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This research aimed to analyze effective factors on the adoption of agricultural insurance by
palm growers in Iranshahr County. Descriptive-correlation study and survey technique were
used. The study population consisted of 3000 date palm growers. The sample size was estimated
345 based on Cochran formula. Cluster random sampling method was used to select samples, in
which 180 adopters of agricultural crop insurance and 165 of non-adopters were selected from 15
villages. Data were gathered by questionnaire. Questionnaire validity was confirmed by faculty
members and experts of agricultural bank and insurance company of Iranshahr County.
Reliability of the questionnaire was confirmed by calculating Cranach’s alpha coefficient
(α=0.8). The results showed that adopters of agricultural insurance have a higher level of
education, production, favorable attitude towards agricultural insurance, prospective, risk
acceptance, awareness about insurance and commitment to the agricultural bank than the nonadopters. Furthermore, their palm trees are older than non-adopters. Furthermore, those who did
not adopt agricultural insurance have more experience in date cultivation and more distance
between homes to the agricultural bank. The Results of fitting model of logistic regression
analysis revealed that the adoption of agricultural insurance can be explained based on nine
variables including acquaintance of insurance expert, involvement in non-farm occupation,
attitude towards agricultural insurance, number of people under patronage, awareness about
insurance, risk acceptability, age, distance from the agricultural bank and amount of the debt to
the bank.
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Extended Abstract
1- Introduction

R

isk management is very important in
agricultural production. Insurance can
play a key role for farmers to deal
with risks.This is especially important
for agricultural products in Sistan-vaBaluchestan province and among
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palm growers. Unlike well-known agricultural
products such as wheat and rapeseed, which have a
guaranteed price and technical and institutional
support for pests and diseases, the date crop has not
been received such supports. On the other hand, the
occurrence of drought and other weather phenomena
such as sandstorms causes a part of the annual
agricultural production to be lost and therefore
threatened the livelihood of farmers. Meanwhile,
the date crop is one of the most important garden
products in the country and a significant number of
farmers in Iranshahr county are producing it.
Currently, the use of different insurance options
among palm growers is not enough, so recognizing
the factors affecting insurance adoption by palm
growers can help policy measures to support palm
risk management strategies.In particular, recognizing
the factors that affect insurance adoption is
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important to predict the possible use of other
agricultural risk management tools in the future.
The aim of this study was to investigate the effect
of factors affecting the adoption of agricultural
insurance by palm growers in Iranshahr county and
the main question was recognizing the pattern of
factors affecting the adoption of agricultural
insurance.
2-Methods and Material
This research was conducted by a descriptivecorrelation method with a survey technique. The
study population included 3,000 palm growers in
Iranshahr county. The sample size was estimated
using Cochran's formula as 345. Using a random
cluster sampling method, 180 palm growers adopted
agricultural insurance, and 165 non-adopted from
15 villages were selected as the sample. The
required data were collected by a questionnaire.
Independent
variables
included
individual,
agronomic, economic, and communication factors.
The dependent variable was a dichotomous variable
that includes "adopted agricultural insurance" and
"non-adopted agricultural insurance". Descriptive
statistics and logistic regression in SPSS18
statistical software were used to analyze the data.
3-Results and Discussion
Considering the relatively favorable attitude of
palm growers towards agricultural insurance, there
is a good condition to promote insurance among
palm growers. However, the level of foresight of
the palm growers was not satisfactory. The average
knowledge of palm growers about agricultural
insurance also indicates the need for enhancing
agricultural insurance information. In addition, the
two groups of adopters and non-adopters of
agricultural insurance were not significantly
different in terms of the cultivation area, which was
predictable due to the small average area under
palm cultivation among them. However, the age of
the trees was higher among the agricultural
insurance adopters. Results of the fitted model of
logistic regression analysis revealed that the
adoption of agricultural insurance can be explained
based on nine variables including an acquaintance
of insurance expert, involvement in the non-farm
occupation, attitude towards agricultural insurance,
number of people under patronage, awareness about
insurance, risk acceptability, age, distance from the
agricultural bank and amount of the debt to the
bank.
4-Conclusion
Because the palm growers of Iranshahr county are
small, farmers, the insurance of agricultural
products should be organized in a way that is
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compatible with the conditions of this group of
farmers. According to the results, it could be said
that the adoption of agricultural insurance among
palm growers is a function of their personal,
agricultural, economic, and communication
characteristics, which have been emphasized in new
theories of adoption of innovations. Among the
individual characteristics, the variables like
education level, marital status, attitude towards
insurance, commitment to the bank, foresight, risk
acceptability, and knowledge about insurance were
related to the adoption of agricultural insurance. In
terms of economic characteristics, we could
mention the variables like having a non-agricultural
job, home distance to agricultural bank, and in
terms of agricultural characteristics, we could
mention the variables like date cultivation
experience, amount of date production, age of date
trees, and crop fluctuations. In addition, among the
communication characteristics, we could refer to
variables like using radio, an acquaintance of
insurance experts that related to the adoption of
agricultural
insurance.
Finally,
forecasting
agricultural insurance adoption could be based on
the variables that were revealed by regression
analysis.
Keywords: Agricultural insurance, Horticulture,
Date palm, Innovation adoption, Iranshahr county.
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چکیده
تحقیق حاضر با هدف بررسی عوامل اثرگذار بر پذیرش بیمۀ کشاورزی توسط نخل داران شهرستان
ایرانشهر انجام شدهاست .روش تحقیق از نوع توصیفی -همبستگی و با فن پیمایشی انجام شد.
جمعیت مورد مطالعه شامل نخل داران شهرستان ایرانشهر به تعداد  9333نفر بود .حجم نمونه
براساس فرمول کوکران  913نفر برآورد شد .با روش نمونه گیری خوشه ای تصادفی ،تعداد  683نفر
نخل دار بیمه شده و  613نفر نخل دار بیمه نشده از  63روستا به عنوان نمونه انتخاب شدند .ابزار
گردآوری داده ها پرسشنامه بود که روایی آن توسط استادان دانشگاه ،کارشناسان بانک کشاورزی و
شرکت بیمۀ شهرستان ایرانشهر مورد تأیید قرار گرفت .پایایی پرسشنامه ازطریق محاسبۀ ضریب
آلفای کرونباخ با متوسط  3/83تأیید شد .نتایج نشان داد که در بین پذیرندگان بیمۀ کشاورزی،
متغیرهای سطح تحصیالت ،میزان تولید خرما ،نگرش مساعد نسبتبه بیمۀ کشاورزی ،آینده نگری،
ریسک پذیری ،آگاهی نسبت به بیمه و تعهد نسبتبه بانک ،ا ز سطح باالتری برخوردار بودند؛ اما
سابقۀ کشت خرما و فاصلۀ محل سکونت تا بانک کشاورزی در بین افراد نپذیرنده بیشتر بود .نتایج
برازش الگوی اقتصادسنجی لوجیت نشان داد که پذیرش بیمه را می توان براساس متغیرهای شناخت
کارشناس بیمه،داشتن شغل غیرکشاورزی،نگرش نسبتبه بیمۀ کشاورزی،تعداد افراد تحت سرپرستی،
آگاهی نسبت به بیمه ،ریسک پذیری ،سن ،فاصلۀ محل سکونت تا بانک و میزان بدهی به بانک تبیین

واژههای کلیدی:
بیمۀکشاورزی،نخلخرما،شهرستانایرانشهر .کرد.

مقدمه
فعالیت کشاورزي بهعلت اتکاء به طبیعت و وابستگی
به عوامل جوي و محیطی ،یک فعالیت با ریسک
محسوب میشود و تولیدکنندگان کشاورزي با خسارت
ناشی از حوادث قهري و بالیاي طبیعی روبهرو هستند
) .(Mathul, 2018: 217بیمۀ محصوالت کشاورزي،
سازوکاري مالی محسوب میشودکه براي بهحداقل
رساندن بیثباتی ناشی از خسارات عوامل مختلف در
بخش کشاورزي استفاده میشود و قادر است زیان
واردشده به کشاورزان در هنگام خشکسالی ،شیوع

آفات ،بیماريها و سرمازدگی را جبران کند؛ بههمین
دلیل ،ابزاري براي تعدیل اثرات نبود حتمیت و
ریسکهاي ناشی از آن در تولید محصوالت محسوب
میشود (باللی و همکاران)379 :7959 ،؛ این در حالی
است که وجود ریسک در فعالیتهاي کشاورزي عامل
مهمی در میزان پذیرش فناوريها و روشهاي جدید
توسط کشاورزان محسوب میشود که بخشی از آن را
میتوان ازطریق بیمۀ محصوالت کشاورزي پوشش داد
(بهنامراد .)89 :7959 ،شواهد نیز نشان میدهد در
کشورهاي درحالتوسعه معموال توان مالی کشاورزان

