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ســخــن
آغـــازین

اقـدامهـای حقــوقی و مالــی
در راستای دستیـابی به آینـده
مطلوب در بیمه کشاورزی کشور
ِ
نبودقطعیتها ،ریسکها و احتماالت ،روبهرو
امروزه سازمانها و نهادهای مالی و اقتصادی ،با انواع پیچیدگیها،

حمایتی دولتی ،آن هم در محیطی همچون
ِ

ِ
نبودقطعیت و احتمال در محیطی پیچیده و پرنوسان،
شالودهای مبتنی بر مدیریت ریسک و رویارویی با انواع

و احتمالهای زیانبار است؛ کوشیدهایم تا با

هستند؛ بویژه سازمانهایی همچون «بیمه کشاورزی» که نهادی مالی -اقتصادی با ساختاری حمایتی است و
گرفتن راهبردها و روشهای
همچون بخش کشاورزی دارد .در چنین شرایطی ،راهی به جز برگزیدن و در پیش
ِ

ِ
نبودقطعیت ،ریسک
بخش کشاورزی که لبریز از

بهرهگیری از شیوههای مختلف (سرمقاله یا سخن

« آیندهپژوهانه» برای سازمانها ،پیشرو نخواهد بود .از سویی ،نظریهها و بررسیهای علمی آیندهپژوهان

آغازین ،مقاله ،مصاحبه و تحلیل کارشناسی) به

2
رجح 3و در نهایت ،پیریزی ،ساخت و دستیابی به آیندهای مطلوب 4هستند .فر ِ
ایند رسیدن به
محتمل ُ ،م ّ

اساس ،در این نوشتار ،نگاهی گذرا به اقدامها،

نشان میدهد؛ رویکردهای آیندهپژوهی ،در پی شناسایی ،طراحی ،ارزیابی ،آزمون و ارائه آیندههای ممکن،1

موضوعهای مهم پیشگفته ،بپردازیم .برهمین

« آینده مطلوب» نیز ،به مجموعهای از نیروهای شکلدهنده آینده یا بهدیگر سخن« ،پیشرانها »5نیاز دارد که

دستاوردها ،ظرفیتها و روندهای حقوقی و مالی

اجتماعی ،اقتصادی ،سیاسی ،قانونی ،زیستمحیطی و فناوری را زیرتأثیر قرار میدهند .این پیشرانها ،از

خواهیم داشت:

روندها ()Trends؛ رویدادها ()Events؛ تصویرها ( )Imagesو اقدامها (.)Actions

ظـرفیتــهای قانــونی و اقدامـهای
حقـــوقی:

به صورت محلی و یا بهگونهای جهانی ،بر آن تأثیر میگذارند و بهطور غیرمستقیم نیز ،آینده همه پهنههای

برایند چهار مؤلفه یا عامل بهشرح زیر پدید میآیند:

«روندها» ،به پیوستگی تاریخی و زمانی اشاره دارند و بهدیگرسخن ،تغییرات منظم در دادهها یا پدیدهها

در گذر زمان هستند« .رویدادها» نیز ،برگسستگیهای تاریخی ،تأکید میورزند و بهعکس روندها ،رهاورد

یک رویداد یا حادثهاند که بهشدت بر روندها و بهطور کلی بر آینده ،تأثیر میگذارند .از سویی« ،تصویرها»،

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

نمود و پراکنش مییابند و سرانجام« ،اقدامها» ،به کنشهایی گفته میشود که برپایه تصویرهای ذهنی

بازیگران و دستاندرکاران مختلف ،درباره آینده ،شکل میگیرند.

با توجه به آنچه گفته شد؛ برای پیریزی ،ساخت و دستیابی به « آیندهای مطلوب» برای سازمانهای کلیدی

ِ
نبودقطعیتها،
و حساس ،همچون «صندوق بیمه کشاورزی» ،نیاز به بررسی ،ارزیابی و تحلیل در زمینه
وجود ریسکها ،احتمالهای زیانبار و پیشرانهای آینده است که بیگمان ،بدون بررسی و ارزیابی آنچه در
گذشته انجام گرفته و آنچه اکنون در حال انجام و پیگیری است؛ امکانپذیر نخواهد بود .از همین رو ،باید با
بهکارگیری شیوهها و ابزارهای گوناگون ،ازجمله تهیه و ارائه مقالهها 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 عمدهای 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.

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

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

صندوق بیمه کشاورزی در چند سال گذشته،

از همان سالهای آغازین فعالیت صندوق بیمه

کشاورزی در بهار  1363خورشیدی ،گامهای کارامد
و اثربخشی برای ارتقای تابآوری بیمهگذاران و

بهینهسازی ساختار و سازمان صندوق بیمه

کشاورزی ،از دیدگاه حقوقی و قوانین و مقررات

بیمه کشاورزی ،برداشته شده است که برای

آگاهی بیشتر در این زمینه ،میتوان به مطالب

منتشرشده در شماره پیشین فصلنامه (مقاله:
نگاهی به قوانین مرتبط با بیمه کشاورزی و مقاله:
مهمترین اقدامها و دستاوردهای صندوق بیمه
در چندسال اخیر) ،اشاره کرد .در این نوشتار نیز،

نخست نگاهی به واپسین اقدامهای حقوقی و

ظرفیتهای قانونی صورتگرفته در چند سال اخیر
خواهد شد و سپس به موارد در دست اقدام ،اشاره

میشود:

 مصــوبات قانــونی در راستــــای تقـــویتصندوق بیمه ،طی سالهای اخیر

 .1حمایتهای قانونی برای توسعه بیمه کشاورزی

به شرح زیر:

الف) ماده  10قانون تنظیم بخشی از مقررات

مالی دولت ،مصوب 1380؛

موضوع« :منظور نمودن اعتبار موردنیاز برای

پیشآگاهیها ،پیشگیری ،امدادرسانی ،بازسازی و
نوسازی مناطق آسیبدیده از حوادث غیرمترقبه
از جمله سیل ،زلزله ،سرمازدگی ،تگرگ ،توفان،
پیشروی آب دریا ،آفتهای فراگیر محصوالت

2

4- Desirable
5- Drivers

1- Possible
2- Probable
3- Preferable

سخـن آغـازین

اقدامهای حقوقی و مالی در راستای دستیابی به آینده مطلوب در بیمه کشاورزی کشور
کشاورزی و اپیدمیهای دامی».

نکتههای مهم ماده پیشگفته:

 -حذف تدریجی کمکهای بالعوض؛

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

به بخش خصوصی؛

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

نمایندگان امضاکننده طرح ،به حضور رئیس محترم مجلس شورای اسالمی
ارسال شده و در حال طی کردن مراحل قانونی است.

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

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

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

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

رخدادهای پیشبینینشده (حوادث غیرمترقبه) از جمله ،خشکسالی ،سیل و
افزایش تنخواهگردان خزانه ،تأمین و هزینه کند.

به ماده واحده قانون بیمه کشاورزی؛

یک تبصره به ماده واحده قانون بیمه کشاورزی؛

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

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

قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور
 -2ماده 49
ِ

عمر مانده بدهکاری تسهیالتگیرندگان ماشینهای کشاورزی و واحدهای تولید و

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

قانونی پشتیبانی و رفع موانع تولید کشاورزی؛

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

بیمههای محصوالت کشاورزی در الیحه قانونی مالیات بر ارزشافزوده که به

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

است.

کردن آن در پی توسعه پوشش بیمه کشاورزی ،مصوب سال .1387
مصوب 1394؛

منظور نمودن ردیف مستقل پرداخت به صندوق بیمه».
سال 1395؛

سطح پوشش صددرصدی ،درصورت تأمین منابع در بودجه ساالنه».
 -4بند «ب» ماده  /32و بند «ث» ماده  33قانون

برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی ،اجتماعی و
فرهنگی مصوب 1395؛

موضوع« :ایجاد ردیف مستقل پرداخت خسارت به

بیمهگذاران محصوالت کشاورزی و صندوق بیمه /

پوشش بیمه اجباری کلیه دامها در مقابل بیماریهای
مشترک و واگیر».

 -5ماده  25قانون احکام دائمی برنامه های توسعه

کشور مصوب 1395؛

موضوع« :مجاز بودن صندوق بیمه کشاورزی جهت

تأسیس شرکت بیمه کشاورزی ،با مشارکت شرکتهای
بیمه خارجی».

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

1397؛

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

تقویت صندوق بیمه بهصورت  100درصد تخصیصیافته».

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

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

تقویت صندوق بهصورت  100درصد تخصیصیافته».

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

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

جهت پرداخت سهم دولت بهصورت نقدی و یا اسناد خزانه اسالمی یکساله».
 -9ردیف  2بند هـ تبصره  13ماده واحده قانون بودجه 1400؛

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

پرداخت سهم دولت بهصورت نقدی و یا اسناد خزانه اسالمی یکساله».

 -مصوبات در دست اقدام و در حال طی کردن مراحل تصویب

 -1تهیه پیشنویس اساسنامه جدید صندوق بیمه و ارائه به هیئت دولت برای

تصویب و طی کردن روند مراحل قانونی؛

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

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

ماشینهای کشاورزی ،بیمه حوادث اشخاص شاغل در بخش کشاورزی ،بیمه
پوشش بیمهای محصول صادراتی در کل زنجیرههای ارزش در پیشنویس طرح
 -6طرح معافیت از پرداخت مالیات بر ارزشافزوده در رابطه با خدمات

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

اقدامها و ظرفیتهـای مالی ،بودجهای
و اعتباری:

از آنجا که مسائل مالی و امور حسابداری صندوق

بیمه کشاورزی ،از اهمیتی ویژه برخوردار است و نیاز به

ارائه مطالب فنی و تخصصی از سوی خود دستاندرکاران
اجرایی امور مالی صندوق دارد؛ از همین رو در این شماره

از فصلنامه ،موارد پیشگفته بهتفصیل در گفتگویی
اختصاصی از سوی همکاران تحریریه ،با رئیس ادارهکل

مالی صندوق بیمه کشاورزی ،مورد بررسی قرار گرفته
است و بنابراین در نوشتار پیش رو ،تنها از موضوع آن

بهعنوان یکی از اقدامهای مرتبط با بحث ،یاد میشود .بر

همین اساس ،در زمینه اقدامها و ظرفیتهای ایجادشده

و دردستاقدام مرتبط با امور بودجه و اعتبارات صندوق

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

به دستاندرکاران اجرایی امور یادشده و مجالی دیگر واگذار خواهد شد.

یادآوری میشود که اقدامهای پیشگفته ،تنها بخشی از تالشها و

دستاوردهای مجموعه صندوق بیمه ،در بخشهای حقوقی و مالی است و در
مقالهها ،گزارشها و گفتگوهای شمارههای پیشین فصلنامه و نیز گزارشها و
مقالههای مختلف در دیگر نشریهها و رسانههای همگانی ،بخشهای دیگری از
آن ،ارائه شده است و بخشهای ناگفته نیز در آینده ،هم در فصلنامه و هم در

دیگر رسانههای گروهی ،ارائه خواهد شد.

ر
در پایان ،امیدوار است که با فراهمساختن هرچه بیشتر ،بهتر و دقیقت ِ

ر پیشرانهای « آینده
پیشنیازهای شناسایی ،پیریزی ،اصالح و بهبود مستم ِ
مطلوب» برای بیمه کشاورزی ،بویژه از راههای پژوهشی و مطالعاتی و تحلیلی
ِ
نبودقطعیتها ،بتوان
دقیق
و همچنین شناسایی ،استخراج و دستهبندی
ِ

چشمانداز بسیار روشن و همواری برای دستیابی به « آیندهای مطلوب» برای

بیمه کشاورزی و در نهایت ،اقتصاد کشاورزی کشور ،ترسیم کرد و به بهترین
شیوه ممکن ،به مرحله اجرا گذاشت.

محمدابراهیم حسننژاد

قائممقام صندوق بیمه کشاورزی و مدیر مسئول فصلنامه
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صندوق بیمه کشاورزی

فـصلنامـه بیمــه و کشــاورزی

سال هجدهم /شماره 67

ســاخت نخســتین ســامـــانه هوشمنـــد
پیشــبینی احتمــال آتشســوزیهای طبیعــی

تـازه هـای
جهــــان
بیمــــه و
کشـا و ر ز ی

پژوهشگران قصد دارند با ساخت یک سامانه هوشمند ،آتشسوزیهای طبیعی را پیشبینی کنند و

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

آتشنشانان نیز ،کمک میگیرند.

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

شدن زمین ،با خود پیامدهای بسیار ناگواری دارد که یکی از آنها ،رخدادهای فاجعهبار طبیعی و خودبهخودی،
همچون آتشسوزیهای(حریقهای) طبیعی در مناطق مختلف جهان است که آسیبها و زیانهای فراوانی

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

فنی ،به دنبال راهکاری برای پیشبینی ،پیشآگهی و در نتیجه ،پیشگیری و کاهش خطرهای احتمالی برگرفته
رخدادن پیامدهای این پدیده هستند .در این میان ،گروهی از پژوهشگران برجسته رشتههای مختلف در
از
ِ
اسپانیا ،گرد هم آمدهاند و در حال ساخت نخستین سامانه هوشمند پیشبینی آتشسوزی (حریق) طبیعی

هستند و در این راه از کمکهای فنی و تجربی متخصصان و کارشناسان مختلف مرتبط با این پدیده ،از جمله
آتشنشانان منابع طبیعی ،کمک میگیرند .این که چگونه میتوان با اطالعات هواشناسی ،هوش مصنوعی
و کمکهای آتشنشانان ،آتشسوزیها یا حریقهای طبیعی را پیشبینی کرد؛ پرسشی است که پاسخ آن در
ادامه ،براساس گفتههای متخصصان ،مدیران و کارشناسان همکار در پروژه ساخت این سامانه ،در شرکت
ِ
اسپانیایی «
لوبهلیا اِرت ( » )Lobelia Earthتوضیح داده شده است:

طبیعی ،بارش و دما فراهم شده است که در
کنار شبیهسازی وضعیت آبوهوایی در درازمدت

و اطالعات و ابزارهای اقلیمی و طبیعی مهمی

در این راستا« ،مارک کاستلنو» ،کارشناس مهار آتش ( آتشنشان) از منطقه تاراگُنا ( )Tarragonaدر

همچون نقشههای رطوبت خاک و اطالعات تجربی

زیرین خاک ،نزدیک ریشهها باقی میماند و پس از مدتی ،از نو آغاز میشود .پدیده خطرناکی که تنها در مدت

و درگیر در فرایند مهار آتش ،بویژه آتشنشانان

جنوب کاتالُنیا در شمالشرقی اسپانیا و یکی از همکاران اجرایی پروژه شرکت لوبهلیا ،میگوید « :آتش در الیه

زمان سه هفته در همین منطقه تاراگُنا به میزان  11بار تکرار شد و نمونه روشنی از تغییر رفتار آتشسوزی

طبیعی در سالهای گذشته است».

الیا رومرو ( ،)Laia Romeroمدیرعامل شرکت لوبهلیا اِرت ،دراینباره میگوید« :بررسیها نشان میدهد؛

برگرفته از دانش فنی و تجربه افراد کارآزموده

منابع طبیعی ،بهکار گرفته میشود.

رومرو در این راستا میافزاید« :خشکسالی

خطری است که نوعی اینرسی انباشتشدن

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

دارد .البته این سخن بدین معنا نیست که اگر

هواشناسی در پیشبینی آتشسوزیهای طبیعی اختصاص یافته است».

بلکه نمایان میکند؛ باید روندهای گذشته را دید

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

امروز باران نیامد؛ بزودی خشکسالی میشود؛

وی در ادامه میافزاید« :کار با آتشنشانها که هر روز عملیات اطفای حریق دارند و رفتار حریق را

و از آنها بهره جست و در پیشبینی احتماالت

ِ
اطالعات در دسترس استفاده کنیم» .رویکرد شرکت «لوبهلیا ارت» در بارسلون،
برویم و بواقع ،از تمامی

در این میان ،بهترین شاخص این روندها ،میزان

بهخوبی میشناسند؛ اطالعات دستاولی در اختیار ما میگذارد که سبب میشود ،از مدلهای نظری فراتر
برپایه بهرهگیری از دادههای ماهوارهای و هوش محاسباتی و مصنوعی برای رفع چالشهای آبوهوایی
است و در این پروژه خود ،میکوشد تا به کمک هوش مصنوعی ،حجم کالنی از اطالعات را برای پیشبینی

آتشسوزیهای طبیعی بهکار گیرد .در این راستا ،اطالعات گوناگون و دقیقی درباره پوشش گیاهی ،عوارض
ناهنجاریهای تغییرات دمای جهانی در ماه مارس  2021در مقایسه با بازه زمانی  1991تا ( 2020یورونیوز)

رخدادهایی همچون آتشسوزی طبیعی بهکار برد.

رطوبت خاک است که برای مثال ،نشان میدهد؛

رخدادن
در تابستان سال جاری ( ،)2021احتمال
ِ
حریق طبیعی ،زیاد است».
آتشسوزی یا
ِ

این امکان که بتوان از ماهها پیش ،مناطقی

را تشخیص داد که در خطر آتشسوزی طبیعی

هستند؛ به آتشنشانان و دیگر کسانی که با این

مشکل بهطور مستقیم یا غیرمستقیم روبهرو

هستند ،کمک میکند تا اقدامهای احتیاطی و
پیشگیرانه را در پیش بگیرند و از منابع محدودشان
بهترین بهره را ببرند .گرچه آتشسوزیهای طبیعی

از این راه ،بهکلی از بین نمیروند؛ ولی دستکم
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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پــرونــده
ویـــــژه
فــصـــل

پـرونده ویـژه فصـل

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

پیشدرامد:

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

نگاهی به ساختار

عملکرد ،چالشها و

دستاوردهای حوزه
مالی صندوق بیمه

کنترل انبارها؛ تهیه و تنظیم حسابها و صورتحسابهای مالی بر اساس سرفصلهای استاندارد ابالغی؛
اقدام در مورد واریز مانده وجوه اعتبارات مصرفنشده هر سال؛ تهیه و ارسال گزارشهای مالی و

ِ
وظایف کمابیش مشابه
محاسباتی و حسابداری و دهها مورد دیگر را میتوان ،از جمله مسئولیتها و
حساس مدیران امور مالی سازمانها و شرکتها دانست که البته برحسب جمعیت زیرپوشش،
و البته
ِ

این ِ
س َمت و مسئولیت ،دشوارتر و حساستر نیز میشود .با توجه به همین موضوع و اهمیت نقشی
که مدیریت امور مالی مجموعهای در سطح «صندوق بیمه کشاورزی» ،با حدود یک میلیون و  600هزار

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

گفتگویی تفصیلی با «مهدی احمدینژاد» از مدیران تحصیلکرده و میداندیده در این حیطه ،بهعنوان
رئیس ادارهکل امور مالی صندوق ،داشته باشد؛ تا برای نخستین بار در تاریخ  37ساله فعالیت صندوق

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

کشاورزی

مورد بررسی و تشریح و در دسترس همگان قرار گیرد؛ آنهم در دوره مدیریت مالی کسی که بهرغم

در گفتگوی اختصاصی با رئیس

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

ادارهکل امور مالی صندوق

نبودن
صندوق اشاره کرد که در آن حتی اطالعات کشاورزان بهسختی وارد میشد و بهدلیل روزامد
ِ

درباره مصاحبهشونده:
متولد نیمه شعبان  15 -آبانماه  1347در

روستایی در فراهان تفرش در استان مرکزی.

دیپلم اقتصاد در سال  ،1365کارشناسی

حسابداری در سال  ،1372کارشناسیارشد مدیریت

مالی در سال  1382و دانشجوی دکتری اقتصاد
کشاورزی (هماکنون).

آغاز فعالیت حسابداری در قرارگاه نجف ستاد

پشتیبانی جهادسازندگی وقت در دوران دفاع

توانمندیها و تجربههای موفق چندینسالهاش در مدیریت مالی سازمانهای مختلف ،همواره از گفتگو

صندوق ،موفق نشان داده است که از جمله توفیقهای وی ،میتوان به ساماندهی نظام مالی پیشین
سیستم رایانهای ،امکان ارزیابی امورمالی صندوق نیز ،با دقت و سرعتی مناسب ،فراهم نبود؛ تا

اینکه وی و همکارانش توانستند با حمایت و پشتیبانی «دکتر حسننژاد» قائممقام صندوق بیمه

کشاورزی و دیگر اعضای هیئتمدیره و کمک همکاران دیگر بخشهای ستادی صندوق و مشاوران و
دیگر دستاندرکاران ،سرانجام این نظام را ساماندهی کنند؛ تا هماکنون با بهرهگیری از نرمافزارهای

مناسب و جدید ،تمام عملیات حسابداری ،حسابرسی و مالی این نهاد مهم حمایتی بخش کشاورزی،
سروسامان بگیرد و  100درصد مکانیزه شود .گفتگوی اختصاصی پیشرو ،در نخستین روز خردادماه

 1400و با حفظ پروتکلهای دوره همهگیری کرونا ،در دفتر کار آقای احمدینژاد در ادارهکل امور مالی،
برگزار شد و با توجه به اهمیت موضوع گفتگو« ،دکتر حسین رسولاف» سردبیر فصلنامه نیز ،مرا

همراهی میکرد که میزبان نیز با روی خوش ،پذیرای ما شد و به پرسشهای دقیق و حسابشده

تحریریه فصلنامه ،با دقت و حوصله پاسخ داد .در ادامه ،متن این گفتگوی مهم را (با اندکی تلخیص
به دلیل حجم زیاد مطالب) میخوانید:

مقدس تا بهمن .1366

علیرضا صفاخو

دبیر بخش گزارش و گفتگو

عضو هیئت مؤسس شرکت تعاونی اعتبار جهاد

سازندگی و مدیرمالی صندوق قرضالحسنه آن.

آقای احمدینژاد ،در آغاز ،از فرصتی که برای

بهطورکلی باید بگویم :اگرچه صنعت بیمه در ایران،

سازندگی وقت از سال  1375تا هنگام ادغام و

حوزه مالی صندوق بیمه کشاورزی ،بهعنوان

وجود تالشهای صورتگرفته و دستاوردهای نسبی

مدیر امور مالی صندوق اشتغال روستایی پیش

سپاسگذاری میکنیم .پیش از ورود به پرسشهای

ریاست امور مالی در معاونت عمران وزارت جهاد

تشکیل وزارت جهاد کشاورزی در سال .1379
از ادغام در قالب صندوق مهر امام رضا (ع).

ذیحساب و مدیر امور مالی شرکت خدمات

حمایتی کشاورزی (از سال  85تا .)92

ذیحساب و رئیس ادارهکل امور مالی صندوق

بیمه کشاورزی (از سال  1394تا کنون).

این گفتگو پیرامون تبیین مسائل گوناگون در

تنها نهاد بیمه کشاورزی در کشور فراهم کردید؛
اصلی این بحث ،نخست ،از دیدگاه خودتان،

اشارهای داشته باشید به کلیاتی از وظایف اصلی
صندوق بیمه کشاورزی ،تا در ادامه ،پرسشهای

مرتبط با این موضوع را مطرح کنیم؟

دارای پیشینهای بیش از  70سال است؛ ولی با

بهدستآمده ،آنگونه که شایسته این صنعت

است؛ هنوز هدفهای توسعه و گسترش آن،
تحقق نیافته است .در این میان ،یکی از فعالیتهای

اصلی و اساسی شرکتهای بیمه ،فعالیت مالی
است .حوزهای که بخش تفکیکناپذیری از گستره
فعالیتهای بیمهای است و بر مبنای مجموعهای

پیش از هر چیز ،حضورتان را خوشامد میگویم

از مقررات ،استانداردها ،قواعد و روشها ،اطالعات

ادارهکل امور مالی صندوق گذاشتید؛ سپاسگزاری

طبقهبندی و تلخیص میکند و در چارچوب

و از فرصتی که در اختیار من بهعنوان رئیس

میکنم .در پاسخ به نخستین پرسش شما،

مالی و اقتصادی یک مؤسسه را گردآوری ،ثبت،
گزارشهای «صورتهای مالی» برای تجزیهوتحلیل و
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صندوق بیمه کشاورزی

فـصلنامـه بیمــه و کشــاورزی
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تصمیمگیری ،در اختیار مدیریت شرکت یا سازمان

فروش ،سیستم شناسایی درامد (الگوی وقوع

میدهد .صندوق بیمه کشاورزی هم بهعنوان یک

غرامت و مانند آن است .ولی اگر بهصورت

برون سازمان قرار
و دیگر افراد ذیصالح درون یا
ِ

نهاد مالی ،از این قاعده مستثنی نیست.

خطر) ،خسارت معوق ،برگشت حقبیمه ،برگشت
تجمیعشده نگاه کنیم ،باید بگویم در مجموع،

نگهداری و گزارشهای خود را استخراج میکند.

اگر بخواهم به این ساختار بپردازم؛ در درجه

مصوب سازمانی ادارهکل امور مالی 11 ،پست بوده

سامانه یا سیستم جامع ( )csصندوق ،شناسهای

تولید میشود که این شناسه ،دربردارنده اطالعاتی

بانک کشاورزی و شعب آن در سراسر کشور

به تفکیک استان و شعبه است که بر اساس آن

لزوم ،به پیشنهاد هیئتمدیره صندوق و از سوی

صندوق ،یکی از واحدهای زیرمجموعه مدیریت

در دفاتر ثبت میشود.

میرود و خود ادارهکل مالی هم ،به غیر از رئیس و
معاون اداره ،دارای چهار پست کارشناس مسئول

(دربردارنده :پرداختهای داخلی ،اسناد بیمه و
غرامت ،رسیدگی به اسناد و پاسخگویی

عملیات بیمه کشاورزی از سوی بانک کشاورزی

عملیات بیمهای ،بهگونهای است که نخست در

بهعنوان نیروهای شرکتی ،در حال همکاری هستند.

امورمالی و توسعه سرمایه انسانی بهشمار

بیمهای دیگر وجود دارد که مهمترین تفاوتها،

است .مطابق ماده  27اساسنامه صندوق ،عملیات

کامل از مشخصات صاحبحساب و نوع محصول

از دیدگاه نمودار تشکیالتی نیز ،ادارهکل امور مالی

بهصورت محتوایی ،هم شباهتها و هم تفاوتهایی

مربوط به اساسنامه قانونی در زمینه شیوه اجرایی

همچنین تمامی تراکنشهای مالی در حسابهای

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

بازرگانی وجود دارد؟

 15سیستم نرمافزاری است که اطالعات مالی

در زمینه ساختار مالی صندوق بیمه کشاورزی،

نخست باید عرض کنم که ِ
س َمتها یا پُستهای

صندوق بیمه کشاورزی ،با شرکتهای بیمهای

میان نظام مالی صندوق با نظام مالی شرکتهای

را براساس مدارک و مستندات مرتبط ،ثبت و

لطفاً بهطور مختصر ،توضیح دهید؟

چه شباهتها و تفاوتهایی میان ساختار مالی

کمی و کیفی ،بهوسیله
بیمه کشاورزی در حد
ّ
انجام میپذیرد و تمام وسایل و خدمات مورد
بانک ،تأمین میشود؛ از همینرو ،متناسب با این

وظیفه قانونی ،ساختار حسابهای مرتبط با عملیات

چه وظایف و مسئولیتهایی در حوزه امور مالی

بیمهگری و ارزیابی خسارت ،بهصورت متمرکز در

بهطور نمایهوار میتوان به این موارد اشاره

رابطه با هزینههای اجرای عملیات (امور کارمزدها)

صندوق ،تعریف شده است؟

دفاتر صندوق ،ثبت و نگهداری میشود؛ ولی در
دربرگیرنده بخش خصوصی و بخش

به استانها و دایره حسابرسی امور

بانک کشاورزی در حسابها (متناسب

با ماده  34و  35اساسنامه) اِ
عمال
ِ

بیمهای) و چهار پست کارشناسی زیر

نظر هر کدام از کارشناسان مسئول

حساب میشود

پیشگفته است.

صندوق بیمه را از دیگر شرکتهای
بیمهای ،متمایز میکند.

پیش از اینکه جویای وظایف حوزه

مالی صندوق بیمه شویم؛ اشاره

در زمینه فرایندها ،روندها و

بفرمایید که نظام مالی صندوق،

رویههای مالی در نظام مالی صندوق

دربردارنده چند حوزه است و آیا با

نیز ،توضیح دهید؟

شرکتهای بیمهای دیگر تفاوتی دارد؟

بهطورکلی ،صورتهای مالی اساسی،

نظام مالی صندوق بیمه ،دربرگیرنده

بر مبنای بهای تمامشده تاریخی ،تهیه؛

 4حوزه بهشرح زیر است که با دیگر

و در موارد مقتضی ،از ارزشهای جاری

شرکتهای بیمهای مطابقت دارد:

 -1حسابداری عملیات بیمهای؛

 -2حسابداری غیرعملیاتی؛

 -3حسابداری کارمزد (هزینه اجرای عملیات)؛

 -4پاسخگویی به دستگاههای نظارتی و تهیه

استفاده میشود.

کرد :همکاری در زمینه پیادهسازی راهبردهای

(استراتژیهای) صندوق بیمه کشاورزی؛ تهیه و
تنظیم خطمشیها ،سیاستها ،دستورالعملها و

در این میان ،درامد عملیاتی چگونه شناسایی و

منظور میشود؟

شناسایی درامد حقبیمه محصوالت دام ،طیور،

رویههای مالی؛ نظارت بر امور مالی و محاسباتی

آبزیان پرورشی ،زنبورعسل و کرم ابریشم و دیگر

ممکن است در همینجا این نکته را بپرسیم که

ضوابط و مقررات مربوط و صحت و سالمت آنها؛

در صورت و  365در مخرج کسر است) روز است

ادارهکل امور مالی ،از  4سیستم نرمافزاری

بر حفظ آنها؛ نگهداری و تحویل و تحول وجوه و

سیستم خزانهداری؛ سیستم حقوق و دستمزد

نگهداری حساب اموال دولتی و نظارت بر آن

زراعی ،باغی و منابع طبیعی ،درامد حقبیمه آنها

محاسبات ،سازمان بازرسی ،سازمان حسابرسی و

میشود .محاسبه الگوی خطر نیز ،بر اساس

مالی/محاسباتی ،بودجهای ،مالیاتی و بازرگانی؛ و

درامد عملیاتی به روش پیشگفته ،به حقبیمه

انواع گزارشها و صورتهای مالی.

از چه سیستمهای نرمافزاری ،استفاده میشود؟

اصلی ،دربردارنده :سیستم جامع حسابداری؛
و سیستم حسابداری پرداخت کارمزدها ،بهره

میگیرد که مورد نخست ،یعنی سیستم اصلی
حسابداری ،خود ،دربرگیرنده زیرسیستمهایی از
جمله فروش اقساطی ،سیستم مغایرت بانکی،
سیستم صحتسنجی

اطالعات بیمهگذاران،

سیستم قیمتتمام شده ،سیستم حسابداری
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که این ویژگی،

و نگهداری و تنظیم حسابها برطبق قوانین،
مسئولیت نگهداری اسناد و دفاتر مالی و نظارت

نقدینگیها و سپردهها و اوراق بهادار و تضامین؛

اموال؛ پاسخگویی به دستگاههای نظارتی (دیوان

مانند آن)؛ اجرای تکالیف قانونی درجشده در قوانین

تهیه گزارشهای درونسازمانی و برونسازمانی برای

استفادهکنندگان از آن گزارشها.

1
محصوالت و سازه گلخانهها ،به نسبت
(یک
365

که از تاریخ آغاز پوشش بیمهای و بهطور یکنواخت

طی دوره بیمهنامه ،میزان درامد ،اندازهگیری و

شناسایی میشود و در کشتهای پاییزه ،محصوالت

متناسب با الگوی وقوع خطر براوردی ،شناسایی

میانگین  5سال اخیر انجام میگیرد که در نهایت،
عاید شده و نشده و در حسابها به تفکیک ،منظور

میشود.

پـرونده ویـژه فصـل

نگاهی به ساختار ،عملکرد ،چالشها و دستاوردهای حوزه مالی صندوق بیمه کشاورزی
و در این فرایند ،میزان حقبیمه ،چگونه محاسبه

اساسنامه) هزینههای این وسایل و خدمات ازجمله

تعرفه حقبیمه تمامی محصوالت ،مطابق

خصوصی (دربردارنده ،کارمزد صدور بیمهنامه و

میشود؟

ماده  19آییننامه بیمه کشاورزی (مصوب مجمع
عمومی) به روش زیر ،محاسبه میشود:

ضریب هزینه اجرای عملیات × حداکثر تعهد
بیمهگر × ضریب خطر = کل حقبیمه

هزینه خسارت یا غرامت پرداختی و پرداختنی،

چگونه شناسایی میشود؟

کارمزد عملیات بیمه انجامگرفته از سوی بخش

کارمزد ارزیابی خسارت) ،پس از تأیید هیئتمدیره

تفاوتهای خاصی با نوع بیمهگری شرکتهای
بیمهای تجاری شده است.

آقای احمدینژاد ،ساختار حسابداری صندوق

بانک کشاورزی (بر اساس آییننامههای داخلی

بیمه کشاورزی چگونه است؟

این هزینهها پس از تصویب مجمع عمومی

تشریح و واکاوی میکنم تا این موضوع برای

بانک) در حسابها منظور میشود .گفتنی است،

صندوق ،به قطعیت میرسد.

بهجز مواردی که اشاره شد؛ دیگر رویههای مالی

من پاسخ این پرسش شما را در چند بخش،

خوانندگان ارجمند فصلنامه «بیمه و کشاورزی»

بهعنوان تنها نشریه تخصصی بیمه کشاورزی
کشور ،روشنتر و بهتر تبیین شود؛ ولی پیش از

هزینه غرامت (پرداختی و پرداختنی) محصوالت،

صندوق ،با دیگر شرکتهای بیمهای و استانداردهای

آن گفتنی است؛ بهطورکلی ،ساختار حسابها در

بیمهگذار و انجام رسیدگیهای الزم از سوی

نه؛ بقیه رویههای مالی صندوق ،مطابق عرف

براساس کد ملی اشخاص حقیقی و شناسه ملی

بهطور عمده ،پس از اعالم وقوع خسارت از سوی

ارزیابان و كارشناسان بیمه كشاورزی و مقامهای

مجاز مالی در ستاد صندوق بیمه ،محاسبه؛ و

مبلغ غرامت قطعی ،گزارش و در حسابها اِعمال

میشود .افزون بر آن ،برای خسارتهایی که تاریخ
وقوع آنها سال مالی مربوط بوده؛ ولی به مرحله

پرداخت نرسیده است؛ بهصورت براوردی تخمین و

در حساب ذخیره معوق ،منظور میشود.

حسابداری ،تفاوتی دارد؟

معمول در شرکتهای بیمهای دولتی است و
استانداردهای حسابداری نیز ،رعایت میشود.

صندوق بیمه ،مطابق با استاندارد  28حسابداری و
اشخاص حقوقی ،نگهداری میشود؛ بهگونهای که

تراز حسابهای یک شخص (حقیقی  -حقوقی) و یا

قرارداد بیمهنامه را میتوان بهصورت کامالً مجزا،

بدینترتیب ،مهمترین تفاوتهای صندوق با دیگر

گزارشگیری و ارائه کرد:

مهمترین تفاوتها با دیگر شرکتهای بیمهای

قراردادها در ادارهکل امور مالی :نخست ،مراتب

شرکتهای بیمهای و مصادیق آن چیست؟

تجاری بخش صنعت و خدمات را میتوانم در چند
دسته (بهشرح زیر) مورد اشاره قرار دهم:

 -1فرایند رسیدگی به اسناد و مدارک مالی و

به واحدهای داخلی ادارهکل مالی (حسابداری

عملیاتی ،غیر عملیاتی و دیگر موارد) توزیع میشود

در میان روندهای مالی صندوق ،موضوع کارمزد

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

و سپس از سوی کارشناسان مالی مرتبط ،مورد

این نکته ،در دو ماده  34و  35اساسنامه،

سال زراعی است؛ استخراج اطالعات مالی و ثبت

مطابق قوانین مالی و محاسباتی ،کارشناسی شده

کارگزاران ،چگونه است؟

مورد توجه قرار گرفته است .مطابق ماده 34
اساسنامه و نیز مصوبه مجمع عمومی صندوق،
برای جبران هزینههای انجامشده عملیات بیمهای

در بانک کشاورزی ،تا حداکثر معادل  4درصد از

حقبیمه دریافتی است که به حساب بدهی به بانک
کشاورزی ،منظور میشود .همچنین به استناد

ماده  35اساسنامه نیز ،در صورتیکه بخشی از
خدمات و وسایل مورد نیاز صندوق در ارتباط با
اجرای عملیات بیمه بوده باشد (افزون برماده 34

عملیات بیمه بخش کشاورزی که بر اساس

آن را در دفاتر و تنظیم گزارشهای مربوط به آن،

همواره دچار چالش میکند.

ممیزی و رسیدگی قرار میگیرد و نتایج آن نیز ،که
است؛ در قالب فرم طراحی شده (رسیدگی به اسناد
و مدارک مالی) تنظیم و ارائه میشود و در نهایت،

ب) عمده موارد و اقدام بیمهای در بخش

پس از جمعبندی از سوی ذیحساب و رئیس

و گیاهی) است؛ در صورتیکه موارد و اقالم

مدارک ،اِعمال حساب خواهد شد.

کشاورزی ،مربوط به جانداران (تولیدات دامی
بیمههای بخش تجاری ،بیجان هستند.

ادارهکل امور مالی ،در صورت مثبتبودن اسناد و
 -2فرایند حسابداری فروش :از آنجا که عملیات

ج) عوامل خطر و ریسکهای مرتبط در بخش

بیمه کشاورزی ،در چارچوب سامانه جامع عملیات

و نیز ،ویژگیهای خاص اقلیم کشور ایران ،باعث

میپذیرد؛ از همینرو متناسب با آن ،حسابداری

کشاورزی ،در مقایسه با بخش صنعت و خدمات

بیمهگری ( )csبهصورت کامالً مکانیزه صورت
عملیاتی نیز ،کامالً مکانیزه انجام میگیرد .با توجه
به دو فرایند اصلی عملیات بیمهگری (یعنی صدور

بیمهنامه و ارزیابی خسارت و پرداخت غرامت)،

تمام عملیات حسابداری مرتبط با آنها در قالب

نرمافزار سامانه جامع ( )csطراحی و استقرار
یافته است؛ بهگونهای که بهمحض ارائه سفارش
از سوی بیمهگذار ،مورد بیمهای و نوع بیمهنامه

و چگونگی تسویهحساب آن در قالب پیشفاکتور

تعبیه میشود و بهصورت برخط ( )onlineبراساس

تعرفههای مصوب ارائهشده در سامانه جامع ()cs
و تعیین مقادیر سهم دولت و سهم بیمهگذار و

واریز وجه نقدی ،بیمهنامه درخواستی در سامانه،
معتبر (در اصطالح ،فعال) و صادر میشود و

همزمان ،تمامی سرفصلهای مربوط به عملیات
حسابداری،

مطابق

با

آرتیکلهای

حسابداری

تعبیهشده در سامانه جامع ( )csاِعمال میشوند.
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 -3فرایند ارزیابی خسارت و پرداخت غرامت:

ادارهکل سرمایه انسانی و پشتیبانی انجام

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

ارزیابی خسارت از سوی کارشناسان و عوامل

بهصورت نیمهمکانیزه در حسابهای مربوط،

حسابهای فیمابین با بانک کشاورزی ،گزارش

پس از اعالم خسارت از سوی بیمهگذار ،مراحل
مربوط براساس دستورالعملها انجام میگیرد

که در نهایت ،به تأیید مقام مجاز مالی میرسد

و بهصورت مکانیزه ،مبلغ غرامت ،اعمال حساب

میشود و غرامت تأییدشده بر اساس آرتیکلهای
حسابداری مرتبط ،در نهایت ،به حساب طلب

بیمهگذار ،منظور؛ و به آنان تأدیه خواهد شد .این
ادارهکل نیز ،پس از تأمین منابع مالی (متناسب
با میزان نقدینگی) ،نسبت به پرداخت غرامتها در
وجه بیمهگذاران آسیبدیده ،اقدام میکند که

خوشبختانه در سه سال گذشته ،همه غرامتها

اعمال حساب میشود.

«مطلوب» دریافت شده است.

نظام دیگر حسابرسی که در بند  9ماده 20

درباره هزینههای اجرای عملیات یا حسابداری

اساسنامه صندوق ،جزء وظایف و اختیارات

در زمینه فرایند حسابداری کارمزد (هزینه اجرای

که همهساله از سوی یکی از مؤسسههای عضو

عملیات بیمهگری صدور بیمهنامه (فروش)،

در معاونت خدمات بیمهای بانک کشاورزی

کارمزد ،فرایند چگونه است؟

عملیات) ،بهطور مختصر میتوان گفت :کارمزد
پیوست فنی ،پایش ِفنولوژی و ارزیابی برپایه مبانی
محاسباتی و شاخصهایی در بستر سامانه جامع

هیئتمدیره صندوق بوده ،حسابرسی داخلی است
جامعه حسابداران رسمی ،با استقرار حسابرسان

ِ
مورد حسابرسی
استانها ،عملیات بیمه کشاورزی،

قرار میگیرد و درنهایت ،آنها هم گزارش ماهانه

بیمه کشاورزی ،محاسبه میشود و پس از تأیید

خود را به ادارهکل نظارت و ارزیابی ارائه میکنند.

گفتنی است ،در هر کجای مهین عزیزمان،

بیمه بر اساس دستورالعملهای ابالغی ،معاونت

صدور حکم امور ذیحسابی و با تعیین ذیحساب،

خسارت مورد بیمهای بهوسیله ارزیابان مربوط،

به پرداخت کارمزد مربوط ،در قالب سیستمهای

بهصورت مستمر و هفتگی ،پرداخت شده است.

بیمهنامهای از سوی کارگزاران صادر شود و یا

مورد تأیید قرار گیرد؛ بیدرنگ (بالفاصله) بهصورت

مکانیزه در حسابهای صندوق بیمه (بهصورت

متمرکز) منظور میشود.

در مورد «فرایند حسابداری غیرعملیاتی» و

هزینه اداری و تشکیالتی صندوق ،وضعیت چگونه

است؟

بهطورکلی ،هزینه اداری و تشکیالتی صندوق

بیمه کشاورزی را میتوان در چند دسته ،مورد

اشاره قرار داد:

کمی و کیفی از سوی ادارات کل فنی ستاد صندوق
خدمات بیمهای بانک کشاورزی هر استان ،نسبت

( )csو لیمت (سامانه بانک کشاورزی) اقدام میکند.

