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Abstract

چکیده

تحقيق حاضر به سنجش ميزان رضايت مندي مرتعداران از بيمه مرتع استان اصفهان پرداخته و از نوع
کاربردي و به روش توصيفي  -همبستگي است .جامعه آماري شامل  823نفر از مرتعداران بيمه گذار مي
باشد که از سال 5831تا  5833تحت پوشش بيمه مراتع در استان اصفهان قرار گرفته اند و بر اساس
فرمول کوکران تعداد  598نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب گرديدند و روش نمونه گيري به صورت
تصادفي نسبي بوده است .به منظور تعيين روايي پرسشنامه ،از نظرات و پيشنهادهاي اساتيد گروه ترويج
و آموزش کشاورزي،کارشناسان صندوق بيمه کشاورزي و نيز کارشناسان بخش مرتع سازمان جنگلها و
مراتع و آبخيزداري کشور استفاده شد و اعتبار پرسشنامه ها از طريق ضريب آلفاي کرنباخ براي بخش
هاي مختلف پرسشنامه بيشتر از  0/39شد .نتايج حاصل از آزمون من وايت ني نشان داد که بين
مرتعداراني که از تسهيالت حمايتي استفاده نموده اند و سايريني که استفاده نکرده اند از نظر ميزان
رضايت مندي از بيمه مراتع اختالف معني داري وجود دارد .ولي بين ميزان رضايت مندي مرتعداران
بيمه گذار از بيمه مراتع بر اساس جنسيت و وضعيت تاهل اختالف معني داري مشاهده نگرديده
است.نتايج رگرسيون چند متغيره نشان داد که متغيرهاي :ارزيابي خسارات بطور دقيق و بموقع توسط
بيمه گر ،تنوع خطرات زير پوشش بيمه مراتع ،دسترسي آسان و سريع بيمه گذار به صندوق بيمه ،روان
بودن امور اداري خدمات بيمه مراتع ،کمك يارانه اي دولت در خصوص بيمه مراتع و وجود جو اطمينان و
اعتماد بين بيمه گذار و بيمه گر نقش مثبتي بر ميزان رضايت مندي مرتعداران بيمه گذار از بيمه مراتع
داشته اند .متغيرهاي مذکور  51درصد از تغييرات متغير وابسته ميزان رضايت مندي مرتعداران بيمه گذار
از بيمه مراتع را تبين نموده اند.
واژگان کلیدی :بيمه ،مراتع ،بيمه مراتع ،سنجش ،رضايت مندي ،بيمه گذار ،بيمه گر
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مقدمه
مراتع کشور با  31ميليون هکتار مساحت ،به عنوان وسيعترين و گسترده ترين منابع ،در حفظ منابع پايه ،افزايش توليدات
گياهي ودامي ،پايداري اکولوژيکي زيست محيطي و نيز امنيت غذايي و بيو لوژيکي نقش بر جسته دارند(مهدوي .)5835،مراتع
از اهميت ويژه اي در اقتصاد کشور برخوردار مي باشند و اين بخش بدليل وسعت ،پراکندگي و تنوع خود در معرض خطرات
وحوادث فراواني قرار دارد که بهره برداران هر ساله با خشکسالي ،بارندگي هاي ناگهاني و بي موقع ،تگرگ ،يخبندان و ديگر
حوادث طبيعي روبرو هستند و بطور پيوسته در اثر اين خسارتهاي اقتصادي جدي که گاهاً در چارچوب اقتصاد خانوار جبران
ناپذير است روبرو مي شوند و نتيجه آن ترس ،اضطراب و احساس ناامني شديد است .يکي از اصولي ترين وموثرترين ابزاري که
بتواند مرتعداران را در مقابل سوانح طبيعي به بهترين نحو حمايت کند بيمه مراتع مي باشد ،بطوريکه قشر آسيب پذير دامدار و
مرتعدار بتوانند از يك حداقل سطح اطمينان وضمانت اقتصادي در مقابل نابودي محصوالتشان بر خوردار گردند .بيمه مرتع
بعنوان وسيله وابزار مناسبي جهت مديريت خطرات مي باشد .بيمه مراتع جهت پذيرش در بين مرتعداران بايد بتواند رضايت
خاطر آنان را فراهم آورد ،و يکي از راههايي که در نشر وگسترش بيمه مرتع مي تواند موثر باشد هماهنگ ونزديك کردن اين
برنامه ها با خواستها ،نيازها وانتظارات مرتعداران است.
بیان مسئله
استان اصفهان داراي 259هزار هکتار مرتع ،در قالب طرح مرتعداري مي باشدکه در سال  5831ميزان مراتع بيمه شده
519/312هزار هکتار بوده و اين رقم در سالهاي 5831و 5835به ترتيب به ميزان  531/509هزار هکتار و 289/555
هزارهکتارافزايش يافته است يعني در طي دو سال گذشته به ميزان  271/998هزار هکتار افزايش سطح در بيمه مراتع را
داشته است .اين اطالعات نشان دهنده افزايش سطح بيمه مراتع و افزايش تعداد مرتع دار و افزايش حق بيمه دريافتي در استان
اصفهان از طريق صندوق بيمه مي باشد .از آنجائي که هدف بيمه ،تامين امنيت خاطر بيمه گزاران است ونوعي خدمتگري
وخدمت رساني به افراد جامعه به حساب مي آيد ،لذا شرکتهاي بيمه بايد در ارائه خدمات بيمه اي بصورت بهينه منطبق با
انتظارات و توقعات اين افراد و گروها اقداماتي انجام دهند تا به هدف اصلي که "کسب رضايت بيمه گزار" است نايل
شوند.سازمان بيمه بايد بداند که اين مهم نيست که براي بيمه گزار وخريدار تامين وجه مي کند ،مهم اين است که بيمه گزار
در باره خدمات ارائه شده چه مي انديشد ،بنا براين سنجش سطح رضايتمندي مشتري از خدمات ،فاکتور مهمي در توسعه يك
سيستم خدماتي بمنظور رفع نيازهاي مشتري با حداقل هزينه و زمان وحداکثر ارائه خدمات به گروه هدف مي
باشد( .)Livestock,2000با توجه به وجود خطراتي از جمله سيل ،خشکسالي ،تگرگ وعوامل انساني که باعث تخريب مراتع
وکاهش بازده محصول مرتعداران مي گردد .اين ضايعه طبيعي نه تنها موجب از دست رفتن در آمد مرتعداران مي گردد بلکه به
قيمت ازميان رفتن سرمايه گذاريهاي آنان نيز تمام مي شود .براي اينکه بتوانيم از نظر وسعت مراتع بيمه شده به حد مطلوبي
برسيم نياز به شناسايي وبررسي عوامل موثر بر رضايت مندي مشتريان در حوزه مرتع مي باشيم و از طرف ديگر اکنون که در
اقتصاد جهاني مشتريان بقاي سازمان را رقم مي زنند ،سازمانها ديگر نمي توانند به انتظارات و خواسته هاي مشتريان بي اعتنا
باشند آنها بايد همه توانمنديهاي خود را متوجه رضايت مشتري کنند چرا که تنها منبع بر گشت سرمايه مشتريان هستند.
اهمیت و ضرورت انجام تحقیق
اگر نظام بيمه اي در جهان ،با در نظر گرفتن تجربه طوالني آن بررسي شود ،نشان مي دهد که بيمه دقيقاً با هدفي اقتصادي به
وجود آمده و در زمينه هاي مختلف اقتصادي از جمله ايجاد امنيت ،سرمايه گذاري ،هدايت سرمايه ها ،توزيع در آمد نقش
مهمي را به عهده دارد .امروزه تامين نياز غذايي جامعه از مهمترين مسائل کشور هاست ،افزايش توليد وافزايش بازده محصوالت
مرتعي در گرو سرمايه گذاري و ورود تکنولوژي مناسب در اين بخش است (اميني و رمضاني .)5832،يکي از عواملي که در اين
زمينه بسيار حياتي است ،سنجش رضايتمندي و آگاهي از انتظارات و خواسته هاي بيمه گذاران به وسيله خود آنها است و با
