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 همدان شهرستان در گندمبیمة  توسعةمؤثر بر  عوامل بررسي
 

* 1مهدیي نادری کریم
 4سیارزلیخائي  لیال ،3سعدی اله حشمت ،2فراني یعقوبي احمد ،

 همدان سينا، بوعلي دانشگاه کشاورزي، آموزش و ترويج گروه علمي هيئت اعضاي. 3، 2 ،1

 دانشگاه بوعلي سينا ،روستايي توسعةسابق کارشناسي ارشد  دانشجوي. 4

 (92 /4 /5: بيتصو خيتار -90 /3 /21: افتيدر خي)تار

 

 چکیده
براي مقابله با  را ها قابليتکشاورزي به عنوان کارآمدترين ابزار حمايتي دولت بيشترين  محصوالت بيمة

به  در بخش کشاورزي گذاريسرمايه امنيت ايجاد براي سازوکارها ترين مناسبو يکي از  دارد خطرها

. شددر شهرستان همدان بررسي  گندمبيمة  توسعة بر مؤثردر اين پژوهش عوامل  ،رو اين از. رود ميشمار 

 بندي طبقهآزمايشي  غير هاي طرحو در قالب  است همبستگي -توصيفي روش بر مبتني حاضر پژوهش

 آوريبه کمک پرسشنامه جمعشهرستان همدان  ةشدبيمه کارانگندم. اطالعات مورد نياز تحقيق از شود يم

. شد استفاده يدانشگاه متخصصان واستادان  ينظرها. براي تعيين روايي ابزار سنجش تحقيق از دش

 شده آماري مطالعه ةجامع از پرسشنامه 30 تکميل با آزمونپيش ةمرحل در نيز پرسشنامه پايايي ارزيابي

 اين در. آمد دست به 82/0 کرونباخ آلفاي از استفاده با پرسشنامه پايايي ترتيباين  بهصورت گرفت. 

 نظر در آماري جامعةعنوان  به 1389-1388شهرستان همدان در سال زراعي  ةشدبيمه کارانگندم ،تحقيق

 شدةبيمه کارانگندمنفر از  225. براي تعيين حجم نمونه، از فرمول کوکران استفاده شد و شد گرفته

نشان داد که متغيرهاي  تحقيق هاي يافتهشدند.  انتخاب مند نظام گيرينمونهرت همدان به صو شهرستان

 يريگيپ بودنآسانکشاورزي،  محصوالت بيمةتوسط صندوق  خدماتارائة  نحوة از گزارانبيمهرضايت 

مديد دفعات ت و هابانکسرعت پرداخت غرامت، بدهي کشاورزان به  کشت، زير سطح بيمه، اداري امور

درصد  6/88 عوجمم در. شش متغير ذکرشده اندداشته گندمبيمة  توسعة در داريمعنيقرارداد بيمه تأثير 

 ريزان برنامهاين تحقيق راهکاري براي  هاييافته نيبنابرا ؛کردند بينيپيشرا  گندمبيمة  توسعةتغييرات 

 .رودميکشاورزي به شمار  محصوالت بيمةو صندوق  کشاورزي

 

 .مؤثرکشاورزي، عوامل  ريسکگندم، توسعة بيمه،  بيمة :کلیدی یها واژه

 

  مقدمه
  بخش در گذاري سرمايه کشور، شرايط طبيعي و اقتصادي

. بالياي طبيعي، ساخت مواجه جدي تهديد با را کشاورزي
 نزوالت نامناسب پراکنش و کمبود ،ها بيماريانواع  ،ها آفت

 بروزجهان و  خشک منطقةدر  کشورمان قرارگرفتن جوي،
کشاورزي و  محصوالت بازار نابساماني متعدد،هاي  خشکسالي

 به را آميزي مخاطرهنوسان قيمت محصوالت، شرايط  نتيجه در
 در يادشده عوامل وقوع وسعت. کرد تحميل کشاورزي بخش
نوع  40فائو از ميان  گزارش براساس که است چنان کشور
نوع آن در  31شده است،  ثبت جهان در که طبيعي سانحة

کشور  دهجزء  ايران ،ترتيباين  بهايران امکان وقوع دارد. 
(. اين خطرها Rasoulov, 2001) شود ميبالخيز دنيا محسوب 
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آنکه سودآوري فعاليت توليد در بخش کشاورزي  ازنظر  صرف
 ،دهدميکاهش  اقتصادي هايبخشرا در مقايسه با ساير 

را نيز با چالشي بزرگ  کشاورزي عةتوسدستيابي به اهداف 
 Bielza-Caneja et al., 2009 Omidi ;2009 ,) کندميمواجه 

Najafabadi et al.)ابزاري  کارگيريبهلزوم  هموارهبنابراين  ؛
و تأمين امنيت اقتصادي جمعيت  حمايت يبرادقيق و مؤثر 

 شيافزافعال در اين بخش و در نتيجه افزايش قدرت توليد و 
. يکي از راهکارهاي مؤثر شودمي احساس ها آنندگي سطح ز

فناوري بيمه و  در توانمينيل به اهداف مذکور را  يبرا
 کرد جووجست کشاورزي بخش در آن مزاياي از مندي بهره
 برده نام دولت حمايتي اهرم کارآمدترين عنوان به آن از که
 در ميان (.Moghaddasi & Marab, 2006) شودمي

اساسي و استراتژيک  اهميت ازگندم  ورزي،محصوالت کشا
 مردم غذايي نيازهاي تأمين در مهمي نقش و استبرخوردار 

 ميزان 1387-1386در سال زراعي  ،همدان استان در. دارد
هکتار بوده که از اين  378686گندم  کشت زير اراضي کل

 حدود تنها بنابراين. استبوده  هبيمهکتار  205354ميزان 
 قيادرصد ب 46و  ندا بيمه استان در گندم مزارع از درصد 54

نيست که بخش قابل توجهي از اراضي را در بر  مهيبمزارع 
 توجهبا (. Ministry of Jihad Keshavarzi, 2010) گيرد مي
به ،کشاورزي محصوالت نبودنبيمهتهديدات موجود،  به
 به زيادي هاي خسارت موجبگندم، ساالنه  صوصخ 

با توجه به  ،همچنين. شود ميهمدان  شهرستان کاران  گندم
اهميت زياد بيمه براي بخش کشاورزي و با توجه به نقش 

 آن، شناختي روانو  اقتصادي کنندگي تأمين ،سازي ايمن
هنوز آنچنان که بايد در جوامع روستايي ما  بيمه مسئلة

نشده است. از اين گسترش نيافته و در فرهنگ کشور نهادينه 
بيمة  توسعةشناسايي عوامل مؤثر بر  يبرا پژوهش ياجرارو، 

 و ريزي برنامه نظام استفادةکشاورزي براي  محصوالت
کشاورزي از اهميت خاصي برخوردار  بخش گذاري سياست
 است. 

