هب انم خداوند جان و رخد
صندوق بیمه کشاورزی
با رویکـرد ترویـجی ،تحلیـلی و پـژوهشـی
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فهرست

شورای سیاستگذاری (بهترتیب الفبا):

سخن آغازین
 بیمه فراگیر گندم؛ جهش و پایداری تولید گندم و امنیت غذایی در کشور 2 /تازههای جهان بیمه و کشاورزی
 -آخرین رویدادها و دستاوردهای علمی -فنی و مدیریتی قلمرو بیمه و کشاورزی جهان 4 /

 مهندس علی امرایی آستانی (رئیس شورا) مهندس رامین امینی زارع دکتر محمد رحمانی کرچگانی دکتر حسین رسولاف دکتر افشین فهیما مهندس شمساهلل مرادنیاهیئت تحریریه (بهترتیب الفبا):

پرونده ویژه فصل
 -بیمه فراگیر گندم؛ اقدامی تاریخی در بیمه کشاورزی کشور 7 /

 انتخاب مساعد و متقارن ،جلوی پرداختهای غیرمنطقی را گرفته است 11 /رهاورد دانش و پژوهش (مقالههای علمی)

 -1کارکرد بیمه کشاورزی در دستیابی شالیکاران به سرمایه نمادین  /سمیرا حبیبنژاد لوجندی،
حسین یادآور16 /

 -2تدوین سیاستهای ارتباطی افزایش مشارکت روستاییان در توسعه روستایی با رویکرد اقتصاد
مقاومتی /مهناز نصرالهی ،سید جمالالدین حسینی27 /

 -3شناسایی و رتبهبندی راهبردهای بازاریابی اینترنتی برای توسعه کارآفرینی شرکتهای بیمه/
عباس نیکزاد35 /

 -4تأثیرهای بهرهگیری از هوش مصنوعی بر نوآوری در صنعت بیمه /زهرا خاکی ،اعظم بابکیراد،

سعید خیاطمقدم45 /

 -5مقایسه روشهای مختلف یادگیری ماشین در کشاورزی مبتنی بر اینترنت اشیا /محبوبه گاپله،
غالمرضا فرخی52 /

از نگاه کارشناس

 دکتر محمد بخشوده :استاد اقتصاد کشاورزی دانشگاه شیراز دکتر جواد ترکمانی :استاد اقتصاد کشاورزی دانشگاه شیراز دکتر ابوالفضل جوادیان :متخصص ترویج و آموزش کشاورزی دکتر علی دهقانی :استادیار اقتصاد دانشگاه آزاد اسالمی تهران جنوب دکتر محمد رحمانی کرچگانی :دکتری مدیریت توسعه و منابع انسانی دکتر حبیباهلل سالمی :استاد اقتصاد کشاورزی دانشگاه تهران دکتر منصور شاهولی :استاد ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه شیراز دکتر عباس عرب مازار :استاد اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی دکتر بهاءالدین نجفی :استاد اقتصاد کشاورزی دانشگاه شیرازشورای کارشناسی (به ترتیب الفبا):

 حسین آذریان :دکتری تخصصی علوم باغبانی لیال بیطرف :کارشناس ارشد آمار حمید راستگو :کارشناس ارشد ترویج و آموزش کشاورزی (دبیر شورا) طاهر سقلی :دکتری تخصصی علوم باغبانی قاسم مشرقی :کارشناس ارشد شیالت اکرم میرزایی :کارشناس ارشد زراعت و اصالح نباتات شهاب هاشمبیگ محالتی :کارشناس ارشد مدیریت مناطق بیابانیمجـری طــرح  :مؤسسه نشانههای سبز

 -بیمه فراگیر گندم ،گذرواژه امنیت غذایی /رامین امینیزارع59 /

نشانی صنـدوق بیمـه کشـاورزی :تهران ،خیابان شهید
دکتر حبیباهلل ،خیـابان سـروش (یکم) ،نبش خیـابان زنجــان
شمالی ،شماره 58
شماره تماس64009000 :
صندوق پستی14155 - 3365 :
نشانی پورتال اینترنتی صندوقwww.sbkiran.ir :
نشانی پست الکترونیکیinfo@sbkiran.ir :

صاحب امتیاز :صندوق بیمه کشاورزی
مدیر مسئول :دکتر محمد ابراهیم حسن نژاد
سردبیر و مدیر طرح :دکتر حسین رسول اف
دبیر امور نظارت و هماهنگی :دکتر محمد رحمانی کرچگانی

نشانی پستی مجری طرح:
تهران ،صندوق پستی16765 - 3953 :
(به نام :حسین رسولاف)
شمارههای تماس برای ارتباط با فصلنامه:
 44273160و 09375973232
نشانیهای پست الکترونیکی:
bimeh.keshavarzi@gmail.com
neshan.sabz@gmail.com
faravand_co@yahoo.com

(امـور پژوهـش ،گـردآوری ،مطبوعاتـی ،تحریریـه ،ارزیابـی ،سـردبیری
ویرایـش ،ترجمـه ،اجرایـی ،دفتـری ،هنـری ،فنـی ،رایانـهای ،نظـارت
چاپ ،نشر و توزیع سراسری)

طـراح نامواره فصلنامه :استاد قباد شیوا
طـراح جلد و آگهیها :محمود ساکی
مـدیر داخلی و روابط عمـومی :سمیرا کشاورز خوش روش
مـدیر هنری و صفـحهآرا :محمود ساکی
دبیـر بخش گـزارش و گفتـگو :علیرضا صفاخو
نظارت فنی چـاپ :حمید صادق قاسمی
امور اشتراک :زهرا ساکی

صندوق بیمه کشاورزی

فـصلنامـه بیمــه و کشــاورزی
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ســخــن
آغـــازین

بیمـه فراگیـر گنـدم
جهـش و پایداری تولید گندم و
امنیت غذایی در کشور

تن و اتحادیه اروپا با  27میلیون تن و امریکا با
 22میلیون تن ،پیشبینی شده است .در حالی که

در سالهای گذشته بزرگترین تولیدکنندگان گندم

دنیا ،چین و هندوستان بوده؛ این کشورها عمدتاً

توانستهاند نیاز داخلی کشور خود را جهت نیل به

امنیت غذایی تأمین نمایند.

امروزه از  40سوانح طبیعی موجود در جهان

 31بلیه در کشور ما اتفاق افتاده و کشور ما

جزء  10کشور بالخیز در دنیا محسوب میشود؛

بهنحوی که نرخ گرمایش و کاهش بارش در 30

شدت فعالیتهای صنعتی انسانی در طی دو سده اخیر بر جوامع بشری ،موجب چالش

گردیده است .فعالیت در بخش کشاورزی به

افزایش درجه حرارت هوا در کره زمین و ذوب شدن یخهای قطبی ،باال آمدن سطح آبهای آزاد و بینظمی

آبوهوایی را دارد؛ همواره با ریسک و عدمحتمیت

جهانی و تهدیدی جدی برای محیط زیست کره زمین با ایجاد تغییر اقلیم و گرمایش زمین گردیده است.
در پدیدههای آبوهوایی ،از مهمترین پیامدهای تغییر اقلیم محسوب میشود که دامنه آن کشور

ما را نیز در برگرفته است .به گزارش «سازمان غذا و کشاورزی ملل متحد (فائو)» تغییرات آبوهوایی
پیامدهای گستردهای برای کشاورزی و امنیت غذایی جهان به همراه دارد .کشاورزان در بخشهای مختلف
جهان ممکن است با افزایش یا کاهش تولید در سه دهه آینده روبهرو شوند .در اینباره انتظار میرود

محصول زراعی مناطق غرب آفریقا و هند به ترتیب  2 /۹و  2 /6درصد کاهش یابد .دمای باالتر در مناطقی

که ارتفاع باالتری دارند باعث افزایش محصول خواهد شد .برندگان در این مدل ،شامل کانادا ( 2/5درصد)

و روسیه ( 0/۹درصد) هستند و حتی بخشهایی از فنالند ،ممکن است بزودی به حدی گرم شود که برای
تولید غله مناسب باشد .درحالیکه انتظار میرود بیشتر مناطق گرمسیری بهدلیل افزایش دما ،زیان در

تولید را تجربه کنند؛ مناطق معتدلتر ،از هوای گرمتر و فصول رشد طوالنیتر ،سود خواهند برد .جنوب

آسیا و جنوب صحرای آفریقا از نظر اقتصادی دارای باالترین ریسک شناخته شدهاند؛ زیرا عمده اشتغال

دلیل اینکه بیشترین تأثیرپذیری از اقلیم و شرایط

مواجه بوده ،بروز و رخداد حوادث غیرمترقبه
اغلب باعث ایجاد خسارات مالی و ایجاد احساس

ناامنی در روحیه و فضای کار و زندگی کشاورزان
شده تداوم و پایداری تولید محصوالت کشاورزی را

دچار خدشه می نماید.

کشور ما ایران به لحاظ موقعیت جغرافیایی

و منابع و ثروتهای طبیعی از دیرباز مورد تهدید

کشورهای سلطهگر برای استعمار و تسلط بوده
و یکی از مهمترین راهکار استعماری در این

خصوص هدف قرار دادن امنیت غذایی و ناامنی

فعلی و درآمد ملی در این مناطق ناشی از کشاورزی در مقیاس کوچک است .براساس یافتههای این

در تأمین غذای مردم است .امروزه در تأمین مواد

توسعهیافته و درحال توسعه را برانگیخته و ممکن است به افت قابل توجه تولید ناخالص داخلی در

نان قوت غالب کشور ما محسوب و تأمین آن

گزارش تغییرات جوی ناگهانی ،ریسک معکوس کردن دههها پیشرفت در کاهش شکاف میان کشورهای

مناطقی که بیشترین آسیب را از این پدیده میبینند ،منجر شود.

غذایی مورد نیاز مردم کشورمان براساس ذائقه،

متکی به تولید گندم است .تصور حفظ امنیت

سازمان غذا و کشاورزی ملل متحد «فائو» در گزارش خود از چشمانداز محصوالت کشاورزی و وضعیت

غذایی بدون گندم عمالً غیرمقدور و عدم امکان

غذای خود نیاز به کمکهای خارجی دارند .گزارش «فائو» در سال  201۹ - 2020نشان میدهد که تولید گندم

شرایط اجتماعی ،سیاسی و اقتصادی کشور،

به سطح  273میلیون تن میرسد؛ سطحی که البته نسبت به سال پیش از آن  10میلیون تن کمتر است.

گردد .متوسط سطح زیر کشت گندم در کشور

روسیه است .براساس پیشبینیهای «فائو» تجارت جهانی گندم در سال  201۹ - 2020بدون تغییر نسبت

میلیون هکتار آبی و  4میلیون هکتار دیم) و

غذا در فصل سوم  201۹اعالم داشته براساس ارزیابی های جدید در حال حاضر  41کشور جهان برای تأمین

جهانی در سطح  767میلیون تن قرار دارد؛ ذخایر جهانی گندم با کاهش نسبت به پیشبینی گزارش قبلی

این کاهش عمدتاً ناشی از سطح پایینتر ذخایر این محصول در چند کشور اصلی صادرکننده بخصوص

به گزارش قبلی در سطح  173میلیون تن باقی خواهد ماند ،سطحی که نسبت به سال قبل  5میلیون

تأمین بموقع و به میزان نیاز آن میتواند بر
تأثیرگذار و تهدیدی بر امنیت و استقالل کشور
ما در سالهای اخیر حدود  6میلیون هکتار (2
میزان پیشبینی تولید آن در سال 201۹ - 2020

تن افزایش خواهد داشت  .این افزایش عمدتاً بهخاطر واردات قدرتمندتر مراکش و برخی از کشورهای

حدود  14/5میلیون تن پیشبینی و در حال حاضر

کاهش قابل توجه صادرات  32/5میلیون تنی را تجربه خواهد کرد .مطابق آمار سال  201۹میزان تولید

شده است.

آسیایی است؛ در این رابطه حجم فروش بزرگترین صادرکننده گندم جهان ،روسیه ،نسبت به سال گذشته
گندم چین ،هندوستان و امریکا بهترتیب  125/6و  ۹4/3و  61/6میلیون تن و بزرگترین صادرکنندگان آن به

گزارش وزارت کشاورزی آمریکا در سال  201۹ - 2020بهترتیب روسیه با  36میلیون تن ،کانادا با  28میلیون

2

سال اخیر بهترتیب  2و  4برابر میانگین  60سال

متوسط سرانه آن در کشور  165کیلوگرم برآورد
تغییرات اقلیمی رخداده در دهههای اخیر و

قرارگیری کشور ما در محدوده جغرافیایی مناطق

سخـن آغـازین

بیمه فراگیر گندم؛ جهش و پایداری تولید گندم و امنیت غذایی در کشور
خشک و نیمهخشک ،ریسک احتمال باالی ایجاد

تعیین و ابالغ میگردد» .به استناد بند  7ماده

اقتصادی و اجتماعی کشور و با عنایت به تجربه

ناشی از حوادث غیرمترقبه طبیعی را افزایش داده

مصوب  13۹5/11/10مجلس شورای اسالمی« :به

اجرای طرح بیمه فراگیر طیور ،نسبت به فراهم

اختالل در روند عادی تولید و بروز خسارتهای

میتواند تولید گندم و الزام خودکفایی و حصول
پایداری تولید آن را به عنوان استراتژیکترین
محصول زراعی و منبع عمده و اصلی تأمین
پروتئین مورد نیاز کشور دچار مخاطره و امنیت

غذایی کشور را خدشهدار سازد .رویکرد اصلی
سیاستهای کلی نظام در بخش کشاورزی تأکید
بر تأمین امنیت غذایی با تکیه بر استفاده از منابع

داخلی ،گسترش زیرساختها و ایجاد انگیزه
برای جذب و توسعه سرمایهگذاری در بخش

کشاورزی و حمایت هدفمند از تولیدکنندگان
بخش و ارتقای سطح درآمد و زندگی روستاییان،

کشاورزان و عشایر بوده و بندهای هشتم و هفتم

سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی که به طور
خاص در آن به بخش کشاورزی پرداخته شده
است .تأمین امنیت غذایی و ایجاد

 61قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور

منظور حفظ ظرفیت تولید و رسیدن به خودکفایی
در تولید محصوالت اساسی کشاورزی و دامی

(گندم ،جو ،ذرت ،برنج ،دانههای روغنی ،چغندرقند
و نیشکر ،گوشت قرمز ،شیر و تخم مرغ) اصالح

الگوی مصرف بر اساس استانداردهای تغذیه

گسترش کشاورزی صنعتی و دانشبنیان ،فراهم

نمودن زیرساختهای تأمین امنیت غذایی و
ارتقاع ارزش افزوده بخش کشاورزی بر مبنای

مالحظات توسعه پایدار در صورت تأمین منابع
در بودجه ساالنه ،گسترش پوشش بیمه بخش
کشاورزی و عوامل تولید ،تا رسیدن به سطح
پوشش  100درصدی انجام می شود ».و ماده 32

قانون افزایش بهرهوری بخش کشاورزی و منابع
طبیعی« :در اجرای ماده  31این قانون ،وزارت

ذخایر راهبردی را با تأکید بر افزایش

بسیار موفق صندوق بیمه کشاورزی در تهیه و
نمودن توسعه طرحهای بیمهای فراگیر و اجباری

و در رأس آن بیمه فراگیر گندم جهت حصول
به سطوح پوشش حداکثری و امکان جبران
 100درصدی خسارتهای وارده ناشی از حوادث

غیرمترقبه (سیل ،توفان ،خشکسالی) اقدام
شده که تحقق آن میتواند افزایش مشارکت

کشاورزان ،تقویت مالی دولت ،امکان حمایت

بهتر و بیشتر صندوق از کشاورزان و ترمیم
اقتصادی مناطق خسارتدیده را فراهم نموده و
کاهش مخاطرههای اخالقی را نیز به دنبال داشته

باشد .در این راستا برای تحقق بیمه فراگیر گندم،
طرحی از طریق نمایندگان محترم مجلس شورای

اسالمی در حال ارائه به هیئت رئیسه محترم
مجلس است که بهموجب آن با الحاق یک تبصره
به ماده واحده قانون بیمه کشاورزی،
صندوق بیمه کشاورزی مکلف خواهد

کمی و کیفی تولید داخلی نهادهها

شد ،محصوالت راهبردی کشاورزی را

و کاالهای اساسی هدفگذاری شده

که خرید تضمینی درمورد آنها اجرایی

مدنظر قرار داده است.

میشود در برابر خطرهای فاجعهبار

یکی از اصولیترین و مؤثرترین

و گسترده حوادث غیرمترقبه تحت

کشاورزان برای کاهش ریسک تولید

دهد .بر این اساس مشارکت دولت در

و

عملیترین

محصوالت

ابزار

کشاورزی

برای

حمایت

در

مقابل

پوشش بیمه فراگیر و اجباری قرار
حقبیمه موضوع این تبصره حداقل به

سوانح طبیعی بهطوری که بتواند از

میزان  70درصد بوده و برابر آییننامه

حداقل سطح اطمینان و ضمانت در

اجرایی این تبصره حقبیمه کشاورزی

مقابل نابودی محصولشان برخوردار

هر ساله به قیمت خرید تضمینی

و با ایجاد امکان جبران قسمتی از

افزوده شده و در زمان خرید تضمینی

خسارتهای وارده ناشی از حوادث
غیرمترقبه تداوم فعالیت و تولید را در

از حساب کشاورزی کسر و به حساب
صندوق بیمه کشاورزی واریز خواهد

مقابل مخاطرههای پیش آمده ممکن نماید؛ بیمه

جهاد کشاورزی مکلف است در قالب بودجههای

شد .آییننامه اجرایی این طرح باید حداکثر در

تأمین امنیت غذایی در برنامهریزی برای تولید

برنامهریزی کند که :به منظور کاهش آثار زیانبار

صندوق بیمه کشاورزی ،تهیه و به تصویب هیئت

تثبیت نوسانات درآمد تولیدکنندگان محصوالت

شدن این طرح بزرگ ملی و همیاری دستگاههای

محصوالت کشاورزی است .با عنایت به الویت

محصوالت راهبردی کشاورزی و در رأس آن گندم
از نظر جنبه های اقتصادی و اجتماعی و سطح زیر
کشت پیشبینیهای قانونی و پشتوانه و حقوقی
برای این هدف فراهم گردیده است .ماده  31قانون
افزایش بهرهوری بخش کشاورزی و منابع طبیعی

اعالم میدارد« :دولت موظف است حمایتهای
قانونی خود از بهرهبرداران و تولیدکنندگان این

بخش را با الویت تولید محصوالت راهبردی

(محصوالتی که بهطور مستقیم در امنیت غذایی
نقش دارند و بنابراین باید در داخل کشور تولید

شوند) تنظیم و اجرا کند .ترتیب نوع محصوالت
در طبقهبندی فوق الذکر طی برنامههای پنج

ساله توسعه کشور توسط وزارت جهادکشاورزی

سنواتی و یارانههای مصوب در اختیار ،به گونهای

مخاطرات و بیماریهای مشترک انسان و دام و
دامی و سایر محصوالت تولیدکنندگان محصوالت

هدفگذاری شده (از سوی وزارتخانه انتخاب
و اعالم می شود) نسبت به برقراری بیمههای
تمام خطر اجباری ،اقدام کند».؛ بیمه کشاورزی

را کلیدیترین حمایت دولت برای کاهش ریسک

سه ماه از سوی وزارت جهاد کشاورزی با مشارکت

وزیران خواهد رسید .امید است با تصویب و اجرا

مختلف اداری و مجلس محترم شورای اسالمی،
گام اساسی دیگری در جهت پایداری تولید و

افزایش امنیت غذایی در کشور برداشته شده و
راه برای توسعه اقتصادی کشور هموارتر گردد.

تولید محصوالت کشاورزی و پایداری و تداوم تولید

محمد ابراهیم حسننژاد

در سالی که از سوی مقام معظم رهبری به

صندوق بیمه کشاورزی

نموده است.

عنوان سال جهش تولید نامگذاری شده و در

قائم مقام و عضو هیئت مدیره

تضمین شرایط اجرایی اقتصاد مقاومتی ،نظر

به ارزش راهبردی گندم در تأمین امنیت غذایی،
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صندوق بیمه کشاورزی

فـصلنامـه بیمــه و کشــاورزی

تـازه هـای
جهــــان
بیمــــه و
کشـا و ر ز ی
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نگاهی به ده الگوی نوآوری در گستره صنعت بیمه
از آغاز سال میالدی جاری و وارد شدن به دهه سوم از سده بیستویکم ،بسیاری از مراکز مطالعاتی و

پژوهشی در گستره صنعت بیمه ،تالشها و فعالیتهای یک دهه گذشته شرکتهای بیمه را در سراسر جهان،
بویژه از نظر عملکرد نوآورانه آنها ،مورد بررسی و واکاوی قرار دادهاند .یکی از معتبرترین شرکتهای پژوهشی

یادشده ،شرکت معتبر و چندملیتی« »Ninetyاست که در گزارش جامعی با عنوان،»Idea Pulse 2020« :

به بررسی و واکاوی  500ایده نوآوری در بومسازگان یا اکوسیستم بیمه طی سالهای گذشته ،پرداخته است.

وارد جرگه بیمه کرد .برای مثال ،میتوان از مدل

برد .در این نوشتار ،خالصهای از ترجمه گزارش پیشگفته که از سوی شبکه نوآفرینی پلنت ،فراهم گردیده،

ارائه بیمه عمر نام برد.

گزارشی که میتوان با مطالعه دقیق آن ،بخوبی به روند حضور نوآوری در گستره بیمه در دهه گذشته پی
به حضور خوانندگان گرامی ارائه شده است.

پژوهشگران و متخصصان تهیهکننده گزارش « ،»Idea Pulse 2020در شیوه بررسی ،واکاوی و نتیجهگیری

خود ،از ساختار جدول تناوبی عناصر شیمیایی (جدول مندلیف) الهام گرفتهاند؛ جدولی که با طبقهبندی
خاص عناصر در گروههای خاص ،به افراد کمک میکند تا اثر و کارکرد هر عنصر را بهتر بشناسند .آنها در

این گزارش ،پس از بررسیها و واکاویهای (تحلیلهای) مختلف ،به یک جمعبندی کلی رسیدند و سرانجام

توانستند« ،ده نوع الگو یا مدل نوآوری در گستره بیمه» ،شناسایی و ارائه دهند .این ده مدل نوآوری که از
مطالعه  500نوآوری برتر جهان طی دهه پیشین میالدی بهدست آمده است؛ بهگونهای ،عناصر اصلی نوآوری

در صنعت بیمه را مشخص میکنند .گفتنی است؛ روش بهکار رفته از سوی آنها در این گزارش مطرح
جهانی ،برگرفته از روش کتابی معروف در زمینه نوآوری ،با عنوان 10« :نوع نوآوری» است که با بررسی و

پژوهش بر  2000مورد ایده نوآورانه سده کنونی ،نوشته شده است.

الگـوی دهگانـه نـوآوری در بیمـه

محصول و پیشنهاد عرضه آن:

بیمهنامههایی جدید و تازه ،برپایه نیازهای روز

مشتریان و گروههای سنی خاص آنها ارائه

میشود؛ محصوالتی که تا پیش از این ،بیمه آنها
با ریسک فراوانی روبهرو بود .بیمه پهپادها و بیمه
سایبری ،نمونهای از آن محصوالت است.

خدمات ارزش افزوده :پیشنهادهایی بــــدون

ریســــک است که هر ســـازمانی به مشتریانش
پیشنهاد میدهد .برای نمونه میتوان به خدمات
استفاده از خانههای هوشمند ،مدیریت اینترنت

برپایه گزارش پیشگفته ،ده نوع الگو یا مدل نوآوری در گستره بیمه را میتوان در سه حوزه

چیزها (اشیا) و مانند آنها اشاره کرد.

فعالیتهای تجاری نیز مشاهده کرد .در این راستا ،نوآوری در پیکرهبندی سازمان ،بیشتر به امور

 -3تجـربـه

اصلی جای داد« :پیکره اصلی سازمان»« ،عرضه محصول» و «تجربه» که آنها را میتوان در دیگر

داخلی شرکتهای بیمه ارتباط دارد و به شیوه عملکرد کسبوکار مربوط است .مسئله عرضه نیز،

تجربه مشتری:

مهمتــــرین مسئــلهای که

ِ
نهایت تقاضا یا درخواست مردم از شرکتهای بیمه است .نوآوری در ارائه محصولی
بهطور معمول،

همواره در نوآوری در صنعت بیمه مطرح بوده،

سازمان را در تعامل با مشتری نگهمیدارد .هریک از سه عنصر این زنجیره ارزش کسبوکار ،دارای

که به مشتری این حس را القا کند که سازمان

که با همه ابعاد ،به سود مشتری تمام شود و در پایان ،بخش نوآوری در تجربه ،حوزهای است که
چندین مؤلفه هستند و بهگونهای متفاوت ،تمایل به نوآوری دارند.

 -1پیکـره اصلـی سـازمـان

مدلهای سرمایهگذاری :برپایه بازنویسی و تدوین دوباره سازوکار سودآوری شرکت و کسب درامد است.

نوآوری در این بخش میتواند حتی با افزایش سرمایهگذاری یا تغییر مدیریت آن همراه باشد.
شراکت و همکاری:

درک این مطلب که شراکت میتواند ضامن و خالق فرصتهای جدید باشد؛ بازتاب

تغییر تجربه مشتری است .نوآوری در مسیری
با استفاده از ابزاری نوین ،در پی براوردن نیازهای
وی گام بر میدارد .برای نمونه ،نوآوری در خدمات

فروش ،تعامل با کارگزاران و عقد قراردادها و مواردی

چتبات
از این دست ،با استفاده از ابزاری همچون َ

یا پُرتالهای دیجیتال و مانند آنها ،از آن جمله است.
کانال و توزیع:

نوآوری در هر راهی است که

حضور اندیشه نوآورانه در یک شرکت بیمه است .همپنین دربردارنده همراهی با سازمانهای دیگر برای کاوش

امکان فروش یک محصول را سادهتر کند؛ مانند

مسیر مشخصی برای یک فعالیت تجاری نداشته باشند.

از شرکتهای امروزی با فروش بیمه در درگاه فروش

در زمینههای نوآوری و پیش بردن هدفهای نوآورانه در همکاری با استارتآپهایی است که حتی شاید هنوز

مردم و ساختار:

افزایش تواناییهای نوآوری و مدلهای اجرایی با ایجاد مراکز خاص یا همراهی با

نهادها و کارشناسان ،از جمله راهاندازی آزمایشگاه و مرکز نوآوری یا مرکز آموزش دیجیتالی و مانند آنها.

عملیاتهای اجرایی و خسارتنامهها :نوآوری در انجام امور داخلی شرکت و فرایندهایی است که سرعت کار

در میان کارمندان و ارتباط آنها را بیشتر میکند .افزون براین ،راههایی که به هر گونهای ،زمان رسیدگی به

خسارتها و تشخیص کالهبرداریهای احتمالی را در درون سازمان به حداقل ،و با ضریب خطای کمتر برساند.

 -2عرضـه محصـول

انتخاب ریسک و قیمتگذاری:

پیدا کردن منابع تازه دادهها برای بهبود و باالبردن مدلهای قیمتگذاری

است .میتوان به سبب نوآوریهای خاص ریسکهایی را که تا پیش از این در بیمه ،تضمینناشدنی بودند،
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تجزیهوتحلیل دادهها و اطالعات ژنتیکی در زمان

پیدا کردن درگاههای فروش تازه .کاری که بسیاری

اینترنتی آمازون و مانند آن ،انجام میدهند .در
واقع ،پیدا کردن روشی برای فروش ویژه از هر

درگاهی است که تعداد چشمگیری ،مشتری دارند.

برند و بازاریابی :نوآوری در برندسازی و ساختن

شخصیت اصلی یک برند است.

در پایان و برای جمعبندی فشردهتر ،نمودار زیر،
ارائه میشود که طرح کلی آن ده الگو را بسادگی،
نشان میدهد:

تازههـای جهـان بیمـه و کشـاورزی

آخرین رویدادها و دستاوردهای علمی -فنی و مدیریتی قلمرو بیمه و کشاورزی جهان
هسته اصلی پیشنهادها و ارائه

فرآیندها و عملیاتهای داخلی یک

شرکت بیمه و سیستمهای تجاری آن

محصوالت یک شرکت بیمه

پیکره اصلی سازمان
عملیات
اجرایی

مردم و

ساختار

شراکت و
همکاری

تجربههای بیرون از سازمان
و گروه مشتریان

عرضه محصول
مدلهای

سرمایهگذاری

خدمات

ارزش افزوده

تغییـر رفتـار بیمهگـذاران پس از
همهگیـری ویـروس کــرونــا

محصول

و پیشنهاد
عرضه آن

تجربه
انتخاب

ریسک و

قیمتگذاری

برند و

بازاریابی

کانال

و توزیع

تجربه

مشتری

حرفهای اکسنچر ( ،»)Accentureبتازگی انتشار یافته؛ پنج عامل مهم در تغییر

نگرش مشتریان شناسایی شده است .پنج عامل رفتاری مهم که میتواند،
مفاهیم و دستاوردهای بسیار درخورتوجهی را برای شرکتهای بیمه ،در پی
داشته باشد:

 -1اشـتیاق به بـهرهگیـری از خدمـات دیجیتالـی:

ر بازدارندهها
ویروس کرونا ،در مدت کوتاهی همه صنایع جهان را زیر تأثی ِ

این روزها ،جملهای را از سوی اطرافیان خود ،زیاد میشنویم« :اگر میشود

چالشهایی که با ادامهدار شدن دامنه همهگیری این ویروس ،چهبسا به

مشتریان ،آنها را به استفاده از خردهفروشیهای آنالین و خدمات دیجیتالی

و تنگناهای خود قرار داده وچالشهای بسیاری برای آنها پدید آورده است.

بحرانهایی بزرگ نیز انجامید .در این میان ،صنعت بیمه نیز از گستره تأثیرهای
بیامان ویروس کرونا ،در امان نبوده است .چهبسا میتوان گفت؛ صنعت بیمه،

آن را آنالین بخرم؛ دیگر چرا بیرون بروم!» .ترس از ویروس کرونا و خانهنشینی
دیگر ،مشتاق کرده است .به نظر کارشناسان ،با استمرار این رویکرد و داشتن

یک تجربه موفق از آن ،بعید است که مشتریان ،دیگر به رفتار پیشین خود و

به دنبال خسارتهای صنایعی همچون گردشگری و مانند آن ،با بیشترین میزان

خرید حضوری روی بیاورند .در این میان ،شرکتهای بیمه میتوانند در کنار رونق

در این میان ،چشمپوشی کرد .درست است که ویروس تاجدار ،صنعت بیمه

دیگر سخن ،به سوی روش خرید بیمه آنالین و تعریف محصوالتی بروند که تنها

چالشها در این دوره ،روبهرو بوده است .با این همه نباید از موضوع مهمی

را زیر و رو کرد؛ ولی میتوان بهعکس دیگر صنایع ،با شناخت رفتار مشتریان

(بیمهگذاران) و تغییر خواستهها و وابستگیهای (عالقههای) آنها در شرایط

بحران کرونا ،میتوان به بهرهگیری از فرصتهای موجود ،چشم داشت .در این
نوشتار ،نگاهی کوتاه به ابعاد مختلف رفتار مشتریان (بیمهگذاران) در دوره

کرونا و چگونگی استفاده بیمهگران از این موقعیتها خواهیم داشت.

بحـران کرونـا و فرصتـهای صـنعت بیمـه

بازار خریدهای دیجیتالی ،تعریف محصول خود را به سمتوسویی دیگر ببرند .به

از راه اپلیکیشنها و دیگر برنامههای دیجیتالی ،درخور استفاده باشد.

 -2سـالمت ،اولـویت اول و آخـر مشـتریان:

«در شرایط کنونی ،هیچ چیزی غیر از سالمت خودم و خانوادهام ،برایم مهم

نیست» .شنیدن این جمله از یک مشتری نیز ،کافی است تا شرکتهای بیمه
را به استفاده از فرصت طالیی پیشآمده هدایت کند .این روزها همه چیز فقط

به سالمت ربط دارد و صنعتی موفق است که در تعریف هر محصولی ،بعد

دوره بحران همهگیری بیماری کووید ( 19کرونا ،)2019-برای بیمهگران در سراسر

سالمتی را در نظر داشته باشد .ویروس کرونا با همه چالشها و نگرانیهایی که

استفاده از شرایط خاص و فرصت پیشآمده ،اقدام به افزایش خدمات و حمایت

از خودش غافل نمیماند .این رفتار که بعید است در آینده فراموش شود؛

جهان ،دوره واکنش سریع بود .بسیاری از شرکتهای بیمه در این دوره با

از مشتریان ،کارکنان و جوامع محلی کردند .در واقع ،دوره همهگیری(شیوع)
شدن اقدامهای نوآورانه
بیماری کرونا ،برای خیلی از شرکتهای بیمه ،دوره پدیدار
ِ

و ابتکارانهای بود که تا پیش از این ،کمتر توجهی به آن داشتند .برای نمونه
میتوان به برنامههای ردیابی اشخاص بیمار ،تخصیص پوششهای خاص

مراقبتهای سالمتی برای کارکنان و کاهش حقبیمه کسبوکارهای کوچک و از

همه مهمتر ،استفاده گسترده از خدمات برخط( آنالین) و شبکههای ارتباطات

گسترده دیجیتالی اشاره کرد.

به جهان تحمیل کرد ،یک پیامد خوب و بزرگ داشت .این که دیگر هیچ کسی
میتواند برای شرکتهای بیمه ،فرصتهای فراوانی را به همراه داشته باشد .هر
ِ
«اکوسیستم سالمت»
درون
بیمهگر میتواند از این پس ،خودش را بهگونهای
ِ

فرض کند و با این رویکرد ،به طراحی محصوالت جدید بپردازد .زمین بازی اینک
معلوم است!

 -3اعتمـاد و اطـمینان مشـتری:

آینده ما نامعلوم است و از همین رو ،مردم این روزها بهدنبال برنامهها و

اکنون شرکتهای بیمه ،در میانه بحران کرونا ،با دو مسئله اساسی روبهرو

پشتیبان بیشتری در مقایسه با قبل هستند .همهگیری
پوششهای بیمهای
ِ

ارائه خدمات روزمره و معمولی خود رویارو کرده است و از دیگرسو ،شرکتها

تا به مشتریان خود نزدیکتر شوند و آنها را در کاهش مشکلهای اقتصادی و

هستند .از یکسو ،همهگیر شدن ویروس تاجدار ،صنعت بیمه را با چالشهای
باید برای عملکرد اجتماعی و اقتصادی سازمان خود نیز ،هشیاری الزم را داشته

باشند .در واقع ،مهمترین مسئله ،هوشیاری نسبت به رفتار مشتریان و تغییرات
لحظهای خواستههای آنها بر مبنای شاخص ترس است .آشنایی با تغییر رفتار
مشتری ،میتواند شرکتهای بیمه را در تولید محصوالتی شخصیسازیشده

و سفارشی یاری دهد .در مطالعهای که از سوی «شرکت چندملیتی خدمات

ویروس کرونا با همه چالشهای خود ،این فرصت را به شرکتهای بیمه داده است
ارائه خدمات پشتیبانی اضافه ،یاری دهند .در شرایط بحران است که شرکتهای

بیمه میتوانند اعتماد و اطمینان مشتری را بیش از هر زمانی ،جلب کنند؛ زیرا
ترس کاری میکند که مردم بهدنبال اعتماد به هر محصولی برای حفظ شرایط

اقتصادی خود باشند و در این وضعیت است که شرکتها میتوانند با ارائه
مشاوره و راهنماییهای فعال ،سهم زیادی از مشتریان را بهسوی خود بکشانند.
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ساختن وجههای درخور اعتماد از سازمان برای مشتریان ،در این روزهای

بحرانزده کرونایی میتواند در آینده بعد از همهگیری ،مزیتی رقابتی باشد.

 -4خانـهنشـینی:

امروز همه ما ،خانه را امنترین جای ممکن برای خود میبینیم و ترجیح

میدهیم ،از ترس و نگرانی موجود ،اوقات خود را در خانه سر کنیم .این نگرش

که پس از آغاز همهگیری ویروس کرونا بسیاری از مردم جهان را گرفتار کرده

است؛ میتواند برای بیمهگران ،اهمیت زیادی داشته باشد .از همین رو شرکتهای
موفق نیز ،نگرش تولید محصوالت خود را بهسوی خانهها معطوف خواهند

باال بردهاند و اگر در این زمینه ،عملکرد خوبی نداشته باشند؛ هرچه هم در

زمینههای دیگر ،از عملکرد خوبی برخوردار باشند؛ بازهم با همان نگاه ،نقد
میشوند .مردم این روزها خود را بیپناه احساس میکنند و بهدنبال هر قدرت

باالدستی برای نجات خودشان از این تنگنا هستند .چهبسا هر که در این بازه
زمانی ،آنها را یاری دهد؛ در حافظه درازمدت آنها و تاریخ مینشیند .با این تحلیل
رفتاری خاص افراد است که شرکتهای بیمه میتوانند به بهبود جایگاه و نیکنامی
خود در میان مشتریان و بویژه کارمندان خود نظر داشته باشند .کارمندان نیز
با برخورداری از نگاه خاص مدیریت ،میتوانند نوآوران یا ابداعکنندههای خالقی

کرد .در واقع شرکتهای بیمه ،با این رویکرد خانهنشینی که بیگمان از ترس و

باشند .اگر مدیر شرکت بتواند با ضوابط و شرایط خاص ،زمینه دورکاری یا کار

محصوالتی ارائه دهند که نیازهای آنها را برای ماندن در خانه تأمین کند.

در نگرش کارمندانش و همراهی آنها ،به انفجار خالقیت در سازمان خود ،امید

نگرانی بیماری کرونا ،تا مدتهای درازی ادامه خواهد داشت؛ میتوانند خدمات و

 -5نـوآوری با تغـییر ضوابـط سازمـانی:

در این روزهای دشوار و پرخطر ،مردم جوامع مختلف به عملکرد دولتمردان برای

رویارویی با کرونا چشم دوختهاند .اگر دولتها در مهار همهگیری و گسترش

کنترل آفتها و حشرات
با کشـاورزی ارگانیـک

از خانه را برای کارمندان خود ،فراهم سازد؛ میتواند در درازمدت بهسبب تأثیر

داشته باشد .گاهی الزم است که قوانین ،سادهتر و روابط گستردهتر شوند!
برگرفته (همراه با ویرایش و نکتههای افزوده) از:

(هورمونهای گیاهی) دفاعی سالیسیلیک اسید

( )Salicylic acidو جاسمونیک اسید (Jasmonic

https://plannet.ir/
ریزوسفری بر هورمونهای دفاعی گیاهان در مزارع
مختلف و همچنین ،برای شناسایی همبستگی

 )acidکه تنظیمکنندههای مهم برای سازوکارهای

میان متغیرهای گیاهی (مواد مغذی و زیستتوده)

خاک است .تغییرات فیتوهورمونهای اسید

( telیک آزمون آماری برای سنجش همبستگی

دفاعی گیاهان بهشمار میروند؛ وابسته به مدیریت

سالیسیلیک در درجه نخست ،به تغییر در تعامل

و میکروبها (باکتریها یا قارچها) آزمون مانتل Man-

میان دو ماتریس) را انجام دادند .تجزیهوتحلیل

یافتههای این آزمون نشان داد که تفاوت در

کشاورزی ارگانیک ،با کاهش استفاده از کودهای

گیاه و حشرات میانجامد و مدیریت خاک بهصورت

زیستی خاک و تعاملهای سودمند زیستمحیطی

در پژوهشی که در دانشگاه  UC-Davisدر

در صفتهای گیاهی ،از جمله محتوای مواد مغذی و

برگ گوجهفرنگیهای رشدیافته ،با استفاده از

که تغییر در تغذیه خاک نیز ،در نظر گرفته شود.

دیدند و همچنین ،سطح هورمونهای دفاعی

که زیستتودهها و جوامع میکروبی موجود در

معدنی و دیگر مواد مصنوعی ،باعث افزایش تنوع
میشود .مدیریت آفتها و مواد مغذی در کشاورزی
ارگانیک ،از روشهای مختلف و متنوعی از جمله
پوشش محصوالت ،تناوب محصوالت زراعی و

توسعه جوامع میکروبی فعال خاک انجام میگیرد.
اگرچه تصور میشود که کشاورزی ارگانیک،

از نظر عملکرد نسبت به کشاورزی معمولی،

جایگاه ضعیفتری دارد؛ ولی از توانش (پتانسیل)
بسیار خوبی در راستای افزایش و بهبود خدمات

بومشناختی و شرایط بومسازگان(اکوسیستم) و

پایداری کشاورزی برخوردار است.

ارگانیک ،تجمع اسید سالیسیلیک را تقویت میکند.
کالیفرنیا انجام گرفته ،مشخص شده است که
روش مدیریت معمولی ،بهوسیله آفتها ،آسیب
اسید سالیسیلیک آن گوجهفرنگیها ،در مقایسه

با گوجهفرنگیهای رشدیافته با استفاده از
مدیریت ارگانیک پایینتر است .بنابراین نتایج آن

پژوهش نشان میدهد که حمله آفتها و حشرات،

حداقل تا حدی ،برگرفته از تغییر در تجمع اسید

سالیسیلیک و جوامع میکروبی الیه ریزوسفر بوده

با استفاده از روشهای مدیریت ارگانیک ،میتوان

است .همچنین بهرهگیری از شیوههای مدیریت

در خاک افزایش داد؛ در نتیجه ،جوامع میکروبی

و خاک میشود که میتواند بهطور مستقیم یا

میزان فعالیت میکروبی و همچنین زیستتوده را
تغییر میکنند و حتی گاهی نیز ،باعث تقویت

ارگانیک ،باعث تغییر در محتوای مواد مغذی گیاه
غیرمستقیم ،بر جمعیت میکروبی خاک و حشرات

ساختار جامعه میکروبی و بویژه قارچها ،به تغییر
غلظت اسید سالیسیلیک میانجامد ،حتی هنگامی

بنابراین طبق نتایج بهدستآمده مشخص شد
خاک ،باعث تفاوتهای زیادی در عملکرد برگها و

مقاومت گیاه در برابر حمله حشرات میشوند.
در این پژوهشها ،برای بررسی اهمیت نسبی
اجزای مختلف خاک ،مانند ساختار ارگانیک ،جوامع

زیستی و خاصیت شیمیایی خاک و همچنین تأثیر
آنها بر مقاومت گیاه در برابر حشرات ،مجموعهای

از سنجشهای زیستی با استفاده از خاک

جمعآوریشده از مزرعهای که بیشترین تفاوت را در

جمعیت حشرات و مقاومت گیاهان داشت ،انجام

گرفت .سرانجام نمایان شد که در بومسازگانها یا

تأثیرگذار باشد .پژهشگران در این پژوهش ،به

اکوسیستمهای کشاورزی ،تأثیر جوامع میکروبی

میشوند .با توجه به پژوهشهای انجامشده ،در

که از برگ و خاک موجود در چهار مکان مختلف

بسیار زیاد است و اجتماعات میکروبی خاک،

ریزوباکتریهای ( )Rhizobacteriaمحرک رشد گیاه

در سه مکان مزرعه آزمایشی که به شکل معمولی

ارتباط گیاهان با میکروبهای سودمند در الیه

ریشهگاه

یا

ریزوسفر

()Rhizosphere

خاک

میان باکتریهای موجود در خاک ،گروهی بهعنوان

سنجش و اندازهگیری  14ماده مغذی مختلف

جمعآوری شده بود ،پرداختند و مشاهده کردند که

با کشت ارگانیک ،میزان کمتری از کربن ،مواد آلی،

شکوه ناصری

شناخته شدهاند و باعث تحریک مسیرهای دفاعی

این شیوههای مدیریت بر مسیرهای دفاع گیاه

سدیم ،منیزیم و مس وجود داشته است.