 -9دانشجوی سابق کارشناسی ارشد ،دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان ،گرگان ،ایران
 -2عضو هیأت علمی و دانشیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان ،گرگان ،ایران (نویسنده مسئول)
 -9عضو هیأت علمی و دانشیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان ،گرگان ،ایران
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محدود است و کمترین خسارت میتواند هستی آنان
را به خطر اندازد .با بیمۀ محصوالت کشاورزي میتوان
خطرات تولید را از تولیدکننده به سازمانهاي بیمهگر
انتقال داد )(World Bank, 2010: 1؛ بنابراین ،بیمۀ
کشاورزي میتواند حداقل امنیت خاطر و درآمد را
براي کشاورزان تضمین کند تا انگیزۀ کافی براي ادامۀ
کشاورزي داشته باشند (گشتاسبی و همکاران:7959 ،
 .)799در ایران فعالیت بیمهاي از سال  7895شروع
شدهاست (قوتی .)798 :7959 ،صندوق بیمۀ کشاورزي
نیز در سال  7998و با پوشش دو محصول تأسیس
شد.درحالحاضر 95 ،محصول کشاورزي و  7/9میلیون
نفر بیمهگذار تحت پوشش صندوق بیمۀ محصوالت
کشاورزي قرار دارند (ماهیکار.)89 :7959 ،
خرما یکی از محصوالت مهم کشاورزي در مناطق
خشک و گرم کشور محسوب میشود که تولید آن در
شرایط کمآبی امکانپذیر است .جمعیت نخیالت ایران
حدود  93میلیون نفر و سطح زیرکشت آن حدود 833
هزار هکتار برآورد شده است .بااینوجود ،بسیاري از
نخلستانها فرسوده و کمبازده و نیازمند جایگزینی
هستند (تراهی و همکاران .)8 :7959 ،ازجمله مناطق
مستعد پرورش نخل میتوان به شهرستان ایرانشهر در
جنوبشرقی استان سیستان و بلوچستان اشاره کرد.
حدود  9953هکتار از باغات این شهرستان به نخل
اختصاص دارد و ساالنه بیش از  99هزار تن خرما از آن
برداشت میشود .بیش از هفتاد رقم خرما در منطقۀ
بلوچستان کشت میشود که بهترین آنها مضافتی و
ربی است .خشکسالی چندسال اخیر در منطقۀ ایرانشهر
خسارات زیادي به کشاورزان و نخلستانها وارد
کردهاست .همچنین بهدلیل خشکشدن درختان نخل
و بیتوجهی مردم ،سطح وسیعی نیز بهدلیل آتشسوزي
ازبینرفتهاند (مدیریت جهاد کشاورزي ایرانشهر)7958 ،؛
بنابراین ،ضرورت ترویج بیمه براي کاهش ریسک ناشی
از تولید محصول خرما در این منطقه بسیار حیاتی
است .در این رابطه میتوان به مطالعۀ آزاد و همکاران
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اشاره کرد که در آن ریسک ،تعادل بازار ،مخاطرهآمیز
بودن محیط ،ثبات درآمد کشاورز ،تغییرات اجباري
الگوي کشت ،توانمندسازي ،تحصیالت و آموزش،
خطرات ساختاري و اکوسیستمهاي طبیعی در پذیرش
بیمۀ محصوالت کشاورزي مؤثر بودهاند
).(Azad et al, 2013: 237
مطالعۀ انجامشده در ایالت تامیل نادو هندوستان
نشان داد که متغیرهاي سن ،دسترسی به اعتبارات،
آموزش ،تنوع محصول و ترس ازدستدادن درآمد ،در
تصمیم کشاورزان براي پذیرش بیمه مؤثر بودهاست
) .(Karthick & Mani, 2013: 400همچنین ،تحقیق
انجامشده در کشورهاي فرانسه و ایتالیا دربارۀ تقاضا
براي بیمۀ محصول نشان داد که بین اندازۀ مزرعه،
سطح زیرکشت و تنوع کشت با تصمیم کشاورز به
خرید بیمه یک رابطۀ مثبت وجود دارد (Enjolras et
) .al, 2012: 14نتایج مطالعۀ جایاکومارا و همکاران
نشان داد که دسترسی به وام و اعتبارات ،آموزش و
درآمد خارج از مزرعه ،در پذیرش بیمه از طرف
کشاورزان برنجکار مؤثر بودهاست (Jayakumara et al,
) .2012: 291مطالعۀ دیگر در کشور چین نشان داد که
بین میزان دانش و آگاهی از بیمه ،اعتماد به شرکت
بیمه ،ریسکپذیري کشاورزان ،نقش رئیس روستا و نرخ
حق بیمه ،یک رابطۀ مثبت و معنیدار با پذیرش بیمۀ
دام وجود دارد ) .(Boyd et al., 2011: 441مطالعۀ
انجام شده در استان آذربایجان غربی نشان داد که
نوسان محصول و قیمت اولیه مواد ،درآمد ،آگاهی از
بیمه ،عوامل خطرساز ،حمایت از سیاستهاي بیمۀ
دولتی ،شرایط بازار و تقاضاي محصول و همچنین
موقعیت کشاورز در جامعه ،با پذیرش بیمۀ محصوالت
کشاورزي داراي رابطۀ مثبت و معنیدار است
).(Rashidpour, 2013: 244

مطالعۀ دیگر در شهرستان شوشتر دربارۀ عوامل
مؤثر بر پذیرش بیمۀ دام روستایی نشان داد که تعداد
دام تحت مالکیت دامدار ،آگاهی از بیمه و دسترسی به
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کارگزار بیمه با پذیرش بیمه داراي رابطۀ مثبت و
معنیدار بودهاست (نویدبخش و همکاران.)779 :7958 ،
همچنین ،مطالعه بیمۀ محصول در بین کشاورزان
شهرستان بهبهان نشان داد که بین سن ،تجربۀ
فعالیتهاي کشاورزي ،سواد و رضایت از بیمه ،یک
همبستگی مثبت و معنیدار وجود دارد
).(Sadati et al., 2010: 2237
بررسی عوامل مؤثر بر تقاضاي بیمۀ محصوالت
کشاورزي در منطقۀ سیستان نشان داد که سن ،درآمد
و بازدۀ ساالنه در تقاضاي بیمه از طرف کشاورزان مؤثر
میباشد ،اما اندازۀ مزرعه و سطح زیرکشت در آن
تأثیري نداشتهاست ).(Sargazi et al, 2013: 90
بیان مسئله
مدیریت ریسک در تولید کشاورزي اهمیت زیادي
دارد و در تحقیقات متعدد مورد تأکید قرار گرفته
است ;(Bielza Diaz-Caneja et al., 2008: 1
) .Musshoff et al., 2011: 1067بهدلیل افزایش
ریسکهاي مختلف تولید ناشی از تغییر شرایط آب و
هوا ) (Torriani et al., 2008: 68و همچنین نوسانات
قیمت ناشی از تغییر شرایط بازار )،(Mahul,2003:218
مدیریت ریسک اهمیت دوچندان یافتهاست .براي
مقابله با این ریسکها ،بیمه میتواند نقش کلیدي
بهعنوان ابزار مدیریت ریسک براي کشاورزان داشته
باشد) .(Finger & Lehmann, 2012: 344این موضوع
بهویژه درمورد محصوالت بخش کشاورزي در استان
سیستان و بلوچستان و در بین نخلدران بیشتر صادق
است.برخالف محصوالت شناختهشدۀ کشاورزي مانند
گندم و کلزا که داراي قیمت تضمینی هستند و
حمایتهاي فنی و نهادي براي مقابله با آفات و
بیماريهاي آن بهسرعت در دسترس است؛ اما
محصول خرما فاقد چنین حمایتهایی است و اغلب
بهدلیل عواملی مانند کاهش عملکرد و فقدان یا ضعف
صنایع تبدیلی و بستهبندي ،بخشی از درآمد نخلداران
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از دست میرود (علیمیرزایی و همکاران.)799 :7953 ،
از طرفی ،وقوع خشکسالی و سایر پدیدههاي آب
هوایی مانند طوفانهاي شن ،باعث میشود که ساالنه
بخشی از تولیدات کشاورزي بر اثر بیآبی و تراکم
رسوبات بادي در زمینهاي کشاورزي صدمه دیده و
معیشت کشاورزان در معرض تهدید قرار گیرد
(عبدالهزاده و همکاران)99 :7959 ،؛ این در حالی است
که محصول خرما یکی از مهمترین محصوالت باغی
کشور است و تعداد قابلتوجهی از ساکنان منطقۀ
مورد مطالعه به تولید آن مشغول هستند .درحالحاضر
استفاده از گزینههاي مختلف بیمه در بین نخلداران
کمتر مشاهده میشود؛ بنابراین شناخت عوامل مؤثر بر
پذیرش بیمه توسط نخلداران ،میتواند اقدامات
سیاستی بالقوه براي حمایت از راهبردهاي مدیریت
ریسک در سطح نخیالت را نشان دهد .بهطور خاصتر،
شناخت عواملی که بر پذیرش بیمه تأثیر میگذارند،
براي پیشبینی استفادۀ احتمالی از سایر ابزارهاي
مدیریت ریسک کشاورزي در آینده مهم هستند.