به و ريزان برنامهسياستمداران،  ،نظران صاحباز  بسياري
 واند  ورزي حمايت کردهبيمة محصوالت کشا ازمحققان  ويژه

که به برخي از  گرفت صورت زمينه اين در زيادي مطالعات
 :شود يم اشاره ها آن

هدف تجزيه و  با Cheng (2010)که توسط  يپژوهش
در استان جيلين  کشاورزيتوسعة بيمة  هايمحدوديتتحليل 

 بيمة ازکشاورزان  آگاهيناداد که  نشانشد،  اجرادر چين 
کافي در اين خصوص و همچنين  دانش نداشتنو  کشاورزي

مالي کافي از صنعت بيمه از جمله  هايحمايت نداشتن
 جامعةدر  کشاورزي بيمة افتنين توسعه داليل ترين مهم

در  Yang and Wei (2010) مطالعة. نتايج بود شده مطالعه
 کشاورزيبيمة  توسعة مالي هايمشوق و هاانگيزهخصوص 

 بيشترين «غرامت پرداخت سرعت»که متغير  آن است انگريب
 مطالعةکه در  ي. در حالداشت خصوص اين در را نقش

Garrido and zilberman
 به پرداختي يارانةافزايش  (2008) 

 در کشاورزي بيمةعامل در گسترش نظام  ترينمهم بيمه حق
Vandeveer مطالعة. در بود اسپانيا

 و انداز چشمنيز  (2001) 
خصوصيات فردي کشاورزان،  کشاورزي، هاي بيمهخصوصيات 

درآمد مزرعه و کشاورزي و سطح تحصيالت کشاورزان از 
 نتايج. است کشاورزي هاي بيمهعوامل اصلي تقاضا براي 

 از آگاهي ترتيب به که داد نشان Ahmadi (2007) مطالعة
 به بيمه حق تخفيف اعطاي ميزان دام، بيمة ديفوا و اهداف

 قبلي، ةنامبيمه اعتبار مدت طول در نديدهخسارت انگزار مهيب
 موقعبه پرداخت و ترويجي -آموزشي هايدوره در شرکت
 بر مثبتي تأثير ديدهخسارت گزار مهيب دامداران به غرامت
هاي  يافته. اندداشته سبک دام بيمة توسعة و پذيرش ميزان

 توسعةمؤثر در  عوامل عنوان با Rastgoo (2003) پژوهش
 خدابنده شهرستان در کشاورزي راهبردي محصوالتبيمة 
تعداد دفعات اخذ  گندم، کشت زير سطح متغير سه داد نشان

 متغير کنندة بيني پيشوام و مقدار زمين به عنوان متغيرهاي 
 مجموع درشدند. اين سه متغير  رگرسيون معادلةوابسته وارد 

راهبردي را  محصوالتبيمة  توسعةتغييرات  درصد 76
 .کنند مي بيني پيش

( به بررسي 1998)  Naeimi Nezamabady ،پژوهشيدر 
 کشاورزي محصوالتبيمة  توسعةعوامل مؤثر بر گسترش و 

آن است که از ديدگاه  انگريب. نتايج اين تحقيق پرداخت
ن از کشاورزان و کارشناسان بيمه، شناخت و آگاهي کشاورزا

کشاورزي و مزاياي آن و نيز عملکرد صندوق  محصوالت بيمة
به  خدمات ارائةبيمه در بهبود کيفيت انجام تعهدات و 

بيمه در بين کشاورزان  اين توسعةمشتريان در گسترش و 
 مؤثر است. 

 

 هاروشو  مواد

همبستگي با راهبرد  -پژوهش حاضر مبتني بر روش توصيفي
بيمة  توسعةبر  ررسي عوامل مؤثپيمايش بوده و با هدف بر

شرايط  و هاويژگي ،پژوهش اين در. گرفتانجام  گندم
اقتصادي،  فردي، هايويژگي نظير گزار مهيب کاران گندم
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و همچنين تأثير عوامل طبيعي، زراعي و نهادي  ارتباطي
گندم  ةبيم ةتوسع احتمالي هايتا علت شدبررسي و مقايسه 

دو دسته متغير قابل مشاهده و  ،مشخص شود. در اين تحقيق
که در اين تحقيق  بينبررسي است. الف( متغيرهاي پيش

متغيرهاي فردي، متغيرهاي اقتصادي، متغيرهاي  :از عبارتند
ارتباطي، متغيرهاي طبيعي و زراعي و متغيرهاي نهادي که 

 . شد آورده 1 جدول در اه   برخي از آن

 

 هاآنمستقل تحقیق و سطح سنجش  متغیرهای. 1 جدول

 مستقل متغيرهاي
 سطح

 سنجش
 مستقل متغيرهاي

 سطح
 سنجش

 متغيرهاي
 فردي

 نسبي سن

 متغيرهاي
 اقتصادي

 نسبي کشاورز سرمايه
 اسمي مالکيت نوع ترتيبي تحصيالت

 نسبي کشت زير سطح کل اسمي کشاورزي غير شغل
 نسبي گندم کشت يرز سطح ترتيبي فني دانش
 نسبي گندم عملکرد ترتيبي بيمه به نگرش

 متغيرهاي
 طبيعي

 زراعيو

 نسبي وام اخذ دفعات ترتيبي سيل مانند طبيعي بالياي خسارت ميزان
 نسبي دريافتي وام ميزان نسبي کشت و توليد تنوع

 ينسب بيمه قرارداد عقد هايسال تعداد نسبي گندم مزرعةقطعات  تعداد

 متغيرهاي
 ارتباطي

 ترتيبي مروجان با ارتباط ميزان

 متغيرهاي
 نهادي

 ترتيبي بيمه قراردادهاي در اداري امور سهولت
 ترتيبي خطرات تمام ندادنپوشش ترتيبي ترويجي هايکالسدر  شرکت

 ترتيبي خسارت زا بيمه کارشناسان موقع به بازديد ترتيبي کشاورزي بانک و بيمه مراکز به دسترسي
 ترتيبي غرامت موقع به نشدنپرداخت ترتيبي بيمه کارشناسان طريق از بيمه طرح از اطالع
 ترتيبي بيمه قرارداد عقد هنگام بيمه کارکنان برخورد ترتيبي محلي معتمدان طريق از بيمه طرح از اطالع