تأثیر میگذارد .برای مثال ،ترشح فیتوهورمونهای

بر پاتوژنهای گیاهی و آفتهای برگرفته از خاک

احتماالً از را ِه تغییر در مقاومت گیاه ،نقش مهمی

کشت انجام شده بود ،در مقایسه با خاکهای مزرعه

و دیگر تغییرات فیزیولوژیکی میشوند .بنابراین

6

کرونا خوب عمل کنند؛ تمامی جنبههای عملکرد خودش را نیز در چشم مردم

در این پژوهش ،بهمنظور بررسی تأثیر جوامع

در کاهش میزان آفتها و حشرات ،بازی میکنند.

https://zist-fan.ir/

پــرونــده
ویـــــژه
فــصـــل

پـرونـده ویـژه فصـل

بیمه فراگیر گندم اقدامی تاریخی در بیمه کشاورزی کشور

مقدمه

براساس گزارش اخیر شرکت معتبر ِکنوما ( )Knoemaکه در زمینه علوم و فناوری دادهها ،به

فعالیتهای پژوهشی و مطالعاتی ،جمعآوری دادهها و بررسی و دادهکاوی و ارائه راهکارها و راهبردهای برگرفته

از آنها میپردازد و دارای یک تیم بزرگ و جهانی برساخته از مهندسان ،اقتصاددانان و توسعهدهندگان
برجسته از سراسر جهان بوده و در آمریکا مستقر است؛ «ایران» ،در سال زراعی گذشته 16/8 ،میلیون

تن گندم تولید کرده است که با توجه به اطالعات جمعآوریشده از سوی این شرکت ،رکوردی بیسابقه در

تاریخ ایران برشمرده میشود .در این میان ،بهموجب قانون اعداد بزرگ ( ،)Law of large numbersاگر

بررسی طـرح پیشنهادی
بیمـههای فراگیـر
در گفتوگـو با
عضو هیئت مـدیره
صنـدوق بیمه کشاورزی:

بیمه فراگیر گنـدم
اقدامی تاریخی در
بیمـه کشـاورزی
کشـــــــور

ر پوشش حمایتی بیمه قرار گیرد و از بهای خرید تضمینی ساالنه که از
همه تولید گندم کشور ،یکجا ،زی ِ

سوی دولت اعالم میشود؛ کسر ناچیزی برای حقبیمه برداشت شود؛ ،همه کشاورزان گندمکار ،بهصورت

خودکار بیمه خواهند شد و خسارتهای احتمالی به آنان در زمانی کوتاه جبران میشود .طرحی که تجربه
اجرای موفق آن در بیمه طیور ،به رضایت دوسویه مرغداران و صندوق بیمه کشاورزی انجامید تا پس از

درس بزرگی که از آنفلوآنزای فوقحاد پرندگان بهدست آمد؛ امروز نیز با پیش رفتن بهسوی فرایند تصویب

قانونی و اجرایی شدن طرح بیمه فراگیر گندم ،بتوان فصل نوینی را برای بیمه کشاورزی کشور ،رقم زد .از
آنجا که شمار زیادی از کشاورزان ،به هر دلیل در بیمه کردن ِمحصوالت کشاورزی خود ،بویژه محصوالت

راهبردی (استراتژیک) دچار تردیدند و سهلانگارانه برخورد میکنند؛ از نهادهای حاکمیتی جز این انتظار
نمیرود که خود ،آستین همت باال بزنند و با اجرای بیمهای فراگیر و اجباری ،توجیه اقتصادی الزم را برای

پیشگیری از مخاطرههای بزرگ احتمالی در کشوری پهناور با ویژگیهای خاص اقلیمی پرخطر ،فراهم سازند.
اقدامی که بهرغم برخورداری از منطق استوار زیرساختی آن ،به نوعی ،سهل و ممتنع مینماید و پرسشهای
گوناگونی را در باره آن بهعنوان طرحی بزرگ و کلیدی برای بیمه کشاورزی کشور و چیستی ،چرایی ،چگونگی
و شیوه اجرای آن و نگرانی از اینکه آیا همانند طرح بیمه فراگیر طیور ،دیگر بیمههای فراگیر محصوالت

کشاورزی ،بویژه محصول راهبردی گندم نیز ،با موفقیت روبهرو خواهند بود یا نه؟ دستیابی به پاسخهایی
درست و روشن برای این پرسشها و ابهامها ،انگیزهای شد تا دکتر حسین رسولاف ،سردبیر «فصلنامه بیمه

و کشاورزی» ،با توجه به حساس و محوری بودن این طرح برای صندوق بیمه کشاورزی و همچنین ،اهمیت
آن بهعنوان موضوع کلیدی برای فصلنامه شماره پیش رو (شماره  ،)62خود شخصاً برای گفتوگویی در این

راستا با مهندس تورج سعیدی ،عضو محترم هیئتمدیره صندوق بیمه کشاورزی ،اقدام کند و با در میان

گذاشتن پرسشهایی صریح که مورد نظر و تأکید بیشتر مخاطبان و بهرهبرداران و البته متخصصان است؛

کمی و کیفی طرح پیشنهادی صندوق را که برای فرایند نهایی کار ،روی میز دولت و مجلس است؛
جزئیات ّ

جویا شود .پرسشهایی که این عضو هیئتمدیره صندوق ،در جریان مصاحبهای یکساعته ،پاسخ آنها را با
ژرفنگری و ظرافت بیان کرد و اکنون متن کامل مطالب اصلی مطرح شده در آن (پس از پیادهسازی ،تدوین

و تنظیم نگارنده ،بهعنوان دبیر بخش گزارش و گفتگو) ،پیش روی شما خوانندگان فرهیخته فصلنامه است

که امیدواریم موردتوجه و استفاده قرار گیرد.

رسولاف :بهعنوان نخستین پرسش ،تعریف مورد

بیمه فراگیر گندم یا دام سخن میگوییم ،در مورد

در قانون افزایش بهرهوری بخش کشاورزی -که وزارت

سخن گفته میشود و بیمهگذار یا تولیدکننده ،باید آن

است.

نظر صندوق بیمه کشاورزی از «بیمه فراگیر» چیست؟

ِ
حال تولید،
زیربخش در
تمام موضوعهای آن
بیمه
ِ
ِ

هوشمندانهای ،در صندوق بیمه کشاورزی انتخاب

محصول یا موضوع را نزد صندوق ،بیمه کند.

اصطـــــالح «بیمــــه فراگیــــــر» بهصـــــورت

شده است .بیمه فراگیــر در واقع با بیمهای که مطابق
قانون و بهصورت اجباری باید انجام شود ،هیچ فرقی

ندارد .اما به دلیل اینکه بحث بیمههای اجباری برای
روانی خاصی دارد؛ باید از تعبیر
بخش کشـــاورزی ،با ِر
ِ

با این تعــریف ،آیا بیمــــه فراگیــــر میتواند

دربردارنده تمام محصوالت باشد یا فقط محصوالت
خاصی موردنظر خواهد بود؟

در تمام جهان اینگونه است و ایران هم مستثنی

اجباری برای آن پرهیز کنیم و شاید یکی از دالیل آن

نیست .این را قانون تعیین میکند .همچنان که

این نوع بیمهها هم در برخی موارد در قانون مسکوت

ثالث خودرو ،مشمول بیمه فراگیر کرده است .در

هم این است که سازوکار اجباری بودن و استنکاف از

است .چرا که وقتی میگوییم بیمه اجباری است؛ یعنی
دو طرف بیمه ،اجبار دارند که قرارداد بیمه منعقد

شود؛ اما [بهفرض] اگر این قرارداد منعقد نشد ،چه
خواهد شد!؟ این موضوعی است که در در بخشی
از موارد مسکوت است .ضمن اینکه وقتی در مورد

«علیرضا صفاخو»

اکنون نیز ،تمام طیور را قانون ،مانند بیمه شخص
واقع ،حدود را قانون مشخص میکند و در قانون

جهاد کشاورزی آن را تعیین میکند -مشخص شده
در واقع طبق این توضیح ،تشخیص اینکه چه نوع

محصوالت یا مواردی مشمول بیمه شود را در مرحله

نخست ،قانون تعیین میکند و در مرحله دوم هم
آنچه صندوق تشخیص میدهد؟ آیا این برداشت من
از توضیحتان درست است؟

وقتی در مورد بیمه سخن میگوییم؛ خیلی

عام [و کلی] صحبت میکنیم .اینکه بگوییم گندم
را مقابل چه عواملی بیمه کردیم؛ حدودش در بیمه
فراگیر مشخص شده است .یا این که [زیربخش] دام

برنامه ششم توسعه یا قانون افزایش بهرهوری

ر چه عوامل خطری باید بیمه شده باشد
کشور در براب ِ

دامپروری کشور ،بحث بیمه فراگیر در زیربخش دام

گستردهای در سطح کشور داریم .اما بیمه فراگیر،

بخش کشاورزی و منابع طبیعی و قانون نظام جامع
به صورت عام و بیمه محصوالت راهبردی(استراتژیک)

[نیز به همانگونه است]؛ بویژه اینکه ما عوامل خطر
بهطور عمده ،عوامل خطر را مشخص کرده است
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و برای نمونه[ ،مشخص شده است که زیربخش]

که این اقدام به ارتقای تولید در کشور کمک خواهد

سمت آن میرود؟

باشد .آنچه به بیمه فراگیر یا همان اجباری مربوط

گلوگاهها در دام سبک و صنعتی و زنبورعسل ،بسیار

بیمههایی را اجباری و فراگیر تعریف کــــرده است .دوم،

دام کشور در مقابل چه عوامل خطری باید بیمه
میشود ،عوامل طبیعی است که دربردارنده آسیب

به زیرساختهای تولید یک محصول میشود و در
مورد [زیربخش] دام ،طیور ،زنبورعسل و کرم ابریشم

نیز ،دربردارنده بیماریهای نوظهور و بیماریهای عفونی
واگیردار است .در واقع ،قانونگذار مشخص کرده است
که صندوق بیمه در چه زمان و مواردی ورود [پیدا] کند

و زیان تولیدکننده را بخرد و مانع گسترش مخاطره در
سطح کشور شود .برای مثال در زیربخش دام ،عوامل

خطر دیگر ،مانند ل ِ
َنگش دام یا نازایی هم هستند که
بهصورت اختیاری زیرپوشش قرار میگیرد.

کرد[ .با این همه باید یادآور شد که] تشخیص این

مشکل است .در واقع هر زیربخشی ،چه سبک و چه
سنگین ،فرایند مخصوص به خود را دارد که هم اکنون

همکاران صندوق در حال مطالعه روی آن هستند و
امیدوارم این گلوگاهها [بزودی] تشخیص داده شود

و سیاستگذاران هم از بیمه فراگیر آن حمایت کنند.

البته در مورد کشت محصوالت راهبردی(استراتژیک)

هم ،مطالعات ،بستگی به نظر دولت در این زمینه

دارد که [ آیا] در مورد گندم یا دانههای روغنی ،گلوگاهها

شناسایی شده است و [ آیا] بهکار گرفته شود یا خیر؟!
آیا طرح کلی و الگویی بیمه فراگیر کشاورزی در

منـــظـــــــور از این قـــــــوانیـــن مشخصشـــده

کشور ،بر اساس پیشینه و نتایج تجربههای جهانی

در قوانین برنامه ششم توسعه ،قانون جامع

در مــورد شیوه بیمـــه در دیگـــر کشـــورها،

کشـــاورزی ،بیمه فراگیر[ ،از اجـــرای آن ،سخن] گفته

تأسیس صندوق بیمه کشاورزی در کشور ،مسیر

از ســـــوی قانونگذار ،بیشتر چه قوانینی است؟

نظام دامپروری و قانون افزایش بهـــرهوری بخش
شده است.

با قی ِد «باید» یا «میتواند» ،گفته

شکل گرفته است یا برپایه نیازها و ضرورتهای داخلی؟

مطالعات و پژوهشها مفصلی وجود دارد؛ اما از آغاز

رشد بیمه کشاورزی ،متکی به نیازسنجی داخلی با

خیر؛ نخست ،قـــانون مبناست .اینکه قانون چه

وزارت جهاد کشاورزی بهعنوان متولی و سیاستگذار
بخش کشــــاورزی در چارچوب اختیـــارات قانــــونی
[مبنای انتخاب محصول است].

و مبنای قانونی چه بوده است؟

مصوبه مجلس شورای اسالمی بوده است.

برای مثال ،وقتی مصوب میشود که دام باید بیمه

فراگیر شود؛ صندوق بیمه کشاورزی مطالعات الزم
را انجام میدهد و طرح بیمهای متناسب با قانون را

تعریف میکند .در اجرا نیز ،دیگر دستگاهها از جمله

وزارت جهادکشاورزی بهعنوان سیاستگذار ،باید آن را
برای اجرا ،ابالغ کند .ما آمادگی داریم تا هر آنچه قانون

درباره محصوالت راهبردی(استراتژیک) گفته است که

باید بیمه سراسری شود ،آماده کنیم.

چه عوامل یا ضرورتهایی باعث شده است که

صندوق بیمه کشاورزی یا قانونگذار ،نخست به سوی

اجرای بیمه فراگیر «طیور» برود و محصوالت زراعی
راهبردی مثل «گندم» ،پس از آن قرار
گیرد؟!

شده است؟

سیاستگذار

ما بهعنـــوان بیمه [شرکت بیمهگر]،

ضرورتها را بر اساس اهمیت محصول

باید زیرساختها را تعریف [کنیم] و ارائه

در کشور تبیین میکند .شاید محصولی

دهیم؛ یعنی ارائه طرحهای بیمهای

از نظر قیمت مهم نباشد؛ اما از نظر

متناسب با قانون [از سوی ما انجام

اشتغالزایی برای کشور مهم باشد .یا

میگیرد] و مشارکت دولت هم نباید

محصولی امکان واردات و خریداری از

از  50درصد کمتر باشد .صندوق بیمه

خارج کشور را ندارد یا واردات آن خیلی

کشاورزی هم بهعنوان بخشی از دولت،

گرانتر [از محصول مشابه داخلی] تمام

باید بیمهنامههای متناسب با قانون

شود .سیاستگذار ،الزام این بیمه را

و دستورالعمل و مطالعات مشخص

برای خارج نشدن تولیدکننده از مسیر

و مناسب آن را انجام دهد .در این

تولید[ ،تعیین و] تأکید میکند .البته از

میان ،بیمههای فراگیر به دلیل اینکه

نظر سیاسی هم ،این اجبارها وجود دارد

از جنس بیمههای مالی هستند؛ باید

و گاهی الزم میشود که این حمایتها

در گلوگاههای خاصی اتفاق بیفتند تا
تولیدکننده موظف به انجام آن باشد.

رخ بدهد .یا از لحاظ منطقهای شاید

برای نمونه ،مورد بیمهای داریم که گرفتار یک بیماری

نیمنگاهی به شیوههای جهانی بوده است .خیلی

نیاز است که تولیدکنندگان را روی تولید ،نگهداشت.

نیست و در نتیجه این مقاومت ،این دامداری منشأ

محصول کیوی در نیوزیلند [باید بیمه شود] .در حالی

معاش بخشی از مرزنشینهای کشورمان هستند؛

نوظهور شده است؛ اما حاضر به حذف دامهایش

شیوع بیماری نوظهور رخداده در کشور و نظام تولید
میشود .بنابراین باید جایی باشد که اگر فردی تمایل
به بیمه نداشت ،مجبور [به بیمه کردن] شود .در

[زیربخش] طیور ،گلوگاههای الزم ،تبیین و تشخیص
داده شده و بیمه ممتازی هم برای آن تدوین شده که

حتی در سطح جهان ،درخو ِر معرفی است .کمااینکه
در این اواخر ،بیمه زنجیره آبزیان را نیز ،از تخم ماهی
چشمزده گرفته تا ماهی پرورشی ،طراحی شده و

همین امروز (روز برگزاری مصاحبه در چهارم مرداد )99

به تصویب کمیته فنی رسیده و گلوگاههای آن شناخته
شده است .اگرچه شیوه اجرا پیچیده است ،اما بواقع،

به سود تولیدکننده است تا در مواردی مانند تولید
ِ
ماهیان آلوده و
حذف
آبزیان ،کوتاهی یک آبزیپرور در
ِ

بچهماهیهای آلوده[ ،برای دیگران] مخاطرهساز نشود

و تولیدکننده با جسارت و بسادگی آلودگی را از بین ببرد

8

بخش

کشاورزی،

از کشورها ،بیمه فراگیر و اجباری دارند؛ برای نمونه،

که شاید [در کشور] ما نیاز نباشد که کیوی را بیمه

منبع امرا ِر]
مانند محصوالت ویژهای که منشأ [ یا
ِ
هرچند [بازده تولیدشان] از نظر اقتصادی برای کشور

اجباری کنیم .بنابراین ،در مطالعات با این اصل روبهرو

تأثیرگذار نباشند .بنابراین ما نباید بگذاریم مرزنشین با

سیاستهای اجتماعی و اقتصادی مهم است؛ بیمه

بدهد و آواره و حاشیهنشین شهرها شود .به نظر من

هستیم که تمام محصوالتی که برای هر کشوری در
فراگیر و اجباری شده است و این [موضوع] ،اهمیت
ِ
مشمول بیمه فراگیر را نشان میدهد.
محصوالت
ویژه
ِ
در این میان ،اگر میخواهیم به سمت بیمه اجباری

برویم ،باید به سمت محصوالتی برویم که در حکمرانی
خوب نظام و دولت ،تأثیر دارد و این محصوالت را در

برابر مخاطرههای موجود [بایستی] بیمه کرد .وقتی
محصوالت مورد نظر نیز فهرست شوند ،صندوق بیمه
کشاورزی ،وظیفه طراحی سازوکار اجرایی آن را دارد.

ِ
موقعیت [امرار] معاش خود را از دست
یک حادثه،

تمام محصوالتی که قانونگذار از نظر کشاورزی [ ،آن را]

راهبردی(استراتژیک) تعریف کرده ،مبانی آن مشخص

من صندوق بیمه بدانم یا ندانم ،قطعاً
است؛ چه
ِ
درست است و باید بیمه اجباری شود و [ما نیز باید]

زمینه پیادهسازی آن را فراهم کنیم.
نظر

متخصصان

و

کارشناسان

و

بویژه

تولیدکنندگان بخش کشاورزی و همچنین متخصصان
و کارشناسان بیمه کشاورزی در مورد طرح بیمه

بنابـــراین آیا میتـــوان گفت ،در مورد انتخاب

فراگیر کشاورزی چیست و تأثیر و کمک این نوع بیمه

خود صندوق بیمه ،براساس احساس نیاز داخلی به

یکی از اصولی که ما طی این چند سال اخیر در

محصول برای زیرپوشش بردن در بیمـــه فراگیــــر،

را در فرایند تولید ،چگونه ارزیابی میکنند؟

پـرونـده ویـژه فصـل

بیمه فراگیر گندم اقدامی تاریخی در بیمه کشاورزی کشور
صندوق بیمه ،جزئی از اصول اساسی بیمهای [مورد

نیز اگر بیمه فراگیر شود؛ بهدلیل اینکه تعداد بسیار

تمام اندوختههای آن سالها جبران میشود .بررسیهای

طرحهای غیرفراگیر) ،این است که ما حق نداریم در

خواهد شد؛ مبلغ حقبیمه دریافتی میزان زیادی خواهد

گذشته ،سربهسر است .ما حقبیمهای میگیریم

تأکیدمان بوده] است (بویژه در طرحهای فراگیر و حتی

اتاقهای خودمان بنشینیم و بر اساس سابقه موجود
و مطالعات تطبیقی و تحقیقی ،یک طرح بیمهای
اختراع کنیم و بگوییم که بخش کشاورزی ،این بیمه،

قانون است و باید به دلیل اینکه قانون تشخیص

داده است ،بیچون و چرا اجرا شود! در واقع اگر
مشارکت متخصصان و مصرفکنندگان بیمه [یا همان
تولیدکنندگان بخش کشاورزی] نباشد ،قطعاً هر طرح
بیمهای نیز دارای نقصهایی خواهد بود که دیده نشده

است .هیچ بیمهای بدون مشارکت و همفکری وزارت
جهادکشاورزی ،نهادهای صنفی و بهرهبرداران بخش

و تشکلهای مهندسی ،طراحی و پیاده نشده است.
همین نمونه بیمه فراگیر آبزیان ،جلسات آن نزدیک

به  2سال بهدرازا کشیده است .آنچه طراحی کردیم با

مشارکت همه سازمانهای (ارگانهای) متولی بوده است.
در نتیجه ،با کمترین نقص هم بیرون میآید و نظرات
همه در آن لحاظ شده است.

زیادی مشارکت خواهند کرد و قانون اعداد بزرگ محقق

شد .موضوع هم این نیست که از قیمت مصوب هر

کیلوگرم گندم کسر شود و بهعنوان حقبیمه واریز
شود؛ بلکه ما هم محاسبات خود را انجام میدهیم

و به همان میزان به عنوان حقبیمه ،به نرخ خرید

تضمینی اضافه میشود.

صنعتی و نیمهصنعتی هستند ،مشکلساز نبوده و
چهبسا توفیق باالیی در پی داشتهاست؛ ولی در مورد

بیمه فراگیر محصوالت زراعی مانند بیمه گندم که
بهعنوان بیمه اصلی هم مطرح میشود ،آیا اجباری

بودن آن برای بیمهگذارانی که از توانایی مالی یا دانش
ِ
ِ
ضرورت کمتری
تشخیص
فرهنگ بسنده بیمهای و یا
و
ِ

برخوردارند ،مشکلساز نیست و اجرای مطلوب آن
تاچه امکانپذیر است؟

با توجه به تجربه و سابقه کاری باید بگویم

کشاورزان با بیمه [بخوبی] آشنا هستند ،اما دلیل

اینکه [ آن را] بهکار نمیگیرند؛ داستان دیگری دارد.

و اگر اتفاقهای پیشبینیناپذیر ،شدیدتر ،ناگوارتر و

غافلگیرانهتر از حد انتظار باشد ،چه!؟

وقتی بحث اجباری است ،دیگر بحث تمایل یا

بیتمایلی کشاورزان منتفی شده است! هماکنون

 25درصد کشاورزان کشور بهصورت اختیاری بیمه
میکنند؛ ولی در طرح بیمه فراگیر 100 ،درصد آنها
ِ
منفعت بهرهمند شدن را حوادث
حضور دارند .اما

دادن خسارتهای فاجعهبار و بیش از
که در صورت رخ
ِ

غرامتهای] آن است.

ضمانتی هم برای آن وجود دارد؟

قانون ضامن آن است .دیگر ضمانتی باالتر از

قانون که نداریم .البته به شکل دیگری هم شاید بتوانم

آینده مشخص میکند؛ چرا که ایران کشور پهناوری

به نگرانی(دغدغه) شما پاسخ دهم .فرض کنید بیمه

دهد ،بهصورت ساالنه رخ میدهد .چهبسا امسال گندم

خشکسالی شود؛ شما تصور میکنید دولت از کنار

ر تأثیر قرار
است و اتفاقاتی که [شاید] تولید گندم را زی ِ

تولید شود و هیچ حادثهای رخ ندهد ،اما شاید روزی هم

ر روانی
این پرسش پیش میآید که با توجه به بحث تأثی ِ

از جامعه هدف ،مدیران و دستاندرکاران واحدهای

رخدادهای فاجعه بار بزرگ پاسخگو خواهد بود.

حقبیمه دریافتی ،دولت متعهد به اجرای [تعهدها و

کشاورزان به بیمه تمایل دارند؟

میشود .تعهداتی که صندوق بیمه کشاورزی دیده،

در مورد بیمه فراگیر طیور به دلیل اینکه بخش مهمی

سراسری رخ ندهد ،قطعاً حقبیمههای دریافتی برای

پس با توجه به این سخنان شما میتوان گفت،

پس بهنوعی صندوق بیمه ،نظر بیمهگذاران را

بودن بیمه که پیشتر اشاره کردید؛ شاید
منفی اجباری
ِ
ِ

که هر چه زمان بیشتر بگذرد و خسارتهای بزرگ و

در اینصورت ،قانون صندوق بیمه مشخص کرده

برسد که تمام انتظارات کشاورز از بین رود و آنجاست

هم بهصورت غیرمستقیم ،دریافت کرده است؟ حال

گذشته در سهم کشاورز و دولت بر اساس وقایع

که حقبیمههای داده شده و مشارکت همگانی ،مؤثر
تعهدات مهندسیشده است و غرامت پیشبینی شده،

قطعاً قابل قبول و رضایتبخش خواهد بود.

فراگیر وجود ندارد و محصول گندم کشتشده ،دچار
ِ
گندم 3
آن بیتفاوت میگذرد!؟ فرض کنید محصول

میلیون هکتار[زمین کشتشده] ،به دلیل خشکسالی

برداشت نشود و دولت هم بگوید با وجود خشکسالی،
معیشت شما به من ربطی ندارد؛ چه اتفاقی خواهد

افتاد؟ البته شاید در بخشی از دولت هم چنین باوری
باشد؛ اما شاکله جمهوری اسالمی ،یعنی مردم؛ و

براورد صندوق از امکان دستیابی به مقدار سهم

قاطبه مسئوالن جمهوری اسالمی هم خوشبختانه

چه سهم  30درصدی بیمهگذار برای حقبیمه ،چگونه

دولتی در این نظام ،همراه با تولیدکننده و کشاورزان

پرداختی حقبیمهها ،چه سهم  70درصدی دولت و

است؟ آیا میزان تعرفهها و حقبیمهها ،خسارتهای

چنین باوری ندارند .چرا که مردم مهم هستند و هر
خواهد بود[ .بهفرض] اگر بیمه فراگیر نباشد ،دولت،

احتمالی براورد شده در یک سال زراعی را در چارچوب

ناگزیر ،صفر تا صد هزینه تحمیلی را از منابع ملی

اتفاقات ،پیشبینیشدنی نیست .بهفرض ،اکنون

 6میلیون هکتار گرفتهشده است و در نتیجه ،اگر 30

دهد .قطعاً حقبیمه دریافتی در یک سال[ ،هزینههای]

 30درصد ،نیمی از [خسارت] کشور را پوشش میدهد

بیمه فراگیر ،پوشش خواهد داد؟

[اجرای طرح را] آغاز کنیم و در سال بعد خشکسالی رخ

آن را پوشش نمیدهد .اما اگر  30سال [بعد از آنکه]

شروع کرده باشید و بعد به خشکسالی بزرگ برخوردید،

تقبل خواهد کرد؛ اما با بیمه فراگیر ،حقبیمه [برای]
درصد سهم حقبیمه خود را کمک کرده باشند ،همان
و از آنجا که دولت هم  40درصد کمک خواهد کرد نه

 100درصد؛ پس برای هر دو طرف ،با صرفهترین شیوه

بخشی از آن [ماجرا] این است که [برای مثال] کشاورز

میداند ،نباید همجهت با شیب ،شخم بزند .وقتی با

زمین شیبداری روبهرو شدید که همجهت شیب شخم
خورده است ،اگر از کشاورز بپرسید که چرا اینگونه
شخم زده است متوجه میشوید ،ناگزیر بوده و راهی

نداشته است .در واقع ،وقتی به دامنهها نگاه کنید،
میبینید زمینها در عرض  100متری و کوتاه با طول 2000

متری تقسیم شدهاند و در نتیجه ،کشاورز در جهت
ِ
بحث
بهطور مثال شیب به اجبار شخم میزند .پس،

ِ
ِ
بحث ضروریات
نبود دانش و فرهنگ نیست؛ بلکه

است .مگر ما همه اموال خود را با وجود علم به

مخاطرههای رایج ،بیمه میکنیم؟! بنابراین این عامل

اصلی نبود شناخت از بیمه یا فرهنگ بیمهای و این

مسائل در اولویت نیست و عوامل دیگری دخیل است.
خاصیت بیمه اموال در جهان همین است .در واقع با

همین مالحظات است که آن را اجباری میکنند .ما
کشور پهناوری هستیم .اما در مورد مبلغ حقبیمه
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به سود منافع ملی در اجرای موفق بیمه فراگیر گندم

بررسی میکنیم و نقاطی را که میتوانیم تولید را به

اقدامی نشده است؛ چون هنوز در فرایند (پروسه)

مشارکت مردمی در کنار منابع دولتی برای تسریع و

اینکه نقاط مورد نظر شناسایی شد؛ در صورت نیاز به

مانند بیمه آبزیان 2 ،سال است با تشکلهای مرتبط

است .ضمن اینکه روح این نوع بیمه نیز ،استفاده از

خدمات باکیفیتتر به جامعه تولیدکنندگان است.

هماکنون ،تعرفههای درنظرگرفتهشده برای بیمه

فراگیر گندم ،در همه استانها و کل کشور یکسان
است؟

بر مبنای تولید در هکتار که رایج است ،خیر؛

اینگونه نیست .زیرا میزان و کیفیت تولید در سراسر

کشور یکسان نیست[ .برای نمونه] در مورد خودروی
پراید ،ارزش [ آن در سراسر کشور] یکسان(واحد)

است؛ اما در مورد گندم[ ،چنین نیست .برای مثال]

ارزش تولید و برداشت محصول کشاورز هموطن ما
ر  500کیلوگرم در هکتار
که بهطور نمونه در بوشهر ،زی ِ

قانون ،باید اجازه ورود قانونی داده شده باشد یا [اگر]

نیاز به مجوز هیئت دولت [داشته باشد؛ پس از طی

مراحل ،در آن زمینه هم] ،ورود [پیدا] میکنیم .در
موارد کشتهای محدود هم با تولیدکنندگانی مانند

خواهد بود .در نتیجه ،تعهدات بیمه به تولیدکنندگان
نیز ،متفاوت و بر اساس توانش(پتانسیل) تولید

خواهد بود و چون [مقدار] حقبیمه دریافتی هم به
ازای [میزان] تولید و مبلغ ناچیزی به ازای هر کیلوگرم

گندم تحویلی به مراکز خرید است؛ بهصورت خودکار

کسانی که تولید باالتری دارند؛ حقبیمه بیشتری می
پردازند و هر منطقه متناسب با تولید خود تعهد و
حقبیمه دارد.

یعنی سازوکار دریافت حقبیمه سهم بیمهگذار،

از محل پرداختهای خرید تضمینی محصول گندم

است؟ و مبلغ حقبیمه را در مقدار کل مبلغ دریافتی از
خرید تضمینی بین همه استانها ،سرشکن میکنید و

بر همین اساس ،حقبیمه یکسان خواهد بود؟

با توجه به ارزیابی خودتان از فرایند کنونی طرح

بیمه فراگیر ،در سال زراعی  1400 -13۹۹خورشیدی چه
محصوالتی مشمول بیمه فراگیر خواهند شد؟

بیمه طیور را طبق مصوبه قانونی آن ادامه

پیشگفته] 500 ،تا  Bریال غرامت میگیرد و دیگری 1500

تا  Bریال.

روش مبتنی بر خرید
چنانچه دولت با این
ِ

تضمینی موافقت نکند؛ از چه سازوکاری بهجای آن
استفاده خواهید کرد؟

تاکنون توافق بر این است ،محصوالتی که دارای

خرید تضمینی از سوی دولت هستند؛ وارد این سازوکار
شود .صندوق بیمه کشاورزی این پیشنهاد را روی میز
گذاشته است و بستگی دارد که دولت بر اساس
مالحظاتش همان را بپذیرد یا حتی تغییر دهد.

با توجه به این موارد ،راهبرد (استراتژی) صندوق را

از نظر اجرایی برای بیمه فراگیر ،چگونه تبیین و تشریح
خواهید کرد؟

ما فرایند تولید را از نقطه آغاز تا نقطه پایان،

در دهستانهای کشور نیز ،کمک حال صندوق بیمه
کشاورزی خواهند بود.

اگر مطلبی ناگفته دارید که الزم میدانید به

اتحادیه تولیدکنندگان چای و سازمان چای ،ادامه

خواهد یافت .بیمه فراگیر دام هم که بهصورت ویژه
در حال پیگیری و تداوم [فرایند تدوین] است و رشد

چشمگیری در شناسایی گلوگاههای آن شده است؛
اگرچه از لحظه ورود ویروس منحوس کووید،19-

این روند در  4ماه اخیر ،به یک دهم قبل از آن ،افت
کرده است .هرچند دوباره در حال رشد است ،اما هنوز

به فراگیری  80درصدی دام کشور نرسیدهایم .در
بخش محصوالت راهبردی(استراتژیک) هم طرحهای
پیشنهادی را آماده کردهایم که نیاز به قانون یا مجوز

هیئت دولت دارد .اگر مجوز گندم و دانههای روغنی
گرفته شود ،در مورد دیگر محصوالت مشمول خرید

تضمینی هم میتوان ورود [پیدا] کرد.

به نظر شما کدام مورد ،زودتر اجراشدنی است؟

بهگمانم مطالعات نشان داده ،اجرای همه

بفرمایید؟

راهبردی (استراتژیک) ،این اقدام ،گامی بزرگ و
تاریخی است که امیدوارم تمام کسانی که در این
فرایند دخیل هستند ،از آن حمایت کنند .مشارکت

عموم تولیدکنندگان در بیمه محصوالت راهبردی در

کنار دولت ،اتفاق بزرگ و مبارکی است و فقط دعا

میکنم ،تصمیمگیران این فرایند (پروسه) ،با وجود

احتمال نواقص و ایرادها ،کلیت پیشنهاد را بپذیرند و

اجازه اجرایی شدن کل طرح را بدهند.

و در پایان این گفتوگو ،خارج از موضوع بیمه

فراگیر و بهعنوان موضوعی فراگیر ،برای ما و مخاطبان

بفرمایید که بیماری کووید( 1۹-کرونا) ،چه تأثیری روی

فرایند کاری صندوق بیمه کشاورزی داشته است؟

در اسفند  98و فروردین  99خیلی از مناطق کشور

قرنطینه بودند و اجازه تردد داده نشد که این موضوع

یکسان است؛ ولی از نظر ما کامالً اجرایی است و

روی پُرتفوی بیمهگری صندوق بیمه کشاورزی تأثیر

ضمن اینکه کل گندم و دانههای روغنی مانند کلزا،

دامی که باید به آن اماکن مراجعه ،و پالکگذاری کرد.

 Aریال میدهد .در واقع [ ،آن]  Aریال یکسان است و

[هر کشاورز] متناسب با تولید [خود؛ به فرض مثال

و ترویج جهادکشاورزی و مراکز خدمات کشاورزی

در مورد بیمه فراگیر گندم و محصوالت

زیرپوشش بیمه خواهد رفت و مشارکت مردمی نیز به

ِ
مورد بوشهر،
ببینند[ ،کشاورزان همین منطقه ،یعنی]

راهنمایی بهرهبرداران انجام خواهد شد و قطعاً آموزش

بهصورت قطعی اجرایی میشود و بیمه چای نیز،

در همان مثال بوشهر[ ،فرض کنید که یک

اگر [خسارتی رخ بدهد و کشاورزان آن منطقه] زیان

بر اساس پروتکل معمول صندوق بیمه کشاورزی در

گفتههای خود در این شماره فصلنامه بیفزایید،

بار مالی چشمگیری هم به دولت تحمیل نمیکند؛

کشاورز]  500تا  Aریال میدهد و آن دیگری 1500 ،تا

قبل از آغاز سال زراعی [جدید] به مجموعه آنها ارائه

دریافت میشود و کار جلو میرود.

طرح فراگیر است؛ کل حقبیمه از طریق سازمان چای

کشاورزی که در یک هکتار  1500کیلوگرم گندم را با ارزش

بیمه نیز متفاوت است .بنابراین حقبیمه آنها متفاوت

بیمه کشاورزی خواهند بود و اطالعات فنی الزم هم

حوزه آموزش کارگزاران ،چگونگی اجرای آن و همچنین

همچنان با تفاهم میان صندوق بیمه کشاورزی،

به یک میزان غرامت داد .چون تعهدات آنها به صندوق

قرار دارند و حتی خودشان مجری و کارگزار صندوق

چایکاران که [بیمه کنونی محصول آنها] تقریباً همان

برداشت میکند و هکتاری یک میلیون تومان ارزش

اقتصادی  4میلیون تومان برداشت میکند ،نمیتوان

آبزیپروری جلسه داریم و [ آنها] کامالً در زیر و بم آن

خواهد شد .چنانچه دیگر طرحها نیز تصویب شود؛

میدهیم .بیمه فراگیر آبزیان هم برای نخستینبار

اقتصادی آن است و در منطقه دیگری از مام میهن ،به
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خرید بیمه موظف کنیم ،شناسایی میکنیم .پس از

آخر مصوبه آن هستیم؛ اما در مورد دیگر بیمهها،

شخص
کمک فرایند تولید خواهد آمد .همچنان که
ِ

گذاشت؛ بویژه در اماکن [مربوط به واحدهای تولیدی]

ترس از ویروس کرونا باعث اتخاذ تمهیدهایی برای
کارگزاران شد و ابالغ تبعیت از مصوبات ستاد کرونا در

وزیر محترم جهادکشاورزی نیز همراهی کامل داشته و

استانها به محدودیتهای ناگزیر و بیشتر در رسیدگی

بحران کشور هم حاضر شدیم و آنها نیز کامالً موافق

شاید به کمتر از یکدهم نیز ،کاهش پیدا کرد .در این

با اجرای این طرح موافق است .ما در سازمان مدیریت

اجرای بیمه فراگیر هستند .فقط آنچه باید مشخص
شود این است که در مجلس [تبدیل به] قانون شود یا
در هیئت دولت مجوز آن داده شود که در گلوگاه خرید
تضمینی ،حقبیمه دریافت گردد و تمام سطح زیرکشت
گندم و موارد خرید تضمینی زیر پوشش رود.

آمادگی اجرای طرح با توجه به محدود بودن

تعداد کارگزاران بیمه کشاورزی در کشور وجود دارد؟

بله با مشارکت جهادکشاورزی ،این [طرح] مهم

نیز اجرا خواهد شد.

حس همسویی
از نظر ترویج و تبلیغ برای ایجاد
ِ

و همراهی بیشتر کشاورزان با این نوع بیمهها چه

کردهاید؟

هنوز در بخش [بیمه فراگیر] گندم هیچ

به بهرهبرداران دامن زد؛ تا جایی که [پوشش بیمه]

ِ
نبود مراجعه
فصل برخی از بیمهها هم به دلیل
میان،
ِ

سوی] کارگزار یا کشاورز ،گذشت و دیگر کاری
[از
ِ
نمیتوان کرد .در مجموع اگرچه [تأثیرها و پیامدهای

آن] چشمگیر نبوده ،اما روی پرتفوی صندوق بیمه اثر

منفی گذاشته است و به هدفهای برنامه [تدوین و
پیشبینیشده صندوق] ،دست نخواهیم یافت .هرچند،
این چند درصد ،ناچیز است.

«سپاس فراوان از همراهی شما»
عکسها :آراد زندیه

پـرونـده ویـژه فصـل

انتخاب مساعد و متقارن ،جلوی پرداختهای غیرمنطقی را گرفته است

مقدمه

نخستین میزگرد تخصصی فصلنامه «بیمه و کشاورزی» ،پس از ارائه بخش نخست آن در شصتمین

شماره فصلنامه در زمستان  13۹8و سپس بخش دوم و پایانی آن در شماره همزمان با فصل بهار سال

عضو هیئت
مدیره صندوق
بیمه کشاورزی
در واکنش
به برخی مباحث
نخستین میزگرد
فصلنامه
بیمه و کشاورزی:

انتخاب مساعد
و متقارن ،جلوی
پرداختهای
غیرمنطقی را
گرفته است

جاری (شماره  ،)61با بازتاب گستردهای در محافل بیمهای روبهرو شد .بازتابی که نمایانگر اثرگذار بودن

مباحث ژرف مطرح شده در جریان میزگردی است که به نوعی یک هماندیشی کارشناسی بود و گاهی هم

از شیوههای داغ ژورنالیستی پیروی میکرد تا تلنگری باشد برای آن دسته از دستاندرکاران و فعاالن بیمه

دانستن بیشتر،
کشاورزی که به مسائل پیش رو ،نگاهی با دیدگاه همه یا هیچ ،یا صفر و صد دارند و از
ِ

دست کشیدهاند! نکتهای که مورد تأیید و تأکی ِد دکتر نیازعلی ابراهیمی پاک ،عضو هیئت مدیره صندوق

بیمه کشاورزی نیز ،بوده و در همین راستا بر این باور است که «اطالعرسانی» صندوق با وجود همه کارهای

انجامشده ،همچنان نیاز به بهبود و توسعه بیشتر دارد و در این زمینه ،چه گزینهای بهتر از «فصلنامه بیمه

تخصصی تحلیلی ،پژوهشی و ترویجی با رویکرد ارائه
و کشاورزی» بهعنوان ارگان رسمی صندوق و رسانه
ِ
آزاد مباحث فنی  -تخصصی و اجرایی که در آن ،متخصصان ،کارشناسان و دستاندرکاران اجرایی ،درنگی

مییابند تا به بررسی ،واکاوی ،ارزیابی و تبیین مفاهیم ،مضامین و مباحث کلیدی بپردازند تا از این میان،
ایدهها و و طرحهایی نوین و زمینهسازی برای تصمیمهایی جدید به سود مخاطبان ،بهرهبرداران و ذینفعان

بیمه کشاورزی برای بهینهسازی خدمات و آسانترشدن فرایندهای مرتبط ،پدیدار و فراهم شود .در این

راستا ،گاهی نیز در چنین هماندیشیها و میزگردهایی ،برخی سخنان مطرحشده از سوی متخصصان و

کارشناسان امور فنی ،ممکن است با دیدگاهها و اندیشههای سیاستگذاران و مسئوالن امور اجرایی و زاویه

دید آنها نسبت به واقعیت موضوع ،تفاوتهای چشمگیری داشته باشد که در جای خود باید مطرح شود و
در نهایت ،تشخیص و داوری مبتنی بر تحقیق و تطبیق ،بر عهده خوانندهای خواهد بود که هر دو مطلب را

بخواند و از هر دو رویکرد ،آگاه باشد .در همین زمینه ،برخی از دیدگاهای صاحبنظران و کارشناسان امور فنی

بیمه کشاورزی ،در نخستین میزگرد فصلنامه با موضوع «بررسی پرداختهای غیرمنطقی در صنعت بیمه

کشور» نیز ،دربرگیرنده همین مسئله بود و واکنشهایی را از سوی برخی از مسئوالن اجرایی بیمه کشاورزی
که نمیتوانستند در میزگرد حضور یابند تا دیدگاه خود را مطرح کنند؛ برانگیخت و موجب پدیدآمدن برخی

مباحث دیگر از رویکردی متفاوت شد که برای نمونه میتوان به موارد مطرحشده از سوی یکی از مدیران

ارشد صندوق بیمه کشاورزی (دکتر ابراهیمی پاک) ،اشاره داشت که در عین احترام به گفتههای حاضران

در آن میزگرد و سپاسگزاری از آنها و سردبیری و تحریریه فصلنامه برای برگزاری و ارائه نشست هماندیشی
یادشده ،برآن است تا به منظور روشنشدن افکار عمومی و رفع گمانهها یا شبهههای احتمالی رخداده و

ِ
عکس آنچه در تحوالت یکی  -دو سال اخیر ،رخ داده است (بویژه پس از تجهیز صندوق بیمه
پنداری به
ایجاد
ِ
ِ

کشاورزی به فناوریهای نوین سامانه جامع بیمه کشاورزی و ارتباط آن با سامانه رصد لحظهای ماهوارهای

برای انتخاب مساعد و متقارن بیمهای)؛ در این شماره از فصلنامه ،دیدگاههای مسئوالن اجرایی را نیز با

ر آنها ،از
مخاطبان نشریه در میان بگذارد تا ضمن فراهم
ساختن اطالعات بیشتر برای ارزیابی و داوری بهت ِ
ِ

این راه یادآور شود که امکانات سختافزاری و نرمافزاری صندوق بیمه کشاورزی در چند سال اخیر ،افزونتر

از دیروز ،دست مدیران ارشد این مجموعه را برای مراقبت بهتر از حق بیمهگذاران و در همین حال ،حفظ
منابع مالی صندوق بهعنوان بخشی از اموال عمومی ،بازتر کرده است .در همین راستا ،در اواخر تیرماه سال

جاری ،نشستی با حضور دکتر نیازعلی ابراهیمیپاک (عضو هیئتمدیره صندوق) و دکتر حسین رسولاف،
سردبیر فصلنامه و گرداننده میزگرد یادشده ،فراهم و برگزار شد تا به این موارد پرداخته شود .در آغاز این

نشست ،عضو هئیتمدیره صندوق ،باب سخن را بیدرنگ در مورد محتوای غالب میزگرد یادشده ،با مقایسه

میان بیمه تجاری و بیمه کشاورزی و خلط مبحثی که ایجاد کرده است ،باز میکند و ما نیز از همین رو و
عکس رسم رایج فصلنامه ،این بار ،سرآغاز و روند
با توجه به شرایط خاص و روند روایتی این گفتوگو و به
ِ

مصاحبه را به مصاحبهشونده سپردیم تا به شیوهای باز و گزارشگونه ،مطالب مورد نظر ،ارائه شود .در

ادامه این بخش ،مطالب مطرحشده در آن نشست که بهصورت نوشتا ِر گزارشگونه ،تنظیم و نگارش شده
است؛ به حضور خوانندگان گرامی تقدیم میشود:

علیرضا صفاخو

دبیر بخش گزارش و گفتوگو
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صندوق بیمه کشاورزی

فـصلنامـه بیمــه و کشــاورزی

سال شانزدهم /شماره 62

دکتر ابراهیمیپاک ،نخست در راستای مطالب

ِ
تولید تخممرغ شد تا
موجود] در کشور ،از چرخه

به عوامل طبیعی و خارج از دست [و کنترل] بشر

بیمههای تجاری و کشاورزی ،تأکید میکند و در ادامه

چالشهای اجتماعی نیز کشور را تهدید میکرد .اما با

غیرمنطقی نبوده است .شاید انتخاب نامناسب یا

مطرحشده در میزگرد پیشین فصلنامه ،بر تفاوتهای

میافزاید« :در بیمههای بازرگانی یا تجاری ،ممکن است

پرداخت غیرمنطقی روی دهد؛ ولی این موضوع ،به
دلیلی که در جریان نشست امروز مطرح خواهم کرد،
در مورد بیمه کشاورزی ،مصداق پررنگی ندارد و حتی

شاید بتوان گفت [از این نظر] ،یکی از قابلدفاعترین

بیمهها هم [در نظر گرفته] شده است».

