بررسی عوامل فردی ،رفتاری ،ساختاری و فرهنگی موثر بر توسعه بیمه محصوالت
کشاورزی (مطالعه ای در استان زنجان)
کمال ناصری
دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی دانشگاه آزاد اسالمی واحد زنجان
Kamal.naseri@gmail.com

نبی اله محمدی
عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد زنجان ،گروه مدیریت بازرگانی
Mohammadi.n@gmail.com

چکیده
یکی از عواملی که بیمه کشاورزی را از سایر بیمه ها متمایز می کند نوع نگاه مسئوالن دولتی و بیمه
گذاران به بیمه کشاورزی است .هم مسئوالن و هم بیمه گذاران در این بخش بیمه را به عنوان یک ابزار
حمایت مالی و نه یک طریق مدیریت ریسک از سوی بیمه می شناسند .به عبارت دیگر در ذهن این
افراد تفکیکی بین پرداخت یارانه به تولید کنندگان ،که غالبا با هدف کمک مالی به تولید کننده و
افزایش رفاه او صورت می گیرد با بیمه که یک قرارداد دو طرفه بین تولید کننده به عنوان بیمه گذار و
صندوق به عنوان بیمه گر است و با هدف مدیریت ریسک صورت می گیرد وجود ندارد .این پژوهش از
حیث روش چون از ابزار پرسشنامه استفاده شده ،توصیفی و از نوع پیمایشی است و از آنجایی که تمام
اهداف این پژوهش در راستای کسب دانش الزم جهت برطرف کردن نیازی مشخص و شناخته شده می
باشد ،بنابراین روش این پژوهش بر اساس هدف کاربردی است .با توجه به اینکه این تحقیق در بازه
زمانی آبان  1394تا دی  1395انجام می شود ،جزو تحقیقات مقطعی به حساب می آید .در این تحقیق
از هر دو روش کتابخانه ای و میدانی استفاده شد .در روش کتابخانهای با استفاده از ابزار فیش برداری و
در روش میدانی ،از ابزار پرسشنامه نسبت به جمع آوری داده ها اقدام خواهد شد .در این پژوهش برای
جمع آوری داده ها از پرسشنامه استفاده می شود که از طریق مراجعه حضوری تکمیل میگردد .جامعه
آماری این پژوهش ،کشاورزان شهرستان زنجان می باشد .در این فصل ابتدا برای متغیرها آزمون نرمال
بودن انجام شد که بر اساس نتایج آن که به روش کلموگروف اسمیرنوف محاسبه شده بود ،هیچکدام از
داده ها نرمال نبودند و همچنین آزمون تی استیودنت نشان داد که اختالف معنا داری بین متغیر ها در
جامعه کشاورزان وجود دارد همچنین نتایج بدست آمده از آزمون همبستگی اسپیرمن نشان داد که
همه فرضیه های تحقیق پذیرفته شده و فقط فرضیه فرعی چهارم رد شد و مدل رگرسیونی تحقیق نشان
داد که عوامل فرهنگی،عوامل فردی و عوامل ساختاری متغیرهای مناسبی برای توسعه بیمه محصوالت
کشاورزی می باشند .و درآخر آزمون فریدمن نشان داد که بین متغیر ها تفاوت معنا داری وجود دارد و
رابطه معنا داری با یکدیگر دارند بر این اساس عوامل ساختاری باالترین امتیاز و عوامل فردی دارای
کمترین امتیاز است.
واژگان کلیدی :عوامل فردی ،عوامل فرهنگی ،عوامل ساختاری ،عوامل اقتصادی و توسعه بیمه
کشاورزی
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مقدمه
تولید در بخش کشاورزی تفاوتهایی با سایر زمینه های تولیدی و تجاری دارد که مهمترین آنها اتکاء زیاد فعالیت های این
بخش به طبیعت و مواجه شدن با طیف وسیعی از خطرات و حوادث طبیعی مانند سیل ،تگرگ ،سرما و گرما ،آفات و امراض
نباتی می باشد که فعالیت در این بخش را به فعالیتی پرخطر و توأم با ریسک تبدیل کرده است .به عبارت دیگر سرمایه
گذاری در بخش کشاورزی به دال ئل مختلف نظیر ریسک باالی فعالیت که ناشی از وابسته بودن تولید به عوامل غیر قابل
پیش بینی شده است ،با مشکالت زیادی مواجه است و سرمایه گذاران تمایلی به فعالیت در این بخش ندارند .از طرفی این
بخش ،سهم عمده ای از اشتغال ،تولید و صادرات کشور را در دست داشته و امنیت غذایی را برای مردم تامین می کند .با این
وجود راهی بجز کاهش ریسک و مدیریت آن وجود ندارد  .یکی از ابزار های مدیریت ریسک  ،بیمه فعالیتهای کشاورزی است.
سود مورد انتظار بخش کشاورزی ارتباط مستقیمی با شرایط اقلیمی (به ویژه در شرایط کشت دیم) دارد .حتی اگر مشکل
آبیاری محصوالت نیز وجود نداشته باشد ،مخاطره فعالیت از طریق وجود سیل و یا یخبندان وجود دارد .بنابراین احتمال وقوع
مخاطرات در سود کشاورزی بخصوص در کشور ما با شرایط خاص اقلیمی همواره وجود دارد (کرباسی.)42-41 :1390 ،
سرمایه به عنوان یکی از مهمترین نهاده های تولید اهمیت بسزایی در افزایش سطح تولید فعالیتهای اقتصادی و در نتیجه
افزایش بهره وری سایر عوامل تولید دارد .در بخش کشاورزی نیز سرمایه و سرمایه گذاری عنصر کلیدی رشد و توسعه محسوب
می شود .کمبود سرمایه در بخش کشاورزی کشور باعث پایین آمدن سطح بهره وری نهاده های تولید شده است .بهره وری
اندک موجب کاهش درآمد انتظاری طرح های کشاورزی و سودآوری این فعالیتها شده و آنها را برای سرمایه گذاری غیر
اقتصادی و پر ریسک متصور ساخته است .تجربه کشورهای موفق در زمینه تولید محصوالت کشاورزی نشان می دهد که به
کارگیری تجهیزات سرمایه ای در فعالیتهای مختلف کشاورزی منجر به افزایش بهره وری عوامل تولید از جمله مدیریت ،نیروی
کار و زمین شده است .این امر عالوه بر پوشش هزینه نهاده های تولید و ایجاد بازده مناسب برای سرمایه گذاری ها ،مازاد عرضه
داخلی و توسعه صادرات محصوالت کشاورزی را به همراه داشته است .بازار مالی کشاورزی به سبب نقش مؤثری که در تأمین
منابع مالی و سرمایه مورد نیاز برای سرمایه گذار ی و توسعه بخش کشاورزی دارد ،از اهمیت در خور توجهی برخوردار است.
وجود یک بازار مالی کارآمد که نیازهای مالی کشاورزان را با هزینه مبادله نسبتا پایینی تأمین کند از جمله پیش نیازهای
بنیادی توسعه بخش کشاورزی به شمار می رود .سرمایه گذاری از اجزای مهم هزینه ملی و الزمه تولید و اشتغال بوده و رشد
تولید ناخالص داخلی و رشد اقتصادی در گرو سرمایه گذاری می باشد .سرمایه به عنوان یکی از مهمترین نهاده های تولید بوده
و می تواند منجر به افزایش بهره وری نیروی کار شود ،کشاورزی نیز از این موضوع مستثنی نبوده و سرمایه گذاری مناسب در
آن موجب بهبود شاخص های تغذیه ای و سالمتی می شود و همه این ها در گرو امنیت سرمایه است و این امنیت با یک بیمه
مناسب صورت خواهد گرفت (کرمی.)1390 ،
بیمه اساساً یک مفهوم اقتصادی است و صنعت بیمه جزیی مهم از اقتصادهای ملی است ،به طور کلی ،بیمه در جوامع با درآمد
سرانه باالتر ،گسترش بیشتری دارد .بهبود وضعیت اقتصادی ،موجبات پیشرفت و ترقی بیمه را فراهم می آورد .اما جنبه دیگر
اثر بیمه بر افزایش رفاه و تولید در اقتصاد است .با تأکید بر نقش بیمه ،به عنوان یکی از ابزارهای مدیریت ریسک ،یعنی تأمین
