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Extended abstract
1. INTRODUCTION
iven the importance of the agriculture
sector in the country�
s economy,
activities in this sector are different
from other productive and economic
activities. Such difference is considered
as a high-risk action due to the
agriculture�
s heavy reliance on nature. Product
insurance is a significant tool to reduce the risks of
natural disasters; yet establishing agricultural
insurance in a rural society must be taken into
account as a new phenomenon. Similar to any other
form of innovation, its reception by agricultural
producers may face resistance or involve a slow and
time-consuming progress which is a function of
various socioeconomic factors. Without awareness
about such factors, the possibility of attracting a
proper participation of agricultural beneficiaries is little.
As a result, the present study attempts to identify the
most important factors on the trend toward agricultural
and animal product insurance of rural residents in order
to institutionalize these factors in Khomein County with
respect to their extent of effectiveness.
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2. THEORETICAL FRAMEWORK
Investigations show that agricultural insurance is well
received by every country in the world, whether
developed or developing, as one of the most effective
ways of risk management as well as supporting
agricultural producers. In this regard, agricultural
product insurance can be considered as one of the
pillars of agricultural development because by
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employing such a mechanism, the small savings
gathered by numerous farmers to pay for insurance
fees can be used to compensate for the damages that
some of them had faced along with offering more
security to agricultural producers.
From a historical perspective, it can be stated that the
growth in agricultural insurance began when farmers
became united to protect their product incomes and
shield themselves from damages done by storm and
hail. In other words, agricultural insurance has
evolved from hail insurance during the past century.
3. METHODOLOGY
The present inquiry is a cross-sectional study that is
conducted to examine the effective components on
trend toward agricultural and animal product
insurance among rural residents. According to the
purpose and nature of the study, the research method
is applied and descriptive-analytical, respectively.
The total population in this study include 340 insured
individuals from Rostaq village located in Khomein
County. The sample size was estimated to be 180
individuals using the Cochran formula, and the
samples were selected relative to the share and
number of insured people in each village, using
stratified random sampling. After the questionnaires
were completed, 160 samples were examined (a
number of questionnaires were invalid). All statistical
analyses in this study were carried out using Amos
Graphics 20 software.
4. DISCUSSION
In order to examine the effective factors on trend
toward agricultural and animal product insurance in
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rural societies in the first model, twenty factors were
identified. In the second model, the effective
components on agricultural and animal product
insurance investigated in this study were divided into
two categories based on the contents, theme of
variables and the author�
s assumption.
1. The first category includes components related to
the insurance company or those organizational
factors that are specified in this study as factors
governing the organization. This category was
examined in three aspects involving satisfaction
toward the organization�
s services, information and
insurance advertisements, and the insurance
conditions and regulations.
2. The second category involves factors related to the
(insured) individual which were specified as factors
governing the individual in three aspects including
financial and welfare, information and awareness,
and personal and motivational. Consequently, a twofactor analysis model was employed in this section.
Among organizational factors, the insurance
conditions and regulations involve the highest load
(0.68) on its structure, i.e. organizational components.
This means that this variable is more effective in
clarifying the extent of trend toward insurance
compared to other organizational factors.
Subsequently, variables including satisfaction toward
insurance services and information and notices are
considered as organizational components with 0.54
and 0.42 values, respectively. However, among the
three aspects of components concerning the trend
toward insurance governing the individual, the
financial and welfare components involve the highest
load (0.76). Successively, there are personal and
motivational (0.48) and information and awareness
(0.36) components. On the other hand, attention to
organizational and individual components with a
correlation of 0.43 indicate the connection between
these two categories of factors which means that the
individual and organizational components affect one
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another. The significance of factor load concerning
each variable are demonstrated in Table 5. As the
findings show, all the factor loads with a P Value of
less than 0.05 are significant.
5. CONCLUSION
According to the findings along with considering the
importance of agricultural and animal product
insurance as a support for activities within the
agricultural sector, the identification of factors that
indicate trends toward this type of insurance would
be the first essential step to enforce them and reduce
restrictive factors. In terms of research, it is
recommended to conduct a set of qualitative studies
in this area with special focus on experiences of the
insured so that the subject can be analyzed with more
depth. Since the focus of this study was only placed
on the insured, attention to the insurance company
staff�
s perspective could also supplement the study.
Furthermore, in order to provide a better and deeper
setting for farmers to become more familiar with the
purposes and strategies of agricultural and animal
product insurance, the planning, policies and
organizational performances of authorities in this area
must be focused upon enforcing the effective factors
and reducing the restrictive ones, offering a
background for more interactions between authorities
and rural residents, holding educational courses for
rural residents to become more familiar with
insurance companies, increasing advertisement and
providing more information for rural residents,
improving the quality of services for the insured and
prioritizing for research.
Key words: Agricultural product insurance, individual
factors, organizational factors, Khomein County.
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دانشیار جغرافیا و برنامهریزی روستایی ،دانشگاه اصفهان ،اصفهان ،ایران.
کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامهریزی روستایی ،دانشگاه اصفهان ،اصفهان ،ایران.
کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامهریزی روستایی ،دانشگاه اصفهان ،اصفهان ،ایران.
دانشجوی دکترای آب و هواشناسی ،دانشگاه خوارزمی ،تهران ،ایران.
تاریخ دریافت 22 :خرداد 1395

تاریخ پذیرش 2 :اردیبهشت 1396

چکیده
هدف :پژوهش حاضر با تحلیل مؤلفههای مؤثر بر گرایش به بیمة محصوالت کشاورزی و دامی روستاییان به نهادینهسازی بیمه؛ یعنی قرارگرفتن و نفوذ مفهوو
بیمه در ارزشها و نگرش افراد جامعه و تثبیت فرهنگ استفاده از بیمه در نواحی روستایی میپردازد و بر شهرستان خمین به عنوان مطالعة موردی تمرکز دارد.
روش :این تحقیق بر اساس رهیافت کمّی ،از نوع پیمایشی و روش تحلیلی -توصیفی است .نمونة مورد بررسی شامل  160خانوار روستایی بیمهشده از شهرستان
خمین در استان مرکزی است .دادهها از طریق پرسشنامه و به روش نمونهگیری تصادفی طبقهای انتخاب شده و عوامل مؤثر بر احتمال پذیرش بیمه با استفاده
از نر افزار  Amos Graphics20و مدل تحلیل عاملی تأییدی بررسی شده است.
یافتهها :نتایج تحلیل عاملی نشان میدهد که از بین  20عامل شناساییشده ،مؤلفههای آگاهی از اهداف و فواید بیمه ( ،)0/84توان مالی جهوت بیموه (،)0/81
منصفانهبودن حق بیمه ( )0/78و رضایت از خدمات بیمه ( )0/77بیش از سایر عوامل در تبیین تغییرات گرایش به بیمه مؤثرند و به لحاظ شاخصی ترکیبی نیوز
در میان عوامل سازمانی ،شرایط و ضوابط بیمه ( )0/68و در میان عوامل فردی ،مؤلفههای مالی و رفاهی ( )0/76بیش از سایر عوامل تأثیر دارند.
راهکارهای عملی :دو مدل ارائهشده در پژوهش میتوانند به عنوان مهمترین راهکار برای ترویج گرایش به بیمة محصوالت کشاورزی و دامی روستاییان به کار
روند؛ زیرا به عواملی مانند فراهمکردن زمینة تعامل بیشتر مسؤوالن بیمه و روستاییان ،برگزاری دورههای آموزشی برای روستاییان جهت آشنایی بیشتر با نهادهای
بیمهگذار ،افزایش تبلیغات و اطالعرسانی بیشتر به روستاییان ،بهبود کیفیت خدمات به بیمهشدگان و اولویتبندی برای پژوهش اشاره دارند.
اصالت و ارزش :پژوهش حاضر از این نظر اهمیت دارد که با بیان عوامل مؤثر بر گرایش روستاییان به بیمة محصوالت کشاورزی و دامی ،به نهادینهسازی آن در
جوامع روستایی کمک میکند و با اتخاذ راهکارهای مناسب برای رفع کمبودها ،افزایش کارایی بیمه در بخش کشاورزی را فراهم میکند.
کلیدواژهها :بیمة محصوالت کشاورزی ،عوامل فردی ،عوامل سازمانی ،شهرستان خمین.
ارجاع :برقی ،ح ،.نوری ،ر ،.براتیزاده ،ف .و محمدی ،ر .)1396( .مؤلفههای تأثیرگذار بر گرایش به بیمة محصوالت کشاورزی و دامی نوواحی روسوتایی (مطالعوة
موردی :شهرستان خمین) .مجله پژوهش و برنامهریزی روستایی.19-33 ،)3(6 ،
http://dx.doi.org/10.22067/jrrp.v5i4.56664
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مجلّه پژوهش و برنامهریزی روستایی