وی با بیان اینکه در بیمه تجاری ،چهبسا [ممکن

است فردی] خانهای را که یک یا دو میلیارد تومان

ارزشگذاری شده است ،بیمه آتشسوزی کند؛ اما از

تدبیر تمام دستگاههای مسئول ،از جمله صندوق

بیمه کشاورزی و سازمان دامپزشکی کشور و دیگر
سازمانهایی که در ستاد ملی مقابله با آنفلوآنزای
فوقحاد پرندگان ،عزم ملی جزم کرده بودند؛ [برطرف

شد و بازهم] امروز کشور ،توان صادراتی تخممرغ را
[باز]یافته است و تولیدکنندگان ،بهسرعت به چرخه
تولید این ماده پروتئینی بازگشتهاند.

وی با اینهمه ،در ادامه توضیحات خود افزود:

« اگر میزان و نسبت خسارت واردشده ،بیشتر از عدد

آن مراقبت الزم را به عمل نیاورد که بیگمان در چنین

یک شود[ ،در صورت پرداخت غرامت در این حالت

پرداخت غیرمنطقی خواهد بود؛ در حالی که در بیمه

سپس در ادامه ،به خسارتهای برامده از سرمازدگی

شرایطی ،پرداخت غرامت به این [گونه] پروندهها،
کشاورزی ،پرداخت غیرمنطقی از سه جهت ،سخت
خواهد شد.

میتوان گفت] ،پرداخت غیرمنطقی ،رخ داده است».

در  27فروردین 1396؛  25فروردین  97و همچنین
 17اردیبهشت  98که خارج از کنترل و اراده کشاورزان

هم بود ،استناد میکند و میافزاید« :در واقع پرداخت

ِ
دست بیمهگر نیست.
نامتقارن بوده باشد که این هم

در چند سال گذشته که خشکسالی شدید ،رخ داده
بود ،دولت میتوانست دو مدل برخورد داشته باشد؛

یا از کشاورز و تولیدش حمایت کند یا او را به حال
خود رها سازد .اتفاقی که ممکن است برای هر
کشاورز با جامعه آماری بزرگ هم رخ دهد .در چنین

حالتی ،دولت باید فکر کند که در این شرایط خارج از
دسترس بشر[ ،بهتر است] تولیدکننده مواد خوراکی
ِ

مردم را [توانمند] نگاه دارد تا از چرخه تولید خارج
نشود.

آنگاه در ادامه این گفتگوی صمیمانه تحریریه
فصلنامه و عضو هیئت مدیره صندوق بیمه
کشاورزی ،سردبیر فصلنامه ،با استناد به

شدن مباحث جدی در زمینه تفاوت این
مطرح
ِ
دو نوع بیمه (کشاورزی و بازرگانی) در میزگرد

در اینجا از وی میپرسیم که آن سه مورد

اتفاق عامل
غرامتهای این خسارتها ،بهطور عمده برای
ِ

شما بر این باور باشید که پرداختهای غیرمنطقی

در ادامه ،این عضو هیئت مدیره صندوق بیمه

میزگرد برای رسیدن به توافقهایی بر سر تعریف

خسارت ،اظهار میکند :نسبت خسارت ،دربرگیرنده

بیمه و یافتن اصطالحی مناسب برای جایگزینی

چیست و از سویی ،چه مواردی باعث میشود تا

یا نابجا در بیمه کشاورزی ،چندان مصداقی

ندارد .موضوعی که دستکم ،شرکتکنندگان در

نخستین میزگرد فصلنامه ،به آن اشاره نکردند

یا به این شکل به آن نپرداختند؟

طبیعی و خارج از دست [و کنترل] مردم بوده است.

کشاورزی با اشاره به بحث ضریبخطر و نسبت
غرامت پرداخت شده ،به حقبیمه کل است و اگر
این نسبت در نظر گرفته شود که بهطور معمول،

ابراهیمیپاک چنین پاسخ میدهد« :نخست

برابر با یک و حتی کمتر از یک است و اگر این نسبت،

ما (صندوق بیمه کشاورزی) در اغلب موارد ،بیش

بیمهگذار باشد؛ بهطور معمول ،این نسبت ،بیشتر از

اینکه کل تعرفهها و ارزش بیمه تعریفشده و تعهد
از  50درصد ارزش محصول نیست[ .برای نمونه،
هنگامیکه برای] بیمه پایه گندم میگوییم 50 ،درصد

ارزش تولید ،به معنای [ آن است که] اگر عملکرد

گندم یک کشاورز ،در منطقهای مانند ورامین 4 ،تن
باشد 2 ،تن را در نظر میگیریم و آن را ضربدر قیمت

تضمینی مصوب میکنیم تا میزان غرامت برامده از
رویدادن خسارت ،کشف ،و به کشاورز خسارتدیده،
پرداخت شود.

نکته دوم [در تفاوت بیمههای بازرگانی و

کشاورزی ،براساس در نظر گرفتن احتمال رخدادن

این مثال فرضی است]؛ اینکه چقدر تصور برخورد
همزمان همه خودروها در یک ساعت [خاص] در

یک شهر[ ،محتمل یا] امکانپذیر به نظر میرسد؟!

[این احتمال در بیمههای بازرگانی نزدیک به صفر
است] ،اما در بخش کشاورزی تمام جهان [ازجمله

ایران] ،ممکن است سرمایی بیاید و [برای مثال] 24
استان کشور را دچار زیان و غافلگیری شدید کند .یا
[نمونه دیگر آن] عامل خشکیدگی خرما که هماکنون
استانهای جنوبی کشورمان را گرفتار کرده است و

عامل خاصی هم ندارد که در اختیار کشاورز باشد.
یا وقتی در سالهای  96و [ 97خورشیدی ،همهگیری]

آنفلوآنزای فوقحاد پرندگان [پدید] آمد ،چه اتفاقی
افتاد و مرغداران چقدر در رخدادن آن سهیم بودند؟

شدن  27میلیون قطعه [مرغ
عامل خارج
اتفاقی که
ِ
ِ
تخمگذار] از  54میلیون قطعه مرغ [تخمگذا ِر
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جایی که بر اثر کمبود تخممرغ ،مخاطره پدیدآمدن

بوده است .در نتیجه ،پرداختهای صورت گرفته،

دربردارنده غرامت پرداختشده به حقبیمه سهم

یک است؛ زیرا در این حالت ،سهم دولت دخالت ندارد.
نتایج مطالعات و ارزیابیها در این زمینه ،چه

روندی را نشان میدهد؟ پرسشی است که وی

به آن چنین پاسخ میگوید:

ما [در این زمینه که] بررسی کردیم [،دیدیم]

آنچه [نسبت خسارت آن] باالی عدد یک بوده[ ،مربوط]

پیشین فصلنامه و تالش عمده حاضران در آن
مشترک از پرداختهای غیرمنطقی در صنعت

ِ
مباحث
با واژه «غیرمنطقی» ،میگوید :در نتیجه

ِ
مهم ارائهشده در بخش آغازین آن میزگرد بود
که دیدگاههای گوناگونی مطرح شد و درنهایت،
به این نتیجه رسیدیم که تعریف پرداخت
غیرمنطقی در بیمه کشاورزی و بیمه تجاری،

متفاوت است .همچنانکه یک مورد مطرحشده
در آن میزگرد ،همین دیدگاه موردنظر شما

بود که ممکن است برخی از پرداختها ،از دید
بیمه تجاری ،غیرمنطقی باشد و از نظر بیمه
کشاورزی ،منطقی و بهعکس .در نتیجه ،هم

شباهتها و هم تفاوتهایی میان این دو وجود

دارد .در آن میزگرد ،حتی آقای دکتر افقی ،از

پـرونـده ویـژه فصـل

انتخاب مساعد و متقارن ،جلوی پرداختهای غیرمنطقی را گرفته است
خسارت ببیند .برای مثال ،در مورد پسته[ ،شرایط]
چنین است .بهطور نمونه در استان کرمان ،شرایط

بیمه در چند سال پیش ،خوب بود؛ ولی سه سال
پیاپی است که به دلیل رخدادن شرایط خاص اقلیمی،
سرمای الزم ،دیگر تأمین نمیشود .پس ما باید یک

سری حمایتها را انجام دهیم که [در آن صورت ،دیگر]
نمیتوان نام آن را پرداختهای غیرمنطقی بگذاریم.

به طور نمونه در ایالت کالیفرنیای آمریکا ،دولت با

ِ
معذوریت عضویت در سازمان تجارت جهانی
توجه به
و معذوریت از پرداخت یارانه ،حمایت خود را در قالب

اعطای بیمه تا  70درصد [سهم دولت] تعریف [و
عملی] میکند .همچنانکه در کالیفرنیا ،برای دو سال

پیاپی ،عارضهای در بادامهای آنها ایجاد شد که از راه
بیمه کشاورزی مورد حمایت قرار گرفت[ .از همین رو
میتوان گفت ]،این روش در سراسر جهان ،از جمله
ایران ،همواره صادق بوده است.

متخصصان بنام این حوزه ،ابراز کرد که چهبسا

میتوان بیمه کشاورزی را بیمهای جداگانه در
نظر گرفت و جمعبندی سخنان ایشان هم ،درک

شرایط خاص بیمه کشاورزی بود .اکنون با توجه

به آنچه گفته شد ،دیدگاه شما چیست؟

تجاری ،کل حقبیمه را خود مردم پرداخت میکنند.

مورد بیمه کشاورزی و بیمه تجاری و یادآوری

کاهش مخاطرههای اخالقی ،مدت سه سال است که

ضمن تأیید و تأکید بر تفاوتهای اشارهشده در

چرا میتوانند [به این حوزه پرریسک] ورود [پیدا] کنند،

پرسش بعدی خود را اینگونه طرح میکند:

نمیتوانند ریسکهای بخش کشاورزی را پوشش

دهند .در نتیجه [در آن کشورها هم] ،حقبیمه را دو
قسمت میکنند .یک قسمت از آن ،حقبیمهای است

که کشاورز باید پرداخت کند و دیگری ،حقبیمهای
است که باید دولت آن را بپردازد که [مقدار و فرایند
آن] در هیئت مدیره صندوق و کمیته فنی ،مطرح،

و سپس ،مصوب مجمع عمومی صندوق میشود.

[از آنجا که] ما طبق قانون نمیتوانیم تعهدی برای
دولت ایجاد کنیم [ ،آنگاه این پرسش پیش میآید]

پس چطور میشود که مجمع عمومی صندوق
بیمه کشاورزی ،با علم به این موضوع ،برای یک سال
بعد ،برای دولت تعهد مالی ایجاد میکند؟ در دیگر
کشورهای جهان هم قسمتی از ریسک را که فراتر از
توان کشاورز است ،با عنوان حقبیمه [سهم] دولت
گذاشتهاند[ .در این شرایط] بیمه تجاری میآید [و

برای امکان پوششدادن ریسکهای کشاورزی] حساب

کتاب ریز [و دقیق] میکند [تا شرایط را بسنجد.
و
ِ
بهطور نمونه] برای بیمه گندم در جاهای مختلف
[کشور ،بهطور میانگین]  300هزار تومان تعهد برای

ناگهانی و همزمان همه خودروها ،در ادامه،
چنانکه استحضار دارید ،بهنظر میرسد باتوجه

دو قسمت کردند] .این در حالی است که] در بیمه

و سازمان دامپزشکی کشور نیز تأیید کرد؛ تمام

غرامت واحد زیاندیده پرداخت میشود .چهبسا

تصور میکند ،پس از تولید در هر شرایطی،

بخش کشاورزی ایجاد شده است که کشاورز

چنانچه با خسارتی روبهرو شد؛ صندوق بیمه
کشاورزی باید غرامت آن را پرداخت کند .از
سویی ،گاهی هم شنیده شده است ،در برخی
مناطق کشور ،با اینکه صندوق بیمه کشاورزی
هم میداند که ضریب خطر و یا نسبت خسارت

آن منطقه ،به هر علت ،اعم از سرمازدگی یا

خشکسالی و مانند آن ،رقم باالیی است؛ اما

به دلیل مصلحتهای حاکمیتی یا سیاسی یا هر
عنوان دیگری ،ناچار میشود آن منطقه را هم

زیرپوشش بیمه ببرد و سال بعد هم ،ناچار به
پرداخت غرامت میشود .آیا در چنین شرایطی

نمیتوان نگران پدیدآمدن همان شبهه پرداخت
غیرمنطقی شد؟

ابراهیمیپاک ،در این باره با یادآوری تفاوت

زراعت و باغبانی از دیدگاه دوره فعالیت و شرایط

محصول ،به تبیین دیدگاه خود میپردازد« :ببینید،

باشد ،کشاورز نمیتواند [ آن را] پرداخت کند؛ از

در دیگر مناطق جهان نیز این موضوع [حقبیمه] را

کل [یک] مرغداری هم [بر اثر خسارت] از بین رفت

کشاورزی] ،چندین مورد را مشخص کردهایم که

باغبانی[ ،در صورت پدیدآمدن خسارت] ،دو حالت

حمایت از تداوم تولید ،متعهد میشود .همچنانکه

موضوع بیمه پایه را آغاز کردهایم .بهطور نمونه ،اگر

به حمایتهای دولت ،انتظار یا توقع نابجایی در

دولت ایجاد شده است .در حالی که ما [در عمل]

همین رو ،دولت  270هزار تومان [باقیمانده] آن را برای

«ما برای انتخاب مساعد و متقارن بهمنظور

[در این مدت] حتی به برخی مرغداریها ،چندبار

زراعت فعالیتی یکساله در حوزه کشاورزی است؛

میبینیم ،اگر [حقبیمه] بیشتر از  30هزار تومان

باشد؛ چه راهکارها و سیاستهایی از سوی

در این بخش از گفتوگو ،سردبیر فصلنامه،

ابراهیمیپاک نیز چنین پاسخ داد« :در جهان،

این است که در آن کشورها هم بیمههای تجاری

که میتواند یکی از دالیل پرداختهای غیرمنطقی
صندوق بیمه کشاورزی ،بهکار بسته شده است؟

مسائلی مانند همان مثال فرضی تصادف

 105یا  106کشور ،بیمه کشاورزی دارند و دلیل اینکه

آقای دکتر ،برای کم کردن مخاطرههای اخالقی

ولی باغداری فعالیتی چندساله است .در زیربخش

میتوان برخورد کرد؛ یا باید درختها را ریشهکن کرد یا

از آن [باغ] حمایت کرد .همچنانکه طبق آمار ،ممکن

است در منطقهای با چند سال مشکل سرمازدگی یا
خشکسالی[ ،یک باغ] یک سال بار بدهد و سه سال

غرامت دادیم .هماکنون ما در سامانه [جامع بیمه
مواردی همچون نسبت خسارت ،تعداد بیمهنامه و
مانند آن را به ما اعالم میکند .در این سامانه میتوان

انحراف رخداده را دید و اینکه بهطور دقیق ،چه اتفاقی
افتاده است .مخاطرههای اخالقی ،فنی یا طبیعی را

نیز از راه سامانه [جامع ( ])A.Aبهصورت روزانه رصد
میکنیم.

بهفرض ،بیمهگذاری ادعا میکند ،سرما به

محصوالت وی ،خسارت وارد کرده است .من
[بهعنوان مسئول از سوی نهاد بیمهگر ،یعنی

صندوق] برای سنجش ادعای وی ،اطالعات را به [مرکز
پایش] ماهواره میدهم و ماهواره هم جزئیاتی را از
اتفاقهایی که در گیاهان [ آن مزرعه یا باغ] پدید آمده

من رصدکننده اطالعات ماهوارهای سامانه
است ،به
ِ

نشان میدهد تا مشخص شود ،بهطور دقیق ،چه
اتفاقی در آن مزرعه [یا باغ] بیمهگذار رخ داده است.

و در اینجا ،ابراهیمیپاک ،همزمان با ارائه

سخنانش ،سامانه اینترنتی متصل به ماهواره
را که دستاورد فنی جمعی از پژوهشگران
کشورمان در دانشگاه صنعتی شریف تهران

است ،روشن میکند و با حوصله و ارائه جزئیات

میکوشد تمام فرایند آن را تشریح کند که البته
امکان شرح دقیق آن در این نوشتار فراهم
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نیست .با این همه ،در حالت کلی میتوان روش

کار این سامانه را به نقل از عضو هیئت مدیره

صندوق بیمه کشاورزی ،اینگونه تشریح کرد:

حال تکمیل است .چهبسا مواردی بوده و بیمهگذاری

میکند.

این ،بهرهگیری از] دیگر شاخصها که روزبهروز نیز ،در

«اطالعات هر پرونده و هر قطعه زمین در

درخواست کرده که چون سرما و توفان آمده است،

کلیک روی هر پرونده ،جزئیات قطعه زمین زراعی یا

فهمیدیم چنین رویدادی [در آن منطقه] رخ نداده

دسترس فرد دارای دسترسی به سامانه است که با
باغ و [یا واحد] دامداری یا مرغداری وی را به همراه
زمان ثبت آن ،نشان میدهد .سپس [دادههای

پرونده وی] روی ماهواره فرستاده میشود تا [به
ما] بگوید اگر [بیمهگذار] ادعای سرمازدگی و [یا هر

نوع خسارت دیگری] کرده است[ ،ادعای وی] چقدر
درست و به واقعیت نزدیک است! با توجه به این

اطالعات فنی ،ما متوجه میشویم که اگر بیمهگذار،
وجه اضافه بهعنوان غرامت بخواهد؛ نمیتواند چنین

ادعایی کند .در واقع در این سامانه ،یک میلیون و

 100هزار بیمهنامه وجود دارد که میتوانیم هر کدام
را استخراج کنیم و متوجه شویم که آیا پرداخت

غرامت به آنها ،غیرمنطقی بهشمار میآید یا برگرفته

از تغییرات اقلیمی یا انتخاب مورد بیمهای مساعد و

متقارن بوده است؟

به او غرامت پرداخت شود؛ ولی ما با اطالعات ماهواره
است؛ زیرا ماهواره میتواند نشان دهد که در آن

منطقه جغرافیایی خاص ،وزش باد با سرعت چند متر
بر ثانیه میتواند خسارتآفرین باشد و [از همین رو]

پروندههای زیادی در این زمینه ،رد شده است.

فصلنامه از ابراهیمی جویا میشود).

میگوییم ،حداکثر [براساس] بیمهنامهات میتوانی

 10میلیون تومان [غرامت] بگیری و اگر کل محصول

وی از بین رفت؛ سامانه ،آن را روی [همان]  10میلیون
تومان [سقف غرامت] میبندد و مشخص میکند که
توفان نمیتواند بیش از  30درصد به آن مزرعه با باغ،

خسارت وارد کند .ضمن اینکه در پروندههای موجود،

مانند [پرونده مربوط به] سیل ،سه گروه متشکل از
[نمایندگان] صندوق بیمه کشاورزی ،بانک کشاورزی
تعیین غرامت میکنند .در واقع ،با این فرایندهاست

کشاورزی وجود دارد؟ آیا این افراد با سازوکار
از این است که دیدگاههای آنها فرق دارد؟ در

پاسخ چنین میگوید:

این مسئله ،سابقهای تاریخی از زمانی دارد که

صندوق بیمه کشاورزی در سال  1362تأسیس شد.

[در آغاز ،صندوق بیمه کشاورزی ،بهعنوان] صندوق
[پرداخت] خسارت ایجاد شده بود که به مردم

[زیاندیده] ،خسارت میدادند و [چیزی بهنام صندوق]
بیمه [کشاورزی هم در کار] نبود .آن صندوق خسارت

[نیز ،در نهایت] طبق قانون به صندوق بیمه کشاورزی
تبدیل شد .ذهنیت آن روزها [در مورد] پرداخت خسارت
[از سوی صندوق] بیمه [همچنان باقی است] و برای

صفر شدن موارد را داد و چنین آرمانشهری (مدینه

شاخصهایی مانند [میزان] کلروفیل در گیاهان را

ادعای خسارتدیدن آن ،واقعبینانه است یا صرفاً برای

مدیران نهادهای اجرایی بخش کشاورزی و

بخوبی جا نیفتاده است و هنوز هم به صندوق بیمه

[بیمه کشاورزی در سراسر] جهان ،نمیتوان ادعای

خورده است] .بهطور نمونه در سال زارعی ،96 – 95

است که گیاه شرایط طبیعی خودش را طی کرده و

شماری از کشاورزان یا نمایندگان مجلس یا

آنها ،رخ میدهد .اگرچه همچون همه پروندههای

ابراهیمی پاک هم در این باره میگوید :این

هم نشان میدهد که باال بودن عدد آن نمایانگر این

غرامتهای غیرمنطقی برای برخی موارد ،از سوی

همین نیز چنین ذهنیتی ریشه تاریخی دارد .در واقع

فاضلهای) ،در هیچ جای جهان وجود ندارد .با این حال،

ماهواره ،بارها از روی [هر] مزرعه عبور میکند و

باال ،چرا این شبهه همچنان در مورد پرداخت

بیمهگذار ایجاد میکنیم و [بهطور مثال] به وی

راه سامانه نیست یا اگر هم باشد ،در نهایت،
براساس

که :با وجود همه این امکانات و تواناییهای فنی

پیشگفته ،آشنایی ندارند یا این شبهه ،برگرفته

جامع بیمه کشاورزی است؛ اینکه ما تعهدی برای

ِ
نبود
زمان
که پرداختهای غیرمنطقی ،بسیار کمتر از
ِ

درخواستهایی رد میشود (این را سردبیر

آنگاه وی در برابر این پرسش تحریریه فصلنامه

و البته نکته دیگری که از قابلیتهای ویژه سامانه

پس بر این اساس میتوان گفت ،امکان ارائه

ارزیابی و تحلیل پرونده ،چنین

موارد مانند آن ،که بهتقریب ،از اندازه مشترکی پیروی

حتی برخی از کارشناسان خود صندوق بیمه

و سازمان جهاد کشاورزی استان ،نظر میدهند و

هیچگونه درخواست غرامت غیرمنطقی از
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دریافت وجهی بهعنوان غرامت است! یا [افزون بر

 256هزار فقره از آنها ،رد شد و بسیاری دیگر از

از راه همین سامانه نیز گویاست که [مواردی برگشت
تعداد یک میلیون پرونده ایجاد شد که  157هزار فقره
از آنها ،برگشت خورد و جمع شد .یا در سال 97 -96

که یک میلیون و پنجاه هزار پرونده تشکیل شد که

اصول بیمه کشاورزی ،هنوز در جامعه کشاورزی ایران

کشاورزی ،بهعنوان صندوق خسارت ،نگاه میکنند.

ما به هر استان که میرویم ،در ابتدا با اعتراضهایی
روبهرو هستیم ،اما بعد از ارائه توضیحهای مبسوط

در مورد بیمه و تمام فرایندهای مرتبط ،همه به

درستی آن نسبت به تمام روشهای گذشته اذعان
میکنند .برای همین تأکید دارم که ما (صندوق بیمه)

پـرونـده ویـژه فصـل

انتخاب مساعد و متقارن ،جلوی پرداختهای غیرمنطقی را گرفته است
است .حال ممکن است در یک جغرافیا یا محصوالت
پرریسک یا خارج از سیاست الگوی کشت ،یک
نقش حمایتی ایفا شود و برای دیگر موارد به شکل

دیگری [باشد] .پیش از این برای بیمه گندم ،یک
تعرفه در کشور [در نظر گرفته شده] بود؛ اما بعد،

چندتعرفهای شد .رویکرد صندوق بیمه کشاورزی،

منطقیکردن حقبیمههاست .اگر زمانی ،چند استان
با شرایط مختلف ،برای یک محصول ،یک حقبیمه
داشتند؛ اما اکنون هر شهرستان ،حقبیمه [خاص]

یکسان دارد .این اتفاق همان حرکت به سمت بیمهای

شدن اصولی است .اصول حرکت به سمت بیمهای و

ارزیابی بر مبنای اصول بیمهای است.

و جان کالم و سخن آخر را عضو هیئت مدیره
صندوق بیمه کشاورزی ،چنین بیان میکند:

من تمامی مطالب فصلنامه «بیمه و

کشاورزی» و ماهنامه «پیام بیمه کشاورزی» را

(زمانی که منتشر میشد) ،میخوانم و اگر نقدی به

در اطالعرسانی [گسترده و همگانی] ،ضعیف عمل

برود یا به سوی اصول حمایتی؟ زیرا اگر به سمت

گفتههای مطرح شده از سوی حاضران در آن میزگرد

دوره پیشین مجلس ،همه نمایندگان را به صندوق

ابهام رخ میدهد و اگر به سوی رویکرد حمایتی

(حاضر در میزگرد) را هم دربر میگیرد .در واقع این

کردهایم[ .با این همه] ما (هیئت مدیره صندوق) در

بیمه کشاورزی دعوت کردیم .همچنین ،یک شب،
اعضای کمیسیون کشاورزی دوره پیشین ،در اتاق
مانیتورینگ [سامانه جامع] حضور یافتند و همه آنها

از آنچه [در برابر چشمشان] میگذشت ،شگفتزده
بودند و با فرایند جدید بیمه کشاورزی [بخوبی]

آشنا شدند .وی در ادامه در مورد اینکه چه تعداد
از نمایندگان دوره جدید با این فرایند آشنا شدهاند
نیز افزود :تا کنون نیز  15نماینده جدید را به صندوق
دعوت کردهایم و این روند را ادامه خواهیم داد .البته،

به غیر از نمایندگان ،در شهریورماه پارسال و در دوره

وزارت آقای مهندس حجتی هم ،بهصورت گروهی،
[مسئوالن] سازمانهای جهاد کشاورزی [را در زمانهای

مشخص و بهترتیب برای] هر  5استان از  31استان

کشور ،به اتاق مانتیورینگ دعوت کردیم که پس از

ارائه گزارشهای مربوط به بیمه کشاورزی ،همگی در

ادامه ،به سطح کمی و کیفی خدمات سامانه و رعایت

اصول بیمهای در آن ،اذعان میکردند.

البته در زمینه نوشتن تعرفهها نیز ،صندوق

بیمه کشاورزی با همه تشکلهای کشاورزی ،جلسه
برگزار میکند و با همفکری و مباحث آزاد و داغ ،تمام

جوانب موضوع سنجیده میشود و در اغلب موارد
با درک متقابل ،به نقطهنظر مورد توافق طرفین
[میرسیم] و در عین حال ،با رعایت اصول بیمهای،
تعرفهگذاری صورت میپذیرد.

در پرسش دیگری از دکتر ابراهیمی پاک ،جویای

این میشویم که با توجه به توانایی صندوق در
جلوگیری کردن از امکان پرداختهای غیرمنطقی
احتمال پرداخت موارد اندک
انگاشتن
و نادیده
ِ
ِ

خاص برگرفته از فشا ِر حاکمیتی؛ پرسش
و
ِ

بیمه کشاورزی علمی برود ،در مسائل حمایتی

برود ،این شبهه ایجاد میشود که نهاد بیمهای
نیست و تصور وجود همان صندوق خسارت
را ایجاد میکند .با توجه به این موارد ،راهبرد

صندوق بیمه کشاورزی ،در واقع به کدام سمت

است؟ بیمهای بودن یا صندوق حمایتی بودن؟ و

ابراهیمیپاک ،این گونه پاسخ میدهد:

وارد کردم ،همکاران عزیز صندوق بیمه کشاورزی
نظرهای من ،نقد صمیمانهای به تفاوت محسوس

آنچه منتشر شده ،با واقعیت رخداده در یکی دو سال

اخیر است که با واقعیت تطابق ندارد و البته انجام
این دست میزگردها ،در صورت مالحظه همه جوانب
کار و مطالعه دقیق آنچه رخ داده است و بحثکردن
بر مبنای آن ،چهبسا باعث خروجی بهتری شود که

«رویکرد کلی ما به سمت اصول بیمهای است؛

گرهای تازه از موانع پیشروی صندوق بیمه کشاورزی

نقش حمایتی آن را هم نمیتوان نادیده گرفت .نوع

بیشتر و دقیقتر من در مورد موضوع هم شد و حتی

اما باید حقبیمه را [همچنان] در دو قسمت دید.
حمایتها در بیمه تجاری و بیمه کشاورزی متفاوت
است .چرا که کشاورز هم حقبیمه خود را میدهد.

[بنابراین] با این همه ،مبنای صندوق ،حمایت بیمهای

را نیز بگشاید .کمااینکه میزگرد شما باعث مطالعه
به چند مورد خاص رسیدم که اگر اینها را کنار هم

بگذاریم ،چه اتفاقی خواهد افتاد.

«با سپاس فراوان از همراهی شما»

نگاهی کوتاه به رزومه دکتر نیازعلی ابراهیمی پاک:

زادگاه :جونـِقان (شهری در استان چهارمحال و بختیاری در جنوب غربی شهرکرد)
زادروز :یکم دی ماه  1344خورشیدی
تحصیالت دانشگاهی :دکتری آبیاری و زهکشی از واحد علوم و تحقیقات تهران در سال 83

عضو فعال انجمنهای علمی و تحقیقاتی در استانهای قزوین ،چهارمحال و بختیاری ،تهران و ...
مجری مسئول بیش از  9طرح و پروژه ،اجرای  28طرح و پروژه و همکار  11طرح و پروژه
نویسنده  73عنوان مقاله علمی -پژوهشی در مجالت داخلی
چاپ  15عنوان مقاله علمی در مجالت معتبر خارجی دارای نمایه
دارای بیش از  84عنوان مقاله در کنفرانسهای علمی داخل و خارج از کشور
وضعیت استخدامی :استخدام رسمی و عضو هیئت علمی مؤسسه تحقیقات خاک و آب
وزارت جهادکشاورزی.

اینجاست که در نهایت ،قرار است صندوق بیمه
کشاورزی ،به سمت اصول علمی و دقیق بیمه
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صندوق بیمه کشاورزی

فـصلنامـه بیمــه و کشــاورزی

رهــــاورد
دانـــش و
پژوهـــش

سال شانزدهم /شماره 62

(مقالههایعلمی)

کارکرد بیمه کشاورزی در
دستیابی شالیکاران به سرمایه نمادین
سمیرا حبیبنژاد لوجندی* ،حسین یادآور

**

بازنگری :حسین رسولاف
چکیده

یکی از ویژگیهای آشکار فعالیتهای تولیدی در بخش کشاورزی ،وابستگی
است؛ از همین رو ،یکی از پرمخاطرهترین فعالیتهای اقتصادی ،برشمرده

ارزآوری و تولید ناخالص داخلی کشورها دارد ( .)4بخش کشاورزی ایران نیز،

مدیریتی و راهبردی پایدار به منظور کاهش ریسک ،به شمار میآید .نظر به

بازی میکند .فراهم کردن اشتغال برای بیش از  24درصد از جمعیت شاغل

زیاد آن به طبیعت و شرایط کنترلناپذیر و گاهی پیشبینیناشدنی محیطی

میشود .در این زمینه ،بیمه محصوالت کشاورزی نیز ،بهترین برنامه

اهمیت بیمه در بخش کشاورزی ،پژوهش پیشرو ،با هدف بررسی کارکرد
بیمه در دستیابی به سرمایه نمادین از سوی شالیکاران دهستان میانکاله

شهرستان بهشهر ،صورت گرفت .جامعه آماری این پژوهش که به روش
توصیفی -همبستگی با بهرهگیری از تحلیل رگرسیونی ،انجام پذیرفته؛

دربرگیرنده  111نفر از شالیکاران بیمهشده دهستان میانکاله شهرستان

بهشهر بوده است که در  11روستای این شهرستان ،سکونت داشتند.
برای آزمون فرضیههای پژوهش نیز ،اطالعات مورد نیاز ،با استفاده از ابزار
پرسشنامه و بهصورت مصاحبه حضوری با شالیکاران بیمهکننده ،فراهم

جایگاه ویژهای در تأمین امنیت غذایی ،اشتغالزایی و توان بالقوه باالیی در

همانند بسیاری از کشورهای در راه توسعه ،نقش مهمی در اقتصاد کشور،

کشور و داشتن  15/11درصد از سهم تولید ناخالص داخلی ،گویای همین

واقعیت است ( .)8با این همه ،یکی از ویژگیهای آشکار فعالیتهای تولیدی

در بخش کشاورزی ،وابستگی زیاد آن به طبیعت و شرایط کنترلناپذیر و

گاهی پیشبینیناشدنی محیطی است؛ بنابراین تولید کشاورزی در شرایط

طبیعی ،یکی از پرمخاطرهترین فعالیتهای اقتصادی بهشمار میآید (.)18
از این رو ،بقا و ماندگاری فعالیتهای تولیدی در بخش کشاورزی ،نیازمند

حمایتهای جدی از تولیدکنندگان و سرمایهگذاران این بخش است .در میان
سیاستهای مختلف حمایتی« ،بیمه کشاورزی» ،به عنوان راهکاری سودمند

شد .روایی پرسشنامه پژوهش هم ،از راه نظرسنجی جمعی از استادان

و مناسب برای رویارویی با این خطرها ،همواره مورد توجه و تأکید بوده است.

سنجش پایایی پرسشنامه نیز ،با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ برای

خطرپذیری ،بهترین برنامههای مدیریتی و راهبردهای پایدار را بهکار گیرند

رشته ترویج و توسعه کشاورزی دانشگاه تبریز مورد ارزیابی قرار گرفت.
 25پرسشنامه تکمیلشده در پیشآزمون ،به میزان  88صدم بهدست آمد.

بیمه کشاورزی ،به کشاورزان کمک میکند تا به منظور کاهش ریسک یا

( .)14به دیگر سخن ،بیمه کشاورزی ،بهعنوان جانشین و گاهی مکمل

در مجموع ،نتایج بهدستآمده از تحلیل همبستگی نشان داد که میان

روشهای سنتی ،مانند کشت همزمان (توأم) ،تنوع تولید در مزرعه و قیمت

به شرکت بیمه ،رضایت از کارشناس بیمه ،سطح زیرکشت بیمهشده،

از نظر ماهیتی نیز ،بیمه کشاورزی در واقع نوعی فناوری بهشمار میآید

ِ
رعایت حقوق بیمهگذاران ،موفقیت در پرداخت غرامت ،دسترسی
متغیرهای
رویارویی با خشکسالی ،هزینه شالیکاری ،شرکت در کالسهای ترویجی و
مالقات مروجان با کشاورزان ،همگی با سرمایه نمادین بهدستآمده (کسب

شده) از راه بیمه کشاورزی ،همبستگی مثبت و معنیداری وجود دارد .نتایج

برگرفته از تحلیل رگرسیون هم نشان داد که متغیرهای شرکت در کالس
ترویجی بیمه کشاورزی ،مالقات با مروجان بیمه کشاورزی ،رعایت حقوق
بیمهگذار ،موفقیت شرکت بیمه در پرداخت غرامت ،میزان درامد ساالنه

شالیکاری ،رضایت از کالسهای ترویجی بیمه کشاورزی ،رضایت بیمهگذار
از زمان پرداخت خسارت ،رضایت از میزان حقبیمه کشاورزی و سابقه

شالیکاری ،بیشترین تأثیر را در بهدست آوردن یا کسب سرمایه نمادین از راه

بیمه کشاورزی دارند؛ بهگونهای که میتوانند  72/2درصد از تغییرات متغیر
وابسته (سرمایه بهدستآمده از راه بیمه) را تبیین کنند.

کلیدواژهها:

بیمه کشاورزی ،سرمایه نمادین ،شالیکاران ،شهرستان بهشهر.
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مقدمه

بخش کشاورزی ،از اهمیت بسیاری در اقتصاد جهانی برخوردار است؛ زیرا

* کارشناسارشد توسعه روستایی دانشگاه تبریز ( نویسنده مسئول)
** استادیار گروه ترویج و توسعه روستایی دانشگاه تبریز

تضمینی ،از جمله ابزارهای مؤثر در مدیریت ریسک بخش کشاورزی است.
که برای کاهش ریسکگریزی کشاورزان و در نتیجه ،افزایش کارایی آنها در

راستای بهرهگیری بهینه از عوامل تولید و گرایش بیشتر به سرمایهگذاری در
فعالیتهای کشاورزی ،پدید آمده است (.)19

بهطور کلی ،بیمه را میتوان بر اساس استناد به بسیاری از متون و قوانین
بیمهای ،چنین تعریف کرد« :بیمه 1قراردادی است که بهموجب آن ،یک طرف

قرارداد ،بهنام بیمهگر متعهد میشود که در برابر دریافت حقبیمه در
3

2

صورت روی دادن یا وقوع حادثه که موضوع قرارداد ،پوشش ریسک آن
است؛ مبلغی به طرف دیگر بهنام بیمهگذار بپردازد» ( .)6در این راستا ،بیمه
4

کشاورزی ،نوع خاصی از بیمه اموال است که در مزارع کشاورزی کاربرد دارد.
ماهیت تخصصی این نوع بیمه نیز بدین گونه است که شرکتهای بیمه فعال

در بازار ،یا به واحدهای تجاری کشاورزی اختصاص یافتهاند و یا به بنگاههایی

که در آن تخصص دارند ،تعهد میسپارند ( .)15در واقع ،بیمه کشاورزی،

روش و سیاستی پرهزینه برای انتقال ریسک از کشاورزان به دولتها و یا دیگر
1- Insurance
2- Insurer
3- Premium
4- Insured

رهـاورد دانـش و پژوهـش (مقـالههای علـمی)

کارکرد بیمه کشاورزی در دستیابی شالیکاران به سرمایه نمادین
مؤسسههای بیمه است .همچنین ،بیمه کشاورزی ،سازوکاری برای مشارکت

نقش بیمه را در راهبردهای کاهش ریسک ،تشویق در بهکارگیری محصوالت

به مؤسسههای بیمهکننده دولتی و خصوصی میشود .بیمه کشاورزی

تولید ،مؤثر دانستهاند (.)17

در ریسک بهشمار میآید که در عمل موجب انتقال ریسک از بیمهگذاران

در مفهوم گستردهتر ،نوعی تأمین پوشش حمایتی برای انواع محصوالت
کشاورزی در برابر خسارتهای برگرفته از سوانح طبیعی و حوادث قهری است
( 9و  .)16در مجموع باید گفت ،بیمه کشارزی (بویژه بیمه محصوالت) ،از
اهمیت خاصی برای نظام سیاستگذاری بخش کشاورزی برخوردار است.

پیشینه پژوهش

زیستفناوری ،باالبردن انگیزه کشاورزان در تولید ،حفظ کسبوکار و افزایش

از دیگرسو ،بر اساس نظریه بوردیو 7جامعهشناسان فرانسوی« ،سرمایه»،

یکی از مهمترین نهادههای تولید است که در انواع مختلف خود یعنی:

سرمایههای اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی و نمادین ،اهمیت بسزایی در

افزایش سطح تولید و فعالیتهای اقتصادی و در نتیجه ،افزایش بهرهوری

دارد .در واقع ،سرمایه ،یکی از چهار عامل شناختهشده تولید ،در کنا ِر

زمین ،کار ،و سازمان و مدیریت است ( .)1این در حالی است که در بخش

همتی ( ،)1384در پژوهشی با عنوان« :نقش بیمه محصوالت کشاورزی در

کشاورزی ،سرمایه و سرمایهگذاری ،عنصر کلیدی رشد و توسعه برشمرده

مالی اندک کشاورزان و دسترسی نداشتن آنان به پوششهای کامل بیمهای،

سطح بهرهوری نهادههای تولید خواهد شد ( .)12در همین راستا ،یکی از

توسعه بخش کشاورزی» ،نشان داد که ناآگاهی کشاورزان از بیمه ،توان

نیاز و بایستگی دخالت دولت را در این زمینه ،بویژه تأمین مالی خسارتهای
فاجعهآمیز ،گریزناپذیر میکند ( .)14در پژوهش دیگری ،مهرابی بشرآبادی و
همکاران ( ،)1388نشان دادند که غرامتهای پرداختی صندوق بیمه کشاورزی و

تسهیالت اعطایی بانک کشاورزی ،اثر مثبت و معنیداری بر رشد زیربخشهای

زراعت و باغبانی داشته است ( .)10تاجالدینی و همکاران ( )1394نیز ،با
بررسی تأثیر بیمه کشاورزی بر وضعیت اقتصادی ،اجتماعی ،سبک زندگی و

معیشت گندمکاران نشان دادند که میان دو گروه بیمهگذار و غیربیمهگذار

(پذیرنده و نپذیرنده بیمه) ،از نظر مهارت اقتصادی ،میزان درامد ،پسانداز،
تسهیالت بانکی ،دسترسی به منابع اطالعاتی و خدماتی همگانی ،آموزش،
دانش و اطالعات ،اعتماد اجتماعی و وضعیت تأهل ،اختالف معنیداری وجود
داشته است ( .)5همچنین ،ادواردز ،)2006( 5در پژوهشی در ایالت آیوای

میشود .از سویی ،کمبود سرمایه در بخش کشاورزی ،باعث پایین آمدن

سرمایههای مهم در بخش کشاورزی« ،سرمایه نمادین » است .سرمایه
8

ر
نمادین ،سود یا منفعتی است که در برابر رضایت ،ارزش و لذت در براب ِ
انجام فعالیتی برای فرد ،ایجاد میشود .بهطور کلی ،فرض بر این است که
کشاورزان بهطور معمول ،برای انتخاب و تصمیمگیری در مورد بهکارگیری و

یا انجام روشهای مختلف کشاورزی ،بر اساس ارزیابیهای شخصی خود از

میزان سودآوری و منافع دستیافتنی (قابل کسب) سرمایه نمادین در برابر

اجرای این روشها ،اقدام میکنند .به دیگر سخن ،زمانی که تعیینکنندههای

سرمایه ،به تغییر و تحوالتی در درون ذهن فرد میانجامد؛ ممکن است

عوامل کنترلکننده همچون سازههای اقتصادی ،ساختاری و حمایتی برای

آسان یا دشوار شدن انجام رفتار ،پدیدار شوند ( .)11در واقع ،مجموعهای از
ابزارهای نمادین حیثیت ،احترام و شایستگیها یا قابلیتهای فردی در رفتارها

امریکا که هرساله با خسارتهای چشمگیری به محصوالت زراعی (اغلب ذرت)

(کالم و کالبد) است که فرد در اختیار دارد« .سرمایه نمادین» ،جزئی از

در پدید آمدن یک شبکه امنیتی مالی در خسارتهای شدید تولیدات کشاورزی

ارزش گذاردن است ( .)7به دیگر سخن ،با وجود سرمایه نمادین به همراه

روبهروست ،نتیجه گرفت که انواع بیمه محصوالت کشاورزی ،نقش مهمی
دارد .سامنر و همکاران ،)2010( 6بر این باورند که طراحی و پیادهسازی برنامه

بیمه محصوالت ،بدون تولید بالقوه محصول ،مشکلساز است .همچنین،

سرمایه فرهنگی است و به معنای توانایی مشروعیت دادن ،تعریف کردن و

میزان بسندهای از کنترل رفتاری ،نمایان شدن یا بروز رفتار پایدار مدیریت

ریسک به همراه بیمه محصوالت کشاورزی مطرح میشود .بنابراین برای
عوامل کنترلکننده رفتار ،باید به این عوامل نیز توجه شود.
بررسی تأثیر
ِ

از آنجا که بیمه کشاورزی طی چند سال اخیر ،یا چالشهایی از جمله رکود

روبهرو شده و در زمینه پرداخت غرامتها ،تأثیر منفی روی خودباوری یا اعتماد

به نفس و حفظ جایگاه بهرهبرداران بخش کشاورزی گذاشته؛ گرایش به
بیمه و بیمهپذیری تولیدکنندگان کشاورزی نیز ،کاهش یافته است .نظر

به اینکه بیمه کشاورزی بهعنوان نوعی سرمایه نمادین در سطوح سرمایه
اقتصادی ،سرمایه اجتماعی و سرمایه فرهنگی دارای اهمیت است ،باید به
مفهوم سرمایه نمادین در جهت ارزشگذاری بهرهبرداران بخش کشاورزی

و بهدست آوردن (کسب) رضایت آنها در راستای تأمین امنیت تولیدات

کشاورزی و کاهش ریسکپذیری ،توجه کرد .بنابراین ،یکی از راههای جذب

ِ
تقویت سرمایه نمادین در آنهاست.
بیمهگذاران بخش کشاورزی ،بهبود و
در همین راستا ،در پژوهش پیشرو با توجه به کارکردها و اثرگذاریهایی که

بیمه میتواند در بخش کشاورزی داشته باشد ،تالش شده است تا بررسی

شود که آیا ایجاد سرمایه نمادین و رضایت در کشاورزان میتواند آنها را به
سمت و سوی بیمه گرایش دهد؟ در این راستا ،بررسیها نشان میدهد که
طی سالهای اخیر ،دهستان میانکاله شهرستان بهشهر ،به رغم دارا بودن

سطح زیرکشت باال ،با افت و کاهش سطح بیمهپذیری
کشاورزان پیشرو و
ِ

محصوالت کشاورزی بهرهبرداران روبهرو شده و ارزشمندی پیشین بیمه برای

آنها کاهش یافته است .از همین رو ،هدف از انجام پژوهش پیشرو ،تبیین
کارکرد بیمه در بهدست آوردن یا کسب سرمایه نمادین شالیکاران دهستان
میانکاله شهرستان بهشهر استان مازندران ،در نظر گرفته شده است.