گفتنی است ،وزارت امور اقتصادی و دارایی ،با

نظارت حین اجرای عملیات بیمهای و غیربیمهای را
پیش از پرداخت هرگونه هزینه ،انجام میدهد.

بیگمان ،یکی از مهمترین مسائل هر نهاد مالی

ساختار حسابرسی در صندوق بیمه کشاورزی

و اقتصادی ،مسئله منابع مالی آن است .لطفاً

نظام حسابرسی صندوق ،دربردارنده دو نوع

اینکه چگونه تأمین و مدیریت میشود؟

نظام حسابرسی عملکرد ،براساس استانداردهای

برای حقبیمه از بیمهگذاران دریافت میشود.

حسابرس مستقل و بازرس قانونی انجام میگیرد.

دولت (از راه بودجه ساالنه) فراهم میگردد که

چگونه است؟

حسابرسی داخلی و عملکرد است:

حسابرسی ،از سوی «سازمان حسابرسی» بهعنوان

سپس آنها ،اصل گزارش حسابرسی خود را به

درباره منابع مالی صندوق بیمه توضیح دهید و

منابع مالی صندوق ،وجوهی است که صرفاً

همچنین ،بخشی از حقبیمه نیز ،از سوی

هماکنون ،میانگین حقبیمه سهم دولت55 ،

 -1هزینههای مرتبط با قراردادهای منعقدشده

اعضای مجمع عمومی صندوق و دستگاههای

آموزشی ،تحقیقاتی و پژوهشی و مشاوران

سازمان بازرسی کل کشور ،سازمان امور مالیاتی

پیشبینینشده (غیرمترقبه) باعث شود؛ خسارت

همین راستا در  5سال گذشته ،گزارش سازمان

پوشش بیمهای باشد؛ دولت از محل بودجه در

پیمانکاران و تأمینکنندگان
و

پشتیبانی

صورتحساب).

(با

ارائه

کاال ،خدمات

صورتوضعیت

و

 -2هزینه حقوق و دستمزد پرسنلی که در قالب
سیستم نرمافزاری منابع انسانی بانک کشاورزی
(طبق تبصره ماده  27اساسنامه) عیناً مطابق

رویهها و دستورالعملهای بانک ،انجام میپذیرد.

 -3خرید کاال و خدمات که از سوی کارپردازی،
در قالب سیستم تجارت الکترونیکی دولت و
بر اساس قانون مناقصات در سقف معامالت

متوسط و جزئی صورت میگیرد.

 -4خریدها و هزینههای جزئی در قالب

تنخواهگردان

ادارهکل

سرمایه

انسانی

و

پشتیبانی در حسابهای مربوط ،ثبت و نگهداری
میشود .در بخشی از هزینههای صندوق نیز

که مربوط به تعمیرات اساسی ساختمان اداری
صندوق است؛ پس از طی مراحل قانونی (قانون

مناقصات) و طرح آن در کمیسیون معامالت،
با انعقاد قرارداد و ارائه صورتوضعیت از سوی

پیمانکاران و تأیید دستگاه نظارت که بهوسیله
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میپذیرد؛ تمامی عملیات حسابداری یادشده

بند مربوط به آثار محدودیت رسیدگی در زمینه

نظارتی دیگر ،مانند دیوان محاسبات کشور،

و دیگر مراجع استفادهکننده ،ارائه میدهند .در

حسابرسی درباره صورتهای مالی صندوق بیمه،

درصد و میانگین حقبیمه سهم بیمهگذار45 ،
درصد است .از سویی ،در مواردی که حوادث

پدیدآمده ،بیشتر از موارد پیشبینیشده در
اختیار خود و موضوع مفاد ماده  33اساسنامه

پـرونده ویـژه فصـل

نگاهی به ساختار ،عملکرد ،چالشها و دستاوردهای حوزه مالی صندوق بیمه کشاورزی
غیرمستقیم» یا ناوابسته به ساختار درونی
و برگرفته از بیرون از سازمان ،برشماریم و

دستهبندی کنیم؛ صندوق بیمه با چه «چالشهای
مستقیم مالی» روبهروست؟
در

زمینه

چالشهای

مالی

مستقیم

یا

درونسازمانی صندوق ،میتوانم به مشکلهای مالی
برگرفته از مواردی همچون :تماممکانیزه نبودن

(دستیبودن) بخشهایی از عملیات حسابداری
قیمت تمامشده بهدلیل استفاده ناکارامد از رایانه،

تقویتنشدن نظام و انضباط مالی ،تغییر دیدگاه
مدیران در زمینه حوزه مالی و مواردی مانند آن
اشاره کرد که البته میتوان بهطور مصداقی آنها

را بهصورت زیر ،دستهبندی کرد:

 -1نبود شفافیت کامل در صورتهای مالی؛

 -2تأثیر منفی نبود رقابت در بیمه کشاورزی؛
 -3کفایتنکردن منابع مالی؛

صندوق ،پرداخت را انجام میدهد .همچنین یکی

در این زمینه ،مصداق و نمونهای را هم

از محل سود سپردهگذاری مربوط به سرمایه اولیه

برای نمونه ،در  5سال اخیر ،برای اقالم درجشده

دیگر از منابع تأمین مالی جزئی صندوق بیمه نیز،
صندوق ،نزد بانک کشاورزی است.

میتوانید اشاره کنید؟

در صورتهای مالی صندوق ،کامالً و بهروشنی
مشاهده میشود که پرداختنشدن بموقع

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

حقبیمه سهم دولت در هر سال ،به افزایش

پیشنهادی که برای تقویت بنیه مالی صندوق

بیمهگذاران و در پی آن ،افزایش زیان انباشته

مالی صندوق ،پایدار و مؤثر باشد؛ بهرهگیری

نارضایتی بیمهگذاران در زمینه دریافت غرامت خود

بنیه مالی صندوق ،چه میتوان کرد؟

به نظر میرسد و میتواند در تجهیز منابع

از الگوهایی مانند روش تأمین منابع مالی در

شهرداریهاست که در آن ،از راه قانون ارزش
افزوده با عنوان عوارض قانونی ،بنیه مالی ،تقویت

میشود .به دیگر سخن با استفاده از این مدل ،از
راه قانون مالیات بر ارزش افزوده ،مبنی بر اینکه

هنگام خرید و فروش کاالها و خدمات مرتبط با

بخش کشاورزی ،میتوان  Nدر هزار آن را برای

تقویت بنیه مالی صندوق ،منظور کرد تا در

ِ
دادن (وقوع) حوادث پیشبینینشده
هنگام رخ
ِ
(غیرمترقبه)

به

بیمهگذاران

خسارتدیده ،غرامت پرداخت شود.

و

کشاورزان

هزینه تأمین مالی و پرداختنشدن بموقع غرامت
صندوق بیمه ،انجامیده است و در نتیجه،

و در نهایت ،کاهش ضریب نفوذ بیمه را در پی
داشته تا جایی که در هر  5سال اخیر (منتهی به

سال  ،)1399مبلغ نزدیک به  24،377میلیارد ریال
کسری منابع ،ناگزیر از سوی بانک کشاورزی ،تأمین

مالی شده است.
چه

چالشهای

دیگری

بهطور

کلی

و

بهصورت غیرمستقیم (برونسازمانی) حوزه مالی
صندوق بیمه را زیر تأثیر قرار میدهد؟
ساختار نامناسب صنعت بیمه؛

تســـری قوانین متعــــدد غیـــــر مالی بر
ّ

شرکتهای بیمه (به دیگرسخن ،بیمهگری با

چه چالشهایی در زمینه تأمین منابع مالی از
مهمترین چالش ،تأمیننشدن یا بموقع

کار انجام شود؛ زیرا بوروکراسی یا دیوانساالری

تأمیننشدن منابع مالی از سوی دولت است که

نیست و باید با قانون تجارت و قانون بیمه این
اداری ،مانع ایجاد میکند).

طبق تبصره ذیل ماده  32اساسنامه صندوق،

وجود دستگاههای نظارتی متعدد؛

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

شرایط نابرابر در بازار بیمه (فعالیت نداشتن

بخشی از حقبیمه بیمهگذاران را باید دولت پرداخت

تصویب تعرفههای بیمه محصوالت کشاورزی،
از سوی کمیته فنی و مجمع عمومی صندوق،

مشخص و مصوب میشود.

 -5نبود هماهنگی در تهیه و تنظیم بودجه و

استقرار سیستم بودجهریزی عملیاتی

 -6شمول قوانین و مقررات مالی متعدد.
اگر ممکن است؛ درباره هرکدام از این مواردی که

نام بردید؛ توضیح مختصری بدهید؟

 )1نبود شفافیت کامل در صورتهای مالی:

بهطورکلی ،صورتهای مالی ،دربردارنده :صورتحساب
سود و زیان ،ترازنامه ،گردش وجوه نقد ،صورت سود
و زیان جامع و سود (زیان) انباشته و یادداشتهای
مرتبط با آن است که شفاف بودن اطالعات

درجشده در آنها ،بستگی به عواملی همچون:
مستند بودن ،قابل رسیدگی و اثبات بودن ،قابل

اعتماد بودن ،مربوط بودن ،بموقع بودن ،صحیح
بودن و قابل مقایسه بودن ،دارد.

مقررات مالی و محاسباتی دولتی ،قابل پرداخت

سوی دولت وجود دارد؟

 -4باالبودن قیمت تمامشده (هزینه) خدمات؛

محدودیت اختیارات مدیران؛

بخش خصوصی)

چنانچه چالشهای پیشگفته را «چالشهای

در مجموع میتوان عوامل شناساییشده برای

نبود شفافیت کامل در صورتهای مالی را بهشرح

زیر ،برشمرد:

نبود استاندارد حسابـــداری قیمت تمامشده

مناسب برای فعالیت شرکتهـــای بیمه بهطور

جـــامع شامـــل هر یک از مــــوارد بیمـــــهای؛
نبـــود هماهنگی در طبقهبنـــدی اطالعـــات

بهصورتی یکنـــواخت در گزارشها و صورتهــای
مالی؛

بهکارنبردن روشهای حسابداری یکنواخت در

ثبت ،طبقهبندی ،خالصهکردن و تجزیهوتحلیل

صورتهای مالی؛

استفاده نکردن از روشهای محاسباتی و

براوردی هماهنگ در تهیه صورتهای مالی؛

استفادهکردن از فرم صورتهای مالی متفاوت

در شرکتهای بیمه و افشای اطالعات مربوط به
آنها بهصورتی ناهماهنگ؛
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تهیه و تــدوین نشدن آییننامه الزم برای

تهیه صـــورتهای مـــالی و چگــــونگی تفکیک

فعالیت بیمههای محصوالت کشاورزی.

 )2تأثیر منفی نبود رقابت در بیمه محصوالت

کشاورزی :این مورد ،بویژه در بخش فنی و شبکه
فروش ،بهچشم میخورد .همچنین توجهنکردن به

اهمیت مدیریت وجوه نقد در بخشهای فنی ،مالی

و نمایندگان ،از جمله وصول بموقع حقبیمه و

پیگیری یا تعیین تکلیف حقبیمههای معوق نیز ،در

همین راستاست.

 )3کفـایت نکردن منابع مالی :مهمترین منابع

مـــالیشرکتهای بیمـــه ،عبـــــارت است از:سرمایه،

ذخایر فـــنی ،اندوختــههای قانونی و سرمایهای که
کفــــایت این منابع ،ارتبــــاط مستقیـــم با بازدهی

و اداره بهینه آنهــــا دارد و منظور از کفایت منابع،
ارتباط منطقی میان منابع مالی و تعهــــدات

پذیرفتهشده شرکتهای بیمه و ســـود مورد انتظار
برای صاحبان سهام است .در این زمینه ،عوامل
اساسی در کفایتنکردن منابع مالی شرکتهای بیمه
نیز ،بدینشرح است:

کمبــــــــود سرمـــــایه و اندوختـــــــههـــــای

شرکتهای بیمه در مقایسه با حجم عملیات و
تعهدات پذیرفتهشده آنان؛

ضعف سیستم مدیریت وجوه نقد و از دست

دادن سود برگرفته از وجوه نقد بدون استفاده
در جریان عملیات؛

درست و دقیق بهای خدمات با استفاده از روشها

فرمت شرکتهای دولتی (غیربیمهای) در نظام

و دیگر عوامل هزینهای مستقیم و غیرمستقیم

بوده که بهطور عمده نیز ،با سرفصلهای متناسب

و استانداردهای متداول همچون :دستمزد ،سربار
است .در این راســــتا میتوان بهطورکلی ،عوامل

اصلی باالبودن هزینه خدمات را بهشرح زیر،

دستهبندی کرد:

باال بودن هزینههای مستقیم بیمهگری در

بخش صدور بیمهنامهها و پرداخت خسارتها با

توجه به سیستمهای اجرایی سنتی؛

 )4باال بودن قیمت تمامشده (هزینه) خدمات:

از شمول قوانین و مقررات مالی متعدد بهعنوان
تسرییافتن بخشی
یکی از چالشهای بخش مالیّ ،

شرکتهای بیمه ،بهدلیل نداشتن منابع مالی
کافی (سرمایه و ذخایر)؛

باال بــــــودن هزینههـــای اداری و پرسنـــلی،

بهدلیل

ارتقا نیافتن سیستمهای

اجرایی

شرکتهای بیمه از وضعیت سنتی به روشهای
نوین مکانیزه و کمهزینه؛

پرداخت هزینههای (کمکهای) نامتعارف از

جمله :عوارض شهرداریها و مواردی مانند آن.

 )5نبود هماهنگی در تهیه و تنظیم بودجه

(استقرار نیافتن سیستم بودجهریزی عملیاتی):
بودجه را میتوان فرایند و برنامهای مالی برشمرد

که مبنای نظارت در زمینه انجام درست ،بموقع و
اقتصادی هدفهای سازمان است .تهیه و تنظیم

بودجه مناسب و بررسی انحرافات مساعد و
نامساعد عملکرد با آن نیز ،امکان دستیابی به

تضعیف منابع مالی بهدلیل زیان فنی در

منظور از بهای تمامشده (هزینه) خدمات ،محاسبه

عملکردی ،پدید آورده است.

 )6شمول قوانین و مقررات مالی متعدد :منظور

ماهیت فعالیت این شرکتها ،موجب محدودیتهای

با توجه به کفایت نکردن ظرفیت نگهداری

فرم هماهنگ گزارش بودجه ،طبقهبندی اطالعات

عوارض و مانند آنها در سالهای اخیر.

مشکلهایی را در تطبیق سرفصلهای بودجه و

باال بودن هزینه خرید پوششهای بیمه اتکایی

بازده ناکافی منابع مالی در بازار سرمایه در

برخی از رشتهها و پرداختهای نامتعارف مالیات،

استاندارد  28حسابداری ،مطابقت نداشته و

از قوانین ،مقررات ،مصوبات ،بخشنامهها و مانند

هدفها را فراهم میسازد .لزوم هماهنگی در

سالهای اخیر؛

سامانهای بودجهای سازمان برنامه و بودجهای

تهیه و تنظیم بودجه هم ،به عواملی از جمله:
بهصورتی هماهنگ با اطالعات صورتهای مالی و

رعایت روشها و فرمولهای یکنواخت در محاسبات

و براوردهای بودجه ،بستگی دارد.

گفتنی است ،ساختار بودجه صندوق ،در قالب

آن ،به شرکتهای بیمه دولتی است که با توجه به

تصمیمگیری و به دنبال آن ،کاهش بازدهی و

کارایی این شرکتها شده و رقابت با بخش خصوصی
را هم به لحاظ عملیاتی و هم از جهت تأمین نیروی

انسانی کارامد ،ناممکن میسازد.

مهمترین قوانینی که در صندوق بیمه کشاورزی

و دیگر شرکتهای بیمه ،جاری و الزم االجراست،

چیست؟

قانون تأسیس بیمه مرکـــزی ایران و بیمهگری؛

که در تاریخ  1350/3/30به تصویب رسیده است
و بهموجب آن ،شورای عالی بیمه ،بهعنوان

باالترین مرجع سیاستگذاری صنعت بیمه،

آییننامههای الزم را در بخشهای مختلف ،برای
تنظیم ،تعمیم و هدایت امر بیمه ،تصویب

میکند.

قانون تجارت؛

قانون مالیاتهای مستقیم و قانون مالیات بر

ارزش افزوده؛

قانون دیوان محاسبات کشور و محاسبات

عمومی؛

قانون بازرسی کل کشور؛

قانون برنامههای پنجساله (اول ـ دوم ـ سوم –

چهارم -پنجم  -ششم)؛

قانون بودجه و ضوابط اجرایی آن؛

قانون برگزاری مناقصات؛

قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت؛

و البته بهطـــور 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؟

چنانکه گفته شد؛ در سه سال نخست از 5

سال اخیر (منتهی به  ،)1399صندوق بیمه،
دارای گزارش مقبول (بدون بند حسابرسی) و دو
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پـرونده ویـژه فصـل

نگاهی به ساختار ،عملکرد ،چالشها و دستاوردهای حوزه مالی صندوق بیمه کشاورزی
سال آخر ،با توجه به حسابهای فیمابین با بانک

درامد مشمول مالیات قرار نگیرد و در نهایت ،پس

است .همچنین در زمینه اقدامها و شرایط

صدور بخشنامهای از سوی سازمان امور مالیاتی

کشاورزی ،دارای گزارش همراه با بند محدودیت
صندوق ،بهطور نمایهوار میتوان به مواردی
همچون :تهاتر  70هزار میلیارد ریال بدهی دولت به

صندوق؛ بخشنامه مالیاتی در زمینه ارزش افزوده

سهم دولت؛ مکانیزهکردن امور بیمه و راهاندازی
سامانه cs؛ ساختار حسابها که بر اساس کدملی

از مکاتبات و پیگیریهای صورتگرفته ،منجر به
خاص حقبیمه سهم دولت شد که در حسابرسی

مالیاتی ،مشمول مالیات ارزش افزوده نشود .در

این راستا یادآوری میشود؛ تا پایان سال ،1397

بیش از  6000میلیارد ریال مالیات ارزش افزوده

حقبیمه سهم دولت ،از نیمه دوم سال 1387

بیمهگذاران است؛ احصای بودجه مستقل برای

تا کنون با احتساب جرائم آن ،مورد اعتراض قرار

در چند سال اخیر؛ گزارش توجیهی افزایش

به نتیجه مطلوب رسید و مبلغ یادشده ،در وجه

صندوق بیمه کشاورزی؛ پرداخت بموقع خسارتها

سرمایه به تأیید بازرس قانونی به مبلغ یک

میلیارد ریال که در بودجه سال مالی  99لحاظ
شده است؛ ساماندهی پرداخت کارمزد کارگزاران

بخش خصوصی در سامانه جامع و در نهایت،
نداشتن هیچگونه پرونده مالی در دستگاههای

نظارتی اشاره کرد که از عمدهترین اقدامها و
دستاوردهایی است که در این زمینه ،وجود دارد.

گرفت و با پیگیریها و ارائه لوایح مالیاتی ،درنهایت

سازمان امور مالیاتی پرداخت نشد.

براساس قانون رفع موانع تولید و آییننامههای

اجرایی ،حدود  70،000میلیارد ریال مانده بدهی
دولت به صندوق تا پایان سال  1394با طلب بانک

کشاورزی (پس از حسابرسی ویژه از سوی سازمان
شده و در نهایت ،بدهی دولت به صندوق بیمه و
کاهش یافته است .همچنین در سال  ،1399در

بهطورکلی ،هرچه تعداد کشاورزان بیمهشده،

مورد ارائه بدهی دولت به صندوق بیمه ،پس از

دقت پیشبینی خسارتهای احتمالی باالتر میرود و

امور اقتصاد و دارایی (دستورالعمل جدید معاونت

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

کاسته خواهد شد.

پیگیریهای فراوان ،با دریافت مجوز الزم از وزارت
نظارت مالی و خزانهداری) برای سالهای  96 ،95و

 97با انعقاد قرارداد حسابرسی ویژه با سازمان
حسابرسی و ارائه اطالعات مالی به سازمان

مذکور ،در نهایت گزارش حسابرسی ویژه برای سه

عملکرد حوزه مالی صندوق را بهطورکلی چگونه

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

صندوق ،بویژه در سالهای اخیر ،چه مواردی بوده

قانونی بهمنظور تصویب هیئت وزیران ،اقدام الزم،

ارزیابی میکنید و دستاوردها و موفقیتهای

است؟

از سازمان حسابرسی ،دریافت و برای طی مراحل
انجام گرفته است.

الف -نخست در زمینه امور مالیاتی و قانون

ج -از سال  ،1394با ابتکار جدید صندوق بیمه

سال  1387اجراییشده است ،باید عرض کنم:

بدهی حقبیمههای سال زراعی جدید بیمهگذاران

مالیات و عوارض ارزش افزوده که از نیمه دوم

ر
در تأمین بخشی از منابع مالی ،اقدام به تهات ِ

حقبیمه دریافتی (سهم کشاورز و سهم دولت)

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

معاف نشده بود؛ از همینرو با توجه به رسیدگی

 17،264میلیارد ریال طلب غرامت بیمهگذاران با

در قانون یادشده ،از شمول آن قانون ،خارج و

سازمان مالیاتی در سال  89و مطالبه مالیات و
عوارض ارزش افزوده از زمان اجراییشدن قانون
(نیمه دوم سال  ،)1387تمامی حقبیمههای سهم

بیمهگذار و سهم دولت ،مشمول مالیات شده و
از سوی آن سازمان ،مورد مطالبه قرار گرفت که

پس از طی مراحل و فرایند دادرسی مالیاتی از
راه مرکز مالیاتی دادخواهی مالیاتی ( 251مکرر)
حقبیمه سهم بیمهگذار از نیمه سال  1387تأیید

شد تا حقبیمه سهم دولت نیز ،در محاسبه

آنها ،میتوان زمینه بهبود وضعیت موجود

شرکتهای بیمه دولتی،

ازجمله صندوق بیمه

کشاورزی را در موارد گوناگون ،بویژه در جهت

گسترش و توسعه خدمات بیمهای ،فراهم کرد که
آنها را در سه دسته تشریح میکنم:

الف) راهکارها و پیشنهادهای مربوط به اصالح

قوانین و مقررات:

معافیت شرکتهای بیمه از شمول قوانین

به صندوق بیمه ،برای حقبیمه است .همچنین

مالی صندوق بیمه (ترازنامه) ،میزان بدهی دولت

کشاورزی ،بر چه اساس است و در چه صورت

هم به میانگین بیمهشده واقعی ،نزدیک خواهد

راهکارهای مختلفی وجود دارد که به کمک

اصالح اساسنامه شرکتهای بیمه ،متناسب با

طلب بانک کشاورزی از صندوق ،به همین میزان

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

چه راهکارها و پیشنهادهایی دارید؟

ب -یکی از اقالم اصلی تشکیلدهنده وضعیت

پرسش اندکی متفاوت با پرسشهای پیشین

زیان مالی کمتری در پی خواهد داشت؟

رویارویی با چالشها و مشکلها و برونرفت از آنها،

مالی و نظارتی متعدد و اداره آنها براساس

حسابرسی و تصویب هیئت محترم وزیران) تهاتر

اینکه ،دقت پیشبینی خسارتهای احتمالی بیمه

در پایان ،با توجه به آنچه گفته شد؛ برای

این راستا و در  5سال گذشته ،در مجموع ،به مبلغ
بدهی حقبیمه ،تهاتر شده است .در صورت

انجامنگرفتن این موضوع؛ باید به همین میزان

قانون تجارت و اساسنامه مصوب آن شرکت؛
قانون تجارت و قانون بهرهوری کشاورزی؛

ب) راهکارهـــــا و پیشنهادهــــای مربــــوط به

شورای عالی بیمه؛

تشکیل کمیته مالی صنعت بیمه ،بهعنوان

کمیته فرعی شورایعالی بیمه؛

تصویب آییننامه شیوه تنظیم صورتهای

مالی از سوی شورای عالی بیمه ،دربردارنده:
 -فرم صورتهای مالی

 -شیوه طبقهبندی اطالعات در صورتهای

مالی

 -روشهای حسابداری ،محاسباتی و براوردی

 -بازنگــــری در آییننامــــه سرمایهگـــــذاری

شرکتهای بیمه (مصوب شورای عالی بیمه)
 -اصالح آییننامه ذخایرفنی

 -اصالح آییننامـــــه نمایندگی (حقیقی و

حقوقی) ،پرداخت کارمزد و هزینه صدور،

مشارکت در منافع نمایندگان

 -اصالح تعرفهها در رشتههای مختلف بیمهای

ج) راهکارها و پیشنهادهای مربوط به مجمع

عمومی:

افزایش سرمایه شرکتهای بیمه دولتی از دو

راهکار:

 -1پرداخت از سوی دولت؛

 -2تجدید ارزیابی داراییها.
«با سپاس از همراهی شما»

مبلغ از بانک کشاورزی با نرخ  18درصد ،منابع

جدیدی دریافت ،و غرامت بیمهگذاران ،پرداخت

میشد و سپس ،باز هم به همین مبلغ ،زیرعنوان
حقبیمه از بیمهگذاران دریافت میگردید .اثر این
ابتکار نیز ،سود  18درصدی برگرفته از این مبلغ ،به

میزان  3هزار میلیارد ریال صرفهجویی هزینههای

تأمین مالی است.
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(مقالههایعلمی)

بررسی و امکانسنجی
بهکارگیری بالکچین در صنعت بیمه
علیرضا جویبار  ،امیرعلی عبادی

*

بازنگری و تکمیل :حسین رسولاف
چکیده

فناوری «بالکچین» را انقالب سوم (پس از پدیدآمدن کامپیوتر و اینترنت)

زیادی از نوآوریهای خارجی است .ظرفیتهای این نوآوریها نیز ،بهطور عمده،

یکی از اثرهای فناوری بالکچین است .بیگمان ،یکی از بخشهایی که میتواند

نهادهای خدمات مالی ،توان بهرهگیری درخور توجه از ظرفیت نوآوریها را

در گستره فناوری اطالعات ،مینامند .تحول الگوهای کنونی در این گستره نیز،
از مزیتها و توانمندیهای کاربردی بالکچین بهرهمند شود ،صنعت بیمه است.
کاربرد فناوری بالکچین در این صنعت ،بهدلیل نیاز به هماهنگی و همکاری

میان چند واسطه ،که هر یک انگیزه و نیازهای متفاوتی دارند؛ بسیار اثربخش
و سودمند است .یکی از مهمترین چالشهای صنعت بیمه ،پیچیده بودن و
زمانبر بودن فرایندهاست که با بهرهمندی از فناوری بالکچین ،این چالشها نیز،

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

ندارند .در این میان ،یکی از مهمترین نوآوریها« ،فناوری بالکچین 1یا زنجیره

بلوک» است که هماکنون ،نهادهای خدمات مالی تالش میکنند تا هم رابطه

محتاطانهای با این فناوری داشته باشند و هم از سودمندیهای (منافع) بیشمار
آن بهره گیرند« .صنعت بیمه» نیز بهعنوان یکی از مهمترین نهادهای خدمات
مالی ،در پی بهرهمندی حداکثری از این فناوری است.

تا حد زیادی تعدیل میشوند .فناوری بالکچین ،مانند دیگر فناوریهای نوین،

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

که بهکارگیری این فناوری در فرایندهای پذیرش ،صدور و خسارت ،میتواند

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

دارای برتریها و کاستیهایی است .بررسی توانمندیهای بالکچین نشان میدهد
دقت و سرعت را در فرایندهای یادشده ،بهطور چشمگیری افزایش دهد .این

ِ
نبود تقارن اطالعات و مخاطرههای اخالقی
ویژگی سبب میشود که مسئله

در صنعت بیمه و فرایندهای آن ،به حداقل برسد .پیادهسازی درست فناوری
بالکچین در صنعت بیمه ،میتواند نقش بسزایی در افزایش اعتماد عمومی

نسبت به صنعت بیمه ،دقتافزایی فرایندها ،قیمتگذاری بهینه ،براورد خسارت
درست و منطقی و خدمترسانی و شناسایی بیمهگذاران کمریسک ،بازی کند.
همچنین بالکچین ،بهعنوان یک فناوری دیجیتالسازی ،سودمندیهای راهبردی

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

کلیدواژهها:

فناوری بالکچین ،اینشورتک ،صنعت بیمه ،بلوک ،قرارداد هوشمند.

مقدمه

در دهههای اخیر ،با توجه به تحوالت گوناگون اقتصادی ،اجتماعی و فناورانه

(تکنولوژیکی) ،مانند افزایش شهرنشینی ،تغییر در الگوی مصرف و میزان
مصرفگرایی و افزایش نفوذ و بهرهگیری از فناوریهای نوین ،زندگی انسان نیز،
با چالشها و مسائل جدیدی در زمینه سبک زندگی و محیطزیست روبهرو شده

است .پدیدههایی مانند چاقی و پیری جامعه ،کمبود منابع آبی پایدار ،تغییرات
آبوهوایی ،آلودگی هوا ،ایمنی و امنیت غذایی و پسماند در دهههای اخیر ،به

شخصی و تراکنشها را در محیطی امن فراهم میسازد؛ هنوز در آغاز راه قرار
نشده است؛ ولی توانمندیهای نهفته (پتانسیلها) و توانمندیهای نمایان و
کاربردی این فناوری در گستره ارائه خدمات بیمهای ،چنان برای شرکتهای بیمه

و برای مشتریان درخور اهمیت است که بزودی کاربرد این فناوری بهصورت
گستردهتری در سطح جهانی ،پراکنش و گسترش خواهد یافت.

توانمندی بالکچین برای حفظ امنیت اطالعات و به اشتراکگذاری کامالً

امن اطالعات در میان شرکتها ،دو دلیل مهمی است که این فناوری پیشرفته
زدودن مشکلها و چالشهای صنعت بیمه ،نسبت به دیگر
را برای کمک به
ِ

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

و امکانسنجی بهرهگیری از این فناوری در صنعت بیمه ،پرداخته شده است.

یادآوری میشود ،سازماندهی مقاله پیشرو ،به این صورت است که نخست،
بهطور فشرده صنعت بیمه ،معرفی و تاریخچه کوتاهی از آن بیان میشود.

سپس در بخش دوم ،تعریف بالکچین ،طبقهبندی آن و تفاوت آن با پایگاه داده
سنتی ،ارائه خواهد شد و پس از آن ،لزوم استفاده از بالکچین در صنعت بیمه،
همراه با تحلیل  SWOTبه تفصیل بیان میشود و سرانجام ،بخش چهارم نیز،

به جمعبندی و نتیجهگیری ،اختصاص مییابد.

 -تعریفها و اصطالحها

برای بررسی توانمندیهای کاربردی و توانمندیهای نهفته و درخور بهرهگیری

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

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

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

میشود:

قرار میدهند .با این همه ،چالشهای پیشگفته ،در جای خود ،پارادایم جدیدی از
(.)7
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یکی از چالشهای اساسی نهادهای خدمات مالی ،روبهرو بودن با تعداد

* بهترتیب:مدیرمحصولومدیرعاملشرکترایانشامیدپیشروفناوران.

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

1- Block Chain

رهـاورد دانـش و پژوهـش (مقـالههای علـمی)

بررسی و امکانسنجی بهکارگیری بالکچین در صنعت بیمه
فناوری مالی:2

«فناوری مالی» که به اختصار «فینتک» نامیده میشود؛ از دیدگاه اقتصادی،

نوعی صنعت بهشمار میرود که از مجموعهای از شرکتها با هدف بهبود عملکرد

خدمات مالی با کمک فناوری ،تشکیل شده است .بهصورت کلی ،شرکتهای
فناوری مالی« ،استارتآپ»3هایی نوپا هستند که میکوشند تا واسطهها را

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

میدهد تا جایگاه اکثریت گرههای شبکه را منعکس کند.

ذخیرهسازی:

گرهها میتوانند بهصورت منفعالنه ،یک نسخه از بالکچین را ذخیره کنند

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

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

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

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

کمتری به نرمافزارها دارند؛ به چالش بکشند .مرکز تحقیقات بالکچین ،فناوری
جامعتر میشود و به موارد دیگری هم ،تعمیم مییابد و از سویی ،همچون
تازهواردهای جهان اقتصاد ،با بازیگران موجود در بخشهای مختلف در رقابت

است و حتی مواردی مانند پول دیجیتال یا بیتکوین نیز ،از ابزارهای توسعه
این مفهوم بهشمار میآید .از دیگرسو ،فناوری مالی ،دربردارنده راهحلها و

نوآوریهایی در خدمات ،فراوردهها یا مدلهای اقتصادی است ،که در زمینههایی
با یکدیگر متفاوتند (.)4

فناوری بیمه:4

در اصطالح« ،ذخیرهسازی» نامیده میشود .طی این فرایند ،گرهها ،تراکنشهای
مقدار معینی از رمز ارز را مصرف کند و هر بار که یک بلوک به زنجیره افزوده

میشود؛ مشکل ریاضی پیچیده و محاسباتی را حل کند یا نه؟ این مشکل،
بهطور خاص برای محدودکردن یک هویت ویرانگر (مخرب) طراحی شده است

که با جعل کردن تراکنشها ،تالش برای دستکاری در بالکچین دارد .هرچند
احتمال رخدادن حمله بسیار کم است؛ زیرا با افزودهشدن یک بلوک (ویرانگر یا

مخرب) یا با اصالح بلوکی که از پیش افزوده شده ،نیاز به کنترل اکثریت گرههای
شبکه است (.)2

«اینشورتک یا فناوریهای بیمه» ،کاربرد نوآورانه فناوری برای ارائه خدمات

طــرح مسئله :بررسی و امکانسنـــجی بهکارگیــــری فنـاوری

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

چنانکه میدانید ،بیمه ،پیشینهای چندصدساله دارد و بهتدریج ،مسیر رشد

مصنوعی و اینترنت اشیا ،به جمعآوری و تحلیل اطالعات مشتریان برای ارائه

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

بیمه بهشمار میآید که یکی از نُه بخش یا حوزه زیرمجموعه فینتک است.

خدمات بیمهای گفته میشود .این صنعت ،با کمک کالن دادهها ،5هوش
خدمات بهتر بیمهای ،متناسب با هر مشتری بهصورت جداگانه میپردازد .در

واقع ،اینشورتک کمک میکند ،مشتریان بدون محدودیتهای زمانومکان،

با کمک ابزارهایی همچون تلفن همراه هوشمند ،از خدمات بیمهای استفاده
کنند.

بالکچین در صنعت بیمه

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

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

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

در این میان ،سازمانهای ارائهدهنده بیمه ،از جمله هزاران هزار کسبوکاری

عنوان اینشورتک نیز ،محتاطتر از دیگر بخشها عمل کردهاند و همین رویکرد،

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

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

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

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

معامالت:

بهشمار میآیند که در تکاپوی شناسایی پتانسیلهای بالکچین برای بهبود

به نظر امکانپذیری که بتوانند ثبت و نگهداری سوابق ،اجرای معامالت،
مدیریت قراردادها و تعامل با بیمهگذاران را به شیوههایی کارامدتر از زمان

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

هرگونه انتقال ارزهای رمزنگاریشده از یک طرف به طرف دیگر ،بهصورت

تراکنش  Aبه  Bاست« .رمز ارز ،»6نه بهصورت فیزیکی و نه نرمافزاری است؛
بلکه در نتیجه تراکنشهای ورودی و خروجی بهدست میآید .به همین دلیل،
بالکچین ،تمامی تراکنشها را از آغاز پیگیری میکند.

بلوک:

معامالت یا تراکنشها ،در بلوک یا بالک ( )Blockگروهبندی میشوند .هر

بلوک ،تمامی تراکنشهای واقع در یک بازه زمانی مشخص را جمعآوری میکند و
به بلوک پیشین ،ارجاع میدهد.

نقطه اتصاالت (گره):7

بالکچین ،به جای اینکه در یک پایگاه داده مرکزی ذخیره شود؛ روی

کامپیوترهای شبکهای (گرهها) پخش میشود که هر کدام ،یک نسخه داخلی

از کل بالکچین را در بر دارد.

توافق اکثریتی:

از آنجا که یک مرجع مرکزی وجود ندارد ،تصمیمهای درون شبکه ،طبق
6- Cryptocurrency
7- Node

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

13

صندوق بیمه کشاورزی

فـصلنامـه بیمــه و کشــاورزی

سال هجدهم /شماره 67

منحصربهفرد فناوری بالکچین ،بتواند بیمهگران را در کاهش هزینهها ،مدیریت

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

نهایت ،بهسازی یا تقویت خطمشی آنها یاری کند.

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

ریسک ،افزایش سطح ارائه خدمات به کاربران ،بهبود سطح کسبوکارها و در
از سویی ،دادهها و اطالعات ،شاهرگ (شریان) حیاتی شرکتهای بیمه هستند؛

درنتیجه ،گردآوری ،پردازش ،بهاشتراکگذاری ،برقراری امنیت و استفاده مناسب
از آنها ،بهمنظور ارائه تصمیمهای بموقع و بجا نیز ،از اهمیت باالیی برخوردار

است .با اینهمه ،برخی از تراکنشهایی که در زمان حال صورت میگیرند؛ ممکن

است به هفتهها یا حتی ماهها زمان نیاز داشته باشند تا پردازش شوند و در

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

ارائهدهنده بیمه و بیمهگران ،از سامانهها یا سیستمهایی برای مدیریت و

پردازش اطالعات و مطالبات استفاده میکنند که بیش از  30سال عمر دارند و
دیگر نمیتوانند پاسخگوی نیازهای روز کاربران باشند.

روشها و ابزارهای پژوهش و تحلیل

اطالعات مورد نیاز این مقاله ،از راه مصاحبه تخصصی با افراد متخصص

صاحبنظر و صاحبان کسبوکار در صنعت بیمه و بررسی و تحلیل محتوای

نظرهای پاسخدهندگان ،گرداوری شده است .همچنین ،از مقالهها و مطالب

منتشرشده در مجلهها و پایگاههای اینترنتی معتبر ،در زمینه استفاده از
فناوری بالکچین در صنعت بیمه ،بهرهگیری شده است.

پیشینه و ادبیات موضوع

 -صنعت بیمه

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

رشد و توسعه جهانی یافت .صنعت جهانی بیمه ،از دیرباز کسبوکاری بود که
بیشترین حد اعتماد را در مردم ایجاد میکرد و به همین علت ،تا به امروز ،پابرجا
مانده است (.)2

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

شدهاند ،توانمند میسازد تا پیامدهای این وقایع ناگوار را جبران کنند .غرامتها

یا جبران خسارتهایی که به اینگونه افراد پرداخت میشود؛ از پولهایی فراهم

میآید که بیمهگذاران برای خرید بیمهنامه میپردازند و با پرداخت آن ،در جبران

خسارت یکدیگر مشارکت میکنند .به دیگرسخن ،همه آنهایی که خود را بیمه
میکنند ،با مشارکت در سرمایهای که متعلق به همه خریداران بیمه است؛ در
جبران خسارت و زیانهای هریک از افراد بیمهشده ،شریک و سهیم میشوند .بر

این اساس ،مقدار حقبیمه مربوط به هر نفر متقاضی بیمه با توجه به دو عامل
مهم ،محاسبه میشود :نخست اینکه بهطورکلی ،احتمال رخدادن خسارت در

آینده چهاندازه است و دوم آنکه احتمال رویدادن حادثه برای بیمهگذار متقاضی

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

 -فناوری بالکچین

چین
چنانکه میدانید؛ واژه بالکچین ،از ترکیب دو واژه انگلیسی بالک و ِ
9
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تشکیل شده و به معنی زنجیره بالک است؛ ولی پرسش اینکه چرا این نام
برای این فناوری انتخاب شده است؟ پاسخ این است که اطالعات در فناوری

بیش از  330سال پیش ،شخصی به نام ادوارد لوید 8با راهاندازی شرکتی

بالکچین ،درون یکسری بالکهایی قرار میگیرند که این بالکها ،زنجیرهوار به

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

فناوری بالکچین ،از راه ایجاد امکان توزیع اطالعات دیجیتال بدون کپیکردن

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

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

تأسیس شرکت لویدز ،بازرگانان چینی ،محمولههای دریایی ارزشمندشان را به

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

کشتیها دچار حادثه میشد؛ خسارت فاجعهباری به بار نمیآمد .همچنین ،یکی

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

شکلی برابر ،در چند کشتی مختلف پخش میکردند .بدینترتیب ،اگر یکی از

دیگر از مزیتهای توزیع ریسک ،آن بود که هیچکدام از بازرگانان ،به فکر ربودن
(سرقت) کشتی و فرار کردن از همکاری مجدد با دیگر معاملهگران نمیافتادند؛

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

فناوری در آغاز ،برای پول دیجیتال« ،بیتکوین »11طراحی شد؛ ولی هماکنون

که در بالک (بلوک) نگهداری میشود؛ بهعنوان «پایگاه داده» به اشتراک گذاشته

شده و بهطور پیوسته در حال تطبیق است .این روش استفاده از شبکه،
دارای مزیتهای آشکاری است .پایگاه داده بالکچین ،در یک مکان خاص ذخیره
نمیشود؛ بدین معنی که پروندههای نگهداریشده ،بواقع عمومی هستند و

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

بتواند به آن آسیب برساند و با میزبانی دادهها از سوی میلیونها کامپیوتر

بهطور همزمان ،دادههای آن برای هر کسی در اینترنت ،دسترسپذیر است.

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

ذخیره بلوکهای اطالعاتی که در سراسر آن شبکه یکسان هستند؛ بالکچین

را نمیتوان بهوسیله یک نهاد واحد ،کنترل کرد و هیچ نقطه شکست واحدی

ندارد .بالکچین ،بواقع ،سازوکاری (مکانیزمی) انقالبی است که همه را به باالترین
سطح پاسخگویی میرساند .از همین رو ،دیگر با مواردی همچون؛ معاملههای

نادرست ،خطاهای انسانی و ماشینی یا حتی یک مبادله که بدون رضایت طرفین
انجام شده باشد؛ روبهرو نخواهیم شد .باالتر از هر مزیت دیگری ،مهمترین
حوزهای که بالکچین به آن کمک میکند؛ ضمانت اعتبار یک معامله از راه ثبت

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

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

بهطور کلی ،فناوری بالکچین ،سودمندیها و کارکردهای زیر را برای شرکتهای

بیمه ،فراهم میآورد:

ابداع محصوالت و خدمات بیمهای برای رشد و توسعه؛

افزایش اثربخشی در زمینه کشف تقلب و قیمتگذاری مناسب؛
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8- Edward Lloyd
9- Block
10- Chain
11- BitCoin

رهـاورد دانـش و پژوهـش (مقـالههای علـمی)

بررسی و امکانسنجی بهکارگیری بالکچین در صنعت بیمه
کاهش هزینههای اداری و اجرایی.

