنون  ا هم  به طوری که  می شود،  محسوب 

به  و  شده  احساس  دنیا  همه  در  کشاورزی  بخش  در  بیمه 

کشورها به شیوه های مختلف  تناسب سیاست های داخلی 

صندوق  تشکیل  با  ایران  در  است.  درآمده  اجرا  مرحله  به  

پایه ریزی  کشاورزی  بیمه   ،1355 مصوب  روستاییان  امداد 

گردید.  شد؛ ولی فعالیت های رسمی آن از سال 1363 آغاز 

فعالیت های  آغاز  اسالمی  انقالب  از  پس  که  ترتیب  این  به 

بیمه ای مجددًا به عنوان نیازی اجتناب ناپذیر مورد تأیید قرار 

به  بخشیدن  تحقق  جهت  الزم  اقدامات  شد  مقرر  و  گرفت 

کارگروه  از نو آغاز شود. لذا از شهریور 1360، اولین  این تفکر 

کشاورزی  وزارت  در  ایران  در  کشاورزی  بیمه  شکل گیری 

گردید تا اقدامات الزم در مورد اجرای مقررات مربوط  تشکیل 

اجرایی سازگار  الگوی  ارائه  و  کشاورزی  بیمه محصوالت  به 

راه کار  ارائه  به  توجه  با  لذا  شود.  انجام  کشاورزی  بخش  با 

گذاری اجرای  کارشناسان و نیز پیشنهاد وا عملیاتی از سوی 

یعنی  بخش،  در  قدرتمند  مالی  سازمان  یک  به  عملیات 

و  اجرایی  ضمانت  آن  امتیاز  بزرگ ترین  که  کشاورزی  بانک 

بیمه  صندوق  تأسیس  قانون  نهایتًا  بود،  آن  استمرار  و  تداوم 

آن  کشاورزی در سال 1362 و سپس اساسنامه  محصوالت 

از همین سال  بالفاصله  و  رسید  به  تصویب  در سال 1363 

کشاورزی آغاز شد. عملیات اجرایی بیمه 
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کشاورزی حوزه عملکرد صندوق بیمه محصوالت 

انواع  برای  حمایتی  پوشش  تأمین  بیمه،  صندوق  وظایف 

کشاورزی )زراعی و باغی(، دام، طیور، زنبورعسل،  محصوالت 

کرم ابریشم، آبزیان پرورشی، طرح های جنگل داری، مرتع داری 

طبیعی  سوانح  از  ناشی  خسارت های  مقابل  در  آبخیزداری  و 

و حوادث قهری نظیر توفان، تگرگ، خشکسالی، زلزله، سیل، 

امراض  و  آفات  صاعقه،  آتش سوزی،  یخبندان،  و  سرمازدگی 

گیردار حیوانی عمومی  وا امراض  و  قرنطینه ای  و  نباتی عمومی 

به عنوان وسیله ای برای نیل به هدف ها و سیاست های بخش 

کشاورزی است.  اما اساسًا حوزه فعالیت بیمه بخش کشاورزی 

کرد: را می توان در قالب سه زیربخش، شامل موارد زیر بررسی 

الف. بیمه زراعت و باغبانی

که نخستین تشکیالت اجرایی  اداره بیمه زراعت و باغبانی 

می شود،  محسوب  بیمه  صندوق  در  بیمه ای  عملیاتی 

زراعت  دو  کردن  بیمه  با   ١٣٦٣ سال  از  را  خود  فعالیت 

آغاز  مازندران  و  خراسان  استان های  در  پنبه  و  چغندرقند 

در  است.  داده  گسترش  استان ها  سایر  به  رفته  رفته  و  کرده 

حال حاضر این اداره فعالیت های اجرایی بیمه ١٢ محصول 

سویا،  برنج،  پنبه،  چغندرقند،  آبی،  گندم  شامل  زراعی 

سیب زمینی، ذرت دانه ای، آفتابگردان و جو آبی را در سطح 

و  کردستان  کرمانشاه،  استان های  در  را  دیم  گندم  و  کشور 

اردبیل  استان  در  را  بذری  چغندرقند  همچنین  و  گلستان 

فعالیت های  باغبانی  و  زراعت  بیمه  اداره  می دهد.  انجام 

آغاز   ١٣٧٣ سال  از  باغ ها  بیمه  زمینه  در  را  خود  مطالعاتی 

قبیل  از  باغی  اساسی  محصوالت  که  شد  موظف  و  کرده 

تحت  را  انار  و  چای  پسته،  انگور،  مرکبات،  سیب،  خرما، 

پوشش حمایتی خود قرار دهد. 

ب. بیمه دام، طیور و آبزیان

فعالیت های اجرایی بیمه انواع دام، از سال ١٣٧٢ با اجرای 

موارد  حاضر  حال  در  و  شد  شروع  گوسفند  و  گاو  بیمه  طرح 

زنبور عسل،  بز،  گوسفند،  گوساله(،  و  )گاو  صنعتی  بیمه ای 

کرد و عرب(، آبزیان  گاومیش، اسب اصیل )نژادهای ترکمن، 

انواع  و  آبی و میگو(  آبی، ماهیان سرد  گرم  پرورشی )ماهیان 

طیور را تحت پوشش خدمات حمایتی خود قرار داده است. 

ج. بیمه جنگل، مرتع و آبخیزداری

در  را  خود  مطالعاتی  فعالیت های  مرتع  و  جنگل  بیمه  اداره 

حاضر  حال  در  است.  کرده  آغاز   ١٣٧٤ سال  از  بخش  این 

استان های  در  جنگل کاری  همچنین  و  کشور  کل  مراتع 

گلستان تحت پوشش خدمات حمایتی  گیالن، مازندران و 

همچنین  دارد.  قرار  کشاورزی  محصوالت  بیمه  صندوق 

یست شناسی  ز بخش  در  مردمی  سرمایه گذاری های 

قرار  بیمه  حمایتی  پوشش  تحت   ١٣٧٨ سال  از  آبخیزداری 

گرفته است.