5- Edwards
6- Sumner et al.
7- Bourdieu
8- Symbolic Capital
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روشها و ابزارهای پژوهش

بهدستآمده از بیمه کشاورزی ،رابطه وجود دارد.

این پژوهش ،به روش توصیفی -همبستگی با بهرهگیری از تحلیل رگرسیونی

 -4میان ویژگیهای زراعی شالیکاران مورد بررسی ،با سرمایه نمادین

میانکاله شهرستان بهشهر بودند که در  11روستا سکونت داشتند .با توجه به

 -5میان ویژگیهای خدمات شرکت بیمه با سرمایه نمادین بهدستآمده از

بهدستآمده از بیمه کشاورزی ،رابطه وجود دارد.

انجام شده است ( .)3جامعه آماری مورد بررسی ،شالیکاران بیمهشده دهستان

بیمه کشاورزی ،رابطه وجود دارد.

حجم جامعه و با استفاده از جدول کرجسی و مورگان ،تعداد  111نفر از آنها با

اطالعات مورد نیاز نیز ،با بهرهگیری از ابزار پرسشنامه جمعآوری شد که

روش نمونهگیری تصادفی چندمرحلهای بهعنوان نمونه انتخاب شدند و برای

دربردارنده پرسشهای باز و بسته (با استفاده از طیف لیکرت) بود .همه

تعداد  105نفر که در دسترس بودند ،پرسشنامه ،ارائه و تکمیل شد .فرضیههای

پرسشنامهها هم به صورت مصاحبه حضوری با شالیکاران بیمهکننده محصول

پژوهش نیز ،دربردارنده موارد زیر بود:

 -1میان ویژگیهای فردی شالیکاران مورد بررسی ،با سرمایه نمادین

خود در روستاهای دهستان میانکاله ،تکمیل شدند .روایی پرسشنامه نیز ،از راه

 -2میان ویژگیهای حرفهای شالیکاران مورد بررسی ،با سرمایه نمادین

مورد ارزیابی قرار گرفت .سنجش پایایی پرسشنامه هم ،با استفاده از ضریب

 -3میان ویژگیهای اقتصادی شالیکاران مورد بررسی ،با سرمایه نمادین

شماره  ،1بهدست آمد.

نظرسنجی جمعی از استادان رشته ترویج و توسعه کشاورزی دانشگاه تبریز،

بهدستآمده (کسب شده) از بیمه کشاورزی ،رابطه وجود دارد.

آلفا کرونباخ برای  25پرسشنامه تکمیلشده در پیشآزمون ،به شرح جدول

بهدستآمده از بیمه کشاورزی ،رابطه وجود دارد.

جدول شماره  :1مقدار آلفای کرونباخ بخشهای مختلف پرسشنامه
ردیف

نام مجموعه گویهها

نوع سنجش

ضریب آلفای کرونباخ

1

رضایت از حقبیمه

طیف لیکرت  5گزینهای

0/84

2

سرمایه نمادین بهدست آمده از بیمه

طیف لیکرت  5گزینهای

0/87

3

رضایت از خدمات شرکت بیمه

طیف لیکرت  5گزینهای

0/90

4

0/88

کل پرسشنامه
برگرفته از :یافتههای پژوهش

اطالعات جمعآوریشده ،پس از کدگذاری با استفاده از نرمافزار ( SPSSنسخه

(جدول شماره  )2نشان میدهد که  5/7درصد از شالیکاران ،کمتر از  30سال،

تبیین نقش و میزان اثرگذاری متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته میزان

 51-60سال و  15/2درصد باالتر از  61سال ،سن دارند .به دیگر سخن ،بیشترین

 25/7درصد بین  31 - 40سال 28/6 ،درصد بین  41 - 50سال 24/8 ،درصد بین

 )22مورد تجزیهوتحلیل آماری قرار گرفت .در این راستا ،تجزیهوتحلیل با هدف

فراوانی سنی ،مربوط به گروه سنی  ،41 – 50و کمترین فراوانی نیز ،مربوط به

سرمایه نمادین بهدستآمده از بیمه کشاورزی ،انجام شد.

گروه سنی کمتر از  30سال بوده که تنها  5/7درصد از کل شالیکاران بیمهشده

یافتههای پژوهش و بحث

را به خود اختصاص داده است .همچنین ،میانگین سنی شالیکاران بیمهشده،

الف) سن

 47/83سال است.

نتایج برگرفته از توزیع فراوانی شالیکاران بیمهشده بر اساس سن تقویمی

جدول شماره  :2توزیع فراوانی پاسخگویان بر اساس سن
گروههای سنی

فراوانی

درصد فراوانی

کمتر از  30سال

6

5/7

 31-40سال

27

25/7

 41-50سال

30

28/6

 51-60سال

26

24/8

باالتر از  61سال

16

15/2

جمع

105

100

بیشینه=  81سال

میانگین (سال)

47/83

کمینه=  20سال
برگرفته از :یافتههای پژوهش
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12/22

مد=  47سال

رهـاورد دانـش و پژوهـش (مقـالههای علـمی)

کارکرد بیمه کشاورزی در دستیابی شالیکاران به سرمایه نمادین
ب) سطح زیرکشت برنج

( 25/71درصد) دارای سطح زیرکشت  2/1تا  4هکتار 15 ،نفر از پاسخگویان

جدول شماره  ،3توزیع فراوانی پاسخگویان را بر اساس سطح زیرکشت برنج

( 14/28درصد) دارای سطح زیرکشت  4/1تا  6هکتار و  20نفر از پاسخگویان ،دارای

از کشاورزان پرسیده شد که به ترتیب ،کمترین و بیشترین سطح زیرکشت برنج،

شالیکاران بیمهشده ،کمتر از  4هکتار زمین داشتهاند .به دیگر سخن ،چنانچه

سطح زیرکشت بیش از  6/1هکتار بودند .این یافته نشان میدهد که  60نفر از

نشان میدهد .برای سنجش این متغیر ،میزان کل زمینهای شالیکاری هر یک

سطح زیرکشت را یکی از مؤلفههای تأثیرگذار بر وضعیت اقتصادی شالیکاران

برابر با  1و  20هکتار بود .همچنین ،متوسط سطح زیرکشت برنج نیز ،برابر با

بهشمار آوریم،؛ این مقدار ،نمایانگر وضعیت اقتصادی نامناسب کشاورزان

 4/33هکتار ( )SD=3/32بهدست آمد .نتایج نشان میدهد که حدود  43نفر

جامعه مورد بررسی است.

از پاسخگویان ،دارای سطح زیرکشت کمتر از  2هکتار 27 ،نفر از پاسخگویان

جدول شماره  :3توزیع فراوانی پاسخگویان بر اساس سطح زیرکشت برنج
سطح زیرکشت (هکتار)

فراوانی

درصد فراوانی

تا  2هکتار

43

40/95

2/1-4

27

25/71

4/1- 6

15

14/28

6/1-8

7

6/66

8/1-10

10

9/52

بیش از 10

3

2/85

جمع

105

99/97

میانگین 4/33 :هکتار

انحراف معیار3/32 :

کمینه 1 :هکتار

بیشینه 20 :هکتار

برگرفته از :یافتههای پژوهش

پ) رویارویی با خشکسالی

که ضرورت وجودی بیمه محصول برای شالیکاران ،موضوعی محسوس و حاد

با توجه به یافتههای ارائه شده در جدول شماره  ،4حدود  56/2درصد از

است .برای آن دسته از کشاورزانی که بهطور مستقیم با مشکل روبهرو نشدهاند

درصد دیگر ،در این زمینه ،مشکل روی نداده است .این یافته ،نشان میدهد

دریافت غرامت ،گرایش به خرید بیمه وجود دارد.

پاسخگویان ،طی سه سال اخیر با مشکل خشکسالی روبهرو شده و برای 43/8

نیز ،به پیروی از تجربه دیگران و مشاهده خسارتهای برگرفته از خشکسالی و

جدول شماره  :4توزیع فراوانی پاسخگویان در زمینه رویارو شدن با خشکسالی در سه سال اخیر
رویارویی با خشکسالی طی سه سال اخیر

فراوانی

درصد فراوانی

بله

59

56/2

خیر

45

43/8

جمع

105

100

برگرفته از :یافتههای پژوهش

ت) نوع بیمه انتخابشده

نفر از پاسخگویان (برابر با  3/8درصد) گزینه ارزش تولید و  9نفر از پاسخگویان

جدول شماره  ،5توزیع فراوانی پاسخگویان را بر اساس نوع بیمه انتخابشده،

(برابر با  8/6درصد) گزینه تضمین تولید را برای بیمه کردن محصول خود

عمومی را برای بیمه محصول خود انتخاب کردهاند .این یافته نشان میدهد که

به نظر میرسد که کشاورزان ،از کارکرد ،ماهیت و اهمیت این نوع از خدمات

نشان میدهد .برپایه یافتهها 92 ،نفر از پاسخگویان (برابر با  87/6درصد) ،گزینه
گزینه انتخاب بیمه عمومی در میان شالیکاران مورد بررسی ،از اهمیت بیشتری
برخوردار بوده و مورد استقبال قرار گرفته است .از سویی ،نتایج نشان داد که 4

برگزیدهاند .با توجه به تعداد اندک خرید بیمههای ارزش تولید و تضمین تولید،
بیمه ،اطالع ندارند و از همینرو یا به هر دلیل محتمل دیگر ،ضرورت تبلیغ و
ترویج در این زمینه ،بخوبی احساس میشود.
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جدول شماره  :5توزیع فراوانی پاسخگویان بر اساس نوع بیمه انتخابشده
گزینه انتخابی بیمه

فراوانی

درصد فراوانی

عمومی

92

87/6

ارزش تولید

4

3/8

تضمین تولید

9

8/6

جمع

105

100

برگرفته از :یافتههای پژوهش

ث) رضایت از حقبیمه

تنها  5نفر (برابر با  4/8درصد) در حد زیاد ،رضایت داشتند .این یافته نمایان

پیرامون توزیع فراوانی پاسخگویان در
یافتههای ارائهشده در جدول شماره ،6
ِ

میکند که بیشتر شالیکاران بیمهشده از میزان حقبیمه ،رضایت بایسته را

نشان میدهد؛ تعداد  59نفر از پاسخگویان (برابر با  56/2درصد) ،رضایت خود

دالیل را باید در ارتباط با وضعیت اقتصادی مردم و میزان سطح زیرکشت آنها

زمینه رضایت از حقبیمه که بر اساس طیف لیکرت اندازهگیری شده است،

ندارند .البته دالیل این موضوع ،میتواند متفاوت و متنوع باشد .یکی از این

از حقبیمه را در سطوح کم و خیلیکم بیان کردهاند .این در حالی است که

جستجو کرد.

جدول شماره  :6توزیع فراوانی پاسخگویان در زمینه رضایت از حقبیمه
رضایت از حقبیمه

فراوانی

درصد فراوانی

خیلی کم

16

15/2

کم

43

41

تا حدودی

41

39

زیاد

5

4/8

جمع

105

100

برگرفته از :یافتههای پژوهش

ج) تشکیل کالس ترویجی بیمه

بوده و به نظر میرسد ،اطالعرسانی الزم در این زمینه ،مناسب نبوده است .این

جدول شماره  ،7توزیع فراوانی شالیکاران بیمهشده را در زمینه تشکیل کالس

استدالل از آن رو مطرح است که در روستاها ،اغلب افراد از جریان امور ،اطالع

شالیکاران ( 67/6درصد) در پاسخ به پرسش درباره تشکیل کالس ترویجی،

بهطور معمول ،باالست .در این مورد بخصوص ،شاید بتوان گفت که شرکتهای

ترویجی بیمه در روستا نشان میدهد .چنانکه مشاهده میشود 71 ،نفر از

نسبی و مناسبی دارند؛ زیرا محیط روستا کوچک بوده و سرعت جریان اطالعات،

اعالم کردهاند که کالسهای ترویجی در زمینه بیمه محصوالت کشاورزی،

برگزارکننده ،بهصورت گزینشی بر اساس میزان سطح سواد ،رفتار خرید بیمه و

تشکیل شده است .از سویی ،تعداد  34نفر نیز پاسخ منفی دادهاند که از

مانند آنها ،عمل کرده باشند.

امون برگزاری کالسهای ترویجی ،نکتهای شایان توجه
نظر آسیبشناسی پیر
ِ

جدول شماره  :7توزیع فراوانی پاسخگویان در زمینه تشکیل کالس ترویجی بیمه در روستا
تشکیل کالس ترویجی بیمه

فراوانی

درصد فراوانی

بله

71

67/6

خیر

34

32/4

جمع

105

100

برگرفته از :یافتههای پژوهش

چ) شرکت در کالسهای ترویجی بیمه

برپایه اطالعات بهدستآمده (جدول شماره  ،)8تعداد  71نفر از بیمهگذاران،

20

شدن کالسهای ترویجی با موضوع یا زمینه بیمه کشاورزی اطالع
از تشکیل
ِ

داشتند .توزیع فراوانی پاسخگویان در این باره نیز ،در جدول شماره  8مشخص

رهـاورد دانـش و پژوهـش (مقـالههای علـمی)

کارکرد بیمه کشاورزی در دستیابی شالیکاران به سرمایه نمادین
شده است .برپایه یافتهها 91/5 ،درصد از پاسخگویان ،در کالسهای ترویجی

این ،در زمینه دالیل احتمالی ،میتوان به زمان نامناسب برگزاری و رخدادن

از برگزاری ،در آن کالسها شرکت نکردهاند .این نکته ،نشان میدهد که گاهی

برگزارکنندگان کالسها ،راهکارها یا تمهیدهای الزم را بهکارگیرند تا همه ذینفعان

مربوط به بیمه محصوالت کشاورزی شرکت داشتهاند و تنها  6نفر ،بهرغم اطالع

مشکلهای فردی برای حضور در کالس ،اشاره کرد که به هر روی بهتر است که

افراد با وجود اطالع از برگزاری کالسها ،نمیتوانند در آن شرکت کنند .هر چند

بتوانند تا حد ممکن ،از آن بهرهمند شوند.

در این پژوهش ،میزان شرکت نکردن افراد ،حدود  8/5درصد است .با وجود

جدول شماره  :8توزیع فراوانی پاسخگویان در زمینه شرکت در کالس ترویجی بیمه
شرکت در کالس ترویجی بیمه

فراوانی

درصد فراوانی

بله

65

91/5

خیر

6

8/5

جمع

71

100

برگرفته از :یافتههای پژوهش

ح) مالقات با مروج بیمه کشاورزی

نشان میدهد که سطح دیدارها یا مالقاتهای شالیکاران بیمهشده با مروج

بررسی نتایج برگرفته از جدول شماره  ،9در زمینه تعداد دفعات دیدار یا

بیمه محصوالت کشاورزی در یک ماه ،بسیار پایین بوده است .به طور کلی،

از شالیکاران بیمهشده مورد مطالعه ( 79درصد) ،در سطح کم و خیلی کم،

ماهیت فعالیت در زمینه فروش بیمه ،ناهمخوانی (منافات) دارد و از آنجا

مالقات شالیکاران با مروج بیمه کشاورزی طی یک ماه ،نشان داد که  83نفر

اندک بودن دیدارهای مروجان با کشاورزان برای فروش خدمات بیمه ،با

با مروج بیمه کشاورزی ،دیدار داشتهاند 15 .نفر از شالیکاران ( 14/3درصد)

که بیمه برای اغلب شالیکاران ،نیازی محسوس برشمرده نمیشود؛ بنابراین

نیز ،تعداد دفعات مالقات با مروج بیمه را طی یک ماه ،در حد متوسط بیان

دوچندان شرکتهای بیمهگذار (صندوق بیمه کشاورزی و نمایندگیها و
فعالیت
ِ

کردهاند .این در حالی است که فقط  7نفر از پاسخگویان ( 6/7درصد) ،تعداد

کارگزاریهای آن) را طلب میکند تا افراد (کشاورزان) به استفاده از خدمات بیمه

دفعات مالقات با مروج بیمه را در سطح زیاد در نظر گرفته بودند .این نتایج

کشاورزی ترغیب شوند.

جدول شماره  :9توزیع فراوانی پاسخگویان بر اساس تعداد دفعات دیدار با مروج بیمه کشاورزی طی یک ماه
مالقات با مروج بیمه

فراوانی

درصد فراوانی

زیاد ()6-7

7

6/7

متوسط ()4-5

15

14/3

کم ()2-3

26

24/8

خیلی کم ()1

57

54/2

جمع

105

100

برگرفته از :یافتههای پژوهش

خ) اولویتبندی گویههای سرمایه نمادین بهدستآمده از راه بیمه

بهطور واقعی درک نشده است .برای مثال ،اشاره به افزایش آرامش روحی و

در این پژوهش ،بهمنظور سنجش میزان سرمایه نمادین بهدستآمده (کسب

نمونه درست یا مصداق آن را ارائه داد؛ ولی وضعیت روانی فرد را میتوان گوا ِه

همانگونه که در جدول شماره  10مشاهده میشود؛ بهترتیب ،گویههای:

کشاورزی در تعدیل خسارتها نیز ،میتواند ابزاری برای بهدست آوردن خوشنامی

کشاورزی

شده) از راه بیمه کشاورزی از دیدگاه پاسخگویان ،از  12گویه استفاده شد.

«افزایش آرامش روحی و روانی کشاورز»« ،جلب توجه بیشتر از سوی دیگر

کشاورزان» و «حفظ ارزش و جایگاه اجتماعی کشاورز» ،از بیشترین رتبه؛

و گویههای« :افزایش حس مسئولیتپذیری در کشاورز»« ،افزایش اعتماد

نسبت به خدمات دولتی» و «افزایش ارتباط با مروجان و کارشناسان بیمه»،
از کمترین رتبه از دیدگاه پاسخگویان ،برخوردار شدهاند .در تحلیل گواهها یا

نمونههای درست (مصادیق) سرمایه نمادین بهدستآمده ،باید بپذیریم که
متاسفأنه هنوز ارزش وجودی بیمه از دیدگاه سرمایه نمادین در میان شالیکاران

روانی کشاورز ،حالت یا پدیدهای است که نمیتوان بهطور قطعی و عینی،

کار ِ
کرد بیمه در این زمینه دانست .از دیدگاهی دیگر ،موفقیت برگرفته از بیمه

(کسب اشتهار) و توجه دیگران به شالیکاران استفادهکننده از خدمات بیمه

باشد .همچنین موضوع تداوم فعالیت کشاورزی برای تبیین و بهبود جایگاه
اجتماعی کشاورز هم ،ابزاری کارامد بهشمار میآید .از سویی ،بیمه کشاورزی با

تأمین خسارتهای محتمل و جبران بخشی از توان تحمل ریسک ،باعث میشود
تا کشاورزان بتوانند به اجرای نقشهای اجتماعی خود ادامه دهند و رخدادن

خسارت ،به آسیبپذیری بیشتر کشاورزان نینجامد.
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جدول شماره  :10توزیع فراوانی پاسخگویان در زمینه بهدست آوردن (کسب) سرمایه نمادین از راه بیمه کشاورزی

خیلی

گویههای سرمایه نمادین

افزایش آرامش روحی
و روانی کشاورز

حفظ عزتنفس کشاورز
هنگام رخدادن خطر

جلب توجه بیشتر از سوی
کشاورزان دیگر

حفظ ارزش و جایگاه اجتماعی
کشاورز

افزایش ارتباطات و همکاری
میان کشاورزان

افزایش اعتماد نسبت به
خدمات دولتی

کمک به استمرار
تولید برنج

ایجاد عدالت اجتماعی
میان کشاورزان

افزایش دانش کشاورزی
برای کنترل خطر

افزایش ارتباط با مروجان و

کارشناسان بیمه کشاورزی
حفظ اعتماد به نفس در مراحل
مختلف کشاورزی

افزایش حس مسئولیتپذیری
در کشاورز

کم

کم

تا

حدودی

زیاد

خیلی
زیاد

فراوانی

0

7

52

30

16

درصد

0

6/7

49/5

28/6

15/2

فراوانی

0

30

52

17

6

درصد

0

28/6

49/5

16/2

5/7

فراوانی

0

20

26

41

18

درصد

0

19

24/8

39

17/1

فراوانی

0

27

47

22

9

درصد

0

25/7

44/8

21

8/6

فراوانی

6

44

43

11

1

درصد

5/7

41/9

41

10/5

0/9

فراوانی

8

52

36

9

0

درصد

7/6

49/5

43/3

8/6

0

فراوانی

9

43

36

16

1

درصد

8/6

41

43/3

15/2

0/9

فراوانی

15

39

38

13

0

درصد

14/3

37/1

36/2

12/4

0

فراوانی

11

43

35

12

4

درصد

10/5

41

33/3

11/4

3/8

فراوانی

16

39

37

12

1

درصد

15/2

37/1

35/2

11/4

0/9

فراوانی

11

40

34

16

4

درصد

10/5

38/1

32/4

15/2

3/8

فراوانی

18

46

26

9

6

درصد

17/1

43/8

24/8

8/6

5/7

میانگین

انحراف

3/59

0/83

1

2/99

0/82

4

3/54

0/99

2

3/12

0/89

3

2/59

0/79

6

2/43

0/75

10

2/59

0/88

6

2/46

0/88

8

2/57

0/95

7

2/45

0/92

9

2/63

0/99

5

2/41

1/05

11

حسابی

معیار

رتبه

برگرفته از :یافتههای پژوهش

د) رابطه میان ویژگیهای فردی با سرمایه نمادین بهدستآمده

نتایج ارائه شده در جدول شماره  ،11نشان میدهد که میان متغیرهای سن و

تعداد افراد خانوار با سرمایه نمادین بهدستآمده (کسب شده) ،همبستگی

معنیداری وجود ندارد؛ ولی میان متغیرهای سطح تحصیالت (r = 0/302

) و سابقه فعالیت شالیکاری ( ) r = 0/236با سرمایه نمادین بهدستآمده

22

از راه بیمه کشاورزی ،همبستگی مثبت و معنیداری در سطح اطمینان 99
درصد وجود دارد .به دیگر سخن ،شالیکارانی که از سطح تحصیالت و سابقه

فعالیت شالیکاری بیشتری برخوردارند ،دارای میزان بیشتری سرمایه نمادین
بهدستآمده از راه بیمه کشاورزی هستند.

رهـاورد دانـش و پژوهـش (مقـالههای علـمی)

کارکرد بیمه کشاورزی در دستیابی شالیکاران به سرمایه نمادین
جدول شمار  :11آزمون همبستگی میان ویژگیهای فردی و سرمایه نمادین
متغیر

سرمایه نمادین

متغیر

ضریب همبستگی

سطح معنیداری

سن

- 0/014

0/884

سطح تحصیالت

**0/302

0/000

تعداد افراد خانوار

- 0/140

0/552

سابقه فعالیت شالیکاری

**0/236

0/000

** معنیداری با  99درصد اطمینان
برگرفته از :یافتههای پژوهش

ذ) رابطه میان ویژگیهای حرفهای با سرمایه نمادین بهدستآمده

جدول شماره  ،12همبستگی میان ویژگیهای حرفهای و سرمایه نمادین

کالسهای ترویجی ( ) r = 0/245و رضایت از کالسهای ترویجی برگزارشده
( ) r =0/255با متغیر سرمایه نمادین بهدست آمده ،همبستگی مثبت و

بهدستآمده از راه بیمه کشاورزی را نشان میدهد .بر اساس تجزیهوتحلیل

معنیداری وجود دارد .این یافته نشان میدهد ،شالیکارانی که در کالسهای

از راه بیمه کشاورزی ،همبستگی وجود ندارد؛ ولی میان متغیرهای شرکت در

نمادین بهدست آمده بیشتری برخوردار هستند.

دادهها ،میان متغیر مالقات با مروجان کشاورزی و سرمایه نمادین بهدستآمده

ترویجی بیشتری در زمینه بیمه محصوالت کشاورزی شرکت کردند ،از سرمایه

جدول شماره  :12آزمون همبستگی میان ویژگیهای حرفهای و سرمایه نمادین بهدستآمده
متغیر

سرمایه نمادین

متغیر

ضریب همبستگی اسپیرمن

سطح معنیداری

شرکت در کالس ترویجی

*0/245

0/012

رضایت از کالس ترویجی

**0/255

0/009

مالقات با مروجان کشاورزی

0/085

0/387

*معنیداری با  95درصد اطمینان  ** /معنیداری با  99درصد اطمینان
برگرفته از :یافتههای پژوهش

ر) رابطه میان ویژگیهای اقتصادی با سرمایه نمادین بهدستآمده

بیشتر به سرمایه نمادین از راه خرید خدمات بیمه کشاورزی بینجامد که آن

نتایج نگاشته شده در جدول شماره  13نشان میدهد؛ میان متغیر میزان

را باید در کنار متغیر هزینهها تحلیل کرد .در این راستا ،میزان هزینه با انحراف

معنیداری وجود ندارد؛ ولی میان متغیر میزان درامد ساالنه شالیکاری

در تأثیر روانی بیشتر متغیر درامد بر رفتار جستجو کرد؛ زیرا متغیرهای دارای

عملکرد برنج با سرمایه نمادین بهدستآمده از راه بیمه کشاورزی ،همبستگی
( ) r =0/481با سرمایه نمادین بهدستآمده از راه بیمه کشاورزی ،همبستگی

مثبت و معنیداری وجود دارد .به دیگرسخن ،شالیکارانی که در هنگام فصل

زراعی ،درامد بیشتری بهدست میآورند ،از سرمایه نمادین به دستآمده

بیشتری نیز ،برخوردارند .به تعبیر دیگر ،افزایش درامد میتواند به دستیابی

حدود  2درصد ،معنیدار نشده است که به نظر میرسد ،دلیل آن را شاید بتوان

ماهیت منفی ،میتوانند تأثیرهای منفی بیشتری نیز بر رفتار فرد (کشاورزی)
داشته باشند .به دیگر سخن ،اگر سطح خطا را باال ببریم و در سطح  10درصد
تحلیل کنیم ،آنگاه الزم است دو متغیر هزینه و درامد را در بهدست آوردن

(کسب) سرمایه نمادین ،مرتبط بهشمار آوریم.

جدول شماره :13آزمون همبستگی میان ویژگیهای اقتصادی و سرمایه نمادین بهدستآمده
متغیر

سرمایه نمادین

متغیر

ضریب همبستگی اسپیرمن

سطح معنیداری

میزان درامد ساالنه شالیکاری

*0/481

0/04

میزان هزینه ساالنه شالیکاری

0/201

0/07

عملکرد برنج

0/089

0/320

*معنیداری با  95درصد اطمینان
برگرفته از :یافتههای پژوهش
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ز) رابطه میان ویژگیهای زراعی با سرمایه نمادین بهدستآمده

( ) r =0/203با سرمایه نمادین بهدستآمده از راه بیمه کشاورزی ،همبستگی

نتایج ارائه شده در جدول شماره  ،14نشان میدهد که همبستگی معنیداری

مثبت متوسط و معنیداری وجود دارد .این یافته نشان میدهد ،شالیکارانی

نمادین بهدستآمده وجود ندارد؛ ولی بین متغیر سطح زیرکشت بیمهشده

بهدستآمده از راه بیمه نیز ،برخوردارند.

میان متغیرهای سطح زیرکشت و رویارویی با خشکسالی با متغیر سرمایه

ِ
کشت بیمهشده بیشتری دارند؛ از میزان بیشتری سرمایه نمادین
که سطح زیر

جدول شماره  :14آزمون همبستگی میان ویژگیهای زراعی و سرمایه نمادین بهدستآمده
متغیر

سرمایه نمادین

متغیر

ضریب همبستگی

سطح معنیداری

سطح زیرکشت

0/074

0/455

سطح زیرکشت بیمهشده

*0/203

0/038

رویارویی با خشکسالی

0/186

0/057

*معنیداری با  95درصد اطمینان
برگرفته از :یافتههای پژوهش

ژ) رابطه میان ویژگیهای خدمات شرکت بیمه با سرمایه نمادین

ِ
رعایت حقوق
نارضایتی بهرهبرداران باشد .از دیگر سو ،میان متغیرهای

نتایج برگرفته از جدول شماره  15نشان میدهد که میان متغیر رضایت از

شرکت بیمه ( ) r =0/195و رضایت از کارشناس بیمه ( ) r =0/333با سرمایه

معنیداری وجود ندارد .در این راستا ،نیاز به بازبینی تعرفهها ،بیش از دیگر

وجود دارد.

بهدستآمده

حقبیمه با سرمایه نمادین بهدستآمده از راه بیمه کشاورزی ،همبستگی

موارد ،به چشم میخورد و توجه و اقدام در اینباره ،شاید راهگشای مشکل

بیمهگذار ( ،) r =0/512موفقیت در پرداخت غرامت ( ،) r =0/425دسترسی به

نمادین بهدستآمده از راه بیمه کشاورزی ،همبستگی مثبت و معنیداری

جدول شماره  :15آزمون همبستگی میان ویژگیهای خدمات شرکت بیمه و سرمایه نمادین بهدستآمده
متغیر

سرمایه نمادین

متغیر

ضریب همبستگی

سطح معنیداری

رعایت حقوق بیمهگذار

**0/512

0/000

موفقیت در پرداخت غرامت

**0/425

0/000

دسترسی به شرکت بیمه

*0/195

0/047

رضایت از کارشناس بیمه

**0/333

0/001

رضایت از میزان حقبیمه

0/089

0/368

*معنیداری با  95درصد اطمینان  ** /معنیداری با  99درصد اطمینان
برگرفته از :یافتههای پژوهش

س) توانایی متغیرهای مستقل در پیشبینی سرمایه نمادین

کشاورزی» ،وارد معادله رگرسیون شدند .بر اساس میزان ضریب رگرسیون،

بهمنظور تعیین توانایی متغیرهای مستقل (ویژگیهای فردی ،حرفهای،

تأثیر را بر سرمایه نمادین بهدستآمده دارد .این یافته و مقدار عددی آن،

سرمایه نمادین بهدستآمده از راه بیمه کشاورزی ،از رگرسیون خطی

تغییر در هر یک از متغیرهای مستقل یادشده است .مقدار بتا نیز نشان

داده شده است ،از میان متغیرهای مستقل ،ده متغیر« :شرکت در کالس

است .در این رابطه ،افزایش یک واحد در میزان رضایت از کالسهای ترویجی

حقوق بیمهگذار»« ،موفقیت شرکت بیمه در پرداخت غرامت»« ،میزان درامد

بیمه کشاورزی دارد .با توجه به مقدار  ، R2این متغیرها در مجموع میتوانند،

«رضایت بیمهگذار از زمان پرداخت خسارت (غرامت)»« ،رضایت از میزان

بیمه کشاورزی) را پیشبینی کنند.

بهدستآمده از راه بیمه کشاورزی

اقتصادی ،زراعی و ویژگیهای خدمات شرکت بیمه) در پیشبینی میزان
به روش گامبهگام استفاده شد .همانگونه که در جدول شماره  16نشان

ترویجی بیمه کشاورزی»« ،مالقات با مروجان بیمه کشاورزی»« ،رعایت
ساالنه شالیکاری (به تومان)»« ،رضایت از کالسهای ترویجی بیمه کشاورزی»،
حقبیمه کشاورزی»« ،سابقه شالیکاری» و «رضایت از ارزیابی کارشناس بیمه
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متغیر «رضایت بیمهگذار از زمان پرداخت خسارت» ،با ( ،) B =7/059باالترین
نمایانگر میزان تأثیر در سرمایه نمادین بهدستآمده بر اساس یک واحد
میدهد که شدت تأثیر کدام متغیر بر سرمایه نمادین بهدستآمده ،بیشتر

بیمه کشاورزی ،بیشترین تأثیر را در وضعیت سرمایه نمادین بهدستآمده از

 52/1درصد از تغییرات متغیر وابسته (سرمایه نمادین بهدستآمده از راه

رهـاورد دانـش و پژوهـش (مقـالههای علـمی)

کارکرد بیمه کشاورزی در دستیابی شالیکاران به سرمایه نمادین
جدول شماره  :16وضعیت متغیرهای مؤثر بر میزان سرمایه نمادین بهدستآمده از راه بیمه کشاورزی
متغیر مستقل

B

Beta

T

Sig

ضریب ثابتConstant -

6/4164

-

7/734

0/000

شرکت در کالس ترویجی بیمه کشاورزی

2/364

0/229

1/944

0/055

مالقات با مروجان بیمه کشاورزی

3/416

0/279

2/716

0/008

رعایت حقوق بیمهگذار

3/621

0/258

2/248

0/027

موفقیت شرکت بیمه در پرداخت غرامت

3/238

0/243

1/999

0/049

میزان درامد ساالنه شالیکاری (به تومان)

0/034

0/185

2/458

0/016

رضایت از کالسهای ترویجی بیمه کشاورزی

3/561

0/326

2/255

0/012

رضایت بیمهگذار از زمان پرداخت خسارت

7/059

0/225

2/592

0/011

رضایت از میزان حقبیمه کشاورزی

3/304

0/211

2/640

0/010

سابقه شالیکاری

0/135

0/172

2/171

0/032

رضایت از ارزیابی کارشناس بیمه کشاورزی

1/214

0/091

0/961

0/339

Sig= 000/0

F= 10/234

Adjusted R2= 47

R2= 52/1

R= 0/722

برگرفته از :یافتههای پژوهش

نتیجهگیری و پیشنهادها

است که تبلیغ و بازاریابی مناسب در این زمینه صورت گیرد .همچنین ،سطح

این پژوهش ،با هدف بررسی کارکرد بیمه کشاورزی در بهدستآوردن یا کسب

رضایت از حقبیمه در میان شالیکاران ،در حد متوسط ارزیابی شده است که به

پذیرفت .یافتهها نشان داد که بیشتر کشاورزان ،از سطح زیرکشت کمتر از

اقتصادی آنها ،جستجو کرد .از سویی ،به علت اطالع نداشتن از برگزاری

سرمایه نمادین از سوی شالیکاران دهستان میانکاله شهرستان بهشهر ،صورت

 4هکتار برخوردارند؛ بنابراین زیربنای وضعیت اقتصادی آنها نمیتواند چندان
مناسب باشد؛ از همین رو پیشنهاد میشود که تعرفههای بیمه کشاورزی،

بازبینی و مورد بازنگری قرار گیرد .همچنین ،پدیده خشکسالی در منطقه،
پدیدهای معمول است؛ از همینرو ،بهکار بستن راهکارهایی برای ترویج و

گسترش بیمه کشاورزی ،ضرورت دارد .متأسفانه ،خرید انواع دیگر بیمهنامه
بهغیر از بیمهنامه عمومی ،در این منطقه ،معمول و فراگیر نیست و الزم

نظر میرسد ،علت آن را باید در نوع نگرش مردم به بیمه کشاورزی و وضعیت
کالسهای ترویجی ،استقبال مناسب هم صورت نمیگیرد .هر چند که ماهیت
کالس ،زمان ،چگونگی برگزاری و تناسب موضوع با نیازهای کشاورزان نیز در

این زمینه ،مؤثر است؛ ولی با این همه ،وضعیت استقبال از کالسها ،چندان
مناسب ارزیابی نمیشود .از سویی ،سطح تعامل مردم با مروج بیمه کشاورزی
هم ،در حد پایین است .از همینرو باید نسبت به افزایش تعداد مروجان بیمه و

نیز ،آسان و سادهتر کردن دسترسی شالیکاران به مروجان ،راهکارهایی بایسته
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و شایسته ،بهکار بسته شود .میزان درامد کشاورزان نیز ،با سرمایه نمادین

آیوای امریکا» .ترجمه فرزانه عظیمپور؛ فصلنامه بیمه و کشاورزی ،دوره  ،5ش

درامدزا میتواند در راستای گسترش بیمه و به دنبال آن ،افزایش سرمایه

 .3ازکیا ،م .و دربان آستانه ،ع.ا .)1382( .روش های کاربردی تحقیق .جلد اول.

به سرمایه نمادین ،بهتقریب ،همبستگی باالیی را نشان میدهد .در این زمینه،

 .4امیرنژاد ،ح ،.و عطائی سلوط ،ک« .)1392( .بررسی عاملهای مؤثر بر پذیرش

بهدستآمده ارتباط دارد؛ بنابراین ،افزایش امکان تنوع در زمینههای فعالیت

بهدستآمده ،تأثیرگذار باشد .همچنین ،خدمات شرکتهای بیمه با دستیابی
رعایت حقوق بیمهگذار ،موفقیت در پرداخت غرامت ،رضایت مردم از کارشناس

بیمه ،دسترسی آسان به خدمات بیمه کشاورزی ،هر کدام به تنهایی ،رابطه
اصل
معنیداری را نشان میدهند .از همینرو ،ارجگذاری یا تکریم بیمهگذار ،باید
ِ

اجتنابناپذیر شرکتهای بیمه باشد و پرداخت غرامت کشاورزان در اسرع زمان

و بهگونهای آسان برای آنها ،صورت گیرد .برای نمونه ،بسیاری از کشاورزان،
کارتهای اعتباری بانکی در اختیار ندارند؛ برخی نیز توان و مهارت استفاده از آنها
را برخوردار نیستند و یا امکان استفاده از دستگاههای خودپرداز برای خدمات

بانکی ،برایشان فراهم نیست؛ از این رو باید برای پرداخت غرامت ،روشهای

مناسب دیگری استفاده شود .رفتار کارشناس بیمه نیز میتواند نسبت به

ترغیب افراد به خدمات شرکتهای بیمه ،تأثیرگذار باشد؛ بنابراین پیشنهاد
میشود ،کارشناسان بیمه کشاورزی ،تا حد ممکن ،اصول اولیه ارتباطات و ترویج
را بدانند .همچنین ،جابهجایی و آمدوشد در روستاها برای خرید بیمه ،دشوار

است و برای اغلب کشاورزان نیز به دلیل باال بودن سن و گرفتاریهای کاری،

مشکلی دوچندان بهشمار میآید؛ بنابراین ،در دسترس بودن خدمات میتواند

صص .341-350

بیمه بهرهبرداران محصوالت زراعی و باغی؛ بررسی موردی :شهرستانهای ساری و
قائم شهراستان مازندران» .مجله اقتصاد کشاورزی ،جلد  ،7ش  ،1صص .29-47

 .5تاجالدینی ،س ،.اخترنژاد ،ا ،.و میرصالحپور ،م« .)1394( .بررسی تأثیر بیمه

کشاورزی بر وضعیت اجتماعی ،سبک زندگی و معیشت گندمکاران؛ پژوهش
موردی :شهرستان کهگیلویه» .فصلنامه بیمه و کشاورزی ،سال دوازدهم ،ش

.46

 .6صندوق بیمه کشاورزی .)1392( ،گزارش عملکرد صندوق بیمه کشاورزی.

 .7فکوهی ،ن .)1381(.تاریخ اندیشه و نظریههای انسانشناسی ،تهران :نشر

نی.

 .8مرکز آمار ایران .)1382( .سازمان آمار و اطالعات ایران.

 .9منفرد ،ن ،.و توکلی ک .)1392( .مبانی و اصول بیمه کشاورزی (باغی ،زراعی

و دام) .صندوق بیمه کشاورزی ،انتشارات آموزش وترویج کشاورزی،چاپ اول،
صص .23-24

 .10مهرابی بشرآبادی ،ح ،.و باغستانی ،ع ،.و شرافتمند ،ح« .)1388( .بررسی

به افزایش خرید بیمه و در نهایت ،افزایش سرمایه بهدستآمده ،اثر بگذارد .در

تأثیر بیمه محصوالت زراعی بر رشد زیربخشهای زراعت و باغبانی ایران».

دانش و آگاهی شالیکاران برای دستیابی به سرمایه نمادین مؤثر باشند ،به

 .11ناهید ن ،و کرمی ع ا« .)1391( ،تعیینکنندههای مدیریت بقایای گیاهی

مجموع ،با توجه به یافتههای پیشگفته ،پیشنهادهایی که میتوانند در افزایش
شرح زیر ارائه میشود:

فصلنامه بیمه و کشاورزی 5 :)20(6 ،تا .22

در شهرستان مرودشت» .مجله علوم ترویج و آموزش کشاورزی ایران ،جلد

 -در سطح دهستانها ،برای شرکتهای خدمات بیمه کشاورزی ،امکانات الزم

 ،8ش .1

و افزایش دیدارها یا مالقاتهای مروجان بیمه کشاورزی با شالیکاران ،فراهم

سرمایهگذاری در بخش کشاورزی ( با تأکید بر برنامه چهارم توسعه اقتصادی،

در راستای توسعه کارگاهها و کالسهای ترویجی بیمه محصوالت کشاورزی

آید تا باعث ترغیب شالیکاران به بیمه کردن محصوالت کشاورزی شود .از
سویی ،تعهد شرکتهای بیمه در راستای رعایت حقوق بیمهگذار و پرداخت
غرامت آنها در جهت دستیابی به سرمایه نمادین ،دارای اهمیت است.

 .12ورمزیاری ،ح ،.صالح ،ا ،.و مسلم زاده ،ح« .)1386( .تحلیل پتانسیل

اجتماعی و فرهنگی)» .مجموعه مقاالت ششمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی

ایران 1 ،تا .17

 .13همتی ،ع .1384 .نقش بیمه محصوالت کشاورزی در توسعه بخش

 -بایسته است که کیفیت برنامههای ترویجی درنظرگرفتهشده در راستای

کشاورزی :موانع و راهکارها .فصلنامه صنعت بیمه ،سال بیستم ،شماره ،4

افزایش یابد تا زمینه الزم برای مشارکت شالیکاران به بیمه کردن محصوالت

 .14همتی ،ف ،.ایرانیپور ،ش ،.باقرزاده ،ف ،.و اکبری ،ر« .)1386( .اهمیت بیمه

افزایش دانش و آگاهی بهرهبرداران در زمینه بیمه محصوالت کشاورزی،
کشاورزی فراهم شود.

 -شرکتهای خدمات بیمه کشاورزی ،در راستای افزایش انگیزه و ترغیب

شالیکاران به بیمه کردن محصوالت کشاورزی ،سطح و کیفیت خدمات
خود از جمله در زمینه رعایت حقوق بیمهگذار و پرداخت بموقع غرامت را
در راستای پوشش خسارتهای واردشده به کشاورزان افزایش دهند.

 -در پایان ،پیشنهاد میشود ،از سوی صندوق بیمه کشاورزی یا شرکتهای

خدمات بیمه کشاورزی(کارگزاران و نمایندگان بیمه کشاورزی) ،برای تشویق
شالیکاران به بیمه کردن زمینهای شالیزار و با توجه به رابطه مثبت میان

سطح زیرکشت بیمهشده و سرمایه نمادین بهدستآمده از راه بیمه

کشاورزی ،یک حداقل تعرفهای برای بیمه زمینهای شالیکاری تعیین شود
که با افزایش سطح زیرکشت بیمهشده از حداقل تعیینشده ،تعرفه

حقبیمه هم کاهش یابد.

منابع:

 .1اختر محققی ،م .)1385( .سرمایه اجتماعی .تهران :انتشارات مهدی اختر

محققی ،چاپ اول.

 .2ادواردز ،و« .)1387( .مدیریت ریسک با بیمه محصوالت کشاورزی در ایالت
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رهـاورد دانـش و پژوهـش (مقـالههای علـمی)

تدوین سیاستهای ارتباطی افزایش مشارکت روستاییان در توسعه روستایی...

تدوین سیاستهای ارتباطی افزایش مشارکت روستاییان
در توسعه روستایی با رویکرد اقتصاد مقاومتی
مهناز نصرالهی* ،سید جمالالدین حسینی

**

بازنگری و َرساگردانی :ح  .ر
چکیده

میرود و بیگمان یکی از وظایف برنامهریزان روستایی ،یافتن راهحل یا راهکار

دستیابی به توسعه پایدار روستایی ،نیازمند برنامهریزی ،تصمیمگیری و مدیریت

برای عمران و توسعه نواحی روستایی است .در راستای دستیابی به هدفهای

نابرابریها و ایجاد تعادل ،از راه تدوین و اجرای برنامههای گوناگون در راستای

اقتصاد مقاومتی در بهمنماه سال  1392از سوی دولت ،ضروری است که

دقیق و کارامد است .از اینرو برنامهریزان توسعه روستایی برای کاهش

دستیابی به هدفهای اقتصاد مقاومتی و توسعه پایدار روستایی تالش میکنند.
در همین راستا ،پژوهش پیشرو ،با هدف تدوین سیاستهای ارتباطی افزایش

مشارکت روستاییان با تأکید بر اقتصاد مقاومتی ،انجام شده است .مسئله
اصلی پژوهش نیز این است که چه سیاستهای ارتباطی را میتوان برای افزایش
مشارکت روستاییان تدوین کرد که به توسعه روستا و در نهایت ،توسعه ملی

در راستای دستیابی به هدفهای اقتصاد مقاومتی بینجامد .بر همین اساس،
پژوهش پیشرو ،به روش تحلیل مضمون ،با انجام مصاحبه عمیق با  11نفر از

متخصصان در بخش کشاورزی و توسعه روستایی (اعم از استادان دانشگاه،

اقتصادمقاومتی و توسعه پایدار روستایی ،با توجه به ابالغ سیاستهای کالن

جایگاه روستا و روستانشینان در اجراییشدن این سیاستها ،بویژه برای
مسئوالن تبیین شود و مورد توجه خاص قرار گیرد.