 .1مقدمه
 .1 .1طرح مسأله
پیشوورفتهای قابلتوجووه در دسووتیووابی بووه رشوود بوواالی
اقتصادی ،کاهش فقر و تأمین امنیت غذایی در اکثر کشورهای
در حال توسعه ،بدون گسترش کامل ظرفیت بوالقوة بهورهوری
بخش کشاورزی و پشتیبانی آن از توسعة کول اقتصواد حاصول
نخواهد شد .در بیشتر مناطق با درآمود پوایین آسویا ،آفریقوا و
امریکای التوین ،مهومتورین دغدغوة دولوتهوا توسوعة بخوش
کشاورزی و روستایی است (همتی ،1384 ،ص .)38 .بوا وجوود
اهمیت بخش کشاورزی در اقتصاد کشور ،فعالیت در این بخش
نسبت به دیگر فعالیتهای تولیدی و اقتصوادی متفواوت اسوت
(کرمی ،1390 ،ص .)233 .این تفواوت بوه علوت اتکوای زیواد
کشاورزی به طبیعت ،ذاتاً فعالیتی پرخطر و همراه با ریسک به
شمار میآید (بینگزواگر ،1980 ،2ص.)396 .
بیمة محصول یک ابزار مهم برای کواهش خطورات بالیوای
طبیعووی اسووت (یانگ وا ،وانووگ و شوویان ،3،2010ص)91 .؛ امووا
برقراری بیمة کشاورزی در جامعة روستایی را باید پدیدهای نوو
تلقی کرد که مانند هر نووآوری دیگوری پوذیرش آن از طورف
تولیدکنندگان محصوالت کشاورزی با مقاومت روبوهرو خواهود
شد یا بهکندی پیش خواهد رفت و زمانبر است؛ به طور مثال،
مجموع حق بیمة کشاورزی در جهوان در خوالل سوال 2009
تقریباً  19.5میلیون دالر است که از این مقدار سهم آمریکوای
شوومالی  55درصوود ،اروپووا  20.1درصوود ،آسوویا  19.5درصوود،
آمریکای التین  4درصد و اقیانوسویه و آفریقوا  1درصود اسوت
(گیمایر ،2013 ،4ص )3 .که گویوای میوزان بسویار کوم آن در
کشورهای درحال توسعه است .با وجودی که این بیمه یکوی از
راههای عمدة کواهش نوسوان درآمودی روسوتاییان اسوت؛ اموا
پذیرش آن ،تابع عاملهای اقتصادی -اجتماعی گوناگونی است
که بدون آگاهی از آنها ،احتمال جلب مشارکت مناسب بهره-
برداران کشاورزی در ایون برناموه انودس اسوت (خوداوردیزاده،
خداوردیزاده ،معصو زاده ،1393 ،ص .)3 .در برناموهریزیهوا و
تصوومیمگیریهای مربوووب بووه کشوواورزی ،افووراد هموووواره بوووا
عوامول غیرقابل پیشبینی روبهرو هستند؛ ا ما در هر شورایطی
کشاورز مجبور به تصمیمگیری اسوت .در ایون حالوت کشواورز
براسوواس تجربیووات شخصووی و درج وة آگوواهی ،روحیووهاش در
22
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رویووارویی بووا مخوواطرات و گرایشهووای ریسووکی و در نهایووت،
اطالعوات موجوود در ارتباب با رویدادها ،تصمیم خود را اتخواذ
میکند (رزاقی ،زارع مهرجردی ،کیانی راد ،نبوی ئیوان،1394 ،
ص)156 .؛ یعنی عوامل زیادی در واکنش افراد نسبت به بیموة
محصوالت کشاورزی دخیلانود کوه بوهراحتی قابول کنتورل و
مدیریت هستند.
براساس گزارش جهاد کشاورزی شهرستان خمین ،در حال
حاضر 17 ،هزار و  570هکتار از اراضوی کشواورزی شهرسوتان
خمین زیر کشت محصووالت اسوتراتژیک شوامل گنود آبوی،
گند دیم ،جو آبی ،جوو دیوم و کلوزا قورار گرفتوه اسوت .ایون
محصوووالت کشوواورزی بایوود بیمووه شوووند؛ زیوورا در صووورت
خسووارتهای پوویشبینینشووده و ناخواسووته ،کشوواورزان فشووار
اقتصادی کمتری را متحمل میشوند .در این راستا ،شوناخت و
تحلیل مؤلفههای مؤثر در گرایش به بیمه در بین روستاییان از
ضروریات است .شناسایی این عوامل و تمرکز بر آنها میتوانود
به توسوعة بخوش کشواورزی و در نهایوت ،اقتصواد روسوتاییان
کمک کند .در نتیجه باید آگاهیهای عمومی آنها را نسبت به
بیمه باال برد ،بیمهگذاران فعلی را حفظ کرد و درکی اساسی از
نقش حیاتی بیمة کشاورزی در تأمین امنیت سرمایهگذاری در
این بخش ایجاد کرد؛ به همین دلیل ،این پژوهش بر آن اسوت
تا بوا مشوخ کوردن مهمتورین عوامول در گورایش بوه بیموة
محصوالت کشاورزی و دامی روستاییان ،به میزان تأثیرگوذاری
هر یک از این عوامل جهت نهادینهسازی آنهوا در شهرسوتان
خمین بپردازد؛ به عبارتی ،پژوهش حاضر به دنبوال مشوخ -
کردن این مسأله است که آیوا مؤلفوههای موورد بررسوی تووان
تبیین متغیر پنهان (بیمة محصووالت کشواورزی) را دارنود یوا
خیر.

 .2 .1پیشینة تحقیق
در این زمینه مطالعات متعددی صوورت گرفتوه اسوت کوه
نتایج چند مطالعة منتخب به شرح زیر بررسی میشود:
اسمیت و باکت )1996( 5با هدف بررسوی تقاضوای بیموة
محصوالت کشاورزی از سوی گند کاران مونتانا ،پس از بررسی
متغیرهای تأثیرگذار بر مشارکت کشاورزان در طرح خرید بیمة
محصوالت کشاورزی و میزان سطح پوشش بیمهای ،متغیرهایی
از قبیل میزان تحصیالت کشاورزان ،سابقة خطر ،میزان بدهی
بوه مؤسسوات اعتبواری و بانکهوا ،نوسوانات میوزان محصوول

سال ششم

مؤلفه¬های تأثیرگذار بر گرایش به بیمة محصوالت کشاورزی و ...