مبانی نظری
یکی از نظریههاي مهم در پذیرش و بهکارگیري
نوآوريها و فناوريهاي مختلف ،نظریۀ نشر نوآوريها
است که ابتدا در دهۀ  7593توسط راجرز ارائه شد
(راجرز و شومیکر .)9 :7995 ،در این نظریه ،ویژگیهاي
نوآوريها شامل پیچیدگی ،آزمونپذیري ،سازگاري،
قابلیت رؤیت و مزیت نسبی بر پذیرش آنها مؤثر
است و نرخ پذیرش با برداشت فرد از ویژگیهاي
نوآوري تعیین میشود ) .(Yi et al, 2006: 351در
دهۀ  7593ناتوانی این دیدگاه در تبیین پذیرش
نوآوري آشکار شد و مشخص گردید سازههاي
اجتماعی ،اقتصادي ،فرهنگی و موارد دیگر نیز بر
پذیرش نوآوري توسط کشاورزان تأثیرگذار است
(کرمی و همکاران .)97 :7999 ،به همین دلیل ،الگوي
تنگناهاي اقتصادي مطرح گردید که از نظریههاي
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اقتصادي حداکثرسازي مطلوبیت نشأت گرفتهاست .در
این الگو تأکید بر این است که محدودیتهاي
اقتصادي مانند دسترسی به سرمایه یا زمین ،به نحو
معنیداري بر تصمیم پذیرش اثرگذار است؛ بنابراین،
تصمیم کشاورزان از حداکثرسازي منافع یا سود
موردانتظار مشتق میشود ).(Jones, 2005: 35
با وجود اهمیت متغیرهاي الگوي تنگناهاي اقتصادي
در پذیرش نوآوريها ،در این الگو نیز برخی متغیرها
نادیده انگاشته شدهاست که براي جبران کاستیهاي
آن ،الگوي جامع نشر نوآوري مطرح شد .الگوي جامع
بر تأثیر همزمان ویژگیهاي فردي ،اقتصادي و اجتماعی
بر پذیرش نوآوريها تأکید دارد (Boahene et al,
).)1999: 168; Bharati et al., 2014: 103
اغلب مطالعات انجامشده دربارۀ پذیرش نوآوريها نیز
بر ویژگیهاي افراد پذیرندۀ نوآوري متمرکز شدهاند و
اغلب نشان دادهاند که افراد آگاه و ریسکپذیر ،نوآوري
را زودتر میپذیرند (بیات و همکاران.)899 :7959 ،

در این چارچوب ،بیمۀ محصوالت کشاورزي بهعنوان
ایدهاي است که بهمنظور کمک به کشاورزان براي
غلبهبر ریسک تولید در بخش کشاورزي طراحی
شدهاست و شرایط فردي ،اجتماعی و اقتصادي
کشاورزان میتواند تسریعکننده یا مانعی براي پذیرش
آن از سوي کشاورزان باشد .اگرچه بهدلیل وسیعبودن
عوامل مؤثر بر پذیرش نوآوريها ،امکان بررسی همۀ
آنها دربارۀ بیمۀ محصوالت کشاورزي در یک تحقیق
وجود ندارد ،اما با توجه به مرور مطالعات انجامشده
میتوان مهمترین آنها را بهصورت شکل  7نشان داد.
تحقیق حاضر با هدف بررسی تأثیر این عوامل بر
پذیرش بیمۀ محصوالت کشاورزي توسط نخلداران
شهرستان ایرانشهر انجام گرفت و سؤال اصلی این بود
که چه ارتباطی بین این عوامل با پذیرش بیمۀ
محصوالت کشاورزي در بین نخلداران وجود دارد و
الگوي عوامل اثرگذار بر پذیرش بیمۀ محصوالت
کشاورزي به چه صورت است؟

متغیرهای تلفیقی و الگوی جامع
ریسکپذیري ،آیندهنگري ،تعهد
نسبت به بانک
متغیرهای الگوی نشر
سن ،سابقۀ کشت خرما ،سطح تحصیالت،
وضعیت تأهل ،آگاهی نسبتبه بیمه محصوالت
کشاورزي ،تعداد فرزندان ،نگرش نسبتبه بیمه،
عضویت در تشکلها ،شرکت در دورۀ آموزشی،
شناخت کارشناسان بیمه ،مطالعۀ مجله و نشریه،
استفاده از رادیو

متغیرهای الگوی تنگناهای اقتصادی

الگوی جامع

سطح زیرکشت خرما ،نوسانات میزان محصول،
نوع واریته خرما ،سن درختان ،میزان درآمد
کشاورزي ،داشتن شغل غیرکشاورزي ،دریافت
وام و تسهیالت ،فاصلۀ منزل تا بانک،
کمکهاي بالعوض ،بدهی به بانکها

پذیرش بیمۀ کشاورزي
شکل  :6الگوی نظری عوامل اثرگذار بر پذیرش بیمۀ کشاورزی

تهیه و ترسیم :نگارندگان7955 ،
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بخشها یک دهستان و در هر دهستان سه روستا
بهصورت تصادفی انتخاب شدند (جدول  .)7بدین
ترتیب ،براي رسیدن به حجم نمونۀ برآوردشده (939
نفر) ،تعداد نمونههاي موردنیاز در هر روستا  89نفر
بهدست آمد که سعی شد حدود نیمی از نمونهها از بین
افراد پذیرندۀ بیمۀ محصوالت کشاورزي و مابقی از بین
افراد نپذیرنده انتخاب شوند .دادههاي موردنیاز ازطریق
پرسشنامه جمعآوري شد .مهمترین متغیرهاي پژوهش
شامل آگاهی نسبتبه بیمه ،ریسکپذیري ،آیندهنگري،
تعهد نسبتبه بانک و نگرش نسبتبه بیمه میشد که
هر کدام بهترتیب با شش ،پنج و شش گویه و در قالب
شاخصهاي محققساخته مورد سنجش قرار گرفتند.
ریسکپذیري با  78گویه شاخص ارائهشده توسط
رورمان ) (Rohrmann,1997:1و آیندهنگري نیز با شش
گویه مورد سنجش قرارگرفت.

روششناسی تحقیق
این تحقیق ازنظر هدف ،کاربردي؛ ازنظر گردآوري
اطالعات ،میدانی و ازنظر کنترل متغیرها ،توصیفی و
غیرآزمایشی است .این تحقیق به روش توصیفی-
همبستگی و با فن پیمایش در شهرستان ایرانشهر به
انجام رسید .جمعیت موردمطالعه شامل 9333نخلدار
شهرستان ایرانشهر بودند .حجم نمونه با محاسبۀ
آنالین فرمول کوکران برابر با  939نفر تعیین شد که
با روش نمونهگیري خوشهاي تصادفی793،نفر نخلدار
پذیرندۀ بیمۀ محصوالت کشاورزي و  799نخلدار
نپذیرندۀ بیمه از  79روستا بهعنوان نمونه انتخاب
شدند .براي این کار ،ابتدا هر سه بخش شهرستان
ایرانشهر انتخاب شدند (مجموعا داراي  73دهستان).
سپس براساس تعداد دهستانهاي هر بخش (انتساب
متناسب) ،از بخش مرکزي سه دهستان و از سایر

جدول  : 6روستاهای مورد مطالعه برحسب بخش و دهستان
نام بخش

نام دهستان

نام روستا
قلعۀ تاروان

دامن

شیبان
سرجوب
شهردراز

بخش مرکزي

حومه

نوکآباد
بغدانیه
گلشهر

ابتر

کلیران
ازمنآباد
مچ قاسم

بمپور شرقی

بمپور شرقی

شهید بهشتی
نوکجو
حاجی آباد

بزمان

بزمان

اسپید آباد
گیمان

مأخذ :دادههاي تحقیق7959 ،

روایی پرسشنامه توسط اعضاي هیئت علمی گروه
ترویج و آموزش کشاورزي دانشگاه علوم کشاورزي و
منابع طبیعی گرگان و کارشناسان بانک کشاورزي و
شرکت بیمۀ شهرستان ایرانشهر مورد تأیید قرار گرفت.