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درگير کردن مرتعداران در اين گونه ارزيابي ها ،آنها مي تواند اطالعات ناب وتازه اي از تجاربشان را درباره عملکرد بيمه ارائه
دهند اين اطالعات وپيشنهادات نيز مي توانند در تدوين قوانين سودمند و در بهبود فعاليتها موثر باشد؛ زيرا نارضايتي مشتري
پيامدهاي سنگين وپرهزينه اي براي سازمان خواهد داشت .از آنجا که هدف بيمه ،تامين امنيت خاطر بيمه گذاران است و
نوعي خدمت گري و خدمت رساني به افراد جامعه به حساب مي آيد لذا صندوق بيمه محصوالت کشاورزي بايد در ارائه خدمات
بيمه اي به صورت بهينه منطبق با انتظارات و توقعات مرتعداران اقداماتي انجام دهد تا به هدف اصلي که " کسب رضايت بيمه
گذار" است نائل شود .در اين صورت مرتعداران رضايتمند همچون نيروهاي تبليغي وترويجي کار آمدي باعث نشر وگسترش
بيمه در ميان يکايك مرتعداران خواهند شد.
اهداف تحقیق
هدف کلي اين تحقيق سنجش ميزان رضايتمندي مرتعداران از بيمه مرتع استان اصفهان پرداخته است و اهداف اختصاصي آن
شامل موارد ذيل مي باشد:
 -5بررسي ويژگيهاي شخصي مرتعداران مورد مطالعه
 -2بررسي عوامل موثر بر رضايت مندي مرتعداران از بيمه مراتع
 -8بررسي و شناسايي موانع ومحدوديت ها بر رضايت مندي مرتعداران از بيمه مراتع
 -1بررسي عوامل اقتصادي واجتماعي بر رضايت مندي مرتعداران نسبت به بيمه مراتع
 -1بررسي و اولويت بندي ديدگاه مرتعداران در خصوص ميزان رضايت مندي از بيمه مراتع
 -5ارائه راهکارهاي مناسب جهت افزايش رضايت مندي مرتعداران از بيمه مراتع با توجه به عوامل موثر بر رضايت مندي از
بيمه مراتع
بیمه مراتع
از واژه بيمه ،مفاهيم و تعاريف مختلفي در فرهنگ لغات بکاربرده شده است .در فرهنگ معين بيمه عملي است که اشخاص با
پرداخت وجهي قرار دادي منعقد کنند که در صورتيکه موضوع بيمه به نحوي از انحاء در مخاطره افتد شرکت بيمه از عهده
خسارت برآيد ( .چيذري و قالوند .)5832،بيمه مراتع يکي از عوامل مهم در توسعه و رونق بخش کشاورزي و دامپروري مي
باشد .اين تکنولوژي با پيامدهاي مثبت و سازنده خود قادر خواهد بود ،عواملي همچون افزايش توليد ،دسترسي به اعتبارت،
آرامش واطمينان زايي به کاربران مرتع را تسريع سازد .که حاصل اين اطمينان زايي با توجه به اهميت توضيح داده شده مرتع
در ابعاد اقتصادي واجتماعي و غيره باعث رونق در بخش مرتع و افزايش توليدات مرتعي مي شود .لذا اکثر دولتها جهت
موفقيت در بخش منابع طبيعي وکشاورزي خود سعي بر آن دارند ،اين تکنولوژي توسط مرتعداران سريعتر و بيشتر پذيرفته
شود .و اين فناوري همچون نوآوري هاي ديگر بايستي موجبات رضايت خاطر آن ها را فراهم آورد تا خواستها ونيازهاي آنان
برطرف شود .همچنين با توجه به بحث مشتري و مشتري مداري که بقاي هر سازماني را تامين مي کند اشاره به اين نکته که
فرآيند مشتري مداري بر طرف کردن خواست ها ونيازهاي مشتري را در اولويت امور خود قرار مي دهد.جهت موفقيت در اين
فرايند پيمايش مشتري مدار بسيار ضروري وتوجيه پذير مي باشد .ضمن اينکه توجه به اين موضوع گام موثري در ديدگاه
صندوق بيمه کشاورزي نسبت به مرتعداران دارد لذا موجب سود آوري براي سازمان و همچنين موجبات رضايت مرتعداران را
فراهم مي آورد.
رضایتمندی و اهمیت آن در بیمه مراتع
رضايتمندي از سوي محققين مختلف تعبير ومعناي گوناگوني دارد .اين کلمه در رشته هاي گوناگون نيز مفاهيم متفاوتي دارد.
مفهوم رضامندي( )SATISFACTIONدر فرهنگ  OXFORDيعني"يك احساس خوب هنگاميکه چيزي که شما مي خواهيد،
اتفاق افتاده يا حالت رضايت از ارضاء يك نياز يا ميل" .رضامندي بعنوان اساس استقالل مشتري عمل مي کند( Choi
.)etal,2004رضامندي نوعي ارزيابي از تجربه مي باشد( .)Auh&Johnson,2004اکنون که در اقتصادي جهاني مشتريان
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بقاي سازمان را رقم مي زنند ،سازمانها نمي توانند به انتظارات وخواسته هاي مشتريان بي تفاوت باشند .آنها بايد همه فعاليتها
و توانمنديهاي خود را متوجه رضايت مشتري کنند چرا که تنها منبع برگشت سرمايه مشتريان هستند(عالي .)5835،برطبق
عقيده مديريت رضايت ارباب رجوع شاخصي مهم براي تشخيص کيفيت برنامه هاي ارائه شده و نقدي بر ارزيابي اثر بخش
سازمان است()Radhakrishna,2002
به نقل از  Radhakrishnaسنجش رضايتمندي مشتري مزاياي براي سازمان مربوطه دارد که عبارتند از :
-5ارباب رجوع ها تفاوتهابي ايجاد شده توسط برنامه هاي سازمان را در جامعه مشخص مي کنند.
 -2همچون مکانيسمي براي نشان دادن نوع و ميزان سودمندي فعاليتهاي سازمان عمل مي کنند.
 -8به شناخت نقاط ضعف وقوت سازمان بمنظور بهبود وضعيت موجود کمك مي کند .
 -1در نهايت منجر به شناخت برنامه هاي موفق ساليانه سازمان مي شوند(. )Radhakrishna,2002
باز خورد حاصل از اطالعات به دست آمده از اين پيمايش هاي مشتري مدار دو عامل مهم را براي سازمانها فراهم مي کند:
-5حجم گسترده اي از اطالعات را براي کارمندان ،به منظور بر آورده کردن خواسته ها و نيازهاي ارباب رجوع و بهبود عملکرد
کارکنان بوجود مي آورد.
-2اطالعات حاصل از اين پيمايش ها به قانون گذاران نيز فرصتي جهت تهيه دستورالعملهايي براي بهبود برنامه فراهم مي سازد
).(Warnock,1992;Livestock,2000;Radhakrishna,2002
سوابق موضوعي تحقیق
در تحقيقي که در بين کشاورزان استانهاي چهارمحال بختياري و اصفهان انجام گرفت بين متغير ميزان در آمد و اندازه زمين،
پرداخت به موقع خسارت و گرايش به مشارکت در برنامه هاي بيمه رابطه معني داري وجود داشت( .آل ابراهيم دهکردي
وهمکارن .)5835،ويليا مز وهمکاران نيز در پژوهش خود نشان دادند که با تغيير ميزان حق بيمه مي توان بهره برداران داراي
درجه ريسك گريزي متفاوت را به پذيرش بيمه زارعي متمايل کرد (چيذري و قالوندي .)5832،در تحقيقي که شريك و
همکاران تحت عنوان "عوامل تاثير گذار بر روي تصميمي گيري کشاورزان براي بيمه محصوالت کشاورزي" انجام دادند
عواملي چون ريسك پذيري کشاورزان ،ويژگي هاي شغلي فرد ،اندازه مزارع ،سابقه خطر در مزرعه و ويژگيهاي شخصي (سن
،سواد و )...بر تصميمات کشاورزان در مشارکت در طرحهاي بيمه را موثر دانستند( .)Shrrick et al,2004تحقيق ديگري با هدف