 و دوستان طريق از بيمه طرح از اطالع
 همسايگان

 خدمات مرکز کارکنان بين نگيهماه ترتيبي
 بيمه کارکنان و کشاورزي

 ترتيبي

از غرامت پرداختي توسط صندوق  رضايت ترتيبي جمعي انبوهي هايرسانهاستفاده از  ميزان
 کشاورزي بيمة

 ترتيبي

 تحقیق هاییافته: مأخذ

 
 گندم بيمة توسعةب( متغير مالک در پژوهش حاضر 

قابليت سنجش و  . متغيرهاي يک تحقيق بايداست
مفاهيم  و هاشاخصبايد به  يعني ؛باشند داشته را گيري اندازه
. در غير کرد گيرياندازه را هاآنشوند تا بتوان  تبديل ترعيني

 و ندارد وجود هاآن گيرياندازهاين صورت، امکان سنجش و 
 ,Hafez Nia) کردرا ارزيابي  تحقيق هايفرضيه تواننمي

سنجش متغير مالک از روش  يابر ،تحقيق اين در(. 2008
 سطح گيرياندازهشده است. براي  استفاده سازيشاخص
ترکيبي، از دو شاخص سطح  يشاخص عنوان به بيمه توسعة
 نحوةشد.  استفاده شده بيمهو تنوع محصوالت  گندم بيمة

 آورده شدهبيمهسطح بيمه و تنوع محصوالت  شاخصمحاسبة 
 : شود يم

(1)  100 شاخص سطح بيمه شده گندم 

(2)  100شاخص تنوع بيمه 

(3)  Index 
2

 شاخص ترکيبي توسعه بيمه 

 

  

 سطح بيمه شده گندم ديم و آبي() گندم شده مهيب سطح
 سطح زير کشت گندم )سطح زير کشت گندم ديم و آبي(

 محصول بيمه شده  سطح
 محصول کشت شدهسطح 

 شاخص بيمه شده گندم + شاخص تنوع بيمه
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شهرستان همدان در  گندم انگزار مهيب ،در اين تحقيق
در نظر  پژوهش جامعة عنوانبه 1389-1388 يسال زراع

شهرستان  در گزار مهيب کارانگندمگرفته شده است. تعداد 
از مديريت  آمدهدستبههمدان با توجه به آمار و اطالعات 
. براي استر نف 2916جهاد کشاورزي شهرستان همدان 

 يک ياجراتعيين حجم نمونه در اين تحقيق، پس از 
روستاي امزاجرد و  در کارانازگندمنفر  30 بر آزمون پيش

 جامعةواريانس صفت مورد نظر در  برآوردپيش شدنمشخص
 :شد استفاده زير شرح به کوکران فرمول از آماري،

(4) Nt s
n

Nd t s




2 2

2 2 2
 

n =نمونه، حجم     N        حجم جامعه = 

(5) 225n =
 ×( ) ×( / )

 ×( / ) +( ) ×( / )
= 

 t =قبول قابل اطمينان ضريب (96/1= 2=t ) 
d =مطلوب احتمالي دقت 
S =(گندم)عملکرد  متغير واريانس برآوردپيش 
. اين تعداد شدنفر محاسبه  225 نمونةحجم  ،ترتيباين  به
روش انتساب متناسب براي هر طبقه )دهستان(  به دوبارهنمونه 

از  ،پژوهش اين در تحقيق هاينمونهمحاسبه شد. براي انتخاب 
 کاران  گندم اولية. فهرست شد استفادهمند  نظام گيري نمونهروش 
. شد تهيه همدان هرستانش کشاورزي جهاد مديريت از شدهبيمه
با مراجعه به روستاهاي منتخب و با همکاري دهيار و  سپس

 کردن تکميل از پس. شداهالي روستا ليست مورد نظر تکميل 
 کارانگندمهريک از  به ايشمارهليست، به ترتيب حروف الفبا 

با تقسيم حجم جامعه بر  سپس. يافت اختصاص روستا هر در
 گيرينمونه فاصلةمحاسبه شد.  يريگ  هنمون فاصلةحجم نمونه، 

 :شودميشرح زير محاسبه  به

(6) N
I

n
 

I =گيرينمونه فاصلة 
N =جامعه حجم 
n =نمونه حجم 

به صورت تصادفي  گيرينمونه فاصلة شدنمشخصاز  پس
 گيرينمونه فاصلة از تر کوچکعددي مساوي يا  ،(کشي قرعه)

. شد گرفته نظر در شروع نقطةبه عنوان  که استشده  انتخاب
و عضوهاي رفته  پيش گيرينمونه ةفاصل اندازةبه  سپس

پس از ديگري انتخاب  يکي I مساوي فاصلةبعدي نمونه با 
 نياز کامل شود.  مورد نمونةشدند تا 

پس از تدوين و تنظيم پرسشنامه، بررسي مقدماتي روي  
و  دوآن صورت گرفت تا اشکاالت احتمالي آن برطرف ش

سنجش اين اصالحات الزم در آن صورت گيرد. پايايي ابزار 
آزمون  با ربط،ذي استادان توسط سنجي رواييتحقيق، پس از 
 هايقسمتو ميزان آلفا براي  شد يبررسآلفاي کرونباخ 

به دست آمد که نتايج  89/0تا  63/0پرسشنامه بين  مختلف
به فراخور سطح  ،نهايت درآمده است.  2آن در جدول 

 ضريب همبستگي و آماري هايروشسنجش متغيرها از 
رگرسيون چندگانه براي تعيين سهم هريک از متغيرهاي 

( گندمبيمة  توسعة) مالک متغير واريانس تبيين در بين پيش
 .شد استفاده

 
 پرسشنامه مختلف هایبخشکرونباخ مربوط به  آلفای. 2 جدول

 مقادير متغيرها رديف

 63/0 طبيعي بالياي خسارت ميزان 1
 89/0 باطيارت هايکانالاستفاده از  ميزان 2
 84/0 ايبيمهرضايت از امور  ميزان 3
 81/0 کشاورزي بيمةبه  نگرش 4

  
مانند ميزان  تحقيق هايسازهبرخي از  ،ذکر است شايان

خسارت عوامل طبيعي، امور اداري در قراردادهاي بيمه، 
توسط صندوق  شدهارائهخدمات  از انگزار مهيبميزان رضايت 

 بيمة فتنپذيرنو  کشاورزي بيمةرزان به بيمه، نگرش کشاو
يکسري از متغيرهاي مستقل به دست  ،جبري جمع از گندم
در  تحقيق هايسازهاطالعات مربوط به اين سازه و ساير  .آمد

 ارائه شده است.  3جدول 

 

 بحث و نتایج
 توصیفي آمار

 88تا  20بين  شده مطالعه پاسخگويان سن نتايج، براساس
 هاسواد پاسخگويان نيز اکثريت آن ةدربار سال متغير است.

