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صندوق بیمه کشاورزی

فـصلنامـه بیمــه و کشــاورزی

سال هجدهم/ شماره 67
ســخــن 
آغـــازین

امروزه سازمانها و نهادهای مالی و اقتصادی، با انواع پیچیدگیها، نبوِدقطعیت ها، ریسک ها و احتماالت،  روبه رو 

هستند؛ بویژه سازمانهایی همچون »بیمه کشاورزی« که نهادی مالی- اقتصادی با ساختاری حمایتی است و 

شالوده ای مبتنی بر مدیریت ریسک و رویارویی با انواع نبوِدقطعیت و احتمال در محیطی پیچیده و پرنوسان، 

همچون بخش کشاورزی دارد. در چنین شرایطی، راهی به جز برگزیدن و در پیش گرفتِن راهبردها و روشهای 

آینده پژوهان  از سویی، نظریه ها و بررسیهای علمی  بود.  برای سازمانها، پیش رو نخواهد  آینده پژوهانه«  «

آینده های ممکن1،  آزمون و ارائه  آینده پژوهی، در پی شناسایی، طراحی، ارزیابی،  نشان می دهد؛ رویکردهای 

آینده ای مطلوب4 هستند. فراینِد رسیدن به  محتمل2، ُمرّجح3 و در نهایت، پی ریزی، ساخت و دستیابی به 

آینده یا به دیگر سخن، »پیشرانها5« نیاز دارد که  آینده مطلوب« نیز، به مجموعه ای از نیروهای شکل دهنده  «

آینده همه پهنه های  آن تأثیر می گذارند و به طور غیرمستقیم نیز،  به صورت محلی و یا به گونه ای جهانی، بر 

از  این پیشرانها،  اقتصادی، سیاسی، قانونی، زیست محیطی و فناوری را زیرتأثیر قرار می دهند.  اجتماعی، 

برایند چهار مؤلفه یا عامل به شرح زیر پدید می آیند:

.)Actions( و اقدامها )Images( ؛ تصویرها)Events( ؛ رویدادها)Trends( روندها

»روندها«، به پیوستگی تاریخی و زمانی اشاره دارند و به دیگرسخن، تغییرات منظم در داده ها یا پدیده ها 

تأکید می ورزند و به عکس روندها، رهاورد  تاریخی،  نیز، برگسستگی های  گذر زمان هستند. »رویدادها«  در 

آینده، تأثیر می گذارند. از سویی، »تصویرها«،  یک رویداد یا حادثه اند که به شدت بر روندها و به طور کلی بر 

آینده هستند و به  صورتهای گوناگونی،  محصولهای برداشت یا درخواست افراد و گروه های مختلف در مورد 

که برپایه تصویرهای ذهنی  گفته می شود  کنشهایی  نمود و پراکنش می یابند و سرانجام، »اقدامها«، به 

آینده، شکل می گیرند. بازیگران و دست اندرکاران مختلف، درباره 

آینده ای مطلوب« برای سازمانهای کلیدی  آنچه گفته شد؛ برای پی ریزی، ساخت و دستیابی به » با توجه به 

ارزیابی و تحلیل در زمینه نبوِدقطعیت ها،  و حساس، همچون »صندوق بیمه کشاورزی«، نیاز به بررسی، 

در  آنچه  ارزیابی  و  بررسی  بدون  بی گمان،  که  است  آینده  پیشرانهای  و  زیانبار  احتمالهای  ریسکها،  وجود 

آنچه اکنون در حال انجام و پیگیری است؛ امکانپذیر نخواهد بود. از همین رو، باید با  گذشته انجام گرفته و 

به کارگیری شیوه ها و ابزارهای گوناگون، ازجمله تهیه و ارائه مقاله ها و نوشتارهای گوناگون علمی، پژوهشی، 

ترویجی و تحلیلی و همچنین گفتگوها، میزگردها و گزارشها، به این موارد پرداخته شود که در همین راستا، 

از هفده سال پیش تاکنون بخش عمده ای از این موارد، در »فصلنامه تخصصی بیمه و کشاورزی«، تهیه 

شده و در دسترس مخاطبان قرار گرفته است و همچنان نیز، این روند ادامه خواهد یافت.

ادامه همین روند، در شماره پیش رو به عنوان نخستین شماره فصلنامه در سده نوین خورشیدی  در 

بیمه ای  نهاد  یک  در  مالی  مقررات  و  قوانین  و  حقوقی  مسائل  باالی  حساسیت  و  اهمیت  به  توجه  با  و 

اقـدامهـای حقــوقی و مالــی 
آینـده  به  دستیـابی  راستای  در 
کشور کشاورزی  بیمه  در  مطلوب 

همچون  محیطی  در  هم  آن  دولتی،  حمایتِی 

از نبوِدقطعیت، ریسک  لبریز  که  کشاورزی  بخش 

با  تا  کوشیده ایم  است؛  زیانبار  احتمالهای  و 

بهره گیری از شیوه های مختلف )سرمقاله یا سخن 

به  کارشناسی(  تحلیل  و  مصاحبه  مقاله،  آغازین، 

برهمین  بپردازیم.  پیشگفته،  مهم  موضوعهای 

اقدامها،  به  گذرا  نگاهی  نوشتار،  این  در  اساس، 

مالی  و  حقوقی  روندهای  و  ظرفیتها  دستاوردها، 

گذشته،  سال  چند  در  کشاورزی  بیمه  صندوق 

خواهیم داشت:

 ظـرفیتــهای قانــونی و اقدامـهای 
حقـــوقی:

آغازین فعالیت صندوق بیمه  از همان سالهای 

کشاورزی در بهار 1363 خورشیدی، گامهای کارامد 

و  بیمه گذاران  تاب آوری  ارتقای  برای  اثربخشی  و 

بیمه  صندوق  سازمان  و  ساختار  بهینه سازی 

مقررات  و  قوانین  و  حقوقی  دیدگاه  از  کشاورزی، 

برای  که  است  شده  برداشته  کشاورزی،  بیمه 

مطالب  به  می توان  زمینه،  این  در  بیشتر  آگاهی 

)مقاله:  فصلنامه  پیشین  شماره  در  منتشر شده 

نگاهی به قوانین مرتبط با بیمه کشاورزی و مقاله: 

بیمه  صندوق  دستاوردهای  و  اقدامها  مهمترین 

کرد. در این نوشتار نیز،  در چندسال اخیر(، اشاره 

و  حقوقی  اقدامهای  واپسین  به  نگاهی  نخست 

ظرفیتهای قانونی صورت گرفته در چند سال اخیر 

خواهد شد و سپس به موارد در دست اقدام، اشاره 

می شود:

- مصــوبات قانــونی در راستــــای تقـــویت 

صندوق بیمه، طی سالهای اخیر
1. حمایتهای قانونی برای توسعه بیمه کشاورزی 

به شرح زیر:

مقررات  از  بخشی  تنظیم  قانون   10 ماده  الف( 

مالی دولت، مصوب 1380؛ 

برای  موردنیاز  اعتبار  نمودن  »منظور  موضوع: 

و  بازسازی  امدادرسانی،  پیشگیری،  پیش آگاهی ها، 

از حوادث غیرمترقبه  آسیب دیده  نوسازی مناطق 

توفان،  تگرگ،  سرمازدگی،  زلزله،  سیل،  جمله  از 

محصوالت  فراگیر  آفتهای  دریا،  آب  پیشروی 

1- Possible 
2- Probable 
3- Preferable 

4- Desirable
5- Drivers 
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سخـن آغـازین

اقدامهای حقوقی و مالی در راستای دستیابی به آینده مطلوب در بیمه کشاورزی کشور

کشاورزی و اپیدمیهای دامی«. 

نکته های مهم ماده پیشگفته:

 - حذف تدریجی کمکهای بالعوض؛

- افزایش اعتبار اقدامهای بیمه، تا رسیدن به پوشش بیمه ای کامل؛

وقوع  درصورت  است؛  داده  اجازه  دولت  به  قانونگذار  ماده،  این  برپایه   -

و  از جمله، خشکسالی، سیل  رخدادهای پیشبینی نشده )حوادث غیرمترقبه( 

از محل  را  بودجه عمومی هر سال  از   )  % 1( تا معادل یک درصد  آنها،  مانند 

افزایش تنخواه گردان خزانه، تأمین و هزینه کند. 

ب( افزایش اعتبار از یک درصد )1 %(، به یک و دو دهم درصد )1/2 %( و هزینه 

آن در پی توسعه پوشش بیمه کشاورزی، مصوب سال 1387. کردن 

کشور  ارتقای نظام مالی  تولید رقابت پذیر و  2- ماده 49 قانوِن رفع موانع 

مصوب 1394؛

موضوع: »تکلیف دولت در پیشبینی پرداخت سهم خود در بودجه سنواتی و 

منظور نمودن ردیف مستقل پرداخت به صندوق بیمه«. 

کشور، مصوب  احکام دائمی برنامه های توسعه  3- بند 7 ماده 61 قانون 

سال 1395؛ 

به  رسیدن  تا  تولید  عوامل  و  کشاورزی  تولیدات  بیمه  »گسترش  موضوع: 

سطح پوشش صددرصدی، درصورت تأمین منابع در بودجه ساالنه«.

بند »ث« ماده 33 قانون  بند »ب« ماده 32/ و   -4

و  اجتماعی  اقتصادی،  توسعه  ششم  پنجساله  برنامه 

فرهنگی مصوب 1395؛ 

به  خسارت  پرداخت  مستقل  ردیف  »ایجاد  موضوع: 

 / بیمه  صندوق  و  کشاورزی  محصوالت  بیمه گذاران 

بیماریهای  مقابل  در  دامها  کلیه  اجباری  بیمه  پوشش 

مشترک و واگیر«.

5- ماده 25 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه 

کشور مصوب 1395؛ 

موضوع: »مجاز بودن صندوق بیمه کشاورزی جهت 

شرکتهای  مشارکت  با  کشاورزی،  بیمه  شرکت  تأسیس 

بیمه خارجی«.

6- بند )ج( تبصره 13 ماده واحده قانون بودجه سال 

1397؛

و  دولت  سهم  پرداخت  جهت  ریال،  میلیارد  هزار  ده  »اختصاص  موضوع: 

تقویت صندوق بیمه به صورت 100 درصد تخصیص یافته«. 

7- بند )ج( تبصره 13 ماده واحده قانون بودجه سال 1398؛ 

موضوع: »اختصاص پانزده هزار میلیارد ریال جهت پرداخت سهم دولت و 

تقویت صندوق به صورت 100 درصد تخصیص یافته«. 

8- بند )2( تبصره 13 ماده واحده قانون بودجه سال 1399؛ 

موضوع: »پرداخت مبلغ بیست و دو هزار و هفتصد و هفتاد میلیارد ریال، 

جهت پرداخت سهم دولت به صورت نقدی و یا اسناد خزانه اسالمی یکساله«.

9- ردیف 2 بند هـ تبصره 13 ماده واحده قانون بودجه 1400؛

جهت  ریال،  میلیارد  دویست  و  هزار  سه  و  سی  مبلغ  »پرداخت  موضوع: 

پرداخت سهم دولت به صورت نقدی و یا اسناد خزانه اسالمی یکساله«. 

- مصوبات در دست اقدام و در حال طی کردن مراحل تصویب
1- تهیه پیشنویس اساسنامه جدید صندوق بیمه و ارائه به هیئت دولت برای 

تصویب و طی کردن روند مراحل قانونی؛ 

2- طرح قانونی استفساریه ماده 2 قانون اجرایی سیاستهای کلی اصل 44 

قانون اساسی در زمینه نقش حاکمیتی و غیرقابل واگذار بودن صندوق بیمه 

به بخش خصوصی؛ 

سوی  از  قانونی،  مراحل  کردن  طی  برای  پیشگفته،  طرح  است،  گفتنی 

نمایندگان امضاکننده طرح، به حضور رئیس محترم مجلس شورای اسالمی 

ارسال شده و در حال طی کردن مراحل قانونی است.

3- تهیه و تنظیم طرح قانونی بیمه فراگیر گندم در قالب الحاق یک تبصره 

به ماده واحده قانون بیمه کشاورزی؛ 

4- طرح قانونی »بیمه اجباری دام در مقابل حمله وحوش« در قالب الحاق 

یک تبصره به ماده واحده قانون بیمه کشاورزی؛ 

5- تکلیف صندوق به ارائه خدمات بیمه، از جمله بیمه شخص ثالث و بدنه 

ماشینهای کشاورزی، بیمه حوادث اشخاص شاغل در بخش کشاورزی، بیمه 

عمر مانده بدهکاری تسهیالت گیرندگان ماشینهای کشاورزی و واحدهای تولید و 

پوشش بیمه ای محصول صادراتی در کل زنجیره های ارزش در پیشنویس طرح 

قانونی پشتیبانی و رفع موانع تولید کشاورزی؛ 

خدمات  با  رابطه  در  ارزش افزوده  بر  مالیات  پرداخت  از  معافیت  طرح   -6

که به  ارزش افزوده  کشاورزی در الیحه قانونی مالیات بر  بیمه های محصوالت 

تصویب مجلس شورای اسالمی رسیده و در انتظار تأیید از سوی شورای نگهبان 

است.

 اقدامها و ظرفیتهـای مالی، بودجه ای 
و اعتباری: 

امور حسابداری صندوق  و  مالی  که مسائل  آنجا  از 

بیمه کشاورزی، از اهمیتی ویژه برخوردار است و نیاز به 

ارائه مطالب فنی و تخصصی از سوی خود دست اندرکاران 

اجرایی امور مالی صندوق دارد؛ از همین رو در این شماره 

گفتگویی  در  به تفصیل  پیشگفته  موارد  فصلنامه،  از 

اداره کل  از سوی همکاران تحریریه، با رئیس  اختصاصی 

گرفته  کشاورزی، مورد بررسی قرار  بیمه  مالی صندوق 

آن  است و بنابراین در نوشتار پیش رو، تنها از موضوع 

به عنوان یکی از اقدامهای مرتبط با بحث، یاد می شود. بر 

همین اساس، در زمینه اقدامها و ظرفیتهای ایجادشده 

و دردست اقدام مرتبط با امور بودجه و اعتبارات صندوق 

آن،  آن بسنده می شود و بررسی، تشریح و تحلیل  نیز، فقط به یادآوری موضوع 

به دست اندرکاران اجرایی امور یادشده و مجالی دیگر واگذار خواهد شد.

و  تالشها  از  بخشی  تنها  پیشگفته،  اقدامهای  که  می شود  یادآوری 

دستاوردهای مجموعه صندوق بیمه، در بخشهای حقوقی و مالی است و در 

گزارشها و  گفتگوهای شماره های پیشین فصلنامه و نیز  گزارشها و  مقاله ها، 

مقاله های مختلف در دیگر نشریه ها و رسانه های همگانی، بخشهای دیگری از 

آینده، هم در فصلنامه و هم در  آن، ارائه شده است و بخشهای ناگفته نیز در 

دیگر رسانه های گروهی، ارائه خواهد شد.

بهتر و دقیقتِر  بیشتر،  با فراهم ساختن هرچه  که  است  امیدوار  پایان،  در 

آینده  « پیشرانهای  مستمرِ  بهبود  و  اصالح  پی ریزی،  شناسایی،  پیشنیازهای 

مطلوب« برای بیمه کشاورزی، بویژه از راه های پژوهشی و مطالعاتی و تحلیلی 

بتوان  نبوِدقطعیت ها،  دقیِق  دسته بندی  و  استخراج  شناسایی،  همچنین  و 

آینده ای مطلوب« برای  چشم انداز بسیار روشن و همواری برای دستیابی به »

بیمه  کشاورزی و در نهایت، اقتصاد کشاورزی کشور، ترسیم کرد و به بهترین 

شیوه ممکن، به مرحله اجرا گذاشت.

                                                                                                                                                      

    محمدابراهیم حسن نژاد

قائم مقام صندوق بیمه کشاورزی و مدیر مسئول فصلنامه
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تـازه هـای
جهــــان
بیمــــه و
ی ز ر و کشـا هوشمنـــد  ســامـــانه   نخســتین  ســاخت 

ــی ــوزی های طبیع تش س ــال آ ــبینی احتم پیش

و  کنند  پیشبینی  را  آتش سوزی های طبیعی  یک سامانه هوشمند،  با ساخت  دارند  پژوهشگران قصد 

کارشناسان علوم ماهواره ای و  از متخصصان هوش مصنوعی، مهندسان، هواشناسان و  این راستا،  در 

آتش نشانان نیز، کمک می گیرند.

به گزارش فصلنامه »بیمه و کشاورزی« به نقل از »یورونیوز«، تغییرات اقلیمی بویژه تغییرات دما و گرمتر 

آنها، رخدادهای فاجعه بار طبیعی و خودبه خودی،  شدن زمین، با خود پیامدهای بسیار ناگواری دارد که یکی از 

آسیبها و زیانهای فراوانی  که  آتش سوزی های)حریقهای( طبیعی در مناطق مختلف جهان است  همچون 

را به دنبال دارد؛ از همین رو، بسیاری از پژوهشگران و متخصصان در شرکتها و مؤسسه های پژوهشی و 

فنی، به دنبال راهکاری برای پیشبینی، پیش آگهی و در نتیجه، پیشگیری و کاهش خطرهای احتمالی برگرفته 

از رخدادِن پیامدهای این پدیده هستند. در این میان، گروهی از پژوهشگران برجسته رشته های مختلف در 

آتش سوزی )حریق( طبیعی  آمده اند و در حال ساخت نخستین سامانه هوشمند پیشبینی  اسپانیا، گرد هم 

هستند و در این راه از کمکهای فنی و تجربی متخصصان و کارشناسان مختلف مرتبط با این پدیده، از جمله 

آتش نشانان منابع طبیعی، کمک می گیرند. این که چگونه می توان با اطالعات هواشناسی، هوش مصنوعی 

آن در  آتش سوزی ها یا حریق های طبیعی را پیشبینی کرد؛ پرسشی است که پاسخ  آتش نشانان،  و کمکهای 

ادامه، براساس گفته های متخصصان، مدیران و کارشناسان همکار در پروژه ساخت این سامانه، در شرکت 

اسپانیایی » لوبهِ لیا اِرت )Lobelia Earth( « توضیح داده شده است: 

)Tarragona( در  تاراُگنا  از منطقه  آتش نشان(  آتش ) کارشناس مهار  کاستلنو«،  این راستا، »مارک  در 

آتش در الیه  جنوب کاتاُلنیا در شمال شرقی اسپانیا و یکی از همکاران اجرایی پروژه شرکت لوبه لیا، می گوید: »

آغاز می شود. پدیده خطرناکی که تنها در مدت  زیرین خاک، نزدیک ریشه ها باقی می ماند و پس از مدتی، از نو 

آتش سوزی  زمان سه هفته در همین منطقه تاراُگنا به میزان 11 بار تکرار شد و نمونه روشنی از تغییر رفتار 

طبیعی در سالهای گذشته است«.

الیا رومرو )Laia Romero(، مدیرعامل شرکت لوبه لیا اِرت، دراین باره می گوید: »بررسیها نشان می دهد؛ 

آتش سوزی های طبیعی که 20 سال پیش، فقط یک احتمال بود؛ امروزه یک واقعیت بوده و احتمال رخدادن 

آب وهوایی، به تأثیر تحلیل اطالعات  آن روزافزون شده است. از همین رو، این پروژه و برنامه ماهانه تغییرات 

آتش سوزی های طبیعی اختصاص یافته است«. هواشناسی در پیشبینی 

را  حریق   رفتار  و  دارند  اطفای حریق  عملیات  روز  که هر  آتش نشان ها  با  »کار  می افزاید:  ادامه  در  وی 

به خوبی می شناسند؛ اطالعات دست  اولی در اختیار ما می گذارد که سبب می شود، از مدل های نظری فراتر 

کنیم«. رویکرد شرکت »لوبه لیا ارت« در بارسلون،  برویم و بواقع، از تمامی اطالعاِت در دسترس استفاده 

آب وهوایی  چالشهای  رفع  برای  مصنوعی  و  محاسباتی  و هوش  ماهواره ای  داده های  از  بهره گیری  برپایه 

است و در این پروژه خود، می کوشد تا به کمک هوش مصنوعی، حجم کالنی از اطالعات را برای پیشبینی 

آتش سوزی های طبیعی به کار گیرد. در این راستا، اطالعات گوناگون و دقیقی درباره پوشش گیاهی، عوارض 

در  که  است  شده  فراهم  دما  و  بارش  طبیعی، 

درازمدت  در  آب وهوایی  کنار شبیه سازی وضعیت 

مهمی  طبیعی  و  اقلیمی  ابزارهای  و  اطالعات  و 

همچون نقشه های رطوبت خاک و اطالعات تجربی 

کارآزموده  افراد  تجربه  و  فنی  دانش  از  برگرفته 

آتش نشانان  بویژه  آتش،  مهار  فرایند  در  درگیر  و 

منابع طبیعی، به کار گرفته می شود.

»خشکسالی  می افزاید:  راستا  این  در  رومرو 

انباشت شدن  اینرسی  نوعی  که  است  خطری 

اگر  که  نیست  معنا  بدین  سخن  این  البته  دارد. 

می شود؛  خشکسالی  بزودی  نیامد؛  باران  امروز 

دید  را  گذشته  روندهای  باید  می کند؛  نمایان  بلکه 

احتماالت  پیشبینی  در  و  جست  بهره  آنها  از  و 

آتش سوزی طبیعی به کار برد.  رخدادهایی همچون 

میزان  روندها،  این  شاخص  بهترین  میان،  این  در 

برای مثال، نشان می دهد؛  که  است  رطوبت خاک 

رخدادِن  احتمال   ،)2021( جاری  سال  تابستان  در 

آتش سوزی یا حریِق طبیعی، زیاد است.«

مناطقی  پیش،  ماه ها  از  بتوان  که  امکان  این 

آتش سوزی طبیعی  در خطر  که  داد  را تشخیص 

این  که با  کسانی  آتش نشانان و دیگر  هستند؛ به 

روبه رو  غیرمستقیم  یا  مستقیم  به طور  مشکل 

و  احتیاطی  اقدامهای  تا  می کند  کمک  هستند، 

پیشگیرانه را در پیش بگیرند و از منابع محدود شان 

بهترین بهره را ببرند. گرچه آتش سوزی های طبیعی 

دست کم  ولی  نمی روند؛  بین  از  به کلی  راه،  این  از 

خسارتهای برامده از آنها، کمتر و محدود خواهد شد.

بازنگری و تکمیل: گروه پژوهش )م.ن.س(

ارائه اختصاصی از: فصلنامه بیمه و کشاورزی 

)به نقل از یورونیوز(
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صندوق بیمه کشاورزی

فـصلنامـه بیمــه و کشــاورزی

سال هجدهم/ شماره 67

ناهنجاریهای تغییرات دمای جهانی در ماه مارس 2021 در مقایسه با بازه زمانی  1991 تا 2020 )یورونیوز(
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پـرونده ویـژه فصـل

نگاهی به ساختار، عملکرد، چالشها و دستاوردهای حوزه مالی صندوق بیمه کشاورزی

 درباره مصاحبه شونده:

در   1347 آبان ماه   15  - شعبان  نیمه  متولد   

روستایی در فراهان تفرش در استان مرکزی.

کارشناسی   ،1365 سال  در  اقتصاد  دیپلم   

حسابداری در سال 1372، کارشناسی ارشد مدیریت 

اقتصاد  دکتری  دانشجوی  و   1382 سال  در  مالی 

کشاورزی )هم اکنون(.

ستاد  نجف  قرارگاه  در  حسابداری  فعالیت  آغاز   

دفاع  دوران  در  وقت  جهادسازندگی  پشتیبانی 

مقدس تا بهمن 1366.

 عضو هیئت مؤسس شرکت تعاونی اعتبار جهاد 

آن. سازندگی و مدیرمالی صندوق قرض الحسنه 

 ریاست امور مالی در معاونت عمران وزارت جهاد 

و  ادغام  هنگام  تا   1375 سال  از  وقت  سازندگی 

تشکیل وزارت جهاد کشاورزی در سال 1379.

 مدیر امور مالی صندوق اشتغال روستایی پیش 

از ادغام در قالب صندوق مهر امام رضا )ع(.

خدمات  شرکت  مالی  امور  مدیر  و  ذیحساب   

حمایتی کشاورزی )از سال 85 تا 92(.

صندوق  مالی  امور  اداره کل  رئیس  و  ذیحساب   

بیمه کشاورزی )از سال 1394 تا کنون(.

پــرونــده
ویـــــژه 
فــصـــل

نگاهی به ساختار 
عملکرد، چالشها و 

دستاوردهای حوزه 
مالی صندوق بیمه 

کشاورزی
در گفتگوی اختصاصی با رئیس 

اداره کل امور مالی صندوق

 پیش درامد:
انجام نظارت، هماهنگی و فراهم سازی زمینه اجرای قوانین و مقررات مالی و محاسباتی در حوزه 

زیرمسئولیت؛ نظارت بر انجام درست فرایندهای مالی و محاسباتی و نگهداری و تنظیم حسابها بر 

آن و  آنها؛ نگهداری حساب اموال و نظارت بر  پایه قوانین، ضوابط و مقررات مربوط و صحت و سالمت 

کنترل انبارها؛ تهیه و تنظیم حسابها و صورتحسابهای مالی بر اساس سرفصلهای استاندارد ابالغی؛ 

و  مالی  گزارشهای  ارسال  و  تهیه  اعتبارات مصرف نشده هر سال؛  مانده وجوه  واریز  مورد  در  اقدام 

محاسباتی و حسابداری و دهها مورد دیگر را می توان، از جمله مسئولیتها و وظایِف کمابیش مشابه 

و البته حساِس مدیران امور مالی سازمانها و شرکتها دانست که البته برحسب جمعیت زیرپوشش، 

این ِسَمت و مسئولیت، دشوارتر و حساستر نیز می شود. با توجه به همین موضوع و اهمیت نقشی 

که مدیریت امور مالی مجموعه ای در سطح »صندوق بیمه کشاورزی«، با حدود یک میلیون و 600 هزار 

آن داشت تا  بهره  بردار طرف قرارداد در تنظیم اطالعات دارد؛ تحریریه فصلنامه »بیمه و کشاورزی« را بر 

گفتگویی تفصیلی با »مهدی احمدی نژاد« از مدیران تحصیلکرده و میدان دیده در این حیطه، به عنوان 

رئیس اداره کل امور مالی صندوق، داشته باشد؛ تا برای نخستین بار در تاریخ 37 ساله فعالیت صندوق 

آن، در یک رسانه گروهی رسمی )بویژه یک نشریه علمی – تخصصی(،  بیمه کشاورزی، مسائل مالی 

آن هم در دوره مدیریت مالی کسی که به رغم  مورد بررسی و تشریح و در دسترس همگان قرار گیرد؛ 

توانمندیها و تجربه های موفق چندین ساله اش در مدیریت مالی سازمانهای مختلف، همواره از گفتگو 

با رسانه ها، پرهیز کرده است. مدیری که طی سالهای اخیر، در رفع چالشها و دشواریهای مالی گوناگون 

صندوق، موفق نشان داده است که از جمله توفیقهای وی، می توان به ساماندهی نظام مالی پیشین 

آن حتی اطالعات کشاورزان به سختی وارد می شد و به دلیل روزامد نبودِن  صندوق اشاره کرد که در 

تا  نبود؛  فراهم  مناسب،  سرعتی  و  با  دقت  نیز،  صندوق  امورمالی  ارزیابی  امکان  رایانه ای،  سیستم 

اینکه وی و همکارانش توانستند با حمایت و پشتیبانی »دکتر حسن نژاد« قائم مقام صندوق بیمه 

کشاورزی و دیگر اعضای هیئت مدیره و کمک همکاران دیگر بخشهای ستادی صندوق و مشاوران و 

کنند؛ تا هم اکنون با بهره گیری از نرم افزارهای  دیگر دست اندرکاران، سرانجام این نظام را ساماندهی 

مناسب و جدید، تمام عملیات حسابداری، حسابرسی و مالی این نهاد مهم حمایتی بخش کشاورزی، 

سروسامان بگیرد و 100 درصد مکانیزه شود. گفتگوی اختصاصی پیش رو، در نخستین روز خردادماه 

آقای احمدی نژاد در اداره کل امور مالی،  1400 و با حفظ پروتکلهای دوره همه گیری کرونا، در دفتر کار 

گفتگو، »دکتر حسین رسول اف« سردبیر فصلنامه نیز، مرا  برگزار شد و با توجه به اهمیت موضوع 

به پرسشهای دقیق و حساب شده  با روی خوش، پذیرای ما شد و  نیز  که میزبان  همراهی می کرد 

تحریریه فصلنامه، با دقت و حوصله پاسخ داد. در ادامه، متن این گفتگوی مهم را )با اندکی تلخیص 

به  دلیل حجم زیاد مطالب( می خوانید:

علیرضا صفاخو

دبیر بخش گزارش و گفتگو

برای  که  فرصتی  از  آغاز،  در  احمدی نژاد،  آقای 

در  گوناگون  مسائل  تبیین  پیرامون  گفتگو  این 

به عنوان  کشاورزی،  بیمه  صندوق  مالی  حوزه 

کردید؛  کشور فراهم  کشاورزی در  تنها نهاد بیمه 

سپاسگذاری می کنیم. پیش از ورود به پرسشهای 

خودتان،  دیدگاه  از  نخست،  بحث،  این  اصلی 

اصلی  از وظایف  کلیاتی  اشاره ای داشته باشید به 

پرسشهای  ادامه،  در  تا  کشاورزی،  بیمه  صندوق 

مرتبط با این موضوع را مطرح کنیم؟

پیش از هر چیز، حضورتان را خوشامد می گویم 

رئیس  به عنوان  من  اختیار  در  که  فرصتی  از  و 

اداره کل امور مالی صندوق گذاشتید؛ سپاسگزاری 

شما،  پرسش  نخستین  به  پاسخ  در  می کنم. 

به طورکلی باید بگویم: اگرچه صنعت بیمه در ایران، 

با  ولی  است؛  سال   70 از  بیش  پیشینه ای  دارای 

وجود تالشهای صورت گرفته و دستاوردهای نسبی 

صنعت  این  شایسته  که  آنگونه  به دست آمده، 

آن،  گسترش  و  توسعه  هدفهای  هنوز  است؛ 

تحقق نیافته است. در این میان، یکی از فعالیتهای 

مالی  فعالیت  بیمه،  شرکتهای  اساسی  و  اصلی 

که بخش تفکیک ناپذیری از گستره  است. حوزه ای 

مبنای مجموعه ای  بر  و  است  بیمه ای  فعالیتهای 

اطالعات  استانداردها، قواعد و روشها،  از مقررات، 

ثبت،  گردآوری،  را  مؤسسه  یک  اقتصادی  و  مالی 

چارچوب  در  و  می کند  تلخیص  و  طبقه بندی 

گزارشهای »صورتهای مالی« برای تجزیه و تحلیل و 
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صندوق بیمه کشاورزی

فـصلنامـه بیمــه و کشــاورزی

سال هجدهم/ شماره 67

تصمیمگیری، در اختیار مدیریت شرکت یا سازمان 

قرار  بروِن  سازمان  یا  درون  ذیصالح  افراد  دیگر  و 

می دهد. صندوق بیمه کشاورزی هم به عنوان یک 

نهاد مالی، از این قاعده مستثنی نیست.

در زمینه ساختار مالی صندوق بیمه کشاورزی، 

لطفاً به طور مختصر، توضیح دهید؟

درجه  در  بپردازم؛  ساختار  این  به  بخواهم  اگر 

پُست های  یا  ِسَمتها  که  کنم  عرض  باید  نخست 

مصوب سازمانی اداره کل امور مالی، 11 پست بوده 

آن، دارای تصدی است و 9 نفر نیز  از  که 5 پست 

به عنوان نیروهای شرکتی، در حال همکاری هستند. 

از دیدگاه نمودار تشکیالتی نیز، اداره کل امور مالی 

مدیریت  زیرمجموعه  واحدهای  از  یکی  صندوق، 

به شمار  انسانی  سرمایه  توسعه  و  امورمالی 

می رود و خود اداره کل مالی هم، به غیر از رئیس و 

کارشناس مسئول  معاون اداره، دارای چهار پست 

و  بیمه  اسناد  داخلی،  پرداختهای  )دربردارنده: 

غرامت، رسیدگی به اسناد و پاسخگویی 

امور  حسابرسی  دایره  و  استانها  به 

کارشناسی زیر  بیمه ای( و چهار پست 

کارشناسان مسئول  از  کدام  نظر هر 

پیشگفته است. 

اینکه جویای وظایف حوزه  از  پیش 

اشاره  شویم؛  بیمه  صندوق  مالی 

صندوق،  مالی  نظام  که  بفرمایید 

با  آیا  و  است  حوزه  چند  دربردارنده 

شرکتهای بیمه ای دیگر تفاوتی دارد؟

نظام مالی صندوق بیمه، دربرگیرنده 

دیگر  با  که  است  زیر  به شرح  4 حوزه 

شرکتهای بیمه ای مطابقت دارد:

1- حسابداری عملیات بیمه ای؛ 

2- حسابداری غیرعملیاتی؛ 

3- حسابداری کارمزد )هزینه اجرای عملیات(؛ 

تهیه  و  نظارتی  دستگاههای  به  پاسخگویی   -4

انواع گزارشها و صورتهای مالی.

 ممکن است در همین جا این نکته را بپرسیم که 

از چه سیستم های نرم  افزاری، استفاده می شود؟

نرم افزاری  سیستم   4 از  مالی،  امور  اداره کل 

حسابداری؛  جامع  سیستم  دربردارنده:  اصلی، 

دستمزد  و  حقوق  سیستم  خزانه داری؛  سیستم 

بهره  کارمزدها،  پرداخت  حسابداری  سیستم  و 

اصلی  سیستم  یعنی  نخست،  مورد  که  می گیرد 

از  زیرسیستم هایی  دربرگیرنده  خود،  حسابداری، 

بانکی،  مغایرت  سیستم  اقساطی،  فروش  جمله 

بیمه گذاران،  اطالعات  صحت سنجی  سیستم 

حسابداری  سیستم  شده،  قیمت تمام  سیستم 

وقوع  )الگوی  درامد  شناسایی  سیستم  فروش، 

خطر(، خسارت معوق، برگشت حق بیمه، برگشت 

به صورت  اگر  ولی  است.  آن  مانند  و  غرامت 

مجموع،  در  بگویم  باید  کنیم،  نگاه  تجمیع شده 

مالی  اطالعات  که  است  نرم افزاری  سیستم   15

و  ثبت  مرتبط،  مستندات  و  مدارک  براساس  را 

می کند.  استخراج  را  خود  گزارشهای  و  نگهداری 

حسابهای  در  مالی  تراکنشهای  تمامی  همچنین 

در  نخست  که  است  به گونه ای  بیمه ای،  عملیات 

سامانه یا سیستم جامع )cs( صندوق، شناسه ای 

تولید می شود که این شناسه، دربردارنده اطالعاتی 

کامل از مشخصات صاحب حساب و نوع محصول 

آن  که بر اساس  به تفکیک استان و شعبه است 

در دفاتر ثبت می شود.

چه وظایف و مسئولیتهایی در حوزه امور مالی 

صندوق، تعریف شده است؟

اشاره  موارد  این  به  می توان  نمایه وار  به طور 

راهبردهای  پیاده سازی  زمینه  در  همکاری  کرد: 

و  تهیه  کشاورزی؛  بیمه  صندوق  )استراتژیهای( 

تنظیم خط  مشی ها، سیاست ها، دستورالعمل ها و 

امور مالی و محاسباتی  بر  رویه های مالی؛ نظارت 

قوانین،  برطبق  حسابها  تنظیم  و  نگهداری  و 

آنها؛  ضوابط و مقررات مربوط و صحت و سالمت 

اسناد و دفاتر مالی و نظارت  نگهداری  مسئولیت 

آنها؛ نگهداری و تحویل و تحول وجوه و  بر حفظ 

اوراق بهادار و تضامین؛  نقدینگی ها و سپرده ها و 

آن  بر  نظارت  و  دولتی  اموال  حساب  نگهداری 

)دیوان  نظارتی  به دستگاههای  پاسخگویی  اموال؛ 

محاسبات، سازمان بازرسی، سازمان حسابرسی و 

مانند آن(؛ اجرای تکالیف قانونی درج شده در قوانین 

و  بازرگانی؛  و  مالیاتی  بودجه ای،  مالی/محاسباتی، 

تهیه گزارشهای درون سازمانی و برون سازمانی برای 

آن گزارشها. استفاده کنندگان از 

مالی  ساختار  میان  تفاوتهایی  و  شباهتها  چه 

بیمه ای  شرکتهای  با  کشاورزی،  بیمه  صندوق 

بازرگانی وجود دارد؟

به صورت محتوایی، هم شباهتها و هم تفاوتهایی 

نظام مالی شرکتهای  با  نظام مالی صندوق  میان 

تفاوتها،  مهمترین  که  دارد  وجود  دیگر  بیمه ای 

مربوط به اساسنامه قانونی در زمینه شیوه اجرایی 

کشاورزی  بانک  سوی  از  کشاورزی  بیمه  عملیات 

است. مطابق ماده 27 اساسنامه صندوق، عملیات 

به وسیله  کیفی،  و  کّمی  حد  در  کشاورزی  بیمه 

کشور  سراسر  در  آن  شعب  و  کشاورزی  بانک 

مورد  خدمات  و  وسایل  تمام  و  می پذیرد  انجام 

از سوی  لزوم، به پیشنهاد هیئت مدیره صندوق و 

از همین رو، متناسب با این  بانک، تأمین می شود؛ 

وظیفه قانونی، ساختار حسابهای مرتبط با عملیات 

در  متمرکز  به صورت  خسارت،  ارزیابی  و  بیمه گری 

در  ولی  می شود؛  نگهداری  و  ثبت  صندوق،  دفاتر 

رابطه با هزینه های اجرای عملیات )امور کارمزدها( 

بخش  و  خصوصی  بخش  دربرگیرنده 

)متناسب  حسابها  در  کشاورزی  بانک 

اِعماِل  اساسنامه(  و 35  ماده 34  با 

ویژگی،  این  که  می شود  حساب 

شرکتهای  دیگر  از  را  بیمه  صندوق 

بیمه ای، متمایز می کند.

و  روندها  فرایندها،  زمینه  در 

رویه های مالی در نظام مالی صندوق 

نیز، توضیح دهید؟

به طورکلی، صورتهای مالی اساسی، 

بر مبنای بهای تمام شده تاریخی، تهیه؛ 

و در موارد مقتضی، از ارزشهای جاری 

استفاده می شود.

در این میان، درامد عملیاتی چگونه شناسایی و 

منظور می شود؟

شناسایی درامد حق بیمه محصوالت دام، طیور، 

دیگر  و  ابریشم  کرم  و  زنبورعسل  پرورشی،  آبزیان 

365 )یک 
1 گلخانه ها، به نسبت  محصوالت و سازه 

در صورت و 365 در مخرج کسر است( روز است 

آغاز پوشش بیمه ای و به طور یکنواخت  که از تاریخ 

و  اندازه گیری  درامد،  میزان  بیمه نامه،  دوره  طی 

شناسایی می شود و در کشتهای پاییزه، محصوالت 

آنها  باغی و منابع طبیعی، درامد حق بیمه  زراعی، 

براوردی، شناسایی  الگوی وقوع خطر  با  متناسب 

اساس  بر  نیز،  خطر  الگوی  محاسبه  می شود. 

میانگین 5 سال اخیر انجام می گیرد که در نهایت، 

حق بیمه  به  پیشگفته،  روش  به  عملیاتی  درامد 

عاید شده و نشده و در حسابها به تفکیک، منظور 

می شود.
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پـرونده ویـژه فصـل

نگاهی به ساختار، عملکرد، چالشها و دستاوردهای حوزه مالی صندوق بیمه کشاورزی

و در این فرایند، میزان حق بیمه، چگونه محاسبه 

می شود؟

مطابق  محصوالت،  تمامی  حق بیمه  تعرفه 

کشاورزی )مصوب مجمع  آیین نامه بیمه  ماده 19 

عمومی( به روش زیر، محاسبه می شود:

تعهد  حداکثر   × عملیات  اجرای  هزینه  ضریب 

بیمه گر × ضریب خطر = کل حق بیمه

پرداختنی،  و  پرداختی  غرامت  یا  خسارت  هزینه 

چگونه شناسایی می شود؟

هزینه غرامت )پرداختی و پرداختنی( محصوالت، 

به طور عمده، پس از اعالم وقوع خسارت از سوی 

سوی  از  الزم  رسیدگی های  انجام  و  بیمه گذار 

كشاورزی و مقامهای  بیمه  كارشناسان  و  ارزیابان 

و  محاسبه؛  بیمه،  صندوق  ستاد  در  مالی  مجاز 

اِعمال  در حسابها  و  گزارش  غرامت قطعی،  مبلغ 

تاریخ  که  برای خسارتهایی  آن،  بر  افزون  می شود. 

آنها سال مالی مربوط بوده؛ ولی به مرحله  وقوع 

پرداخت نرسیده است؛ به صورت براوردی تخمین و 

در حساب ذخیره معوق، منظور می شود.

در میان روندهای مالی صندوق، موضوع کارمزد 

کارگزاران، چگونه است؟

اساسنامه،   35 و   34 ماده  دو  در  نکته،  این 

 34 ماده  مطابق  است.  گرفته  قرار  توجه  مورد 

اساسنامه و نیز مصوبه مجمع عمومی صندوق، 

برای جبران هزینه های انجام شده عملیات بیمه ای 

از  درصد   4 معادل  حداکثر  تا  کشاورزی،  بانک  در 

حق بیمه دریافتی است که به حساب بدهی به بانک 

استناد  به  همچنین  می شود.  منظور  کشاورزی، 

از  بخشی  در صورتی که  نیز،  اساسنامه  ماده 35 

با  ارتباط  در  صندوق  نیاز  مورد  وسایل  و  خدمات 

اجرای عملیات بیمه بوده باشد )افزون برماده 34 

اساسنامه( هزینه های این وسایل و خدمات ازجمله 

بخش  سوی  از  انجام گرفته  بیمه  عملیات  کارمزد 

و  بیمه نامه  صدور  کارمزد  )دربردارنده،  خصوصی 

تأیید هیئت مدیره  از  ارزیابی خسارت(، پس  کارمزد 

داخلی  آیین نامه های  اساس  )بر  کشاورزی  بانک 

است،  گفتنی  می شود.  منظور  در حسابها  بانک( 

عمومی  مجمع  تصویب  از  پس  هزینه ها  این 

صندوق، به قطعیت می رسد.

به جز مواردی که اشاره شد؛ دیگر رویه های مالی 

صندوق، با دیگر شرکتهای بیمه ای و استانداردهای 

حسابداری، تفاوتی دارد؟

عرف  مطابق  صندوق،  مالی  رویه های  بقیه  نه؛ 

و  است  دولتی  بیمه ای  شرکتهای  در  معمول 

استانداردهای حسابداری نیز، رعایت می شود.

بدین ترتیب، مهمترین تفاوتهای صندوق با دیگر 

آن چیست؟ شرکتهای بیمه ای و مصادیق 

بیمه ای  شرکتهای  دیگر  با  تفاوتها  مهمترین 

تجاری  بخش صنعت و خدمات را می توانم در چند 

دسته )به شرح زیر( مورد اشاره قرار دهم:

الف( با توجه به تفاوت سال زراعی با سال مالی، 

اساس  بر  که  کشاورزی  بخش  بیمه  عملیات 

سال زراعی است؛ استخراج اطالعات مالی و ثبت 

آن،  آن را در دفاتر و تنظیم گزارشهای مربوط به 

همواره دچار چالش می کند.

بخش  در  بیمه ای  اقدام  و  موارد  عمده  ب( 

دامی  )تولیدات  جانداران  به  مربوط  کشاورزی، 

اقالم  و  موارد  صورتی که  در  است؛  گیاهی(  و 

بیمه های بخش تجاری، بی جان هستند.

بخش  در  مرتبط  ریسکهای  و  خطر  عوامل  ج( 

کشاورزی، در مقایسه با بخش صنعت و خدمات 

و نیز، ویژگیهای خاص اقلیم کشور ایران، باعث 

شرکتهای  بیمه گری  نوع  با  خاصی  تفاوتهای 

بیمه ای تجاری شده است.

صندوق  حسابداری  ساختار  احمدی نژاد،  آقای 

بیمه کشاورزی چگونه است؟

بخش،  چند  در  را  شما  پرسش  این  پاسخ  من 

برای  موضوع  این  تا  می کنم  واکاوی  و  تشریح 

کشاورزی«  و  »بیمه  فصلنامه  ارجمند  خوانندگان 

کشاورزی  بیمه  تخصصی  نشریه  تنها  به عنوان 

از  کشور، روشن تر و بهتر تبیین شود؛ ولی پیش 

در  حسابها  ساختار  به طورکلی،  است؛  گفتنی  آن 

صندوق بیمه، مطابق با استاندارد 28 حسابداری و 

براساس کد ملی اشخاص حقیقی و شناسه ملی 

اشخاص حقوقی، نگهداری می شود؛ به گونه ای که 

تراز حسابهای یک شخص )حقیقی - حقوقی( و یا 

کامالً مجزا،  بیمه نامه را می توان به صورت  قرارداد 

گزارشگیری و ارائه کرد:

و  مالی  مدارک  و  اسناد  به  رسیدگی  فرایند   -1

مراتب  نخست،  مالی:  امور  اداره کل  در  قراردادها 

)حسابداری  مالی  اداره کل  داخلی  واحدهای  به 

عملیاتی، غیر عملیاتی و دیگر موارد( توزیع می شود 

مورد  مرتبط،  مالی  کارشناسان  از سوی  و سپس 

آن نیز، که  ممیزی و رسیدگی قرار می گیرد و نتایج 

مطابق قوانین مالی و محاسباتی، کارشناسی شده 

است؛ در قالب فرم طراحی شده )رسیدگی به اسناد 

و مدارک مالی( تنظیم و ارائه می شود و در نهایت، 

رئیس  و  ذیحساب  سوی  از  جمعبندی  از  پس 

اداره کل امور مالی، در صورت مثبت بودن اسناد و 

مدارک، اِعمال حساب خواهد شد.