" بررسي عوامل موثر بر گسترش و توسعه بيمه گندم از ديدگاه کارشناسان بيمه و کشاورزان " در استان گلستان انجام گرفت .
نتايج اين تحقيق نشان مي دهد  :شناخت و آگاهي کشاورزي ،انجام تعهدات و ارائه خدمات به مشتريان در گسترش و توسعه
بيمه در بين کشاورزان موثر بوده است .همچنين از ديدگاه آنها مبلغ حق بيمه و نحوه محاسبه آن و نيز نوع خدمات بيمه اي
که صندوق بيمه ارائه مي دهد نقش مهمي در گسترش و توسعه بيمه در بين کشاورزان گندمکار مورد مطالعه داشته است .در
اين تحقيق توصيه شده است که براي پذيرش بيمه ،سياستهاي بيمه اي نظير  :تنوع پوشش بيمه اي  ،متناسب وعادالنه بودن
حق بيمه ،پرداخت غرامت به موقع به کشاورزان بيمه گزار خسارت ديده بيشتر مورد توجه قرار گيرد( .چيذري و
قالوندي .)5832،اسميت و باکوئي در تحقيقي بر روي گندمکاران ايالت مونتانا ،متغيير هاي چون ميزان سطح پوشش بيمه اي،
ميزان تحصيالت کشاورزان ،نرخ حق بيمه و سابقه خطر پذيري کشاورزان را در مشارکت آنها در طرحهاي بيمه موثر دانستند.
در مطالعه اي تحت عنوان "بررسي عوامل شخصيتي موثر بر نوگرايي در پذيرش طرح بيمه محصوالت کشاورزي" که در استان
خوزستان انجام شد؛ بين متغييرهاي سن ،سواد ،تعداد اعضاء خانوار ،ميزان استفاده از رسانه هاي انبوهي ،ميزان اطالعات و
آگاهي کشاورزان در مورد اهميت بيمه با پذيرش بيمه رابطه معني داري حاصل نشد .ولي بين متغيرهاي سابقه کار ،ميزان
زمين زير کشت ،وسعت اراضي کشاورزي ،ميزان ارتباط با کشاورزان و مروجين و صفات شخصيتي در پذيرش بيمه محصوالت
کشاورزي رابطه مثبت و معني داري وجود داشت (تيرايي ياري .)5835،يغوبي در مطالعه اي تحت عنوان " بررسي عوامل موثر
در پذيرش و عدم پذيرش بيمه دام روستايي" در استان اصفهان به اين نتيجه رسيد که بين بيمه شدگان و بيمه نشدگان از
نظر متغير هاي تعداد دام ،ميزان در آمد ،تلفات دام و ارتباط با کانالهاي ارتباطي ،ميزان وام و اگاهي نسبت به طرح بيمه دام
اختالف معني داري وجود دارد .نتايج تحقيق سرا و همکاران در ايالت کانزاس آمريکا نشان مي دهد که کاهش تقاضا براي بيمه
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محصوالت کشاورزي با ميزان حق بيمه رابطه دارد .مسئله ديگر سوبسيدهاي دولت بوده است ،اين سوبسيدها باعث مي شوند
که کشاورزان نسبت به تغييرات حق بيمه ها خيلي حساس نباشند( .)Serra et al,2003در مطالعه اي که در بانك کشاورزي به
منظور تعيين عوامل موثر بررضايت مشتريان انجام گرفت هفت متغيير در رضامندي مشتريان موثر شناخته شد .که عبارتند از:
 -5طرز رفتار ونحوه برخورد کارکنان شعب با مشتريان بانك -2 .جوابگويي  -8سود و تهسيالت  -1سرعت در انجام کار -1
کيفيت ارائه خدمات  -5موقعيت مکاني مناسب بانك  -7کيفيت ارسال حواله(رسول اف وهمکاران .)5830،در تحقيق که
توسط اميني در مورد رضايتمندي بيمه گزاران از شرکت هاي بيمه انجام داد؛ متغيرهاي تعامل مناسب کارکنان با بيمه گزاران،
تعيين حق بيمه با توجه به قدرت خريد بيمه گزار ،دسترسي آسان و بي دردسر به خدمات بيمه ،تنوع بيمه نامه ها و نوع
پوشش و اطالع و تبليغات مناسب بر رضايتمندي بيمه گذاران موثر شناخته شد.
روش تحقیق
روش تحقيق مورد استفاده در اين پژوهش از نوع کاربردي و به روش توصيفي – همبستگي مي باشد .تحقيق حاضر به شيوه
اسنادي و ميداني انجام شده است .جامعه آماري اين تحقيق شامل مرتعداران بيمه گذاري مي باشد که از سال5831تا 5833
تحت پوشش بيمه مراتع در استان اصفهان قرار گرفته اند و تعداد آنان  823نفر مي باشد و بر اساس فرمول کوکران تعداد 598
نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب شده است .روش نمونهگيري به صورت تصادفي نسبي بوده است .به منظور تعيين روايي
پرسشنامه ،از نقطه نظرات و پيشنهادهاي اساتيد گروه ترويج و آموزش کشاورزي ،محققان و کارشناسان صندوق بيمه
محصوالت کشاورزي و کارشناسان بخش مرتع سازمان جنگلها و مراتع و آبخيزداري کشور استفاده شد .نتايج حاصل از اعتبار
پرسشنامه با توجه به آزمون آلفاي کرنباخ نشان داد که ضريب اعتبار قسمت هاي مختلف پرسشنامه بيشتر از  0/39شده است
که قابل قبول مي باشد  .متغير وابسته اين تحقيق عبارت از ميزان رضايت مندي مرتعداران از بيمه مراتع مي باشد و متغيرهاي
مستقل اين تحقيق شامل :سن ،جنسيت ،وضعيت تاهل ،سطح تحصيالت ،سابقه مرتعداري ،مساحت مراتع ،درآمد ساالنه از
شغل مرتعداري ،تسهيالت حمايتي ،دفعات تماس کارشناسان صندوق بيمه با مرتعداران ،دفعات شرکت در دوره هاي آموزشي،
ميزان روان بودن امور اداري خدمات بيمه مراتع در مرحله عقد قرار داد ،عادالنه بودن ميزان حق بيمه تعيين شده نسبت به
درآمد مرتعداران ،مطلوب بودن شرايط و مقررات وضع شده در بيمه نامه ها ،ميزان تنوع خطرات زير پوشش بيمه مراتع،
پرداخت به موقع غرامت به مرتعداران بيمه گذار خسارت ديده ،ميزان دسترسي آسان و سريع مرتعداران بيمه گذار به صندوق
بيمه ،وجود جو اطمينان و اعتماد بين بيمه گذار و بيمه گر ،ميزان کمك يارانه اي دولت به مرتعداران در خصوص بيمه مراتع،
ارزيابي و برآورد خسارات بطور دقيق و به موقع توسط بيمه گر ،بکارگيري سازکارهاي مناسب در زمينه اعمال نظارت بر بيمه
مراتع ،ميزان اعطاي تخفيف حق بيمه به بيمه گذاران خسارت نديده در طول مدت اعتبار بيمه نامه قبلي مي باشد .در تحليل
استنباطي تحقيق حاضر از ضريب همبستگي اسپيرمن ،آزمون هاي من وايت ني و رگرسيون چند متغيره استفاده شد.
نتایج تحقیق
الف ) نتایج حاصل ازیافته های توصیفي
متوسط سن مرتعداران مورد مطالعه در اين تحقيق  15سال و بيشترين فراواني مربوط به طبقه سني  15تا  50سال بوده است.
حدود  90درصد از مرتعداران مورد مطالعه مرد و  35درصد آنان متاهل بوده اند و بيش از نيمي از مرتعداران مورد مطالعه
( )%15/1داراي تحصيالتي در حد ابتدايي بوده اند و 23درصد نيز بي سواد بوده اند .همچنين  51درصد آنان داراي تحصيالت
راهنمايي55 ،درصد داراي تحصيالت دبيرستاني 7/1 ،درصد داراي تحصيالت ديپلم و  8درصد نيز داراي تحصيالت باالتر از
ديپلم بوده اند .بنابراين مي توان اظهار نمود که اکثر مرتعداران مورد مطالعه کم سواد بوده اند که بايستي با همکاري نهضت
