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 چکیده

موثر بر بکارگیری بیمه خرد روستایی در مناطق  قتصادیبررسی الزامات اهدف کلی این پژوهش، 

ها میدانی و از لحاظ آوری دادهاز لحاظ هدف کاربردی، از لحاظ جمعروش تحقیق  بود. روستایی ایران

با حوزه بیمه و توسعه نفر از کارشناسان مرتبط  18اجرا، به صورت سرشماری و جامعه آماری تحقیق را 

دادند. در بخش بررسی و تحلیل مبانی نظری از شیوه مطالعات اسنادی و در بخش روستایی تشکیل می

بود که روایی آن توسط اساتید توسعه روستایی و  ساختهمحقق آوری اطالعات، پرسشنامهکمی، ابزار جمع

 قابل قبول  نشان دهنده تعیین گردید که 18/0پایایی آن از طریق آزمون مقدماتی و آلفای کرونباخ، 

-های آماری بدست آمده با استفاده از روش تحلیل عاملی تاییدی و توسط نرمباشد. دادهمیبودن آن 

درآمد "مورد تحلیل قرار گرفت که نتایج بیانگر آن بود که گویه  18AMOSو  22SPSS افزارهای

، بیشترین تاثیر را بر الزامات 517/0ب مسیر استاندارد با ضری "نامهحداقلی روستاییان جهت اخذ بیمه

 بکارگیری بیمه خرد روستایی دارند. اقتصادی

 

 خدمات مالی، مکمل، قتصادیبیمه خرد، تحلیل عاملی، الزامات اواژگان کلیدی: 
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 مقدمه 

 بیان مساله -1-1

گردیده است. اما علی رغم ارائه چنین گزارشی، حدود سابقه جهان در حال توسعه، در ربع قرن گذشته دچار تغییر و تحوالت بی

گویند. فقر مطلق با سو می 8میلیون نفر از جمعیت کشورها در وضعیتی به زندگی ادامه می دهند که به آن فقر مطلق 100

ر از هر تعریف تغذیه، بی سوادی، بیماری، محیط های کثیف و آلوده، مرگ و میر زیاد نوزادان و امید زندگی پایین که پایین ت

 (.8815شود )ازکیا، قابل قبول و شایسته برای انسان است، مشخص می

های بخش اعظم کره زمین، از ها و عقب ماندگیفقر همواره به عنوان یک مسئله جهانی مطرح بوده است و ریشه گرفتاری

دهد. براساس و فقر در جهان خبر می ینابرابردهد. تحقیقات مختلف از افزایش جمله بخش مهمی از جامعه ما را تشکیل می

دالر در  ٩7/8کمتر از  درآمدی ٩00٢نفر از مردم جهان در سال  میلیارد ٤/8گزارش اهداف توسعة هزاره سازمان ملل، حدود 

 افتهیژه افراد دچار فقر شدید افزایش وی،  تعداد فقرا به یطبق گزارش بانک جهان .(United Nations, 2010)روز داشته اند

 (World Bank, 2012).برند می سر چهارم جمعیت کشورهای در حال توسعه در فقر به ای که بیش از یکاست، به گونه

کنند و از این میدر روستاها زندگی  فقیردرصد افراد  57کند که میکشاورزی در گزارش خود عنوان ه المللی توسعینب صندوق

 .(IFAD, 2012) روستا باشدبر فقر  متمرکزکاهش فقر  برنامهرو، باید 

، 8 ضرایبدرصد خانوارهای روستایی در کل کشور در  77همچنین در زمینه فقر در کشور ایران، آمارها حاکی از آن است که 

گیرد. به حدود سه درصد روستاها را دربر می ؛که باالترین ضریب محرومیت را دارد ٢محرومیت قرار دارند. ضریب  ٢و  1، 5

هزار خانوار روستایی در کل کشور در مناطق  500هزار خانوار از پنج میلیون و  800باید گفت دو میلیون و عبارت دیگر 

و صدهزار خانوار هستند در سطوح مختلف محرومیت مناطق محروم قرار  اما مابقی که حدود سه میلیون ،برخوردار هستند

 (88٢0)مرکز آمار ایران،  دارند

ریسک هایی که افراد ثروتمند با آنها روبرو هستند، مواجه اند. ولی میزان ریسک و تعداد دفعات  اقشار آسیب پذیر با همان

مواجهه با ریسک آنها بیشتر است. به رغم نیاز شدید افراد کم درآمد به حمایت های بیمه ای و گستره وسیع این گونه افراد، 

میلیارد نفر ساکنان کره زمین  ٤ق آمار و ارقام بانک جهانی، از فقط بخش کوچکی از آنها به این حمایت ها دسترسی دارند. طب

ای قرار دارند )عسکری و رضوانی، میلیون نفر از آنها تحت حمایت های بیمه 80که درآمدی کمتر از دو دالر در روز دارند، فقط 

8815.) 