آنجا که عملیات  2- فرایند حسابداری فروش: از 

بیمه کشاورزی، در چارچوب سامانه جامع عملیات 

صورت  مکانیزه  کامالً  به صورت   )cs( بیمه گری 

حسابداری  آن،  با  متناسب  همین رو  از  می پذیرد؛ 

عملیاتی نیز، کامالً مکانیزه انجام می گیرد. با توجه 

به دو فرایند اصلی عملیات بیمه گری )یعنی صدور 

غرامت(،  پرداخت  و  خسارت  ارزیابی  و  بیمه نامه 

قالب  در  آنها  با  مرتبط  حسابداری  عملیات  تمام 

استقرار  و  طراحی   )cs( جامع  سامانه  نرم افزار 

ارائه سفارش  که به محض  است؛ به گونه ای  یافته 

بیمه نامه  نوع  و  بیمه ای  مورد  بیمه گذار،  از سوی 

آن در قالب پیش فاکتور  و چگونگی تسویه حساب 

تعبیه می شود و به صورت برخط )online( براساس 

 )cs( تعرفه های مصوب ارائه شده در سامانه جامع

و تعیین مقادیر سهم دولت و سهم بیمه گذار و 

واریز وجه نقدی، بیمه نامه درخواستی در سامانه، 

و  می شود  صادر  و  فعال(  اصطالح،  )در  معتبر 

عملیات  به  مربوط  سرفصلهای  تمامی  همزمان، 

حسابداری  آرتیکلهای  با  مطابق  حسابداری، 

تعبیه شده در سامانه جامع )cs( اِعمال می شوند.
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غرامت:  پرداخت  و  خسارت  ارزیابی  فرایند   -3

مراحل  بیمه گذار،  سوی  از  خسارت  اعالم  از  پس 

عوامل  و  کارشناسان  سوی  از  خسارت  ارزیابی 

می گیرد  انجام  دستورالعملها  براساس  مربوط 

می رسد  مالی  مجاز  مقام  تأیید  به  نهایت،  در  که 

حساب  اعمال  غرامت،  مبلغ  مکانیزه،  به صورت  و 

آرتیکلهای  اساس  بر  تأییدشده  می شود و غرامت 

طلب  حساب  به  نهایت،  در  مرتبط،  حسابداری 

آنان تأدیه خواهد شد. این  بیمه گذار، منظور؛ و به 

)متناسب  مالی  منابع  تأمین  از  پس  نیز،  اداره کل 

به پرداخت غرامتها در  با میزان نقدینگی(، نسبت 

که  می کند  اقدام  آسیب دیده،  بیمه گذاران  وجه 

غرامتها  همه  گذشته،  سه  سال  در  خوشبختانه 

به صورت مستمر و هفتگی، پرداخت شده  است. 

عزیزمان،  مهین  کجای  هر  در  است،  گفتنی 

یا  و  شود  صادر  کارگزاران  سوی  از  بیمه نامه ای 

مربوط،  ارزیابان  به وسیله  بیمه ای  مورد  خسارت 

گیرد؛ بی درنگ )بالفاصله( به صورت  مورد تأیید قرار 

)به صورت  بیمه  صندوق  حسابهای  در  مکانیزه 

متمرکز( منظور می شود.

و  غیرعملیاتی«  حسابداری  »فرایند  مورد  در 

هزینه اداری و تشکیالتی صندوق، وضعیت چگونه 

است؟

صندوق  تشکیالتی  و  اداری  هزینه  به طورکلی، 

مورد  دسته،  چند  در  می توان  را  کشاورزی  بیمه 

اشاره قرار داد: 

منعقدشده  قراردادهای  با  مرتبط  هزینه های   -1

خدمات  کاال،  تأمین کنندگان  و  پیمانکاران 

مشاوران  و  پژوهشی  و  تحقیقاتی  آموزشی، 

و  صورت وضعیت  ارائه  )با  پشتیبانی  و 

صورتحساب(.

2- هزینه حقوق و دستمزد پرسنلی که در قالب 

سیستم نرم افزاری منابع انسانی بانک کشاورزی 

)طبق تبصره ماده 27 اساسنامه( عیناً مطابق 

رویه ها و دستورالعملهای بانک، انجام می پذیرد.

کارپردازی،  از سوی  که  کاال و خدمات  3- خرید 

و  دولت  الکترونیکی  تجارت  سیستم  قالب  در 

قانون مناقصات در سقف معامالت  اساس  بر 

متوسط و جزئی صورت می گیرد.

قالب  در  جزئی  هزینه های  و  خریدها   -4

و  انسانی  سرمایه  اداره کل  تنخواه گردان 

پشتیبانی در حسابهای مربوط، ثبت و نگهداری 

نیز  صندوق  هزینه های  از  بخشی  در  می شود. 

که مربوط به تعمیرات اساسی ساختمان اداری 

صندوق است؛ پس از طی مراحل قانونی )قانون 

کمیسیون معامالت،  آن در  مناقصات( و طرح 

با انعقاد قرارداد و ارائه صورت وضعیت از سوی 

که به وسیله  پیمانکاران و تأیید دستگاه نظارت 

انجام  پشتیبانی  و  انسانی  سرمایه  اداره کل 

یادشده  حسابداری  عملیات  تمامی  می پذیرد؛ 

مربوط،  حسابهای  در  نیمه مکانیزه  به صورت 

اعمال حساب می شود.

حسابداری  یا  عملیات  اجرای  هزینه های  درباره 

کارمزد، فرایند چگونه است؟

در زمینه فرایند حسابداری کارمزد )هزینه اجرای 

کارمزد  گفت:  می توان  مختصر  به طور  عملیات(، 

)فروش(،  بیمه نامه  صدور  بیمه گری  عملیات 

پیوست فنی، پایش ِفنولوژی و ارزیابی برپایه مبانی 

محاسباتی و شاخصهایی در بستر سامانه جامع 

تأیید  از  کشاورزی، محاسبه می شود و پس  بیمه 

کمی و کیفی از سوی ادارات کل فنی ستاد صندوق 

معاونت  ابالغی،  دستورالعملهای  اساس  بر  بیمه 

خدمات بیمه ای بانک کشاورزی هر استان، نسبت 

سیستمهای  قالب  در  مربوط،  کارمزد  پرداخت  به 

)cs( و لیمت )سامانه بانک کشاورزی( اقدام می کند.

کشاورزی  ساختار حسابرسی در صندوق بیمه 

چگونه است؟

نوع  دو  دربردارنده  صندوق،  حسابرسی  نظام 

حسابرسی داخلی و عملکرد است:

نظام حسابرسی عملکرد، براساس استانداردهای 

حسابرسی، از سوی »سازمان حسابرسی« به عنوان 

حسابرس مستقل و بازرس قانونی انجام می گیرد. 

به  را  خود  حسابرسی  گزارش  اصل  آنها،  سپس 

دستگاههای  و  صندوق  عمومی  مجمع  اعضای 

کشور،  محاسبات  دیوان  مانند  دیگر،  نظارتی 

امور مالیاتی  کشور، سازمان  کل  بازرسی  سازمان 

در  می دهند.  ارائه  استفاده کننده،  مراجع  دیگر  و 

سازمان  گزارش  گذشته،  سال   5 در  راستا  همین 

بیمه،  صندوق  مالی  صورتهای  درباره  حسابرسی 

گزارش »مقبول« بوده و برای دو سال اخیر، با یک 

زمینه  در  رسیدگی  محدودیت  آثار  به  مربوط  بند 

گزارش  کشاورزی،  بانک  با  فی مابین  حسابهای 

»مطلوب« دریافت شده است.

 20 ماده   9 بند  در  که  حسابرسی  دیگر  نظام 

اختیارات  و  وظایف  جزء  صندوق،  اساسنامه 

هیئت مدیره صندوق بوده، حسابرسی داخلی است 

از مؤسسه های عضو  از سوی یکی  که همه ساله 

استقرار حسابرسان  با  جامعه حسابداران رسمی، 

کشاورزی  بانک  بیمه ای  خدمات  معاونت  در 

استانها، عملیات بیمه کشاورزی، مورِد حسابرسی 

ماهانه  گزارش  هم  آنها  درنهایت،  و  می گیرد  قرار 

خود را به اداره کل نظارت و ارزیابی ارائه می کنند.

با  دارایی،  اقتصادی و  امور  است، وزارت  گفتنی 

صدور حکم امور ذیحسابی و با تعیین ذیحساب، 

نظارت حین اجرای عملیات بیمه ای و غیربیمه ای را 

پیش از پرداخت هرگونه هزینه، انجام می دهد.

بی گمان، یکی از مهمترین مسائل هر نهاد مالی 

لطفاً  است.  آن  مالی  منابع  مسئله  اقتصادی،  و 

و  دهید  توضیح  بیمه  صندوق  مالی  منابع  درباره 

اینکه چگونه تأمین و مدیریت می شود؟

صرفاً  که  است  وجوهی  صندوق،  مالی  منابع   

می  شود.  دریافت  بیمه گذاران  از  حق بیمه  برای 

سوی  از  نیز،  حق بیمه  از  بخشی  همچنین، 

که  می گردد  فراهم  ساالنه(  بودجه  راه  )از  دولت 

 55 دولت،  سهم  حق بیمه  میانگین  هم اکنون، 

 45 بیمه گذار،  سهم  حق بیمه  میانگین  و  درصد 

حوادث  مواردی  که  در  سویی،  از  است.  درصد 

خسارت  شود؛  باعث  )غیرمترقبه(  پیشبینی نشده 

در  پیشبینی شده  موارد  از  بیشتر  پدید آمده، 

در  بودجه  محل  از  دولت  باشد؛  بیمه ای  پوشش 

اساسنامه  اختیار خود و موضوع مفاد ماده 33 
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نگاهی به ساختار، عملکرد، چالشها و دستاوردهای حوزه مالی صندوق بیمه کشاورزی

انجام می دهد. همچنین یکی  صندوق، پرداخت را 

دیگر از منابع تأمین مالی جزئی صندوق بیمه نیز، 

از محل سود سپرده گذاری مربوط به سرمایه اولیه 

صندوق، نزد بانک کشاورزی است.

با این شرایط، به نظر شما، برای بهبود و تقویت 

بنیه مالی صندوق، چه می توان کرد؟

بنیه مالی صندوق  تقویت  برای  که  پیشنهادی 

منابع  تجهیز  در  می تواند  و  می رسد  نظر  به 

بهره گیری  باشد؛  مؤثر  و  پایدار  صندوق،  مالی 

در  مالی  منابع  تأمین  روش  مانند  الگوهایی  از 

ارزش  قانون  راه  از  آن،  در  که  شهرداری هاست 

افزوده با عنوان عوارض قانونی، بنیه مالی، تقویت 

می شود. به دیگر سخن با استفاده از این مدل، از 

اینکه  افزوده، مبنی بر  ارزش  راه قانون مالیات بر 

با  مرتبط  و خدمات  کاالها  فروش  و  هنگام خرید 

برای  را  آن  هزار  در   N می توان  کشاورزی،  بخش 

در  تا  کرد  منظور  صندوق،  مالی  بنیه  تقویت 

پیشبینی نشده  حوادث  )وقوع(  رخ دادِن  هنگاِم 

کشاورزان  و  بیمه گذاران  به  )غیرمترقبه( 

خسارت دیده، غرامت پرداخت شود.

از  مالی  منابع  تأمین  زمینه  در  چالشهایی  چه 

سوی دولت وجود دارد؟

بموقع  یا  تأمین نشدن  چالش،  مهمترین 

که  است  از سوی دولت  تأمین نشدن منابع مالی 

صندوق،  اساسنامه   32 ماده  ذیل  تبصره  طبق 

بخشی از حق بیمه بیمه گذاران را باید دولت پرداخت 

و  تأیید  هنگام  در  هم،  میزان  و  درصد  این  کند. 

کشاورزی،  محصوالت  بیمه  تعرفه های  تصویب 

صندوق،  عمومی  مجمع  و  فنی  کمیته  سوی  از 

مشخص و مصوب می شود.

هم  را  نمونه ای  و  مصداق  زمینه،  این  در 

می توانید اشاره کنید؟

برای نمونه، در 5 سال اخیر، برای اقالم درج شده 

به روشنی  و  کامالً  صندوق،  مالی  صورتهای  در 

بموقع  پرداخت نشدن  که  می شود  مشاهده 

افزایش  به  سال،  هر  در  دولت  سهم  حق بیمه 

هزینه تأمین مالی و پرداخت نشدن بموقع غرامت 

انباشته  زیان  افزایش  آن،  پی  در  و  بیمه گذاران 

نتیجه،  در  و  است  انجامیده  بیمه،  صندوق 

نارضایتی بیمه گذاران در زمینه دریافت غرامت خود 

پی  در  را  بیمه  نفوذ  ضریب  کاهش  نهایت،  در  و 

که در هر 5 سال اخیر )منتهی به  داشته تا جایی 

سال 1399(، مبلغ نزدیک به 24،377 میلیارد ریال 

کسری منابع، ناگزیر از سوی بانک کشاورزی، تأمین 

مالی شده است.

و  کلی  به طور  دیگری  چالشهای  چه 

مالی  )برون سازمانی( حوزه  به صورت غیرمستقیم 

صندوق بیمه را زیر تأثیر قرار می دهد؟ 

 ساختار نامناسب صنعت بیمه؛

بر  مالی  غیـــــر  متعــــدد  قوانین  تّســـری   

با  بیمه گری  دیگرسخن،  )به  شرکتهای بیمه 

مقررات مالی و محاسباتی دولتی، قابل پرداخت 

نیست و باید با قانون تجارت و قانون بیمه این 

دیوانساالری  یا  بوروکراسی  زیرا  انجام شود؛  کار 

اداری، مانع ایجاد می کند(.

 وجود دستگاههای نظارتی متعدد؛

 محدودیت اختیارات مدیران؛

بازار بیمه )فعالیت نداشتن  نابرابر در   شرایط 

بخش خصوصی(

»چالشهای  را  پیشگفته  چالشهای  چنانچه 

درونی  ساختار  به  ناوابسته  یا  غیرمستقیم« 

و  برشماریم  سازمان،  از  بیرون  از  برگرفته  و 

دسته بندی کنیم؛ صندوق بیمه با چه »چالشهای 

مستقیم مالی« رو به روست؟

یا  مستقیم  مالی  چالشهای  زمینه  در 

درون سازمانی صندوق، می توانم به مشکلهای مالی 

نبودن  تمام مکانیزه  همچون:  مواردی  از  برگرفته 

حسابداری  عملیات  از  بخشهایی  )دستی بودن( 

قیمت تمام شده به دلیل استفاده ناکارامد از رایانه، 

تغییر دیدگاه  انضباط مالی،  و  نظام  تقویت نشدن 

آن  مانند  مواردی  و  مالی  حوزه  زمینه  در  مدیران 

آنها  البته می توان به طور مصداقی  که  کرد  اشاره 

را به صورت زیر، دسته بندی کرد:

1- نبود شفافیت کامل در صورتهای مالی؛ 

2- تأثیر منفی نبود رقابت در بیمه کشاورزی؛ 

3- کفایت نکردن منابع مالی؛ 

4- باالبودن قیمت تمام شده )هزینه( خدمات؛ 

نبود هماهنگی در تهیه و تنظیم بودجه و   -5

استقرار سیستم بودجه ریزی عملیاتی 

6- شمول قوانین و مقررات مالی متعدد.

اگر ممکن است؛ درباره هرکدام از این مواردی که 

نام بردید؛ توضیح مختصری بدهید؟

مالی:  صورتهای  در  کامل  شفافیت  نبود   )1

به طورکلی، صورتهای مالی، دربردارنده: صورتحساب 

سود  و زیان، ترازنامه، گردش وجوه نقد، صورت سود 

 و زیان جامع و سود )زیان( انباشته و یادداشتهای 

اطالعات  بودن  شفاف  که  است  آن  با  مرتبط 

همچون:  عواملی  به  بستگی  آنها،  در  درج شده 

قابل  بودن،  اثبات   و  رسیدگی  قابل  بودن،  مستند 

بودن، صحیح  بموقع  بودن،  مربوط  بودن،  اعتماد 

بودن و قابل مقایسه بودن، دارد. 

در مجموع می توان عوامل شناسایی شده برای 

کامل در صورتهای مالی را به شرح  نبود شفافیت 

زیر، برشمرد:

 نبود استاندارد حسابـــداری قیمت تمام شده 

شرکتهـــای بیمه به طور  فعالیت  برای  مناسب 

از مــــوارد بیمـــــه ای؛   جـــامع شامـــل هر یک 

اطالعـــات   نبـــود هماهنگی در طبقه بنـــدی 

گزارشها و صورتهــای  در  یکنـــواخت  به صورتی 

مالی؛

در  یکنواخت  روشهای حسابداری  به کارنبردن   

ثبت، طبقه بندی، خالصه کردن و تجزیه وتحلیل 

صورتهای مالی؛

و  محاسباتی  روشهای  از  نکردن  استفاده   

براوردی هماهنگ در تهیه صورتهای مالی؛

 استفاده کردن از فرم صورتهای مالی متفاوت 

در شرکتهای بیمه و افشای اطالعات مربوط به 

آنها به صورتی ناهماهنگ؛
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صندوق بیمه کشاورزی

فـصلنامـه بیمــه و کشــاورزی

سال هجدهم/ شماره 67

برای  الزم  آیین نامه  تــدوین  نشدن  و  تهیه   

تفکیک  چگــــونگی  و  مـــالی  صـــورتهای  تهیه 

فعالیت بیمه های محصوالت کشاورزی.

محصوالت  بیمه  رقابت در  نبود  منفی  تأثیر   )2

کشاورزی: این مورد، بویژه در بخش فنی و شبکه 

فروش، به چشم می خورد. همچنین توجه نکردن به 

اهمیت مدیریت وجوه نقد در بخشهای فنی، مالی 

حق بیمه و  بموقع  وصول  جمله  از  نمایندگان،  و 

پیگیری یا تعیین تکلیف حق بیمه های معوق نیز، در 

همین راستاست.

کفـایت  نکردن منابع مالی: مهمترین منابع   )3

مـــالی شرکتهای بیمـــه، عبـــــارت است از: سرمایه، 

ذخایر فـــنی، اندوختــه های قانونی و سرمایه ای که 

کفــــایت این منابع، ارتبــــاط مستقیـــم با بازدهی 

آنهــــا دارد و منظور از کفایت منابع،  و اداره بهینه 

تعهــــدات  و  مالی  منابع  میان  منطقی  ارتباط 

پذیرفته شده شرکتهای بیمه و ســـود مورد انتظار 

عوامل  زمینه،  این  در  است.  سهام  صاحبان  برای 

اساسی در کفایت نکردن منابع مالی شرکتهای بیمه 

نیز، بدین شرح است:

 کمبــــــــود سرمـــــایه و اندوختـــــــه هـــــای 

و  عملیات  با حجم  مقایسه  شرکتهای بیمه در 

آنان؛ تعهدات پذیرفته شده 

 ضعف سیستم مدیریت وجوه نقد و از دست 

دادن سود برگرفته از وجوه نقد بدون استفاده 

در جریان عملیات؛

در  سرمایه  بازار  در  مالی  منابع  ناکافی  بازده   

سالهای اخیر؛

در  فنی  زیان  به دلیل  مالی  منابع  تضعیف   

برخی از رشته ها و پرداختهای نامتعارف مالیات، 

آنها در سالهای اخیر. عوارض و مانند 

4( باال بودن قیمت تمام شده )هزینه( خدمات: 

منظور از بهای تمام شده )هزینه( خدمات، محاسبه 

درست و دقیق بهای خدمات با استفاده از روشها 

و استانداردهای متداول همچون: دستمزد، سربار 

غیرمستقیم  و  مستقیم  عوامل هزینه ای  دیگر  و 

به طورکلی، عوامل  راســــتا می توان  این  در  است. 

زیر،  به شرح  را  خدمات  هزینه  باالبودن  اصلی 

دسته بندی کرد:

در  هزینه های مستقیم بیمه گری  بودن  باال   

بخش صدور بیمه نامه ها و پرداخت خسارتها با 

توجه به سیستمهای اجرایی سنتی؛

 باال بودن هزینه خرید پوششهای بیمه اتکایی 

نگهداری  ظرفیت  نکردن  کفایت  به  توجه  با 

مالی  منابع  نداشتن  شرکتهای بیمه، به دلیل 

کافی )سرمایه و ذخایر(؛

اداری و پرسنـــلی،  بــــــودن هزینه هـــای   باال 

اجرایی  سیستمهای  ارتقا  نیافتن  به دلیل 

روشهای  به  سنتی  وضعیت  شرکتهای بیمه از 

نوین مکانیزه و کم هزینه؛

از  )کمکهای( نامتعارف  هزینه های  پرداخت   

آن. جمله: عوارض شهرداری ها و مواردی مانند 

بودجه  تنظیم  و  تهیه  در  هماهنگی  نبود   )5

عملیاتی(:  بودجه ریزی  سیستم  نیافتن  )استقرار 

بودجه را می توان فرایند و برنامه ای مالی برشمرد 

که مبنای نظارت در زمینه انجام درست، بموقع و 

تنظیم  و  تهیه  است.  سازمان  هدفهای  اقتصادی 

و  مساعد  انحرافات  بررسی  و  مناسب  بودجه 

به  دستیابی  امکان  نیز،  آن  با  عملکرد  نامساعد 

در  هماهنگی  لزوم  می سازد.  فراهم  را  هدفها 

جمله:  از  عواملی  به  هم،  بودجه  تنظیم  و  تهیه 

گزارش بودجه، طبقه بندی اطالعات  فرم هماهنگ 

و  مالی  صورتهای  اطالعات  با  هماهنگ  به صورتی 

رعایت روشها و فرمولهای یکنواخت در محاسبات 

و براوردهای بودجه، بستگی دارد.

گفتنی است، ساختار بودجه صندوق، در قالب 

نظام  در  )غیربیمه ای(  دولتی  شرکتهای  فرمت 

بودجه ای  و  برنامه  سازمان  بودجه ای  سامانه ای 

بوده که به طور عمده نیز، با سرفصلهای متناسب 

و  نداشته  مطابقت  حسابداری،   28 استاندارد 

و  بودجه  سرفصلهای  تطبیق  در  را  مشکلهایی 

آورده است. عملکردی، پدید 

6( شمول قوانین و مقررات مالی متعدد: منظور 

از شمول قوانین و مقررات مالی متعدد به عنوان 

یکی از چالشهای بخش مالی، تّسری  یافتن بخشی 

از قوانین، مقررات، مصوبات، بخشنامه ها و مانند 

که با توجه به  است  آن، به شرکتهای بیمه دولتی 

ماهیت فعالیت این شرکتها، موجب محدودیتهای 

و  بازدهی  کاهش  آن،  دنبال  به  و  تصمیمگیری 

کارایی این شرکتها شده و رقابت با بخش خصوصی 

را هم به لحاظ عملیاتی و هم از جهت تأمین نیروی 

انسانی کارامد، ناممکن می سازد.

مهمترین قوانینی که در صندوق بیمه کشاورزی 

االجراست،  الزم  و  جاری  بیمه،  شرکتهای  دیگر  و 

چیست؟

 قانون تأسیس بیمه مرکـــزی ایران و بیمه گری؛ 

که در تاریخ 1350/3/30 به تصویب رسیده است 

عالی بیمه، به عنوان  شورای   آن،  به موجب  و 

صنعت بیمه،  سیاستگذاری  مرجع  باالترین 

آیین نامه های الزم را در بخشهای مختلف، برای 

امر بیمه، تصویب  هدایت  و  تعمیم  تنظیم، 

می  کند.

 قانون تجارت؛

 قانون مالیاتهای مستقیم و قانون مالیات بر 

ارزش افزوده؛

محاسبات  و  کشور  محاسبات  دیوان  قانون   

عمومی؛

 قانون بازرسی کل کشور؛

 قانون برنامه های پنج ساله )اول ـ دوم ـ  سوم – 

چهارم- پنجم - ششم(؛

آن؛  قانون بودجه و ضوابط اجرایی 

 قانون برگزاری مناقصات؛

 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت؛

 و البته به طـــور خاص در بیمـــه کشــــاورزی، 

اساسنامه و ماده واحده قانون تأسیس صندوق 

بیمه کشاورزی.

در زمینه توانگری مالی صندوق و بویژه از نظر 

ذخایر فنی در حوزه مالی توضیح دهید و بفرمایید 

که صندوق در چه شرایطی است و چه دستاوردها 

و چالشهایی در این راستا وجود دارد؟

 5 از  نخست  سال  سه  در  شد؛  گفته  چنانکه 

بیمه،  صندوق   ،)1399 به  )منتهی  اخیر  سال 

گزارش مقبول )بدون بند حسابرسی( و دو  دارای 
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پـرونده ویـژه فصـل

نگاهی به ساختار، عملکرد، چالشها و دستاوردهای حوزه مالی صندوق بیمه کشاورزی

آخر، با توجه به حسابهای فی مابین با بانک  سال 

محدودیت  بند  با  همراه  گزارش  دارای  کشاورزی، 

شرایط  و  اقدامها  زمینه  در  همچنین  است. 

مواردی  به  می توان  نمایه وار  به طور  صندوق، 

همچون: تهاتر 70 هزار میلیارد ریال بدهی دولت به 

صندوق؛ بخشنامه مالیاتی در زمینه ارزش افزوده 

امور بیمه و راه اندازی  سهم دولت؛ مکانیزه کردن 

سامانه cs؛ ساختار حسابها که بر اساس کدملی 

برای  مستقل  بودجه  احصای  است؛  بیمه گذاران 

کشاورزی؛ پرداخت بموقع خسارتها  صندوق بیمه 

افزایش  توجیهی  گزارش  اخیر؛  سال  چند  در 

یک  مبلغ  به  قانونی  بازرس  تأیید  به  سرمایه 

لحاظ   99 مالی  سال  بودجه  در  که  ریال  میلیارد 

کارگزاران  کارمزد  پرداخت  ساماندهی  است؛  شده 

نهایت،  در  و  جامع  سامانه  در  خصوصی  بخش 

دستگاههای  در  مالی  پرونده   هیچگونه  نداشتن 

و  اقدامها  عمده ترین  از  که  کرد  اشاره  نظارتی 

دستاوردهایی است که در این زمینه، وجود دارد.

پیشین  پرسشهای  با  متفاوت  اندکی  پرسش 

بیمه  احتمالی  خسارتهای  پیشبینی  دقت  اینکه، 

صورت  چه  در  و  است  اساس  چه  بر  کشاورزی، 

زیان مالی کمتری در پی خواهد داشت؟

بیمه شده،  کشاورزان  تعداد  هرچه  به طورکلی، 

اعداد بزرگ«، هم  اساس »قانون  بیشتر شود؛ بر 

دقت پیشبینی خسارتهای احتمالی باالتر می رود و 

نزدیک خواهد  واقعی،  بیمه شده  میانگین  به  هم 

آن،  احتمال زیاندهی و مقدار  از  بود و در نتیجه، 

کاسته خواهد شد.

عملکرد حوزه مالی صندوق را به طورکلی چگونه 

موفقیتهای  و  دستاوردها  و  می کنید  ارزیابی 

صندوق، بویژه در سالهای اخیر، چه مواردی بوده 

است؟

قانون  و  مالیاتی  امور  زمینه  در  نخست  الف- 

دوم  نیمه  از  که  افزوده  ارزش  عوارض  و  مالیات 

کنم:  عرض  باید  است،  اجرایی شده   1387 سال 

کشاورز و سهم دولت(  دریافتی )سهم  حق بیمه 

و  خارج  قانون،  آن  شمول  از  یادشده،  قانون  در 

از همین رو با توجه به رسیدگی  معاف نشده بود؛ 

و  مالیات  مطالبه  و   89 سال  در  مالیاتی  سازمان 

قانون  اجرایی شدن  زمان  از  افزوده  ارزش  عوارض 

)نیمه دوم سال 1387(، تمامی حق بیمه های سهم 

بیمه گذار و سهم دولت، مشمول مالیات شده و 

که  گرفت  آن سازمان، مورد مطالبه قرار  از سوی 

از  مالیاتی  دادرسی  فرایند  و  مراحل  طی  از  پس 

مکرر(   251( مالیاتی  دادخواهی  مالیاتی  مرکز  راه 

حق بیمه سهم بیمه گذار از نیمه سال 1387 تأیید 

محاسبه  در  نیز،  دولت  سهم  حق بیمه  تا  شد 

درامد مشمول مالیات قرار نگیرد و در نهایت، پس 

به  منجر  صورت گرفته،  پیگیریهای  و  مکاتبات  از 

صدور بخشنامه ای از سوی سازمان امور مالیاتی 

خاص حق بیمه سهم دولت شد که در حسابرسی 

افزوده نشود. در  ارزش  مالیاتی، مشمول مالیات 

 ،1397 سال  پایان  تا  می شود؛  یادآوری  راستا  این 

افزوده  ارزش  مالیات  ریال  میلیارد   6000 از  بیش 

 1387 سال  دوم  نیمه  از  دولت،  سهم  حق بیمه 

اعتراض قرار  آن، مورد  کنون با احتساب جرائم  تا 

گرفت و با پیگیریها و ارائه لوایح مالیاتی، درنهایت 

به نتیجه مطلوب رسید و مبلغ یادشده، در وجه 

سازمان امور مالیاتی پرداخت  نشد.

اقالم اصلی تشکیل دهنده وضعیت  از  ب- یکی 

مالی صندوق بیمه )ترازنامه(، میزان بدهی دولت 

است. همچنین  حق بیمه  برای  بیمه،  صندوق  به 

آیین نامه های  و  تولید  موانع  رفع  قانون  براساس 

بدهی  مانده  ریال  میلیارد   70،000 حدود  اجرایی، 

دولت به صندوق تا پایان سال 1394 با طلب بانک 

کشاورزی )پس از حسابرسی ویژه از سوی سازمان 

حسابرسی و تصویب هیئت محترم وزیران( تهاتر 

شده و در نهایت، بدهی دولت به صندوق بیمه و 

از صندوق، به همین میزان  کشاورزی  طلب بانک 

در  در سال 1399،  است. همچنین  یافته  کاهش 

از  بیمه، پس  به صندوق  دولت  بدهی  ارائه  مورد 

وزارت  از  الزم  مجوز  دریافت  با  فراوان،  پیگیریهای 

امور اقتصاد و دارایی )دستورالعمل جدید معاونت 

نظارت مالی و خزانه داری( برای سالهای 95، 96 و 

سازمان  با  ویژه  حسابرسی  قرارداد  انعقاد  با   97

سازمان  به  مالی  اطالعات  ارائه  و  حسابرسی 

مذکور، در نهایت گزارش حسابرسی ویژه برای سه 

سال پیشگفته )در جمع برابر با 20،000 میلیارد ریال( 

از سازمان حسابرسی، دریافت و برای طی مراحل 

قانونی به منظور تصویب هیئت وزیران، اقدام الزم، 

انجام گرفته است.

ج- از سال 1394، با ابتکار جدید صندوق بیمه 

تهاتِر  به  اقدام  مالی،  منابع  از  بخشی  تأمین  در 

بدهی حق بیمه های سال زراعی جدید بیمه گذاران 

آنان در سال قبل، شده است. در  با طلب غرامت 

این راستا و در 5 سال گذشته، در مجموع، به مبلغ 

با  بیمه گذاران  غرامت  طلب  ریال  میلیارد   17،264

صورت  در  است.  شده  تهاتر  حق بیمه،  بدهی 

میزان  همین  به  باید  موضوع؛  این  انجام نگرفتن 

منابع  درصد،   18 نرخ  با  کشاورزی  بانک  از  مبلغ 

پرداخت  بیمه گذاران،  غرامت  و  دریافت،  جدیدی 

می شد و سپس، باز هم به همین مبلغ، زیرعنوان 

این  اثر  از بیمه گذاران دریافت می گردید.  حق بیمه 

ابتکار نیز، سود 18 درصدی برگرفته از این مبلغ، به 

میزان 3 هزار میلیارد ریال صرفه جویی هزینه های 

تأمین مالی است.

برای  شد؛  گفته  آنچه  به  توجه  با  پایان،  در 

آنها،  از  رویارویی با چالشها و مشکلها و برون رفت 

چه راهکارها و پیشنهادهایی دارید؟

کمک  به  که  دارد  وجود  مختلفی  راهکارهای 

موجود  وضعیت  بهبود  زمینه  می توان  آنها، 

بیمه  صندوق  ازجمله  شرکتهای بیمه دولتی، 

جهت  در  بویژه  گوناگون،  موارد  در  را  کشاورزی 

گسترش و توسعه خدمات بیمه ای، فراهم کرد که 

آنها را در سه دسته تشریح می کنم:

اصالح  به  پیشنهادهای مربوط  و  راهکارها  الف( 

قوانین و مقررات:

قوانین  شمول  شرکتهای بیمه از  معافیت   

براساس  آنها  اداره  و  متعدد  نظارتی  و  مالی 

آن شرکت؛ قانون تجارت و اساسنامه مصوب 

 اصالح اساسنامه شرکتهای بیمه، متناسب با 

قانون تجارت و قانون بهره وری کشاورزی؛

به  مربــــوط  پیشنهادهــــای  و  راهکارهـــــا  ب( 

شورای  عالی بیمه؛

صنعت بیمه، به عنوان  مالی  کمیته  تشکیل   

کمیته فرعی شورای عالی بیمه؛

صورتهای  تنظیم  شیوه  آیین نامه  تصویب   

مالی از سوی شورای  عالی بیمه، دربردارنده:

- فرم صورتهای مالی

صورتهای  در  اطالعات  طبقه بندی  شیوه   -

مالی

- روشهای حسابداری، محاسباتی و براوردی

آیین نامــــه سرمایه گـــــذاری  - بازنگــــری در 

شرکتهای بیمه )مصوب شورای  عالی بیمه(

آیین نامه ذخایرفنی  - اصالح 

و  )حقیقی  نمایندگی  آیین نامـــــه  اصالح   -

صدور،  هزینه  و  کارمزد  پرداخت  حقوقی(، 

مشارکت در منافع نمایندگان

- اصالح تعرفه ها در رشته های مختلف بیمه ای

مجمع  به  مربوط  پیشنهادهای  و  راهکارها  ج( 

عمومی:

دو  از  شرکتهای بیمه دولتی  سرمایه  افزایش 

راهکار: 

1- پرداخت از سوی دولت؛ 

2- تجدید ارزیابی دارایی ها.

»با سپاس از همراهی شما«
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صندوق بیمه کشاورزی

فـصلنامـه بیمــه و کشــاورزی

سال هجدهم/ شماره 67

بررسی و امکان سنجی 
به کارگیری بالکچین در صنعت بیمه

علیرضا جویبار ، امیرعلی عبادی*   

بازنگری و تکمیل: حسین رسول اف

   چکیده
اینترنت(  کامپیوتر و  از پدید آمدن  انقالب سوم )پس  فناوری »بالکچین« را  

در گستره فناوری اطالعات، می نامند. تحول الگوهای کنونی در این گستره نیز، 

که می تواند  از بخشهایی  اثرهای فناوری بالکچین است. بی گمان، یکی  از  یکی 

از مزیتها و توانمندی  های کاربردی بالکچین بهره مند شود، صنعت بیمه است. 

و همکاری  به هماهنگی  نیاز  به دلیل  صنعت،  این  در  بالکچین  فناوری  کاربرد 

میان چند واسطه، که هر یک انگیزه و نیازهای متفاوتی دارند؛ بسیار اثربخش 

و  بودن  پیچیده  بیمه،  از مهمترین چالشهای صنعت  یکی  است.  و سودمند 

زمان بر بودن فرایندهاست که با بهره مندی از فناوری بالکچین، این چالشها نیز، 

تا حد زیادی تعدیل می شوند. فناوری بالکچین، مانند دیگر فناوری های نوین، 

دارای برتریها و کاستیهایی است. بررسی توانمندی های بالکچین نشان می دهد 

می تواند  خسارت،  و  صدور  پذیرش،  فرایندهای  در  فناوری  این  به کارگیری  که 

این  افزایش دهد.  دقت و سرعت را در فرایندهای یادشده، به طور چشمگیری 

اخالقی  اطالعات و مخاطره های  نبوِد تقارن  که مسئله  ویژگی سبب می شود 

آن، به حداقل برسد. پیاده سازی درست فناوری  در صنعت بیمه و فرایندهای 

اعتماد عمومی  افزایش  بالکچین در صنعت بیمه، می تواند نقش بسزایی در 

نسبت به صنعت بیمه، دقت افزایی فرایندها، قیمت گذاری بهینه، براورد خسارت 

درست و منطقی و خدمت رسانی و شناسایی بیمه گذاران کم ریسک، بازی کند. 

همچنین بالکچین، به عنوان یک فناوری دیجیتال سازی، سودمندیهای راهبردی 

)منافع استراتژیک( گوناگونی برای شرکتهای بیمه، به همراه دارد. 

کلیدواژه ها: 
فناوری بالکچین، اینشورتک، صنعت بیمه، بلوک، قرارداد هوشمند.

   مقدمه 
در دهه های اخیر، با توجه به تحوالت گوناگون اقتصادی، اجتماعی و فناورانه 

میزان  و  مصرف  الگوی  در  تغییر  شهرنشینی،  افزایش  مانند  )تکنولوژیکی(، 

مصرف گرایی و افزایش نفوذ و بهره گیری از فناوریهای نوین، زندگی انسان نیز، 

با چالشها و مسائل جدیدی در زمینه سبک زندگی و محیط زیست روبه رو شده 

آبی پایدار، تغییرات  است. پدیده هایی مانند چاقی و پیری جامعه، کمبود منابع 

آلودگی هوا، ایمنی و امنیت غذایی و پسماند در دهه های اخیر، به  آب وهوایی، 

آینده و بقای ما را زیرتأثیر خود  مسائلی کلیدی برای انسان، تبدیل شده اند که 

قرار می دهند. با این همه، چالشهای پیشگفته، در جای خود، پارادایم جدیدی از 

زندگی را رقم زده است که سرشار از فرصتها و الگوهای نوین کسب وکار است 

 .)7(

تعداد  با  بودن  روبه رو  مالی،  خدمات  نهادهای  اساسی  چالشهای  از  یکی 

زیادی از نوآوری های خارجی است. ظرفیت های این نوآوری ها نیز، به طور عمده، 

نتیجه،  در  است؛  فراتر  یادشده،  نهادهای  داخلی  قابلیت های  یا  توانمندیها  از 

را  نوآوری ها  ظرفیت  از  توجه  درخور  بهره گیری  توان  مالی،  خدمات  نهادهای 

یا زنجیره  نوآوری ها، »فناوری بالکچین1  از مهمترین  این میان، یکی  ندارند. در 

که هم اکنون، نهادهای خدمات مالی تالش می کنند تا هم رابطه  بلوک« است 

محتاطانه ای با این فناوری داشته باشند و هم از سودمندیهای )منافع( بی شمار 

آن  بهره گیرند. »صنعت بیمه« نیز به عنوان یکی از مهمترین نهادهای خدمات 

مالی، در پی بهره مندی حداکثری از این فناوری است. 

اطالعات  امکان ذخیره  کاربران خود،  برای  که  )بالکچین(  این فناوری  اگرچه 

آغاز راه قرار  شخصی و تراکنشها را در محیطی امن فراهم می سازد؛ هنوز در 

تدوین  کامل  به صورت  هنوز  فناوری،  این  به  مربوط  مقررات  و  قوانین  و  دارد 

نشده است؛ ولی توانمندی های نهفته )پتانسیل ها( و توانمندی های نمایان و 

کاربردی این فناوری در گستره ارائه خدمات بیمه ای، چنان برای شرکتهای بیمه 

به صورت  فناوری  این  کاربرد  بزودی  که  است  اهمیت  برای مشتریان درخور  و 

گسترده تری در سطح جهانی، پراکنش و گسترش خواهد یافت. 

کامالً  اشتراک گذاری  به  و  اطالعات  امنیت  حفظ  برای  بالکچین  توانمندی 

امن اطالعات در میان شرکتها، دو دلیل مهمی است که این فناوری پیشرفته 

دیگر  به  نسبت  بیمه،  صنعت  چالشهای  و  مشکلها  زدودِن  به  کمک  برای  را 

فناوری های موجود، برتری بخشیده است. از همین  رو، در این مقاله به بررسی 

و امکان سنجی بهره گیری از این فناوری در صنعت بیمه، پرداخته شده است. 

که نخست،  این صورت است  یادآوری می شود، سازماندهی مقاله پیش رو، به 

آن بیان می شود.  از  کوتاهی  به طور فشرده صنعت بیمه، معرفی و تاریخچه 

آن با پایگاه داده  آن و تفاوت  سپس در بخش دوم، تعریف بالکچین، طبقه بندی 

آن، لزوم استفاده از بالکچین در صنعت بیمه،  سنتی، ارائه خواهد شد و پس از 

همراه با تحلیل SWOT به تفصیل بیان می شود و سرانجام، بخش چهارم نیز، 

به جمعبندی و نتیجه گیری، اختصاص می یابد.

- تعریفها و اصطالحها 
برای بررسی  توانمندی های کاربردی و توانمندی های نهفته و درخور بهره گیری 

از بالکچین در صنعت بیمه و بیان فرصتها و چالشهای پیش روی این صنعت، 

بیان  بحث،  این  به  مربوط  الزامهای  و  اصطالحها  تعریفها،  از  برخی  نخست، 

می شود: 

ــاورد  رهــ
دانـــش و 
پژوهـــش
)مقاله های علمی(

Block Chain -1* بهترتیب:مدیرمحصولومدیرعاملشرکترایانشامیدپیشروفناوران.
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رهـاورد دانـش و پژوهـش )مقـاله های علـمی(

بررسی و امکان سنجی به کارگیری بالکچین در صنعت بیمه

فناوری مالی2: 
»فناوری مالی« که به اختصار »فین تک« نامیده می شود؛ از دیدگاه اقتصادی، 

نوعی صنعت به شمار می رود که از مجموعه ای از شرکتها با هدف بهبود عملکرد 

شرکتهای  کلی،  به صورت  شده  است.  تشکیل  فناوری،  کمک  با  مالی  خدمات 

را  واسطه ها  تا  می کوشند  که  هستند  نوپا  »استارت آپ3« هایی  مالی،  فناوری 

که وابستگی  کنند و مؤسسه های سنتی را  در نظامهای مالی متداول، حذف 

کمتری به نرم افزارها دارند؛ به چالش بکشند. مرکز تحقیقات بالکچین، فناوری 

زمان،  گذر  با  مفهوم،  این  می کند.  تعریف  مالی«  در خدمات  »نوآوری  را  مالی 

از سویی، همچون  جامع تر می شود و به موارد دیگری هم، تعمیم می یابد و 

بازیگران موجود در بخشهای مختلف در رقابت  با  اقتصاد،  تازه واردهای جهان 

ابزارهای توسعه  از  است و حتی مواردی مانند پول دیجیتال یا بیت کوین نیز، 

و  راه حل ها  دربردارنده  مالی،  فناوری  دیگرسو،  از  می آید.  به شمار  مفهوم  این 

نوآوری هایی در خدمات، فراورده ها یا مدل های اقتصادی است، که در  زمینه هایی 

با یکدیگر متفاوتند )4(. 

فناوری بیمه4: 
ارائه خدمات  برای  نوآورانه فناوری  کاربرد  بیمه«،  یا فناوری های  »اینشورتک 

است.  نُه بخش یا حوزه زیرمجموعه فین تک  از  که یکی  بیمه به شمار می آید 

به  دیگرسخن، اینشورتک، به کاربرد نوآورانه فناوری برای ارائه، توزیع و مدیریت 

هوش  داده ها5،  کالن  کمک  با  صنعت،  این  می شود.  گفته  بیمه ای  خدمات 

ارائه  اینترنت اشیا، به جمع آوری و تحلیل اطالعات مشتریان برای  مصنوعی و 

خدمات بهتر بیمه ای، متناسب با هر مشتری به صورت جداگانه می پردازد. در 

زمان ومکان،  محدودیت های  بدون  مشتریان  می کند،  کمک  اینشورتک  واقع، 

ابزارهایی همچون تلفن همراه هوشمند، از خدمات بیمه ای استفاده  کمک  با 

کنند. 

کار بیمه در سراسر جهان، مدیریت ریسک  کلی، همواره  که به طور  آنجا  از 

بوده است؛ مدیران این بخش اقتصادی، نسبت به ورود نوآوری های فناورانه زیر 

عنوان اینشورتک نیز، محتاط تر از دیگر بخشها عمل کرده اند و همین رویکرد، 

ارائه خدمات فناورانه )تکنولوژیک( نوآورانه در بخش بیمه  باعث شده است تا 

نسبت به دیگر بخشهای فین تک، رشد چشمگیری نداشته باشد )4(. 

معامالت: 
به صورت  دیگر،  طرف  به  طرف  یک  از  رمزنگاری شده  ارزهای  انتقال  هرگونه 

ارز6«، نه به صورت فیزیکی و نه نرم افزاری است؛  تراکنش A به B است. »رمز 

بلکه در نتیجه تراکنشهای ورودی و خروجی به دست می آید. به همین دلیل، 

آغاز پیگیری می کند.  بالکچین، تمامی تراکنشها را از 

بلوک: 
هر  می شوند.  گروه بندی   )Block( بالک  یا  بلوک  در  تراکنشها،  یا  معامالت 

بلوک، تمامی تراکنشهای واقع در یک بازه زمانی مشخص را جمع آوری می کند و 

به بلوک پیشین، ارجاع می دهد. 

نقطه اتصاالت )گره(7: 
روی  شود؛  ذخیره  مرکزی  داده  پایگاه  یک  در  اینکه  جای  به  بالکچین، 

کامپیوترهای شبکه ای )گره ها( پخش می شود که هر کدام، یک نسخه داخلی 

از کل بالکچین را در بر دارد. 

توافق اکثریتی: 
طبق  شبکه،  درون  تصمیمهای  ندارد،  وجود  مرکزی  مرجع  یک  که  آنجا  از 

از بالکچین را تغییر  گره، یک نسخه داخلی  انجام می گیرد. هر  اکثریت  توافق 

می دهد تا جایگاه اکثریت گره های شبکه را منعکس کند. 

ذخیره سازی: 
کنند  را ذخیره  از بالکچین  به صورت منفعالنه، یک نسخه  گره ها می توانند 

فرایند،  این  که  باشند  بالکچین نقش داشته  نگهداری  در  به صورت فعاالنه  یا 

در اصطالح، »ذخیره سازی« نامیده می شود. طی این فرایند، گره ها، تراکنشهای 

آیا یک طرف مجاز است  پیشین را مورد بررسی قرار می دهند تا تأیید کنند که 

مقدار معینی از رمز ارز را مصرف کند و هر بار که یک بلوک به زنجیره افزوده 

این مشکل،  نه؟  یا  کند  را حل  و محاسباتی  پیچیده  ریاضی  می شود؛ مشکل 

به طور خاص برای محدودکردن یک هویت ویرانگر )مخرب( طراحی شده است 

هرچند  دارد.  بالکچین  در  دستکاری  برای  تالش  تراکنشها،  کردن  جعل  با  که 

احتمال رخدادن حمله بسیار کم است؛ زیرا با افزوده شدن یک بلوک )ویرانگر یا 

مخرب( یا با اصالح بلوکی که از پیش افزوده شده، نیاز به کنترل اکثریت گره های 

شبکه است )2(. 

   طــرح مسئله: بررسی و امکان سنـــجی به کارگیــــری فنـاوری 
بالکچین در صنعت بیمه

چنانکه می دانید، بیمه، پیشینه ای چندصدساله دارد و به تدریج، مسیر رشد 

بیمه  صنعت  در  بالکچین  فناوری  ورود  حال،  این  با  است.  کرده  پیدا  را  خود 

می تواند تحوالتی شگرف و مزیتهای شایان توجهی را برای این صنعت، به همراه 

داشته باشد. در جهان امروز، فناوری بالکچین، همانند یک موتور اعتماد عمل 

می کند و توانِش یا پتانسیل ایجاد تغییرات بنیادی را در صنعت بیمه در خود 

دارد. در این راستا، تقویت شفافیت در کل زنجیره ارزش، راهکار بالکچین برای 

انجام این تغییرات و تحوالت است. 