سواد آموزي و وزارت آموزش و پرورش تمهيدات الزم در اين خصوص انديشيده شود .نتايج نشان داد که متوسط سابقه
مرتعداري افراد مورد مطالعه در اين تحقيق  29سال بوده که از اين لحاظ داراي تجربه خوبي در زمينۀ مرتعداري بوده اند.
متوسط ميزان مرتع مرتعداران در اين تحقيق  121هکتار بوده است که حدود  10درصد از مرتعداران مورد مطالعه داراي
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مراتعي از نوع ييالقي 82 ،درصد داراي مراتعي از نوع قشالقي و حدود  51درصد افراد نيز داراي مراتعي از نوع ميان بند بوده
اند و بقيه نيز داراي مراتع هاي مختلط بوده اند .مرغوبيت مراتع  50درصد از افراد مورد مطالعه در حد متوسط ،حدود 27/1
درصد از نوع خوب و خيلي خوب و حدود  52/1درصد از نوع فقير و خيلي فقير بوده است .همچنين متوسط درآمد ساليانه
خانوار مرتعداران مورد مطالعه از مرتع برابر 50/119/035ريال و بيشترين فراواني مربوط به طبقه  1/000/000ريال و کمتر
بوده است .بررسي ها نشان داد که متوسط ميزان مرتع تحت پوشش بيمه مرتعداران مورد مطالعه در سال گذشته برابر 123
هکتار و متوسط ميزان مرتع خسارت ديده افراد مورد مطالعه در طول سال گذشته برابر 111هکتار بوده است .نتايج نشان مي
دهد که از مجموع کساني که مراتع آنان خسارت ديده است حدود  70درصد از صندوق بيمه غرامت دريافت نموده اند وحدود
 80درصد نيز عنوان داشته اند که از صندوق بيمه غرامت دريافت نکرده اند .الزم به توضيح مي باشد که اکثر اين افراد بابت
خشکسالي غرامت دريافت نموده اند .بررسي ها نشان داد که غرامت دريافت شده تا حدودي توانسته است که خسارات وارده
به مراتع افراد مورد مطالعه را تامين نمايد .همچنين فعاليت هاي صندوق بيمه تا حدودي توانسته است انتظارات و خواسته
هاي مرتعداران را در زمينۀ بيمه مراتع برآورده سازد .حدود  35درصد از افراد مورد مطالعه با بيشترين فراواني عنوان داشته اند
که قصد دارند قرار داد بيمه مراتع خود در سال آينده را تمديد نمايند .بررسي ها نشان داد که حدود  52درصد از تسهيالت
بانکي نظير وام  ،نهاده ها و ساير امکانات در خصوص مرتعداري استفاده کرده اند .که الزم است تمهيدات الزم در اين خصوص
انديشيده شود .اکثر مرتعداران ( )%37/1اظهار داشته اند که حق بيمه خود را به صورت نقد پرداخت مي نمايند که الزم است
صندوق بيمه براي دريافت حق بيمه به صورت اقساط نيز تسهيالت الزم را فراهم نمايد.
نتايج نشان داد که متوسط تعداد دفعات تماس مرتعداران با کارشناسان صندوق بيمه 1 ،بار در طول سال بوده است .حدود
نيمي ( ) %12از مرتعداران مورد مطالعه اظهار داشته اند که در منطقه آنان دوره هاي آموزشي در زمينۀ بيمه مراتع برگزار شده
است وحدود  13درصد افراد نيز عدم برگزاري دوره آموزشي بيمه مراتع را در منطقه خاطر نشان کرده اند .از مجموع کساني
که در دوره هاي آموزشي شرکت نموده اند حدود  71/1درصد از افراد مورد مطالعه با بيشترين فراواني در  5دوره آموزشي در
زمينه بيمه مراتع شرکت نموده اند .ضمن اينکه حدود  17/1درصد افراد مورد مطالعه در هيچ دورۀ آموزشي شرکت نداشته اند
که الزم است در اين خصوص برنامه ريزي الزم صورت گيرد.
نتايج نشان داد که ميزان رضايت مرتعداران به ترتيب در زمينه هاي :نحوه برخورد کارکنان صندوق بيمه ،از نحوه اطالع رساني
صندوق در خصوص بيمه مراتع ،روان بودن خدمات اداري صندوق بيمه در خصوص بيمه مراتع ،نحوه ارزيابي خسارات توسط
کارشناسان صندوق بيمه ،دسترسي سريع و آسان به خدمات بيمه اي صندوق بيمه ،نحوه نظارت و کنترل صندوق بيمه ،ميزان
ارتباط کارشناسان صندوق بيمه با مرتعداران بيمه گذار ،برگزاري دوره هاي آموزشي توسط صندوق بيمه براي مرتعداران در
حد متوسط رو به باال و قابل قبول بوده است ولي ميزان رضايت آنان در زمينه هاي :ميزان تعرفه و حق بيمه تعيين شده توسط
صندوق بيمه ،قوانين و مقررات وضع شده در قرارداد يا بيمه نامه ،تنوع خطرات زير پوشش صندوق بيمه  ،نحوه اعطاي تخفيف
به بيمه گذاران خسارت نديده و به ويژه پرداخت به موقع غرامت توسط صندوق بيمه در حد قابل قبولي نبوده است .بررسي ها
نشان داد که ميزان استفاده صندوق بيمه از شيوه هاي آموزشي و ترويجي نظير :کالسهاي آموزشي – ترويجي ،بازديد هاي
گروهي ،نمايش فيلم هاي آموزشي ويديوئي ،مجالت و نشريات ترويجي ،برنامه هاي آموزشي راديويي ،تماس کارشناسان
صندوق بيمه با مرتعداران و استفاده از برنامه هاي آموزشي تلويزيوني براي آموزش مرتعداران در خصوص بيمه مراتع در منطقه
مورد مطالعه در حد کم و غير قابل قبول بوده است که بايستي تمهيدات الزم در اين خصوص انديشيده شود.
نتايج نشان داد که جو اطمينان و اعتماد بين بيمه گذار و بيمه گر ،روان سازي امور اداري خدمات بيمه مراتع در مرحله عقد
قرار داد ،ارزيابي و برآورد خسارات بطور دقيق و به موقع و عادالنه و نيز سازکارهاي مناسب در زمينه اعمال نظارت بر بيمه
مراتع توسط صندوق بيمه در حد متوسط رو به باال مورد توجه قرار گرفته است و قابل قبول مي باشد .ولي ميزان رعايت يا
توجه به ساز و کارهاي بيمه اي مراتع در زمينه هاي :مطلوب بودن شرايط و مقررات وضع شده در قراردادها و بيمه نامه ها،
کمك يارانه اي دولت به مرتعداران در خصوص بيمه مراتع ،عادالنه بودن ميزان حق بيمه تعيين شده با توجه به درآمد
مرتعداران ،دسترسي آسان و سريع مرتعداران بيمه گذار به صندوق بيمه ،تنوع خطرات زير پوشش بيمه مراتع ،اطالع رساني و
اشاعه فرهنگ بيمه مراتع توسط د ستگاه بيمه گر ،اعطاي تخفيف حق بيمه به بيمه گذاران خسارت نديده و پرداخت به موقع
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غرامت به مرتعداران بيمه گذار خسارت ديده در حد قابل قبولي نبوده است که که بايستي توجه کافي از سوي مسئولين
صندوق بيمه به آنها شود.بررسي نظرات مرتعداران مورد مطالعه نشان داد که مهمترين راهکار پيشنهادي براي افزايش
رضامندي از بيمه عبارت از اعمال سياست هاي تشويقي براي مرتعداران بيمه شده مي باشد .همچنين به ترتيب :سهولت در
پرداخت غرامت به مرتعداران خسارت ديده ،افزايش ميزان غرامت پرداختي به مرتعداران ،دريافت حق بيمه مراتع به صورت
اقساط ،پرداخت تسهيالت بانکي و ساير نهاده ها به شرط قرارداد با بيمه و واگذاري امور اجرايي بيمه محصوالت به بخش
