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 خالصه
 

هاي اقتصادي ، با خطرات و عدم قطعيت بيشتري مواجه              هاي كشاورزي در مقايسه با ساير فعاليت         فعاليت

 راهبردي گندم به عنوان يك سياست حمايتي معرفي شده            به ويژه محصول  بيمه محصوالت كشاورزي    .  هستند

 وضعيت مطلوبي   در   توسط گندمكاران  يمه گندم بپذيرش    است كه بوده   اين    پژوهش  مسئله عمده اين    .ستا

اقدام به پژوهش گرديده    در استان مركزي    واقع  اين مسئله در شهرستان تفرش      جهت شناخت ريشه هاي    .  نمي باشد

نوع پژوهش    .اهداف كلي پژوهش شامل شناخت عوامل مؤثر بر پذيرش بيمه گندم بوده است                     .  است

روش نمونه گيري تصادفي   .  همبستگي است و جامعه آماري كليه گندمكاران شهرستان تفرش بوده اند           _توصيفي

) n=١٢٠نفر( نپذيرنده    گندمكاران و)  n=١٢٠نفر(گندمكاران پذيرنده   طبقه اي با انتساب متناسب بوده و دو گروه          

صورت مجزا براي دو گروه از پاسخگويان        ه  امه كه ب  مورد نياز از طريق دو پرسشن      پاسخ هاي    .انتخاب گرديدند 

  هر يك از   ضريب كرونباخ آلفا براي تعيين پايايي      .  طراحي شده بود گردآوري شد     )  پذيرندگان و نپذيرندگان  (

روايي .   مطلوب تشخيص داده شد      به دست آمد و      ٨١/٠ و    ٨٤/٠ گرديد كه برابر با        محاسبهها   پرسشنامه

تجزيه و تحليل     .قرار گرفت  تأييد   پژوهشگران مورد ز كارشناسان ترويج، اساتيد و      ها از سوي جمعي ا     پرسشنامه

، سواد متغير     ٦جستيك نشان داد كه     ونتايج تحليل رگرسيون ل   .   انجام گرفت  SPSSداده ها با استفاده از نرم افزار      

اران تأثير معني داري را بر      دريافت غرامت ، دريافت وام ، آگاهي از بيمه ، ارتباط با مروج و اندازه زمين گندمك                 

 . بوده اندپذيرش بيمه گندم دارا 
 

 بيمه محصوالت كشاورزي، پذيرش، بيمه گر، بيمه گذار، حادثه، خسارت، غرامت :واژه هاي كليدي
 

 مقدمه
يكي از پرمخاطره ترين فعاليتهاي اقتصادي     همواره  كشاورزي  

 اض  آفات و امر       و بروز حوادث طبيعي   هر ساله    .  استبوده  
در .  تحميل مي كند  گياهي، خسارات زيادي به كشاورزان           

كشورهاي در حال توسعه به دليل پايين بودن درآمد بيشتر               
كشاورزان، زيان هاي اجتماعي و اقتصادي اين حوادث نمود             

سازوكار حمايتي پيش بيني شده براي پيش گيري      .  بيشتري دارد 
 كشاورزان،  از تحميل خسارات ناشي از بروز حوادث ياد شده به          

 . بيمه محصوالت كشاورزي مي باشد

با وجود اهميت زياد بيمه براي كشاورزان و با توجه به نقش            
امنيت سازي، تأمين كنندگي اقتصادي و روانشناختي آن، مسأله         

 نيافته و   بهبودبيمه هنوز آن چنان كه بايد در جوامع روستايي ما          
بنابراين انجام  .  تدر فرهنگ كشاورزان نهادينه و دروني نشده اس       

 به منظور شناسايي عوامل موثر بر پذيرش بيمه                 پژوهش
گذاري   محصوالت كشاورزي براي نظام برنامه ريزي و سياست         

در بين  .  بخش كشاورزي از اهميت خاصي برخوردار است           
 گندم به عنوان مهمترين محصول      ،محصوالت مختلف كشاورزي  

ا را در صندوق     بيشترين حجم قرارداده    ، زراعي كشور  راهبردي
لذا در  .  بيمه ي محصوالت كشاورزي به خود اختصاص داده است       
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در شهرستان   عوامل موثر بر پذيرش بيمه ي گندم         پژوهشاين  
 فردي   هاي  ويژگي  .گرفته است  مورد بررسي قرار        تفرش   