در این میان، سازمانهای ارائه دهنده بیمه، از جمله هزاران هزار کسب وکاری 

بهبود  برای  بالکچین  پتانسیل های  شناسایی  تکاپوی  در  که  می آیند  به شمار 

توانمندی  های  )سیستم( خود هستند.  نظام  در  فرایندهای جاری  و  رویکردها 

معامالت،  اجرای  سوابق،  نگهداری  و  ثبت  بتوانند  که  امکانپذیری  نظر  به 

زمان  از  کارامدتر  شیوه هایی  به  را  بیمه گذاران  با  تعامل  و  قراردادها  مدیریت 

که ویژگیهای یگانه یا  این است  از سویی، نگرانی اصلی  کنند.  کنونی، مدیریت 

2- Fintech
3- Start Up
4- Insure Tech
5- Big Data 

6- Cryptocurrency
7- Node
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صندوق بیمه کشاورزی

فـصلنامـه بیمــه و کشــاورزی

سال هجدهم/ شماره 67

منحصربه فرد فناوری بالکچین، بتواند بیمه گران را در کاهش هزینه ها، مدیریت 

ریسک، افزایش سطح ارائه خدمات به کاربران، بهبود سطح کسب وکارها و در 

آنها یاری کند.  نهایت، بهسازی یا تقویت خط مشی 

از سویی، داده ها و اطالعات، شاهرگ )شریان( حیاتی شرکتهای بیمه هستند؛ 

درنتیجه، گردآوری، پردازش، به اشتراک گذاری، برقراری امنیت و استفاده مناسب 

آنها، به منظور ارائه تصمیمهای بموقع و بجا نیز، از اهمیت باالیی برخوردار  از 

است. با این همه، برخی از تراکنشهایی که در زمان حال صورت می گیرند؛ ممکن 

است به هفته ها یا حتی ماه ها زمان نیاز داشته باشند تا پردازش شوند و در 

اغلب شرکتهای  که  این در حالی است  گیرند.  کاربران و شرکتها قرار  دسترس 

و  مدیریت  برای  سیستم هایی  یا  سامانه ها  از  بیمه گران،  و  بیمه  ارائه دهنده 

پردازش اطالعات و مطالبات استفاده می کنند که بیش از 30 سال عمر دارند و 

دیگر نمی توانند پاسخگوی نیازهای روز کاربران باشند.

   روشها و ابزارهای پژوهش و تحلیل
افراد متخصص  با  از راه مصاحبه تخصصی  این مقاله،  نیاز  اطالعات مورد 

کسب وکار در صنعت بیمه و بررسی و تحلیل محتوای  صاحبنظر و صاحبان 

از مقاله ها و مطالب  است. همچنین،  گرداوری شده  نظرهای پاسخ دهندگان، 

از  استفاده  زمینه  در  معتبر،  اینترنتی  پایگاه های  و  مجله ها  در  منتشرشده 

فناوری بالکچین در صنعت بیمه، بهره گیری شده است.

   پیشینه و ادبیات موضوع
- صنعت بیمه 

با راه اندازی شرکتی  لوید8  ادوارد  نام  به  از 330 سال پیش، شخصی  بیش 

حال،  این  با  کرد؛  آغاز  را  بیمه  صنعت  تجاری سازی  لندن،  در  خودش  نام  به 

از  پیش  سال  صدها  دارد.  درازتر  پیشینه ای  ریسک،  توزیع  اساسی  مفهوم 

تأسیس شرکت لویدز، بازرگانان چینی، محموله های دریایی ارزشمندشان را به 

از  اگر یکی  کشتی مختلف پخش می کردند. بدین ترتیب،  شکلی برابر، در چند 

کشتیها دچار حادثه می شد؛ خسارت فاجعه باری به بار نمی آمد. همچنین، یکی 

از بازرگانان، به فکر ربودن  که هیچ کدام  آن بود  دیگر از مزیتهای توزیع ریسک، 

)سرقت( کشتی و فرار کردن از همکاری مجدد با دیگر معامله گران نمی افتادند؛ 

آسیب و زیان زیادی خواهند دید. به  کاری،  که با انجام چنین  زیرا می دانستند 

دیگرسخن، همگی بازرگانان در این بازی سهم داشتند و یکی از هوشمندانه ترین 

آن دوران و در تاریخ 1688  اصول امور مالی مدرن نیز همین است. سالها پس از 

لندن، متولد شد و سپس،  لوید در  ادوارد  لویدز، در قهوه خانه  میالدی، بیمه 

رشد و توسعه جهانی یافت. صنعت جهانی بیمه، از دیرباز کسب وکاری بود که 

بیشترین حد اعتماد را در مردم ایجاد می کرد و به همین علت، تا به امروز، پابرجا 

مانده است )2(. 

ناخواسته ای  یا حادثه  زیان  آسیب )لطمه(،  که متحمل  اشخاصی را  بیمه، 

شده اند، توانمند می سازد تا پیامدهای این وقایع ناگوار را جبران کنند. غرامتها 

یا جبران خسارت هایی که به این گونه افراد پرداخت می  شود؛ از پول هایی فراهم 

آن، در جبران  می آید که بیمه گذاران برای خرید بیمه نامه می پردازند و با پرداخت 

آنهایی که خود را بیمه  خسارت یکدیگر مشارکت می کنند. به دیگرسخن، همه 

می کنند، با مشارکت در سرمایه ای که متعلق به همه خریداران بیمه است؛ در 

جبران خسارت و زیانهای هریک از افراد بیمه شده، شریک و سهیم می شوند. بر 

این اساس، مقدار حق بیمه مربوط به هر نفر متقاضی بیمه با توجه به دو عامل 

مهم، محاسبه می شود: نخست اینکه به طورکلی، احتمال رخدادن خسارت در 

آنکه احتمال رویدادن حادثه برای بیمه گذار متقاضی  آینده چه اندازه است و دوم 

بیمه، بیشتر یا کمتر از میانگین احتمال خطر یادشده باشد )5(.

- فناوری بالکچین 
ِچین10  و  بالک9  انگلیسی  واژه  دو  ترکیب  از  بالکچین،  واژه  چنانکه می دانید؛ 

نام  این  چرا  اینکه  پرسش  ولی  است؛  بالک  زنجیره  معنی  به  و  شده  تشکیل 

اطالعات در فناوری  که  است  این  است؟ پاسخ  انتخاب شده  این فناوری  برای 

به  زنجیره وار  بالکها،  این  که  می گیرند  قرار  بالکهایی  یکسری  درون  بالکچین، 

یکدیگر متصلند؛ از این رو، فناوری بالکچین، نامگذاری شده است )8(. 

فناوری بالکچین، از راه ایجاد امکان توزیع اطالعات دیجیتال بدون کپی کردن 

این  آورده است.  اینترنتی را پدید  از ساختارهای  آن، ستون فقرات نوع جدیدی 

برای پول دیجیتال، »بیت کوین11« طراحی شد؛ ولی هم اکنون  آغاز،  فناوری در 

آن است. اطالعاتی  جامعه فناوری در حال پیدا کردن دیگر کاربردهای بالقوه برای 

که در بالک )بلوک( نگهداری می شود؛ به عنوان »پایگاه داده« به اشتراک گذاشته 

شبکه،  از  استفاده  روش  این  است.  تطبیق  حال  در  پیوسته  به طور  و  شده 

آشکاری است. پایگاه داده بالکچین، در یک مکان خاص ذخیره  دارای مزیتهای 

که پرونده های نگهداری شده، بواقع عمومی هستند و  نمی شود؛ بدین معنی 

تا یک هکر  ندارد  اطالعات وجود  این  از  تأیید پذیرند. نسخه متمرکزی  بسادگی 

کامپیوتر  از سوی میلیون ها  آسیب برساند و با میزبانی داده ها  آن  بتواند به 

آن برای هر کسی در اینترنت، دسترس پذیر است.  به طور همزمان، داده های 

اینترنت، دارای یک استحکام داخلی است. با  فناوری بالکچین، مانند شبکه 

آن شبکه یکسان هستند؛ بالکچین  که در سراسر  اطالعاتی  ذخیره بلوک های 

کرد و هیچ نقطه شکست واحدی  کنترل  را نمی توان به وسیله یک نهاد واحد، 

ندارد. بالکچین، بواقع، سازوکاری )مکانیزمی( انقالبی است که همه را به باالترین 

سطح پاسخگویی می رساند. از همین رو، دیگر با مواردی همچون؛ معامله های 

نادرست، خطاهای انسانی و ماشینی یا حتی یک مبادله که بدون رضایت طرفین 

از هر مزیت دیگری، مهمترین  باالتر  باشد؛ روبه رو نخواهیم شد.  انجام شده 

آن کمک می کند؛ ضمانت اعتبار یک معامله از راه ثبت  حوزه ای که بالکچین به 

آن، نه تنها در یک محل ثبت اصلی و متمرکز، بلکه در یک سیستم توزیع شده 

است که از راه سازوکار اعتبارسنجی امن، به هم متصل هستند )3( 

به طور کلی، فناوری بالکچین، سودمندیها و کارکردهای زیر را برای شرکتهای 

بیمه، فراهم می آورد: 

  ابداع محصوالت و خدمات بیمه ای برای رشد و توسعه؛

  افزایش اثربخشی در زمینه کشف تقلب و قیمتگذاری مناسب؛

8- Edward Lloyd 
9- Block 
10- Chain
11- BitCoin
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رهـاورد دانـش و پژوهـش )مقـاله های علـمی(

بررسی و امکان سنجی به کارگیری بالکچین در صنعت بیمه

  کاهش هزینه های اداری و اجرایی. 

البته در این موارد، بیمه گران با برخی چالشهای اصلی همچون رشد محدود 

در بازارهای اشباع شده و فشار زیاد برای کاهش هزینه ها نیز، روبه رو می شوند. 

که  پیاده سازی بالکچین، دارای یک چشم انداز )افق( درازمدت است؛ به گونه ای 

آن بستگی دارد. همچنین  به تأثیرهای شبکه و همچنین، تعیین شرایط قانونی 

آن به طور  پیش از انجام مراحل اولیه پیاده سازی، باید مزیتها و محدودیت های 

کامل استخراج شود )8(. 

بالکچین، یک پروتکِل داده است که به شریکهای بدون اطمینان به منافع و 

اعتبار معامالت، بدون هیچ گونه  تا در مورد  اجازه می دهد  تضادهای مشترک، 

که  است  شفاف  فرایند  یک  این  کنند.  توافق  و  همکاری  روند،  این  بر  نظارت 

اجماع پیشین، سازگار، بیطرفانه و سیستماتیک، تولید یک  براساس سازوکار 

قرار  تغییرناپذیر  و  زمانی  ترتیب  برمبنای  و  دیجیتال  توزیع شده12«،  »دفتر کل 

کامل  به طور  و  گذاشته شده  اشتراک  به  زمان واقعی  در  به تقریب،  و  داشته 

معامالت  که  بود  پروتکل  یک  فقط  بالکچین  راه،  آغاز  در  است.  بررسی شدنی 

ثبت شده را پشتیبانی می کرد تا رمز ارز بیت کوین را میان دو نفر منتقل کند و 

که پروتکل بیت کوین،  تواند اعتبار یابد  برای اطمینان یافتن از این موضوع بود 

از پرداخت  بیت کوین،  بازار  بر  برای نظارت  نبود یک مرجع مرکزی  و در صورت 

هزینه های دو برابر پرهیز شود. امروزه، فناوری بالکچین، تبدیل به یک پروتکل 

شده است که به ما اجازه می دهد تا هر نوع ارزش معامالت را انتقال دهیم )1(. 

- طبقه بندی بالکچین 
بالکچین ها به طور کلی، به دو دسته عمومی و خصوصی تقسیم می شوند: 

آن،  1- بالکچین عمومی: به بالکچینی گفته می شود که دسترسی به شبکه 
آن شوند؛ مانند بالکچین  آزاد است و همه می توانند یکی از اعضای  برای عموم 

برای نمونه، شبکه بیت کوین، یک  ارزهای دیجیتالی.  اتریوم و دیگر  بیت کوین، 

پایگاه داده عمومی است که هر کسی در صورت استفاده از نرم افزار بیت کوین، 

می تواند به درج یا خواندن داده ها در دفتر کل، بپردازد.

2- بالکچین خصوصی: در این نوع یا دسته، برخی از سرویس دهنده ها یا در 
اصطالح، »گره های شبکه« هستند که به دیگر اعضا، اعتبار می بخشند. این نوع 

شبکه، در دسترس عموم قرار ندارد و دیگر گره ها باید مورد بررسی، شناسایی و 

آن، پرداخت حقوق  ثبت نام قرار گیرند. برای نمونه، بالکچینهای شرکتی که از راه 

انجام می شود. زنجیره های بلوکی خصوصی،  آنها  امور مربوط به  کارمندان و 

آن، از قبل شناخته شده اند و مجوز به روزآوری  شبکه هایی هستند که کاربران 

دفتر کل دارند. کاربران در این شبکه ها ممکن است از یک سازمان یا سازمانهای 

آنها بر اساس توافقهای  که روابط میان  متفاوت در یک حوزه صنعتی باشند 

غیررسمی، قراردادهای رسمی یا توافقنامه های محرمانگی، تعیین شده است 

).8(

   عملکرد بالکچین 
گاهی بالکچین را همانند یک زنجیره دراز DNA نمایش می دهند. در واقع، 

آن افزوده  انتهای  در فاصله های معین، اطالعات مربوط به معامالت جدید به 

تولید  کاراکتری   64 رمزگذاری  تابع  یا  »َهش«13  کد  یک  تراکنش،  می شود. هر 

کند.  ایجاد  جدید  بالک  یک  تا  می شود  ترکیب  پیشین  کد  با  کد،  این  می کند. 

از  پیش  بالک  با  متوالی  یا  پیاپی  به صورت  و  بالک ها، دسته بندی  در  معامالت 

خود، مرتب می شوند. بالکچین، به وسیله شبکه ای از گره ها نگهداری می شود 

آنها را به یک بالک جدید، می افزاید )9(.  که اعتبار تراکنشها را بررسی می کند و 

هم  باشد(،  کسی  هر  می تواند  )که  کامل  گره  هر  بالکچین،  در  واقع  در 

می تواند نقش مصرف کننده و هم نقش تولیدکننده اطالعات را به خود بگیرد. 

کامل از تمامی  کامل در یک شبکه بالکچینی، یک کپی  گره  به دیگرسخن، هر 

اطالعات را در سیستم خود ذخیره می کند و می تواند به صورت مستقل، اطالعات 

آن را بررسی و حتی به روزرسانی کند. در بالکچینها، هر گره کامل با استفاده از 

آن، درستی اطالعاِت  الگوریتم هایی همچون »اثبات کار«، »اثبات سهم« و مانند 

از  اطالعات جدید دریافتی  با محاسبه  نزِد خود را مورد بررسی قرار می دهد و 

پیچیده  الگوریتم های  با  گره ها(  دیگر  از  دریافتی  جدید  )تراکنشهای  شبکه 

رمزنگاری )به طور مثال، الگوریتم گواه بر کار و یا اثبات کار(، تراکنشها یا اطالعات 

آن گره است؛ اضافه می کند )8(.  جدید را در کپی کامل اطالعات که تنها نزد خود 

در سامانه ها یا سیستم های بالکچینی، افزودن اطالعات جدید را در اصطالح، 

»استخراج یک بالک جدید« می نامند. به دیگرسخن، هر گره برای اضافه کردن 

آن را استخراج کند.  آن را داخل یک بالک جدید قرار دهد و  اطالعات جدید، باید 

آن را  در این روش، هر گره ای که یک بالک را زودتر از دیگر گره ها استخراج کند؛ 

به اطالع گره های دیگر نیز می رساند. تمام گره های دیگر فعال در شبکه، پس از 

آن را با الگوریتم های رمزنگاری  دریافت اطالعات این بالک جدید، درستی )صحت( 

آن را  آنها نیز پذیرفتنی باشد؛  بررسی می کنند و چنانچه این بالک جدید، از نظر 

به بالکچین ذخیره شده در حافظه سیستم خود، اضافه می کنند. در واقع در 

کامل از  کامل، یک کپی  بالکچین، یک پایگاه داده مرکزی وجود ندارد و هر گره 

تمام اطالعات بالکچین را نیز در خود ذخیره می کند. 

آغاز  گره  یک  از  نخست  نیز،  بالکچین  این  اطالعات  در  تغییری  کوچکترین 

آن بالک به  افزودن  گره های دیگر و  می شود و تنها در صورت توافق عمومی 

مرجع  به عنوان  تدریجی  به صورت  خودشان،  حافظه  در  ذخیره شده  اطالعات 

اصلی اطالعات، تبدیل خواهد شد. استخراج یک بالک جدید، به توان محاسباتی 

بسیارباالیی نیاز دارد و به همین دلیل، دستکاری اطالعات شبکه های بالکچینی 

بسیار دشوارتر از شبکه های مرسوم کالینت - ِسرِوری )ساختار کنونی بیشتر 

کوچکترین تغییرات در یک سیستم  براین،  افزون  است.  اینترنتی(  سایت های 

و  تأیید شود  و  نظارت  دیگر،  گره های  )اکثریت(  بیشتر  ازسوی  باید  بالکچینی، 

آگاه می شوند؛ رویدادی  آنها نیز، پیش از نهایی شدن کار، از این تغییرات  تمام 

آنجا که ویرایش و تغییر  آرایش کالینت – سروری، به ندرت پیش می آید. از  که در 

اطالعات در شبکه های بالکچینی، نیاز به صرف توان محاسباتی و زمان بسیار 

است؛  اطالعات ذخیره شده در بالکچین ها، به تقریب، خدشه ناپذیر  زیادی دارد؛ 

که به طور همزمان، 51 درصد از  مگر در حمله های 51 درصدی؛ یعنی هنگامی 

گره های متصل به شبکه، مورد حمله قرار گیرد و با تصویب بالک در این شبکه، 

دیگر گره ها نیز قانع شوند )8(.

   تفاوت پایگاه داده سنتی و بالکچین 
تفاوتهای پایگاه داده سنتی و بالکچین، در موارد زیر، خالصه می شود:

آرایش شبکه   -1
آرایش  شیوه  سنتی،  داده های  پایگاه  و  بالکچینها  اصلی  تفاوتهای  از  یکی 

آرایش  از  دیتابیس های سنتی، هنوز هم  و  بیشتر شبکه ها  آنهاست.  شبکه 

به عنوان  تنها  کاربران،  از  واقع، شماری  در  می کنند.  استفاده  ِسرور   - کالینت 

از  داده مرکزی متصل می شوند؛  پایگاه  یا چند  یک  به  اطالعات،  مصرف کننده 

سوی دیگر، کاربرانی با سطوح دسترسی باالتر می توانند با اتصال به یک سرور 

آنها را به آسانی ویرایش و یا حتی حذف کنند.  مرکزی، افزون بر خواندن اطالعات، 

کامالً توزیع شده و غیرمتمرکز در  آرایشی  از  که بالکچینها،  این در حالی است 

شبکه خود، بهره می گیرند.

اصطالحی ،Distributed Ledger یا توزیعشده دفترکل -12
استکهدرفناوریبالکچین،برایپایگاهدادههایااجتماعی
و اشتراکگذاریشده تکراری، دیجیتالی دادههای از
همگامسازیشدهکهازنظرجغرافیاییدرجاهایمختلف

اطالعات اساس، براین و میرود بهکار دارد؛ قرار جهان
ازسویهرشرکتکننده دادهها، پایگاه این در ثبتشده
)گرهیاNode(،نگهداریوروزامدمیشودوتغییریاحذف
ازسویفرد،بهتقریب،ناممکنمیسازدو اطالعاترا آن

امنیتاطالعاترابسیارباالمیبرد)ح.ر–سردبیر(
13- Hash 
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2- کنترل مرکزی در برابر کنترل نامتمرکز 
باتوجه به اینکه کنترل اطالعات در دیتابیس های سنتی، تنها در دست افراد 

از شبکه های  اصلی بسیاری  ارشد، زیربنای  کاربران  اعتماد به  است؛  محدودی 

کامپیوتری سنتی به شمار می آید که همواره نیز، زمینه ساز بسیاری از مشکلها 

بوده است. افزون بر این، از آنجا که در این سامانه ها )سیستمها(، تمام اطالعات 

به صورت مرکزی در سرورهای خاصی نگهداری می شوند؛ مورد حمله های فراوان 

و شدیدی نیز از سوی هکرها و افراد سودجو قرار می گیرند؛ ولی در بالکچینها 

تمام گره ها بدون اینکه به یکدیگر اعتماد داشته باشند و بدون نیاز به هیچ نهاد 

کنترل داشته باشد؛ به تبادل اطالعات با  که روی شبکه  مرکزی مورد اعتمادی 

اطالعات شبکه  اعتماد در  باعث  که  یا فاکتوری  تنها عامل  یکدیگر می پردازند. 

بالکچین می شود؛ الگوریتم های رمزنگاری به کارگرفته شده در تأیید تراکنشهای 

با  تنها  اطالعات،  است. در حالت عادی، هکرها و سارقان  موجود در یک بالک 

آنها به اطالعات دست پیدا  یک یا چند ِسرور، سروکار دارند و فقط با هک کردن 

می کنند؛ ولی در بالکچین، هکرها با میلیونها کامپیوتر امنیتی روبه رو هستند و 

برای نفوذ در شبکه، باید حداقل 51 درصد از کامپیوترها را هک کنند که ناممکن 

یا یک  از سوی یک شخص  توان محاسباتی  مالکیت چنین  که  آنجا  از  است. 

نهاد، یا حتی یک دولت، ناممکن به نظر می رسد؛ شبکه های بالکچینی عمومی 

و بزرگ، بدون اتکا و اعتماد به هیچ نهاد مرکزی، کامالً امن به نظر می رسند. به 

دیگرسخن، در شبکه های بالکچینی، کنترل سیستم به طور نامتمرکز، در تمام 

آن را کنترل نمی کند )6(.  گره ها توزیع شده است و هیچ فرد یا نهاد مرکزی 

3- امنیت و خدشه ناپذیری اطالعات 
آنجا که در بالکچین ها، یک کپی از تمامی اطالعات در اختیار تمام گره ها  از 

قرار دارد؛ اگر شما بخواهید کوچکترین تغییری در اطالعات پیشین ایجاد کنید؛ 

آن را با مقایسه با اطالعات خود، نمی پذیرند. در بالکچینها،  گره های دیگر شبکه، 

آن هم  تنها در یک صورت می توانید اطالعات بالکهای پیشین را ویرایش کنید و 

آن اطالعات است. اکنون فرض کنید، شما  استخراج دوباره بالکهای دربردارنده 

آن بالک را به  با توان محاسباتی بسیار زیادی که در اختیار دارید؛ موفق شوید 

تنهایی دوباره استخراج کنید؛ در این حالت، هنگامی  که شما در حال استخراج 

کرده اند و  گره های دیگر، بالکها ی جدیدتری استخراج  این بالک بوده اید؛  دوباره 

آنجا که معیار  آنها از زنجیره بالکهای شما، درازتر شده است. از  زنجیره بالکهای 

ازسوی دیگر  است؛ زنجیره شما  اعتبار در شبکه های بالکچینی، زنجیره درازتر 

گره ها، رد می شود.

4- عملکرد و سرعت پردازش اطالعات 
به طور کلی، در دیتابیس های سنتی، اطالعات به صورت مرکزی در یک یا چند 

نیز،  اطالعات  این  تأیید درستی )صحت(  ِسرور، ذخیره می شوند و مسئولیت 

این  به  می توانند  به آسانی  اطالعات جدید،  است.  افراد خاصی  دست  در  تنها 

به گونه ای  بالکچینی  شبکه های  در  کاری  روند  ولی  شوند؛  افزوده  سیستم ها 

است که برای افزودن اطالعات جدید )بالکهای جدید(، نخست باید این اطالعات 

در سطح شبکه پخش شود و به اطالع تمام گره های شبکه برسد؛ سپس باید 

در بالکهای جدیدی قرار بگیرند و با حل الگوریتم های پیچیده و زمان بر، استخراج 

این بالک در سطح تمام  استخراج یک بالک جدید، مشخصات  از  شوند. پس 

گره های این شبکه منتشر می شود و سپس تمام گره های دیگر نیز، باید درستی 

اطالعات این گره جدید را دوباره تأیید کنند. تنها در این صورت است که اطالعات 

جدیدی به دفتر کل اطالعات مورد تأیید در شبکه های بالکچینی، افزوده می شود.

5- نگهداری تاریخچه اطالعات 
آخرین وضعیت اطالعات  در دیتابیس های سنتی، به صورت پیش فرض، تنها 

ذخیره می شوند و چنانچه بخواهید تاریخچه یا سابقه اطالعات را نیز در گذر زمان 

حفظ کنید؛ یا باید از اطالعات در بازه های زمانی مختلف، نسخه پشتیبان بگیرید؛ 

یا عملیات سیستم خود را به گونه ای طراحی کنید که آخرین اطالعات را جایگزین 

کاری  از اطالعات نیز،  اطالعات پیشین نکند. تهیه و نگهداری نسخه پشتیبان 

زمان بر و نیازمند هزینه و فضای زیادی است. این درحالی است که بالکچینها، 

به خودی خود، تاریخچه تمامی اطالعات و تراکنشها را نگهداری می کنند و برای 

آنها را به کار می برند. به دیگرسخن، برای ایجاد  تأیید درستی تراکنشهای بعدی، 

گذشته نیز  اطالعات جدید در بالکچین، به طورحتم باید، وضعیت اطالعات در 

بررسی شود. از دیگرسو، در بالکچینها، اطالعات به صورت خدشه ناپذیر و دائمی 

آن بالکچین  ذخیره می شوند؛ به همین دلیل، تمام اطالعات از لحظه پیدایش 

این رو می توان تمام تراکنشهای شبکه  از  کنونی، در دسترس است.  تا لحظه 

را  آن  و جزئیات  گرفت  پی  تراکنش،  نخستین  و  بالک  نخستین  تا  به ترتیب،  را 

مشاهده کرد. )6(.

   لزوم به کارگیری فناوری بالکچین در صنعت بیمه 
انسانی  جامعه  در  که  است  َسده  چندین  و  نیست  جدیدی  پدیده  بیمه، 

کاالها را حمل  از راه دریا،  که  وجود دارد. حدود هزار سال پیش، تاجران چینی 

اختصاص  آن  به  را  مبلغی  یک،  هر  و  داشتند  مشترک  صندوقی  می کردند؛ 

آنها و از دست رفتن  می دادند. بدینسان، در صورت واژگون شدن کشتی یکی از 

سرمایه اش، این صندوق به جبران خسارت واردشده می پرداخت. تقلب در بیمه 

به شمار  صنعت  این  در  موجود  موانع  اصلی ترین  و  قدیمی ترین  از  یکی  نیز، 

از بیمه گذاران و همچنین، پوشش بیمه ای  که سبب افزایش دریافتی  می رود 

آنها می شود. از همین رو می توان گفت؛ مبارزه با تقلب،  نه چندان دلخواه برای 

کاربردهای بالکچین در صنعت بیمه است. بالکچین، امکان  یکی از اصلی ترین 

بررسی درستی ادعاهای بیمه گذاران را فراهم می سازد. افزایش سرعت و دقت 

آنها  این فرایند، در نهایت، هم به سود شرکتهای بیمه و هم به سود مشتریان 

تمام می شود. در واقع، با انتقال ادعاهای درخواست بیمه از سوی مشتریان به 

یک دفتر کل دستکاری ناپذیر، بالکچین می تواند اصلی ترین عواملی را که به تقلب 

آن، یک دفتر کل توزیع شده  در این صنعت می انجامد؛ از میان بردارد. افزون بر 

می شوند،  اجرا  هوشمند  قراردادهای  چارچوب  در  که  بیمه نامه هایی  نیز،  و 

می توانند، بهبود چشمگیر کارایی را در بیمه اموال وکاهش تلفات، درپی داشته 

باشند. 

یک  از  فراتر  نقشی  می تواند  بیمه،  صنعت  در  بالکچین  فناوری  ورود 

بیمه  بر روند  زیادی  از جنبه های  باشد و  تسریع کننده تصمیمگیری ها داشته 

بیمه  صنعت  در  بالکچین  فناوری  ورود  که  زمینه هایی  از  یکی  بگذارد.  تأثیر 

می تواند بسیار سودمند باشد؛ ایجاد یک موتور اعتبارسنجی است. کاربرد ویژه 

بیمه گران  احتیاط  از دالیل  یکی  است.  پیچیده جهانی  بازارهای  در  این موتور، 

از  ترس  توسعه،  درحال  بازارهای  در  مشهود  دارایی های  بیمه  با  رویارویی  در 

اقدام بیمه  این موارد،  اعتبارسنجی نیست. در  که قابل  است  تقلب و تلفاتی 

به تعیین جانشین و یا استفاده از دیگر دارایی ها با هدف جبران خسارتها، کاری 

انجام ناشدنی است. پیاده سازی شبکه اعتبارسنجی فناوری بالکچین در صنعت 

که با ثبت شرایط فیزیکی دارایی های بیمه شده در  ابزاری باشد  بیمه، می تواند 

یک دفتر کل نیمه عمومی، از هرجهت به این صنعت کمک کند و به نوبه خود، 

آن را در بازارهای نوپدید )نوظهور( و در حال توسعه  نفوذ بیمه و نرخ پذیرش 

افزایش دهد.

   کاربردهای بالکچین در صنعت بیمه 
پیش از هر چیز، شرکتهای بیمه و استارت آپ هایی که به دنبال بهره گیری از 

و  راه، مقررات  دراین  که  باشند  داشته  نظر  در  باید  بالکچین می روند؛  فناوری 
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رهـاورد دانـش و پژوهـش )مقـاله های علـمی(

بررسی و امکان سنجی به کارگیری بالکچین در صنعت بیمه

موانع قانونی وجود خواهد داشت که دسترسی به توانمندیها یا پتانسیل های 

آن را با چالش روبه رو می کند. با این حال، بی گمان این فناوری، از توانمندیها و 

امکانهای بسیاری برخوردار است که می تواند صنعت بیمه را چابکتر و کارامدتر 

سازد. 

در ادامه، برخی از اصلی ترین زمینه های کاربردی که می توان برای بالکچین در 

صنعت بیمه درنظر گرفت؛ معرفی و مورد بررسی قرار می گیرد: 

آن  ١. مدیریت ادعا و پیشگیری از 
فناوری بالکچین، امکان هماهنگی بیشتر را میان شرکتهای بیمه برای مبارزه 

با تقلبهای احتمالی فراهم می سازد. شرکتهای بیمه گر می توانند، سوابق فروش 

بیمه نامه های خود را روی دفتر کل توزیع شده قرار دهند و به صورت محدود، به 

اسامی بیمه گذاران یکدیگر دسترسی یابند. به محض اینکه یکی از بیمه گذاران 

دارد؛  بالکچین قرار  که روی  بیمه ای وی  بررسی سوابق  با  کند،  ادعایی مطرح 

آنجا که کاهش  به آسانی می توان هر مورد مشکوک را بسرعت شناسایی کرد. از 

تقلب در بیمه، سبب افزایش حاشیه سود شرکتهای بیمه می شود؛ این ویژگی، 

به نوبه خود می تواند به کاهش هزینه بیمه برای مشتریان بینجامد.

2. توسعه بیمه های اموال 
مدیریت  و  رهگیری  امکان  بیمه،  شرکتهای  برای  می تواند  بالکچین  فناوری 

آورد. بدینسان در صورت روی دادن خسارت،  دیجیتال اموال بیمه گذاران را فراهم 

قراردادهای  راه  از  و  خودکار  کامالً  به طور  آن  دریافت  و  ادعای خسارت  فرایند 

هوشمند به انجام می رسد. در این صورت، بیمه نامه، قراردادی خواهد بود که 

که بیمه گر باید خسارت پرداخت  حق بیمه  پرداختی بیمه گذار و نیز شرایطی را 

آن نگاشته شده است.  کند؛ در 

٣. مدل های جدید توزیع محصوالت بیمه ای و روشهای نوین پرداخت 
یک قرارداد هوشمند، قراردادی میان دو یا چند طرف است که بر پایه بالکچین 

برای مثال،  کدهای دیجیتالی صورت می گیرد.  به وسیله  آن  اجرای  دارد و  قرار 

بیمه گر  شرکت  به دست  غرامت(  )درخواست  خسارت  ادعای  یک  هنگامی که 

آن را تأیید کند و درخواست  می رسد؛ قرارداد هوشمند می تواند به صورت خودکار 

بررسی درستی ادعا و میزان خسارت را به کارشناس مربوط ارجاع دهد. 

4. بخشهای مرتبط با بیمه سالمت: 
ساختار بیمه سالمت )درمان( در جهان امروز، مجموعه ای بسیار پراکنده و 

ناکارامد است که ارائه دهندگان خدمات پزشکی، شرکتهای بیمه و نیز بیماران را 

در خود دارد. یک بیمار در طول زندگی خود، به پزشکان و متخصصان گوناگونی 

خود  در  را  زیادی  فعاالن  سالمت،  )حوزه(  بخش  که  آنجا  از  می کند.  مراجعه 

فعاالن،  این  میان  حساس  اطالعات  هماهنگ کردن  و  به اشتراک گذاری  دارد؛ 

این بخش قرار  که در اختیار برخی فعاالن  کار دشواری است. سوابق پزشکی 

نیز،  همین  گیرد.  قرار  آنها  از  دیگر  برخی  اختیار  در  بسادگی  نمی تواند  دارد؛ 

گاه پراشتباه می شود. این مسئله، نه تنها  موجب پدیدآمدن سوابق دوگانه و 

هزینه زیادی را به نظام سالمت تحمیل می کند؛ بلکه فرایندهایی اضافی را در 

بی دلیل هزینه  که موجب هدر رفتن وقت و صرف  بیماران قرار می دهد  برابر 

امن و  که سامانه بالکچین  این در حالی است  آنها می شود.  از سوی  اضافی 

رمزگذاری شده، می تواند حریم خصوصی بیماران را حفظ کند و در همین حال، 

آنها باشد. بهره گیری از این ویژگی نیز، به  منبعی از داده های مربوط به سوابق 

میلیاردها دالر صرفه جویی خواهد انجامید. 

5. حوزه بیمه گری اتکایی 
یا  پیشبینی نشده  رویدادهای  ناخوشایند  پیامدهای  و  ریسک  کاهش 

غیرمترقبه )از بالهای طبیعی گرفته تا مشکلهای مربوط به سالمت( اصلی ترین 

دلیل شکلگیری بیمه است. با این حال، فعالیت بیمه ها نیز در برخی موقعیتها 

)مانند رخدادن بالهای طبیعی گسترده یا زلزله های سهمگین(، می تواند بسیار 

مخاطره آمیز باشد. از همین رو، به طور معمول هر شرکت بیمه با یک شرکت 

بیمه دیگر، قراردادی می بندد تا ریسک مربوط، تقسیم شود. در این وضعیت، 

شرکت بیمه دوم را »بیمه گر اتکایی« می نامند. بااین همه مشکل بیمه اتکایی 

آن، بسیار ناکارامد، سنتی و مبتنی بر فرایندهای  کنونی  الگوی  که  است  این 

زمانی  بازه  یک  رویدادهای  فقط  است  ممکن  اتکایی  بیمه  است.  غیرخودکار 

مشخص و یا یک سری مخاطره های خاص را پوشش دهد. دراین راستا، بالکچین 

می تواند با ایجاد زمینه ای به منظور تبادل بی دردسر اطالعات میان همه طرفها، 

درباره  دقیق  اطالعات  دهد.  افزایش  چشمگیری  به طور  را  فرایند  این  کارایی 

بیمه گذار و خسارت های واردشده، به صورت همزمان در اختیار بیمه گر و بیمه گر 

اتکایی قرار می گیرد و بدین ترتیب، نیاز به مکاتبه برای این کار، از بین می رود.
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سال هجدهم/ شماره 67

   اثرهای احتمالی بالکچین در گذر زمان 
نگرانی  بیمه گرها،  کلیدی  نگرانی  بیمه ای،  از فناوریهای  همانند هر جنبه ای 

مربوط به تأثیر بالکچین بر مدل های تجاری و شیوه های موجود بسیار عملی 

و  فرصتها  پدیدآمدن  باعث  که  هستند  چیزی  آن  نگران  آنها  بویژه،  است. 

تهدیدهای عملیاتی، تحلیلی و در نهایت، تهدیدهای کسب وکار می شود. احتمال 

بیمه گذاران  به  آینده،  سال   10 طی  امیدوارکننده،  برنامه های  این  که  می رود 

امکان دهد تا هزینه های اداری را بکاهند و هزینه های پردازش را پس انداز کنند. 

همچنین، بخشهای کسب وکار ضعیف را بهبود بخشند و سیاستهای خودشان  

را به واسطه تعدادی از ویژگیهای کلیدی )جدول شماره 1( ارائه دهند )2(.

جدول شماره 1: اثرهای احتمالی بالکچین در گذر زمان

درازمدتمیان مدتکوتاه مدت

  توزیع درست در زنجیره ارزش   داده های بهتر و اندازه گیری خطر  بهبودهای عملیاتی

  اتوماسیون

راه  از  مالـی  صرفه جویـی  و  سـرعت  بهبـود 
هوشـمند قراردادهـای 

  خاستگاه )منشأ( و هویت

توانایـی  و  دارایـی  داده هـا/  پـروژه  از  حفاظـت 
ویژگیهـای  راه  از  اطمینـان  و  داده هـا  انتقـال 

آن تغییرناپذیـر  و  زمانـی 

 P2P مدل های کسب وکاری  

افزایش تقسـیم بندی از راه سـازمانهای توزیع و 
مسـتقل شـرکت کنندگان و شبکه ها

  پایگاه داده های توزیع شده

در  تقلـب  از  حفاظـت  و  شـفافیت  بهـره وری، 
تنظیم کننده هـا  و  بیمه شـدگان  بیمه گـذاران، 
ارتباطـی  داده هـای  پایـگاه  راه  از  آنهـا،  میـان  و 
افزایـش  مشـترک  تراکنشـهای  بـر  مبتنـی 

بـد. می یا

  شفافیت خطر

توانایی افزایش توان محاسـبه و ریسـک قیمت 
از راه منابـع جدیـد و مطمئـن از داده ها را بهبود 

می بخشد.

  تطابق ریسک خودکار

سیسـتم های میـان مشـتری و عامل، با ریسـک 
به جـای  هوشـمند  قراردادهـای  راه  از  بیشـتر 

سیاسـتهای سـنتی رفتـار می کننـد. 

برگرفته از: منبع شماره 8

   مزیتهای بی همتای بهره گیری از بالکچین در راستای بهبود 
سطح بیمه 

امروزه در صنعت بانکداری، کاربردهای گوناگونی از بالکچین، مانند بهره گیری 

از فناوری پرداخت مشتری برای تجارت و خدمات مبادله به چشم می خورد؛ حال 

مانده  بانکداری، جا  از صنعت  فناوری(  با  تطبیق  لحاظ  )از  بیمه  آنکه صنعت 

این همه، صنعت بیمه می تواند به طور بی مانندی )منحصربه فردی(  با  است. 

از مزیتهای فناوری بالکچین، بهره مند شود. بالکچین می تواند چالشهای رقابتی 

اشباع شده و روند  مانند تعامل با مشتریان ضعیف، رشد محدود در بازارهای 

ادامه، سه ویژگی  کند. در  ایجاد  کاربران  از  دیجیتال سازی را در میان بسیاری 

یا امکان ویژه بالکچین که دارای بیشترین احتمال کاربرد در زمینه بیمه است؛ 

بررسی می شود: 

١. امکان رشد؛ 

2. افزایش اثربخشی؛ 

٣. کاهش هزینه ها از راه خودکارسازی )اتوماسیون( فرایندهای کلیدی.

1- محصوالت و خدمات نوآورانه برای رشد 
آن  که بالکچین در این زمینه ارائه می دهد؛ استفاده از  توانمندی بالقوه ای 

به عنوان یک پلتفرم توزیع شده و درخور اطمینان برای کنترل اطالعات شخصی 

است.  قراردادهای هوشمند  و  بیمه ها  یکپارچگی  بر  نظارت  مشتری،  سوی  از 

دراین راستا، سه روش )به شرح زیر( وجود دارد که بالکچین می تواند امکان رشد 

را برای شرکتهای بیمه هموار سازد: 

الف- مشارکت مشتری: 
قرارگیری بالکچین در قلمرو اطالعات شخصی، همچون یک اهرم مهم برای 

از دست دادن  زمینه  در  ترس مشتریان  می آید.  به شمار  آنها  بهبود مشارکت 

و  شود  داده  تحویل  شرکت  یک  به  آنکه  محض  به  شخصی  اطالعات  کنترل 

آنها در صورت نیاز به تکرار فرایندهای ثبت اطالعات، می تواند به واسطه  ناتوانی 

یک بالکچین کنترل شده ازسوی مشتری برای تأیید هویت یا اطالعات پزشکی و 

کاربر در بالکچین ذخیره  گفتنی است، اطالعات شخصی  اداره شود.  سالمتی 

آن )به طور  نمی شود و تنها در دستگاه شخصی وی باقی می ماند؛ فقط تأیید 

آن، از جمله  نمونه، تجویزهای مرتبط با یک پزشک و شرح گفتگوها و اقدامهای 

انجام شده است(، در یک بالک، ثبت خواهد  که در یک تاریخ خاص  معاینه ای 

شد. در اینجا، حجم باالی شرکت کنندگان، کلید بهره گیری از مزیتهای بالکچین 

است؛ زیرا به تعداد زیادی از بخشهای مختلف برای استفاده مجدد از اطالعات 

تأییدشده، نیاز دارند. بالکچین همچنین می تواند از راه افزایش سطح شفافیت، 

تعدیل تعرفه ها و خسارتهای اعالم شده، مشارکت مشتریان را بهبود ببخشد. 

ب - بازارهای جدید :

قوانین  برپایه  خسارتها،  به  رسیدگی  و  صدور  چنانچه  جدید  بازارهای  در 

شود؛  پایه ریزی  درخور  اعتماد،  اطالعاتی  منابع  به  دسترسی  و  تعریف شده 

با قراردادهای هوشمند، در بیمه های خرد،  بالکچین را می توان همتا به همتا 

آنها بکاهد.  به کار گرفت تا از هزینه های 

پ - اینترنت اشیا :
در زمینه اینترنت اشیا، می توان خودروها، وسایل و لوازم خانگی الکترونیکی 

آنها را از راه بیمه نامه هایی مبتنی بر یک قرارداد هوشمند در یک شبکه  و مانند 

بالکچین، ثبت و مدیریت کرد و در هنگام پدیدآمدن خسارت، نخست خسارتها 

کرد و سپس فرایند تعمیر، رسیدگی و پرداخت  را به صورت خودکار شناسایی 

خسارتها را به انجام رساند.
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رهـاورد دانـش و پژوهـش )مقـاله های علـمی(

بررسی و امکان سنجی به کارگیری بالکچین در صنعت بیمه

2- افزایش اثربخشی در کشف تقلب و قیمت گذاری 
ادعا شده در  از خسارتهای  10 درصد  تا  به 5  نزدیک  براوردها نشان می دهد، 

آمار ارائه شده از سوی اداره تحقیقات فدرال یا  صنعت بیمه، تقلبی است. برپایه 

FBI در امریکا، کشف این تقلبات، تنها برای شرکتهای بیمه غیردرمانی در ایاالت 
متحده، حدود 40 میلیارد دالر در سال هزینه دارد. درهمین راستا و به منظور 

آسیبهای جانی  افزایش اثربخشی در کشف تقلبات هویتی، تحریف گزارشها یا 

از  آن، فناوری بالکچین می تواند دفتر ثبت توزیع شده را  با بهره گیری  و مانند 

اطالعات مشتری در موارد زیر مورد استفاده قرار دهد:

اسناد  اشیا و همچنین درستی یا صحت  اصالت  اعتبار، مالکیت و    تأیید 

)برای مثال، گزارشهای پزشکی(؛ 

کشف  پلیس و همچنین،  به  ادعاهای سرقت  و  گزارشها    بررسی سابقه 

هویت تأییدشده اشخاص و الگوهای رفتاری افراد کالهبردار؛

  اثبات تاریخ و زمان صدور بیمه نامه یا خرید یک محصول؛

  تأیید تغییرات مالکیت یا موقعیت مکانی.

3- کاهش هزینه های اداری

اتوماتیک هویت  از راه تأیید  اداری عملیاتی را   بالکچین می تواند هزینه های 

اشخاص  از  اطالعات  بیمه گذاران و درستی قراردادها، ثبت حساب خسارتها و 

ثالث، کاهش دهد )به طور مثال، مبادله های اطالعات بیماران در میان پزشکان و 

بخش جراحی، برای شرکتهای بیمه به منظور رسیدگی به پرداختها، دسترس پذیر 

از راه سامانه مبتنی بر بالکچین یا قراردادهای هوشمند،  باشد( و خسارتها را 

کنترل شده به خسارتها و سابقه  اعطای دسترسی  برای نمونه،  کند.  پرداخت 

آنها به کمک  آنها در بالکچین به بیمه گران اتکایی، موجب بهبود شفافیت برای 

یک روش حسابرسی شده، کم هزینه و در همین حال خودکار )اتوماتیک( خواهد 

شد )8(.

   نگاهی به نتایج تحلیل SWOT فناوری بالکچین در صنعت 
بیمه 

جدول شماره 2، یافته های مربوط به بررسی و تجزیه وتحلیل نقطه قوت ها، 

از فناوری  نقطه ضعف ها، فرصتها و تهدیدهای )SWOT( مربوط به بهره گیری 

بالکچین را در صنعت بیمه، به اختصار نشان داده است. 

جدول شماره 2: تحلیل SWOT از فناوری بالکچین

نقطه قوت ها

  انتقال پول سریع و کم هزینه 

  بدون نیاز به واسطه های بیمه

  اتوماسیون )به وسیله قراردادهای هوشمند(

  دسترس پذیری در تمام جهان

  شفافیت

  پلتفرمی برای تحلیل داده ها

  بدون از دست دادن/ اصالح/ جعل داده ها

  بدون رد کردن و انکار

نقطه ضعف ها

  مقیاس پذیری و عملکرد پایین

  مصرف انرژی

  کاهش امنیت در حریم خصوصی کاربران

  کدهای مستقل با امکان هک شوندگی باال

  نیاز نداشـتن به واسـطه در صورت از دسـت رفتن 
کاربر اعتبار 

  هنوز در مراحل اولیه است

  نتایج یکسانی با فناوریهای موفق دارد

فرصتها

  مزیتهـای رقابتـی )اگـر تالشـها برای کاهـش دادن یا 
پنهان کـردن بالکچیـن موفـق اسـت و همچنیـن در 

مـورد نفـوذ اینترنت اشـیا(

داده هـای  از  زیـادی  مقـدار  بـودن  دسـترس  در    
فعـاالن  ازسـوی  بالکچیـن  در  واردشـده  ناهمگـن 

مختلـف

  افزایش اعتماد عمومی نسبت به صنعت بیمه

تهدیدها

  ناامن و نامطمئن شمرده می شود

گرفتـه  بـه کار  کمتـر  خارجـی،  عامـالن  سـوی  از    
اسـت اطالعـات  نبـود  معنـای  بـه  کـه  می شـود 

را  هوشـمند  قراردادهـای  و  بالکچیـن  دولتهـا    
گرفته انـد نظـر  در  خطرنـاک 

  برای تمامی فرایندهای موجود مناسب نیست

  مشتریان هنوز تعامل شخصی را مهم می دانند

  نیـاز به هماهنگ سـازی بازیگـران مختلف در بخش 
بیمه

   نتیجه گیری و پیشنهادها
 طی سالهای اخیر ،گمانه زنی ها و تب وتاب جهانی برای شناسایی توانمندیهای 

شگفت آور فناوری بالکچین، فراتر از ماهیت آن به عنوان یک دفترکل توزیع شده و 

مبنایی برای ارزهای رمزنگاری شده، به اندازه ای شدت گرفته است که اکنون، این 

از محرکان تحول در بازارهای  فناوری نوپدید )نوظهور( و پرآوازه، به عنوان یکی 

مالی و دیگر بخشها یا حوزه ها، شناخته می شود. 