یکی از مسائل مهم در فرایند توسعه پایدار روستایی ،سازوکار انسجام ،اجماع،
ارتباطات و فعالیتهای گروهی و مشارکت ذینفعان برای انجامدادن نقش خود
در راه توسعه پایدار روستایی است .بررسی مدلهای توسعه تا دهه هشتاد

میالدی نشان میدهد که ساختار بیشتر مدلها بهصورت باال به پایین بوده و

مبتنی بر سازوکار انتقال و فشار فناوری بیرونی ،ارائه خدمات و آموزش بر

مبنای خطوط و تبادالت ارتباطی یکسویه بوده است و به هیج روی ،فرایند ارتباط

مدیران و مسئوالن و کارشناسان مسئول بخش کشاورزی و همچنین

دوسویه اثربخش و فرایند مشارکت ،در این نظام به چشم نمیخورد .تأکید

گرفته است .در نهایت ،دستهبندی در چهار حوزه اصلی« :ارتباطات میان فردی»،

و نه تنها به هدفهای توسعه بهصورت پایدار نینجامیده؛ بلکه باعث پدیدآمدن

کارشناسان رسانهای) که بهصورت روش انتخابی هدفمند برگزیده شدهاند ،انجام

«رسانههای اجتماعی جدید»« ،رسانههای جمعی جدید» و «تولیدمحتوا»،
و همچنین درونمایههای سیاستهای پژوهشی ،طراحی محتوا ،مالی ،منابع
انسانی ،اجرایی و آموزشی ،انجام شد .در این میان ،در حوزه تولیدمحتوا ،شش

و پافشاری بر انجام این مدلها ،چیزی جز هدر دادن منابع و سرمایهها نبوده

بحرانهای جدید بویژه در محیطزیست ،منابع طبیعی و تعادلهای بومشناختی
(اکولوژیک) شده است .افزون بر آن ،نادیده گرفتهشدن دانش و تجربههای

بومی ،شرایط خاص بزرگساالن و ساختارهای محلی در این مدلها نیز ،چالشهایی

سیاست ،در حوزه رسانههای جمعی ،پنج سیاست ،حوزه رسانههای اجتماعی،

ِ
نبود ارتباط و مشارکت پایدار جوامع محلی ،بیاعتمادی بهرهبرداران،
همچون

است .یافتههای این پژوهش ،ضمن شناسایی و نمایان کردن سیاستها ،نشان

در پی داشته است .با این همه ،امروزه گامهای مؤثری در راستای ارتباطات

روستایی و همچنین ،تغییر ساختار بودجهبندی در این بخش و هماهنگی و

بهمنظور مشارکت همهجانبه روستایان در عرصههای تولید و اشتغال ،باید پس

و نفوذ فناوری را در بخش کشاورزی با محوریت افزایش بهرهوری عوامل تولید

و توسعه محلی نیز ،در میان روستاییان ،زمینهسازی و هموار شود.

چهار سیاست و در حوزه ارتباطات میانفردی ،سه سیاست ،در نظر گرفته شده

داد که با اجراییشدن سیاستهای ارتباطی بهدستآمده در حوزه کشاورزی و

همراهی مدیران مربوط در سطح کالن ،میتوان خروجی ملموس برنامه توسعه
و انتقال فناوری در راستای دستیابی به برنامههای اقتصاد مقاومتی ،مشاهده

کرد.

کلیدواژهها:

سیاستهای ارتباطی ،مشارکت روستاییان ،توسعه روستایی ،اقتصاد مقاومتی.

مقدمه

نپذیرفتن یافتهها و فناوریها و مقاومت آنان را در برابر توصیههای بیرونی،

دوسویه با کمک نظام نوین ارتباطی ترویج صورت گرفته است؛ ولی همچنان
از بهرهمندی از آموزشهای الزم در یک ارتباط دوسویه ،روند خودباوری ،مشارکت
تغییرات مطلوب در روستاها ،هنگامی روی میدهد که یک فرایند خودیار

دربردارنده مشارکت فعال تا حد ممکن بهوسیله همه روستاییان در برنامهریزی،
تحلیل و تصمیمگیری وجود داشته باشد .آنگاه که پروژهها بر پایه نیازهای

واقعی مردم بنا شده باشد و دامنه مشارکت برای آنها باز باشد ،احتمال پایداری

پروژه بیشتر خواهد بود .برای رسیدن به توسعه پایدار روستایی ،به جای تأکید

بر انتقال فناوریهای نوین ،بایسته است که رهیافتهای ارتباطی مبتنی بر رویکرد

دستیافتن به توسعهای پایدار و همگن (متوازن) که بتواند نیازهای جامعه

مشارکتی با هدف افزایش مهارتها و نظام مدیریت مشارکتی مبتنی بر چرخه

شود ،نیازمند برخورداری از برنامه و برنامهریزی منطقهای و مشارکتی است.

ارتباطی نوین ،که خود از شاخصهای مهم توسعه ملی بهشمار میروند؛ از

محلی و روستانشینان را براورده سازد و موجب رضایتمندی و رفاه عمومی
برنامهریزی توسعه روستایی ،جزئی از برنامههای توسعه هر کشور بهشمار

اطالعات و فناوری ،نقش اصلی را بر عهده گیرند .از سویی ،ارتباطات و وسایل

عوامل مؤثر بر موفقیت برنامههای توسعه نیز شناخته میشوند .یکی دیگر

* دانشآموخته کارشناسیارشد تبلیغ و ارتباطات فرهنگی ،دانشکده فرهنگ و ارتباطات دانشگاه سوره ایران ،تهران.

** عضو هیئت علمی دانشکده فرهنگ و ارتباطات دانشگاه سوره ایران ،تهران.
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از مهمترین عواملی که میتواند در توسعه مباحث کلی در روستاها ،نقش

اصول مهمی وجود دارد که موفقیت فعالیتها و رسیدن به انتظارات ،بستگی

که افزون بر درامدزایی فردی ،باعث توسعه سریع اشتغالزایی و درامدی در

نمایهوار عبارت است از :مشارکت فعال مردم محلی در چارچوب یک برنامه

چشمگیری داشته باشد؛ بحث توسعه اقتصادی ساکنان روستایی است
روستاها خواهد شد .توسعه مشاغل اقتصادی در روستاها نیز میتواند نقش
بسزایی در جلوگیری از مهاجرتهای بیرویه به شهر داشته ،و حتی در پارهای

موارد ،میتواند زمینهساز مهاجرت معکوس در روستاها باشد ( .)9به دیگر

سخن ،در پیش گرفتن سیاستهای ارتباطی درست با نتیجه کارامد ،به افزایش
مشارکت همهجانبه روستاییان در توسعه روستا و در نهایت ،توسعه ملی در
راستای دستیابی به هدفهای اقتصاد مقاومتی خواهد انجامید.

بیان مسئله

نظاممند (سیستمی) مدیریت مشارکتی؛ مالحظه و رعایتشدن ارزشهای
بومی در چارچوب برنامهریزی مشارکتی؛ بررسی مشکلها و چالشهای موجود

براساس روشهای ارزیابی مشارکتی؛ ظرفیتسازی در بدنه تشکلهای روستایی
به کمک روشهای آموزش عملی؛ ارائه حمایتهای بیرونی برای ایجاد خوداتکایی

مردم محلی؛ شناخت دقیق ظرفیتهای بالقوه در جامعه محلی با روشهای
ارزیابی مشارکتی؛ بسیجکردن و انگیزه دادن به نیروها از راه نظام گروهبندی

جوامع محلی؛ یکپارچهسازی طرحها و فعالیتها؛ اعتمادسازی؛ شناخت دقیق
دستاوردهای گذشته و در نهایت ،تجهیز و فعالسازی منابع داخلی؛ که

برای رسیدن به هدف توسعه روستایی و توسعه ملی ،نیاز به تدوین سیاستهای

بهمنظور فعالشدن آنها در این عرصهها و بهرهمندی از فرصتها و ظرفیتهای

بهروز باشد .از سویی ،باید توانها و استعدادهای بالقوه و بالفعل روستاییان را

پس از بهرهمند شدن از آموزشهای موردنیاز در یک ارتباط دوسویه ،روند

ارتباطی داریم که پیوسته بر حسب شرایط زمان و مکان تغییر کند و به اصطالح،
شناخت و باور کرد و در واقع ،با مشارکت خود روستاییان ،توسعه را با یاری آنها

آسانتر کرد .از آنجا که اقتصاد روستایی با اقتصاد کشاورزی ،وابستگی دوسویه
دارد و در کل نیز ،جزئی از اقتصاد ملی است؛ هرگونه تغییر در اقتصاد ملی،

تغییر در اقتصاد روستایی و اقتصاد کشاورزی را سبب میشود .این سطح
از اقتصاد ،به منابع محیطی و اقتصادی مردمی وابسته است که اجرای آن
نیز ،به نوعی همان پیروی از سیاستهای اقتصاد مقاومتی است .از این رو به

نظر میرسد ،فراهم کردن زمینههای تولیدی و درامدی و ایجاد بازار بیواسطه
فروش محصوالت کشاورزی در روستاها میتواند باعث تغییر سبک زندگی،

از مصرفکننده به تولیدکننده و زمینهای برای مهاجرت معکوس به روستاها

شود .به دیگر سخن ،اهمیت این موضوع را نمایان میکند که در پیش گرفتن
سیاستهای ارتباطی درست و تولید محتوا بر حسب نیاز روستاییان با بهرهوری
باال ،به افزایش مشارکت همهجانبه روستاییان در توسعه روستا و در نهایت،
توسعه ملی در راستای دستیابی به هدفهای اقتصاد مقاومتی خواهد انجامید.

پس از گذشت  6دهه از اجرای برنامههای توسعه ،وقت آن است که بهطورجدی

اجتماعی ،اقتصادی ،آموزشی ،فرهنگی و توسعه روستایی نیز ،بایسته است
خودباوری ،مشارکت و توسعه محلی در میان روستاییان ،زمینهسازی ،هموار و

آسان شود .از سویی ،ظرفیتسازی ارتباطات و رسانهها در جوامع محلی برای

جلب مشارکت روستاییان بهمنظور حضور فعالتر در عرصههای اقتصادی-
اجتماعی و آسان و شتابدار کردن (تسهیل و تسریع) ارتباط دوسویه میان
کارگزاران دولتی ،مروجان و روستاییان ،این مسئله ذهنی را پدید میآورد که

چه سیاستهای درست ارتباطی را باید تدوین و اجرا کرد تا مشارکت همهجانبه
و استفاده از ظرفیتهای بومی و محلی روستاییان در چارچوب سیاستهای
اقتصاد مقاومتی با هدف توسعه روستایی و در نهایت ،توسعه ملی ،بهبود
یابد.

مفاهیم کلیدی

 -سیاستگذاری ارتباطی:

سیاستها ،راهبردها ،برنامهریزیها و کاربردهای نظری در واقعیت است،

موضوعی که اغلب در شکل کنشهای اجتماعی ،سیاسی ،اقتصادی و فرهنگی،

به بررسی مشکلها و موانع محوری در زمینه ارتباطات درست و دوسویه با

نمود پیدا میکند .سازمان آموزشی ،علمی و فرهنگی ملل متحد (یونسکو)،

سیاستهای اقتصاد مقاومتی در این راستا پرداخته شود .در گذشته نزدیک،

که برای راهبرد رفتار نظامهای ارتباطی پدید آمدهاند» و میتواند دربردارنده

روستاییان و جذب مشارکت درست آنها برای توسعه روستایی و رسیدن به
شاید فرایند ترویج ،تحقیق ،آموزش و ارتباطات سنتی و یکسویه ،از سمت باال به
سمت روستاییان بوده است؛ ولی امروزه گامهای مؤثری در راه ارتباطات دوسویه

از جمله طرحهای مروجان تسهیلگر روستایی ،1سایتهای الگویی ،2کانونهای
یادگیری ،3مدرسه در مزرعه ،4استفاده از شبکههای اجتماعی 5در ارتباط با
روستاییان ،ساخت اپلیکیشنها 6و مانند آنها ،با کمک نظام نوین ارتباطی ترویج

«سیاست ارتباطی» را اینگونه تعریف میکند« :مجموعهای از اصول و هنجارها

سمتگیری درازمدت و کوتاهمدت هدفهای ارتباطی باشد؛ هدفهایی که «در متن
برداشت کلی جامع از ارتباط» شکل میگیرد.

 -مشارکت روستایی:

همگان بر این نکته باور دارند که مشارکت ،در عمل ،فصلی از توسعه بهشمار

صورت گرفته است .با این همه ،همچنان بحث اصلی و محوری در همین نکته

معـادل مشارکت میدانند .از این
میآید؛ تا آنجا که گـاه توسـعه را همسان یا
ِ

را داشت؛ در حالی که ارتباط مشارکتی و دوسویه ،ضعیف است؟ هنگامیکه

شـوند تـا سـطح زندگیشان را بهبود (ارتقا) دهند (.)10

باید به نقش ارتباطات در هموار و آسان کردن (تسهیل) مشارکت در فعالیتهای

 -ارتباطات توسعه:

است که چگونه میتوان از روستاییان انتظار مشارکت در برنامههای توسعه

سخن از ارتباطات مشارکتی روستایی به میان میآید ،بیش و پیش از هر چیز
توسعهای توجه کرد .در جوامع روستایی و عشایری ،به دلیل مسائل فرهنگی

اجتماعی ،همواره فرصت کمتری برای حضور و فعالیتهای اجتماعی و اقتصادی
و مشارکت روستاییان بهطور جدی وجود داشته است و این قشر ،از خودباوری
(اعتماد به نفس) الزم برای پرورش استعدادها و توانمندیهای خود ،برخوردار

نبودهاند (.)1

روست که هیچ نوع توسعهای ،تحقق نخواهد یافت؛ مگر آنکه مـردم تـشویق

توصیف نظری و عملی توسعه ،بازتابدهنده باورهای مختلف در مورد ارتباطات،
توسعه و توانمندسازی است و این باورها ،فرضهای مشترکی با هم دارند.
کارشناسان ارتباطات توسعه نیز ،دو دستهاند :یک دسته ،ارتباطات توسعه
را تنها یک نظام ارتباطی برای انتقال اطالعات و فناوریها در محدوده سازمان

میدانند و دسته دیگر ،ارتباطات توسعه را از فرهنگ و جنبههای تحول

همچنین برای توسعه پایدار روستایی ،افزایش ارتباطات اجتماعی و مشارکتی

اجتماعی ،تفکیکناپذیر در نظر میگیرند .نگرش انتقال اطالعات در مدلهای

بسته به شرایط و ویژگیهای اقلیمی ،فرهنگی ،اجتماعی و اقتصادی موجود،

پیام میدانند؛ بدیهی است که به توسعه ،بهعنوان فراگرد نوسازی از راه ارائه

در روستاها و شکلگیری فرایند مدیریت مشارکتی پروژههای توسعه روستایی،
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به مالحظه و رعایت شدن آنها در متن فرایندها دارد .این اصول نیز بهطور

نوسازی در راه توسعه ،نمایانتر است .برای آنهایی که ارتباط را فراگرد انتقال

5- Social Networks
6- Apps

1- Rural Facilitator
2- Patterns sites
3- Learning Centers
4- School on the farm

رهـاورد دانـش و پژوهـش (مقـالههای علـمی)

تدوین سیاستهای ارتباطی افزایش مشارکت روستاییان در توسعه روستایی...
فناوریها بنگرند .در این راستا ،اطالعات و ارتباطات ،ابزار مؤثری هستند که

 -اقتصاد مقاومتی:

از کشورها ،از ارتباطات بهعنوان بازویی توانا و اهرمی نیرومند در سیاستگذاریها

اقتصاد مقاومتی در کشور اشاره کردند .پس از آن نیز ،بارها بر ثمربخش بودن

میتوانند به فراگرد نوسازی کمک کنند (فرهنگی و همکاران .)1390 ،در بسیاری
و برنامهریزیهای توسعه ملی کمک گرفته شده است؛ بهگونهای که افزون
بر توجه ویژه به ضرورت توسعه امکانات و ابزارها و فناوریهای ارتباطی در این

سیاستگذاریها و برنامهریزیها ،ارتباطات به مانند یکی از ارکان اساسی و عناصر

برای نخستینبار در کشور ،در سال  ،١٣٨٩مقام رهبری ،بهضرورت پدیدآوردن

اقتصاد مقاومتی ،اهمیت برنامهریزی و ثبات برنامههای اقتصادی ،مدیریت

مصرف ،کاهش وابستگی به درامدهای نفتی و نیز مردمی کردن اقتصاد،

اهمیت شرکتهای دانشبنیان ،اجرای سیاستهای کلی اصل  44و حمایت از

ضروری رسیدن به هدفهای گوناگون توسعه در چارچوب برنامههای کشوری،

تولید ،تأکید داشتهاند .بر این اساس« ،اقتصاد مقاومتی» ،یک نظام اقتصادی

برجسته ارتباطات در برنامههای توسعه ،بررسی و پژوهش درباره کارایی هرچه

برای مقاومت در برابر اقدامهای تخریبی شکل بگیرد تا بتواند در برابر ضربههای

بسیار ضروری است.

کند و توسعه و پیشرفت خود را ادامه دهد و روند رو به رشد همهجانبه خود را

جای خاص خود را بهدست آوردهاند .بنابراین ،با توجه به اهمیت و نقش

بیشتر آنها در زمینههای مختلف اقتصادی و اجتماعی و سیاسی و فرهنگی،

است که باید هماهنگ با سیاستهای کالن سیاسی و امنیتی نظام اسالمی و

اقتصادی تحریمها و توطئههای گوناکون اقتصادی نظام استکباری مقاومت
در ابعاد ملی ،منطقهای و جهانی حفظ کند (طاهری و همکاران.)1392 ،

 -توسعه روستایی:

توسعه ،به وضعیتی معین و جاری در جامعه و روندهای دگرگونساز آن باز

 -اقتصاد مقاومتی در توسعه روستایی:

اجتماعی یک کشور ،توانایی تعیین سرنوشت خویش را داشته باشند و بتوانند

(خودکفایی) کشور ،اقتصاد مقاومتی بیش از دیگر بخشها ،زمینه شکوفایی

میگردد .از دیدگاه نظری ،توسعهیافتگی بدین معناست که افراد و گروههای

هدفهای ملی را با انتخابی آگاهانه بر اساس شرایط خویش به پیش برند؛ بدون
اینکه در تعاملها و روابط خود با مشکلهایی همچون بحران ،استثمار ،وابستگی
و سلطه ،روبهرو شوند .شاید هنوز هم تعریف ارائهشده از سوی «مهاتما گاندی»
درباره توسعه روستایی ،تنها تعریفی باشد که تمامی جنبههای پیشگفته را در

خود دارد و توسعه روستایی را بسادگی« ،تبدیل روستاها به مکانهای زیستپذیر
و متناسب با رشد و تعالی انسان» ،معرفی کرد.

نوسازی سیاستهای ملی

ارتباطات و رسانه و وسایل
ارتباطی نوین

سوادآموزی و ارتباطات

با توجه به نقش روستاها در رونق تولیدات داخلی و دستیابی به خودبسندگی
و توسعه پایدار روستاها را در پی خواهد داشت .از سویی ،اقتصاد روستایی با

اقتصاد کشاورزی ،وابستگی دوسویه دارد و در کل نیز ،جزئی از اقتصاد ملی

است .این سطح از اقتصاد ،به منابع محیطی و اقتصادی مردمی وابسته است
که اجرای آن ،به نوعی همان پیروی از سیاستهای اقتصاد مقاومتی است (.)7
نمودار شماره  ،1مدل ارتباطی مفاهیم مرتبط با مسئله و هدف پژوهش پیش

رو را نشان میدهد:

اهمیتدهی به محتوا و ارتباط نزدیک

آن با کارکردهای رسانه – بومیسازی در

مشارکتی دوسویه سیاسی،

سطح بینالمللی

اجتماعی ،فرهنگی و اقتصادی

ترویج و پوشش رسانههای
جدید در اشتغالزایی و

توانمندسازی روستاییان

سیاستگذاری ارتباطی افزایش
مشارکت روستاییان

بهرهبرداران از دانش روز و

استفاده از رسانههای جدید
جمعی و اجتماعی

توسعه روستایی

توسعه ملی

کارافرینی ،درامدزایی ،رفاه،

مهاجرت معکوس و پیشتازی
اقتصاد دانشبنیان

سیاستهای اقتصاد مقاومتی
در توسعه روستایی

افزایــــش

تولیــــــــد

اشتغــــال

و بهرهوری

توسعه کارآفرینی

تأمین امنیت غذا

شفافسازی اقتصاد

تقویت همه جانبه

گفتمان رسانهای و

و به حداکثر رساندن

مدیریت مصرف

روستــــایی

نظام مالی کشور

مشارکت جامعه

نسخه رسانهای و

گفتمانسازی اقتصاد

نمودار شماره  :1مدل ارتباطی مفاهیم مرتبط با مسئله و هدف پژوهش

پیشینه پژوهش

در پژوهشی که از سوی نوریپور )1387( ،با عنوان« :طراحی الگوی کاربرد

رسانههای ارتباطی برای توسعه پایدار کشاورزی» انجام گرفته ،وی به بررسی

ورود و بهکارگیری نوآوریها در بخش کشاورزی با کمک نظام ارتباطی ترویج،
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صندوق بیمه کشاورزی

فـصلنامـه بیمــه و کشــاورزی

سال شانزدهم /شماره 62

پرداخته است .همچنین ،شریفیمقدم ،)2008( ،در پژوهشی نشان داد؛ راهبرد
عملیاتی استقرار توسعه کشاورزی پایدار در شرایط و ساختار کشاورزی ایران ،با
عنوان اختصاری ( IPCMمدیریت مشارکتی نظاممند یا سیستمی جامع تولید)،

یک بسته مدیریت نظاممند (سیستمی) انسانمحور و دربردارنده :نُه مورد

درامد ساکنان روستایی را بیفزاید ( .)13از سویی ،فُلوک و همکاران )2017( 8در

مقالهای با عنوان «اثربخشی رسانههای سنتی بهعنوان ابزار ارتباطی در توسعه

روستایی» ،به این نتیجه رسیدند که بهمنظور بهبود توسعه روستایی ،بایسته

تاکتیک خاص پژوهشی ،ترویجی ،فنی و توسعهای در یک چارچوب منطقی و

است که از رسانههای مدرن ارتباطی نیز ،افزون بر رسانههای سنتی ارتباطات

تجربههای بینالمللی برای استقرار برنامه کشاورزی پایدار در شرایط کشاورزی

«تأثیر سیاست بر فرایند تصمیمگیری محلی :این سیاستها چگونه میتواند

برنامه اجرایی مدون است .از سویی ،یک مدل بومی بهشمار میآید که براساس

ایران ،بهوسیله مجری ملی برنامه ،در دفتر ترویج کشاورزی و منابع طبیعی

وزارت جهادکشاورزی ،طراحی شده است و بهصورت یک مقاله بینالمللی نیز

در نوامبر سال  ،2008در کنفرانس بینالمللی «تحقیق و ترویج برای توسعه
کشاورزی پایدار در کشورهای در راه توسعه» ،در بیروت ،بهعنوان یک مدل اجرایی

برای رسیدن به کشاورزی پایدار در کشورهای در راه توسعه ،ارائه و بهعنوان یک

خط اقدام ،در بیانیه نهایی کنفرانس ،مصوب شد .همچنین ،خواک ( )1387در

پژوهش خود ،به بررسی عوامل مؤثر بر مشارکت روستاییان در طرحهای عمران
روستایی پرداخته است .در پژوهش دیگری ،جعفری ،)1393( ،در چارچوب
رساله دکتری خود با عنوان «ارتباطات مشارکتی در جامعه روستایی» ،اشاره

میکند که با استفاده از شیوههای ارتباطی سنتی و نوین ،میزان مشارکت

مردم روستایی را در تصمیمگیریهایی که بر زندگی آنان مؤثر است ،باال میبرد
و همچنین بیان میکند ،در سالهای اخیر مهمترین علت ناکامی برنامههای

توسعه روستایی ،نداشتن مشارکت نظاممند روستاییان و یا مشارکت ناچیز
آنان در این گونه برنامههاست .شاهولی و ملکیان ( )1392نیز در مقالهای با

استفاده شود ( .)14همچنین ،تیسفلد و همکاران )2017( 9در مقالهای با عنوان

مشارکت را افزایش دهد» ،به بررسی میزان تأثیر سیاستهای محلی بر مشارکت
روستاییان در فرایند توسعه روستایی پرداختهاند (.)15

روش و ابزارهای پژوهش

پژوهش پیشرو ،از نظر هدف ،از نوع کاربردی بوده؛ زیرا در جستجوی دستیابی

به یک هدف عملی است و از نظر روش حل مسئله پژوهش و گردآوری دادهها،
از نوع توصیفی و پیمایشی بهشمار میآید و در آن از روش تحلیل مضمون
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(درونمایه) ،استفاده شده است .فرایند کامل تحلیل مضمون را نیز میتوان به

سه مرحله کالن تقسیم کرد :الف -تجزیه و توصیف متن ،ب -تشریح و تفسیر
متن و ج -ادغام و یکپارچه کردن دوباره متن .با آنکه همه این مراحل ،با تفسیر و

تحلیل همراه است؛ ولی در هر مرحله از تحلیل ،سطح باالتری از انتزاع بهدست

میآید .فرایند تحلیل مضمون ،زمانی آغاز میشود که تحلیلگر به دنبال شناخت

الگوهایی از معانی و موضوعها در دادهها باشد .البته ممکن است این کار در
هنگام جمعآوری دادهها رخ دهد .نقطه پایان این فرایند نیز ،تهیه گزارشی از

عنوان «طراحی الگوی ارتباطی برای توانمندسازی زنان عضو صندوق اعتبارات

محتوا و معانی الگوها و مضمونها (درونمایهها) در دادهها خواهد بود .قلمرو

(تفسیرمحور) و (انسانمحور) و همچنین در نهایت ،پارادایم مبتنی بر فطرت

توسعه روستایی با رویکرد اقتصاد مقاومتی بوده و قلمرو زمانی ،بین بازه زمانی

روستایی» ،به بررسی پارادایمهای توانمندسازی (ساختارمحور)( ،کارکردمحور)،
انسان (توانمندسازی توحیدمحور) پرداختهاند .عبدالهی ( )1395نیز در پژوهش

موضوعی ،تدوین سیاستهای ارتباطی افزایش (ارتقای) مشارکت روستاییان در
مهرماه  1396تا بهمن ماه  1396دادههای مربوط به این پژوهش ،گردآوری و

خود با عنوان «جایگاه فناوری اطالعات و ارتباطات در توانمندسازی روانشناختی

تجزیهوتحلیل شده است.

ابعاد مختلف توانمندسازی روانشناختی ازجمله آموزش ،اطالعرسانی ،اعتماد،

مدیران ،مشاوران و کارشناسان مسئول و صاحبنظر در حوزه ارتباطات و

کشاورزان روستایی» ،نشان داد که استفاده از فناوریهای اطالعات و ارتباطات بر

خودتعیینی ،شایستگی و خوداثربخشی ،تأثیر مثبت معنیداری دارد .همچنین،
کریمی اعتماد ( )1395در پژوهش خود ،به بررسی الزامهای بهکارگیری

سیاستهای اقتصاد مقاومتی در بخش کشاورزی و روستایی پرداخته است .وی

با استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی ،الزامهای تحققیافتن سیاستهای اقتصاد
مقاومتی را در بخش کشاورزی و روستایی در شش عامل :مشارکت تشکلهای
کشاورزان در بخش کشاورزی ،اصالح نظام تهیه آمار و اطالعات کشاورزی و
دیجیتالسازی و حمایت از شرکتهای دانشبنیان ،تدوین برنامه جامع کشت

محصوالت کشاورزی ،اصالح ساختار اداری با تمرکز بر نهادینهسازی فرهنگ
خودباوری در مدیران ،ترویج تولیدمحوری از راه افزایش کیفیت محصوالت
و اصالح بازار محصوالت کشاورزی و تقدیر از کارآفرینان کشاورزی خالصه
کرده است .همچنین بهطور نمایهوار میتوان به مقاله «دیوید مک کلیالند»،

پژوهشگر سرشناس آمریکایی ،با عنوان «خصلت ملی و رشد اقتصادی در
ترکیه و ایران» ،مقاله دکتر غالمحسین رازی ،پژوهشگر ایرانی مقیم ایاالت

متحده آمریکا ،با عنوان «مطبوعات و نهادهای سیاسی ایران :تجزیهوتحلیل
محتوای روزنامههای اطالعات و کیهان» و مقاله دکتر امین بنایی ،با عنوان

«نقش وسایل ارتباط جمعی در ایران» ،اشاره کرد .این مقالهها ،بهترتیب در
سالهای  1968 ،1963و  ،1971در کتاب «ارتباطات و توسعه سیاسی»« ،مجله

خاورمیانه» ،و کتاب «ایران در برابر سالهای  ،»1970در آمریکا انتشار یافتهاند .از

میان پژوهشهای خارجی نیز میتوان به پژوهش دونگ ژو و بنکیان لی)2017( 7

اشاره کرد که در مقالهای با عنوان «چطور رسانههای جدید بر توسعه روستایی

چین تأثیر میگذارند؟» به این نتیجه رسیدند که ترویج پوشش رسانههای
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جدید میتواند اشتغال روستایی را  10تا  20درصد افزایش دهد و در نهایت،

جامعه آماری پژوهش پیشرو ،دربرگیرنده  11نفر از خبرگان (استادان دانشگاه،

توسعه روستایی) بوده که به روش هدفمند ،انتخاب شدهاند .در این پژوهش،

برای نمونهگیری نیز ،روش سرشماری کل بهکار رفته که بر پایه آن ،همه جامعه
آماری ،بهعنوان حجم نمونه انتخاب شده است.

هدفهای پژوهش

 -هدف اصلی:

 تدوین سیاستهای ارتباطی افزایش مشارکت روستاییان با تأکید بر اقتصادمقاومتی.

 -هدفهای فرعی:

 -بهدست آوردن سیاستهای ارتباطی درحوزه ارتباطات میانفردی برای

افزایش مشارکت روستاییان ،با تأکید بر اقتصاد مقاومتی.

 -بهدست آوردن سیاستهای ارتباطی درحوزه رسانههای اجتماعی جدید

برای افزایش مشارکت روستاییان ،با تأکید بر اقتصاد مقاومتی.

 بهدست آوردن سیاستهای ارتباطی درحوزه رسانههای جمعی برایافزایش مشارکت روستاییان ،با تأکید بر اقتصاد مقاومتی.

 بهدست آوردن سیاستهای ارتباطی در حوزهی تولید محتوا برای افزایشمشارکت روستاییان ،با تأکید بر اقتصاد مقاومتی.

پرسشهای پژوهش

 -پرسش اصلی:

7- Dong Zhou & Benqian Li
8- Foluke et al.
9- Theesfeld et al.
10- Thematic Analysis

رهـاورد دانـش و پژوهـش (مقـالههای علـمی)

تدوین سیاستهای ارتباطی افزایش مشارکت روستاییان در توسعه روستایی...
 چه سیاستهای ارتباطی را میتوان برای افزایش مشارکت روستاییان ،با تأکیدبر اقتصاد مقاومتی تدوین کرد؟

 -پرسشهای فرعی:

 چه سیاستهای ارتباطی را میتوان در حوزه ارتباطات میانفردی برایافزایش مشارکت روستاییان ،با تأکید بر اقتصاد مقاومتی تدوین کرد؟

 -چه سیاستهای ارتباطی را میتوان در حوزه رسانههای اجتماعی جدید

برای افزایش مشارکت روستاییان ،با تأکید بر اقتصاد مقاومتی تدوین کرد؟
 -چه سیاستهای ارتباطی را میتوان در حوزه رسانههای جمعی جدید برای

افزایش مشارکت روستاییان ،با تأکید بر اقتصاد مقاومتی تدوین کرد؟

 -چه سیاستهای ارتباطی را میتوان در حوزه تولید محتوا برای افزایش

مشارکت روستاییان ،با تأکید بر اقتصاد مقاومتی تدوین کرد؟

یافتههای پژوهش

در انجام هر کار پژوهشی ،پژوهشگر دادههای گردآوریشده را بهصورت اجزای
اصلی و سازنده آن ،خرد میکند تا بتواند پرسشها را بهدست آورد و فرضیهها

ب) پژوهشی:

 بررسی راهکارها در راستای تولید و فروش محصوالت با کیفیت در حوزهکشاورزی و روستایی؛

 -لزوم نیازسنجی پیش از تولید محتوا.

پ) آموزشی:

 آموزش مستمر مروجان و جامعه روستایی در زمینه ارتباطات و فناوریهایمرتبط.

ت) منابع انسانی:

 -استفاده بهینه از سواد ارتباطی در جوانان روستایی.

 -3رسانههای جمعی جدید
الف) اجرایی:

 -استفاده از ابزار رسانه ملی در تبلیغ و اطالعرسانی.

ب) پژوهشی:

 -بازتابدادن ظرفیتهای داخلی روستا به بیرون.

پ) آموزشی

را بیازماید .ولی تحلیل دادههای پژوهشی بهتنهایی برای یافتن پاسخ پرسشهای

 -بهرهگیری از توانشهای (پتانسیلهای) آموزشی نوین در جلب مشارکت

دادهها را تجزیهوتحلیل کرد و سپس نتایج این تجزیهوتحلیل را مورد تعبیر

 -آموزش مستمر مروجان و جامعه روستایی در زمینه ارتباطات و

پژوهشی ،بسنده نیست و تفسیر دادهها نیز الزم است .بنابراین نخست باید

و تفسیر قرار داد .بر پایه یافتههای این پژوهش ،سیاستهای گوناگونی در
چهار حوزه مورد نظر یعنی« :ارتباطات میانفردی ،رسانههای اجتماعی جدید،

رسانههای جمعی و تولید محتوا» ،شناسایی شدهاند که در زیر مقولههای
مرتبط با هر یک قرار گرفتهاند .سیاستهای شناساییشده به شش بخش

روستاییان؛

فناوریهای مرتبط.

ت) مالی:

بهرهمندی از حمایت بخش دولتی در توسعه روستایی.

ث) منابع انسانی:

مختلف یعنی« :سیاستهای اجرایی ،آموزشی ،پژوهشی ،مالی ،منابع انسانی

لزوم پرورش منابع انسانی آگاه در ابزار رسانهای.

همچون کارآفرینی ،خالقیت ،توجه به فناوری ،استفاده از ظرفیتهای داخلی

 -4تولید محتوا

و طراحی محتوا» ،تقیسم شدهاند که بیشتر این سیاستها به موضوعهایی

روستاها ،آموزش و تبلیغات مناسب ،اشاره دارند که میتوانند بر افزایش
مشارکت روستاییان در تحققیافتن اقتصاد مقاومتی کمک کنند .با توجه به
متنوع بودن سیاستهای شناساییشده ،آنچه اهمیت دارد؛ تجمیع نظرهای

خبرگان است که باید همه سیاستهای شناساییشده را بهصورت یکپارچه
درآورد و ارائه دهد .در مجموع میتوان گفت که در ابعاد چهارگانه و مقولههای

موردنظر ،سیاستهای ارتباطی مشابهی دیده میشود که در این بخش،

سیاستهای تکراری ،حذف شده و مهمترین سیاستهای ارتباطی در چهار بعد
مورد نظر در مقولههای تفکیکشده ،به شرح زیر است:

الف) اجرایی:

 -بهرهمندی از ظرفیتهای بخش خصوصی؛

 -پیگیری اجرای قوانین مرتبط با اقتصاد مقاومتی.

ب) طراحی محتوا:

 -معرفی فناوریهای نوین بخش کشاورزی؛

 -ارائه راهکارهای نوین در راستای کارآفرینی زنان روستایی؛

 -ارائه راهکارهای مناسب برای افزایش درامد و رفاه در روستا؛

 -ارائه راهکارهای مناسب برای بهبود گردشگری روستایی.

پ) پژوهشی:

 -1ارتباطات میانفردی

 -لزوم نیازسنجی پیش از تولید محتوا؛

ِ
شناخت زندگی و الگوی تصمیمگیری روستاییان.
 -لزوم

روستایی؛

 -آموزش مستمر مروجان و جامعه روستایی در زمینه ارتباطات و فناوریهای

کشاورزی؛

پ) منابع انسانی:

 -ارائه راهکارهای مناسب برای افزایش درامد و رفاه در روستا؛

الف) پژوهشی:
ب) آموزشی:
مرتبط.

 بهرهگیری از ارتباطات چهرهبهچهره و فن بیان در جلب مشارکتروستاییان؛

 -بهکارگیری مروجان متخصص ،خالق و نوآور.

 -بررسی علتهای تحقق نیافتن هدفهای توسعه در بخش کشاورزی و

 ارائه راهکار در راستای تولید و فروش محصوالت باکیفیت در بخش -بررسی علتهای مشارکتنداشتن روستاییان در توسعه روستایی؛

 -لزوم تدوین راهکارهای کارآفرینی در جلب مشارکت روستاییان؛

 -ارائه راهکارهای مناسب برای بهبود گردشگری روستایی.

ت) آموزشی:

 -بهرهگیری از توانشهای (پتانسیلهای) آموزشی نوین در جلب مشارکت

 -2رسانههای اجتماعی جدید

روستاییان.

 -لزوم اجرای سیاستهای نوین در جلب مشارکت روستاییان.

 -لزوم تغییر ساختار برنامه و بودجهریزی در بخش کشاورزی.

الف) اجرایی:

ث) مالی:
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ج) منابع انسانی:

 -استفاده بهینه از سواد ارتباطی در جوانان روستایی.

در زمینه این سیاستها ،میتوان گفت؛ برنامهریزی توسعه روستایی با هدف

بیش از هر ارتباط دیگری از راه وسایل ارتباطی نوین کامالً نمایان است؛ زیرا تأثیر

این نوع ارتباط هنوز هم با وجود پیشرفت سریع فناوری ،چشمگیرتر و دارای

بهبود زندگی اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی روستاییان ،طراحی میشود .این

بازدهی بیشتری در میان روستاییان است و از سویی ،سیاستهای تدوینشده

است که در نواحی روستایی به دنبال گذراندن زندگی (امرار معاش) و درامدزایی

اطالعاتی مجهز شوند تا بتوانند همگام با مروجان و متخصصان خالق و نوآور،

برنامهریزی در پی گسترش دادن منافع توسعه در میان تمام افراد جامعه

جدیدی از توسعه
هستند .بر این اساس الزم است با بهکار بستن راهبرد
ِ
(تولید اشتغالمحور ،توانمندسازمحور ،پایدارمحور و فرهنگمدارانه) ،اقتصاد

بیان میدارد که مناطق روستایی نیز باید همانند مناطق شهری ،به فناوریهای
به دانش روز جهان ،آشنایی کامل و چهبسا ،تسلط داشته باشند؛ در غیر این

صورت ،نمیتوان انتظار توسعه روستایی و مشارکت آنها را در اقتصاد کشور

روستایی را وارد مرحله جهش توسعه پایدار مشارکتی کرد .بدون داشتن راهبرد

داشت .از همین رو باید با بهرهگیری از توان متخصصان و فرستادن آنها به این

بهینه انجام نخواهد شد و توسعه ،به معنی واقعی آن ،پدید نخواهد آمد.

مقاومتی کشور ،در پی افزایش مشارکت روستاییان در اقتصاد کشور بود.

(استراتژی) جهش توسعه ،از دستاوردهای زیرساختی کنونی نیز ،بهرهبرداری
تولیدات کشاورزی ،افزون بر تأمین غذا و مواد اولیه ،زمینه ایجاد صدها نوع

فعالیت صنعتی اشتغالزا و سودآور را نیز فراهم میکند .باید به روستا بهعنوان
منابع تأمینکننده مواد خام توسعه پایدار نگریست .تمامی سیاستهای
پیشگفته ،یک هدف مشترک را دنبال میکنند که بهعنوان کارآفرینی ،ایجاد بازار

فروش محصوالت کشاورزی و روستایی بدون واسطه ،فعالیتهای اقتصادی

شناخته میشود که این هدف نیز از راه شناخت توانمندیها و ظرفیتهای فیزیکی
و نیروی انسانی روستایی ،دستیافتنی است .در سیاستهای اقتصاد مقاومتی،
فعال و مؤثر در نظر گرفته شده است که
بخش روستایی بهعنوان یک بخش ّ

مناطق و براساس برنامهریزیهای درازمدت و در راستای سیاستهای اقتصاد
ِ
دوم پژوهش (چه سیاستهای ارتباطی را میتوان در حوزه
پرسش
در پاسخ به
ِ
رسانههای اجتماعی جدید برای افزایش مشارکت روستاییان ،با تأکید بر اقتصاد

مقاومتی تدوین کرد؟) میتوان گفت؛ یکی از ویژگیهای مهم رسانههای
اجتماعی این است که به مکانی برای اشتراکگذاری دانش ،تبدیل شده است

و رسانههای اجتماعی نیز ،بهطبع ،نقش مهم و اساسی در کشاورزی دارند.
از آنجا که یکی از مؤلفههای مهم در اقتصاد مقاومتی ،ایجاد و بهکاربردن

رسانههای اجتماعی در مناطق روستایی و استفاده از این ظرفیت برای افزایش

دانش ،نگرش و بینش کشاورزان و مروجان مسئول پهنههاست؛ در این زمینه

میتواند تأثیر بسزایی در تحققیافتن آن داشته باشد .شناخت سبک زندگی

نیز ،فعالیتهایی همچون آموزش مروجان از راه ِوبینار ( آموزش تحت وب)

آگاهی یابند و به ظرفیتهای بالقوه و بالفعل روستاها دسترسی پیدا کنند و از راه

فعاالنه و خالقانه ،با فرستنده پیام ،ارتباط داشته باشد .از سویی ،در اقتصاد

روستاییان ،به برنامهریزان کمک میکند تا از چگونگی فعالیتهای اقتصادی آنها

ارتباطات حضوری و تجهیز مناطق روستایی به فناوریهای ارتباطی و اطالعاتی،
میتوان به آموزش و توسعه آنها اقدام کرد که این اقدام مهم میتواند بر

مشارکت روستاییان در اقتصاد کشور تأثیر بگذارد و آنها را با دیگر فعالیتهای
مرتبط با اقتصاد مقاومتی ،همگام و همسو سازد.

بحث و نتیجهگیری

در پاسخگویی به پرسشهای پژوهش ،نتایج و یافتهها نیز دستهبندی میشود.

از همین رو با توجه به نتیجه بهدستآمده از پرسش نخست پژوهش،
میتوان بیان داشت :رشد و توسعه روستایی ،ارتباط تنگاتنگی با مشارکت

روستاییان دارد( ،بهترین راه مشارکت ،ارتباط چهرهبهچهره تسهیلگران ،مروجان،
پژوهشگران و متخصصان پهنهبندی ،مسئوالن امور و مانند آنها) با روستاییان
و کشاورزان است؛ زیرا مشارکت ،در واقع کارایی برنامههای اقتصادی ،اجتماعی

و فرهنگی و کیفیت تصمیمگیری برای مناطق روستایی را افزایش میهد .در

این راستا ،مشارکت ساکنان محلی در زمینه توسعه زیرساختها ،افزایش درامد
و ثروت نسلها و در نتیجه ،توسعه سکونتگاههای محلی ،مؤثر است که این

یافته ،با نتیجه پژوهشهای جعفری ( )1393و خواک ( )1387همخوانی دارد

و نتایج کلی این بحث را تأیید میکند .با این حال ،پژوهش پیشرو ،با توجه
به توانمندیهایی که در مناطق روستایی وجود دارد ،امکان مشارکت آنها را در

دستیافتن به هدفها و سیاستهای اقتصاد مقاومتی از راه توجه به آموزش و
استفاده از فناوریهای نوین و همچنین ،دانش مردمشناسی و شناخت کامل

زندگی و آداب و رسوم بومی مردم روستا از سوی متخصصان و مروجان و
تسهیلگران روستایی ،مورد توجه قرار میدهد و در پاسخ ،بر این باور است که

با توجه به سیاستهای اقتصاد مقاومتی ،بایسته است تا زمینه ایجاد یکی از
مهمترین ارکان آن که امکان مشارکت افکار عمومی مردم و داراییهای ریز و
اندک آنان برای فعال شدن اقتصاد است ،فراهم شود .بنابراین ،ضروری است
که جایگاه روستا و روستانشینان بهعنوان یک جامعه فعال در دستیافتن به

این سیاستها ،بویژه برای مسئوالن ،تبیین شود و مورد توجه خاص قرار گیرد.
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همچنین بر پایه یافتهها ،اهمیت واالی ارتباطات میانفردی و چهرهبهچهره،

صورت گرفته است که این امکان را ایجاد میکند تا مخاطب و یا گیرنده پیام،

باید به انحصارزدایی پرداخت و به معنای دقیق سخن ،باید زمینه حضور مردم،
 همه مردم نه عدهای خاص -فراهم شود تا آنان بتوانند در همه فعالیتهایاقتصادی ،به آسانی وارد شوند و برای ورود آسان آنان ،منعی نباشد.

