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 26/10/83تاریخ دریافت نسخه نهایی             12/3/82تاریخ دریافت مقاله 

  پژوهشی-مجله علمی

  علوم کشاورزی
  1385) 3(، شماره دهمدوازسال 

  
  
  
  
  

  بررسی نقش ترویج در پذیرش بیمه محصول سیب 
  توسط باغداران شهرستان دماوند

  
  اسماعیل فرجی

  کارشناس بانک کشاورزی
  مهدی میردامادی سید

   دانشگاه آزاد اسالمی، واحد علوم و تحقیقات تهراناستادیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی
  
  

  چکیده
ها منجمله بیمه محصوالت کشاورزی انکارناپذیر است ایـن تحقیـق نقـش           یرش نوآوری که نقش آموزش و ترویج در پذ       یئاز آنجا 

تحقیق حاضر از نوع کـاربردی و بـه          .ترویج در پذیرش بیمه محصول سیب باغداران شهرستان دماوند را مورد مطالعه قرار داده است              
جامعه آماری این تحقیـق را      . ه صورت پذیرفته است   روش توصیفی، همبستگی و به شیوه میدانی و با استفاده از پرسشنامه و مصاحب             

گیـری تـصادفی بـرای تکمیـل          نفـر از آنهـا بـه روش نمونـه          160دهد که      نفر سیب کاران شهرستان دماوند تشکیل می       2118کلیه  
 88/0 برابـر   و ضـریب کرنبـاخ آلفـا   1/0حجم نمونه به وسیله فرمول کوکران با فاصله حدود اطمینان         . ها انتخاب گردیدند   پرسشنامه

متغیر نشان می دهد که بین متغیرهای سطح سواد، سـابقه فعالیـت             دو  ز ضریب همبستگی بین     بدست آمده ا  نتایج  . محاسبه گردید 
های آموزشـی ـ ترویجـی، تعـداد دفعـات       شرکت در کالس باغداری، سطح زیر کشت، آگاهی از اهداف و فواید بیمه محصوالت باغی، 

سان بیمه با میزان پذیرش بیمه محصوالت باغی رابطه مثبـت و معنـی دار وجـود دارد ولـی بـین متغیـر                        تماس با مروجان و کارشنا    
همچنین بـین متغیرهـای مـستقل میـزان         . دار وجود دارد   مستقل سن و میزان پذیرش بیمه محصوالت باغی رابطه معکوس و معنی           

هـای آموزشـی      های ترویجی، فیلم    ای توسط دولت، سخنرانی     ههای بیم   کارگیری سیاست ه  درآمد، بازدید از فعالیتهای صندوق بیمه، ب      
های آموزشی با میزان پذیرش بیمـه محـصوالت بـاغی     ویدیویی، استفاده از نشریات و مجالت آموزشی ـ ترویجی و استفاده از کارگاه 

  ..داری وجود ندارد رابطه معنی
  

  . سیب، دماوندالت،محصو بیمه ،ترویج :های کلیدی واژه
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  ادی میردامسید مهدی اسماعیل فرجی،  490

 قدمهم
ایـن  . آسیب پـذیرترین بخـش اقتـصادی اسـت           خش کشاورزی و جامعۀ روستایی به دلیل ارتباط تنگاتنگی که با طبیعت دارد،            ب

های ساختاری و نقش بارزی که در فرآیند توسعۀ کشور دارد از اهمیت زیادی برخوردار بوده و مهمترین ثروت  بخش به لحاظ ویژگی
استقالل نسبی و حداقل وابـستگی بـه منـابع ارزی، وجـود             . م و مواد خام صنایع کشور است      نیازهای غذایی مرد     ملی و تأمین کنندۀ   

  . های این بخش است منابع بالقوه و بالفعل، شرایط آب و هوایی متنوع برای تولید انواع گوناگون محصوالت از دیگر مزیت
  وباشـد  بینـی طبیعـی مـی    اخته و غیرقابـل پـیش  ل ناشـن یهای اقتصادی بطور دائم مواجه با مسا  کشاورزی برخالف سایر فعالیت   

بدان معناست که با پیش آمدن شرایط نامساعد طبیعی، کشاورزی با امر این . ترین مشخصه آن ارتباط مستقیم با طبیعت است عمده
ـ  این امر نه تنها درآمد کشاورز را کاهش خواهـد داد بلکـه بـا                 ،کاهش تولید و بازده محصول روبرو خواهد بود        قـدرت  مکـرر آن    روز  ب

هنگام وقـوع   های متعدد دولت در بنابراین درمیان مساعدتها و کمک   . گذاری مجدد از طرف کشاورز و باغدار سلب خواهد شد          سرمایه
تواند کشاورز و محصول او را در مقابل سوانح و بالیـای طبیعـی بـه نحـو                   چنین وضعیتی بیمه یکی از مؤثرترین عواملی است که می         

  ) 1376دوستی، . (دمطلوب حمایت کن
در . سطح آگاهی افراد، کشاورزان و باغداران دارد اما اجرای چنین امر مهمی در نظام کشاورزی یک کشور نیاز به آموزش و ارتقاء 

های ترویجی و روشهای متنوع آن در جهت پذیرش کشاورزان و باغداران از کارکرد و فرآیند بیمه نقش اساسی پیدا  این میان فعالیت
 و بیمـه محـصوالت      های تـوجیحی گـسترده دارد       نیاز به برنامه  های در حال توسعه از جمله ایران          از آنجائیکه بیمه در کشور    . کند می

  هنوز در جامعه روستایی نهادینه یا درونی نشده است، اهمیت و نقش امنیـت سـازی   و دامی و آبزیان بسیار جوان بوده    ، باغی ،زراعی
بیمـه محـصول باغـات سـیب عبـارت اسـت از             . شود  مشخص می تأمین کنندگی، اقتصادی و روانشناختی      ،   از بعد   برای کشاروزان  آن