خصوصي از ديگر راهکارهاي پيشنهادي براي افزايش رضامندي از بيمه عنوان شده است.
در خصوص اولويت بندي موانع و محدوديت هاي رضايت مندي از بيمه مراتع ،نتايج نشان داد که مهمترين مانع رضايت مندي
از بيمه مراتع ،پوشش ندادن تمام خطرات توسط بيمه مراتع بوده است که در اولويت اول قرار دارد .همچنين به ترتيب :پائين
بودن غرامت هاي پرداختي توسط بيمه براي مراتع ،عدم اعطاي تخفيف حق بيمه به مرتعداران بيمه گذارخسارت نديده ،عدم
کمك يارانه اي دولت به مرتعداران در خصوص بيمه مراتع ،زياد بودن حق بيمه ،متناسب نبودن حق بيمه تعيين شده با توجه
به درآمد مرتعداران ،مطلوب نبودن مقررات وضع شده درقراردادها و بيمه نامه ها ،عدم اطالع رساني و اشاعه فرهنگ بيمه
توسط دستگاه بيمه گر  ،عدم پرداخت به موقع غرامت به مرتعداران بيمه گذارخسارت ديده ،عدم ارزيابي و برآورد دقيق ،به
موقع و عادالنه خسارات ،روان نبودن امور اداري خدمات بيمه مرتع در مرحله عقد قرار داد ،عدم ساز و کارهاي مناسب در
زمينه اعمال نظارت بر بيمه ،عدم حضور به موقع کارشناسان ارزياب صندوق بيمه در محل و عدم دسترسي سريع و آسان بيمه
گذاران به صندوق بيمه از ديگر موانع و محدوديت هاي رضايت مندي از بيمه مراتع عنوان شده اند .نتايج نشان داد که
موثرترين عامل در افزايش رضامندي مرتعداران بيمه گذار از بيمه مراتع،کمك يارانه اي دولت به مرتعداران در خصوص بيمه
مراتع ،ايجاد جو اطمينان و اعتماد بين بيمه گذار و بيمه گر ،اطالع و آگاهي از فوائد بيمه مراتع ،کوتاهتر نمودن فرآيند
پرداخت غرامت از طريق حضور به موقع کارشناسان ارزياب صندوق ،دسترسي آسان و سريع بيمه گذاران به مراکز صندوق
بيمه ،ارزيابي عادالنه و دقيق خسارت وارده به مرتعداران بيمه گذار و ايجاد انگيزه در مرتعداران جهت بيمه کردن مراتع مي
باشد که بايد از سوي مسئولين مورد توجه قرار گيرند.
ب ) نتایج حاصل از یافته های تحلیلي
نتايج حاصل از ضريب همبستگي بين متغيرها نشان داد که رابطه بين متغير هاي :سن ،سطح تحصيالت درآمد ساالنه از شغل
مرتعداري ،دفعات تماس کارشناسان صندوق بيمه با مرتعداران ،ميزان روان بودن امور اداري خدمات بيمه مراتع در مرحله عقد
قرار داد ،عادالنه بودن حق بيمه تعيين شده نسبت به درآمد مرتعداران مطلوب بودن مقررات وضع شده در بيمه نامه ها ،ميزان
تنوع خطرات زير پوشش بيمه مراتع ،پرداخت به موقع غرامت به مرتعداران بيمه گذار خسارت ديده ،دسترسي آسان و سريع
مرتعداران بيمه گذار به صندوق بيمه وجود جو اطمينان و اعتماد بين بيمه گذار و بيمه گر ،کمك يارانه اي دولت به مرتعداران
در خصوص بيمه مراتع ،ارزيابي و برآورد خسارات بطور دقيق و به موقع توسط بيمه گر ،بکارگيري سازکارهاي مناسب در زمينه
اعمال نظارت بر بيمه مراتع ،اعطاي تخفيف حق بيمه به بيمه گذاران خسارت نديده با ميزان رضايت مندي از بيمه مراتع
مثبت و معني داري شده است .تحقيقات انجام شده توسط نيکوئي و ترکمني( )5835و( )Shrrick et al,2004نشان داد که بين
متغير سن و رضايتمندي از بيمه رابطه مثبت وجود دارد .بررسي هاي صورت گرفته توسط نيکوئي و ترکمني(،)5835
( )Shrrick et al,2004نشان داد که بين متغير سطح تحصيالت و رضايت مندي از بيمه رابطه مثبت وجود دارد .تحقيقات
صورت گرفته توسط نيکوئي و ترکمني( )5835پوزش ( )5835نشان داد بين متغير سابقه و رضايت مندي از بيمه رابطه معني
دار وجود دارد .بررسي هاي صورت گرفته توسط تيرايي ياري ( )5835و ( )Wittayagone,1999نشان مي دهد بين متغير
دفعات تماس کارشناسان بيمه با بيمه گذاران و رضايت مندي از بيمه رابطه معني دار وجود دارد .تحقيقات صورت گرفته
توسط رسول اف و همکاران ( )5830نشان داد که بين متغير روان بودن امور اداري خدمات بيمه و رضايت مندي از بيمه رابطه
مثبت وجود دارد .بررسي هاي صورت گرفته توسط اميني ( ،)5877چيذري و قالوندي( )5832و ( )Wittayagone,1999نشان
مي دهد بين متغير عادالن بودن حق بيمه و رضايتمندي از بيمه رابطه مثبت وجود دارد .بررسي هاي صورت گرفته توسط
)(Shrrick et,2003نشان داد که بين مطلوب بودن شرايط و مقررات وضع شده در بيمه نامه ها و ميزان رضايت مندي
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مرتعداران از بيمه مراتع رابطه مثبت وجود دارد .تحقيقات صورت گرفته توسط چيذري و قالوندي( )5832اين مطلب را مورد
تائيد قرار داده اند که بين ميزان تنوع خطرات زير پوشش بيمه مراتع و رضايت مندي مرتعداران از بيمه مراتع رابطه مثبت
وجود دارد .بررسي هاي صورت گرفته توسط رسول اف و همکاران ( ،)5830چيذري و قالوند ( )5832نشان داد که بين متغير
پرداخت به موقع غرامت به مرتعداران بيمه گذار خسارت ديده و رضايت مندي از بيمه رابطه مثبت وجود دارد .بررسي هاي
صورت گرفته توسط رسول اف و همکاران ( )5830نيز اين مطلب را مورد تائيد قرار داده اندکه بين ميزان دسترسي آسان و
سريع مرتعداران بيمه گذار به صندوق بيمه و ميزان رضايتمندي آنان از بيمه مراتع رابطه مثبت وجود دارد .بررسي هاي صورت
گرفته توسط )(Serra etal 2003نشان داد که بين ميزان کمك يارانه اي دولت به مرتعداران در خصوص بيمه مراتع و ميزان
رضايت مندي مرتعداران از بيمه مراتع رابطه مثبت وجود دارد .تحقيقات انجام شده توسط رسول اف و همکاران (،)5830
چيذري و قالوندي( ،)5832نشان داد بين متغير ارزيابي و برآورد خسارات بطور دقيق و به موقع توسط بيمه گر و رضايت
مندي از بيمه رابطه معني دار وجود دارد که تحقيق حاضر نيز آن را مورد تائيد قرار داده است .تحقيقات انجام شده توسط
رسول اف و همکاران ( )5830و چيذري و قالوندي( )5832مطلب مذکور را مورد تائيد قرار داده اند که بين ميزان اعطاي
تخفيف حق بيمه به بيمه گذاران خسارت نديده در طول مدت اعتبار بيمه نامه قبلي و ميزان رضايت مندي مرتعداران از بيمه
مراتع رابطه مثبت وجود دارد .که تمام موارد مذکور در تحقيق حاضر نيز به تائيد رسيده است .همچنين بررسي هاي انجام
گرفته توسط تيرايي ياري ( )5835و ( )Sadighi,2003نشان مي دهد بين متغير مساحت و رضايت مندي از بيمه رابطه مثبت
وجود دارد که درتحقيق حاضر اين مطلب مورد تائيد قرار نگرفته است.
جدول : 1خالصه نتایج ضریب همبستگي اسپیرمن برای تعیین رابطه بین متغیرها بر میزان رضایت مندی مرتعداران از بیمه مراتع
شماره
فرضيه