ب: پیشینه تحقیق

کشورها در زمینه ی عوامل  مطالعات بسیاری در ایران و سایر 

گرفته  صورت  کشاورزی  محصوالت  بیمه ی  پذیرش  بر  مؤثر 

کرد: که از آن جمله می توان به موارد زیر اشاره  است 

محصوالت  بیمه ی  پذیرش   ،)2000( همکاران  و  بارنت 

و  لوئیزیانا  آرکانزانس،  مناطق  کشاورزان  سوی  از  سویا  و  پنبه 

نمودند  گزارش  و  مطالعه  را  متحده  ایاالت  می سی سی پی 

کشاورزان این مناطق نسبت به تولیدکنندگان سایر ایاالت، 

تقریبًا تمایل کمتری برای خرید بیمه ی محصوالت کشاورزی 

کشاورزی  کشاورزان از بیمه ی  دارند. آن ها استقبال ضعیف 

طرح  ضعف  منطقه،  در  بیمه  باالی  هزینه های  به علت  را 

کشاورزان  قراردادها و مخاطرات اخالقی و انتخاب معکوس 

منطقه نسبت داده اند. 

درآمد  فردی،  خصوصیات  که  داد  نشان   ،)2001( وندویر 

مزرعه و سطح تحصیالت کشاورزان از عوامل اصلی تقاضای 

یتنام شمالی می باشند. کشاورزی در و بیمه ی 
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که استفاده از  هوآنگ )2002(، در تحقیق خود نشان داد 

یست  یادی به محیط ز کاشت، خسارت ز کود نیتراته قبل از 

برای  انگیزه ای  کشاورزان  در  می تواند  بیمه  و  می سازد  وارد 

آن  از  استفاده  به جای  رشد  فصل  طول  در  ازته  کود  پذیرش 

گر کشاورز بیمه شده از  کند، در واقع ا قبل از فصل رشد ایجاد 

کود در طی فصل رشد استفاده نکند و توجه انتظارات درآمد 

پرداخت  طریق  از  او  درآمد  کاهش  باشد،  داشته  پایین تری 

غرامت جبران خواهد شد.

که بین مصرف بیشتر  گودوین )2003(، نشان دادند  سرا و 

بیمه ی  خرید  و  مزرعه  خالص  درآمد  شیمیایی،  نهاده های 

تأثیر هزینه ی  ارتباط منفی وجود داشته، در مقابل  محصول 

کشت، نسبت بدهی به سرمایه و  بیمه محصول، سطح زیر 

نرخ های حق بیمه بر خرید بیمه مثبت بوده است.

که تولیدکنندگان پنبه  شیک و اتوود )2003(، نشان دادند 

بیمه  به  بیشتر  تمایل  بزرگ تر  مزرعه  اندازه ی  و  بیشتر  بازده  با 

شدن دارند.

سینگرمن و همکاران )2010(، در پژوهش خود به بررسی 

سه  در  روغنی  دانه های  تولیدکنندگان  بیمه ی  تقاضای 

آمریکا  ایاالت متحد  یسکانسین  آیوا، مینه سوتا و و منطقه ی 

سطح  و  عملکرد  کشاورز،  سن  داد  نشان  نتایج  پرداختند. 

کشاورز، رابطه ی  مستقیم و معنی دار با پذیرش بیمه  از  سواد 

محصول  زمینه ی  در  همچنین  داشته اند.  ذرت کاران  سوی 

سویا، دو متغیر سن و سطح سواد بر پذیرش بیمه مؤثر بوده اند.

بیمه ی  پذیرش  احتمال  بر  مؤثر  عوامل   ،)1390( کرمی 

کهگیلویه و بویراحمد را با استفاده  گندم در استان  محصول 

نتایج،  اساس  بر  داد.  قرار  بررسی  مورد  پروبیت  مدل  از 

انحراف  زیرکشت،  سطح  تحصیالت،  کل،  درآمد  میانگین 

کل درآمد  استاندارد عملکرد و نسبت حداقل درآمد مزرعه به 

گردیدند  محصوالت  بیمه ی  به  تمایل  افزایش  باعث  مزرعه 

به  تمایل  بدهی  کل  و  بیمه  حق  از  گاهی  آ کشاورز،  سن  و 

کاهش دادند.  کشاورزی را  بیمه ی محصوالت 

ایالم،  استان  در  برنج  بیمه ی  پذیرش  بر  مؤثر  عوامل 

گرفتند.  بررسی  مورد   )1393( همکاران  و  تیموری  توسط 

سطح  تحصیالت،  سطح  بین  که  داد  نشان  تحقیق  نتایج 

بیمه گذار،  شرکت های  به  اعتماد  میزان  برنج،  کشت  زیر 

به  نسبت  نگرش  یجی،  آموزشی-ترو دوره های  در  مشارکت 

کل ساالنه و درآمد حاصل از تولید برنج، ارتباط  بیمه، درآمد 

مثبت و معنی دار و بین سن و سابقه ی تولید برنج با پذیرش 

بیمه توسط برنج کاران، ارتباط منفی و معنی دار وجود داشته 

است. 