های وارده به محصول باغات سیب در اثر خطرات تحت پوشش بیمـه سـیب در زمـان متـورم                      قراردادی که به منظور جبران خسارت     
کشاورزی با نرخ بیمه معین و کلیه شرایط الزم کـه           ها تا برداشت محصول بین باغداران سیب و صندوق بیمه محصوالت              شدن جوانه 

  )1378آئین نامه بیمه محصوالت کشاورزی، . (گردد، منعقد خواهد شد در قرار داد فیما بین تعیین می
  

  بیمه و اهمیت آن برای محصوالت کشاورزی
غالمرضـایی و  . (باشد  آن در فرد و جامعه میها و نگرش افراد جامعه و درونی شدن      فرهنگ بیمه، قرارگرفتن و نفوذ مفهوم بیمه در ارزش        

بـه عقیـده بیکـر    . شـود  گـذار بـسته مـی     گـر و بیمـه      داند که بین بیمه     بیمه نامه را قراردادی قانونی می     ) 1381(، ژان فرنسوا    )1378مرادیان،  
بـه  . موانـع مختلفـی روبـرو شـود     بیمه محصوالت کشاورزی نوعی تکنولوژی است که در بدو ورود به جامعه روستایی ممکن است با    )1990(

برداران کشاورزی در پذیرش بیمه محصوالت کـشاورزی بایـد عوامـل مـؤثر بـه تقاضـای ایـن                      برای جلب همکاری بهره   ) 1986 (اعتقاد سرائو 
هـد بایـد    گر خسارت احتمالی را پوشـش د        بنابراین، پرداخت حق بیمه قبل از اینکه بیمه       . تکنولوژی با تخمین تابع تقاضای آن مشخص شود       

  ). 1381همتی و دهقان، ( است انباشتگر یک مکانیزم   و از دید بیمهانتقالزیرا بیمه از دید بیمه گذار یک . صورت گیرد
. باشـد  و بخصوص توسعۀ اقتصادی و در آمد کشاورز وجود بیمه محصوالت کـشاورزی ضـروری مـی                کشاورزی  بخش  تامین  برای  

هـدر  موجـب   و  کـرده   گیری دچار دوگـانگی      ودن سطح امنیت مالی، کشاورز را در تصمیم       بیمه نبودن محصوالت کشاورزی و پائین ب      
  )1378 نوری سعید،( . دارددربر نیز را لذا بیمه عالوه بر پیامدهای اقتصادی، پیامدهای اجتماعی خاصی . شود  منابع میتنرف

ای یافته است،  اری در بخش کشاورزی جایگاه ویژهامروزه با توجه به اهمیت غذا در تغذیه جمعیت رو به رشد جهانی، سرمایه گذ   
کنند و محصوالت کشاورزی به عنوان یک کاالی تجـارتی تلقـی              تر عمل می    در نتیجه واحدهای تولید محصوالت کشاورزی تخصصی      

حمـایتی از  ای اهمیت پیدا کرده و بـه عنـوان یـک ابـزار      به همین منظور صنعت بیمه محصوالت کشاورزی به نحو فزاینده. شوند  می
، این صنعت در )1380کرباسی، . (شود منابع مالی سرمایه گذاران بخش کشاورزی هنگام حوادث قهری و بالیای طبیعی محسوب می
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 491 بررسی نقش ترویج در پذیرش بیمه محصول سیب توسط باغداران شهرستان دماوند  

تجربیات . اند کشورهایی چون ایاالت متحده آمریکا، اروپا، کانادا و استرالیا بیش از صد سال فعالیت داشته و در سطح دنیا پیشرو بوده
در این کشورها بیمه با جبران خـسارات مـالی ناشـی از            . در برزیل، آرژانتین و اروگوئه در این زمینه بدست آمده است          جدیدتری هم   

در برخی از کشورها مثـل سـوئیس، شـبکه پوشـش            . اند  تگرک و آتش سوزی آغاز شده و سپس موارد دیگری را در برنامه گنجانیده             
  )همان مأخذ. (گیرد و اغلب خطرات تهدید کننده را در بر میتر بوده  بیمه محصوالت کشاورزی بسیار گسترده

شـود و یکـی از    اکنون بیمه محصوالت کشاورزی در بسیاری از کشورهای آسیایی و از جمله جمهوری اسـالمی ایـران اجـرا مـی               
 اجتماعی -ل اقتصادیبا این حال پذیرش بیمه محصوالت کشاورزی تابع عوام. بردار است راههای عمده کاهش نوسانات درآمدی بهره 

کرباسـی،  (برداران کشاورزی در این برنامـه انـدک اسـت             گوناگونی است که بدون آگاهی از آنها احتمال جلب مشارکت مناسب بهره           
  ).1378 و غالمرضایی، مرادیان، 1380

  
   صادراتی سیب اهمیت 

خـود کفـایی و افـزایش       . باشـد  اورزی مـی  های بخش کش   رشد کمی و کیفی تولیدات کشاورزی و باغی مهمترین هدف در برنامه           
با توجه به اینکه کـشور مـا از      . استدولت  های اصلی    ها و سیاست   درآمد زراعی و باغی و همچنین توسعه صادرات غیر نفتی از برنامه           

  . استفراوان  اهمیتدارای این بخش عدیده، توجه به  مشکالت وجودنظر موقعیت تولیدات باغبانی در جایگاه مناسبی قرار دارد، با 
 سیب بصورت تجاری در ایران کاشـت محصول در واقع در طول سی سال اخیر       . سیب از محصوالت مهم و ارزشمند کشور ماست       

تشویق کشاورزان بـه احـداث      این محصول، موجب    و تجاری بودن    باال   عملکرد   . است  گردیدهو محصول آن به بازارهای جهانی عرضه        
بسیار باالست و آن را در بازارهای جهانی قابل رقابت سـاخته       و کیفیت برخی از ارقام سیب در ایران         تنوع  . باغات سیب گردیده است   