 پراکندهو  منزویکنند، کسانی که ندگی میروستایی ز نواحیآنها در  فقیرترینو عموماً  فقیراناست که بیشتر  واقعیتیاین 

 (.88٢0و همکاران،  پورطاهریندارند) دسترسیاقتصادی و دیگر خدمات  -هستند و به خدمات اجتماعی

و عملی  نمادینای، اقدامات المللی و منطقهدر پاسخ به چنین وضعیتی و به منظور جلوگیری از توسعه فقر بود که نهادهای بین

کنی فقر نام نهاد. بانک جهانی برای تحقق را دهه ریشه( 8٢٢5-٩008 ) را در پیش گرفتند. برای مثال، سازمان ملل، دهه

عمومی از بهداشت، مسکن و آموزش دعوت نمود. در همین راستا در  برخورداریو  را به اقدام موثر جهانیاندنیایی رها از فقر، 

نیمی از  ،٩087گذاری کرد که از طریق مشارکت جهانی تا سال همکاریهای اقتصادی هدفسازمان توسعه و ، 8٢٢8سال 

این اقدامات در بسیاری از مناطق جهان با موفقیت مواجه شد. در . هستند، از شرایط فقر شدید خارج شوندفقیر افرادی که 

شده است اما متاسفانه این  تنظیمفقرزدایی تهیه و  هالیحبار  چندین هایی صورت گرفته وایران نیز برای مبارزه با فقر پیشبینی

 (.8817)بانک مرکزی،  ، نتایج چندان رضایت بخشی به همراه نداشته استاقدامات

به نقل از های مسئوالن و متولیان امور را در این زمینه اجتناب ناپذیر می سازد. وجود این حجم عظیم از فقرا، چاره اندیشی

های کنند تا با افزایش کیفیت خدمات سالمت و نیز کاهش هزینهبسیاری از کشورهای دنیا تالش می ر،المللی کاسازمان بین

های مالی به سازمان بهداشت جهانی با ارائه کمک های سالمت را بهبود بخشیده و به نوعی با فقر مبارزه کنند.مرتبط، پوشش
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های جهانی بهداشت و سالمت را در حد قابل قبولی حفظ های خدمات بهداشتی و سالمت در تالش است تا پوششسیستم 

 (8811)طالب،  نماید.

ناگوار را جبران وقایع  پیامدهای این سازد کهقادر می ،اندشده ایمتحمل لطمه، زیان یا حادثه ناخواسته را کهاشخاصی یمه، ب

پردازند و با نامه میبیمه شود که برای خرید تأمین می ایهزینهاز  ،گرددمی این قبیل افراد پرداختبه که  هاییکنند. خسارت

گران با توجه به نیاز جامعه، در برخی کشورها از جمله هند، بیمههمدیگر مشارکت می کنند. پرداخت آن در جبران خسارت 

و  ای برخوردارندمهاین کشور از پوشش بینیز در  متکدیانای که حتی اند به گونههایی را طراحی و عرضه کردهنامهبیمه

درآمد و افراد کم ریسکجهت کاهش  موثریبه عنوان ابزار  آسیا،در جنوب شرق به دنبال حادثه سونامی همچنین بیمه 

را  مخصوصیهای نامهبیمه ،ای اروپاییهای بزرگ بیمهای که حتی شرکتبه گونه .پذیر مورد توجه جدی قرار گرفته استآسیب

های اما به دلیل سطح درآمد روستاییان، اکثر آنها قادر به پرداخت هزینه اند.طراحی و به بازار عرضه کردهاین منظور  برای

 .(8815باشد )امین، دریافت بیمه نمی

های خرد به عنوان راهکاری مناسب جهت تحت پوشش قرار گرفتن فقرای روستایی مطرح گردیده است. به همین جهت، بیمه 

های پایین پذیر )دهکاست که بر اساس آن اشخاص آسیب نسبتا جدید است و مقصود از آن مکانیزمی مفهومی٩خرد بیمه

 (.8815)امین، مدیریت و جبران نمایند ،ندارا که در زندگی با آن مواجه مختلفیهای توانند ریسک(میدرآمدی

صلح  جایزه. از هنگامی که دباشعدالت محور می های خرد از جمله تحوالت جدید در محیط جهانی بیمه و با رویکردیبیمه

های تامین مالی خرد در این کشور به خاطر توسعه روش 8گرامین بانکموسس  بنگالدشی و نوبل به محمد یونس اقتصاددان

به  توان بین دو مقوله خدمت رسانیاز جهان توسعه و گسترش یافت که می مختلفیدر مناطق  تدریجبه  تفکرتعلق گرفت، این 

های خرد به عنوان یکی اقشار کم درآمد و سود آوری، پلی پایدار به منظور نیل به رفاه نسبی و توسعه جوامع ایجاد نمود. بیمه

های اجتماعی به امروزه بسیاری از سازمان .کنداز ابزارهای تامین مالی خرد در جهت حمایت از اقشار کم درآمد عمل می

های خرد بیمه تدابیرهای کم درآمد از هایی برای افراد و گروهسالمت و بهداشت جامعه و تهیه پوشش نیازهایمنظور تامین 