در  گندم  بیمه ی  توسعه ی  بر  مؤثر  عوامل  بررسی  نتایج 

شهرستان همدان توسط نادری مهدیی و همکاران )1393(، 

که متغیرهای رضایت بیمه گزاران از نحوه ی ارائه ی  نشان داد 

کشاورزی،  محصوالت  بیمه ی  صندوق  توسط  خدمات 

کشت،  زیر  سطح  بیمه،  اداری  امور  پیگیری  بودن  آسان 

و  بانک ها  به  کشاورزان  بدهی  غرامت،  پرداخت  سرعت 

توسعه ی  در  معنی داری  تأثیر  بیمه،  قرارداد  تمدید  دفعات 

گندم داشته اند.  بیمه ی 

پذیرش  بر  مؤثر  عوامل   ،)1393( نمکی  و  نیک نامی 

بررسی  مورد  را  سمنان  استان  پنبه کاران  بین  در  پنبه  بیمه ی 

عقد  شرایط  متغیرهای  بین  که  داد  نشان  نتایج  دادند.  قرار 

کارکنان  کارشناسان و  قرارداد با صندوق بیمه، رفتار مناسب 

پنبه کاری،  سابقه ی  تحصیالت،  سطح  کشاورزی،  بانک 

از  سالیانه  درآمد  میزان  پنبه،  عملکرد  میزان  فرعی،  شغل 

رضایت  گذشته،  سال  در  وارده  خسارت  میزان  پنبه کاری، 

گاهی  آ میزان  پوشش،  تحت  خطرات  یافتی،  در غرامت  از 

نسبت به فواید بیمه ی محصول پنبه، اطالع رسانی از طریق 

همکاران،  و  کشاورزان  طریق  از  اطالع رسانی  تلویزیون، 

کشاورزی  جهاد  کز  مرا کارشناسان  و  مروجان  با  ارتباط 

با  قرارداد  عقد  شرط  به  بانکی  تسهیالت  پرداخت  منطقه، 

کشاورزی  محصوالت  بیمه ی  پوشش  سطح  افزایش  و  بیمه 

و پذیرش بیمه ی پنبه رابطه ی معنی دار وجود داشته است. 
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بیمه  یاد  ز اهمیت  از  کی  حا موضوع  ادبیات  بررسی 

بیمه  مسأله ی  این که  به  مالحظه  با  و  بوده  کشاورزان  برای 

و  نیافته ]5[  باید در جوامع روستایی ما جا  هنوز آن چنان که 

کشاورزی نیازمند  پذیرش بیمه از سوی تولیدکنندگان بخش 

یج و اشاعه ی فرهنگ بیمه و ایجاد احساس التزام به بیمه  ترو

می باشد؛ لذا، این مهم بایستی در رأس برنامه های توسعه ای 

 .]6[ گیرد  قرار  کشاورزی  یج  ترو نظام های  و  بیمه  صندوق 

رسیدن به این هدف نیازمند شناسایی و بررسی عوامل مؤثر 

کشاورزان و بررسی دیدگاه ها و  بر پذیرش طرح بیمه از سوی 

نظرات آن ها است و انجام پژوهش های متعدد در این زمینه 

از اهمیت خاصی برخوردار است.

3. روش تحقیق
با  توصیفی-همبستگی  روش  بر  مبتنی  حاضر  پژوهش 

راهبرد پیمایش بوده و با هدف بررسی عوامل مؤثر بر پذیرش 

تحقیق،  این  در  گرفت.  انجام  پسته  محصول  بیمه ی 

باغداران شهرستان های رفسنجان و زرند در سال 96	1395 

گرفته شدند و ویژگی های  به عنوان جامعه ی پژوهش در نظر 

تعداد  گرفت.  قرار  بررسی  مورد  آن ها  اجتماعی  اقتصادی- 

برای  بود.  نفر   6573 نظر  مورد  آماری  جامعه ی  در  باغداران 

ی  رو بر  آزمون  پیش  یک  اجرای  از  پس  نمونه،  حجم  تعیین 

شدن  مشخص  و  روستاها  از  یکی  در  باغداران  از  نفر   30

از  آماری،  جامعه ی  در  نظر  مورد  صفت  یانس  وار پیش برآورد 

کوکران به شرح زیر استفاده شد: فرمول 

 
 

 ی بیمه اختمال پذیرش بر مؤثر عوامل(، 0931کرمی )
 مدل از استفاده در استان کهگیلویه و بویراحمد را با محصول گندم

کل،  درآمد داد. بر اساس نتایج، میانگین قرار بررسی مورد پروبیت
 نسبت و عملکرد استاندارد انحراف زیرکشت، سطح تحصیالت،

 به افزایش تمایل باعث مزرعه درآمد کل به مزرعه درآمد حداقل
 و بیمه حق از آگاهی کشاورز، سن و گردیدند محصوالت ی بیمه
  دادند. را کاهش کشاورزی صوالتمح ی بیمه به تمایل بدهی کل

توسط  ایالم، استان برنج در ی بیمه پذیرش بر مؤثر عوامل
 تحقیق نتایج( مورد بررسی گرفتند. 0939تیموری و همکاران )

 میزان برنج، کشت زیر تحصیالت، سطح سطح بین که داد نشان
-آموزشی های دوره در مشارکت گذار، بیمه های شرکت به اعتماد

 حاصل و درآمد ساالنه کل درآمد بیمه، به نسبت گرشن ترویجی،
 تولید ی سابقه و سن بین و دار معنی و مثبت ارتباط برنج، از تولید

 دار معنی منفی و کاران، ارتباط برنج توسط بیمه پذیرش با برنج
 . است وجود داشته

در  گندم ی ی بیمه توسعه بر مؤثر نتایج بررسی عوامل
 (، نشان0939و همکاران )مهدیی دری همدان توسط نا شهرستان

 خدمات ی ارائه ی نحوه از گزاران بیمه متغیرهای رضایت که داد
پیگیری  آسان بودن کشاورزی، محصوالت ی بیمه صندوق توسط

 بدهی غرامت، پرداخت سرعت کشت، زیر سطح بیمه، اداری امور
 داری معنی تأثیر بیمه، تمدید قرارداد دفعات و ها بانک به کشاورزان

  .اند داشته گندم ی بیمه ی توسعه در
 ی بیمه پذیرش بر مؤثر (، عوامل0939نامی و نمکی ) نیک

سمنان را مورد بررسی قرار دادند.  استان کاران پنبه بین در پنبه

 صندوق با قرارداد عقد شرایط متغیرهای بین که داد نتایج نشان
ورزی، سطح کشا بانک و کارکنان کارشناسان مناسب رفتار بیمه،

 پنبه، عملکرد میزان فرعی، شغل کاری، ی پنبه سابقه تحصیالت،
 سال در وارده خسارت میزان کاری، پنبه از سالیانه درآمد میزان

 میزان پوشش، تحت خطرات دریافتی، از غرامت رضایت گذشته،
 طریق از رسانی اطالع پنبه، محصول ی بیمه فواید به نسبت آگاهی

 با ارتباط همکاران، و کشاورزان طریق از انیرس اطالع تلویزیون،
 پرداخت منطقه، کشاورزی جهاد مراکز کارشناسان و مروجان