تـوان بخـش     از این جهت با اندک توجهی درامر سرمایه گذاری در خصوص محصول سیب و صنایع تبدیلی آن به راحتـی مـی                    .است
برخـی مـشکالت   در صـورت حـل   دارای قابلیت زیادی است که  این محصول   . بیشتری از بازار فروش جهانی را به خود اختصاص داد         

گـذاری بیـشتر در کـشت سـایر محـصوالت یـاری        را در امر سـرمایه    او   هم توان اقتصادی باغدار را باال برده و هم           ،تولید و فروش آن   
  . دهد نشان میرا های مختلف  میزان صادرات سیب طی سال) 1(جدول . کند می

  
  .ب طبق آمار مقدماتی صادرات گمرک جمهوری اسالمی ایرانمیزان صادرات سی: 1جدول 

 ارزش میلیون ریال وزن به تن سال
1360 --- --- 
1361 131 4 
1362 35 1 
1363 179 8 
1364 6178 5/285 
1365 20435 5/538 
1366 29594 5/372 
1367 22521 173 
1368 24591 176 
1369 64119 475 
1370 205970 1523 
1371 120294 870 
1372 215770 1588 
1373 190223 33343 
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  ادی میردامسید مهدی اسماعیل فرجی،  492

 ارزش میلیون ریال وزن به تن سال
1374 149124 26065 
1375 123713 21594 
1376 117844 20771 
1377 176119 34695 
1378 157860 29160 

  آمار نامه کشاورزی ایران . اداره کل آمار و اطالعات: مأخذ
  

  :های تحقیق هدف
برای رسـیدن   . یرش بیمه محصول سیب توسط باغداران شهرستان دماوند می باشد         هدف کلی این تحقیق بررسی نقش ترویج در پذ        

 :به این هدف ابتدا الزم است به اهداف زیر دست یافت
  .شناخت ویژگیهای فردی سیب کاران شهرستان دماوند - 1
 . شناسایی بهترین روشهای ترویجی در پذیرش بیمه محصول سیب توسط باغداران شهرستان دماوند - 2
آنـان در بیمـه   آگـاهی  ان استفاده سیب کاران شهرستان دماوند از دوره های آموزشی ـ ترویجـی جهـت افـزایش     بررسی میز - 3

 .محصول سیب
 .شناخت میزان آگاهی سیب کاران شهرستان دماوند از اصول، اهداف و فوائد بیمه - 4
) باغدارای(م ، نهاده های کشاورزی      شهرستان دماوند از تسهیالت حمایتی نظیر وا      ) سیب کار (بررسی میزان استفاده باغداران      - 5

 . و لوازم و تجهیزات فنی
  .شناسایی موانع موجود در جهت بیمه محصوالت سیب باغداران شهرستان دماوند  - 6

  
  ها مواد و روش

  .باشد  همبستگی می ـتحقیق حاضر از نوع کاربردی و به روش توصیفی
ی توسط باغداران شهرستان دماونـد، همبـستگی بـین متغیرهـای            این تحقیق عالوه بر تعیین میزان پذیرش بیمه محصوالت باغ         

گوئی تغییرات متغیر وابـسته بـر اثـر تغییـرات      دار بودن اختالف بین میانگین متغیرهای مستقل و نیز پیش       مستقل و وابسته و معنی    
   .دهد متغیرهای مستقل را مورد مطالعه قرار می

  .ی به هدف کالن تحقیق و تعیین ابعاد و اندازه متغیرها، این تحقیق توصیفی استگیری از آمار، برای دستیاب براساس امکان بهره
توسط باغداران  ) سیب(تحقیق حاضر به شیوه میدانی و با استفاده از پرسشنامه برای تعیین میزان پذیرش بیمه محصوالت باغی                  

براسـاس  . دنباشـ    دماونـد مـی      شهرستان  کاران  کلیه سیب   جامعه آماری مورد بررسی در این تحقیق       .شهرستان دماوند صورت گرفت   
از ایـن   . دهنـد    نفر  باغدار در این شهرستان وجود دارد که، جامعه آماری ما را تشکیل می               2118های صورت گرفته تعداد       سرشماری

آوری  جمـع های تحقیـق توسـط آنهـا تکمیـل گردیـد کـه بعـد از         گیری تصادفی انتخاب و پرسشنامه  نفر از طریق نمونه   160تعداد،  
  .ها صورت پذیرفت اطالعات، کار استخراج و تجزیه و تحلیل داده

 نمونه مقدماتی انتخاب گردیـد کـه انحـراف    20بنابراین تعداد . برای محاسبه فرمول کوکران احتیاج به پیش برآورد واریانس بود      
فاصله حدود اطمینان نیـز بـرای اطمینـان     محاسبه شد و 64/0برابر با ) شرکت درکالسهای آموزشی ـ ترویجی ( معیار صفت مذکور

 نفر محاسبه گردید، که به منظور افزایش حدود اطمینـان           146براین اساس، حجم نمونه برابر      .   در نظر گرفته شد     1/0بیشتر برابر با    
  . نفر افزایش یافت160این مقدار به 

  .باشد می)  باغیپذیرش بیمه محصوالت( متغیر مستقل و یک متغیر وابسته 18این تحقیق شامل 
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سن، جنس، سطح تحصیالت، سابقه فعالیت، سطح زیرکشت، شغل اصـلی، میـزان درآمـد از محـصول                  : متغیرهای مستقل عبارتند از   
سیب، نوع مالکیت، استفاده از تسهیالت حمایتی، آگاهی از فواید و اهداف بیمه محصوالت باغی، دفعات شرکت در کالسهای آموزشـی ـ   

ای   هـای بیمـه     روجان و کارشناسان بیمه محصوالت، بازدید از باغهای نمونه تحت پوشش بیمـه، بکـارگیری سیاسـت                ترویجی، تماس با م   
های آموزشی ویـدیوئی،  اسـتفاده         های ترویجی در خصوص بیمه محصوالت کشاورزی، استفاده از فیلم           توسط دولت، استفاده از سخنرانی    