تولیدی و نرخ بیمه را در مشارکت کشواورزان در طورح بیموة
گند مؤثر تشخی دادند.
اینس )2003( 6نشان داد که هرچه وضوعیت کشواورزان از
نظر درآمد و آموزش بیشتر باشد ،پذیرش طرحهای بیمهای نیز
از سوی کشاورزان بیشتر خواهد بود.
قینگشوی و زووی )2010( 7بوه ایون نتیجوه رسویدند کوه
مشکالت عمدة توسعة بیمه کشواورزی در چوین عبارتانود از:
عود تطوابق بوین سوطح توسوعة بیموة کشواورزی و وضووعیت
کشاورزی در اقتصاد ملی ،سطح پایین گارانتی بیمة کشواورزی
و توسعة نامتوازن بیمة کشاورزی در مناطق مختلف چین.
اینجوالس ،کاپیتانو و ادینوفی )2012( 8به بررسوی و درس
عوامل مؤثر در گرایش به بیمة محصول در فرانسه و ایتالیا کوه
از بزرگترین تولیدکنندگان محصول بوین کشوورهای اروپوایی
هستند پرداختند و به این نتیجه رسیدند که شاخ های صرفاً
کشاورزی ؛مانند اندازة زمین و سطح زیرکشت محصووالت ،بوه
عنوان عوامل مؤثر در گرایش به بیمة محصوالت شناخته شدند
و عواملی مانند شرایط آبوهوایی تأثیری در گورایش بوه بیموه
در بین کشاورزان این دو کشور ندارد.
چنیتکی و شیرس  )2013( 9بوه بررسوی عوامول موؤثر در
افزایش تقاضا برای بیمة محصول پرداختنود و بوه ایون نتیجوه
رسیدند که در ایاالت متحده ،دولوت فودرال نقوش موؤثری در
تنظیم بیمة محصول به واسطة یارانة خرید آن و بیموة اتکوایی
دارد.
یزدانپنواه ،زموانی و رضواییمقد ( )1388رضوایتمندی
کشاورزان از بیمة محصوالت کشاورزی را با استفاده از تحلیول
مسیر بررسی کردند .نتایج نشان داد که در مورد کل کشاورزان
بیمهگزار متغیرهای وجهة بانک کشواورزی ،کیفیوت خودمات
دریافتی و میزان غرامت دریوافتی کشواورز از بیموه ،از عوامول
مؤثر بر رضایتمندی کشاورزان به شمار میآید.
کرمی ( )1390به این نتیجه رسوید کوه متغیرهوای سون
کشاورز ،تحصیالت ،آگاهی از حق بیمه میوانگین درآمود کول،
میزان بدهی ،انحراف استاندارد عمل کرد ،نسبت حداقل درآمد
مزرعه به کل درآمد مزرعه ،مدیریت ریسک و سطح زیر کشت
از عوامل تأثیرگذار بر تمایل به بیمة محصوالت بودند.
سجادی ،مظفر امینی و یوسفی ( )1391با ارزیابی عملکرد
بیمة محصوالت کشاورزی و عوامل مؤثر بر آن بوه ایون نتیجوه

رسیدند که متغیرهای سطح آگاهی کشاورزان نسبت به بیموه،
خطرهای طبیعی ،نقش منابع انسانی -رسوانهای و سوطح زیور
کشت محصوالت ،از دیدگاه جامعة آماری پژوهش ،اثر تعیوین-
کنندهای بور ایجواد گورایش در کشواورزان بورای بیموهکوردن
محصوالتشان دارند.
پورسعید ،اشراقی سامانی و عبداللهی ( )1392در پوژوهش
خود به بررسی عوامل مؤثر بر پذیرش بیمة محصوالت باغی در
میان باغوداران شهرسوتان ایوال پرداختنود و بوه ایون نتیجوه
رسیدند که میان متغیرهای تجربه ،میزان درآمد ،میزان آگاهی
از اهداف و فواید بیموه ،میوزان ارتبواب بوا کارشناسوان بیموه،
شرکت در دورههای آموزشی ،شرایط تعیین غرامت و پرداخوت
آن و افزایش میزان غراموت بوا پوذیرش بیموه رابطوة مثبوت و
معنیداری وجود دارد.
حامدی اوغول بیک و صبوری ( ،)1393در مطالعوهای بوه
بررسی عوامل مورتبط بوا پوذیرش و عود پوذیرش بیموة دا
روستایی پرداختند .نتوایج ایون مطالعوه نشوان داد کوه تفواوت
سطح تحصیالت و آگاهی نسبت بوه اهوداف بیموه و عالقوه در
انجا آن در پذیرش بیمه مؤثر است.
نتایج حاصول از بررسوی مطالعوات ذکرشوده بیوانگر ایون
مطلب است که عوامل زیادی بور گرایش به بیمه مؤثر هسوتند
و نحوة تأثیرگذاری ایون متغیرهوا در منواطق مختلوف متفاوت
است .مطالعة حاضر نظور بوه اهمیوت بواالی بیموة محصووالت
کشوواورزی در افووزایش تولیوود و کوواهش ریسووک در بخووش
کشاورزی ،تالشی در راسوتای شناسوایی و تحلیول مؤلفوههای
مؤثر بر گرایش به بیمة محصوالت کشاورزی و دامی روستاییان
در شهرستان خمین است

 .2روششناسی تحقیق
 .1 .2قلمرو جغرافیایی تحقیق
شهرستان خمین از شهرستانهای استان مرکزی است که
براساس آخورین تقسویمات سیاسوی ایون شهرسوتان دارای 2
نقطة شهری 2 ،بخش 7 ،دهستان و  174روستا بووده اسوت و
فاصلة آن تا مرکز استان (اراس)  60کیلومتر است (مرکوز آموار
ایران ،1390 ،ص .)5 .دهستان رسوتاق یکوی از دهسوتانهای
شهرستان خمین در استان مرکزی است که به عنوان مطالعوة
موردی بررسی شده است .شوکل ( )1نموایش فضوایی منطقوة
مورد مطالعه را نشان میدهد.
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دادهها مجموعهای از متغیرها ،سازهها یا عاملهوایی را تعریوف
میکنند ،تکنیک تحلیل عاملی تأییدی را به کار میبرد.