متغير مستقل

متغير وابسته

rs

P

5
2
8
1
1
7
3
9
50
55
52
58
51
51
55
57
53
59

سن
سطح تحصيالت
سابقه مرتعداري
مساحت مراتع
درآمد ساالنه از شغل مرتعداري
دفعات تماس کارشناسان صندوق بيمه با مرتعداران
دفعات شرکت در دوره هاي آموزشي
ميزان روان بودن امور اداري خدمات بيمه مراتع
عادالنه بودن حق بيمه تعيين شده نسبت به درآمد مرتعداران
مطلوب بودن مقررات وضع شده در بيمه نامه ها
ميزان تنوع خطرات زير پوشش بيمه مراتع
پرداخت به موقع غرامت به مرتعداران بيمه گذار خسارت ديده
دسترسي آسان و سريع مرتعداران بيمه گذار به صندوق بيمه
وجود جو اطمينان و اعتماد بين بيمه گذار و بيمه گر
کمك يارانه اي دولت به مرتعداران در خصوص بيمه مراتع
ارزيابي و برآورد خسارات بطور دقيق و بموقع توسط بيمه گر
بکارگيري سازکارهاي مناسب در زمينه اعمال نظارت بر بيمه
اعطاي تخفيف حق بيمه به بيمه گذاران خسارت نديده

رضايت مندي از بيمه مراتع
رضايت مندي از بيمه مراتع
رضايت مندي از بيمه مراتع
رضايت مندي از بيمه مراتع
رضايت مندي از بيمه مراتع
رضايت مندي از بيمه مراتع
رضايت مندي از بيمه مراتع
رضايت مندي از بيمه مراتع
رضايت مندي از بيمه مراتع
رضايت مندي از بيمه مراتع
رضايت مندي از بيمه مراتع
رضايت مندي از بيمه مراتع
رضايت مندي از بيمه مراتع
رضايت مندي از بيمه مراتع
رضايت مندي از بيمه مراتع
رضايت مندي از بيمه مراتع
رضايت مندي از بيمه مراتع
رضايت مندي از بيمه مراتع

*0/517
**0/287
0/589
0/097
**0/291
*0/557
0/591
**0/171
**0/129
*0/570
**0/170
**0/135
*0/531
*0/119
**0/257
**0/172
**0/159
*0/551

0/017
0/005
0/055
0/591
0/000
0/021
0/071
0/000
0/000
0/022
0/000
0/000
0/052
0/000
0/008
0/000
0/000
0/027

**= P >1/10

*= p >1/10

نتايج آزمون من وايت ني نشان داد که بين مرتعداراني که از تسهيالت حمايتي استفاده نموده اند و سايريني که استفاده نکرده
اند از نظر ميزان رضايت مندي از بيمه مراتع اختالف معني داري وجود دارد .بررسي هاي صورت گرفته توسط يغوبي فراني
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( )5879اين مطلب را تائيد نموده است و تحقيق حاضر همسو با تحقيقات قبلي بوده است .ولي بين ميزان رضايت مندي