و با توجه به ميانگين  بودند ابتدايي حد در تحصيالتي داراي
 اکثر که کرداظهار  توان( مي08/2سطح سواد افراد )

. در ارتباط اندبوده سوادکم يا سوادبي شده مطالعه کاران گندم
 انگريبنتايج  کشاورزي، غير مشاغل به گزاران مهيباشتغال  با

درصد از پاسخگويان به مشاغل غير  7/39آن است که 
درصد نيز  3/60مابقي يعني  و اندداشتهاشتغال  کشاورزي

. اندکردهخود عنوان  اصلي حرفةکشاورزي را به عنوان 
 9/12 شده، مطالعه کارانگندم کشت زير سطح کل ميانگين
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 جامعة کشت زير سطح از درصد 8/57 مقدارهکتار است و 
درصد نيز کمتر  7/30هکتار و کمتر از آن و  10 شده العهمط
متوسط سطح زيرکشت گندم آبي و  طوربه. استهکتار  5 از

. سطح استهکتار  19/9و  96/4گندم ديم به ترتيب 

 و شدبررسي  شدهبيمه کارانگندم براي آبي گندم شدة بيمه
 گندم شدة بيمه کشت زير سطح متوسط که داد نشان نتايج
 هکتار است. 31/8هکتار و گندم ديم  77/3آبي 

 
 ها آن دهندةتشکیلو متغیرهای  تحقیق هایسازه. 3 جدول

 هايسازه
 تحقيق

 دهندهتشکيل متغيرهاي
 سطح

 سنجش
 هايسازه

 تحقيق
 دهندهتشکيل متغيرهاي

 سطح
 سنجش

 رضايت
 بيمه از

 ترتيبي بيمه حق از رضايت

 ميزان
 خسارت
 عوامل
 خطر

 ترتيبي سيل
 کارشناسان برخورد نحوةاز  رضايت

 قرارداد عقد هنگام بيمه
 ترتيبي تگرگ ترتيبي

 ترتيبي بادزدگي ترتيبي سرعت پرداخت غرامت توسط بيمه
 ترتيبي آسا سيل هاي باران ترتيبي مقدار غرامت پرداختي

 ترتيبي يخبندان و سرما ترتيبي گندم بيمةکمک دولت به  ميزان
 تمام قراردادن ششپو تحت ميزان

 خطرات
 ترتيبي خشکسالي ترتيبي

مشکالت اداري در قراردادهاي  نبودن
 بيمه

 ترتيبي طوفان ترتيبي

 و بيمه هاي کارگزاري بودندردسترس
 کشاورزي بانک

 ترتيبي هابيماري و آفات ترتيبي

 از بيمه کارشناسان موقعبه بازديد
 خسارت

 ترتيبي

 اداري امور
 در
 هايقرارداد
 بيمه

 و قوانين شرايط، مورد در الزم اطالعات
 بيمه مزاياي

 ترتيبي

 ارتباطات

 ترتيبي بيمه هايکارگزاري بودندردسترس ترتيبي راديويي هاي برنامه
 در زياد دوندگي مانند اداري مشکالت ترتيبي تلويزيوني هاي برنامه

 بيمه قراردادهاي

 ترتيبي

 و کشاورزي خدمات مرکز بين هماهنگي يبيترت ترويجي نشريات و مجالت
 بيمه کارکنان

 ترتيبي

 ترتيبي بيمه کارشناسان

 نگرش
 به نسبت
 بيمه

جبران  براي و خداست خواست به بال
 کرد کاري توان نميخسارت 

 ترتيبي

براي گندم در حدي نيست که  خسارت ترتيبي همسايگان و دوستان
 باشد داشته کردنبيمهنيازي به 

 بيترتي

 و اطمينان نوعي کارگندم براي بيمه ترتيبي )مروجان( کشاورزي کارشناسان
 است خاطر آرامش

 ترتيبي

 ترتيبي است دولت وظيفه خسارت جبران ترتيبي محلي معتمدان
 ترتيبي ندارد منفعتي مالکينخردهبراي  بيمه ترتيبي ترويجي -آموزشي هاي دوره و ها کالس

 تحقیق هاییافته: مأخذ

 
 اطالعاتي مختلف هایکانالاز  استفاده

 مختلف هايکانالبررسي نقش  از آمده دست به اطالعات
 بيمة ازدر افزايش آگاهي کشاورزان  و ارتباطي اطالعاتي
در  کارانگندم اکثر که دهدميکشاورزي نشان  محصوالت

 طريق از يعني ؛همسايگان و دوستان طريق از اول وهلة

 محصوالت بيمةارتباط شخصي از وجود طرح  هاي کانال
(. 781/2 ايرتبه)با ميانگين  اندکردهکشاورزي آگاهي پيدا 

ال ارتباطي که کشاورزان براي کسب اطالعات مورد دومين کان
 ،کنندميو شغلي از آن استفاده  فني هايزمينهنياز خود در 

 .است 648/2 ايرتبهمعتمدان محلي با ميانگين 



 1393 ، پاییز3 شماره، 45 دوره ران،یا یکشاورز توسعه و اقتصاد قاتیتحق      430

 

 شدهبیمه کارانگندم شدة استفاده ارتباطي هایکانال بندی اولویت. 4 جدول

 اولويت تغييرات ضريب معيار انحراف *اي  رتبه ميانگين اطالعات کسب منبع

 1 439/0 222/1 781/2 همسايگان و دوستان
 2 466/0 234/1 648/2 محلي معتمدان

 3 517/0 216/1 35/2 مروجان
 4 529/0 637/0 202/1 ترويجي نشريات

 5 576/0 152/1 2 آموزشي هايکالس
 6 587/0 14/1 94/1 تلويزيون
 7 594/0 953/0 572/1 بيمه کارشناسان
 8 639/0 062/1 66/1 راديو