 سطح افزایش و بیمه با قرارداد عقد به شرط بانکی تسهیالت
 پنبه ی بیمه پذیرش کشاورزی و ی محصوالت بیمه پوشش
 داشته است.  وجود دار معنی ی رابطه

 برای زیاد بیمه اهمیت از حاکی موضوع ادبیات بررسی
 هنوز ی بیمه مسأله که این به با مالحظه و بوده کشاورزان

 و رضایی  غالم) جا نیافته ما روستایی جوامع در باید که چنان آن
 بخش تولیدکنندگان سوی بیمه از پذیرش و (0931 مرادیان،

 احساس ایجاد و بیمه فرهنگ ی اشاعه و نیازمند ترویج کشاورزی
های  رأس برنامه در بایستی مهم این لذا، باشد؛ می بیمه التزام به

گیرد  کشاورزی قرار ترویج های نظام و بیمه صندوق ای توسعه
و  شناسایی نیازمند هدف این به رسیدن (.0911 آقاعباسی،)

 و سوی کشاورزان از بیمه طرح پذیرش بر مؤثر عوامل بررسی
 در متعدد های هشانجام پژو و هاست آن نظرات و ها دیدگاه بررسی

 .است خاصی برخوردار اهمیت از زمینه این
 

 ها مواد و روش

 راهبرد با همبستگی-توصیفی روش بر مبتنی حاضر پژوهش
 ی بیمه پذیرش بر مؤثر عوامل بررسی هدف با و بوده پیمایش

 باغداران تحقیق، این گرفت. در انجام محصول پسته
 عنوان به 093۱-31در سال  های رفسنجان و زرند شهرستان

 -اقتصادی های شدند و ویژگی گرفته نظر در پژوهش ی جامعه

ی  جامعه در باغداران تعداد ها مورد بررسی قرار گرفت. اجتماعی آن
 از پس نمونه، حجم برای تعیین .بود نفر 1۱39آماری مورد نظر 

یکی از  در از باغداران نفر 91بر روی  آزمون یک پیش اجرای
 در نظر مورد صفت واریانس برآورد پیش شدن روستاها و مشخص

 :شد استفاده زیر شرح به کوکران فرمول از ی آماری، جامعه

 
n= حجم نمونه 
N= حجم جامعه 
t= ( ضریب اطمینان قابل قبولt=1.96=2) 
d= دقت احتمالی مطلوب 
S =متغیر واریانس برآورد پیش 

n= حجم نمونه

N= حجم جامعه

)t=1.96=2( ضریب اطمینان قابل قبول =t

d= دقت احتمالی مطلوب

یانس متغیر S= پیش برآورد وار

این  شد.  محاسبه  نفر   120 نمونه  حجم  ترتیب  این  به 

تعداد نمونه، دوباره به روش انتساب متناسب برای هر طبقه 

)دهستان( محاسبه شد. برای انتخاب نمونه های تحقیق، از 

روش نمونه گیری نظام مند استفاده شد. پایایی ابزار سنجش، 

پس از روایی سنجی توسط استادان ذی ربط، با آزمون آلفای 

مختلف  قسمت های  برای  آلفا  میزان  و  شد  بررسی  کرونباخ 

پرسشنامه بین 0/63 تا 0/۸9 به دست آمد. 

بر  مؤثر  عوامل  بیشتر  شناخت  به منظور  مطالعه،  این  در 

پذیرش بیمه توسط باغداران و با توجه به اینکه متغیر وابسته 

عدم  و  )پذیرش  وجهی  دو  اسمی  به صورت  مطالعه  مورد 

شد.  استفاده  لجستیک  رگرسیونی  مدل  از  بود،  پذیرش( 

مدل لوجیت به صورت زیر بیان می گردد:

  )1(

 
 

 تعداد نمونه، نفر محاسبه شد. این 021به این ترتیب حجم نمونه 
 محاسبه )دهستان(طبقه  هر براي متناسب انتساب روش به دوباره

 مند نظام گیري نمونه از روش تحقیق، هاي نمونه انتخاب شد. براي
 توسط سنجي روایي از پس سنجش، ابزار پایایي شد. استفاده
 آلفا میزان و شد بررسي کرونباخ آزمون آلفاي با ذیربط، استادان

 دست به ۹۸/1تا  ۳۶/1بین  پرسشنامه مختلف هاي قسمت براي
  .آمد

پذیرش  بر مؤثر عوامل بیشتر شناخت منظور بهدر این مطالعه، 
 مطالعه مورد متغیر وابسته اینكه به توجه با و باغداران توسط بیمه
 مدل از بود، پذیرش( عدم و دو وجهي )پذیرش اسمي صورت به

 زیر بیان صورت به لوجیت شد. مدل استفاده لوجستیكرگرسیوني 
 گردد: مي

(0)  

احتمالي است که شخص  ي لگاریتم طبیعي و  پایه eکه در آن، 
دهد. در مدل لوجیت فرض بر این  را انجام مي انتخاب معیني از 

( متغیر تصادفي است که ي اساسي ) است که شاخص انگیزه
 کند: بیني مي ي خرما را پیش ذیرش بیمهاحتمال پ

(2)   
 رو براي یك فرد باغدار خواهیم داشت: از این

(۶)  

 که همان مدل لوجیت است.