مرتعداران بيمه گذار از بيمه مراتع بر اساس جنسيت و وضعيت تاهل اختالف معني داري مشاهده نگرديده است.
جدول : 2نتایج حاصل از آزمون من وایت ني در خصوص اختالف میانگین میزان رضایت مندی مرتعداران بر اساس تسهیالت حمایتي،
جنسیت وتاهل
متغير وابسته

ميانگين دو گروه مستقل

U

Z

sig

تسهيالت حمايتي

استفاده 552/51 :
عدم استفاده31/51 :

*5099/1

-2/515

0/003

جنسيت

مرد97/92:
زن5115 :

5233

-0/320

0/152

وضعيت تاهل

متاهل95/97:
مجرد507/51:

5595/1

-5/110

0/517

*= P >1/10

در تحقيق حاضر براي بررسي تاثير متغيرهاي مستقل تحقيق بر ميزان رضايت مندي مرتعداران از بيمه مراتع از رگرسيون
چندگانه به روش گام به گام استفاده گرديد که شش متغير وارد معادله رگرسيون چند گانه گرديدند که به ترتيب ذکر مي
کردند .در گام اول ،اولين متغيري که وارد معادله گرديد x10يعني ارزيابي خسارات بطور دقيق و بموقع توسط بيمه گر بود که
اين بدان مفهوم است که متغير مزبور بيشترين تاثير را داشته است ،لذا با مشاهده ضريب تعيين در جدول شماره 8 :مي توان
اظهار کرد که متغير x10يعني ارزيابي خسارات به طور دقيق و به موقع توسط بيمه گر به تنهايي حدود  19درصد تغييرات در
متغير وابسته ميزان رضايت مندي مرتعداران از بيمه مراتع را باعث شده است .در گام دوم ،پس از ارزيابي خسارات بطور دقيق
و بموقع توسط بيمه گر ،متغير  x14يعني تنوع خطرات زير پوشش بيمه مراتع وارد معادله شد .بر اساس يافته هاي موجود
متغيرهاي  x10و  x12حدود  11درصد از تغييرات متغير وابسته ميزان رضايت مندي مرتعداران از بيمه مراتع را باعث شده
اند .در گام سوم  ،پس از متغيرهاي ارزيابي خسارات بطور دقيق و بموقع توسط بيمه گر و تنوع خطرات زير پوشش بيمه مراتع،
متغير  x14يعني دسترسي آسان و سريع بيمه گذار به صندوق بيمه وارد معادله شد .بر اساس يافته هاي موجود متغيرهاي
 x12 ،x10و  x14حدود  13درصد از تغييرات متغير وابسته ميزان رضايت مندي مرتعداران از بيمه مراتع را باعث شده اند .در
گام چهارم  ،پس از متغيرهاي ارزيابي خسارات بطور دقيق و بموقع توسط بيمه گر ،تنوع خطرات زير پوشش بيمه مراتع و
دسترسي آسان و سريع بيمه گذار به صندوق بيمه متغير  x9يعني روان بودن امور اداري خدمات بيمه مراتع وارد معادله شد.
بر اساس يافته هاي موجود متغيرهاي  x14 ،x12 ،x10و  x9حدود  52درصد از تغييرات متغير وابسته ميزان رضايت مندي
مرتعداران از بيمه مراتع را باعث شده اند .در گام پنجم ،پس از متغير هاي ارزيابي خسارات بطور دقيق و بموقع توسط بيمه گر،
تنوع خطرات زير پوشش بيمه مراتع ،دسترسي آسان و سريع بيمه گذار به صندوق بيمه و نيز روان بودن امور اداري خدمات
بيمه مراتع متغير x16يعني کمك يارانه اي دولت در خصوص بيمه مراتع وارد معادله شد .بر اساس يافته هاي موجود
متغيرهاي  x16 ،x9 ،x14 ،x12 ،x10حدود  51درصد از تغييرات متغير وابسته ميزان رضايت مندي مرتعداران از بيمه
مراتع را باعث شده اند .درگام ششم ،پس از متغيرهاي ارزيابي خسارات بطور دقيق و بموقع توسط بيمه گر ،تنوع خطرات زير
پوشش بيمه مراتع ،دسترسي آسان و س ريع بيمه گذار به صندوق بيمه ،روان بودن امور اداري خدمات بيمه مراتع و کمك يارانه
اي دولت در خصوص بيمه مراتع متغير  x15يعني وجود جو اطمينان و اعتماد بين بيمه گذار و بيمه گر وارد معادله شد .بر
اساس يافته هاي موجود متغيرهاي  x16 ،x9 ،x14 ،x12 ،x10و  x15حدود  51درصد از تغييرات متغير وابسته ميزان
رضايت مندي مرتعداران از بيمه مراتع را باعث شده اند .با توجه به ضرايب جدول شماره  1معادله خط رگرسيون چند متغيره
به صورت x1518/0+ x16 20/0 +x9 22/0+ x1422/0 + x1218/0x10+39/0 +51/1= Y :و معادله استاندارد شده آن به
صورت x1521/0+ x16 21/0 +x9 26/0+ x1433/0 + x1224/0 x10 + 46/0 = Y :مي باشد.
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جدول  : 3خالصه مراحل مختلف ورود متغیرهای مستقل بر میزان رضایت مندی مرتعداران از بیمه مراتع
F

Sig

مراحل

متغيرها

R

5

ارزيابي خسارات بطور دقيق و بموقع توسط بيمه گر

0/708

R
square
0/191

Adj
R quare
0/195

0/000

*523/21

0/000

2

تنوع خطرات زير پوشش بيمه مراتع

0/715

0/115

0/119

*35/15

8

دسترسي آسان و سريع بيمه گذار به صندوق بيمه

0/753

0/139

0/130

*55/78

0/000

1

روان بودن امور اداري خدمات بيمه مراتع

0/795

0/588

0/522

*11/21

0/000

1

کمك يارانه اي دولت در خصوص بيمه مراتع

0/307

0/515

0/583

*17/15

0/000

5

وجود جو اطمينان و اعتماد بين بيمه گذار و بيمه گر

0/357

0/553

0/512

*12/57

0/000

*= P>1/10

جدول : 4ضرایب متغیرهای وارد شده به معادله رگرسیون چند متغیره
مرحله
اول

دوم

سوم

چهارم

پنجم

ششم
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β

T

ارزيابي خسارات بطور دقيق و بموقع توسط بيمه گر
عدد ثابت

0/505
5/13

0/011
0/575

0/708
-

55/82
-

0/000

ارزيابي خسارات بطور دقيق و بموقع توسط بيمه گر
تنوع خطرات زير پوشش بيمه مراتع
عدد ثابت

0/105
0/252
5/22

0/015
0/010
0/577

0/137
0/271
-

9/09
1/28
-

0/000
0/000

ارزيابي خسارات بطور دقيق و بموقع توسط بيمه گر
تنوع خطرات زير پوشش بيمه مراتع
دسترسي آسان و سريع بيمه گذار به صندوق بيمه
عدد ثابت