یکی از ارکان توسعه و مشارکت مردم ،توجه به مجهزساختن این مناطق به

فناوریهای نوین اطالعاتی و آموزش مستمر و راهبردی روستاییان است و
یکی از بهترین و آسانترین راههای دستیافتن به این رکن مهم ،تجارت از راه

رهـاورد دانـش و پژوهـش (مقـالههای علـمی)

تدوین سیاستهای ارتباطی افزایش مشارکت روستاییان در توسعه روستایی...
تأمین و تولید محتوا ،فروش و حتی صادرات محصوالت کشاورزی با استفاده

از ظرفیت و گستردگی رسانههای اجتماعی جدید است که میتواند با استفاده
از تواناییهای متخصصان امور ،رخ دهد و امکان مشارکت حداکثری آنها را در

اقتصاد کشور در پی داشته باشد .عبدالهی ( )1395و نوری ( )1387نیز در
یافتههای پژوهشهای خود ،به بخشهایی از این نتایج اشاره داشته و آنها را تأیید

کردهاند .در این پژوهش نیز ،به تدوین سیاستها و ارائه پیشنهادهای جدید (از
جمله استفاده از ظرفیت تجاری و ایجاد بازار امن فروش محصوالت ،راهاندازی

سایتهای اینترنتی و محتواهای دیجیتالی با کمک بخش خصوصی و در اختیار
روستاییان بودن بدون واسطه) ،پرداخته شده است.

در پاسخ به پرسش سوم (چه سیاستهای ارتباطی را میتوان در حوزه رسانههای
جمعی جدید برای افزایش مشارکت روستاییان ،با تأکید بر اقتصاد مقاومتی
تدوین کرد؟) باید گفت؛ امروزه نمایان است که رشد اقتصادی بدون توجه به

توسعه فرهنگی ،نمیتواند موجب توسعه روستایی شود .از جمله عوامل مهم
در توسعه فرهنگی روستا نیز ،بهرهگیری از ابزارهای ارتباطی قدرتمند با بهترین

دسترسی در روستاها ،همچون رسانههای جمعی و حضور فعال آنهاست.

اکنون در کشور ما فعالیتهای بسیاری در این زمینه انجام میگیرد که برای
نمونه میتوان به انتقال تجربهها و یافتههای تحقیقاتی ،پشتیبانی ،ترویجی

و آموزشی برنامههای اقتصاد مقاومتی بخش کشاورزی در قالب رسانههای
جمعی و اجتماعی ،توانمندسازی اشتغالمحور بهرهبرداران مبتنی بر ترویج

زنجیره ارزش بخش کشاورزی ،ترویج بهرهوری و مصرف بهینه آب در بخش
کشاورزی ،ساماندهی مراکز جهاد کشاورزی ،توانمندسازی مروجان مسئول

پهنه و شبکه عامالن ترویج و برنامه ارائه آموزشهای عمومی مورد نیاز کشاورزان

خرد بهوسیله رسانههای جمعی و بویژه صدا و سیما و مانند آنها ،اشاره کرد.
ُ

با توجه به نتایج بهدستآمده از این پژوهش و ارائه راهکارهایی در این زمینه،

بخصوص نقش پررنگ تبلیغاتی و اطالعرسانی رسانههای جمعی ،امید است

که روزبهروز بر توانمندتر شدن روستاییان بهعنوان یکی از هدفهای توسعه

روستایی ،افزوده شود.

و رقابتپذیر ،میتواند مزیتهای اقتصادی چشمگیری به همراه آورد .روستا،

جامعهای است که ابعاد اجتماعی گوناگونی دارد و نیازمند توسعه همهجانبه

است؛ و نه فقط توسعه کسبوکار و نظامی به نام «کشاورزی».

از سویی باید یادآور شد ،کارآفرینی ،به بسیاری از بحرانها ،دشواریها ،چالشها،

اضطرابها و درگیریهای فکری و فیزیکی انسان پایان میدهد و به نوعی ،عامل

آرامش و آسایش در عصر جهانیشدن ،تبدیل شده است؛ بهگونهای که باید از

برخورداری از مشارکت فعال و آگاه ،نیازمند دستیابی به آگاهیهای الزم دراین

آن بهعنوان یک الزام و ضرورت اساسی در هدایت و مدیریت کالن جامعه انسانی

آموزشی خبری و تفریحی ،میتوانند نقش بسیار مؤثر و سازندهتری را در

در این میان ،از مهمترین ظرفیتهای روستاها در زمینه کارآفرینی ،میتوان

زمینه است که رسانههای جمعی با بُرد بسیار گسترده و کارکردهای گوناگون

آگاهسازی ،آموزش دادن و بسیج همگانی روستاییان برای مشارکت همهجانبه

در انجام طرحهای توسعه روستایی و همچنین ،نقش تبلیغاتی برای شناساندن
جاذبههای گردشگری روستاها به داخل و خارج از کشور داشته باشند .در این
باره ،دونگ ژو و بنکیان لی ( )2017در پژوهش خود ،بیشتر به نقش کارآفرینی

و اشتغالزایی رسانههای جمعی تأکید داشتند؛ در حالی که نتایج این پژوهش

نشان میدهد ،رسانههای جمعی باید بهعنوان یک ابزار تبلیغاتی مناسب در

اختیار برنامهریزان اقتصادی کشور قرار گیرد تا از راه برنامههای هدفمند در
راستای افزایش مشارکت روستاییان در زمینه اقتصادی کشور عمل کنند که

دستیابی به این هدف نیز ،تنها با حمایت بخش دولتی امکانپذیر خواهد بود.

از سوی رهبران ،مدیران و سیاستگذاران ،تأکید کرد.

به توسعه گردشگری ،صندوقهای خرد زنان روستایی ،صنایع دستی ،توزیع
بیواسطه محصوالت و مانند آنها اشاره داشت که همواره مخاطبان زیادی

را در سراسر جهان به خود جلب میکند .بنابراین ،نگاه سنتی به توانمندیها
و ظرفیتهای کارآفرینی روستاها که بیشتر دربردارنده فعالیتهای دامپروری و
کشاورزی بود ،نمیتواند به افزایش مشارکت آنها بینجامد؛ بلکه باعث از دست

رفتن فرصتهای فراوان و نوین اشتغالزایی میشود .در واقع ،با امکانسنجی
تواناییهای روستایی در زمینههای مختلف و سرمایهگذاری شرکتهای

دانشبنیان و خصوصی با حمایت بخش دولتی در جهت تولیدمحتوای مناسب

و با توان بازدهی و بهرهوری باال در کنار برنامهریزی ،میتوان به افزایش مشارکت

در زمینه پاسخ پرسش چهارم (چه سیاستهای ارتباطی را میتوان در حوزه

روستاییان در اقتصاد کشور کمک کرد.

تدوین کرد؟) نیز باید گفت؛ روستاهای کشور ما ،امروزه محیط مناسبی برای

مقاومتی ،استفاده از اپلیکیشنهای کشاورزی است که با توجه به نفوذ گسترده

تولید محتوا برای افزایش مشارکت روستاییان ،با تأکید بر اقتصاد مقاومتی
رشد بخشهای غیرکشاورزی و فعالیت شرکتهای تولیدی و خدماتی شده و این
موضوع در واقع نوعی حرکت از سمت کسبوکارهای مبتنی بر منابع طبیعی

از سویی ،یکی از شاخصهای مهم در زمینه تولیدمحتوا از دیدگاه اقتصاد

تلفن همراه در جوامع روستایی ،میتوان با تلفیق توانمندیهای این فناوری و

دانش گسترده موجود در بخشهای مختلف کشاورزی ،از آن بهعنوان فرصت

به سمت کسبوکارهای مبتنی بر دانش است .با افزایش سطح سواد ،دانش و

طالیی برای تقویت توان علمی ،فنی و مهارتی بهرهبرداران و ذینفعان جوامع

شده و گرایش برای اشتغال در بخشهای نوگرا (مدرن) و خدماتی ،افزایش یافته

دهستانها ،نهایت استفاده را به عمل آورد .خوشبختانه تا کنون در کشور

مهارتهای علمی و عملی ،گرایش به اشتغال در بخشهای سنتی اقتصاد ،کمتر
است .این در حالی است که روستاها ،فرصتهای جدید و کشفنشده فراوانی

دارند که کشف و بهرهبرداری بموقع از این فرصتها و ایجاد کسبوکارهای جدید

محلی و همچنین مروجان و کارشناسان متخصص در مراکز جهادکشاورزی
ما ،بویژه در بخش ترویج کشاورزی ،کارهای زیادی برای دستیابی به خروجی

ملموس برنامه توسعه و نفوذ فناوری در بخش کشاورزی با محوریت ارتقای
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صندوق بیمه کشاورزی

فـصلنامـه بیمــه و کشــاورزی

سال شانزدهم /شماره 62

بهرهوری عوامل تولید ،پیادهسازی نظام نوین ترویج و انتقال فناوری در راستای

تحققیافتن برنامههای اقتصاد مقاومتی ،صورت گرفته و امید است با توجه به

نتایج بهدستآمده در این پژوهش در زمینه ظرفیتهای باالیی که تولیدمحتوای
دارای کیفیت و کمیت بیشتر در بخش کشاورزی بهمنظور در اختیار گذاشتن
دانش روز جهانی برای کشاورزان و روستاییان دارد و همچنین ،تغییر ساختار

بودجهبندی در این بخش ،بهصورت در اختیار قرار دادن بودجه به خود فعالیت

یا به دیگرسخن ،به محتوای پیشنهادی قدرتمندتر با بازدهی باال،

کردن همهجانبه
بهجای اختصاصدادن بودجه به بخش ،و همچنین ،حمایت
ِ

حریم دانش ،تهران ،1393 :چاپ اول.

 -2خواک ،معصومه (« ،)1387بررسی عوامل مؤثر بر مشارکت روستاییان

در طرحهای عمران روستایی» ،پایاننامه کارشناسیارشد رشته جغرافیا و
برنامهریزی روستایی .دانشگاه فردوسی مشهد.

 -3شریفی مقدم ،محمد ( ،)2008سازمان تحقیقات ،آموزش و ترویج

کشاورزی ،معاونت ترویج ،دفتر ترویج دانش و فناوری کشاورزی ،برنامه محوری

دولت از شرکتهای دانشبنیان و ظرفیتهای سواد ارتباطی جوانان روستایی

ترویج و توسعه کشاورزی پایدار.

تولید محتوای کارامد بر پایه نیازسنجی روستای محل زندگیشان ،مشارکتی

اطالعرسانی برای توانمندسازی زنان» .فصلنامه روستا و توسعه ،سال  ،17شماره

که با پیوند یا تلفیق دانش بومی و دانش روز جهان ،خود بتوانند در زمینه
همهجانبهای داشته باشند؛ درنهایت شاهد توسعه اقتصادی ،فرهنگی و
اجتماعی در روستاهای کشور باشیم .در این راستا ،یافتههای پژوهش کریمی

اعتماد ( )1395نیز برای تحققیافتن هدفها و سیاستهای اقتصاد مقاومتی ،بر
حمایت از شرکتهای دانشبنیان ،تأکید داشته است.

پیشنهادها

 -4شاهولی ،منصور و ملکیان ،عاطفه (« ،)1392طراحی الگوی ارتباطی و

 ،3پاییز .1393

 -5عبدالهی ،معصومه (« ،)1395جایگاه فناوری اطالعات و ارتباطات در

توانمندسازی روانشناختی کشاورزان روستایی» .پایاننامه کارشناسیارشد.
دانشگاه محقق اردبیلی.

 -6فروزانی ،معصومه .)1395( .جزوه درسی .عضو هیئت علمی دانشگاه

کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان.

 -1پیشنهاد میشود ،جذابسازی فضای روستایی کشور از راه توسعه هدفمند

 -7قنبری ،ن؛ رشادی ،م؛ محبی ،س؛ حیدرخانی ،ه (« ،)1395بررسی عوامل

سیاحتی در روستاها ،مورد توجه بیشتری قرار گیرد و به روستاها بهعنوان

روستایی گیالن غرب» .فصلنامه علمی  -پژوهشی پژوهشنامه انقالب اسالمی.

فضاهای فرهنگی و آموزشی روستاها ،و ایجاد مراکز تفریحی ،اقامتی،
قطب گردشگری اصلی کشور ،رسیدگی ویژه شود و بودجه جداگانهای برای آن
اختصاص یابد.

 -2از ظرفیت انرژی ،خالقیت و پشتکار جوانان روستایی ،بهرهبرداری بهینه صورت

پذیرد و با روشهای تشویق مالی و ایجاد بازار فروش محصوالت کشاورزی آنها
بهصورت مستقیم ،بیش از پیش مورد توجه قرار گیرند.

اجتماعی مرتبط با گرایش به فرهنگ اقتصاد مقاومتی در نواحی شهری و
سال ششم ،شماره  ،19تابستان .1395

 -8کریمی اعتماد ،فاطمه« .)1395( .بررسی الزامات بهکارگیری سیاستهای

اقتصاد مقاومتی در بخش کشاورزی و روستایی» .پایاننامه کارشناسیارشد
دانشکده کشاورزی دانشگاه زنجان.

 -9کمالی ،محمدباقر و شهابی ،سیامک (« ،)1379بررسی عوامل مؤثر بر

 -3بخش دولتی در راستای تحققیافتن سیاستهای تدوینشده ،از ظرفیتهای

ارتباطات دوسویه مروجان روستایی در شهرستان فریدن» ،فصلنامه روستا و

 -4نگرش حاکم بر اندیشه مدیران و مردم نسبت به روستا ،از راه :فرهنگسازی

 -10مطیعی لنگرودی ،سیدحسن و سخایی ،فاطمه (« .)1388مشارکت

بخش خصوصی ،بخوبی استفاده کند.

بهوسیله رسانههای جمعی و عمومی ،برجستهسازی و توجه ویژه به مناطق
روستایی در نظام آموزشی ،توجه نشان دادن به روستاها از سوی مدیران ارشد

(مانند اقامتکردن آنان در روستاها) و مانند آن ،تغییر یابد و مورد توجه جدی
قرار گیرد.

 -5اقدامهای بایسته در زمینه تکمیل و تکامل جامعه اطالعاتی روستایی کشور،
مانند ایجاد ارتباطات مخابراتی ،افزایش سواد اطالعاتی آنان و نزدیکسازی

فرهنگ شفاهی روستاییان با فرهنگ مکتوب و دیجیتال ،انجام پذیرد.

 -6نسبت به تشکیل خوشههای دانشی روستایی و توسعه زیرساختهای

دانشی همچون تدوین نقشه صنایع روستایی کشور ،ایجاد و توسعه مراکز

تحصیلی و آموزشی (بخصوص آموزشهای کاربردی) ،افزایش سطح سواد
روستاییان و آموزش آنان در زمینه بهکارگیری روشها و فناوریهای نوین ،توجه

جدی شود.

 -7مدلی بهمنظور توسعه سیاستهای ارتباطی افزایش مشارکت روستاییان در

توسعه روستایی ،با رویکرد اقتصاد مقاومتی با توجه به مقولههای بهدستآمده،
طراحی شود.

 -8آسیبشناسی سیاستهای ارتباطی افزایش مشارکت روستاییان در توسعه

روستایی با رویکرد اقتصاد مقاومتی با توجه به مقولههای بهدستآمده ،انجام
گیرد.

 -9راهبردهای (استراتژیهای) توسعه سیاستهای ارتباطی افزایش مشارکت

روستاییان در توسعه روستایی ،با رویکرد اقتصاد مقاومتی با توجه به مقولههای
بهدستآمده و با استفاده از مدل  SWOT-ANPتدوین شود.
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شناسایی و رتبهبندی راهبردهای بازاریابی اینترنتی برای توسعه کارآفرینی...

شناسایی و رتبهبندی راهبردهای بازاریابی اینترنتی
برای توسعه کارآفرینی شرکتهای بیمه
عباس نیکزاد

*

بازنگری و َرساگردانی :ح .ر
چکیده

عالقهها و ذائقهها انجامیده است .بیگمان سازمانهای عصر کنونی ،با تحوالت

فناوری اطالعات و ارتباطات ،تحوالت بسیاری را در همه فعالیتهای اجتماعی

و تهدیدات گسترده بینالمللی روبهرو هستند ،از اینرو حفظ و تداوم حیات و

از سویی ،کارآفرینی نیز ،بستر فناوری و پیشنیاز آن است .فناوری اطالعات

و تنگناهاست که بستگی زیادی به نوآوری ،ابداع ،خلق محصوالت ،فرایندها و

از جمله کارآفرینی ،پدید آورده است و نقش مهمی در فرایند کارآفرینی دارد.

و ارتباطات ،با برخورداری از ویژگیها و توانمندیهای گوناگون توانسته است،
انعطافپذیری شایان توجهی را در زمینه کارآفرینی ،از خود نشان دهد .همین

ویژگیها ،سبب افزایش کارایی فناوری در زمینه کارآفرینی و ایجاد اشتغال شده
است .همچنین ،فناوری اطالعات و ارتباطات ،با افزایش دادن سرعت و دقت،
کاهش اندازه مخازن فیزیکی اطالعات ،ایجاد امکان همکاری از راه دور ،حذف
برخی از فسادهای اداری ،کاهش هزینههای سامانه (سیستم) یا سازمان،

میتواند در توسعه کارآفرینی سودمند باشد .از کارآفرینی بهعنوان موتور توسعه

اقتصادی نیز یاد میشود که میتواند در رشد و توسعه اقتصادی کشورها از

ِ
نیازمند یافتن راهکارها و روشهای نوین رویارویی با آن چالشها
ماندگاری سازمان،
روشهای جدید دارد .برای رسیدن به این هدف ،مدیران باید به نقشهایی روی

آورند که متناسب با شرایط تحولیافته محیطی باشد ( .)1یکی از این نقشها،

نقش کارآفرینی مدیران است .کارآفرینی ،یکی از بایستههای هزاره جدید بهشمار
میآید .عصری که زمانه «جامعه اطالعاتی» و هنگامه «جهانیشدن» است و در

بردارنده پیامدهای مهمی همچون فراگیری فناوریهای نوپدید و تغییر و تحوالت
شتابناک در گستره مبادالت انسانی و رقابت شدید در جهان کسبوکار است.

در چنین فضایی ،کارآفرینی بهعنوان عامل رشد و توسعه ،یکی از شاخصهای

اثرگذار برای چشمانداز مطلوب هر جامعهای بهشمار میآید که این خود بر

راه ایجاد اشتغال و رفاه اجتماعی همراه با حل مشکل بیکاری ،مؤثر باشد .در

تأثیرهای گسترده آن در به چالش کشیدن انسانهای پسانوگرا (پُستمدرن)

(اینترنتی) بهمنظور ایجاد بستر کارآفرینی در صنعت بیمه انجام گرفته است.

تحول ،دگرگونی و خالقیت خواهد بود و دستیابی به فرایند یادشده ،نیازمند

همین راستا ،پژوهش پیشرو ،با هدف تبیین مؤلفههای بازاریابی الکترونیکی

این پژوهش ،از نوع توسعهای ،و روش آن «توصیفی – تحلیلی» بوده و در فر ِ
ایند

تحلیل ،از هر دو شیوه کیفی و کمی با هم ،استفاده شده است .بدینمنظور در
بررسی ادبیات موضوع ،از مطالعات اسنادی و برای بررسی شاخصهای بازاریابی

الکترونیکی نمونه موردی از روش پیمایشی اکتشافی بهرهگیری شده است.
محدوده و جامعه آماری مورد مطالعه نیز ،شرکت بیمه ایران در استان تهران

بوده و نتایج بهدستآمده از پرسشنامهها نیز با استفاده از نرمافزار SPSS

داللت دارد ( .)17از سویی ،کارآفرینی بهعنوان یک فرایند پویا ،دربردارنده آرمان
بهکارگیری نیرو و انگیزه افراد در راستای خلق و اجرای ایدههای نو و همچنین
راهحلهای کاربردی است.

از سویی ،امروزه ،ایجاد و توسعه سریع شبکه اینترنت ،امکان مبادله سریع

اطالعات را فراهم کرده و بهتدریج ،با افزایش تواتمندیهای نوین اینترنت ،شکل
جدیدی از تجارت ،پدید آمده است که به آن «تجارت الکترونیکی» میگویند.

تجارت الکترونیکی ،بهدلیل سرعت ،کارایی ،کاهش هزینهها و بهرهبرداری از

و روش رگرسیونی ،مورد تحلیل قرار گرفته است .نتایج بهدستآمده نشان

فرصتهای زودگذر ،میدان جدیدی را در رقابت گشوده است تا آنجا که گفته

آماری است و شاخص پشتیبانی سازمان و مدیران نیز ،بیشترین اثر را بر ایجاد

اقتصاد جهانی نخواهد داشت .بنابراین از یکسو ،با تجارت الکترونیکی بهعنوان

میدهد که تمامی شاخصها و زیرشاخصهای پژوهش ،درخو ِر تحلیل در جامعه
بستر کارآفرینی و توسعه آن در صنعت بیمه دارد.

کلیدواژهها:

بازاریابی الکترونیکی (اینترنتی) ،فناوری اطالعات و ارتباطات ،کارآفرینی ،صنعت
بیمه ،شرکت بیمه.

مقدمه

میشود ،عقب افتادن از این روند تحول ،نتیجهای جز منزوی شدن در پهنه

بستر اشتغالزایی جهانی روبهرو هستیم و از دیگر سو ،با کارآفرینانی رویارو
میشویم که هر روز فرصتهای جدیدی را برای جویندگان شغل و کار در فضای

مجازی ایجاد میکنند .در نتیجه ،اقتصاد جهان امروز بر پایه نوآوری ،خالقیت
و استفاده از دانش ،بویژه دانش اطالعات و ارتباطات استوار است .چنین

اقتصادی را «اقتصاد مبتنی بر دانش یا اقتصاد دانشمحور» میگویند .در

اقتصاد مبتنی بر دانش ،نوآوران و اندیشمندان ،سرمایههای اصلی شرکتهای

در سالهای اخیر ،جهان شاهد انقالب اطالعات و ارتباطات بوده و تحوالت

تولیدی و کارآفرین هستند (.)11

کنونی ،بهنام «سده فناوری اطالعات و ارتباطات» ،به ثبت رسیده است .تحوالت

فراهم آورده و این مشارکت نیز ،برگرفته از سطوح باالی گرایش به بازاریابی

اجتماعی کالنی در آن پدید آمده است؛ بهگونهای که بر اثر این تحوالت ،سده

و دگرگونی نظامهای اجتماعی  -اقتصادی عصر کنونی ،ریشه در پیشرفت و

تغییرات پدیدآمده در علم و فناوری دارد که این نیز بهنوبه خود ،به تغییر در
* کارشناسارشد مدیریت کارآفرینی دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد تهران مرکزی.

در این راستا طی سالهای اخیر ،اینترنت ،ظرفیت باالیی را برای مشارکت جهانی
روی «شبکه (تارنمای) گسترده جهانی یا وب ( »)wwwاست .بر اساس

یک گزارش بازاریابی الکترونیکی ،اینترنت ،ابزار کاملی برای بازاریابی مستقیم
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است .همچنین توان برقراری تعامالت چندسویه و پیگیری در اینترنت ،امکان

همچون «بیزنس ویک» و «وایرد» ،بهطور گسترده مورد استفاده قرار گرفت.

که زیرساختهای مخابراتی خوبی دارند ،فراهم ساخته است .از همین رو

همچون «هاروارد بیزنس» و مانند آن نیز ،استفاده میشود .پژوهشها در زمینه

انتخاب و بهکارگیری ابزارهای بازاریابی را با حداقل هزینه ،بویژه در کشورهایی
شرکتها و سازمانها برای معرفی محصوالت و ترغیب و تشویق به استفاده از

خدمات خود ،روشهای مختلف تبلیغات و بازاریابی الکترونیکی یا اینترنتی را بهکار
میبرند؛ بهگونهای که انواع جدیدی از بازاریابی اینترنتی مبتنی بر شبکههای
اجتماعی ،ازجمله «بازاریابی ویروسی» را پدید آورده است ( .)8گفتنی است ،در

محیط آنالین ،کاربران از را ِه رسانههای اجتماعی و جوامع مجازی با هم ارتباط

مدلهای کارآفرینی ،هم در مراکز دانشگاهی و هم در مراکز پژوهشی و شرکتهای
مشاورهای ،در حال رشد است .بعضی از آنها در مورد مدلهای کارآفرینی اینترنتی
سخن میگویند و بعضی دیگر درباره مدلهای کارآفرینی الکترونیکی یا مدلهای

کارآفرینی مبتنی بر وب و البته بعضی دیگر نیز ،بهطور کلی بر مدلهای کارآفرینی
تمرکز دارند (.)13

برقرار میکنند و بر نظرها و باورهای یکدیگر تأثیر میگذارند .ماهیت اطالعاتی

در مجموع ،با توجه به آنچه گفته شد ،تصمیمگیری برای کارآفرینشدن در

(پتانسیل) بسیار باالیی برای انجام امور مرتبط با بازاریابی و تبلیغات داشته

براورده شود .روشن است که کسبوکار الکترونیکی نیز ،زیرمجموعهای از

و ارتباطی شبکههای اجتماعی آنالین باعث شده است که این رسانهها ،توانش
باشند ()7

از این رو با توجه به تغییرات روزافزون اجتماعی در زمینههای مختلف
کسبوکار ،و در نتیجه ،ناگزیربودن شرکتها و سازمانها به فعالیت در فضای

مجازی برای باقیماندن در فضای رقابتی و توسعه و پیشرفت کسبوکار خود،
بویژه در صنعت بیمه؛ و از سویی ،اهمیت فناوری در عصر ارتباطات و اطالعات

و تأثیر آن بر کارآفرینی ،پژوهش پیش رو ،با هدف شناسایی مؤلفههای بازاریابی
الکترونیکی (اینترنتی) بر کارآفرینی در صنعت بیمه انجام شده است.

بنیادهای نظری و پیشینه پژوهش

کسبوکار ،نیاز به طی کردن مراحلی از تصمیمگیری دارد تا مفهوم کارآفرینی
مفهوم کلی کسبوکار بوده و برای پیادهسازی آن باید مراحل مختلف پنجگانه
زیر اجرایی شود:

 -1تصمیم شخصی؛

 -2انتخاب کسبوکار؛

 -3تجزیهوتحلیل امکان کسبوکار انتخابشده؛

 - 4برنامهریزی مرحله؛

 - 5ورود به کسبوکار.

 -بازاریابی اینترنتی (مجازی)

الف) کارآفرینی

تحوالت الکترونیکی ،زاده نیازهای جهانی بوده و جهان در روزگار ما نیز ،به

بررسیها نشان میدهد ،واژه کارآفرینی نخستینبار در سدههای  15و  16میالدی

ابزارهای رسانهای همچون رایانه ،راههایی ارتباطی مانند اینترنت و مبادالتی

ابرمالکان یا زمینداران بزرگ و حکومتهای فئودالی در اروپا بوده است .در این

بویژه فناوری اطالعات ،نوع و ماهیت بازارها را متحول کرده و بازارهایی همانند

( 9و  10خورشیدی) بهکار برده شده و این دوره نیز ،همزمان با دوره قدرتمندی

دوره ،واژه و مفهوم کارآفرینی برای کسانی بهکار میرفت که به مأموریتهای
نظامی اعزام میشدند .سپس در سده هجدهم میالدی ،همزمان با انقالب

صنعتی ،بُعد جدیدی از کارآفرینی بهنام «مخاطرهپذیری» ،بر آن افزوده میشود
( .)14نخستینباری که تعریفی رسمی از کارآفرینی ارائه شده نیز ،از سوی

مثل تبادلهای الکترونیکی نیازمند است .از همین رو ،دستاوردهای این تحوالت،
«بازارهای اینترنتی و مجازی » را پدید آورده است که ماهیتی کامالً متفاوت
1

2

با بازارهای فیزیکی دارند و رفتار مشتریان درون آنها متفاوت است .شناخت

ماهیت این بازارها بهمنظور تدوین راهبردهای بهتری برای کسب مزیت رقابتی،
ضروری است .بازارهای مجازی و اینترنتی ،ابزار بسیار کارامد و کمهزینهای برای

یک اقتصاددان و بازرگان سده  18میالدی (سده  12خورشیدی) ،بهنام «ریچارد

فروش محصوالت هستند و شرکتهایی که بخواهند در بازاریابی الکترونیکی

تفاوت مالکان و پیمانکاران نیز مطرح کرد .همچنین بررسی پیشینه و ادبیات

اساس آن عمل کنند .اصطالحاتی همچون؛ «بازاریابی الکترونیکی » و عنوانهای

کانتیلون» بوده است .وی نخستین کسی بود که بحث کارآفرینی را برای بیان
علمی و تخصصی کارآفرینی نمایانگر آن است که این واژه ،بهصورت یک اصطالع
علمی ،نخست در نظریههای اقتصادی و از سوی اقتصاددانان مطرح شده و

موفق باشند ،باید ویژگیهای بازاریابی در محیط الکترونیکی را بشناسند و بر
3

«بازاریابی اینترنتی« ،»4بازاریابی آنالین »5و بازاریابی شبکهای« ،»6بازاریابی مبتنی

بر وب » و «بازاریابی رقومی یا دیجیتالی » نیز ،عنوانهای مختلفی برای موضوعی
7

8

سپس وارد مکاتب و نظریههای دیگر رشتههای علوم شده است .در میان علوم

یکسان هستند و آن موضوع نیز ،استفاده از اینترنت و فناوریهای مرتبط با آن

این مفهوم یافتند ( .)13در سدههای  18و  19میالدی ،جایگاه و مفهوم کارآفرین،

مومین« ،)2014( 9بازاریابی اینترنتی» را «فرایند بازاریابی با استفاده از اینترنت و

مرتبط با کارآفرینی نیز ،علوم اقتصادی ،مدیریت و بازرگانی ،ارتباط تنگاتنگی با

از تأمینکننده سرمایه ،جدا میشود .برای نمونه« ،توماس ادیسون» ،بهعنوان

یکی از کارآفرینان آن دوره شناخته میشود ( .)14در سده بیستم ،بویژه از
دهه  ،1980همزمان با برامدن موج ایجاد کسبوکارهای کوچک و رشد اقتصادی

و نیز ،مشخص شدن نقش کارآفرینی بهعنوان شتابدهنده این سازوکار،
توجه زیادی به این مفهوم شد .تا پیش از این دوره ،بیشتر ،اقتصاددانان

بودند که بهکارآفرینی توجه داشتند؛ ولی از این دوره به بعد ،روانشناسان،
جامعهشناسان و دانشمندان و پژوهشگران علوم مدیریت نیز به ابعاد مختلف
کارآفرینی و کارآفرینان توجه نشان دادند ( .)13از اواخر سده  20میالدی ،مفهوم

در فعالیتهای بازاریابی است (.)12

دیگر فناوریهای ارتباطات الکترونیکی بهمنظور براوردهکردن نیاز مشتریان و از
یک مسیر سودآور» ،تعریف میکند .در یک تعریف سادهتر ،بازاریابی اینترنتی یا

مجازی یعنی :استفاده از اینترنت بهعنوان یک نمای مجازی که در آن محصوالت
یا خدمات ،بهطور مستقیم و برخط ( آنالین) به مشتری ،معرفی ،ارائه و یا

فروخته میشود (.)6

 -تأثیر اینترنت بر فعالیتهای بازاریابی

اینترنت را باید از پردامنهترین رسانهها دانست که تغییرات بیشماری را در پهنه

نوآوری به یک جزء اصلی در تعریف کارآفرینی تبدیل میشود و با پدیدارشدن

بازاریابی و توسعه ایجاد کرده است .برای نمونه میتوان به تغییرات و تحوالتی

و اهمیت قرار میگیرد و برای نخستینبار در سال  1342( 1970خورشیدی) ،در

روابط مشتری ،بستهبندی ،ارتباطات بازاریابی ،پیشبرد کانال توزیع ،زنجیره

کارآفرینیهای مبتنی بر فناوری اطالعات ،واژه «مدل کارآفرینی» نیز مورد توجه

مجلههای تخصصی مرتبط با علوم کامپیوتر از آن استفاده شد و پس از آن
در سال  1374( 1995خورشیدی) ،در مجلههای تجاری و کامپیوتری معروف

36

امروزه از این واژه ،بهطور روزمره و فراوان در مجلههای تخصصی مدیریتی

9- Mumin

در زمینههای بخشبندی ،هدفگذاری ،قیمتگذاری ،خدمات به مشتری ،مدیریت
ارزش ،بازاریابی جهانی و عالمت تجاری اشاره کرد ( .)18برخی از صاحبنظران

بازاریابی ،تحول ایجادشده در بازاریابی را درخو ِر مقایسه با اختراع تلویزیون و
5- Online Marketing
)6- Network Marketing (Net Marketing
)7- Web-based Marketing (Web Marketing
8- Digital Marketing

1- Internet Market
2- Virtual Market
)3- Electronic Marketing (E-marketing
4- Internet Marketing

رهـاورد دانـش و پژوهـش (مقـالههای علـمی)

شناسایی و رتبهبندی راهبردهای بازاریابی اینترنتی برای توسعه کارآفرینی...
ایجاد سوپرمارکتها در  50سال گذشته و یا اختراع راهآهن و تلگراف در  150سال

استفاده بهینه از خدمات اینترنتی و آنالین ،استفاده از فضای مجازی و اینترنت

دانستهاند .عدهای نیز ،بازاریابی دیجیتالی را یک تغییر و تحول کامل از پارادایم

امروزه ،صنایع خدماتی ،نقش اساسی و مهمی در رشد و توسعه اقتصادی

گذشته میدانند ( .)20برخی هم آن را مهمترین نوآوری پس از اختراع چاپ
بازاریابی یکسویه ،به پارادایم بازاریابی تعاملی با روابط شخصی نفر به نفر،
قلمداد میکنند ( .)19آنچه نمایان است اینکه اینترنت ،مجموعهای از ویژگیهای

برای رونق کسبوکار شرکتها و سازمانهای بیمه است .این در حالی است که
کشورها دارند و در این میان ،نقش و اهمیت صنعت بیمه بهعنوان یک صنعت
حمایتکننده ،بر هیچکس پوشیده نیست .از سویی ،افزایش رقابتها در بازار

رسانههای پیشین را بههمراه توانمندیهای جدید منحصربهفرد ،از جمله تعامل

صنعت بیمه ،بیشتر مدیران این صنعت را به فکر چارهاندیشی برای حضور

همه شرکتها و افراد را به خواستههای خود برساند (.)3

کسب رضایت و وفاداری مشتریان را در پی دارد ،بیابند و آنها را عملی کنند.
ِ

(ارتباط دوسویه یا چندسویه) و آدرسپذیری ،در خود جای داده است و میتواند

 -سودمندیها و مزیتهای بازاریابی مجازی

ماندگار در عرصه کسبوکار انداخته است .بنابراین آنها ناگزیرند راههایی که
همزمان با ورود فناوریهای جدید در سراسر جهان ،کاربردهای مناسب برای امور

بیمه نیز شکل گرفت و تمام کشورها کوشیدهاند تا تمام فعالیتهای بازاریابی

مهمترین سودمندیها و مزیتهای بازاریابی مجازی را میتوان در موارد زیر خالصه

خود را از جمله در زمینه بیمه ،گسترش دهند .در کشورهای واردکننده فناوری،

الف) با توجه به نامحدود بودن کاربران اینترنت ،جذب مشتری در آن

نامناسب فناوری ،بیشتر است که این مسئله در مورد بازاریابی الکترونیکی بیمه

ب) امکان ورود به بازارهای جدید و جهانی بدون مرز بسادگی فراهم است؛

مجازی (الکترونیکی) در افزایش کارایی صنعت بیمه ،مورد پذیرش فراگیر قرار

کرد:

بهصورت جهانی است؛

پ) هزینه تبلیغات اینترنتی ،بسیار کمتر از هزینههای سرسامآور دیگر

روشهای تبلیغاتی است؛

نداشتن جذب مناسب و پدیدآمدن برداشتهای نادرست ،احتمال کاربرد
بهدلیل
ِ

در ایران ،در حال شکلگیری است )6( .به هر روی ،آنچه بهعنوان اثرهای بازاریابی

گرفته؛ عبارت است از:

 -1صدور بیمهنامه بهصورت آنالین ،هزینههای مدیریتی و اداری را از راه

ت) هزینههای مربوط به فروش ،نیروی انسانی ،زمان ،عرضه و مانند آنها

فرایند ماشینی کسبوکار کاهش میدهد و اطالعات مدیریتی را بهبود

ث) امکان مطرح شدن بهعنوان توزیعکننده یک محصول خاص فراهم

 -٢کارمزد پرداختی به واسطهها را از راه فروش مستقیم بیمهنامه به

ج) از بین بردن واسطهها در بازار و فروش مستقیم؛

مشتری و بازاریابی شود).

کمتر است؛

است؛

چ) مبادالت تجاری در حداقل زمان (صرفهجویی در زمان)؛

ح) امکان انتخابهای گوناگون برای شرکتها و صاحبان مشاغل؛

خ) پس از فروش محصول یا خدمات خود ،میتوان از راه ایمیل و پیامک و
مانند آنها ،پیشنهادهای جدید و ویژه به خریداران داد.

 -نقش و تأثیر بازاریابی اینترنتی و مجازی در صنعت بیمه

میبخشد.

ِ
صرف جذب
مشتری کاهش میدهد (البته بخشی از این کارمزد باید
 -3کاهش هزینه در بازار رقابتی موجب کاهش حقبیمه میشود و به
مشتریان و مردم اجازه خرید خدمات بیمهای بیشتری را میدهد که نتیجه
آن ،نفوذ بیشتر بیمه در کشور است.

 -4امکان انتشار سریع اطالعات در حجم زیاد از راه اینترنت فراهم است (.)9

 -کارآفرینی از راه تجارت الکترونیکی

محیط کسبوکار امروزی ،با ویژگیهایی همچون تغییرات پیچیده و تحوالت

عصر کنونی ،عصر نوآوری است و اگر کیفیت محصول ،بهبود نیابد؛ بسرعت

ِ
نبودقطعیت باال و آکنده از روشهای تأثیرگذاری پیچیده بوده
محیطی با درجه

راهکار برای حفظ بازار موجود و دستیابی به بازار جدید است .در جهان امروز،

فناورانه که باعث شکلگیری مؤلفههای جدید و پیکربندیهای موجود میشود؛

که امکان پیشبینی آینده در آن ،بهتقریب ،ناممکن است .در این میان ،اگر

از چرخه رقابت حذف میشود؛ از همین رو بیگمان ،نوآوری و خالقیت بهترین

بزرگترین سرمایههای یک بنگاه اقتصادی ،نیروهای انسانی اهل فکر ،یادگیرنده و

کارکرد برنامهریزی راهبردی در جهان پر از تغییر امروزه را توانمندسازی مدیران

خالق آن است و این نیروها نیز کسانی جز کارآفرینان نیستند .کارآفرین ،فردی با

در حال تغییر مشتریان نیز ،اجتنابناپذیر خواهد بود .از سویی ،با توجه به

رشد ،پیشرفت و بهرهوری ،نوآوری پیوسته (مستمر) در تولید کاالها ،ترغیب

برای خلق مزیت رقابتی بدانیم؛ ضرورت توجه به مباحث سازمانی و سلیقههای
فلسفه ارزش وجودی صنعت بیمه در جامعه و بازارهای مالی ،اقتصادی و

تولیدی در کشور و اهمیت آنچه گفته شد؛ استفاده از فناوری اطالعات در
راستای افزایش هوشمندی بازار و شناخت زمینههای جدید نفوذ بیمه ،دارای

ارزشی دوچندان خواهد بود ( .)4یکی از زمینههای این سازگاری با فناوری و

نوآوری خاص است که ایدهها را به واقعیت تبدیل میکند .کارآفرینی نیز ،موجب

و تشویق سرمایهگذاری و ایجاد ثروت است .تجارت الکترونیکی و کارآفرینی،

ارتباط نزدیکی با یکدیگر دارند؛ بهگونهای که کارآفرینی باعث خالقیت و نوآوری

در رشد بوده و بر تجارت الکترونیکی ،تأثیرگذار است و تجارت الکترونیکی نیز،
در زمینهسازی و خلق ایدههای نو و ایجاد بازارهای جدید و گسترش بازارهای

موجود ،تأثیر مستقیمی خواهد داشت .نمودار شماره  ،1نشان میدهد که
اطالعات بیشتر ،ابزاری برای کارآفرینی بیشتر خواهد بود.

اینترنت ،بهعنوان شبکهای مجازی که تا حد زیادی مستقل از مکان است؛

بازاری بدون مرز است که میتوان بهآسانی در آن تجارت کرد .گسترش تجارت

الکترونیکی نیز ،سبب میشود که هر روز افراد بیشتری جذب این بازار مجازی

شوند و شرکتها ،سازمانها و نهادهای خصوصی و دولتی در همه کشورها ،بر
آن شدهاند تا معرفی محصوالت و خدمات خود را در بستر اینترنت انجام دهند،

از اینرو ،نخستین نیازی که فرا روی آنها قرار میگیرد ،بهرهگیری از افرادی است
که دارای دانش و مهارت کافی برای انجام چنین فعالیتهایی باشند؛ تا آنجا که در

آینده ،نمیتوان مؤسسهای را بدون متخصصان تجارت الکترونیکی یافت (.)16
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افزایش کارآفرینی

دانایی جدید

افزایش اطالعات

دانایی قدیم

نمودار شماره  :1اطالعات بیشتر ،ابزار کارآفرینی بیشتر

از سویی ،کارآفرینی از راه تجارت الکترونیکی میتواند شرایط تازهای پدید آورد

روش و ابزارهای پژوهش

که در آن ،تولیدکنندگان ،فروشندگان و مشتریان و بهتقریب تمام عوامل

بهطور کلی در هر پژوهشی ممکن است ترکیبی از روشهای گوناگون با توجه

با یکدیگر در ارتباط باشند و به تبادل اطالعات ،خدمات ،محصوالت و پول

روش توصیفی -تحلیلی است .از آنجاکه هدف از انجام این پژوهش ،بررسی

دستاندرکار یک چرخه اقتصادی ،بتوانند در یک فضای مجازی مشترک
بپردازند .اینترنت در چارچوب تجارت الکترونیکی ،ایدهها و نظریههای جدیدی

را طرح کرده که یکی از آنها ،اشتغال پیوسته است .در این نوع اشتغال ،فرد
شاغل کار خود را با استفاده از امکانات رایانهای انجام میدهد و حاصل کار

را از راه اینترنت در اختیار کارفرما یا مشتریان قرار میدهد .دریافت دستمزد
یا پرداخت مبلغ نیز با استفاده از اینترنت و از راه مجاری اعتباری اینترنتی،
همچون حسابهای اینترنتی و کارتهای اعتباری صورت میگیرد .مجموعه این
فعالیتها و معامالت میتواند در چارچوب تجارت الکترونیکی از سوی کارآفرین

بسترسازی شود تا زمینه اشتغال و تولید فراهم آید و کسبوکارهای کوچک

اینترنتی انجام پذیرد (.)21

به ماهیت پژوهش ،مورد استفاده قرار گیرد .روش عمده در پژوهش پیشرو،

مؤلفههای بازاریابی الکترونیکی برای ایجاد بستر کارآفرینی در صنعت بیمه

بوده ،از روش تحلیل کیفی برای شناسایی عوامل بازاریابی الکترونیکی مؤثر بر
ایجاد کارآفرینی استفاده شده است .از همین رو ،روش انجام پژوهش پیش رو،

بهطور عمده از دو بخش تشکیل شده است :الف  -بخش مربوط به مطالعات
اسنادی که از راه مطالعه کتابها ،مقالهها و منابع موجود در اینترنت و مانند آن

بهدست آمده است .ب  -بخش مربوط به بررسی عوامل (فاکتورهای) بازاریابی

الکترونیکی که از روش پیمایشی اکتشافی مورد بررسی قرار گرفته است.

همچنین ،حجم نمونه در محدوده مورد مطالعه بر اساس جدول کرجسی
مورگان تعیین شده و قلمرو مکانی پژوهش نیز ،شرکت بیمه ایران در استان

اطالعات و ارتباطات ،دو ابزار اساسی مورد نیاز هر فعالیت کارآفرینی هستند.

تهران بوده است.

مختلف و بهای کاالها و یا از گذشته و آینده آنها آگاه باشد ،بیگمان تصمیمهای

تهران بوده که تعداد آنها  257نفر است .برای جمعآوری دادهها نیز ،از ابزار

این دو ،هم خود ارزش دارند و هم ارزش ،میآفرینند .فردی که از بازارهای
بهتری برای رسیدن به سود بیشتر خواهد گرفت .ارتباطات نیز ،مانند اطالعات،
ارزش افزودهای متناسب با اندازه و نوع ارتباطها ،برای کارآفرین ایجاد میکند.