پایایی پرسشنامه با انجام مطالعۀ راهنما و محاسبۀ
ضریب آلفاي کرونباخ براي متغیرهاي نگرش نسبتبه
بیمه ،تعهد نسبتبه بانک ،آیندهنگري ،ریسکپذیري،
آگاهی از بیمه و رضایت از بیمۀ محصوالت کشاورزي
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بهترتیب برابر با 3/99 ،3/95 ،3/99 ،3/99 ،3/99و
 3/95بهدست آمد .متغیرهاي مستقل شامل عوامل
فردي ،زراعی ،اقتصادي و ارتباطی بودند .در این تحقیق
متغیر وابسته بهصورت یک متغیر دو وجهی «پذیرش
بیمۀ محصوالت کشاورزي» و «عدمپذیرش بیمۀ
محصوالتکشاورزي» درنظر گرفته شد.برايتجزیهوتحلیل
اطالعات از آمار توصیفی میانگین و انحراف معیار و آمار
استنباطی شامل آزمون  ،tمن-ویتنی ،کاياسکویر و
رگرسیون لوجستیک در محیط نرمافزار آماري SPSS79
استفاده شد.
یافتههای تحقیق
میانگین سنی نخلداران حدود  99سال بود .سطح
متوسط تحصیالت نخلداران در حد دورۀ ابتدایی و
 93/3درصد از آنان بیسواد بودند .همچنین متوسط
سطح زیرکشت نخل برابر با  7/99هکتار و بیشترین
سطح زیرکشت برابر شش هکتار بود .متوسط سن

درختان نخل (خرما) نیز حدود  35سال بود .میانگین
سابقۀ نخلداري برابر  88سال و متوسط فاصلۀ منزل
نخلداران تا بانک کشاورزي  79کیلومتر بهدست آمد.
میانگین میزان استفادۀ نخلدارن از رادیو نیز 7/95
ساعت در روز بود.
نگرش نسبتبه بیمۀ محصوالت کشاورزی
میانگین امتیاز نگرش نسبتبه بیمۀ محصوالت
کشاورزي برابر با  79/35بهدست آمد که با توجه به
دامنۀ این متغیر ( 9تا  )93میتوان نتیجه گرفت که
نخلداران مورد مطالعه نسبتبه بیمۀ محصوالت
کشاورزي ،داراي نگرش نسبتا مساعدي هستند .با توجه
به ضریب تغییرات ،گویۀ «بیمۀ یک نوع حمایت دولت
از کشاورزان است» ،در رتبه اول و گویۀ «من تصور
خوبی نسبتبه شرکت بیمه و بیمۀ محصوالت ندارم»،
در رتبه آخر جاي گرفته است (جدول .)8

جدول  :2رتبهبندی گویههای نگرش نسبتبه بیمه محصوالت کشاورزی

گویهها

میانگین

انحرافمعیار

ضریب تغییرات

رتبه

بیمه ،یک نوع حمایت دولت از کشاورزان است

9/999

7/889

3/939

7

هزینۀ بیمه باید توسط کشاورزان تأمین شود

9/953

7/979

3/999

8

بیمۀ کشاورزي جزئی از درآمد کشاورزي است

8/599

7/399

3/399

9

بیمه ،پرداخت نوعی سوبسید به کشاورزان است

9/899

7/933

3/987

3

بیمه ،تنها یک نوع هزینۀ اضافی براي کشاورزان است

8/999

7/339

3/983

9

من تصور خوبی نسبتبه شرکت بیمه و بیمۀ محصوالت ندارم

8/999

7/933

3/995

9

طیف مورد استفاده =7 :کامال مخالفم  =8مخالفم  =9نظري ندارم  =3موافقم  =9کامال موافقم مأخذ :یافتههاي تحقیق7959 ،

تعهد نسبتبه بانک
میانگین امتیاز تعهد نسبتبه بانک برابر با 73/79
بهدست آمد که با توجه به دامنۀ این متغیر ( 3تا )83
میتوان نتیجه گرفت که تعهد نسبتبه بانک
پاسخگویان در حد مناسب قرار دارد .در این بین ،گویۀ

«همیشه قسطهاي خود را بهموقع پرداخت میکنم» در
رتبه اول و گویۀ «تسهیالتی که از بانک کشاورزي
دریافت میکنم ،فقط در بخش کشاورزي مصرف
میکنم» ،در رتبه آخر جايگرفتهاست (جدول .)9
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جدول  :9رتبهبندی گویههای تعهد نسبتبه بانک
میانگین انحرافمعیار
گویهها
3/993
3/377
همیشه قسطهاي خود را بهموقع پرداخت میکنم
7/738
3/399
خود را ملزم به رعایت مقررات بانک میدانم
7/939
9/393
خود را ملزم به شرکت در برنامههاي آموزشی بانک میدانم
تسهیالتی که از بانک کشاورزي دریافت میکنم ،فقط در
3
3/99
7/339
8/989
بخش کشاورزي مصرف میکنم
طیف مورد استفاده =7 :کامال مخالفم =8مخالفم =9نظري ندارم  =3موافقم  =9کامال موافقم مأخذ :یافتههاي تحقیق7959 ،
ضریبتغییرات
3/78
3/89
3/93

آیندهنگری
میانگین امتیاز آیندهنگري برابر با  79/39بهدست
آمد که با توجه به دامنۀ این متغیر ( 9تا  )93میتوان
نتیجه گرفت که نخلداران نسبتا آیندهنگر هستند .در
این بین ،گویۀ «من نگران حوادث و اتفاقاتی که در
آینده رخ میدهند ،هستم» ،در باالترین رتبه و گویۀ
«من فردي خوشبین نسبتبه آینده هستم» ،در
پایینترین رتبه جاي دارد (جدول .)3

رتبه
7
8
9

امتیاز این متغیر ( 9تا  )93میتوان نتیجه گرفت که
آگاهی نخلداران نسبتبه بیمۀ محصوالت کشاورزي
در حد متوسط است .در این بین گویۀ «آگاهی از مزایا
و فواید بیمۀ محصوالت کشاورزي» و «آگاهی از
مواردي که تحتپوشش بیمۀ کشاورزي است» در رتبه
اول و «آگاهی از میزان پرداخت خسارت» در رتبه آخر
قرار گرفته است (جدول .)9

آگاهی نسبتبه بیمۀ محصوالت کشاورزی
میانگین امتیاز آگاهی نسبتبه بیمۀ محصوالت
کشاورزي برابر با  79بهدست آمد که با توجه به دامنۀ
جدول  :1رتبهبندی گویههای آیندهنگری
ضریب
تغییرات
3/99
3/99
3/39
3/39
3/93
3/39

انحراف
میانگین
گویهها
معیار
7
7/89
9/99
من نگران حوادث و اتفاقاتی که در آینده رخ میدهند ،هستم
8
7/89
9/98
من آینده را خودم میسازم و آن را به شانس واگذار نمیکنم
9/9
7/99
9/79
من فردي محتاط هستم
9/9
7/99
8/99
من فردي آیندهنگر هستم
9
7/79
8/79
من عالقهمند به پیشبینی آینده هستم
9
7/35
9/77
من فردي خوشبین نسبتبه آینده هستم
طیف مورد استفاده =7 :کامال مخالفم =8مخالفم  =9نظري ندارم  =3موافقم  =9کامال موافقم مأخذ :یافتههاي تحقیق7959 ،
رتبه

جدول  :3رتبهبندی گویههای آگاهی نسبتبه بیمۀ محصوالت کشاورزی
انحراف ضریب
رتبه
میانگین
گویهها
معیار تغییرات
7
3/99
3/53
8/97
آگاهی از مزایا و فواید بیمۀ محصوالت کشاورزي
7
3/99
3/57
8/99
آگاهی از مواردي که تحت پوشش بیمۀ کشاورزي است
8
3/99
3/53
8/93
آگاهی از مواردي که تحت پوشش بیمۀ کشاورزي نیست
9
3/33
7/39
8/99
آگاهی ازچگونگی انجامدادن بیمۀ محصوالت کشاورزي
3
3/39
7/39
8/33
آگاهی از شرکتها و مؤسسات بیمهگذار کشاورزي
9
3/39
7/39
8/97
آگاهی از میزان پرداخت خسارت
طیف مورد استفاده =7 :خیلیکم  =8کم  =9متوسط  =3زیاد  =9خیلیزیاد مأخذ :یافتههاي تحقیق7959 ،
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ریسکپذیری

مقایسۀ ویژگیهای فردی ،زراعی ،اقتصادی و

میانگین امتیاز ریسکپذیري برابر با  99/99بهدست
آمد که با توجه به دامنۀ امتیاز این متغیر ( 78تا )93
میتوان نتیجهگرفت که میزان ریسکپذیرينخلداران
در حد متوسط قابلارزیابی است .در این بین گویۀ
«موفقیت باعث میشود من دست به خطر بیشتري
بزنم» ،در رتیه اول و گویههاي «اگر بدانم که شانسم
کم است ،باز هم شانس خود را امتحان میکنم» و
«عقیدۀ خود را بیان میکنم ،حتی اگر بیشتر مردم با
آن مخالف باشند» ،در رتبه آخر قرار دارند (جدول .)9

ارتباطی در بین گروه پذیرنده و نپذیرنده بیمه
نتایج آزمون  tمستقل نشان داد که دو گروه افراد
پذیرنده و افراد نپذیرندۀ بیمه در ارتباط با نگرش و
تعهد نسبتبه بانک ،با یکدیگر تفاوت معنیداري
دارند؛ بهصورتیکه گروه پذیرنده نسبتبه بیمه ،نگرش
مساعدتر و نسبتبه بانک کشاورزي تعهد بیشتري
دارد (جدول .)9