 .3مبانی نظری تحقیق

شکل  -1نمایش فضایی منطقة مورد مطالعه
مأخذ :نگارندگان1394 ،

 .2 .2روش تحقیق
تحقیق حاضر یک مطالعوة مقطعوی اسوت کوه بوه منظوور
بررسی مؤلفههای تأثیرگوذار در گورایش بوه بیموة محصووالت
کشاورزی و دامی در بین روستاییان انجا گرفتوه اسوت .روش
تحقیق براساس هدف ،کاربردی و براساس ماهیوت ،توصویفی-
تحلیلی است .جامعة آماری ایون پوژوهش  340نفور از بیموه-
شدگان روستایی دهستان رستاق از شهرستان خمین هسوتند.
حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران  180نفر برآورد شد و
نمونهها نسبت به سهم و حجم تعداد بیمهشدگان هر روستا و
با استفاده از روش نمونهگیری تصوادفی -طبقوهای محاسوبه و
انتخاب شدند .پس از تکمیل پرسشنامه تعداد  160نمونه (بوه
دلیل مخدوشبودن برخی پرسشناموههوا) بررسوی شودند .در
پژوهش حاضر سطح مشاهدة خرد و در نتیجوه واحود تحلیول
فرد (اعم از زن و مرد ،سرپرست خانوار) اسوت .پوس از جموع-
آوری اطالعات بهوسیلة پرسوشناموه ،دادههوا تجزیوهوتحلیول
شدند .کلیة تحلیلهوای آمواری تحقیوق بوه کموک نور افوزار
 Amos Graphics 20انجا شده است .بورای تعیوین پایوایی
مقیاس اندازهگیری ،از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد کوه
بیشتر از  0/84درصد به دست آمد .در ادامه به منظور تحلیول
مؤلفهها از روش تحلیل عاملی تأییدی استفاده شوده اسوت .در
تحلیل عاملی تأییدی10پژوهشگر دادههایی را برای متغیرهوای
مشاهدهشده (ماننود آیتمهوای موجوود در یوک پرسوشناموه)
جمعآوری میکند .سپس به منظور ایون کوه تأییود کنود ایون
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بررسیها نشوان میدهود بیمووة کووشاورزی ،بووه عنوووان
یکوی از مووؤثرترین روشهوای مودیریت ریسوک و حمایوت از
تولیدکنندگان بخش کشواورزی ،از سوووی همووة کووشورهای
جهان؛ چه کشورهای پیشرفته و چوه در راه توسوعه ،پذیرفتوه
شده اسوت؛ بوه گونوهای کووه بیموة محصووالت کشواورزی را
میتوان یکی از اهر های توسوعة کشواورزی دانسوت؛ زیورا بوا
استفاده از این سازوکار نه تنها میتوان بوا بهرهگیوری از پوس-
اندازهای اندکی که جمع پرشوماری از کوشاورزان بوه عنوووان
حوق بیموه مویپردازنود ،خوسارت واردشووده بووه کشواورزان
خسارتدیده را جبران کرد؛ بلکه میتوان امنیت بیشتری را نیز
برای تولیدکننودگان کشواورزی فوراهم سواخت (دورانودیش و
نیکوکار ،1387 ،ص .)23 .در اینجا ،شوماری از ویژگویهووای
عموومی و کلوی بیموة کوشاورزی در سوطح جهوان برشومرده
میشود:
• بیمة کشاورزی بوه عنووان یکوی از موؤثرترین روشهوای
موودیریت ریوووسک و حمایوووت از تولیدکننوودگان بخووش
کشاورزی در کشورهای جهان پذیرفته شده است.
• در هیچ یک از کشورهای جهان ،بیموة کشواورزی را یوک
فعالیت بیمهای اقتصادی سودآور در نظر نمیگیرند.
• نسووبت خسووارت در بیم وة محوووصوالت کوووشاورزی ،بوووه
تقریوب در هموة کوشورها ،بیشتر از یک است.
• بیموة کوشاورزی در هموة کوشورهای جهوان ،بوه گونهای
از حمایتهای دولوت برخوردار است؛ ولوی شوکل و روش
حمایت متفاوت است.
• در بیشتر کشورها ،دولت به عنوان بیمهگر اتکوایی بوورای
بیموهگوران کوشاورزی عمل میکند.
• شیوههای اجرایوی بیمة کوشاورزی در کوشورهای جهوان،
دربردارنووودة بیموووة اجبوواری ،اختیوواری و یووا تلفیقووی از
آنهاست.
• در هوویچ یووک از کشووورهای جهووان ،همووة محصوووالت
کشوواورزی زیووور پوشوووش بیموووه نیسووت و در بیشووتر
کشورهای جهان ،نزدیک به  20درصد از کول محصووالت
کشاورزی زیر پوشش بیمه است و نسبت سطح زمینهای

سال ششم

مؤلفه¬های تأثیرگذار بر گرایش به بیمة محصوالت کشاورزی و ...

زراعی زیر پوشوش بیمووه نیووز از  10تووا  70درصود ،در
کشورهای مختلف در نوسان است .تعداد خطرهوای زیوور
پوشوووش بیموووة کشوواورزی نیووز محوودود اسووت (قیاسووی،
انصاری ،جوادیان ،1390 ،ص.)113 .
از دیدگاه تاریخی میتوان گفوت رشود بیموة کشواورزی از
زمانی آغاز شد که کشاورزان با هم متحود شودند توا از درآمود
محصوالت خود محافظوت کننود و از زیوانهوای برخواسوته از
خسارت تگرگ در امان بمانند؛ به دیگر سخن ،بیمة کشواورزی
در قرن گذشته از بیمة تگرگ تکامل یافت .در ایران به غیور از
دو تجربة کوتاه در مورد چغندر قند در شورکت سوهامی بیموة
ایووران (دولتووی) و بیمووة دا در شوورکت سووهامی بیمووة امیوود
(خصوصی) در سالهای دهة  1340سابقهای وجوود نودارد .در
دهووة  1350در پووی درخواسووت دولوووت ایوووران از سوووازمان
خواروبووار و کشوواورزی سووازمان ملووول متحووود و در پوووی آن
گوزارش جوامع دکتور پوی .کوا .ری ،11 .کارشوناس بیموههای
محصوووالت کشوواورزی آن سوووازمان ( ،)1973قوووانون بیموووة
محصوالت کشاورزی دربردارنودة  6موواده و یووک تبووصره در
سوال  1355بوه توصویب رسید .در این قانون ،فعالیت بیمه به
صورت صوندوق ویژهای بوه نوا صوندوق بیموة کشواورزی در
شرکت سهامی بیمة ایران مطرح شده بوود؛ ولوی از آنجوا کوه
الگووی ارائوهشده در قانون؛ یعنی اجورای بیموة کشواورزی بوه
وسیلة یک شرکت بیموة تجواری و نیووز توجوه بوه جنبوههای
سودآوری و استقالل مالی آن (ضعیفبوودن جنبههای حمایتی
آن) ،منطبق با ماهیت بخش کشواورزی (ریسوکپذیری زیواد)
نبوود ،در عمول بوه مرحلة اجرا نرسید .پس از انقالب اسالمی،
آغاز فعالیتهای بیمهای مجدد به عنوان نیازی اجتنوابناپوذیر
تأیید شد و مقرر شد اقدامات الز در جهت تحققبخشیدن بوه
این تفکر از نو آغواز شوود .بنوابراین ،از شوهریور  1360اولوین
کووارگروه شووکلگیری بیمووة کشوواورزی در ایووران ،در وزارت
کشاورزی تشکیل شد تا اقدامات الز در مورد اجرای مقوررات
مربوب به بیمة محصووالت کشواورزی و ارائوة الگووی اجرایوی
سازگار با بخش کشاورزی ،انجا شود .بنابراین ،با توجه به ارائة
راهکار عملیاتی از سوی کارشناسان و نیوز پیشونهاد واگوذاری
اجرای عملیات به یک سازمان مالی قدرتمند در بخش؛ یعنوی
بانک کشاورزی که بزرگترین امتیاز آن از نظر ضمانت اجرایی
و تداو و استمرار آن بود ،در نهایت ،قوانون تأسویس صوندوق