  تحقیق هاییافته: مأخذ

   5=زیاد خیلي    4=زیاد    3=متوسط   2=کم     1=کم خیلي: مقیاس* 

بعدي به ترتيب اهميت مروجان،  شدة استفاده هايکانال
و ترويجي، تلويزيون،  آموزشي هايکالسنشريات ترويجي، 

 هايداده که طورهمان. هستندکارشناسان بيمه و راديو 
 در کمي نقش هاکانال اين دهدمي نشان 4 جدول
 و مزايا خصوص در کشاورزان به خشيب  آگاهي و رساني اطالع
 .اندمحصوالت کشاورزي داشته ةبيم اهميت

 

 ایبیمهرضایت از امور  میزان

 کارانگندم ديدگاه از که دهدمينشان  5جدول  اطالعات
کارشناسان هنگام عقد  برخورد نحوةرضايت از  ،شده مهبي

در باالترين اولويت قرار  339/0بيمه با ضريب تغييرات  قراداد
در اولويت  489/0با ضريب تغييرات  بيمه حق ميزان و دارد

 برخورد از کارانگندم از گروه اين بنابراين. گيردميدوم قرار 
 بيمه حق يزانم و بيمه قرارداد عقد هنگام کارشناسان

. تحت پوشش قراردادن تمام اندداشتهبيشترين رضايت را 
، بازديد به 548/0خطرات توسط بيمه با ضريب تغييرات 

و  549/0موقع کارشناسان از خسارت با ضريب تغييرات 
مشکالت اداري در قراردادهاي بيمه با ضريب تغييرات  ننبود
 . يرندگميتا پنجم قرار  سوم هاياولويتدر  589/0

 

 انگزار همیبدیدگاه  از ایبیمهرضایت از امور  میزانبندی  . اولویت5 جدول

 اولويت تغييرات ضريب معيار انحراف *ايرتبه ميانگين ايبيمهاز امور  رضايت

 1 339/0 14/1 36/3 بيمه قراداد عقد هنگام کارشناسان برخورد
 2 489/0 45/1 96/2 بيمه حق ميزان
 3 548/0 4/1 55/2 بيمه توسط خطرهاپوشش قراردادن تمام  تحت
 4 549/0 5/1 73/2 خسارت از کارشناسان موقعبه بازديد
 5 589/0 65/1 80/2 مشکالت اداري در قراردادهاي بيمه نبودن

 6 65/0 55/1 35/2 بيمه هايکارگزاري بودندردسترس
 7 735/0 28/1 74/1 غرامت پرداخت سرعت

 8 79/0 32/1 67/1 گندم بيمةک دولت به کم ميزان
 9 936/0 17/1 25/1 پرداختي غرامت مقدار

          تحقیق هاییافته: مأخذ

 5=زیاد خیلي    4=زیاد    3=متوسط   2=کم     1=کم خیلي    0=هیچ: مقیاس* 
 

از مقدار غرامت پرداختي به کشاورزان با ضريب  رضايت
 و استولويت قرار گرفته در آخرين ا 936/0تغييرات 

 .اندداشتهرضايت را از اين بابت  کمترين گزار مهيب کاران گندم
 

 بیمه به نسبت نگرش

بيمه از روش  به کارانگندمتوصيف کيفي متغير نگرش  يراب

 Sadighi and) شد استفاده «ميانگين از معيار انحراف فاصلة»

Mohammadzadeh, 2002؛ Noroozi and Chizari, 2006 .)
 4به  آمدهستد  به امتيازهاي تبديل چگونگي روش، اين در

 :شودميسطح به شرح زير برآورد 
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A < Mean – St.d   :ضعيف حد در نگرش A 
Mean – St.d < B < Mean  :متوسط حد در نگرش B 

Mean < C < Mean + St.d  :خوب حد در نگرش C 

D > Mean + St.d   :عاليدر حد  نگرش  D 

Mean    :شده مطالعه افراد نگرش ميانگين 
St.d     :شده مطالعه افراد نگرش معيار انحراف 

 ،اند کردهکسب  12از  کمتر نمرةافرادي که  ،بنابراين
نگرش  داراي 15-12داراي نگرش ضعيف، افراد با نمره 

ي که نگرش خوب و افراد داراي 18-15 نمرةمتوسط، افراد با 
 بيمةداراي نگرش عالي به  ،اندکردهکسب  18از  بيشتر نمرة

و نتايج جدول  شدهارائه. با توجه به فرمول هستند کشاورزي

-14) سوم گروه به مربوط( درصد 48) فراواني بيشترين 6
 بيمةبه  شده بررسي کشاورزان نگرش بنابراين. است( 17

املي نگرش خوب از عو اين. استدر حد خوب  کشاورزي
بيمه براي  کهشود  مي ناشيمانند آرامش خاطر و اطميناني 

 . آورد ميکشاورز 
 

 براساس سطح نگرش به بیمه گندم شده بررسي کارانگندمفراواني  توزیع. 6 جدول

 درصد فراواني گندم بيمةبه  نگرش

 8/21 49 ضعيف
 2/18 41 متوسط
 48 108 خوب
 12 27 عالي
 100 225 جمع

 تحقیق هاییافته: مأخذ  

 
 گندمبیمة  توسعة سطح

 انحراف فاصلة»نيز از فرمول  بيمه توسعةسنجش سطح  يبرا
نيز  7که جدول  طورهمان. شد استفاده «ميانگين از معيار
 بيمه توسعةاز نظر  کارانگندم از درصد 7/10 ،دهديمنشان 

 32) يدرصد در سطح متوسط و مابق 3/57 در سطح پايين،

قرار  باال ياتوسعهدر سطح  گندم بيمة( از نظر هاآناز  درصد
درصد از افراد  68آن است که  انگريب هايافته. اين اندگرفته
در حد  بيمه توسعةدر اين پژوهش از نظر سطح  شده مطالعه

 مد توسعةپايين و متوسط قرار دارند و هنوز به آن سطح از 
 .اندنرسيده نظر

 
 گندمبیمة  توسعةبراساس سطح  شده بررسي کارانگندمفراواني  توزیع. 7 جدول

 يتجمع درصد درصد فراواني گندمبيمة  توسعة سطح

 7/10 7/10 24 پايين
 68 3/57 129 متوسط

 100 32 72 باال
  100 225 جمع

 تحقیق هاییافتهمأخذ:            

 باطياستن تحلیل

 که بينپيشآن دسته از متغيرهاي  بين رابطة ،قسمت اين در
 مالک متغير با ،نداترتيبي و نسبتي يا ايفاصلهداراي ماهيت 