از سویی ،کارآفرینی ،نیازمند کشف یک نیاز اجتماعی است و کشف نیازهای
اجتماعی نیز ،به شناخت اجتماع ،نیازهای آن و بافت فرهنگی ،اجتماعی و

اقتصادی آن وابسته است .در شناسایی نیاز هر فعالیت کارآفرینانه ،ایدهپرداز
یا نظریهپرداز ،میباید نسبت به محیط ،بینش و فراست داشته باشد .تجارت
الکترونیکی ،به کارآفرین امکان میدهد تا نوآوری کند و ایدههای جدید بیافریند
و در روند تصمیمگیری و ارتباطات در فرایند کسبوکار ،او را یاری میرساند و

امکان خودکارکردن فرایندها را نیز به وی میدهد.

جامعه آماری پژوهش ،دربردارنده همه کارکنان شرکت بیمه ایران در استان
پرسشنامه و مشاهده ،استفاده شده و برای بررسی پایایی یا اعتبار پرسشنامه،

روش تحلیل قابلیت اطمینان 10بهکار رفته است .بدین منظور ،ضریبهای آلفای
کرونباخ تمامی پرسشها ،محاسبه شد .با توجه به مبانی آماری در تحلیل
11

پرسشنامه نیز ،چنانچه ضریب آلفا ،بزرگتر از  0/7باشد؛ سطح دقت پرسش
مورد نظر در حد درخور پذیرشی است و چنانچه ضریب آلفای کرونباخ ،کمتر
از  0/7باشد؛ برای افزایش پایایی پرسشنامه ،آن پرسش حذف میشود .با توجه

به اینکه مقدار آلفای هیچکدام از پرسشها ،کمتر از  0/7نشد ،بنابراین نیازی به
حذف پرسش نبود .جدول شماره  ،2ضریب آلفای کرونباخ محاسبهشده برای

پرسشهای پرسشنامه را نشان میدهد.

جدول شماره  :1مقدار ضریب آلفای کرونباخ پرسشها
طبقهبندی پرسشها

تعداد پرسشها

ضریب آلفای کرونباخ

پشتیبانی سازمانی

8

0/823

منابع مورد نیاز

10

0/812

زیرساختها

10

0/856

میانگین کل

0/830

برگرفته از :یافتههای پژوهش

در نهایت ،با استفاده از نرمافزار  SPSS 21و روش رگرسیونی ،به بررسی و

 -1مؤلفههای بازاریابی الکترونیکی برای ایجاد بستر کارآفرینی در صنعت

پرداخته شد و با توجه به میزان تأثیر آنها بر متغیر وابسته (ایجاد کارآفرینی)،

 -2مؤلفههای بازاریابی الکترونیکی چگونه منجر بهکارآفرینی در صنعت

تحلیل تأثیر هر یک از شاخصهای بازاریابی الکترونیکی بر کارآفرینی صنعت بیمه
اولویتبندی آنها انجام گرفت .برای روایی مدل مفهومی پژوهش در نمونه مورد
مطالعه نیز ،بازدیدهای میدانی و گفتگوهای اولیه با کارکنان شرکت بیمه،

صورت گرفته است .با توجه به هدفهای پژوهش ،پرسشهای آن به شرح زیر،
تدوین شد:
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بیمه کدامند؟

بیمه میشوند؟

 -3کدام متغیر بازاریابی الکترونیکی بیشترین تأثیر بر ایجاد کارآفرینی در
صنعت بیمه است؟

بر اساس نگاه جامع به ادبیات موضوع و تجربههای جهانی ،مدل مفهومی
10- Reliability Analysis
11- Cronbach’s Alpha

رهـاورد دانـش و پژوهـش (مقـالههای علـمی)

شناسایی و رتبهبندی راهبردهای بازاریابی اینترنتی برای توسعه کارآفرینی...
زیر (نمودار شماره  )2را میتوان در تحلیل عوامل بازاریابی الکترونیکی مؤثر

مفهومی ،ترکیبی از روشهای پژوهش پیمایشی و مطالعات اسنادی بهکار رفته

متغیرهای اثرگذار بر کارآفرینی در صنعت بیمه است .همانگونه که اشاره شد،

ارزیابی ،بهرهگیری شده است.

بر کارآفرینی ارائه داد .نکته مهم در تدوین این مدل مفهومی ،نگاه جامع به

برای دستیابی به تحلیلی جامع از مؤلفهها و شاخصههای تدوینشده در مدل

و در برداشت اطالعات بر اساس پرسشنامه ،از بازدید میدانی و چکلیست

مؤلفههای بازاریابی الکترونیک مؤثر بر کارآفرینی

 -رقابت میان فعالیت سنتی و

 -خالقیت و ایده نو

 -اهمیت پشتیبانی مدیران

کار ماهر)

اینترنتی

 -تجهیز دستگاهها

 -دانش و مهارت کارکنان (نیروی

 -زیرساخت ارتباطی

 -آگاهی از قوانین

زیرساختهای فضای مجازی

 -فرهنگسازی و آموزش کارکنان

پشتیبانی سازمانی

 بهروزرسانی قوانین مرتبط با -شفافیت قوانین در زمینه

اینترنت

زیرساختها

منابع مورد نیاز

برهمکنش میان سه ستون اصلی

نمودار شماره  :2مدل مفهومی مؤلفههای بازاریابی الکترونیکی مؤثر بر کارآفرینی صنعت بیمه

یافتههای پژوهش و بحث

جدول شماره  ،2در میان معیارهای بازاریابی الکترونیکی ،بیشترین میانگین

چنانکه در جدول آمار توصیفی (جدول شماره  )2نشان داده شده ،میانگین

مربوط به معیار پشتیبانی سازمانی و اهمیت پشتیبانی مدیران با میانگین

بازاریابی الکترونیکی بوده ،به تفکیک ،بیان شده که بیشترین مقدار میانگین،

بهدستآمده که از میانه نظری ،یعنی عدد  ، 3کمتر است.

متغیرهای منابع مورد نیاز ،زیرساختها و پشتیبانی سازمانی که در ارتباط با

مربوط به متغیر پشتیبانی سازمانی ( )3/ 2403است .با توجه به اطالعات

 3/0694است .در کل نیز ،میانگین معیارهای بازاریابی الکترونیکی2 / 4261 ،

جدول شماره  :2میانگین امتیاز متغیرهای مرتبط با بازاریابی الکترونیکی
متغیرهای بازاریابی الکترونیکی

منابع

مورد نیاز

زیرساختها

پشتیبانی
سازمانی

میانگین به تفکیک معیارها

خالقیت و ایده نو

2/7251

دانش و مهارت کارکنان (نیروی کار ماهر)

2/9031

آگاهی از قوانین

2/6257

فرهنگسازی و آموزش کارکنان

2/9705

تجهیز دستگاهها

2/6718

زیرساخت ارتباطی

2/3691

بهروزرسانی قوانین مرتبط با زیرساختهای فضای مجازی

2/4372

شفافیت قوانین در زمینه اینترنت

2/1287

رقابت میان فعالیت سنتی و اینترنتی

2/7866

اهمیت پشتیبانی مدیران

3/0694

میانگین معیارها

میانگین

2/8061

2/4017

2/4261

3/2403

برگرفته از :یافتههای پژوهش
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بررسی مؤلفههای بازاریابی الکترونیکی در مقایسه با میانه

مورد انتظار ،مقایسه کنیم (نایبی .)1388 ،در این آزمون ،میانگین نمونه ،با

آزمون  tتکنمونهای ،برای تعیین این که آیا میانگین مشاهدهشده در نمونه

قرار میگیرد .چنانچه مقدار هر کدام از متغیرها با عدد  ،3تفاوت معنیدار

مفروض جامعه دارد یا نه ،بهکار میرود .آزمون  tتک نمونهای ،زمانی مورد

نیز ،از طیف  5گزینهای لیکرت استفاده شده؛ بنابراین ،امتیاز  1بهعنوان حداقل

نظری با آزمون میانگین ( Tتکنمونهای)

مقدار عددی  ، 3که مقدار متوسط در نظر گرفته شده است ،مورد مقایسه

داشته باشد ( ،)p>0/05به بررسی این تفاوت خواهیم پرداخت .در پرسشنامه

که به صورت تصادفی از جامعه انتخاب شده است ،مقداری برابر با میانگین

و امتیاز  5بهعنوان حداکثر امتیاز خواهد بود و امتیاز  3بهعنوان میانه نظری،

استفاده قرار میگیرد که یک نمونه از جامعه داشته باشیم و میخواهیم

در نظر گرفته شده است.

میانگین آن را با یک حالت معمول یا استاندارد و یا حتی با یک عدد فرضی و

جدول شماره  :3آمار توصیفی مربوط به آزمون  Tتک نمونهای معیارهای بازاریابی الکترونیکی

تعداد

میانگین

N

بازاریابی الکترونیکی

انحراف معیار

Mean

257

خطای معیار میانگین

Std. Deviation

Std. Error Mean

0/48319

0/02472

2/4261
برگرفته از :یافتههای پژوهش

جدول شماره  :4آمار استنباطی و نتایج آزمون  Tتک نمونهای
Test value = 3
مقدار آماره
T

بازاریابی الکترونیکی

-13/277

درجه آزادی
Df

سطح معنیداری
)Sig. (2-tailed

381

اختالف میانگین

95% Confidence interval of the difference

Mean Difference

حد پایین Lower

حد باال Upper

-0/32822

-0/3768

-0/2796

0/000

برگرفته از :یافتههای پژوهش

با توجه به اطالعات جدول شماره  ،4مشاهده میشود که سطح معنیداری برابر

با صفر شده که از مقدار  0/05کوچکتر است؛ بنابراین فرض اولیه رد میشود و

ادعای برابری میانگین معیارهای بازاریابی الکترونیکی با میانه نظری  3را میتوان

مردود دانست و با توجه به حد باال و پایین که هر دو منفی شده است ،نتیجه
گرفته میشود که میانگین از مقدار آزمون کوچکتر است.

در رگرسیون ،به دنبال براورد رابطهای ریاضی و تحلیل آن هستیم؛ بهگونهای

که بتوان به کمک آن کمیت ،یک متغیر مجهول را با استفاده از متغیر یا
متغیرهایی معلوم ،تعیین کرد .شیوه کار و فرایند رگرسیون نیز بدین صورت
است که نخست باید معنیداری کل مدل رگرسیون ،مورد آزمون قرار گیرد و
این کار ،از راه جدول تحلیل واریانس یا  ANOVAصورت میگیرد .سپس باید

معنیداری تکتک ضریبهای متغیرهای مستقل بررسی شود ،که این کار هم با

بررسی رابطه میان متغیرهای بازاریابی الکترونیکی و کارآفرینی

استفاده از جدول ضریبها انجام میپذیرد .در جدول شماره  ،5بهترتیب ،ضریب

همانگونه که اشاره شد ،برای سنجش دادههای جمعآوریشده از پرسشنامه،

میتوان بهوسیله رگرسیون آن را توضیح داد) ،ضریب تعیین تعدیلشده و

در صنعت بیمه با استفاده از تحلیل رگرسیون

بهمنظور ارزیابی و رتبهبندی عوامل مؤثر بر بازاریابی الکترونیکی برای ایجاد
بستر کارآفرینی ،از آزمون آماری رگرسیون چندمتغیره استفاده شده است.

همبستگی چندگانه ،ضریب تعیین (میزان تغییرپذیری در متغیر وابسته که

خطای معیار تخمین ،ارائه شده است.

جدول شماره  :5نتایج تحلیل واریانس یا ANOVA
Model Summary
Std. Error of the Estimate

Adjusted R Squar

R Square

R

Model

0/38893

0/352

0/364

0/603

1

برگرفته از :یافتههای پژوهش
در جدول شماره  6نیز ،تحلیل واریانس رگرسیون بهمنظور بررسی قطعیت
وجود رابطه خطی میان دو متغیر ،بررسی و نشان داده شده که بر پایه آن،

40

سطح معنیداری ( )Sigکمتر از  0/05بهدست آمده است و بنابراین ،فرض خطی

بودن رابطه دو متغیر ،تأیید میشود.

رهـاورد دانـش و پژوهـش (مقـالههای علـمی)

شناسایی و رتبهبندی راهبردهای بازاریابی اینترنتی برای توسعه کارآفرینی...
جدول شماره  :6ضریب تعیین و ضریب تعیین تعدیلشده و خطای معیار
ANOVA
Sig.

F

000

30/580

Model

Mean Square

Df

Sum of Squares

4/626

7

32/380

Regression

0/151

374

56/572

Residual

381

88/952

Total

1

برگرفته از :یافتههای پژوهش

جدول شماره  7نیز ،ضریبهای همبستگی بهدستآمده را نشان داده که در ستون مربوط به  ،Bبهترتیب ،مقدار ثابت و ضریب متغیر مستقل در

معادله رگرسیون ،ارائه شده است.

جدول شماره  :7ضریبهای همبستگی
Cofficients
Unstandardized

Standardized

Coefficients

Coefficients

متغیرهای بازاریابی الکترونیکی

B

Std. Error

Beta

مقدار ثابت
خالقیت و ایده نو
دانش و مهارت کارکنان
منابع

مورد نیاز

(نیروی کار ماهر)
آگاهی از قوانین

1/297

0/131

-

9/898

0/000

-

0/179

0/029

0/307

6/134

0/000

1

0/113

0/041

0/149

2/764

0/006

S

0/022

0/019

0/061

1/130

0/192

0/036

0/330

5/268

0/000

C

تجهیز دستگاهها

0/38

0/27

0/075

1/409

0/007

F

زیرساخت ارتباطی

0/016

0/030

0/021

0/312

0/02

T

0/017

0/037

0/023

0/434

0/015

U

0/015

0/025

0/019

0/234

0/035

Cl

0/171

0/046

0/255

3/679

0/000

D

0/292

0/046

0/430

6/268

0/000

M

بهروزرسانی قوانین مرتبط با

زیرساختهای فضای مجازی
شفافیت قوانین

در زمینه اینترنت

سازمانی

رگرسیونی

0/009

فرهنگسازی و

پشتیبانی

t

Sig.

در معادله

R

آموزش کارکنان

زیرساختها

نماد متغیر

رقابت میان فعالیت
سنتی و اینترنتی

اهمیت پشتیبانی مدیران

برگرفته از :یافتههای پژوهش
معادله رگرسیونی میان متغیرهای بازاریابی الکترونیکی و تأثیر آن بر کارآفرینی

آن بر کارآفرینی صنعتبیمه (شرکت بیمه ایران) را نشان میدهد .بر پایه این

Y= 1/297+0/179 + 0/113s + 0/022R + 0/192c + 0/038F+ 0/016T +

کارکنان (نیروی کار ماهر) ( ،)Sآگاهی از قوانین ( ،)Rفرهنگسازی و آموزش

معادله نهایی پیشگفته ،ارتباط میان متغیرهای بازاریابی الکترونیکی و تأثیر

مرتبط با زیرساختهای فضای مجازی ( ،)Uشفافیت قوانین در زمینه اینترنت

صنعت بیمه نیز ،به صورت زیر است:

0/017U + 0/015CI + 0/171D + 0/292M

معادله ،مؤلفههای مؤثر عبارت است از :خالقیت و ایده نو ( ،)Iدانش و مهارت

کارکنان ( ،)Cتجهیز دستگاهها ( ،)Fزیرساخت ارتباطی ( ،)Tبهروزرسانی قوانین

41

صندوق بیمه کشاورزی

فـصلنامـه بیمــه و کشــاورزی

سال شانزدهم /شماره 62

( ،)CIرقابت میان فعالیت سنتی و اینترنتی ( ،)Dو اهمیت پشتیبانی مدیران

بازاریابی الکترونیکی نیز بررسی میشود.

خالقیت و ایده نو (از معیارهای منابع مورد نیاز بازاریابی الکترونیکی) 17 /9 ،درصد

روش تحلیل رگرسیونی چندمتغیره بهکار رفته است .یکی از ویژگیهای این

( .)Mهمانگونه که معادله نشان میدهد ،افزایش یک واحدی معیار مؤلفه

احتمال ایجاد بستر کارآفرینی را در صنعتبیمه ،افزایش خواهد داد .همچنین
به ازای افزایش یک واحد مؤلفههای بازاریابی الکترونیکی که دربردارنده :دانش

و مهارت کارکنان (نیروی کار ماهر) ،آگاهی از قوانین ،فرهنگسازی و آموزش
کارکنان ،تجهیز دستگاهها ،زیرساخت ارتباطی ،بهروزرسانی قوانین مرتبط با

زیرساختهای فضای مجازی ،شفافیت قوانین در زمینه اینترنت ،رقابت میان

فعالیت سنتی و اینترنتی ،و اهمیت پشتیبانی مدیران است ،بهترتیب ،به مقدار

 11/3درصد 2 ،درصد 19/2 ،درصد 3 ،درصد 1/6 ،درصد 1/7 ،درصد 1/5 ،درصد،
 0/17درصد و  29/2درصد ،در ایجاد بستر کارآفرینی در صنعت بیمه ،افزایش
در جهت مثبت روی خواهد داد .از همین رو میتوان گفت ،معادله رگرسیونی

پیشگفته ،تأییدی بر پشتیبانی معیارهای بازاریابی الکترونیکی برای ایجاد بستر
کارآفرینی در صنعت بیمه است .در ادامه ،اهمیت و اولویتبندی مؤلفههای

همانگونه که اشاره شد ،برای رتبهبندی یا اولویتبندی تأثیر متغیرهای بازاریابی،
12

روش ،براورد وزنهاست .ارزش هر «وزن رگرسیونی» ،دامنه تغییرات متغیر
وابسته را به ازای یک واحد تغییر در متغیر مستقل ،نشان میدهد .هنگامیکه
دو یا چند متغیر وجود دارد ،باید این وزنها استاندارد شوند؛ زیرا ممکن است

متغیرها ،مقیاسهای متفاوتی داشته باشند .از آنجا که «ضریبهای رگرسیونی
استاندارد شده» یا «ضریبهای بتا» ،مقیاس یکسانی دارند؛ مقایسه متغیرهای
سطح پایینتر را امکانپذیر میکنند .در این روش میتوان از ضریبهای بتا برای

تعیین اهمیت نسبی یک متغیر ،استفاده کرد .در واقع این ضریبها ،نشاندهنده

میزان تأثیرگذاری هر یک از متغیرهای بازاریابی الکترونیکی بر کارآفرینی در
صنعتبیمه است .جدول شماره  ،8اهمیت و اولویت معیارهای بازاریابی

الکترونیکی را بر کارآفرینی صنعت بیمه ،نشان میدهد.

جدول شماره  :8رتبهبندی میزان تأثیر مؤلفههای بازاریابی الکترونیکی بر ایجاد بستر کارآفرینی در صنعت بیمه
ردیف /رتبه

متغیر

ضریب بتا

1

اهمیت پشتیبانی مدیران

0/430

2

فرهنگسازی و آموزش کارکنان

0/330

3

خالقیت و ایده نو

0/307

4

رقابت میان فعالیت سنتی و اینترنتی

0/255

5

دانش و مهارت کارکنان (نیروی کار ماهر)

0/149

6

تجهیز دستگاهها

0/075

7

آگاهی از قوانین

0/061

8

بهروزرسانی قوانین مرتبط با زیرساختهای فضای مجازی

0/023

9

زیرساخت ارتباطی

0/021

10

شفافیت قوانین در زمینه اینترنت

0/019

برگرفته از :یافتههای پژوهش

بررسی و تحلیل پرسشهای پژوهش

 -بررسی پرسش نخست پژوهش :مؤلفههای بازاریابی الکترونیکی برای

الف) تجهیز دستگاهها؛

چنانکه در بخش مطالعات اسنادی توضیح داده و مفاهیم بازاریابی ،تجارت

پ) بهروزرسانی قوانین مرتبط با زیرساختهای فضای مجازی؛

ایجاد بستر کارآفرینی در صنعت بیمه کدامند؟

الکترونیکی و کارآفرینی ،بررسی شد و با توجه به مطالعات میدانی که از سوی
پژوهشگر انجام گرفت؛ مؤلفههای بازاریابی الکترونیکی در سه بخش :منابع

مورد نیاز ،زیرساختها و پشتیبانی سازمانی مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت
که مؤلفهها و زیرمعیارهای مربوط به هر مؤلفه ،به شرح زیر است (همچنین،

نمودار شماره :)2

 -1منابع مورد نیاز:

الف) خالقیت و ایده نو؛

ب) زیرساخت ارتباطی؛

ت) شفافیت قوانین در زمینه اینترنت.

 -٣پشتیبانی سازمانی:

الف) رقابت میان فعالیت سنتی و اینترنتی؛

ب) اهمیت پشتیبانی مدیران.

 -بررسی پرسش دوم پژوهش :مؤلفههای بازاریابی الکترونیکی چگونه

ب) دانش و مهارت کارکنان (نیروی کار ماهر)؛

منجر بهکارآفرینی در صنعت بیمه میشوند؟

ت) فرهنگسازی و آموزش کارکنان.

خالقیت و ایده نو ،دانش و مهارت کارکنان (نیروی کار ماهر) ،آگاهی از

پ) آگاهی از قوانین؛
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 -2زیرساختها:

بر اساس معادله رگرسیونی که در بخش تحلیل یافتهها ارائه شد؛ مؤلفههای

12- Multiple Regression Analysis

رهـاورد دانـش و پژوهـش (مقـالههای علـمی)

شناسایی و رتبهبندی راهبردهای بازاریابی اینترنتی برای توسعه کارآفرینی...
قوانین ،فرهنگسازی و آموزش کارکنان ،تجهیز دستگاهها ،زیرساخت ارتباطی،

 -8بهروزرسانی قوانین مرتبط با زیرساختهای فضای مجازی

در زمینه اینترنت ،رقابت میان فعالیت سنتی و اینترنتی ،و اهمیت پشتیبانی

 -10شفافیت قوانین در زمینه اینترنت.

بهروزرسانی قوانین مرتبط با زیرساختهای فضای مجازی ،شفافیت قوانین
مدیران ،برای ایجاد بستر کارآفرینی در صنعتبیمه مؤثر هستند .با توجه به

معادله ارائهشده ،افزایش به مقدار یک واحد در معیار خالقیت و ایده نو از

معیارهای بازاریابی الکترونیکی 17/9 ،درصد افزایش در ایجاد بستر کارآفرینی
خواهد داد .همچنین ،به ازای افزایش به مقدار یک واحد در مؤلفههای بازاریابی
الکترونیکی که دربردارنده :دانش و مهارت کارکنان (نیروی کار ماهر) ،آگاهی از

قوانین ،فرهنگسازی و آموزش کارکنان ،تجهیز دستگاهها ،زیرساخت ارتباطی،

بهروزرسانی قوانین مرتبط با زیرساختهای فضای مجازی ،شفافیت قوانین

در زمینه اینترنت ،رقابت میان فعالیت سنتی و اینترنتی ،و اهمیت پشتیبانی
مدیران است ،بهترتیب به مقدار  11/3درصد 2 ،درصد 19/2 ،درصد 3 ،درصد،

 -9زیرساخت ارتباطی

جمعبندی و نتیجهگیری

چنانکه مالحظه شد ،تجارت الکترونیکی میتواند در اشتغالزایی مؤثر باشد
و بهعنوان یکی از ابزارهای کارآفرینی مدرن ،مورد توجه قرار گرفته است.

کارآفرینی ،نیاز بایسته توسعه تجارت الکترونیکی و توسعه تجارت الکترونیکی
نیز ،بستر کارآفرینی است .کارآفرینی از راه تجارت الکترونیکی ،در زمینه
کارآفرینی در شیوههای جذب مشتریان اینترنتی ،بازاریابی اینترنتی ،همکاریها
و شبکههای مجازی ،واقعیت مجازی ،آموزش و کار از راه دور و مانند آنها ،همه

و همه گستردگی کارآفرینی را در عصر اطالعات و در زمینه تجارت الکترونیکی

 1/6درصد 1/7 ،درصد 1/5 ،درصد 0/17 ،درصد و  29/2درصد ،احتمال ایجاد بستر

نشان میدهد .کارآفرینی از راه تجارت الکترونیکی ،بهعکس تجارتهای معمول،

یادشده در زمینهسازی بستر کارآفرینی در صنعت بیمه ،مؤثر هستند.

ایجاد مدلهای جدید تجاری و ساختارهای سازمانی شبکهای و مجازی را فراهم

کارآفرینی در صنعت بیمه ،افزایش خواهد یافت .بنابراین هر یک از مؤلفههای

به زمان و مکان خاصی محدود نمیشود .استفاده از شبکه اینترنت ،امکان
میآورد .تجارت الکترونیکی ،فرصتهای جدیدی را برای جایگزینی کسبوکار ،بویژه

 -بررسی پرسش سوم پژوهش :کدام متغیر بازاریابی الکترونیکی،

در زمینههایی همچون :موسیقی ،نشر ،حملونقل ،خدمات اطالعاتی ،امور

با توجه به اطالعات جدول شماره  8و ضریب بتا که از معادله رگرسیونی نتیجه

تجارت الکترونیکی ،ایجاد و گسترش کارآفرینی را نیز شاهد بود.

مؤثر بر کارآفرینی در صنعت بیمه ،بدین شرح است:

برای ایجاد بستر کارآفرینی و توسعه آن در صنعتبیمه انجام گرفت؛ نشان

دارای بیشترین تأثیر بر ایجاد کارآفرینی در صنعت بیمه است؟

گرفته شده است؛ رتبه یا الویت و اهمیت تأثیر مؤلفههای بازاریابی الکترونیکی
 -1اهمیت پشتیبانی مدیران

 -2فرهنگسازی و آموزش کارکنان

 -٣خالقیت و ایده نو

 -4رقابت میان فعالیت سنتی و اینترنتی

بانکی ،بازاریابی و تبلیغات ،فراهم کرده است .بنابراین میتوان ضمن گسترش
یافتههای پژوهش پیش رو که با هدف تبیین مؤلفههای بازاریابی الکترونیکی
داد که مؤلفههای بازاریابی الکترونیکی برای ایجاد کارآفرینی در صنعتبیمه

عبارت است از -1 :منابع مورد نیاز (خالقیت و ایده نو ،دانش و مهارت کارکنان
یا نیروی کار ماهر ،آگاهی از قوانین ،فرهنگسازی و آموزش کارکنان)-2 ،

زیرساختها (تجهیز دستگاهها ،زیرساخت ارتباطی ،بهروزرسانی قوانین مرتبط با

 -5دانش و مهارت کارکنان (نیروی کار ماهر)

زیرساختهای فضای مجازی ،شفافیت قوانین در زمینه اینترنت) -3 ،پشتیبانی

 -7آگاهی از قوانین

با توجه به تحلیلهای انجامگرفته« ،موثرترین مؤلفه بازاریابی الکترونیکی برای

 -6تجهیز دستگاهها

سازمانی (رقابت میان فعالیت سنتی و اینترنتی ،و اهمیت پشتیبانی مدیران).
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صندوق بیمه کشاورزی

فـصلنامـه بیمــه و کشــاورزی

سال شانزدهم /شماره 62

ایجاد بستر کارآفرینی» نیز ،مؤلفه «پشتیبانی مدیران» است .بر پایه معادله

بازاریابی در رسانههای اجتماعی آنالین بر جایگاهیابی استراتژیک و بهبود فرایند

درصد ،ایجاد کارآفرینی را محتمل میکند .تأثیر دیگر مؤلفهها نیز بدین شرح

مهندسی برق و کامپیوتر ،تهران ،کنفدراسیون بینالمللی مخترعان جهان

رگرسیونی ارائهشده ،افزایش هر واحد مؤلفه پشتیبانی مدیران ،به میزان 29

است:

 -دانش و مهارت کارکنان یا نیروی کار ماهر ( 11/3درصد)؛

 -آگاهی از قوانین ( 2درصد)؛

 -فرهنگسازی و آموزش کارکنان ( 19/2درصد)؛

 تجهیز دستگاهها ( 3/8درصد)؛ -زیرساخت ارتباطی ( 1/6درصد)؛

( ،)IFIAدانشگاه جامع علمی کاربردی.

 .8حسینی ،ن؛ اعظمی ،م (« .)1395بررسی اثرات بازاریابی اینترنتی یکپارچه

بر عملکرد آنالین شرکتها مطالعه موردی شرکتهای نمایه شده در پورتال مرکز

توسعه تجارت الکترونیکی استان کرمانشاه» .همایش پژوهشهای مدیریت و
علوم انسانی در ایران ،تهران ،مؤسسه پژوهشی مدیریت مدبر ،دانشگاه تهران.

 .9رجوعی ،م؛ عزتزاده م؛ سعیدی .س؛ (« ،)1394تحلیل عوامل مؤثر بر

 -بهروزرسانی قوانین مرتبط با زیرساختهای فضای مجازی ( 1/7درصد)؛

موفقیت بازاریابی اینترنتی در فروش کتب الکترونیکی» ،مجله تحقیقات

 -شفافیت قوانین در زمینه اینترنت ( 17/9درصد).

 1394صص .255-275

 -خالقیت و ایده نو ( 17/1درصد)؛

کتابداری و اطالعرسانی دانشگاهی (کتابداری) .دوره  ،49شماره  ،2تابستان

از سویی ،با توجه به ضریب بتا که در تحلیل رگرسیون بهدست آمد؛ مؤلفه

 .10سلیمانی ،محمد ( )1389کتاب  1+38چهره موفق و کارآفرین برتر ایران،

کارآفرینی و توسعه آن در صنعتبیمه است و دیگر مؤلفهها نیز ،بهترتیب زیر و

 .11عظیمی طالقانی ،فرهاد (« )1392اقتصاد دانشمدار» ،تهران :مجله تدبیر،

«پشتیبانی مدیران» با ضریب ( ،)0/430مؤثرترین شاخص برای ایجاد بستر
با توجه به ضریب بتا در این زمینه ،مؤثر هستند:
 -خالقیت و ایده نو ()0/330؛

 -رقابت میان فعالیت سنتی و اینترنتی ()0/307؛

 -دانش و مهارت کارکنان یا نیروی کار ماهر ()0/255؛

 تجهیز دستگاهها ()0/149؛ -آگاهی از قوانین ()0/075؛

تهران ،انتشارات راهدان.
شماره .122

 .12کاظمی ،م ؛ فیاضی ،م و میرزاده ،م (« .)1394بررسی موانع استفاده

بهینه از فناوری اطالعات در صنعت (بیمه ایران)» ،مجله دانش و توسعه ،سال
پانزدهم ،تابستان  ،1387شماره .13.2

 .13گلسرخی ،ماندانا (« )1382تأثیر تجارت الکترونیکی بر کارآفرینی» ،گاهنامه

دانشگاه آزاد واحد قزوین.

 -بهروزرسانی قوانین مرتبط با زیرساختهای فضای مجازی ()0/061؛

 .14معنیان ،د؛ مداحی ،ح؛ جمالی آشتیانی .ح.ر؛ ( )1388کتاب مبانی کارآفرینی

 -شفافیت قوانین در زمینه اینترنت (.)0/021

 .15میرزا صفیاعظم و رجائیپور سعید (« ،)1393نوآوری کارآفرینی و فناوری

 -زیرساخت ارتباطی ()0/023؛

در پایان میتوان بهطور کلی نتیجه گرفت که مؤلفههای مطرحشده در این

پژوهش ،در ایجاد بستر کارآفرینی و توسعه آن در صنعتبیمه مؤثر میباشند

و با توجه به تحلیل رگرسیونی ،مؤلفه «پشتیبانی مدیران» ،دارای موثرترین عامل

بر فراهمکردن بستر کارآفرینی و توسعه آن در صنعت بیمه است.

منابع:

 .1احمدپورداریانی ،محمود ( )1389کارآفرینی ،تعاریف ،نظریات و الگوها تهران:

نشر جاجرمی.

 .2اسدی گنجی .م و م .خشنود ختاچاه« ،)1391( ،اثرات متقابل فناوری

اطالعات و ارتباطات و کارآفرینی» ،کنفرانس ملی کارآفرینی و مدیریت

کسبوکارهای دانشبنیان ،بابلسر ،شرکت پژوهشی طرود شمال.

 .3اسفندیانی ،م؛ دقیقیاصلی ،ع ،اسماعیلی آهنگر ،ا« ،)1390( .اثر اینترنت

پر عملکرد بازاریابی بیمه عمر» ،پژوهشنامه بیمه (صنعتبیمه) ،تابستان ،1390
شماره  ،2مسلسل  ،102صص .283-113

 .4پاورزاده ،م؛ آهنخای ،م« .)1393( .تأثیر شیوههای نوین بازاریابی بر

میزان فروش بهصورت مجازی»؛ اولین سمپوزیوم بینالمللی علوم مدیریت
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تأثیرهای بهرهگیری از هوش مصنوعی بر نوآوری در صنعت بیمه

تأثیرهای بهرهگیری از هوش مصنوعی بر
نوآوری در صنعت بیمه
زهرا خاکی* ،اعظم بابکیراد** ،سعید خیاطمقدم

***

بازنگری ،اصالح و تکمیل :گروه ویرایش (م .ن .س)
چکیده

تا بتوانند در بازارهای پویا و پیچیده امروزی ،جایگاهی داشته باشند و بتوانند

امروزه با توجه به افزایش سریع رقابت و پیچیدگیهای عصر ارتباطات ،سازمانها

رضایت مشتریان را بهدست آوردند و از سویی ،مشتریان جدیدی نیز جذب کنند

اینگونه مهارتها ،بویژه نوآوری ،بیبهره باشد؛ هرگز نخواهد توانست به سودآوری

و منحصربهفرد و درخور رقابت در بازارهای متغیر امروزی است که این توانایی

نیازمند مهارتهای مهمی ،همچون نوآوری هستند .بنابراین اگر سازمانی از
موردنظر ،دست پیدا کند .یکی از مهمترین عوامل افزایش و گسترش فرهنگ
نوآوری در سازمان ،بهرهگیری از فناوریهای نوین ،مانند هوش مصنوعی است.
جهان رقابتی کنونی ،سازمانها نیاز دارند تا برای ماندگاری و رشد ،خود را بهروز
در
ِ

و برای خود ،مزیت رقابتی بهدست آورند؛ توانایی تولید محصوالت و خدمات جدید
ِ
وجود رقابت جهانی ،فناوریهای
نیز ،با نوآوری امکانپذیر خواهد بود .در واقع،

در حال پدیدارشدن (ظهور) و نیاز روزافزون به محصوالت و خدمات برتر در

چارچوبهای زمانی کوتاهتر ،همگی موجب پذیرفتن و بهکارگرفتن دیدگاههای

و پویا نگاه دارند .بدین منظور ،سازمانها همواره در تالشند تا خود را نوآور کنند

جدید و ابتکاری در زمینه نوآوری محصوالت و خدمات میشود.

که از فناوریهای جدید استفاده میکنند ،سازگاری متناسبتری را با تحوالت دارند

یک کشور ،افزایش سرمایهگذاری مولد در آن جامعه است و رابطه مستقیمی

و با ایجاد مزیت رقابتی ،مشتریان بیشتری را به سوی خود بکشانند .سازمانهایی
و انعطافپذیری و آزادی عمل را برای کارکنان و ذینفعان مختلف خود ،فراهم
میآورند .بیمهها نیز بهعنوان سازمانهای ارائهدهنده خدمات ،با توجه به کیفیت

امروزه بر کسی پوشیده نیست که یکی از عوامل اصلی رشد و توسعه اقتصادی
میان توسعه اقتصادی و سرمایهگذاری وجود دارد؛ بنابراین توسعه اقتصادی
از هدفهای مهم هر کشور است و رسیدن به آن ،نیاز به ابزارهایی دارد که

محصوالت و خدمات به مشتریان و ذینفعان خود ،با یکدیگر به رقابت میپردازند.

مهمترین آنها ،پویایی ،تکامل و توسعه بازارهای مالی دربرگیرنده بازار پول،

و بموقع ،افزایش داده و از همینرو ،سازمانی موفق است که در بهکارگیری

از کانالهای مهم پسانداز و در نتیجه ،نهادهای مهم و محوری مالی بهشمار

از سویی ،پیشرفت فناوری ،انتظارات مشتریان را برای دریافت خدمات مناسب

این فناوریها ،پیشتاز باشد .پژوهشگران بر این باورند که استفاده از فناوریهای
جدید مانند هوش مصنوعی ،زمینه نوآوری را در صنعتبیمه فراهم میکند.

در این پژوهش ،تالش شده است ،تأثیرهای بهکارگیری هوش مصنوعی بر

نوآوری صنعتبیمه ،مورد ارزیابی قرار گیرد و فرصتهایی برای رشد شتابان و
سازماندهیشده نوآوری ،برای ارائه ایدهها به صنعتبیمه فراهم شود .نتایج

سرمایه و صنعتبیمه است .شرکتهای بیمه ،بهموجب ماهیت فعالیتشان،
میآیند که در کنار دیگر نهادهای مالی ،در زمینه تهیه و تخصیص سرمایه و
کمک به تأمین مالی واحدهای اقتصادی ،عمل میکنند (.)8

بیان مسئله

صنعتبیمه ،همواره با تولید حجم انبوهی از دادهها ،همراه بوده و بدیهی است

بهدستآمده از این پژوهش ،نشان میدهد که بهرهگیری از هوش مصنوعی

که استفاده از فناوریهای نوین ،مانند هوش مصنوعی ،در آن مورد توجه قرار

تمام پیچیدگیها ،یافتن الگوها و پیوندها یا اتصاالت ارزشمند بهخاطر داشتن

و در واقع ،آنچه امروزه برای سازمانها ارزشآفرین است؛ ایجاد رابطه پیوسته

در صنعتبیمه ،به پیامدها و تأثیرهایی همچون :شبیهسازی مرکز فروش با

ظرفیت جمعآوری و تجزیهوتحلیل دادههای ساختاریافته و غیرساختاری ،ایجاد

گرفته است .از سویی ،بزرگترین سرمایه برای هر شرکت ،مشتریان آن هستند
(مستمر) با مشتریان است؛ بنابراین سازمانهای موفق ،سازمانهایی هستند که

محصوالت و خدمات جدید بیمهای ،دادن خدمات مشاورهای خاص بر پایه

میتوانند برای خود ،مشتریان تمامعمر ایجاد کنند.

و تاریخ آنها ،میانجامد.

کسبوکار ،بسیاری از فعالیتهای تجاری از جمله بیمه را زیر تأثیر خود قرار داده

شرایط هر فرد ،پیشنهاد راهبردهای مذاکره بر مبنای تجزیهوتحلیل مذاکرهها

کلیدواژهها:

فناوریهای نوین ،هوش مصنوعی ،نوآوری ،صنعتبیمه.

مقدمه

این در حالی است که بحرانهای اقتصادی و مالی اخیر و چرخههای تجاری فضای
است و در این شرایط ،بسیاری از بنگاههای اقتصادی با دشواریهای پرشماری

روبهرو هستند .از این رو صنعتبیمه ،بهعنوان یکی از سه رکن اصلی اقتصاد

و بازرگانی هر کشور ،میتواند با فعالیت مثبت و مؤثر خود ،ضمن حفاظت از
سرمایههای هنگفت ملی ،در به جریان انداختن این سرمایهها نیز کمک کنند

حفظ مزیت رقابتی سازمانها و شرکتها ،بویژه سازمانهای پژوهشی و صنعتی،

تا با بهکارگیری بهینه این منابع مالی ،پویایی و تحرک الزم در فضای کسبوکار

میتواند تحقق یابد که آن فناوری ،جدید باشد و بهطور گسترده ،استفاده و

نهادینهکردن مدیریت نوآوری و شناسایی راهبردهای مناسب ،زمینه این پویش

وابسته به نوآوری است ( .)6سهم فناوری در رشد اقتصادی نیز ،تنها زمانی
گسترش داده شود .آنچه سازمانهای عصر کنونی بهشدت به آن نیازمندند
* دانشآموخته گروه مدیریت دولتی دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد مشهد.

** استادیار گروه مدیریت دولتی دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد مشهد (نویسنده مسئول).
*** استادیار گروه مدیریت دولتی دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد مشهد.

کشور ،ایجاد شود .در این راستا ،شرکتهای بیمه ،باید با تشخیص فرصتها و
و حرکت بزرگ را فراهم سازند تا به بهبود فضای کسبوکار کشور کمک شود
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(.)15

از دیگرسو ،صنعتبیمه ،یکی از صنعتهایی است که با دیوانساالری

ابعاد زندگی انسان ،بویژه در سازمانها و صنایع را زیر تأثیر خود قرار داده

از ادعاها و درخواستها از سوی مشتریان قرار دارد که میتوان برای بهبود این

نظر میرسد .بهرهگیری از فناوریهای نوین ،همچون هوش مصنوعی ،1فضای

(بوروکراسی) بسیار زیادی روبهروست و ساالنه ،در برابر حجم بسیار انبوهی

فرایند ،از گزارش اولیه تا برقراری ارتباط با مشتریان ،از فناوریهای جدید هوش

مصنوعی و سامانههای هوشمند استفاده کرد که در برخی از این موارد ،نیاز
به تعامل با انسان نیست و میتوان آن را به سامانههای هوشمند واگذار کرد.
شرکتهایی که از این سامانهها (سیستمها) استفاده میکنند ،از کیفیت بهتر
ارائه خدمات و کاهش هزینهها بهرهمند شدهاند که در نتیجه ،سود چشمگیری
هم به آنها رسیده است.

کردن سازمانی بدون فناوری اطالعات ،ناممکن به
است؛ بهگونهای که تصور
ِ

ذخیرهسازی ابری و کالندادهها و مانند آنها ،زمینهساز نوآوری در سازمانها
3

2

میشود و از آنجا که نوآوری ،عاملی اساسی در ایجاد رقابت و رشد سازمانهاست

و همانند موتور توسعهای میماند که به سازمانها یاری میدهد تا در اقتصاد

جهانی از کارایی باالتری برخوردار شوند؛ بنابراین سازمانها و صنایع مختلف از
جمله صنعتبیمه ،برای بهدستآوردن مزیت رقابتی ،بهرهوری بیشتر ،دستیابی

به سود باالتر و مانند آنها ،باید در پی بهکارگیری فناوریهای جدید باشند؛ زیرا

یکی از مسائلی که امروزه توجه سیاستگذاران و دولتمردان عرصه بیمه را به خود

نادیده گرفتن آن ،به ناکارامدی سازمانها خواهد انجامید.

عرصه و ارائه راهبردهای بهینه برای توسعه صنعتبیمه است .نقطهقوتهای

پژوهشگران قلمرو مهندسی فناوری اطالعات و رشتههای نرمافزار و رایانه قرار

جلب کرده است؛ شناسایی نقطهقوتهاوضعفها ،تهدیدها و فرصتهای این

یک سازمان ،همان منابع و تواناییهایی است که در اختیار دارد و میتواند

از آنها بهمنظور ایجاد یک مزیت رقابتی استفاده کند و یکی از عوامل مهم

بهرهگیری از فناوریهای پیشرفته و بهروز بهشمار میرود .در واقع ،توسعه و

رشد شرکتها ،بستگی به تواناییهای آنها در بهرهگیری از فناوریهای جدید و بهروز

هوش مصنوعی ،بهعنوان زیرمجموعهای از فناوری اطالعات ،بیشتر ،مورد توجه
دارد .بررسی پژوهشها و مطالعات انجامشده در این زمینه نیز نشان میدهد

که قلمرو مورد عالقه اغلب پژوهشگران این موضوع در زمینههای مربوط
به رایانه بوده است .به هر روی ،هوش مصنوعی یکی از مفاهیمی بوده که

پدیدآمدن آن باعث آسانی و بهبود در بسیاری از زمینههای زندگی اجتماعی

دارد .شرکتهایی که توانایی بهرهگیری از فناوریهای نوین را ندارند؛ نرخ تقریبی

انسانها شده و تأثیر خود را روی سودآوری ،نوآوری و دستیابی به مزیت رقابتی

کانالهای مهم پسانداز واحدهای اقتصادی بهشمار میآیند .در این میان ،یکی

چیستی هوش مصنوعی ،باید به تعریف «هوش» توجه
پیش از پرداختن به
ِ

شکست آنها باالست؛ زیرا شرکتهای بیمه ،برحسب طبیعت فعالیتهایشان ،از

شرکتها و سازمانها نیز گذاشته است.

از فناوریهای نوپدید و برتر« ،هوش مصنوعی» است .در واقع ،هوش مصنوعی؛

کنیم .تعریفهای گوناگونی از هوش (برابر با واژه انگلیسی )intelligence

از قبل کند یا در تولید برخی از محصوالت و خدمات ،اثر بگذارد .همچنین،

«توانایی سازگاری مؤثر با محیط ،چه از راه ایجاد تغییر در فرد یا محیط و یا

نوعی فناوری است که میتواند عمر محصول را بیفزاید تا آن را پیشرفتهتر

بهکارگیری فناوریهای نوین ،ازجمله هوش مصنوعی باعث ایجاد مزیت رقابتی
و دستیابی به سود فراوان برای شرکتها میشود.