 (.8817)کریمیان،  انداستفاده کرده

های کم درآمد مطرح است های خرد به عنوان یک راه حل کلیدی برای بهبود شرایط زندگی جمعیتدر حال حاضر بیمه

ها های خرد ماهیتی اجتماعی داشته و مقصود از ارائه این نوع بیمهتوجه داشت که بیمه باید (8817و همکاران،  عباسی)

داشته و  خصوصیت غیرانتفاعیهای خرد به بیانی دیگر بسیاری از بیمه( 8817، مهدوینیست ) بازرگانیو اهداف  سودآوری

 (.8817و همکاران،  عباسیهای اجتماعی است )هدفشان مشارکت در همبستگی

ا با توجه به نقش موثر و حمایتی بیمه های خرد در زندگی فقرای روستایی، مساله اصلی این تحقیق، بررسی الزامات لذ

 باشد.موثر بر بکارگیری بیمه خرد روستایی در کشور ایران می قتصادیا

 

 اهمیت و ضرورت تحقیق -1-2

کنند، یکی از مهمترین مباحث در زمینه فقر، فقر جهان در نواحی روستایی زندگی می فقرایبا توجه به اینکه بخش مهمی از 

عینی از قبیل جهانی شدن، رشد اقتصاد نوین جهانی،  فرآیندهایهای پایانی قرن بیستم، برخی از روستایی است. در دهه

رایج توسعه اقتصادی،  الگوهایاقتصادی،  های سیاسیو فرهنگی همچون نقد نظام فرآیندهای فکریتضعیف دولت رفاه در کنار 

فقرزدایی و رفاه اجتماعی را به چالش کشانده است. نتیجه این چالش، طرح رویکرد توسعه اجتماعی روستاییان یا توسعه جامعه 

گذاری عمرانی در مناطق روستایی به تولید ناخالص داخلی، نامناسب بودن محور آنها بود. پایین بودن نسبت سرمایه

های مربوط به ، آموزش و بهداشت، هدفدار نبودن برنامهآبیاریهای اقتصادی و اجتماعی مانند حمل و نقل، ارتباطات، یرساختز
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توان از دالیل توسعه نیافتگی روستاها برشمرد کاهش فقر و عدم برخورد علت و معلولی هنگام مطالعه و بررسی روستا را می 

 .(88٢٤کریم، )

توان گفت واقع می باشد؛ که درموجود در آن می ساختارهایروستایی، بخش کشاورزی و  نواحیتوسعه  های مهمیکی از بخش

واسطه وجود همین ارتباط تنگاتنگ، توسعه  به .هستند یکدیگرقابل تفکیک از  توسعه کشاورزی و توسعه روستایی غیر

سعه کشاورزی به منظور اعمال تغییرات و تحوالت کند. از سوی دیگر تومی پیداکشاورزی در قالب توسعه روستایی مفهوم 

روستایی را  نواحیعملکردها، توسعه  افزایشها، بسط امور و فعالیت دامنهها، گسترش به زمینه بخشیدنمطلوب جهت وسعت 

 (881٢. )شهبازی، به دنبال خواهد داشت

به توسعه، رشد و بهبود کیفیت زندگی آنهاست که این رسالت برنامه توسعه روستایی، ارتقای توانایی جوامع روستایی برای نیل 

تواند به دو گیرد. منابع مالی میامر با تخصیص هدفمند منابع مالی و فنی به مناطقی که بیشترین نیاز را دارند، صورت می

های د زیرساختهای بارزی از آن تخصیص اعتبارات خرد، ایجاروش مستقیم و غیرمستقیم به روستاها اختصاص یابد که نمونه

توان به نقش پر رنگ بیمه به عنوان یک عامل مهم باشد، که از این بین میهای حمایتی و ... میفنی و تاسیساتی، انواع بیمه

 (.8811حمایتی اشاره نمود )طالب، 

همراه داشته باشد. آنها  به با خودتواند معموالً، فقیرترین افراد جهان، بیشترین نیاز را به امنیت دارند، امنیتی که بیمه می

طغیان آب و  که بیشترین آمادگی را برای کننددسترسی کمی به خدمات بهداشتی دارند و معموالً در مناطقی زندگی می 

 (.88٢0)سبزی،  حوادث طبیعی یا شرایط بد تغییرات اقلیمی دارند

ای برخوردار نیستند، بطوریکه در کشورهای بیمههیچگونه پوشش  از افراد بسیاری از در کشورهای در حال توسعه با این حال،

 در حال توسعه حدود یک درصد از افراد دارای پوشش بیمه بالیای طبیعی هستند، در حالی که این رقم برای کشورهای توسعه

ر جمعیتی های خرد، خانوارهای پدرصد مشتریان بیمه 10برای مثال در کشور هند بیش از باشد.یافته حدود یک سوم افراد می

تومان( در سال دارند و  میلیون8/8دالر)حدود  8100کمتر از  درآمدی( هستند که به کشاورزی مشغولند و ر)بیش از چهار نف