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

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

میتواند نقش مصرفکننده و هم نقش تولیدکننده اطالعات را به خود بگیرد.

پیادهسازی بالکچین ،دارای یک چشمانداز (افق) درازمدت است؛ بهگونهای که

اطالعات را در سیستم خود ذخیره میکند و میتواند بهصورت مستقل ،اطالعات

در بازارهای اشباعشده و فشار زیاد برای کاهش هزینهها نیز ،روبهرو میشوند.

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

پیش از انجام مراحل اولیه پیادهسازی ،باید مزیتها و محدودیتهای آن بهطور
کامل استخراج شود (.)8

پروتکل داده است که به شریکهای بدوناطمینان به منافع و
بالکچین ،یک
ِ

به دیگرسخن ،هر گره کامل در یک شبکه بالکچینی ،یک کپی کامل از تمامی
آن را بررسی و حتی بهروزرسانی کند .در بالکچینها ،هر گره کامل با استفاده از
ِ
اطالعات
الگوریتمهایی همچون «اثبات کار»« ،اثبات سهم» و مانند آن ،درستی

ِ
نزد خود را مورد بررسی قرار میدهد و با محاسبه اطالعات جدید دریافتی از

شبکه (تراکنشهای جدید دریافتی از دیگر گرهها) با الگوریتمهای پیچیده

تضادهای مشترک ،اجازه میدهد تا در مورد اعتبار معامالت ،بدون هیچگونه

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

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

در سامانهها یا سیستمهای بالکچینی ،افزودن اطالعات جدید را در اصطالح،

نظارت بر این روند ،همکاری و توافق کنند .این یک فرایند شفاف است که
«دفترکل توزیعشده ،»12دیجیتال و برمبنای ترتیب زمانی و تغییرناپذیر قرار

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

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

داشته و بهتقریب ،در زمان واقعی به اشتراک گذاشته شده و بهطور کامل

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

ثبتشده را پشتیبانی میکرد تا رمز ارز بیتکوین را میان دو نفر منتقل کند و

به اطالع گرههای دیگر نیز میرساند .تمام گرههای دیگر فعال در شبکه ،پس از

بررسیشدنی است .در آغاز راه ،بالکچین فقط یک پروتکل بود که معامالت
برای اطمینانیافتن از این موضوع بود که پروتکل بیتکوین ،تواند اعتبار یابد
و در صورت نبود یک مرجع مرکزی برای نظارت بر بازار بیتکوین ،از پرداخت

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

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

 -طبقهبندی بالکچین

بالکچینها بهطور کلی ،به دو دسته عمومی و خصوصی تقسیم میشوند:
 -1بالکچین عمومی :به بالکچینی گفته میشود که دسترسی به شبکه آن،

در این روش ،هر گرهای که یک بالک را زودتر از دیگر گرهها استخراج کند؛ آن را
دریافت اطالعات این بالک جدید ،درستی (صحت) آن را با الگوریتمهای رمزنگاری

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

به بالکچین ذخیرهشده در حافظه سیستم خود ،اضافه میکنند .در واقع در

بالکچین ،یک پایگاه داده مرکزی وجود ندارد و هر گره کامل ،یک کپی کامل از
تمام اطالعات بالکچین را نیز در خود ذخیره میکند.

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

میشود و تنها در صورت توافق عمومی گرههای دیگر و افزودن آن بالک به

اطالعات ذخیرهشده در حافظه خودشان ،بهصورت تدریجی بهعنوان مرجع
اصلی اطالعات ،تبدیل خواهد شد .استخراج یک بالک جدید ،به توان محاسباتی

برای عموم آزاد است و همه میتوانند یکی از اعضای آن شوند؛ مانند بالکچین

بسیارباالیی نیاز دارد و به همین دلیل ،دستکاری اطالعات شبکههای بالکچینی

پایگاه داده عمومی است که هر کسی در صورت استفاده از نرمافزار بیتکوین،

سایتهای اینترنتی) است .افزون براین ،کوچکترین تغییرات در یک سیستم

بیتکوین ،اتریوم و دیگر ارزهای دیجیتالی .برای نمونه ،شبکه بیتکوین ،یک

میتواند به درج یا خواندن دادهها در دفترکل ،بپردازد.

 -2بالکچین خصوصی :در این نوع یا دسته ،برخی از سرویسدهندهها یا در

بسیار دشوارتر از شبکههای مرسوم کالینت ِ -
سر ِوری (ساختار کنونی بیشتر
بالکچینی ،باید ازسوی بیشتر (اکثریت) گرههای دیگر ،نظارت و تأیید شود و

تمام آنها نیز ،پیش از نهاییشدن کار ،از این تغییرات آگاه میشوند؛ رویدادی
که در آرایش کالینت – سروری ،بهندرت پیش میآید .از آنجا که ویرایش و تغییر

اصطالح« ،گرههای شبکه» هستند که به دیگر اعضا ،اعتبار میبخشند .این نوع

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

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

مگر در حملههای  51درصدی؛ یعنی هنگامی که بهطور همزمان 51 ،درصد از

شبکه ،در دسترس عموم قرار ندارد و دیگر گرهها باید مورد بررسی ،شناسایی و
کارمندان و امور مربوط به آنها انجام میشود .زنجیرههای بلوکی خصوصی،

شبکههایی هستند که کاربران آن ،از قبل شناخته شدهاند و مجوز بهروزآوری

دفترکل دارند .کاربران در این شبکهها ممکن است از یک سازمان یا سازمانهای

متفاوت در یک حوزه صنعتی باشند که روابط میان آنها بر اساس توافقهای
غیررسمی ،قراردادهای رسمی یا توافقنامههای محرمانگی ،تعیین شده است
().8

زیادی دارد؛ اطالعات ذخیرهشده در بالکچینها ،بهتقریب ،خدشهناپذیر است؛

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

دیگر گرهها نیز قانع شوند (.)8

تفاوت پایگاه داده سنتی و بالکچین

تفاوتهای پایگاه داده سنتی و بالکچین ،در موارد زیر ،خالصه میشود:

 -1آرایش شبکه

عملکرد بالکچین

گاهی بالکچین را همانند یک زنجیره دراز  DNAنمایش میدهند .در واقع،

در فاصلههای معین ،اطالعات مربوط به معامالت جدید به انتهای آن افزوده

«هش»
میشود .هر تراکنش ،یک کد َ
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یا تابع رمزگذاری  64کاراکتری تولید

میکند .این کد ،با کد پیشین ترکیب میشود تا یک بالک جدید ایجاد کند.

یکی از تفاوتهای اصلی بالکچینها و پایگاه دادههای سنتی ،شیوه آرایش

شبکه آنهاست .بیشتر شبکهها و دیتابیسهای سنتی ،هنوز هم از آرایش

کالینت ِ -
سرور استفاده میکنند .در واقع ،شماری از کاربران ،تنها بهعنوان

مصرفکننده اطالعات ،به یک یا چند پایگاه داده مرکزی متصل میشوند؛ از

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

معامالت در بالکها ،دستهبندی و بهصورت پیاپی یا متوالی با بالک پیش از

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

که اعتبار تراکنشها را بررسی میکند و آنها را به یک بالک جدید ،میافزاید (.)9

شبکه خود ،بهره میگیرند.

خود ،مرتب میشوند .بالکچین ،بهوسیله شبکهای از گرهها نگهداری میشود

 -12دفترکل توزیعشده یا  ،Distributed Ledgerاصطالحی

استکهدرفناوریبالکچین،برایپایگاهدادههایااجتماعی
از دادههای دیجیتالی تکراری ،اشتراکگذاریشده و

همگامسازیشدهکهازنظرجغرافیاییدرجاهایمختلف

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

جهان قرار دارد؛ بهکار میرود و براین اساس ،اطالعات
ثبتشده در این پایگاه دادهها ،از سویهر شرکتکننده

(گرهیا،)Nodeنگهداریوروزامدمیشودوتغییریاحذف
آن اطالعات را ازسویفرد،بهتقریب،ناممکنمیسازدو

امنیتاطالعاترابسیارباالمیبرد(ح.ر–سردبیر)

13- Hash
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 -2کنترل مرکزی در برابر کنترل نامتمرکز

باتوجه به اینکه کنترل اطالعات در دیتابیسهای سنتی ،تنها در دست افراد

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

کامپیوتری سنتی بهشمار میآید که همواره نیز ،زمینهساز بسیاری از مشکلها

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

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

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

بهصورت مرکزی در سرورهای خاصی نگهداری میشوند؛ مورد حملههای فراوان

و شدیدی نیز از سوی هکرها و افراد سودجو قرار میگیرند؛ ولی در بالکچینها
تمام گرهها بدون اینکه به یکدیگر اعتماد داشته باشند و بدون نیاز به هیچ نهاد

مرکزی مورد اعتمادی که روی شبکه کنترل داشته باشد؛ به تبادل اطالعات با
یکدیگر میپردازند .تنها عامل یا فاکتوری که باعث اعتماد در اطالعات شبکه

بالکچین میشود؛ الگوریتمهای رمزنگاری بهکارگرفتهشده در تأیید تراکنشهای

موجود در یک بالک است .در حالت عادی ،هکرها و سارقان اطالعات ،تنها با
یک یا چند ِ
سرور ،سروکار دارند و فقط با هککردن آنها به اطالعات دست پیدا

میکنند؛ ولی در بالکچین ،هکرها با میلیونها کامپیوتر امنیتی روبهرو هستند و

برای نفوذ در شبکه ،باید حداقل  51درصد از کامپیوترها را هک کنند که ناممکن
است .از آنجا که مالکیت چنین توان محاسباتی از سوی یک شخص یا یک

نهاد ،یا حتی یک دولت ،ناممکن به نظر میرسد؛ شبکههای بالکچینی عمومی

یا عملیات سیستم خود را بهگونهای طراحی کنید که آخرین اطالعات را جایگزین
زمانبر و نیازمند هزینه و فضای زیادی است .این درحالی است که بالکچینها،

بهخودی خود ،تاریخچه تمامی اطالعات و تراکنشها را نگهداری میکنند و برای

تأیید درستی تراکنشهای بعدی ،آنها را بهکار میبرند .به دیگرسخن ،برای ایجاد
اطالعات جدید در بالکچین ،بهطورحتم باید ،وضعیت اطالعات در گذشته نیز
بررسی شود .از دیگرسو ،در بالکچینها ،اطالعات بهصورت خدشهناپذیر و دائمی

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

تا لحظه کنونی ،در دسترس است .از اینرو میتوان تمام تراکنشهای شبکه

را بهترتیب ،تا نخستین بالک و نخستین تراکنش ،پی گرفت و جزئیات آن را

مشاهده کرد.)6( .

لزوم بهکارگیری فناوری بالکچین در صنعت بیمه

سده است که در جامعه انسانی
بیمه ،پدیده جدیدی نیست و چندین َ
وجود دارد .حدود هزار سال پیش ،تاجران چینی که از راه دریا ،کاالها را حمل

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

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

گرهها توزیع شده است و هیچ فرد یا نهاد مرکزی آن را کنترل نمیکند (.)6

سرمایهاش ،این صندوق به جبران خسارت واردشده میپرداخت .تقلب در بیمه

دیگرسخن ،در شبکههای بالکچینی ،کنترل سیستم بهطور نامتمرکز ،در تمام

 -3امنیت و خدشهناپذیری اطالعات

از آنجا که در بالکچینها ،یک کپی از تمامی اطالعات در اختیار تمام گرهها

میدادند .بدینسان ،در صورت واژگونشدن کشتی یکی از آنها و از دست رفتن

نیز ،یکی از قدیمیترین و اصلیترین موانع موجود در این صنعت بهشمار

میرود که سبب افزایش دریافتی از بیمهگذاران و همچنین ،پوشش بیمهای

نهچندان دلخواه برای آنها میشود .از همین رو میتوان گفت؛ مبارزه با تقلب،

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

یکی از اصلیترین کاربردهای بالکچین در صنعت بیمه است .بالکچین ،امکان

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

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

گرههای دیگر شبکه ،آن را با مقایسه با اطالعات خود ،نمیپذیرند .در بالکچینها،

استخراج دوباره بالکهای دربردارنده آن اطالعات است .اکنون فرض کنید ،شما
با توان محاسباتی بسیار زیادی که در اختیار دارید؛ موفق شوید آن بالک را به
تنهایی دوباره استخراج کنید؛ در این حالت ،هنگامی که شما در حال استخراج

دوباره این بالک بودهاید؛ گرههای دیگر ،بالکهای جدیدتری استخراج کردهاند و
زنجیره بالکهای آنها از زنجیره بالکهای شما ،درازتر شده است .از آنجا که معیار
اعتبار در شبکههای بالکچینی ،زنجیره درازتر است؛ زنجیره شما ازسوی دیگر

گرهها ،رد میشود.

 -4عملکرد و سرعت پردازش اطالعات

بررسی درستی ادعاهای بیمهگذاران را فراهم میسازد .افزایش سرعت و دقت

تمام میشود .در واقع ،با انتقال ادعاهای درخواست بیمه از سوی مشتریان به
یک دفترکل دستکاریناپذیر ،بالکچین میتواند اصلیترین عواملی را که به تقلب

در این صنعت میانجامد؛ از میان بردارد .افزون بر آن ،یک دفترکل توزیعشده

و نیز ،بیمهنامههایی که در چارچوب قراردادهای هوشمند اجرا میشوند،

میتوانند ،بهبود چشمگیر کارایی را در بیمه اموال وکاهش تلفات ،درپی داشته
باشند.

ورود فناوری بالکچین در صنعت بیمه ،میتواند نقشی فراتر از یک

تسریعکننده تصمیمگیریها داشته باشد و از جنبههای زیادی بر روند بیمه

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

بهطور کلی ،در دیتابیسهای سنتی ،اطالعات بهصورت مرکزی در یک یا چند

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

تنها در دست افراد خاصی است .اطالعات جدید ،بهآسانی میتوانند به این

در رویارویی با بیمه داراییهای مشهود در بازارهای درحال توسعه ،ترس از

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

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

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

سیستمها افزوده شوند؛ ولی روند کاری در شبکههای بالکچینی بهگونهای

در سطح شبکه پخش شود و به اطالع تمام گرههای شبکه برسد؛ سپس باید
در بالکهای جدیدی قرار بگیرند و با حل الگوریتمهای پیچیده و زمانبر ،استخراج
شوند .پس از استخراج یک بالک جدید ،مشخصات این بالک در سطح تمام

گرههای این شبکه منتشر میشود و سپس تمام گرههای دیگر نیز ،باید درستی
اطالعات این گره جدید را دوباره تأیید کنند .تنها در این صورت است که اطالعات

جدیدی به دفترکل اطالعات مورد تأیید در شبکههای بالکچینی ،افزوده میشود.

 -5نگهداری تاریخچه اطالعات

در دیتابیسهای سنتی ،بهصورت پیشفرض ،تنها آخرین وضعیت اطالعات
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ذخیره میشوند و چنانچه بخواهید تاریخچه یا سابقه اطالعات را نیز در گذر زمان

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

تقلب و تلفاتی است که قابل اعتبارسنجی نیست .در این موارد ،اقدام بیمه
انجامناشدنی است .پیادهسازی شبکه اعتبارسنجی فناوری بالکچین در صنعت

بیمه ،میتواند ابزاری باشد که با ثبت شرایط فیزیکی داراییهای بیمهشده در

یک دفترکل نیمهعمومی ،از هرجهت به این صنعت کمک کند و بهنوبه خود،

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

افزایش دهد.

کاربردهای بالکچین در صنعت بیمه

پیش از هر چیز ،شرکتهای بیمه و استارتآپهایی که بهدنبال بهرهگیری از

فناوری بالکچین میروند؛ باید در نظر داشته باشند که دراین راه ،مقررات و

رهـاورد دانـش و پژوهـش (مقـالههای علـمی)

بررسی و امکانسنجی بهکارگیری بالکچین در صنعت بیمه
موانع قانونی وجود خواهد داشت که دسترسی به توانمندیها یا پتانسیلهای
آن را با چالش روبهرو میکند .با این حال ،بیگمان این فناوری ،از توانمندیها و

 .4بخشهای مرتبط با بیمه سالمت:

ساختار بیمه سالمت (درمان) در جهان امروز ،مجموعهای بسیار پراکنده و

امکانهای بسیاری برخوردار است که میتواند صنعت بیمه را چابکتر و کارامدتر

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

در ادامه ،برخی از اصلیترین زمینههای کاربردی که میتوان برای بالکچین در

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

سازد.

صنعت بیمه درنظر گرفت؛ معرفی و مورد بررسی قرار میگیرد:

 .١مدیریت ادعا و پیشگیری از آن

در خود دارد .یک بیمار در طول زندگی خود ،به پزشکان و متخصصان گوناگونی
دارد؛ بهاشتراکگذاری و هماهنگکردن اطالعات حساس میان این فعاالن،
کار دشواری است .سوابق پزشکی که در اختیار برخی فعاالن این بخش قرار

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

فناوری بالکچین ،امکان هماهنگی بیشتر را میان شرکتهای بیمه برای مبارزه

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

بیمهنامههای خود را روی دفترکل توزیعشده قرار دهند و بهصورت محدود ،به

برابر بیماران قرار میدهد که موجب هدر رفتن وقت و صرف بیدلیل هزینه

با تقلبهای احتمالی فراهم میسازد .شرکتهای بیمهگر میتوانند ،سوابق فروش
اسامی بیمهگذاران یکدیگر دسترسی یابند .به محض اینکه یکی از بیمهگذاران

ادعایی مطرح کند ،با بررسی سوابق بیمهای وی که روی بالکچین قرار دارد؛
بهآسانی میتوان هر مورد مشکوک را بسرعت شناسایی کرد .از آنجا که کاهش
تقلب در بیمه ،سبب افزایش حاشیه سود شرکتهای بیمه میشود؛ این ویژگی،
بهنوبه خود میتواند به کاهش هزینه بیمه برای مشتریان بینجامد.

 .2توسعه بیمههای اموال

هزینه زیادی را به نظام سالمت تحمیل میکند؛ بلکه فرایندهایی اضافی را در
اضافی از سوی آنها میشود .این در حالی است که سامانه بالکچین امن و
رمزگذاریشده ،میتواند حریم خصوصی بیماران را حفظ کند و در همین حال،

منبعی از دادههای مربوط به سوابق آنها باشد .بهرهگیری از این ویژگی نیز ،به
میلیاردها دالر صرفهجویی خواهد انجامید.

 .5حوزه بیمهگری اتکایی

کاهش ریسک و پیامدهای ناخوشایند رویدادهای پیشبینینشده یا

فناوری بالکچین میتواند برای شرکتهای بیمه ،امکان رهگیری و مدیریت

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

فرایند ادعای خسارت و دریافت آن بهطور کامالً خودکار و از راه قراردادهای

(مانند رخدادن بالهای طبیعی گسترده یا زلزلههای سهمگین) ،میتواند بسیار

دیجیتال اموال بیمهگذاران را فراهم آورد .بدینسان در صورت رویدادن خسارت،

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

هوشمند به انجام میرسد .در این صورت ،بیمهنامه ،قراردادی خواهد بود که

مخاطرهآمیز باشد .از همین رو ،بهطور معمول هر شرکت بیمه با یک شرکت

کند؛ در آن نگاشته شده است.

شرکت بیمه دوم را «بیمهگر اتکایی» مینامند .بااینهمه مشکل بیمه اتکایی

حقبیمه پرداختی بیمهگذار و نیز شرایطی را که بیمهگر باید خسارت پرداخت

 .٣مدلهای جدید توزیع محصوالت بیمهای و روشهای نوین پرداخت

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

این است که الگوی کنونی آن ،بسیار ناکارامد ،سنتی و مبتنی بر فرایندهای
غیرخودکار است .بیمه اتکایی ممکن است فقط رویدادهای یک بازه زمانی

یک قرارداد هوشمند ،قراردادی میان دو یا چند طرف است که بر پایه بالکچین

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

هنگامیکه یک ادعای خسارت (درخواست غرامت) بهدست شرکت بیمهگر

کارایی این فرایند را بهطور چشمگیری افزایش دهد .اطالعات دقیق درباره

قرار دارد و اجرای آن بهوسیله کدهای دیجیتالی صورت میگیرد .برای مثال،
میرسد؛ قرارداد هوشمند میتواند بهصورت خودکار آن را تأیید کند و درخواست
بررسی درستی ادعا و میزان خسارت را به کارشناس مربوط ارجاع دهد.

میتواند با ایجاد زمینهای بهمنظور تبادل بیدردسر اطالعات میان همه طرفها،

بیمهگذار و خسارتهای واردشده ،بهصورت همزمان در اختیار بیمهگر و بیمهگر

اتکایی قرار میگیرد و بدینترتیب ،نیاز به مکاتبه برای این کار ،از بین میرود.
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فـصلنامـه بیمــه و کشــاورزی

صندوق بیمه کشاورزی

سال هجدهم /شماره 67

اثرهای احتمالی بالکچین در گذر زمان

همانند هر جنبهای از فناوریهای بیمهای ،نگرانی کلیدی بیمهگرها ،نگرانی

مربوط به تأثیر بالکچین بر مدلهای تجاری و شیوههای موجود بسیار عملی

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

تهدیدهای عملیاتی ،تحلیلی و در نهایت ،تهدیدهای کسبوکار میشود .احتمال

میرود که این برنامههای امیدوارکننده ،طی  10سال آینده ،به بیمهگذاران

امکان دهد تا هزینههای اداری را بکاهند و هزینههای پردازش را پسانداز کنند.

همچنین ،بخشهای کسبوکار ضعیف را بهبود بخشند و سیاستهای خودشان

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

جدول شماره  :1اثرهای احتمالی بالکچین در گذر زمان
کوتاهمدت
بهبودهای عملیاتی

میانمدت

توزیع درست در زنجیره ارزش

دادههای بهتر و اندازهگیری خطر
خاستگاه (منشأ) و هویت

اتوماسیون
بهبـود سـرعت و صرفهجویـی مالـی از راه
قراردادهـای

درازمدت

هوشـمند

پایگاه دادههای توزیعشده
بهـرهوری ،شـفافیت و حفاظـت از تقلـب در
بیمهگـذاران ،بیمهشـدگان و تنظیمکنندههـا

و میـان آنهـا ،از راه پایـگاه دادههـای ارتباطـی

مبتنـی بـر تراکنشـهای مشـترک افزایـش
می یا بـد .

حفاظـت از پـروژه دادههـا /دارایـی و توانایـی

انتقـال دادههـا و اطمینـان از راه ویژگیهـای
زمانـی و تغییرناپذیـر آن

مدلهای کسبوکاری P2P
افزایش تقسـیمبندی از راه سـازمانهای توزیع و

مسـتقل شـرکتکنندگان و شبکهها

شفافیت خطر

تطابق ریسک خودکار

توانایی افزایش توان محاسـبه و ریسـک قیمت

سیسـتمهای میـان مشـتری و عامل ،با ریسـک

می بخشد.

سیاسـتهای سـنتی رفتـار میکننـد.

از راه منابـع جدیـد و مطمئـن از دادهها را بهبود

بیشـتر از راه قراردادهـای هوشـمند بهجـای

برگرفته از :منبع شماره 8

مزیتهای بیهمتای بهرهگیری از بالکچین در راستای بهبود

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

امروزه در صنعت بانکداری ،کاربردهای گوناگونی از بالکچین ،مانند بهرهگیری

یک بالکچین کنترلشده ازسوی مشتری برای تأیید هویت یا اطالعات پزشکی و

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

نمیشود و تنها در دستگاه شخصی وی باقی میماند؛ فقط تأیید آن (بهطور

سطح بیمه

از فناوری پرداخت مشتری برای تجارت و خدمات مبادله بهچشم میخورد؛ حال

است .با این همه ،صنعت بیمه میتواند بهطور بیمانندی (منحصربهفردی)
از مزیتهای فناوری بالکچین ،بهرهمند شود .بالکچین میتواند چالشهای رقابتی
مانند تعامل با مشتریان ضعیف ،رشد محدود در بازارهای اشباعشده و روند
دیجیتالسازی را در میان بسیاری از کاربران ایجاد کند .در ادامه ،سه ویژگی

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

 .١امکان رشد؛

 .2افزایش اثربخشی؛

 .٣کاهش هزینهها از راه خودکارسازی (اتوماسیون) فرایندهای کلیدی.

 -1محصوالت و خدمات نوآورانه برای رشد

توانمندی بالقوهای که بالکچین در این زمینه ارائه میدهد؛ استفاده از آن

بهعنوان یک پلتفرم توزیعشده و درخور اطمینان برای کنترل اطالعات شخصی
از سوی مشتری ،نظارت بر یکپارچگی بیمهها و قراردادهای هوشمند است.

دراین راستا ،سه روش (بهشرح زیر) وجود دارد که بالکچین میتواند امکان رشد
را برای شرکتهای بیمه هموار سازد:

الف -مشارکت مشتری:

قرارگیری بالکچین در قلمرو اطالعات شخصی ،همچون یک اهرم مهم برای

بهبود مشارکت آنها بهشمار میآید .ترس مشتریان در زمینه از دستدادن
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ناتوانی آنها در صورت نیاز به تکرار فرایندهای ثبت اطالعات ،میتواند به واسطه

سالمتی اداره شود .گفتنی است ،اطالعات شخصی کاربر در بالکچین ذخیره
نمونه ،تجویزهای مرتبط با یک پزشک و شرح گفتگوها و اقدامهای آن ،از جمله
معاینهای که در یک تاریخ خاص انجام شده است) ،در یک بالک ،ثبت خواهد

شد .در اینجا ،حجم باالی شرکتکنندگان ،کلید بهرهگیری از مزیتهای بالکچین
است؛ زیرا به تعداد زیادی از بخشهای مختلف برای استفاده مجدد از اطالعات

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

تعدیل تعرفهها و خسارتهای اعالمشده ،مشارکت مشتریان را بهبود ببخشد.

ب  -بازارهای جدید :

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

تعریفشده و دسترسی به منابع اطالعاتی درخور اعتماد ،پایهریزی شود؛

بالکچین را میتوان همتا به همتا با قراردادهای هوشمند ،در بیمههای خرد،

بهکار گرفت تا از هزینههای آنها بکاهد.

پ  -اینترنت اشیا :

در زمینه اینترنت اشیا ،میتوان خودروها ،وسایل و لوازم خانگی الکترونیکی

و مانند آنها را از راه بیمهنامههایی مبتنی بر یک قرارداد هوشمند در یک شبکه

بالکچین ،ثبت و مدیریت کرد و در هنگام پدیدآمدن خسارت ،نخست خسارتها
را بهصورت خودکار شناسایی کرد و سپس فرایند تعمیر ،رسیدگی و پرداخت
خسارتها را به انجام رساند.

رهـاورد دانـش و پژوهـش (مقـالههای علـمی)

بررسی و امکانسنجی بهکارگیری بالکچین در صنعت بیمه
 -2افزایش اثربخشی در کشف تقلب و قیمتگذاری

براوردها نشان میدهد ،نزدیک به  5تا  10درصد از خسارتهای ادعاشده در

بالکچین میتواند هزینههای اداری عملیاتی را از راه تأیید اتوماتیک هویت

بیمهگذاران و درستی قراردادها ،ثبت حساب خسارتها و اطالعات از اشخاص

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

ثالث ،کاهش دهد (بهطور مثال ،مبادلههای اطالعات بیماران در میان پزشکان و

متحده ،حدود  40میلیارد دالر در سال هزینه دارد .درهمین راستا و بهمنظور

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

 FBIدر امریکا ،کشف این تقلبات ،تنها برای شرکتهای بیمه غیردرمانی در ایاالت

افزایش اثربخشی در کشف تقلبات هویتی ،تحریف گزارشها یا آسیبهای جانی
و مانند آن ،فناوری بالکچین میتواند دفتر ثبت توزیعشده را با بهرهگیری از
اطالعات مشتری در موارد زیر مورد استفاده قرار دهد:

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

(برای مثال ،گزارشهای پزشکی)؛

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

هویت تأییدشده اشخاص و الگوهای رفتاری افراد کالهبردار؛
اثبات تاریخ و زمان صدور بیمهنامه یا خرید یک محصول؛

تأیید تغییرات مالکیت یا موقعیت مکانی.

بخش جراحی ،برای شرکتهای بیمه بهمنظور رسیدگی به پرداختها ،دسترسپذیر

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

آنها در بالکچین به بیمهگران اتکایی ،موجب بهبود شفافیت برای آنها بهکمک

یک روش حسابرسیشده ،کمهزینه و در همین حال خودکار (اتوماتیک) خواهد
شد (.)8

بیمه

نگاهی به نتایج تحلیل  SWOTفناوری بالکچین در صنعت

جدول شماره  ،2یافتههای مربوط به بررسی و تجزیهوتحلیل نقطهقوتها،

نقطهضعفها ،فرصتها و تهدیدهای ( )SWOTمربوط به بهرهگیری از فناوری
بالکچین را در صنعت بیمه ،به اختصار نشان داده است.

 -3کاهش هزینههای اداری

جدول شماره  :2تحلیل  SWOTاز فناوری بالکچین

نقطهقوتها

انتقال پول سریع و کمهزینه

مقیاسپذیری و عملکرد پایین

بدون نیاز به واسطههای بیمه

مصرف انرژی

اتوماسیون (بهوسیله قراردادهای هوشمند)

کاهش امنیت در حریم خصوصی کاربران

دسترسپذیری در تمام جهان
شفافیت

نقطهضعفها

کدهای مستقل با امکان هکشوندگی باال
نیاز نداشـتن به واسـطه در صورت از دسـت رفتن

اعتبار کاربر

پلتفرمی برای تحلیل دادهها
بدون از دستدادن /اصالح /جعل دادهها

هنوز در مراحل اولیه است

بدون رد کردن و انکار

نتایج یکسانی با فناوریهای موفق دارد
ناامن و نامطمئن شمرده میشود
از سـوی عامـالن خارجـی ،کمتـر بـهکار گرفتـه

مزیتهـای رقابتـی (اگـر تالشـها برای کاهـشدادن یا

میشـود کـه بـه معنـای نبـود اطالعـات اسـت

پنهانکـردن بالکچیـن موفـق اسـت و همچنیـن در

مـورد نفـوذ اینترنت اشـیا)
فرصتها

در دسـترس بـودن مقـدار زیـادی از دادههـای

ناهمگـن واردشـده در بالکچیـن ازسـوی فعـاالن
مختلـف

افزایش اعتماد عمومی نسبت به صنعت بیمه

دولتهـا بالکچیـن و قراردادهـای هوشـمند را

تهدیدها

خطرنـاک در نظـر گرفتهانـد

برای تمامی فرایندهای موجود مناسب نیست
مشتریان هنوز تعامل شخصی را مهم میدانند
نیـاز به هماهنگسـازی بازیگـران مختلف در بخش

بیمه

نتیجهگیری و پیشنهادها

طی سالهای اخیر ،گمانهزنیها و تبوتاب جهانی برای شناسایی توانمندیهای

کل زنجیره ارزش ،راهکار بالکچین برای انجام این تغییرات است .بیمه ،صنعتی
است که میتوان گفت ،بهنوعی مفهوم تعامل و همکاری را ابداع کرد و بیاندازه

شگفتآور فناوری بالکچین ،فراتر از ماهیت آن بهعنوان یک دفترکل توزیعشده و

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

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

روبهرو میکند .مشتاقان ورود فناوری بالکچین در صنعت بیمه ،ادعا میکنند

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

صنعت ،میتوانند به پذیرندگان زودهنگام این فناوری تبدیل شوند .رهبران

مبنایی برای ارزهای رمزنگاریشده ،بهاندازهای شدت گرفته است که اکنون ،این

مالی و دیگر بخشها یا حوزهها ،شناخته میشود.

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

بسیاری از بازیگران بزرگ این پهنه را با کمبود اعتماد و یا حتی مشکلهایی بیشتر
که نیازی به واسطهزدایی نیست و واسطهها ،بهجای بیرون راندهشدن از این

جسوری که ورود فناوری بالکچین را در صنعت بیمه ،نه بهعنوان یک تهدید،
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بلکه به شکل منبعی از مزیتهای رقابتی ،بهرهوری و امنیت میبینند؛ بیشترین

مسائل مربوط به قانونگذاری بازار ،تنظیمات یا رگوالتوری ،محافظت از دادهها و

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

شرکتهای بیمهگر نیز ،بویژه در بخش خصوصی ،اگر میخواهند موارد

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

مشتری و نقطهضعفها و کاستیهای خود را به شکلی دقیق ،شناسایی کنند.

سود را هم از آن خواهند برد.

که نیاز است ،میتواند درستی یا (صحت) اطالعات واردشده را برای این صنعت
و یا تقلب در حفظ و نگهداری اطالعات را برای این بخش ،به ارمغان بیاورد.

قراردادهای هوشمند بیمه که از راه فناوری بالکچین بسته میشوند؛ زمان و
انرژی مورد نیاز را برای انجام چنین فرایندهایی ،به حداقل میرسانند و منابع
مورد نیاز را برای تأیید و تصدیق شرایط و ضوابط نیز ،کاهش میدهند .افزون

بر این ،از آنجا که چنین قراردادهای هوشمندی ،غیرمتمرکز و تغییرناپذیرند؛
تمامی طرفین شرکتکننده ،اعم از بیمهگران ،ارائهدهندگان ،کاربران و مانند

استانداردسازی ،نمونههایی از همین محدودیتها و الزامها هستند.

کاربردی سودمندی را برای صنعت بالکچین تعریف کنند؛ باید نیازهای تعاملی
کلید شکلگیری بومسازگان یا اکوسیستم بیمه بالکچینی ،در این است که

شرکتهای مربوط ،خیلی زود ،مشارکت با یکدیگر و فعالیت در قلمرو بالکچین
را آغاز کنند.

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

به رعایت قوانین و مقررات ،شیوههای تشویقی است؛ پیشنهاد میشود با تکیه

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

آن ،میتوانند از درستی اطالعات و قراردادها و اجرای بیچونوچرای تعهدات،

افزایش شهرت و اعتبار تجاری شرکتها ،نمایندگیها و کارگزاران بیمهای بینجامد.

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

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

اطمینان پیدا کنند .افزون بر موارد پیشگفته ،دیگر ویژگی مهم و درخور توجه
طرفین است که امکان تقلب را در فرایندهای ارائه خدمات ،به حداقل میرساند.
در آسیبشناسی صنعت بیمه در ایران و شناسایی عوامل تأثیرگذار بر

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

باشد؛ بهگونهای که سیاستها ،راهبردها و برنامههای پیشگیرانه را همراستا با

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

افزون بر محدودکردن بسترهای وقوع جرم و تخلفات بهطور عام و تخلفات
اقتصادی بهطور خاص ،زمینه رقابت سالم و منصفانه نیز در صنعت بیمه

شکل میگیرد و همه ذینفعان به حقوق خود میرسند .فناوری بالکچین ،توانش

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

که به کشف کاربردهای گوناگون این فناوری بپردازند .دستیابی به این هدف نیز،
آسان نیست و زمان زیادی را میطلبد .بالکچین ،در یک سیستم توزیعشده کار

میکند و میزان ارزش آن ،به سطح همکاری رقیبان ،تأمینکنندگان و مانند آن،
بستگی دارد.

در حالت کلی ،صنعت بیمه برای شناسایی و حلوفصل چالشهای مرتبط

با ماهیت باز و توزیعشده بالکچین ،باید با کنسرسیوم ،متخصصان فناوری،

استارتآپها و دیگر دستاندرکاران بازار ،وارد مشارکت شود .در کنار این
چالشها ،محدودیتهای فنی و ملزومات عملیاتی نیز باید در نظر گرفته شوند.

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

افزون بر اینکه اگر تعداد تخلفات نمایندگان شرکتها ،بهعنوان امتیاز منفی

در عملکرد شرکتهای بیمه لحاظ شود؛ خود میتواند عاملی بازدارنده برای
تخلف نمایندگان و شرکتهای بیمه باشد که در نهایت ،به طراحی سامانهها یا
سیستمهای کشف تخلف و تقلب ،بهعنوان سازوکاری برای شناسایی بموقع
متقلبان و کاهش میزان تخلف در صنعت بیمه ،خواهد انجامید.
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.4پایگاهاینترنتیراهپرداختhttps://way2pay.ir/،)1399(،
.5پایگاهصنعتبیمهhttp://sanatebimeh.com/،)1399(،
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جهانی شرکتهای استارتآپ در حوزه بیمه» ،از سلسله گزارشهای بررسی
تجربیاتجهانیشرکتهایاستارتآپ،معاونتعلمیوفناوریریاستجمهوری،
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.8نظر،نوم.صابری«،)1397(،فرصتهاومحدودیتهایپیادهسازیفناوری

توپنجمین
بالکچیندرصنعتبیمهدرمقایسهباپایگاهدادهسنتی» ،بیس 

همایشملیبیمهوتوسعه،تهران.1397،
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رهـاورد دانـش و پژوهـش (مقـالههای علـمی)

بررسی تأثیر مدیریت دانش بر عملکرد مالی در صنعت بیمه

بررسی تأثیر مدیریت دانش بر
عملکرد مالی در صنعت بیمه
پژوهش موردی :شهر بیرجند

فرشته پورقنبری* ،سید ابوالفضل علوی

**

بازنگری و تکمیل :ح .ر
چکیده

هماکنون ،بیمه بهعنوان یک ابزار اقتصادی ،تبدیل به یک صنعت مطرح

صنعت بیمه ،یکی از صنایع خدماتی گسترده ،پیچیده و حیاتی است که بازار

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

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

و باعث ایجاد امنیت و اطمینان در سطح جامعه میشود و همچنین زمینه

شرکتهای امروزی بهشمار میرود .از دیگر سو ،اهمیت عملکرد مالی هر سازمان

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

رقابتی رو به توسعهای دارد .از سویی ،یکی از مهمترین راههای تمایز سازمانها

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

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

بررسی تأثیر مدیریت دانش بر عملکرد مالی در صنعت بیمه و بهصورت پژوهش
موردی در شهر بیرجند ،انجام گرفته است .این پژوهش ،از دیدگاه هدف ،یک

پژوهش کاربردی و بر مبنای روش پژوهش ،یک پژوهش توصیفی و علّى-
معلولی برشمرده میشود .جامعه آماری این پژوهش نیز ،دربردارنده همگی

مدیران شعبههای صنعت (بخش) بیمه در شهر بیرجند است که در زمان
انجام پژوهش (سال  ،)1398تعداد این مدیران 125 ،نفر بود .در پژوهش پیش
رو ،از روش نمونهگیری تصادفی ساده ،بهرهگیری شده و حجم نمونه نیز بر

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

گسترش فعالیتهای تولیدی و خدماتی را فراهم میکند .در سالهای اخیر ،رقابت
رشد و نزدیکشدن به مرحله بلوغ است (وبستر.)1994 ،1

پژوهشها نشان داده؛ یکی از مهمترین راههای تمایز سازمانها در بازار

رقابتی ،افزایش میزان دانش بنیادی سازمان(شرکت یا بنگاه اقتصادی) است.
بنابراین ،توانایی سازمانها (شرکتها یا بنگاههای اقتصادی) در یکپارچهسازی و

هماهنگکردن دانش ،یکی از راههای دستیابی و حفظ مزیتهای رقابتی برشمرده

میشود .از اینرو ،مقوله مدیریت دانش ،مبحث مهمی در سازمانهای امروزی

است .امروزه سازمانها و شرکتها برای خدمت بهتر به مشتریان و باقیماندن
در یک صنعت ،باید دوره زمانی تولید یا ارائه خدمات را کاهش دهند؛ با حداقل

اساس فرمول کوکران ،تعداد  94نفر ،بهدست آمده است .ابزار گردآوری دادهها

داراییهای ثابت عمل کنند؛ زمان توسعه محصول را کوتاه کنند؛ کارمندان را

دادههای بهدست آمده نیز به کمک نرمافزار  SPSSو با استفاده از آزمونهای

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

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

همبستگی و رگرسیون ،تجزیهوتحلیل شدند .یافتههای پژوهش نشان داد که

مدیریت دانش و دو مؤلفه تسهیم دانش و ذخیرهسازی دانش ،دارای اثر مثبت
خلق دانش و بهکارگیری دانش ،بر
و معنیداری بر عملکرد مالی است؛ ولی تأثیر َ
عملکرد مالی ،معنیدار نبود.

کلیدواژهها:

مدیریت دانش ،عملکرد مالی ،صنعت بیمه ،خلق دانش ،تسهیم دانش،

بیرجند.

مقدمه

توانمند سازند؛ سازگاری و انعطافپذیری را افزایش دهند؛ اطالعات را تسخیر ،و

خلق ،بهروزرسانی ،در دسترس گذاشتن و کیفیت دانش و بهرهگیری از
بر َ

آن بهوسیله همگی کارکنان و گروههای کاری ،روی نخواهد داد .در واقع ،اگر
سازمانها و شرکتها بتوانند بهطور مؤثر ،دانش سازمانی را خلق ،مدیریت و
کسب کنند؛ میتوانند از راه دستیابی به مزیت رقابتی ،عملکرد مالی خود را نیز

بهبود بخشند (.)8

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

دانش بر عملکرد مالی صنعت بیمه در شعبهها و نمایندگیهای شرکتهای
بیمهای (تجاری ،بویژه بیمه ایران) شهر بیرجند در استان خراسان جنوبی است.

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

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

پژوهش استخراجشده از آن ،ارائه
بر پایه مبانی نظری ارائهشده ،فرضیههای
ِ

ِ
خدمات مالی ،با تغییر سریع بازار
صنایع
گیرد .صنعت بیمه نیز همانند دیگر
ِ

آمد؛ مورد آزمون قرار میگیرند و یافتههای برگرفته از آنها ،ارائه و به بحث

سال گذشته ،ارائه خدمات اثربخش به مشتری ،مورد توجه بیشتری قرار
ِ
نبود قطعیت اقتصادی ،رقابت شدید ،نیازهای متنوع مشتریان
فناوریهای جدید،
جو متغیر ،روبهرو بوده است که خود باعث ایجاد مجموعهای از چالشهای
و ّ

بیسابقه میشود (.)5

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

گذاشته خواهد شد .در پایان نیز ،بر اساس یافتهها ،نتیجهگیری و پیشنهادهایی

ارائه میشود.