بیموة محصوووالت کشوواورزی در سووال  1362و بووه دنبووال آن،
اسوواسنام وة آن در سووال  1363بووه تصووویب مجلووس شووورای
اسالمی رسید و بالفاصله از همین سال عملیات اجرایوی بیموة
کشاورزی آغاز شد.
اولین تجربة ارزشمند بیموة کشواورزی ،اسوتفاده از شوبکة
بانک کشاورزی به عنوان کارگزار بیموه بوود .بانوک کشواورزی
عالوه بر فراهمآوردن بستر رشد فعالیتهوای صوندوق بیموه از
طریق امکانات بسیار گسوتردهای کوه در اختیوار آن قورار داده
است ،از نظر مالی نیز پشتوانهای قوی بورای صوندوق بیموه در
جهت جبران خسارتهای واردشده به بخوش کشواورزی بووده
است؛ به طوری که بدون حمایتهای بانوک کشواورزی ،اداموة
عملیات اجرایی بیمه (با توجه به ماهیت حموایتیبودن آن) بوا
مشکالت بسیار مواجه میشد .این تجربه بوه قودری ارزشومند
است که نمایندگان فائو در بخوش بیموههای کشواورزی ،طوی
بازدیدهای خود ،آن را از مهمتورین عوامول موفقیوت صوندوق
بیمه برشمردند و این الگو را به سایر کشورها نیز توصیه کرده-
اند (صندوق بیموة محصووالت کشواورزی .)1363 ،بور هموین
اساس ،هنگامیکه دولت سوریه برای تدارس یوک نظوا بیموة
کشاورزی از فائو درخواست کموک کورد ،بالفاصوله اسوتفاده از
تجربههای ایران مطرح شد و مقورر شود از کارشناسوان ایوران
بوورای خوودمات مشوواوره و طراحووی سیسووتم بیم وة کشوواورزی
متناسب با شورایط سووریه ،بهرهگیوری شوود .بنوابراین ،طورح
تهیهشده برای بیمة کشاورزی در سوریه براساس الگوی ایوران
و با سه محصول گند  ،پنبه و چغندر قنود بوه طوور آزمایشوی
تأیید شد و روشهای اجرایی برنامه از جمله کوارگزاری بانوک
کشاورزی سوریه ،مناسب تشخی داده شود .همننوین ،طوی
بازدیدهای کارشناسان فائو از نظا بیموة کشواورزی در ایوران،
روشهای اجرایی مورد توجه بوده و به عنووان یوک اسوتراتژی
کاربردی و مطلوب برای سایر کشورهای منطقه تأیید شد.
توسعة سطوح بیمهای براساس تکالیف قوانونی برناموههای
توسعة کشور و حجم باالی خسارتهای واردشده در سوالهای
اخیر ،منجر به خسارتهای مالی فوراوان و ایجواد فاصولة زیواد
بین حق بیمههای دریوافتی و غرامتهوای پرداختوی صوندوق
شد .بنابراین ،با توجه به ماهیت کواری صوندوق بیموه و لوزو
پیروی از یک سری اصول پایه و علمی بیمهای ،این تفکر ایجاد
شد که نباید توسعة کمّی به قیمت تضعیف فزایندة بنیة موالی
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و عدول از موازین بنیادی و سواختاری مورتبط بوا بیموه تموا
شود .بر این اساس ،بحث تووسعة کیفی به عنووان استراتووژی
در برنامههای جدید صندوق مطرح شد .بنابراین ،بوا توجوه بوه
تجربههای اولیة صندوق بیمه از اجرای طرحهای مطالعواتی در
سال  79و نیز برگزاری اولین همایش علمی بیمة کشاورزی در
سال ( 1380که در واقع ،نقطة عطفی در توأمین منوابع علموی
بیمه کشاورزی ،بهویژه در زمینة دستیابی به تجربههای سوایر
کشورها بود) ،کار توسعه و سازماندهی تحقیقوات و مطالعوات
بیمه با اصالح ساختار آن در صندوق بیمه شروع شد توا نتوایج
حاصل از مطالعات ،در تدوین سیاستها و استراتژیها بویش از
پیش استفاده شود..
جذب مشوارکت پوژوهشگوران و صواحبنظران در زمینوة
موضوعهای تحقیقاتی مورد نیواز صوندوق بیموه بوا توجوه بوه
توسعة فعالیتهای اجرایی و لزو جلب رضوایت بیمهگوذاران و
ایجاد تفکر بیمهای در مشوتریان ،از برناموههایی اسوت کوه در
چند سال اخیر مورد توجه بیشتر بخش تحقیقات قورار گرفتوه
است (جوادیان و فرزانه ،1383 ،ص.)19 .

 .4یافتههای پژوهش
 .1 .4تحلیل عاملی تأییدی
مدل ارائهشده (مفورو)) در پوژوهش حاضور روابوط بوین
مؤلفههای ذکرشده بوا بیموة محصووالت کشواورزی و داموی را
نشان میدهد .مدل مفرو) یک مودل عواملی تأییودی از نووع
مدلهای اندازهگیری است .در حالوت مطلووب بارهوای عواملی
باید از  0/7بیشتر باشند .بارهای عواملی بوین  0/3و  0/5قابول
قبول و کمتر از  0/3نامناسب اسوت و نشوان مویدهود کوه آن
قسمت مدل ایراد دارد و باید آن را اصالح کرد کوه بوه صوورت
حذف گویهها یا تغییر آنها انجا میشود؛ اما از آنجوایی کوه
در اینجا به تحلیل تأییدی پرداخته شده صورفاً بوه گوزارش و
تحلیل و تفسیر آن پرداخته میشوود .بوا توجوه بوه شوکل ()2
تحلیل عاملی برای تأیید هر یک از سازههای تحقیق نشوان داد
که بیشتر معرفهای متغیر مکنون به طور نسوبتاً قابول قبوولی
روی آنها بار شدهاند .در این میان ،مؤلفة آگواهی از اهوداف و
فواید بیمه با ضریب  0/84به عنوان عامل اثرگوذار دارای تووان
بیشتری برای تبیین گرایش به بیموة محصووالت کشواورزی و
دامی است .بعد از آن ،به ترتیب متغیر توان مالی جهت بیمه با
مقدار  ،0/81منصفانهبودن حق بیمه با مقودار  0/78و رضوایت
26
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از خدمات بیمه با ضریب  0/77قرار دارند که بار عاملی مطلوب
را نشان میدهند .در مقابل متغیر سفارش دوستان با دارابوودن
ضریب  0/22در میان بیست عامل مورد بررسی دارای کمترین
همبستگی با گرایش به بیمه است که میتوان نتیجه گرفت که
وزن کمتری در تعریف این متغیور پنهوان دارا اسوت .در موورد
سایر مؤلفههای مورد بررسی از آنجایی که بار عاملی هور یوک
از این متغیرهوای بوین  0/3توا  0/5اسوت ،مویتووان ضورایب
بهدستآمده از آنها را قابول قبوول دانسوت کوه نشواندهنودة
رابطة معنادار هر یک از آنها با متغیر وابسته است.
خروجی متنی مدل فوق در نر افزار ایموس نیز برآوردهای
آن را با جزئیات بیشتری نمایش میدهد .برای مشخ ساختن
میزان تأثیر هور یوک از متغیرهوا در گورایش بوه بیموه از سوه
شاخ ضریب استاندارد ،نسبت بحرانوی و سوطح معنویداری
استفاده شده است .نتایج جدول ( )1نشان میدهد که اکثریوت
پارامترهای تعریفشده در مدل (بهجز سه مورد) دارای تفواوت
معنادار با صوفر هسوتند؛ زیورا در موورد اکثور مؤلفوهها مقودار
 P valueبووه عنوووان معیوواری بوورای تفوواوت معنووادار مقوودار
محاسبهشده با صفر در سوطح اطمینوان  0/95کمتور از 0/05
است و نسبت بحرانی بیشتر از  1/96است.