( خریداری ربه طور معمول یک فرد از اعضای خانواده بیمه نامه را برای تحت پوشش قرار دادن همه اعضا )در بیمه درمان و عم

، بهداشتیجامعه به علت شرایط نامساعد  ریسکبا میانگین  مقایسهباالتری را در  ریسکاین افراد  گریکند. از نظر بیمهمی

 .(8815)توحیدی نیا، گذارندو فروش تاثیر می ریسکهای خاص بر نحوه ارزیابی این ویژگیدارند و  درآمدیآموزشی و 

دهند. از آنجا که گروه های فقیر جامعه اغلب با قرار میهای محدودی از جامعه را تحت پوشش های اجتماعی غالباً بخشبیمه

لذا کارگزاران بیمه به ندرت تمایل به گسترش سطح پوشش بیمه ای برای جامعه هدف  ،ریسک های فراوانی مواجه هستند

های د سازمانهای خصوصی مانناغلبسازمان. اندبیمه های خرد در راستای تحقق این مهم پایه ریزی شده و افراد فقیر دارند

و سبب شده است که این نوع از بیمه در  شوندای این نوع خدمات را متقبل میهای بیمهها و شرکتNGOجامعه محور،

 (.Gaireader, 2013جامعه روستایی که شغل اغلب آنها کشاورزی می باشد، مغفول واقع شده است )

آید. بنابراین رای خدمات مالی و اجتماعی فقرا به حساب میمشخص، مکملی ب خطرهایدر مقابل  تأمینبیمه خرد، با ایجاد 

در میان اقشار کم درآمد توسعه یابد، ضمن اینکه باید  ایبیمهاست که فرهنگ  الزمهای آن، جهت دستیابی به پتانسیل

 ( 8815)جانفشان،  اولیه آنها را برآورده نماید نیازهایشود که  محصوالتی معرفی

گیری در دستور العمل طرح تحول بیمه به منظور ایجاد تحول در صنعت بیمه کشور و جهتق و اینکه با توجه به موارد فو

پذیر درآمد و آسیبای به اقشار کمخرد برای ارائه خدمات بیمه های بیمهدر مسیر پیشرفت توام با عدالت، ایجاد طرح هادولت

نفوذ بیمه به صورت فراگیر از سوی دیگر مورد تاکید فراوان قرار ای و افزایش ضریب سو و گسترش فرهنگ بیمهجامعه از یک

نفر از جمعیت کشور در  میلیون ٩٩و با توجه به اینکه نزدیک به ( 8815گرفته است )برنامه تحول در صنعت بیمه کشور،

از آنجا که این افراد غالبا به باشند و آشنا می و اغلب با فرهنگ بیمه نا( 881٢)مرکز آمار ایران،  دارند سکونتمناطق روستایی 

های خرد برای ساکنین مناطق روستایی ، ضرورت پرداختن به بیمهدنزدیک خط فقر یا زیر خط فقر می باشن درآمدیلحاظ 

نسبی در  امنیتهای خرد در مناطق روستایی کشور عالوه بر ایجاد ثبات و با اجرای طرح بیمهو  گرددکشور دو چندان می
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 ، سیاسی و ...رویه آنها به مناطق شهری و ایجاد مشکالت عدیده اقتصادی، اجتماعیروستایی، از مهاجرت بیاقتصاد مناطق  

موثر بر بکارگیری بیمه  اقتصادیالزامات  که این موارد ضرورت انجام چنین تحقیقی را در زمینه بررسی کاسته خواهد شد

 ست.خرد روستایی در مناطق روستایی ایران، دو چندان کرده ا

 

 پیشینه پژوهش -1-3

در داکا، پایتخت بنگالدش برگزار شد.  ٩000فوریه سال  ٩٢در نخستین اجالس بین المللی مباحثات بیمه های خرد در 

اولویت در برنامه های این اجالس،آموزش و تقسیم فعالیت میان شرکت کنندگان در پروژه درآمدهای مراقبتی در بنگالدش 

وین این اجالس به مباحثی مانند دارایی های کوچک، افراد خیر، فراهم کنندگان کمک های تکنیکی و ترین عنابوده است. مهم

 آکادمیک در داخل و خارج از بنگالدش بود.

با موضوع  ٩00٢همچنین پس از موفقیت دو همایش در فیلیپین و هند، سومین کنفرانس آسیایی بیمه های خرد، در سال 

در چین برگزار شد، مباحث  "ه عنوان یک استراتژی رشد جذاب در تغییر چشم انداز اقتصادیتمرکز روی بیمه های خرد ب"

اصلی مطرح شده در این کنفرانس عبارت بودند از: بررسی طرح پیشنهادی کسب کار بیمه های خرد، بازاریابی بیمه های خرد، 

و تمرکز ویژه بر روی طرح های بیمه های خرد  راه پیش روی تمرکز بر بیمه های خرد، نوآوری در محصوالت بیمه های خرد

 در کشور چین.