* مدرسمرکز آموزشعلمی_کاربردیجهاددانشگاهیبیرجندوگروهحسابداریدانشگاهغیرانتفاعیهرمزان،بیرجند

** دانشجویکارشناسیارشدرشتهحسابداری،دانشگاهغیرانتفاعیهرمزان،بیرجند

1- Webster
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مبانی نظری و پیشینه پژوهش

صنعت بیمه ،در سطوح مختلف جهانی ،یکی از صنایع خدماتی گسترده،

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

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

تانریوردی و ونکاترامان ( )2005و همچنین چانگ و چوآنگ ( ،)2009برپایه

پیچیده و حیاتی است .در سده کنونی میالدی ،فعالیتهای اقتصادی بهگونهای
است .این صنعت در جهان از رشد مطلوبی نیز ،برخوردار بوده تا آنجا که طی

سالهای آغازین سده کنونی ،رشد  4تا  5درصدی داشته است (ترویلو.)2007 ،2

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

4

3

یافتههای پژوهشی مستقل خود ،بر این باورند؛ دانش ،مهمترین منبع

اقتصادی است و شاید حتی بتوان آن را تنها منبعی در نظر گرفت که موجب

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

بهبود عملکرد مالی شرکتها و سازمانها میشود .از همینرو ،مدیریت دانش،

صنعت بیمه بهعنوان صنعت مولد و حمایتکننده از صنایع دیگر ،بر کسی

سودآوری ،نتایج و پیامدهای راهبردی (استراتژیک) ،رقابتپذیری و افزایش

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

دستاوردها و سودمندیهای درخور توجهی را برای سازمانها ،بهواسطه خلق

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

توانمندیهای مدیریتی ،در پی خواهد داشت .مدیریت سازمانها نیز باید با تکیه بر

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

دادن عملکردهای مبتنی بر دانش ،پیدا کنند .از اینرو مدیریت دانش،
و بهبود
ِ

بسیاری از کشورهای جهان بهشمار میآیند .این شرکتها با توجه به ویژگیها و
انتقال ریسک از افراد جامعه به خود ،موجب پدیدآمدن آرامش و رفاه اجتماعی

در جامعه میشوند .این شرکتها ،با دریافت و تجمیع مبالغ حقبیمههای افراد

بیمهگذار ،آن مبالغ را در شرکتهای سرمایهگذاری و یا بورس ،سرمایهگذاری

میکنند و موجب رشد اقتصادی کشورهای خود میشوند .از دیگرسو ،جهان

بیمه نیز ،بهسرعت در حال تغییروتحول و رقابتیشدن است و پیشنیاز (الزمه)

پیشرفت ،ادامه حیات و باقیماندن در این صحنه ،بهبود عملکرد و بویژه،

عملکرد مالی این صنعت است (.)11

دانش برتر ،امکان تصمیمگیریهای خردمندانهتر و بهتر را در موضوعهای مهم

مقولهای مهمتر از خود دانش بهشمار میآید و سازمانها در پی استقرار آن
هستند تا چگونگی تبدیل اطالعات و دانستههای فردی و سازمانی را به دانش و

مهارتهای فردی و گروهی ،تبیین و روشن کنند (.)12

از دیدگاه رفوآ و همکاران (« ،)1392مدیریت دانش» فرایندی است که

بهواسطه آن ،سازمانها در زمینه یادگیری (درونیکردن دانش) ،کدگذاری دانش

(بیرونیکردن دانش و توزیع و انتقال دانش ،مهارتهایی را بهدست میآورند (.)3
داونپورت ،5مدیریت دانش را بهعنوان جمعآوری ،توزیع و استفاده کارا از منابع

در سالهای اخیر ،با ورود شرکتهای بیمهای جدید و رقابتیترشدن بازار،

دانش ،تعریف کرده است .برپایه تعریف اودل و گریسون  ،مدیریت دانش،

دسترس خطر جدی قرار دهد .متأسفانه بهرغم رشد سریع صنعت
شرکت را در
ِ

اطمینان بهدست آید که دانش به افراد مناسب ،در زمان مناسب میرسد و

پایینبودن عملکرد مالی هر یک از شرکتهای بیمه میتواند ،موجودیت آن

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

دالیل گوناگونی ،از توسعه بسیار کمی برخوردار بوده است.

6

همچون یک راهبرد (استراتژی) است که باید در یک سازمان ایجاد شود تا این

آن افراد نیز ،آن دانش را تسهیم و اشتراکگذاری میکنند و از اطالعات برای

اصالح عملکرد سازمان ،بهره میجویند .از نظر َبت  ،مدیریت دانش ،فرایند خلق،
7

این ادعا را میتوان با بررسی مقایسهای دو شاخص بیمهای تراکم و نفوذ

تأیید ،ارائه و توزیع و کاربرد دانش است .بونفور ،8مدیریت دانش را بهعنوان

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

راستای خلق ،تسهیم و بهکارگیری اطالعات و دانش در درون و بیرون سازمانها

بیمه در ایران نسبت به کشورهای مشابه ،تا حدودی به اثبات رساند .برای
و  84را در زمینه نفوذ بیمه و تراکم بیمه بهدست آورد .در این شرایط ،گرایش

به ارائه خدمات با کیفیت ،نقش مهمی در بهبود عملکرد مالی صنایع خدماتی
همچون بانک ،بیمه و دیگر مؤسسههای مالی بازی میکند؛ زیرا کیفیت خدمات

22

برای بقا و سودآوری سازمان ،موضوعی حیاتی بهشمار میرود و از سویی ،یک

مجموعهای از رویهها ،زیرساختها و ابزارهای فنی و مدیریتی میداند که در
طراحی شدهاند .همچنین ،در شمار دیگری از منابع ،مدیریت دانش ،بهعنوان

کاربرد هدفگرا و نظاممند (سیستماتیک) پیمانههایی برای هدایت و کنترل

ناشدنی سازمان شناخته میشود که با
دانش لمسشدنی و لمس
داراییهای
ِ
ِ

2- Troilo
6- O’dell and Grayson
3- Tanriverdi, H., and venkatramen, V 7- Bhaat
4- Chang, T., and Chuang, H
8- Bounfour
5- Davenport r

رهـاورد دانـش و پژوهـش (مقـالههای علـمی)

بررسی تأثیر مدیریت دانش بر عملکرد مالی در صنعت بیمه
هدف استفاده از دانش موجود داخلی و خارجی این سازمانها برای فعالکردن

خلق دانش جدید ،ایجاد ارزش ،خالقیت و بهبود عملکرد سازمان در نظر گرفته
میشود (.)7

پیتر دراکر  ،بهعنوان یکی از برجستهترین نظریهپردازان علم مدیریت ،براین
9

بیوکوزنگ و مونین )2017( 10نیز در پژوهشی ،به بررسی رابطه مدیریت دانش

و عملکرد سازمانی با تأکید بر اهمیت نوآوری پرداختند .یافتههای پژوهش آنها
نشان داد که نوآوری ،رابطه مدیریت دانش و عملکرد سازمانی شرکتهای خرد و

کالن را بهطور کامل ،میانجیگری میکند (.)9

باور است که در اقتصاد امروز جهان ،دانش ،منبعی همانند و در عرض دیگر

ریتاال و همکاران )2015( 11نیز در پژوهش خود ،به تسهیم دانشَ ،نشت

بهشمار میرود .در واقع ،دانش تنها منبعی در سازمان است که بر اثر استفاده،

داد؛ اگرچه تسهیم دانش برای نوآوری در بافت شبکه و سازمانهای همکار با

منبع معنیدا ِر عصر کنونی
منابع تولید ،مانند کار و سرمایه نیست؛ بلکه تنها
ِ
نه تنها از ارزش آن کاسته نمیشود؛ بلکه بر ارزش آن نیز افزوده میشود .از

دانش و رابطه آن با عملکرد نوآورانه نسبی پرداختند .نتایج آن پژوهش نشان
شریکهای خارجی ضروری است؛ با این همه ،خطر از دستدادن دانش نیز،

همینرو ،یکی از مباحث انکارناپذیر در سازمانهای امروزی ،این مسئله است

برای سازمان اهمیت دارد که از آن میان میتوان به اسرار تخصصی ،فناوریهای

در بخشهای خصوصی و دولتی ،برای ایجاد مزیت رقابتی ،مدیریت میشود.

میتواند برای سازمان نوآور ،زیانبار باشد؛ همانگونه که ممکن است به از

سازمان ،چگونه بهطور مؤثر میتواند دانش را از میان کارکنان سطوح مختلف

داد؛ تسهیم دانش ،باعث بهبود عملکرد سازمان میشود.

که دانش بهطور فزایندهای ،بهعنوان یک دارایی مهم ،مورد توجه قرار دارد و

موفقیت سازمانها نیز ،بهطور فزایندهای به این موضوع وابسته است که
خود ،جمعآوری ،ذخیره و بازیابی کند.

سازمانهای آگاه میدانند که دانش ،سرمایهای فکری است و اگر بهطور مؤثر،

مدیریت شود؛ میتواند خالقیت و وضعیت رقابتی سازمان را حفظ کند و عملکرد

آن را بهبود بخشد .امروزه ،چنانچه روند تغییراتوتحوالت در جامعه ،بهدقت
مورد ارزیابی قرار گیرد؛ این نتیجه مهم بهدست میآید که جامعه فراصنعتی

کنونی ،جامعه اطالعاتی است که در آن بهتدریج ،فناوریهای نیروافزا ،جای خود

را به فناوریهای دانشافزا میدهند (.)7

اساسی و دیگر انواع دانش راهبردی مهم اشاره کردَ .نشت دانش محرمانه

دستدادن مزیتهای رقابتی بینجامد .همچنین ،نتایج پژوهش پیشگفته نشان

فرضیههای پژوهش

 -فرضیه اصلی

مدیریت دانش ،بر بهبود عملکرد مالی صنعت بیمه در شهر بیرجند ،تأثیر

معنیداری دارد.

 -فرضیههای فرعی

خلق دانش ،بر بهبود عملکرد مالی صنعت بیمه در شهر بیرجند ،تأثیر
َ

در زمینه ادبیات و پیشینه پژوهش پیش رو ،میتوان به پژوهشها و بررسیهای

معنیداری دارد.

در منابع داخلی و هم در منابع خارجی اشاره کرد؛ ولی از این میان ،تنها چند

معنیداری دارد.

گوناگونی پیرامون موضوع مدیریت دانش و تأثیر آن بر عملکرد سازمانی ،هم
مورد بهطور مختصر ،در این بخش از مقاله ،مورد اشاره و بررسی قرار میگیرد.
تورنگ و همکاران ( ،)1398در پژوهش خود ،به ارائه مدل بومی ارزیابی تأثیر

مدیریت دانش بر عملکرد دانشگاههای منتخب کشور با میانجیگری توانمندی
فرایند سازمانی پرداختند .روش پژوهش پیشگفته ،توصیفی از نوع پیمایشی
بوده و جامعه آماری آن ،دربرگیرنده مدیران دانشگاههای منتخب کشور است

که با استفاده از روش نمونهگیری غیرتصادفی 353 ،نفر بهعنوان نمونه انتخاب

شدند .یافتههای آن پژوهش نشان داد که دارایی دانشی ،بر توانمندی فرایند

تسهیم دانش ،بر بهبود عملکرد مالی صنعت بیمه در شهر بیرجند تأثیر
ذخیرهسازی دانش ،بر بهبود عملکرد مالی صنعت بیمه در شهر بیرجند،

تأثیر معنیداری دارد.

بهکارگیری 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 میتواند

دانش و توانمندی فرایند دانش ،بر توانمندی فرایند سازمانی ،و توانمندی فرایند

برای بهبود عملکرد مالی ،راهکارهایی را در چارچوب موضوع پژوهش ارائه دهد

داشته است .اندازه و نوع دانشگاه نیز ،بهعنوان یک متغیر مداخلهگر ،بر تأثیر

زیرا نخست در چارچوب هدفهای فرعی ،تصویری از وضعیت موجود متغیرهای

سازمانی ،بر عملکرد دانشگاه در دانشگاههای منتخب کشور ،تأثیر معنیداری

توانمندی فرایند سازمانی بر عملکرد سازمانی در دانشگاههای منتخب کشور،
مؤثر بوده است .در پایان هم نتیجهگیری شده است که مدیریت دانش ،یکی از

رویکردهای مهم و ارزشمند دانشگاههای امروزی برشمرده میشود و با استقرار
چنین نظامی (سیستمی) میتوان از خروج و هرز رفتن (زائلشدن) داراییهای

فکری سازمان جلوگیری کرد .دانشگاهها نیز ،باید به متغیر توانمندی فرایند
دانش و توانمندی فرایند سازمانی در جهت عملکرد بهتر ،توجه بیشتری نشان
دهند.

و بر مبنای روش پژوهش ،هم پژوهش توصیفی و هم علّى  -معلولی است؛

اصلی پژوهش فراهم میآورد (پژوهش توصیفی) .دوم اینکه ،در چارچوب

فرضیههای پژوهش ،تأثیر مدیریت دانش را بر عملکرد مالی ،بهصورت مستقیم

و غیرمستقیم ،به آزمون میگذارد (پژوهش علّى -معلولی).

جامعه آماری این پژوهش را همگی مدیران شعبههای صنعت (بخش) بیمه

(شعبهها و نمایندگیهای شرکتهای بیمهای تجاری ،بویژه بیمه ایران) در شهر

بیرجند در بر دارد که در زمان انجام پژوهش (سال  ،)1398تعداد این مدیران در

شهر بیرجند  125نفر بوده است .در پژوهش پیشرو ،روش نمونهگیری تصادفی

رحیمی ( ،)1396در پژوهش خود ،به بررسی تأثیر مدیریت دانش بر عملکرد

ساده بهکار رفته و حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران ،تعداد  94نفر بهدست

مالی بهصورت مستقیم و غیرمستقیم با میانجیگری یادگیری سازمانی

اندازهگیری مدیریت دانش بوده که در این پژوهش ،از پرسشنامه مدیریت

مالی پرداخت .هدف اصلی آن پژوهش ،بررسی تأثیر مدیریت دانش بر عملکرد
در ادارهکل آموزشوپرورش استان مرکزی بوده و روش پژوهش یادشده

نیز ،توصیفی -تحلیلی و از نوع همبستگی است .اطالعات بهدستآمده

از پرسشنامههای پژوهش ،با استفاده از نرمافزار لیزرل ( )LISRELمورد

آمده است .مهمترین ابزار گرداوری دادهها در این پژوهش ،پرسشنامهای برای

دانش همتی ( )1389بهرهگیری شده است .این پرسشنامه ،دارای  25پرسش

و  4مؤلفه خلق دانش ،تسهیم دانش ،بهکارگیری دانش و ذخیرهسازی دانش
است .این پرسشنامه بر اساس مقیاس لیکرت (کامالً مخالفم1 ،؛ مخالفم2 ،؛

تجزیهوتحلیل قرار گرفته است و پس از تحلیل دادهها نیز ،تمامی فرضیههای

نظری ندارم3 ،؛ موافقم ،4 ،کامالً موافقم )5 ،بوده و پایایی آن از سوی خامدا

پذیرفته و تأیید شدند.

 ،»1مؤلفههای این پرسشنامه را نشان میدهد.

مطرحشده در پژوهش در زمینه رابطه میان مدیریت دانش و عملکرد مالی،

( )1388با توجه به مقدار آلفای کرونباخ  0/91تأیید شده است« .جدول شماره

9- Peter Drucker
10- Byukusenge, E.; Munene, J. C
11- Ritala et al.
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جدول شماره  :1مؤلفههای پرسشنامه مدیریت دانش
ردیف

مؤلفهها

گویهها

جمع گویهها

1

خلق دانش

 1تا 7

7

2

تسهیم دانش

 8تا 13

6

3

بهکارگیری دانش

 14تا 18

5

4

ذخیرهسازی دانش

 19تا 25

7

برپایه ادبیات پژوهش ،پیشتر برای سنجش عملکرد مالی شرکت بیمه ایران ،از

مستقل (مقایسه میانگین برحسب جنس) ،تحلیل واریانس یکطرفه (مقایسه

( )1390استفاده شده که روایی این پرسشنامه عملکرد مالی ،در پژوهش براتی

(تعیین رابطه میان متغیرها) استفاده شده و دادهها در سطح معنیداری ،0/05

پرسشنامه استاندارد  16پرسشی عملکرد مالی شرکتهای بیمهای براتی دهکردی
دهکردی ( ،)1390تأیید شده و پایایی آن نیز ،در پژوهش براتی دهکردی (،)1390
به کمک آلفای کرونباخ ،مقدار  0/84بهدست آمده است .در پژوهش پیشرو

نیز ،بهمنظور سنجش پایایی ابزار پژوهش ،از ضریب آلفای کرونباخ استفاده
شده که نتایج آن برای پرسشنامههای مدیریت دانش و عملکرد مالی ،بهترتیب،

 0/86و  0/91بوده است .با توجه به اینکه برای پژوهشهای علوم انسانی ،ضریب
آلفای باالتر از  0/70پذیرفتنی است؛ از همینرو میتوان پایایی پرسشنامههای این
پژوهش را در سطح خوب ارزیابی کرد.

دادههای بهدستآمده ،در نرمافزار  SPSSوارد شده و با استفاده از آزمونهای

آماری مناسب ،مورد تجزیهوتحلیل قرار گرفته است .در بخش آمارهای توصیفی،

از جدولها و نمودارهای توزیع فراوانی و در بخش تحلیلی ،از آزمون آماری t

میانگین برحسب سن ،سابقه کار و تحصیالت) ،همبستگی پیرسون و رگرسیون
مورد تجزیهوتحلیل قرار گرفته است.

در این پژوهش ،بهمنظور اندازهگیری متغیرها و بررسی فرضیهها ،از مدل

نمایش داده شده در «نگاره شماره  ،»1بهرهگیری شده است .بر اساس این

کاربستن (اِ
عمال) مدیریت و زمینهسازی
مدل ،مدیریت دانش که بهصورت به
ِ
ِ

برای تبدیل دانش (نهان به آشکار یا عیان و برعکس) در داخل یک سازمان و

با  4مؤلفه خلق دانش ،تسهیم دانش ،بهکارگیری دانش و ذخیرهسازی دانش
تعریف میشود؛ بهعنوان متغیر مستقل؛ و عملکرد مالی که بهصورت میزان

دستیابی سازمان به هدفهای مالی تعیینشده تعریف میشود؛ بهعنوان متغیر
وابسته پژوهش ،در نظر گرفته است.

مدیریت دانش
خلق دانش
عملکرد مالی

تسهیم دانش
بهکارگیری دانش
ذخیرهسازی دانش
نگاره شماره  :1مدل پژوهش

یافتههای پژوهش و بحث

در این بخش ،به تجزیهوتحلیل دادهها به دو صورت توصیفی و استنباطی،

پرداخته خواهد شد که نخست ،ویژگیهای جمعیتشناختی و دموگرافیک

آزمودنیها به شکل آمار توصیفی بیان میشود و سپس فرضیههای پژوهش

با استفاده از آمار استنباطی و روشهای آماری همبستگی پیرسون و رگرسیون،

مورد تجزیهوتحلیل قرار میگیرد.

در «جدول شماره  ،»2وضعیت فراوانی متغیر جنسیت آزمودنیها ،نشان

داده شده است .همانگونه که در این جدول مشاهده میشود؛  19نفر از
آزمودنیها ( 20درصد) زن و  75نفر از آزمودنیها ( 80درصد) مرد هستند.

جدول شماره  :2وضعیت جنسیت آزمودنیها
جنسیت

فراوانی

درصد

درصد تجمعی

مرد

75

80

80

زن

19

20

100

کل

94

100

-
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رهـاورد دانـش و پژوهـش (مقـالههای علـمی)

بررسی تأثیر مدیریت دانش بر عملکرد مالی در صنعت بیمه
«جدول شماره  »3وضعیت سن آزمودنیها را نشان میدهد .همانگونه که

در این جدول نشان داده شده است؛ بیشترین فراوانی مربوط به گروه سنی 30

تا  40سال ( 41/5درصد) و کمترین فراوانی نیز ،مربوط به گروه سنی بیشتر از
 60سال ( 7/4درصد) است.

جدول شماره  :3وضعیت سن آزمودنیها
سن

فراوانی

درصد

درصد تجمعی

کمتر از 30

15

16

16

 30تا 40

39

41/5

57/5

 40تا 50

21

22/3

79/8

 50تا 60

12

12/8

92/6

بیشتر از 60

7

7/4

100

کل

94

100

برگرفته از :یافتههای پژوهش

«جدول شماره  »4وضعیت تحصیالت آزمودنیها را نشان میدهد .چنانکه در

این جدول ،نمایان است؛ بیشترین فراوانی ،مربوط به مدرک تحصیلی لیسانس

( 73/4درصد) و کمترین فراوانی نیز ،مربوط به مدرک تحصیلی زیردیپلم

(  1درصد) است.

جدول شماره  :4وضعیت تحصیالت آزمودنیها
وضعیت تحصیالت

فراوانی

درصد

درصد تجمعی

زیر دیپلم

1

1

1

دیپلم

5

5/3

6/3

فوقدیپلم

3

3/2

9/5

لیسانس

69

73/4

82/9

فوقلیسانس و باالتر

16

17/1

100

کل

94

100

برگرفته از :یافتههای پژوهش

در «جدول شماره  »5وضعیت موجود عملکرد مالی در میان شعبههای بیمه

کوچکتر ،مقدار چولگی منفی است .از آنجا که مقدار چولگی برای عملکرد مالی،

مقدار عملکرد مالی ،عدد  34از  ،80بیشترین مقدار  ،72میانگین عملکرد مالی

با کشیدگی به سمت مقادیر کوچکتر است .مقدار کشیدگی برای توزیع نرمال

در سطح شهر بیرجند ،نشان داده شده است .از میان  94آزمودنی ،کمترین
 57/35و انحراف معیار آن  ،7/92بهدست آمده است .چنانکه میدانید،

ِ
نبود تقارن در تابع توزیع بهشمار میآید و برای یک
چولگی ،معیاری از تقارن یا
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

مقدار  -0/797بوده است؛ میتوان گفت ،تابع عملکرد مالی ،دارای توزیع نامتقارن

نیز ،برابر  3است .کشیدگی مثبت ،یعنی قله توزیع مورد نظر ،از توزیع نرمال

باالتر و کشیدگی منفی ،نشانه پایینتر بودن قله از توزیع نرمال است .از آنجا

که تابع عملکرد مالی دارای کشیدگی مثبت است؛ میتوان گفت ،قله توزیع مورد
نظر ،باالتر از توزیع نرمال قرار دارد.

جدول شماره  :5وضعیت توصیفی عملکرد مالی
متغیر

تعداد

کمترین

بیشترین

میانگین

انحراف استاندارد

چولگی

کشیدگی

عملکرد مالی

94

34

72

57/35

7/92

-0/797

0/357

برگرفته از :یافتههای پژوهش
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«جدول شماره  »6وضعیت موجود مدیریت دانش را در میان شعبههای

بیرجند ،دارای توزیع نامتقارن با کشیدگی به سمت مقادیر کوچکتر است .مقدار

مقدار مدیریت دانش ،عدد  53از  ،125بیشترین مقدار  ،108میانگین مدیریت

توزیع مورد نظر ،از توزیع نرمال باالتر و کشیدگی منفی ،نشانه پایینتر بودن قله

بیمه در سطح شهر بیرجند ،نشان میدهد .از میان  94آزمودنی ،کمترین

دانش 76/93و انحراف معیار آن  ،13/80بهدست آمده است .برپایه یافتههای

پژوهش ،چون مقدار چولگی برای مدیریت دانش ،مقدار  -0/222بوده است؛

میتوان گفت ،تابع مدیریت دانش در میان شعبههای بیمه در سطح شهر

کشیدگی برای توزیع نرمال نیز ،برابر  3میباشد .کشیدگی مثبت ،یعنی قله
از توزیع نرمال است .تابع مدیریت دانش هم ،دارای کشیدگی منفی است که

میتوان گفت ،قله توزیع مورد نظر ،از توزیع نرمال پائینتر قرار دارد.

جدول شماره  :6وضعیت توصیفی مدیریت دانش
متغیر

تعداد

کمترین

بیشترین

میانگین

انحراف استاندارد

چولگی

کشیدگی

مدیریت دانش

94

53

108

76/93

13/80

-0/221

-1/1

برگرفته از :یافتههای پژوهش

در ادامه این بخش ،به تحلیل استنباطی فرضیههای اصلی و فرعی

پژوهش ،با بهرهگیری از آزمون همبستگی و رگرسیون پرداخته میشود .فرضیه

اصلی پژوهش بهدنبال بررسی تأثیر مدیریت دانش بر عملکرد مالی در میان

شعبههای بیمه (تجاری ،بویژه شرکت بیمه ایران) در شهر بیرجند است .از
همینرو ،نخست به کمک ضریب همبستگی پیرسون ،میزان همبستگی میان
مدیریت دانش و عملکرد مالی بررسی میشود.

جدول شماره  :7میزان همبستگی آماری میان مدیریت دانش و عملکرد مالی
مدیریت دانش

عملکرد مالی

ضریب همبستگی

0/236

سطح معنیداری

0/022

حجم نمونه

94

برگرفته از :یافتههای پژوهش

نتایج پژوهش ،نشاندهنده وجود رابطه معنیدار میان عملکرد مالی و

مدیریت دانش بوده و ضریب همبستگی آنها نیز برابر  0/236است .همانگونه
که در «جدول شماره  »7نمایان است؛ چون درجه معنیداری بهدستآمده
( ،)0/022کمتر از درصد خطای مشخص است ()0/05؛ با احتمال  95درصد،

وجود همبستگی میان دو متغیر تأیید میشود .در ادامه ،اثر مدیریت دانش

بر عملکرد مالی مورد بررسی قرار میگیرد« .جدول شماره  »8نیز ،ضریبهای

رگرسیون را نشان میدهد.

جدول شماره  :۸ضریبهای رگرسیون
ضریبهای استانداردنشده
بتا

خطای استاندارد

مقدار ثابت

46/93

4/54

مدیریت دانش

0/135

0/058

ضریبهای استاندارد
بتا

0/236

آماره t

سطح معنیداری

10/32

0/000

2/32

0/022

برگرفته از :یافتههای پژوهش

در بررسی اثر مدیریت دانش بر عملکرد مالی ،نمایان شد که مقدار معنیداری

فرضیه فرعی نخست پژوهش نیز ،بهدنبال بررسی تأثیر خلق دانش بر

است ( )0/05و این یافته ،نشاندهنده وجود اثر مدیریت دانش بر عملکرد مالی

شهر بیرجند است که «جدول شماره  ،»9یافتههای بهدستآمده در این زمینه

آن ،از شرایط معنیداری برخوردار بوده ( )0/022و کمتر از درصد خطای مشخص
است .به دیگرسخن ،فرضیه صفر ،رد و فرضیه یک ،تأیید میشود.

26

عملکرد مالی در میان شعبههای بیمه (تجاری ،بویژه شرکت بیمه ایران) در
را نشان میدهد.

رهـاورد دانـش و پژوهـش (مقـالههای علـمی)

بررسی تأثیر مدیریت دانش بر عملکرد مالی در صنعت بیمه
جدول شماره  :9میزان همبستگی آماری میان خَلق دانش و عملکرد مالی
خلق دانش

عملکرد مالی

ضریب همبستگی

0/145

سطح معنیداری

0/164

حجم نمونه

94

برگرفته از :یافتههای پژوهش

همچنین ،نتایج پژوهش نشان میدهد؛ رابطه معنیداری میان عملکرد مالی

و خلق دانش وجود ندارد و ضریب همبستگی آنها برابر  0/145است .همانگونه

که در «جدول شماره  »9نمایان است؛ چون درجه معنیداری بهدستآمده
( ،)0/164بیشتر از درصد خطای مشخص است ( ،)0/05با احتمال  95درصد،

وجود همبستگی میان دو متغیر ،رد میشود .در ادامه ،اثر خلق دانش بر
عملکرد مالی ،مورد بررسی قرار میگیرد «جدول شماره  ،»10نیز ضریبهای

رگرسیون را نشان میدهد.

جدول شماره  :10ضریبهای رگرسیون
ضریبهای استانداردنشده
بتا

خطای استاندارد

مقدار ثابت

52/28

3/70

خلق دانش

0/241

0/172

ضریبهای استاندارد
بتا

0/145

آماره t

سطح معنیداری

14/11

0/000

1/40

0/164

برگرفته از :یافتههای پژوهش

در بررسی اثر خلق دانش بر عملکرد مالی ،نمایان شد که مقدار معنیداری آن،

از شرایط معنیداری برخوردار نبوده ( )0/164و بیشتر از درصد خطای مشخص
بوده ( )0/05و این یافته نیز ،نشاندهنده نبود اثر خلق دانش بر عملکرد مالی
است .به دیگرسخن ،فرضیه صفر ،تأیید و فرضیه یک ،رد میشود.

فرضیه فرعی دوم پژوهش نیز ،بهدنبال بررسی تأثیر تسهیم دانش بر

عملکرد مالی در میان شعبههای بیمه (تجاری ،بویژه شرکت بیمه ایران) در

شهر بیرجند بوده است.

نتایج پژوهش در اینباره ،نشاندهنده وجود رابطه معنیدار میان عملکرد

مالی و تسهیم دانش بوده و ضریب همبستگی آنها نیز ،برابر  0/320است.

همانگونه که در «جدول شماره  »11نمایان است؛ چون درجه معنیداری

بهدستآمده ( ،)0/002کمتر از درصد خطای مشخص است ( ،)0/05با احتمال 95
درصد ،وجود همبستگی میان دو متغیر تأیید میشود.
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جدول شماره  :11میزان همبستگی آماری میان تسهیم دانش و عملکرد مالی
تسهیم دانش

عملکرد مالی

ضریب همبستگی

0/32

سطح معنیداری

0/002

حجم نمونه

94

برگرفته از :یافتههای پژوهش

اکنون ،به بررسی اثر تسهیم دانش بر عملکرد مالی پرداخته میشود« .جدول  »12نیز ضریبهای رگرسیون را نشان میدهد.
جدول شماره  :12ضریبهای رگرسیون
ضریبهای استاندارد

ضریبهای استانداردنشده
بتا

خطای استاندارد

مقدار ثابت

46/47

3/44

تسهیم دانش

0/580

0/179

بتا

0/320

آماره t

سطح معنیداری

13/50

0/000

3/24

0/002

برگرفته از :یافتههای پژوهش

در بررسی اثر تسهیم دانش بر عملکرد مالی نیز ،نمایان شد که مقدار

معنیداری آن ،شرایط معنیداری را داشته ( )0/002و کمتر از درصد خطای
مشخص بوده ( )0/05و این یافتهها ،نشاندهنده وجود اثر تسهیم دانش بر

عملکرد مالی است .به دیگرسخن ،فرضیه صفر ،رد و فرضیه یک ،تأیید میشود.

فرضیه فرعی سوم پژوهش هم ،بهدنبال بررسی تأثیر ذخیرهسازی دانش بر

عملکرد مالی در میان شعبههای بیمه (تجاری ،بویژه شرکت بیمه ایران) در شهر

بیرجند بوده است.

جدول شماره  :13میزان همبستگی آماری میان ذخیرهسازی دانش و عملکرد مالی
ذخیرهسازی دانش

عملکرد مالی

ضریب همبستگی

0/222

سطح معنیداری

0/32

حجم نمونه

94

برگرفته از :یافتههای پژوهش

از سویی ،نتایج پژوهش ،وجود رابطه معنیدار میان عملکرد مالی و

ذخیرهسازی دانش را نشان میدهد و ضریب همبستگی آنها نیز ،برابر 0/222
است .همانگونه که در «جدول شماره  »13نمایان است چون درجه معنیداری

بهدستآمده ( ،)0/032کمتر از درصد خطای مشخص است ( ،)0/05با احتمال

 95درصد ،وجود همبستگی میان دو متغیر ،تأیید میشود .در ادامه ،اثر
ذخیرهسازی دانش بر عملکرد مالی ،مورد بررسی قرار میگیرد« .جدول شماره
 »14نیز ضریبهای رگرسیون را نشان میدهد.

جدول شماره  :14ضریبهای رگرسیون
ضریبهای استانداردنشده
بتا

خطای استاندارد

مقدار ثابت

49/83

3/53

ذخیرهسازی دانش

0/473

0/217

ضریبهای استاندارد
بتا

0/222

برگرفته از :یافتههای پژوهش

28

آماره t

سطح معنیداری

14/09

0/000

2/18

0/032

رهـاورد دانـش و پژوهـش (مقـالههای علـمی)

بررسی تأثیر مدیریت دانش بر عملکرد مالی در صنعت بیمه
در بررسی اثر ذخیرهسازی دانش بر عملکرد مالی نیز ،نمایان شد که مقدار

فرضیه فرعی چهارم نیز ،بهدنبال بررسی تأثیر بهکارگیری دانش بر عملکرد

مشخص است ( )0/05و این یافته ،وجود اثر ذخیرهسازی دانش را بر عملکرد

بوده است .در این زمینه ،نخست به کمک ضریب همبستگی پیرسون ،میزان

معنیداری آن از شرایط معنیداری برخوردار بوده ( )0/032و کمتر از درصد خطای
مالی نشان میدهد .به دیگرسخن ،فرضیه صفر ،رد و فرضیه یک ،تأیید میشود.

مالی در میان شعبههای بیمه (تجاری ،بویژه شرکت بیمه ایران) در شهر بیرجند
همبستگی میان بهکارگیری دانش و عملکرد مالی ،بررسی میشود.

جدول شماره  :15میزان همبستگی آماری میان بهکارگیری دانش و عملکرد مالی
بهکارگیری دانش

عملکرد مالی

ضریب همبستگی

0/063

سطح معنیداری

0/544

حجم نمونه

94

برگرفته از :یافتههای پژوهش

نتایج پژوهش ،نبود رابطه معنیدار میان عملکرد مالی و بهکارگیری دانش

را نشان میدهد که ضریب همبستگی آنها نیز ،برابر  0/063است .همانگونه

که در «جدول شماره  »15نمایان است؛ چون درجه معنیداری بهدستآمده
( ،)0/054437بیشتر از درصد خطای مشخص است ( ،)0/05با احتمال 95

درصد ،وجود همبستگی میان دو متغیر ،رد میشود .در ادامه ،اثر بهکارگیری

دانش بر عملکرد مالی ،مورد بررسی قرار میگیرد« .جدول شماره  »16نیز

ضریبهای رگرسیون را نشان میدهد.

جدول شماره  :16ضریبهای رگرسیون
ضریبهای استانداردنشده
بتا

خطای استاندارد

مقدار ثابت

55/37

3/35

بهکارگیری دانش

0/093

0/153

ضریبهای استاندارد
بتا

0/063

آماره t

سطح معنیداری

16/50

0/000

0/609

0/544

برگرفته از :یافتههای پژوهش

در بررسی اثر بهکارگیری دانش بر عملکرد مالی نیز ،نمایان شد که مقدار

دسترس شرکت ،برای افزایش عملکرد مالی میشود؛ بنابراین
دانش در
سهم
ِ
ِ

مشخص است ( )0/05و این یافته ،نشان میدهد؛ بهکارگیری دانش بر عملکرد

همچنین باید فرصتهای جدید یادگیری در شرکتها و سازمانها فراهم گردد .در

معنیداری آن ،شرایط معنیداری را نداشته ( )0/544و بیشتر از درصد خطای

مالی اثر ندارد .به دیگرسخن ،فرضیه صفر ،تأیید و فرضیه یک ،رد میشود.

نتیجهگیری و پیشنهادها

بر پایه نتایج بهدستآمده ،نمایان شد که مدیریت دانش و دو مؤلفه از آن

پیشنهاد این است که محیط حمایتی شرکتها و سازمانها ،تقویت شود.

این راستا ،میتوان با برگزاری کارگاهها و دورههای آموزشی ،مدیران و کارشناسان

شرکتها و سازمانها را با این مقولهها آشنا ساخت و در جهت بهبود و افزایش
عملکرد سازمانی ،گام برداشت تا سازمانی (یا شرکتی) با کارایی و اثربخشی
باالتری داشت.

(تسهیم دانش و بهکارگیری دانش) ،دارای اثر مثبت و معنیداری بر عملکرد

با توجه به نتایج پژوهش ،باید در هر شرکت یا سازمان ،بویژه در صنعت

نبود .نتایج این پژوهش ،با پژوهش محمدی ( )1396و محمودزاده و صداقت

ارزشمند شمرده شود .فرهنگ سازمانی مناسب و سودمندی که حامی مبادله

مالی است؛ ولی تأثیر خلق دانش و بهکارگیری دانش بر عملکرد مالی ،معنیدار

( ،)1392همراستاست.

بیمه ،بستری فراهم گردد که در آن تسهیم و مبادله ایده ،دانش و اطالعات،
و انتقال دانش میان سطوح مختلف سازمان باشد؛ بهگونهای که افراد بدون

امروزه دانش و اطالعات ،به عوامل تعیینکنندهای در موفقیت و قدرت

هیچگونه ترس و نگرانی ،اطالعات و دانش خود را در اختیار همکاران خود قرار

نوین سازمانی در علم مدیریت ،مطرح شده است .سازمانها برای بهبود جایگاه

دانش ،میتواند نتایج معنوی فردی و سازمانی در بر داشته باشد و در نتیجه،

رقابتپذیری سازمانها تبدیل شده و مدیریت دانش ،بهعنوان یکی از مباحث
رقابتی خود ،ناچارند که برای نگهداری دانش موجود و نیز یادگیری دانشهای
نوین ،مدیریت دانش را بهکار گیرند .هر سازمان (شرکت یا بنگاه اقتصادی) نیز،

باید برای بهبود عملکرد خود در برخی موارد ،دانش سازمانی خود را آگاهانه

کنار بگذارند و دانش جدیدی را جایگزین کند .اشتراک دانش ،به یادگیری جمعی

بهبود
ِ
میانجامد و همافزایی را در گروهها افزایش میدهد و این خود ،باعث

ِ
فرهنگ تسهیم
دهند و این مسئله را بهعنوان یک نقطهضعف بهشمار نیاورند.
سازمان را از مزیتهای مدیریت دانش ،بهرهمند سازد .بنابراین ،میتوان با برپایی

دورهها و سمینارهای آموزشی در سطح شرکت یا سازمان و دعوت از استادان
کارآزموده (مجرب) در این زمینه برای تدریس دورهها ،کارکنان را از مزیتهای
تبادل دانش و اطالعات آگاه ساخت .افزون بر اینکه مدیران هم باید دیدگاه

حمایتی خود را نسبت به مدیریت دانش ،حفظ کنند که در غیر این صورت ،این
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مسئله میتواند یکی از موانع مهم فرهنگی بهشمار آید .از همینرو پیشنهاد

میشود ،توجه دائمی و بیشتری به فناوری اطالعات و ارتباطات و زیرساختهای

دزاده،س.م.صداقت،م(«.)1392رابطهمدیریتدانشوعملکرد
-6محمو 

آن ،صورت گیرد؛ زیرا فناوری اطالعات و ارتباطات ،یکی از ابزارهای نیرومند و مهم

سازمانی در صنعت هتلداری» .فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات مدیریت

در چند سال گذشته ،اطالعاتی که در اختیار سازمانها قرار میگیرد؛ از نظر

-7مرتضوی،م.منیریان،ف(«.)1394بررسیتأثیرمدیریتدانشبرخالقیت

در فرایند مدیریت دانش است.

کمیت و کیفیت ،افزایش چشمگیری داشته است .برای شناسایی و ارزیابی

فرصتها و تهدیدهای پیش روی هر سازمان ،میتوان از فناوریهای پیشرفته
رایانهای (کامپیوتری) ،گرداوری دادهها و در حافظه نگهداشتن آنها ،دستگاههای

دورنگار ،شبکههای اینترنت ،نرمافزارها و همچنین دورههای آموزشی مرتبط با
فناوری اطالعات و ارتباطات استفاده کرد.

بهرهگیری بهینه از شبکه اینترنت ،بهعنوان شاهراه اطالعاتی ،میتواند

موفقیت سازمان را تضمین کند؛ افزون بر اینکه بهرهگیری بهینه و کارامد از

شبکه کامپیوتری درون سازمان نیز ،میتواند ارتباط بخشهای مختلف را با هم
برقرار و بهینه سازد و موجب بهبود عملکرد مالی سازمان شود.

منابع:

-1تورنگ،س.ک.مدهوشی،م .آقاجانی،ح.ع.صفاییقادیکالیی،ع.ح(.)1398

«ارائهمدلبومیارزیابیتأثیرمدیریتدانشبرعملکرددانشگاههایمنتخب

کشوربامیانجیگریتوانمندیفرایندسازمانی».پژوهشنامهمدیریتتحول10.

(67-45.)1

-2رحیمی،ابراهیم(«.)1396بررسیتأثیرمدیریتدانشبرعملکردمالیبا

میانجیگرییادگیری سازمانی» .فصلنامهعلمی آموزشینوآوریهایمدیریت

آموزشی21-7.)4(12.

 -3رفوآ ،ش .تاجداران ،م .رضایی شریفآبادی ،س (« .)1392وضعیتیابی

مؤلفههایزیرساختیپیادهسازی اشتراکدانشدر صنعتبیمه» .تحقیقات
کتابداریواطالعرسانیدانشگاهی325-346.)3(47.

 -4کفاش،م.موسویمرادی،س.م.بهرامی ،ا .اکبری،م(«.)1393مدلی

برایسنجشسطحرضایتمندیبیمهگذارانشرکتهایفعالدرصنعتبیمه

کشور».پژوهشنامهبیمه211-189.)4(29.

-5محمدی،رضا(«.)1396بررسیرابطهمدیریتدانشباعملکردسازمانی

درسازمانهایپروژهمحور» .دوماهنامهمطالعات کاربردیدرعلوممدیریتو
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توسعه45-23.)1(2.

گردشگری119-89،)24(8.

سازمانی(مطالعهموردی:کارکنانشرکتمخابراتاستانهمدان)».فصلنامه

مدیریتتوسعهوتحول38-27.)1(20.