جدول  :1رتبهبندی گویههای ریسکپذیری
میانگین انحرافمعیار
گویهها
7/79
3/39
موفقیت باعث میشود که من دستبهخطر بیشتري بزنم
7/87
9/99
من به این ضربالمثل اعتقاد دارم که اگر خطر نکنی سود نمیبري
7/93
3/38
من دوست ندارم خطرکنم ،بلکه بیشتر میخواهم ایمن باشم
7/89
9/93
کار جالب را انجام میدهم ،حتی اگر مطمئن نباشم از عهدۀ آن برآیم
7/89
9/99
من دوست دارم که نتایج نامطلوب اعمال خود را تصور کنم
7/99
9/95
من با تصمیمهاي مخاطرهآمیز ،خیلی موافق نیستم
7/99
9/38
هدفهاي کمی را در نظر دارم تا بتوانم بدون مشکل به آنها دست یابم
7/88
میخواهم به کارهایی دست بزنم که به دیگران نشان دهم قدرت آن را دارم 8/99
7/93
8/99
من هنگام تصمیمگیري و اقدام به کاري کامال هشیار هستم
7/79
8/38
تصمیمهایی که من میگیرم ،همیشه دقیق و درست هستند
7/87
8/33
اگر بدانم که شانسم کم است ،باز هم شانس خود را امتحان میکنم
7/89
8/97
عقیدۀ خود را بیان میکنم ،حتی اگر بیشتر مردم با آن مخالف باشند

ضریبتغییرات
3/89
3/98
3/99
3/99
3/99
3/99
3/33
3/38
3/39
3/39
3/35
3/35

مأخذ :یافتههاي تحقیق7959 ،
جدول  :7مقایسۀ نگرش ،تعهد ،آیندهنگری ،ریسکپذیری و آگاهی نسبتبه بیمه در بین نخلداران
متغیر مورد مقایسه

گروهها

میانگین

انحراف معیار

t

3/97
9/99
9/99
8/59
3/59
9/83
9/39
3/99
3/99
9/39

**9/99

88/79
پذیرنده
نگرش مثبت به بیمه
79/79
نپذیرنده
73/95
پذیرنده
تعهد نسبت به بانک
79/99
نپذیرنده
75/79
پذیرنده
آیندهنگري
79/95
نپذیرنده
99/59
پذیرنده
ریسکپذیري
93/39
نپذیرنده
79/99
پذیرنده
آگاهی نسبتبه بیمه
79/39
نپذیرنده
* و** بهترتیب معنیداري در سطح  9درصد و  7درصد مأخذ :یافتههاي تحقیق7959 ،

**9/39
**9/98
**3/39
**9/75

رتبه
7
8
9
3
9
9
9
9
5
73
77
77
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معنیدار وجود دارد و سن درختان گروه پذیرنده بیشتر
است .عالوهبر این ،بین دو گروه ازنظر تعداد درختان
باغ ،تفاوت معنیداري وجود ندارد .همچنین،
نخلدارانی که فاصلۀ منزل آنها تا بانک کمتر است و
سابقۀ کمتري در پرورش نخل دارند ،گرایش مساعدتري
نسبتبه بیمۀ محصوالتکشاورزي داشتهاند .ازنظر
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میزانبدهی نسبتبه بانکها نیز تفاوت معنیداري بین
دو گروه پذیرنده و نپذیرنده وجود ندارد (جدول .)9
همچنین ،دو گروه پذیرنده و نپذیرندۀ بیمه ازنظر سن،
تعداد وسیلۀ نقلیه ،تعداد دام سبک و تعداد دام
سنگین ،تفاوت معنیداري با یکدیگر ندارند؛ اما گروه
پذیرنده ،داراي تولید خرماي بیشتري نسبت به گروه
نپذیرندۀ بیمه است .بااینحال ،بین این دو گروه ازنظر
میزان فروش خرما تفاوت معنیداري وجود ندارد
(جدول .)5

جدول  :8مقایسۀ متغیرهای زراعی و اقتصادی در بین گروههای پاسخگویان

انحراف معیار
میانگین
گروهها
متغیرمورد مقایسه
3/99
7/37
پذیرنده
سطح زیرکشت (هکتار)
3/97
7/85
نپذیرنده
79/99
97/77
پذیرنده
سن درختان (سال)
73/93
39/39
نپذیرنده
738/33
7/59
پذیرنده
تعداد درختان باغ (اصله)
59/739
7/99
نپذیرنده
9/83
87/85
پذیرنده
سابقه کشت خرما (سال)
9/55
89/99
نپذیرنده
9/99
5/59
پذیرنده
درآمد خرماکاري (میلیون تومان)
3/33
5/33
نپذیرنده
9/38
77/99
پذیرنده
فاصلۀ منزل تا بانک کشاورزي
(کیلومتر)
5/99
73/99
نپذیرنده
8/38
7/89
پذیرنده
میزان بدهی به بانکها (میلیون تومان)
8/93
7/33
نپذیرنده
*و** بهترتیب معنیداري در سطح  9درصد و  7درصد مأخذ :یافتههاي تحقیق7959 ،

t
7/38
*8/89
3/533
**-8/59
7/98
**- 9/99
-3/999

جدول  :1مقایسۀ متغیرهای فردی ،زراعی و اقتصادی در بین گروههای پاسخگویان

انحراف معیار
میانگین
گروهها
متغیر مورد مقایسه
78/39
99/53
پذیرنده
سن (سال)
79/99
99/99
نپذیرنده
3/35
3/97
پذیرنده
تعداد وسیله نقلیه
9/39
3/99
نپذیرنده
5/79
3/59
پذیرنده
تعداد دام سبک
9/39
3/99
نپذیرنده
7/98
3/933
پذیرنده
تعداد دام سنگین
7/39
3/99
نپذیرنده
8/99
9/99
پذیرنده
میزان تولید خرما (تن)
8/93
9/89
نپذیرنده
8/97
9/79
پذیرنده
میزان فروش خرما (تن)
8/99
3/98
نپذیرنده
* و** بهترتیب معنیداري در سطح  9درصد و  7درصد مأخذ :یافتههاي تحقیق7959 ،

t
-3/399
-7/59
3/93
3/99
*7/55
7/58
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نتایج نشان داد که بین دو گروه پذیرنده و نپذیرندۀ
بیمه ازنظر میزان نوسان محصول خرما (کم و زیاد
شدن محصول) در پنج سال گذشته تفاوت معنیدار
وجود دارد؛ بهطوريکه گروه پذیرنده از نوسان محصول
بیشتري برخوردار است (جدول  .)73همچنین گروه
پذیرنده ،سطح تحصیالت باالتري دارد ،اما این دو گروه
ازنظر میزان مطالعۀ مجله و روزنامه در طول روز و

همچنین میزان استفاده از اینترنت تقاوتی با یکدیگر
ندارند .بااینحال ،گروه پذیرنده به رادیو بیشتر گوش
میدهد .عالوهبراین ،نخلدارانی که داراي شغل
غیرکشاورزي میباشند ،کارشناس بیمه را میشناسند و
مجرد هستند،بیشتر بهپذیرش بیمۀ محصوالتکشاورزي
اقدام کردهاند (جدول .)77

جدول  :63مقایسۀ متغیرهای فردی ،زراعی ،اقتصادی و ارتباطی در بین گروههای پاسخگویان (آزمون من -ویتنی)
متغیرمورد مقایسه

گروهها

میانگین رتبهاي

مقدارU

Z

نوسانات محصول (در  9سال)•

پذیرنده
نپذیرنده
پذیرنده
نپذیرنده

759/99
793/ 99
799/3
799/9

7/399

** -3/99

7/89

**-8/99

پذیرنده

793/97

7/39

نپذیرنده
پذیرنده

799/39
795/99

7/99

نپذیرنده

799/39

استفاده از روزنامه†

پذیرنده
نپذیرنده

793/93
797/39

7/39

استفاده از رادیو†

پذیرنده

793/87

7/89

نپذیرنده

793/ 99

تحصیالت‡
مطالعۀ مجله و نشریه†
استفاده از اینترنت†

- 3/93
- 7/93
- 3/99
*-8/99

* و ** بهترتیب معنیداري در سطح  9درصد و  7درصد • دامنۀ پاسخ شامل :خیلیکم شده ،کم شده ،تغییري نکرده ،زیاد شده ،خیلی زیاده شده
‡ دامنۀ پاسخها شامل :بیسواد 9 ،سال 5 ،سال78 ،سال73 ،سال و 79سال میشد †.دامنۀ پاسخها شامل:هیچ،کمتر از یک ساعت ،یکتا سه ،سه تا پنج و

میشود.

بیشتر از پنج ساعت میگردید.