 اقتصادي آنها، ميزان ارتباط آنها       و كشاورزان، وضعيت اجتماعي  
ارتباطي و همچنين نگرش آنها      هاي    با منابع اطالعاتي و كانال     

نسبت به موضوع بيمه گندم به عنوان متغيرهاي تأثير گذار بر             
پذيرش بيمه بررسي و تأثير هر كدام از اين عوامل بر رفتار                  
پذيرشي دو گروه كشاورزان بيمه شده و بيمه نشده مشخص              

پيرامون موضوع عوامل موثر بر پذيرش بيمه توسط         .  شده است 
هاي زيادي صورت گرفته است كه به برخي از         كشاورزان پژوهش  
 .آنها اشاره مي شود

در تحقيق خود با عنوان عوامل       )  ١٣٧٧(دريجاني و قرباني    
به اين نتيجه   موثر بر پذيرش بيمه گندم در استان مازندران،            

دو گروه گندمكاران پذيرنده بيمه و گندمكاران          ند كه    ه ارسيد
 اختالف معني داري را    بيمه نشده از لحاظ سطح زير كشت گندم       

 . با يكديگر نشان مي دهند
با هدف بررسي    )  ١٣٨٠(پژوهش ديگري توسط كرباسي       

نگرش كشاورزان و عوامل موثر بر پذيرش بيمه محصوالت               
ه يافته هاي اين تحقيق نشان داد     .  استكشاورزي انجام گرفته     

 كه از ميان متغيرهاي مورد مطالعه براي محصوالت                است
اي اعتبارات، آگاهي كشاورز از نرخ حق بيمه هر         مختلف، متغيره 

محصول، تعداد مشاغل جانبي، ميزان پس انداز بهره بردار و              
بر پذيرش بيمه    اثر معني داري هر كدام   مقدار سطح زير كشت      

  . استمحصوالت كشاورزي داشته
پژوهشي تحت عنوان بررسي عوامل      )  ١٣٧٩(يعقوبي فراني   

وي دامداران روستايي بر روي دو      موثر بر پذيرش بيمه دام از س       
گروه دامداران پذيرنده بيمه و دامداران بيمه نشده انجام داده             

يافته هاي اين تحقيق نشان مي دهد كه در بين دامداران           .  است
بيمه شده و بيمه نشده از نظر متغيرهاي تعداد دام، ميزان                 

و %  ٥درآمد، تلفات دام و ارتباط با كانال هاي ارتباطي در سطح            
از لحاظ متغيرهاي ميزان وام و تعداد دفعات دريافت آن و                 

تفاوت معني داري  %  ١آگاهي نسبت به طرح بيمه دام در سطح          
 .وجود دارد

عوامل موثر بر تقاضاي بيمه محصوالت كشاورزي پژوهش           
) ١٣٧٨(ديگري در اين زمينه است كه توسط تركماني و قرباني           

 كه با زياد    ه است شان داد نتايج اين تحقيق ن   .  انجام گرفته است  
شدن يارانه پرداختي توسط دولت، تقاضا براي بيمه گندم به نحو 

 . قابل مالحظه اي افزايش مي يابد
تحت )  ١٣٨٠(آبيار و قديريان     يافته هاي حاصل از پژوهش      

 شناسايي و بررسي عوامل موثر بر گرايش به بيمه محصول عنوان
ظير اندازه مزرعه، سن     سويا، نشان داده است كه متغيرهايي ن        

كشاورز، تنوع محصوالت در الگوي كشت كشاورز، سابقه خطر و          
خسارت و سطح بيمه شده ساير محصوالت اثر منفي و                    
معني داري بر پذيرش بيمه سويا و متغير اعتبارات دريافت شده           
از طرف كشاورز اثر مثبت و معني داري بر پذيرش بيمه داشته             

 .است
پژوهشي تحت عنوان عوامل    )  ١٣٨٠(سالمي و احمد آبادي     

موثر بر تمايل كشاورزان چغندر كار به خريد بيمه محصوالت             
اند  و به اين نتيجه رسيدهكشاورزي در استان خراسان انجام داده      

هر چه سطح تحصيالت كشاورزان، تجربه آنها در                  كه   
چغندركاري، عيار چغندر قند توليدي و زمين تحت تملك               

 .تمايل آنان به پذيرش بيمه بيشتر مي شودكشاورز بيشتر باشد 
ديدگاههاي تعدادي از كارشناسان بيمه      )  ١٣٧٨(جهانگرد  