 -8یوسفی ،ا .صادق فیضی ،ج .سلیمانی ،م (« .)1391بررسی میزان تأثیر

مدیریتدانشبرنوآوریدرمیانمدیرانو کارکنانشرکتهایفناورمستقر

درپارکعلموفناوریدانشگاه ارومیه» .ابتکاروخالقیتدرعلوم انسانی1.
(23-11.)3

9- Byukusenge, E.; Munene, J. C. (2017). “Knowledge Management and
Business Performance: Does Innovation Matter?” Cogent Business & Management (2017), 4: 1368434
10- Chang, T., and Chuang, H. (2009). “Performance Effects of Knowledge
Management: Corporate Management Characteristics and Competitive Strategy
Enablers,” Asian Journal of Management and Humanity Sciences, 4. pp. 181199.
11- Khan, M.M. and Fasih, M., (2014). “Impact of Service Quality on Customer Satisfaction and Sustomer Loyalty: Evidence from Banking Sector.” Pakistan Journal of Commerce and Social Sciences, 8(2), pp.331 - 354.
12- Probst, Gilbert; Steffen Raub & Kai Romhardt. (2002), “Managing
Knowledge: Building Blocks for Success”. John Wilely & Sons.
13- Ritala, P.; Olander, H.; Michailova, K.; Husted, K.; “Knowledge Sharing, Knowledge Leaking and Relative Innovation Performance: An Empirical
Study”, Technovation, Vol. 35, pp. 22-31, 2015.
14- Tanriverdi, H., and venkatramen, V. (2005). “Knowledge Relatedness
and the Performance of Multibusiness firms,” Strategic Management Journal,
26. pp. 97-119.
15- Webster, F.E.J., (1994). “ Defining the New Marketing Concept.” Marketing Management, 2(4), pp. 22-31.

رهـاورد دانـش و پژوهـش (مقـالههای علـمی)

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

بیماریهای نوپدید (نوظهور) مشترک میان انسان و دام ،یکی از چالشها

و مشکلهای مهم ،ولی معمول در زمینه پزشکی و دامپزشکی است .یکی از
این بیماریها ،آنفلوانزای فوقحاد پرندگان است که نخستینبار ،در سال 2014

و سرانجام ،مصرفکنندگان ،در برابر خطر دچارشدن به این بیماری قرار دارند .در

هنگام پدیدآمدن این بیماری نیز ،براساس دستورعملهای سازمان دامپزشکی،
اقدامهای بهداشتی و قرنطینهای در واحدهای مرغداری انجام میگیرد و برای

جلوگیری از گسترش (انتشار) ویروس ،هر روز پرندگان تلفشده ،جمعآوری و

میالدی پدید آمد .این بیماری ،به دلیل پدیدآوردن خسارتهای اقتصادی زیاد در

دفن یا سوزانده میشوند و هرگز الشه طیور ،از مرغداری خارج نمیشود.

اهمیت بسیار باالیی بهعنوان یک ریسک ،برخوردار است .از سویی ،در میان

شده است تا سال  ،1399بحرانهای گوناگونی برای بخش طیور کشور پدید

صنعت طیور و همچنین ،پیامدهای منفی برای بهداشت جامعه انسانی ،از
روشهای گوناگون مدیریت ریسک« ،بیمه کشاورزی» ،جایگاه ویژهای دارد؛
بهگونهای که در سالهای اخیر ،بهرهگیری از آن ،باعث کاهش ریسک فعالیتهای
کشاورزی شده است .از همینرو ،در این پژوهش ،به بررسی نقش بیمه در

از سال  1384خورشیدی که بیماری آنفلوانزای فوقحاد پرندگان ،وارد کشور

آمده و طی این سالها ،بیش از  60میلیون قطعه پرنده ،معدوم شده است که
خسارت باالیی برای صنعت کشور ،بهشمار میآید.

هماکنون 23 ،کشور در جهان ،با آنفلوانزای فوقحاد پرندگان درگیر هستند

کاهش ریسک برامده از بیماری آنفلوانزای فوقحاد پرندگان پرداخته میشود.

و از آنجا که ایران ،دارای رتبههای جهانی در تولید مرغ و تخممرغ است؛ باید

طیور کشور پرداخته شده و سپس میزان غرامت پرداختی و جبران خسارت

فعالیتهای تولیدی در این صنعت نیز ،نیازمند حمایت جدی از تولیدکنندگان

بدین منظور ،نخست ،به معرفی این بیماری و میزان تلفات آن در صنعت
انجامگرفته از سوی صندوق بیمه کشاورزی ،مورد اشاره و بررسی قرار گرفته

است .در نهایت ،پس از تجزیهوتحلیل یافتهها ،مشخص شد که بیمه طیور،

نقش ویژهای در مدیریت ریسک و جبران خسارتهای برامده از بیماری آنفلوانزای
فوقحاد پرندگان در واحدهای مرغداری متقاضی بیمه ،داشته است .همچنین،

از این صنعت ،بخوبی حفاظت و حمایت شود .مانایی و پایستگی (بقا و دوام)

و سرمایهگذاران در این بخش است و در میان سیاستهای مختلف حمایتی،
«بیمه کشاورزی» ،بهعنوان یکی از مناسبترین راهکارها ،همواره مورد توجه و

تأکید صاحبنظران قرار گرفته است؛ بهگونهای که دولتها در کشورهای مختلف

یافتهها نشان داد؛ حمایت بیمه از آسیبدیدگان در این زمینه ،به اندازهای است

که واحدهای خسارتدیده ،با حمایت مالی بیمه کشاورزی میتوانند دوباره
نسبت به جوجهریزی و استمرار تولید ،اقدام کنند و به چرخه تولید ،باز گردند.

کلیدواژهها:

آنفلوانزای فوقحاد پرندگان ،بیمه کشاورزی ،بیمه طیور ،کاهش ریسک.

مقدمه

آنفلوانزا ،یکی از بیماریهای خطرناک پرندگان بوده و عامل آن نیز ،ویروس

است؛ بنابراین میتواند بهسرعت ،منتشر و پراکنده شود و پرندگان بسیاری را
بیمار کند .ویروس آنفلوانزا ،انواع مختلفی دارد که برخی از آنها ،فقط پرندگان

را مبتال میکنند و شماری از آنها نیز ،افزون بر پرندگان ،سبب بیماری انسان
هم میشوند؛ از همینرو ،آنفلوانزای فوقحاد پرندگان ،بهعنوان بیماری مشترک

میان انسان و حیوان شناخته شده و مبارزه با آن در سراسر جهان ،بسیار

مورد توجه قرار گرفته است .در این میان ،روستاییان ،کارکنان مرغداریهای

صنعتی و سنتی ،فروشندههای دورهگرد طیور ،شکارچیان ،دامپزشکان ،کارکنان
دامپزشکی و کشتارگاهها ،کارگاههای َپرشویی و تبدیل ضایعات ،مراکز توزیع و

عرضه مرغ و دیگر پرندگان ،فروشگاهها و نمایشگاههای پرندگان زینتی و مانند آن
* دکتریحرفهایدامپزشکیومدیراموربرنامهریزیوتوسعهفناوریصندوقبیمهکشاورزی.
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جهان ،پس از تجربه راهکارهای مختلف مدیریت ریسک ،به این نتیجه رسیدهاند
که بیمه کشاورزی ،یکی از مناسبترین شیوههای رویارویی با ریسک تولید و درامد

است .در همین راستا« ،صندوق بیمه کشاورزی» ،در ادامه سیاستهای حمایتی
خود از بهرهبرداران بخش کشاورزی ،بیمه طیور را از سال  1374به اجرا گذاشت

برامده از این بیماری ،مورد بررسی قرار گیرد.

تاریخچه بیمه طیور در ایران

بیمه طیور ،از سال زراعی  1373-74و نخست به صورت آزمایشی در

و در این مدت  25سال فعالیت نیز توانست ،با حمایت اصولی در جهت جبران

استان تهران ،از سوی صندوق بیمه ،به اجرا در آمد و سپس به دیگر استانهای

به پشتوانه بیمه کشاورزی ،از آن هنگام تا کنون ،با آسایش و امنیتخاطر

تخمگذار تجارتی ،زیرپوشش بیمه قرار داشت و تمامی عملیات بیمهای ،از

خسارت واحدهای مرغداری ،بخوبی گام بردارد؛ تا آنجا که پرورشدهندگان طیور،
نسبت به جوجهریزی و استمرار تولید ،اقدام کردهاند .نظر به آنچه گفته شد،

در این مطالعه ،تالش شده است که با توجه به پدیدآمدن بیماری آنفلوانزای

فوقحاد پرندگان در سالهای مختلف ،نقش بیمه کشاورزی در کاهش ریسک

کشور ،تعمیم داده شد که تا پایان سال زراعی  ،1377-78تنها ،واحدهای

سوی دامپزشکان و کارشناسان بانک کشاورزی انجام میگرفت .جدول شماره

 ،1عملکرد بیمه طیور (تخمگذار تجارتی) را در دوره پیشگفته ،نشان میدهد:

جدول شماره  :1عملکرد بیمه تخمگذار تجارتی
سال زراعی

تعداد بیمهشده (قطعه)

73-74

248.000

74-75

2.113.000

75-76

4.710.000

76-77

7.357.000

77-78

8.805.000
برگرفته از :منبع شماره 1

پس از آن ،از سال زراعی  ،1378-79واحدهای نیمچه گوشتی نیز ،در برابر

عوامل خطر قهری طبیعی و بیماریهای عفونی و خسارتزا همچون :آنفلوانزا،

نیوکاسل و برونشیت ،زیرپوشش بیمه قرار گرفتند که جدولهای شماره  2و ،3
عملکرد این دوره را نشان میدهد:

جدول شماره  :2عملکرد بیمه نیمچه گوشتی
سال زراعی

تعداد بیمهشده (قطعه)

78-79

12.664.148

79-80

42.618.549

80-81

64.925.979

81-82

93.035.970
برگرفته از :منبع شماره 1

جدول شماره  :3عملکرد بیمه تخمگذار تجارتی
سال زراعی

تعداد بیمهشده (قطعه)

78-79

10.014.851

79-80

6.563.338

80-81

8.156.072

81-82

7.740.382
برگرفته از :منبع شماره 1
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نقش بیمه طیور در کاهش ریسک برامده از بیماری آنفلوانزای پرندگان
آنگاه از سال زراعی  1382-83بر اساس توافق بهعملآمده میان صندوق

بیمه کشاورزی و انجمن صنفی تولیدکنندگان جوجه یکروزه ،کارگزاری صدور

بیمهنامه ،به انجمن پیشگفته ،واگذار شد .جدول شماره  ،4عملکرد این انجمن
را در بازه زمانی  1382تا  ،84نشان میدهد:

جدول شماره  :4عملکرد کارگزاری انجمن صنفی تولیدکنندگان جوجه یکروزه
نیمچه گوشتی
سال زراعی

تعداد بیمهشده (قطعه)

83-82

272.316.015

83-84

357.324.377
رشد  292درصدی در سال نخست
تخمگذار تجارتی

سال زراعی

تعداد بیمهشده (قطعه)

83-82

12.248.158

83-84

13.740.027
برگرفته از :منبع شماره 1

پس از آن ،بهدنبال رویدادن نخستین همهگیری (اپیدمی) آنفلوانزای

فوقحاد پرندگان ( )H5N1در سال  1384در ایران و خسارت هنگفت واردشده
به صنعت مرغداری کشور ،قانون الحاق یک تبصره به ماده واحده قانون بیمه

کشاورزی (بهشرح زیر  -بدون ویرایش) ،تصویب و اجرا شد:

«ماده واحده :متن ذیل بهعنوان تبصره ( )8به ماده واحده قانون بیمه

محصوالت کشاورزی مصوب  1362/3/1الحاق میگردد:

تبصره  -8کلیه تولیدکنندگان طیور ،اعم از الین ،اجداد ،مادر گوشتی

و تخمگذار ،موظفند جوجههای یکروزه خود را در مبادی تولید در مقابل

خسارتهای برگرفته از سوانح طبیعی ،حوادث قهری ،امراض واگیر حیوانی
عمومی و قرنطینهای مذکور در این قانون (حذف کانونهای آلوده) که توسط

سازمان دامپزشکی کشور اعالم میگردد؛ از طریق صندوقبیمه کشاورزی ،بیمه

نمایند .صندوق بیمه کشاورزی ،حق رد تقاضای هیچ یک از واحدهای مذکور
را نخواهد داشت؛ در غیر اینصورت ،جبران خسارت واردشده به متضرر ،به

عهده اشخاص حقیقی و حقوقی طرف استنکافکننده خواهد بود .وزارت جهاد
کشاورزی با اتخاذ تدابیر الزم برای جلوگیری از استنکاف ،موظف به نظارت و

حسن اجرای قانون میباشد».

« آییننامه اجرایی این تبصره ،توسط وزارت جهاد کشاورزی با مشارکت

صندوق بیمه کشاورزی و مجمع تشکلهای صنعت مرغداری کشور ،تهیه و
ظرف مدت سه ماه به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید».

گفتنی است ،قانون یادشده و ماده واحده آن ،در جلسه علنی روز یکشنبه

مورخ  1384/4/5مجلس شورای اسالمی ،تصویب شد و در تاریخ 1384/4/15
به تأیید شورای نگهبان رسید.

در راستای اجرای قانون اجباری طیور ،تولیدکنندگان جوجه یکروزه موظف

شدند؛ به نمایندگی از صندوق بیمه کشاورزی ،نسبت به عقد قرارداد بیمه
جوجههای یکروزه تولیدی خود ،اقدام و بیمهنامه را صادر کنند و بهمنظور

سازماندهی مناسب ،انجمن تولیدکنندگان جوجه یکروزه نیز ،به نمایندگی از
سوی تولیدکنندگان ،نسبت به عقد قرارداد بیمه با صندوق بیمه کشاورزی،
اقدام کند .جدولهای شماره  5و  ،6عملکرد بیمه نیمچههای گوشتی و تخمگذار

تجارتی را پس از اجرای قانون بیمه اجباری طیور ،نشان میدهد:
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جدول شماره  :5عملکرد بیمه نیمچه گوشتی ،پس از اجرای قانون
سال زراعی

تعداد بیمهشده (قطعه)

84-85

459.946.757

85-86

467.892.480

86-87

474.640.798

87-88

470.824.927

88-89

563.358.704

89-90

820.360.205

90-91

826.992.566

91-92

879.048.608

92-93

925.889.258

93-94

784.727.458

94-95

509.431.469
برگرفته از :منبع شماره 1

جدول شماره  :6عملکرد بیمه تخمگذار تجارتی پس از اجرای قانون
تعداد بیمهشده (قطعه)

سال زراعی
84-85

27.749.561

کانون*

85-86

29.558.980

کانون*

86-87

27.414.016

کانون*

87-88

23.966.011

88-89

19.853.025

89-90

27.276.425

90-91

42.936.137

91-92

33.561.094

92-93

30.991.225

93-94

32.207.164

کانون*

94-95

45.364.241

کانون*

95-96

52.257.209

کانون*

کانون*

* رویدادن آنفلونزای فوقحاد پرندگان
برگرفته از :منبع شماره 1

بهمنظور حمایت مالی بیشتر از واحدهای خسارتدیدهای که بر اثر آنفلوانزای

فوقحاد پرندگان ،بهعنوان کانون بیماری درنظر گرفته و معدوم شدند؛ صندوق

بیمه کشاورزی نیز ،از آغاز سال زراعی  ،1395-96بیمه طیور را در چارچوب دو

طرح بیمه پایه و بیمه الحاقی (بهشرح زیر) ،عرضه کرد و صدور بیمهنامهها را

34

بهصورت الکترونیکی ،نخست در سامانه «سابکا» و سپس ،در «سامانه جامع
بیمه کشاورزی ( ،»)C.Sارائه داد.

 -بیمه پایه:

برای انواع طیور (اجداد و الین گوشتی ،اجداد تخمگذار ،مادر گوشتی ،مادر

رهـاورد دانـش و پژوهـش (مقـالههای علـمی)

نقش بیمه طیور در کاهش ریسک برامده از بیماری آنفلوانزای پرندگان
تخمگذار ،تخمگذار تجارتی ،نیمچه گوشتی ،بوقلمون مادر و بوقلمون گوشتی).
خطرهای زیرپوشش :خسارتهای برامده از سوانح طبیعی و حوادث قهری،

از جمله سیل ،توفان ،صاعقه ،زلزله و آتشسوزی غیرعمدی (بنا به تشخیص
سازمان آتشنشانی) و حذف کانونهای آلوده ،به تشخیص و اعالم رسمی

سازمان دامپزشکی کشور.

 -هدفهای اجرای بیمههای پایه

هدفهای مورد نظر صندوق بیمه کشاورزی از اجرای بیمههای پایه ،بهطور

نمایهوار ،بهشرح زیر بوده و عملکرد بیمه طیور پس از اجراییشدن این طرح

نیز ،در جدول شماره  7ارائه شده است:
 -پوشش عوامل خطر با شدت زیاد؛

 -کاهش حقبیمه؛

 -بیمه الحاقی در نیمچه گوشتی و تخمگذار تجارتی:

عوامل خطر زیرپوشش :تلفات برگرفته از بیماریهای :نیوکاسل ،برونشیت،

آنفلوانزا ،مایکوپالسموز ،سالمونلوز ،مارک ،لوکوز ،گامبورو ،الرینگو تراکئیت،
کوکسیدیوز و پاستورولوز.

 -کاهش تعداد کارشناسان ارزیاب خسارت مورد نیاز؛

 کاهش مخاطرههای اخالقی با توجه به حذف کامل گله؛ -کاهش آمدوشد (تردد) روزانه به مزارع آلوده؛

 حذف ریسکهای پایین از عوامل خطر زیرپوشش؛ -حمایت مالی بیشتر از مرغداران خسارتدیده.

جدول شماره  :7عملکرد بیمه طیور ،پس از اجرای بیمههای پایه و الحاقی
سال زراعی

تعداد بیمهشده (قطعه)

96-97

905.882.481

97-98

1.059.130.003

98-99

1.112.026.365
برگرفته از :منبع شماره 1

پیشینه پژوهش

راه مشارکت با تولیدکنندگان در پذیرش ریسک ،در هنگام رویدادن خطر از

زاغری و همکاران ( ،)1395در پژوهشی با عنوان« :تعیین شاخصهای

زیاندیدن تولیدکنندگان جلوگیری میکند و به درامد وی ،ثبات میبخشد .به دیگر

بیمهگری بیان داشتند که از میان متغیرهای محیطی و مدیریتی ششگانه مورد

منطقهایکردن کشت و ترکیب کشت مطلوب ،گسترشدادن روشهای نوین

رتبهبندی مزارع پرورش طیور» از دیدگاه ریسک رخدادن (بروز) تلفات در نظام
بررسی ،ایمنسازی گله در برابر بیماری ،امنیت زیستی و ساختار تهویه آشیانه،

بیشترین تأثیر را بر رتبهبندی مرغداری از لحاظ ریسک رخدادن تلفات داشتند

(.)3

خسارهزادی ( ،)1395در پژوهشی با عنوان« :اهمیت بیمه کشاورزی در

اقتصاد کشاورزی و راهکارهای کاهش ریسک در فعالیت کشاورزی ،نشان
داد که بیمه کشاورزی ،در اصل یک سازوکار مشارکت در ریسک است که از

سخن ،بیمه کشاورزی ،ابزار مهمی برای اجرای سیاستهای بخش کشاورزی،
زراعی -دامی ،بهزراعی و جلوگیری از مهاجرتهای بیرویه روستاییان و در نهایت،

رسیدن به هدفهای توسعهای در بخش کشاورزی بهشمار میرود؛ زیرا از بین

رفتن محصول در یکسال پرخطر ،موجب کاهش سرمایهگذاری در سالهای

بعد و بازپرداختنکردن بدهیها و یا حتی ،رها یا ترککردن فعالیتها میشود.
از سویی ،بیمه کشاورزی ،یکی از ابزارهای مدیریت ریسک برای تثبیت درامد و

آرامشخاطر کشاورزان است و جانشین مدیریت غلط انسانی نیست (.)2
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صادری و همکاران ( ،)1389در پژوهشی با عنوان« :بررسی میزان پوشش

بیمهای جوجههای یکروزه گوشتی و عوامل مؤثر بر آن در استان مازندران»،

بیان داشتند که استان مازندران ،بهعنوان قطب اصلی صنعت مرغداری کشور،
حدود  30درصد از کل جوجههای یکروزه کشور را تأمین میکند و بنابراین،

منطقه مناسبی است که از لحاظ پوشش بیمهای ،مورد بررسی قرار گیرد .در
این پژوهش ،دو نوع پرسشنامه ( 100مورد برای مرغداران پرورشدهنده نیمچه
گوشتی و  50مورد برای مرغداران پرورشدهنده مرغ مادر گوشتی) طراحی شد

و به روش میدانی ،به اجرا در آمد .پس از پاسخ دادن پرسشنامهها از سوی

مرغداران و تجزیهوتحلیل اطالعات آنها ،نتایج زیر بهدست آمد:

میزان پوشش بیمهای در استان مازندران ،براساس آمار رسمی در نیمه دوم

سال  ،1384برابر با  45/19درصد ،در سال  1385برابر با  48/43درصد ،در سال

 1386برابر با  53/03درصد و در سال  ،1387برابر با  53/03درصد بوده است.
براساس تجزیهوتحلیل پرسشنامهها 47 ،درصد ،دارای پوشش کامل بیمهای،

 5درصد ،بیمه بخشی از گله و  48درصد نیز ،بدون پوششبیمهای بودند .در

تحلیل عوامل مؤثر ،سابقه پرورش مرغدار ،سن مرغدار ،ظرفیت مرغداری و

عمر سالنهای مرغداری ،اختالف معنیداری با میزان پوشش بیمه نداشت؛ در
حالیکه عواملی مانند نظام (سیستم) پرورش مرغداری ،نوع مالکیت تعاونی

مرغداری ،منطقه جغرافیایی مرغداری ،نبود اجبار قانونی بیمه طیور ،تغییر روند
کنونی عملیات بیمهگری جوجههای یکروزه گوشتی ،اثرهای معنیداری بر میزان

پوشش بیمهای داشتند (.)4

 -نگاهی به وضعیت پاندمیک آنفلوانزای فوقحاد پرندگان در جهان

بیماری آنفلوانزای فوقحاد پرندگان ،نخستین بار در سال  2004میالدی ،در

کشورهای کامبوج ،چین ،چینتایپه ،هنگکنگ ،اندونزی ،ژاپن ،تایلند و ویتنام

مشاهده شد و بهتدریج ،کشورهای مختلف را درگیر کرد؛ تا آنجا که در سال

 2006میالدی 66 ،کشور درگیر بیماری شدند .در سالهای اخیر نیز ،این همهگیری

تداوم داشت تا آنجا که تنها در  4ماه آغازین سال  2017میالدی ،بیش از 55

کشور 8 ،زیرتیپ مختلف ویروس آنفلوانزای فوقحاد را به سازمان جهانی

بهداشت دام ( )OIEگزارش کردند.

در این میان ،یونان ،تنها کشور اروپایی است که سه زیرتیپ H5N6 ، H5N8

 H5N5 ،را گزارش کرده است .بیشترین آمار کانون آنفلوانزا نیز ،مربوط به

کشورهای فرانسه ،مجارستان ،آلمان ،رومانی و لهستان بوده است .در سال

 2006نیز ،ویروس  H5N1در ایران به  OIEگزارش شد.

 -گزارش کوتاهی از وضعیت اپیدمی آنفلوانزای فوقحاد در ایران

موج نخست :از سال  1384تا  1387به درازا کشید و طی آن بیماری با

سویه  H5N1در  18استان کشور ،توسعه یافت و درنهایت ،به معدومسازی
 12/282/357قطعه طیور انجامید.

موج دوم :طی سالهای  1389تا  1390با سویه  H5N1رخ داد و موجب

معدومسازی  16/412/600قطعه طیور شد.

موج سوم :در سال  1394روی داد و به معدومسازی  2/950/000قطعه طیور

آدجای )2016( 1نیز ،در پژوهشی با عنوان« :مدیریت خطر مرغداری از سوی

و تخلیه حدود  1/800/000قطعه طیور در شعاع کانونهای بیماری با سویه H5N1

دورماآ در کشور غنا ،با استفاده از یک نمونه تصادفی دربردارنده  100تولیدکننده

موج چهارم :از  20آبان ماه  1395با سویه جدید  H5N8پدید آمد که هم

بیمه» ،به بررسی تصمیم مرغداران برای پرداخت هزینه مرغداری در شهرداری
مرغ تجاری پرداخت .در آن پژوهش ،از مدلهای ارزیابی احتمالی و توبیت ()Tobit

انجامید.

شدت و قدرت بیماریزایی باالیی داشت و هم پرندگان مهاجر را مبتال کرد و

استفاده شده است .نتایج برگرفته از آن پژوهش نشان داد که  72درصد از

موجب تلفات بسیار شد .در این سال 10 ،میلیون پرنده ،معدوم و  2میلیون

ارزش مرغ ( GHS 1000/00برابر با  263/52دالر) برای بیمه دارند .مرغداران با منابع

سال  :1396بیماری در  625کانون آلوده ،باعث تلفشدن  26میلیون قطعه

این پژوهش نشان داد که مخاطرههای تولیدی ،بر تصمیمگیری در مورد بیمه،

سال  :1397تعداد  3میلیون قطعه طیور تلف شد.

کشاورزان ،گرایش (تمایل) به پرداخت  2GHS 31/00یا  3/10درصد از میانگین

درامد چندگانه نیز ،گرایش دارند که دیگر اشکال شغلی را جایگزین بیمه کنند.
تأثیر میگذارند .تجربه پیشین در زمینه بیمه ،شدت بیماری و سن ،بهعنوان

انگیزهای برای بیمه کشاورزی است که برای تقویت تقاضای کشاورزان برای بیمه،

نیاز به برنامههای ظرفیتسازی دارد؛ در حالیکه بیمهگران از این بازار بالقوه،

برای فروش محصوالت بیمه پایدار ،استفاده میکنند.

طرح مسئله و بررسی و تحلیل اطالعات بهدستآمده

 -آنفلوانزای پرندگان (:)Avian Influenza

پرنده در شعاع  3کیلومتری ،روانه کشتارگاه شدند.
طیور شد.

 -نقش حمایتی صندوق بیمه کشاورزی از واحدهای زیرپوشش ،در

دورههای همهگیری بیماری

همانگونه که گفته شد ،در  15سال گذشته ،کشورمان با پنج همهگیری

بیماری آنفلوانزای فوقحاد پرندگان ،روبهرو و دچار چالش جدی شد که آسیب

و زیانهای اقتصادی و پیامدهای اجتماعی زیادی به کشور ،وارد کرد .در همین

راستا ،خوشبختانه صندوق بیمه کشاورزی ،بخشی از خسارت واحدهای

آنفلوانزای پرندگان ،یک بیماری ویروسی است که دستگاههای تنفس ،گوارش

زیرپوشش بیمه را که معدومسازی در آنها انجام شده بود ،جبران کرد .افزون

بیماری ،بهصورت حاد و عمومی است که در طیور ،با یک دوره کوتاه و مرگومیر

قرار داشتند و روانه کشتارگاه شده بودند نیز ،پرداخت .بنابراین ،واحدهای

یا عصبی بسیاری از انواع طیور و دیگر پرندگان را مبتال میسازد .شدیدترین نوع
بسیار باال مشخص میشود .آنفلوانزای پرندگان میتواند در بیشتر گونههای

پرندگان پدید آید .واگیریها وهمهگیریهای آنفلوانزای پرندگان در سراسر
جهان رخ داده است .در آمریکا طی سالهای  1983و  1984این بیماری ،شیوع

بر اینکه مابهالتفاوت قیمت گوشت را در واحدهایی که در شعاع کانون آلوده

خسارتدیده ،با بهرهمندی از حمایت مالی صندوق بیمه ،توانستند دوباره اقدام
به جوجهریزی کنند و از این راه ،باز هم به چرخه تولید برگشتند.

دراین راستا ،صندوق بیمه کشاورزی برای حذف کانون آلوده بر اثر بیماری

پیدا کرد و اجرای برنامه ریشهکنی ایالتی را در پی داشت که به از بین بردن

آنفلوانزای فوقحاد پرندگان ،از سال  93تا  ،97مبلغ  3234میلیارد ریال به

نامهای هماگلوتینین ( )Hو نورامینیداز ( )Nدارند که در تشخیص ویروسهای

بیمه طیور مادرگوشتی و تخمگذار تجارتی را در دوره یادشده ،نشان میدهد.

 17میلیون پرنده انجامید .ویروسهای آنفلوانزا ،دو آنتیژن سطحی مهم به

خاص ،سودمند هستند .حداقل  13نوع هماگلوتینین و  9نوع نورامینیداز
وجود دارد که همین موارد ،باعث پدیدآمدن تعداد زیادی زیرتیپ ()Subtype

ویروسهای آنفلوانزا شده است .تیپهای  5و  7هماگلوتینین در نوع بسیار

واحدهای خسارتدیده پرداخت کرده است .نمودارهای شماره  1و  ،2عملکرد
همچنین ،جدول شماره  ،8تعداد واحدهای درگیر بیماری را که مشمول دریافت
غرامت بودند؛ به تفکیک نوع طیور ،ارائه کرده است.

بیماریزای ویروس ،دخالت دارند.
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)1- Cosmos Adjei (2016

-2سدیغنا(یکایپولرایجدرکشورغنا)
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نقش بیمه طیور در کاهش ریسک برامده از بیماری آنفلوانزای پرندگان

نمودار شماره  :1عملکرد بیمه طیور گوشتی

نمودار شماره  :2عملکرد بیمه طیور تخمگذار تجارتی
جدول شماره  :۸تعداد واحدهای درگیر مشمول دریافت غرامت به تفکیک نوع طیور
نوع طیور

تعداد واحد

تخمگذار تجارتی

276

مادر گوشتی

30

بوقلمون گوشتی

8

مادر تخمگذار

4
برگرفته از :منبع شماره 1

نتیجهگیری و پیشنهادها

زیان اقتصادی هنگفتی شده است ،با این همه ،خوشبختانه با اجرای«قانون

همهگیریهای بیماری آنفلوانزای فوقحاد پرندگان ،در برخی از سالها،

بیمه اجباری طیور» ،واحدهای خسارتدیده ،از حمایتهای مالی صندوق بیمه

باالی گسترش (انتشار) بیماری و درمانناپذیربودن پرندگان مبتال و در پی

در کاهش ریسک برامده از بیماری آنفلوانزای پرندگان ،بهطور کامل ،آشکار و

خسارتهای سنگینی را به صنعت مرغداری ایران ،وارد کرده است .سرعت

آن ،معدومکردن طیور واحدهای مرغداری درگیر با بیماری ،باعث آسیب و

کشاورزی ،بهرهمند شدند؛ بهگونهایکه نقش بسیار تأثیرگذار بیمه کشاورزی
نمایان است.
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در این زمینه ،هماینک مرغداران نیز ،با آگاهی از احتمال رویدادن

بیماری آنفلوانزای فوقحاد پرندگان ،به پشتوانه بیمه کشاورزی ،با آسایش و
امنیتخاطر نسبت به جوجهریزی و تولید ،اقدام میکنند و در زمان پدیدارشدن

بیماری ،همکاری الزم را با سازمان دامپزشکی در معدومسازی طیور تلفشده

انجام میدهند؛ بهگونهایکه بر اساس پروتکلهای سازمان دامپزشکی ،طیور
واحدهای خسارتدیده در کانون بیماری ،بهطور کامل ،معدوم و از گسترش

(انتشار) بیماری به دیگر واحدها جلوگیری میشود؛ بنابراین ،طیور بیمار ،روانه
کشتارگاه یا بازار نمیشوند و از این راه ،با توجه به مشترکبودن بیماری با انسان،

بهداشت عمومی و جامعه نیز ،مورد تهدید قرار نمیگیرد.

افزون براین ،واحدهای خسارتدیده ،با حمایت مالی بیمه کشاورزی ،از چرخه

 .1آمارواطالعاتموجوددرصندوقبیمهکشاورزی.

 .2خسار هزادی ،ناصرالدین (« ،)1395اهمیت بیمه کشاورزی در اقتصاد

کشاورزیوراهکارهایکاهشریسکدرفعالیتکشاورزی»،چهارمینهمایش

ملی انجمنهای علمی دانشجویی رشتههای کشاورزی ،منابع طبیعی و
محیطزیست.

 .3زاغری،م.هنربخش،ش.چرخکار،س.صفریاصل،ر«،)1395(.تعیین

شاخصهایرتبهبندیمزارعپرورشطیورازلحاظریسکبروزتلفاتدرنظام

بیمهگری» ،مجله تحقیقات دامپزشکی ()71 Journal of Veterinary Research

(350-225؛.)2016/58741/jvr،10،22،59،doi

تولید خارج نمیشوند و باز هم نسبت به جوجهریزی و استمرار تولید ،اقدام

 .4صادری ،ا.م ،باهنر ،ع.ر ،جوادیان س.ا ،و ا.م ،نکوییجهرمی،)1389( ،

در پایان این نوشتار ،بهمنظور افزایش تأثیرگذاری نقش بیمه کشاورزی در

دراستانمازندران»،شانزدهمین کنگرهدامپزشکیایران،جامعهدامپرشکان

خواهند کرد.

کاهش ریسک برخاسته از بیماری آنفلوانزای پرندگان ،پیشنهادهایی بهشرح زیر،
ارائه میشود:

 -1توجه ویژه دولت به صندوق بیمه کشاورزی در زمینه تخصیص بموقع
اعتبارات مورد نیاز ،برای حمایت از واحدهای خسارتدیده از بیماری آنفلوانزای

فوقحاد پرندگان.

 -2لزوم بیمه اجباری صددرصدی جوجههای تولیدی.

 -3جلوگیری از فعالیت واحدهای غیرمجاز و برخورد با واحدهایی که

جوجهریزیهای بیش از ظرفیت مجاز دارند.

 -4پایش مستمر بیماری در مناطق پرخطر ،از سوی سازمان دامپزشکی
کشور.

 -5لزوم اجرای کامل قرنطینه در واحدهای درگیر بیماری.

 -6لزوم اجرای بیمه درامد طیور ،از سوی صندوق بیمه کشاورزی.

 -7تدوین ضوابط و استاندارهای واحدهای تولیدی صنعت مرغداری و منوط
کردن واحدهای یادشده به پوشش حمایتی بیمه کشاورزی.

 -8ارائه و اجرای طرحهای پیشگیری از خسارت در مناطق ویژه و پرخطر
(کانون) با همکاری صندوق بیمه کشاورزی.
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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

برای تجزیهوتحلیل سبکهای رهبری ،از سوی صاحبنظران ارائه شده است.

در این پژوهش ،تأثیر سبک مدیریت مدیران مالی بر عملکرد مالی آنها در

هرکدام از این نظریهها ،از یک زاویه به مسئله رهبری و تأثیر آن بر وضعیت

است .پژوهش پیشرو ،از دیدگاه هدف ،از نوع کاربردی و از نظر ماهیت و روش

پژوهش پیشرو و کمبودهای شدید پژوهشی در زمینه بررسی عوامل اثرگذار

صنعت بیمه (شرکت بیمه ایران) در استان اردبیل ،مورد بررسی قرار گرفته
پژوهش ،از نوع توصیفی -پیمایشی و همبستگی است .جامعه آماری پژوهش،
دربردارنده همه مدیران اداره بیمه ایران استان اردبیل و نمایندگیهای بزرگ بیمه
ایران در این استان بوده که براساس آمار بهدستآمده از ادارههای مربوط،

تعداد آن برابر  150نفر بوده است .نتایج بهدستآمده از این پژوهش نشان
میدهد که میان سبک رهبری آزادمنشانه (انسانمدار) با عملکرد مالی شرکت

شغلی کارکنان مینگرند .این پژوهش ،با توجه به عالقه پژوهشگر به موضوع

بر عملکرد مالی ،در پی پاسخگویی به این پرسش است که « آیا میان سبکهای
رهبری مدیران با عملکرد مالی شرکت بیمه ایران در استان اردبیل ،رابطه وجود
دارد؟».

 -بیان مسئله

بیمه ایران ،رابطه معنیداری وجود ندارد .همچنین ،میان سبک رهبری خودکامه

مدیران ،همچون دیگر افراد ،دارای تفاوتهای فردی ،استعدادها ،انگیزهها و

وجود ندارد .این در حالی است که میان سبک رهبری تلفیقی (انسانمدار و

گوناگون و دانش و نگرش و نظام ارزشی مختلفی برخوردارند .بیگمان ،این

(کارمدار یا وظیفهمدار) با عملکرد مالی شرکت بیمه ایران نیز ،رابطه معنیداری

کارمدار) با عملکرد مالی شرکت بیمه ایران ،رابطه معنیداری وجود دارد.

کلیدواژهها:

سبک مدیریت (سبک رهبری) ،مدیریت مالی ،عملکرد مالی ،بیمه ،استان

اردبیل.

مقدمه

رغبتها و گرایشهای ویژه خود هستند .همچنین ،آنها از عالقهها و تواناییهای
تفاوتهای فردی و شخصیتی ،بر شیوه عمل و رفتار مدیران و از جمله ،بر

شیوه و سبک رهبری آنان تأثیر خواهد گذاشت .عوامل مختلفی از جمله
جو سازمانی ،ساختار سازمانی ،نظام ارتباطی و از همه مهمتر سبک
محیط و ّ

رهبری ،با عملکرد کارکنان در ارتباط است .سبک رهبری ،یکی از مشخصههای
متمایزکننده چگونگی و شیوه عملکرد کارکنان است .مدیران سازمانها از نفوذ و

قدرت خود ،در راستای رسیدن به هدفهای سازمان ،همسوکردن عملکرد کارکنان

سبک رهبری(مدیریت) ،بهعنوان یک متغیر علّی یا علتی و به دیگر سخن،

و همچنین ،در جهت آمادهکردن نظام (سیستم) سازمان برای سازگاری با آینده،

و نگرشها ،سنتها و روشهای گروه کار ،ارزشها ،فرهنگ ،هدفهای نیروهای

بهکارگرفتن سبکهای مختلف مدیریت است که مدیران ،با توجه به محیط

بهعنوان مهمترین متغیر در هر سازمان ،بر ادراکات ،انتظارات ،نقشها ،گرایشها
انگیزشی و سرانجام ،رفتار افراد و کارکنان سازمان ،تأثیر میگذارد .حال ،اگر
این تأثیرها مثبت باشد؛ به همان میزان در سازمانهای تجاری و بازرگانی ،افزایش

تولید ،کاهش هزینهها ،افزایش فروش و درامدها را بهدنبال خواهد داشت
و ارتباط میان آنها را با دیگر سازمانها و اتحادیهها ،افزایش میدهد و میزان

نقلوانتقال ،غیبت و ترک کار را در میان کارکنان سازمان نیز ،بهحداقل میرساند.
مدیریت و سبک رهبری مدیران ،افزون بر اثرهایی که میتواند بر رفتار کارکنان

و کارایی و اثربخشی آنان داشته باشد؛ بر شیوه عملکرد آنها نیز ،مؤثر واقع
میشود .به دیگرسخن ،عملکرد مالی سازمان نمیتواند بیارتباط با سبکهای

رهبری مدیران باشد .به سخنی دیگر ،اجرای مقررات مالی و حقوقی از سوی
کارکنان سازمان ،بیارتباط با رهبری آن سازمان نیست (.)12

با توجه به پیچیدگی مطالب مربوط به سبکهای رهبری ،نظریههای متفاوتی

* عضوهیئتعلمیدانشگاهفنیوحرفهای ،آموزشکدهفنیسراب.

استفاده میکنند .یکی از ابزارهای مهم افزایش کارایی و اثربخشی در سازمانها،

سازمانی و شخصیت خود ،آن را برمیگزینند .از دیگرسو ،چون فعالیتهای
سازمان ،وابسته به فعالیتهای افرادی است که آگاهانه با یکدیگر همکاری دارند؛

دستیابی به هدفهای سازمان در زمان معین ،بدون وجود نظام مدیریتی کارامد
و سبک رهبری اثربخش ،ناممکن است (.)6

رهبری مناسب ،نخستین گام در شناخت کارکنان
گرفتن سبک
در پیش
ِ
ِ

و پیبردن به نیازهای آنها و تالش برای تأمین نیازهای سازمان از راه کارکنان

است .فراهمآوردن محیطی پویا همراه با شور و نشاط ،از ضروریترین اقدامهای

مدیران بهشمار میرود .مدیران موفق ،با در پیشگرفتن (اتخاذ) سبک رهبری

مناسب و یا قدرت نفوذ در دیگران ،میتوانند موجب افزایش کارایی و اثربخشی
و در نهایت ،تشویق کارکنان و کارشناسان برای گامبرداشتن در راه وظایف

تعیینشده به بهترین شیوه شوند ()1؛ بهگونهای که سازمان با تالش همه
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کارکنان ،بهطور فزایندهای ،پویا و موفق باشد .یکی از فرایندهای مهم در راه

در سرجمع عملکرد مالی سازمان ،بازتاب (انعکاس) خواهد یافت؛ از همینرو

با بهکارگرفتن سبکهای خاصی ،میتوانند عملکرد مالی سازمان را دگرگون سازند.

دیدگاههای مربوط به عملکرد مالی ،دیدگاه آندریاس نیکالئو( 2استاد و صاحبنظر

موفقیت هر سازمانی ،عملکرد مالی آن سازمان است؛ زیرا رهبران هر سازمانی
باید یادآور شد که بیگمان ،عملکرد مالی سازمان هم ،بیارتباط با سیاستها و

سبکهای مدیریت سازمان نیست.

برای بررسی عملکرد سازمانها ،مدلهای مختلفی ارائه شده است .یکی از

رشته سیستمهای اطالعات مدیریت و حسابداری دانشگاه بولینگگرین – ح .ر –
سرویراستار) است .بر اساس دیدگاه وی ،شاخصهای عملکرد مالی ،در چارچوب

بر این اساس ،در پژوهش پیشرو ،کوشش شده است تا رابطه سبکهای

 10شاخص اندازهگیری شده که عبارت است از :نقدینگی ،ارزش شرکت،EBIT،

بیمه ایران) در استان اردبیل ،مورد بررسی قرار گیرد .بدینمنظور ،سبکهای

اینک با توجه به آنچه گفته شد؛ پرسشی که پیش میآید این است که آیا

رهبری مدیران با عملکرد مالی ارائهشده از سوی کارکنان صنعت بیمه (شرکت
رهبری مدیران بر اساس نظریه و پرسشنامه باردنز و متزکاس 1در سه نوع سبک

بهشرح زیر ،دستهبندی و بهکار گرفته شد.