( با استفاده از ضريب همبستگي پيرسون و گندمبيمة  توسعة)
 . شداسپيرمن بررسي 

 همبستگي  مطالعات

 توسعةبه بيمه و ضريب همبستگي بين متغير نگرش  نتايج
و  مثبت رابطةآن است که بين دو متغير  انگريب گندمبيمة 
سطح يک درصد وجود دارد. نتايج تحقيقات  در داريمعني

.(2008) Bagheri et al و Patrick  (1998) نتيجةبر  منطبق 
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 Yaghoubi Farani مطالعة. با اين حال، در استفرضيه  اين

 يا پذيرفتنتأثيري در  دام بيمةن به کشاورزا نگرش (2000)
است. بين متغير ميزان  نداشته هاآنبيمه از سوي  فتنپذيرن

بيمة  توسعةو  کشاورزي بيمة خدماتارائة  نحوةرضايت از 
سطح يک درصد وجود  در داريمعنيو  مثبت رابطة گندم

اين واقعيت است که کشاورزاني  ةدهندنشاندارد. اين مطلب 
توسط صندوق بيمه  شدهارائهتري از خدمات که رضايت بيش

فرضيه با  اين نتيجةگرايش بيشتري به بيمه دارند.  ،اندداشته
 Shadkam et al.، (1998) Naeimi (2009) پژوهش 

Nezamabady ،(1999) Jahangard  و Yazdanpanah et al.  
 (.8دارد )جدول  همخواني(2001)

 گندمبيمة  توسعةر با ميزان خسارت عوامل خط متغير
درصد دارد؛ يعني با  99سطح  در داريمعنيو  مثبت رابطة

افزايش ميزان خسارت عوامل خطر مانند سيل، تگرگ، 
 شودمينيز بيشتر  بيمه توسعةخشکسالي، بادزدگي و غيره، 

(1989) Ahsan et al. ،(2006) Bahrami & kalantari 

العات خود به نتايج مط در  Derijani & Ghorbani (1998)و
مشابهي دست يافتند. بين دو متغير امور اداري در 

و  مثبت رابطة گندمبيمة  توسعةقراردادهاي بيمه و 
سطح يک درصد برقرار است. متغير امور اداري  در داري معني

 شرايط با کشاورزان آشنايي هايگويهدر ارتباط با بيمه شامل 
 کشاورزي، ةبيم هايکارگزاري بودندردسترس بيمه، قوانين و

 ةبيم اجراي در کشاورزي بانک و خدمات مرکز بين هماهنگي
. استمشکالت اداري در قراردادهاي بيمه  ندنبومحصول و 

Turkamani  (1999) را زياد ساالري ديوان خود مطالعة در 
موانع پذيرش بيمه از سوي کشاورزان عنوان  رينت   مهم از يکي
 (.8جدول ) دکر

بين ميزان جبران خسارت  ،8 جدول يهايافته به توجه با
مثبت و  ةگندم رابط ةبيم ةاز طريق اخذ غرامت و توسع

 بنابراين ؛دارد وجود درصد يک سطح در داري معني
که درصد بيشتري از خسارت وارده به محصول  کاراني گندم
جبران شده است، از لحاظ  غرامت گرفتنطريق  از هاآن

 در Bagheri et al.  (2008).ترنديافتهتوسعهسطح بيمه 
تحقيق خود به اين نتيجه دست يافتند که با افزايش ميزان 

. يابدمياز عملکرد بيمه کاهش  افراد منديرضايتخسارت، 
مثبت  گندمبيمة  توسعةهمبستگي بين دفعات اخذ غرامت و 

 داريمعنيمينان بااليي ارتباط است و اين دو در سطح اط
به دفعات  که کارانيگندم. اين مطلب بيانگر آن است که دارند

سطح بيمه  لحاظ از ،اندکردهبيشتري از بيمه غرامت دريافت 
 به .Iravani et al (2006)  نه،يزم. در اين ترنديافتهتوسعه
 (.8)جدول  يافتند دست مشابهي نتايج

 بيمةهر کشاورز از خدمات  که ييهاسالمتغير تعداد  بين
 رابطة گندمبيمة  توسعةمتغير  با کردهاستفاده  کشاورزي

سطح يک درصد وجود دارد و اين  در داريمعنيو  مثبت
 تعداد زانيبه م کشاورزموضوع به اين مفهوم است که 

کشاورزي قرارداد  محصوالت بيمةبا صندوق  که هايي سال
گرايش بيشتري به بيمه داشته و تعداد  ،است کردهبيمه امضا 

. چنين نتايجي است کردهبيشتري از محصوالت خود را بيمه 
 همبستگي. آمد دست به نيز Rastgoo (2003) در پژوهش

نشان داد که  گندمبيمة  توسعةپرداخت غرامت و  سرعت بين
 بنابراين ؛دارد وجود متغير دو بين داريمعنيو  مثبت رابطة
مؤثر  گندمبيمة  توسعةپرداخت غرامت را در  تسرع توانمي

 Yang and Wei (2010)،  Soltanpourدانست. نتايج تحقيق 

& Mojaverian (2008) و et al.  Mohammadi (2008) 
 .استبر نتايج اين فرضيه  منطبق
و  آموزشي هايکالس در کارانگندمدو متغير شرکت  بين

 در داريمعنيو  مثبت رابطة گندمبيمة  توسعةترويجي و 
و  Kavosi (2008) پژوهش نتايج. دارد وجود درصد يک سطح

(2002) Karbassi et al.  مؤيد همين مطلب است. با وجود  يزن
 حضور Mollaei & Zamanipour  (2008) مطالعة در اين،
و ترويجي تأثيري در  آموزشي هايکالس در کارانگندم

آن  انگريب پژوهش ايهيافتهاست.  نداشته هانوآوريپذيرش 
و  شده مطالعه کارانگندم کشتاست که بين متغير سطح زير 

 سطح در داري معنيو  مثبت رابطة گندمبيمة  توسعةسطح 
 کشت زير سطح که کشاورزاني بنابراين دارد؛ وجود درصد يک

باالتري برخوردارند.  گندمبيمة  توسعةبيشتري دارند از 
  .Enjolras & Sentis  ،et al (2008)تحقيقات هاي يافته

(2009) Ginder وDinar & Yaron   (1990)رابطة گرنشان نيز 
 بيمه توسعةمحصوالت و  کشت زير سطح بين دارمعنيو  مثبت

است. نتايج ضريب همبستگي اسپيرمن بين دو متغير آگاهي 
 رابطةنشان داد که  گندمبيمة  توسعةکشاورزان از بيمه و 