ي محصهول   پذیرش یا عدم پذیرش بیمهه )ي تحقیق  متغیر وابسته
ن، تحصیالت، تجربه کشاورزي، تعداد و متغیرهاي مستقل سپسته( 

نگهرش نسهبت بهه تهروین و نقهش       ،فرزندان، سهط  زیهر کشهت    

هاي آینده به  که در بخش اند بوده نظایر آنهاي مروجین و  آموزش
به منظور تجزیه و تحلیهل   یل درباره آن شرح داده خواهد شد.صتف

 استفاده شد. SPSSV18 افزار آوري شده از نرم هاي جمع داده

 تایج و بحث:ن

 ای باغداران نمونه حرفه-های فردی ویژگی

مرد  گيهمشده  مطالعه اناردباغ ،تحقیق نتاینبر اساس 
در پذیرش یا عدم مهم هاي فردي  گيژسن یكي از وی اند. بوده

 ۶1 برداران بهره سنحداقل  ي حاضر، در مطالعهپذیرش بیمه است. 
ران در گروه سني درصد باغدا ۶/0۹ .ه استبود سال 57و حداکثر 

درصد در گروه  ۶/0۶، 00-71درصد در گروه  ۶/۶۶سال،  01زیر 
. شتندسال قرار دا ۳0درصد در گروه باالي  0/7سال و  ۳1-70

 ،یك نفرکار  برداران پسته بهرهحداقل تعداد اعضاي خانوار همچنین 
خانوار  021. از بوده استنفر  0طور میانگین  نفر و به 5حداکثر 
نفر  7تا  ۶درصد بین  ۶۸نفر،  ۶درصد کمتر از  2/0۸لعه مورد مطا

درصد  ۶1/5۶. از اند جمعیت داشتهنفر  7درصد بیش از  5/00و 
درصد  0/۶0 اند، نمودهنسبت به پذیرش بیمه اقدام  خانوارهایي که

متغیر سط  تحصیالت در این  داشتند.جمعیت نفر  7باالي  ها آن
ثیر گذار در پذیرش یا أي و تعنوان یك متغیر اجتماع به ،پژوهش

سواد،  در پنن سط  بي و قرار گرفتمطالعه بیمه مورد عدم پذیرش 
خواندن و نوشتن، راهنمایي، دیپلم، فوق دیپلم و باالتر بررسي 

درصد  5/۳ مطالعه شده، گردید. بر اساس نتاین از مجموع باغداران
د درص 07 ،سواد خواندن و نوشتنداراي درصد  ۶/2۶سواد،  بي

داراي تحصیالت درصد  ۶1راهنمایي و متوسطه، داراي تحصیالت 
از نیز . مالكیت زمین اند بودهدرصد فوق دیپلم و باالتر  27دیپلم و 

 بیمهثیرگذار بر پذیرش أاجتماعي ت-جمله متغیرهاي اقتصادي
که نسبت به  يبرداران بهره بیشتر ،هاي پژوهش است. بر اساس داده

 باغ دارنفر  021اند مالك زمین هستند. از  هپذیرش بیمه اقدام نمود
تجربه و  .ندا هبود مستاجرمالك و مابقي  درصد 0/۸0 ،نمونه
ثیر گذار در پذیرش یا عدم أاز متغیرهاي تنیز  يباغدار ي سابقه

 ي تجربه حداقل ،وهشژبر اساس نتاین پ .استپذیرش بیمه 
یكي  زمین .بوده استسال  ۳1سال و حداکثر  2کار  باغداران پسته

هاي کشاورزي است که فعالیت بسیاري از کشاورزان را  از نهاده
حداقل مساحت باغداران  نتاین،دهد. بر اساس  ثیر قرار ميأتحت ت

. بوده استهكتار  0هكتار و میانگین  27هكتار و حداکثر  7/1

 
 

 تعداد نمونه، نفر محاسبه شد. این 021به این ترتیب حجم نمونه 
 محاسبه )دهستان(طبقه  هر براي متناسب انتساب روش به دوباره

 مند نظام گیري نمونه از روش تحقیق، هاي نمونه انتخاب شد. براي
 توسط سنجي روایي از پس سنجش، ابزار پایایي شد. استفاده
 آلفا میزان و شد بررسي کرونباخ آزمون آلفاي با ذیربط، استادان

 دست به ۹۸/1تا  ۳۶/1بین  پرسشنامه مختلف هاي قسمت براي
  .آمد

پذیرش  بر مؤثر عوامل بیشتر شناخت منظور بهدر این مطالعه، 
 مطالعه مورد متغیر وابسته اینكه به توجه با و باغداران توسط بیمه
 مدل از بود، پذیرش( عدم و دو وجهي )پذیرش اسمي صورت به

 زیر بیان صورت به لوجیت شد. مدل استفاده لوجستیكرگرسیوني 
 گردد: مي

(0)  

احتمالي است که شخص  ي لگاریتم طبیعي و  پایه eکه در آن، 
دهد. در مدل لوجیت فرض بر این  را انجام مي انتخاب معیني از 

( متغیر تصادفي است که ي اساسي ) است که شاخص انگیزه
 کند: بیني مي ي خرما را پیش ذیرش بیمهاحتمال پ

(2)   
 رو براي یك فرد باغدار خواهیم داشت: از این

(۶)  

 که همان مدل لوجیت است.

ي محصهول   پذیرش یا عدم پذیرش بیمهه )ي تحقیق  متغیر وابسته
ن، تحصیالت، تجربه کشاورزي، تعداد و متغیرهاي مستقل سپسته( 

نگهرش نسهبت بهه تهروین و نقهش       ،فرزندان، سهط  زیهر کشهت    

هاي آینده به  که در بخش اند بوده نظایر آنهاي مروجین و  آموزش
به منظور تجزیه و تحلیهل   یل درباره آن شرح داده خواهد شد.صتف

 استفاده شد. SPSSV18 افزار آوري شده از نرم هاي جمع داده

 تایج و بحث:ن

 ای باغداران نمونه حرفه-های فردی ویژگی

مرد  گيهمشده  مطالعه اناردباغ ،تحقیق نتاینبر اساس 
در پذیرش یا عدم مهم هاي فردي  گيژسن یكي از وی اند. بوده

 ۶1 برداران بهره سنحداقل  ي حاضر، در مطالعهپذیرش بیمه است. 
ران در گروه سني درصد باغدا ۶/0۹ .ه استبود سال 57و حداکثر 

درصد در گروه  ۶/0۶، 00-71درصد در گروه  ۶/۶۶سال،  01زیر 
. شتندسال قرار دا ۳0درصد در گروه باالي  0/7سال و  ۳1-70

 ،یك نفرکار  برداران پسته بهرهحداقل تعداد اعضاي خانوار همچنین 
خانوار  021. از بوده استنفر  0طور میانگین  نفر و به 5حداکثر 
نفر  7تا  ۶درصد بین  ۶۸نفر،  ۶درصد کمتر از  2/0۸لعه مورد مطا