بانك كشاورزي را نسبت به عوامل جذب كشاورزان به بيمه               
به اين نتيجه   و  گذاري در استان كرمان مورد بررسي قرار داده          

ترين عامل جهت     رسيده است كه از ديدگاه كارشناسان مهم         
رزان به سمت بيمه محصوالت كشاورزي، عملكرد          جذب كشاو 

اي اطالع   ه انجام فعاليت  ومناسب و رضايت بخش صندوق بيمه       
 . مي باشدرساني جهت معرفي بيمه محصوالت

  كه نشان مي دهد )  ١٣٧٧(نعيمي نظام آبادي    نتايج پژوهش   
شناخت و آگاهي كشاورزان از بيمه محصوالت كشاورزي و               

صندوق بيمه در انجام تعهدات     مناسب  مزاياي آن و نيز عملكرد      
و ارائه خدمات به مشتريان در گسترش و توسعه بيمه در بين               

 . كشاورزان موثر است
در پژوهش ديگري عوامل     )  ١٣٨٠(جمشيدي و همكاران     

موثر بر توسعه بيمه دام روستايي را بررسي كرده و به اين نتايج              
 درصد  ١طح  بيمه و اعتبارات در س     پذيرش   بين   ،رسيده اند كه 

 وجود داشته و اكثريت دامداران خواستار            رابطه معني داري 
افزايش مبلغ حق بيمه نيز موجب       .  افزايش مبلغ غرامت بوده  اند   
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كاهش تمايل دامداران به بيمه شده است و در نهايت اينكه                
سطح سواد و فاصله دامدار از شعب بيمه رابطه معني داري با               

 .پذيرش بيمه نداشته است
با بررسي عوامل شخصيتي موثر بر نوگرايي        )  ١٣٨١(يي  تيرا

 رسيده  نتيجهدر پذيرش طرح بيمه محصوالت كشاورزي به اين         
بين متغيرهاي سابقه كشاورزي، ميزان زمين زير            كه  است  

كشت، وسعت كل اراضي كشاورزي، ميزان ارتباط با كارشناسان          
 و مروجين و صفات شخصيتي با نوگرايي كشاورزان در پذيرش           

بيمه محصوالت كشاورزي رابطه مثبت و معني داري حاصل             
 . شده است

در آيوا پژوهشي با هدف بررسي تقاضاي         )  ١٩٩٣(گودوين  
بيمه زراعي چند مخاطره اي براي توليد كنندگان ذرت انجام             
داده و به اين نتايج رسيده است كه رابطه مثبت و معني داري               

مه از سوي     ر زمين و ارزش آن با تقاضاي بي               ابين مقد  
توليدكنندگان ذرت وجود دارد و مالكان مزارع بزرگتر تمايل             

 . بيشتري به بيمه محصوالت كشاورزي دارند
نيز در تحقيق خود با هدف بررسي  )۱۹۹۶( اسميت و باكوت

 ،تقاضاي بيمه محصوالت كشاورزي از سوي گندمكاران مونتانا         
 خطر،  متغيرهايي از قبيل ميزان تحصيالت كشاورزان، سابقه         

ميزان بدهي به موسسات اعتباري و بانكها، نوسانات ميزان               
محصول توليدي و نيز نرخ حق بيمه را در مشاركت كشاورزان             

 .در طرح بيمه گندم موثر تشخيص داده اند
در مطالعه اي كه در آن به بررسي تقاضاي           )  ١٩٩٥(بيكر  

 به اين   ه است و  بيمه بارندگي در نواحي نيمه خشك هند پرداخت       
 كه ميزان آگاهي روستائيان نسبت به اهميت        ه است نتيجه رسيد 

. بيمه بارندگي در حمايت آنها از اين نوع بيمه تاثير داشته است            
به را   با خطر      شدن سابقه مواجه )  ١٩٨٩(احسان و همكاران     

عنوان يكي از عوامل مهم و موثر در پذيرش بيمه محصوالت               
در پژوهش  )  ۱۹۹۳(ران  ويليامز و همكا  .  بيان كرده اند  كشاورزي  

اند كه با تغيير ميزان حق بيمه مي توان بهره              خود نشان داده  
برداران داراي درجه ريسك گريزي متفاوت را به پذيرش بيمه            

 .زراعي تشويق كرد
بررسي عوامل موثر بر پذيرش بيمه ي       در اين تحقيق براي      

با توجه به مرور ادبيات انجام گرفته در زمينه پذيرش              گندم  

 فردي كشاورزان، وضعيت     ويژگي هاي  همانندمه، متغيرهايي   بي
 اقتصادي آنها، ميزان ارتباط آنها با منابع اطالعاتي و            و اجتماعي
هاي ارتباطي و همچنين نگرش آنها نسبت به موضوع               كانال