امنیت و آرامش خاطر در تولید کاال و خدمات و سرمایه گذار  ،می توان گفت که سرمایه گذاری ها را افزایش داده و تولید با
سرعت بیشتری رشد می نماید  .این رونق موجبات افزایش درآمد ،افزایش اشتغال و کاهش تورم (از طریق افزایش تولید) می
شود .در ایران  ،بخش کشاورزی پس از بخش خدمات ،بزرگترین بخش اقتصادی کشور به شمار می رود و با تولید محصوالت
مختلف ،عهده دار کار دشوار تأمین مواد غذایی برای شهروندان است ،به نحوی که می توان گفت نزدیک به 25درصد از تولید
ناخالص داخلی 23،درصد سطح اشتغال و میزان این توجهی از درآمد های ناشی از صادرات غیر نفتی کشور مربوط به این بخش
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است .نقش بخش کشاورزی در تامین بیش از  80درصد نیازهای غذایی جامعه ،تولید بخش اعظمی از منابع الزم برا ی صنایع و
ایجاد زمینه الزم برا ی ثبات سیاسی و اقتصادی کشور نمایانگر اهمیت فراگیر بهبود عملکرد آن در سطح محلی و ملی می
باشد( .محمدی و همکاران.)1392 ،
دولت ها ،به دلیل اهمیت بی اندازه بخش کشاورزی ،همواره کوشیده اند با برنامه ها مختلف به گسترش و فراگیر ساختن بیمه
در بین کشاورزان کمک کنند تا از یک سو ،زمینه عدالت اجتماعی را برای آنها آماده کرده باشند و از سوی دیگر ،بستر امنی
برای تولیدات بیشتر و بهتر فراهم آورند .این درحالی است که پذیرش بیمه کشاورزی در جامعه روستایی ،مانند هر نوآوری
دیگری از سوی تولیدکنندگان محصوالت کشاورزی ،با مقاومت رو به رو میشود یا به کندی پیش می رود و فرآیند زمان بر است
 .به نحوی که بیمه با پیشینه چند ساله اش در ایران ،هنوز نتوانسته است به طور جدی وگسترده در بافت باورهای اجتماعی و
فرهنگ کشاورزان رخنه کند و در مورد هیچکدام از محصوالت کشاورزی نیز نتوانسته است ،تمامی کشاورزان را زیر پوشش قرار
دهد و زمینه مشارکت همه آنها را در بیمه همگانی کشاورزی فراهم آورد .این امر برگرفته از یک رشته عواملی است که باید
شناسایی شود و برای توسعه بیمه در میان کشاورزان مورد توجه قرار گیرد (شاهنوشی )121-103 :1390 ،
اگر ما نظام بیمه ای را در جهان  ،با در نظر گرفتن تجربه طوالنی آن بررسی کنیم پی می بریم که بیمه دقیقا با هدفی اقتصادی
به وجود آمده و در زمینه های مختلف اقتصادی از جمله ایجاد امنیت سرمایه گذار ی  ،هدایت سرمایه ها ،توزیع درآمد
و...نقش مهمی را به عهده دارد .نبود بیمه محصوالت کشاورزی و پایین بودن میزان امنیت مالی در فرایندتصمیم گیری
کشاورزان تأثیر گذاشته  ،باعث می شود که تصمیم های آنها از لحاظ اقتصادی براساس تابع های تولید نباشد و در نتیجه چنین
واقعیتی  ،همیشه منابع برای تولید بهینه تخصیص نمی یابد و در سطح کالن باعث به هدر رفتن آنها می شود .چنین شرایطی
بر روی روابط تجاری کشاورزان نیز تأثیر می گذارد و سبب می شودکه شیوه های مختلف تجاری که در حقیقت به ضرر
تولیدکنندگان است گسترش یابد .بدین جهت کشاورز سعی خواهد کرد ریسک موجود را به دیگری منتقل کندو به درآمد کم
ولی مطمئن تر بسنده نماید و مازاد درآمد حاصل از کشاورزی به دست دالالن و واسطه های این بخش برسد  .کاهش
درآمدکشاورزان در میزان سرمایه گذاری آینده آنها تأثیر می گذارد  .این امر نتیجتا باعث کاهش تولیدمی شود و این چرخه به
صورت یک دور باطل به عدم توسعه کشاورزی می انجامدو این بخش نمی تواند نقش اساسی خود را در توسعه کشور ایفا کند.
بیمه موجب می شود که موقعیت اعتباری کشاورزان بهبود یابد و زمینه ودسترسی آنها را اعتبارات بانکی فراهم می آورد .در
حال حاضر تنها درصدی ازکشاورزان بزرگ و با نفوذ که امکان تهیه وثیقه یا ضامن بانکی را دارند از این اعتبارات استفاده می
کنند .عالوه بر این بیمه کشاورزی می تواند موجب توزیع مجدد درآمد شود .بیمه محصوالت کشاورزی به عنوان یک نوآوری
جدید در سالهای اخیر مورد توجه بسیاری از کشاورزان قرار گرفته است  .پذیرش نوآوریها به طیف وسیعی از فاکتورهای فردی،
اجتماعی ،اقتصادی ،سازمانی و فرهنگی و به همان اندازه به ویژگی های خود نوآوری وابسته است .ازاین رو پذیرش نوآوریهای
جدید ،زمانی اتفاق میافتد که درک افراد از نوآوریها ،به سمت افزایش دستیابی به اهداف باشد (یزدان پناه)31 :1389 ،
از آن جا که میزان موفقیت وکارآیی سیاست بیمه محصوالت کشاورزی به طور قابل توجهی به گرایش کشاورزان به بیمه
محصوالت خویش بستگی دارد ،انجا بررسیهای تحلیلی به منظور تعیین تأثیر عوامل ،بر فرآیند تصمیم گیری کشاورزان در
گرایش به بیمه محصوالت از اهمیت خاصی برای نظام برنامه ریزی و سیاست گذاری بخش کشاورزی برخوردار است ،تا به
موجب آن مبنا و الگویی برای ارزیابی نتایج عملی طرح و اتخاذ راه کارهای مناسب برای رفع کاستیها و نیز افزایش کارآیی بیمه
دربخش کشاورزی فراهم گردد.
گرچه مخاطره در تولید و بازاریابی محصوالت کشاورزی امری اجتناب ناپذیر است ،اما مدیریت پذیر است .در این راستا ،تولید
کنندگان و سیاستگذاران اقتصادی در جوامع مختلف در مواجهه با مخاطرات طبیعی ،اجتماعی ،اقتصادی و شخصی در
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فعالیتهای کشاورزی ،استراتژیها و شیوه های متفاوتی را به منظور مدیریت و کاهش ریسک به کار گرفته اند ،هر چند که این
روشها ممکن است بدون توجه به اصول علمی مدیریت ریسک و به صورت ناخواسته و براساس تجربه صورت پذیرفته باشد.
تنوع در تولید محصوالت ،اشتغال و ایجاد درآمد در خارج از مزرعه ،پیش فروش محصول ،استفاده از شیوه های کشت
مشارکتی ،بهره گیری از بازارهای آینده و قرارداد فروش ،و خرید بیمه تولید و درآمد ،نمو نه ای از شیوه های مدیریت ریسک
توسط تولید کنندگان در بخش کشاورزی است  .دولتها نیز کوشیده اند با تدوین سیاستهای حمایتی  ،ازجمله پرداختهای جبرا
نی ،تعیین قیمتهای تضمینی ،پرداخت وام زیر شرایط خاص ،کنترل تولید و سطح زیر کشت و پرداختهای موردی برای جبران
بخشی از خسارتهای ناشی از حوادث غیر مترقبه به امر مدیریت ریسک در کشاورزی کمک کنند (نعیمی نظام آبادی:1388 ،
.)25-24
خسارات موجود در بخش کشاورزی شامل خسارات مالی وارد بر محصوالت کشاورزی نظیر خسارات طبیعی  ،اجتماعی ،
اقتصادی و جانی وارد برکشاورز است که برای کاهش این خسارات باید اقدام به بیمه کشاورزی کرد  .بیمه محصوالت کشاورزی
در کشورهای مختلف براساس یکی از روشهای هزینه تولید و با در نظر گرفتن نسبتی از بازده محصول و وام پرداخت شده به