 -رهبری آزادمنشانه (رابطهمدار یا انسانمدار) :یک سبک رهبری است که

رهبر ،رابطه و رفتار دوستانه و صمیمیانهای با کارکنان برقرار میسازد و کارکنان

سود ،سود به کارکنان ،سودآوری ROS، ROI، ROA ،و قیمت سهام (.)14

میان سبک رهبری یا مدیریت سازمانها با عملکرد مالی آنها ،رابطه معنیداری
وجود دارد؟ با توجه به اهمیت این مسئله ،پژوهش پیش رو نیز ،در پی

پاسخگویی به این پرسش بهطور موردی و بهصورت زیر است:

آیا میان سبکهای رهبری مدیران و عملکرد مالی شرکت بیمه ایران در استان

را به مشارکت تشویق و ترغیب میکند .برای تعیین اینکه چه کاری باید انجام

اردبیل ،رابطهای وجود دارد؟

کارکنان بهکار نمیگیرد .در همین حال ،ممکن است ،در پذیرش و اجرای درست

به عملکرد مالی شرکتها و سازمانها را شفافتر سازد و بیتوجهی به موضوع

شود؛ با آنان همکاری دارد و هرگز سرپرستی ،کنترل و نظارت شدیدی در مورد

تعهدات و مسئولیت سمت رهبری ،وابسته باشد و خود را ناتوان یا کمتوان
نشان دهد.

 -رهبری خودکامه (تکلیفمدار یا کارمدار یا آمرانه) :سبکی است که رهبر،

بهشدت از اقدامهای کنترلی و دستوری استفاده میکند تا مقررات ،قوانین،

فعالیتها و ارتباطات در محیط کار به اجرا درآید و به افراد تحمیل شود .وی تنها

فرد تصمیمگیرنده است و خود به کارکنان میگوید چه کاری باید انجام دهند و

کنترل و نظارت شدیدی نیز بر آنها دارد .

 -رهبری تلفیقی (رابطهمدار و تکلیفمدار) :با توجه به شرایط و موقعیت،

از هر دو سبک رهبری آزادمنشانه و رهبری خودکامه ،استفاده میشود (.)8

بدیهی است ،پاسخ به پرسش یادشده میتواند بسیاری از ابهامهای مربوط

هم میتواند زیانهای گوناگونی را برای سازمانها و شرکتها در پی داشته باشد.

 هدفهای پژوهشهدف 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:

تعیین رابطه میان سبک رهبری آزادمنشانه (انسانمدار یا رابطهمدار) با

عملکرد مالی شرکت بیمه ایران

تعیین رابطه میان سبک رهبری خودکامه (تکلیفمدار یا کارمدار) با عملکرد

در اینجا در زمینه عملکرد مالی نیز یادآوری میشود که عملکرد مالی هر

مالی شرکت بیمه ایران؛

نشان میدهد .صورتهای مالی میتوانند عملکرد واحدها و بخشهای مختلف یک

مالی شرکت بیمه ایران.

میآید .این صورتهای مالی ،بهطور معمول ،دارای توانایی بازتابدادن میزان

 -فرضیههای پژوهش:

سازمان ،بهخودیخود ،خالصه و سرجمع عملیات و فعالیتهای یک سازمان را

سازمان را بازتاب دهند که از تجمیع آنها نیز ،عملکرد کل سازمانها بهدست
هزینههای مالی واحدهای سازمان هستند که در صورت کاهش هرکدام از آنها،

تعیین رابطه میان سبک رهبری تلفیقی (انسانمدار و کارمدار) با عملکرد

میان سبک رهبری آزادمنشانه (انسانمدار) با عملکرد مالی شرکت بیمه

ایران ،رابطه وجود دارد.

میان سبک رهبری خودکامه (تکلیفمدار یا وظیفهمدار یا کارمدار) با

عملکرد مالی شرکت بیمه ایران ،رابطه وجود دارد.

میان سبک رهبری تلفیقی (انسانمدار و کارمدار) با عملکرد مالی شرکت

بیمه ایران ،رابطه وجود دارد.

ادبیات و پیشینه پژوهش

در این زمینه ،پژوهشها و مطالعات گوناگونی در داخل و خارج از کشور

انجام گرفته است که در ادامه تنها به شماری از آنها اشاره میشود .پژوهشی

با عنوان« :بررسی و تجزیهوتحلیل تأثیر سبکهای رهبری و مدیریت مدیران بر
عملکرد مالی از دیدگاه استادان مراکز تربیت دبیر و دبیر فنی شهر تهران» ،از

سوی میرحسینی در سال  1381صورت گرفته است .این پژوهش ،به بررسی
ارتباط میان سبکهای رهبری و میزان عملکرد مالی کارکنان پرداخته است و برپایه
یافتههای خود نشان داد که نمونههای پژوهش براین باورند :سبک مدیریت

مشارکتی و استداللی که بر مبنای دانش و دانایی باشد ،زمینه افزایش خالقیت
را فراهم میسازد و همچنین نتیجهگیری کرد که سبک رهبری تفویضی و

دستوری ،با کاهش خالقیت همراه است.

در پژوهش دیگری ،رابطه سبکهای رهبری و عملکرد با میزان اثربخشی
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رهـاورد دانـش و پژوهـش (مقـالههای علـمی)

بررسی تأثیر سبک مدیریت مدیران مالی ،بر عملکرد مالی آنها در صنعت بیمه
مدیران تربیتبدنی و علوم ورزشی دانشگاههای وابسته به وزارت علوم،

راستا ،پس از طراحی شاخصهای ارزیابی مالی ،اطالعات معامالت انجامشده

تحقیقات و فناوری ،از سوی عامری و همکاران در سال  1381بررسی شده است.

در دوره پژوهشی  1376تا  1381از سازمان بورس اوراق بهادار ،جمعآوری؛ و

پس از بررسی ،به این نتیجه دست یافتند که میان میزان اثربخشی مدیران

شده است .بهمنظور شناسایی اثرهای کالن اقتصادی ،نتایج آزمون شرکتهای

این پژوهشگران 77 ،نفر از مدیران مربوط را بهعنوان نمونه آماری برگزیدند و

با عملکرد آنان ،رابطه معنیداری وجود دارد ،به دیگرسخن ،عملکرد مدیران
میتواند در افزایش و بهبود اثربخشی آنان در سازمان مؤثر باشد .همچنین،
میان اثربخشی مدیران و سبکهای رهبری نیز ،رابطه معنیداری وجود دارد.

در پژوهش دیگری ،صنوبر و همکاران ( ،)1389رابطه میان مسئولیتپذیری

اجتماعی را با عملکرد مالی شرکتها ،مورد بررسی قرار دادند .هدف این پژوهش،
بررسی رابطه میان مسئولیتپذیری اجتماعی و ابعاد آن (دربردارنده :شرایط
محیط کار ،محیطزیست ،رفتار کسبوکار ،جامعه و اجتماع محلی و راهبری

با استفاده از تکنیکهای تیاستیودنت و فریدمن (ناپارامتریک) ،تجزیهوتحلیل

هدف (تصاحبشده) با نتایج شرکتهای مشابه تصاحبنشده ،مورد مقایسه
قرار گرفته است .نتایج کلی پژوهش پیشگفته ،نشانگر این است که مدیران

شرکتهای خریدار ،توانایی بهبود عملکرد و خلق ارزش را برای صاحبان سهام
شرکت نداشتهاند و اغلب معامالت تصاحب شرکت در ایران با شکست روبهرو
شده و درنهایت ،به انتقال ثروت از سهامداران شرکت خریدار ،به سهامداران

پیشین شرکت هدف ،انجامیده است.

در پژوهشی دیگر ،نمازی و همکاران ( ،)1388تأثیر مالکیت نهادی را بر عملکرد

شرکت) با عملکرد مالی شرکتها در صنعت تولید مواد و محصوالت دارویی بوده

مالی گذشته و آینده شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران ،مورد

تحلیلی و از نظر هدف ،کاربردی است .جامعه آماری آن پژوهش ،شرکتهای

از «روش حداقل مربعات جزئی مربوط به رگرسیون جزئی» ،نشان داد که میان

است .پژوهش پیشگفته ،از نظر روش ،پیمایشی و از دیدگاه نوع پژوهش،

فعال تولیدکننده مواد و محصوالت دارویی و سهامی عام استانهای آذربایجان
شرقی و تهران بوده که سرشماری شدهاند .برای گرداوری اطالعات متغیر

مسئولیتپذیری اجتماعی و ابعاد آن نیز ،از پرسشنامه مربوط ،بهره جسته

و برای سنجش متغیر عملکرد مالی هم ،صورتهای مالی شرکتها (نرخ بازده
داراییها) بهکار رفته است .متغیرهای تعدیلکننده در آن پژوهش نیز ،اندازه و

ریسک سازمان بوده است .بهمنظور تجزیهوتحلیل دادهها ،از ضریب همبستگی

اسپیرمن و رگرسیون چندگانه استفاده شده است .نتایج پژوهش یادشده

نشان داد که میان متغیر مسئولیتپذیری اجتماعی و هر یک از ابعاد پنجگانه
آن ،با متغیر عملکرد مالی ،رابطهای وجود ندارد .همچنین ،میان اندازه و ریسک
سازمان با عملکرد مالی ،رابطه مثبت و معنیداری وجود دارد.

بررسی قرار دادهاند .نتایج برگرفته از آزمون فرضیههای این پژوهش با استفاده
مالکیت نهادی و عملکرد شرکت ،رابطه معنیداری وجود دارد .تجزیهوتحلیل
بیشتر یافتههای آن پژوهش ،نشاندهنده رابطه مثبت معنیدار میان عملکرد

و مالکیت نهادی بوده است .بررسی فرضیههای پژوهش در سطح صنایع،

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

عملکرد آینده در صنعت خودرو و ماشینآالت ،بیشتر از دیگر صنایع انتخابی
است و نوع رابطه در سطح صنایع نیز ،مشخص نیست.

از میان پژوهشهای خارجی ،جانگ ( )2004در پژوهش خود ،نقش رهبری
3

تحولگرا را در باالبردن پویایی سازمانی ،روی  96نفر از مدیران  32شرکت تولیدی

لوازم الکترونیکی به انجام رساند و به این نتیجه دست یافت که رهبری تحولگرا،

قائمی و شهریاری ( ،)1388در پژوهشی ،حاکمیت شرکتی و عملکرد مالی

ارتباط مثبت و معنیداری با نوآوری و پویایی سازمانی در سطح معنیداری 0/01

ساختار حاکمیت شرکتی؛ دربرگیرنده :ترکیب هیئت مدیره ،ساختار مالکیت و

ویویان چن )2007( 4در پژوهشی با عنوان «تأثیر رهبری تحولگرا بر عملکرد

شرکتها را بررسی کردهاند .هدف از آن پژوهش ،تعیین رابطه میان اجزای

افشای اطالعات ،با عملکرد شرکتها بوده است .نمونه مورد بررسی ،دربردارنده

 77شرکت پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی سه ساله

 1382تا  84است .متغیر وابسته پژوهش ،عملکرد مالی بوده که بر مبنای

رشد درامد ،رشد سود عملیاتی ،رشد سود خالص ،بازده داراییها و بازده حقوق
صاحبان سهام ،تعیینشده است .متغیرهای مستقل نیز دربرگیرنده :ترکیب
هیئتمدیره ،ساختار مالکیت و افشای اطالعات و متغیرهای کنترلی اندازه
و اهرم مالی بوده است .یافتههای آن پژوهش نشان میدهد؛ میان افشای

اطالعات و عملکرد مالی شرکتها ،رابطه معنیداری وجود دارد.

رجبی و گنجی ( ،)1389در پژوهشی با عنوان« :بررسی رابطه بین نظام راهبری

و عملکرد مالی شرکتها» ،به بررسی این موضوع پرداختهاند و برپایه یافتهها،

نتیجه گرفتند که از هفت گروه کلی سازوکار (مکانیزم) مؤثر بر راهبری شرکتها،
سازوکارهای متعلق به پنج گروه ،با برخی از شاخصهای عملکرد مالی رابطه
دارد .افزون برآن ،نتایج نشان داد که نظام یا سیستم راهبری شرکتها در ایران،

بیش از آنکه از ویژگیهای یک نظام یا سیستم برونسازمانی برخوردار باشد؛ با
نظامهای درونسازمانی ،همخوانی بیشتری دارد.

عارفی ( ،)1388در پژوهش خود ،به بررسی عملکرد مالی تصاحب شرکتها

در ایران پرداخته است .یکی از راهبردها یا استراتژیهای سطح شرکت ،راهبرد

تصاحب و ادغام شرکتهاست .این راهبرد ،بهمنظور خلق ارزش و افزایش ثروت

صاحبان ،در پیش گرفته میشود .انگیزهها و دالیل گوناگونی ،مدیران عالی
شرکتها را به برگزیدن و اجرای راهبرد پیشگفته ،تشویق میکند که مهمترین
آنها ،دستیافتن به همافزایی است .در پژوهش پیشگفته ،تالش شده است که

عملکرد مالی معامالت تصاحب شرکتها در ایران ،مورد بررسی قرار گیرد .در این

دارد که میزان بهدستآمده نیز ،برابر با  0/48بوده است.

کارکنان» ،به بررسی اثرهای میانی تفکر خالق و انگیزش درونی ،بر  320نفر از

کارکنان  50شرکت تایوانی پرداخته و به این نتیجه رسیده است که تفکر خالق و

انگیزش درونی مدیران ،ارتباط میان رهبری تحولگرا و عملکرد کارکنان را بهطور

کامل ،تعدیل میکند.

همچنین ،هرسی و بالنچارد در کتاب خود ،به یافتههایی در این زمینه اشاره

میکنند و براین باورند که رهبری تحولگرا ،همبستگی معنیداری با تفکر خالق

( )r =0/35و انگیزش درونی ( )r =0/40داشته و از دیگرسو ،همبستگی معنیداری

نیز ،میان عملکرد با سبک رهبری ( )r =0/54و انگیزش درونی ( )r =0/31بهدست

آمده است (.)11

روش و ابزارهای پژوهش

پژوهش پیش رو ،از نظر هدف ،از نوع پژوهشهای کاربردی است؛ زیرا از

نظریهها ،قانونمندیها ،اصول و فنونی که در پژوهش تدوین میشود؛ برای حل
مسائل اجرایی و واقعی استفاده خواهد شد و از همینرو ،میتوان پژوهش

پیش رو را پژوهش کاربردی دانست .همچنین از نظر ماهیت و روش پژوهش
نیز ،با توجه به اینکه متغیرهای پژوهش ،بدون هیچ دخل و تصرفی مورد

توصیف قرار میگیرد؛ در نتیجه ،این پژوهش ،از نوع توصیفی -پیمایشی و

همبستگی است.

 -جامعه آماری ،نمونه و روش نمونهگیری:

جامعه آماری پژوهش پیش رو ،دربردارنده همگی مدیران اداره بیمه ایران

استان اردبیل و نمایندگیهای بزرگ شرکت بیمه ایران در این استان بوده که
3- Don I. Jung
4- Vivian Chen

41

صندوق بیمه کشاورزی

فـصلنامـه بیمــه و کشــاورزی

سال هجدهم /شماره 67

براساس آمار بهدستآمده از ادارههای مربوط ،تعداد آن برابر با  150نفر است.

به آزمون فرضیهها ،پرداخته شده است.

بر اساس فرمول تعیین حجم نمونه کوکران ،حجم نمونه آماری این پژوهش

یافتههای پژوهش و بحث

به تعداد  106نفر ،بهدست آمد .برای انتخاب واحدهای مورد مطالعه نیز ،از روش

 -آزمون فرضیه یک :میان سبک رهبری آزادمنشانه (انسانمدار) با عملکرد

نمونهگیری تصادفی نسبی استفاده شد.

مالی شرکت بیمه ایران ،رابطه وجود دارد.

 -ابزار گردآوری دادهها:

چنانکه گفته شد ،فرضیه شماره یک این پژوهش ،پیرامون بررسی رابطه

در این پژوهش ،برای تعریف عملیاتی و شاخصسازی متغیرهای پژوهش،

میان سبک رهبری آزادمنشانه (انسانمدار) با عملکرد مالی شرکت بیمه ایران

استفاده شده است .ابزار گردآوری دادهها نیز ،پرسشنامههای سبک رهبری و

همبستگی پیرسون استفاده شده و نتایج بهدستآمده از اجرای آزمون

از روش کتابخانهای و برای نظرسنجی و جمعآوری اطالعات ،از روش میدانی

بوده است .در همین راستا ،برای آزمون فرضیه یادشده ،از آزمون ضریب

عملکرد مالی است.

همبستگی پیرسون نیز ،در جدول شماره  ،1آمده است .همانگونه که دادههای

نگاشتهشده در این جدول نشان میدهد؛ میزان ضریب همبستگی میان دو

 -روشهای تجزیهوتحلیل دادههای آماری

متغیر پیشگفته ،رقمی برابر با  R = 068است و سطح اعتبار بهدستآمده ،برابر

با  P = 0/489است .بنابراین با توجه به اینکه مقدار سطح اعتبار بهدستآمده

تجزیهوتحلیل اطالعات و دادههای مورد نیاز در پژوهش پیش رو ،در

دو بخش انجام گرفت .الف) بخش توصیفی :در این بخش با بهرهگیری از

از حداکثر مقدار پذیرفتنی برای تأیید فرضیه ( )P = 0/05بزرگتر است؛ پس

در پرسشنامه ،بحث شده است .ب) بخش استنباطی :در این بخش از

آزادمنشانه (انسانمدار یا رابطهمدار) با عملکرد مالی شرکت بیمه ایران ،رابطه

میتوان نتیجه گرفت که فرضیه شماره یک ،تأیید نمیشود و میان سبک رهبری

آمارهای توصیفی فراوانی و درصد در زمینه هر کدام از پرسشهای مطرحشده

معنیداری وجود ندارد.

تجزیهوتحلیل اطالعات با بهرهگیری از آزمون آماری ضریب همبستگی پیرسون

جدول شماره  :1اطالعات توصیفی آزمون همبستگی پیرسون مربوط به رابطه میان سبک رهبری آزادمنشانه (انسانمدار یا رابطهمدار) با عملکرد مالی شرکت بیمه ایران
شرح متغیر

میانگین

انحراف استاندارد

3/8

0/60

عملکرد رهبری آزادمنشانه

0/67

3/2

ضریب همبستگی

سطح اعتبار

-0/068

0/489

برگرفته از :یافتههای پژوهش

 -آزمون فرضیه دو :میان سبک رهبری خودکامه (کارمدار) با عملکرد مالی

همبستگی میان دو متغیر پیشگفته ،رقمی برابر با ( )R = 0/124بوده و سطح

فرضیه شماره دو این پژوهش ،پیرامون بررسی رابطه میان سبک رهبری

مقدار سطح اعتبار بهدستآمده ،از حداکثر مقدار پذیرفتنی برای تأیید فرضیه

برای آزمون این فرضیه ،از آزمون ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده

تأیید نمیشود و میان سبک رهبری خودکامه (کارمدار یا تکلیفمدار) با عملکرد

اعتبار بهدستآمده برابر با ( )P = 0/305است؛ از همینرو با توجه به اینکه

شرکت بیمه ایران ،رابطه وجود دارد.

( )P = 0/05بزرگتر است؛ پس میتوان نتیجه گرفت که فرضیه شماره دو پژوهش،

خودکامه (کارمدار یا تکلیفمدار) با عملکرد مالی شرکت بیمه ایران بوده که

مالی شرکت بیمه ایران ،رابطه معنیداری وجود ندارد.

و نتایج بهدستآمده از اجرای این آزمون نیز ،در جدول شماره  ،2آمده است.

چنانکه دادههای نگاشتهشده در جدول شماره  ،2نشان میدهد؛ میزان ضریب

جدول شماره  :2اطالعات توصیفی آزمون همبستگی پیرسون مربوط به رابطه میان سبک رهبری خودکامه (کارمدار یا تکلیفمدار) با عملکرد مالی شرکت بیمه ایران
شرح متغیر

میانگین

عملکرد رهبری خودکامه

انحراف استاندارد
0/60

3/8

0/8

3/5

ضریب همبستگی

سطح اعتبار

-0/124

0/205

برگرفته از :یافتههای پژوهش

 -آزمون فرضیه سه :میان سبک رهبری تلفیقی (انسانمدار و کارمدار) با

همبستگی میان دو متغیر پیشگفته ،رقمی برابر با ( )R = 0/53بوده و سطح

فرضیه شماره سه این پژوهش ،پیرامون بررسی رابطه میان سبک رهبری

مقدار سطح اعتبار بهدستآمده از حداکثر مقدار پذیرفتنی برای تأیید فرضیه

برای آزمون فرضیه پیشگفته ،آزمون ضریب همبستگی پیرسون بهکار رفته و

پژوهش ،تأیید میشود و میان سبک رهبری تلفیقی (انسانمدار و کارمدار) با

عملکرد مالی شرکت بیمه ایران ،رابطه وجود دارد.

تلفیقی (انسانمدار و کارمدار) با عملکرد مالی شرکت بیمه ایران بوده که
نتایج بهدستآمده از اجرای این آزمون نیز در جدول شماره  ،3آورده شده
است .چنانکه دادههای نگاشتهشده در این جدول نشان میدهد؛ میزان ضریب
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اعتبار بهدستآمده ،برابر با ( )P = 0/001است؛ از همینرو با توجه به اینکه

( )P = 0/05کوچکتر است؛ پس میتوان نتیجه گرفت که فرضیه شماره سه این

عملکرد مالی شرکت بیمه ایران ،رابطه معنیداری وجود دارد.

رهـاورد دانـش و پژوهـش (مقـالههای علـمی)

بررسی تأثیر سبک مدیریت مدیران مالی ،بر عملکرد مالی آنها در صنعت بیمه
جدول شماره  :3اطالعات توصیفی آزمون همبستگی پیرسون مربوط به رابطه میان سبک رهبری تلفیقی (انسانمدار و کارمدار) با عملکرد مالی شرکت بیمه ایران
شرح متغیر
عملکرد رهبری تلفیقی

میانگین

انحراف استاندارد

3/8

ضریب همبستگی

سطح اعتبار

-0/124

0/205

0/60
0/8

3/5

برگرفته از :یافتههای پژوهش

نتیجهگیری

منابع:

رهبری مناسب ،نخستین گام در
گرفتن سبک
چنانکه گفته شد؛ در پیش
ِ
ِ

 -1آذری ،پرویز ( .)1390تعیین رابطه بین سبک رهبری و بهداشت روانی

از راه کارکنان است .مدیران موفق ،با در پیشگرفتن (اتخاذ) سبک رهبری

-2رجبی.ر،وگنجی.ع.ا«.)1389(،بررسیرابطهبیننظامراهبریوعملکرد

شناخت کارکنان و پیبردن به نیازهای آنها و تالش برای تأمین نیازهای سازمان
مناسب و یا قدرت نفوذ در دیگران ،میتوانند موجب افزایش کارایی و اثربخشی
و در نهایت ،تشویق کارکنان و کارشناسان برای گامبرداشتن در راه وظایف

تعیینشده به بهترین شیوه شوند؛ بهگونهای که سازمان با تالش همه کارکنان،

بهطور فزایندهای ،پویا و موفق باشد .از سویی ،یکی از فرایندهای مهم در راه

موفقیت هر سازمانی ،عملکرد مالی آن سازمان است؛ زیرا رهبران هر سازمانی
با بهکارگرفتن سبکهای خاصی ،میتوانند عملکرد مالی سازمان را دگرگون سازند.

باید یادآور شد که بیگمان ،عملکرد مالی سازمان هم ،بیارتباط با سیاستها و

سبکهای مدیریت سازمان نیست.

بر این اساس ،در پژوهش پیشرو ،کوشش شد تا رابطه سبکهای رهبری

مدیران با عملکرد مالی ارائهشده از سوی کارکنان صنعت بیمه (شرکت بیمه
ایران) در استان اردبیل ،مورد بررسی قرار گیرد .بدینمنظور ،سبکهای رهبری
مدیران بر اساس نظریه و پرسشنامه باردنز و متزکاس در سه نوع سبک

رهبری :آزادمنشانه (انسانمدار یا رابطهمدار) ،سبک رهبری خودکامه (کارمدار

یا تکلیفمدار یا وظیفهمدار) و سبک رهبری تلفیقی (انسانمدار و کارمدار)،

دستهبندی و بهکار گرفته شد و در چارچوب فرضیههای پژوهش ،مورد آزمون
و بررسی قرار گرفت.

در نهایت ،نتایج بهدستآمده از این پژوهش نشان داد که میان سبک

کارکنانواحدهایدانشگاهیمنطقه13دانشگاه آزاداسالمی.

مالیشرکتها»،پژوهشهایحسابداریمالی،دوره،4شماره.23

 -3صنوبر .ن ،خلیلی .م ،و ثقفیان .ح« .)1389( ،بررسی رابطه بین

مسئولیتپذیری اجتماعی با عملکرد مالی شرکتها» ،کاوشهای مدیریت
بازرگانی،دوره،4شماره.28

-4عارفی،اصغر(«.)1388بررسیعملکردمالیتصاحبشرکتهادرایران»،

پژوهشنامهبازرگانی،دوره،13شماره.50

-5عامری،سیدحسنوهمکاران(«.)1381رابطهسبکهایرهبریوخالقیت

بامیزاناثربخشیمدیرانتربیتبدنیوعلومورزشیدانشگاههایوابستهبه
وزارتعلوم».رسالهدکتریدانشگاهتربیتمدرس.

 -6فقهی فرهمند ،ناصر ( ،)1379مدیریت در ایران ،تبریز ،مرکز آموزش

مدیریتدولتی.

 -7قائمی .م .ح ،شهریاری .م« .)1388( .حاکمیت شرکتی و عملکرد مالی

شرکتها»،پیشرفتهایحسابداری(علوماجتماعیوانسانیشیراز).

 -8مقیمی ،سید محمد ( .)1385سازمان و مدیریت ،رویکردی پژوهشی.

تهران:انتشاراتترمه.

-9میرحسینی،فخرالسادات(«.)1381بررسیوتجزیهوتحلیلتأثیرسبکهای

رهبریومدیریتمدیرانبرخالقیتازدیدگاهاساتیدمراکزتربیتدبیرودبیر

رهبری آزادمنشانه (انسانمدار یا رابطهمدار) با عملکرد مالی شرکت بیمه ایران،

فنیشهرتهران»،دانشگاه آزاداسالمی،واحدتهرانمرکزی،تحصیالتتکمیلی.

تکلیفمدار یا وظیفهمدار) با عملکرد مالی شرکت بیمه ایران نیز ،رابطه معنیداری

عملکرد مالی گذشته و آتی شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار

رابطه معنیداری وجود ندارد .همچنین ،میان سبک رهبری خودکامه (کارمدار یا

وجود ندارد .این در حالی است که میان سبک رهبری تلفیقی (انسانمدار

و کارمدار) با عملکرد مالی شرکت بیمه ایران ،رابطه معنیداری وجود دارد.

 -10نمازی .م ،حالج .م ،و ابراهیمی .ش« .)1388( ،تأثیر مالکیت نهادی بر

تهران»،بررسیهایحسابداریوحسابرسی،دوره،16شماره.113

-11هرسی،پ.وبالنچارد ،ک.)1375(.مدیریترفتاریسازمانی،ترجمهعلى

عالقهبند،تهران،امیرکبیر.

12- Barua, A, (2006), “Using the FASB Qualitative Characteristics in Earnings Quality Measures”, A Doctoral Dissertation, Faculty of the Louisiana State
University.
13- Jung, Don. (2004). “The Role of Transformational Leadership in Enhancing Organizational Innovation:” Hypotheses and Somepreliminary findings
publication no.
14- Nicolaou Andreas I., (2004), “Firm Performance Effects in Relation to
the Implementation and Use of Enterprise Resource Planning Systems”, Journal
of Information Systems Vol. 18, No. 2.
15- Vivan chen, Chun-His. (2007). Transformational Leadership in creativity: Exploring the mediating effects of creative thinking and intrinsic motivation.
Department of Business Administration, National Central University, Chugli,Taiwan.
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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

در این پژوهش ،به پهنهبندی زمینهای (اراضی) مستعد کاشت مرکبات

جهان ،از ایران و سپس به فلسطین و سرانجام به اروپای جنوبی و آمریکا،

برای کاشت مرکبات از لحاظ پارامترهای محیطی ،مشخص شود .بهمنظور

پیشینه کشت  800تا  1000ساله در ایران دارند؛ ولی برخی از اطالعات تاریخی

در سطح شهرستان ساری ،پرداخته شده است تا برپایه آن ،بهترین مکانها
پهنهبندی مناطق مستعد کاشت مرکبات نیز ،از سامانه اطالعات جغرافیایی

( )GISو فرایند تحلیل سلسله مراتبی ( )AHPبهرهگیری شده است.
پهنهبندی ،بر اساس اطالعات هواشناسی  14ایستگاه هواشناسی همدیدی و

اقلیمشناسی استان مازندران و  4ایستگاه هواشناسی کمکی بیرون از استان

برای دوره پایه  2003تا  2018میالدی انجام گرفت .برای ردهبندی (کالسهبندی)

نیز ،نخست ،بررسی و شناسایی نیازهای زراعی  -بومشناختی مرکبات با
بهرهگیری از منابع و اسناد علمی ،صورت پذیرفت و سپس ،نقشههای

موضوعی انواع متغیرهای محیطی ،تهیه شد .آنگاه الیههای رقومی عوامل
محیطی ،در نرمافزار  GISپس از اختصاص
دادن وزن  AHPمختص به هر
ِ

انتقال یافته است .شماری از ارقام مرکبات از جمله نارنج ،لیمو ،الیم و نارنگی،
ِ
کشت اقتصادی مرکبات در ایران ،بیشتر از  300سال
نشان میدهد ،پیشینه

نیست .روسیه تزاری نیز ،دیگر دروازه ورود مرکبات ،از شمال به داخل ایران

در دوران قاجاریه بوده است .بررسی سن درختان قدیمی مرکبات در شمال

کشور (مانند کالرآباد) هم نشان میدهد که بین  100تا  150سال قدمت دارند.

نخستین گروه اصالحشده مرکبات هم در سال  1309از کشورهای ترکیه ،ایتالیا

و فلسطین (حدود  15رقم) وارد کشور شده است ( .)3در این میان ،پرتقال

تامسون ناول ( ،)Thompson navelیکی از ارقام انتخابی برای شمال ایران

بوده است .میوه درخت پرتقال رقم تامسون ناول ،در مقایسه با پرتقال رقم

واشنگتن ناول ،بهنسبت کوچک ،کشیده مخروطی ،پوست نازک و صاف بوده

الیه ،رویهمگذاری و تلفیق شدند .نتایج بهدستآمده نشان داد؛ شهرستان

و رنگ پوست آن کمرنگتر و پرهها گوشتی ،ولی پرآبتر از رقم واشنگتن ناول

درصد) از سطح آن در «پهنه خوب» 76510/7 ،هکتار ( 21درصد) در پهنه

 15تا  20روز زودتر از رقم واشنگتن ناول میرسد.

ساری ،از پهنه «بسیار خوب» برخوردار نیست؛ ولی  103705/2هکتار (28/5

«متوسط» 48236/8 ،هکتار ( 13/3درصد) در پهنه «ضعیف» و 135263/8

هکتار ( 37/2درصد) نیز ،در پهنه «نامناسب» قرار گرفته است و تمام مناطق
«مناسب» این شهرستان (ساری) نیز ،در بخش شمالی (جلگهای و کمارتفاع)

قرار دارد .از میان پارامترهای هواشناسی هم ،کمینه دما و میانگین دما طی
مراحل جوانهزنی و گُلدهی مرکبات و بارندگی ،بهترتیب ،بیشترین نقش را در
تعیین زمینهای مناسب برای کاشت مرکبات دارند.

کلیدواژهها:

شهرستان ساری ،پهنهبندی اقلیمی  -زراعی ،مرکبات ،فرایند تحلیل سلسله

مراتبی یا  ، AHPسامانه اطالعات جغرافیایی یا .GIS

مقدمه

است .همچنین ،خوشعطر و طعم ،بدون بذر و مقاوم در برابر سرماست و

با توجه به اهمیت مرکبات در کشور ،از سالها پیش تا کنون ،کارهای

پژوهشی و مطالعاتی روی مرکبات در«پژوهشکده مرکبات و میوههای
نیمهگرمسیری» مؤسسه تحقیقات علوم باغبانی ،از زیرمجموعههای سازمان

تحقیقات ،آموزش و ترویج کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی انجام میشود.

این پژوهشکده ،دارای دو ایستگاه تحقیقاتی است که یکی از آنها ،ایستگاه

تحقیقات مرکبات شهید یاسینی کترا در شهرستان تنکابن است که با

مساحتی نزدیک به  102هکتار ،در سال  1342و طبق قراردادی  40ساله از
سوی سازمان جنگلها ،در اختیار مؤسسه اصالح و تهیه نهال و بذر قرار گرفت.

هدف از ایجاد این ایستگاه در مرحله نخست ،بررسی مقاومت ارقام در برابر
سرما و همچنین ،ایجاد باغ مادری و ارقام اصالحشده بود .گفتنی است ،این

ایستگاه با ارتفاع  60متر از سطح دریای خزر و  26متر از سطح دریای آزاد،

پیشینه تاریخ کشت مرکبات نشان میدهد؛ برخی از انواع مرکبات ،سالها

با طول جغرافیایی  50درجه و  22دقیقه و عرض  36درجه و  48دقیقه در

و فلسطین ،انتقال یافته است ( .)8در دوره جنگهای صلیبی نیز ،مرکبات از

متوسط میزان بارندگی ساالنه آن ،بین  800تا  1200میلیمتر و بیشینه دمای آن

پیش از میالد مسیح ،به مناطق غربی آسیا همچون کشورهای عمان ،ایران

کشورهای کناره جنوبی دریای مدیترانه ،به اروپا برده شده است .از سویی،
به استناد برخی مدارک تاریخی ،ایران ،دروازه خروج مرکبات از آسیا به دیگر
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مناطق بوده و به دیگرسخن ،مرکبات ،از خاستگاه اصلی آن به دیگر کشورهای

* دانشجویکارشناسیارشددانشگاهکشاورزیومنابعطبیعیساری

** استادیاردانشگاهکشاورزیومنابعطبیعیساری
*** استادیارمرکزتحقیقاتکشاورزیکرمان

فاصله  19کیلومتری جنوب شهرستان تنکابن در استان مازندران ،واقع شده و
 37درجه سانتیگراد است.
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تعیین مناطق مستعد کاشت مرکبات در شهرستان ساری
روشها و ابزارهای پژوهش

 -روند اجرای پژوهش

 -منطقه مورد بررسی

شهرستان ساری ،وسیعترین شهرستان استان مازندران است .شهر

ساری نیز ،مرکز این شهرستان است که بزرگترین و پرجمعیتترین شهر

مازندران است .این شهرستان ،در شرق استان مازندران قرار دارد و از

بخشهای مرکزی ،رودپی شمالی ،رودپی ،چهاردانگه ،دودانگه ،کلیجان و
رستاق تشکیل شده است .شهرستان ساری ،از شمال به شهر ساحلی

فرحآباد و سپس دریای مازندران و از شرق به شهرستانهای میاندرود و نکا

و از جنوب به استان سمنان و از غرب به شهرستانهای قائمشهر ،بابل و

سوادکوه و از شمالغربی به جویبار محدود میشود .محصوالت کشاورزی
این شهرستان ،دربرگیرنده :برنج ،گندم ،جو ،دانههای روغنی ،علوفه ،سبزیها،

مرکبات و سیاهریشههاست و از محصوالت دامی آن هم میتوان به پرورش
گاو ،گاومیش ،گوسفند و بز اشاره کرد .آبوهوای قسمتهای شمالی
شهرستان ،مرطوب و معتدل با بارشهای بهنسبت مناسب و رطوبت باالی

هوا و قسمتهای جنوبی ،سرد و کوهستانی همراه با زمستانهای بارانی و

برفی است.

روند اجرای پژوهش پیش رو ،دربردارنده سه مرحله کلی تشکیل پایگاه داده

مکانی ،آمادهسازی معیارها و استانداردسازی معیار است .درواقع ،در این سه

مرحله ،شیوه تأثیرگذاری معیارها مشخص میشود و نقشه پهنهبندی کاشت
مرکبات در استان مازندران بهدست میآید.

 -تعیین نیازهای بومشناختی مرکبات و شیوه تأثیرگذاری معیارها

در این پژوهش ،با توجه به نیازهای بومشناختی مرکبات ،نخست معیارها و

شیوه تأثیرگذاری آنها بر مرکبات ،مشخص شد (جدول شماره  .)2از آنجا که این
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

الیهها و دادههای موردنیاز برای تهیه نقشه پهنهبندی و امکانسنجی کاشت

مرکبات نیز ،از پایگاههای علمی و سازمانهای مربوط ،بهدست آمده است (جدول

شماره .)1

جدول شماره  :1منابع دادههای مکانی برای پهنهبندی مرکبات
ردیف

عنوان

منبع

1

دادههای اقلیمی

سازمان هواشناسی

2

توپوگرافی

ادارهکل منابع طبیعی استان مازندران

3

نوع خاک

سازمان آبوخاک

 -آمادهسازی معیارها

در این زمینه ،با توجه به پژوهشها و مطالعات پیشین و منابع موجود،

عوامل اقلیمی و محیطی مؤثر بر کاشت مرکبات ،مشخص شدند که در این

میان ،عوامل اقلیمی دربرگیرنده :کمینه دما ،بیشینه دما ،میانگین دما ،میانگین
دمای مرحله جوانهزنی و گُلدهی ،میانگین رطوبت نسبی مرحله گلدهی ،بیشینه
سرعت باد در مرحله گلدهی ،ساعات آفتابی ،بارندگی و درجه روز رشد بوده و
عوامل محیطی نیز دربردارنده :شیب ،جهت شیب ،ارتفاع از سطح دریا و نوع
خاک است .پس از این مرحله ،استانداردسازی معیارها برای کاشت مرکبات،

انجام پذیرفت و با در نظر گرفتن شیوه تأثیرگذاری آنها ،با استفاده از نرمافزار

 GISبرای ورود به مدل ،آماده شد.

 -عوامل اقلیمی

برای بهدستآوردن آمار و اطالعات اقلیمی ،از آمار  16ساله ( 2003تا )2018

بهدستآمده از  14ایستگاه همدیدی و اقلیمشناسی استان مازندران و
همچنین  4ایستگاه کمکی خارج از استان (بندر گز در استان گلستان ،دامغان
در استان سمنان ،آبعلی در استان تهران و رودسر در استان گیالن) ،استفاده
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شده و برای تهیه نقشههای اقلیمی مازندران نیز ،دادههای هواشناسی 16

سال اخیر ایستگاهها ،بهکار رفته است که البته پیش از رسم نقشهها در GIS

به کمک نرمافزار  GSپالس ،میزان دقت مدلهای مختلف برای رسم پهنهها

بهوسیله شاخصهای  RMSEو  MBEبهدست آمد.

و جهت شیب نیز ،از نقشه توپوگرافی استخراج شدند .افزون بر نقشه عوارض
سطح زمین ،نقشه ردهبندی خاک هم مورد استفاده قرار گرفت.

خاک ،نقش مهمی در تولید مرکبات دارد؛ بهگونهای که خاک مناسب ،هم

کیفیت و هم کمیت مرکبات را افزایش میدهد .خاکهای رده  Molisoilsدر

همچنین ،شاخصهای آبوهوایی مرتبط با رشد مرکبات بر پایه مراحل مختلف

کالس و ارزش خیلی خوب ،خاکهای رده  Inceptisoilsدر کالس و ارزش خوب،

متغیرها نیز ،دربردارنده :بارش ،دما ،درجه روز رشد ،وزش باد ،ساعات آفتابی و

 Sand ، Entisoils ، Body waterو مانند آنها در کالس و ارزش ضعیف قرار

رویشی و بر اساس منابع معتبر کشاورزی و نظر کارشناسان ،تعیین شد .این
رطوبت نسبی است .با توجه به اینکه نقشه نهایی ،با رویهمگذاری الیههای

مختلف بهدست میآید؛ همه شاخصها باید بهصورت نقشه ،ترسیم گردد و

بدین منظور نیز باید ،دادههای نقطهای ایستگاهی ،به نقشه تبدیل شود.

 -عوامل محیطی

عوامل محیطی ،در دسته عوامل پایدار مؤثر بر پهنهبندی قرار دارند که

تغییرات آنها طی سالهای پیدرپی (سالیان متمادی) ،بسیار کم و تدریجی است.

از جمله این عوامل ،میتوان نوع خاک ،شیب زمین ،جهت شیب و ارتفاع از
سطح دریا را نام برد .دراین زمینه ،نقشه شیب و جهت شیب ،با استفاده از مدل

رقومی استان مازندران در محیط  GISتهیه شد .برای بررسی میزان سازگاری

خاکهای رده  Alfisoilsدر کالس و ارزش متوسط و خاکهای ردههای Costal
دارند.

 -استانداردسازی معیارها

برای استانداردسازی ،روشهای مختلفی وجود دارد که دربردارنده موارد زیر

است:

الف  -روش بولین :در این روش ،کالسهها فقط ارزش  0و  1دارند.

ب  -روش همپوشانی شاخص :در این روش ،ارزش کالسهها میتواند هر

عدد حقیقی بین  0تا  10باشد.

ج  -روش فازی :روشی است دارای بینهایت متغیر که در واقع ،یک ابتکار

یا نوآوری برای بیان رفتار مطلوب سیستمها با استفاده از زبان روزمره است .به

مرکبات نسبت به هرکدام از عوارض سطح زمین در سیستم  GISنقشههایی

دیگرسخن ،روش فازی ،یک منطق پیوسته بوده که از استدالل تقریبی انسان،

متر بهکار رفت و نقشه طبقات ارتفاعی ترسیم شد .همچنین نقشههای شیب

شاخص برای استانداردسازی استفاده شده است.