 .  مورد تحليل قرار گرفته اندبيمه گندم
 

 ا همواد و روش 
 از جنبه    ،ردي از جنبه هدف، كارب     پژوهش روش شناسي اين 

اساس ميزان     بر و  همبستگي  ‐جمع آوري اطالعات توصيفي   
.  ميداني است     هايپژوهشنظارت و درجه كنترل از نوع             

 آماري نيز شامل گندمكاران بيمه شده و بيمه نشده           هاي جامعه
 تعيين حجم    اين پژوهش براي   در  .بوده است شهرستان تفرش   

 با توجه به حجم جامعه . از فرمول كوكران استفاده گرديد،نمونه 
دمكاران بيمه شده شهرستان مورد         ناعضاي گ  (آماري اول     

با استفاده از    آماري   حجم نمونه      ه كه  نفر بود   ٥٨٤)  مطالعه
 براي افزايش   كهد   محاسبه گردي  n=١٠٩فرمول كوكران برابر با     

 . نفر افزايش يافت١٢٠به دقت 
ن ها و  در مورد گندمكاران بيمه نشده در هر كدام از دهستا          

 شده براي     روستاهاي منتخب، به تعداد نمونه محاسبه            
. بيمه گذاران، افرادي از گندمكاران بيمه نشده انتخاب شدند           

جهت تعيين اعتبار محتوايي، پرسشنامه مقدماتي را در اختيار           
اساتيد و متخصصين قرار داده و از آنها نظرخواهي شد و                   

  ۳۰ مربوط به    كرونباخآلفاي  ميزان  .  اصالحات الزم انجام گرديد   
 براي   ٨٤٧٣/٠  سشنامه در مرحله پيش آزمون برابر با             رپ

نپذيرندگان محاسبه گرديد كه اين      براي   ٨١٤٥/٠پذيرندگان و   
 در اين   .تشخيص داده شد   قابل قبول     پژوهش مقدار براي انجام  

 SPSSتجزيه و تحليل داده ها با استفاده از نرم افزار               پژوهش
ضرايب همبستگي، آزمون هاي مقايسه      انجام شده است و از         

ميانگين ها و تحليل رگرسيون لوجستيك جهت تجزيه و تحليل          
 . اطالعات استفاده شده است

 
 نتايج و بحث

  آزمون همبستگي ‐۱
 با  براي بيان رابطة بين متغيرهاي مستقل با متغير وابسته          

 ،از ضرايب همبستگي بايسريال      متغيرها،     توجه به مقياس    
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 ۱ در جدول     مقادير آن  ريال و في استفاده شده كه      پوينت بايس
 .نشان داده شده است

آزمون همبستگي بين متعير سن با پذيرش بيمه گندم              
رابطه منفي و معني داري بين      %  ٥نشان مي دهد كه در سطح        

. سن گندمكاران و پذيرش بيمه گندم از سوي آنها وجود دارد             
كمتري دارند  لذا مي توان نتيجه گرفت گندمكاراني كه سن            

.  دم اقدام كرده اندنبيشتر از ساير گندمكاران براي پذيرش بيمه گ
آزمون همبستگي بين متغير سطح سواد با پذيرش بيمه گندم            

رابطه مثبت و معني داري بين      %  ٥نشان مي دهد كه در سطح       

سطح سواد گندمكاران و پذيرش بيمه گندم از سوي آنها وجود            
 از سطح سواد       كه فت گندمكاراني بنابراين مي توان گ   .  دارد

باالتري برخوردار مي باشند بيشتر از ساير گندمكاران براي              
  .دپذيرش بيمه گندم اقدام كرده ان

نتايج آزمون همبستگي نشان مي دهد كه بين وسعت اراضي         
آبي و ديم گندمكاران با پذيرش بيمه گندم توسط آنها در سطح            

براين مي توان گفت كه      بنا.  رابطه معني داري وجود دارد     %  ٥
پذيرش بيمه گندم توسط گندمكاران مستقل از ميزان وسعت           

 .نمي باشد اراضي آنها
 

  نتايج آزمون همبستگي بين متغيرهاي مستقل و وابسته تحقيق ‐١جدول 
رديف متغيرهاي مستقل مقياس متغير وابسته مقياس نوع ضريب همبستگي r سطح معني داري