  .باشد های آموزشی در خصوص بیمه محصوالت باغی می  کارگاهاز نشریات و مجالت آموزشی ـ ترویجی و برگزاری
  .استای، اسنادی و میدانی استفاده شده  آوری اطالعات از دو روش عمده یعنی روش کتابخانه در تحقیق حاضر برای جمع

وزارت جهـاد   به منظور تعیین روایی پرسشنامه، از نقطه نظـرات و پیـشنهادهای اسـاتید گـروه تـرویج، محققـان و کارشناسـان                        
کشاورزی شهرستان دماوند، کارشناسان بیمه محصوالت کشاورزی بانک کشاورزی و دانشجویان رشته دکتری ترویج استفاده گردید                

گیری محتوی و خصوصیات مورد نظر در         و پس از اصالحات الزم، اطمینان حاصل شد که سؤاالت مطرح شده توانایی و قابلیت اندازه               
  .دباش تحقیق را دارا می

سـیب  ( نـسخه از آن توسـط باغـداران          20  تعـداد  1های تهیه شده، بوسیله یک تحقیق مقدماتی        سنجیدن اعتبار پرسشنامه   برای
به روش کرنباخ آلفـا     و   SPSSwinافزار    های تکمیل شده با استفاده از نرم         که پرسشنامه  ،منطقه مورد مطالعه تکمیل گردید    ) کاران

  . گردید88/0یج حاصل این ضریب برای پرسشنامه برابر با  که نتا.مورد سنجش قرار داده شد
از روش آمـار    .  توصیفی و استنباطی استفاده گردیده اسـت       یها از روش آمار     بندی داده   آوری و دسته      در این تحقیق پس از جمع     

 میانگین، درصد فراوانی،    های جامعه آماری،    های آزمودنی، از نظر صفات مختلف و توصیف ویژگی          بندی گروه   توصیفی به منظور دسته   
 –، آزمون من    2ی نظیر ضریب همبستگی اسپیرمن    یها  در بخش آمار استنباطی از آمار     . میانه، مد، واریانس، انحراف معیار استفاده شد      

  . و رگرسیون چند متغیره استفاده گردید4، آزمون  کروسکال والیس3نی وایت
  

  نتایج و بحث
ها و دوم نتایج حاصل از تحلیـل اسـتنباطی             اول نتایج حاصل از توصیف داده      ، دو قسمت  در این بخش نتایج حاصل از تحقیق در       

  .گردد ها که به شرح زیر ارایه می داده
  

  :ها نتایج حاصل از تحلیل توصیفی داده
از نظـر   .  سـال داشـتند    59ترین آنهـا       سال و مسن   25جوانترین آنها   .  سال بود  40متوسط سن افراد مورد مطالعه در این تحقیق          -1

  .نیز زن بودند) صد در5/17( نفر 28از افراد مورد مطالعه مرد و )  درصد5/82( نفر 132جنس در این تحقیق 
 15 درصد در حد راهنمـائی،       5/22 درصد در سطح ابتدایی،      3/21سواد،     درصد از افراد مورد مطالعه با بیشترین فراوانی بی         5/22 -2

 درصـد از افـراد مـورد    2/78. باشـند   درصد از افراد نیز دارای تحصیالت دیپلم و باالتر می         8/18درصد دارای تحصیالت دبیرستانی و      
  .  نفر نیز به این سئوال پاسخ ندادند4.  درصد نیز مجرد می باشند8/21هل و أمطالعه مت

 شـغل تـوام کـشاورزی و         درصـد دارای   3/27.  درصد از افراد مورد مطالعه  با بیشترین فراوانی باغـداری اسـت             8/38شغل اصلی    -3
  .  درصد نیز دارای شغل آزاد بودند8/3 درصد کارمند و 8/3 درصد کشاورز، 10 درصد دامدار، 3/16دامداری بودند و 

 هکتار و بیشترین سطح کـشت  25/0 هکتار بود که کمترین سطح کشت 11/3متوسط سطح زیر کشت باغ سیب در این تحقیق           -4
  . هکتار دارند3 -1/2 از افراد مورد مطالعه با بیشترین فراوانی سطح کشتی بین  درصد5/27.  هکتار بوده است10

                                                            
1 Pilot test 
2 Spearman rank 
3 Mann-Whitney test 
4 Kruskal-Wallis test 
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 . سـال اسـت  28 سـال و بیـشترین آن     2 که کمتـرین آن      ، سال بود  17متوسط سابقه باغداری افراد مورد مطالعه در این تحقیق           -5
  سـال سـابقه      30 تـا    26یز با کمترین فراوانی بین       درصد ن  8/3 سال و    25 تا   21 درصد از افراد با بیشترین فراوانی بین         4/32حدود  

  .باغداری داشت
 درصد از نـوع     6/26ای،    برداری اجاره    درصد بهره  8/27باشند،     درصد باغداران با بیشترین فراوانی دارای مالکیت شخصی می         2/39 -6

  .  درصد نیز از نوع مشاع است3/6بری و  سهم
 درصد از تسهیالت حمایتی     3/30، ولی     یشترین فراوانی از تسهیالت حمایتی استفاده نکرده       درصد از افراد مورد مطالعه با ب       7/69 -7

  .ها و سایر وسایل کشاورزی استفاده کردند نظیر وام، نهاده
 درصد از افراد مورد مطالعه با بیشترین فراوانی میزان اطالع و آگاهی خود از اهداف و فواید بیمه محـصوالت بـاغی را         2/37حدود -8
ان این آگـاهی را در حـد کـم تـا            ز درصد نیز می   2/28 درصد این آگاهی را در حد متوسط و          6/34ر حد زیاد تا خیلی زیاد دانسته،        د