کشاورز صورت می گیرد .اصوالً بیمه کشاورزی از سوی دولتها برای حل دو مشکل اساسی درآمد بسیار پایین و درآمد بی ثبات
مورد توجه قرار می گیرد  .شواهد حاکی از آن است که فرایند بیمه کشاورزی در ایران پویایی و سرعت الزم را نداشته و این امر
ناشی از شناخت محدود کشاورزان از بیمه محصوالت کشاورزی و نیز محدودیت درآمد و بودجه به همراه فشار تورمی دوران
رکود است .ولی در نهایت می توان گفت بیمه محصوالت کشاورزی ابزاری است که مدیران با کمک آن قادرند امنیت سرمایه
گذاری خود را تضمین کنند( .کهنسال.)52-35 :1388 ،
اساساً برای پذیرش بیمه از سوی کشاورزان با ید آگاهی های عمومی آنان را نسبت به بیمه باال برد  ،بیمه گزاران فعلی را حفظ
کرد ،درکی اساسی از نقش حیاتی بیمه کشاورزی در تامین امنیت سرمایه گذاری در این بخش ایجاد کرد و انگیزه الزم را در
کشاورزان به وجود آ ورد .از آنجا که میزان موفقیت و کارایی سیاست بیمه محصوالت کشاورزی به طور درخور توجهی بستگی
به تقاضا و گرایش کشاورزان نسبت به بیمه محصوالتشان دارد لذا انجام بررسیهای تحلیلی به منظور تعیین تأثیر نسبی عوامل
گوناگون اقتصادی  ،اجتماعی و فنی و بخصوص عامل ریسک پذیری کشاورزان بر فرایند تصمیم گیری آنان نسبت به تقاضای
بیمه محصوالت از اهمیت خاصی برای نظام سیاستگذاری بخش کشاورزی برخوردار است (نعیمی نظام آبادی.)28 :1388 ،
بیمه کشاورزی درایران همانند بسیاری از کشورهای جهان با موانع و مشکالتی روبه روست که توسعه و گسترش فراگیر آن را
محدود می سازد و چنانچه با بهره گیری از تجربه های جهانی راهکارهای مناسب برای آنها اندیشیده نشود در آینده نه چندان
دور چالشهای جدی در رابطه با پایداری بیمه کشاورزی در کشور را فراروی صندوق بیمه و بخش کشاورزی قرار خواهد داد .
نکته درخور توجه این است که بررسی بیمه کشاورزی در کشورهای مختلف جهان نشان می دهد بسیاری از مشکالت بیمه در
بین این کشورها مشترک است که دلیل اصلی آن مشترک بودن ماهیت تولید در بخش کشاورزی در کشورهای مختلف است .
به همین دلیل بسیاری از راهکارهایی که کشورهای پیشرو در امر بیمه برای رفع موانع و مشکالت به کارگرفته اند می تواند در
حال حاضر و یا در آینده نزدیک با فراهم کردن برخی شرایط الزم در ایران نیز مورد استفاده قرار گیرد .در این بخش به برخی از
موانع و چالشها و راهکارهای احتمالی آن اشاره می شود( .قالوند.)61-49 :1391 ،
جعفریان کیکانلو و بوذرجمهری ( ،)1393اثرات بیمه محصوالت کشاورزی بر توسعه کشاورزی پایدار در مورد دهستان قاضی
شهرستان مانه و سملقان را ارزیابی کردند .روش تحقیق کاربردی ،پیمایشی و با استفاده از پرسشنامه می باشد .جامعه آماری
شامل  650نفر از خانوارهایی بود که شغل اصلی آنان کشاورزی بود .نتایج حاصل از تحقیق نشان داد که با مطرح شدن توسعه
پایدار در تمامی زمینه ها بخصوص در زمینه کشاورزی پایدار ،باید مخاطرات فعالیت های کشاورزی را به حداقل رسانده و
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زمینه تولید مداوم آن فراهم نشود .همچنین اثرگذاری بیمه محصوالت کشاورزی بر پایداری بعد اقتصادی و اجتماعی
کشاورزان و بعد زیست محیطی کشاورزی مثبت و قابل توجه بوده است.
پاریاب ( ،)1393عوامل موثر بر پذیرش و رضایتمندی کشاورزان از بیمه محصوالت کشاورزی را بررسی کرد .اهمیت بیمه
محصوالت کشاورزی برای کشاورزان خرده پا در کاهش ریسک و از سوی دیگر عدم گسترش بیمه در بین کشاورزان از یک
طرف ،و از طرف دیگر وابسته بودن میزان پذیرش و توسعه بیمه محصوالت کشاورزی به تقاضا و گرایش کشاورزان و
تولیدکنندگان بخش کشاورزی به سمت بیمه ،انجام پژوهش هایی به منظور شناسایی عوامل تاثیرگذار گوناگون فردی و حرفه
ای ،اقتصادی و اجتماعی بر فرایند تصمیم گیری آنان نسبت به تقاضای بیمه محصوالت کشاورزی الزم و ضروری است .این
تحقیق با هدف کلی بررسی عوامل موثر در پذیرش بیمه محصوالت کشاورزی انجام گرفت .برای انجام این تحقیق که بصورت
مروری انجام شد حجم وسیعی از موضوعات موبوط به بیمه ،بیمه کشاورزی ،نگرش نسبت به بیمه ،میزان رضایت مندی
کشاورزان از بیمه محصوالت و بررسی های صورت گرفته در زمینه عوامل تاثیر گذار بر موفقیت بیمه محصوالت کشاورزی،
مورد مطالعه و بررسی قرار گرفت .نتایج حاصل از تحقیق ،موجب بهبود نظام بیمه محصوالت کشاورزی و بدنبال آن توسعه
کشاورزی و در نهایت توسعه روستایی گردید.
روستایی و همکارانش ( ،)1393نقش بیمه محصوالت کشاورزی در توسعه پایدار روستایی و عوامل موثر بر پذیرش آن در
موردشهرستان ممسنی ،را بررسی کردند .ناپایداری و مخاطره آمیز بودن شرایط تولید در کشاورزی سبب شده است که تولید
این بخش بعنوان فعالیتی توام با ریسک تلقی شود .هدف این پژوهش بررسی اثرات بیمه محصوالت کشاورزی بر وضعیت
اقتصادی کشاورزان روستاهای شهرستان ممسنی می باشد ،که می تواند زمینه ساز توسعه روستایی باشد و همچنین شناسایی
عوامل موثر بر پذیرش بیمه محصوالت کشاورزی می باشد .این تحقیق از نوع کاربردی و به لحاظ روش ،پیمایشی می باشد.
آمار و اطالعات این پژوهش از روش کتابخانه ای ،اسنادی و مطالعه پیمایشی از طریق تکمیل پرسشنامه از  175خانوار
روستایی که به طور تصادفی انتخاب شدند ،صورت گرفته و با استفاده از نرم افزار Excel ،Spssو Eviewsبه تجزیه و تحلیل
اطالعات پرداخته شده است .نتایج حاصل از این پژوهش نشان دهنده تاثیر مثبت بیمه محصوالت کشاورزی در توسعه
روستایی شهرستان مورد مطالعه بوده و همچنین نشان داد که شرکت در کالس های ترویجی ،سن و سطح زیر کشت بطور
معنی داری بر پذیرش بیمه از سوی کشاورزان شهرستان موثر می باشد .همچنین برای پذیرش هر چه بیشتر بیمه محصوالت
از سوی کشاورزان راهکارهایی ارائه شد.
اوسیپنکو 1و همکارانش ( ،)2015بررسی کردند که آیا تقاضا برای بیمه چندساله محصوالت کشاورزی وجود دارد؟ هدف این
مقاله بررسی تقاضای کل برای قرادادهای بیمه یکساله و چندساله محصوالت کشاورزی و بحث در مورد بازار بالقوه برای بیمه
های زراعت و اصالح نباتات چند ساله می باشد .در این مقاله ،مدل انتخاب گسسته پویای جایگزین بیمه ها در قراردادهای
یک و چندساله قراردادهای بیمه پیشنهاد شده برای خطرات ناجور برخالف میل کشاورزان ،ارائه شد .کشاورزان انتخاب بیمه
های خود را بر اساس مصرف آب و برق ،تعیین می کنند .نتایج نشان داد که در بازار بیمه رقابتی برای خطرات ناجور برخالف
میل کشاورزان  ،تقاضای همزمان برای هر دو قرارداد بیمه وجود دارد .عالوه بر این ،قرارداد چند ساله ،نفوذ بیمه محصوالت در
بازار را افزایش می دهد.