 ١ سن فاصله اي ميزان پذيرش اسمي  بايسريالپوينت ‐/١٣٤ ٠٣٢/٠ *
 ٢ سواد اسمي  "     " " في ١٣٨/٠ ٠٤١/٠*

 ٣ سابقه كشاورزي فاصله اي "     " " پوينت بايسريال ٠٦٤/٠ ٥٦١/٠
 ٤ وسعت اراضي آبي نسبي "     " " پوينت بايسريال ١٢٠/٠ ٠٤٨/٠*
 ٥ اضي ديموسعت ار نسبي "     " " پوينت بايسريال ١٤٣/٠ ٠٤٣/٠*

 ٦ سطح زير كشت گندم آبي نسبي "     " " پوينت بايسريال ٠٦٢/٠ ١٣٥/٠
 ٧ سطح زير كشت گندم ديم نسبي "     " " پوينت بايسريال ٠٤١/٠ ٠٨٧/٠
 ٨ سطح گندم آبي خسارت ديده نسبي "     " " پوينت بايسريال ٠٨٧/٠ ٤٥٥/٠
 ٩ ح گندم ديم خسارت ديدهسط نسبي "     " " پوينت بايسريال ٠٦٣/٠ ٦٦٣/٠

 ١٠ ميزان درآمد ساليانه نسبي "     " " پوينت بايسريال ١٢٨/٠ ٠٣١/٠*
 ١١ دريافت وام اسمي "     " " في ٤٧٣/٠ ٠٠٢/٠**
 ١٢ دريافت غرامت اسمي "     " " في ٢٧٦/٠ ٠٠٨/٠**
 ١٣ آگاهي گندمكاران از بيمه گندم ترتيبي "     " " بايسريال ٣٢١/٠ ٠٠٣/٠**
 ١٤ ارتباط گندمكاران با مروجان ترتيبي "     " " بايسريال ٤١٣/٠ ٠٠٩/٠**
 ١٥ استفاده از اطالعات مروج و كارشناسان كشاورزي ترتيبي "     " " بايسريال ١١٢/٠ ٠٤١/٠*

 ١٦ استفاده از اطالعات كارشناسان بانك ترتيبي "     " " بايسريال ٠٩٨/٠ ٢٣٢/٠
 ١٧ استفاده از اطالعات فروشندگان نهاده ها ترتيبي "     " " يالبايسر ٠٦٨/٠ ٥٥٢/٠
 ١٨ استفاده از اطالعات ساير كشاورزان ترتيبي "     " " بايسريال ٠٧٥/٠ ٢٣٢/٠
 ١٩ استفاده از اطالعات خويشاوندان ترتيبي "     " " بايسريال ٠٨٨/٠ ٣٣٤/٠
 ٢٠ از اطالعات مددكاران ترويجياستفاده  ترتيبي "     " " بايسريال ٠٦٥/٠ ٦٧١/٠
 ٢١ استفاده از اطالعات رهبران محلي ترتيبي "     " " بايسريال ٠٨٧/٠ ٥٤٣/٠
 ٢٢ استفاده از اطالعات مجالت ترتيبي "     " " بايسريال ٠٤٥/٠ ٢٥١/٠
 ٢٣ استفاده از اطالعات راديو و تلويزيون ترتيبي "     " " بايسريال ٠٩٦/٠ ٦٨٩/٠
 ٢٤ استفاده از اطالعات بازديد هاي ترويجي ترتيبي "     " " بايسريال ٠٦٦/٠ ٥٤٣/٠
 ٢٥ استفاده از اطالعات كالسهاي ترويجي ترتيبي "     " " بايسريال ٠٧٥/٠ ٤٥٦/٠
 ٢٦ يجي.استفاده از اطالعات فيلم ترو ترتيبي "     " " بايسريال ٠٥٩/٠ ٦٣٨/٠

  معني دار است٠١/٠در سطح  * *   معني داري است ٠٥/٠در سطح  *
 



١٤١ عوامل موثر بر پذيرش بيمه ي گندم در شهرستان تفرش: همکارانايرواني و 

آزمون همبستگي بين متغير درآمد با پذيرش بيمه گندم            
رابطه مثبت و معني داري بين      %  ٥نشان مي دهد كه در سطح       

ميزان درآمد گندمكاران و پذيرش بيمه گندم از سوي آنها وجود         
بنابراين مي توان گفت كه گندمكاراني كه از درآمد ساليانه          .  دارد