 که افراد مورد مطالعه در حد متوسـطی از اهـداف و   ، نشان دهنده آن است)µ =12/3(نتایج حاصله از میانگین    . خیلی کم دانستند  
  .واید بیمه محصوالت باغی قرار دارندآگاهی ف

 درصد از افراد مورد مطالعه با بیشترین فراوانی میزان عالقه خود به بیمه محصوالت باغی را در حد زیـاد تـا خیلـی زیـاد اظهـار                             8/41 -9
. ی کـم عنـوان کردنـد    درصد نیز میزان عالقه خود را در حد کـم تـا خیلـ          1/29 درصد میزان عالقه خود را در حد متوسط و           1/29کردند،  

  .نشان دهنده آن است که افراد مورد مطالعه در حد متوسطی از عالقه به بیمه کردن محصوالت باغی خود هستند) µ =17/3(میانگین 
 ،نی عنوان کـرده    درصد افراد مورد مطالعه با بیشترین فراوا       3/36از جهت گرایش باغداران نسبت به بیمه محصوالت کشاورزی،           -10

 درصد به میزان متوسـط و       3/31همچنین  . که به میزان زیاد تا خیلی زیاد نسبت به بیمه محصوالت باغی خود گرایش مساعد دارند               
افـراد  نشان دهنده آن است کـه       ) µ =12/3(نتایج حاصله   .  درصد نیز به میزان خیلی کم تا کم در این خصوص اشاره نمودند             5/32

  .مورد مطالعه به میزان متوسطی نسبت به بیمه محصوالت باغی خود گرایش مساعد دارند
 که به میزان زیاد تـا خیلـی         ، درصد از افراد مورد مطالعه با بیشترین فراوانی عنوان نمودند          40رضایت از بیمه محصوالت باغی،       -11

 درصد نیز به میزان خیلی      6/26 درصد به میزان متوسط و نیز        3/33همچنین  . زیاد از بیمه محصوالت باغی خود رضایت خاطر دارند        
د مورد مطالعه به میزان     نشان دهنده آن است که افرا      ) µ =15/3(نتایج حاصله از میانگین       . کم تا کم در این خصوص اشاره کردند       

  . متوسطی از بیمه محصوالت باغی خود رضایت دارند
 8/33 درصد از افراد مورد مطالعه تمایل زیاد تا خیلی زیاد را عنوان کردنـد،                4/32در مورد بیمه محصوالت باغی درسال آینده،         -12

 درصد تمایل به میزان کم تا خیلـی         8/33 کرده،  همچنین     درصد افراد مورد مطالعه با بیشترین فراوانی میزان متوسط تمایل را ابراز           
  .کم اشاره کردند

 درصد بـا بیـشترین فراوانـی        76های آموزشی در زمینه بیمه محصوالت باغی و کشاورزی درمنطقه مورد مطالعه،               برگزاری دوره  -13
 برای آنـان    یهای   درصد نیز عنوان کردند که دوره      5/22ای را در این زمینه برگزار نشده، ولی           اظهار داشتند که تاکنون هیچگونه دوره     

  .در خصوص بیمه محصوالت باغی برگزار شده است
  درصد از افراد مورد مطالعه با بیشترین فراوانـی عـدم             6/81 های آموزشی بیمه محصوالت باغی،      شرکت یا عدم شرکت در دوره      -14

  .ها شرکت کردند  نیز در این دوره درصد4/18ها را ابراز داشتند و  شرکت خود در اینگونه دوره
 درصـد از افـراد مـورد مطالعـه بـا      8/43های آموزشی ـ ترویجی برای بیمه گذاران محصول سـیب،    مفید بودن برگزاری کالس -15

آن را  درصد افراد نیز فایـده  8/23 درصد فایده آن را درحد متوسط و 25/32بیشترین فراوانی فایده آن را در حد زیاد تا خیلی زیاد،       
 نشان دهنده آن است کـه افـراد مـورد مطالعـه برگـزاری               )µ =32/3(نتایج حاصله از میانگین     . درحد کم تا خیلی کم اظهار کردند      

 های آموزشـی و    تأثیر روش    اولویت بندی  3 و   2جداول  . های آموزشی برای بیمه گذاران را درحد متوسط به باال مفید دانستند             کالس
   .دهند  ترویجی در خصوص محصوالت باغی را نشان می-های آموزشی میزان استفاده از روش
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  های آموزشی ـ ترویجی در پذیرش بیمه محصوالت باغی توسط باغداران اولویت بندی تاثیر روش: 2جدول 
تاثیر روش های آموزشی ـ ترویجی در پذیرش 

  اولویت  رانحراف معیا  میانگین  )N(تعداد  بیمه محصوالت باغی

  1  03/1  12/4  160  کارگاه آموزشی
  2  98/0  42/3  160  فیلم آموزشی ویدیوئی
  3  26/1  35/3  160  سخنرانی های ترویجی

  4  18/1  35/3  160  برگزاری دوره و کالس های آموزشی
  5  25/1  21/3  160  ارتباط با متخصصان موضوعی
  6  17/1  18/3  160  بازدید از فعالیتهای مرکز بیمه

  7  32/1  11/3  160   مجالت و نشریات آموزشیتوزیع
  8  05/1  3  160  انتشار خبرنامه
  9  07/1  90/2  160  بحث گروهی

  
  اولویت بندی میزان استفاده از روش های آموزشی ـ ترویجی  در خصوص بیمه محصوالت باغی: 3جدول 

میزان استفاده از روش های آموزشی ـ ترویجی در 
  خصوص بیمه محصوالت باغی

  اولویت  انحراف معیار  میانگین  )N(دتعدا

  1  79/0  13/2  158  استفاده از سخنرانی های ترویجی
  2  85/0  07/2  158  کارگاه آموزشی در خصوص بیمه

  3  74/0  91/1  160  استفاده از نشریات و مجالت آموزشی
  4  71/0  91/1  158  بازدید های مستمر از  مراکز صندوق بیمه