در جهان امروز، این فناوری، همانند یک موتور اعتماد عمل می کند و توانِش 

ایجاد تغییرات بنیادی را در صنعت بیمه دارد. تقویت شفافیت در  )پتانسیل( 

کل زنجیره  ارزش، راهکار بالکچین برای انجام این تغییرات است. بیمه، صنعتی 

است که می توان گفت، به نوعی مفهوم تعامل و همکاری را ابداع کرد و بی اندازه 

این همکاری،  انجام  نپذیرفتن  از فناوری بنیادی بالکچین، سود ببرد.  می تواند 

بسیاری از بازیگران بزرگ این پهنه را با کمبود اعتماد و یا حتی مشکلهایی بیشتر 

روبه رو می کند. مشتاقان ورود فناوری بالکچین در صنعت بیمه، ادعا می کنند 

این  از  که نیازی به واسطه زدایی نیست و واسطه ها، به جای بیرون رانده شدن 

رهبران  شوند.  تبدیل  فناوری  این  زودهنگام  پذیرندگان  به  می توانند  صنعت، 

که ورود فناوری بالکچین را در صنعت بیمه، نه به عنوان یک تهدید،  جسوری 



2020

صندوق بیمه کشاورزی

فـصلنامـه بیمــه و کشــاورزی

سال هجدهم/ شماره 67

بلکه به شکل منبعی از مزیتهای رقابتی، بهره وری و امنیت می بینند؛ بیشترین 

آن خواهند برد.   سود را هم از 

از هر موردی  کامل دیجیتالی  در صنعت بیمه، داشتن یک مدرک درست و 

که نیاز است، می تواند درستی یا )صحت( اطالعات واردشده را برای این صنعت 

اشتباه  حداقل  و  سازد  نمایان  زمینه  این  در  را  آن  مشکلهای  و  کند  گارانتی 

بیاورد.  ارمغان  به  این بخش،  برای  را  اطالعات  نگهداری  و  تقلب در حفظ  یا  و 

از راه فناوری بالکچین بسته می شوند؛ زمان و  که  قراردادهای هوشمند بیمه 

انجام چنین فرایندهایی، به حداقل می رسانند و منابع  انرژی مورد نیاز را برای 

مورد نیاز را برای تأیید و تصدیق شرایط و ضوابط نیز، کاهش می دهند. افزون 

که چنین قراردادهای هوشمندی، غیرمتمرکز و تغییرناپذیرند؛  آنجا  از  این،  بر 

کاربران و مانند  ارائه دهندگان،  از بیمه گران،  اعم  تمامی طرفین شرکت کننده، 

اجرای بی چون وچرای تعهدات،  اطالعات و قراردادها و  از درستی  آن، می توانند 

اطمینان پیدا کنند. افزون بر موارد پیشگفته، دیگر ویژگی مهم و درخور توجه 

بالکچین، توانایی مشاهده و بازبینی تاریخچه کل تراکنشها و پرداختها برای تمام 

طرفین است که امکان تقلب را در فرایندهای ارائه خدمات، به حداقل می رساند. 

بر  تأثیرگذار  عوامل  شناسایی  و  ایران  در  بیمه  صنعت  آسیب شناسی  در 

پدیدآمدن تخلفات و تقلبات، چنانچه دولت نگاهی پیشگیرانه به موضوع داشته 

که سیاستها، راهبردها و برنامه های پیشگیرانه را همراستا با  باشد؛ به گونه ای 

)به موازات( سیاستها و برنامه های برخوردگرایانه در دستور کار خود قرار دهد؛ 

به طور عام و تخلفات  بر محدودکردن بسترهای وقوع جرم و تخلفات  افزون 

بیمه  در صنعت  نیز  منصفانه  و  رقابت سالم  زمینه  به طور خاص،  اقتصادی 

شکل می گیرد و همه ذینفعان به حقوق خود می رسند. فناوری بالکچین، توانش 

)پتانسیل( باالیی برای کاربرد در صنعت بیمه دارد و این وظیفه بیمه گران است 

که به کشف کاربردهای گوناگون این فناوری بپردازند. دستیابی به این هدف نیز، 

آسان نیست و زمان زیادی را می طلبد. بالکچین، در یک سیستم توزیع شده کار 

آن،  آن، به سطح همکاری رقیبان، تأمین کنندگان و مانند  می کند و میزان ارزش 

بستگی دارد. 

کلی، صنعت بیمه برای شناسایی و حل وفصل چالشهای مرتبط  در حالت 

کنسرسیوم، متخصصان فناوری،  با  باید  باز و توزیع شده بالکچین،  با ماهیت 

این  کنار  در  شود.  مشارکت  وارد  بازار،  دست اندرکاران  دیگر  و  استارت آپ ها 

چالشها، محدودیت های فنی و ملزومات عملیاتی نیز باید در نظر گرفته شوند. 

مسائل مربوط به قانون گذاری بازار، تنظیمات یا رگوالتوری، محافظت از داده ها و 

استانداردسازی، نمونه هایی از همین محدودیت ها و الزامها هستند. 

موارد  می خواهند  اگر  خصوصی،  بخش  در  بویژه  نیز،  بیمه گر  شرکتهای 

کنند؛ باید نیازهای تعاملی  کاربردی سودمندی را برای صنعت بالکچین تعریف 

مشتری و نقطه ضعف ها و کاستیهای خود را به شکلی دقیق، شناسایی کنند. 

که  است  این  در  بالکچینی،  بیمه  اکوسیستم  یا  بومسازگان  شکلگیری  کلید 

شرکتهای مربوط، خیلی زود، مشارکت با یکدیگر و فعالیت در قلمرو بالکچین 

آغاز کنند.  را 

در پایان نیز، با توجه به اینکه، یکی از بهترین شیوه های پایبندکردن اشخاص 

به رعایت قوانین و مقررات، شیوه های تشویقی است؛ پیشنهاد می شود با تکیه 

بر امکانات فناوری بالکچین، امتیازهایی را تعریف و تدوین کرد که به ایجاد و یا 

افزایش شهرت و اعتبار تجاری شرکتها، نمایندگی ها و کارگزاران بیمه ای بینجامد. 

همچنین می توان با اعطای گواهینامه و تندیس ملی، این نهادها را مورد تشویق 

قرار داد. این تشویقها، در مورد بیمه گذاران نیز، درخور تعمیم و گسترش است. 

منفی  امتیاز  به عنوان  شرکتها،  نمایندگان  تخلفات  تعداد  اگر  اینکه  بر  افزون 

برای  بازدارنده  عاملی  می تواند  خود  شود؛  لحاظ  بیمه  شرکتهای  عملکرد  در 

تخلف نمایندگان و شرکتهای بیمه باشد که در نهایت، به طراحی سامانه ها یا 

سیستم های کشف تخلف و تقلب، به عنوان ساز وکاری برای شناسایی بموقع 

متقلبان و کاهش میزان تخلف در صنعت بیمه، خواهد انجامید.
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   چکیده
صنعت بیمه، یکی از صنایع خدماتی گسترده، پیچیده و حیاتی است که بازار 

رقابتی رو به توسعه ای دارد. از سویی، یکی از مهمترین راه های تمایز سازمانها 

و شرکتها در بازار رقابتی، افزایش میزان دانش بنیادی سازمان )شرکت یا بنگاه 

از همین رو، مدیریت دانش، مبحث مهمی در سازمانها و  است و  اقتصادی( 

شرکتهای امروزی به شمار می رود. از دیگر سو، اهمیت عملکرد مالی هر سازمان 

این پژوهش، با هدف  اقتصادی نیز، ناگفته پیداست. در همین راستا،  یا بنگاه 

بررسی تأثیر مدیریت دانش بر عملکرد مالی در صنعت بیمه و به صورت پژوهش 

از دیدگاه هدف، یک  گرفته است. این پژوهش،  موردی در شهر بیرجند، انجام 

عّلى-  و  توصیفی  پژوهش  یک  پژوهش،  روش  مبنای  بر  و  کاربردی  پژوهش 

این پژوهش نیز، دربردارنده همگی  آماری  معلولی برشمرده می شود. جامعه 

زمان  در  که  است  بیرجند  شهر  در  بیمه  )بخش(  صنعت  شعبه های  مدیران 

انجام پژوهش )سال 1398(، تعداد این مدیران، 125 نفر بود. در پژوهش پیش 

از روش نمونه گیری تصادفی ساده، بهره گیری شده و حجم نمونه نیز بر  رو، 

آمده است. ابزار گردآوری داده ها  اساس فرمول کوکران، تعداد 94 نفر، به دست 

این پژوهش، پرسشنامه مدیریت دانش و پرسشنامه عملکرد مالی است.  در 

آزمون های  آمده نیز به کمک نرم افزار SPSS و با استفاده از  داده های به دست 

همبستگی و رگرسیون، تجزیه وتحلیل شدند. یافته های پژوهش نشان داد که 

مدیریت دانش و دو مؤلفه تسهیم دانش و ذخیره سازی دانش، دارای اثر مثبت 

و معنیداری بر عملکرد مالی است؛ ولی تأثیر َخلق دانش و به کارگیری دانش، بر 

عملکرد مالی، معنیدار نبود. 

کلیدواژه ها: 
دانش،  تسهیم  دانش،  خلق  بیمه،  صنعت  مالی،  عملکرد  دانش،  مدیریت 

بیرجند.

   مقدمه
که در چند   اهمیت بخش خدمات در اقتصاد کشورها، موجب شده است 

قرار  بیشتری  توجه  مورد  مشتری،  به  اثربخش  خدمات  ارائه  گذشته،  سال 

گیرد. صنعت بیمه نیز همانند دیگر صنایِع خدماِت مالی، با تغییر سریع بازار 

فناوریهای جدید، نبوِد قطعیت اقتصادی، رقابت شدید، نیازهای متنوع مشتریان 

که خود باعث ایجاد مجموعه ای از چالشهای  و ّجو متغیر، روبه رو بوده است 

بی سابقه می شود )5(. 

مطرح  صنعت  یک  به  تبدیل  اقتصادی،  ابزار  یک  به عنوان  بیمه  هم اکنون، 

در کشور شده است که به ارائه خدمات به گروه های )اقشار( مختلف جامعه 

می پردازد. بیمه، در تقویت شالوده )بنیه( اقتصادی جامعه، نقش اساسی دارد 

ایجاد امنیت و اطمینان در سطح جامعه می شود و همچنین زمینه  و باعث 

گسترش فعالیتهای تولیدی و خدماتی را فراهم می کند. در سالهای اخیر، رقابت 

در صنعت بیمه در جهان، رشد فزاینده ای داشته و بازار، در حال گذار از مرحله 

رشد و نزدیک شدن به مرحله بلوغ است )وبستر1، 1994(. 

بازار  در  سازمانها  تمایز  راه های  مهمترین  از  یکی  داده؛  نشان  پژوهشها 

رقابتی، افزایش میزان دانش بنیادی سازمان)شرکت یا بنگاه اقتصادی(  است. 

اقتصادی( در یکپارچه سازی و  بنابراین، توانایی سازمانها )شرکتها یا بنگاه های 

هماهنگ کردن دانش، یکی از راه های دستیابی و حفظ مزیت های رقابتی برشمرده 

می شود. از این رو، مقوله مدیریت دانش، مبحث مهمی در سازمانهای امروزی 

است. امروزه سازمانها و شرکتها برای خدمت بهتر به مشتریان و باقی ماندن 

در یک صنعت، باید دوره زمانی تولید یا ارائه خدمات را کاهش دهند؛ با حداقل 

کارمندان را  کنند؛  کوتاه  کنند؛ زمان توسعه محصول را  دارایی های ثابت عمل 

توانمند سازند؛ سازگاری و انعطاف پذیری را افزایش دهند؛ اطالعات را تسخیر، و 

دانش را خلق و تسهیم کنند. هیچ یک از این اقدامها نیز، بدون تمرکز پیوسته 

از  بهره گیری  و  دانش  کیفیت  و  گذاشتن  دسترس  در  به روزرسانی،  َخلق،  بر 

اگر  کاری، روی نخواهد داد. در واقع،  گروه های  کارکنان و  آن به وسیله همگی 

و  مدیریت  خلق،  را  سازمانی  دانش  مؤثر،  به طور  بتوانند  شرکتها  و  سازمانها 

کسب کنند؛ می توانند از راه دستیابی به مزیت رقابتی، عملکرد مالی خود را نیز 

بهبود بخشند )8(. 

با توجه به مطالب یاد شده، هدف از انجام این پژوهش، بررسی تأثیر مدیریت 

شرکتهای  نمایندگیهای  و  شعبه ها  در  بیمه  صنعت  مالی  عملکرد  بر  دانش 

بیمه ای )تجاری، بویژه بیمه ایران( شهر بیرجند در استان خراسان جنوبی است. 

ارائه می شود. سپس  این مقاله، نخست مبانی نظری و پیشینه پژوهش  در 

ارائه  آن،  از  ارائه شده، فرضیه های پژوهِش استخراج شده  بر پایه مبانی نظری 

خواهند شد. فرضیه های پژوهش نیز، با استفاده از روشی که در ادامه خواهد 

بحث  به  و  ارائه  آنها،  از  برگرفته  یافته های  و  می گیرند  قرار  آزمون  مورد  آمد؛ 

گذاشته خواهد شد. در پایان نیز، بر اساس یافته ها، نتیجه گیری و پیشنهادهایی 

ارائه می شود. 

آموزشعلمی_کاربردیجهاددانشگاهیبیرجندوگروهحسابداریدانشگاهغیرانتفاعیهرمزان،بیرجند * مدرسمرکز
** دانشجویکارشناسیارشدرشتهحسابداری،دانشگاهغیرانتفاعیهرمزان،بیرجند
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   مبانی نظری و پیشینه پژوهش 
گسترده،  از صنایع خدماتی  صنعت بیمه، در سطوح مختلف جهانی، یکی 

پیچیده و حیاتی است. در سده کنونی میالدی، فعالیتهای اقتصادی به گونه ای 

آن را بدون پشتوانه بیمه ای، سخت زیر تأثیر قرار داده  که تداوم  گرفته  شکل 

آنجا که طی  است. این صنعت در جهان از رشد مطلوبی نیز، برخوردار بوده تا 

آغازین سده کنونی، رشد 4 تا 5 درصدی داشته است )ترویلو2، 2007(.  سالهای 

و  رشد  در  مهمی  و  اساسی  نقش  بیمه،  صنعت  مانند  خدماتی،  صنایع 

توسعه اقتصادی کشورها، بازی می کنند و در این میان، نقش و اهمیت جایگاه 

کسی  از صنایع دیگر، بر  صنعت بیمه به عنوان صنعت مولد و حمایت کننده 

پوشیده نیست. از سویی، شرکتهای بیمه نیز، یکی از نهادهای پویا و مهم در 

بسیاری از کشورهای جهان به شمار می آیند. این شرکتها با توجه به ویژگیها و 

مزیتهایی که برای اجتماع دارند؛ بسیار درخور اهمیت هستند. شرکتهای بیمه، با 

آرامش و رفاه اجتماعی  انتقال ریسک از افراد جامعه به خود، موجب پدیدآمدن 

در جامعه می شوند. این شرکتها، با دریافت و تجمیع مبالغ حق بیمه های افراد 

سرمایه گذاری  بورس،  یا  و  سرمایه گذاری  شرکتهای  در  را  مبالغ  آن  بیمه گذار، 

می کنند و موجب رشد اقتصادی کشورهای خود می شوند. از دیگرسو، جهان 

بیمه نیز، به سرعت در حال تغییر وتحول و رقابتی شدن است و پیشنیاز )الزمه( 

بویژه،  و  عملکرد  بهبود  صحنه،  این  در  باقی ماندن  و  حیات  ادامه  پیشرفت، 

عملکرد مالی این صنعت است )11(.

بازار،  رقابتی تر شدن  و  جدید  بیمه ای  شرکتهای  ورود  با  اخیر،  سالهای  در 

آن  موجودیت  می تواند،  بیمه  شرکتهای  از  یک  هر  مالی  عملکرد  پایین بودن 

شرکت را در دسترِس خطر جدی قرار دهد. متأسفانه به  رغم رشد سریع صنعت 

ایران، به  این صنعت در  انواع خدمات بیمه ای،  گسترده  ارائه  بیمه در جهان و 

دالیل گوناگونی، از توسعه بسیار کمی برخوردار بوده است. 

ادعا را می توان با بررسی مقایسه ای دو شاخص بیمه ای تراکم و نفوذ  این 

برای  رساند.  اثبات  به  حدودی  تا  مشابه،  کشورهای  به  نسبت  ایران  در  بیمه 

نمونه، در سال 2009 میالدی، ایران در میان 88 کشور جهان، به ترتیب رتبه 79 

آورد. در این شرایط، گرایش  و 84 را در زمینه نفوذ بیمه و تراکم بیمه به دست 

به ارائه خدمات با کیفیت، نقش مهمی در بهبود عملکرد مالی صنایع خدماتی 

همچون بانک، بیمه و دیگر مؤسسه های مالی بازی می کند؛ زیرا کیفیت خدمات 

برای بقا و سودآوری سازمان، موضوعی حیاتی به شمار می رود و از سویی، یک 

راهبرد یا استراتژی سودآور برای سازمان است. در واقع، امروزه بهبود عملکرد 

مالی، از مسائل حیاتی در اغلب صنایع خدماتی است )4(.

برپایه   ،)2009( )2005( و همچنین چانگ و چوآنگ4  و ونکاترامان3  تانریوردی 

منبع  مهمترین  دانش،  باورند؛  این  بر  خود،  مستقل  پژوهشی  یافته های 

آن را تنها منبعی در نظر گرفت که موجب  اقتصادی است و شاید حتی بتوان 

بهبود عملکرد مالی شرکتها و سازمانها می شود. از همین رو، مدیریت دانش، 

خلق  به واسطه  سازمانها،  برای  را  توجهی  درخور  سودمندیهای  و  دستاوردها 

افزایش  و  رقابت پذیری  )استراتژیک(،  راهبردی  پیامدهای  و  نتایج  سودآوری، 

توانمندیهای مدیریتی، در پی خواهد داشت. مدیریت سازمانها نیز باید با تکیه بر 

دانش برتر، امکان تصمیمگیری های خردمندانه تر و بهتر را در موضوعهای مهم 

و بهبود دادِن عملکردهای مبتنی بر دانش، پیدا کنند. از این رو مدیریت دانش، 

آن  از خود دانش به شمار می آید و سازمانها در پی استقرار  مقوله ای مهمتر 

هستند تا چگونگی تبدیل اطالعات و دانسته های فردی و سازمانی را به دانش و 

مهارتهای فردی و گروهی، تبیین و روشن کنند )12(.

که  است  فرایندی  دانش«  »مدیریت   ،)1392( همکاران  و  رفوآ  دیدگاه  از 

آن، سازمانها در زمینه یادگیری )درونی کردن دانش(، کدگذاری دانش  به واسطه 

)بیرونی کردن دانش و توزیع و انتقال دانش، مهارتهایی را به دست می آورند )3(. 

داون پورت5، مدیریت دانش را به عنوان جمع آوری، توزیع و استفاده کارا از منابع 

دانش،  مدیریت  گری سون6،  و  اودل  تعریف  برپایه  است.  کرده  تعریف  دانش، 

همچون یک راهبرد )استراتژی( است که باید در یک سازمان ایجاد شود تا این 

افراد مناسب، در زمان مناسب می رسد و  که دانش به  آید  اطمینان به دست 

از اطالعات برای  آن دانش را تسهیم و اشتراک گذاری می کنند و  افراد نیز،  آن 

اصالح عملکرد سازمان، بهره می جویند. از نظر َبت7، مدیریت دانش، فرایند خلق، 

است. بون  فور8، مدیریت دانش را به عنوان  کاربرد دانش  ارائه و توزیع و  تأیید، 

که در  ابزارهای فنی و مدیریتی می داند  از رویه ها، زیرساخت ها و  مجموعه ای 

راستای خلق، تسهیم و به کارگیری اطالعات و دانش در درون و بیرون سازمانها 

طراحی شده اند. همچنین، در شمار دیگری از منابع، مدیریت دانش، به عنوان 

کنترل  و  هدایت  برای  پیمانه هایی  )سیستماتیک(  نظام مند  و  هدفگرا  کاربرد 

دارایی های دانِش لمس شدنی و لمس ناشدنِی سازمان شناخته می شود که با 

2- Troilo
3- Tanriverdi, H., and venkatramen, V
4- Chang, T., and Chuang, H
5- Davenport r 

6- O’dell and Grayson
7- Bhaat
8- Bounfour
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رهـاورد دانـش و پژوهـش )مقـاله های علـمی(

بررسی تأثیر مدیریت دانش بر عملکرد مالی در صنعت بیمه

هدف استفاده از دانش موجود داخلی و خارجی این سازمانها برای فعال کردن 

خلق دانش جدید، ایجاد ارزش، خالقیت و بهبود عملکرد سازمان در نظر گرفته 

می شود )7(. 

پیتر دراکر9، به عنوان یکی از برجسته ترین نظریه پردازان علم مدیریت، براین 

باور است که در اقتصاد امروز جهان، دانش، منبعی همانند و در عرض دیگر 

منابع تولید، مانند کار و سرمایه نیست؛ بلکه تنها منبِع معنیدارِ عصر کنونی 

به شمار می رود. در واقع، دانش تنها منبعی در سازمان است که بر اثر استفاده، 

آن نیز افزوده می  شود. از  آن کاسته نمی شود؛ بلکه بر ارزش  نه تنها از ارزش 

است  این مسئله  امروزی،  انکارناپذیر در سازمانهای  از مباحث  همین رو، یکی 

که دانش به طور فزاینده ای، به عنوان یک دارایی مهم، مورد توجه قرار دارد و 

مدیریت می شود.  رقابتی،  مزیت  ایجاد  برای  دولتی،  و  بخشهای خصوصی  در 

که  است  وابسته  موضوع  این  به  فزاینده ای  به طور  نیز،  سازمانها  موفقیت 

سازمان، چگونه به طور مؤثر می تواند دانش را از میان کارکنان سطوح مختلف 

خود، جمع آوری، ذخیره و بازیابی کند. 

سازمانهای آگاه می دانند که دانش، سرمایه ای فکری است و اگر به طور مؤثر، 

مدیریت شود؛ می تواند خالقیت و وضعیت رقابتی سازمان را حفظ کند و عملکرد 

امروزه، چنانچه روند تغییرات وتحوالت در جامعه، به دقت  آن را بهبود بخشد. 

که جامعه فراصنعتی  گیرد؛ این نتیجه مهم به دست می آید  مورد ارزیابی قرار 

آن به تدریج، فناوریهای نیروافزا، جای خود  کنونی، جامعه اطالعاتی است که در 

را به فناوریهای دانش افزا می دهند )7(. 

در زمینه ادبیات و پیشینه پژوهش پیش  رو، می توان به پژوهشها و بررسیهای 

آن بر عملکرد سازمانی، هم  گوناگونی پیرامون موضوع مدیریت دانش و تأثیر 

در منابع داخلی و هم در منابع خارجی اشاره کرد؛ ولی از این میان، تنها چند 

مورد به طور مختصر، در این بخش از مقاله، مورد اشاره و بررسی قرار می گیرد.

تورنگ و همکاران )1398(، در پژوهش خود، به ارائه مدل بومی ارزیابی تأثیر 

مدیریت دانش بر عملکرد دانشگاه های منتخب کشور با میانجیگری توانمندی 

از نوع پیمایشی  فرایند سازمانی پرداختند. روش پژوهش پیشگفته، توصیفی 

آن، دربرگیرنده مدیران دانشگاه های منتخب کشور است  آماری  بوده و جامعه 

که با استفاده از روش نمونه گیری غیرتصادفی، 353 نفر به عنوان نمونه انتخاب 

که دارایی دانشی، بر توانمندی فرایند  آن پژوهش نشان داد  شدند. یافته های 

دانش و توانمندی فرایند دانش، بر توانمندی فرایند سازمانی، و توانمندی فرایند 

سازمانی، بر عملکرد دانشگاه در دانشگاه های منتخب کشور، تأثیر معنیداری 

داشته است. اندازه و نوع دانشگاه نیز، به عنوان یک متغیر مداخله گر، بر تأثیر 

توانمندی فرایند سازمانی بر عملکرد سازمانی در دانشگاه های منتخب کشور، 

مؤثر بوده است. در پایان هم نتیجه گیری شده است که مدیریت دانش، یکی از 

رویکردهای مهم و ارزشمند دانشگاه های امروزی برشمرده می شود و با استقرار 

چنین نظامی )سیستمی( می توان از خروج و هرز رفتن )زائل شدن( دارایی های 

توانمندی فرایند  به متغیر  باید  نیز،  دانشگاه ها  کرد.  فکری سازمان جلوگیری 

دانش و توانمندی فرایند سازمانی در جهت عملکرد بهتر، توجه بیشتری نشان 

دهند. 

رحیمی )1396(، در پژوهش خود، به بررسی تأثیر مدیریت دانش بر عملکرد 

آن پژوهش، بررسی تأثیر مدیریت دانش بر عملکرد  مالی پرداخت. هدف اصلی 

سازمانی  یادگیری  میانجیگری  با  غیرمستقیم  و  مستقیم  به صورت  مالی 

یادشده  پژوهش  روش  و  بوده  مرکزی  استان  آموزش وپرورش  اداره کل  در 

به دست آمده  اطالعات  است.  همبستگی  نوع  از  و  تحلیلی  توصیفی-  نیز، 

مورد   )LISREL( لیزرل  نرم افزار  از  استفاده  با  پژوهش،  پرسشنامه های  از 

تجزیه وتحلیل قرار گرفته است و پس از تحلیل داده ها نیز، تمامی فرضیه های 

مطرح شده در پژوهش در زمینه رابطه میان مدیریت دانش و عملکرد مالی، 

پذیرفته و تأیید شدند. 

بیوکوزنگ و مونین10 )2017( نیز در پژوهشی، به بررسی رابطه مدیریت دانش 

آنها  و عملکرد سازمانی با تأکید بر اهمیت نوآوری پرداختند. یافته های پژوهش 

نشان داد که نوآوری، رابطه مدیریت دانش و عملکرد سازمانی شرکتهای خرد و 

کالن را به طور کامل، میانجیگری می کند )9(. 

َنشت  دانش،  تسهیم  به  خود،  پژوهش  در  نیز   )2015( همکاران11  و  ریتاال 

آن پژوهش نشان  آن با عملکرد نوآورانه نسبی پرداختند. نتایج  دانش و رابطه 

اگرچه تسهیم دانش برای نوآوری در بافت شبکه و سازمانهای همکار با  داد؛ 

نیز،  دانش  دست دادن  از  این همه، خطر  با  است؛  ضروری  شریکهای خارجی 

آن میان می توان به اسرار تخصصی، فناوریهای  برای سازمان اهمیت دارد که از 

دانش محرمانه  کرد. َنشت  اشاره  راهبردی مهم  دانش  انواع  دیگر  اساسی و 

از  به  است  ممکن  که  همان  گونه  باشد؛  زیانبار  نوآور،  سازمان  برای  می تواند 

دست دادن مزیتهای رقابتی بینجامد. همچنین، نتایج پژوهش پیشگفته نشان 

داد؛ تسهیم دانش، باعث بهبود عملکرد سازمان می شود. 

   فرضیه های پژوهش 
- فرضیه اصلی

 مدیریت دانش، بر بهبود عملکرد مالی صنعت بیمه در شهر بیرجند، تأثیر 

معنیداری دارد. 

- فرضیه های فرعی 
  َخلق دانش، بر بهبود عملکرد مالی صنعت بیمه در شهر بیرجند، تأثیر 

معنیداری دارد. 

  تسهیم دانش، بر بهبود عملکرد مالی صنعت بیمه در شهر بیرجند تأثیر 

معنیداری دارد. 

  ذخیره سازی دانش، بر بهبود عملکرد مالی صنعت بیمه در شهر بیرجند، 

تأثیر معنیداری دارد. 

  به کارگیری دانش، بر بهبود عملکرد مالی صنعت بیمه در شهر بیرجند، 

تأثیر معنیداری دارد. 

   روش و ابزارهای پژوهش 
این پژوهش، از دیدگاه هدف، یک پژوهش کاربردی است؛ زیرا نتایج آن می تواند 

برای بهبود عملکرد مالی، راهکارهایی را در چارچوب موضوع پژوهش ارائه دهد 

و بر مبنای روش پژوهش، هم پژوهش توصیفی و هم عّلى - معلولی است؛ 

زیرا نخست در چارچوب هدفهای فرعی، تصویری از وضعیت موجود متغیرهای 

چارچوب  در  اینکه،  دوم  توصیفی(.  )پژوهش  می آورد  فراهم  پژوهش  اصلی 

فرضیه های پژوهش، تأثیر مدیریت دانش را بر عملکرد مالی، به صورت مستقیم 

آزمون می گذارد )پژوهش عّلى- معلولی(.  و غیرمستقیم، به 

آماری این پژوهش را همگی مدیران شعبه های صنعت )بخش( بیمه  جامعه 

ایران( در شهر  )شعبه ها و نمایندگیهای شرکتهای بیمه ای تجاری، بویژه بیمه 

بیرجند در بر دارد که در زمان انجام پژوهش )سال 1398(، تعداد این مدیران در 

شهر بیرجند 125 نفر بوده است. در پژوهش پیش رو، روش نمونه گیری تصادفی 

ساده به کار رفته و حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران، تعداد 94 نفر به دست 

آمده است. مهمترین ابزار گرداوری داده ها در این پژوهش، پرسشنامه ای برای 

مدیریت  پرسشنامه  از  پژوهش،  این  در  که  بوده  دانش  مدیریت  اندازه گیری 

دانش همتی )1389( بهره گیری شده است. این پرسشنامه، دارای 25 پرسش 

و 4 مؤلفه خلق دانش، تسهیم دانش، به کارگیری دانش و ذخیره سازی دانش 

است. این پرسشنامه بر اساس مقیاس لیکرت )کامالً مخالفم، 1؛ مخالفم، 2؛ 

آن از سوی خامدا  نظری ندارم، 3؛ موافقم، 4، کامالً موافقم، 5( بوده و پایایی 

آلفای کرونباخ 0/91 تأیید شده است. »جدول شماره  )1388( با توجه به مقدار 

1«، مؤلفه های این پرسشنامه را نشان می دهد.

9- Peter Drucker
10- Byukusenge, E.; Munene, J. C 
11- Ritala et al.
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صندوق بیمه کشاورزی

فـصلنامـه بیمــه و کشــاورزی

سال هجدهم/ شماره 67

جدول شماره 1: مؤلفه های پرسشنامه مدیریت دانش

جمع گویه هاگویه هامؤلفه هاردیف

17 تا 7خلق دانش1

86 تا 13تسهیم دانش2

145 تا 18به کارگیری دانش3

197 تا 25ذخیره سازی دانش4

برپایه ادبیات پژوهش، پیشتر برای سنجش عملکرد مالی شرکت بیمه ایران، از 

پرسشنامه استاندارد 16 پرسشی عملکرد مالی شرکتهای بیمه ای براتی دهکردی 

)1390( استفاده شده که روایی این پرسشنامه عملکرد مالی، در پژوهش براتی 

آن نیز، در پژوهش براتی دهکردی )1390(،  دهکردی )1390(، تأیید شده و پایایی 

آمده است. در پژوهش پیش رو  آلفای کرونباخ، مقدار 0/84 به دست   به کمک 

آلفای کرونباخ استفاده  نیز، به منظور سنجش پایایی ابزار پژوهش، از ضریب 

آن برای پرسشنامه های مدیریت دانش و عملکرد مالی، به ترتیب،  شده که نتایج 

0/86 و 0/91 بوده است. با توجه به اینکه برای پژوهشهای علوم انسانی، ضریب 

آلفای باالتر از 0/70 پذیرفتنی است؛ از همین  رو می توان پایایی پرسشنامه های این 

پژوهش را در سطح خوب ارزیابی کرد. 

آزمون های  داده های به دست آمده، در نرم افزار SPSS وارد شده و با استفاده از 

آماری مناسب، مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفته است. در بخش آمارهای توصیفی، 

 t آماری  آزمون  از  توزیع فراوانی و در بخش تحلیلی،  از جدولها و نمودارهای 

مستقل )مقایسه میانگین برحسب جنس(، تحلیل واریانس یک طرفه )مقایسه 

میانگین برحسب سن، سابقه کار و تحصیالت(، همبستگی پیرسون و رگرسیون 

)تعیین رابطه میان متغیرها( استفاده شده و داده ها در سطح معنیداری 0/05، 

مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفته است. 

 در این پژوهش، به منظور اندازه گیری متغیرها و بررسی فرضیه ها، از مدل 

این  اساس  بر  است.  نمایش داده شده در »نگاره شماره 1«، بهره گیری شده 

)اِعماِل( مدیریت و زمینه سازی  که به صورت به کاربستِن  مدل، مدیریت دانش 

آشکار یا عیان و برعکس( در داخل یک سازمان و  برای تبدیل دانش )نهان به 

با 4 مؤلفه خلق دانش، تسهیم دانش، به کارگیری دانش و ذخیره سازی دانش 

که به صورت میزان  تعریف می شود؛ به عنوان متغیر مستقل؛ و عملکرد مالی 

دستیابی سازمان به هدفهای مالی تعیین شده تعریف می شود؛ به عنوان متغیر 

وابسته پژوهش، در نظر گرفته است. 

عملکرد مالی

مدیریت دانش

  خلق دانش 

  تسهیم دانش 

  به کارگیری دانش

  ذخیره سازی دانش

نگاره شماره 1: مدل پژوهش

   یافته های پژوهش و بحث
 در این بخش، به تجزیه وتحلیل داده ها به دو صورت توصیفی و استنباطی، 

دموگرافیک  و  جمعیت شناختی  ویژگیهای  نخست،  که  شد  خواهد  پرداخته 

آمار توصیفی بیان می شود و سپس فرضیه های پژوهش  آزمودنیها به شکل 

آماری همبستگی پیرسون و رگرسیون،  آمار استنباطی و روشهای  با استفاده از 

مورد تجزیه وتحلیل قرار می گیرد. 

نشان  آزمودنیها،  فراوانی متغیر جنسیت  در »جدول شماره 2«، وضعیت 

از  نفر   19 می شود؛  مشاهده  جدول  این  در  که  همان گونه  است.  شده  داده 

آزمودنیها )80 درصد( مرد هستند.  آزمودنیها )20 درصد( زن و 75 نفر از 

آزمودنیها جدول شماره 2: وضعیت جنسیت 

درصد تجمعیدرصدفراوانیجنسیت

758080مرد

1920100زن

-94100کل

برگرفته از: یافته های پژوهش
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آزمودنیها را نشان می دهد. همان گونه که  »جدول شماره 3« وضعیت سن 

در این جدول نشان داده شده است؛ بیشترین فراوانی مربوط به گروه سنی 30 

تا 40 سال )41/5 درصد( و کمترین فراوانی نیز، مربوط به گروه سنی بیشتر از 

60 سال )7/4 درصد( است. 

آزمودنیها جدول شماره 3: وضعیت سن 

درصد تجمعیدرصدفراوانیسن

151616کمتر از 30

303941/557/5 تا 40

402122/379/8 تا 50

501212/892/6 تا 60

77/4100بیشتر از 60

94100کل

برگرفته از: یافته های پژوهش

آزمودنیها را نشان می دهد. چنانکه در  »جدول شماره 4« وضعیت تحصیالت 

این جدول، نمایان است؛ بیشترین فراوانی، مربوط به مدرک تحصیلی لیسانس 

زیردیپلم  تحصیلی  مدرک  به  مربوط  نیز،  فراوانی  کمترین  و  درصد(   73/4(

) 1 درصد( است. 

آزمودنیها جدول شماره 4: وضعیت تحصیالت 

درصد تجمعیدرصدفراوانیوضعیت تحصیالت

111زیر دیپلم

55/36/3دیپلم

33/29/5فوق دیپلم

6973/482/9لیسانس

1617/1100فوق لیسانس و باالتر

94100کل

برگرفته از: یافته های پژوهش

در »جدول شماره 5« وضعیت موجود عملکرد مالی در میان شعبه های بیمه 

آزمودنی، کمترین  در سطح شهر بیرجند، نشان داده شده است. از میان 94 

مقدار عملکرد مالی، عدد 34 از 80، بیشترین مقدار 72، میانگین عملکرد مالی 

می دانید،  چنانکه  است.  آمده  به دست   ،7/92 آن  معیار  انحراف  و   57/35

چولگی، معیاری از تقارن یا نبوِد  تقارن در تابع توزیع به شمار می آید و برای یک 

توزیع کامالً متقارن، چولگی صفر و برای یک توزیع نامتقارن با کشیدگی به سمت 

مقادیر باالتر، چولگی مثبت و برای توزیع نامتقارن با کشیدگی به سمت مقادیر 

آنجا که مقدار چولگی برای عملکرد مالی،  کوچکتر، مقدار چولگی منفی است. از 

مقدار 0/797- بوده است؛ می توان گفت، تابع عملکرد مالی، دارای توزیع نامتقارن 

با کشیدگی به سمت مقادیر کوچکتر است. مقدار کشیدگی برای توزیع نرمال 

نیز، برابر 3 است. کشیدگی مثبت، یعنی قله توزیع مورد نظر، از توزیع نرمال 

آنجا  باالتر و کشیدگی منفی، نشانه پایین تر بودن قله از توزیع نرمال است. از 

که تابع عملکرد مالی دارای کشیدگی مثبت است؛ می توان گفت، قله توزیع مورد 

نظر، باالتر از توزیع نرمال قرار دارد. 

جدول شماره 5: وضعیت توصیفی عملکرد مالی

کشیدگیچولگیانحراف استانداردمیانگینبیشترینکمترینتعدادمتغیر

0/7970/357-94347257/357/92عملکرد مالی

برگرفته از: یافته های پژوهش
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میان شعبه های  در  را  دانش  مدیریت  »جدول شماره 6« وضعیت موجود 

کمترین  آزمودنی،  میان 94  از  می دهد.  نشان  بیرجند،  شهر  سطح  در  بیمه 

از 125، بیشترین مقدار 108، میانگین مدیریت  مقدار مدیریت دانش، عدد 53 

آمده است. برپایه یافته های  آن 13/80، به دست  دانش76/93 و انحراف معیار 

است؛  بوده  دانش، مقدار 0/222-  برای مدیریت  پژوهش، چون مقدار چولگی 

در سطح شهر  بیمه  در میان شعبه های  دانش  تابع مدیریت  گفت،  می توان 

بیرجند، دارای توزیع نامتقارن با کشیدگی به سمت مقادیر کوچکتر است. مقدار 

کشیدگی مثبت، یعنی قله  برابر 3 می باشد.  نیز،  نرمال  توزیع  برای  کشیدگی 

توزیع مورد نظر، از توزیع نرمال باالتر و کشیدگی منفی، نشانه پایین تر بودن قله 

که  از توزیع نرمال است. تابع مدیریت دانش هم، دارای کشیدگی منفی است 

می توان گفت، قله توزیع مورد نظر، از توزیع نرمال پائین تر قرار دارد. 

جدول شماره 6: وضعیت توصیفی مدیریت دانش

کشیدگیچولگیانحراف استانداردمیانگینبیشترینکمترینتعدادمتغیر

1/1-0/221-945310876/9313/80مدیریت دانش

برگرفته از: یافته های پژوهش

فرعی  و  اصلی  فرضیه های  استنباطی  تحلیل  به  بخش،  این  ادامه  در 

آزمون همبستگی و رگرسیون پرداخته می شود. فرضیه  پژوهش، با بهره گیری از 

اصلی پژوهش به دنبال بررسی تأثیر مدیریت دانش بر عملکرد مالی در میان 

از  است.  بیرجند  در شهر  ایران(  بیمه  بویژه شرکت  )تجاری،  بیمه  شعبه های 

همین رو، نخست به کمک ضریب همبستگی پیرسون، میزان همبستگی میان 

مدیریت دانش و عملکرد مالی بررسی می شود. 

آماری میان مدیریت دانش و عملکرد مالی جدول شماره 7: میزان همبستگی 

مدیریت دانش

عملکرد مالی

0/236ضریب همبستگی

0/022سطح معنیداری

94حجم نمونه

برگرفته از: یافته های پژوهش

و  مالی  عملکرد  میان  معنیدار  رابطه  وجود  نشاندهنده  پژوهش،  نتایج 

آنها نیز برابر 0/236 است. همان گونه  مدیریت دانش بوده و ضریب همبستگی 

به دست آمده  معنیداری  درجه  چون  است؛  نمایان   »7 شماره  »جدول  در  که 

درصد،   95 احتمال  با  )0/05(؛  است  مشخص  خطای  درصد  از  کمتر   ،)0/022(

اثر مدیریت دانش  وجود همبستگی میان دو متغیر تأیید می شود. در ادامه، 

نیز، ضریبهای  بر عملکرد مالی مورد بررسی قرار می گیرد. »جدول شماره 8« 

رگرسیون را نشان می دهد. 

جدول شماره ۸: ضریبهای رگرسیون

ضریبهای استانداردضریبهای استاندارد نشده 
t  آماره سطح معنیداری 

بتاخطای استانداردبتا

46/934/5410/320/000مقدار ثابت

0/1350/0580/2362/320/022مدیریت دانش

برگرفته از: یافته های پژوهش

در بررسی اثر مدیریت دانش بر عملکرد مالی، نمایان شد که مقدار معنیداری 

آن، از شرایط معنیداری برخوردار بوده )0/022( و کمتر از درصد خطای مشخص 

است )0/05( و این یافته، نشاندهنده وجود اثر مدیریت دانش بر عملکرد مالی 

است. به دیگرسخن، فرضیه صفر، رد و فرضیه یک، تأیید می شود. 

بر  دانش  خلق  تأثیر  بررسی  به دنبال  نیز،  پژوهش  نخست  فرعی  فرضیه 

در  ایران(  بیمه  بویژه شرکت  )تجاری،  بیمه  میان شعبه های  در  مالی  عملکرد 

شهر بیرجند است که »جدول شماره 9«، یافته های به دست آمده در این زمینه 

را نشان می دهد. 
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آماری میان َخلق دانش و عملکرد مالی جدول شماره 9: میزان همبستگی 

خلق دانش

عملکرد مالی

0/145ضریب همبستگی

0/164سطح معنیداری

94حجم نمونه

برگرفته از: یافته های پژوهش

همچنین، نتایج پژوهش نشان می دهد؛ رابطه معنیداری میان عملکرد مالی 

آنها برابر 0/145 است. همان گونه  و خلق دانش وجود ندارد و ضریب همبستگی 

به دست آمده  معنیداری  درجه  چون  است؛  نمایان   »9 شماره  »جدول  در  که 

احتمال 95 درصد،  با   ،)0/05( است  از درصد خطای مشخص  بیشتر   ،)0/164(

بر  دانش  اثر خلق  ادامه،  در  می شود.  رد  متغیر،  دو  میان  وجود همبستگی 

ضریبهای  نیز   ،»10 شماره  »جدول  می گیرد  قرار  بررسی  مورد  مالی،  عملکرد 

رگرسیون را نشان می دهد. 

جدول شماره 10: ضریبهای رگرسیون

ضریبهای استانداردضریبهای استاندارد نشده 
t  آماره سطح معنیداری 

بتاخطای استانداردبتا

52/283/7014/110/000مقدار ثابت

0/2410/1720/1451/400/164خلق دانش

برگرفته از: یافته های پژوهش

در بررسی اثر خلق دانش بر عملکرد مالی، نمایان شد که مقدار معنیداری آن، 

از شرایط معنیداری برخوردار نبوده )0/164( و بیشتر از درصد خطای مشخص 

اثر خلق دانش بر عملکرد مالی  این یافته نیز، نشاندهنده نبود  بوده )0/05( و 

است. به  دیگرسخن، فرضیه صفر، تأیید و فرضیه یک، رد می شود. 

بر  دانش  تسهیم  تأثیر  بررسی  به دنبال  نیز،  پژوهش  دوم  فرعی  فرضیه 

در  ایران(  بیمه  بویژه شرکت  )تجاری،  بیمه  میان شعبه های  در  مالی  عملکرد 

شهر بیرجند بوده است. 

عملکرد  میان  معنیدار  رابطه  وجود  نشاندهنده  این باره،  در  پژوهش  نتایج 

است.  برابر 0/320  نیز،  آنها  بوده و ضریب همبستگی  مالی و تسهیم دانش 

معنیداری  درجه  چون  است؛  نمایان   »11 شماره  »جدول  در  که  همان گونه 

به دست آمده )0/002(، کمتر از درصد خطای مشخص است )0/05(، با احتمال 95 

درصد، وجود همبستگی میان دو متغیر تأیید می شود. 



2828

صندوق بیمه کشاورزی

فـصلنامـه بیمــه و کشــاورزی

سال هجدهم/ شماره 67

آماری میان تسهیم دانش و عملکرد مالی جدول شماره 11: میزان همبستگی 

تسهیم دانش

عملکرد مالی

0/32ضریب همبستگی

0/002سطح معنیداری

94حجم نمونه

برگرفته از: یافته های پژوهش

اکنون، به بررسی اثر تسهیم دانش بر عملکرد مالی پرداخته می شود. »جدول 12« نیز ضریبهای رگرسیون را نشان می دهد. 

جدول شماره 12: ضریبهای رگرسیون

ضریبهای استانداردضریبهای استاندارد نشده 
 t  سطح معنیداریآماره

بتاخطای استانداردبتا

46/473/4413/500/000مقدار ثابت

0/5800/1790/3203/240/002تسهیم دانش

برگرفته از: یافته های پژوهش

مقدار  که  نمایان شد  نیز،  مالی  عملکرد  بر  دانش  تسهیم  اثر  بررسی  در   

خطای  درصد  از  کمتر  و   )0/002( داشته  را  معنیداری  شرایط  آن،  معنیداری 

بر  اثر تسهیم دانش  یافته ها، نشاندهنده وجود  این  )0/05( و  بوده  مشخص 

عملکرد مالی است. به دیگرسخن، فرضیه صفر، رد و فرضیه یک، تأیید می شود. 