بیشتر مطالعات موجود درباره بیمه های خرد، یک محصول از بیمه )مانند، بیمه خدمات درمانی( و یا یک نمونه کوچک از 

ند، مشکالت نهادهای مالی خرد را پوشش می دهد. برخی مطالعات به بررسی جنبه های نظری در بازار بیمه های خرد)مان

 (88٢0انتخاب نامطلوب( یا مسائل اجتماعی )مانند، تبعیض جنسیتی، ناامنی اجتماعی( پرداخته اند )سبزی، 

های خرد، به عنوان موضوع برقراری نظام ارائه بیمه 8817های خرد نیز در ایران برای نخستین بار در سال ی بیمهدرباره

دی در خصوص فرصت ها فرا روی گسترش این نوع بیمه ها در ایران ارائه شد. سمینار بیمه و توسعه مطرح و مقاالت متعد

برخی مقاالت درصدد ارائه مدل برای پیاده سازی طرح بیمه های خرد در ایران بوده اند و برخی دیگر به توصیه های راهبردی 

 اند. برای اجرا و گسترش بیمه های خرد در ایران پرداخته

های خرد با تاکید بر تجارب کشورهای مبانی نظری بررسی بازار بیمه"در مقاله خود تحت عنوان ( 8817امین و همکاران )

جانبه بازار دارد. عالوه بر این، حتی در صورت های خرد، احتیاج به بررسی همه، دریافتند که وارد شدن به بازار بیمه"موفق

طراحی محصول، اکچوئری، بازاریابی، مدیریت ریسک، مدیریت شناسایی بازار و انتخاب مدل مناسب، باید مراحل مختلف 

 گذاری و مدیریت خسارات با دقت و توجه خاصی انجام پذیرد.سرمایه

دریافتند که  "های خرد در ایرانسازی طرح بیمهارائه مدل جهت پیاده"( در پژوهشی تحت عنوان 8817مظلومی و همکاران )

های اجتماعی )تامین اجتماعی، درآمد و متوسط، گسترش حمایتنظام شناسایی خانوارهای کمگیری از استقرار می توان با بهره

درامد و نهایتا های شغلی برای زنان و مردان(، توسعه کارآفرینی و توانمندسازی فقرا و اقشار کمبیمه بیکاری، برابری فرصت

توان گام مهمی را در اجتماعی و تامین اجتماعی کارا، میاستفاده از تجربیات کشورهای موفق و پیرو در زمینه توسعه عدالت 

 های خرد برداشت.جهت پیاده سازی بیمه

، به "های خرد در کاهش فقر و نقش بیمه عمر در آنبررسی نقش بیمه"( در تحقیقی تحت عنوان 8818حسن زاده و حیدری )

تواند نقش قابل توجهی در کارایی ای کشور میبیمه این نتیجه رسیدند که عرضه بیمه های خرد از طرف شرکت ها و موسسات

 برنامه های فقر زدایی کشور داشته باشد.

 ، مطالعه موردیهای خرد با ساختار تکافل در ایرانبررسی و مطالعه ارائه بیمه"( در تحقیق خود با عنوان 881٢نژاد )رشیدی

های خرد در مناطق روستایی ایران مناسبی برای ارائه بیمه، نتیجه گرفت که تکافل، ساز و کار "روستاهای شهرستان کرمان

 های خرد پیشنهاد کردند.باشد و این مدل را برای اجرایی کردن بیمهمی
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هنگام طراحی و تهیه  (، دریافت کهرویکردی جدید به بیمه خرد در صنعت کشاورزی( در پژوهشی با عنوان )88٢8زندیه ) 

ی کاهش حق بیمه ها، باید اولویت شرایط مندرج در بیمه نامه را بر پایه منابع ریسک تولید یک بیمه نامه برای کشاورزان، برا

قرار داد. در نهایت با استفاده از نظرات کارشناسان بیمه و تجزیه و تحلیل پرسشنامه ها، لیستی از بیمه نامه ها را تهیه کرده که 

ای خریداری کند که بیشترین درصد از ریسک رداخت کند، بیمه نامههر کشاورز با توجه به میزان حق بیمه ای که می تواند پ

 .هایی که با آن ها مواجه است را تحت پوشش قرار دهد

زدایی اسالمی در بازار بیمه های بیمه تعاونی خرد؛ تجلی محرومیتتأسیس شرکت"( در پژوهشی با عنوان 88٢0نیا )توحیدی

درآمد ای برای افراد کمعملیاتی کردن آن نقش بسزایی را در فراهم کردن پوشش بیمه، به این نتیجه دست یافت که،"ایران
ای نیستند و در نتیجه، در افزایش سطح رفاه محرومان جامعه خواهد جامعه که در حالت عادی قادر به خرید محصوالت بیمه

 .سازدارتر میشک بازار بیمه کشور را با روح تعالیم اسالمی سازگداشت که این امر بی
کوشد ضمن تجزیه و ؛ می"بازار بیمه های خرد: مسائل، پیاده سازی، نوآوری ها و چشم انداز"( در مقاله ٩00٢مارک نبت )