درصد  ۶1/5۶. از اند جمعیت داشتهنفر  7درصد بیش از  5/00و 
درصد  0/۶0 اند، نمودهنسبت به پذیرش بیمه اقدام  خانوارهایي که

متغیر سط  تحصیالت در این  داشتند.جمعیت نفر  7باالي  ها آن
ثیر گذار در پذیرش یا أي و تعنوان یك متغیر اجتماع به ،پژوهش

سواد،  در پنن سط  بي و قرار گرفتمطالعه بیمه مورد عدم پذیرش 
خواندن و نوشتن، راهنمایي، دیپلم، فوق دیپلم و باالتر بررسي 

درصد  5/۳ مطالعه شده، گردید. بر اساس نتاین از مجموع باغداران
د درص 07 ،سواد خواندن و نوشتنداراي درصد  ۶/2۶سواد،  بي

داراي تحصیالت درصد  ۶1راهنمایي و متوسطه، داراي تحصیالت 
از نیز . مالكیت زمین اند بودهدرصد فوق دیپلم و باالتر  27دیپلم و 

 بیمهثیرگذار بر پذیرش أاجتماعي ت-جمله متغیرهاي اقتصادي
که نسبت به  يبرداران بهره بیشتر ،هاي پژوهش است. بر اساس داده

 باغ دارنفر  021اند مالك زمین هستند. از  هپذیرش بیمه اقدام نمود
تجربه و  .ندا هبود مستاجرمالك و مابقي  درصد 0/۸0 ،نمونه
ثیر گذار در پذیرش یا عدم أاز متغیرهاي تنیز  يباغدار ي سابقه

 ي تجربه حداقل ،وهشژبر اساس نتاین پ .استپذیرش بیمه 
یكي  زمین .بوده استسال  ۳1سال و حداکثر  2کار  باغداران پسته

هاي کشاورزي است که فعالیت بسیاري از کشاورزان را  از نهاده
حداقل مساحت باغداران  نتاین،دهد. بر اساس  ثیر قرار ميأتحت ت

. بوده استهكتار  0هكتار و میانگین  27هكتار و حداکثر  7/1
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که همان مدل لوجیت است.

بیمه ی  پذیرش  یا عدم  )پذیرش  وابسته ی تحقیق  متغیر 

محصول پسته( و متغیرهای مستقل سن، تحصیالت، تجربه 

نسبت  نگرش  کشت،  زیر  سطح  فرزندان،  تعداد  کشاورزی، 

که  بوده اند  آن  و نظایر  آموزش های مروجین  و نقش  یج  ترو به 

خواهد  داده  شرح  آن  درباره  تفصیل  به  آینده  بخش های  در 

از  شده  جمع آوری  داده های  تحلیل  و  تجزیه  به منظور  شد. 

نرم افزار SPSSV18 استفاده شد.
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4. یافته ها 
ویژگی های فردی-حرفه ای باغداران نمونه

مرد  همگی  شده  مطالعه  باغداران  تحقیق،  نتایج  اساس  بر 

یا  پذیرش  در  مهم  فردی  ویژگی های  از  یکی  سن  بوده اند. 

در مطالعه ی حاضر، حداقل سن  بیمه است.  پذیرش  عدم 

کثر 75 سال بوده است. 1۸/3 درصد  بهره برداران 30 و حدا

گروه  در  40 سال، 33/3 درصد  زیر  گروه سنی  در  باغداران 

درصد   5/1 و  سال   51	60 گروه  در  درصد   43/3  ،41	50

گروه باالی 61 سال قرار داشتند. همچنین حداقل تعداد  در 

کثر 7 نفر و  اعضای خانوار بهره برداران پسته کار یک نفر، حدا

از 120 خانوار مورد مطالعه  نفر بوده است.  به طور میانگین 4 

کمتر از 3 نفر، 39 درصد بین 3 تا 5 نفر و 41/7  19/2 درصد 

از 73/30 درصد  نفر جمعیت داشته اند.  از 5  بیش  درصد 

خانوارهایی که نسبت به پذیرش بیمه اقدام نموده اند، 34/1 

سطح  متغیر  داشتند.  جمعیت  نفر   5 باالی  آن ها  درصد 

اجتماعی  متغیر  یک  به عنوان  پژوهش،  این  در  تحصیالت 

و تأثیرگذار در پذیرش یا عدم پذیرش بیمه مورد مطالعه قرار 

گرفت و در پنج سطح بی سواد، خواندن و نوشتن، راهنمایی، 

نتایج  اساس  بر  گردید.  بررسی  باالتر  و  دیپلم  فوق  دیپلم، 

بی سواد،  درصد   6/7 شده،  مطالعه  باغداران  مجموع  از 

درصد   15 نوشتن،  و  خواندن  سواد  دارای  درصد   23/3

دارای  درصد   30 متوسطه،  و  راهنمایی  تحصیالت  دارای 

بوده اند.  باالتر  و  دیپلم  فوق  درصد   25 و  دیپلم  تحصیالت 

اقتصادی-اجتماعی  از جمله متغیرهای  نیز  زمین  مالکیت 

تأثیرگذار بر پذیرش بیمه است. بر اساس داده های پژوهش، 

که نسبت به پذیرش بیمه اقدام نموده اند  بیشتر بهره بردارانی 

درصد   94/1 نمونه،  دار  باغ  نفر   120 از  هستند.  زمین  مالک 

باغداری  سابقه ی  و  تجربه  بوده اند.  مستأجر  مابقی  و  مالک 

بیمه  پذیرش  عدم  یا  پذیرش  در  گذار  تأثیر  متغیرهای  از  نیز 

باغداران  تجربه ی  حداقل  پژوهش،  نتایج  اساس  بر  است. 