مأخذ :یافتههاي تحقیق7959 ،

جدول  :66مقایسۀ متغیرهای فردی ،زراعی ،اقتصادی و ارتباطی در بین گروههای پاسخگویان (آزمون کای اسکویر)
χ8
فراوانینپذیرنده
فراوانی پذیرنده
سطوح
متغیر
99
793
بلی
**89/599
داشتن شغل غیرکشاورزي
99
39
خیر
99
99
بلی
3/79
دریافت وام
55
733
خیر
9
5
بلی
3/39
کمکهاي بالعوض
799
793
خیر
78
93
بله
**93/98
شناخت کارشناس بیمه
799
733
خیر
799
799
مرد
7/39
جنسیت
8
9
زن
9
79
مجرد
**5/79
وضعیت تأهل
798
799
متاهل
789
789
بلی
8/39
داراي وسیله نقلیه
99
99
خیر
39
99
بلی
3/83
داراي دام
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تبیین پذیرش بیمۀ محصوالت کشاورزی
در این تحقیق ،متغیر پذیرش بیمه و عدمپذیرش بیمه
توسط نخلداران بهعنوان متغیر وابستۀ دو وجهی در
تحلیل رگرسیون لوجستیک درنظر گرفتهشد .متغیرهاي
مستقل عبارت بودند از :سطح زیرکشت (هکتار) ،سن
درختان (سال) ،تعداد درختان (اصله) ،سابقۀکشت
(سال) ،درآمد خرماکاري در سال (میلیون تومان) ،فاصلۀ
منزل تا بانک کشاورزي (کیلومتر) ،میزان بدهی به
بانکها (میلیون تومان) ،دریافت کمکهاي بالعوض (7
براي دریافت کمک بالعوض و صفر در غیر این صورت)،
سن کشاورزان (سال) ،تعداد فرزندان ،تعداد افراد تحت
سرپرستی خانوار ،شغل غیرکشاورزي ( 7براي داشتن
شغل غیرکشاورزي و صفر در غیر این صورت) ،دریافت
وام ( 7براي دریافت وام و صفر در غیر این صورت) و

شناخت کارشناس بیمه ( 7براي شناخت کارشناس بیمه
و صفر در غیر این صورت) .متغیرهاي نگرش نسبتبه
بیمۀ محصوالتکشاورزي ،تعهد نسبتبه بانک کشاورزي،
آیندهنگري،آگاهی نسبتبه بیمۀ محصوالت کشاورزي و
ریسکپذیري درقالب طیف لیکرت اندازهگیري شدند که
جمع امتیاز گویههاي آنها بهعنوان متغیر نهایی در
تحلیل رگرسیونی درنظر گرفته شدند .نتایج این بررسی
نشان داد که در مدل رگرسیونی ،متغیرهاي شناخت
کارشناس بیمه ،بدهی به بانک ،نگرش نسبتبه بیمۀ
محصوالت کشاورزي ،داشتن شغل غیرکشاورزي ،سن،
فاصلۀ منزل تا بانک و آگاهی نسبت بهبیمه درسطح
خطاي  3/37و متغیرهاي ریسکپذیري ،تعداد افراد
تحتسرپرستی ،در سطح خطاي  3/39معنیدار شدهاند
(جدول .)78

جدول  :62تبیین مدل رگرسیون لوجستیک
Sig.

)Exp(β

سطح زیرکشت

3/933

3/979

3/398

7/988

سن درختان

3/337

3/379

3/539

7/337

تعداد درختان باغ

-3/339

3/539

3/937

3/559

سابقۀ کشت

-3/389

3/999

3/373

3/599

3/379

3/383

3/999

7/379

ضریب

متغیر

درآمد
شناخت کارشناس بیمه
نگرش نسبتبه بیمه

**

**

)(x1

B

8/988

آمارۀ

Wald

99/779

3/333

79/879

)(x2

3/788

73/937

3/333

7/793

دریافت کمکهاي بالعوض

3/939

3/997

3/389

7/983

3/399

79/939

3/333

7/399

- 3/739

9/399

3/393

3/999

3/933

3/599

3/389

7/999

7/957

83/393

3/333

9/389

3/379

3/383

3/999

7/379

سن

**

)(x3

تعداد فرزندان
تعداد افراد تحتسرپرستی
شغل غیرکشاورزي

*

)(x4

**

)(x5

**

)(x6

دریافت وام
فاصلۀ منزل تا بانک
بدهی به بانک

**

)(x7

آیندهنگري
آگاهی نسبتبه بیمه
ریسکپذیري

*

**

)(x8

)(x9

3/399

9/535

3/339

7/399

- 7/593

9/933

3/333

3/738

3/338

3/339

3/599

7/338

3/787

73/989

3/337

7/789

3/399

9/979

3/379

7/397

3/333

3/333

95/839
-78/385
مقدار ثابت
* و ** بهترتیب :معنیداري در سطح  9درصد و 7درصد مأخذ :یافتههاي تحقیق7959 ،
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متغیرهاي داراي ضریب مثبت ،با پذیرش بیمه داراي

(بهشرط ثابتماندن سایر عواملمستقل) ،متغیر وابسته

رابطۀ مستقیم هستند؛ یعنی با افزایش آنها احتمال

(احتمال پذیرش بیمه) چند برابر افزایش پیدا میکند؛

پذیرش بیمه افزایش مییابد .همچنین ،متغیرهاي

بهعبارتدیگر ،افزایش یک واحد در متغیر مستقل

داراي ضریب منفی ،با متغیر پذیرش رابطۀ معکوس

مربوطه ،شانس پذیرش بیمۀ خرما را  eβبرابر میکند.

دارند ،یعنی با افزایش آنها احتمال پذیرش بیمه

آمارۀ  Waldهمانند آمارۀ  tدر رگرسیون معمولی است

کاهش مییابد .الزم به ذکر است که آمارۀ )،Exp(β

که از آن براي آزمون معنیداري ضریب یک متغیر

میزان تغییر در شانس بهازاي یک واحد تغییر در متغیر

مستقل استفاده میشود؛ بنابراین ،احتمال پذیرش بیمه

مستقل مربوطه را در صورت ثابتبودن سایر متغیرها

در بین کشاورزان نخلدار تابعی لوجستیک از عوامل

نشان میدهد .مقدار ( exp )βدر جدول  78نشان

مذکور بوده که بهصورت معادلۀ زیر قابلبرآورد است:

میدهد که با افزایش یک واحد در متغیر مستقل

ارزیابی مدل (نیکویی برازش)

تحقیق مناسب بوده و از برازش الزم برخوردار

آزمون دیگري که بر پایۀ توزیع تجربی ( χ8آمارۀ

است و متغیرهاي مستقل قادر به پیشبینی نسبت

کاي اسکویر) عمل میکند و معنیداري مدل را نشان

باالیی ازتغییرات متغیر وابسته (پذیرش بیمه) هستند.

میدهد ،آزمون هاسمر و لمشو 7است (جدول .)79

همچنین با استفاده از جدول طبقهبندي میتوان

فرض صفر در این آزمون ،صفربودن تمام ضرایب

قدرت مدل در تفکیک افراد در طبقات متغیر وابسته

رگرسیونی یا بهعبارتیدیگر ،نبود رابطه بین متغیرهاي

را تعیین کرد .در رگرسیون لوجستیک ،میزان دقت

مستقل و وابسته است .همانطورکه از سطح معنیداري

آن در دستهبندي اعضاي نمونه بهعنوان مالک صحت

مالحظه میشود ،در سطح اطمینان  59درصد ،این

مدل مطرح میباشد که معیار دیگري براي نیکویی

فرض رد میشود (میزان معنیداري کمتر از 3/39

برازش مدل خواهد بود .نتایج طبقهبندي بههمراه

است)؛ بنابراین ،معنیداربودن ضرایب متغیرهاي

درصد تشخیص در جدول  73ارائه شدهاست.

مستقل در رابطۀ رگرسیونی را میتوان از این آزمون
نتیجه گرفت .در واقع با توجه به مقدار این آزمون،
برازش میزان پیشبینی تغییرات متغیر وابسته در سطح
خطاي کوچکتر از  3/39معنیدار است؛ ازاینرو ،مدل

1-Hosmer-Lemeshow

جدول  :69آزمون هاسمر و لمشو

آمارۀ کاي اسکویر

درجه آزادي

میزان معنیداري

79/999

9

3/393
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جدول  :61توزیع فراوانی مشاهدهشده و فراوانی پیشبینیشده بههمراه درصد تشخیص نمونه

واقعیت
تشخیص
مشاهده شده

پیشبینیشده
عدمپذیرش
پذیرش

درصد تشخیص

پذیرش

793

89

99/9

عدمپذیرش

89

795

93/8

درصد کل

93/5

مأخذ :یافتههاي تحقیق7959 ،

همانطورکه مشاهده میشود ،این مدل از تعداد

محصوالت کشاورزي ،میتوان نتیجه گرفت که زمینۀ

 793نفر افراد پذیرندۀ بیمۀ محصوالت کشاورزي

مناسبی از این نظر براي ترویج بیمه محصول در بین

( 793 ،)793+89نفر را بهدرستی تشخیص دادهاست

نخلداران وجود دارد .بااینحال میزان آیندهنگري

و آنها را بهعنوان پذیرندۀ بیمه پیشبینی کردهاست.