فرضیه فرعی سوم پژوهش هم، به دنبال بررسی تأثیر ذخیره سازی دانش بر 

عملکرد مالی در میان شعبه های بیمه )تجاری، بویژه شرکت بیمه ایران( در شهر 

بیرجند بوده است. 

آماری میان ذخیره سازی دانش و عملکرد مالی جدول شماره 13: میزان همبستگی 

ذخیره سازی دانش

عملکرد مالی

0/222ضریب همبستگی

0/32سطح معنیداری

94حجم نمونه

برگرفته از: یافته های پژوهش

و  مالی  عملکرد  میان  معنیدار  رابطه  وجود  پژوهش،  نتایج  سویی،  از 

آنها نیز، برابر 0/222  ذخیره سازی دانش را نشان می دهد و ضریب همبستگی 

است. همان گونه که در »جدول شماره 13« نمایان است چون درجه معنیداری 

از درصد خطای مشخص است )0/05(، با احتمال  کمتر  به دست آمده )0/032(، 

اثر  ادامه،  در  می شود.  تأیید  متغیر،  دو  میان  همبستگی  وجود  درصد،   95

ذخیره سازی دانش بر عملکرد مالی، مورد بررسی قرار می گیرد. »جدول شماره 

14« نیز ضریبهای رگرسیون را نشان می دهد.

جدول شماره 14: ضریبهای رگرسیون

ضریبهای استانداردضریبهای استاندارد نشده 
t  سطح معنیداریآماره

بتاخطای استانداردبتا

49/833/5314/090/000مقدار ثابت

0/4730/2170/2222/180/032ذخیره سازی دانش

برگرفته از: یافته های پژوهش
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بررسی تأثیر مدیریت دانش بر عملکرد مالی در صنعت بیمه

در بررسی اثر ذخیره سازی دانش بر عملکرد مالی نیز، نمایان شد که مقدار 

آن از شرایط معنیداری برخوردار بوده )0/032( و کمتر از درصد خطای  معنیداری 

اثر ذخیره سازی دانش را بر عملکرد  این یافته، وجود  مشخص است )0/05( و 

مالی نشان می دهد. به دیگرسخن، فرضیه صفر، رد و فرضیه یک، تأیید می شود. 

فرضیه فرعی چهارم نیز، به دنبال بررسی تأثیر به کارگیری دانش بر عملکرد 

مالی در میان شعبه های بیمه )تجاری، بویژه شرکت بیمه ایران( در شهر بیرجند 

بوده است. در این زمینه، نخست به کمک ضریب همبستگی پیرسون، میزان 

همبستگی میان به کارگیری دانش و عملکرد مالی، بررسی می شود. 

آماری میان به کارگیری دانش و عملکرد مالی جدول شماره 15: میزان همبستگی 

به کارگیری دانش

عملکرد مالی

0/063ضریب همبستگی

0/544سطح معنیداری

94حجم نمونه

برگرفته از: یافته های پژوهش

نتایج پژوهش، نبود رابطه معنیدار میان عملکرد مالی و به کارگیری دانش 

آنها نیز، برابر 0/063 است. همان گونه  که ضریب همبستگی  را نشان می دهد 

به دست آمده  معنیداری  درجه  چون  است؛  نمایان   »15 شماره  »جدول  در  که 

 95 احتمال  با   ،)0/05( است  مشخص  خطای  درصد  از  بیشتر   ،)0/054437(

درصد، وجود همبستگی میان دو متغیر، رد می شود. در ادامه، اثر به کارگیری 

نیز   »16 شماره  »جدول  می گیرد.  قرار  بررسی  مورد  مالی،  عملکرد  بر  دانش 

ضریبهای رگرسیون را نشان می دهد. 

جدول شماره 16: ضریبهای رگرسیون

ضریبهای استانداردضریبهای استاندارد نشده 
t  سطح معنیداریآماره

بتاخطای استانداردبتا

55/373/3516/500/000مقدار ثابت

0/0930/1530/0630/6090/544به کارگیری دانش

برگرفته از: یافته های پژوهش

که مقدار  اثر به کارگیری دانش بر عملکرد مالی نیز، نمایان شد  در بررسی 

از درصد خطای  آن، شرایط معنیداری را نداشته )0/544( و بیشتر  معنیداری 

مشخص است )0/05( و این یافته، نشان می دهد؛ به کارگیری دانش بر عملکرد 

مالی اثر ندارد. به دیگرسخن، فرضیه صفر، تأیید و فرضیه یک، رد می شود. 

   نتیجه گیری و پیشنهادها
آن   بر پایه نتایج به دست آمده، نمایان شد که مدیریت دانش و دو مؤلفه از 

بر عملکرد  اثر مثبت و معنیداری  دارای  دانش(،  به کارگیری  و  دانش  )تسهیم 

مالی است؛ ولی تأثیر خلق دانش و به کارگیری دانش بر عملکرد مالی، معنیدار 

نبود. نتایج این پژوهش، با پژوهش محمدی )1396( و محمودزاده و صداقت 

)1392(، همراستاست. 

قدرت  و  موفقیت  در  تعیین کننده ای  عوامل  به  اطالعات،  و  دانش  امروزه 

مباحث  از  یکی  به عنوان  دانش،  مدیریت  و  تبدیل شده  رقابت پذیری سازمانها 

نوین سازمانی در علم مدیریت، مطرح شده است. سازمانها برای بهبود جایگاه 

نیز یادگیری دانشهای  که برای نگهداری دانش موجود و  ناچارند  رقابتی خود، 

نوین، مدیریت دانش را به کار گیرند. هر سازمان )شرکت یا بنگاه اقتصادی( نیز، 

آگاهانه  باید برای بهبود عملکرد خود در برخی موارد، دانش سازمانی خود را 

کنار بگذارند و دانش جدیدی را جایگزین کند. اشتراک دانش، به یادگیری جمعی 

این خود، باعث بهبود ِ  افزایش می دهد و  گروه ها  می انجامد و هم افزایی را در 

سهم دانِش در دسترِس شرکت، برای افزایش عملکرد مالی می شود؛ بنابراین 

شود.  تقویت  سازمانها،  و  شرکتها  حمایتی  محیط  که  است  این  پیشنهاد 

همچنین باید فرصتهای جدید یادگیری در شرکتها و سازمانها فراهم گردد. در 

این راستا، می توان با برگزاری کارگاه ها و دوره های آموزشی، مدیران و کارشناسان 

آشنا ساخت و در جهت بهبود و افزایش  شرکتها و سازمانها را با این مقوله ها 

اثربخشی  و  کارایی  با  شرکتی(  )یا  سازمانی  تا  برداشت  گام  سازمانی،  عملکرد 

باالتری داشت.

باید در هر شرکت یا سازمان، بویژه در صنعت  نتایج پژوهش،  با توجه به   

آن تسهیم و مبادله ایده ، دانش و اطالعات،  بیمه، بستری فراهم گردد که در 

ارزشمند شمرده شود. فرهنگ سازمانی مناسب و سودمندی که حامی مبادله 

که افراد بدون  انتقال دانش میان سطوح مختلف سازمان باشد؛ به گونه ای  و 

هیچگونه ترس و نگرانی، اطالعات و دانش خود را در اختیار همکاران خود قرار 

دهند و این مسئله را به عنوان یک نقطه ضعف به شمار نیاورند. فرهنِگ تسهیم 

دانش، می تواند نتایج معنوی فردی و سازمانی در بر داشته باشد و در نتیجه، 

سازمان را از مزیتهای مدیریت دانش، بهره مند سازد. بنابراین، می توان با برپایی 

آموزشی در سطح شرکت یا سازمان و دعوت از استادان  دوره ها و سمینارهای 

مزیتهای  از  را  کارکنان  دوره ها،  تدریس  برای  زمینه  این  در  )مجرب(  کارآزموده 

باید دیدگاه  اینکه مدیران هم  بر  افزون  آگاه ساخت.  اطالعات  تبادل دانش و 

حمایتی خود را نسبت به مدیریت دانش، حفظ کنند که در غیر این صورت، این 
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آید. از همین رو پیشنهاد  مسئله می تواند یکی از موانع مهم فرهنگی به  شمار 

می شود، توجه دائمی و بیشتری به فناوری اطالعات و ارتباطات و زیرساخت های 

آن، صورت گیرد؛ زیرا فناوری اطالعات و ارتباطات، یکی از ابزارهای نیرومند و مهم 

در فرایند مدیریت دانش است. 

در چند سال گذشته، اطالعاتی که در اختیار سازمانها قرار می گیرد؛ از نظر 

ارزیابی  و  برای شناسایی  است.  داشته  افزایش چشمگیری  کیفیت،  و  کمیت 

پیشرفته  فناوریهای  از  می توان  سازمان،  هر  روی  پیش  تهدیدهای  و  فرصتها 

آنها، دستگاه های  رایانه ای )کامپیوتری(، گرداوری داده ها و در حافظه نگهداشتن 

آموزشی مرتبط با  دورنگار، شبکه های اینترنت، نرم افزارها و همچنین دوره های 

فناوری اطالعات و ارتباطات استفاده کرد. 

می تواند  اطالعاتی،  شاهراه  به عنوان  اینترنت،  شبکه  از  بهینه  بهره گیری 

از  کارامد  اینکه بهره گیری بهینه و  افزون بر  کند؛  موفقیت سازمان را تضمین 

شبکه کامپیوتری درون  سازمان نیز، می تواند ارتباط بخشهای مختلف را با هم 

برقرار و بهینه سازد و موجب بهبود عملکرد مالی سازمان شود.
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نقش بیمه طیور در کاهش ریسک برامده از بیماری آنفلوانزای پرندگان

نقش بیمه طیور در کاهش ریسک برامده از 
بیماری آنفلوانزای پرندگان

فاضل سجادی*

بازنگری و تکمیل: ح. ر

  چکیده
از چالشها  یکی  دام،  و  انسان  میان  )نوظهور( مشترک  نوپدید  بیماری های 

از  و مشکلهای مهم، ولی معمول در زمینه پزشکی و دامپزشکی است. یکی 

آنفلوانزای فوق حاد پرندگان است که نخستین بار، در سال 2014  این بیماری ها، 

آمد. این بیماری، به دلیل پدیدآوردن خسارتهای اقتصادی زیاد در  میالدی پدید 

از  انسانی،  بهداشت جامعه  برای  پیامدهای منفی  صنعت طیور و همچنین، 

از سویی، در میان  است.  اهمیت بسیار باالیی  به عنوان یک ریسک، برخوردار 

دارد؛  ویژه ای  جایگاه  کشاورزی«،  »بیمه  ریسک،  مدیریت  گوناگون  روشهای 

آن، باعث کاهش ریسک فعالیتهای  به گونه ای  که در سالهای اخیر، بهره گیری از 

بیمه در  به بررسی نقش  این پژوهش،  از همین رو، در  است.  کشاورزی شده 

آنفلوانزای فوق حاد پرندگان پرداخته می شود.  از بیماری  کاهش ریسک برامده 

صنعت  در  آن  تلفات  میزان  و  بیماری  این  معرفی  به  نخست،  منظور،  بدین 

کشور پرداخته شده و سپس میزان غرامت پرداختی و جبران خسارت  طیور 

انجام گرفته از سوی صندوق بیمه کشاورزی، مورد اشاره و بررسی قرار گرفته 

که بیمه طیور،  از تجزیه و تحلیل یافته ها، مشخص شد  است. در نهایت، پس 

آنفلوانزای  نقش ویژه ای در مدیریت ریسک و جبران خسارتهای برامده از بیماری 

فوق حاد پرندگان در واحدهای مرغداری متقاضی بیمه، داشته است. همچنین، 

آسیب دیدگان در این زمینه، به اندازه ای است  یافته ها نشان داد؛ حمایت بیمه از 

دوباره  می توانند  کشاورزی  بیمه  مالی  حمایت  با  خسارت دیده،  واحدهای  که 

نسبت به جوجه ریزی و استمرار تولید، اقدام کنند و به چرخه تولید، باز گردند.

کلیدواژه ها:
آنفلوانزای فوق حاد پرندگان، بیمه کشاورزی، بیمه طیور، کاهش ریسک.

   مقدمه
آن نیز، ویروس  از بیماریهای خطرناک پرندگان بوده و عامل  آنفلوانزا، یکی   

است؛ بنابراین می تواند به سرعت، منتشر و پراکنده شود و پرندگان بسیاری را 

آنها، فقط پرندگان  آنفلوانزا، انواع مختلفی دارد که برخی از  بیمار کند. ویروس 

آنها نیز، افزون بر پرندگان، سبب بیماری انسان  از  را مبتال می کنند و شماری 

آنفلوانزای فوق حاد پرندگان، به عنوان بیماری مشترک  هم می شوند؛ از همین رو، 

بسیار  در سراسر جهان،  آن  با  مبارزه  و  و حیوان شناخته شده  انسان  میان 

مرغداری های  کارکنان  روستاییان،  میان،  این  در  است.  گرفته  قرار  توجه  مورد 

صنعتی و سنتی، فروشنده های دوره گرد طیور، شکارچیان، دامپزشکان، کارکنان 

کارگاه های َپرشویی و تبدیل ضایعات، مراکز توزیع و  دامپزشکی و کشتارگاه ها، 

عرضه مرغ و دیگر پرندگان، فروشگاه ها و نمایشگاه های پرندگان زینتی و مانند آن 

و سرانجام، مصرف کنندگان، در برابر خطر دچارشدن به این بیماری قرار دارند. در 

هنگام پدیدآمدن این بیماری نیز، براساس دستورعمل های سازمان دامپزشکی، 

اقدامهای بهداشتی و قرنطینه ای در واحدهای مرغداری انجام می گیرد و برای 

جلوگیری از گسترش )انتشار( ویروس، هر روز پرندگان تلف شده، جمع آوری و 

دفن یا سوزانده می شوند و هرگز الشه طیور، از مرغداری خارج نمی شود.

آنفلوانزای فوق حاد پرندگان، وارد کشور  از سال 1384 خورشیدی که بیماری 

کشور پدید  گوناگونی برای بخش طیور  است تا سال 1399، بحران های  شده 

آمده و طی این سالها، بیش از 60 میلیون قطعه پرنده، معدوم شده  است که 

خسارت باالیی برای صنعت کشور، به شمار می آید. 

آنفلوانزای فوق حاد پرندگان درگیر هستند  هم اکنون، 23 کشور در جهان، با 

که ایران، دارای رتبه های جهانی در تولید مرغ و تخم مرغ است؛ باید  آنجا  و از 

از این صنعت، بخوبی حفاظت و حمایت شود. مانایی و پایستگی )بقا و دوام( 

تولیدکنندگان  از  نیازمند حمایت جدی  نیز،  این صنعت  تولیدی در  فعالیتهای 

این بخش است و در میان سیاستهای مختلف حمایتی،  و سرمایه گذاران در 

از مناسبترین راهکارها، همواره مورد توجه و  کشاورزی«، به عنوان یکی  »بیمه 

تأکید صاحبنظران قرار گرفته است؛ به گونه ای  که دولتها در کشورهای مختلف 

* دکتریحرفهایدامپزشکیومدیراموربرنامهریزیوتوسعهفناوریصندوقبیمهکشاورزی.
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جهان، پس از تجربه راهکارهای مختلف مدیریت ریسک، به این نتیجه رسیده اند 

که بیمه کشاورزی، یکی از مناسبترین شیوه های رویارویی با ریسک تولید و درامد 

است. در همین راستا، »صندوق بیمه کشاورزی«، در ادامه سیاستهای حمایتی 

خود از بهره برداران بخش کشاورزی، بیمه طیور را از سال 1374 به اجرا گذاشت 

و در این مدت 25 سال فعالیت نیز توانست، با حمایت اصولی در جهت جبران 

آنجا که پرورش دهندگان طیور،  خسارت واحدهای مرغداری، بخوبی گام بردارد؛ تا 

امنیت خاطر  آسایش و  با  کنون،  تا  آن هنگام  از  کشاورزی،  بیمه  به پشتوانه 

آنچه گفته شد،  نسبت به جوجه ریزی و استمرار تولید، اقدام کرده اند. نظر به 

آنفلوانزای  که با توجه به پدیدآمدن بیماری  در این مطالعه، تالش شده است 

کاهش ریسک  کشاورزی در  فوق حاد پرندگان در سالهای مختلف، نقش بیمه 

برامده از این بیماری، مورد بررسی قرار گیرد.

  تاریخچه بیمه طیور در ایران
در  آزمایشی  صورت  به  نخست  و   1373-74 زراعی  سال  از  طیور،  بیمه 

آمد و سپس به دیگر استانهای  استان تهران، از سوی صندوق بیمه، به اجرا در 

واحدهای  تنها،   ،1377-78 زراعی  سال  پایان  تا  که  شد  داده  تعمیم  کشور، 

از  بیمه ای،  عملیات  تمامی  و  داشت  قرار  بیمه  زیرپوشش  تجارتی،  تخمگذار 

کارشناسان بانک کشاورزی انجام میگرفت. جدول شماره  سوی دامپزشکان و 

1، عملکرد بیمه طیور )تخمگذار تجارتی( را در دوره پیشگفته، نشان می دهد:

جدول شماره 1: عملکرد بیمه تخمگذار تجارتی

تعداد بیمه شده )قطعه( سال زراعی

73-74248.000

74-752.113.000

75-764.710.000

76-777.357.000

77-788.805.000

برگرفته از: منبع شماره 1

گوشتی نیز، در برابر  آن، از سال زراعی 79-1378، واحدهای نیمچه  از  پس 

آنفلوانزا،  عوامل خطر قهری طبیعی و بیماریهای عفونی و خسارتزا همچون: 

نیوکاسل و برونشیت، زیر پوشش بیمه قرار گرفتند که جدولهای شماره 2 و 3، 

عملکرد این دوره را نشان می دهد:

جدول شماره 2: عملکرد بیمه نیمچه گوشتی

تعداد بیمه شده )قطعه(سال زراعی

78-7912.664.148

79-8042.618.549

80-8164.925.979

81-8293.035.970

برگرفته از: منبع شماره 1

جدول شماره 3: عملکرد بیمه تخمگذار تجارتی

تعداد بیمه شده )قطعه(سال زراعی

78-7910.014.851

79-806.563.338

80-818.156.072

81-827.740.382

برگرفته از: منبع شماره 1
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میان صندوق  به عمل آمده  توافق  اساس  بر  زراعی 1382-83  از سال  آنگاه 

کارگزاری صدور  انجمن صنفی تولید کنندگان جوجه یکروزه،  کشاورزی و  بیمه 

بیمه نامه، به انجمن پیشگفته، واگذار شد. جدول شماره 4، عملکرد این انجمن 

را در بازه زمانی 1382 تا 84، نشان می دهد:

جدول شماره 4: عملکرد کارگزاری انجمن صنفی تولیدکنندگان جوجه یکروزه

نیمچه گوشتی

تعداد بیمه شده )قطعه(سال زراعی

83-82272.316.015

83-84357.324.377

رشد 292 درصدی در سال نخست

تخمگذار تجارتی

تعداد بیمه شده )قطعه(سال زراعی

83-8212.248.158

83-8413.740.027

برگرفته از: منبع شماره 1

آنفلوانزای  )اپیدمی(  همه گیری  نخستین  روی دادن  به دنبال  آن،  از  پس 

فوق حاد پرندگان )H5N1( در سال 1384 در ایران و خسارت هنگفت واردشده 

به صنعت مرغداری کشور، قانون الحاق یک تبصره به ماده واحده قانون بیمه 

کشاورزی )به شرح زیر - بدون ویرایش(، تصویب و اجرا شد:

بیمه  قانون  واحده  ماده  به   )8( تبصره  به عنوان  ذیل  متن  واحده:  »ماده 

محصوالت کشاورزی مصوب 1362/3/1 الحاق می گردد:

گوشتی  مادر  اجداد،  الین،  از  اعم  طیور،  تولیدکنندگان  کلیه   -8 تبصره 

مقابل  در  تولید  مبادی  در  را  خود  یک روزه  جوجه های  موظفند  تخمگذار،  و 

حیوانی  واگیر  امراض  قهری،  حوادث  طبیعی،  سوانح  از  برگرفته  خسارتهای 

که توسط  آلوده(  کانونهای  این قانون )حذف  عمومی و قرنطینه ای مذکور در 

سازمان دامپزشکی کشور اعالم می گردد؛ از طریق صندوق بیمه کشاورزی، بیمه 

از واحدهای مذکور  تقاضای هیچ یک  کشاورزی، حق رد  نمایند. صندوق  بیمه 

به  متضرر،  به  واردشده  این صورت، جبران خسارت  غیر  در  داشت؛  نخواهد  را 

عهده اشخاص حقیقی و حقوقی طرف استنکاف کننده خواهد بود. وزارت جهاد 

استنکاف، موظف به نظارت و  از  اتخاذ تدابیر الزم برای جلوگیری  با  کشاورزی 

حسن اجرای قانون می باشد«.

مشارکت  با  کشاورزی  جهاد  وزارت  توسط  تبصره،  این  اجرایی  آیین نامه  «

کشور، تهیه و  کشاورزی و مجمع تشکل های صنعت مرغداری  صندوق  بیمه 

ظرف مدت سه ماه به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید«.

آن، در جلسه علنی روز یکشنبه  گفتنی است، قانون یادشده و ماده واحده 

مورخ 1384/4/5 مجلس شورای اسالمی، تصویب شد و در تاریخ 1384/4/15 

به تأیید شورای نگهبان رسید.

اجباری طیور، تولیدکنندگان جوجه یکروزه موظف  اجرای قانون  در راستای 

بیمه  قرارداد  عقد  به  نسبت  کشاورزی،  بیمه  صندوق  از  نمایندگی  به  شدند؛ 

به منظور  و  کنند  صادر  را  بیمه نامه  و  اقدام  تولیدی خود،  یکروزه  جوجه های 

از  نیز، به نمایندگی  انجمن تولیدکنندگان جوجه یکروزه  سازماندهی مناسب، 

کشاورزی،  بیمه  صندوق  با  بیمه  قرارداد  عقد  به  نسبت  تولیدکنندگان،  سوی 

اقدام کند. جدولهای شماره 5 و 6، عملکرد بیمه نیمچه های گوشتی و تخمگذار 

تجارتی را پس از اجرای قانون بیمه اجباری طیور، نشان می دهد:
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جدول شماره 5: عملکرد بیمه نیمچه گوشتی، پس از اجرای قانون

تعداد بیمه شده )قطعه(سال زراعی

84-85459.946.757

85-86467.892.480

86-87474.640.798

87-88470.824.927

88-89563.358.704

89-90820.360.205

90-91826.992.566

91-92879.048.608

92-93925.889.258

93-94784.727.458

94-95509.431.469

برگرفته از: منبع شماره 1

جدول شماره 6: عملکرد بیمه تخمگذار تجارتی پس از اجرای قانون

تعداد بیمه شده )قطعه(سال زراعی

کانون*84-8527.749.561

کانون*85-8629.558.980

کانون*86-8727.414.016

87-8823.966.011

88-8919.853.025

89-9027.276.425

کانون*90-9142.936.137

91-9233.561.094

92-9330.991.225

کانون*93-9432.207.164

کانون*94-9545.364.241

کانون*95-9652.257.209

آنفلونزای فوق حاد پرندگان  * روی دادن 

برگرفته از: منبع شماره 1

به منظور حمایت مالی بیشتر از واحدهای خسارت دیده ای که بر اثر آنفلوانزای 

فوق حاد پرندگان، به عنوان کانون بیماری درنظر گرفته و معدوم شدند؛ صندوق 

آغاز سال زراعی 96-1395، بیمه طیور را در چارچوب دو  بیمه کشاورزی نیز، از 

طرح بیمه پایه و  بیمه الحاقی )به شرح زیر(، عرضه کرد و صدور بیمه نامه ها را 

به صورت الکترونیکی، نخست در سامانه »سابکا« و سپس، در »سامانه جامع 

بیمه کشاورزی )C.S(«، ارائه داد.

- بیمه پایه: 
برای انواع طیور )اجداد و الین گوشتی، اجداد تخمگذار، مادر گوشتی، مادر 
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تخمگذار، تخمگذار تجارتی، نیمچه گوشتی، بوقلمون مادر و بوقلمون گوشتی(.

خطرهای زیر پوشش: خسارتهای برامده از سوانح طبیعی و حوادث قهری، 
آتش سوزی غیرعمدی )بنا به تشخیص  از جمله سیل، توفان، صاعقه، زلزله و 

رسمی  اعالم  و  تشخیص  به  آلوده،  کانونهای  حذف  و  آتش نشانی(  سازمان 

سازمان دامپزشکی کشور.

- بیمه الحاقی در نیمچه گوشتی و تخمگذار تجارتی:
عوامل خطر زیرپوشش: تلفات برگرفته از بیماری های: نیوکاسل، برونشیت، 
تراکئیت،  الرینگو  گامبورو،  لوکوز،  مارک،  سالمونلوز،  مایکوپالسموز،  آنفلوانزا، 

کوکسیدیوز و پاستورولوز.

- هدفهای اجرای بیمه های پایه
از اجرای بیمه های پایه، به طور  کشاورزی  هدفهای مورد نظر صندوق بیمه 

نمایه وار، به شرح زیر بوده و عملکرد بیمه طیور پس از اجرایی شدن این طرح 

نیز، در جدول شماره 7 ارائه شده است:

- پوشش عوامل خطر با شدت زیاد؛

- کاهش حق بیمه؛

- کاهش تعداد کارشناسان ارزیاب خسارت مورد نیاز؛

- کاهش مخاطره های اخالقی با توجه به حذف کامل گله؛

آلوده؛ آمدوشد )تردد( روزانه به مزارع  - کاهش 

- حذف ریسکهای پایین از عوامل خطر زیر پوشش؛

- حمایت مالی بیشتر از مرغداران خسارت دیده.

جدول شماره 7: عملکرد بیمه طیور، پس از اجرای بیمه های پایه و الحاقی

تعداد بیمه شده )قطعه(سال زراعی

96-97905.882.481

97-981.059.130.003

98-991.112.026.365

برگرفته از: منبع شماره 1

  پیشینه پژوهش
شاخصهای  »تعیین  عنوان:  با  پژوهشی  در   ،)1395( همکاران  و  زاغری 

رتبه بندی مزارع پرورش طیور« از دیدگاه ریسک رخدادن )بروز( تلفات در نظام 

بیمه گری بیان داشتند که از میان متغیرهای محیطی و مدیریتی ششگانه مورد 

آشیانه،  بررسی، ایمن سازی گله در برابر بیماری، امنیت زیستی و ساختار تهویه 

از لحاظ ریسک رخدادن تلفات داشتند  بیشترین تأثیر را بر رتبه بندی مرغداری 

.)3(

در  کشاورزی  بیمه  »اهمیت  عنوان:  با  پژوهشی  در   ،)1395( خساره زادی 

نشان  کشاورزی،  فعالیت  در  ریسک  کاهش  راهکارهای  و  کشاورزی  اقتصاد 

از  که  است  اصل یک ساز وکار مشارکت در ریسک  کشاورزی، در  که بیمه  داد 

از  خطر  روی دادن  در هنگام  ریسک،  پذیرش  در  تولیدکنندگان  با  مشارکت  راه 

زیان دیدن تولیدکنندگان جلوگیری می کند و به درامد وی، ثبات می بخشد. به دیگر 

کشاورزی،  اجرای سیاستهای بخش  ابزار مهمی برای  کشاورزی،  سخن، بیمه 

گسترش دادن روشهای نوین  کشت مطلوب،  کشت و ترکیب  منطقه ای کردن 

زراعی- دامی، به زراعی و جلوگیری از مهاجرت های بی رویه  روستاییان و در نهایت، 

رسیدن به هدفهای توسعه ای در بخش کشاورزی به شمار می رود؛ زیرا از بین 

کاهش سرمایه گذاری در سال های  رفتن محصول در یک سال پرخطر، موجب 

یا ترک کردن فعالیتها می شود.  بازپرداخت نکردن بدهی ها و یا حتی، رها  بعد و 

ابزارهای مدیریت ریسک برای تثبیت درامد و  از  از سویی، بیمه کشاورزی، یکی 

آرامش خاطر کشاورزان است و جانشین مدیریت غلط انسانی نیست )2(.
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پوشش  میزان  »بررسی  عنوان:  با  پژوهشی  در   ،)1389( و همکاران  صادری 

استان مازندران«،  آن در  گوشتی و عوامل مؤثر بر  بیمه ای جوجه های یکروزه 

بیان داشتند که استان مازندران، به عنوان قطب اصلی صنعت مرغداری کشور، 

بنابراین،  و  می کند  تأمین  را  کشور  یکروزه  کل جوجه های  از  درصد   30 حدود 

منطقه مناسبی است که از لحاظ پوشش بیمه ای، مورد بررسی قرار گیرد. در 

این پژوهش، دو نوع پرسشنامه )100 مورد برای مرغداران پرورش دهنده نیمچه 

گوشتی و 50 مورد برای مرغداران پرورش دهنده مرغ مادر گوشتی( طراحی شد 

از سوی  از پاسخ دادن پرسشنامه ها  آمد. پس  اجرا در  و به روش میدانی، به 

آمد:  آنها، نتایج زیر به دست  مرغداران و تجزیه وتحلیل اطالعات 

آمار رسمی در نیمه دوم  میزان پوشش بیمه ای در استان مازندران، براساس 

سال 1384، برابر با 45/19 درصد، در سال 1385 برابر با 48/43 درصد، در سال 

1386 برابر با 53/03 درصد و در سال 1387، برابر با 53/03 درصد بوده است. 

براساس تجزیه وتحلیل پرسشنامه ها، 47 درصد، دارای پوشش کامل بیمه ای، 

5 درصد، بیمه بخشی از گله و 48 درصد نیز، بدون پوشش بیمه ای بودند. در 

و  پرورش مرغدار، سن مرغدار، ظرفیت مرغداری  عوامل مؤثر، سابقه  تحلیل 

عمر سالن های مرغداری، اختالف معنیداری با میزان پوشش بیمه نداشت؛ در 

حالی که عواملی مانند نظام )سیستم( پرورش مرغداری، نوع مالکیت تعاونی 

مرغداری، منطقه جغرافیایی مرغداری، نبود اجبار قانونی بیمه طیور، تغییر روند 

کنونی عملیات بیمه گری جوجه های یکروزه گوشتی، اثرهای معنیداری بر میزان 

پوشش بیمه ای داشتند )4(.

از سوی  آدجای1 )2016( نیز، در پژوهشی با عنوان: »مدیریت خطر مرغداری 

بیمه«، به بررسی تصمیم مرغداران برای پرداخت هزینه مرغداری در شهرداری 

دورماآ در کشور غنا، با استفاده از یک نمونه تصادفی دربردارنده 100 تولیدکننده 

 )Tobit( آن پژوهش، از مدلهای ارزیابی احتمالی و توبیت مرغ تجاری پرداخت. در 

از  که 72 درصد  آن پژوهش نشان داد  از  نتایج برگرفته  است.  استفاده شده 

از میانگین  یا 3/10 درصد   2 GHS به پرداخت 31/00  )تمایل(  گرایش  کشاورزان، 

ارزش مرغ GHS 1000/00 )برابر با 263/52 دالر( برای بیمه دارند. مرغداران با منابع 

درامد چندگانه نیز، گرایش دارند که دیگر اشکال شغلی را جایگزین بیمه کنند. 

این پژوهش نشان داد که مخاطره های تولیدی، بر تصمیمگیری در مورد بیمه، 

 تأثیر می گذارند. تجربه پیشین در زمینه بیمه، شدت بیماری و سن، به عنوان 

انگیزه ای برای بیمه کشاورزی است که برای تقویت تقاضای کشاورزان برای بیمه، 

این بازار بالقوه،  از  نیاز به برنامه های ظرفیت سازی دارد؛ در حالی که بیمه گران 

برای فروش محصوالت بیمه پایدار، استفاده می کنند.

  طرح مسئله و بررسی و تحلیل اطالعات به دست آمده 
:)Avian Influenza( آنفلوانزای پرندگان  -

آنفلوانزای پرندگان، یک بیماری ویروسی است که دستگاههای تنفس، گوارش 

یا عصبی بسیاری از انواع طیور و دیگر پرندگان را مبتال می سازد. شدیدترین نوع 

بیماری، به صورت حاد و عمومی است که در طیور، با یک دوره کوتاه و مرگ ومیر 

گونه های  آنفلوانزای پرندگان می تواند در بیشتر  بسیار باال مشخص می شود. 

سراسر  در  پرندگان  آنفلوانزای  وهمه گیری های  واگیری ها  آید.  پدید  پرندگان 

آمریکا طی سالهای 1983 و 1984 این بیماری، شیوع  جهان رخ  داده است. در 

بردن  بین  از  به  که  را در پی داشت  ایالتی  برنامه ریشه کنی  اجرای  کرد و  پیدا 

به  آنتی ژن سطحی مهم  دو  آنفلوانزا،  ویروسهای  انجامید.  پرنده  میلیون   17

که در تشخیص ویروسهای  نامهای هماگلوتینین )H( و نورامینیداز )N( دارند 

نورامینیداز  نوع   9 و  هماگلوتینین  نوع   13 حداقل  هستند.  سودمند  خاص، 

 )Subtype( زیرتیپ  زیادی  تعداد  پدیدآمدن  باعث  موارد،  که همین  دارد  وجود 

نوع بسیار  در  تیپ های 5 و 7 هماگلوتینین  است.  آنفلوانزا شده  ویروسهای 

بیماریزای ویروس، دخالت دارند.

آنفلوانزای فوق حاد پرندگان در جهان - نگاهی به وضعیت پاندمیک 
آنفلوانزای فوق حاد پرندگان، نخستین بار در سال 2004 میالدی، در  بیماری 

اندونزی، ژاپن، تایلند و ویتنام  کامبوج، چین، چین تایپه، هنگ کنگ،  کشورهای 

آنجا  که در سال  تا  کرد؛  کشورهای مختلف را درگیر  مشاهده شد و به تدریج، 

2006 میالدی، 66 کشور درگیر بیماری شدند. در سالهای اخیر نیز، این همه گیری 

آغازین سال 2017 میالدی، بیش از 55  که تنها در 4 ماه  آنجا  تداوم داشت تا 

جهانی  سازمان  به  را  فوق حاد  آنفلوانزای  ویروس  مختلف  زیرتیپ   8 کشور، 

بهداشت دام )OIE( گزارش کردند.

 H5N6 ، H5N8 در این میان، یونان، تنها کشور اروپایی است که سه زیرتیپ

به  نیز، مربوط  آنفلوانزا  کانون  آمار  بیشترین  است.  کرده  گزارش  را   H5N5 ،
آلمان، رومانی و لهستان بوده است. در سال  کشورهای فرانسه، مجارستان، 

2006 نیز، ویروس H5N1 در ایران به OIE گزارش شد.

آنفلوانزای فوق حاد در ایران - گزارش کوتاهی از وضعیت اپیدمی 
با  بیماری  آن  طی  و  کشید  درازا  به  تا 1387  سال 1384  از  نخست:  موج 
کشور، توسعه یافت و درنهایت، به معدوم سازی  استان  H5N1 در 18  سویه 

12/282/357 قطعه طیور انجامید.

موجب  و  داد  رخ   H5N1 سویه  با   1390 تا   1389 سالهای  طی  دوم:  موج 

معدوم سازی 16/412/600 قطعه طیور شد.

موج سوم: در سال 1394 روی داد و به معدوم سازی 2/950/000 قطعه طیور 
 H5N1 و تخلیه حدود 1/800/000 قطعه طیور در شعاع کانونهای بیماری با سویه

انجامید.

که هم  آمد  آبان ماه 1395 با سویه جدید H5N8 پدید  از 20  موج چهارم: 
و  کرد  مبتال  را  مهاجر  پرندگان  و هم  داشت  باالیی  بیماریزایی  قدرت  و  شدت 

این سال، 10 میلیون پرنده، معدوم و 2 میلیون  موجب تلفات بسیار شد. در 

پرنده در شعاع 3 کیلومتری، روانه کشتارگاه شدند.

آلوده، باعث تلف شدن 26 میلیون قطعه  سال 1396: بیماری در 625 کانون 
طیور شد.

سال 1397: تعداد 3 میلیون قطعه طیور تلف شد.

- نقش حمایتی صندوق بیمه کشاورزی از واحدهای زیرپوشش، در 
دوره های همه گیری بیماری

پنج همه گیری  با  کشورمان  گذشته،  در 15 سال  گفته شد،  که  همانگونه 

آسیب  آنفلوانزای فوق حاد پرندگان، روبه رو و دچار چالش جدی شد که  بیماری 

و زیان های اقتصادی و پیامدهای اجتماعی زیادی به کشور، وارد کرد. در همین 

واحدهای  خسارت  از  بخشی  کشاورزی،  بیمه  صندوق  خوشبختانه  راستا، 

آنها انجام شده بود، جبران کرد. افزون  زیر پوشش بیمه را که معدوم سازی در 

آلوده  بر اینکه مابه التفاوت قیمت گوشت را در واحدهایی که در شعاع کانون 

واحدهای  بنابراین،  پرداخت.  نیز،  بودند  شده  کشتارگاه  روانه  و  داشتند  قرار 

خسارت دیده، با بهره مندی از حمایت مالی صندوق بیمه، توانستند دوباره اقدام 

به جوجه ریزی کنند و از این راه، باز هم به چرخه تولید برگشتند.

اثر بیماری  آلوده بر  کانون  دراین راستا، صندوق بیمه کشاورزی برای حذف 

به  ریال  میلیارد  مبلغ 3234  تا 97،  از سال 93  پرندگان،  فوق حاد  آنفلوانزای 

1 و 2، عملکرد  است. نمودارهای شماره  کرده  واحدهای خسارت دیده پرداخت 

بیمه طیور مادرگوشتی و تخمگذار تجارتی را در دوره یادشده، نشان می دهد. 

همچنین، جدول شماره 8، تعداد واحدهای درگیر بیماری را که مشمول دریافت 

غرامت بودند؛ به تفکیک نوع طیور، ارائه کرده است.

1- Cosmos Adjei (2016)
2-سدیغنا)یکایپولرایجدرکشورغنا(
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نقش بیمه طیور در کاهش ریسک برامده از بیماری آنفلوانزای پرندگان

نمودار شماره 1: عملکرد بیمه طیور گوشتی

نمودار شماره 2: عملکرد بیمه طیور تخمگذار تجارتی

جدول شماره ۸: تعداد واحدهای درگیر مشمول دریافت غرامت به تفکیک نوع طیور

تعداد واحدنوع طیور

276تخمگذار تجارتی

30مادر گوشتی

8بوقلمون گوشتی

4مادر تخمگذار

برگرفته از: منبع شماره 1

  نتیجه گیری و پیشنهادها
سالها،  از  برخی  در  پرندگان،  فوق حاد  آنفلوانزای  بیماری  همه گیری های 

سرعت  است.  کرده  وارد  ایران،  مرغداری  صنعت  به  را  سنگینی  خسارتهای 

پی  در  و  مبتال  پرندگان  درمان ناپذیر بودن  و  بیماری  )انتشار(  گسترش  باالی 

و  آسیب  باعث  بیماری،  با  درگیر  مرغداری  واحدهای  طیور  معدوم کردن  آن، 

اجرای»قانون  با  این همه، خوشبختانه  با  است،  اقتصادی هنگفتی شده  زیان 

از حمایتهای مالی صندوق بیمه  بیمه اجباری طیور«، واحدهای خسارت دیده، 

کشاورزی  تأثیرگذار بیمه  کشاورزی، بهره مند شدند؛ به گونه ای که نقش بسیار 

آشکار و  کامل،  آنفلوانزای پرندگان، به طور  کاهش ریسک برامده از بیماری  در 

نمایان است.
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روی دادن  احتمال  از  آگاهی  با  نیز،  مرغداران  هم اینک  زمینه،  این  در 

آسایش و  کشاورزی، با  آنفلوانزای فوق حاد پرندگان، به پشتوانه بیمه  بیماری 

امنیت خاطر نسبت به جوجه ریزی و تولید، اقدام می کنند و در زمان پدیدارشدن 

بیماری، همکاری الزم را با سازمان دامپزشکی در معدوم سازی طیور تلف شده 

انجام می دهند؛ به گونه ای که بر اساس پروتکل های سازمان دامپزشکی، طیور 

گسترش  از  کامل، معدوم و  کانون بیماری، به طور  واحدهای خسارت دیده در 

)انتشار( بیماری به دیگر واحدها جلوگیری می  شود؛ بنابراین، طیور بیمار، روانه 

کشتارگاه یا بازار نمی شوند و از این راه، با توجه به مشترک بودن بیماری با انسان، 

بهداشت عمومی و جامعه نیز، مورد تهدید قرار نمی گیرد.

افزون براین، واحدهای خسارت دیده، با حمایت مالی بیمه کشاورزی، از چرخه 

تولید خارج نمی شوند و باز هم نسبت به جوجه ریزی و استمرار تولید، اقدام 

خواهند کرد. 

در پایان این نوشتار، به منظور افزایش تأثیرگذاری نقش بیمه کشاورزی در 

آنفلوانزای پرندگان، پیشنهادهایی به شرح زیر،  کاهش ریسک برخاسته از بیماری 

ارائه می شود:

کشاورزی در زمینه تخصیص بموقع  1- توجه ویژه دولت به صندوق بیمه 

اعتبارات مورد نیاز، برای حمایت از واحدهای خسارت دیده از بیماری آنفلوانزای 

فوق حاد پرندگان.

2- لزوم بیمه اجباری صددرصدی جوجه های تولیدی.

که  واحدهایی  با  برخورد  و  غیرمجاز  واحدهای  فعالیت  از  جلوگیری   -3

جوجه ریزی های بیش از ظرفیت مجاز دارند. 

از سوی سازمان دامپزشکی  بیماری در مناطق پرخطر،  پایش مستمر   -4

کشور.

5- لزوم اجرای کامل قرنطینه در واحدهای درگیر بیماری.

6- لزوم اجرای بیمه درامد طیور، از سوی صندوق بیمه کشاورزی.

7- تدوین ضوابط و استاندارهای واحدهای تولیدی صنعت مرغداری و منوط 

کردن واحدهای یادشده به پوشش حمایتی بیمه کشاورزی.

پرخطر  و  ویژه  مناطق  در  از خسارت  پیشگیری  طرحهای  اجرای  و  ارائه   -8

)کانون( با همکاری صندوق بیمه کشاورزی.

   منابع:
آمارواطالعاتموجوددرصندوقبیمهکشاورزی. .1

اقتصاد در کشاورزی بیمه »اهمیت ،)1395( ناصرالدین خسارهزادی، .2

کشاورزیوراهکارهایکاهشریسکدرفعالیتکشاورزی«،چهارمینهمایش

و طبیعی منابع کشاورزی، رشتههای دانشجویی علمی انجمنهای ملی

محیطزیست.

3.زاغری،م.هنربخش،ش.چرخکار،س.صفریاصل،ر.)1395(،»تعیین

شاخصهایرتبهبندیمزارعپرورشطیورازلحاظریسکبروزتلفاتدرنظام

)71 Journal of Veterinary Research( دامپزشکی تحقیقات مجله بیمهگری«،

.)2016/58741/jvr،10،22،59،doi225-350؛(

،)1389( نکوییجهرمی، ا.م، و س.ا، جوادیان ع.ر، باهنر، ا.م، صادری، .4

آن »بررسیمیزانپوششبیمهایجوجههاییکروزهگوشتیوعواملمؤثربر

کنگرهدامپزشکیایران،جامعهدامپرشکان دراستانمازندران«،شانزدهمین

ایران.

ترجمه: پرندگان«، آنفلوانزای «،)1386( فرانکو؛ موتینلی، و ایالریا کاپوآ، .5

جعفرپازانیوپروانهحصاری،انتشاراتقله.

صنفی انجمن ،)94 - 97-96-95( سالهای در طیور صنعت گزارش .6

تولیدکنندگانجوجهیکروزه.

7. Adjei Cosmos; (2016)، “Poultry Farms Risk Management by Insurance: 

Evidence from Ghana,” British Journal of Economics، Management & Trade، 

15(3): 1-8.

8. OIE-world organization for Animal Health What is Avian Influenza. 

9. Situation Report and Guidance for H5N8 and other Eurasian H5 Clade 

2.3.4,4 Avian Influenza viruses, 29 November, 2016.
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بررسی تأثیر سبک مدیریت مدیران مالی، بر عملکرد مالی آنها در صنعت بیمه

بررسی تأثیر سبک مدیریت مدیران مالی، بر عملکرد 
مالی آنها در صنعت بیمه

پژوهش موردی: بیمه ایران در استان اردبیل 

مهدی سکاکیه* 

بازنگری، اصالح و تکمیل: گروه ویرایش )م. ن. س(

   چکیده 
آنها در  این پژوهش، تأثیر سبک مدیریت مدیران مالی بر عملکرد مالی  در 

گرفته  قرار  بررسی  مورد  اردبیل،  استان  در  ایران(  بیمه  )شرکت  بیمه  صنعت 

است. پژوهش پیش رو، از دیدگاه هدف، از نوع کاربردی و از نظر ماهیت و روش 

آماری پژوهش،  پژوهش، از نوع توصیفی- پیمایشی و همبستگی است. جامعه 

دربردارنده همه مدیران اداره بیمه ایران استان اردبیل و نمایندگی های بزرگ بیمه 

اداره های مربوط،  از  به دست آمده  آمار  براساس  که  بوده  استان  این  در  ایران 

این پژوهش نشان  از  به دست آمده  نتایج  است.  بوده  نفر  برابر 150  آن  تعداد 

آزاد منشانه )انسان مدار( با عملکرد مالی شرکت  می دهد که میان سبک رهبری 

بیمه ایران، رابطه معنیداری وجود ندارد. همچنین، میان سبک رهبری خودکامه 

)کارمدار یا وظیفه مدار( با عملکرد مالی شرکت بیمه ایران نیز، رابطه معنیداری 

)انسان مدار و  که میان سبک رهبری تلفیقی  است  این در حالی  وجود ندارد. 

کارمدار( با عملکرد مالی شرکت بیمه ایران، رابطه معنیداری وجود دارد. 

کلیدواژه ها: 
استان  بیمه،  مالی،  عملکرد  مالی،  مدیریت  رهبری(،  )سبک  مدیریت  سبک 

اردبیل.

   مقدمه 
سبک رهبری)مدیریت(، به عنوان یک متغیر عّلی یا علتی و به  دیگر سخن، 

به عنوان مهمترین متغیر در هر سازمان، بر ادراکات، انتظارات، نقشها، گرایشها 

نیروهای  هدفهای  فرهنگ،  ارزشها،  کار،  گروه  روشهای  و  سنتها  نگرشها،  و 

اگر  تأثیر می گذارد. حال،  کارکنان سازمان،  و  افراد  رفتار  انگیزشی و سرانجام، 

این تأثیرها مثبت باشد؛ به همان میزان در سازمانهای تجاری و بازرگانی، افزایش 

داشت  خواهد  به دنبال  را  درامدها  و  فروش  افزایش  هزینه ها،  کاهش  تولید، 

افزایش می دهد و میزان  اتحادیه ها،  آنها را با دیگر سازمانها و  ارتباط میان  و 

نقل وانتقال، غیبت و ترک کار را در میان کارکنان سازمان نیز، به حداقل می رساند. 