  5  71/0  83/1  160   ویدیوییاستفاده از فیلم های آموزشی
  6  89/0  82/1  160  تماس با کارشناسان  بیمه

  7  77/0  78/1  160  برگزاری کالس های آموزشی
  

  اولویت بندی میزان رعایت سیاست های بیمه ای توسط دولت از دیدگاه افراد مورد مطالعه: 4جدول 
  تاولوی  انحراف معیار  میانگین  )N(تعداد  رعایت سیاست های بیمه ای
  1  16/1  52/2  160  میزان ارائه اطالعات به باغداران توسط صندوق

  2  89/0  48/2  160  تنوع پوشش بیمه های بهینه محصوالت کشاورزی
با توجه بـه    (متناسب و عادالنه بودن حق بیمه با بیمه نامه                    

  3  13/1  27/2  160  )درآمد باغداران

  4  87/0  18/2  160   خسارت دیدهپرداخت به موقع غرامت به باغداران بیمه گذار
ایجاد انگیزه الزم در کشاورزان جهت بیمـه کـردن محـصوالت            

  5  03/1  17/2  160  توسط کارشناسان بیمه

اعطای تخفیف حق بیمه بـه بیمـه گـذاران خـسارت ندیـده در           
  6  92/0  15/2  160  طول مدت اعتبار بیمه نامه قبلی

  7  87/0  68/1  160  اعطای هدایای مختلف به بیمه گذاران
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  :ها  نتایج حاصل از تحلیل استنباطی داده
  .گیرد در این قسمت نتایج حاصل از آزمون فرضیات تحقیق به طور جداگانه مورد بررسی قرار می

 که بین دو متغیـر مـذکور   ،محاسبه ضریب همبستگی بین دو متغیر سن و میزان پذیرش بیمه محصوالت باغی حاکی از آن است              . 1
به عبارت دیگر هرچه سن افراد مورد مطالعه کمتر باشد، میزان پذیرش .  خطا رابطه معکوس و معنی دار وجود دارد درصد 1درسطح  

و تیرابی باری ) 1378(، نیکنامی )1374(، نواب )1374(، مجردی )1377(آرایش . بیمه محصوالت باغی توسط آنان نیز بیشتر  است
ین متغیر سن و پذیرش رابطـه معکـوس و معنـی دار وجـود دارد، در حالیکـه نتـایج                     ، از تحقیقات خود نتیجه گرفتند که ب       )1381(

  .دهد که بین سن و پذیرش رابطه مثبت و معنی دار وجود دارد نشان می) 1378(تحقیق خداوردیان 
ه بـین دو     کـ  ،نتایج حاصل از ضریب همبستگی بین دو متغیرسطح سواد و میزان پذیرش بیمه محصوالت باغی حاکی از آن است                  . 2

به عبارت دیگر هرچه سطح سواد افراد مورد مطالعه بیشتر          .  درصد خطا رابطه مثبت و معنی دار وجود دارد         1متغیر مذکور در سطح     
نـشان  ) 1381(و تیرابـی یـاری   ) 1374(نتـایج تحقیقـات مجـردی       . باشد، میزان پذیرش بیمه محصوالت باغی آنان نیز بیشتر است         

) 1374(و نواب   ) 1374( سواد و پذیرش رابطه معکوس معنی دار وجود دارد، اما نتایج تحقیقات منفرد               دهد که بین متغیر سطح      می
  .دهد که بین سطح سواد و پذیرش رابطه مثبت و معنی دار وجود دارد نشان می

 که بین دو متغیر ،محاسبه ضریب همبستگی بین دو متغیر سابقه فعالیت و میزان پذیرش بیمه محصوالت باغی حاکی از آن است. 3
 میزان  ،به عبارت دیگر هر چه سابقه فعالیت باغداران بیشتر باشد         .  درصد خطا رابطه مثبت و معنی دار وجود دارد         1مذکور در سطح    

  . پذیرش بیمه محصوالت باغی توسط آنان نیز بیشتر است
پذیرش بیمه محـصوالت بـاغی حـاکی از آن          محاسبه ضریب همبستگی بین دو متغیر سطح زیرکشت باغ سیب باغداران و میزان              . 4

به عبارت دیگر سطح زیر کشت بـاغ بـر پـذیرش            .  درصد خطا رابطه معنی دار وجود دارد       1 که بین دو متغیر مذکور در سطح         ،است
رش دهد که بین دو متغیر اندازه مزرعـه و پـذی         نیز نشان می  ) 1377(نتایج تحقیق دریجانی و قربانی      . ثر است ؤبیمه محصول سیب م   

  .رابطه مثبت و معنی دار وجود دارد
نتایج حاصل از ضریب همبستگی بین دو متغیر آگاهی از اهداف و فواید بیمه محصوالت باغی و میزان پذیرش بیمـه محـصوالت                        . 5

چـه  به عبـارت دیگـر هر     .  درصد خطا رابطه مثبت و معنی دار وجود دارد         1 که بین دو متغیر مذکور در سطح         ،باغی نشانگر آن است   
 میـزان پـذیرش بیمـه محـصوالت         ،میزان اطالعات و آگاهی باغداران از اهداف و فواید بیمه محصوالت کشاورزی و باغی بیشتر باشد               

، نیز در تحقیقات خود دریافت که بین دو متغیر میـزان درآمـد و پـذیرش رابطـه مکـوس و      )1376(ثمری . یابد  باغی نیز افزایش می   
نشان داد که بین میزان درآمـد و پـذیرش رابطـه            ) 1379(و یعقوبی فرانی    ) 1379(یج تحقیقات آرایش    معنی دار وجود دارد، اما نتا     
  .مثبت و معنی دار وجود دارد

های آموزشی ـ ترویجی و میزان پذیرش بیمه محصوالت باغی حاکی از   محاسبه ضریب همبستگی بین دو متغیر شرکت در کالس. 6
هـای   به عبارت دیگر شرکت درکـالس .  درصد خطا وجود دارد1بطه مثبت و معنی دار در سطح  که بین دو متغیر مذکور را    ،آن است 