نخلداران در حد مطلوب نبود و این موضوع میتواند در

درمقابل 89 ،نفر را اشتباه تشخیص داده و آنها را

تصمیم آنان براي انجام بیمۀ باغات نخل ایجاد اخالل

بهعنوان نپذیرندۀ بیمه پیشبینی کردهاست؛ بنابراین

کند؛ زیرا استفاده از بیمه بیانگر آیندهنگري فرد براي

در این گروه ،درصد صحت تشخیص  99/9درصد و

مواجهه با اتفاقات احتمالی در آینده است .عالوهبراین،

میزان پیشبینی صحیح مدل براي عدمپذیرش بیمه

متوسطبودن آگاهی نخلداران نسبتبه بیمۀ محصوالت

 93/8درصد است؛ یعنی از بین  799نفر که بیمه را

کشاورزي نیز میتواند بیانگر نیاز به اطالعرسانی بیشتر

نپذیرفتند 795 ،نفر را درست و  89نفر را اشتباه

در این رابطه باشد؛ زیرا هرچه آگاهی نخلداران

تشخیصدادهاست .درمجموع ،معیار قدرت تشخیص

نسبتبه بیمۀ محصوالت کشاورزي افزایش یابد،

مدل  93/5درصد است که میزان بسیار مناسبی است؛

تصمیمگیري آنان براي انجام بیمه تسهیل میشود.

ازاینرو امکان پیشبینی پذیرش یا عدمپذیرش بیمه

همچنین ،باتوجه به قوينبودن ریسکپذیري نخلداران

توسط نخلداران شهرستان ایرانشهر ،با متغیرهاي

الزم است براي تشویق آنان به استفاده از بیمۀ

مستقل موجود تا حدود زیادي امکانپذیر است.

محصوالت کشاورزي ،ابهامات آنان نسبتبه بیمه رفع
شود تا آنان با آرامش خاطر و عدماطمینان کمتر به

تحلیل و تفسیر نتایج

استفاده از بیمه تشویق شوند.

باتوجه به نتایج تحقیق که نشان داد اکثر نخلداران

با توجه به اینکه گروه پذیرنده بیمه داراي نگرش

جزو باغداران خردهپا محسوب میشوند ،ایدهها و

مساعدتري نسبتبه بیمه و تعهد بیشتري نسبتبه بانک

فناوريهاي جدید میبایستی با ویژگیهاي آنان سازگار

کشاورزي بود ،ارتقاء نگرش نخلداران نسبتبه بیمۀ

باشد تا مورد پذیرش آنان قرار گیرد .این در حالی است

محصوالت کشاورزي و کمک به آنان در انجام تعهدات

که با درنظرگرفتن سن  93سال بهعنوان عمر اقتصادي

خویش نسبتبه بانک ،میتواند زمینۀ تشویق آنان به

نخل خرما میتوان نتیجه گرفت که نخیالت شهرستان

استفاده از بیمۀ محصوالت کشاورزي را فراهم آورد.

ایرانشهر به پایان عمر اقتصادي خود رسیدهاند و الزم

همچنین ،دو گروه پذیرنده و نپذیرندۀ بیمه ازنظر سطح

است نسبتبه نوسازي و جایگزینی آنها اقدام شود .با

زیرکشت تفاوت معنیدار با یکدیگر نداشتند که با توجه

توجه به نگرش نسبتا مساعد نخلداران نسبتبه بیمۀ

به کوچکبودن میانگین سطح زیرکشت نخل در بین
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آنان ،این یافته قابلپیشبینی بود؛ زیرا اکثرا جزو

بخشی از خسارتهاي واردشده را جبران کند؛

نخلداران خردهپا محسوب شده و از این نظر همگن

بههمیندلیل ،نخلدارانی که از نوسان محصول خرما و

هستند ،اما سن درختان گروه پذیرنده بیشتر بود؛

درنتیجه عدمحتمیت بیشتري برخوردار بودهاند ،تمایل

بنابراین ،نخلدارانی که سن درختان نخل آنها بیشتر

بیشتري براي استفاده از بیمه داشتهاند .همچنین

است ،تمایل بیشتري براي بیمۀ درختان نخل داشتهاند.

نخلداران پذیرندۀ بیمۀ کشاورزي از سطح تحصیالت

یکی از دالیل میتواند کاهش تولید و افزایش احتمال

باالتري برخوردار بودند و بیشتر به رادیو گوش

خطرات محیطی براي نخلهاي مسنتر باشد که باعث

میدادند که میتواند ازطریق افزایش آگاهی ،تصمیم

شدهاست تمایلبیشتري براي استفاده از بیمۀمحصوالت

به پذیرش بیمۀ محصوالت کشاورزي براي آنان را

کشاورزي ایجاد شود.

تسهیل کردهباشد .نتایج نشان داد ،نخلدارانی که

نبود ارتباط بین سطح درآمد و پذیرش بیمه

داراي شغل غیرکشاورزي هستند ،کارشناس بیمه را

محصوالت کشاورزي میتواند به همگنی نخلداران

میشناسد و همچنین مجرد هستند ،با احتمال

ازنظر درآمد مالی ارتباط داشتهباشد که خود ناشی از

بیشتري بیمۀ محصوالت کشاورزي را میپذیرند .یکی

سطح زیرکشت پایین آنان است؛ اما نخلداران جوانتر

از دالیل میتواند کمک شغل دوم به افزایش توان

و افرادي که فاصلۀ منزل آنها تا بانک کمتر بود،

نخلداران براي پرداخت هزینههاي استفاده از بیمه

گرایش بهتري به بیمۀ محصوالت کشاورزي داشتند که

باشد .همچنین ،شناخت کارشناس بیمه نشاندهندۀ

میتواند بهدلیل آگاهی بیشتر افراد جوان نسبتبه

تعامل بیشتر نخلداران با کارشناس بیمه است و این

مزایاي بیمۀ محصوالت کشاورزي و دسترسی و مراجعۀ

روابط بینشخصی میتواند به ترغیب و درنهایت

بیشتر آنان به بانک و درنتیجه ،افزایش آگاهی نسبتبه

تصمیم به پذیرش بیمه از سوي نخلداران کمک کند.

مسایل بیمۀ محصوالت کشاورزي باشد .همچنین،

همچنین براساس نتایج تحلیل رگرسیون لوجیت

پذیرندگان بیمۀ محصوالت کشاورزي ،خرماي بیشتري

میتوان نتیجه گرفت که پذیرش بیمۀ محصوالت

نسبتبه گروه نپذیرنده تولید کردهاند که نشان میدهد

کشاورزي براساس متغیرهاي شناخت کارشناس بیمه،

افزایش تولید موجب میشود افراد با دغدغۀ کمتري

داشتن شغل غیرکشاورزي ،نگرش نسبت به بیمه

هزینههاي مربوط بهاستفاده از بیمۀ محصوالتکشاورزي

کشاورزي ،تعداد افراد تحت سرپرستی ،آگاهی نسبت

را بپردازند .البته نوسان تولید محصول خرماي گروه

به بیمه ،ریسکپذیري ،سن ،فاصلۀ محل سکونت تا

پذیرندۀ بیمۀ محصوالت کشاورزي بیشتر بود که نشان

بانک و میزان بدهی به بانک ،قابلتبیین است .این

میدهد نبود ثبات در تولید محصول میتواند انگیزۀ

یافته تأییدي بر این موضوع است که پذیرش بیمۀ

فرد را براي پذیرش بیمه افزایش دهد .در واقع ،بیمه

محصوالت کشاورزي در بین نخلداران تابعی از

نوعی سازوکار مالی محسوب میشود که در شرایط

ویژگیهاي فردي ،زراعی ،اقتصادي و ارتباطی است که

عدمحتمیت و وقوع اتفاقات پیشبینینشده میتواند

الگوهاي جامع پذیرش نوآوري بر آن تأکید دارند.
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به بانک کشاورزي بدهی کمتري داشته باشد ،تمایل

نتیجه
رشد اقتصادي همبستگی زیادي با ایجاد و بهبود

بیشتري به پذیرش بیمه دارد .این یافته با نتایج
9

زیرساختهاي اقتصادي و فضاي کسبوکار دارد و

مطالعات بانکت و اسمیت ( )7559و گودوین ()7559

صنعت بیمه بهدلیل ماهیت توزیعکنندگی ریسک و

سازگار نیست .تحقیق حاضر نشان داد که نخلداران

تأمین مالی بلندمدت در اقتصاد ،نقش مهمی در بهبود

پذیرندۀ بیمه از مزایا و فواید بیمه آگاهی بیشتري

فضاي کسبوکار دارد (بهنامراد .)7959 ،صنعت بیمه

نسبت به نپذیرندگان داشتند .این یافته با نتایج

میتواند ازطریق پوشش ریسک ،به پایداري کسبوکارها

مطالعات حسینی و حسنآباديزاده ،)8377( 9ترابی و

کمک کند (راسخ .)7959 ،امروزه بیمه نهتنها از نگاه

همکاران ( )7959و بوید و همکاران 9همسو میباشد.