تحلیل هدف از ارائه بیمه های خرد، به ورود موثر دولت در چارچوب قانونی به این عرصه اشاره کند. وی هدف از ارائه بیمه 

 داند.زی خانوارهای آسیب پذیر در مقابل مخاطرات احتمالی پیش روی آنها میهای خرد را توانمندسا

؛ "بیمه در کشورهای در حال توسعه؛ بررسی فرصت ها در بیمه های خرد"( در مقاله خود تحت عنوان ٩001موسسه لویدز )

ی خرد در کشورهای منتخب اشاره به چشم انداز ) محصوالت و بازار( بیمه های خرد، به اولویت های محصوالت بیمه ها

گیری می کند که در مناطق روستایی، عالوه بر بهداشت و )اوگاندا، ماالوی، فیلیپین، ویتنام، اندونزی، الئو و ...( کرده و نتیجه

سالمت و مرگ نان آور خانواده، از دست رفتن محصوالت کشاورزی و دام نیز از نگرانی های دارای اولویت هستند. این موسسه 

داد متقاضیان بیمه های خرد را طی ده سال آینده بیش از یک میلیارد نفر برآورد می کند. همچنین با توجه به رشد سریع تع

تلفن همراه و اینترنت در کشورهای در حال توسعه، امکان ارائه خدمات بیمه های خرد با هزینه کمتر را میسر می داند. این 

و فرهنگ سازی در کشورهای در حال توسعه، ارائه برنامه های رادیو و تلویزیونی و حتی  مقاله برای اعتماد سازی نسبت به بیمه

 ها، موثر می داند. تئاترهای خیابانی را در کنار مشوق های مالیاتی، پرداخت یارانه و پوشش اجباری برخی بیمه

دریافت که  "ای خرد دام در شمال ویتنامتجزیه و تحلیل تقاضا برای بیمه ه"ای تحت عنوان ( در مقاله٩008ایزابل فیشر )

ای خرد باید متنوع بوده و مناسب برای هر قشر باشد. بیمه خرد از طریق یک واسطه مانند کدخدا یا رییس محصوالت بیمه

 های ترکیبی اعتبارات و بیمه باید برای مدیریت ریسک انجام گیرد.قبیله ارائه شود. همچنین تخصیص پکیج

بیمه های خرد، یک تنوع محصول واقعی انتخاب برای موسسات تامین "( در پژوهشی با عنوان ٩08٩همکاران )آچا و  ایکچوکوا

، به نتیجه رسیدند که انجام بیمه خرد به صورت کامال تخصصی برای هر گروه و جامعه انجام پذیرفته، "مالی خرد در نیجریه

گذاری بر روی بیمه خرد تشویق گردند و ار شود، نهادها برای سرمایهگرا برقرتر بین مشتریان و بیمهرابطه بیشتر و هماهنگ

 های خرد صورت پذیرد.درآمد و آموزش و تشویق آنها برای استفاده از بیمهجذب اعتماد قشر کم

تری های اسالمی را عامل توزیع موفق، بانک"تواند رونق بگیردتکافل خرد می"( در مقاله خود تحت عنوان ٩005دیوید پیس )

 کند.اعالم کرده است و در این راستا، ارائه محصوالت بیمه خرد تکافل را از طریق بانک تکافل توصیه می

با بیان اهداف توسعه هزاره، ، "فراموش شده از طریق بیمه تکافل خرد "ای تحت عنوان حمایت( در مقاله٩080اجمل بهاتی )

کند و به تقاضای روزافزون مسلمانان برای رسیدن به اهداف تعیین شده بیان میتکافل خرد را به عنوان بخشی از توسعه هزاره 

 کند.درآمد به بیمه خرد تکافل اشاره میکم

، بر این باور است که عده کثیری از جمعیت کشورهای "حلقه مفقوده در تکافل"ای با عنوان ( در مقاله٩005صبیر پاتل )

هزینه تکافل )بیمه خرد( وجود دارد. همچنین او معتقد های کم ی فراوانی برای طرحاسالمی، درآمد اندکی دارند، پس تقاضا

 رود، استفاده کرد.های خرد بکار میکارگذار که در ارائه بیمه –توان از مدل شریک است که برای ارائه تکافل خرد، می
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 روش تحقیق 
و از لحاظ هدف، از نوع تحقیقات کاربردی است و سعی روش تحقیق از نظر استراتژی توصیفی، از نظر مسیر اجرا پیمایشی 

زدایی و توسعه روستایی بر آن دارد تا با مطالعه امکان سنجی بیمه خرد روستایی در ایران و بررسی الزامات موجود، به فقر

گیرد که ر برمیکارشناسان مرتبط با حوزه بیمه و توسعه روستایی را دجامعه آماری تحقیق حاضر، سه گروه از کمک نماید. 