مدیریت و سبک رهبری مدیران، افزون بر اثرهایی که می تواند بر رفتار کارکنان 

آنها نیز، مؤثر واقع  آنان داشته باشد؛ بر شیوه عملکرد  اثربخشی  کارایی و  و 

می شود. به  دیگرسخن، عملکرد مالی سازمان نمی تواند بی ارتباط با سبکهای 

از سوی  اجرای مقررات مالی و حقوقی  رهبری مدیران باشد. به سخنی دیگر، 

آن سازمان نیست )12(. کارکنان سازمان، بی ارتباط با رهبری 

با توجه به پیچیدگی مطالب مربوط به سبکهای رهبری، نظریه های متفاوتی 

است.  شده  ارائه  صاحبنظران  سوی  از  رهبری،  سبکهای  تجزیه وتحلیل  برای 

آن بر وضعیت  از یک زاویه به مسئله رهبری و تأثیر  این نظریه ها،  از  هرکدام 

کارکنان می نگرند. این پژوهش، با توجه به عالقه پژوهشگر به موضوع  شغلی 

پژوهش پیش رو و کمبودهای شدید پژوهشی در زمینه بررسی عوامل اثرگذار 

آیا میان سبکهای  بر عملکرد مالی، در پی پاسخگویی به این پرسش است که »

رهبری مدیران با عملکرد مالی شرکت بیمه ایران در استان اردبیل، رابطه وجود 

دارد؟«.

- بیان مسئله 
انگیزه ها و  استعدادها،  افراد، دارای تفاوتهای فردی،  مدیران، همچون دیگر 

آنها از عالقه ها و توانایی های  رغبتها و گرایشهای ویژه خود هستند. همچنین، 

این  بی گمان،  برخوردارند.  ارزشی مختلفی  نظام  نگرش و  دانش و  گوناگون و 

بر  جمله،  از  و  مدیران  رفتار  و  عمل  شیوه  بر  شخصیتی،  و  فردی  تفاوتهای 

جمله  از  مختلفی  عوامل  گذاشت.  خواهد  تأثیر  آنان  رهبری  سبک  و  شیوه 

محیط و جّو سازمانی، ساختار سازمانی، نظام ارتباطی و از همه مهمتر سبک 

کارکنان در ارتباط است. سبک رهبری، یکی از مشخصه های  رهبری، با عملکرد 

متمایزکننده چگونگی و شیوه عملکرد کارکنان است. مدیران سازمانها از نفوذ و 

قدرت خود، در راستای رسیدن به هدفهای سازمان، همسوکردن عملکرد کارکنان 

و همچنین، در جهت آماده کردن نظام )سیستم( سازمان برای سازگاری با آینده، 

استفاده می کنند. یکی از ابزارهای مهم افزایش کارایی و اثربخشی در سازمانها، 

محیط  به  توجه  با  مدیران،  که  است  مدیریت  مختلف  سبک های  به کارگرفتن 

فعالیتهای  چون  دیگرسو،  از  برمی گزینند.  را  آن  خود،  شخصیت  و  سازمانی 

آگاهانه با یکدیگر همکاری دارند؛  سازمان، وابسته به فعالیتهای افرادی است که 

دستیابی به هدفهای سازمان در زمان معین، بدون وجود نظام مدیریتی کارامد 

و سبک رهبری اثربخش، ناممکن است )6(. 

کارکنان  شناخت  در  گام  نخستین  مناسب،  رهبرِی  سبک  پیش گرفتِن  در 

کارکنان  از راه  نیازهای سازمان  تأمین  برای  آنها و تالش  نیازهای  به  و پی بردن 

است. فراهم آوردن محیطی پویا همراه با شور و نشاط، از ضروری ترین اقدامهای 

مدیران به شمار می رود. مدیران موفق، با در پیش گرفتن )اتخاذ( سبک رهبری 

مناسب و یا قدرت نفوذ در دیگران، می توانند موجب افزایش کارایی و اثربخشی 

وظایف  راه  در  گام برداشتن  برای  کارشناسان  و  کارکنان  تشویق  نهایت،  در  و 

تالش همه  با  سازمان  که  به گونه ای  )1(؛  شوند  شیوه  بهترین  به  تعیین شده 

آموزشکدهفنیسراب. * عضوهیئتعلمیدانشگاهفنیوحرفهای،
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از فرایندهای مهم در راه  باشد. یکی  کارکنان، به طور فزاینده ای، پویا و موفق  

آن سازمان است؛ زیرا رهبران هر سازمانی  موفقیت هر سازمانی، عملکرد مالی 

با به کارگرفتن سبکهای خاصی، می توانند عملکرد مالی سازمان را دگرگون سازند. 

باید یادآور شد که بی گمان، عملکرد مالی سازمان هم، بی ارتباط با سیاستها و 

سبکهای مدیریت سازمان نیست. 

کوشش شده است تا رابطه سبکهای  این اساس، در پژوهش پیش رو،  بر 

رهبری مدیران با عملکرد مالی ارائه شده از سوی کارکنان صنعت بیمه )شرکت 

سبکهای  بدین منظور،  گیرد.  قرار  بررسی  مورد  اردبیل،  استان  در  ایران(  بیمه 

رهبری مدیران بر اساس نظریه و پرسشنامه باردنز و متزکاس1 در سه نوع سبک 

به شرح زیر، دسته بندی و به کار گرفته شد. 

که  انسان مدار(: یک سبک رهبری است  آزادمنشانه )رابطه مدار یا  - رهبری 

رهبر، رابطه و رفتار دوستانه و صمیمیانه ای با کارکنان برقرار می سازد و کارکنان 

کاری باید انجام  را به مشارکت تشویق و ترغیب می کند. برای تعیین اینکه چه 

آنان همکاری دارد و هرگز سرپرستی، کنترل و نظارت شدیدی در مورد  شود؛ با 

کارکنان به کار نمی گیرد. در همین حال، ممکن است، در پذیرش و اجرای درست 

کم توان  تعهدات و مسئولیت سمت رهبری، وابسته باشد و خود را ناتوان یا 

نشان  دهد. 

که رهبر،  آمرانه(: سبکی است  کارمدار یا  - رهبری خودکامه )تکلیف مدار یا 

تا مقررات، قوانین،  استفاده می کند  کنترلی و دستوری  اقدامهای  از  به شدت 

فعالیتها و ارتباطات در محیط کار به اجرا درآید و به افراد تحمیل شود. وی تنها 

فرد تصمیم گیرنده است و خود به کارکنان می گوید چه کاری باید انجام دهند و 

آنها دارد . کنترل و نظارت شدیدی نیز بر 

با توجه به شرایط و موقعیت،  - رهبری تلفیقی )رابطه مدار و تکلیف مدار(: 

آزادمنشانه و رهبری خودکامه، استفاده می شود )8(. از هر دو سبک رهبری 

که عملکرد مالی هر  اینجا در زمینه عملکرد مالی نیز یادآوری می شود  در 

سازمان، به خودی خود، خالصه و سرجمع عملیات و فعالیتهای یک سازمان  را 

نشان  میدهد. صورتهای مالی می توانند عملکرد واحدها و بخشهای مختلف یک 

کل سازمانها به دست  نیز، عملکرد  آنها  از تجمیع  که  بازتاب دهند  را  سازمان 

میزان  بازتاب دادن  توانایی  دارای  معمول،  به طور  مالی،  صورتهای  این  می آید. 

آنها،  هزینه های مالی واحدهای سازمان هستند که در صورت کاهش هرکدام از 

از همین رو  در سرجمع عملکرد مالی سازمان، بازتاب )انعکاس( خواهد یافت؛ 

از  یکی  است.  شده  ارائه  مختلفی  مدلهای  سازمانها،  عملکرد  بررسی  برای 

آندریاس نیکالئو2 )استاد و صاحبنظر  دیدگاه های مربوط به عملکرد مالی، دیدگاه 

رشته سیستمهای اطالعات مدیریت و حسابداری دانشگاه بولینگ گرین – ح. ر – 

سرویراستار( است. بر اساس دیدگاه وی، شاخصهای عملکرد مالی، در چارچوب 

 ،EBIT،که عبارت است از: نقدینگی، ارزش شرکت 10 شاخص اندازه گیری شده 

سود، سود به کارکنان، سودآوری،  ROS، ROI، ROA و قیمت سهام )14(. 

آیا  آنچه گفته شد؛ پرسشی که پیش می آید این است که  اینک با توجه به 

آنها، رابطه معنیداری  میان سبک رهبری یا مدیریت سازمانها با عملکرد مالی 

پی  در  نیز،  رو  پیش  پژوهش  مسئله،  این  اهمیت  به  توجه  با  دارد؟  وجود 

پاسخگویی به این پرسش به طور موردی و به صورت زیر است: 

آیا میان سبکهای رهبری مدیران و عملکرد مالی شرکت بیمه ایران در استان 

اردبیل، رابطه ای وجود دارد؟ 

بدیهی است، پاسخ به پرسش یاد شده می تواند بسیاری از ابهامهای مربوط 

به عملکرد مالی شرکتها و سازمانها را شفاف تر سازد و بی توجهی به موضوع 

هم می تواند زیانهای گوناگونی را برای سازمانها و شرکتها در پی داشته باشد.

- هدفهای پژوهش 
هدف اصلی:

هدف اصلی این پژوهش، بررسی تأثیر سبک مدیریت یا رهبری مدیران مالی بر 

عملکرد مالی شرکت بیمه ایران در استان اردبیل است. 

هدفهای جزئی: 
آزادمنشانه )انسان مدار یا رابطه مدار( با    تعیین رابطه میان سبک رهبری 

عملکرد مالی شرکت بیمه ایران

  تعیین رابطه میان سبک رهبری خودکامه )تکلیف مدار یا کارمدار( با عملکرد 

مالی شرکت بیمه ایران؛

  تعیین رابطه میان سبک رهبری تلفیقی )انسان مدار و کارمدار( با عملکرد 

مالی شرکت بیمه ایران.

- فرضیه های پژوهش:
آزادمنشانه )انسان مدار( با عملکرد مالی شرکت بیمه    میان سبک رهبری 

ایران، رابطه وجود دارد.

با  کارمدار(  یا  وظیفه مدار  یا  )تکلیف مدار  خودکامه  رهبری  سبک  میان    

عملکرد مالی شرکت بیمه ایران، رابطه وجود دارد.

  میان سبک رهبری تلفیقی )انسان مدار و کارمدار( با عملکرد مالی شرکت 

بیمه ایران، رابطه وجود دارد. 

   ادبیات و پیشینه پژوهش
کشور  از  و خارج  داخل  در  گوناگونی  و مطالعات  پژوهشها  زمینه،  این  در 

آنها اشاره می شود. پژوهشی  انجام گرفته است که در ادامه تنها به شماری از 

با عنوان: »بررسی و تجزیه وتحلیل تأثیر سبکهای رهبری و مدیریت مدیران بر 

عملکرد مالی از دیدگاه استادان مراکز تربیت دبیر و دبیر فنی شهر تهران«، از 

این پژوهش، به بررسی  است.  گرفته  سوی میرحسینی در سال 1381 صورت 

ارتباط میان سبکهای رهبری و میزان عملکرد مالی کارکنان پرداخته است و برپایه 

باورند: سبک مدیریت  براین  نمونه های پژوهش  که  داد  یافته های خود نشان 

مشارکتی و استداللی که بر مبنای دانش و دانایی باشد، زمینه افزایش خالقیت 

و  تفویضی  رهبری  سبک  که  کرد  نتیجه گیری  همچنین  و  می سازد  فراهم  را 

دستوری، با کاهش خالقیت همراه است.

اثربخشی  میزان  با  عملکرد  و  رهبری  سبکهای  رابطه  دیگری،  پژوهش  در 

1- Bardens & Metzkas
2- Andreas. I. Nicolaou
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رهـاورد دانـش و پژوهـش )مقـاله های علـمی(

بررسی تأثیر سبک مدیریت مدیران مالی، بر عملکرد مالی آنها در صنعت بیمه

علوم،  وزارت  به  وابسته  دانشگاه های  ورزشی  علوم  و  تربیت بدنی  مدیران 

تحقیقات و فناوری، از سوی عامری و همکاران در سال 1381 بررسی شده است. 

آماری برگزیدند و  این پژوهشگران، 77 نفر از مدیران مربوط را به عنوان نمونه 

اثربخشی مدیران  که میان میزان  این نتیجه دست یافتند  از بررسی، به  پس 

مدیران  عملکرد  دیگرسخن،  به  دارد،  وجود  معنیداری  رابطه  آنان،  عملکرد  با 

آنان در سازمان مؤثر باشد. همچنین،  می تواند در افزایش و بهبود اثربخشی 

میان اثربخشی مدیران و سبکهای رهبری نیز، رابطه معنیداری وجود دارد. 

در پژوهش دیگری، صنوبر و همکاران )1389(، رابطه میان مسئولیت پذیری 

اجتماعی را با عملکرد مالی شرکتها، مورد بررسی قرار دادند. هدف این پژوهش، 

)دربردارنده: شرایط  آن  ابعاد  و  اجتماعی  رابطه میان مسئولیت پذیری  بررسی 

اجتماع محلی و راهبری  کسب وکار، جامعه و  کار، محیط زیست، رفتار  محیط 

شرکت( با عملکرد مالی شرکتها در صنعت تولید مواد و محصوالت دارویی بوده 

پژوهش،  نوع  دیدگاه  از  و  پیمایشی  روش،  نظر  از  پیشگفته،  پژوهش  است. 

آن پژوهش، شرکتهای  آماری  است. جامعه  کاربردی  از نظر هدف،  و  تحلیلی 

آذربایجان  فعال تولیدکننده مواد و محصوالت دارویی و سهامی عام استانهای 

متغیر  اطالعات  گرداوری  برای  شده اند.  سرشماری  که  بوده  تهران  و  شرقی 

از پرسشنامه مربوط، بهره جسته  نیز،  آن  ابعاد  اجتماعی و  مسئولیت پذیری 

و برای سنجش متغیر عملکرد مالی هم، صورت های مالی شرکتها )نرخ بازده 

آن پژوهش نیز، اندازه و  دارایی ها( به کار رفته است. متغیرهای تعدیل کننده در 

ریسک سازمان بوده است. به منظور تجزیه وتحلیل داده ها، از ضریب همبستگی 

یادشده  پژوهش  نتایج  است.  شده  استفاده  چندگانه  رگرسیون  و  اسپیرمن 

نشان داد که میان متغیر مسئولیت پذیری اجتماعی و هر یک از ابعاد پنجگانه 

آن، با متغیر عملکرد مالی، رابطه ای وجود ندارد. همچنین، میان اندازه و ریسک 

سازمان با عملکرد مالی، رابطه مثبت و معنیداری وجود دارد.

قائمی و شهریاری )1388(، در پژوهشی، حاکمیت شرکتی و عملکرد مالی 

اجزای  میان  رابطه  تعیین  پژوهش،  آن  از  هدف  کرده اند.  بررسی  را  شرکتها 

ساختار حاکمیت شرکتی؛ دربرگیرنده: ترکیب هیئت مدیره، ساختار مالکیت و 

افشای اطالعات، با عملکرد شرکتها بوده است. نمونه مورد بررسی، دربردارنده 

77 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی سه ساله 

بر مبنای  که  بوده  مالی  پژوهش، عملکرد  وابسته  است. متغیر  تا 84   1382

رشد درامد، رشد سود عملیاتی، رشد سود خالص، بازده دارایی ها و بازده حقوق 

نیز دربرگیرنده: ترکیب  است. متغیرهای مستقل  صاحبان سهام، تعیین شده 

اندازه  کنترلی  متغیرهای  و  اطالعات  افشای  و  مالکیت  ساختار  هیئت مدیره، 

افشای  میان  نشان می دهد؛  پژوهش  آن  یافته های  است.  بوده  مالی  اهرم  و 

اطالعات و عملکرد مالی شرکتها، رابطه معنیداری وجود دارد.

رجبی و گنجی )1389(، در پژوهشی با عنوان: »بررسی رابطه بین نظام راهبری 

این موضوع پرداخته اند و برپایه یافته ها،  و عملکرد مالی شرکتها«، به بررسی 

نتیجه گرفتند که از هفت گروه کلی سازوکار )مکانیزم( مؤثر بر راهبری شرکتها، 

از شاخصهای عملکرد مالی رابطه  با برخی  گروه،  به پنج  سازوکار های متعلق 

دارد. افزون برآن، نتایج نشان داد که نظام یا سیستم راهبری شرکتها در ایران، 

آنکه از ویژگیهای یک نظام یا سیستم برون سازمانی برخوردار باشد؛ با  بیش از 

نظامهای درون سازمانی، همخوانی بیشتری دارد.

بررسی عملکرد مالی تصاحب شرکتها  به  عارفی )1388(، در پژوهش خود، 

از راهبردها یا استراتژی های سطح شرکت، راهبرد  ایران پرداخته است. یکی  در 

تصاحب و ادغام شرکتهاست. این راهبرد، به منظور خلق ارزش و افزایش ثروت 

عالی  مدیران  گوناگونی،  دالیل  و  انگیزه ها  می شود.  گرفته  پیش  در  صاحبان، 

که مهمترین  اجرای راهبرد پیشگفته، تشویق می  کند  شرکتها را به برگزیدن و 

آنها، دستیافتن به هم افزایی است. در پژوهش پیشگفته، تالش شده است که 

عملکرد مالی معامالت تصاحب شرکتها در ایران، مورد بررسی قرار گیرد. در این 

انجام شده  اطالعات معامالت  ارزیابی مالی،  از طراحی شاخصهای  راستا، پس 

و  بهادار، جمع آوری؛  اوراق  بورس  از سازمان   1381 تا  پژوهشی 1376  دوره  در 

)ناپارامتریک(، تجزیه وتحلیل  از تکنیکهای تی استیودنت و فریدمن  استفاده  با 

آزمون شرکتهای  شده است. به منظور شناسایی اثرهای کالن اقتصادی، نتایج 

مقایسه  مورد  تصاحب نشده،  مشابه  شرکتهای  نتایج  با  )تصاحب شده(  هدف 

که مدیران  این است  کلی پژوهش پیشگفته، نشانگر  گرفته است. نتایج  قرار 

ارزش را برای صاحبان سهام  توانایی بهبود عملکرد و خلق  شرکتهای خریدار، 

شرکت نداشته اند و اغلب معامالت تصاحب شرکت در ایران با شکست روبه رو 

از سهامداران شرکت خریدار، به سهامداران  انتقال ثروت  شده و درنهایت، به 

پیشین شرکت هدف، انجامیده است.

در پژوهشی دیگر، نمازی و همکاران )1388(، تأثیر مالکیت نهادی را بر عملکرد 

آینده شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، مورد  مالی گذشته و 

آزمون فرضیه های این پژوهش با استفاده  بررسی قرار داده اند. نتایج برگرفته از 

از »روش حداقل مربعات جزئی مربوط به رگرسیون جزئی«، نشان داد که میان 

تجزیه وتحلیل  دارد.  وجود  معنیداری  رابطه  شرکت،  عملکرد  و  نهادی  مالکیت 

آن پژوهش، نشاندهنده رابطه مثبت معنیدار میان عملکرد  بیشتر یافته های 

صنایع،  سطح  در  پژوهش  فرضیه های  بررسی  است.  بوده  نهادی  مالکیت  و 

وجود رابطه معنیدار را میان عملکرد شرکت و مالکیت نهادی، نمایان ساخت که 

شدت این رابطه در مورد عملکرد جاری در صنعت دارویی و شیمیایی و در مورد 

آینده در صنعت خودرو و ماشین آالت، بیشتر از دیگر صنایع انتخابی  عملکرد 

است و نوع رابطه در سطح صنایع نیز، مشخص نیست.

)2004( در پژوهش خود، نقش رهبری  از میان پژوهشهای خارجی، جانگ3 

تحول گرا را در باالبردن پویایی سازمانی، روی 96 نفر از مدیران 32 شرکت تولیدی 

لوازم الکترونیکی به انجام رساند و به این نتیجه دست یافت که رهبری تحول گرا، 

ارتباط مثبت و معنیداری با نوآوری و پویایی سازمانی در سطح معنیداری 0/01 

دارد که میزان به دست آمده نیز، برابر با 0/48 بوده است.

ویویان چن4 )2007( در پژوهشی با عنوان »تأثیر رهبری تحول گرا بر عملکرد 

کارکنان«، به بررسی اثرهای میانی تفکر خالق و انگیزش درونی، بر 320 نفر از 

کارکنان 50 شرکت تایوانی پرداخته و به این نتیجه رسیده است که تفکر خالق و 

انگیزش درونی مدیران، ارتباط میان رهبری تحول گرا و عملکرد کارکنان را به طور 

کامل، تعدیل می کند. 

همچنین، هرسی و بالنچارد در کتاب خود، به یافته هایی در این زمینه اشاره 

می کنند و براین باورند که رهبری تحول گرا، همبستگی معنیداری با تفکر خالق 

)r =0/35( و انگیزش درونی )r =0/40( داشته و از دیگرسو، همبستگی معنیداری 

نیز، میان عملکرد با سبک رهبری )r =0/54( و انگیزش درونی )r =0/31( به دست 

آمده است )11(.

   روش و ابزارهای پژوهش
از  زیرا  است؛  کاربردی  پژوهشهای  نوع  از  هدف،  نظر  از  رو،  پیش  پژوهش 

نظریه ها، قانونمندیها، اصول و فنونی که در پژوهش تدوین می شود؛ برای حل 

از همین رو، می توان پژوهش  استفاده خواهد شد و  اجرایی و واقعی  مسائل 

پیش رو را پژوهش کاربردی دانست. همچنین از نظر ماهیت و روش پژوهش 

مورد  تصرفی  و  دخل  هیچ  بدون  پژوهش،  متغیرهای  اینکه  به  توجه  با  نیز، 

و  پیمایشی  توصیفی-  نوع  از  پژوهش،  این  نتیجه،  در  می گیرد؛  قرار  توصیف 

همبستگی است.

آماری، نمونه و روش نمونه گیری:  - جامعه 
ایران  اداره بیمه  آماری پژوهش پیش  رو، دربردارنده همگی مدیران  جامعه 

که  این استان بوده  ایران در  اردبیل و نمایندگی های بزرگ شرکت بیمه  استان 

3- Don I. Jung 
4- Vivian Chen
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آن برابر با 150 نفر است.  آمار به دست آمده از اداره های مربوط، تعداد  براساس 

آماری این پژوهش  بر اساس فرمول تعیین حجم نمونه کوکران، حجم نمونه 

آمد. برای انتخاب واحدهای مورد مطالعه نیز، از روش  به تعداد 106 نفر، به دست 

نمونه گیری تصادفی نسبی استفاده شد.

- ابزار گرد آوری داده ها: 
این پژوهش، برای تعریف عملیاتی و شاخص سازی متغیرهای پژوهش،  در 

از روش میدانی  اطالعات،  کتابخانه ای و برای نظرسنجی و جمع آوری  از روش 

گردآوری داده ها نیز، پرسشنامه های سبک رهبری و  استفاده شده است. ابزار 

عملکرد مالی است.

آماری  - روشهای تجزیه وتحلیل داده های 
در  رو،  پیش  پژوهش  در  نیاز  مورد  داده های  و  اطالعات  تجزیه وتحلیل 

از  بهره گیری  با  بخش  این  در  توصیفی:  بخش  الف(  گرفت.  انجام  بخش  دو 

آمارهای توصیفی فراوانی و درصد در زمینه هر کدام از پرسشهای مطرح شده 

از  بخش  این  در  استنباطی:  بخش  ب(  است.  شده  بحث  پرسشنامه،  در 

آماری ضریب همبستگی پیرسون  آزمون  تجزیه وتحلیل اطالعات با بهره گیری از 

آزمون فرضیه ها، پرداخته شده است. به 

   یافته های پژوهش و بحث
آزادمنشانه )انسان مدار( با عملکرد  آزمون فرضیه یک: میان سبک رهبری   -

مالی شرکت بیمه ایران، رابطه وجود دارد. 

رابطه  بررسی  پیرامون  پژوهش،  این  یک  گفته شد، فرضیه شماره  چنانکه 

آزادمنشانه )انسان مدار( با عملکرد مالی شرکت بیمه ایران  میان سبک رهبری 

ضریب  آزمون  از  یادشده،  فرضیه  آزمون  برای  راستا،  همین  در  است.  بوده 

آزمون  اجرای  از  به دست آمده  نتایج  و  شده  استفاده  پیرسون  همبستگی 

آمده است. همان گونه  که داده های  همبستگی پیرسون  نیز، در جدول شماره 1، 

این جدول نشان می دهد؛ میزان ضریب همبستگی میان دو  نگاشته شده در 

متغیر پیشگفته، رقمی برابر با R = 068  است و سطح اعتبار به دست آمده، برابر 

با P = 0/489 است. بنابراین با توجه به اینکه مقدار سطح اعتبار به دست آمده 

پس  است؛  بزرگتر   )P  =  0/05( فرضیه  تأیید  برای  پذیرفتنی  مقدار  حداکثر  از 

می توان نتیجه گرفت که فرضیه شماره یک، تأیید نمی شود و میان سبک رهبری 

آزادمنشانه )انسان مدار یا رابطه مدار( با عملکرد مالی شرکت بیمه ایران، رابطه 

معنیداری وجود ندارد. 

آزادمنشانه )انسان مدار یا رابطه مدار( با عملکرد مالی شرکت بیمه ایران آزمون همبستگی پیرسون مربوط به رابطه میان سبک رهبری  جدول شماره 1: اطالعات توصیفی 

سطح اعتبارضریب همبستگیانحراف استانداردمیانگینشرح متغیر

آزادمنشانه عملکرد رهبری 
3/8
3/2

0/60
0/67

-0/0680/489

برگرفته از: یافته های پژوهش

آزمون فرضیه دو: میان سبک رهبری خودکامه )کارمدار( با عملکرد مالی   -

شرکت بیمه ایران، رابطه وجود دارد. 

رهبری  میان سبک  رابطه  بررسی  پیرامون  پژوهش،  این  دو  فرضیه شماره 

که  ایران بوده  با عملکرد مالی شرکت بیمه  یا تکلیف مدار(  )کارمدار  خودکامه 

استفاده شده  پیرسون  آزمون ضریب همبستگی  از  این فرضیه،  آزمون  برای 

آمده است.  آزمون نیز، در جدول شماره 2،  و نتایج به دست آمده از اجرای این 

چنانکه داده های نگاشته شده در جدول شماره 2، نشان می دهد؛ میزان ضریب 

همبستگی میان دو متغیر پیشگفته، رقمی برابر با )R = 0/124( بوده و سطح 

اینکه  به  توجه  با  از همین رو  است؛   )P  =  0/305( با  برابر  به دست آمده  اعتبار 

مقدار سطح اعتبار به دست آمده، از حداکثر مقدار پذیرفتنی برای تأیید فرضیه 

)P = 0/05( بزرگتر است؛ پس می توان نتیجه گرفت که فرضیه شماره دو پژوهش، 

تأیید نمی شود و میان سبک رهبری خودکامه )کار مدار یا تکلیف مدار( با عملکرد 

مالی شرکت بیمه ایران، رابطه معنیداری وجود ندارد. 

آزمون همبستگی پیرسون مربوط به رابطه میان سبک رهبری خودکامه )کارمدار یا تکلیف مدار( با عملکرد مالی شرکت بیمه ایران جدول شماره 2: اطالعات توصیفی 

سطح اعتبارضریب همبستگیانحراف استانداردمیانگینشرح متغیر

عملکرد رهبری خودکامه
3/8
3/5

0/60
0/8

-0/1240/205

برگرفته از: یافته های پژوهش

با  کارمدار(  آزمون فرضیه سه: میان سبک رهبری تلفیقی )انسان مدار و   -

عملکرد مالی شرکت بیمه ایران، رابطه وجود دارد. 

این پژوهش، پیرامون بررسی رابطه میان سبک رهبری  فرضیه شماره سه 

که  بوده  ایران  بیمه  شرکت  مالی  عملکرد  با  کارمدار(  و  )انسان مدار  تلفیقی 

آزمون ضریب همبستگی پیرسون به کار رفته و  آزمون فرضیه پیشگفته،  برای 

آورده شده  در جدول شماره 3،  نیز  آزمون  این  اجرای  از  به دست آمده  نتایج 

است. چنانکه داده های نگاشته شده در این جدول نشان می دهد؛ میزان ضریب 

همبستگی میان دو متغیر پیشگفته، رقمی برابر با )R = 0/53( بوده و سطح 

اینکه  به  توجه  با  همین رو  از  است؛   )P  =  0/001( با  برابر  به دست آمده،  اعتبار 

مقدار سطح اعتبار به دست آمده از حداکثر مقدار پذیرفتنی برای تأیید فرضیه 

)P = 0/05( کوچکتر است؛ پس می توان نتیجه گرفت که فرضیه شماره سه این 

پژوهش، تأیید می شود و میان سبک رهبری تلفیقی )انسان مدار و کارمدار( با 

عملکرد مالی شرکت بیمه ایران، رابطه معنیداری وجود دارد.
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رهـاورد دانـش و پژوهـش )مقـاله های علـمی(

بررسی تأثیر سبک مدیریت مدیران مالی، بر عملکرد مالی آنها در صنعت بیمه

آزمون همبستگی پیرسون مربوط به رابطه میان سبک رهبری تلفیقی )انسان مدار و کارمدار( با عملکرد مالی شرکت بیمه ایران  جدول شماره 3: اطالعات توصیفی 

سطح اعتبارضریب همبستگیانحراف استانداردمیانگینشرح متغیر

عملکرد رهبری تلفیقی
3/8
3/5

0/60
0/8

-0/1240/205

برگرفته از: یافته های پژوهش

   نتیجه گیری 
گام در  گفته شد؛ در پیش گرفتِن سبک رهبرِی مناسب، نخستین  چنانکه 

آنها و تالش برای تأمین نیازهای سازمان  شناخت کارکنان و پی بردن به نیازهای 

رهبری  سبک  )اتخاذ(  پیش گرفتن  در  با  موفق،  مدیران  است.  کارکنان  راه  از 

مناسب و یا قدرت نفوذ در دیگران، می توانند موجب افزایش کارایی و اثربخشی 

وظایف  راه  در  گام برداشتن  برای  کارشناسان  و  کارکنان  تشویق  نهایت،  در  و 

تعیین شده به بهترین شیوه شوند؛ به گونه ای که سازمان با تالش همه کارکنان، 

به طور فزاینده ای، پویا و موفق  باشد. از سویی، یکی از فرایندهای مهم در راه 

آن سازمان است؛ زیرا رهبران هر سازمانی  موفقیت هر سازمانی، عملکرد مالی 

با به کارگرفتن سبکهای خاصی، می توانند عملکرد مالی سازمان را دگرگون سازند. 

باید یادآور شد که بی گمان، عملکرد مالی سازمان هم، بی ارتباط با سیاستها و 

سبکهای مدیریت سازمان نیست. 

کوشش شد تا رابطه سبکهای رهبری  اساس، در پژوهش پیش رو،  این  بر 

کارکنان صنعت بیمه )شرکت بیمه  از سوی  ارائه شده  مدیران با عملکرد مالی 

گیرد. بدین منظور، سبکهای رهبری  اردبیل، مورد بررسی قرار  استان  ایران( در 

سبک  نوع  سه  در  متزکاس  و  باردنز  پرسشنامه  و  نظریه  اساس  بر  مدیران 

آزاد منشانه )انسان مدار یا رابطه مدار(، سبک رهبری خودکامه )کارمدار  رهبری: 

کارمدار(،  )انسان مدار و  تلفیقی  یا وظیفه مدار( و سبک رهبری  تکلیف مدار  یا 

آزمون  دسته بندی و به کار گرفته شد و در چارچوب فرضیه های پژوهش، مورد 

و بررسی قرار گرفت. 

سبک  میان  که  داد  نشان  پژوهش  این  از  به دست آمده  نتایج  نهایت،  در 

آزاد منشانه )انسان مدار یا رابطه مدار( با عملکرد مالی شرکت بیمه ایران،  رهبری 

رابطه معنیداری وجود ندارد. همچنین، میان سبک رهبری خودکامه )کارمدار یا 

تکلیف مدار یا وظیفه مدار( با عملکرد مالی شرکت بیمه ایران نیز، رابطه معنیداری 

)انسان مدار  تلفیقی  رهبری  سبک  میان  که  است  حالی  در  این  ندارد.  وجود 

دارد.  وجود  معنیداری  رابطه  ایران،  بیمه  شرکت  مالی  عملکرد  با  کارمدار(  و 

   منابع:
روانی بهداشت و رهبری سبک بین رابطه تعیین .)1390( پرویز آذری، -1

آزاداسالمی. کارکنانواحدهایدانشگاهیمنطقه13دانشگاه

2-رجبی.ر،وگنجی.ع.ا،)1389(.»بررسیرابطهبیننظامراهبریوعملکرد

مالیشرکتها«،پژوهشهایحسابداریمالی،دوره4،شماره23.

بین رابطه »بررسی .)1389( ح، ثقفیان. و م، خلیلی. ن، صنوبر. -3

مدیریت کاوشهای شرکتها«، مالی عملکرد با اجتماعی مسئولیتپذیری

بازرگانی،دوره4،شماره28.

4-عارفی،اصغر)1388(.»بررسیعملکردمالیتصاحبشرکتهادرایران«،

پژوهشنامهبازرگانی،دوره13،شماره50.

5-عامری،سیدحسنوهمکاران)1381(.»رابطهسبکهایرهبریوخالقیت

اثربخشیمدیرانتربیتبدنیوعلومورزشیدانشگاههایوابستهبه بامیزان

وزارتعلوم«.رسالهدکتریدانشگاهتربیتمدرس.

آموزش مرکز تبریز، ایران، در مدیریت ،)1379( ناصر فرهمند، فقهی -6

مدیریتدولتی.

مالی عملکرد و شرکتی »حاکمیت .)1388( م. شهریاری. ح، م. قائمی. -7

شرکتها«،پیشرفتهایحسابداری)علوماجتماعیوانسانیشیراز(.

پژوهشی. رویکردی مدیریت، و سازمان .)1385( محمد سید مقیمی، -8

تهران:انتشاراتترمه.

9-میرحسینی،فخرالسادات)1381(.»بررسیوتجزیهوتحلیلتأثیرسبکهای

رهبریومدیریتمدیرانبرخالقیتازدیدگاهاساتیدمراکزتربیتدبیرودبیر

آزاداسالمی،واحدتهرانمرکزی،تحصیالتتکمیلی. فنیشهرتهران«،دانشگاه

بر نهادی مالکیت »تأثیر .)1388( ش، ابراهیمی. و م، حالج. م، نمازی. -10

بهادار اوراق بورس در پذیرفتهشده شرکتهای آتی و گذشته مالی عملکرد
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تعیین مناطق مستعد کاشت 
مرکبات در شهرستان ساری

پژوهش موردی: پرتقال تامسون 

سید محمود حسینی*، مهدی نادیا**، محمود رائینی سرجاز**، محمدعلی جواهری*** 

بازنگری، اصالح و تکمیل: گروه ویرایش )م.ن.س(

  چکیده
مرکبات  کاشت  مستعد  )اراضی(  زمینهای  پهنه بندی  به  پژوهش،  این  در 

بهترین مکانها  آن،  برپایه  تا  است  پرداخته شده  در سطح شهرستان ساری، 

به منظور  پارامترهای محیطی، مشخص شود.  لحاظ  از  کاشت مرکبات  برای 

پهنه بندی مناطق مستعد کاشت مرکبات نیز، از سامانه اطالعات جغرافیایی 

است.  شده  بهره گیری   )AHP( مراتبی  سلسله  تحلیل  فرایند  و   )GIS(

پهنه بندی، بر اساس اطالعات هواشناسی 14 ایستگاه هواشناسی همدیدی و 

اقلیم شناسی استان مازندران و 4 ایستگاه هواشناسی کمکی بیرون از استان 

برای دوره پایه 2003 تا 2018   میالدی انجام گرفت. برای رده بندی )کالسه بندی( 

با  مرکبات  بوم شناختی   - زراعی  نیازهای  شناسایی  و  بررسی  نخست،  نیز، 

نقشه های  سپس،  و  پذیرفت  صورت  علمی،  اسناد  و  منابع  از  بهره گیری 

عوامل  رقومی  الیه های  آنگاه  تهیه شد.  متغیرهای محیطی،  انواع  موضوعی 

AHP مختص به هر  اختصاص دادِن وزن  از  GIS پس  محیطی، در نرم افزار 

نتایج به دست آمده نشان داد؛ شهرستان  الیه، روی هم گذاری و تلفیق شدند. 

 28/5( نیست؛ ولی 103705/2 هکتار  برخوردار  پهنه »بسیار خوب«  از  ساری، 

پهنه  در  درصد(    21( 76510/7 هکتار  »پهنه خوب«،  در  آن  از سطح  درصد(  

»متوسط«، 48236/8 هکتار )13/3 درصد(  در پهنه »ضعیف« و 135263/8 

هکتار )37/2 درصد( نیز، در پهنه »نامناسب« قرار گرفته است و تمام مناطق 

»مناسب« این شهرستان )ساری( نیز، در بخش شمالی )جلگه ای و کم ارتفاع(  

قرار دارد. از میان پارامترهای هواشناسی هم، کمینه دما و میانگین دما طی 

ُگلدهی مرکبات و بارندگی، به ترتیب، بیشترین نقش را در  مراحل جوانه زنی و 

تعیین زمینهای مناسب برای کاشت مرکبات دارند. 

کلیدواژه ها: 
شهرستان ساری، پهنه بندی اقلیمی - زراعی، مرکبات، فرایند تحلیل سلسله 

 .GIS سامانه اطالعات جغرافیایی یا ، AHP مراتبی یا

  مقدمه 
انواع مرکبات، سالها  از  کشت مرکبات نشان می دهد؛ برخی  پیشینه تاریخ 

ایران  کشورهای عمان،  آسیا همچون  از میالد مسیح، به مناطق غربی  پیش 

از  انتقال یافته است )8(. در دوره جنگهای صلیبی نیز، مرکبات  و فلسطین، 

از سویی،  است.  برده شده  اروپا  به  مدیترانه،  دریای  کناره جنوبی  کشورهای 

آسیا به دیگر  از  ایران، دروازه خروج مرکبات  تاریخی،  استناد برخی مدارک  به 

آن به دیگر کشورهای  مناطق بوده و به دیگرسخن، مرکبات، از خاستگاه اصلی 

آمریکا،  اروپای جنوبی و  ایران و سپس به فلسطین و سرانجام به  از  جهان، 

انتقال یافته است. شماری از ارقام مرکبات از جمله نارنج، لیمو، الیم و نارنگی، 

تاریخی  اطالعات  از  ایران دارند؛ ولی برخی  1000 ساله در  تا   800 کشت  پیشینه 

نشان می دهد، پیشینه کشِت اقتصادی مرکبات در ایران، بیشتر از 300 سال 

ایران  از شمال به داخل  نیست. روسیه تزاری نیز، دیگر دروازه ورود مرکبات، 

است. بررسی سن درختان قدیمی مرکبات در شمال  در دوران قاجاریه بوده 

کشور )مانند کالرآباد( هم نشان می دهد که  بین 100 تا 150 سال قدمت دارند. 

نخستین گروه اصالح شده مرکبات هم در سال 1309 از کشورهای ترکیه، ایتالیا 

این میان، پرتقال  کشور شده است )3(. در  و فلسطین )حدود 15 رقم( وارد 

ایران  شمال  برای  انتخابی  ارقام  از  یکی   ،)Thompson navel( ناول  تامسون 

بوده است. میوه درخت پرتقال رقم تامسون ناول، در مقایسه با پرتقال رقم 

واشنگتن ناول، به نسبت کوچک، کشیده مخروطی، پوست نازک و صاف بوده 

آن کم رنگ تر و پره ها گوشتی، ولی پرآب تر از رقم واشنگتن ناول  و رنگ پوست 

است. همچنین، خوش عطر و طعم، بدون بذر و مقاوم در برابر سرماست و 

15 تا 20 روز زودتر از رقم واشنگتن ناول می رسد. 

کارهای  کنون،  تا  پیش  سالها  از  کشور،  در  مرکبات  اهمیت  به  توجه  با 

میوه های  و  مرکبات  در»پژوهشکده  مرکبات  روی  مطالعاتی  و  پژوهشی 

نیمه گرمسیری« مؤسسه تحقیقات علوم باغبانی، از زیرمجموعه های سازمان 

انجام می شود.  کشاورزی  وزارت جهاد  کشاورزی  ترویج  و  آموزش  تحقیقات، 

ایستگاه  آنها،  از  که یکی  است  ایستگاه تحقیقاتی  این پژوهشکده، دارای دو 

با  که  است  تنکابن  شهرستان  در  کترا  یاسینی  شهید  مرکبات  تحقیقات 

از  ساله   40 قراردادی  طبق  و   1342 سال  در  102 هکتار،  به  نزدیک  مساحتی 

سوی سازمان جنگلها، در اختیار مؤسسه اصالح و تهیه نهال و بذر قرار گرفت. 

از ایجاد این ایستگاه در مرحله نخست، بررسی مقاومت ارقام در برابر  هدف 

سرما و همچنین، ایجاد باغ مادری و ارقام اصالح شده بود. گفتنی است، این 

آزاد،  از سطح دریای  از سطح دریای خزر و 26 متر  ارتفاع 60 متر  با  ایستگاه 

با طول جغرافیایی 50 درجه و 22 دقیقه و عرض 36 درجه و 48 دقیقه در 

فاصله 19 کیلومتری جنوب شهرستان تنکابن در استان مازندران، واقع شده و 

آن  آن، بین 800 تا 1200 میلیمتر و بیشینه دمای  متوسط میزان بارندگی ساالنه 

37 درجه سانتیگراد است. 

* دانشجویکارشناسیارشددانشگاهکشاورزیومنابعطبیعیساری
** استادیاردانشگاهکشاورزیومنابعطبیعیساری

*** استادیارمرکزتحقیقاتکشاورزیکرمان
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رهـاورد دانـش و پژوهـش )مقـاله های علـمی(

تعیین مناطق مستعد کاشت مرکبات در شهرستان ساری

  روشها و ابزارهای پژوهش
- منطقه مورد بررسی 

شهر  است.  مازندران  استان  شهرستان  وسیع ترین  ساری،  شهرستان 

شهر  پرجمعیت ترین  و  بزرگ ترین  که  است  شهرستان  این  مرکز  نیز،  ساری 

از  و  دارد  قرار  مازندران  استان  شرق  در  شهرستان،  این  است.  مازندران 

و  کلیجان  دودانگه،  چهاردانگه،  رودپی،  شمالی،  رودپی  مرکزی،  بخشهای 

ساحلی  شهر  به  شمال  از  ساری،  شهرستان  است.  شده  تشکیل  رستاق 

از شرق به شهرستانهای میاندرود و نکا  فرح آباد و سپس دریای مازندران و 

و  بابل  قائمشهر،  به شهرستانهای  غرب  از  و  استان سمنان  به  از جنوب  و 

کشاورزی  از شمال غربی به جویبار محدود می شود. محصوالت  سوادکوه و 

این شهرستان، دربرگیرنده: برنج، گندم، جو، دانه های روغنی، علوفه، سبزیها، 

آن هم می توان به پرورش  مرکبات و سیاه ریشه هاست و از محصوالت دامی 

شمالی  قسمتهای  آب وهوای  کرد.  اشاره  بز  و  گوسفند  گاومیش،  گاو، 

باالی  و رطوبت  مناسب  به نسبت  بارشهای  با  و معتدل  شهرستان، مرطوب 

و  بارانی  زمستانهای  با  همراه  کوهستانی  و  سرد  جنوبی،  قسمتهای  و  هوا 

برفی است. 

- روند اجرای پژوهش
روند اجرای پژوهش پیش رو، دربردارنده سه مرحله کلی تشکیل پایگاه داده 

آماده سازی معیارها و استانداردسازی معیار است. درواقع، در این سه  مکانی، 

مرحله، شیوه تأثیرگذاری معیارها مشخص می شود و نقشه پهنه بندی کاشت 

مرکبات در استان مازندران به دست می آید. 

- تعیین نیازهای بوم شناختی مرکبات و شیوه تأثیرگذاری معیارها 
در این پژوهش، با توجه به نیازهای بوم شناختی مرکبات، نخست معیارها و 

آنجا که این  آنها بر مرکبات، مشخص شد )جدول شماره 2(. از  شیوه تأثیرگذاری 

گیاه در هر دوره، نیاز اقلیمی متفاوتی دارد؛ در این مطالعه تالش شده است که 

به نیازهای مرکبات طی مراحل مختلف پرداخته شود. 

- تشکیل پایگاه داده مکانی 
الیه ها و داده های موردنیاز برای تهیه نقشه پهنه بندی و امکان سنجی کاشت 

مرکبات نیز، از پایگاه های علمی و سازمانهای مربوط، به دست آمده است )جدول 

شماره 1(. 

جدول شماره 1: منابع داده های مکانی برای پهنه بندی مرکبات

منبععنوانردیف

سازمان هواشناسیداده های اقلیمی1

اداره کل منابع طبیعی استان مازندرانتوپوگرافی2

آب وخاکنوع خاک3 سازمان 

آماده سازی معیارها   -
موجود،  منابع  و  پیشین  مطالعات  و  پژوهشها  به  توجه  با  زمینه،  این  در 

که در این  عوامل اقلیمی و محیطی مؤثر بر کاشت مرکبات، مشخص شدند 

میان، عوامل اقلیمی دربرگیرنده: کمینه دما، بیشینه دما، میانگین دما، میانگین 

دمای مرحله جوانه زنی و ُگلدهی، میانگین رطوبت نسبی مرحله گلدهی، بیشینه 

آفتابی، بارندگی و درجه روز رشد بوده و  گلدهی، ساعات  سرعت باد در مرحله 

از سطح دریا و نوع  ارتفاع  عوامل محیطی نیز دربردارنده: شیب، جهت شیب، 

کاشت مرکبات،  برای  استانداردسازی معیارها  این مرحله،  از  است. پس  خاک 

آنها، با استفاده از نرم افزار  انجام پذیرفت و با در نظر گرفتن شیوه تأثیرگذاری 

آماده شد. GIS برای ورود به مدل، 

- عوامل اقلیمی 
آمار 16 ساله )2003 تا 2018(  از  اقلیمی،  آمار و اطالعات  برای به دست آوردن 

و  مازندران  استان  اقلیم شناسی  و  هم دیدی  ایستگاه   14 از  به دست آمده 

همچنین 4 ایستگاه کمکی خارج از استان )بندر گز در استان گلستان، دامغان 

آبعلی در استان تهران و رودسر در استان گیالن(، استفاده  در استان سمنان، 
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 16 هواشناسی  داده های  نیز،  مازندران  اقلیمی  نقشه های  تهیه  برای  و  شده 

 GIS سال اخیر ایستگاه ها، به کار رفته است که البته پیش از رسم نقشه ها در

پهنه ها  برای رسم  GS پالس، میزان دقت مدلهای مختلف  نرم افزار  کمک  به  

آمد.  به وسیله شاخصهای RMSE و MBE به دست 

همچنین، شاخصهای آب وهوایی مرتبط با رشد مرکبات بر پایه مراحل مختلف 

رویشی و بر اساس منابع معتبر کشاورزی و نظر کارشناسان، تعیین شد. این 

آفتابی و  متغیرها نیز، دربردارنده: بارش، دما، درجه روز رشد، وزش باد، ساعات 

با روی هم گذاری الیه های  اینکه نقشه نهایی،  با توجه به  است.  رطوبت نسبی 

گردد و  ترسیم  نقشه،  به صورت  باید  به دست می آید؛ همه شاخصها  مختلف 

بدین منظور نیز باید، داده های نقطه ای ایستگاهی، به نقشه تبدیل شود. 