وردار مي باشند بيشتر از ساير گندمكاران براي           بيشتري برخ 
 .پذيرش بيمه گندم اقدام كرده اند

آزمون همبستگي بين متغير ميزان  استفاده از اطالعات             
مروج و كار شناسان كشاورزي  با پذيرش بيمه گندم نشان                

رابطه مثبت و معني داري بين اين دو        %  ٥مي دهد كه در سطح     
 مي توان گفت گندمكاراني كه از         بنابراين.  متغير وجود دارد   

اند  اطالعات مروج و كار شناسان كشاورزي  بيشتر  استفاده كرده          
 .بيشتر از ساير گندمكاران براي پذيرش بيمه گندم اقدام كرده اند

نتايج آزمون همبستگي نشان مي دهد كه بين متغيرهاي            
دريافت وام و دريافت غرامت با پذيرش بيمه از سوي گندمكاران           

بنابراين .  وجود دارد %  ١ابطه  مثبت و معني داري در سطح           ر
توان نتيجه گرفت گندمكاراني كه از بانك وام و غرامت                 مي

بيشتري دريافت كرده اند، بيشتر اقدام به پذيرش بيمه گندم             

 .نموده اند
نتايج آزمون همبستگي نشان مي دهد كه بين آگاهي               

 مه از سوي آنها    گندمكاران از طرح بيمه گندم  با پذيرش بي           
بنابراين .  وجود دارد %  ١رابطه  مثبت و معني داري در سطح           

توان نتيجه گرفت گندمكاراني كه آگاهي آنها از طرح بيمه             مي
 .باشد بيشتر اقدام به پذيرش بيمه گندم نموده اند گندم باالتر مي

 نتايج آزمون همبستگي نشان مي دهد كه بين متغير ارتباط         
جان و پذيرش بيمه گندم از سوي آنها رابطه           گندمكاران با مرو  

توان  بنابراين مي .  وجود دارد %  ١مثبت و معني داري در سطح        
نتيجه گرفت گندمكاراني كه ارتباط بيشتري با مروجان داشته اند، 

 .بيشتر اقدام به پذيرش بيمه گندم نموده اند
 ها  آزمون مقايسه ميانگين‐۲

يرهاي مورد نظر در دو     براي بررسي تفاوت بين ميانگين متغ     
گروه گندمكاران بيمه شده و گندمكاران بيمه نشده از آزمونهاي          

 ه استفاده شد    (U)و من وايت ني     )  ٢x( اسكوير   يناپارامتري كا 
 ۲كه نتايج بدست آمده در مورد هر يك از متغيرها در جدول                

 .نشان داده شده است
 

  نتايج آزمون مقايسه ميانگين ها ‐٢جدول 
 سطح

 Z ني داريمع
 نوع
 آزمون

 ١متغير  مقياس ٢متغير  مقياس

*٦٧٥/٣ ٠٤٥/٠ X2 اسمي 
 گندمكاران بيمه نشده بايهمكار

 ترويج به عنوان مددكار ترويجي
 اسمي

 گندمكاران بيمه شده با ترويج بهيهمكار
 عنوان مددكار ترويجي

٣٦/١٢ ٦٧١/٠ u ترتيبي 
ميزان عالقه به كشاورزي گندمكاران

 بيمه نشده
 ترتيبي

ميزان عالقه به كشاورزي گندمكاران بيمه
 شده

**١١٧/٧ ٠٠٠/٠ u ترتيبي 
ميزان ارتباط گندمكاران بيمه نشده

  مروجبا
 مروجميزان ارتباط گندمكاران بيمه شده با  ترتيبي

*٠٧/٦ ٠٢٣/٠ X2 اسمي 
دريافت وام توسط گندمكاران بيمه

 نشده
 دهدريافت وام توسط گندمكاران بيمه ش اسمي

٠٢٦/١ ٤٨٢/٠ u ترتيبي 
ميزان رضايت گندمكاران بيمه نشده

 از بيمه
ميزان رضايت گندمكاران بيمه شده از بيمه ترتيبي

٨٧٩/١ ٩٢١/٠ u نگرش گندمكاران بيمه نشده به بيمه ترتيبي  نگرش گندمكاران بيمه شده به بيمه ترتيبي

**٨٩١/٢ ٠٠٤/٠ u ترتيبي 
نشدهميزان آگاهي گندمكاران بيمه       

 از بيمه
 ميزان آگاهي گندمكاران بيمه شده از بيمه ترتيبي

 