و صندوق بیمه کشاورزی  های برنامه ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستاییموسسه پژوهشپژوهشکده بیمه مرکزی، 

و کمبود متخصص در  با توجه به جدید بودن مبحث تحقیق برای انتخاب اعضای نمونه، دهند.اعضای این جامعه را تشکیل می

 نفر از کارشناسان مورد نظرسنجی قرار گرفتند. 18و تعداد  این زمینه، از روش سرشماری استفاده شد

ی آوری اطالعات در زمینهدر تحقیق حاضر، گردآوری اطالعات مورد نیاز در دو بخش انجام گرفته است؛ بخش اول شامل جمع

ای انجام پذیرفته است و بخش دوم با م شده بود که با استفاده از اسناد کتابخانهمبانی نظری و پیشینه پژوهش تحقیقات انجا

استفاده از روش میدانی انجام شد. در این روش، با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته تنظیم شده، نظرات و عقاید کارشناسان 

آوری شد. ابزار پژوهش، بر اساس مقیاس ر ایران جمعبیمه خرد روستایی د قتصادیبیمه و توسعه روستایی در رابطه با الزامات ا

ارزشی لیکرت تدوین گردید که روایی صوری و محتوا آن توسط متخصصین )اساتید راهنما و مشاور و دیگر  7گیری اندازه

که  تعیین گردید 18/0با آزمون مقدماتی و آلفای کرونباخ  پایایی آناساتید دانشگاه(، به منظور اجرا مورد استفاده قرار گرفت و 

 نشان دهنده آن است که پرسشنامه مورد استفاده، از قابلیت پایایی الزم برخوردار است.

ها و نتایج در پژوهش حاضر، برای مشخصات افراد جامعه آماری مانند سن، جنسیت، همچنین در راستای تجزیه و تحلیل داده

مار توصیفی مانند فراوانی، درصد فراوانی، میانگین و انحراف معیار های آمیزان تحصیالت و سابقه خدمت در موسسه، از شاخص

های به دست دادهاستفاده و جامعه مورد مطالعه توصیف و به بیان وضعیت موجود پرداخته شد و به منظور تحلیل استنباطی 

استفاده  22SPSSو  18AMOSیافزارهای آمارگیری از نرمآمده، از آزمون تحلیل عاملی )جهت تعیین اهمیت عوامل( با بهره

 شد.

 

 یافته ها

 های توصیفییافته -

 توزیع فراوانی بر حسب جنسیت و سن -

همانطور باشند. همچنین درصد آنها زن می 8/٩٢دهندگان مرد و درصد پاسخ  ٤/50های نشان دهنده این مطلب است که یافته

 باشد.سال می ٤0تا  88مربوط به بازه گردد، بیشترین فراوانی سنی مشاهده می 8که در جدول 

 
 های تحقیق( جدول فراوانی مربوط به میزان سن در نمونه1جدول )

 

 

 

 

 

 

 

 

 های تحقیقمنبع: یافته

 

 

 درصد فراوانی تجمعی درصد فراوانی فراوانی سن

 ٤/5 ٤/5 8 سال 80کمتر از 

 1/78 ٤/٤٤ 88 سال ٤0تا  88

 ٢/11 8/85 80 سال 70تا  ٤8

 800 8/88 ٢ سال 70باالی 

 - 800 18 مجموع

 سال ٤0تا  88نما:            ٩5کمینه:               71بیشینه:             58/5انحراف معیار:              ٤8میانگین: 
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 توزیع جامعه تحت بررسی بر حسب تحصیالت - 

نتایج این جدول گویای این مطلب است که  دهنده توزیع درصد فراوانی تحصیالت جامعه پژوهش است.نشان ٩جدول 

 دارای مدرک کارشناسی ارشد هستند. 8/70اکثریت جامعه آماری با فراوانی 

 

 های تحت بررسی( توزیع درصد فراوانی میزان تحصیالت نمونه2جدول )

 درصد فراوانی تجمعی درصد فراوانی فراوانی تحصیالت

 5/٩٤ 5/٩٤ ٩0 کارشناسی

 8/57 8/70 ٤8 ارشدکارشناسی

 800 5/٩٤ ٩0 دکتری

 - 800 18 مجموع

 های تحقیقمنبع: یافته

 

 توزیع جامعه تحت بررسی بر حسب سابقه -

 1/87سال، بیشترین فراوانی را با  ٩0تا  88ی های آماری دارای میزان سابقهگردد، نمونهمشاهده می 8همانطور که در جدول 

 شوند.درصد شامل می
 های تحقیقفراوانی مربوط به میزان سابقه در نمونه( جدول 3جدول )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 های تحقیقمنبع: یافته

 

 های استنباطییافته -

 اقتصادیگیری الزامات اعتبار سنجی مدل اندازه -

تحقیق )گویه ها( با عوامل مربوط به خود )اقتصادی( براساس ضریب مسیر استاندارد شده به روش  ٤رابطه بین متغیرهای آشکار

( نشان داده شده است. بنابراین با توجه به نتایج این جدول، ٤نمایی به همراه سطح معناداری، در جدول )برآورد حداکثر درست

،  بیشترین تاثیر بر سازه الزامات اقتصادی بیمه 517/0 7استانداردنامه با ضریب مسیر درآمد حداقلی روستاییان جهت اخذ بیمه

 خرد، تاثیر گذارند.