سال ششم

مؤلفه¬های تأثیرگذار بر گرایش به بیمة محصوالت کشاورزی و ...

شکل  -2مدل تحلیل تأییدی مؤلفههای تأثیرگذار بر گرایش به بیمه
مأخذ :یافتههای تحقیق1394 ،
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جدول  -1وزنهای رگرسیونی استاندارد و غیراستاندارد
مأخذ :یافتههای تحقیق1394 ،
P
سطح
معناداری
12

***

C.R.
نسبت
بحرانی

S.E.
انحراف
استاندارد

-

-

برآورد
استاندار

غیر استاندار

0/528

*1/000

بیمه

<---

رضایت از برخورد بیمه گذار

7/198

0/125

0/770

0/907

بیمه

<---

رضایت از خدمات بیمه

***

5/831

0/101

0/457

0/589

بیمه

<---

بهنتیجهرسیدن در مراجعات

***

6/535

0/099

0/461

0/647

بیمه

<---

اطالعرسانی در مورد زمان بیمه

***

6/642

0/109

0/622

0/724

بیمه

<---

اطالعات دربارة نحوة بیمهشدن

***
0/079

8/911

0/113

0/813

1/007

بیمه

<---

توان مالی جهت بیمه

1/881

0/160

0/249

0/302

بیمه

<---

تأثیر بیمه در رفاه و آرامش

***
0/086

5/204

0/137

0/572

0/713

بیمه

<---

اعتقاد به مفیدبودن بیمه

1/690

0/127

0/220

0/372

بیمه

<---

سفارش دوستان

***

4/644

0/121

0/338

0/562

بیمه

<---

تمایل زیاد به بیمه

***

3/705

0/153

0/410

0/567

بیمه

<---

نحوة تبلیغات شرکت بیمه

***

4/964

0/139

0/473

0/690

بیمه

<---

منطبقبودن شرایط بیمه با تبلیغات

***

6/028

0/104

0/413

0/627

بیمه

<---

سهولت استعال نرخ از شرکت بیمه

***

4/754

0/118

0/481

0/561

بیمه

<---

رضایت از سرعت صدور بیمه

***

3/516

0/158

0/329

0/538

بیمه

<---

نحوة فروش بیمهنامه به فرد

***
0/075

6/038

0/155

0/722

0/936

بیمه

<---

سهولت دسترسی به مسؤوالن

1/867

0/166

0/270

0/310

بیمه

<---

رضایت از دانش نمایندگیها

***

5/473

0/167

0/781

0/914

بیمه

<---

منصفانهبودن حق بیمه

***

5/839

0/143

0/521

0/835

بیمه

<---

***

8/312

0/131

0/844

1/089

بیمه

<---

به عنوان مثال ،ضریب رگرسیونی برآوردشده بورای رابطوة
رضایت از خدمات بیمه و گرایش به بیمه در سوطح معنواداری
کمتر از  0/05و نسبت بحرانی برابور بوا  ،7/198نشواندهنودة
تفواوت معنوادار آن بوا صوفر اسوت .در موواردی کوه P value

بزرگتر از  0/05و نسبت بحرانی کمتور از  1/96اسوت ،از آن-
جایی که مقدار بهدستآمده بوه صوفر نزدیوک اسوت و تفواوت
معناداری با آن ندارد ،میتوان گفوت قابلیوت مانودن در مودل
تدوینشده را ندارد .اصطالحاً آنها به صورت مطلوب یوا قابول
قبولی بر متغیر مورد بررسی (گرایش به بیمه) بار نشدهاند؛ بوه
عنوان مثال ،سفارش دوسوتان بوا  P valueبرابور بوا  0/086و
نسبت بحرانی  1/69نشاندهندة تفاوت غیور معنوادار بوا صوفر
است .میتوان گفت طبق نتایج تحلیل عاملی در میوان عوامول
تأثیرگذار بر بیمة محصوالت کشواورزی و داموی ،اگرچوه اکثور
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پارامترها

عادالنهبودن نحوة رسیدگی به شکایات
آگاهی از اهداف و فواید بیمه

مؤلفههای مورد سنجش تأثیر معنویداری را نشوان مویدهود،
برخی مؤلفهها نقش تعیینکنندگی قویتری نسوبت بوه بقیوة
مؤلفهها دارند .طبق آنچه پیشتر گفتوه شود ،نتوایج مطالعوة
نمونهای نشان میدهد متغیر آگواهی از اهوداف و فوایود بیموه
بیشترین تأثیر را بر گرایش به بیمة محصوالت کشاورزی دارد.
پس از آن متغیر توان مالی جهت بیمه قرار میگیرد که طبوق
نتایج توانسته است بیشتر از سایر متغیرها بر گرایش بوه بیموة
محصوالت کشاورزی تأثیر بگذارد .در مرتبة بعودی متغیرهوای
منصفانهبودن حق بیمه و نیز رضایت از خدمات بیمه قرار دارند
که تقریباً با ضریب یکسانی نشاندهندة تأثیر قوی بور گورایش
به بیمه هستند.

مؤلفه¬های تأثیرگذار بر گرایش به بیمة محصوالت کشاورزی و ...

سال ششم

 .2 .4برازش کلی مدل
حال باید دید که صرف نظر از هر یک از مقوادیر گوزارش-
شده برای پارامترها ،آیا مدل تدوینشده به طوور کلوی توسوط
دادههای تجربی گردآوریشده حمایت میشود یا خیر .با توجه
به جدول زیر تقریباً تما شاخ های بورازش مودل در دامنوة
تعریفشده قرار داشته کوه ایون بوه معنوای مطلوبیوت مودل و
برازش آن اسوت؛ بوه عنووان مثوال ،شواخ نیکوویی بورازش
 RMSEAیا ریشة دو میانگین مربعات خطای بورآورد کوه از

عمومیترین شاخ های قضاوت در مورد مدل است بوا مقودار
نزدیکتر به صفر ( )0/08نشان میدهد کوه پویشبینوی مودل
ساخته و پرداخته شده تطبیق بیشتری با واقعیت مشاهدهشده
داشته و بر برازش مدل تأکید دارد .این شاخ به عنوان یکوی
از شاخ های بدی برازش شناخته شده (شاخصی کوه هرچوه
مقدار آن کوچکتر باشد ،مدل تدوینشده قابل قبولتور تلقوی
میشود) .سایر شاخ هوای گوزارششوده در جودول ( )2نیوز
قابلیت قبول مدل تدوینی را نشان میدهند.