0/128
0/210
0/527
5/13

0/011
0/019
0/089
0/590

0/507
0/850
0/539
-

9/53
1/39
8/21
-

0/000
0/000
0/002

ارزيابي خسارات بطور دقيق و بموقع توسط بيمه گر
تنوع خطرات زير پوشش بيمه مراتع
دسترسي آسان و سريع بيمه گذار به صندوق بيمه
روان بودن امور اداري خدمات بيمه مراتع
عدد ثابت

0/251
0/599
0/538
0/889
5/11

0/031
0/013
0/010
0/037
0/530

0/805
0/217
0/278
0/155
-

8/51
1/57
1/19
8/90
-

0/000
0/002
0/000
0/000

ارزيابي خسارات بطور دقيق و بموقع توسط بيمه گر
تنوع خطرات زير پوشش بيمه مراتع
دسترسي آسان و سريع بيمه گذار به صندوق بيمه
روان بودن امور اداري خدمات بيمه مراتع
کمك يارانه اي دولت در خصوص بيمه مراتع
عدد ثابت

0/852
0/225
0/258
0/815
0/571
5/52

0/095
0/017
0/015
0/031
0/053
0/590

0/159
0/231
0/853
0/125
0/592
-

8/99
1/51
1/28
1/52
2/17
-

0/000
0/000
0/000
0/000
0/055

ارزيابي خسارات بطور دقيق و بموقع توسط بيمه گر
تنوع خطرات زير پوشش بيمه مراتع
دسترسي آسان و سريع بيمه گذار به صندوق بيمه
روان بودن امور اداري خدمات بيمه مراتع
کمك يارانه اي دولت در خصوص بيمه مراتع
وجود جو اطمينان و اعتماد بين بيمه گذار و بيمه گر
عدد ثابت

0/897
0/535
0/221
0/220
0/200
0/531
5/15

0/090
0/019
0/010
0/099
0/053
0/071
0/592

0/155
0/210
0/881
0/257
0/259
0/257
-

1/15
8/38
1/13
2/22
2/95
2/17
-

0/000
0/000
0/000
0/023
0/001
0/051

متغير

B

اشتباه
استاندارد
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بحث و پیشنهادها
 -5نتايج رگرسيون چند متغيره نشان داد که ارزيابي خسارات بطور دقيق و بموقع توسط بيمه گر نقش مثبتي بر ميزان رضايت
مندي مرتعداران بيمه گذار از بيمه مراتع داشته اند لذا پيشنهاد مي گردد ارزيابي خسارات توسط کارشناسان خبره صورت
گرفته و فرايند ارزيابي و پرداخت غرامت توسط کارشناسان ارزياب صندوق کوتاهتر گردد.
 -2نتايج رگرسيون نشان داد که تنوع خطرات زير پوشش بيمه مراتع نقش مثبتي بر ميزان رضايت مندي مرتعداران بيمه
گذار از بيمه مراتع داشته اند لذا پيشنهاد مي گردد تمام خطرات توسط بيمه مراتع پوشش داده شود .
 -8با توجه به اينکه تعداد بسيار اندکي از مرتعداران بيمه گذار از تسهيالت بانکي نظير وام  ،نهاده ها و ساير امکانات در
خصوص مرتعداري استفاده نموده اند .پيشنهاد مي گردد تمهيدات الزم در خصوص ارائه تسهيالت بانکي به مرتعداران بيمه
گذار انديشيده شود.
 -1با عنايت به اينکه اکثر مرتعداران ( )%37/1اظهار داشته اند که حق بيمه خود را به صورت نقد پرداخت مي نمايند پيشنهاد
مي شود که تسهيالت ويژه اي براي مرتعداران کم درآمد در خصوص پرداخت اقساطي حق بيمه در نظر گرفته شود
 -1پيشنهاد مي گردد که کارشناسان صندوق بيمه براي اطالع و آگاهي بيشتر مرتعداران از اهداف و فوائد بيمه مراتع و نيز
نحوه و چگونگي مراحل بيمه نمودن مراتع ،تماس بيشتري با مرتعداران به عمل آورند.
 -5با توجه به کمبود برگزاري دوره هاي آموزشي در زمينۀ بيمه مراتع در منطقه مورد مطالعه پيشنهاد مي گردد که صندوق
بيمه با همکاري بخش ترويج اداره کل منابع طبيعي ،دوره هاي آموزشي بيشتري در خصوص بيمه مراتع براي مرتعداران
برگزار نمايد
 -7پيشنهاد مي شود فرهنگ بيمه مراتع با استفاده از رسانه هاي جمعي نظير راديو،تلويزيون و مجالت و نشريات آموزشي براي
مرتعداران تشريح گردد.
 -3براي افزايش رضايت مندي مرتعداران بيمه گذار از صندوق بيمه در زمينه هاي :ميزان تعرفه و حق بيمه تعيين شده توسط
صندوق بيمه ،قوانين و مقررات وضع شده در قرارداد يا بيمه نامه ،نحوه اعطاي تخفيف به بيمه گذاران خسارت نديده و به ويژه
پرداخت به موقع غرامت توسط صندوق بيمه تجديد نظر و دقت بيشتري به عمل آيد.
 -9پيشنهاد مي شود صندوق بيمه از شيوه هاي آموزشي نظير :بازديد هاي گروهي ،نمايش فيلم هاي آموزشي ويديوئي،
مجالت و نشريات ترويجي ،برنامه هاي آموزشي راديويي و برنامه هاي آموزشي تلويزيوني براي آموزش مرتعداران در خصوص
بيمه مراتع استفاده بيشتري به عمل آورد.
 -50به منظور افزايش رضايت مندي بيشتر مرتعداران بيمه گذار پيشنهاد مي گردد که ساز و کارهاي بيمه اي ذيل در
خصوص بيمه مراتع از سوي صندوق بيمه مورد توجه بيشتري قرار گيرد.
 مطلوب بودن شرايط و مقررات وضع شده در قراردادها و بيمه نامه ها
 کمك يارانه اي دولت به مرتعداران در خصوص بيمه مراتع با نرخ سود کمتر به شرط قرارداد با بيمه مراتع
 عادالنه بودن ميزان حق بيمه تعيين شده با توجه به درآمد مرتعداران و در صورت امکان افزايش خسارت پرداختي به
مرتعداران بيمه گذار از طريق صندوق بيمه
 برقراري امکانات و تمهيدات الزم براي دسترسي آسان و سريع مرتعداران بيمه گذار به مراکز صندوق بيمه
 اطالع رساني و اشاعه فرهنگ بيمه مراتع توسط دستگاه بيمه گر به مرتعداران
 پرداخت به موقع غرامت به مرتعداران بيمه گذار خسارت ديده و کوتاه نمودن فرآيند پرداخت غرامت از طريق حضور
به موقع کارشناسان ارزياب صندوق بيمه
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 -55براي رضايت بيشتر مرتعداران بيمه گذار ،پيشنهاد مي شود سياست هاي تشويقي براي مرتعداران بيمه شده در نظر
گرفته شود و به بيمه گذاران خسارت نديده در طول مدت اعتبار بيمه نامه قبلي براي بيمه نامه جديد ،تخفيفي از سوي
صندوق بيمه در نظر گرفته شود.
 -52پيشنهاد مي شود به منظور رقابت و کاهش حق بيمه و افزايش رضامندي مرتعدارن از بيمه مراتع ،امور اجرايي بيمه مراتع
به بخش خصوصي واگذار گردد.
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