بهطور جداگانه ،فراهم گردید .بر این اساس ،نقشه توپوگرافی با اندازه تفکیک 80

الگوبرداری کرده است (مهرزاد .)1378 ،در این پژوهش ،از روش همپوشانی

جدول شماره  :2درجهبندی عوامل محیطی برای کشت مرکبات در استان مازندران
ردیف

عوامل محیطی

بسیار خوب

خوب

متوسط

ضعیف

نامناسب

1

میانگین کمینه مطلق دما

<-3/5

 -3/5تا -4/5

 -4/5تا -7/5

 -7/5تا >-9/5

>-9/5

2

میانگین مطلق بیشینه دما

>35

 35تا 37

 37تا 39

<39

-----

3

میانگین دمای ساالنه

<19

 16تا 19

 13تا 16

>13

-----

<15

 10تا 15

 5تا 10

>5

-----

5

میانگین رطوبت نسبی مرحله گل

 80تا 90

 70تا 80

 50تا 70

>50

-----

6

ساعات آفتابی

<2500

 2500تا 2300

 2300تا 2000

<2000

-----

7

درجه روز رشد

<2500

 2000تا 25000

 1500تا 2000

>1500

-----

8

بارندگی

 1200تا 1400

 1000تا 1200

 8تا 1000

 500تا 800

>500

 3تا 10

 13تا 16

 16تا 19

<19

-----

10

ارتفاع

>150

 150تا 250

 250تا 500

<500

-----

11

جهت شیب

مسطح

جنوبشرقی،

شرقی

غربی

شمالغربی،

12

درصد شیب

>3

 3تا 5

 5تا 7

<7

-----

13

خاک

مولیسول

اینسپتیسول

آلفیسول

آنتیسول

-----

4

9

میانگین دمای مراحل
جوانهدهی و گلدهی

میانگین بیشینه سرعت باد
در مرحله گلدهی

جنوبی،

جنوبغربی

شمالی،

شمالشرقی

برگرفته از :خوئی  ،1371کوانتا ( 15محصول)  ،1356عظیمی تبریزی  ،1369مک گرگور  ،1957مخدوم  ،1372فتوحی قزوینی 1395
و پروژه الگوی کشت مرکز تحقیقات کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی
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 -الگوریتم فرایند تحلیل سلسله مراتبی AHP

وزن کالسهها بهدست آمده است .یادآوری میشود ،پس از انجام مقایسههای

در فرایند تحلیل سلسله مراتبی 1یا بهاختصار  ،AHPعناصر سطوح مختلف

زوجی پارامترها در نرمافزار  ،Expert choiceنرخ ناسازگاری بهدستآمده ،باید

ارجحیت معیارها ،ارزشگذاری صورت میگیرد و بهترین پاسخ ،انتخاب میشود.

ضرب پیاپی(متوالی) ماتریسها
محاسبه وزن الیههای مؤثر ،نقشه نهایی از راه
ِ

به صورت دودویی ،باهم مقایسه میشوند و در نهایت ،بر اساس میزان

(قدسی )1389 ،در این پژوهش ،پرسشنامه مقایسههای زوجی با توجه به
معیارها ،آماده؛ و از سوی تعدادی از متخصصان و استادان باسابقه رشته

باغبانی ،تکمیل شد.

کمتر از  0/1باشد تا مقایسههای انجامگرفته ،درخور پذیرش باشد ( .)13پس از
بهدست آمد و بدینترتیب ،بر اساس نقشه نهایی بهدستآمده ،شهرستان

مورد بررسی (ساری) ،از نظر کاشت مرکبات ،به  5منطقه« :بسیار خوب»،

«خوب»« ،متوسط»« ،ضعیف» و«نامناسب» تقسیمبندی شد .پس از تعیین

برای پهنهبندی نهایی ،نخست باید اهمیت نسبی متغیرهای مختلف،

ضریبهای عوامل اقلیمی مؤثر بر رشد مرکبات و همچنین ،ضریبهای َپستی و

(عوامل اصلی) ،دربردارنده -1 :پارامترهای اقلیمی -2 ،توپوگرافی و  -3خاک و

نقشهها ،بهکار رفت و در نهایت ،ضمن مشخص کردن کیفیت مناطق مختلف

مشخص و وزن هر الیه ،تعیین میشد .در این راستا ،وزن هر یک از پارامترها

عوامل فرعی (طبقات هر عامل اصلی) است که برای اقلیم نیز مواردی همچون:

دما (میانگین دمای ساالنه ،میانگین کمینه دمای ساالنه ،میانگین بیشینه
دمای ساالنه ،میانگین دمای مراحل جوانهزنی و گلدهی) ،درجه-روز ،بارش،

ساعات آفتابی ،متوسط رطوبت نسبی در مرحله گلدهی ،و متوسط بیشینه

سرعت باد در مرحله گلدهی را دربر میگیرد .عوامل فرعی توپوگرافی نیز،

دربردارنده :ارتفاع ،شیب و جهت شیب بوده که بهکمک نرمافزار Expert choice

 ،محاسبه شده و وزن نهایی هم ،از حاصلضرب این دو عامل (اصلی و فرعی) و

بلندی خاک ،با روش  ،AHPاین ضریبها ،در محیط نرمافزاری  ، ArcMapروی
شهرستان برای کاشت مرکبات ،مساحت هر بخش نیز ،محاسبه شد.

یافتههای پژوهش و بحث

برپایه یافتههای پژوهش ،میتوان ارزش وزنی و رتبه معیارها و زیرمعیارهای

مربوط به عوامل تأثیرگذار بر کشت و تولید مرکبات را در جدول شماره ،3

مشاهده کرد.

جدول شماره  :3ارزش وزنی و رتبه معیارها و زیرمعیارهای مربوط به عوامل تأثیرگذار بر مرکبات
معیار

ارزش

رتبه

 -1اقلیم

0/761

1

 -2توپوگرافی

0/166

2

 – 3خاک

0/073

3

ارزش

رتبه

زیرمعیار
میانگین دمای ساالنه

0/023

11

میانگین دمای مراحل جوانهزنی و گلدهی

0/158

2

میانگین بیشینه سرعت باد در مرحله گلدهی

0/040

8

بارندگی ساالنه

میانگین رطوبت نسبی در مرحله گلدهی

0/109
0/020

4
12

0/233

1

میانگین مجموع ساعات آفتابی ساالنه

0/047

0/093

7

5

ارتفاع از سطح دریا

0/037

9

0/011

13

میانگین کمینه مطلق دمای ساالنه

میانگین بیشینه مطلق دمای ساالنه
میانگین درجه روزرشد ساالنه

0/035

0/117

جهت شیب

درصد شیب

0/073

10

3

6

برگرفته از :یافتههای پژوهش

پیش از تحلیل دادهها نیز باید ،از سازگاری مقایسهها اطمینان یافت؛ زیرا

تصمیمگیرنده ،به مقایسه دوبهدوی عوامل پرداخته است و این امکان وجود

دارد که مقایسههای ابرازشده در کل باهم سازگار نباشند .محدوده پذیرفتنی

(قابل قبول) ناسازگاری در هر سامانه نیز ،به تصمیمگیرنده بستگی دارد؛ ولی
در حالت کلی ،ساعتی ،)1980( 2پیشنهاد میکند که اگر ناسازگاری ( )CRبیش

مطلق دما ،بهترتیب ،مهمترین معیار و زیرمعیار برای کاشت مرکبات شهرستان
ساری بهشمار میآیند.

 -نقشههای استانداردشده پارامترهای اقلیمی برای دوره پایه (2003

تا )201۸

از  0/1باشد؛ بهتر است تصمیمگیرنده در قضاوتهای خود ،بازنگری (تجدیدنظر)

با کمک نرمافزار  ،GS+بهترین روش درونیابی برای رسم نقشههای

معیارها  ،0/07برای زیرمعیارهای اقلیمی  ،0/09برای زیرمعیارهای توپوگرافی 0/05

کمینه مطلق دما و میانگین دمای مراحل جوانهزنی و گلدهی مرکبات با روش

کند (قدسی .)1389 ،در این پژوهش ،میزان شاخص ناساگاری برای مقایسه
و برای کالسهبندیها  0/02براورد شده است .مقایسه دقت روشها و شناسایی

بهترین روش بهمنظور درونیابی برای پهنهبندی پارامترهای اقلیمی مؤثر بر
مرکبات ،بهوسیله مربعات خطا  ،RMSE1و میانگین اریبی خطا  MBE2مورد

ارزیابی قرار گرفت .بر پایه یافتههای ارائهشده در جدول شماره  ،3اقلیم و کمینه

اقلیمی بهدست آمد که در نتیجه آن ،از  9پارامتر اقلیمی 2 ،پارامتر میانگین

گرادیانی و دیگر پارامترهای اقلیمی ،با روش کریجینگ ،کمترین خطا را داشتند.

بدینترتیب بهوسیله نرمافزار  ،GISنقشههای استانداردشده همه پارامترهای
اقلیمی بر اساس مقادیر جدول شماره  ،2رسم شدند.

1- Analytic Hierarchy Process
2- Satty

47

صندوق بیمه کشاورزی

فـصلنامـه بیمــه و کشــاورزی

سال هجدهم /شماره 67

 -نقشههای استانداردشده عوامل محیطی

نقشههای استانداردشده عوامل محیطی که دربردارنده :ارتفاع ،جهت شیب

دامنهها ،میزان شیب دامنهها و نوع خاک است (جدول شماره  )2نیز ،به کمک

نرمافزار  GISرسم شدند.

 -محاسبه نهایی

تجزیهوتحلیل دادهها و جمعبندی منابع ،در اصل دربرگیرنده تقسیم عوامل

مکانی و اقلیمی به پارامترهای درخور فهم و سپس ،ترکیب آنها بهگونهای

است که ارزیاب بتواند به توانمندی و یا محدودیت منابع سرزمین برای کاربری
موردنظر پی ببرد .بدینترتیب ،پس از وزندهی الیهها در مکانیابی کشت

نتیجهگیری

مرکبات ،نقشههای مکانهای مناسب کشت با بهرهگیری از ابزارهای Overlay

 -مرحله تجزیهوتحلیل همپوشانی اطالعات

ترکیب الیههای اطالعاتی مختلف در  ،GISبا عنوان  Overlayشناخته

میشود .در حالت بسیار ساده ،این مفهوم ،به امکان نمایش چندالیه اطالعاتی
بر اساس معیارهای تعریفشده کاربر و تولید یک الیه اطالعاتی جدید ،اشاره دارد.

 Weightedو  Fuzzy Overlayانجام شد .بدینسان ،با تلفیق الیههای عوامل
اقلیمی و محیطی ،پهنهبندی نهایی کاشت مرکبات در شهرستان ساری (نگاره
شماره  )1بهدست آمد.3

نگاره شماره  :1پهنهبندی نهایی کاشت مرکبات در شهرستان ساری

همچنین ،اطالعات ارائهشده در جدول شماره  ،4مساحت پهنههای طبقهبندیشده شهرستان ساری را در بازه زمانی سالهای  2003تا  2018نشان میدهد.
جدول شماره  :4مساحت پهنههای طبقهبندیشده شهرستان ساری ()2003-201۸
مجموع (هکتار)

نامناسب (هکتار)

ضعیف (هکتار)

متوسط (هکتار)

خوب (هکتار)

خیلیخوب (هکتار)

نام شهرستان

363716/5

135263/8

48236/8

76510/7

103705/2

0

ساری

برگرفته از :یافتههای پژوهش

جمعبندی و پیشنهادها

 -1با توجه به نگاره شماره  1و جدول شماره  ،4شهرستان ساری بدون (فاقد)

جنوبی پیش میرویم؛ با افزایش ارتفاع ،شرایط کاشت مرکبات ،نامساعدتر

پهنه «بسیار خوب» است؛ ولی دارای  103705/2هکتار ( 28/5درصد) «پهنه

میشود.

درصد) «پهنه ضعیف» و  135263/8هکتار ( 37/2درصد) پهنه «نامناسب»

دما طی مراحل جوانهزنی و گلدهی و بارندگی ،بهترتیب ،مهمترین پارامترهای

خوب» 76510/7 ،هکتار ( 21درصد) «پهنه متوسط» 48236/8 ،هکتار (13/3
برای کاشت مرکبات است.

 -2مناطق شمالی و جلگهای و کمارتفاع شهرستان ساری ،بهترین مناطق
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کاشت مرکبات این شهرستان بهشمار میرود و هر چه به سوی مناطق

 -3در میان پارامترهای هواشناسی نیز ،میانگین کمینه مطلق دما ،میانگین
اقلیمی در تعیین زمینهای (اراضی) مناسب برای کاشت مرکبات هستند.

 -4در میان پارامترهای محیطی نیز ،جهت شیب ،نقش زیادی در تعیین
3- Root Mean Square Error and Mean Bias Error

رهـاورد دانـش و پژوهـش (مقـالههای علـمی)

تعیین مناطق مستعد کاشت مرکبات در شهرستان ساری
زمینهای (اراضی) مناسب برای کاشت مرکبات دارد؛ بهگونهای که مناطق

مسطح و دارای شیبهای رو به جنوب ،از مساعدترین مناطق کاشت مرکبات
بهشمار میآیند.

منابع:
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McGraw-Hill, New York.
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Spline Interpolation of Daily Rainfall for New Zealand Using A Climatology
Rainfall Surface. “International Journal of Climatology. pp 2097-2115 .
15- Zabihi. H. al. (2015), “Land Suitability Procedure for Sustainable Citrus
Planning Using the Application of the Analytical Network Process Approach
and GIS,” Computers and Electronics in Agriculture. 117(2015). 114126.

-5حیدرپور.د،)1396(،باشگاهخبرنگارانجوان؛ساری؛کدخبر.6395081

-6سنجانی.س«،)1391(،پهنهبندیاگرواکولوژیکیوبررسیخالعملکردسه

محصولگندم،چغندرقندوذرتدراستانخراسان»،پایاننامهدکتری،گروه
زراعت،دانشکدهکشاورزی،دانشگاهفردوسیمشهد،ایران150،ص.

 -7ضیائیان فیروزآبادی .پ ،س .خالدی ،س .خندان ،ا .علیزاده،)1389( ،

«پهنهبندی آگروکلیمایی مرکبات در استان لرستان با استفاده از مدل
همپوشانیشاخصومنطقفازیومقایسهمدلها»،نشریه آمایش،)8(3،
.21-54

 -8فتوحی قزوینی .ر ،ج .فتاحیمقدم ،)1395( ،پرورش مرکبات در ایران،

انتشاراتدانشگاهگیالن.

جزاده .م ،تکلو بیغش .ع « ،)1380( ،ناحیهبندی اگروکلیمایی استان
 -9فر 

همدان با استفاده از سیستم اطالعات جغرافیایی با تأکید بر گندم دیم»،

پژوهشهایجغرافیایی.93-105،41،
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کاربرد برخی از گیاهان دارویی بهعنوان
تعدیلکنندههای تنش گرمایی در طیور
سید مجتبی موسوی

*

بازنگری ،اصالح و تکمیل :ح .ر
چکیده

یکی از انواع تنشهای مهم در واحدهای تولیدی طیور ،تنش گرمایی

قرار دارند؛ بهبودهایی در وضعیت آنها از راه دستکاری کردن در جیره غذایی با

رطوبت نسبی ،جابهجایی هوا ،بارش و مواردی مانند آنها پدید میآید .در این

آویشن ،رزماری ،شوید ،کاسنی ،مورینگا و چند مورد دیگر ،مشاهده شده است.

(استرس حرارتی) بوده که بهوسیله عوامل گوناگونی همچون :تغییرات دما،

راستا ،راهکارهای گوناگونی برای کاهش این تنشها و یا تأثیرهای منفی آنها
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

کاربردهای شماری از گیاهان دارویی (سیاهدانه ،زنجبیل ،درمنه ،رازیانه ،فلفل

قرمز ،آویشن ،رزماری ،شوید ،کاسنی ،مورینگا و شیرینبیان و چند مورد دیگر)
در برابر اثرهای زیانبار تنش گرمایی در صنعت طیور است .اطالعات گزارششده

در این مقاله ،میتواند برای بهبود وضعیت عمومی تولید و وضعیت سالمتی
پرندگان پرورشیافته زیرتِ
نش گرمایی ،از راه افزایش پاسخ ایمنی و تحمل در
ِ
ِ
برابر تنش ،سودمند باشد.

کلیدواژهها:

گیاهان دارویی ،ترکیبات فعالیزیستی ،تنش گرمایی ،تعدیلکننده 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 نیمهگرمسیری،
تأثیرهای زیانباری میگذارد .در مورد طیور ،هنگامیکه دمای محیط ،بیش از

بهرهگیری از برخی گیاهان ،مانند :سیاهدانه ،زنجبیل ،درمنه ،رازیانه ،فلفل قرمز،
هدف از این مقاله نیز ،نگاهی بر گزارشهای منتشرشده در مورد کاربردهای

عمومی اینگونه گیاهان دارویی یا ترکیبات فعال آنها در برابر اثرهای زیانبار
تنش گرمایی در صنعت طیور است .یادآوری میشود ،مکملهای غذایی گیاهان

فیتوژنیک میتوانند از راه ارتقا و بهبود سامانه آنتیاکسیدانی ،در حمایت از

سالمت طیور ،نقش چشمگیری داشته باشند .آنها میتوانند بهطور مستقیم
از راه مهار آنزیمها یا کالتهکردن فلزات ،تولید گونههای اکسیژن فعال ()ROS
2

برگرفته از تنش را پاکسازی کنند .به همین ترتیب ،آنها میتوانند آنزیمهای
آنتیاکسیدانی را فعال سازند و آنزیمهای پیشاکسیدان ،از جمله لیپوکسیژناز

و  NADPHاکسیداز را مهار کنند .همچنین ،گیاهان فیتوژنیک ،از جمله برخی
از گیاهان دارویی که در این مقاله معرفی شدهاند؛ از راه باالبردن سطح اسید

اوریک و بهبود آسیب برگرفته از رادیکالهای آزاد اکسیداتیو ،عمل میکنند (.)5

بررسی ترکیبات و سازوکارهای تأثیر برخی از گیاهان در تنظیم

حرارتی یا کاهش تنش گرمایی
 -سیاهدانه

3

سیاهدانه ،گیاهی گلدار است که در آسیا و بویژه ،خاورمیانه کشت میشود.

منطقه خنثی دمایی ( 16تا  )C° 25برسد ،آسیبهای (صدمات) گرمایی ،آغاز

دانههای سیاهدانه ،دربردارنده مقادیر مناسبی از ویتامینها و مواد معدنی

رشد و تولید و همچنین ،تغییرات متابولیکی و اکسیداتیوی است؛ تنش گرمایی

به ویتامین  Aتبدیل میشود .سیاهدانه ،دارای مواد فعالی به نامهای نگلئون،

میشود .چنین تنشی را که بهطور معمول همراه با افزایش دمای بدن ،کاهش
گویند (.)1

مختلف مانند روی ،مس ،فسفر و همچنین ،کاروتن هستند که بهوسیله کبد،

تیموکینوم و تیمودروکینون است که با افزایش سازوکارهای (مکانیسمهای)

از سویی ،دستکاری جیره غذایی ،برنامهای پذیرفتهشده است که برای بهبود

دفاعی در برابر بیماریهای عفونی ،میتوانند خاصیت ضدمیکروبی و ضدسمی

موادی که میتوان در جیره غذایی طیور ،مورد دستکاری قرار داد؛ مکملهاست

سیاهدانه ،همچنین از اثر محافظتی احتمالی در برابر تأثیر نامطلوب پاتوژنها

اثرهای منفی و جانبی آسیب گرمایی در طیور ،توسعه یافته است .از جمله
که ویتامینها ،مواد معدنی ،اسیدهای آمینه و مواد افزودنی خوراکی فیتوژنیک

( 1)PFAرا دربر میگیرد ( .)2امروزه ،افزودنیهای فیتوژنیک طبیعی ،بهدلیل

ایمنی ،در دسترسبودن ،هزینه کم و تأثیر آنتیاکسیدانی بالقوه آنها در برابر

تنش گرمایی ،اهمیت زیادی پیدا کردهاند ( 3و  .)4همچنین ،توجه گستردهای

برای افزودن جیرهای افزودنیهای 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.
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در همین راستا ،بررسیها نشان میدهد؛ در حیواناتی که در برابر تنش گرمایی

* استادیارگروهعلومدامی،دانشکدهکشاورزی،دانشگاهلرستان،خرمآباد.

داشته باشند (.)6

فرار،
در دستگاه گوارش با استفاده از
روغن دارای مقادی ِ
ِ
ر باالی اسانسهای ّ
افزایش درخور توجه
با
پیشگفته،
های
یافته
برخوردار است .افزون بر این،
ِ

در پتانسیل کلی آنتیاکسیدانی و کاهش معنیدار سطح کلسترول ،کاتاالز
و گلوکز ،همراه بوده است .از سویی ،برپایه دیگر یافتهها ،سیاهدانه میتواند

بسیاری از اثرهای درمانی مانند خواص آنتیهیستامین ،آنتیاکسیدانی و

ویژگی محافظتکننده کبد را داشته باشد ،چنین تأثیرهایی را میتوان به
افزایش محتوای اسیدهای چرب اشباعنشده در سیاهدانه ،از جمله :اسیدهای
1- Phytogenic Feed Additives

-2کالتهکردنیاچنگالهکردن(،)Chelationفرایندیاستکهطی آنیکترکیبشیمیاییبا

یکیونفلزیترکیبمیشودو آنرابهصورتاستوار،نگهمیدارد(ح.ر)

3- Nigella sativa

رهـاورد دانـش و پژوهـش (مقـالههای علـمی)

کاربرد برخی از گیاهان دارویی بهعنوان تعدیلکنندههای تنش گرمایی در طیور
لینولئیک ،اولئیک و لینولنیک نسبت داد .افزون بر این ،مواد مؤثره اصلی
سیاهدانه ،یعنی تیموکینون و تیموهیدوکینون ،برای انجام فعالیت دارویی و
ضدمیکروبی ،سودمند است (.)7

با توجه به آنچه درباره سیاهدانه گفته شد؛ در راستای دستکاری جیره طیور

برای کاهش تنش گرمایی ،در جوجههای گوشتی ،افزودن  10درصد کنجاله1/0 ،

تنش)
تنش (تحت
ر
درصد دانه با  0/5درصد روغن سیاهدانه در جیرههای غذایی زی ِ
ِ
ِ

گرمایی ،باعث بهبود صفات تولیدی ،زندهمانی ،صفات الشه ،قابلیت هضم
ظاهری و بازده اقتصادی میشود ( .)8برپایه برخی پژوهشها ،در جوجههای کاب

( )Cobbکه در شرایط گرمسیری پرورش یافتهاند؛ مکملسازی با سیاهدانه در

 0/5درصد همراه با  ppm 500ویتامین  ،Cبهطور معنیداری باعث کاهش HDL

و افزایش نسبت هتروفیل به لنفوسیت ( )H / Lشده است ( .)9همچنین با

رمنه
ِ -د َ

5

رمنه ،عضوی از خانواده گیاهی  Asteraceaeاست که در ایران ،از
گیاه ِد َ

ر شر ِ
ایط تنش گرمایی با 1
مکملکردن جیرههای غذایی جوجههای
گوشتی زی ِ
ِ

نظر ایجاد پوشش ،تراکم و پراکنش گسترده ،یکی از با اهمیتترین جنسهای

داده شده است؛ تیموکینون ،که فراوانترین و فعالترین ترکیب (ماده مؤثره)

فرار (مانند کامپن و بتاکامپن) ،فنولیکها ،سسکواترپنوئیدها،
اسانسهای ّ
فالونوئیدها ،اسیدهای آمینه ،مواد معدنی و ویتامینهاست .درمنه ،افزون بر

درصد دانههای سیاهدانه ،کاهش معنیدار در رفتار لَهلَه زدن ،نسبت آب به
خوراک ،کورتیکواسترون و سطح  T3مشاهده شد ( .)10بتازگی نیز نشان

سیاهدانه است ،میتواند از سمیت عصبی و آپوپتوز و سمیت سلولی برگرفته

از As2O3 :جلوگیری کند (.)11

گیاهی ،پس از گیا ِه گَ َون بهشمار میآید .ترکیبات اصلی فعال درمنه ،دربردارنده:

خواص غذایی ،بهعنوان آنتیاکسیدان ،ضدباکتری ،ضدفشارخون و ضدالتهاب

نیز مورد استفاده قرار میگیرد .در جوجههای گوشتی ،مکمل غذایی درمنه،
بهعنوان یک داروی ضدانگلی مؤثر در برابر کوکسیدیوز ،پیشنهاد شده است (.)1
تغذیه جوجههای گوشتی قرارگرفته در برابر تنش گرمایی ،با پودر درمنه (1

درصد) بهعالوه روغن درمنه ( 0/005درصد) بهطور درخور توجهی ،میزان مصرف

روزانه خوراک را در مقایسه با پرندگان شاهد ،افزایش داده است .افزون بر

این ،کاهش چشمگیر کلنی انتروباکتریاسهها E. coli ،و استافیلوکوکوس در

ِ
سکوم طیو ِر مورد بررسی ،گزارش شده؛ در حالیکه باعث
محتوای رودهای و

ِ
مصرف مخلوط روغن و گروه پودر درمنه،
افزایش تعداد الکتوباسیلها در نتیجه
نسبت به گروه کنترل شده است (.)16

تنش گرمایی با درمنه ،به کاهش
ر
همچنین ،تغذیه جوجههای گوشتی زی ِ
ِ

سطح سرمی کورتیکواسترون ،MDA ،آسپارتات آمینوترانسفراز ( )ASTو

فعالیتهای آالنین آمینوترانسفراز ( )ALTانجامیده؛ در حالی که افزایش سطح

سوپراکسید دیسموتاز سرم ( ،)SODترییدوتیروئین ( )T3و ترییدوتیرونین/

تیروکسین را در مقایسه با جوجههای گوشتی زیرتِ
ِ
مصرف مکمل
نش بدون
ِ
درمنه ،درپی داشته است (.)4

از سویی ،مکملسازی جیره با درمنه ( 1/25 – 1 g/kgجیره) ،با اثرگذاشتن

 -زنجبیل

4

بر آنزیمها ،بهبود صفات گوشت و فعالیت آنزیمهای آنتیاکسیدانی را در پی
دارد .این اثرهای بهبوددهنده ،همراه با بیان تعدیلشده  mRNAمربوط به

زنجبیل ،گیاهی است که بهطور گسترده برای درمان اختالالت گوناگون

آن (کاهش درخور توجه پروتئین تنش گرمایی  )HSP70( 70-و پروتئین تنش

زنجردیول و شوگول است .این ترکیبات ،دارای چندین فعالیت دارویی ،مانند

آنکوپلینگ مرغی ( ،)av UCPو گیرنده  -1آلفا فعالشده با تکثیرکننده پراکسیزوم

رتنش ،منجر به
که گنجاندن زنجبیل به جیره  2درصد جوجههای گوشتی زی ِ

امیدوارکننده برای کاهش تنش گرمایی در تولید مرغ استفاده شود.

استفاده میشود .مواد مهم تشکیلدهنده زنجبیل دربردارنده :زنجردیون،

فعالیتهای آنتیاکسیدانی و ضدمیکروبی هستند ( .)12پژوهشها نشان داده
بهبود معنیدار در متغیرهای بیوشیمیایی خون و عملکرد رشد ،نسبت به گروه

گرمایی  )HSP90( 90و افزایش معنیداری در بیان ) ،SIRT1 (sirtuinپروتئین

( )PGC-1 αاست ( .)17بنابراین ،درمنه میتواند بهعنوان یک مکمل گیاهی

کنترل ،شده است .این پیشرفت میتواند به پتانسیل ضدباکتریایی قوی ترکیبات

فیتوژنیک زنجبیل و تأثیرهای سودمند این ریزمغذیها بر خوشمزهکردن،
قابلیت هضم ،متابولیسم و وضعیت سالمتی عمومی پرندگان بینجامد (.)13

برپایه پژوهش دیگری ،مکملکردن جیره با  g 7/5یا  mg/kg 150ریشه زنجبیل

رتنش در مقایسه با گروه کنترل،
یا عصاره زنجبیل برای جوجههای گوشتی زی ِ
بهطور معنیداری ،بهترتیب :افزایش وزن بدن ،افزایش سوپراکسید دیسموتاز
و کاهش سطح  MDAرا در کبد جوجههای مورد بررسی ،نشان داد (.)14

همچنین ،مکملکردن جیره جوجههای گوشتی با  g/kg 5پودر زنجبیل ،موجب
کاهش غلظت  MDAپالسما و افزایش توان آنتیاکسیدانی کل شده است (.)15

4- Zingiber officinale Roscoe
5- Artemisia annua
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 -رازیانه

6

رازیانه ،یک عضو خوراکی معطر ،از خانواده چتریان است که چندین مطالعه،

نقش اسانس آن را بهعنوان یک عامل محافظتکننده در سلولهای کبدی و

دارای خاصیت آنتیاکسیدانی و ضدمیکروبی ،گزارش کردهاند ( .)1بررسیها نشان

گوشتی
میدهد ،گنجاندن دانههای رازیانه  1یا  2درصد در جیرههای جوجههای
ِ

ِ
نژاد راس ،بهطور معنیداری باعث بهبود ضریب تبدیل خوراک ،لوکوسیتها و
ِ
گوشت سینه در دمای باال شده است .افزون بر این ،دانه رازیانه ،تأثیر معنیداری
بر کاهش دمای بدن و میزان مرگومیر جوجههای گوشتی راس ،در شرایط
تنش گرمایی دارد ( .)18استفاده از جیره دربرگیرنده  mg/kg 50نانو امولسیون

تنش گرمایی ،درصد رطوبت بستر را
ر
اسانس رازیانه در جوجههای
گوشتی زی ِ
ِ
ِ

نسبت به گروه شاهد ،کاهش داده و سوختگی مفصل خرگوشی و سینه نیز،
کاهش یافته است (.)19

 -آویشن

۸

از سویی ،ترکیبات آنتیاکسیدانی مانند آنتول در رازیانه ،در کاهش تأثیر

آویشن ،یکی از جنسهای مهم خانواده نعناعیان بوده که دارای شش ترکیب

در غلظت  0/5درصد و بدون تأثیر منفی بر کیفیت تخممرغ ،عملکرد تخمگذار

 /ترپینن  -4-آل است .بررسیها نشان میدهد؛ گنجاندن اسانس آویشن ( 150

منفی تنش گرمایی نقش دارد .دانه رازیانه را میتوان به جیرههای مرغ تخمگذار
و اجزای بیوشیمیایی سرم ،افزود .دانه رازیانه نیز میتواند در تحریک تخمگذاری
مرغها و بهبود کیفیت تخممرغ ،مؤثر باشد (.)20

اصلی :لینالول ،کارواکرول ،ژرانیول ،تیمول ،گاما-ترپینول و ترانس توژان  4-آل

و  mg/kg 200جیره) میتواند یک محافظتکننده مؤثر در برابر تأثیرهای منفی

تنش گرمایی در جوجه ،از راه تقویت عملکرد رشد و فعالیت ایمنی بدن باشد

و از اینرو موجب کاهش تعداد هتروفیل و نسبت  H / Lو افزایش تعداد
لنفوسیتها و وزن نسبی طحال ،تیموس و بورس فابرسیوس ،نسبت به گروه

شاهد شود ( .)22این در حالی است که در پژوهش دیگری ،بهبودی و همکاران

( ،)2016گزارش دادند که تغذیه آویشن ( 5/5و  1درصد جیره) در جوجههای
گوشتی ( 25تا  42روز) که در دمای  34 °Cنگهداری شدهاند؛ هیچ تأثیری بر

افزایش وزن بدن ،مصرف خوراک ،ضریب تبدیل خوراک ،نسبت  H / Lفعالیت

گلوتاتیون پراکسیداز و همچنین کلسترول سرم ندارد (.)23

در پژوهشی دیگر ،اَتیا و همکاران )2017( 9جوجههای گوشتی را با مقادیر

مختلف روغن آویشن ،در شرایط آبوهوایی گرم ،تغذیه کردهاند و گزارش
دادند که روغن آویشن در مقایسه با دیگر گروهها ،ضریب تبدیل خوراک و تیتر

آنتیبادی را در برابر بیماری بورس عفونی ،بهبود داده است .همچنین ،روغن
آویشن ( g/kg 1/0جیره) میتواند بهعنوان یک تقویتکننده بالقوه رشد برای

 -فلفل قرمز

7

فلفل قرمز ،یکی از منابع اصلی کاروتنوئیدها از جمله ویتامینهای C ، A

و  Eبوده و بهعنوان ماده آنتیاکسیدانی ،بخوبی شناخته شده است .شماری

از پژوهشها نشان میدهد ،ترکیبات فعالزیستی فلفل قرمز ،مانند کپسین،

جوجههای گوشتی در مناطق گرم طی  1تا  2روز استفاده شود ( .)24همچنین

مصرف جداگانه یا همراه با هم پودر آویشن ( 0/5درصد) و پونه ( 0/5درصد) در
تنش گرمایی ،باعث بهبود وزن و ضریب تبدیل خوراک در
ر
جوجههای گوشتی زی ِ
ِ
جوجهها شده است (.)25

کپسانتین و کپسایسین ،تأثیر شیمیدرمانی و پیشگیریکنندههای شیمیایی

آنها را افزایش میدهد .این در حالی است که بهطور معمول در صنعت طیور،

از مدتها پیش ،میوههای فلفل قرمز را در تولید گوشت و تولید تخممرغ برای

افزایش اشتهای مرغ ،تیرگی رنگ زرده تخممرغ و تحریک فراسنجههای مرغ
تخمگذار مورد استفاده قرار میدهند (.)12

همچنین ،مکملهای جیرهای فلفل قرمز ،میتوانند نسبت هتروفیل

به لنفوسیتها را کاهش دهند که این موضوع نیز ،نشاندهنده عملکرد

تحریککننده ترکیبات فلفل قرمز بر دستگاه ایمنی طیور است .مکمل جیرهای

کپسایسین ( mg/kg 50جیره) در کاهش تنش گرمایی پدیدآمده از افزایش

دمای محیط ،مؤثر است (.)21

پژوهشگران ،بتازگی ،نشان دادهاند که مکمل جیرهای فلفل قرمز (g/kg 5

جیره) در مرغهای تخمگذار ،بهطور مؤثری بر فراسنجههای رشد تأثیر میگذارد؛

بدون آنکه تأثیر نامطلوبی بر تخمگذاری و فراسنجههای کیفیت تخممرغ
داشته باشد .بههمینترتیب ،غلظت  MDAو کلسترول سرم و تخممرغ نیز ،با

گنجاندن جیرهای فلفل قرمز ،بهطور مؤثری کاهش یافت (.)20
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ُ -رزماری

10

ُرزماری ،عضوی از خانواده گیاهی نعناعیان است و مهمترین ترکیبات
فعالزیستی آن :اسید رزماریک ،اسید کافئیک ،اسید بتولینیک ،اسید اورسلیک

و همچنین ،کافور .کارنوزول و اسید کارنوسیک ،بهعنوان آنتیاکسیدانهایی
10- Rosmarinus officinalis

6- Foeniculum Vulgare Mill
7- Hot red pepper
8- Thyme
9- Attia et al.

رهـاورد دانـش و پژوهـش (مقـالههای علـمی)

کاربرد برخی از گیاهان دارویی بهعنوان تعدیلکنندههای تنش گرمایی در طیور
بسیار قوی است ( .)1عصاره رزماری میتواند سطوح باالیی از  CRYAPو

 -کاسنی

13

 HSP70را در قلب جوجهها در دوره تنش و پیش از تنش گرمایی ،القا کند (.)26

کاسنی ،گیاهی چندساله است که بهطور معمول ،ریشههای آن دارای

تنش گرمایی ،موجب افزایش خوراک مصرفی و وزن زنده نهایی جوجهها شده
ر
زی ِ
ِ

بهبود یکپارچگی میکروبیوم (میکروفلور) روده استفاده میشود .افزون براین،

اثر معنیداری داشته است و به علت خاصیت آنتیاکسیدانی قوی ،باعث بهبود

و با تغییر در متابولیسم لیپیدها ،اثرهای هیپولیپیدمی را پدید آورد ( .)30از

برپایه پژوهشها ،افزودن عصاره رزماری ( )g/kg 5در جیره جوجههای گوشتی

است .عصاره رزماری بر مقدار گلوکز خون و نسبت هتروفیل به لنفوسیت نیز
عملکرد جوجههای گوشتی در شرایط تنش گرمایی میشود ( .)27همچنین،

تغذیه پودر رزماری در سطح  0/4درصد به جوجههای گوشتی ،تأثیرهای مثبتی
بر فراسنجههای عملکرد رشد و ترکیب میکروبیوم روده کور دارد و با افزایش
سطح رزماری ،هیچگونه عارضهای گزارش نشده است (.)28

غلظتهای زیادی از اینولین و فروکتو الیگوساکاریدها است .از این گیاه ،برای
میتوان از آن برای بهبود جذب مواد معدنی در دستگاه گوارش استفاده کرد

سویی ،اینولین موجود در کاسنی ،بهدلیل اثر تحریککننده انتخابی آن بر رشد

باکتریهای الکتوباسیلوس و بیفیدوباکتریوم ،میتواند بهعنوان پریبیوتیک در

نظر گرفته شود .بررسیها نشان میدهد ،مکمل عصاره اتیل استیل کاسنی
در سطوح بیشتر از  mg/kg 250خوراک ،باعث بهبود عملکرد رشد و کاهش

تنش گرمایی ،شده است .افزون بر این،
ر
چربیهای خون جوجههای گوشتی زی ِ
ِ

رتنش ،عملکرد کبد،
تغذیه عصاره کاسنی و ویتامین  Cدر جوجههای گوشتی زی ِ
کلیه و همچنین متابولیسم چربی را بهبود میبخشد (.)31

در آزمایشی که در دمای باال انجام گرفته ،بیشترین توده تخممرغ در مرغهای

تخمگذار با مکمل کاسنی ( )250 ml /100 kgنسبت به گروه شاهد ،مشاهده
شده است .افزون بر این ،کاسنی ( )2/5 L/tonدر مرغهای تخمگذار نسبت به

مرغهای شاهد (بهترتیب 73/8 ،درصد و  69/91درصد) باعث افزایش ضخامت

پوسته تخممرغ و کاهش سطح سرمی کلسترول و تریگلیسیرید شده است
( .)29اگرچه تنش گرمایی ،اثر منفی بر شاخصهای رشد دارد؛ ولی مکملسازی
جیره جوجههای گوشتی با عصاره یک درصدی برگ و ریشه کاسنی ،میتواند

تنش گرمایی شود (.)32
ر
باعث بهبود شاخصهای رشد در جوجههای زی ِ
ِ

 ِشوید

11

گیاه ِ
شوید ،عضو خانواده چتریان 12است .این گیاه دارای کارون و لیمونن

است .شوید ،از دیرباز بهعنوان گیاه دارویی سنتی ،برای درمان اختالالت دستگاه
گوارش مورد استفاده قرار میگیرد .مقدار کل کلسترول خون ،لیپوپروتئین با

چگالی کم ،تری گلیسیرید و گلوکز را کاهش میدهد ،و لیپوپروتئین با چگالی
باال را افزایش میدهد .افزون بر این ،دارای پتانسیل آنتیاکسیدانی قوی است

(.)12

برپایه بررسیها ،جیره غذایی دارای عصاره شوید ( 15 ml /100 kgجیره) در

مرغهای تخمگذار زیرتنش ،باعث بهبود شاخص تخممرغ و شاخص زرده شده؛
در حالیکه هیچ تأثیری بر دیگر فراسنجههای عملکرد تخممرغ نداشته است.

افزون براین ،مکمل جیرهای شوید ،کاهش سطح سرمی تری گلیسیرید و
کلسترول در جوجهها را در شرایط تنش گرمایی ،نسبت به گروه کنترل ،در پی
داشته است (.)29

 -گز روغنی یا مورینگا اولیفیرا

14

چندین گونه از جنس مورینگا ،میتوانند در مناطق گرمسیری و

نیمهگرمسیری ایران برویند که از ارزشهای بسیاری نیز در زمینههای دارویی،

غذایی ،صنعتی و زیستمحیطی برخوردارند و روزبهروز هم ،بر اهمیت
آنها افزوده میشود .گیاه مورینگا میتواند با ارتقای پتانسیل آنزیمهای

آنتیاکسیدانی بهطور مؤثر از راه کاهش پراکسیداسیون لیپیدها و تولید

رادیکالهای آزاد ،تغییرات اکسیداتیو و مورفولوژیکی را مهار کند .برگهای
مورینگا اولیفرا (گز روغنی) ،دارای چندین آنتیاکسیدان به مقدار فراوان ،مانند

اسیدهای فنولیک (گالیک ،کلروژنیک ،الالژیک و اسید فروولیک) ،گلوکوزینوالتها

و فالونوئیدها (کائمپرفرول ،کوئرستین و روتین) هستند (.)1

با افزایش مقدار استفاده از مورینگا اولیفرا ( 0/2 ،0.1و  0/3درصد) در

جوجههای گوشتی قرارگرفته در برابر تنش گرمایی ،افزایش وزن بدن و ضریب

تبدیل خوراک ،ثبت شده است .همچنین با افزایش مقدار یا سطح مورینگا،
نسبت هتروفیل به لنفوسیت نیز ،کاهش مییابد .مقدار هورمونهای پروتئینی،

گلوبولین و تیروئید کل پالسما ( T3و  )T4نیز ،با افزایش سطح مورینگا اولیفرا،
11- Anethum graveolens
12- Apiaceae
13- Cichorium intybus
14- Moringa oleifera
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بهطور معنیداری باال میرود .برپایه بررسیها ،افزودن بیش از  0/3درصد مورینگا

پژوهشها ،محصوالت فعالزیستی که از کورکوما زانتوریا استخراج شده،

توانایی مقاومت در برابر شرایط تنش گرمایی میشود (.)33

 2/5درصد از کورکوما زانتوریا ،بهطور معنیداری باعث افزایش وزن زنده

اولیفرا ،باعث افزایش عملکرد جوجههای گوشتی ،فراسنجههای فیزیولوژیکی و

خاصیت آنتیاکسیدانی و ضد توموری ،نشان دادهاند .مصرف جیره دربرگیرنده

رتنش ،نسبت به گروه کنترل شده است ( .)37روغن اسانس
جوجههای زی ِ

کورکوما زانتوریا ( )CXEOدر سطح  mg/kg 400خوراک ،باعث کاهش نسبت

هتروفیل به لنفوسیت ،کورتیکواسترون و کراتین کیناز و سطح mRNA

پروتئین شوک گرمایی  70درجه در ژژونوم و ماهیچههای سینه شده است (.)2

بررسیها نشان میدهد ،گنجاندن  200و  mg/kg 400اسانس کورکوما زانتوریا

ر
تنش گرمایی ،افزایش معنیداری در  GPXیا آنزیم
در خوراک جوجههای زی ِ
ِ

گلوتاتیون پراکسیداز خون ،فعالیت آنزیم  SODیا سوپراکسید دسموتاز در

خون ،همچنین ،سطح پالسمایی هورمون رشد و سطح سرمی پروتئین کل

پدید میآورد .افزون بر این ،باعث افزایش معنیدار در تیتر آنتیبادی برونشیت

نسبت به دیگر گروهها شده است (.)38

از سویی ،قرار گرفتن برای مدت زیاد در برابر تنش گرمایی ،تأثیر منفی بر

سامانه آنتیاکسیدانی از راه فعالکردن دفع مواد معدنی و ویتامینها و مواد

 -اسکوتالریا بایکالنسیس

15

این گیاه ،از خانواده نعناع بهشمار میآید و  300گونه دارد که  10گونه آن ،بومی

ایران است .اجزای اصلی فعال اسکوتالریا را فالونهایی مانند وگنونوزید و بایکالین
تشکیل میدهد؛ ولی وگونین و آگلیسون بایکالین ،ترکیب اصلی استخراجشده
از اسکوتالریا است .فالونها ،دارای چندین ویژگی کارکردی ،مانند خواص

معدنی مانند مس ،روی ،سولفات ،ویتامین  Cو ویتامین  Eداشته است .از آنجا

که این مواد ،نقش مهمی در فعالکردن آنزیمهای آنتیاکسیدانی دارند ()39؛

در نتیجه ،بهنوبه خود ،فعالیت آنزیمهای آنتیاکسیدانی را کاهش میدهند؛

بنابراین ،مکملهای غذایی آنتیاکسیدانهای طبیعی میتواند در بهبود دفع

ویتامینها و مواد معدنی در شرایط تنش گرمایی ،سودمند باشد.