 ١٣٨٥، سال ١، شماره ٣٧ ‐٢مجله علوم كشاورزي ايران، جلد  ١٤٢

ها نشان داد كه     هاي حاصل از آزمون مقايسه ميانگين       يافته
 همكاري با ترويج و     از نظر   بيمه شده و بيمه نشده       گندمكاران  

به عبارت ديگر   .   دارند  معني دار   تفاوت يكديگربا  ارتباط با مروج    
 گندم با مروجين ارتباط بيشتري دارند       گندمكاران پذيرنده بيمه  

بنابراين پيشنهاد مي گردد كه جهت افزايش پذيرش بيمه             .  
گندم مروجين مديريت كشاورزي با گندمكاران ارتباط خود را           

 .نزديك تر و بيشتر نمايند
ها نشان داد    نتايج حاصل از آزمون مقايسة ميانگين     همچنين  

ز نظر دريافت وام و       اگندمكاران بيمه شده و بيمه نشده          كه  
 بنابراين   ، دارند  دار  معني   تفاوت  يكديگرتسهيالت بانكي با       

پيشنهاد مي گردد كه بانك كشاورزي ترتيبي اتخاذ نمايد كه             
گندمكاران منطقه در صورت امكان و نياز بتوانند از تسهيالت و            

 .اعتبارات  اختصاص داده شده به آنها، استفاده نمايند
 كه  اين است ها   آزمون مقايسة ميانگين   از   نتيجه ديگر حاصل  

ميزان آگاهي از   بين گندمكاران بيمه شده و بيمه نشده از نظر            
طريق منابع  از  بنابراين ضرورت دارد كه     .   تفاوت وجود دارد   بيمه

اطالعاتي مختلف ميزان آگاهي گندمكاران را از طرح بيمه               
 .افزايش داد

 تحليل رگرسيون ‐۳
/ پذيرش(ته به صورت اسمي        در اين پژوهش متغير وابس      

است و متغيرهاي مستقل در          )  عدم پذيرش بيمه گندم      
مقياس هاي مقوله اي و كمي سنجيده شده است كه در چنين             
حالي مدلي از رگرسيون بنام رگرسيون لوجستيك قابل استفاده         

 .) ٧(است 
 : به صورت زير بيان مي گرددلوجستيكمدل 
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 اطمينان از حضور      براي تعيين الگوي مناسب و حصول        

متغيرهاي مهم در مدل و حذف متغيرهاي غير ضروري، مدلهاي          
متعددي برآورد گرديد و مهمترين مدل اقتصاد سنجي انتخاب           

 .گرديد كه توسط رابطه زير نشان داده شده است
Z = 0.693 + 0.951X17 + 2.606X18 + 0.511X16 + 
1.577X2 + 2.273X20 + 575X22 

Z  :عدم پذيرش = ٠پذيرش و  = ١( دم پذيرش بيمه گن( 

١٧X :ميزان زمين زراعي 
١٨X :دريافت وام 
١٦ X:دريافت غرامت 
٢X :سواد 
٢٠X :آگاهي از بيمه 
٢٢X :ارتباط با مروجين 

هاي برآورد شده مدل فوق با استفاده از روش حداكثر     رپارامت
. ارائه شده است    )  ۳( در جدول       (M.L.E)ي   ئنما  درست

قسمت پايين جدول آمده است قدرت توضيح        آماره هايي كه در    
 . دهندگي مدل را بيان مي كند

 
 ستيكنتايج تخمين مدل لوج ‐٣جدول 

Sig. Wald S.E β متغير 
 ميزان زمبن زراعي ٩٥١/٠ ٤٦٤/٠ ٢٠٣/٤ ٠٤٠/٠*

 دريافت وام ٦٠٦/٢ ٥٧٨/٠ ٢٨٧/٢٠ ٠٠٠/٠**
 دريافت غرامت ٥١١/٠ ٢٥٤/٠ ٠٤٢/٤ ٠٤٤/٠*
 سواد ٥٧٧/١ ٦١٨/٠ ٥٠٤/٦ ٠١١/٠*

 آگاهي از بيمه ٢٧٣/٢ ٨١٠/٠ ٨٧٢/٧ ٠٠٥/٠**
 ارتباط با مروجين ٥٧٥/٠ ٢٨٤/٠ ١٠٠/٤ ٠٤٣/٠*

٦٩٣/٠ ٦٧٧/٣ ٠٣٦/٠ ٨٥١/٠ C 
 ٩٩٢/٢٤٠  :(L.R)ي ئنما منفي دو برابر لگاريتم نسبت درست