کثر 60 سال بوده است. زمین یکی از  پسته کار 2 سال و حدا

کشاورزان  که فعالیت بسیاری از  کشاورزی است  نهاده های 

را تحت تأثیر قرار می دهد. بر اساس نتایج، حداقل مساحت 

 4 میانگین  و  هکتار   25 کثر  حدا و  هکتار   0/5 باغداران 

زیر  سطح  دارای  باغداران  درصد   76/3 است.  بوده  هکتار 

کمتر از 5 هکتار و 14/2 درصد دارای سطح بیش از  کشت 

15 هکتار بوده اند. 

دالیل پذیرش وعدم پذیرش بیمه: 

که  مطلب  این   به  بردن  پی  و  متغیرها  رتبه بندی  به منظور 

از  خیر،  یا  دارد  وجود  معنی داری  اختالف  رتبه ها  بین  آیا 

ویژه ی  آزمون،  این  است.  شده  استفاده  فریدمن  آزمون 

متغیرها و شاخص های رتبه ای بوده و با هدف مرتب سازی 

سطح  محقق  به  گرچه  ا و  می شود  انجام  میانگین ها  رتبه ی 

بودن  متفاوت  به معنای  بیشتر  ولی  می دهد،  معنی داری 

به  توجه  با  است.  کلی  به طور  میانگین  رتبه های  اختالف 

نپذیرنده،  و  پذیرنده  گروه  دو  هر  در  رتبه ها  شدن  معنی دار 

گرفت. یافته های جدول )2( نشان می دهد  رتبه بندی انجام 

در  شرکت  تحصیالت،  پسته کاری،  تجربه ی  متغیر های  که 

فاصله ی  بیمه،  زمینه ی  در  آموزشی  دوره های  و  کالس ها 

مورد  متغیرهای  سایر  به  نسبت  بیمه،  کارگزار  با  مکانی 

بررسی به ترتیب در پذیرش بیمه معنی دار بوده اند. همچنین 

تجربه ی  بیمه  پذیرش  عدم  در  بررسی  مورد  متغیرهای  از 

دوره های  و  کالس ها  در  شرکت  تحصیالت،  پسته کاری، 

نشریات  مطالعه ی  و  بیمه  کارگزار  بودن  بومی  آموزشی، 

سایر  به  نسبت  بیمه  با  مرتبط  یجی  ترو برگه های  و  یجی  ترو

متغیرها معنی دار بوده اند.
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جدول 2- متغیرهای مؤثر در پذیرش/عدم پذیرش بیمه محصول پسته

میانگین رتبه
پذیرش

متغیر
عدم پذیرش

میانگین رتبه
میانگین  )4-1(رتبهرتبهمیانگین  )1-4(

13/1211/4۸تجربه پسته کاری11/093/311

22/639/47تحصیالت دانشگاهی در رشته کشاورزی9/763/152

کالس ها و دوره های آموزشی در زمینه بیمه9/492/73 32/629/01شرکت در 

کارگزار بیمه با بیمه گذار9/292/464 102/025/9۸فاصله مکانی بانک یا 

کارگزار بیمه۸/6۸2/425 42/42۸/74بومی بودن 

92/066/31اهرم های تشویقی صندوق بیمه محصوالت کشاورزی۸/542/376

62/16۸/20درصد اطمینان باال از پرداخت به موقع خسارت توسط بیمه 7/922/347

72/147/73داشتن ارتباط با کارشناسان بیمه بانک کشاورزی7/732/30۸

52/30۸/63مطالعه نشریات ترویجی و برگه های ترویجی مرتبط با بیمه7/572/249

۸2/107/59تماشای برنامه تلویزیونی مرتبط با بیمه محصوالت7/032/1610

131/65/59گوش دادن به برنامه رادیویی مرتبط با بیمه محصوالت5/142/0۸11

کارشناسان کشاورزی4/572/0512 111/۸95/7۸داشتن ارتباط با مروجان و 

141/534/۸۸اهمیت بیمه در جبران خسارتهای  احتمالی4/251/7113

121/695/62کسب اطالع از سایر باغداران پسته و پسته کاران3/951/6314

2/167/5میانگین کل7/52/35

N= 56
Chi-Square= 250.849

df= 13
Sig. = 0.000

آزمون فریدمن

N= 64
Chi-Square= 214.172

df= 13
Sig. = 0.000

مأخذ: یافته های تحقیق

نتایج برآورد مدل الجیت

نتایج حاصل از برآورد مدل لوجیت در جدول )3( آورده شده 

از  نبودند،  معنی دار  آماری  لحاظ  از  که  متغیرهایی  است. 

یتم  گردیدند. ثابت مدل، مقدار مورد انتظار لگار مدل حذف 

کلیه ی متغیرهای مستقل برابر با  احتمال پذیرش بیمه، وقتی 

صفر هستند را نشان می دهد. با افزایش هر سال سن باغدار، 

سایر  نگهداشتن  ثابت  با  بیمه  پذیرش  احتمال  یتم  لگار

کاهش یافته است. ضرایبی  متغیرهای مستقل 0/512 واحد 

کمتر از آلفا دارند، از نظر آماری معنی دار هستند.   p که مقدار

برای متغیر سن مقدار p برابر با 0/054 و از نظر آماری معنی دار 

که  است  مثبت  تحصیالت  سطح  متغیر  ضریب  است. 

افزایش  را  بیمه  پذیرش  احتمال  متغیر  این  می دهد  نشان 

معنی دار  آماری  نظر  از  تحصیالت  سطح  متغیر  است.  داده 

تجربه  سال  هر  افزایش  با   .)0/245 با  برابر   p )مقدار  نیست 

نگه داشتن  ثابت  با  بیمه  پذیرش  احتمال  یتم  لگار باغ دار، 

سایر متغیرهای مستقل 0/3۸ واحد و احتمال پذیرش بیمه 

برابر   p این متغیر مقدار  برای  یافته است.  افزایش  برابر   1/23

وام  متغیر  ضریب  است.  معنی دار  آماری  نظر  از  و   0/065 با 
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نظر  در  ثابت  با  یعنی  است.  معنی دار  آماری  نظر  از  و  منفی 