Osipenko
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روش تحقیق (فونت  - B Nazaninاندازه  - 12پررنگ)
این پژوهش از حیث هدف ،توصیفی و از بعد گردآوری داده ها از نوع تحقیقات پیمایشی است و از آنجایی که تمام اهداف این
پژوهش در راستای کسب دانش الزم جهت برطرف کردن نیازی مشخص و شناخته شده می باشد ،بنابراین روش این پژوهش
بر اساس هدف استفاده از تحقیق ،کاربردی است .و از بعد زمان ،مقطعی است چرا که داده های الزم جهت آزمون فرضیه ها در
فاصله زمانی خاصی (مرداد  1394تا دی  )1395جمع آوری خواهد شد .این پژوهش از حیث هدف ،توصیفی و از بعد
گردآوری دادهها از نوع تحقیقات پیمایشی است و از آنجایی که تمام اهداف این پژوهش در راستای کسب دانش الزم جهت
برطرف کردن نیازی مشخص و شناخته شده می باشد ،بنابراین روش این پژوهش بر اساس هدف استفاده از تحقیق ،کاربردی
است .و از بعد زمان ،مقطعی است چرا که دادههای الزم جهت آزمون فرضیهها در فاصله زمانی خاصی (مرداد  1394تا دی
 )1395جمع آوری خواهد شد .به طور کلی دو مجموعه از عوامل در تعریف و تعیین حدود جمعیت وارد می شود ،مجموعه ی
اول از مقتضیات مساله ناشی می شود زیرا پاسخگویی به هر مساله معینی انتخاب یک جمعیت مناسب به آن را ایجاب می
کند :مجموعه ی دوم از محدودیت های علمی ناشی می شود زیرا دامنه ی شمول پژوهش متاثر از امکاناتی است که در اختیار
محقق قرار می گیرد(فخر زاده و همکاران .) 1389،در این تحقیق کشاورزان زنجان به عنوان جامعه آماری در نظر گرفته شده
است .از جدول مورگان برای تخمین حجم نمونه استفاده گردید .که با توجه به تعداد جامعه آماری که نامحدود می باشد،
حجم نمونه  384نفر خواهد بود .در ضمن شیوه نمونه گیری در این پژوهش شیوه نمونه گیری تصادفی ساده می باشد .جهت
گردآوری اطالعات در زمینه مبانی نظری و ادبیات پژوهش موضوع ،از روش کتابخانهای ،مقاالت و کتابها و پایان نامههای
مرتبط مورد نیاز استفاده شده است و جهت گردآوری اطالعات از ابزار فیش تحقیق استفاده شد .به منظور جمعآوری دادهها از
روش پیمایشی استفاده شده و از ابزار پرسشنامه استفاده میگردد .پس از آنکه مفاهیم و فرضیههای پژوهش به طور روشن
شکل گرفتند و اطالعات اولیه و ضروری در ارتباط باآنها فراهم و آماد ه گردید ،نوبت به تهیه پرسشنامه رسید .از میان طیف-
های مختلفی که در ارتباط با تهیه پرسشنامه وجود دارد در این پژوهش از طیف پنج طبقهای لیکرت( 1تا  )5که عدد یک
بیانگر کمترین امتیاز و عدد پنج نشان دهنده بیشترین امتیاز میباشد ،استفاده شده است .فرضیات این تحقیق عبارتند از:
 -1عوامل فردی بر توسعه بیمه محصوالت کشاورزی تاثیر معنی داری دارند.
 -2عوامل ساختاری بر توسعه بیمه محصوالت کشاورزی تاثیر معنی داری دارند.
 -3عوامل فرهنگی بر توسعه بیمه محصوالت کشاورزی تاثیر معنی داری دارند.
 -4عوامل رفتاری بر توسعه بیمه محصوالت کشاورزی تاثیر معنی داری دارند.
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در شکل  1مدل مفهومی این تحقیق ارائه شده است:
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شکل  :1مدل مفهومی تحقیق
يافته ها
برای ارزیابی پایایی یا اعتبار هریک از پرسشنامه ،با استفاده از نرم افزار  SPSSآلفای کرونباخ این پرسشنامه را محاسبه می
نمائیم .در این پژوهش برای محاسبه آلفای کرونباخ در همه پرسشنامه ها از  50نمونه استفاده می شود .در جدول  1نتیجه
آلفای کرونباخ برای این پرسشنامه ارائه شده است.
جدول  :1آلفای کرونباخ محاسبه شده پرسشنامه ها
الفای کرونباخ