آنتیاکسیدان ،آنتی باکتریال ،ضد ویروس ،ضد بدخیمی و محافظتکننده کبدی

و عصبی هستند ( .)12افزون براین ،با بهرهگیری از مکمل ترکیب اسکوتالریا و

عصاره کورکوما میتوان بهطور مؤثری ،ضایعات رودهای برگرفته از آسیبهای

گرمایی را در طیور کاهش داد ( .)34در پژوهشها ،با گنجاندن عصاره اسکوتالریا
( g/kg 1جیره) بهعنوان عامل ضدتنش ،کاهش معنیداری در رفتار تنظیم دمای
بدن ،مشاهده شده است (.)35

همچنین ،در جیرههای گوشتی که از ریشه اسکوتالریا بایکالنسیس ()SBR

در سطح  1/0 ،0/5و  1/5درصد استفاده شده ،نسبت هتروفیل به لنفوسیت
در خون مرغها در گروههای تحتتیمار با  ،SBRدر مقایسه با گروه کنترل،

افزایش نشان داده است .همچنین ،وزن طحال و بورس فابرسیوس (بخشی
کیسهمانند در باالی کلواک پرندگان) در گروههای  SBRنسبت به گروه کنترل،
کاهش معنیداری داشته است (.)36

 -تخم گشنیز

17

ر شر ِ
ایط تنش گرمایی تابستان ،با
برپایه بررسیها ،در جوجههای
گوشتی زی ِ
ِ

جیرهای دارای  2درصد تخم گشنیز ،درصد راندمان الشه و رفتارهای تغذیهای،

بهطور معنیداری افزایش یافته؛ در حالی که کاهش درخور توجهی نیز ،در رفتار
لهله زدن ،نسبت آب به خوراک ،کورتیکواسترون و سطح  T3مشاهده شده
است (.)10

افزون براین ،گنجاندن دانه گشنیز به میزان  2درصد در جیره جوجههای

تنش گرمایی ،تأثیر تقویتی بر عملکرد گوشتی و فراسنجههای خونی
ر
گوشتی زی ِ
ِ

و همچنین ،دستگاه ایمنی بدن دارد .مکمل دانه گشنیز ،موجب افزایش وزن

نهایی بدن ،ضریب تبدیل خوراک بهتر ،بهبود فراسنجههای خونی ،افزایش
پروتئین و آلبومین سرم و کاهش گلوبولین سرم ،کلسترول و گلوکز خون،

در مقایسه با دیگر گروهها شده است ( .)40همچنین ،یافتهها نشان میدهد؛

 -کورکوما زانتوریا

16

ریشه گیاه کورکوما زانتوریا ،دارای ترکیبات طبیعی است که با موفقیت،

در درمان التهابهای پوستی و آکنه ،استفاده میشود .افزون براین ،برپایه

54

استفاده از پودر بذر گشنیز در سطح  0/4درصد در جیرههای جوجههای

گوشتی ،باعث بهبود فراسنجههای عملکرد رشد و بیشترشدن صفات الشه و

کاهش تعداد باکتریهای زیانبار ایلیوم میشود (.)41

15- Scutellaria baicalensis
16- Curcuma xanthorrhiza
17- Coriander seed

رهـاورد دانـش و پژوهـش (مقـالههای علـمی)

کاربرد برخی از گیاهان دارویی بهعنوان تعدیلکنندههای تنش گرمایی در طیور
ضدمیکروبیبودن ،ضدالتهاب ،ضدآترواسکلروتیک ،ضدقارچ ،آنتیاکسیدان،
فعالیتهای شبهاستروژنی ،ضدویروسی ،ضدعفونی و پاکسازیکننده

رادیکالهای آزاد ،گزارش شده است .اجزای اصلی عصاره شیرینبیان دربرگیرنده:

فالونوئیدها (بهعنوان مثال ،ایزوفالوونوئیدها ،فرمونونتین و مایکرویتین) و

ساپونینهای تریتریپن (بهعنوان مثال ،اسید گلیسیرتیپنیک ،گلیسیرریزین و
اسید شیرینبیان) ،نشاسته ،قندها ،اسیدهای آمینه ،اسید اسکوربیک ،کولین،

تاننها ،فیتواسترول کومارین و برخی از مواد تلخ است (.)1

پژوهشها نشان میدهد؛ مکملکردن مقدار  2 ،1یا  mg/kg 4وزن بدن عصاره

ِ
مثبت
رتنش ،دارای تأثیر
شیرینبیان در آب آشامیدنی جوجههای گوشتی زی ِ

معنیداری در برابر اثرهای جانبی تنش گرمایی ،مانند فراسنجههای عملکرد
گوشتی (وزن بدن ،میزان مرگومیر ،الشه) ،فراسنجههای بیوشیمیایی خون،

همچون پروتئین ،گلوکز ،کلسترول ،اسید اوریک ،ALP، AST ،کلسیم ،فسفر،

 -دارچین

1۸

پتاسیم و سدیم بوده است (.)45

دارچین ،گیاهی بومی سریالنکا و هندوستان است و در این کشورها تولید

ِ
همانند هورمونهای
در مجموع ،میتوان گفت عصاره شیرینبیان،

ایزوفالونها ،فالونها و دیگر ترکیبات فنولیک است .افزون بر این ،دارچین،

در برابر گرمازدگی پس از هوای گرم میشود .افزون براین ،کیفیت بهرهوری

میشود .دارچین ،دارای چندین ترکیب فنلی فعال ،مانند کاتچین ،فلوونوئیدها،

ویتامینها و مواد معدنی زیادی دارد که از خاصیت آنتیاکسیدانی قوی
برخوردارند (.)12

کورتیکواستروئیدی عمل میکند که باعث افزایش مقاومت بدن در برابر تنش
و بازده خوراک میتواند زیر تأثیر مواد فعالزیستی شیرینبیان قرار داشته

باشد .پرندگان با مصرف عصاره شیرینبیان ،آب بیشتری نیز مصرف کردند که

در پژوهشی ،مکمل جیرهای روشن دارچین (سینامالدئید ،بنزیل الکل

تنش گرمایی دارد ( .)46گلیسیرتیک اسید،
ر
تأثیر خنککنندگی را در پرندگان زی ِ
ِ

مثبت و تعدیلکنندهای بر تنش داشت و موجب افزایش فعالیت آنزیمهای

دهیدروژناز نوع  2را با اثر مینرالوکورتیکوئیدی کورتیزول و تمایل به باالرفتن

و اوژنول) در بلدرچینهایی که در برابر تنش گرمایی قرار داشتند؛ تأثیرهای
آنتیاکسیدانی از جمله مقدار  GSHیا گلوتاتیون بافتها شد ( .)42پودر دارچین

( 0/5درصد) باعث افزایش مصرف خوراک و افزایش وزن بدن و کاهش غلظت

اسید اوریک خون و الکتات دهیدروژناز و مالون دی آلدئید در جوجههای گوشتی

زیرتنش گرمایی در مقایسه به گروه شاهد شد (.)43

تنش گرمایی ،به
ر
همچنین ،مصرف پودر دارچین در جوجههای
گوشتی زی ِ
ِ
ِ

ر وزن روزانه و طحال ،نسبت به گروه شاهد انجامید .افزون بر
افزایش بیشت ِ
این ،گروه مصرفکننده دارچین ،افزایش فعالیت سوپر اکسید دیسموتاز کل

متابولیت فعال موجود در شیرینبیان نیز ،آنزیم -β-11هیدروکسی استروئید

سدیم و کاهش سطح پتاسیم ،مهار میکند.

این عمل شبه آلدوسترونی ،پایه اصلی برای درک مزیتهای سالمتی آن و البته

طیف گستردهای از عوارض جانبی؛ از جمله فشار خون و میوپاتی هیپوکالمیک
است ( .)47ارزیابی مزیتها و اثربخشی سودمند و همچنین پیامدهای ناگوار

(اثرهای سو) بهکارگیری شیرینبیان در صنایع طیور ،نیاز به مطالعات بیشتر،

بویژه در زمینه سمشناسی در طیور ،دارد.

( ،)SODکاتاالز ( ،)CATظرفیت آنتیاکسیدانی کل ( ،)TACکورتیکواستروئید
( )CEو کاهش غلظت  MIDAدر مقایسه با گروه شاهد ،نشان دادند (.)15
تنش گرمایی،
ر
مصرف  0/5درصد پودر دارچین در جیره جوجههای گوشتی زی ِ
ِ

پاسخ ایمنی را بهبود بخشیده و تا اندازهای ،اثرهای منفی تنش گرمایی را کاهش

داده است (.)44

 -جینکو بیلوبا

20

گیاه جینکوبیلوبا ،بومی کشور چین است که بتازگی در ایران نیز ،پرورش

داده میشود .در عصاره برگهای این گیاه ،فالونوییدها و جینکولیدها بهعنوان

مواد مؤثره دارویی ،خواص فارماکولوژیک گیاه را پدید میآورند .از جینکوبیلوبا،

بهعنوان داروی گیاهی در سراسر جهان استفاده میشود که با استفاده از

 -شیرینبیان

19

بیش از  4000سال است که از شیرینبیان بهعنوان یک گیاه دارویی

استفاده میشود .خواص گوناگونی برای عصاره شیرینبیان ( ،)LEاز جمله:

چندین سازوکار ،از جمله ،آنتیاکسیدان و ضدآپوپتوز ،ضددیابت ،ضددرد،

محافظتکننده قلب و اثر ضدسمی عمل میکند .مکمل جیرهای جینکو

میتواند فراسنجههای رشد جوجههای گوشتی و ایمنی بدن آنها را بهبود
بخشد؛ در حالیکه بیماریزایی باکتری  E. coliسکومی را نیز ،سرکوب میکند

18- Cinnamomum zeylanicum
19- Glycyrrhiza glabra
20- Ginkgo biloba
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( .)48جوجههای گوشتی تغذیهشده با جینکو در طول فصل تابستان ،از

طحال پدیدآمده از آسیبهای گرمایی ،مؤثر است ( .)52بهطور کلی ،میتوان

و ویروسهای بیماری برونشیت عفونی ،برخوردار شدند .این نتیجه میتواند به

کاهش تنش اکسیداتیو ،افزایش غلظت هورمون رشد سرم و تعدیل بیان ژنهای

بهبود عملکرد رشد ،ضریب تبدیل خوراک ،مصونیت در برابر بیماری نیوکاسل
فرار موجود در جینکو ،باز گردد که بهدنبال آن ،هضم
مواد فعال اسانسهای ّ

از راه تقویت آنزیمهای گوارشی و تعادل در اکوسیستم میکروبی روده را در پی

نتیجه گرفت که رزوراترول میتواند کمک قوی و مؤثری برای بهبود عملکرد رشد،

شوک گرمایی در اندامهای دستگاه ایمنی بدن باشد (.)12

دارد .افزون بر این ،جوجههای گوشتی مصرفکننده جینکو ،دارای فراسنجههای

عملکرد رشد و ایمنی باالتر ،اسیدهای چرب با چند پیوند غیراشباع باال و کاهش

اسیدهای چرب اشباعشده در گوشت خود ،هستند ( .)48با اینهمه ،در مورد
اثرهای جانبی جینکو در مرغ و دیگر گونهها ،اطالعات کمی وجود دارد.

 -ماده مؤثره گیاهی ِرزوراترول

21

رزوراترول ،یک پلیفنول فعالزیستی طبیعی است و در گیاهانی مانند توت،

با توجه به آنچه گفته شد؛ شما ِر بسیاری از گیاهان دارویی ،بهعنوان

است که اثرهای بیولوژیکی زیادی از جمله ضدچاقی ،ضدالتهاب ،آنتیاکسیدان

ایمنی پرندگان ،استفاده میشوند .افزون بر این ،اغلب گیاهان دارویی دارای

بادام ،تمشک و بویژه در انگور قرمز دانهدار ،موجود بوده و استخراجشدنی

و اثرهای تأخیر در پیری دارد ( .)12جوجههای گوشتی قرارگرفته در برابر تنش

افزودنیهای طبیعی خوراک در جیره طیور ،برای باالبردن عملکرد و پاسخ
فعالیت آنتیاکسیدانی هستند .از سویی ،دمای باالی محیط نیز ،میتواند تنش

گرمایی که رزوراترول مصرف کرده بودند؛ نشانهها و عالئمی همچون :کاهش در

اکسیداتیو را افزایش دهد و از این راه باعث آسیبدیدگی سلولها شود .در

دکستران فلورسئین را نشان دادند؛ در حالیکه وزن بدن ،تعداد سلولهای

مکملهای خوراکی گیاهی ،بویژه گیاهان و مواد مؤثره گیاهی که در این مقاله

اسید الکتیک سرم ،عمق کریپت ،جمعیت باکتریهای  E Coliو ایزوتیوسیانات
گابلت ،ارتفاع پرزها ،ارتفاع و عمق کریپتها ،جمعیت باکتریایی الکتوباسیلوس

و بیفیدوباکتریوم ،میزان  mRNAکالودین  ،1-موکسین  2و E-cadlerin

بیشتری پیدا کرده بودند .از همینرو میتوان نتیجه گرفت که رزوراترول ،نقش
تضعیفکننده در برابر اثرهای منفی تنش گرمایی بر عملکرد سد رودهای
جوجههای گوشتی دارد ( .)49افزون براین ،ژانگ و همکاران )2017( 22در پژوهش

خود دریافتند که با استفاده از تنظیم وضعیت آنتیاکسیدانی ماهیچه با
استفاده از موادی همچون رزواترول ،تأثیر منفی تنش گرمایی در جوجههای

گوشتی بهبود مییابد ( .)49همچنین ،با توجه به دیگر یافتهها ،جوجههای دارای

جیره مکمل رزوراترول ،افزایش درخور توجهی در مصرف خوراک ،وزن بدنGSH ،

سرم ،هورمون رشد و فاکتور رشد  1شبه انسولین و آنزیمهای آنتیاکسیدانی،

نسبت به جوجههای شاهد نشان دادند .افزون بر این ،رزوراترول ،بیان ژنتیکی

برگرفته از تنش گرمایی  mRNAرا در ژنهای  Hsp70، Hsp27و  Hsp90در

طحال و بورس فابرسیوس جوجهها کاهش داد و بیان کم ژنهای  HR27و
تنش گرمایی افزایش داد ( .)50همچنین
ر
 Hsp90را در  mRNAتیموس ،زی ِ
ِ

یافتهها نشان داد ،رزوراترول با افزایش  mRNAو بیان ژنتیکی پروتئین Hsp90،

 Hsp70و  NF - kappa Bمیتواند آسیبهای روده را بهبود بخشد و تولید

فاکتور رشد اپیدرمی ( )EGFرا در مخاط را کاهش دهد ( .)51از دیگرسو ،با توجه

به تحریک مسیر سیگنالینگ  ،Nrf2که به کاهش آپوپتوز (مرگ برنامهریزیشده
سلول) میانجامد؛ پروتئین رزوراترول از نظر محافظت کارامد در برابر دیسپالزی
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شناسایی عوامل مؤثر بر کیفیت خدمات ابری شرکتهای همکار صندوق بیمه کشاورزی

مقدمه

امروزه به تقریب ،کمتر شخص یا شرکتی پیدا میشود که فناوری «رایانش ابری» را بهکار نگیرد؛ هرچند

اغلب آنها ممکن است ،آگاه نباشند که از این فناوری ،بهره میگیرند« .رایانش ابری ،»1با نامهای دیگری

همچون «پردازش ابری» یا «محاسبات ابری» نیز ،در ایران شناخته میشود .نمونههای متنوعی برای

کاربست رایانش ابری وجود دارد؛ از جمله بهکارگیری خدمات شبکههای اجتماعی ،پُست الکترونیکی یا فضای

به اشتراکگذاری دادهها ،مانند «دراپ باکس »2که همگی مثالهایی از کارکردهای پردازش ابری در زندگی روزانه

شناسایی عوامل مـؤثر
بـر کیفـیت خدمـات
ابری شرکتهای همکار
صندوق بیمه کشاورزی
مهدی زینتیپیروز

*

بازنگری ،اصالح و تکمیل :گروه ویرایش (م .ن .س)

چکیده

تأمینکنندگان خدمات اَبری ،شرکتهایی هستند

مردم بهشمار میآیند؛ 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 بهکارگیری محاسبات ابری را میتوان به شیوع و همهگیری جهانی ویروس

کوویـد ( 19کرونا) نسبت داد .الزام به دورکاری نیروی کار ،سازمانهای بزرگ را وادار کرده است که از فناوریهای

نوین برای اداره هرچه بهتر این دوره استفاده کنند؛ بهگونهای که تنها در سال نخست شیوع ویروس کرونا
( ،)2020میزان استفاده از خدمات اشتراک ابری مایـکروسافت از سوی شرکتها ،با جهش  60درصدی همراه

بوده است .تمام این دادهها و شواهد به ما نشان میدهند که نقش استفاده از پردازش ابری را در کامیابی

سازمانها در سالهای آینده ،نمیتوان نادیده گرفت .بهطورکلی ،در پردازش ابری ،یک ارائهدهنده عمده وجود

دارد که زیرساختها و امکانات سختافزاری و نرمافزاری یک محصول را تدارک میبیند .اشخاص یا شرکتهای

متقاضی این محصول نیز ،به جای خرید و نصب آن بهصورت فیزیکی ،با بهرهگیری از شبکه اینترنت ،امکان

استفاده از آن را در یک چارچوب مشترک پیدا میکنند .در واقع ،یک سازمان ارائهدهنده خدمات (سرویس)؛

وظیفه میزبانی منابع ،دادهها و زیرساخت ایجادشده برای یک نرمافزار را در کنار پردازشهایی که روی آن

انجام میشود ،برعهده دارد .افراد و سازمانهای دیگر نیز ،براساس مقدار نیاز خود و از راه دور ،خدمات آن

نرمافزار را مورد استفاده قرار میدهند .در این رویکرد ،سازمانها نیز ،دیگر نیازی به بهرهگیری از ِ
سرور یا هارد
دیسک فیزیکی و توسعه زیرساخت ندارند (.)13

بیگمان ،برای شرکتها و بویژه استارتآپها ،پایش هزینه برای ادامه بقای سازمان بسیار ضروری است.

که زمینه شکلگیری خدمتدهی ابری را برای

در گذشته ،این شرکتهای بزرگ بودند که با هزینههای هنگفت ،توانایی و امکان توسعه ،ساخت و نصب یک

این راستا ،کیفیت خدمات عرضهشده از سوی

بهصورت خودکار و آرامآرام ،از گردونه رقابت خارج میشدند .این در حالی است که امروزه ،مزیتهای رایانش

دیگر شرکتها و مؤسسهها ،فراهم میسازند .در

تأمینکنندگان ،عمدهترین شاخصی است که برای

نرمافزار را بهصورت فیزیکی داشتند .بنابراین ،شرکتهای کوچک و متوسط که این امکان را در اختیار نداشتند؛

ابری باعث شده است تا این شرکتها ،بهآسانی و از راه دور و به میزان نیاز خود ،به نرمافزار موردنظر ،بهصورت

گزینش خدمات مطلوب و رضایتمندی مشتریان،

مشترک ،دسترسی پیدا کنند .بنابراین افزون بر اینکه به میزان مصرف خود هزینه میپردازند؛ دیگر نیازی به

پژوهش پیش رو ،به دنبال شناسایی معیارهای

که مجموعهای متنوع و گسترده از منابع را برمبنای تقاضای مشتریان ،راهاندازی میکند .در این سامانه،

به آن توجهی ویژه صورت گیرد .از همین رو،
کیفیت خدمات تأمینکنندگان خدمات ابری و وزن
و اهمیت نسبی آنهاست .این پژوهش ،از نظر

جهتگیری ،کاربردی؛ و از دیدگاه هدف ،اکتشافی
است .جامعه نظری پژوهش نیز ،دربردارنده:

مشاوران و کارشناسان مربوط به حوزه فروش

بیمهنامههای کشاورزی در صندوق بیمه کشاورزی
است .روش نمونهگیری پژوهش ،بهصورت قضاوتی
است و افراد نمونه ،براساس تخصصی که در

ِ
صرف هزینه برای توسعه زیرساخت نیز ،ندارند .در واقع ،سامانه یا سیستم ابری ،یک مدل مشتریگراست
مشتریان ،خود تصمیم میگیرند که باید از کدام خدمت یا سرویس استفاده کنند تا برای آنها بهترین
خروجی را داشته باشد (.)5

بهطورکلی ،سامانه یا سیستم رایانش ابری مجموعهای متنوع از عناصر تشکیلدهنده یک محصول

را در یک محیط ابری ،کنار یکدیگر قرار میدهد و این امکان را برای مشتریان فراهم میآورد تا بهصورت

برخط یا آنالین ،ویژگیهای فنی بخشهای تشکیلدهنده یک محصول یا خدمت را مشاهده کنند و بنا بر

نیازها و سلیقه خود ،تلفیقی از انواع مشخصات را برای خود برگزینند و با توجه به خواستههای مشتری،

قیمت محصول یا خدمت را در همان لحظه به مشتری اعالم کنند و در صورت پذیرفتن از سوی مشتری،

زمینه ارزیابی کیفیت خدمات ابری دارند؛ انتخاب

شدهاند .برای اجرای پژوهش ،نخست ،از راه بررسی

و مرور پیشینه و مصاحبه با خبرگان 11 ،عامل
شناسایی شد .سپس این عوامل ،با بهکارگیری

روش «بهترین -بدترین فازی» مورد تجزیهوتحلیل
قرار گرفت و وزن آنها بهدست آمد .سرانجام ،از
میان عوامل تأثیرگذار ،نمایان شد که عاملهای

ِ
قیمت تمامشده،
انعطافپذیری ،سادگی خدمات و
از بیشترین وزن و اهمیت نسبی برخوردارند.

کلیدواژهها:

کیفیت خدمات ،رایانش ابری ،خدمات ابری،

سیستم تصمیمیار ،روش فازی.

* دانشجویکارشناسیارشدمهندسیفناوریاطالعاتوکارشناسروابطعمومیصندوقبیمهکشاورزی

1- Cloud Computing
2- Dropbox
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خدمات را به مشتری ارائه میدهند ( .)4شرکتهایی همچون « آیبیام»ِ ،
«دل»،

«مایکروسافت»« ،گوگل» و « آمازون» نیز ،خدمات خود را از این راه به مشتریان

اژدری و همکاران ( )1397در پژوهشی با استفاده از رویکرد آمیخته ،به ارائه

باعث افزایش کارایی ،کاهش هزینه چرخه عمر محصول و بهینهسازی کاربری

بر اساس رایانش ابری در سازمانهای دانشبنیان پرداختند و بر اساس نظریه

مختلف ارائه میدهند .این خطوط عملیات ابری با توانایی پیکربندی مجدد،

منابع در پاسخگویی به تقاضای متغیر مشتری شده است ( .)12بنابراین ،اگرچه
انعطافپذیری و مقیاسپذیری خدمتدهی ابری ،بسیار باالست؛ و سازمانها در

الگوی بومی عوامل اثرگذار بر کاربست خدمات مدیریت الکترونیکی منابع انسانی
فناوری ،سازمان و محیط ،این خدمات را در قالب  14عامل در دسته فناوری،

سازمان و محیط قرار دادند ( .)1پاندی و دانیل ( )2016در پژوهش خود ،یک مدل
5

هر اندازهای که باشند؛ میتوانند از این الگوی خدمتدهی استفاده کنند؛ ولی باید

قابلیت اطمینان برای خدمتدهی ابری در یک محیط فازی ارائه دادند .از دیدگاه

را در عملکرد درست خدمترسانی ابری ،بازی میکنند ( .)7ارائهدهندگان خدمات

نگهداری ،سرمایهگذاری ،قابلیت استفاده ،امنیت و قابلیت اعتماد را لحاظ کرد.

به این نکته توجه داشت که تأمینکنندگان بسترهای خدمات ابری ،نقش مهمی

ابری ،نرمافزارها ،پلتفرمها و زیرساختهای خدمات ابری را فراهم میسازند.
افزون بر این ،کیفیت خدمات ابری نیز ،به ارائهدهندگان خدمات ابری بستگی دارد.
بانکها و بیمهها ،از جمله مهمترین مؤسسههایی هستند که صنعت خدمات

مالی را تشکیل دادهاند و از خدمات ابری ،بهطور گسترده استفاده میکنند.
بیشتر این سازمانها ،برای تأمین خدمات ابری ،وابسته به تأمینکنندگان
خدمات ابری هستند و کیفیت این خدمات نیز ،به عملکرد شرکتهای ارائهدهنده

این خدمات بستگی دارد .از همین رو ،در پژوهش پیش رو ،پس از شناسایی

معیارهای ارزیابی کیفیت خدمات ابری ،از بررسی و مرور پیشینه و ادبیات

پژوهش ،وزن و اهمیت این عوامل ،مشخص شده است .بیگمان بهرهگیری
مناسب و بهینه از امکانات هوشمند و فناوری اطالعات میتواند تأثیر شگرفی
در اقتصادیشدن کشاورزی ایران داشته باشد .در این راستا« ،صندوق بیمه

آنها ،برای ارتقای قابلیت اطمینان خدمترسانی ابری ،باید پارامترهای قابلیت
همچنین ،از آنجا که خدمتدهی ابری در یک محیط همراه با بیاطمینانی [یا

ِ
نبود اطمینان ،ضرورت دارد و
نبود قطعیت] پدید میآید؛ ارائه مدلی برای این

از سویی ،در نظر گرفتن مدلی برای ارزیابی کیفیت تأمینکنندگان خدمتدهی
ابری ،میتواند کیفیت خدمات ابری را بهطور مؤثری بهبود دهد ( .)15کومار و

همکاران ( )2017شاخصهای کیفیت تأمینکنندگان خدمات ابری را در  11طبقه:
6

دسترسی ،قابلیت اطمینان ،زمان پاسخگویی ،توان عملیاتی ،هزینه ،امنیت،
پایداری ،مقیاسپذیری ،مکان ذخیرهسازی ،قابلیت حمل و قابلیت همکاری

قرار دادند و پس از آن با استفاده از روش  ،AHPبه محاسبه وزن شاخصها

پرداختند و با کمک روش تاپسیس ( ،)TOPSISچندین شرکت را اولویتبندی
کردند و در پایان ،این پژوهشگران ،درستی و کارایی روش خود را مورد ارزیابی

قراردادند (.)11

کشاورزی» نیز ،همسو با جهان هوشمند توانسته است؛ برای بیش از 150

َعلَم و همکاران )2018( 7در پژوهش خود ،شاخصهایی را برای خدمتدهی

برخـط و در قالب سامانه جامـع بیـمه کشـاورزی (  Core Insurance Systemیا

از روش  AHPفازی ،وزن شاخصها را محاسبه کردهاند که نتایج برگرفته از

فعالیت تولیدی در بخش کشاورزی ،پوششهای بیمهای متـنوعی را بهصورت
به اختصار )CS :برای این بخش فراهم آورد.

ابری بر اساس زیرساخت بهعنوان سرویس ،ارائه دادهاند .سپس با استفاده

آن نشان داد که شاخص هزینه تعهد پرداخت /دستیابی ،دارای بیشترین وزن
است .در نهایت نیز ،با استفاده از روش واسپاس ( )WASPASفازی ،شش

پیشینه پژوهش

شرکت را که در حوزه خدمترسانی ابری به فعالیت مشغول بودند؛ اولویتبندی

در ادبیات تخصصی ،بویژه در قلمرو اقتصاد بازرگانی و بازاریابی« ،خدمت» ،یک

کردهاند ( .)2در پژوهشی دیگر ،باسو و گوش )2018( 8به شناسایی و تعیین

از خدمات شخصی تا همگانی ،در بـر میگیرد و چه بسا ،پهنههای گستردهتری را

استفاده از روش تاپسیس فازی پرداختند .در آن پژوهش ،سه تأمینکننده

اصطالح یا واژه ساده و با این حال ،پیچیده ،با معانی مختلف است و گسترهای را

نیز در بر گیرد؛ بهگونهای که رفتار هر فروشنده در هنگام ارائه هر محصول فیزیکی
و تحویل آن به مشتری و یا پیگیری برای یافتن راهحل در راستای تحقق نیازهای

مشتریان نیز ،میتواند خدمت به مشتری ،ارزیابی شود .برای نمونه ،خودرو ،یک

کاالی فیزیکی است؛ ولی سبک رفتار با خریدار یا مشتری آن ،یک خدمت بهشمار
میآید .به علت همین تنوع و پیچیدگی ،طی دهههای  60تا  80میالدی ،تعاریف

زیادی در مورد خدمت ،در منابع مختلف ،ارائه شده است .پس از آن دوره ،این
روند کاهش یافت؛ ولی به هر روی تاکنون ،هنوز تعریف جامعی در این باره،

ارائه نشده است ( .)6در اینجا به برخی از تعاریف ارائهشده ،اشاره میشود:
پالمر و کوله ،)1995( 3بر این باورند که خدمت ،تولید منفعت به وجه

ناملموس ،یا بهخودیخود بهعنوان یک محصول منفرد یا عنصری مهم از

تأمینکنندگان خدمات ابری مناسب و نوع ابر مناسب برای یک سازمان ،با
خدمات ابری ،وب آمازون ،آیبیام و گوگل کامپیوت اِنجین  ،بر مبنای نُه معیار
9

کیفیت تأمینکنندگان خدمات ابری بررسی شدند )3( .هنشل و همکاران)2019( 10

نیز ،در پژوهش خود 26 ،عامل محوری موفقیت خدمتدهی ابری را شناسایی
کردند و آنها را در شرکتهای کوچک و متوسط ،مورد بررسی قراردادند و برای

تحلیل دادههای بهدستآمده از پژوهش ،نرمافزار مکسکیودیای را بهکار
11

گرفتند (.)7

روش و ابزارهای پژوهش

جامعه آماری این پژوهش ،دربردارنده همه شرکتهایی است که زیرساختهای

الزم را برای خدمترسانی ابری سازمانها فراهم میآورند و جامعه نظری پژوهش

محصول ملموس است که بهواسطه شکلی از مبادله ،نیاز شناختهشده

نیز ،مشاوران و کارشناسان مربوط به حوزه فروش بیمهنامههای کشاورزی در

خدمت ،فعالیت یا مزیتی است که یک طرف به طرف دیگر عرضه میکند و حالت

قضاوتی است و افراد بر اساس تخصصی که در زمینه ارزیابی کیفیت خدمات

مشتری را فراهم میسازد ( .)14در تعریف ارائه شده از سوی کاتلر و آرمسترانگ،4

نامحسوس دارد و مالکیت چیزی را هم دربر نمیگیرد و در نتیجه ،ممکن است
محصول مادی یا فیزیکی یا محصول غیرمادی باشد (.)8

با توجه به آنچه گفته شد؛ خدمات ابری ،مجموعهای از سرویسها بر اساس

معماری پردازش ابری است که در بستر اینترنت ،ارائه میشود .ارائه خدمات یا
سرویس ابری نیز ،میتواند به شکلهای مختلف و با قراردادهای مالکیت متنوع

انجام پذیرد .پژوهشگران بسیاری پیرامون خدمات ابری و تأمینکنندگان خدمات

ابری به بررسی و پژوهش پرداختهاند که در ادامه ،دیدگاه برخی از آنها ،مورد
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بررسی قرار میگیرد:

11- MAXQDA

-12مـدلپیـازپژوهـش()Research Onionیـکالگـویچندالیـهاسـتکـهفلسـفه،رویکـرد،

راهبـرد،انتخـاب،بـازهزمانـیوروشگـردآوریدادههـارابهعنـوانفرایندهایپژوهشنشـان
میدهـد(ح.ر.سـردبیر).

صندوق بیمه کشاورزی هستند .روش نمونهگیری پژوهش پیش رو ،بهصورت
ابری دارند؛ انتخاب شدهاند .بهطور معمول تعداد ایدهآل نمونه در روشهای

تصمیمگیری چندمعیاره ،بین  20تا  30نفر است .برای جمعآوری دادههای

پژوهش نیز ،از دو روش کتابخانهای و میدانی استفاده شد .برای بحث مبانی

نظری و پیشینه پژوهش ،از روش کتابخانهای ،و برای تحلیل دادههای پژوهش،
روش میدانی ،مورد استفاده قرار گرفت.

در مجموع ،مشخصات روششناختی پژوهش پیش رو ،با استفاده از مدل

پیاز پژوهش ساندرز ،12در جدول شماره  ،1آورده شده است:
7- Alam et al.
8- Basu & Ghosh
9- Google Compute Engine
10- Hentschel et al.

3- Palmer and Cole
4- Kotler. P and Armstrong, R.
5- Pandey & Daniel
6- Kumar et al.

از نـگاه کارشـناس

شناسایی عوامل مؤثر بر کیفیت خدمات ابری شرکتهای همکار صندوق بیمه کشاورزی
جدول شماره  :3مقایسه بهترین معیار با دیگر معیارها

جدول شماره  :1مدل پیاز پژوهش پیش رو
مشخصات روششناسی پژوهش

توضیحات

C11

C10

C9

C8

C7

C6

C5

C4

C3

C2

C1

مبانی پارادایمی

اثباتی

VI

LI

RI

EI

VI

E

RI

LI

LI

E

RI

جهتگیری

کاربردی

روششناسی

چندگانه (به دلیل استفاده از چند

روش کمی متعلق به پارادایم اثباتی)

برگرفته از :یافتههای پژوهش
جدول شماره  :4مقایسه دیگر معیارها با بدترین معیارها

روش

کمی

ابزار گردآوری دادهها

میدانی

C1

راهبرد یا استراتژی

پیمایشی

C2

EI

هدف

اکتشافی

C3

RI

C4

VI

C5

VI

C6

LI

C7

RI

C8

E

C9

RI

C10

E

C11

VI

معیارها

C8

LI

یافتههای پژوهش

در این پژوهش ،نخست ،عوامل مؤثر بر کیفیت خدمات ابری ،از راه بررسی

و مرور پیشینه و ادبیات تخصصی و مصاحبه با خبرگان بهدست آمد که براین
اساس .،تعداد عوامل 11 ،مورد بود که به همراه عالمت اختصاری یا مخفف آنها

در جدول شماره  ،2آمده است.

جدول شماره  :2عوامل مؤثر بر کیفیت خدمات ابری
عوامل

مخفف انگلیسی

سازگاری

C1

انعطافپذیری

C2

دسترسی به اطالعات

C3

پایداری خدمات

C4

بهای تمامشده

C5

چابکی مالی

C6

صحت و درستی

C7

زمان تحویل

C8

امنیت

C9

سادگی خدمات

C10

کنترل

C11

برگرفته از :یافتههای پژوهش

پس از مشخصشدن فهرست عوامل نهایی مؤثر ،برای تعیین وزن این عوامل،

از تکنیک  BWMفازی استفاده شده است .در این شیوه ،پس از دستیابی به

معیارها ،باید وزن هریک از معیارها مورد ارزیابی قرار گیرد تا مشخص شود که
از میان معیارهای موجود ،کدامیک دارای اهمیت بیشتری است .برای ارزیابی
وزن معیارها نیز ،از روش  BWMفازی کمک گرفته میشود .برای دستیابی به

این هدف ،با توجه به نظرها و دیدگاههای خبرگان ،بهترین معیار « »C2و بدترین

معیار « »C8در نظر گرفته شد .پس از آن ،صاحبنظران و خبرگان ،نظرهای خود

را در زمینه مقایسه بهترین معیار با دیگر معیارها و همچنین ،دیگر معیارها با
بدترین معیار را در جدولهای شماره  3و  4بیان کردند.

C2

برگرفته از :یافتههای پژوهش

در ادامه فرایند یادشده ،پس از خطیسازی مدل پیشگفته ،این مدل باید

در نرمافزار بهینهسازی لینگو ( )LINGOوارد و حل شود تا وزن هر یک از

متغیرها بهدست آید .جدول شماره  ،5نتایج بهدستآمده از جدول لینگو را

نشان میدهد .اعداد بهدستآمده از نرمافزار لینگو ،اعدادی فازی هستند که
باید به اعداد قطعی تبدیل شوند.

جدول شماره  :5وزن معیارها
معیارها

وزن فازی

وزن قطعی

سازگاری )(C1

[]0/0,037/0,036/035

0/036

انعطافپذیری )(C2

[]0/32 ,0/27 ,0/24

0/275

دسترسی به اطالعات )(C3

[]0/0,074/0,071/068

0/072

پایداری خدمات )(C4

[]0/0,057/0,043/035

0/045

بهای تمامشده )(C5

[]0/93 ,0/0,089/088

0/09

چابکی مالی )(C6

[]0/0,074/0,071/069

0/072

صحت و درستی )(C7

[]0/0,052/0,048/044

0/049

زمان تحویل )(C8

[]0/0,024/0,022/019

0/022

امنیت )(C9

[]0/0,074/0,071/069

0/072

سادگی خدمات )(C10

[]0/23 ,0/218 ,0/18

0/214

کنترل )(C11

[]0/0,052/0,048/044

0/049

برگرفته از :یافتههای پژوهش
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67  شماره/سال هجدهم

:منابع

 «الگوی بومی.)1397(  م، ع؛ فیاضی، م؛ شیرازی، گ؛ لگزیان، اژدری-1

شاخصهایمؤثردربهکارگیریخدماتمدیریتمنابعانسانیالکترونیکمبتنی

 پژوهشنامه پردازش و مدیریت.»بر رایانش ابری در شرکتهای دانش بنیان

.2شماره،34دوره،اطالعات

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). “IIVIFS-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 Customer Relationship Approach. Chichester: John Wiley.
7- Hentschel, R., Leyh, C., & Baumhauer, T. (2019). “Critical Success Factors for the Implementation And Adoption of Cloud Services in SMEs”. In Proceedings 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

صندوق بیمه کشاورزی

 میتوان نتیجه گرفت که،5 با توجه به وزن عوامل ارائهشده در جدول شماره

 بیشترین اولویت را از، سادگی خدمات و بهای تمامشده،عوامل انعطافپذیری
.نظر خبرگان از دیدگاه تأثیرگذاری بر بهبود یا ارتقای کیفیت خدمات ابری دارند

نتیجهگیری و پیشنهادها

، همراستا با ارائه یک نتیجهگیری و جمعبندی از این پژوهش،در بخش پایانی

 در این. ارائه میشود،پیشنهادهای کاربردی با توجه به یافتههای اولویتدار
: دربرگیرنده، مهمترین معیارهای ارزیابی کیفیت خدمات ابری بهترتیب،میان
 پیشنهادهایی، سادگی خدمات و بهای تمامشده است و در اینجا،انعطافپذیری
 انعطاف و تنوع خدمات ارائهشده از سوی:بر مبنای این یافتهها ارائه میشود

 با توجه به اینکه ماهیت نیازهای. اهمیت زیادی در ارزیابی آنها دارد،شرکتها
، تنوع و پیچیدگی بسیاری دارد و در گذر زمان هم،صندوق بیمه کشاورزی
 عامل بسیار، انعطافپذیری خدمات ارائهشده،دچار تغییر میشود؛ از همین رو

 مشکل بسیاری از نرمافزارها و پلتفرمهای ارائهشده.مهمی بهشمار میآید

 این است که یک چارچوب ثابت دارند و میزان سفارشیسازی،شرکتها در ایران

 بارها دچار تغییر میشود و، نیاز شرکتها در گذر زمان.در آن بسیار کم است

، از سویی. پاسخگوی خواستههای مورد نیاز نباشد،ممکن است خدمات اولیه
 عامل دیگری است که برای،سادگی و درخور فهم بودن خدمات برای مخاطب

 پیچیدگی و درخور فهم. مهم است،صندوق بیمه کشاورزی و اغلب شرکتها

 پیادهسازی درست و موفقیت بهکارگیری این خدمات را تا حد،نبودن خدمات

 شناسایی نیازهای واقعی مشتریان و طراحی، از همین رو.زیادی کاهش میدهد

،خدمت با توجه به این نیازها و توجه به سطح توانایی و توانمندی مخاطبان
 شاخص قیمت و عامل یا.کمک بسیاری به جذابیت خدمات ارائهشده میکند
 همواره از جمله عوامل اثرگذار بر انتخاب خدمات ابری،فاکتور اقتصادی نیز

 مقایسه قیمت خدمات یک شرکت با متوسط آن صنعت، از همین دیدگاه.است
 نکته. وزن مهمی داشته باشد، باید در تصمیمهای شرکت،و شرکتهای دیگر
 باید در کنار دیگر،پایانی الزم به یادآوری این است که توجه به عامل هزینه
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