نـشان دهنـده    ) 1376(نتایج ثمـری    . آموزشی بیمه محصوالت کشاورزی بر پذیرش بیمه محصوالت باغی توسط باغداران موثر است            
  .ش استهای آموزشی و میزان پذیر رابطه معکوس و معنی دار بین متغیر شرکت در کالس

نتایج حاصل از ضریب همبستگی بین متغیر دفعات تماس مروجان و کارشناسان بیمه کشاورزی با باغداران و میزان پذیرش بیمه                   . 7
 درصـد خطـا وجـود    1 که بین دو متغیر مذکور رابطه مثبت و معنی دار در سطح   ،محصوالت باغی توسط باغداران حاکی از آن است       

 میـزان   ،تعداد دفعات تماس کارشناسان و مروجان بیمه محصوالت کشاورزی بـا باغـداران بیـشتر باشـد                به عبارت دیگر هرچه     . دارد
، )1374(مجـردی   . نتایج حاصل از ضرایب همبستگی در جدول زیر مـنعکس شـده اسـت             . یابد  پذیرش بیمه توسط آنان افزایش می     
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 یافتند که بین تعداد دفعات تماس مـروج بـا پـذیرش    نیز در تحقیقات خود به همین نتیجه دست ) 1376(و ثمری   ) 1372(صارمی  
  .رابطه مثبت و معنی دار وجود دارد

  
  نتایج حاصل از ضرایب همبستگی اسپیرمن: 5جدول شماره 

  (P)داری  سطح معنی  (r)ضریب همبستگی   های مستقل متغیر  ردیف
  000/0  -458/0  سن  1
  000/0  638/0  سواد  2
  004/0  382/0  سابقه فعالیت  3
  005/0  361/0  سطح زیر کشت  4
  069/0  415/0  درآمد  5
  000/0  813/0  آگاهی از اهداف و فواید بیمه  6
  000/0  542/0  شرکت در کالسهای  آموزشی  7
  000/0  670/0  تماس با کارشناسان  8
  087/0  -219/0  بازدید از فعالیتهای مراکز صندوق بیمه  9
  660/0  -056/0  ای توسط دولت بکارگیری سیاستهای بیمه  10
  058/0  -158/0  سخنرانیهای ترویجی  11
  632/0  -040/0  های آموزشی ویدیویی فیلم  12
  782/0  -023/0  مجالت و نشریات آموزشی  13
  112/0  132/0  کارگاه آموزشی  14

  
 و  = 69/14χ2(نتایج حاصل از آزمون کروسکال والیس در مورد تأثیر متغیرهای شغل و میزان پذیرش بیمـه محـصوالت بـاغی    . 8

005/0ρ =  (  به عبارت دیگر شـغل اصـلی   . باشد دار می  درصد اطمینان معنی99حاکی از آن است که مقدار بدست آمده در سطح
   .باغداران برمیزان پذیرش بیمه محصوالت باغی تاثیرگذار است

 = 42/39(میزان پذیرش بیمه محصوالت باغی برداری و  نتایج حاصل از آزمون کروسکال والیس در مورد تأثیر متغیرهای نوع بهره   . 9
2 χ    000/0و =ρ (   بنـابراین بـین میـزان    . باشـد  دار می  درصد اطمینان معنی 99 مقدار بدست آمده در سطح    ، که حاکی از آن است

  . برداری از باغ اختالف معنی داری وجود دارد پذیرش بیمه محصوالت باغی توسط باغداران براساس نوع بهره
  

  های وارد شده بر معادله رگرسیون ضرایب متغیر: 6اره جدول شم
اشتباه اسـتاندارد     B  متغیر  گام

B  
Beta  T  Sig  

  000/0  24/4  35/0  16/0  71/0  تعداد دفعات تماس با کارشناسان و مروجان بیمه  1
  000/0  33/5  51/0  08/0  42/0  سابقه باغداری  2
  002/0  32/3  27/0  28/0  93/0  میزان آگاهی از اهداف و فواید بیمه  3
  029/0  -25/2  -19/0  04/0  -47/9  سن  4
        68/1  87/7  عدد ثابت  
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  ادی میردامسید مهدی اسماعیل فرجی،  498

نتایج حاصل از رگرسیون چند متغیره درمورد فرضیات تحقیق نشانگر آن است که متغیرهای تعداد دفعـات تمـاس بـا کارشناسـان،                       
 ولی متغیر سـن تـاثیر       ،گذارند  تاثیر مثبتی برجای می   سابقه باغداری، آگاهی از فواید و اهداف بیمه بر پذیرش بیمه محصوالت باغی              

  . منفی بر میزان پذیرش بیمه محصوالت باغی داشته است
  

  :اهپیشنهاد
شود دست اندرکاران بیمه محصوالت       های آموزشی در خصوص بیمه محصوالت باغی، توصیه می          با توجه به کمبود برگزاری دوره      −

  . باغداران شهرستان دماوند برگزار کنندهای آموزشی بیشتری را برای کشاورزی دوره
شـود از      ترویجـی در پـذیرش بیمـه محـصوالت بـاغی، پیـشنهاد مـی               -های آموزشی   با توجه به نتایج بدست آمده از تأثیر روش         −

  .های ترویجی بیشتر استفاده گردد های آموزشی ویدیویی، سخنرانی های نظیر، کارگاه آموزشی، فیلم روش
ای، متناسـب بـودن و        تنوع پوشش بیمـه   : ای نظیر   های بیمه   شود از سیاست    ه توسط باغداران، توصیه می    برای پذیرش بیشتر بیم    −

، پرداخت غرامت به موقع بع باغداران بیمه گذار خـسارت دیـده             )با توجه به درآمد باغداران    (عادالنه بودن حق بیمه با بیمه نامه        
  .بیشتر مورد توجه قرارگیرد