 ٧٥: درصد پيش بيني صحيح 
 ك درصدمعني دار در سطح ي : ** معني دار در سطح پنج درصد:  *

 
 ٩٩٢/٢٤٠ برابر    (L.R)دست آمده براي آزمون       ه  مقدار ب 

مي باشد كه اين مقدار بيان كننده اين است كه تغييرات توضيح            
داده شده توسط اين مدل در سطح باالتر از يك درصد معني دار            

 .مي باشد
 درصد مي باشد   ٧٥درصد پيش بيني صحيح در مدل فوق          

توانسته است درصد بااليي     بدست آمده    جستيكبنابراين مدل لو  
ر وابسته را با توجه به متغيرهاي كه وارد معادله           ياز مقادير متغ  

مشاهده )  ۳(همانگونه كه در جدول      .   پيش بيني نمايد   ،شده اند
ميزان ارتباط با عوامل ترويجي تاثير مثبت و معني داري  مي شود،

  منطقي به نظر   ،بر ميزان پذيرش بيمه دارد كه چنين نتيجه اي        
ادهاي رسمي و غيررسمي       همي رسد زيرا افراد مرتبط با ن          



١٤٣ عوامل موثر بر پذيرش بيمه ي گندم در شهرستان تفرش: همکارانايرواني و 

كشاورزي و دوره هاي آموزشي، اطالع بيشتري از فن آوريهاي            
 دريافت وام نيز تاثير     .جديد، تسهيالت و فرصتهاي جديد دارند       

مثبت و معني داري بر پذيرش بيمه گندم داشته است يعني               
ند اقدام به بيمه     كشاورزاني كه ارتباط بيشتري با بانك داشته ا        

 .نمودن محصول خود كرده اند
 رابطه مثبت و معني داري با پذيرش بيمه         نيز دريافت غرامت 

به عبارت ديگر گندمكاراني كه در طول سه          .  نشان داده است  
سال  گذشته از بانك كشاورزي در ازاي خسارت محصول خود             
غرامت دريافت كرده اند نسبت به بيمه كردن گندم خود اقدام             

سواد گندمكاران  نيز رابطه مثبت و معني داري با                .نموده اند
پذيرش بيمه داشته است يعني گندمكاراني كه از سواد باالتري           
برخوردار بوده اند از مزاياي بيمه كردن محصول خود آگاه بوده اند     

همچنين   .و نسبت به بيمه محصول گندم خود اقدام كرده اند           
صندوق بيمه و طرح بيمه گندم       گندمكاراني كه آگاهي آنها از       

ند به   ا باالتر بوده است نسبت به بيمه گندم خود اقدام نموده            
عبارتي ميزان آگاهي از بيمه رابطه مثبت و معني داري با پذيرش 

ميزان زمين زراعي رابطه مثبت و           .بيمه گندم داشته است     
گندمكاراني كه    بنابراين.  معني داري بر پذيرش بيمه داشته است     

ي زمين زراعي بيشتري بوده اند نسبت به پذيرش بيمه اقدام دارا
 ٦جستيك  ونتايج تحليل رگرسيون ل   بنابراين بر اساس    .نموده اند
بيمه ،   ، دريافت غرامت ، دريافت وام ، آگاهي از              سوادمتغير    

ارتباط با مروج و اندازه زمين گندمكاران تأثير معني داري را بر             
 بنابراين  .تغير وابسته دارا هستند     پذيرش بيمه گندم به عنوان م     

 مروجين كشاورزي     بايستي جهت افزايش پذيرش بيمه گندم      
با  ضرورت دارد كه       و ارتباط خود با گندمكاران بيشتر نمايند       

استفاده از رسانه هاي مختلف ميزان آگاهي گندمكاران را از              
  بايستي بانك كشاورزي از طرف ديگر    .  طرح بيمه افزايش دهند   

تخاذ نمايد كه گندمكاران منطقه در صورت امكان و نياز   ترتيبي ا 
بتوانند از تسهيالت و اعتبارات اختصاص داده شده به آنها،                

  .استفاده نمايند
 

 سپاسگزاري
اين تحقيق با استفاده از اعتبارات مالي معاونت پژوهشي             
دانشگاه تهران انجام گرفته است كه بدين وسيله از مديريت و              

راي پژوهشي آن دانشگاه تقدير و تشكر            اعضاي محترم شو   
 .شود مي
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