جدول  -2شاخصهای برازش کلی مدل
مأخذ :یافتههای تحقیق1394 ،
دامنة قابل قبول

برآورد

شاخ ها
CMIN/DF

5-1

1/987

نیکویی برازش

GFI

0/1-9

0/9

نیکویی برازش اصالحشده

AGFI

0/1-9

0/94

شاخ

برازش تطبیقی

CFI

0/1-9

0/96

شاخ

توکر – لویس

TLI

0/1-9

0/93

برازش هنجارشدة مقتصد

PNFI

0/1-5

0/62

برازش تطبیقی مقتصد

PCFI

0/1-5

0/71

RMSEA

0 -0/08

0/08

کایاسکوئر نسبی
شاخ

مطلق
شاخ
تطبیقی
شاخ
مقتصد

شاخ

ریشة میانگین مربعات خطای برآورد

با توجه به این توضیحات ،میتوان گفت مدل ترسویمشوده
مدلی است که در آن انطبواق مطلووبی بوین مودل بوه تصوویر
درآمده (مدل ساختاری) با دادههای تجربی فراهم شوده اسوت.
بنابراین ،این مدل الگووی مناسوبی در زمینوة مشوخ کوردن
مؤلفههای گرایش به بیمة محصوالت کشاورزی و داموی اسوت.
نتایج حاصل از برازش مدل نشان میدهد که  20مؤلفوة موورد
بررسووی بهدرسووتی موویتواننوود گوورایش بووه بیمووة محصوووالت
کشاورزی را به صورت کلی تبیین کنند؛ البته هرکودا از ایون
متغیرها وزن و تأثیر متفاوتی در گرایش به بیمه دارنود کوه بور
مبنای نتایج جدول ( )1میتوان میزان تأثیر هر یک از آنها را
مشخ کرد.

 .3 .4مدل دوم تحلیل عاملی در دو بعد فردی و سازمانی
در مرحلة دو مؤلفوههای تأثیرگوذار بور بیموة محصووالت
کشاورزی و دامی موورد بررسوی در ایون پوژوهش ،بور مبنوای
محتوا و مضمون متغیرها و بر مبنای فر) محقق به دو دسوته
تقسیم شدهاند .1 :مؤلفههای که مربوب به سازمان بیمهکننوده

هستند یا همان عوامل سازمانی که در پژوهش حاضر با عنووان
مؤلفههای ناظر بر سازمان مشخ شدهاند .این دسوته در سوه
بعد رضایت از خودمات سوازمان ،اطالعوات و تبلیغوات بیموه و
ضوابط و شرایط بیمه بررسی شودهانود .2 .دسوتة دو عوواملی
است که مربوب به فرد (بیمهشده) بوده و با عنووان مؤلفوههای
ناظر بر فرد در سه بعود موالی و رفواهی ،اطالعوات و آگواهی و
شخصی و انگیزشی مشوخ شودهانود .بنوابراین ،در اینجوا از
مدل تحلیل دو عاملی استفاده شده است.

الف) مؤلفههای ناظر بر فرد (بیمهشده)
 .1مالی و رفاهی :توان مالی جهت بیموه ،توأثیر بیموه در
رفاه و آسایش.
 .2اطالعات و آگاهی :اطالعات در مورد نحوة بیمهشودن،
آگاهی از اهداف و فواید بیمه.
 .3شخصی و انگیزشی :اعتقاد به مفیدبودن بیمه ،تمایل
زیاد به بیمه ،سفارش دوستان.
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ب) مؤلفههای ناظر بر سازمان (بیمهگذار)
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 .3ضوابط و شررایط بیمره :منصوفانهبوودن حوق بیموه،

 .1اطالعرسانی و تبلیغات :اطالعرسوانی در موورد زموان
بیمه ،نحوة تبلیغات شرکت بیمه ،منطبقبودن شرایط بیموه بوا
تبلیغات.

سهولت استعال نرخ از شرکت بیمه ،نحوة فروش بیمهناموه بوه
فرد.

 .2رضایت از خدمات :رضایت از خدمات بیموه ،سوهولت
دسترسی به مسؤوالن ،رضایت از برخورد بیمهگذار ،بوه نتیجوه
رسیدن مراجعات ،رضایت از سرعت صدور بیمه ،عادالنوهبوودن
نحوة رسیدگی به شکایات ،رضایت از دانش نمایندگیها.

شکل  -3مدل تحلیل تأییدی مؤلفههای تأثیرگذار بر گرایش به بیمه در دو بعد فردی و سازمانی
مأخذ :یافتههای تحقیق1394 ،

وجود درجة آزادی مثبت بورای مودل ( )DF =7و گوزارش
کایاسوکوئر نشواندهنودة ایون اسوت کوه مودل تودوینشوده
فرامشخ است .بنابراین ،میتوان بوه بررسوی جزئیوات مودل
پرداخووت .بررسووی روابووط ایوون عواموول در قالووب یووک موودل
اندازهگیری (شکل  )3نشاندهندة وضعیت هر بعد در رابطه بوا
متغیر مکنون؛ یعنی بیمة محصوالت کشاورزی و داموی اسوت.
در میووان عواموول سووازمانی شوورایط و ضوووابط بیمووه ()0/68
بیشترین بار را بر روی سازة خود؛ یعنوی مؤلفوههای سوازمانی
دارد؛ یعنووی ایوون متغیوور بوویش از سووایر عواموول سووازمانی در
مشخ ساختن میزان گرایش به بیمه مؤثر است .پس از آن به
ترتیب متغیر رضایت از خدمات بیمه با مقدار ( )0/54و اطالع-
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رسانی و تبلیغات با مقدار ( )0/42به عنوان مؤلفههای سازمانی
قرار میگیرند؛ اما در میان سوه بعود از مؤلفوههای گورایش بوه
بیمه که ناظر بر فرد هستند مؤلفة رفاهی و مالی بیشترین بوار
( )0/76را دارد .سووپس ،بووه ترتیووب مؤلفووههای شخصووی و
انگیزشی ( )0/48و اطالعات و آگاهی ( )0/35قرار میگیرند .از
سوی دیگر توجه به رابطة بین مؤلفههای سازمانی و فوردی بوا
همبستگی  0/43نشاندهندة ارتباب این دو دسته عوامل است
که این به معنای آن اسوت کوه مؤلفوههای فوردی و سوازمانی

گرایش به بیمه بر هم اثرگذارند.

مؤلفه¬های تأثیرگذار بر گرایش به بیمة محصوالت کشاورزی و ...

سال ششم

جدول  -3وزنهای رگرسیونی استاندارد و غیراستاندارد
مأخذ :یافتههای تحقیق1394 ،
P
سطح
معناداری

C.R.
نسبت بحرانی

برآورد

S.E.
خطای معیار

استاندارد

غیراستاندارد

پارامترها

-

-

-

0/425

1/000

سازمانی

><--

اطالعرسانی و تبلیغات

***
0/001

3/428

0/250

0/542

0/858

سازمانی

><--

رضایت از خدمات

3/297

0/460

0/681

1/509

سازمانی

><--

شرایط و ضوابط
رفاهی و مالی

-

-

-

0/766

1/000

فردی

><--

0/006

2/733

0/151

0/359

0/412

فردی

><--

اطالعات و آگاهی

0/003

2/960

0/195

0/484

0/578

فردی

><--

شخصی و انگیزشی

در جدول ( )3معناداری بارهای عاملی هر یوک از متغیرهوا
مشخ شده است .همانطور که یافتهها نشان میدهود هموة
بارهای عواملی بوا  P Valueکمتور از  0/05معنوادار هسوتند.
نسبت بحرانی بیشتر از  1/96نیز گویای قابل قبول بوودن آن-
هاست؛ زیرا در همة موارد مقدار بار عاملی بیشتر از  0/3اسوت.
الز به ذکر است در میان عوامل فوردی و سوازمانی تنهوا بعود
رفاهی و مالی با بار عاملی بیشتر از  0/7گویای حد مطلوب بوار
عاملی برای سازة گرایش به بیمه است.