- عوامل محیطی 
که  دارند  قرار  پهنه بندی  بر  مؤثر  پایدار  عوامل  دسته  در  محیطی،  عوامل 

تغییرات آنها طی سالهای پی در پی )سالیان متمادی(، بسیار کم و تدریجی است. 

از  ارتفاع  و  نوع خاک، شیب زمین، جهت شیب  این عوامل، می توان  از جمله 

سطح دریا را نام برد. دراین زمینه، نقشه شیب و جهت شیب، با استفاده از مدل 

رقومی استان مازندران در محیط GIS تهیه شد. برای بررسی میزان سازگاری 

مرکبات نسبت به هرکدام از عوارض سطح زمین در سیستم GIS نقشه هایی 

به طور جداگانه، فراهم گردید. بر این اساس، نقشه توپوگرافی با اندازه تفکیک 80 

متر به کار رفت و نقشه طبقات ارتفاعی ترسیم شد. همچنین نقشه های شیب 

و جهت شیب نیز، از نقشه توپوگرافی استخراج شدند. افزون بر نقشه عوارض 

سطح زمین، نقشه رده بندی خاک هم مورد استفاده قرار گرفت. 

که خاک مناسب، هم  خاک، نقش مهمی در تولید مرکبات دارد؛ به گونه ای 

در   Molisoils رده  خاکهای  می دهد.  افزایش  را  مرکبات  کمیت  و هم  کیفیت 

کالس و ارزش خیلی خوب، خاکهای رده Inceptisoils در کالس و ارزش خوب، 

 Costal ارزش متوسط و خاکهای رده های   کالس و  Alfisoils در  خاکهای رده 

کالس و ارزش ضعیف قرار  آنها در  Sand ، Entisoils ، Body water و مانند 
دارند. 

- استانداردسازی معیارها 
که دربردارنده موارد زیر  استانداردسازی، روشهای مختلفی وجود دارد  برای 

است: 

الف - روش بولین: در این روش، کالسه ها فقط ارزش 0 و 1 دارند. 
ب - روش همپوشانی شاخص: در این روش، ارزش کالسه ها می تواند هر 

عدد حقیقی بین 0 تا 10 باشد. 

که در واقع، یک ابتکار  ج - روش فازی: روشی است دارای بی نهایت متغیر 
یا نوآوری برای بیان رفتار مطلوب سیستمها با استفاده از زبان روزمره است. به 

دیگرسخن، روش فازی، یک منطق پیوسته بوده که از استدالل تقریبی انسان، 

از روش همپوشانی  این پژوهش،  است )مهرزاد، 1378(.  در  کرده  الگوبرداری 

شاخص برای استانداردسازی استفاده شده است. 

جدول شماره 2: درجه بندی عوامل محیطی برای کشت مرکبات در استان مازندران

نامناسبضعیفمتوسطخوببسیار خوبعوامل محیطیردیف

9/5-<7/5- تا 9/5-<4/5- تا 7/5-3/5- تا 4/5-3/5->میانگین کمینه مطلق دما1

-----39>37 تا 3539 تا 3537<میانگین مطلق بیشینه دما2

-----13<13 تا 1616 تا 1919>میانگین دمای ساالنه3

4
میانگین دمای مراحل 
جوانه دهی و گلدهی 

-----5<5 تا 1010 تا 1515>

-----50<50 تا 7070 تا 8080 تا 90میانگین رطوبت نسبی مرحله گل5

آفتابی6 -----2000>2300 تا 25002000 تا 25002300>ساعات 

-----1500<1500 تا 20002000 تا 250025000>درجه روز رشد 7

500<500 تا 8800 تا 10001000 تا 12001200 تا 1400بارندگی8

9
میانگین بیشینه سرعت باد 

در مرحله گلدهی
-----19>16 تا 1319 تا 316 تا 10

-----500>250 تا 150500 تا 150250<ارتفاع10

مسطحجهت شیب11
جنوبی، 

جنوب شرقی، 
جنو  ب غربی

غربیشرقی
شمالی، 

شمال غربی، 
شمال شرقی

-----7>5 تا 37 تا 35<درصد شیب12

-----آنتی سولآلفی سولاین سپتی سولمولی سولخاک13

برگرفته از: خوئی 1371، کوانتا )15 محصول(  1356، عظیمی تبریزی 1369، مک گرگور 1957، مخدوم 1372، فتوحی قزوینی 1395 

و پروژه الگوی کشت مرکز تحقیقات کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی
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تعیین مناطق مستعد کاشت مرکبات در شهرستان ساری

 AHP الگوریتم فرایند تحلیل سلسله مراتبی -
در فرایند تحلیل سلسله مراتبی1 یا به اختصار AHP، عناصر سطوح مختلف 

میزان  اساس  بر  نهایت،  در  و  می شوند  مقایسه  باهم  دودویی،  صورت  به 

ارجحیت معیارها، ارزش گذاری صورت می گیرد و بهترین پاسخ، انتخاب می  شود. 

به  توجه  با  زوجی  مقایسه های  پرسشنامه  پژوهش،  این  در  )قدسی، 1389(  

باسابقه رشته  استادان  و  از متخصصان  تعدادی  از سوی  و  آماده؛  معیارها، 

باغبانی، تکمیل شد. 

مختلف،  متغیرهای  نسبی  اهمیت  باید  نخست  نهایی،  پهنه بندی  برای 

از پارامترها  این راستا، وزن هر یک  مشخص و وزن هر الیه، تعیین میشد. در 

و  و 3- خاک  توپوگرافی   -2 اقلیمی،  پارامترهای   -1 دربردارنده:  اصلی(،  )عوامل 

عوامل فرعی )طبقات هر عامل اصلی( است که برای اقلیم نیز مواردی همچون: 

بیشینه  میانگین  ساالنه،  دمای  کمینه  میانگین  ساالنه،  دمای  )میانگین  دما 

بارش،  درجه-روز،  گلدهی(،  و  جوانه زنی  مراحل  دمای  میانگین  ساالنه،  دمای 

گلدهی، و متوسط بیشینه  آفتابی، متوسط رطوبت نسبی در مرحله  ساعات 

نیز،  توپوگرافی  فرعی  عوامل  می گیرد.  دربر  را  گلدهی  مرحله  در  باد  سرعت 

 Expert choice دربردارنده: ارتفاع، شیب و جهت شیب بوده که به کمک نرم افزار

، محاسبه شده و وزن نهایی هم، از حاصلضرب این دو عامل )اصلی و فرعی(  و 

آمده است. یادآوری می شود، پس از انجام مقایسه های  وزن کالسه ها به دست 

زوجی پارامترها در نرم افزار Expert choice، نرخ ناسازگاری به دست آمده، باید 

کمتر از 0/1 باشد تا مقایسه های انجام گرفته، درخور پذیرش باشد )13(. پس از 

محاسبه وزن الیه های مؤثر، نقشه نهایی از راه ضرِب پیاپی)متوالی( ماتریس ها 

به دست آمده، شهرستان  نهایی  نقشه  اساس  بر  بدین ترتیب،  و  آمد  به دست 

خوب«،  »بسیار  منطقه:   5 به  مرکبات،  کاشت  نظر  از  )ساری(،  بررسی  مورد 

»خوب«، »متوسط«، »ضعیف« و»نامناسب« تقسیم بندی شد. پس از تعیین 

ضریبهای عوامل اقلیمی مؤثر بر رشد مرکبات و همچنین، ضریبهای َپستی و 

بلندی خاک، با روش  AHP، این ضریبها، در محیط نرم افزاری ArcMap ، روی 

نقشه ها، به کار رفت و در نهایت، ضمن مشخص کردن کیفیت مناطق مختلف 

شهرستان برای کاشت مرکبات، مساحت هر بخش نیز، محاسبه شد. 

  یافته های پژوهش و بحث
برپایه یافته های پژوهش، می توان ارزش وزنی و رتبه معیارها و زیرمعیارهای 

 ،3 شماره  جدول  در  را  مرکبات  تولید  و  کشت  بر  تأثیرگذار  عوامل  به  مربوط 

مشاهده کرد.

جدول شماره 3: ارزش وزنی و رتبه معیارها و زیرمعیارهای مربوط به عوامل تأثیرگذار بر مرکبات

رتبهارزشزیرمعیاررتبهارزشمعیار

10/7611- اقلیم

  میانگین دمای ساالنه
  بارندگی ساالنه

  میانگین دمای مراحل جوانه زنی و گلدهی
  میانگین رطوبت نسبی در مرحله گلدهی

  میانگین بیشینه سرعت باد در مرحله گلدهی
  میانگین کمینه مطلق دمای ساالنه

  میانگین بیشینه مطلق دمای ساالنه
آفتابی ساالنه   میانگین مجموع ساعات 

  میانگین درجه روزرشد ساالنه

0/023
0/109
0/158
0/020
0/040

0/233
0/035
0/047
0/093

11
4
2
12
8
1
10
7
5

20/1662- توپوگرافی
  ارتفاع از سطح دریا 

  جهت شیب
  درصد شیب

0/037
0/117
0/011

9
3
13

30/07330/0736 – خاک

برگرفته از: یافته های پژوهش

اطمینان یافت؛ زیرا  از سازگاری مقایسه ها  از تحلیل داده ها نیز باید،  پیش 

تصمیم گیرنده، به مقایسه دوبه دوی عوامل پرداخته است و این امکان وجود 

دارد که مقایسه های ابراز شده در کل باهم سازگار نباشند. محدوده پذیرفتنی 

)قابل قبول( ناسازگاری در هر سامانه نیز، به تصمیم گیرنده بستگی دارد؛ ولی 

که اگر ناسازگاری )CR( بیش  کلی، ساعتی2 )1980(، پیشنهاد می کند  در حالت 

از 0/1 باشد؛ بهتر است تصمیم گیرنده در قضاوتهای خود، بازنگری )تجدیدنظر( 

برای مقایسه  ناساگاری  پژوهش، میزان شاخص  این  در  )قدسی، 1389(.  کند 

معیارها 0/07، برای زیرمعیارهای اقلیمی 0/09، برای زیرمعیارهای توپوگرافی 0/05 

و برای کالسه بندی ها 0/02 براورد شده است. مقایسه دقت روشها و شناسایی 

بر  اقلیمی مؤثر  پارامترهای  برای پهنه بندی  بهترین روش به منظور درون یابی 

مرکبات، به وسیله مربعات خطا RMSE1، و میانگین اریبی خطا MBE2 مورد 

ارزیابی قرار گرفت. بر پایه یافته های ارائه شده در جدول شماره 3، اقلیم و کمینه 

مطلق دما، به ترتیب، مهمترین معیار و زیرمعیار برای کاشت مرکبات شهرستان 

ساری به شمار می آیند. 

- نقشه های استانداردشده پارامترهای اقلیمی برای دوره پایه )2003 
تا 201۸( 

نقشه های  رسم  برای  درون یابی  روش  بهترین   ،GS+ نرم افزار  کمک  با 

آن، از 9 پارامتر اقلیمی، 2 پارامتر میانگین  آمد که در نتیجه  اقلیمی به دست 

کمینه مطلق دما و میانگین دمای مراحل جوانه زنی و گلدهی مرکبات با روش 

گرادیانی و دیگر پارامترهای اقلیمی، با روش کریجینگ، کمترین خطا را داشتند. 

بدین ترتیب به وسیله نرم افزار GIS، نقشه های استانداردشده همه پارامترهای 

اقلیمی بر اساس مقادیر جدول شماره 2، رسم شدند. 

1- Analytic Hierarchy Process
2- Satty
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- نقشه های استانداردشده عوامل محیطی 
نقشه های استانداردشده عوامل محیطی که دربردارنده: ارتفاع، جهت شیب 

دامنه ها، میزان شیب دامنه ها و نوع خاک است )جدول شماره 2( نیز، به کمک 

نرم افزار GIS رسم شدند. 

  نتیجه گیری 
- مرحله تجزیه وتحلیل همپوشانی اطالعات 

شناخته   Overlay عنوان  با   ،GIS در  مختلف  اطالعاتی  الیه های  ترکیب 

می شود. در حالت بسیار ساده، این مفهوم، به امکان نمایش چندالیه اطالعاتی 

بر اساس معیارهای تعریف شده کاربر و تولید یک الیه اطالعاتی جدید، اشاره دارد.

- محاسبه نهایی 
تجزیه وتحلیل داده ها و جمعبندی منابع، در اصل دربرگیرنده تقسیم عوامل 

به گونه ای  آنها  ترکیب  سپس،  و  فهم  درخور  پارامترهای  به  اقلیمی  و  مکانی 

است که ارزیاب بتواند به توانمندی و یا محدودیت منابع سرزمین برای کاربری 

کشت  مکان یابی  در  الیه ها  وزن دهی  از  پس  بدین ترتیب،  ببرد.  پی  موردنظر 

 Overlay ابزارهای از  کشت با بهره گیری  مرکبات، نقشه های مکانهای مناسب 

انجام شد. بدینسان، با تلفیق الیه های عوامل   Fuzzy Overlay و Weighted
اقلیمی و محیطی، پهنه بندی نهایی کاشت مرکبات در شهرستان ساری )نگاره 

آمد3. شماره 1(  به دست 

نگاره شماره 1: پهنه بندی نهایی کاشت مرکبات در شهرستان ساری

همچنین، اطالعات ارائه شده در جدول شماره 4، مساحت پهنه های طبقه بندی شده شهرستان ساری را در بازه زمانی سالهای 2003 تا 2018 نشان می دهد.

جدول شماره 4: مساحت پهنه های طبقه بندی شده شهرستان ساری )2003-201۸(

نام شهرستانخیلی خوب )هکتار(خوب )هکتار(متوسط )هکتار(ضعیف )هکتار(نامناسب )هکتار(مجموع )هکتار(

ساری363716/5135263/848236/876510/7103705/20

برگرفته از: یافته های پژوهش

  جمعبندی و پیشنهادها
1- با توجه به نگاره شماره 1 و جدول شماره 4، شهرستان ساری بدون )فاقد( 

پهنه »بسیار خوب« است؛ ولی دارای 103705/2 هکتار )28/5 درصد( »پهنه 

خوب«، 76510/7 هکتار )21 درصد( »پهنه متوسط«،  48236/8 هکتار )13/3 

درصد( »پهنه ضعیف« و 135263/8 هکتار )37/2 درصد(  پهنه »نامناسب« 

برای کاشت مرکبات است.

کم ارتفاع شهرستان ساری، بهترین مناطق  2- مناطق شمالی و جلگه ای و 

مناطق  به سوی  و هر چه  به شمار می رود  این شهرستان  کاشت مرکبات 

جنوبی پیش می رویم؛ با افزایش ارتفاع، شرایط کاشت مرکبات، نامساعدتر 

می شود.

3- در میان پارامترهای هواشناسی نیز، میانگین کمینه مطلق دما، میانگین 

دما طی مراحل جوانه زنی و گلدهی و بارندگی، به ترتیب، مهمترین پارامترهای 

اقلیمی در تعیین زمینهای )اراضی( مناسب برای کاشت مرکبات هستند.

تعیین  در  زیادی  نقش  نیز، جهت شیب،  پارامترهای محیطی  میان  در   -4

3- Root Mean Square Error and Mean Bias Error



4949

رهـاورد دانـش و پژوهـش )مقـاله های علـمی(

تعیین مناطق مستعد کاشت مرکبات در شهرستان ساری

مناطق  به  گونه ای  که  دارد؛  مرکبات  کاشت  برای  مناسب  )اراضی(  زمینهای 

مسطح و دارای شیبهای رو به جنوب، از مساعدترین مناطق کاشت مرکبات 

به شمار می آیند. 

  منابع: 
1-احسانفالحت.س،)1396(،»مکانیابیاراضیمستعدکشتزعفراندر

پایاننامه ،»GIS AHPدرمحیط ازتکنیک استفاده با آذربایجانغربی استان

ایران،113 ارومیه، کشاورزی،دانشگاه گروهزراعت،دانشکده کارشناسیارشد،

ص.

2-اسمعیلی.ح،)1393(،»پهنه بندیاقلیمیمناطقمستعدکشتمرکبات

دراستانفارس«،پایاننامهکارشناسیارشد،گروهجغرافیا،دانشکدهادبیاتو

علومانسانی،دانشگاهزنجان،ایران،110ص.

آنها«،طرح 3-انوری.فاطمه،)1369(،»پایههایمرکباتواهمیتانتخاب

آموزشوترویجکشاورزی. پژوهشیسازمانتحقیقات،

و اقلیمی »پهنه بندی ،)1396( نجفینژاد، ح. نادی، م. م، جواهری. -4

کرمان«،دوفصلنامهعلمی استان پاییزهچغندرقنددر کشت امکانسنجی

چغندرقند،شماره33)2(:149-161.

5-حیدرپور.د،)1396(،باشگاهخبرنگارانجوان؛ساری؛کدخبر6395081.

6-سنجانی.س،)1391(،»پهنه بندیاگرواکولوژیکیوبررسیخالعملکردسه
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کاربرد برخی از گیاهان دارویی به عنوان 
تعدیل کننده های تنش گرمایی در طیور

سید مجتبی موسوی*

بازنگری، اصالح و تکمیل: ح. ر

  چکیده
گرمایی  تنش  طیور،  تولیدی  واحدهای  در  مهم  تنشهای  انواع  از  یکی 

گوناگونی همچون: تغییرات دما،  که به وسیله عوامل  )استرس حرارتی( بوده 

این  آنها پدید می آید. در  رطوبت نسبی، جابه جایی هوا، بارش و مواردی مانند 

آنها  منفی  تأثیرهای  یا  و  تنشها  این  کاهش  برای  گوناگونی  راهکارهای  راستا، 

وجود دارد که در این میان، یکی از روشهای عملی برای کاهش تأثیر منفی تنش 

گرمایی، دستکاری ترکیب جیره )رژیم غذایی( طیور است. هدف از این مقاله، ارائه 

گیاهان دارویی )سیاه دانه، زنجبیل، درمنه، رازیانه، فلفل  از  کاربردهای شماری 

آویشن، رزماری، شوید، کاسنی، مورینگا و شیرین بیان و چند مورد دیگر(  قرمز، 

در برابر اثرهای زیانبار تنش گرمایی در صنعت طیور است. اطالعات گزارش شده 

در این مقاله، می تواند برای بهبود وضعیت عمومی تولید و وضعیت سالمتی 

ایمنی و تحمل در  افزایش پاسخ  از راه  گرمایی،  پرندگاِن پرورش یافته زیر تِنِش 

برابر تنش، سودمند باشد.

کلید واژه ها: 
گیاهان دارویی، ترکیبات فعالی زیستی، تنش گرمایی، تعدیل کننده دما، طیور.

  مقدمه
امروزه، افزایش جهانی درجه حرارت محیط، به یک چالش جدی جهانی تبدیل 

شده است که بر صنعت طیور، بویژه در کشورهای گرمسیری و نیمه گرمسیری، 

از  بیش  زیانباری می گذارد. در مورد طیور، هنگامی که دمای محیط،  تأثیرهای 

آغاز  گرمایی،  آسیبهای )صدمات(  برسد،   )C° تا 25   16( منطقه خنثی دمایی 

می شود. چنین تنشی را که به طور معمول همراه با افزایش دمای بدن، کاهش 

رشد و تولید و همچنین، تغییرات متابولیکی و اکسیداتیوی است؛ تنش گرمایی 

گویند )1(. 

از سویی، دستکاری جیره غذایی، برنامه ای پذیرفته شده است که برای بهبود 

از جمله  گرمایی در طیور، توسعه یافته است.  آسیب  اثرهای منفی و جانبی 

موادی که می توان در جیره غذایی طیور، مورد دستکاری قرار داد؛ مکملهاست 

آمینه و مواد افزودنی خوراکی فیتوژنیک  که ویتامینها، مواد معدنی، اسیدهای 

به دلیل  طبیعی،  فیتوژنیک  افزودنی های  امروزه،   .)2( می گیرد  دربر  را   1)PFA(

آنها در برابر  آنتی اکسیدانی بالقوه  ایمنی، در دسترس بودن، هزینه کم و تأثیر 

تنش گرمایی، اهمیت زیادی پیدا کرده اند )3 و 4(. همچنین، توجه گسترده ای 

برای افزودن جیره ای افزودنی های مختلف خوراکی گیاهی برای مقاومت در برابر 

اثرهای منفی افزایش دمای محیط، از یکسو و افزایش تولید و بهبود عملکرد در 

صنعت طیور، از دیگرسو، وجود دارد.

در همین راستا، بررسیها نشان می دهد؛ در حیواناتی که در برابر تنش گرمایی 

آنها از راه دستکاری کردن در جیره غذایی با  قرار دارند؛ بهبودهایی در وضعیت 

بهره گیری از برخی گیاهان، مانند: سیاه دانه، زنجبیل، درمنه، رازیانه، فلفل قرمز، 

آویشن، رزماری، شوید، کاسنی، مورینگا و چند مورد دیگر، مشاهده شده است. 

کاربردهای  گزارش های منتشرشده در مورد  این مقاله نیز، نگاهی بر  از  هدف 

زیانبار  اثرهای  برابر  در  آنها  فعال  ترکیبات  یا  دارویی  گیاهان  این گونه  عمومی 

تنش گرمایی در صنعت طیور است. یادآوری می شود، مکمل های غذایی گیاهان 

از  آنتی اکسیدانی، در حمایت  ارتقا و بهبود سامانه  از راه  فیتوژنیک می توانند 

آنها می توانند به طور مستقیم  سالمت طیور، نقش چشمگیری داشته باشند. 

 )ROS( آنزیمها یا کالته کردن2 فلزات، تولید گونه های اکسیژن فعال از راه مهار 

آنزیمهای  می توانند  آنها  ترتیب،  به همین  کنند.  پاکسازی  را  تنش  از  برگرفته 

آنزیمهای پیش اکسیدان، از جمله لیپوکسیژناز  آنتی اکسیدانی را فعال سازند و 

و NADPH اکسیداز را مهار کنند. همچنین، گیاهان فیتوژنیک، از جمله برخی 

از گیاهان دارویی که در این مقاله معرفی شده اند؛ از راه باال بردن سطح اسید 

آزاد اکسیداتیو، عمل می کنند )5(. آسیب برگرفته از رادیکالهای  اوریک و بهبود 

  بررسی ترکیبات و سازوکارهای تأثیر برخی از گیاهان در تنظیم 
حرارتی یا کاهش تنش گرمایی

- سیاه دانه3
آسیا و بویژه، خاورمیانه کشت می شود.  سیاه دانه، گیاهی گلدار است که در 

معدنی  مواد  و  ویتامینها  از  مناسبی  مقادیر  دربردارنده  سیاه دانه،  دانه های 

مختلف مانند روی، مس، فسفر و همچنین، کاروتن هستند که به وسیله کبد، 

به ویتامین A تبدیل می شود. سیاه دانه، دارای مواد فعالی به نام های نگلئون، 

افزایش سازوکارهای )مکانیسم های(  که با  تیموکینوم و تیمودروکینون است 

دفاعی در برابر بیماریهای عفونی، می توانند خاصیت ضدمیکروبی و ضدسمی 

داشته باشند )6(.

سیاه دانه، همچنین از اثر محافظتی احتمالی در برابر تأثیر نامطلوب پاتوژنها 

اسانس های فرّار،  باالی  دارای مقادیرِ  از روغِن  استفاده  با  گوارش  در دستگاه 

توجه  درخور  افزایِش  با  پیشگفته،  یافته های  این،  بر  افزون  است.  برخوردار 

کاتاالز  کلسترول،  سطح  معنیدار  کاهش  و  آنتی اکسیدانی  کلی  پتانسیل  در 

از سویی، برپایه دیگر یافته ها، سیاه دانه می تواند  گلوکز، همراه بوده است.  و 

و  آنتی اکسیدانی  آنتی هیستامین،  خواص  مانند  درمانی  اثرهای  از  بسیاری 

به  می توان  را  تأثیرهایی  چنین  باشد،  داشته  را  کبد  محافظت کننده  ویژگی 

افزایش محتوای اسیدهای چرب اشباع نشده در سیاه دانه، از جمله: اسیدهای 

Phytogenic Feed Additives -1* استادیارگروهعلومدامی،دانشکدهکشاورزی،دانشگاهلرستان،خرمآباد.
آنیکترکیبشیمیاییبا 2-کالتهکردنیاچنگالهکردن)Chelation(،فرایندیاستکهطی

آنرابهصورتاستوار،نگهمیدارد)ح.ر( یکیونفلزیترکیبمیشودو
3- Nigella sativa
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رهـاورد دانـش و پژوهـش )مقـاله های علـمی(

کاربرد برخی از گیاهان دارویی به عنوان تعدیل کننده های تنش گرمایی در طیور

اصلی  مؤثره  مواد  این،  بر  افزون  داد.  نسبت  لینولنیک  و  اولئیک  لینولئیک، 

انجام فعالیت دارویی و  سیاه دانه، یعنی تیموکینون و تیمو هیدوکینون، برای 

ضدمیکروبی، سودمند است )7(.

آنچه درباره سیاه دانه گفته شد؛ در راستای دستکاری جیره طیور  با توجه به 

برای کاهش تنش گرمایی، در جوجه های گوشتی، افزودن 10 درصد کنجاله، 1/0 

درصد دانه با 0/5 درصد روغن سیاه دانه در جیره های غذایی زیرِتنِش )تحت تنِش( 

هضم  قابلیت  الشه،  صفات  زنده مانی،  تولیدی،  صفات  بهبود  باعث  گرمایی، 

ظاهری و بازده اقتصادی می شود )8(. برپایه برخی پژوهشها، در جوجه های کاب 

)Cobb( که در شرایط گرمسیری پرورش یافته اند؛ مکمل سازی با سیاه دانه در 

 HDL به طور معنیداری باعث کاهش ،C ویتامین ppm 500 0/5 درصد همراه با

و افزایش نسبت هتروفیل به لنفوسیت )H / L( شده است )9(. همچنین با 

گرمایی با 1  گوشتِی زیرِ شرایِط تنش  مکمل کردن جیره های غذایی جوجه های 

به  آب  نسبت  زدن،  َله َله  رفتار  در  معنیدار  کاهش  سیاه دانه،  دانه های  درصد 

نشان  نیز  بتازگی   .)10( شد  مشاهده   T3 سطح  و  کورتیکواسترون  خوراک، 

که فراوان ترین و فعال ترین ترکیب )ماده مؤثره(  داده شده است؛ تیموکینون، 

آپوپتوز و سمیت سلولی برگرفته  سیاه دانه است، می تواند از سمیت عصبی و 

از: As2O3  جلوگیری کند )11(.

- زنجبیل4
گوناگون  اختالالت  درمان  برای  گسترده  به طور  که  است  گیاهی  زنجبیل، 

زنجردیون،  دربردارنده:  زنجبیل  تشکیل دهنده  مهم  مواد  می شود.  استفاده 

مانند  دارویی،  فعالیت  دارای چندین  ترکیبات،  این  است.  و شوگول  زنجردیول 

داده  نشان  پژوهشها   .)12( ضدمیکروبی هستند  و  آنتی اکسیدانی  فعالیتهای 

گوشتی زیِر تنش، منجر به  گنجاندن زنجبیل به جیره 2 درصد جوجه های  که 

بهبود معنیدار در متغیرهای بیوشیمیایی خون و عملکرد رشد، نسبت به گروه 

کنترل، شده است. این پیشرفت می تواند به پتانسیل ضدباکتریایی قوی ترکیبات 

خوشمزه کردن،  بر  ریزمغذی ها  این  سودمند  تأثیرهای  و  زنجبیل  فیتوژنیک 

قابلیت هضم، متابولیسم و وضعیت سالمتی عمومی پرندگان بینجامد )13(.

برپایه پژوهش دیگری، مکمل کردن جیره با g 7/5 یا mg/kg 150 ریشه زنجبیل 

یا عصاره زنجبیل برای جوجه های گوشتی زیِر تنش در مقایسه با گروه کنترل، 

افزایش سوپراکسید دیسموتاز  افزایش وزن بدن،  به طور معنیداری، به ترتیب: 

 .)14( داد  نشان  بررسی،  مورد  جوجه های  کبد  در  را   MDA سطح  کاهش  و 

همچنین، مکمل کردن جیره جوجه های گوشتی با g/kg 5 پودر زنجبیل، موجب 

کاهش غلظت MDA پالسما و افزایش توان آنتی اکسیدانی کل شده است )15(.

 

- ِدرَمنه5
از  ایران،  در  که  است   Asteraceae گیاهی  خانواده  از  عضوی  ِدرَمنه،  گیاه 

نظر ایجاد پوشش، تراکم و پراکنش گسترده، یکی از با اهمیت ترین جنس های 

گیاهی، پس از گیاِه َگَون به شمار می آید. ترکیبات اصلی فعال درمنه، دربردارنده: 

سسکواترپنوئیدها،  فنولیک ها،  بتاکامپن(،  و  کامپن  )مانند  فرّار  اسانس های 

آمینه، مواد معدنی و ویتامین هاست. درمنه، افزون بر  فالونوئیدها، اسیدهای 

آنتی اکسیدان، ضدباکتری، ضدفشارخون و ضدالتهاب  خواص غذایی، به عنوان 

گوشتی، مکمل غذایی درمنه،  استفاده قرار می گیرد. در جوجه های  نیز مورد 

به عنوان یک داروی ضدانگلی مؤثر در برابر کوکسیدیوز، پیشنهاد شده است )1(.

تغذیه جوجه های گوشتی قرارگرفته در برابر تنش گرمایی، با پودر درمنه )1 

درصد( به عالوه روغن درمنه )0/005 درصد( به طور درخور توجهی، میزان مصرف 

بر  افزون  است.  داده  افزایش  شاهد،  پرندگان  با  مقایسه  در  را  خوراک  روزانه 

کلنی انتروباکتریاسه ها، E. coli و استافیلوکوکوس در  این، کاهش چشمگیر 

گزارش شده؛ در حالی که باعث  محتوای روده ا ی و سکوِم طیورِ مورد بررسی، 

افزایش تعداد الکتوباسیل ها در نتیجه مصرِف مخلوط روغن و گروه پودر درمنه، 

نسبت به گروه کنترل شده است )16(.

کاهش  به  با درمنه،  گرمایی  زیرِتنِش  گوشتی  تغذیه جوجه های  همچنین، 

و   )AST( آمینوترانسفراز  آسپارتات   ،MDA کورتیکواسترون،  سرمی  سطح 

آمینوترانسفراز )ALT( انجامیده؛ در حالی  که افزایش سطح  آالنین  فعالیتهای 

سوپراکسید دیسموتاز سرم )SOD(، تری یدوتیروئین )T3( و تری یدوتیرونین/ 

بدون مصرِف مکمل  زیرتِنِش  گوشتی  با جوجه های  را در مقایسه  تیروکسین 

درمنه، درپی داشته است )4(.

اثرگذاشتن  با  – 1/25 جیره(،   1  g/kg( با درمنه  از سویی، مکمل سازی جیره 

آنتی اکسیدانی را در پی  آنزیمهای  گوشت و فعالیت  آنزیمها، بهبود صفات  بر 

به  مربوط   mRNA تعدیل شده  بیان  با  همراه  بهبوددهنده،  اثرهای  این  دارد. 

گرمایی -HSP70( 70( و پروتئین تنش  آن )کاهش درخور توجه پروتئین تنش 

افزایش معنیداری در بیان  SIRT1 (sirtuin)، پروتئین  گرمایی HSP90( 90( و 

آنکوپلینگ مرغی )av UCP(، و گیرنده 1- آلفا فعال شده با تکثیرکننده پراکسیزوم 

گیاهی  مکمل  یک  به عنوان  می تواند  درمنه  بنابراین،   .)17( است   )PGC-1 α(

امیدوارکننده برای کاهش تنش گرمایی در تولید مرغ استفاده شود.

4- Zingiber officinale Roscoe 
5- Artemisia annua



5252

صندوق بیمه کشاورزی

فـصلنامـه بیمــه و کشــاورزی

سال هجدهم/ شماره 67

- رازیانه6
رازیانه، یک عضو خوراکی معطر، از خانواده چتریان است که چندین مطالعه، 

کبدی و  آن را به عنوان یک عامل محافظت کننده در سلولهای  اسانس  نقش 

آنتی اکسیدانی و ضدمیکروبی، گزارش کرده اند )1(. بررسیها نشان  دارای خاصیت 

می دهد، گنجاندن دانه های رازیانه 1 یا 2 درصد در جیره های جوجه های گوشتِی 

نژاِد راس، به طور معنیداری باعث بهبود ضریب تبدیل خوراک، لوکوسیت ها و 

گوشِت سینه در دمای باال شده است. افزون بر این، دانه رازیانه، تأثیر معنیداری 

گوشتی راس، در شرایط  کاهش دمای بدن و میزان مرگ ومیر جوجه های  بر 

تنش گرمایی دارد )18(. استفاده از جیره دربرگیرنده mg/kg 50 نانو امولسیون 

گرمایی، درصد رطوبت بستر را  گوشتِی زیرِتنِش  اسانس رازیانه در جوجه های 

نسبت به گروه شاهد، کاهش داده و سوختگی مفصل خرگوشی و سینه نیز، 

کاهش یافته است )19(.

تأثیر  کاهش  در  رازیانه،  در  آنتول  مانند  آنتی اکسیدانی  ترکیبات  سویی،  از 

منفی تنش گرمایی نقش دارد. دانه رازیانه را می توان به جیره های مرغ تخمگذار 

در غلظت 0/5 درصد و بدون تأثیر منفی بر کیفیت تخم مرغ، عملکرد تخمگذار 

و اجزای بیوشیمیایی سرم، افزود. دانه رازیانه نیز می تواند در تحریک تخمگذاری 

مرغها و بهبود کیفیت تخم مرغ، مؤثر  باشد )20(.

- فلفل قرمز7
 C ، A از جمله ویتامین های کاروتنوئیدها  از منابع اصلی  فلفل قرمز، یکی 

آنتی اکسیدانی، بخوبی شناخته شده است. شماری  و E بوده و به عنوان ماده 

کپسین،  مانند  ترکیبات فعال زیستی فلفل قرمز،  از پژوهشها نشان می دهد، 

کپسانتین و کپسایسین، تأثیر شیمی درمانی و پیشگیری کننده های شیمیایی 

آنها را افزایش می دهد. این در حالی است که به طور معمول در صنعت طیور، 

از مدتها پیش، میوه های فلفل قرمز را در تولید گوشت و تولید تخم مرغ برای 

اشتهای مرغ، تیرگی رنگ زرده تخم مرغ و تحریک فراسنجه های مرغ  افزایش 

تخمگذار مورد استفاده قرار می دهند )12(.

هتروفیل  نسبت  می توانند  قرمز،  فلفل  جیره ای  مکمل های  همچنین، 

عملکرد  نشان دهنده  نیز،  موضوع  این  که  دهند  کاهش  را  لنفوسیت ها  به 

تحریک کننده ترکیبات فلفل قرمز بر دستگاه ایمنی طیور است. مکمل جیره ای 

افزایش  از  پدیدآمده  گرمایی  تنش  کاهش  در  mg/kg جیره(   50( کپسایسین 

دمای محیط، مؤثر است )21(. 

g/kg که مکمل جیره ای فلفل قرمز )5  پژوهشگران، بتازگی، نشان داده اند 

جیره( در مرغهای تخمگذار، به طور مؤثری بر فراسنجه های رشد تأثیر می گذارد؛ 

تخم مرغ  کیفیت  فراسنجه های  و  تخمگذاری  بر  نامطلوبی  تأثیر  آنکه  بدون 

داشته باشد. به همین ترتیب، غلظت MDA و کلسترول سرم و تخم مرغ نیز، با 

گنجاندن جیره ای فلفل قرمز، به طور مؤثری کاهش یافت )20(.

آویشن۸  -
آویشن، یکی از جنس های مهم خانواده نعناعیان بوده که دارای شش ترکیب 

آل  اصلی: لینالول، کارواکرول، ژرانیول، تیمول، گاما-ترپینول و ترانس توژان -4 

آویشن ) 150  آل است. بررسیها نشان می دهد؛ گنجاندن اسانس  / ترپینن -4- 

و mg/kg 200 جیره( می تواند یک محافظت کننده مؤثر در برابر تأثیرهای منفی 

تنش گرمایی در جوجه، از راه تقویت عملکرد رشد و فعالیت ایمنی بدن باشد 

تعداد  افزایش  و   H / L نسبت  و  تعداد هتروفیل  کاهش  موجب  این رو  از  و 

لنفوسیت ها و وزن نسبی طحال، تیموس و بورس فابرسیوس، نسبت به گروه 

شاهد شود )22(. این در حالی است که در پژوهش دیگری، بهبودی و همکاران 

در جوجه های  1 درصد جیره(  و   5/5( آویشن  تغذیه  که  دادند  گزارش   ،)2016(

که در دمای C° 34 نگهداری شده اند؛ هیچ تأثیری بر  گوشتی )25 تا 42 روز( 

افزایش وزن بدن، مصرف خوراک، ضریب تبدیل خوراک، نسبت H / L فعالیت 

گلوتاتیون پراکسیداز و همچنین کلسترول سرم ندارد )23(.

مقادیر  با  را  گوشتی  )2017( جوجه های  و همکاران9  اَتیا  دیگر،  پژوهشی  در 

گزارش  و  کرده اند  تغذیه  گرم،  آب وهوایی  شرایط  در  آویشن،  روغن  مختلف 

آویشن در مقایسه با دیگر گروه ها، ضریب تبدیل خوراک و تیتر  دادند که روغن 

آنتی بادی را در برابر بیماری بورس عفونی، بهبود داده است. همچنین، روغن 

برای  رشد  بالقوه  تقویت کننده  یک  به عنوان  می تواند  g/kg جیره(   1/0( آویشن 

جوجه های گوشتی در مناطق گرم طی 1 تا 2 روز استفاده شود )24(. همچنین 

آویشن )0/5 درصد( و پونه )0/5 درصد( در  مصرف جداگانه یا همراه با هم پودر 

جوجه های گوشتی زیرِتنِش گرمایی، باعث بهبود وزن و ضریب تبدیل خوراک در 

جوجه ها شده است )25(.

- ُرزماری10
ترکیبات  مهمترین  و  است  نعناعیان  گیاهی  خانواده  از  عضوی  ُرزماری، 

آن: اسید رزماریک، اسید کافئیک، اسید بتولینیک، اسید اورسلیک  فعال زیستی 

آنتی اکسیدانهایی  به عنوان  کارنوسیک،  اسید  و  کارنوزول  کافور.  و همچنین، 

6- Foeniculum Vulgare Mill
7- Hot red pepper 
8- Thyme
9- Attia et al.

10- Rosmarinus officinalis 
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رهـاورد دانـش و پژوهـش )مقـاله های علـمی(

کاربرد برخی از گیاهان دارویی به عنوان تعدیل کننده های تنش گرمایی در طیور

و   CRYAP از  باالیی  سطوح  می تواند  رزماری  عصاره   .)1( است  قوی  بسیار 

HSP70 را در قلب جوجه ها در دوره تنش و پیش از تنش گرمایی، القا کند )26(.
برپایه پژوهشها، افزودن عصاره رزماری )g/kg 5( در جیره جوجه های گوشتی 

زیرِتنِش گرمایی، موجب افزایش خوراک مصرفی و وزن زنده نهایی جوجه ها شده 

است. عصاره رزماری بر مقدار گلوکز خون و نسبت هتروفیل به لنفوسیت نیز 

آنتی اکسیدانی قوی، باعث بهبود  اثر معنیداری داشته است و به علت خاصیت 

گرمایی می شود )27(. همچنین،  گوشتی در شرایط تنش  عملکرد جوجه های 

تغذیه پودر رزماری در سطح  0/4 درصد به جوجه های گوشتی، تأثیرهای مثبتی 

کور دارد و با افزایش  بر فراسنجه های عملکرد رشد و ترکیب میکروبیوم روده 

سطح رزماری، هیچ گونه عارضه ای گزارش نشده است )28(. 

- ِشوید11
لیمونن  کارون و  گیاه دارای  این  است.  گیاه ِشوید، عضو خانواده چتریان12 

است. شوید، از دیرباز به عنوان گیاه دارویی سنتی، برای درمان اختالالت دستگاه 

گوارش مورد استفاده قرار می گیرد. مقدار کل کلسترول خون، لیپوپروتئین با 

چگالی کم، تری گلیسیرید و گلوکز را کاهش می دهد، و لیپوپروتئین با چگالی 

آنتی اکسیدانی قوی است  باال را افزایش می دهد. افزون بر این، دارای پتانسیل 

.)12(

در  جیره(   15  ml  /100  kg( شوید  عصاره  دارای  غذایی  جیره  بررسیها،  برپایه 

مرغهای تخمگذار زیرتنش، باعث بهبود شاخص تخم مرغ و شاخص زرده شده؛ 

در حالی که هیچ تأثیری بر دیگر فراسنجه های عملکرد تخم مرغ نداشته است. 

و  گلیسیرید  تری  سرمی  سطح  کاهش  شوید،  جیرهای  مکمل  براین،  افزون 

کلسترول در جوجه ها را در شرایط تنش گرمایی، نسبت به گروه کنترل، در پی 

داشته است )29(.

- کاسنی13
دارای  آن  ریشه های  معمول،  به طور  که  است  چندساله  گیاهی  کاسنی، 

گیاه، برای  از این  الیگوساکاریدها است.  اینولین و فروکتو  از  غلظت های زیادی 

بهبود یکپارچگی میکروبیوم )میکروفلور( روده استفاده می شود. افزون براین، 

آن برای بهبود جذب مواد معدنی در دستگاه گوارش استفاده کرد  می توان از 

از  آورد )30(.  اثرهای هیپولیپیدمی را پدید  لیپیدها،  با تغییر در متابولیسم  و 

آن بر رشد  سویی، اینولین موجود در کاسنی، به دلیل اثر تحریک کننده انتخابی 

باکتریهای الکتوباسیلوس و بیفیدوباکتریوم، می تواند به عنوان پری بیوتیک در 

کاسنی  استیل  اتیل  بررسیها نشان می دهد، مکمل عصاره  گرفته شود.  نظر 

کاهش  mg/kg خوراک، باعث بهبود عملکرد رشد و  از 250  در سطوح بیشتر 

چربی های خون جوجه های گوشتی زیرِتنِش گرمایی، شده است. افزون بر این، 

تغذیه عصاره کاسنی و ویتامین C در جوجه های گوشتی زیرِتنش، عملکرد کبد،  

کلیه و همچنین متابولیسم چربی را بهبود می بخشد )31(.

در آزمایشی که در دمای باال انجام گرفته، بیشترین توده تخم مرغ در مرغهای 

گروه شاهد، مشاهده  ml 250( نسبت به   /100 kg( کاسنی تخمگذار با مکمل 

شده است. افزون بر این، کاسنی )L/ton 2/5( در مرغهای تخمگذار نسبت به 

مرغهای شاهد )به ترتیب، 73/8 درصد و 69/91 درصد( باعث افزایش ضخامت 

پوسته تخم مرغ و کاهش سطح سرمی کلسترول و تری گلیسیرید شده است 

)29(. اگرچه تنش گرمایی، اثر منفی بر شاخص های رشد دارد؛ ولی مکمل سازی 

کاسنی، می تواند  گوشتی با عصاره  یک درصدی برگ و ریشه   جیره جوجه های 

باعث بهبود شاخص های رشد در جوجه های زیرِتنِش گرمایی شود )32(. 

- گز روغنی یا مورینگا اولیفیرا14
و  گرمسیری  مناطق  در  می توانند  مورینگا،  جنس  از  گونه   چندین 

نیمه گرمسیری ایران برویند که از ارزش های بسیاری نیز در زمینه های دارویی، 

اهمیت  بر  هم،  روز به روز  و  برخوردارند  زیست محیطی  و  صنعتی  غذایی، 

آنزیمهای  پتانسیل  ارتقای  با  می تواند  مورینگا  گیاه  می شود.  افزوده  آنها 

تولید  و  لیپیدها  پراکسیداسیون  کاهش  راه  از  مؤثر  به طور  آنتی اکسیدانی 

برگ های  کند.  مهار  را  مورفولوژیکی  و  اکسیداتیو  تغییرات  آزاد،  رادیکالهای 

آنتی اکسیدان به مقدار فراوان، مانند  مورینگا اولیفرا )گز روغنی(، دارای چندین 

اسیدهای فنولیک )گالیک، کلروژنیک، الالژیک و اسید فروولیک(، گلوکوزینوالت ها 

و فالونوئیدها )کائمپرفرول، کوئرستین و روتین( هستند )1(.

در  درصد(   0/3 و   0/2  ،0.1( اولیفرا  مورینگا  از  استفاده  مقدار  افزایش  با 

جوجه های گوشتی قرارگرفته در برابر تنش گرمایی، افزایش وزن بدن و ضریب 

یا سطح مورینگا،  افزایش مقدار  با  است. همچنین  ثبت شده  تبدیل خوراک، 

نسبت هتروفیل به لنفوسیت نیز، کاهش می یابد. مقدار هورمون های پروتئینی، 

گلوبولین و تیروئید کل پالسما )T3 و T4( نیز، با افزایش سطح مورینگا اولیفرا، 

11- Anethum graveolens  
12- Apiaceae
13- Cichorium intybus
14- Moringa oleifera
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به طور معنیداری باال می رود. برپایه بررسیها، افزودن بیش از 0/3 درصد مورینگا 

اولیفرا، باعث افزایش عملکرد جوجه های گوشتی، فراسنجه های فیزیولوژیکی و 

توانایی مقاومت در برابر شرایط تنش گرمایی می شود )33(.

- اسکوتالریا بایکالنسیس15
این گیاه، از خانواده نعناع به شمار می آید و 300 گونه دارد که 10 گونه آن، بومی 

ایران است. اجزای اصلی فعال اسکوتالریا را فالونهایی مانند وگنونوزید و بایکالین 

آگلیسون بایکالین، ترکیب اصلی استخراج شده  تشکیل می دهد؛ ولی وگونین و 

خواص  مانند  کارکردی،  ویژگی  چندین  دارای  فالونها،  است.  اسکوتالریا  از 

آنتی باکتریال، ضد ویروس، ضد بدخیمی و محافظت کننده کبدی  آنتی اکسیدان، 

از مکمل ترکیب اسکوتالریا و  و عصبی هستند )12(. افزون براین، با بهره گیری 

آسیبهای  از  کورکوما می توان به طور مؤثری، ضایعات روده ای برگرفته  عصاره 

گرمایی را در طیور کاهش داد )34(. در پژوهشها، با گنجاندن عصاره اسکوتالریا 

)g/kg 1 جیره( به عنوان عامل ضدتنش، کاهش معنیداری در رفتار تنظیم دمای 

بدن، مشاهده شده است )35(.