 کشاورزاني نيبنابرا دارد؛ وجود هاآن بين داريمعنيو  مثبت
که آگاهي بيشتري از مزايا، شرايط و قوانين بيمه دارند، به 

 نتيجةفرضيه با  اين نتيجة. ترنديافتهتوسعهلحاظ سطح بيمه 
  .Alale et al (2010)  وTabaeyan & Ajili   (2010)مطالعة

 (.8دارد )جدول  همخواني
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 تحقیق متغیرهای و گندمبیمة  توسعةهمبستگي  ضرایب. 8 جدول

 داري    معني سطح ضريب ميزان ضريب نوع جنس وابسته متغير جنس مستقل متغير فرضيه

 *000/0 196/0 پيرسون ايفاصله بيمه توسعة ايفاصله بيمه به نگرش 1

 *000/0 849/0 پيرسون ايفاصله بيمه توسعة ايفاصله کشاورزي بيمةاز خدمات  رضايت 2

 *001/0 183/0 پيرسون ايفاصله بيمه توسعة ايفاصله زاخسارت عوامل 3

 *000/0 853/0 پيرسون ايفاصله بيمه توسعة ايفاصله اداري امور 4
 491/0 -037/0 پيرسون ايفاصله بيمه توسعة ايفاصله سن 5
 *000/0 506/0 پيرسون ايفاصله بيمه توسعة ايفاصله خسارت جبران درصد 6

 *000/0 542/0 پيرسون ايفاصله بيمه توسعة ايفاصله بيمه از غرامت اخذ دفعات 7

 *000/0 605/0 پيرسون ايفاصله بيمه توسعة ايفاصله بيمه قرارداد عقد هايسال تعداد 8

 *000/0 630/0 پيرسون ايفاصله بيمه توسعة ايفاصله غرامت پرداخت سرعت 9

 *000/0 256/0 پيرسون ايفاصله بيمه توسعة ايفاصله آموزشي يهاکالسشرکت در  دفعات 10

 *002/0 166/0 پيرسون ايفاصله بيمه توسعة ايفاصله کشت زير سطح کل 11

 980/0 001/0 اسپيرمن ايفاصله بيمه توسعة ترتيبي سواد سطح 12
 *000/0 633/0 اسپيرمن ايفاصله بيمه توسعة ترتيبي بيمه از کشاورزان آگاهي 13

 درصد 1دار در سطح معني* 
 

 (چندگانه)رگرسیون  وابستگي مطالعات نتایج
اين بخش از تحقيق، تحليل رگرسيون چندگانه براي  در

 مالک متغير بر بينپيشبررسي تأثير جمعي متغيرهاي 
 محاسبةاست. قبل از  هشد( بررسي گندمبيمة  سعةتو)

ابتدا فرضيات استفاده از رگرسيون خطي بررسي  ،رگرسيون
 و خطيهم چند چولگي، وجود عدم نظراز  و شده

 ؛شد حاصل اطمينان مستقل متغيرهاي بين خودهمبستگي
برابر با  واتسون -دوربين آزموننتيجة  تر، دقيقعبارت  به

 نبودنکه فرض   اين است گرشانن وبود  11/2مقدار 
توان از رگرسيون  شود و مي همبستگي بين خطاها رد نمي

 نمودار و خطاها فراواني توزيع نمودار بررسي. کرداستفاده 
 ؛است نرمال        تقريبا  خطاها توزيع که داد نشان نيز نرمال توزيع

 ها آنکوچک و انحراف معيارها  بسيار ها آنميانگين  عالوهبه
. ستباال فرضية مؤيديک به يک به دست آمد که نزد نيز

 عامل ضرايب محاسبةو  10با توجه به نتايج جدول  ،همچنين

توان  مي ،(Tolerance) تحمل ضريب و( VIF) واريانس تورش
 و استخطي بين متغيرهاي مستقل کم  مشاهده کرد که هم

توان رگرسيون را انجام داد. رگرسيون چندگانه به چند  مي
 گامبهگام. يکي از اين راهبردها روش شودميسبه روش محا

است که در اين پژوهش از آن بهره گرفته شده است. 
 شش تا رگرسيون تحليل که دهدمينشان  تحقيق هاي يافته
 84 ،رگرسيون تحليل نتايج به توجه با. است رفته پيش گام

 رضايت»متغير  دو اب گندمبيمة  توسعةدرصد تغييرات متغير 
 تبيين «بيمه اداري امور انجام بودنسهل» و «ايبيمهور از ام
. در مجموع، شش متغير واردشده در معادله با شودمي

گندم  ةبيم ةتوسع متغير تغييرات درصد 6/88 حدود همديگر
درصد مابقي مربوط به عوامل  4/11و  کنندمي بينيرا پيش

. ضريب است نشدهديگري است که در اين تحقيق بررسي 
 در گندمبيمة  توسعةين هريک از متغيرهاي تأثيرگذار بر تعي
 .است شده ارائه 9 جدول در ششم گام

 

 گندمبیمة  توسعةتعیین متغیرهای تأثیرگذار بر  ضریب. 9 جدول

 شدهتعديلتعيين  ضريب تعيين ضريب چندگانه همبستگي ضريب متغير گام

1 (X1 رضايت از )778/0 780/0 883/0 ايبيمه خدماتارائة  نحوة 
2 (X2 )847/0 849/0 921/0 بيمه با ارتباط در اداري امور 
3 (X3 )869/0 872/0 934/0 بيمه قرارداد تمديد دفعات 
4 (X4 )877/0 880/0 938/0 غرامت پرداخت سرعت 
5 (X5 بدهي به )882/0 886/0 941/0  هابانک 
6 (X6 )886/0 890/0 943/0 کشت زير سطح کل 

 تحقیق هایهیافت: مأخذ
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  خط رگرسيون در گام ششم به صورت زير است. ه،استانداردشد ةمعادل( b0) ثابت مقدار و 10 جدول در موجود ضرايب به توجه با

Y= 827/4 + 524/2 يا بيمه خدمات ارائة ةنحو از رضايت  975/3 بيمه با ارتباط در اداري امور  +     114/2 قرارداد بيمه دفعات تمديد + 

+ 92/0 غرامت پرداخت سرعت  +  514/2 ها بانکبدهي به    274/0 کشت زير سطح کل -    

 بيان چنين توان مي گندمبيمة  توسعة در تبيين متغير
ارائة  نحوةاز  رضايت متغير بتا، مقادير به توجه با که کرد

به ساير متغيرها بيشترين سهم و تأثير  نسبت ايبيمه خدمات
 طورهمانداشته است.  گندمبيمة  توسعةرا در تبيين متغير 

 کل»يعني  6X غيرمت ؛دهد ميرگرسيون نشان  خط معادلةکه 
با متغير  معکوس رابطةداراي  کشاورزان «کشت زير سطح

 زير سطح داراي که کشاورزانيکه  معنياين  بهوابسته است. 