 .4 .4برازش کلی مدل
با توجه به برازش مطلوب هور یوک از ایون شواخ هوا در
جدول ( )4میتوان گفت انطباق مطلوبی بین مدل تدوینشوده
با دادههای تجربی به وجود آمده است و با تأکید بر آن ،الگویی
مناسب در زمینة شناسایی مؤلفههای تأثیرگذار بر گورایش بوه
بیمه تدوین شده و برازش مطلوب مدل معرف الگویابی گرایش
به بیمه با تأکید بر روابط این مؤلفههاست.

جدول  -4شاخصهای برازش کلی مدل
مأخذ :یافتههای تحقیق1394 ،
دامنة قابل قبول

برآورد

شاخ ها
CMIN/DF

5-1

1/118

نیکویی برازش

GFI

0/1-9

0/90

نیکویی برازش اصالحشده

AGFI

0/1-9

0/95

شاخ

برازش تطبیقی

CFI

0/1-9

0/92

شاخ

توکر  -لویس

TLI

0/1-9

0/95

برازش هنجارشدة مقتصد

PNFI

0/1-5

0/53

برازش تطبیقی مقتصد

PCFI

0/1-5

0/62

RMSEA

0 -0/08

0/05

کایاسکوئر نسبی
شاخ

مطلق
شاخ
تطبیقی
شاخ
مقتصد

شاخ

ریشة میانگین مربعات خطای برآورد

 .5بحث و نتیجهگیری
بیمة دا و محصوالت کشاورزی بوا برقوراری حمایوتهوای
مختلف نقش بسزایی در توسعة اقتصادی روستا دارد .با توجوه
به شکل شمارة  2با بررسی مؤلفههای مؤثر بر گرایش به بیموة
محصوالت کشاورزی و دامی بیست عامل شناسایی شود کوه از
میان آنها پنج عامل آگاهی از اهوداف و فوایود بیموه (،)0/84

توووان مووالی جهووت بیمووه ( ،)0/81منصووفانهبووودن حووق بیمووه
( ،)0/78رضایت از خدمات بیمه ( )0/77و سوهولت دسترسوی
به مسؤوالن ( )0/72از بیشترین تووان بورای تبیوین تغییورات
گرایش به بیمه برخوردارند.
نتایج نشان میدهود مؤلفوههای اطالعوات در موورد نحووة
بیمهشدن( ،)0/62اعتقاد به مفیدبودن بیمه ( ،)0/57رضایت از
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برخورد بیمهگوذار ( ،)0/52عادالنوهبوودن نحووة رسویدگی بوه
شووکایات ( ،)0/52رضووایت از سوورعت صوودور بیمووه (،)0/48
منطبقبودن شرایط بیمه با تبلیغات ( ،)0/47اطوالعرسوانی در
موورد زمووان بیموه ( ،)0/46بووه نتیجوه رسویدن در مراجعووات
( ،)0/45نحوة تبلیغات شرکت بیمه ( ،)0/41سوهولت اسوتعال
نرخ از شرکت بیموه ( ،)0/41تمایول زیواد بوه بیموه ( ،)0/33و
نحوة فروش بیمهنامه به فرد ( )0/32نیز دوازده عاملی هسوتند
که تا حد قابل قبولی توان تبیین گرایش بوه بیموة محصووالت
کشاورزی و دامی را دارند .در مقابل سه متغیر باقیمانده؛ یعنی
رضایت از دانش نماینودگیهوا ( ،)0/27توأثیر بیموه در رفواه و
آسایش ( )0/24و سفارش دوستان ( )0/22توان چندانی بورای
سنجش گرایش به بیمه در بوین روسوتاییان ندارنود .بنوابراین،
میتوان نتیجه گرفت از بیست عامل مورد بررسی هفده عامول
دارای روابط با گرایش به بیمه و در نتیجه بهصورت معنواداری
تعیینکنندة آن هستند.
با تقسیمبندی این بیسوت عامول در دو گوروه مؤلفوههای
ناظر بر سازمان (بیمهگذار) و مؤلفههای ناظر بر فرد (بیمهشده)
با تدوین مدلی دیگر مشخ شد که در میان عوامل سوازمانی
شرایط و ضوابط بیمه ( ،)0/68نسبت به مؤلفوههای رضوایت از
خوودمات ( )0/54و اطووالعرسووانی و تبلیغووات ( ،)0/42نقووش
بیشوتری در گورایش روسوتایان بوه بیموة محصووالت داموی و
کشاورزی دارد .در میان مؤلفههای ناظر بر فرد نیوز مؤلفوههای
مالی و رفاهی ( ،)0/76بیشتر از مؤلفههای شخصی و انگیزشوی
( )0/48و اطالعات و آگاهی ( )0/35میتواند واریوانس گورایش
به بیمه را در میان روستاییان تبیین کند.
این نتایج همسو با نتایج برخی مطالعات دیگر در این حوزه
است .سجادی و همکواران ( )1391و حامودی اوغوول بیوک و
صبوری ( )1393به سطح آگاهی کشاورزان در گرایش به بیمه
توجه کردهاند؛ زیرا عد آگاهی عمدة کشواورزان و روسوتاییان
منجر به بی بهره ماندن آنها از مزایای بیمه میشود .پورسعید
( )1392عواملی مانند میزان درآمد و میزان آگاهی از اهداف و
فواید بیمه را مؤثر میدانند که در این پژوهش نیز این متغیرها
از بیشووترین توووان بوورای تبیووین تغییوورات گوورایش بووه بیمووه
برخوردارند .همننین ،اینس ( )2003بر نقش درآمد بر گرایش
به بیمه تأکید کرده است که در پژوهش حاضر این متغیر با نا
«توان مالی جهت بیمه» سنجیده شده و همانگونوه کوه ذکور
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شد جزء  5عامل اول برای تبیوین تغییورات گورایش بوه بیموه
است.
با توجه به این یافتهها و با در نظر داشوتن اهمیوت بیموة
محصوالت کشاورزی و دامی به عنووان پشوتوانة فعالیوتهوای
بخش کشاورزی ،شناسایی عوامل تعیینکنندة گورایش بوه آن
برای تقویت آنها و کاهش عوامل بازدارندة اولین گوا اساسوی
خواهد بود .به لحاظ پژوهشی پیشنهاد میشوود در ایون حووزه
مطالعات به روش کیفی ،بهویژه با تمرکوز بور تجربیوات بیموه-
شدگان صورت گیرد تا به لحاظ عمقی نحوة این مسأله واکاوی
شود .از آنجایی که تمرکز این پژوهش تنها بر روی بیمهشوده
بود ،توجه به دیدگاههای کارکنان بیمه نیز میتواند مکمل این
مطالعه باشد .همننوین ،برناموهریوزیهوا ،سیاسوتگذاریها و
عملکردهای سازمانی مسؤوالن امر باید در جهوت فوراهمآوردن
زمینووة آشوونایی بیشووتر و عمیووقتوور کشوواورزان بووا اهووداف و
راهبردهای بیمة محصوالت کشاورزی و دامی ،تقویوت عوامول
مؤثر و کاستن از عوامل بازدارنده ،فوراهمکوردن زمینوة تعامول
بیشتر مسؤوالن بیمه و روستاییان ،برگزاری دورههای آموزشی
برای روستاییان جهت آشنایی بیشتر بوا نهادهوای بیموهگوذار،
افزایش تبلیغات و اطالعرسوانی بیشوتر بوه روسوتاییان ،بهبوود
کیفیت خدمات به بیمهشدگان و اولویتبنودی بورای پوژوهش
متمرکز شود.
تشکر و قدردانی
پژوهش حاضی حامی مالی نداشته و حاصل فعالیت علموی
نویسندگان است.
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