یتم احتمال  یافت وام، لگار گرفتن سایر متغیرهای مستقل، در

پذیرش بیمه را 5/5۸ واحد و احتمال پذیرش بیمه را 0/002 

کاهش داده است. ضریب متغیر خشکسالی مثبت و از  برابر 

یتم  نظر آماری معنی دار است. یعنی وجود خشکسالی، لگار

احتمال پذیرش بیمه را 4/45 واحد و احتمال پذیرش بیمه 

مستقل  متغیرهای  سایر  نگه داشتن  ثابت  با  برابر   234 ا  ر 

یتم احتمال  افزایش داده است. با افزایش میزان درآمد، لگار

مستقل  متغیرهای  سایر  نگه داشتن  ثابت  با  بیمه  پذیرش 

نگه  ثابت  با  برابر،   19 بیمه  پذیرش  احتمال  و  واحد   2/36

وجود  است.  یافته  افزایش  مستقل  متغیرهای  سایر   داشتن 

یتم احتمال پذیرش بیمه را افزایش داده  مشاغل جنبی، لگار

ارتباط  همچنین  نیست.  معنی دار  ضریب  این  اما  است، 

کالس های آموزشی هر  کارشناس بیمه و شرکت در  باغدار با 

دو احتمال پذیرش بیمه را افزایش داده اند. متغیر اول از نظر 

آماری معنی د ار، اما متغیر دوم معنی دار نیست. متغیر سطح 

که  کشت نیز احتمال پذیرش بیمه را افزایش داده است  زیر 

از نظر آماری معنی دار نمی باشد.

جدول 3- نتایج تحلیل رگرسیون لجستیک عوامل مؤثر بر پذیرش بیمه پسته

نسبت احتمالسطح معنی داریخطای معیارضریبمتغیر

15/129۸/4560/1231232/065ثابت

0/5120/3520/0540/56۸	سن

2/352/3340/24510/36۸سطح تحصیالت

0/3۸0/16۸0/0651/23سابقه یا تجربه کشاورزی

4/452/56۸0/059234/256خشکسالی

۸/96۸/560/0۸55004/235ارتباط باغدار با کارشناس بیمه

2/362/7۸20/2۸419/45۸در آمد

1/231/2340/1۸3123/32شرکت در دوره های آموزشی

۸/96۸/9۸0/35۸560/45سطح زیرکشت

5/5۸2/۸950/0390/002	اعتبارات )وام(

2/322/7560/25۸1۸/54مشاغل جنبی

مأخذ: یافته های تحقیق

5. نتیجه گیری و توصیه های سیاستی
بر  مؤثر  عوامل  رتبه بندی  و  بررسی  هدف  با  حاضر  تحقیق 

صورت  کرمان  استان  در  پسته  محصول  بیمه ی  پذیرش 

نشان  فریدمن  رتبه بندی  آزمون  از  حاصل  نتایج  گرفت. 

در  شرکت  تحصیالت،  تجربه ،  متغیر های  به ترتیب  که  داد 

فاصله ی  بیمه،  زمینه ی  در  آموزشی  دوره های  و  کالس ها 

تجربه ،  متغیرهای  و  بیمه  پذیرش  در  بیمه  کارگزار  با  مکانی 

بومی  آموزشی،  دوره های  و  کالس ها  در  شرکت  تحصیالت، 

برگه های  و  یجی  ترو نشریات  مطالعه ی  و  بیمه  کارگزار  بودن 

معنی دار  بیمه  پذیرش  عدم  در  بیمه  با  مرتبط  یجی  ترو

متغیرهای  الجیت  مدل  نتایج  اساس  بر  همچنین  بوده اند. 

با  باغدار  ارتباط  خشکسالی،  کشاورزی،  سابقه ی  سن، 

بر احتمال  کارشناس بیمه و اعتبارات، متغیرهای معنی دار 

و  باغدار  سن  افزایش  با  به طوری که  بوده اند.  بیمه  پذیرش 
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کاهش و با افزایش  یتم احتمال پذیرش بیمه  اعتبارات، لگار

کشاورزی، خشکسالی و  سایر متغیرهای یاد شده )سابقه ی 

پذیرش  احتمال  یتم  لگار بیمه(  کارشناس  با  باغدار  ارتباط 

بیمه افزایش یافته است. لذا بر اساس نتایج مطالعه:

بیمه  با  مرتبط  برنامه های  در  باغداران  دادن  مشارکت   -1

می تواند آن ها را به پذیرش بیمه ترغیب نماید.

از سوی صندوق بیمه الزم  با توجه به عدم اطالع رسانی   -2

طرح  این  کامل  جریان  در  کشاورزان  کلیه ی  که  است 

باید  این زمینه  کنند. در  با آن آشنایی پیدا  و  گرفته  قرار 

یجی  کالس ها و دوره های آموزشی- ترو از طریق برگزاری 

یج بیمه ی محصوالت  گاه شده و تبلیغات ترو باغداران آ

گیرد.  کشاورزی در سطح وسیع صورت 

و  بیشتر  اطالع رسانی  به منظور  جمعی  رسانه ای  تالش   -3

کشاورزی  محصوالت  بیمه ی  به  نسبت  گاهی  آ افزایش 

گیرد. صورت 

محصوالت  بیمه ی  از  استفاده  صحیح  فرهنگ سازی   -4

کشاورزی برای باغداران انجام شود.

نمودن  فراهم  راه  از  بیمه  از  استفاده  امکان  در  تسهیل   -5

بهره برداران  جهت  وام گیری  شرایط  و  مالی  امکانات 

گیرد. صورت 

6- استفاده از مشوق هایی مثل معرفی و تقدیر از ادامه دهندگان 

در دستور  کشاورزی  بیمه محصوالت  برنامه ی  همیشگی 

گیرد. کار قرار 

گرفته شوند. کارگزاران بیمه ی بومی به کار   -7

و  خسارت  میزان  برآورد  در  بیمه  کارشناسان  دقت  باید   -9

اعالم سطوح آسیب دیده، از راه آموزش و مدنظر قرار دادن 

مسائل شرعی افزایش یابد.

افراد ذیصالح و  بیمه توسط  کارشناسان  بر فعالیت  باید   -10

گیرد. کافی صورت  کارشناسان خبره نظارت 
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