 
  : و مĤخذمنابع 

  .، اداره آموزش و توسعه صندوق بیمه محصوالت کشاوزی1378مه بیمه محصوالت کشاورزی، نا آئین .1
. بررسی عوامل مؤثر بر پذیرش و عدم ادامه نوآوری تکنولوژی آبیاری بارانی در بین کشاورزان استان ایالم). 1377(آرایش، باقر  .2

  .دانشکده کشاورزی.  مدرسدانشگاه تربیت. پایان نامه کارشناسی ارشد ترویج و آموزش کشاورزی
  .بیمه مرکزی ایران: تهران). ترجمه، عبدالناصر همتی و علی دهقانی(مبانی نظری و عملی بیمه ). 1381(اوترویل، ژان فرانسوا  .3
بررسی عوامل شخصیتی مؤثر بر نوگرایی در پذیرش طرح بیمه محصوالت کشاورزی توسط ). 1381(یاری، ندا   تیرابی .4

  .دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده کشاورزی. پایان نامه کارشناسی ارشد. وزستانخن برداران استا بهره
. بررسی عوامل مؤثر در پذیرش طرح تجمع آبادیهای کم خانوار جنگل نشین در منطقه گرگان و گنبد). 1376. (ثمری، داود .5

  .دانشگاه آزاد اسالمی، واحد علوم و تحقیقات. پایان نامه کارشناسی ارشد
ای غیر رسمی وزارت جهاد  های آموزش فنی و حرفه بررسی عوامل مؤثر بر سودمندی دوره). 1378. (ان، مجید رضاخداوردی .6

  .دانشگاه آزاد اسالمی، واحد علوم و تحقیقات. پایان نامه کارشناسی ارشد. سازندگی برای شاغلین روستایی استان تهران
مقاالت دومین گردهمایی اقتصاد . یرش بیمه گندم در استان مازندرانعوامل مؤثر بر پذ). 1377. (و قربانی، م. ریجانی، ع .7

  .انتشارات دانشکده کشاورزی. کشاورزی ایران
ریزی صندوق بیمه  اداره تحقیقات و برنامه: تهران. گزارش توجیهی بیمه محصول باغات سیب). 1376. (دوستی، محمد رضا .8

  .محصوالت کشاورزی
های کشاورزی  مقاله بررسی عوامل فرهنگی، اجتماعی مؤثر در پذیرش نوآوری). 1372 (.صارمی، عبداله و هوشنگ ایروانی .9

، مجموعه مقاالت هفتمین سمینار علمی )آباده(توسط گروههای مختلف پذیرنده طرح محوری گندم در شمال استان فارس 
  .سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی). کرمان(ترویج کشاورزی کشور 

بررسی مسایل و مشکالت ترویج و اشاعه فرهنگ بیمه محصوالت کشاورزی در ). 1378( سعید و منصور مرادیان غالمرضایی، .10
  .بانک کشاورزی: تهران. مجموعه مقاالت دومین همایش سراسری صندوق بیمه محصوالت کشاورزی. ایران

مقاالت همایش بیمه . والت کشاورزیبررسی نگرش کشاورزان و عوامل مؤثر بر پذیرش بیمه محص). 1380(کرباس، علیرضا  .11
  .بانک کشاورزی: تهران. کشاورزی، توسعه و امنیت سرمایه گذاری
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مربوط به طرح مبارزه با بیماریهای انگلی در بین دامداران ” نو آوریها“بررسی عوامل مؤثر در پذیرش ). 1373(مجردی، غالمرضا  .12
  .کشاورزی تربیت مدرسدانشکده . شهرستان بجنورد، پایان نامه کارشناسی ارشد

پایان نامه . های نوین کشاورزان بین ذرت کاران شهرستان فسا عوامل مؤثر در پذیرش تکنولوژی و شیوه). 1374(نواب، فیروز  .13
  .دانشگاه تربیت مدرس. کارشناسی ارشد

سری مسئولین و مجموعه مقاالت دومین همایش سرا. بیمه و نقش آن در توسعه اقتصادی). 1378(نوری سعید، محمد رضا  .14
  .کارشناسان

بررسی عوامل مؤثر بر پذیرش بکارگیری زنبور تریکوگراما در کنترل کرم ساقه خوار برنج توسط ). 1378(نیکنامی، مهرداد  .15
  .دانشگاه آزاد اسالمی، واحد علوم و تحقیقات. پایان نامه کارشناسی ارشد. شالیکاران شهرستان آمل

. ی عوامل مؤثر بر پذیرش بیمه دام از سوی دامداران روستایی، مطالعه موردی استان اصفهانبررس). 1380(یعقوبی فرانی، احمد  .16
  .دانشگاه تربیت مدرس. پایان نامه کارشناسی ارشد
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18. Serao. J.R. & M.R. Reed. (1986). Rate- Making and Farm Level Crop Insurance. American Journal of 
Agricultural Economics. 68: 653- 659. 
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Absteract: 

The purpose of this research was to assess the role of extension in adoption of the insurance by apple 
producers in the Damavand area. Population for this study was all 2118 apple producers during 2001- 
2002 in the Damavand area who are involved in this business. The sample was selected through random 
sampling. This was a practical research with a descriptive method. A questionnaire was used to collect the 
data from 160 sample. From 18 independent variables, it was found that 8 of them had a positive 
relationship with respect to the dependent variable: 

1) level of education, 
2) work experiences, 
3) amount of land owned by the apple producers, 
4) level and amount of information available about insurance benefits, 
5) participation in extension training activities, 
6) number of visit by insurance agents, 
7) the age of participants, and 
8) extend of insurance adoption by participants. 

This research had indicated three major findings. It was found that the number of visiting by insurance 
agents, the work experiences, and awareness of insurance benefits had the highest effect on insurance 
adoption; while, the age of apple producers had a reverse effect in this process. 
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