پرسشنامه

تعدادسوال

عوامل رفتاری

6

0/729

عوامل فرهنگی

8

0/720

عوامل فردی

6

0/827

عوامل ساختاری

4

0/863

توسعه بیمه محصوالت کشاورزی

12

0/825

در جدول  1نتیجه محاسبه آلفای کرونباخ نشان می دهد که پرسشنامه تحقیق از پایایی کافی برخوردار می باشد .در پژوهش
حاضر ،با توجه به ماهیت فرضیهها و نوع متغیرها از آزمونهای آماری متعددی استفاده شده است .از آمار توصیفی نظیر
جداول توزیع فراوانی برای بیان ویژگیهای جامعه آماری ،از آزمون کولموگورف-اسمیرنوف برای بررسی نرمال بودن دادهها و
آزمون همبستگی و رگرسیون نیز استفاده شد.
تجزیه و تحلیل داده ها برای بررسی صحت و سقم فرضیه در هر نوع پژوهشی از اهمیت خاصی برخوردار است و امروزه در
بیشتر پژوهش هایی که مبتنی بر اطالعات جمع آوری شده از موضوع مورد پژوهش می باشد ،تجزیه و تحلیل اطالعات از

اصلی ترین و مهم ترین بخش های پژوهش محسوب می شود .جامعه آماری این تحقیق کشاورزان و کارشناسان کشاورزی
استان زنجان می باشد .از روش تصادفی برای انتخاب نمونهها استفاده شده و پرسشنامهها در اختیار ایشان قرار گرفت .از تعداد
400پرسشنامه توزیع شده360پرسشنامه دریافت شد .بنابرین تعداد حجم نمونهای که برای محاسبات آماری وارد نرم افزار
 SPSSمی شود برابر با  360خواهد بود ..درجدول  2تحلیل توصیفی هریک از متغیرهای تحقیق که این متغیرها شامل
متغیرهای خود کارآمدی ،سختی مسیر ،عملکرد شرکت ارائه شده است .
جدول  :2تحلیل توصیفی
واریانس

انحراف معیار

میانگین

جمع

ماکزیمم

کمترین

محدوده

تعداد

متغیرها

8.567

2.92695

20.8889

3273.00

27.00

12.00

15.00

360

عوامل فردی

9.760

3.12417

25.6667

9240.00

31.00

18.00

13.00

360

عوامل رفتاری

24.537

4.95351

32.5556

11720.00

41.00

20.00

21.00

360

عوامل ساختاری

15.358

3.91896

25.2000

9072.00

34.00

15.00

19.00

360

عوامل فرهنگی

34.291

5.85584

33.6000

12096.00

46.00

21.00

25.00

360

توسعه بیمه
محصوالت
کشاورزی

آمار جمعیت شناختی پاسخ دهندگان به پرسشنامه ها در جدول  3ارائه شده:
جدول  :3آمار کلی پاسخ دهندگان به پرسشنامه ها
تحصیالت

سن

جنسیت

میزان سابقه شغلی

وضعیت تاهل

میزان درآمد

سطح زیر کشت

سابقه کشت

زیردیپلم144:

کمتر از8 :20

زن16:

زیر  8سال 112 :

مجرد48:

زیر 2میلیون176 :

زیر  5هکتار 88 :

زیر  8سال 112 :

دیپلم88:

112 :20-30

مرد344:

 8تا 136 : 15

متاهل312:

 2میلیون تا 5میلیون :
112

 5الی  20هکتار :
184

 8تا 152 : 15

لیسانس88:

136 :30-40

15تا32 : 23

 5میلیون تا 10میلیون
64 :

 20الی  50هکتار :
80

15تا64 : 23

لیسانس به
باال40:

56 :40-50

بیشتر از 80: 23

 10میلیون به باال8 :

 50هکتار به باال :
8

بیشتر از 32: 23

 50به باال 48 :

جمع 360 :

جمع 360 :

جمع :
360

جمع 360 :

جمع 360 :

جمع 360 :

جمع 360 :

جمع 360 :
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درجدول  3خصوصیات جامعه شناختی پاسخ دهندگان به پرسشنامه ها می باشد که این خصوصیات شامل تحصیالت ،سن،
جنسیت و سابقه کار می باشد که مجموع پاسخ دهندگان  92نفر می باشد .
برای بررسی نرمال بودن داده ها از آزمون کلموگروف اسمیرنوف استفاده شد .نتایج این آزمون در جدول زیر ارائه شده است.
جدول  :4نتیجه آزمون کلموگروف اسمیرنوف برای بررسی نرمال بودن داده ها
کلموگروف اسمیرنوف
مولفهها

شاخص
معنادارای

درجه آزادی

مقدار آماری

0.000

360

.136

عوامل فردی

0.000

360

.128

عوامل رفتاری

0.000

360

.100

عوامل ساختاری

0.000

360

.146

عوامل فرهنگی

0.000

360

.084

توسعه بیمه محصوالت کشاورزی

اگر سطح معناداری در آزمون کلموگروف اسمیرنوف که در جدول  4با شاخص معنا داری نمایش داده می شود بیشتر از 0.05
باشد می توان داده ها را با اطمینان باالیی نرمال فرض کرد .در غیر این صورت نمی توان گفت که داده ها توزیعشان نرمال
است .با توجه به جدول فوق و مقادیر سطح معناداری برای متغیرهای خود کارآمدی ،خودکنترلی ،سختی مسیر ،عملکرد
می توان گفت که نرمال نیستند .بنابراین باید در ادامه کار از روشهای ناپارامتریک همچون آزمون همبستگی
شرکت
اسپیرمن استفاده شود.
آزمون فرضیه اصلی اول
عوامل فردی بر انواع توسعه بیمه محصوالت کشاورزی تاثیر معنی داری دارند.
برای بررسی این فرضیه از آزمون همبستگی اسپیرمن استفاده می کنیم .در جدول زیر آزمون همبستگی اسپیرمن ارائه شده
است.
جدول  :5آزمون همبستگی اسپیرمن بین عوامل فردی و توسعه بیمه
توسعه بیمه عوامل فردی
.136

1.000

ضریب همبستگی

0.011

.

سطح معنا داری

360

360

تعداد

1.000

.136

ضریب همبستگی

.

0.011

سطح معنا داری

360

360

تعداد

عوامل فردی

توسعه بیمه

در جدول باال ضریب همبستگی بین دو متغیر عوامل فردی و توسعه بیمه محصوالت کشاورزی  .136می باشد و سطح معنا
داری آن  0.011می باشد و چون سطح معنا داری از  5صدم کوچکتر است پس در نتیجه همبستگی بین دو متغیر عوامل
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فردی و توسعه بیمه محصوالت کشاورزی پذیرفته می شود و نتیجه آزمون همبستگی نشان می دهد که فرضیه شماره یک
تایید می شود ،در نتیجه با احتمال  95درصد رابطه معناداری بین عوامل فردی و توسعه بیمه محصوالت کشاورزی وجود دارد.
آزمون فرضیه اصلی دوم
عوامل رفتاری بر توسعه بیمه محصوالت کشاورزی تاثیر معنی داری دارند.
برای بررسی این فرضیه از آزمون همبستگی اسپیرمن استفاده می کنیم .در جدول زیر نتایج آزمون همبستگی اسپیرمن ارائه
شده است.
جدول  :6نتیجه آزمون همبستگی اسپیرمن برای عوامل رفتاری و توسعه بیمه
توسعه بیمه عوامل رفتاری
.063

1.000

ضریب همبستگی

.233

.

شاخص

360

360

تعداد

1.000

.063

ضریب همبستگی

.

.233

شاخص

360

360

تعداد

عوامل
رفتاری

توسعه بیمه

در جدول  19-4ضریب همبستگی بین دو متغیر عوامل رفتاری و توسعه بیمه محصوالت کشاورزی  .063و مثبت بودن ضریب
به معنای وجود رابطه مستقیم بین دو متغیر است و سطح معنا داری آن  0.233می باشد و چون سطح معنا داری از  5صدم
بزرگتر است پس در نتیجه همبستگی بین دو متغیر عوامل رفتاری و توسعه بیمه محصوالت کشاورزی پذیرفته می شود و
نتیجه آزمون همبستگی نشان می دهد که فرضیه دوم تایید نمی شود ،در نتیجه رابطه معناداری بین عوامل رفتاری و توسعه
بیمه محصوالت کشاورزی وجود ندارد.
آزمون فرضیه اصلی سوم
عوامل فرهنگی بر توسعه بیمه محصوالت کشاورزی تاثیر معنی داری دارند.
برای بررسی این فرضیه از آزمون همبستگی اسپیرمن استفاده می کنیم .در جدول زیر نتایج آزمون همبستگی اسپیرمن ارائه
شده است.
جدول  : 7نتیجه آزمون همبستگی اسپیرمن برای عوامل فرهنگی و توسعه بیمه
توسعه بیمه عوامل فرهنگی
.327

1.000

ضریب همبستگی

0.000

.

سطح معنا داری

360

360

تعداد

1.000

.327

ضریب همبستگی

.

0.000

سطح معنا داری

360

360

تعداد

عوامل
فرهنگی

توسعه بیمه

در جدول باال ضریب همبستگی بین دو متغیر عوامل فرهنگی و توسعه بیمه محصوالت کشاورزی .327و مثبت بودن ضریب به
معنای وجود رابطه مستقیم بین دو متغیر است و سطح معنا داری آن  .000می باشد و چون سطح معنا داری از  1صدم
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کوچکتر است پس در نتیجه همبستگی بین دو متغیر عوامل فرهنگی و توسعه بیمه محصوالت کشاورزی پذیرفته می شود و
نتیجه آزمون همبستگی نشان می دهد که فرضیه شماره سوم تایید می شود ،در نتیجه با احتمال  99درصد رابطه معناداری
بین عوامل فرهنگی و توسعه بیمه محصوالت کشاورزی وجود دارد.
آزمون فرضیه اصلی چهارم
عوامل ساختاری بر توسعه بیمه محصوالت کشاورزی تاثیر معنی داری دارند.
برای بررسی این فرضیه از آزمون همبستگی اسپیرمن استفاده می کنیم .در جدول زیر نتایج آزمون همبستگی اسپیرمن ارائه
شده است.
جدول  :8نتیجه آزمون همبستگی اسپیرمن برای عوامل ساختاری و توسعه بیمه
انواع توسعه عوامل
ساختاری
بیمه
.383

1.000

ضریب همبستگی

0.000

.