 

 

 

                                                           
4 Observe 
5 Standard Estimate 

 درصد فراوانی تجمعی درصد فراوانی فراوانی سابقه

 ٩/٩5 ٩/٩5 ٩٩ سال 5تا  1

 8/85 ٢/٢ 1 سال 11تا  6

 5/٤7 8/1 5 سال 15تا  11

 7/18 1/87 ٩٢ سال 21تا  16

 ٤/٢8 ٢/٢ 1 سال 25تا  21

 800 8/1 5 سال 26باالی 

 - 800 18 مجموع
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نمایی( تحلیل عاملی الزامات اقتصادی به روش حداکثر درست4جدول )    

 

های تحقیقمنبع: یافته  

 

 گیریبحث و نتیجه

بود. در این  موثر بر بکارگیری بیمه خرد روستایی در مناطق روستایی ایران اقتصادیبررسی الزامات هدف کلی این پژوهش، 

در  هاگیری دولتدر دستور العمل طرح تحول بیمه به منظور ایجاد تحول در صنعت بیمه کشور و جهتبا توجه به اینکه زمینه 

پذیر جامعه از درآمد و آسیبای به اقشار کمای ارائه خدمات بیمهخرد بر های بیمهمسیر پیشرفت توام با عدالت، ایجاد طرح

ای و افزایش ضریب نفوذ بیمه به صورت فراگیر از سوی دیگر مورد تاکید فراوان قرار گرفته سو و گسترش فرهنگ بیمهیک

جمعیت کشور در مناطق  نفر از میلیون ٩٩و با توجه به اینکه نزدیک به  (8815 است )برنامه تحول در صنعت بیمه کشور،

باشند و از آنجا که این افراد غالبا به لحاظ آشنا می و اغلب با فرهنگ بیمه نا( 881٢)مرکز آمار ایران،  دارند سکونتروستایی 

های خرد برای ساکنین مناطق روستایی کشور دو ، ضرورت پرداختن به بیمهدنزدیک خط فقر یا زیر خط فقر می باشن درآمدی

نسبی در اقتصاد مناطق  امنیتهای خرد در مناطق روستایی کشور عالوه بر ایجاد ثبات و با اجرای طرح بیمهو  گرددچندان می

 کاسته خواهد شد ، سیاسی و ...رویه آنها به مناطق شهری و ایجاد مشکالت عدیده اقتصادی، اجتماعیروستایی، از مهاجرت بی

های خرد روستایی در مناطق روستایی ایران، که این موارد ضرورت انجام چنین تحقیقی را در زمینه امکان سنجی کاربرد بیمه

 دو چندان کرده بود.

با ضریب  نامهدرآمد حداقلی روستاییان جهت اخذ بیمه، گویه قتصادیهای الزامات انتایج تحقیق نشان داد که در میان گویه

بکارگیری بیمه خرد روستایی دارد و در  الزامات اقتصادی ، بیشترین تاثیر را بر000/0و سطح معناداری  517/0ارد مسیر استاند

تا با تخصیص یارانه به شود ( مطابقت دارد. پیشنهاد می8817گیرد که این نتایج با نتایج مظلومی و همکاران )رتبه اول قرار می

 گیری از بیمه خرد روستایی، یاری رسانی گردند.بهرهدرآمد، این قشر از جامعه در بخش کم

 
 

ضریب مسیر  الزامات اقتصادی بیمه خرد روستایی

استاندارد 

 شده

سطح 

 معناداری

 رتبه

817/0 روستایی با استفاده از بیمه خردپوشش ریسک اقتصادی خانوارهای   000/0  1 

 8 000/0 787/0 حمایت بیمه خرد از افراد زیر خط فقر

 8 000/0 580/0 آفرینی(های کارگیری از اعتبارات خرد در ایجاد توانمندی در افراد فقیر )مانند خلق فرصتبهره

 ٤ 000/0 855/0 های خردبیمهاستفاده از کسب و کارهای خرد به عنوان محرکی برای ایجاد 

٤18/0 یک جزء حیاتی برای انجام بیمهبه عنوان  انداز در افراد فقیرترغیب به پس  000/0  5 

های به عنوان سیستم عامل برای توزیع بیمههای خرد المللی اتحادیه جهانی بیمههای بیناستفاده از کمک

 خرد

555/0  000/0  ٩ 

517/0 نامهاخذ بیمهدرآمد حداقلی روستاییان جهت   000/0  8 

881/0 های مکفی روستاییان در جهت برآورد تمکن مالی آنهادارایی  000/0  7 

 گزارش شده حد مطلوب شاخص
CMIN 07/0 >  588/٩٩  

p-value CMIN 07/0 > 077/0  
RMSEA 07/0 <  08٤/0  
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