 درجةدر  بيمه توسعةبيشتري هستند از لحاظ سطح  کشت
 سطح رسدميبه نظر  ،خصوص اين در. دارند قرار تريپايين
اين گروه  و استپيشرو  ارانکگندم اختيار در کشت زير باالي

 ؛پردازندميبه صورت علمي و مکانيزه به فعاليت  هعمد طوربه
و  دارد تريپايين)آسيب(  خطر درجةنوع کشت  نيا نيبنابرا

 از گروه اين بين در بيمه ترپايين توسعة به مسئلههمين 
 . است شده منجر کارانگندم

 
 گندمبیمة  توسعة بر بینپیشن تأثیر متغیرهای تبیی یبرا گامبهگام رگرسیون. 10 جدول

 B Beta t Sig VIF Tolerance متغير

 72/0 39/1 000/0 977/8 443/0 524/2 ايبيمه خدماتارائة  نحوةاز  رضايت
 89/0 13/1 000/0 569/5 308/0 975/3 بيمه با ارتباط در اداري امور

 92/0 09/1 000/0 926/4 195/0 114/2 بيمه قرارداد تمديد دفعات
 97/0 1//03 001/0 429/3 129/0 92/0 غرامت پرداخت سرعت
 90/0 11/1 003/0 967/2 082/0 514/2  هابانکبه  بدهي

 84/0 19/1 020/0 -350/2 -069/0 -274/0 کشت زير سطح کل
   827/4= ثابت عدد
 تحقیق هاییافته: مأخذ

 

 پیشنهادها و بندی جمع

آن است که نگرش کشاورزان به بيمه اثر  انگريبش پژوه نتايج
 و است داشته گندمبيمة  توسعةافزايش سطح  در داريمعني

 در مهمي نقش مساعد نظر و ديدگاه داشتن که آنجا از
 بيمه توسعة موجب رد،دا بيمه پذيرش به کشاورزان ترغيب
بيمه در  کارشناسان شودمي پيشنهاد نيبنابرا ؛شد خواهد

 موجب مناسب برخورد با گريبيمهتلف عمليات مراحل مخ
نتايج  ،همچنين. شوند بيمه به کشاورزان مثبت نگرش تقويت
 هايکالس در بيشتري دفعات که کارانيگندم دهدمينشان 

در  بيمه توسعةاز نظر  ،اندکرده شرکت ترويجي و آموزشي
 اگر رسدميسطح باالتري قرار دارند. در اين راستا، به نظر 

برگزار شوند که کشاورزان بتوانند اطالعات  زماني هادورهن اي
را به صورت عملي به کار گيرند، نقش مؤثرتري  شدهدريافت

 بيمةمانند  نوين هايفناوري و هاتکنولوژي اشاعةدر انتقال و 
 کشاورزان اکثريت اينکه به توجه با. داشت خواهند کشاورزي
که  مروجاني ديبا ند،اسالميان و سوادکم ،سوادبي شده مطالعه

بر عهده دارند، به  را هاکالس گونهاينمسئوليت برگزاري 

اصول آموزش بزرگساالن تسلط کافي داشته باشند تا بتوانند 
 بيمةمعرفي مزايا و نتايج طرح  به ايشايستهبه نحو 
که  دهدميکشاورزي بپردازند. نتايج نشان  محصوالت
 غرامت پرداخت تا خسارت بروز بين زماني فاصلةاز  کشاورزان
صندوق بيمه با  که شودميتوصيه  بنابراين ؛ندارند رضايت
بين بروز خسارت تا پرداخت غرامت به  زماني فاصلةکاهش 

 نظر از بتوانند ديدهآسيبتا کشاورزان  ندکتعهدات خود عمل 
 پيدا خسارت با مقابله براي بيشتري آمادگي رواني و مالي
 به بيمه صندوق سوي از پرداختي غرامت مبلغ دنبوکم. کنند

از  گزار مهيب کارانگندميکي از موارد نارضايتي  ،کشاورزان
با توجه به اهميت  ،رو اين از. است ايخدمات بيمه ةارائ ةنحو

 با بيمه صندوق که دارد ضرورت انگزار مهيبجلب رضايت 
 انگزار مهيبيادي رضايت تا حدود ز هاغرامت منطقي افزايش

بر توسعه و گسترش  مستقيم و به طور غير دده افزايش را
 بيمه تأثيرگذار باشد. 

اينکه معتمدان محلي دومين کانال ارتباطي  به توجه با
و با  هستنداطالعات فني و شغلي مورد نياز کشاورزان  کسب
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 امعةجتوجه به حسن سابقه و مقبوليت عمومي اين افراد در 
بيمة  توسعةگسترش و  براي شودميتوصيه  روستايي،
معتمدان محلي منطقه به عنوان گروه هدف در  کشاورزي،

 ،هاآندر نظر گرفته شوند تا با پذيرش بيمه توسط  اول مرحلة
طرح بيمه و در نتيجه  از پاخردهراه براي استقبال کشاورزان 

ميزان  . از آنجا که بينشودهموار  آن توسعةگسترش و 
بيمة  توسعةآگاهي کشاورزان از مزايا، شرايط و قوانين بيمه و 

 دنکر آگاه ،دارد وجود داريمعنيو  مثبت رابطة گندم
 بيمةفرهنگ  کردننهادينهکشاورزان از مزاياي بيمه و 

کشاورزي در بين کشاورزان ضروري به نظر  محصوالت
يمه محصوالت کشاورزي، صندوق ب راستا، اين در .رسد مي

 و آموزشي وهاي علمي  وزارت جهاد کشاورزي، سازمان
 فعال نقش توانندمي( سيما و صدا) ملي رسانة ويژه به ها رسانه

پيشنهاد  جايتوجه به نت با ،همچنين. کنند ايفا مؤثري و
و تقدير از  معرفيمانند  هاييمشوقاستفاده از  با شود مي

 ،اندکردهقراردادهاي خود را تمديد  سالههمهکشاورزاني که 
 محصوالت بيمةمشارکت ساير کشاورزان را نيز در طرح 

 .کردکشاورزي جلب 
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