سطح معنا داری

360

360

تعداد

1.000

.383

ضریب همبستگی

.

0.000

سطح معنا داری

360

360

تعداد

عوامل
ساختاری
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توسعه بیمه

در جدول باال ضریب همبستگی بین دو متغیر عوامل ساختاری و توسعه بیمه محصوالت کشاورزی  .383و مثبت بودن ضریب
به معنای وجود رابطه مستقیم بین دو متغیر است و سطح معنا داری آن  .000می باشد و چون سطح معنا داری از  1صدم
کوچکتر است پس در نتیجه همبستگی بین دو متغیر عوامل ساختاری و توسعه بیمه محصوالت کشاورزی پذیرفته می شود و
نتیجه آزمون همبستگی نشان می دهد که فرضیه چهارم تایید می شود ،در نتیجه با احتمال  99درصد رابطه معناداری بین
عوامل ساختاری و توسعه بیمه محصوالت کشاورزی وجود دارد.
مدل رگرسیونی تحقیق
در جداول زیر نتیجه آزمون رگرسیون چند متغیره تحقیق ارائه شده است:
جدول  :9خالصه آزمون رگرسیون
تغییرات آماری
شاخص
دوربین -شاخص درجه
آزادی
واتسون معنی
دوم
داری
1.811

0.000

355

ضریب
رگرسیون ضریب
استاندارد تبیین
شده

درجه
آزادی
اول

تغییرات
شاخص F

تغییرات
مربع
ضریب
رگرسیون

خطای
استاندارد

4

33.013

.271

.263 5.02745

.271

ضریب
مدل
رگرسیون

.521

1

همان طور که در جدول باال مشاهده می شود ،مقدار دوربین – واتسون برابر با  1.811شده است ،بنابرین فرض استقالل داده
ها برای آزمون رگرسیون تایید می گردد و نتایج این رگرسیون قابل قبول و معتبر است.
جدول  :10جدول تجزیه واریانس
شاخص معنی داری