 )SBR( همچنین، در جیره های گوشتی که از ریشه اسکوتالریا بایکالنسیس

لنفوسیت  به  استفاده شده، نسبت هتروفیل  1/0 و 1/5 درصد  در سطح 0/5، 

کنترل،  گروه  با  در مقایسه   ،SBR با  تحت تیمار  گروههای  در  در خون مرغها 

افزایش نشان داده است. همچنین، وزن طحال و بورس فابرسیوس )بخشی 

کیسه مانند در باالی کلواک پرندگان( در گروه های SBR نسبت به گروه کنترل، 

کاهش معنیداری داشته است )36(.

- کورکوما زانتوریا16
موفقیت،  با  که  است  طبیعی  ترکیبات  دارای  زانتوریا،  کورکوما  گیاه  ریشه 

برپایه  براین،  افزون  می شود.  استفاده  آکنه،  و  پوستی  التهابهای  درمان  در 

شده ،  استخراج  زانتوریا  کورکوما  از  که  فعال زیستی  محصوالت  پژوهشها، 

آنتی اکسیدانی و ضد توموری، نشان داده اند. مصرف جیره دربرگیرنده  خاصیت 

زنده  وزن  افزایش  باعث  معنیداری  به طور  زانتوریا،  کورکوما  از  درصد   2/5

اسانس  روغن   .)37( است  شده  کنترل  گروه  به  نسبت  زیرِتنش،  جوجه های 

کاهش نسبت  mg/kg خوراک، باعث  )CXEO( در سطح 400  کورکوما زانتوریا 

 mRNA سطح  و  کیناز  کراتین  و  کورتیکواسترون  لنفوسیت،  به  هتروفیل 

پروتئین شوک گرمایی 70 درجه در ژژونوم و ماهیچه های سینه شده است )2(.

بررسیها نشان می دهد، گنجاندن 200 و mg/kg 400 اسانس کورکوما زانتوریا 

آنزیم  یا   GPX در  معنیداری  افزایش  گرمایی،  زیرِتنِش  جوجه های  خوراک  در 

در  دسموتاز  سوپراکسید  یا   SOD آنزیم  فعالیت  پراکسیداز خون،  گلوتاتیون 

کل  پروتئین  خون، همچنین، سطح پالسمایی هورمون رشد و سطح سرمی 

آنتی بادی برونشیت  پدید می آورد. افزون بر این، باعث افزایش معنیدار در تیتر 

نسبت به دیگر گروه ها شده است )38(.

گرمایی، تأثیر منفی بر  گرفتن برای مدت زیاد در برابر تنش  از سویی، قرار 

از راه فعال کردن دفع مواد معدنی و ویتامینها و مواد  آنتی اکسیدانی  سامانه 

آنجا  معدنی مانند مس، روی، سولفات، ویتامین C و ویتامین E داشته است. از 

آنتی اکسیدانی دارند )39(؛  آنزیمهای  که این مواد، نقش مهمی در فعال کردن 

کاهش می  دهند؛  آنتی اکسیدانی را  آنزیمهای  در نتیجه، به نوبه خود، فعالیت 

آنتی اکسیدان های طبیعی می تواند در بهبود دفع  بنابراین، مکمل های غذایی 

ویتامین ها و مواد معدنی در شرایط تنش گرمایی، سودمند باشد.

- تخم گشنیز17
گرمایی تابستان، با  گوشتِی زیرِ شرایِط تنش  برپایه بررسیها، در جوجه های 

جیره ای دارای 2 درصد تخم گشنیز، درصد راندمان الشه و رفتارهای تغذیه ای، 

به طور معنیداری افزایش یافته؛ در حالی  که کاهش درخور توجهی نیز، در رفتار 

T3 مشاهده شده  کورتیکواسترون و سطح  به خوراک،  آب  له له زدن، نسبت 

است )10(.

به میزان 2 درصد در جیره جوجه های  گشنیز  دانه  گنجاندن  براین،  افزون 

گوشتی زیرِتنِش گرمایی، تأثیر تقویتی بر عملکرد گوشتی و فراسنجه های خونی 

و همچنین، دستگاه ایمنی بدن دارد. مکمل دانه گشنیز، موجب افزایش وزن 

افزایش  خونی،  فراسنجه های  بهبود  بهتر،  خوراک  تبدیل  ضریب  بدن،  نهایی 

گلوکز خون،  کلسترول و  گلوبولین سرم،  کاهش  آلبومین سرم و  پروتئین و 

در مقایسه با دیگر گروه ها شده است )40(. همچنین، یافته ها نشان می دهد؛ 

جوجه های  جیره های  در  درصد   0/4 سطح  در  گشنیز  بذر  پودر  از  استفاده 

گوشتی، باعث بهبود فراسنجه های عملکرد رشد و بیشتر شدن صفات الشه و 

کاهش تعداد باکتریهای زیانبار ایلیوم می شود )41(.

15- Scutellaria baicalensis
16- Curcuma xanthorrhiza
17- Coriander seed
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رهـاورد دانـش و پژوهـش )مقـاله های علـمی(

کاربرد برخی از گیاهان دارویی به عنوان تعدیل کننده های تنش گرمایی در طیور

- دارچین1۸
گیاهی بومی سریالنکا و هندوستان است و در این کشورها تولید  دارچین، 

می شود. دارچین، دارای چندین ترکیب فنلی فعال، مانند کاتچین، فلوونوئیدها، 

دارچین،  این،  بر  افزون  است.  فنولیک  ترکیبات  دیگر  و  فالونها  ایزوفالونها، 

قوی  آنتی اکسیدانی  خاصیت  از  که  دارد  زیادی  معدنی  مواد  و  ویتامینها 

برخوردارند )12(.

الکل  بنزیل  )سینامالدئید،  دارچین  روشن  جیره ای  مکمل  پژوهشی،  در 

تأثیرهای  داشتند؛  قرار  گرمایی  تنش  برابر  در  که  بلدرچینهایی  در  اوژنول(  و 

آنزیمهای  افزایش فعالیت  تنش داشت و موجب  بر  تعدیل کننده ای  و  مثبت 

آنتی اکسیدانی از جمله مقدار GSH یا گلوتاتیون بافتها شد )42(. پودر دارچین 

)0/5 درصد( باعث افزایش مصرف خوراک و افزایش وزن بدن و کاهش غلظت 

آلدئید در جوجه های گوشتی  اسید اوریک خون و الکتات دهیدروژناز و مالون دی 

زیرتنش گرمایی در مقایسه به گروه شاهد شد )43(.

گرمایی، به  گوشتِی زیرِتنِش  همچنین، مصرف پودر دارچین در جوجه های 

افزون بر  انجامید.  گروه شاهد  افزایش بیشترِ وزن روزانه و طحال، نسبت به 

کل  افزایش فعالیت سوپر اکسید دیسموتاز  گروه مصرف کننده دارچین،  این، 

کورتیکواستروئید   ،)TAC( کل آنتی اکسیدانی  کاتاالز )CAT(، ظرفیت   ،)SOD(

گروه شاهد، نشان دادند )15(.  با  MIDA در مقایسه  کاهش غلظت  )CE( و 

گرمایی،  گوشتی زیرِتنِش  مصرف 0/5 درصد پودر دارچین در جیره جوجه های 

پاسخ ایمنی را بهبود بخشیده و تا اندازه ای، اثرهای منفی تنش گرمایی را کاهش 

داده است )44(.

- شیرین بیان19
دارویی  گیاه  یک  به عنوان  شیرین بیان  از  که  است  سال   4000 از  بیش 

از جمله:   ،)LE( برای عصاره شیرین بیان  گوناگونی  استفاده می شود. خواص 

آنتی اکسیدان،  ضدقارچ،  ضدآترواسکلروتیک،  ضدالتهاب،  ضد میکروبی بودن، 

پاکسازی کننده  و  ضدعفونی  ضدویروسی،  شبه استروژنی،  فعالیت های 

آزاد، گزارش شده است. اجزای اصلی عصاره شیرین بیان دربرگیرنده:  رادیکال های 

و  مایکرویتین(  و  فرمونونتین  ایزوفالوونوئیدها،  مثال،  )به عنوان  فالونوئیدها 

گلیسیرریزین و  گلیسیرتیپنیک،  ساپونین های تری تریپن )به عنوان مثال، اسید 

آمینه، اسید اسکوربیک، کولین،  اسید شیرین بیان(، نشاسته، قندها، اسیدهای 

تانن ها، فیتواسترول کومارین و برخی از مواد تلخ است )1(.

پژوهشها نشان می دهد؛ مکمل کردن مقدار 1، 2 یا mg/kg 4 وزن بدن عصاره 

تأثیر مثبِت  زیرِتنش، دارای  گوشتی  آشامیدنی جوجه های  آب  شیرین بیان در 

عملکرد  فراسنجه های  مانند  گرمایی،  تنش  جانبی  اثرهای  برابر  در  معنیداری 

گوشتی )وزن بدن، میزان مرگ ومیر، الشه(، فراسنجه های بیوشیمیایی خون، 

همچون پروتئین، گلوکز، کلسترول، اسید اوریک، ALP، AST، کلسیم، فسفر، 

پتاسیم و سدیم بوده است )45(. 

هورمونهای  هماننِد  شیرین بیان،  عصاره  گفت  می توان  مجموع،  در 

کورتیکواستروئیدی عمل می کند که باعث افزایش مقاومت بدن در برابر تنش 

بهره وری  کیفیت  براین،  افزون  گرم می شود.  از هوای  گرمازدگی پس  برابر  در 

داشته  قرار  شیرین بیان  فعال زیستی  مواد  تأثیر  زیر  می تواند  خوراک  بازده  و 

آب بیشتری نیز مصرف کردند که  باشد. پرندگان با مصرف عصاره شیرین بیان، 

تأثیر خنک کنندگی را در پرندگان زیرِتنِش گرمایی دارد )46(. گلیسیرتیک اسید، 

استروئید  β-11-هیدروکسی  آنزیم  نیز،  در شیرین بیان  متابولیت فعال موجود 

باالرفتن  به  تمایل  و  کورتیزول  مینرالوکورتیکوئیدی  اثر  با  را   2 نوع  دهیدروژناز 

سدیم و کاهش سطح پتاسیم، مهار می کند.

آلدوسترونی، پایه اصلی برای درک مزیتهای سالمتی آن و البته  این عمل شبه 

طیف گسترده ای از عوارض جانبی؛ از جمله فشار خون و میوپاتی هیپوکالمیک 

ناگوار  اثربخشی سودمند و همچنین پیامدهای  ارزیابی مزیتها و  است )47(. 

)اثرهای سو( به کارگیری شیرین بیان در صنایع طیور، نیاز به مطالعات بیشتر، 

بویژه در زمینه سم شناسی در طیور، دارد.

- جینکو بیلوبا20
ایران نیز، پرورش  که بتازگی در  است  کشور چین  گیاه جینکوبیلوبا، بومی 

داده می شود. در عصاره برگ های این گیاه، فالونوییدها و جینکولیدها به عنوان 

مواد مؤثره دارویی، خواص فارماکولوژیک گیاه را پدید می  آورند. از جینکوبیلوبا، 

از  استفاده  با  که  استفاده می شود  در سراسر جهان  گیاهی  داروی  به عنوان 

ضددرد،  ضددیابت،  ضدآپوپتوز،  و  آنتی اکسیدان  جمله،  از  سازوکار،  چندین 

جینکو  جیره ای  مکمل  می کند.  عمل  ضدسمی  اثر  و  قلب  محافظت کننده 

بهبود  را  آنها  بدن  ایمنی  و  گوشتی  جوجه های  رشد  فراسنجه های  می تواند 

بخشد؛ در حالی که بیماریزایی باکتری E. coli سکومی را نیز، سرکوب می کند 

18- Cinnamomum zeylanicum
19- Glycyrrhiza glabra
20- Ginkgo biloba
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از  تابستان،  فصل  طول  در  جینکو  با  تغذیه شده  گوشتی  جوجه های   .)48(

بهبود عملکرد رشد، ضریب تبدیل خوراک، مصونیت در برابر بیماری نیوکاسل 

و ویروس های بیماری برونشیت عفونی، برخوردار شدند. این نتیجه می تواند به 

آن، هضم  مواد فعال اسانس های فرّار موجود در جینکو، باز گردد که به دنبال 

آنزیمهای گوارشی و تعادل در اکوسیستم میکروبی روده را در پی  از راه تقویت 

دارد. افزون بر این، جوجه های گوشتی مصرف کننده جینکو، دارای فراسنجه های 

عملکرد رشد و ایمنی باالتر، اسیدهای چرب با چند پیوند غیراشباع باال و کاهش 

اسیدهای چرب اشباع شده در گوشت خود، هستند )48(. با این همه، در مورد 

اثرهای جانبی جینکو در مرغ و دیگر گونه ها، اطالعات کمی وجود دارد.

- ماده مؤثره گیاهی رِزوراترول21
رزوراترول، یک پلی فنول فعال زیستی طبیعی است و در گیاهانی مانند توت، 

استخراج شدنی  بوده و  دانه دار، موجود  انگور قرمز  بویژه در  بادام، تمشک و 

آنتی اکسیدان  است که اثرهای بیولوژیکی زیادی از جمله ضدچاقی، ضدالتهاب، 

گوشتی قرارگرفته در برابر تنش  اثرهای تأخیر در پیری دارد )12(. جوجه های  و 

گرمایی که رزوراترول مصرف کرده بودند؛ نشانه ها و عالئمی همچون: کاهش در 

اسید الکتیک سرم، عمق کریپت، جمعیت باکتریهای E Coli و ایزوتیوسیانات 

سلول های  تعداد  بدن،  وزن  حالی که  در  دادند؛  نشان  را  فلورسئین  دکستران 

کریپتها، جمعیت باکتریایی الکتوباسیلوس  ارتفاع و عمق  ارتفاع پرزها،  گابلت، 

 E-cadlerin و   2 موکسین   ،1- کالودین   mRNA میزان  بیفیدوباکتریوم،  و 

بیشتری پیدا کرده بودند. از همین رو می توان نتیجه  گرفت که رزوراترول، نقش 

روده ای  سد  عملکرد  بر  گرمایی  تنش  منفی  اثرهای  برابر  در  تضعیف کننده 

جوجه های گوشتی دارد )49(. افزون براین، ژانگ و همکاران22 )2017( در پژوهش 

با  ماهیچه  آنتی اکسیدانی  وضعیت  تنظیم  از  استفاده  با  که  دریافتند  خود 

گرمایی در جوجه های  از موادی همچون رزواترول، تأثیر منفی تنش  استفاده 

گوشتی بهبود می یابد )49(. همچنین، با توجه به دیگر یافته ها، جوجه های دارای 

 GSH ،جیره مکمل رزوراترول، افزایش درخور توجهی در مصرف خوراک، وزن بدن

آنتی اکسیدانی،  آنزیمهای  سرم، هورمون رشد و فاکتور رشد 1 شبه انسولین و 

نسبت به جوجه های شاهد نشان دادند. افزون بر این، رزوراترول، بیان ژنتیکی 

در   Hsp90 و   Hsp70، Hsp27 ژنهای  در  را   mRNA گرمایی  تنش  از  برگرفته 

و   HR27 ژنهای  کم  بیان  و  داد  کاهش  فابرسیوس جوجه ها  بورس  و  طحال 

)50(. همچنین  افزایش داد  گرمایی  زیرِتنِش  mRNA تیموس،  را در    Hsp90
 Hsp90، و بیان ژنتیکی پروتئین mRNA یافته ها نشان داد، رزوراترول با افزایش

آسیب های روده را بهبود بخشد و تولید  NF - kappa B می تواند  Hsp70 و 
فاکتور رشد اپیدرمی )EGF( را در مخاط را کاهش دهد )51(. از دیگرسو، با توجه 

آپوپتوز )مرگ برنامه ریزی شده  به تحریک مسیر سیگنالینگ Nrf2، که به کاهش 

سلول( می انجامد؛ پروتئین رزوراترول از نظر محافظت کارامد در برابر دیسپالزی 

کلی، می توان  است )52(. به طور  گرمایی، مؤثر  آسیبهای  از  طحال پدیدآمده 

نتیجه گرفت که رزوراترول می تواند کمک قوی و مؤثری برای بهبود عملکرد رشد، 

کاهش تنش اکسیداتیو، افزایش غلظت هورمون رشد سرم و تعدیل بیان ژنهای 

شوک گرمایی در اندام های دستگاه ایمنی بدن باشد )12(.

  نتیجه گیری
به عنوان  دارویی،  گیاهان  از  بسیاری  شمارِ  شد؛  گفته  آنچه  به  توجه  با 

پاسخ  و  عملکرد  باالبردن  برای  طیور،  جیره  در  خوراک  طبیعی  افزودنیهای 

دارای  دارویی  گیاهان  اغلب  این،  بر  افزون  استفاده می شوند.  پرندگان،  ایمنی 

آنتی اکسیدانی هستند. از سویی، دمای باالی محیط نیز، می تواند تنش  فعالیت 

آسیب دیدگی سلول ها شود. در  باعث  راه  این  از  افزایش دهد و  را  اکسیداتیو 

گرمایی، می تواند با مصرف  از تنش  آسیب اکسیداتیو پدیدآمده  این وضعیت، 

مکمل های خوراکی گیاهی، بویژه گیاهان و مواد مؤثره گیاهی که در این مقاله 

آنها اشاره شد، کاهش یابد تا تأثیرهای جانبی تنش گرمایی را بهبود بخشد. به 
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* توجه: ضمن پوزش از خوانندگان گرامی و نویسنده ارجمند مقاله، به دلیل کمبود جا در هنگام 
آرایی نهایی، ناگزیر تعداد 45 مورد باقیمانده منابع این مقاله حذف شد که در صورت نیاز به  صفحه 
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1- Cloud Computing
2- Dropbox

  مقدمه
امروزه به  تقریب، کمتر شخص یا شرکتی پیدا می شود که فناوری »رایانش ابری« را به کار نگیرد؛ هرچند 

ابری1«، با نامهای دیگری  این فناوری، بهره می گیرند. »رایانش  از  که  آگاه نباشند  آنها ممکن است،  اغلب 

برای  متنوعی  نمونه  های  می شود.  شناخته  ایران  در  نیز،  ابری«  »محاسبات  یا  ابری«  »پردازش  همچون 

کاربست رایانش ابری وجود دارد؛ از جمله به کارگیری خدمات شبکه های اجتماعی، پُست الکترونیکی یا فضای 

به اشتراک گذاری داده ها، مانند »دراپ باکس2« که همگی مثالهایی از کارکردهای پردازش ابری در زندگی روزانه 

مردم به شمار می آیند؛ ولی در سالهای اخیر، این فناوری، افزون بر اشخاص، روی اغلب شرکتهای کوچک و 

بزرگ نیز، تأثیرگذار بوده است )16(.

عامل جدید و تأثیرگذارتر روی به کارگیری محاسبات ابری را می توان به شیوع و همه گیری جهانی ویروس 

کوویـد 19 )کرونا( نسبت داد. الزام به دورکاری نیروی کار، سازمانهای بزرگ را وادار کرده است که از فناوری های 

نوین برای اداره هرچه بهتر این دوره استفاده کنند؛ به گونه ای که تنها در سال نخست شیوع ویروس کرونا 

)2020(، میزان استفاده از خدمات اشتراک ابری مایـکروسافت از سوی شرکتها، با جهش 60 درصدی همراه 

بوده است. تمام این داده ها و شواهد به ما نشان می دهند که نقش استفاده از پردازش ابری را در کامیابی 

آینده، نمی توان نادیده گرفت. به طورکلی، در پردازش ابری، یک ارائه دهنده عمده وجود  سازمانها در سالهای 

دارد که زیرساخت ها و امکانات سخت افزاری و نرم افزاری یک محصول را تدارک می بیند. اشخاص یا شرکتهای 

آن به صورت فیزیکی، با بهره گیری از شبکه اینترنت، امکان  متقاضی این محصول نیز، به جای خرید و نصب 

آن را در یک چارچوب مشترک پیدا می کنند. در واقع، یک سازمان ارائه دهنده خدمات )سرویس(؛  استفاده از 

آن  کنار پردازش هایی که روی  وظیفه میزبانی منابع، داده ها و زیرساخت ایجادشده برای یک نرم افزار را در 

آن  انجام می شود، برعهده دارد. افراد و سازمانهای دیگر نیز، براساس مقدار نیاز خود و از راه دور، خدمات 

نرم افزار را مورد استفاده قرار می دهند. در این رویکرد، سازمانها نیز، دیگر نیازی به بهره گیری از ِسرور یا هارد 

دیسک فیزیکی و توسعه زیرساخت ندارند )13(.

بی گمان، برای شرکتها و بویژه استارت آپ ها، پایش هزینه برای ادامه بقای سازمان بسیار ضروری است. 

در گذشته، این شرکتهای بزرگ بودند که با هزینه های هنگفت، توانایی و امکان توسعه، ساخت و نصب یک 

نرم افزار را به صورت فیزیکی داشتند. بنابراین، شرکتهای کوچک و متوسط که این امکان را در اختیار نداشتند؛ 

آرام آرام، از گردونه رقابت خارج می شدند. این در حالی است که امروزه، مزیتهای رایانش  به صورت خودکار و 

ابری باعث شده است تا این شرکتها، به آسانی و از راه دور و به میزان نیاز خود، به نرم افزار موردنظر، به صورت 

مشترک، دسترسی پیدا کنند. بنابراین افزون بر اینکه به میزان مصرف خود هزینه می پردازند؛ دیگر نیازی به 

صرِف هزینه برای توسعه زیرساخت نیز، ندارند. در واقع، سامانه یا سیستم ابری، یک مدل مشتری گراست 

که مجموعه ای متنوع و گسترده از منابع را برمبنای تقاضای مشتریان، راه اندازی می کند. در این سامانه، 

آنها بهترین  برای  تا  کنند  استفاده  کدام خدمت یا سرویس  از  باید  که  مشتریان، خود تصمیم می گیرند 

خروجی را داشته باشد )5(.

از عناصر تشکیل دهنده یک محصول  ابری مجموعه ای متنوع  رایانش  یا سیستم  به طورکلی، سامانه 

تا به صورت  امکان را برای مشتریان فراهم می آورد  این  کنار یکدیگر قرار می دهد و  ابری،  را در یک محیط 

بنا بر  کنند و  آنالین، ویژگیهای فنی بخشهای تشکیل دهنده  یک محصول یا خدمت را مشاهده  یا  برخط 

نیازها و سلیقه خود، تلفیقی از انواع مشخصات را برای خود برگزینند و با توجه به خواسته های مشتری، 

قیمت محصول یا خدمت را در همان لحظه به مشتری اعالم  کنند و در صورت پذیرفتن از سوی مشتری، 

ــاه  از نگــ
کارشــناس
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از نـگاه کارشـناس

شناسایی عوامل مؤثر بر کیفیت خدمات ابری شرکتهای همکار صندوق بیمه کشاورزی

شناسایی عوامل مـؤثر 
بـر کیفـیت خدمـات 
همکار  شرکتهای  ابری 
صندوق بیمه کشاورزی

مهدی زینتی پیروز *
بازنگری، اصالح و تکمیل: گروه ویرایش )م. ن. س(

  چکیده
تأمین کنندگان خدمات اَبری، شرکتهایی هستند 

برای  را  ابری  خدمت دهی  شکل گیری  زمینه  که 

در  می سازند.  فراهم  مؤسسه ها،  و  شرکتها  دیگر 

سوی  از  عرضه شده  خدمات  کیفیت  راستا،  این 

تأمین کنندگان، عمده ترین شاخصی است که برای 

گزینش خدمات مطلوب و رضایت مندی مشتریان، 

رو،  همین  از  گیرد.  صورت  ویژه  توجهی  آن  به 

معیارهای  شناسایی  دنبال  به  رو،  پیش  پژوهش 

کیفیت خدمات تأمین کنندگان خدمات ابری و وزن 

نظر  از  پژوهش،  این  آنهاست.  نسبی  اهمیت  و 

اکتشافی  دیدگاه هدف،  از  و  کاربردی؛  جهت گیری، 

دربردارنده:  نیز،  پژوهش  نظری  جامعه  است. 

فروش  حوزه  به  مربوط  کارشناسان  و  مشاوران 

بیمه نامه های کشاورزی در صندوق بیمه کشاورزی 

است. روش نمونه گیری پژوهش، به صورت قضاوتی 

در  که  تخصصی  براساس  نمونه،  افراد  و  است 

انتخاب  دارند؛  ابری  خدمات  کیفیت  ارزیابی  زمینه 

شده اند. برای اجرای پژوهش، نخست، از راه بررسی 

عامل   11 خبرگان،  با  مصاحبه  و  پیشینه  مرور  و 

به کارگیری  با  عوامل،  این  سپس  شد.  شناسایی 

روش »بهترین- بدترین فازی« مورد تجزیه وتحلیل 

از  آمد. سرانجام،  به دست  آنها  گرفت و وزن  قرار 

عاملهای  که  شد  نمایان  تأثیرگذار،  عوامل  میان 

انعطاف پذیری، سادگی خدمات و قیمِت تمام شده، 

از بیشترین وزن و اهمیت نسبی برخوردارند.

کلیدواژه ها: 
ابری،  خدمات  ابری،  رایانش  خدمات،  کیفیت 

سیستم تصمیم یار، روش فازی.

* دانشجویکارشناسیارشدمهندسیفناوریاطالعاتوکارشناسروابطعمومیصندوقبیمهکشاورزی
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آی بی ام«، »ِدل«،  خدمات را به مشتری ارائه می دهند )4(. شرکتهایی همچون »

آمازون« نیز، خدمات خود را از این راه به مشتریان  »مایکروسافت«، »گوگل« و »

پیکر بندی مجدد،  توانایی  با  ابری  این خطوط عملیات  ارائه می دهند.  مختلف 

باعث افزایش کارایی، کاهش هزینه  چرخه  عمر محصول و بهینه سازی کاربری 

منابع در پاسخگویی به تقاضای متغیر مشتری شده است )12(. بنابراین، اگرچه 

انعطاف پذیری و مقیاس پذیری خدمت دهی ابری، بسیار باالست؛ و سازمانها در 

هر اندازه ای که باشند؛ می توانند از این الگوی خدمت دهی استفاده کنند؛ ولی باید 

به این نکته توجه داشت که تأمین کنندگان بسترهای خدمات ابری، نقش مهمی 

را در عملکرد درست خدمت رسانی ابری، بازی می کنند )7(. ارائه دهندگان خدمات 

می سازند.  فراهم  را  ابری  خدمات  زیرساخت های  و  پلتفرم ها  نرم افزارها،  ابری، 

افزون بر این، کیفیت خدمات ابری نیز، به ارائه دهندگان خدمات ابری بستگی دارد.

بانکها و بیمه ها، از جمله مهمترین مؤسسه هایی هستند که صنعت خدمات 

استفاده می کنند.  گسترده  ابری، به طور  از خدمات  مالی را تشکیل داده اند و 

تأمین کنندگان  به  وابسته  ابری،  خدمات  تأمین  برای  سازمانها،  این  بیشتر 

خدمات ابری هستند و کیفیت این خدمات نیز، به عملکرد شرکتهای ارائه دهنده 

از شناسایی  از همین رو، در پژوهش پیش رو، پس  این خدمات بستگی دارد. 

ادبیات  و  پیشینه  مرور  و  بررسی  از  ابری،  خدمات  کیفیت  ارزیابی  معیارهای 

است. بی گمان بهره گیری  این عوامل، مشخص شده  اهمیت  پژوهش، وزن و 

مناسب و بهینه از امکانات هوشمند و فناوری اطالعات میتواند تأثیر شگرفی 

این راستا، »صندوق بیمه  ایران داشته باشد. در  کشاورزی  اقتصادی شدن  در 

 150 از  بیش  برای  است؛  توانسته  هوشمند  جهان  با  همسو  نیز،  کشاورزی« 

کشاورزی، پوششهای بیمه ای متـنوعی را به صورت  فعالیت تولیدی در بخش 

برخـط و در قالب سامانه جامـع بیـمه کشـاورزی ) Core Insurance System یا 

آورد. به اختصار: CS( برای این بخش فراهم 

  پیشینه پژوهش
در ادبیات تخصصی، بویژه در قلمرو اقتصاد بازرگانی و بازاریابی، »خدمت«، یک 

اصطالح یا واژه ساده و با این حال، پیچیده، با معانی مختلف است و گستره ای را 

از خدمات شخصی تا همگانی، در بـر می گیرد و چه بسا، پهنه های گسترده تری را 

نیز در بر گیرد؛ به  گونه ای که رفتار هر فروشنده در هنگام ارائه هر محصول فیزیکی 

آن به مشتری و یا پیگیری برای یافتن راه حل در راستای تحقق نیازهای  و تحویل 

مشتریان نیز، می تواند خدمت به مشتری، ارزیابی شود. برای نمونه، خودرو، یک 

آن، یک خدمت به شمار  کاالی فیزیکی است؛ ولی سبک رفتار با خریدار یا مشتری 

می آید. به علت همین تنوع و پیچیدگی، طی دهه های 60 تا 80 میالدی، تعاریف 

آن دوره، این  زیادی در مورد خدمت، در منابع مختلف، ارائه شده است. پس از 

باره،  این  تاکنون، هنوز تعریف جامعی در  به هر روی  یافت؛ ولی  کاهش  روند 

اشاره می شود: ارائه شده،  تعاریف  از  برخی  به  اینجا  در   .)6( است  ارائه نشده 

وجه  به  منفعت  تولید  خدمت،  که  باورند  این  بر   ،)1995( کوله3  و  پالمر   

از  مهم  عنصری  یا  منفرد  محصول  یک  به عنوان  به خودی خود  یا  ناملموس، 

شناخته شده  نیاز  مبادله،  از  شکلی  به واسطه  که  است  ملموس  محصول 

مشتری را فراهم می سازد )14(. در تعریف ارائه  شده از سوی کاتلر و آرمسترانگ4، 

خدمت، فعالیت یا مزیتی است که یک  طرف به طرف دیگر عرضه می کند و حالت 

نامحسوس دارد و مالکیت چیزی را هم دربر نمی  گیرد و در نتیجه، ممکن است 

محصول مادی یا فیزیکی یا محصول غیرمادی باشد )8(.

آنچه گفته شد؛ خدمات ابری، مجموعه ای از سرویس ها بر اساس  با توجه به 

معماری پردازش ابری است که در بستر اینترنت، ارائه می شود. ارائه خدمات یا 

سرویس ابری نیز، می تواند به شکلهای مختلف و با قراردادهای مالکیت متنوع 

انجام پذیرد. پژوهشگران بسیاری پیرامون خدمات ابری و تأمین کنندگان خدمات 

آنها، مورد  از  ادامه، دیدگاه برخی  که در  ابری به بررسی و پژوهش پرداخته اند 

بررسی قرار می گیرد:

آمیخته، به ارائه  اژدری و همکاران )1397( در پژوهشی با استفاده از رویکرد 

الگوی بومی عوامل اثرگذار بر کاربست خدمات مدیریت الکترونیکی منابع انسانی 

بر اساس رایانش ابری در سازمانهای دانش بنیان پرداختند و بر اساس نظریه 

این خدمات را در قالب 14 عامل در دسته فناوری،  فناوری، سازمان و محیط، 

سازمان و محیط قرار دادند )1(. پاندی و دانیل5 )2016( در پژوهش خود، یک مدل 

قابلیت اطمینان برای خدمت دهی ابری در یک محیط فازی ارائه دادند. از دیدگاه 

قابلیت  پارامترهای  باید  ابری،  اطمینان خدمت رسانی  قابلیت  ارتقای  برای  آنها، 

نگهداری، سرمایه گذاری، قابلیت استفاده، امنیت و قابلیت اعتماد را لحاظ کرد. 

آنجا که خدمت دهی ابری در یک محیط همراه با بی اطمینانی ]یا  همچنین، از 

این نبوِد اطمینان، ضرورت دارد و  ارائه مدلی برای  نبود قطعیت[ پدید می آید؛ 

از سویی، در نظر گرفتن مدلی برای ارزیابی کیفیت تأمین کنندگان خدمت دهی 

ابری، می تواند کیفیت خدمات ابری را به طور مؤثری بهبود دهد )15(. کومار و 

همکاران6 )2017( شاخصهای کیفیت تأمین کنندگان خدمات ابری را در 11 طبقه: 

امنیت،  عملیاتی، هزینه،  توان  پاسخگویی،  زمان  اطمینان،  قابلیت  دسترسی، 

همکاری  قابلیت  و  حمل  قابلیت  ذخیره سازی،  مکان  مقیاس پذیری،  پایداری، 

از روش AHP، به محاسبه وزن شاخصها  آن با استفاده  از  قرار دادند و پس 

پرداختند و با کمک روش تاپسیس )TOPSIS(، چندین شرکت را اولویت بندی 

ارزیابی  کارایی روش خود را مورد  این پژوهشگران، درستی و  کردند و در پایان، 

قراردادند )11(.

 َعَلم و همکاران7 )2018( در پژوهش خود، شاخصهایی را برای خدمت دهی 

استفاده  با  ارائه داده اند. سپس  اساس زیرساخت به عنوان سرویس،  ابری بر 

از  برگرفته  نتایج  که  کرده اند  محاسبه  را  شاخصها  وزن  فازی،   AHP روش  از 

که شاخص هزینه تعهد پرداخت/ دستیابی، دارای بیشترین وزن  آن نشان داد 

فازی، شش   )WASPAS( از روش واسپاس  استفاده  با  نیز،  نهایت  در  است. 

شرکت را که در حوزه خدمت رسانی ابری به فعالیت مشغول بودند؛ اولویت بندی 

تعیین  و  به شناسایی   )2018( گوش8  باسو و  دیگر،  پژوهشی  در   .)2( کرده اند 

با  سازمان،  یک  برای  مناسب  ابر  نوع  و  مناسب  ابری  خدمات  تأمین کنندگان 

تأمین کننده  پژوهش، سه  آن  در  پرداختند.  فازی  تاپسیس  از روش  استفاده 

آی بی ام و گوگل کامپیوت اِنجین9، بر مبنای نُه معیار  آمازون،  خدمات ابری، وب 

کیفیت تأمین کنندگان خدمات ابری بررسی شدند. )3( هنشل و همکاران10  )2019( 

نیز، در پژوهش خود، 26 عامل محوری موفقیت خدمت دهی ابری را شناسایی 

کوچک و متوسط، مورد بررسی قراردادند و برای  آنها را در شرکتهای  کردند و 

به کار  را  مکس کیو دی ای11  نرم افزار  پژوهش،  از  به دست آمده  داده های  تحلیل 

گرفتند )7(.

  روش و ابزارهای پژوهش
جامعه آماری این پژوهش، دربردارنده همه شرکتهایی است که زیرساخت های 

الزم را برای خدمت رسانی ابری سازمانها فراهم می آورند و جامعه نظری پژوهش 

نیز، مشاوران و کارشناسان مربوط به حوزه فروش بیمه نامه های کشاورزی در 

صندوق بیمه کشاورزی هستند. روش نمونه گیری پژوهش پیش رو، به صورت 

قضاوتی است و افراد بر اساس تخصصی که در زمینه ارزیابی کیفیت خدمات 

روشهای  در  نمونه  ایده آل  تعداد  به طور معمول  انتخاب شده اند.  دارند؛  ابری 

داده های  جمع آوری  برای  است.  نفر   30 تا   20 بین  چندمعیاره،  تصمیم گیری 

پژوهش نیز، از دو روش کتابخانه ای و میدانی استفاده شد. برای بحث مبانی 

نظری و پیشینه پژوهش، از روش کتابخانه ای، و برای تحلیل داده های پژوهش، 

روش میدانی، مورد استفاده قرار گرفت.

در مجموع، مشخصات روش شناختی پژوهش پیش رو، با استفاده از مدل 

آورده شده است: پیاز پژوهش ساندرز12، در جدول شماره 1، 

3- Palmer and Cole
4- Kotler. P and Armstrong, R.
5- Pandey & Daniel
6- Kumar et al.

7- Alam et al.
8- Basu & Ghosh
9- Google Compute Engine
10- Hentschel et al.

11- MAXQDA
12-مـدلپیـازپژوهـش)Research Onion(یـکالگـویچندالیـهاسـتکـهفلسـفه،رویکـرد،
راهبـرد،انتخـاب،بـازهزمانـیوروشگـردآوریدادههـارابهعنـوانفرایندهایپژوهشنشـان

میدهـد)ح.ر.سـردبیر(.
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جدول شماره 1: مدل پیاز پژوهش پیش رو

توضیحاتمشخصات روش شناسی پژوهش

اثباتیمبانی پارادایمی

کاربردیجهت گیری

روش شناسی
چندگانه )به دلیل استفاده از چند 

روش کمی متعلق به پارادایم اثباتی(

کمیروش

میدانیابزار گردآوری داده ها

پیمایشیراهبرد یا استراتژی

اکتشافیهدف

  یافته های پژوهش
در این پژوهش، نخست، عوامل مؤثر بر کیفیت خدمات ابری، از راه بررسی 

آمد که براین  و مرور پیشینه و ادبیات تخصصی و مصاحبه با خبرگان به دست 

آنها  اساس،. تعداد عوامل، 11 مورد بود که به همراه عالمت اختصاری یا مخفف 

آمده است. در جدول شماره 2، 

جدول شماره 2: عوامل مؤثر بر کیفیت خدمات ابری

مخفف انگلیسیعوامل

C1سازگاری

C2انعطاف پذیری

C3دسترسی به اطالعات

C4پایداری خدمات

C5بهای تمام شده

C6چابکی مالی

C7صحت و درستی

C8زمان تحویل

C9امنیت

C10سادگی خدمات

C11کنترل
    

برگرفته از: یافته های پژوهش

پس از مشخص شدن فهرست عوامل نهایی مؤثر، برای تعیین وزن این عوامل، 

از تکنیک BWM فازی استفاده شده است. در این شیوه، پس از دستیابی به 

معیارها، باید وزن هریک از معیارها مورد ارزیابی قرار گیرد تا مشخص شود که 

ارزیابی  اهمیت بیشتری است. برای  کدام یک دارای  از میان معیارهای موجود، 

وزن معیارها نیز، از روش BWM فازی کمک گرفته می شود. برای دستیابی به 

این هدف، با توجه به نظرها و دیدگاههای خبرگان، بهترین معیار »C2« و بدترین 

آن، صاحبنظران و خبرگان، نظرهای خود  معیار »C8« در نظر گرفته شد. پس  از 

را در زمینه مقایسه بهترین معیار با دیگر معیارها و همچنین، دیگر معیارها با 

بدترین معیار را در جدولهای شماره 3 و 4 بیان کردند.

جدول شماره 3: مقایسه بهترین معیار با دیگر معیارها

C11C10C9C8C7C6C5C4C3C2C1

VILIRIEIVIERILILIERIC2
  

برگرفته از: یافته های پژوهش

جدول شماره 4: مقایسه دیگر معیارها با بدترین معیارها

C8معیارها

C1LI

C2EI

C3RI

C4VI

C5VI

C6LI

C7RI

C8E

C9RI

C10E

C11VI

برگرفته از: یافته های پژوهش

این مدل باید  از خطی سازی مدل پیشگفته،  ادامه فرایند یادشده، پس  در 

از  یک  هر  وزن  تا  شود  حل  و  وارد   )LINGO( لینگو  بهینه سازی  نرم افزار  در 

را  لینگو  از جدول  به دست آمده  نتایج  آید. جدول شماره 5،  به دست  متغیرها 

که  اعدادی فازی هستند  از نرم افزار لینگو،  اعداد به دست آمده  نشان می دهد. 

باید به اعداد قطعی تبدیل شوند.

جدول شماره 5: وزن معیارها

وزن قطعیوزن فازیمعیارها

(C1) 0/036]0/0,037/0,036/035[سازگاری

(C2) 0/275]0/24, 0/27, 0/32[انعطاف پذیری

(C3) 0/072]0/0,074/0,071/068[دسترسی به اطالعات

(C4) 0/045]0/0,057/0,043/035[پایداری خدمات

(C5) 0/09]0/0,089/088, 0/93[بهای تمام شده

(C6) 0/072]0/0,074/0,071/069[چابکی مالی

(C7) 0/049]0/0,052/0,048/044[صحت و درستی

(C8) 0/022]0/0,024/0,022/019[زمان تحویل

(C9) 0/072]0/0,074/0,071/069[امنیت

(C10) 0/214]0/18, 0/218, 0/23[سادگی خدمات

(C11) 0/049]0/0,052/0,048/044[کنترل

برگرفته از: یافته های پژوهش

59

از نـگاه کارشـناس

شناسایی عوامل مؤثر بر کیفیت خدمات ابری شرکتهای همکار صندوق بیمه کشاورزی
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صندوق بیمه کشاورزی

فـصلنامـه بیمــه و کشــاورزی

سال هجدهم/ شماره 67

با توجه به وزن عوامل ارائه شده در جدول شماره 5، می توان نتیجه گرفت که 

عوامل انعطاف پذیری، سادگی خدمات و بهای تمام شده، بیشترین اولویت را از 

نظر خبرگان از دیدگاه تأثیرگذاری بر بهبود یا ارتقای کیفیت خدمات ابری دارند.

  نتیجه گیری و پیشنهادها
در بخش پایانی، همراستا با ارائه یک نتیجه گیری و جمعبندی از این پژوهش، 

این  در  ارائه می شود.  اولویت دار،  یافته های  به  توجه  با  کاربردی  پیشنهادهای 

دربرگیرنده:  به ترتیب،  ابری  خدمات  کیفیت  ارزیابی  معیارهای  مهمترین  میان، 

انعطاف پذیری، سادگی خدمات و بهای تمام شده است و در اینجا، پیشنهادهایی 

بر مبنای این یافته ها ارائه می شود: انعطاف و تنوع خدمات ارائه شده از سوی 

نیازهای  اینکه ماهیت  به  با توجه  دارد.  آنها  ارزیابی  زیادی در  اهمیت  شرکتها، 

زمان هم،  گذر  در  و  دارد  بسیاری  پیچیدگی  و  تنوع  کشاورزی،  بیمه  صندوق 

دچار تغییر می شود؛ از همین رو، انعطاف پذیری خدمات ارائه شده، عامل بسیار 

ارائه شده  پلتفرم های  و  نرم افزارها  از  بسیاری  مشکل  می آید.  به شمار  مهمی 

شرکتها در ایران، این است که یک چارچوب ثابت دارند و میزان سفارشی سازی 

آن بسیار کم است. نیاز شرکتها در گذر زمان، بارها دچار تغییر می شود و  در 

ممکن است خدمات اولیه، پاسخگوی خواسته  های مورد نیاز نباشد. از سویی، 

سادگی و درخور فهم بودن خدمات برای مخاطب، عامل دیگری است که برای 

اغلب شرکتها، مهم است. پیچیدگی و درخور فهم  کشاورزی و  صندوق بیمه 

این خدمات را تا حد  نبودن خدمات، پیاده سازی درست و موفقیت به کارگیری 

زیادی کاهش می دهد. از همین رو، شناسایی نیازهای واقعی مشتریان و طراحی 

این نیازها و توجه به سطح توانایی و توانمندی مخاطبان،  خدمت با توجه به 

کمک بسیاری به جذابیت خدمات ارائه شده می کند. شاخص قیمت و عامل یا 

ابری  انتخاب خدمات  اثرگذار بر  از جمله عوامل  اقتصادی نیز، همواره  فاکتور 

آن صنعت  است. از همین دیدگاه، مقایسه قیمت خدمات یک شرکت با متوسط 

و شرکتهای دیگر، باید در تصمیمهای شرکت، وزن مهمی داشته باشد. نکته 

دیگر  کنار  در  باید  عامل هزینه،  به  توجه  که  است  این  یادآوری  به  الزم  پایانی 

عوامل قرار گیرد.

  منابع:
بومی »الگوی .)1397( م فیاضی، ع؛ شیرازی، م؛ لگزیان، گ؛ اژدری، -1

شاخصهایمؤثردربهکارگیریخدماتمدیریتمنابعانسانیالکترونیکمبتنی

مدیریت و پردازش پژوهشنامه بنیان«. دانش شرکتهای در ابری رایانش بر

اطالعات،دوره34،شماره2.

2- Alam, K. A., Ahmed, R., Butt, F. S., Kim, S. G., & Ko, K. M. (2018). “An 

Uncertainty-aware Integrated Fuzzy AHP-WASPAS Model to Evaluate Public 

Cloud Computing Services”. Procedia computer science, 130, 504-509.

3- Basu, A., & Ghosh, S. (2018). “Implementing Fuzzy TOPSIS in Cloud 

Type and Service Provider Selection.” Advances in Fuzzy Systems, 2018.

4- Garg, S. K., Versteeg, S., & Buyya, R. (2013). “A Framework for Ranking 

of Cloud Computing Services.” Future Generation Computer Systems, 29(4), 

1012-1023.

5- Gireesha, O., Somu, N., Krithivasan, K., & VS, S. S. (2020). “IIV-

IFS-WASPAS: An Integrated Multi-Criteria Decision-Making Perspective for 

Cloud Service Provider Selection.” Future Generation Computer Systems, 103, 

91-110.

6- Gronroos, Christian (2000). Service Management and Marketing: A Cus-

tomer Relationship Approach. Chichester: John Wiley.

7- Hentschel, R., Leyh, C., & Baumhauer, T. (2019). “Critical Success Fac-

tors for the Implementation And Adoption of Cloud Services in SMEs”. In Pro-

ceedings of the 52nd Hawaii International Conference on System Sciences.

8- Kotler, P. & R. Armstrong. (2000). Marketing Management. New Jersey: 

Prentice Hall.

9- Kumar, N., & Agarwal, S. (2014). “QoS based Cloud Service Provider 

Selection Framework.” Research Journal of Recent Sciences.

10- Kumar, R. R., & Kumar, C. (2018). “A Multi Criteria Decision Making 

Method for Cloud Service Selection and Ranking”. International Journal of 

Ambient Computing and Intelligence (IJACI), 9(3), 1-14.

11- Kumar, R. R., Mishra, S., & Kumar, C. (2017). “Prioritizing the Solution 

of Cloud Service Selection using Integrated MCDM Methods under Fuzzy En-

vironment”. The Journal of Supercomputing, 73(11), 4652-4682.

12- Mell, P., & Grance, T. (2011). The NIST definition of cloud computing.

13- Mishra, A. R., Rani, P., Pardasani, K. R., & Mardani, A. (2019). “A Novel 

Hesitant Fuzzy WASPAS Method for Assessment of Green Supplier Problem 

based on Exponential Information Measures.” Journal of Cleaner Produc-

tion, 238, 117901.

14- Palmer, A and Cole, C. (1995). Services Marketing: Principles and Prac-

tice, Prentice Hall, Englewood, Cliffs, NJ.

15- Pandey, S., & Daniel, A. K. (2016). “Fuzzy Logic based Cloud Service 

Trustworthiness Model.” In 2016 IEEE International Conference on Engineer-

ing and Technology (ICETECH) (pp. 73-78). IEEE.

16- Ratten, V. (2020). “Cloud Computing Technology Innovation Advances: 

A Set of Research Propositions.” In Disruptive Technology: Concepts, Method-

ologies, Tools, and Applications (pp. 693-703). IGI Global.