اقتصادي ،بلکه ازنظر روانی ،فرهنگی و تابآوري در

همچنین ،بین ریسکپذیري و پذیرش بیمه یک رابطۀ

برابر بالیاي طبیعی ،یک ضرورت محسوب میشود و

مثبت و معنیدار بهدست آمد که با نتایج مطالعات

ضریب نفوذ آن ،یکی از شاخصهاي توسعۀ اقتصادي

طبائیان و همکاران ( )7995و بوید و همکاران مطابقت

محسوب میشود (بهنامراد .)7959 ،نتایج تحقیق حاضر

دارد .با توجه به نتایج بهدستآمده میتوان نتیجه

نشان داد که نگرش مثبت نسبتبه بیمه ،بر احتمال

گرفت که پذیرش بیمۀ محصوالت کشاورزي در بین

پذیرش بیمه تأثیر مثبت دارد .این نتیجه با یافتههاي

نخلداران تابعی از ویژگیهاي فردي ،زراعی ،اقتصادي و

طبائیان و همکاران ( )7995و نادريمهدیی و

ارتباطی آنان است که در نظریههاي نوین پذیرش

همکاران )8378( 7مطابقت دارد .همچنین ،نخلداران

نوآوريها بر آنها تأکید شدهاست .بااینحال ،تمام

مسنتر ،تمایل بیشتري به پذیرش بیمه داشتند .این

متغیرهاي مورد بررسی در تحقیق حاضر با پذیرش

یافته با نتایج مطالعات سعادتی )8373( 8و سینگرمن و

بیمۀ محصوالت کشاورزي ارتباط نداشتند؛ براي مثال،

همکاران )8373( 9همسو است ،اما با یافتههاي

از بین ویژگیهاي فردي متغیرهاي سطح تحصیالت،

انجوالرس و سنتیس )8339( 3سازگار نیست .متغیر

وضعیت تأهل ،نگرش نسبت به بیمه ،تعهد نسبت به

دیگري که در پذیرش بیمه تأثیر مثبت داشت ،تعداد

بانک ،آیندهنگري ،ریسکپذیري و آگاهی نسبتبه بیمه

افراد تحتسرپرستی بود .یکی از علتها میتواند این

با پذیرش بیمۀ محصوالت کشاورزي در ارتباط بودند.

باشد که هرچه تعداد افراد تحتسرپرستی بیشتر باشد،

در ارتباط با ویژگیهاي اقتصادي میتوان به دارابودن

زندگی دشوارتر شده و درنتیجه کشاورز براي کاهش

شغل غیرکشاورزي و فاصلۀ منزل تا بانک کشاورزي و

ریسک ،مقداري از این ریسک را به دوش سازمان

درخصوص ویژگیهاي زراعی میتوان به سابقۀ کشت

بیمهگر انداخته و به پذیرش بیمۀ محصول روي

خرما ،میزان تولید خرما ،سن درختان خرما و نوسانات

میآورد .نتایج نشان داد که داشتن شغل غیرکشاورزي

محصول اشاره کرد .همچنین ،از بین ویژگیهاي

در پذیرش بیمه تأثیر مثبت داشتهاست .این نتیجه با

ارتباطی ،متغیرهاي استفاده از رادیو و شناخت

یافتههاي کاوسی ( )7999و واردان و کومار)8378( 9

کارشناس بیمه با پذیرش بیمۀ محصوالت کشاورزي در

هم راستا است .همچنین ،نتایج نشان داد هرچه کشاورز

ارتباط بود.

1-Naderi Mahdeei
2-Sadati
3-Singerman
4-Enjolars and Sentis
5-Varadan and Kumar

6-Baquet and Smith
7-Hosseini and Hassanabadizadeh
8-Boyd et al
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بین این دو متغیر در بین نخلداران شهرستان ایرانشهر

بهدلیل خردهپابودن نخلداران شهرستان ایرانشهر،

مورد کنکاش قرار گیرد .با توجه به رابطۀ مثبت بین

بیمۀ محصوالتکشاورزي میبایستی بهصورتی ساماندهی

میزانتعهد نخلداران نسبتبه بانک کشاورزي و پذیرش

شود که با شرایط این گروه از کشاورزان که معموال ازنظر

بیمه توسط آنان ،پیشنهاد میشود مسئوالن بانک

اقتصادي ضعیف هستند ،سازگار باشد؛ براي مثال

کشاورزي ،کارگزاري بیمه و سازمان جهاد کشاورزي،

میتوان به تقسیط پرداخت حق بیمه از سوي کشاورزان

زمینۀ همکاري بین خود و نخلداران را به شکلی فراهم

و تسریع در پرداخت جبران خسارات به آنها اشاره کرد.

آورند که آنان بتوانند به سهولت به تعهدات خود عمل

همچنین ،بهدلیل کهنسالبودن نخلهاي شهرستان

کنند تا از این طریق ،امکان پذیرش بیمه توسط آنان

ایرانشهر الزم است نسبتبه نوسازي نخلهاي مسن و

افزایش یابد .نتایج نشان داد که بیشتر نخلداران از

جایگزینی با نخلهاي جوان اقدام شود .این در حالی

سطح سواد پایینی برخوردارند و گروه پذیرندۀ بیمه از

است که براي پیشبینی پذیرش بیمۀ محصوالت

سطح تحصیالت باالتري نسبتبه گروه نپذیرنده

کشاورزي در بین نخلداران شهرستانایرانشهر میبایستی

برخوردار بوده است .این یافته با نتایج تحقیق انجامشده

از متغیرهاي شناخت کارشناس بیمه ،بدهی به بانک،

دربارۀ باغداران سیب شهرستان دماوند همراستا است،

نگرش نسبتبه بیمۀ محصوالت کشاورزي ،داشتن شغل

زیرا آن تحقیق نشان داد که سطح تحصیالت داراي

غیرکشاورزي ،سن ،فاصلۀ منزل تا بانک ،آگاهی نسبتبه

تأثیر مثبت و معنیدار بر احتمال پذیرش بیمه است

بیمه ،ریسکپذیري و تعداد افراد تحتسرپرستی استفاده

(ترابی و همکاران)7959 ،؛ بنابراین توصیه میشود ضمن

کرد .البته متغیر شناخت کارشناس بیمه بیشترین تأثیر

تشویق افراد تحصیلکرده به ورود به حرفۀ نخلداري ،از

مثبت و متغیر بدهی به بانک ،تأثیر منفی بر پذیرش

روشهاي آموزشی مناسب براي افراد بیسواد و کمسواد

بیمۀ محصوالت کشاورزي داشتهاست.

در ترویج بیمۀ محصوالت کشاورزي استفاده شود.

با توجه به اینکه نتایج نشان داد با افزایش آگاهی

همچنین ،بهدلیل نیاز به تحول ساختاري در صنعت

کشاورزان از بیمۀ محصوالت کشارزي ،احتمال پذیرش

بیمۀ کشاورزي براي ایفاي نقش واقعی در اقتصاد و

بیمه توسط آنها افزایش مییابد؛ بنابراین پیشنهاد

خدمترسانی بهتر به کشاورزان و نخلداران ،گذار از

میشود با برگزاري برنامهها و دورههاي آموزشی و

بیمهگري سنتی به مدرن ضروري میباشد (تحسیري،

همچنین اطالعرسانی مناسب ،نسبتبه افزایش آگاهی

 .)7959پیشرفتهاي فناوري نیز موجب ایجاد نسل

و دانش نخلداران از بیمۀ محصوالت کشاورزي اقدام

جدیدي از بیمهگري هوشمند شدهاست که ضمن

شود .اگر به رابطۀ مثبت و معنیدار بین میزان استفاده

کاهش هزینهها ،دسترسی به خدمات بیمهاي را افزایش

از رادیو و پذیرش بیمه دقت شود ،میتوان توصیه کرد

میدهد (هدایتپور)7959 ،؛ ازاینرو توصیه میشود

که در افزایش آگاهی و دانش نخلداران ،از رادیو بیشترین

بخشی از فروش بیمهنامۀ محصوالت کشاورزي و

استفاده بهعمل آید .همچنین ،پیشنهاد میشود به

همچنین ارائۀ خدمات پس از فروش به بیمهگذاران

موضوع ارتباط بین ریسکپذیري و پذیرش بیمه بیشتر

بهصورت الکترونیکی دنبال شود.

پرداخته شود و دلیل وجود ارتباط مثبت و معنیدار
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