 Fمحاسبه شده

میانگین
مربعات

درجه آزادی

0.000

33.013

مجموع مربعات مدل

834.421

4

3337.686

رگرسیون

25.275

355

8972.714

باقیمانده

359

12310.400

مجموع

جدول  :11نتیجه آزمون رگرسیون برای تعیین ضرایب مدل
شاخص
معنی
داری

تی
استیودنت
محاسبه
شده

0.006

2.775

ضریب
استاندارد
شده

مدل
خطال
استاندارد

ضریب
رگرسیون

2.874

7.975

عدد ثابت

0.000

6.906

.373

.081

.558

عوامل فرهنگی

.002

3.067

.143

.093

.286

عوامل فردی

0.000

4.153

.208

.059

.246

عوامل ساختاری

ضریب

خطاها دارای توزیع نرمال با میانگین صفر هستند ،بنابرین فرض نرمال بودن خطاها تایید می گردد و در نتیجه این آزمون
رگرسیون از اعتبار برخوردار بوده و نتایج آن قابل قبول خواهد بود .بر اساس جداول باال می توان نتیجه گرفت که با اطمینان
 99درصد عوامل فرهنگی،عوامل فردی و عوامل ساختاری متغیرهای مناسبی برای توسعه بیمه محصوالت کشاورزی می
باشند .ضریب تبیین محاسبه شده نشان می دهد که متغیرهای مستقل این فرضیه توانایی پیش بینی حدودا  27درصد از
متغیر وابسته را دارا می باشند .اینک می توان مدل رگرسیونی را ارائه نمود:
Y=7.975+.558X1+.286X2+.246X4
در این مدل:
 =Yتوسعه بیمه محصوالت کشاورزی
 =X1عوامل فرهنگی
=X2عوامل فردی
=X3عوامل ساختاری
و  7.975عدد ثابت معادله می باشد.
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بحث و نتیجهگیری
امید و انگیزه افراد برای فعالیت و پیشبرد امور خود و جامعه شان امری است فردی که تنها در ویژگی های روانی و شخصیتی
افراد ریشه دارد یا فرهنگ و شرایط اجتماعی .از طرفی بیمه محصوالت کشاورزی از اهمیت باالیی برخوردار است و از شاخص
های توسعه به شمار می رود که دارای مزیت هایی همچون :اطمینان بخشی به کشاورزان ،جلوگیری از نوسان های شدید
درآمدی ،بهبود موقعیت اعتباری کشاورزان ،افزایش خودباوری و خوداتکایی کشاورزان ،ترویج روحیه تعاونی از راه تشویق خود
یاری و کمک رسانی جمعی ،کاهش هزینه های دولتی ،ایجاد ثبات قیمت ها از راه تعادل بخشیدن در عرضه و حفظ موقعیت و
جایگاه کشاورز میباشد لذا با شناخت از وضعیت فرهنگ جامعه هدف و افرادی که در آن فرهنگ پرورش یافته اند گام موثری
در توسعه بیمه محصوالت کشاورزی برداشت که نتیجه بررسی نیز این مهم را نشان میدهد.
همانطوری که اشاره شد عوامل ساختاری در برگیرندی ،فاصله ی کشاورز با بانک یا صندوق بیمه که بیانگر میزان فاصله ی
واحد مربوط تا نزدیکترین بانک و یا صندوق بیمه
وانین و مقررات بوروکراسی و پیچیدگی فرآیند اداری بیمه ی محصوالت،کشاورزی مشکالت موجود در قوانین و مقررات بیمه
ی محصوالت کشاورزی ،نحوه ی تنظیم و عقد قرارداد میزان حق بیمه می باشد لذا هر مقدار که عوامل ساختاری از جایگاه
مطلوبی برخورد ار باشد در توسعه بیمه نقش مثبتی خواهند داشت بنابراین با بررسی این متغیرها نتایج بر مثبت بودن بررسی
اشاره نموده است.
فرهنگ عبارت بود از آن چیزی که مردم با آن زندگی می کنند در برخی تعاریف ،فرهنگ دربرگیرنده ی اعتقادات ،ارزشها و
اخالق و رفتارهای متأثر از این س ه ،و همچنین آداب و رسوم و عرف یک جامعه معین تعریف می شود .در گونه ای دیگر از
تعاریف ،آداب و رسوم شالوده اصلی فرهنگ تلقی می شود و صرفاً ظواهر رفتارها ،بدون در نظر گرفتن پایه های اعتقادی آن،
به عنوان فرهنگ یک جامعه معرفی می گردد لذا با توجه به تعاریف فوق در توسعه محصول یا ایده جدید در فرهنگهای
مختلف باید عوامل فوق را مد نظر داشت حال توسعه بیمه محصوالت کشاورزی از اهمیت خاصی برخوردار است.
همان طوری که اشاره شد شخصیت ،حالت پویایی در سیستم روانشناسی فرد است که مشخص کننده رفتار و تفکرات خاص او
است .شخصیت مرکب از ویژگیهای درونی است و در ورای رفتارهای خاص قرار دارد .در واقع تمایالت آدمی شخصیت وی را
تشکیل می دهند و هنگامی که با محرکی مناسب برانگیخته شود واکنشهایی را موجب می شود که به کمک آن ها شخصیت
فرد قابل تشخیص است .ولی در پذیرش یا توسعه بیمه محصوالت کشاورزی نقش چندانی ندارد چرا که با پیشرفت جوامع چه
کوچک و چه بزرگ افراد رفتار خود را در راستای آن تغییر خواهند داد.
با توجه به نتایج تحقیق می توان پیشنهادهای زیر را ارائه نمود:
 به مدیران جهاد کشاورزی پیشنهاد می شود در راستای ارتقاء سطح آموزش کشاورزان اقدامات الزم به کمک آموزشو پرورش ،نهضت سوادآموزی و اداره ترویج کشاورزی معمول فرمایید.
 به وزارت جهاد کشاورزی پیشنهاد می شود که راهکارهایی اتخاذ نمایند تا از کوچک شدن اراضی کشاورزیجلوگیری شود.
 پیشنهادی گردد تا حمایتهای مناسب در زمینه افزایش کشاورزان عمده کار صورت پذیرد. به مسئوالن پیشنهادی شود که مزایای بیمه محصوالت کشاورزی را آموزش دهند تا کشاورزان نسبت به کشاورزیایمنی ترغیب شوند.
 پیشنهاد میگردد دوره های آموزشی الزم جهت ارتقاء سطح دانش فنی کشاورزان از طریق اداره ترویج کشاورزی باهمکاری بخشداریها صورت پذیرد.
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پیشنهاد میشود فرمت و محتوای قرارداد بیمه محصوالت کشاورزی به زبان ساده تنظیم گردد.
توصیه میشود نسبت به فرهنگسازی بیمه محصوالت کشاورزی و ارتقاء استنباط مشترک کشاورزی از بیمه
محصوالت کشاورزی اقدام شود.
توصیه میشود در راستای ارتقاء فرهنگ بیمه محصوالت کشاورزی ،صندوق بیمه محصوالت کشاورزی همکاری الزم
را با رادیو و تلویزیون در جهت تولید برنامههای محلی مورد نیاز و مرتبط با موضوع داشته باشند.
به مسئوالن پیشنهاد میشود که اطالع رسانی و آموزش نسبت به بیمه محصوالت کشاورزی را توسعه دهند.
پیشنهاد می شود نسبت به ارتقاء ادراک کشاورزان در خصوص بیمه محصوالت کشاورزی اقدام شود از طریق اطالع-
رسانی ،تبلیغات و آموزشهای الزم.
پیشنهاد می شود نسبت به اشتراک اطالعات در بین کشاورزان از طریق آگهی و ایجاد شبکه تلگرام در خصوص بیمه
محصوالت کشاورزی اقدام شود.
پیشنهاد میشود افرادی که دچار خسارات شدهاند و صندوق ،خسارات آنها را جبران نموده در روزنامههای محلی
مصاحبه داشته باشند.
پیشنهاد میگردد نسبت به سادهسازی قوانین و مقررات بیمه محصوالت کشاورزی اقدام شود.
پیشنهاد میگردد نسبت به ایجاد شعبات بیمه و بانک کشاورزی در محلهای مناسب اقدام گردد.
پیشنهاد می گردد در راستای توسعه بیمه محصوالت کشاورزی ،فرآیند اداری جبران خسارات کوتاه شده و بهبود
یابد.
به مسئوالن پیشنهاد میگردد که راهبردهایی برای سهولت فرآیند بیمه محصوالت کشاورزی و بازپرداخت خسارت
اتخاذ نمایند.
به دولت و مجلس پیشنهاد میشود که قوانین بیمه محصوالت کشاورزی را دقیقتر و پرسشنامههای آن را گسترده-
تر نمایند.
به مسئوالن پیشنهاد میشود که شرکت های بیمه را ترغیب کنند تا دسترسی کشاورزان به نمایندگیهای خود را
تسهیل نمایند.
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Demographic, behavioral, structural and cultural influencing the development
of agricultural insurance
Abstract
One factor that distinguishes agricultural insurance from other insurance
companies look at government officials and insurance policyholders to
agriculture. Both the officials and policyholders in the insurance sector as a
support tool and not a financial risk management by insurers know. In other
words, in the minds of the people distinction between subsidies to
manufacturers, often with the aim of increasing the well-being and financial
assistance to producers for Insurance is a bilateral contract between the
manufacturer as the insured and the insurer's fund for the purpose of risk
management is carried out there. This research method in terms of the tools A
questionnaire was used descriptive survey, and since all the goals of this
research in order to Business knowledge necessary to meet the needs
identified and recognized. Thus, this study is based on The objective is
applied. Given that this study ranged Persian date Dey 1395 Persian date
Aban 1394 so done, the cross-sectional study considered. In this study, both
library and field method was used In the library by using the tool note taking
and in the field to collect data from the questionnaire will be action. The
study used a questionnaire to collect data through Complete elderly person.
The study population, farmers Zanjan city. This is the first test for normality
of variables was performed according to the method KS Was calculated, none
of the data were not normal and Student's t-test showed that there is a
significant difference between the variables in the farming community as
well as the results of Spearman correlation test Showed that all hypothesis
and accepted and only the fourth sub-hypothesis was rejected and the
regression model Research suggests that cultural factors, personal factors and
structural factors for the development of insurance variables Agricultural
products are. And finally Friedman test showed that there is a significant
difference between the variables and significant relationship with each other
on the basis of structural factors and personal factors with the lowest score is
the highest score.
Keywords: Demographic, cultural, structural factors, economic factors,
development agricultural insurance