از آنجا که صنعتبیمه ،با جذبکردن حقبیمههای دریافتی و به جریان

ارائه شده ،از جمله در دانشنامه بریتانیکا )٢٠١٢( 4اینگونه تعریف شده است:
یافتن یک چیز جدید» .همچنین« ،هوش» بهمعنای «توانایی استفاده از دانش

بهمنظور اجرای بهتر در یک محیط» نیز ،تعریف میشود .بر همین اساس،

«هوش مصنوعی» را نیز میتوان« :مطالعه و اجرای برنامههای تعریفشده

انداختن منابع پولی جمعآوریشده و سرمایهگذاریکردن روی آنها میتواند

در یک محیط خاص و بهازای یک معماری مشخص بهوسیله یک عامل»،

نامناسب این صنعت ،افزون بر اینکه ساختار درونی آن را زیر تأثیر خود قرار

برنامههایی برای آن تعریف و نصب شده باشد تا بتواند بهطور خودکار ،عملی را

که از آن جمله میتوان به کاهش کارایی دیگر منابع بهدلیل نبود امنیت و

و رفتاری مشابه هوش انسانی است (.)27

افزایش تعداد رقیبان ،باعث شده است که رقابتپذیری ،بیش از پیش از اهمیت

ب) انواع هوش مصنوعی در کسبوکار

بستر مناسبی برای رشد و توسعه اقتصادی بهشمار آید و از دیگرسو ،عملکرد

میدهد ،اثرهای جانبی گستردهای نیز بر دیگر بازارها بهجای خواهد گذاشت

سالمت کافی برای انجام فعالیتهای اقتصادی ،اشاره کرد .فرایند جهانیشدن و
زیادی برخوردار باشد؛ بنابراین ،تنوع و توسعهدادن خدمات بیمهای از راه افزایش

شاخصهای کارایی صنعتبیمه ،گامی بسیار مهم در راستای رقابتپذیری این

صنعت ،بهشمار میآید (شجاعی و همکاران.)١٣٩٤ ،

مفاهیم و بنیادهای نظری پژوهش

الف) فناوری اطالعات و هوش مصنوعی

واژه «فناوری اطالعات» در اواخر دهه  ٧٠میالدی ،برای اشاره به استفاده از
فناوری رایانه برای کار با اطالعات ،پدید آمد ( .)16بر این اساس ،فناوری اطالعات،

به ابزارها و روشهایی گفته میشود که اطالعات را در شکلهای مختلف،
جمعآوری ،ذخیره ،بازیابی ،پردازش ،تحلیل و توزیع میکنند .همچنین ،فناوری

اطالعات ،موجب پدیدآمدن خدمات و محصوالت جدید ،بنگاهها و خدمات
مجازی میشود و فعالیتهای یک شرکت را در حوزههای مختلف تصمیمگیری،

شریکان ،تأمینکنندگان و مشتریان ،بهبود میبخشد ( .)14فناوری اطالعات،
از زمان پیدایش خود ،تأثیر عمیقی بر سازمانها و کسبوکارها گذاشته است؛
بهگونهای که گسترش روزافزون و سادگی و آسانی استفاده از آن سبب

میشود ،سازمانها نیز ،فرایندها و عملیات خود را به آن مجهز کنند (.)13
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در عصر کنونی ،فناوری اطالعات ،راهبرد جدیدی بهشمار میآید که تمام

تعریف کرد .عامل پیشگفته میتواند یک ربات و یا نرمافزاری خودکار باشد که
در محیط انجام دهد .هدف از بررسی هوش مصنوعی نیز ،ایجاد توانایی فکری

 .1سامانههای (سیستمهای) خبره

5

مککارتی ( ،)٢٠٠٠سامانهها یا سیستمهای خبره را بدین شرح تعریف میکند:
6

یک مهندس دانش 7با خبرگان یک زمینه (حوزه) مشخص ،مصاحبه میکند و

میکوشد ،دانش آنها را در یک برنامه رایانهای مجسم کند تا از راه آن وظایف
مشخصی را به اجرا در آورد .وی اشاره میکند که در هنگام بهدستآوردن

دانش ،نه تنها دانش خبرگان ،کپیبرداری و در سامانه یا سیستم ،جاسازی
(تعبیه) میشود؛ بلکه ابتکارها و شیوه استدالل آنها نیز باید در برنامه گنجانده

شود؛ بهشکلی که بتوان در شرایط مشخصی ،بهترین گزینه را انتخاب کرد (.)4

 .2شبکه عصبی مصنوعی

8

امروزه با بهبود روزافزون قدرت رایانهها ،استفاده از شبکههای عصبی مصنوعی،

بهشدت رو به افزایش است .شبکههای عصبی ،بر پایه مفهوم تقلید از عملکرد

مغز انسان استوار هستند و از ویژگیهایی ،مانند تعمیم نمونهها ،آموزشهای
زیر نظارت و بدون نظارت ،برخوردارند .در عمل ،آنها مدلسازی یا تصمیمگیری
آماری غیرخطی انجام میدهند و برای مدلسازی ،نیاز به روابط پیچیده میان
ورودیها و خروجیها بدون نیاز به توضیح پدیدههای اساسی دارد .شبکههای
5- Expert Systems
6- McCarthy
7- Knowledge Engineer
8- Artifical Neural Network

1- Artificial Intelligence
2- Colud Storage
3- Big Data
4- Encyclopedia Britannica

رهـاورد دانـش و پژوهـش (مقـالههای علـمی)

تأثیرهای بهرهگیری از هوش مصنوعی بر نوآوری در صنعت بیمه
عصبی ،بهتقریب برای مسائلی بهکار میروند که هدف آنها نشاندادن رابطه

فرایندی است که وضع موجود و حفظ و نگهداری آن را از راه تفکر و نگرش جدید

هنگامیکه این رابطه بسیار پیچیده است .شبکههای عصبی دارای توانایی

چالش قرار میدهد (.)2

میان متغیرهای مستقل یا ورودی و متغیرهای وابسته یا خروجی بوده؛ بویژه
یادگیری از راه نمونهها و مدلسازی روابط غیرخطی در میان متغیرهای متعدد

بوده و برای تصمیمگیری خودکار و طبقهبندی غیرخطی ،مناسب است (.)32

به محتوای فرایندها و تغییر در ترکیب سه عامل فناوری ،محیط و سازمان ،مورد
افواه ،)١٩٩٨( 10نوآوری را بهصورت« :استفاده از دانش جدید برای عرضه

محصوالت یا خدمات جدیدی که مشتریان نیاز دارند» تعریف میکند .تید و
همکاران ،)٢٠٠٥( 11نوآوری را «فرایند گردش فرصتها بهسوی ایدههای جدید و

 .3نوآوری:

برای نوآوری ،تعریفهای گوناگونی بیان شده است که در اینجا به توضیح برخی

از آنها میپردازیم« .نوآوری» ،اشاره به توانایی یک شرکت برای ایجاد محصوالت
جدید و موفقیت در معرفی آنها به بازار را دارد ( .)22نوآوری در یک سازمان،

بهمعنای ایجاد و پذیرش ایدهها و رفتارهای نوپدید (بدیع) است .نوآوری ،عاملی
اساسی در ایجاد رقابت در سطح جهانی است که به رشد سازمانی میانجامد؛

موفقیت آینده را در پی دارد و همانند موتوری است که به شرکتها یاری میدهد

تا در اقتصاد جهانی از کارایی بهتر و پیوستهای برخوردار شوند ( .)10در واقع،

عاملی که باعث بهکارگرفتن نوآوری میشود ،پاسخدادن به محیط رقابتی و

سازمانی و همچنین کمک به شرکت برای رویارویی با تهدیدهای احتمالی
داخلی و خارجی است ( .)35همچنین با توجه به دیدگاه المپکین و دس

9

استفاده از آن در فعالیتها» میدانند .اسمیت ،)٢٠٠٦( 12نوآوری را «دستاوردهای

جدید بهکار رفته در کسبوکار ،تولید ،توزیع و مصرف محصوالت و خدمات»،

توصیف میکند .بویس

13

( )٢٠٠٧نیز بیان میکند« :نوآوری ،به معنی طرح

چیزهای جدید ،اجرای آن و معرفی موفق به بازار است.

در مجموع میتوان گفت ،نوآوری عبارت است از « :ظرفیت کلی سازمان در

معرفی محصوالت جدید به بازار یا گشودن بازاری جدید به همراه ترکیب گرایش
راهبردی با رفتار و فرایندهای نوآوری» .از سویی ،متناسب با کاربردها و سطوح

مورد بررسی ،نوآوری ،به انواع مختلف ،دستهبندی شده است .بهطور معمول،
ِ
مفهوم مشترکی را از نوآوری درک کردهاند؛ ولی در
پژوهشگران بر این باورند که

واقع ،بسیاری از پژوهشهای انجامگرفته در زمینههای مرتبط با نوآوری ،تعریفها

و طبقهبندی متفاوتی از نوآوری را ارائه داده است .همانگونه که اشاره شد،

( ،)١٩٩٦نوآوری ،نشاندهنده گرایش برای حمایت از خالقیت در راستای معرفی

فرایندهای نوآوری مختلف ،خروجیهای متفاوتی را بهدنبال دارد .بعضی از این

( )R&Dدر رشد و توسعه فرایندهای جدید است .از سویی ،نوآوری ،انواع

از سوی سازمانها انجام میگیرد .اگر سازمانی به دنبال ماندگاری (بقا) در این

محصوالت و خدمات جدید ،تازگی ،رهبری تکنولوژیکی و تحقیق و توسعه
متفاوتی دارد که عبارت است از :نوآوری فناورانه یا تکنولوژیکی ،نوآوری بازاریابی،
نوآوری اجرایی و نوآوری راهبردی یا استراتژیکی که بهعنوان ایجاد تغییرات در

محصول ،فرایند یا خدمات معرفی میشوند .نوآوریهای بازاریابی ،دربردارنده:
نوآوری یک نام تجاری جدید ،دستیابی به بازار جدید و رویکردهای جدید در فروش
است .نوآوری اجرایی ،به تغییر در ساختار سازمان یا فرایندهای اجرایی مربوط

میشود و نوآوری راهبردی ،بر معیارهایی برای ایجاد یک مزیت رقابتی دائمی و
تجدید قوانین رقابتی تأکید دارد ( .)10در دستهبندی دیگری ،مهمترین تفکیک
میان انواع مختلف نوآوری ،بدین شرح است:

نتایج در محصوالت یا تغییر در آنها یا در خدمات و یا در روش انجام امور،

محیط متغیر و پویا باشد؛ باید در انواع مختلف نوآوری سرمایهگذاری کند؛ زیرا

انواع مختلف نوآوری به روشهای متفاوتی بر سازمان تأثیر میگذارند و نتایج
مختلفی را به دنبال دارند .در برخی از مطالعات مربوط به نوآوری ،بر انواع نوآوری

مانند محصول ،فرایند اداری ،فنی ،بنیادی و تدریجی تمرکز کردهاند .از انواع دیگر
نوآوری ،نوآوری اداری و نوآوری فنی ،است .نوآوری فنی در ارتباط با محصوالت،

فرایندها یا خدمات جدید است؛ در حالیکه نوآوری اداری ،به تغییرات در ساختار
اجتماعی سازمان ،مانند سیاستهای جذب ،تخصیص منابع ،ساختار وظایف،
اختیارات و پاداشها اشاره دارد .از انواع دیگر نوآوری که از آن بسیار استفاده

نوآوری ،به دو دسته نوآوری تکنولوژیکی و نوآوری محصول بازار ،دستهبندی

میشود و اغلب مرتبط با فرصتهای پیش روی سازمان بر اثر پیشرفتهای

فناوریها و روشهای تولید و همچنین ،توسعه فرایندهای ساخت و تولید

که با استفاده از فناوری آغاز میشود .نوآوری محصول /نوآوری فرایند نیز

بازار ،تبلیغات و پیشرفت (ترفیع) دارد ( .)23در عرصه سازمانها ،قابلیت نوآوری،

بهبودیافته برای مشتریان خود اشاره دارد و نوآوری فرایند ،بر پایه روشهایی

میشود .در نوآوری تکنولوژیکی ،تأکید بر بهدستآوردن شایستگی در آخرین

پیشرفته است .نوآوری محصول بازار ،تأکید بر طراحی محصول ،تحقیقات

فناوری است؛ نوآوریهای مبتنی بر فناوری بوده و دربردارنده نوآوریهایی است
از انواع دیگر نوآوری است .نوآوری محصول ،به محصول و خدمات جدید یا

13- Buijs

9- Lampkin & Dess
10- Afuah
11- Tidd and et al.
12- Smith
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است که سازمان ،امور را به انجام میرساند یا تغییر میدهد یا بهبود میبخشد.

طراحی جدید پیشنهاد میدهد ،بازار جدید ایجاد میکند ،کانالهای توزیع جدید را

میزان تغییرات و جدید بودن نوآوری است .نوآوری بنیادین ،به تغییر اساسی و

از جنس نوآوری تدریجی بوده و طراحی شده است تا موقعیت موجود را بهبود

نوآوری بنیادین و نوآوری تدریجی نیز ،دستهبندی دیگری است که بر مبنای

ریشهای اشاره دارد؛ در حالیکه نوآوری تدریجی ،نوآوری است که به نوآوریهای
پیشین بدون تغییر در زمینه اصلی آن افزوده میشود .از انواع دیگر نوآوری،

میتوان به نوآوری بازار ،نوآوری رفتار ،نوآوری راهبردی ،نوآوری معماری ،نوآوری

فراهم میآورد و خدمات جدید را برای مشتریان تهیه میکند .نوآوری استثماری،

دهد .نوآوری معمارانه ،نوآوری است که معماری محصول را بدون تغییر در
ترکیبات آن ،تغییر میدهد .نوآوری پیمانی ،به تغییر در مفهوم مرکزی بدون
تغییر در معماری آن اشاره دارد .نوآوری مکان این نوع از نوآوری ،به مفهوم

مکان و نوآوری در دیدگاه غالب ،اشاره کرد که در ادامه بهصورت مختصر تعریف

مرکزی بدون تغییر در معماری آن اشاره دارد .نوآوری مکان ،نوعی از نوآوری

نوآوری بازار ،دربرگیرنده رویکردهای جدید شرکت برای تطبیق ورود و گسترش

نوآوری در دیدگاه غالب ،در مدلهای اساسی ذهنی سازمان شکل گرفته است و

میشوند:

در بازار هدف است .نوآوری رفتار ،در میان افراد و گروهها و تیمها نشان داده

میشود و مدیریتشان را توانا میسازد تا فرهنگ نوآوری و قدرت پذیرش ایدههای

جدید و نوآور را ایجاد کند .نوآوری راهبردی ،به توانایی سازمان در اداره کردن
هدفهای سازمانی جاهطلبانه و همچنین مشخصکردن ناهماهنگیهای موجود

میان این هدفها و آرزوها با منابع موجود بهمنظور گسترش منابع محدودی
همچون خالقیت ،اشاره دارد .نوآوری اکتشافی که از جنس نوآوری بنیادی است؛

مفهومی است که خدمات یا محصوالت را معرفی میکند یا تغییر میدهد.
براساس ،آن امور به انجام میرسد و تغییر ایجاد میکند (.)9

پیشینه پژوهش

پژوهشهای گوناگونی در زمینه هوش مصنوعی و صنعتبیمه انجام گرفته
است که در اینجا بهطور نمایهوار و کوتاه ،تنها به برخی از آنها در جدول شماره

 ،١اشاره شده است.

جدول شماره  :١برخی از پژوهشهای پیشین در مورد هوش مصنوعی
پژوهشگران و سال پژوهش
فائزه احمدزاده

عنوان پژوهش

و همکاران ()1392
اسپیروس ماکریداتی

پیشبینی انقالب هوش مصنوعی و

()2017

نیالدری سیام و

کریستن سیلوربرگ
و همکاران ()2016

محمدتقی تقویفرد

و زهرا جعفری ()1394
زنگنه

و همکاران ()1393

مالی ناسازگار با یکدیگر ،حذف سیستم زائد نگهداری سنتی
رسیدهای کاغذی و حمل کارتهای پرداخت متعدد
کسب مزیت رقابتی ،ارائه محصوالت

تأثیر آن بر جامعه و شرکتها

و خدمات جدید بیمهای

انتظار برای بازسازی فروش در چهارمین

انقالب صنعتی :یادگیری ماشین و هوش مصنوعی
در تحقیقات و عملیات فروش

نوآوری در صنعت بیمه :چگونه نوآوری

پیشنهادهای بسیار سفارشی برای مشتریان

مدلهای جدید کسبوکار ،خدمات و محصوالت جدید بیمهای

کشف تقلب در بیمهنامه بدنه خودرو

قابلیت باالی کشف تقلب

با بهرهمندی از سیستم خبره فازی

ارائه روش ترکیبی جدید از هوش مصنوعی و

الگوریتم ژنتیک برای کشف تقلب و تصمیمگیری
بهینه و افزایش امنیت در تجارت الکترونیک

روش پژوهش

کارامدترشدن توابع فروش ،درک رفتار مشتری ،طراحی

اندازهگیری ،کنترل و ریسک قیمتها ،کاهش هزینهها ،ایجاد

صنعت را تغییر میدهد

مقاله پیش رو ،برگرفته از طرح پژوهش پایاننامه کارشناسیارشد نویسنده

افزایش امنیت ،کشف تقلب

و تصمیمگیری درست و بهینه

امروزی قلمداد میشود؛ شرکتهایی که نوآوری باالیی دارند ،در پاسخ به تغییرات

محیطی و همچنین گسترش توانمندیهای جدیدی که به آنها برای دستیابی به

با موضوع« :شناسایی پیامدهای کاربرد هوش مصنوعی در صنعتبیمه ،با

عملکرد باالتر کمک میکند ،موفقتر خواهند بود .از سویی ،نوآوری ،کار سادهای

و یافتههاست .این پژوهش از نظر نوع و هدف ،توصیفی پیمایشی و کاربردی

مبتکران آن نوآوری ،دارای ارج ویژهای در جامعه هستند .گفتنی است ،نوآوری،

کاربست روش کیو» بوده و در این نسخه از مقاله ،تأکید عمده بر ارائه مفاهیم

بوده که پس از طرح مسئله ،در پی ارزیابی تأثیرهای بهکارگیری فناوریهای نوین

و هوش مصنوعی ،بر نوآوری صنعتبیمه است.

نتایج و بحث

بررسی ادبیات فناوری اطالعات نشان داد که نوآوری ،عاملی حیاتی برای شرکتها

در راستای ایجاد ارزش و حفظ مزیت رقابتی در محیط بهشدت پیچیده و پویای
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بهبود کارایی فرایند پرداخت ،یکپارچهسازی الگوهای تراکنشهای

ارائه روشی نوین در پرداخت الکترونیکی
حقبیمه در صنعتبیمه ایران

آرون شارما ()2017

نتایج پژوهش

نیست؛ به همین دلیل ،موضوع مالکیت در آن مطرح میشود و نوآوران و
با اختراع تفاوت دارد و از نظر جامعه ،تلفیقی موفق از اختراعات بهشمار میآید
(.)12

از دیگرسو ،صنعتبیمه ،از بخشهای مهم اقتصادی است و سیاستگذاران

صنعتبیمه با هدف بهبود رفاه جامعه و افزایش سهم بیمه در تولید ناخالص

داخلی (ضریب نفوذ) برنامه تغییرات نهادی را در این صنعت ،دنبال میکنند.
چنانچه در این صنعت ،نوآوری ،نهادینه شود ،دیگر کُندی در عملکرد را بهدلیل

رهـاورد دانـش و پژوهـش (مقـالههای علـمی)

تأثیرهای بهرهگیری از هوش مصنوعی بر نوآوری در صنعت بیمه
استفاده از نظامهای سنتی که منجر به از دستدادن فرصتهای طالیی جذب
مشتریان میشود؛ شاهد نخواهیم بود .بیگمان ،داده ( ،)Dataهمواره در قلب

صنعتبیمه وجود دارد؛ آنچه واقعیت کنونی را تغییر داده است ،حجم کالن

ناخالص داخلی ایاالت متحده) افزایش یابد .بر پایه براورد آنها ،فناوریهای رباتیک

به تنهایی میتواند سود  ٣٠درصدی را در بسیاری از صنایع افزایش دهد (.)24

فناوریهای نوین مانند هوش مصنوعی ،چشمانداز بیمه و ایجاد نوآوری را

دادههاست که روزانه و با سرعتی باال تولید میشود و کامپیوترها و سامانههای

دگرگون میکند؛ زیرا راههای جدیدی را برای اندازهگیری ،کنترل و ریسک قیمتها،

و استفاده از فناوریهای جدید در صنعتبیمه به میان میآید؛ دیگر نمیتوان

میآورند .همچنین ،فرصتهای فراوانی را برای بیمهگران بهمنظور مدرنسازی،

هوشمند میتوانند این اطالعات را پردازش کنند .زمانی که سخن از نوآوری
صنعتبیمه را یک صنعت تنبل و کُند معرفی کرد .در واقع هوش مصنوعی

و یادگیری ماشین ،در حال متحولکردن صنعتبیمه هستند .از سویی،
برنامههای کاربردی هوش مصنوعی نیز ،بهطور پیوسته در حال تکامل بوده

و داستانهای موفقیتآمیز زیادی در سراسر جهان و خطوط کسبوکار در حال

پدیدارشدن است.

ایجاد ارتباط با مشتریان ،کاهش هزینهها و افزایش و بهبود بهرهوری ،پدید
ایجاد محصوالت و خدمات جدید بیمهای و نوآوری در صنعتبیمه ،فراهم
میسازند .در این راستا ،هوش مصنوعی به یک فناوری تبدیل میشود که
کارهای قدیمی را به شیوهای ازهرنظر متفاوتتر ،ارزانتر ،سریعتر و سادهتر

انجام میدهد.

ایجاد رابطه مشاوره بیمهای و خدمات مشتریان نیز ،تأثیر بسزایی در ارائه

برپایه گزارش پژوهشی – تحلیلی ارائهشده از سوی یک مؤسسه معتبر

خدمات باکیفیتتر به مشتریان و همچنین ارائه مشاوره و پیشنهاد به مشتریان

که براساس آن ،هوش مصنوعی بتواند درامد فعالیت اقتصادی را افزایش

صنعتبیمه ،برای تعامل با یک ربات مشکلی ندارند و بیش از  70درصد آنها از

تحقیقاتی مالی بینالمللی ،هر شرکت یا سازمان ،سه راه یا روش در پیش دارد
دهد .نخست ،از راه خودکارکردن یا اتوماسیون هوشمند است که در آن هوش

مصنوعی توانایی انجام کارهای فیزیکی پیچیده ،مانند جستجو و بازیابیکردن
یک کاال یا جنس را در یک انبار بزرگ دارد که پیشبینی میشود ،دستگاههای

مبتنی بر هوش مصنوعی یا هوشمند ،دارای توانایی انطباق و یکپارچه کردن
میان وظایف و صنایع مختلف باشند.

دومین راه یا روش ،افزایش کار و سرمایه ،با ایجادکردن روشهای انجام خالقانه،

برای انتخاب طرح مناسب بیمه دارد .براساس آمار و نتایج بررسیها ،مشتریان

داشتن یک مشاوره بیمهای که از راه کامپیوتر و برنامههای هوش مصنوعی

ارائه میشود ،راضی و خوشنود هستند .امروزه مشتریان انتظار خدمات
شخصیسازیشده دارند و هوش مصنوعی ،این نوع خدمات را با بازبینی پروفایل

کاربران و ارائه پیشنهادهایی در زمینه محصوالت متنوع مناسب کاربران ،فراهم
چتباتها ،میتوانند به پرسشهای ساده
میسازد .همچنین رباتهای گفتگوگر یا َ
مشتریان پاسخ دهند و بدینترتیب در این صنعت جای خود را باز کردهاند.

تخیلی و متفاوت کارهاست .سومین راه یا روش ،افزایش بهرهوری در نتیجه

شبیهسازی مرکز فروش با تمام پیچیدگیها (سیام و شارما)٢٠١٧،؛ یافتن الگو و

از راه بخشهای مختلف اقتصاد پدید میآید .بهعنوان مثال ،خودروهای بدون

دادههای ساختار یافته و غیرساختاری (سیلوربرگ)٢٠١٦ ،؛ ایجاد محصوالت و

صنعتبیمه خودرو را نیز تغییر دهند و تراکم ترافیک ،حوادث و هزینههای

خدمات مشاورهای خاص براساس شرایط هر فرد (سیلوربرگ )٢٠١٦ ،و در

انتشار( 14پخش) است و حاصل آن نوآوری است که بهوسیله هوش مصنوعی

راننده ،نه تنها اساس خودروها را تغییر میدهند؛ بلکه میتوانند بهطور کامل،

مربوط به بیمههای بیمارستانی را دگرگون سازند و در نتیجه ،تقاضا را برای
زیرساختهای هوشمند ،برانگیزانند .امروزه بیشتر تحلیلهای مربوط به هوش
مصنوعی و بهرهوری ،بر براورد مزیتهای بهرهوری در دهه آینده تمرکز دارد .در

سال  ،٢٠١٥بانک مرکزی آمریکا ،مریل اینچ 15تخمین زده بود که فناوری رباتها
و فناوری اطالعات ،میتواند در ده سال آینده از راه خودروهای مستقل و

هواپیماهای بدون سرنشین به ارزش  ٢تریلیون دالر (در مقایسه با تولید

پیوندها یا اتصاالت ارزشمند بهخاطر داشتن ظرفیت جمعآوری و تجزیهوتحلیل
خدمات جدید بیمهای (نگنویسکی٢٠٠٤ ،؛ سوماسان٢٠١٦ ،؛ ریس)٢٠١٤ ،؛ دادن

نهایت ،پیشنهاد راهبردهای مذاکره بر مبنای تجزیهوتحلیل مذاکرهها و تاریخ
آنها (بوگین)٢٠١٧ ،؛ همگی از جمله تاثیرها یا کاربردهای اصلی هوش مصنوعی
در صنعت بیمه بهشمار میآیند که برگرفته از جمعبندی نتایج و یافتههای

پژوهشهای معتبر جهانی بوده و در این پژوهش ،بهعنوان مدل یا الگوی
پیشنهادی برای بهرهگرفتن از آن در بخش بیمه کشور ،پیشنهاد میشود
(نمودار شماره :)1

شبیهسازی مرکز فروش
با تمام پیچیدگیها

یافتن الگو و اتصاالت ارزشمند بهخاطر داشتن ظرفیت جمعآوری
و تجزیه و تحلیل دادههای ساختاریافته و غیرساختاری

ایجاد محصوالت و خدمات
جدید بیمهای

کاربردهای هوش مصنوعی
در صنعت بیمه

دادن خدمات مشاورهای خاص
بر اساس شرایط هر فرد

پیشنهاد راهبردهای مذاکره بر مبنای
تجزیه و تحلیل مذاکرهها و تاریخ آنها

نمودار شماره  .١مدل پیشنهادی پژوهش برای بهرهگیری از هوش مصنوعی در صنعتبیمه

14- Diffusion
15- Merrill Inch
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صندوق بیمه کشاورزی

فـصلنامـه بیمــه و کشــاورزی

سال شانزدهم /شماره 62

نتیجهگیری و پیشنهادها

این مقاله ،براساس پژوهشی با هدف ارزیابی تأثیرهای هوش مصنوعی بر نوآوری
در صنعتبیمه ،تهیه و ارائه شد .نتایج پژوهش نشان میدهد که فناوریهای
نوین و بهطور خاص ،هوش مصنوعی بهعنوان یک فناوری پیشرفته ،میتواند

نقش مهمی در ایجاد نوآوری برای صنعتبیمه داشته باشد و بهرهگیری از

هوش مصنوعی ،باعث پدیدآمدن تأثیرهای زیر یا پیامدها در صنعتبیمه
میشود:

شبیهسازی مرکز فروش با تمام پیچیدگیها ،یافتن الگو و پیوندها یا اتصاالت
ارزشمند بهخاطر داشتن ظرفیت جمعآوری و تجزیهوتحلیل دادههای

ساختاریافته و غیرساختاری ،ایجاد محصوالت و خدمات جدید بیمهای ،دادن
خدمات مشاورهای خاص براساس شرایط هر فرد ،پیشنهاد راهبردهای مذاکره

بر مبنای تجزیهوتحلیل مذاکرهها و تاریخ آنها ،که همه این تأثیرها یا پیامدها ،هم

خود ،نوآوری در صنعتبیمه بهشمار میرود و هم باعث پدیدآمدن نوآوریهای

بیشتری در صنعتبیمه میشود.

با توجه به پیشرفت چشمگیر هوش مصنوعی و ورود آن به صنعتبیمه،
بویژه در بخشهایی همچون :چرخه خدمات مشتریان ،انجام امور اداری،

بازاریابی و مانند آن .مدیران ارشد شرکتها یا سازمانهای بیمهای باید چشمانداز
و برنامههای راهبردی (استراتژیک) خود را بر پایه آن ،تعیین و از آنها حمایت

کنند .همچنین میتوان کارهای زیر را برای آمادهکردن زمینه برای ورود هوش

و بهسازی زیرساختهای شرکتهای بیمهای را از نظر سختافزاری و نرمافزاری،

براساس موارد تأثیر و کاربردهای هوش مصنوعی ،بویژه دومین مورد در مدل

دستیار مجازی و مانند آنها در صنعتبیمه پیشنهاد داد.

بیمهای سنتی و شرکتهای بیمهای مبتنی بر فناوریهای جدید را براساس

خدمات جدید بیمهای» ،میتوان بر پایه نتایج پژوهش چویی و همکاران (،)٢٠١٨

مصنوعی به سازمان و استفاده از آن پیشنهاد داد:

پیشنهادی ،میتوان هماندیشی و مشارکت میان تعداد زیادی از شرکتهای
یافتههای پژوهشی سیلوربرگ و همکاران ( )٢٠١٦پیشنهاد داد که این اقدام،

باعث خلق ایدههای جدید و نوآوری در آن سازمانها میشود .برای آغاز این کار،
مدیران میتوانند با برگزاری همایشها و ایجاد کارگروهها و نشستها و ایجاد شور

و اشتیاق در میان کارکنان و نمایندگان ،آنها را تشویق به همفکری و مشارکت
کنند و با استخدامکردن افراد خبره که از لحاظ علمی و تجربی در سطح باالیی

هستند؛ از آن الگوها ،ایدههای جدیدی استخراج کنند و از آنجا که اینگونه
شرکتها ،از دادههای ذخیرهشده فراوانی در بازه زمانی درازمدت برخوردارند؛

و سرانجام برای پیامد یا کاربرد دیگر هوش مصنوعی ،یعنی «ایجاد محصوالت و
از دیدگاههای کاربران به کمک ایمیلهای شخصیسازیشده برای آنها آگاه

شد و به پیادهسازی آنها پرداخت .برای تأمین بودجه تغییر مدلهای کسبوکار

نیز ،میتوان از صندوقهای سرمایهگذاری اختصاصی و سرمایهگذاریکردن

بیمهگذاران ،استفاده کرد.

منابع:

 .1آقایی .ع؛ و ع حجاریان کاشانی« ،)١٣٩٣( ،قابلیتهای تشخیصی و اجرایی در

میتوانند به تجزیهوتحلیل آنها بپردازند و از تجربههای افراد مختلف نیز ،بهطور

نوآوری مدیریت» ،فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات مدیریت (بهبود و تحول) -

مذاکرهها را تجزیهوتحلیل کنند و بر مبنای آن ،راهبردهای مذاکرهای جدیدی را

 .2آقایی ،ع .کاشانی ،ع«،)١٣٩٣( .قابلیتهای تشخیصی و اجرایی در نوآوری

همزمان بهره گیرند .همچنین با بهرهگیری از الگوریتمهای پیشرفته ،میتوانند
پیشنهاد دهند و خود را برای خطرها و زیانهای مختلف آماده کنند و یا حتی
چارهای برای آنها بیندیشند و از این راه ،احتمال موفقیت آن شرکت را افزایش
دهند.

سال بیست و سوم شماره  ،٧٤تابستان  ٩٣صفحات .٩٩-١١٣

مدیریت» ،فصلنامه علمی-پژوهشی مطالعات مدیریت (بهبود و تحول) -سال

بیست و سوم شماره  ،٧٤تابستان .٩٩-١١٣ ،٩٣

 .3احمدزاده سبزوار ,ف .دامیار .الف و س فرهنگ ادیب« ،)١٣٩٢( ،ارائه

برای پیامد یا کاربرد مربوط به «دادن خدمات مشاورهای خاص براساس شرایط

روشی نوین در پرداخت الکترونیکی حقبیمه در صنعتبیمه ایران» ،هفتمین

گزینه را نیز به صنعت بیمه کشور پیشنهاد داد .بهرهگیری از رباتها و سامانههای

انجمن علمی تجارت الکترونیک ایران.

هر فرد» نیز میتوان بر پایه یافتههای پژوهش بوگین و همکاران ( ،)٢٠١٧این
هوشمند برای گرفتن اطالعات بیمهگذاران و نظرها ،پیشنهادها و انتقادهای

همایش ملی و اولین همایش بینالمللی تجارت و اقتصاد الکترونیکی ،تهران،
 .4احمدی ،ع .دارائی ،م .سالمزاده ،آ .جعفری ،م«.)١٣٩٢(.هوش مصنوعی

آنها در این راه بسیار مؤثر خواهد بود .این سامانههای هوشمند ،با بیمهگذاران

و فرصتهای کسبوکار :شناسایی کارکردهای هوش مصنوعی در ایجاد مزیت

بهفرد نسبت به مشتریان میشود و زمینهای فراهم میآورد تا بتوان خدمات

کارآفرینی ،دوره ششم ،شماره دوم ،تابستان  ،١٣٩٢ص .٢٦-٧

در ارتباط و تعامل هستند که این خود باعث پدیدآمدن بینشی دقیق و منحصر
منحصر بهفردی را برای هر یک از مشتریان در نظر گرفت و به آنها خدمات

بهتری داد و در نتیجه ،فروش بهتری را نیز تجربه کرد .این اقدام ،باعث پویایی
صنعتبیمه میشود که این نگرش را باید ،بنیان استفاده از یادگیری ماشین و
هوش مصنوعی در بازاریابی خواند.

برای کاربرد یا تأثیر دیگر هوش مصنوعی در صنعت بیمه ،یعنی شبیهسازی مرکز
فروش با تمام پیچیدگیها نیز ،میتوان براساس پژوهش ویمان ( ،)٢٠١٧بهبود
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مقایسه روشهای مختلف یادگیری ماشین در
کشاورزی مبتنی بر اینترنت اشیا
محبوبه گاپله* ،غالمرضا فرخی

**

بازنگری و تکمیل :گروه ویرایش (م .ن .س)
چکیده

شناسایی بموقع آفتها و بیماریهای گیاهی ،پیشبینی وضعیت آبوهوا و طراحی

دقیق مبتنی بر حسگر برای سامانههای(سیستمهای) آبیاری قطرهای نشان

مهم و مؤثر هستند .فناوری اینترنت اشیا ،با بهکارگیری طیف گستردهای از

در مصرف آب صرفهجویی کرد ( .)Almarshadi and Ismail 2011افزون بر

سامانه هوشمند آبیاری ،همگی در افزایش عملکرد محصوالت کشاورزی بسیار
حسگرها در مزرعه کشاورزی و جمعآوری اطالعات از بخشهای مختلف مزرعه
و ارائه آنها به کشاورز در زمان مناسب ،انقالب بزرگی در کشاورزی نوین(مدرن)

پدید آورده است .تکنیکهای دادهمحور مدیریت مزرعه ،به افزایش بازده کشاورزی

از راه مدیریت هزینهها ،کاهش تلفات و استفاده کارامد از منابع ،کمک میکند.
اینترنت اشیا ،حجم انبوهی از انواع مختلف داده ،تولید میکند .تجزیهوتحلیل

و پردازش دادههای تولیدشده ،بهمنظور افزایش بازده کشاورزی در مدیریت

داد که میتوان با افزایش حداقلی  45درصدی در عملکرد مزرعه 35 /7 ،درصد

آن ،تکنیکهای دادهمحور را میتوان برای برنامهریزی و مدیریت دیگر بخشهای

مزرعه کشاورزی ،همچون پیشبینی آبوهوا ،اندازهگیری مواد مغذی خاک و
مانند آنها ،برای افزایش عملکرد استفاده کرد ( .) Nathaniel et al., 2012

کشاورزی دقیق نیز ،با توسعه سریع تکنیکهای اینترنت اشیا ،دوستداران و
هواداران فراوانی یافته و در کمک به افزایش عملکرد و کاهش تلفات ،نظارت بر
سالمت گیاهان ،پیشبینی عملکرد ،برنامهریزی آبیاری ،استفاده از کود و مانند

هوشمند مزرعه ،اقدامی ضروری است .یادگیری ماشینی ،با بهرهگیری از

آنها ،نقش بسزایی داشته است .گفتنی است ،کشاورزی مبتنی بر اینترنت

بهدست میآید و پردازش آنها برای استفاده کشاورزان ،کمک بزرگی در زمینه

صنعتی داشته باشد ( ،)2کشاورزی مبتنی بر اینترنت اشیا در یک مزرعه یا واحد

دادههایی که بهطور پیوسته با کمک پلتفرم کشاورزی مبتنی بر اینترنت اشیا

دستیابی به اطالعات ،تصمیمگیری و اقدام بموقع و همچنین ،مدیریت درست
مزرعه ،بهشمار میآید .در این مقاله ،تکنیکهای مختلف یادگیری ماشینی ،اعم

از نظارتشده و نظارتنشده ،که در بخش کشاورزی درخور استفاده است،

مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته و روشهای مختلف یادگیری ماشین از نظر
میزان دقت ،با یکدیگر مقایسه شدهاند.

کلیدواژهها:

اینترنت اشیا ،کشاورزی مبتنی بر اینترنت اشیا ،مدیریت مزرعه دادهمحور،
یادگیری ماشین نظارتشده ،یادگیری ماشین بدون نظارت.

مقدمه

طی دهه گذشته ،اینترنت اشیا ( Internet of Thingsیا  ،)IoTرشد گستردهای

در ارتباطات بیسیم داشته است .این فناوری نوین ،توانایی تأثیرگذاری زیادی در

اشیا ،همچنین میتواند نقش ارزشمندی در زنجیره تولید محصوالت زراعی و
کشاورزی با نظارت و کنترل متغیرهای کشاورزی ،مانند شرایط خاک ،شرایط

محیطی و همچنین با تجزیهوتحلیل و مدیریت دما ،رطوبت ،آفتها و بیماریها

در زمان حملونقل محصول ،نقش بسیار مهمی در حفظ سالمت و ماندگاری

محصوالت خواهد داشت .ماندگاری و میزان محصول مورد تقاضا را نیز میتوان
با توجه به خاستگاه (منشأ) و خواص محصول ،بررسی و پیشبینی کرد و در

نهایت ،کاربران نهایی یا مصرفکنندگان هم ،از این اطالعات ،بهرهمند خواهند

شد .بهطور کلی ،کشاورزی مبتنی بر اینترنت اشیا میتواند یک جامعه روستایی
هوشمند را پدید آورد .برای ایجاد یک سامانه یا سیستم کشاورزی هوشمند
مبتنی بر اینترنت ،بهرهگیری از علم دادهها ( )Data Scienceروی دادههای

بهدستآمده از بخشهای مختلف مزرعه کشاورزی و کشاورزی صنعتی ،مهم

است .علم دادهها ،زمینهای ترکیبی از دادهکاوی ،هوش مصنوعی و دیگر

تکنیکها برای تجزیهوتحلیل دادهها و بهدستآوردن استنتاج و پیشبینیهای

تصمیمگیریهای روزمره و نیز افزایش بازده صنایع دارد .پیشبینی میشود که

جدید است ( ،)34در هنگام استفاده از تکنیکهای مختلف تحلیل داده،

پیچیده صنعتی ،به یک گره یا نود ( )Nodeشبکه اینترنت متصل شود ( .)1با توجه

تجزیهوتحلیل کارامد دادههای کشاورزی مبتنی بر اینترنت اشیا ،مهم است.

تا سال  ،2025یک میلیارد دستگاه ،از یک سند کاغذی ساده گرفته تا یک دستگاه

به پیشرفت سریع فناوری ،اینترنت اشیا ،با ایجاد پلی میان فناوریهای مختلف،
سهم زیادی در رشد اقتصادی خواهد داشت .در چنین شرایطی ،ساخت یک

شهر سراسر هوشمند ،صنعت مبتنی بر اینترنت اشیا و کشاورزی مبتنی بر

اینترنت اشیا ،گامهای بلند بعدی خواهد بود .افزایش روزافزون جمعیت جهان و
وضعیت نابسامان و بحرانی محیطزیست ،تغذیه انسان را تا سال  2050میالدی
به یک چالش جدی تبدیل خواهد کرد ( .)10از سویی ،پیشبینی میشود ،تا سال

 2050میتوان عملکرد مزرعه را حداقل  67درصد افزایش داد .همچنین تلفات
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کشاورزی با استفاده از تکنیکهای دادهمحور ،کاهش خواهد یافت .کشاورزی

* عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد تفرش
** عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور

درک ویژگیهای مختلف داده و استفاده از یک الگوریتم مناسب برای انجام

در این مقاله ،ضرورت بهکارگیری نظام (سیستم) مدیریت دادههای مزرعه با

کمک کشاورزی مبتنی بر اینترنت اشیا ،مورد بررسی و تأکید قرار گرفته است.

همچنین ،معماری و ساختاربندی اینترنت اشیا بهطور کامل شرح داده شده

و سپس ،انواع روشهای یادگیری ماشین و چگونگی استفاده از انواع مختلف
الگوریتمهای یادگیری ماشین در چارچوب کشاورزی ،ارائه شده و در پی آن،

مدلهای یادگیری ماشین ،از لحاظ دقت ،مورد تجزیهوتحلیل قرار گرفته است.

دیگر بخشهای مقاله نیز بدین شرح ،سازماندهی شده است :در بخش دوم ،به

رهـاورد دانـش و پژوهـش (مقـالههای علـمی)

مقایسه روشهای مختلف یادگیری ماشین در کشاورزی مبتنی بر اینترنت اشیا
کشاورزی مبتنی بر اینترنت اشیا ،پرداخته شده و یادگیری ماشین برای کشاورزی

نشان داده شده است .کشاورزی مبتنی بر اینترنت اشیا را میتوان در چهار الیه،

به بررسی مدلهای یادگیری ماشین در چارچوب کشاورزی پرداخته و در بخش

کاربردی ( .)51الیه جمعآوری دادهها ،گرههای حسگر را در خود جای داده است.

مبتنی بر اینترنت اشیا نیز در بخش سوم ،شرح داده شده است .بخش چهارم

پنجم ،تجزیهوتحلیل الگوریتمهای یادگیری ماشین ارائه شده و سرانجام نیز،

نتیجهگیری مقاله در بخش ششم ،آمده است.

طبقهبندی کرد :الیه جمعآوری و انتقال دادهها ،الیه شبکه ،الیه سرویس و الیه

هر گره حسگر نیز ،دربردارنده یک کنترلکننده تعبیهشده ،حسگرهای مختلف
اعم از یک حسگر ساده دما تا دوربین ،محرکهایی همچون موتور ،آبپاش

و مانند آنها و همچنین یک واسط ارتباط بیسیم است که میتواند از نوع

کشاورزی مبتنی بر اینترنت اشیا

ساختار کلی یا معماری کشاورزی مبتنی بر اینترنت اشیا ،در نمودار شماره ،1

 Zigbee ، LoRaWAN ، WiFiو مانند آن باشد.

الیه برنامههای کاربردی:

نظارت کنترل ،پیشبینی ،تحلیل بازار و ...

الیه شبکه:

اینترنت ،اینترنت سیارGateway ،WLAN ،

امنیت و حریم خصوصی

الیه خدمات:

پایگاه دادهها ،تصویرسازی دادهها ،مخزن دادهها ،امنیت و ...

الیه جمعآوری و انتقال دادهها:

حسگرها ،شبکههای حسگر بیسیمRMD ،
نمودار شماره  :1ساختار کلی یا معماری کشاورزی مبتنی بر اینترنت اشیا

انواع گوناگونی از دادههای جمعآوریشده در اینترنت وجود دارد ،دروازههای

دادهها ،مانند تشخیص درج ،ادغام دادهها ،تکثیر دادهها و پاکسازی دادهها

همراه یا یک اتصال مبتنی بر اینترنت باشد ،انتقال میدهد .به این الیه ،الیه

ویژگیهای اصلی دادهها انجام میشود.

محلی  WSNدادهها را از راه یک دروازه اینترنت که ممکن است یک شبکه تلفن
شبکه گفته میشود .برای درک دادههای جمعآوریشده در الیه سرویس نیز،
الزم است برخی از پردازش دادهها ،مانند تصویرسازی اطالعات ،تجزیهوتحلیل

دادهها ،ذخیرهسازی و محافظت از دادهها و مانند آن ،انجام شود .سرانجام،

الیه کاربردی ،جایی است که رویدادهای مهمی در آن رخ میدهد و کاربر نهایی
میتواند فرایندهای مختلف را در مزرعه یا واحد کشاورزی ،نظارت و کنترل کند

و همچنین ،تصمیمهای مهمی را براساس آن بگیرد ( .)30همچنین ،کشاورزی
مبتنی بر اینترنت اشیا ،به تولید انبوه دادههایی از منابع مختلف داخل و اطراف
یک مزرعه میانجامد ( .)27دادههای تولیدشده نیز ،ممکن است دارای مقادیر
ماندگاری باشند که بر حجم دادهها میافزاید .از دادههایی که بهطور پیوسته از

( .)31گفتنی است ،بهبود کیفیت دادهها ،بدون از دستدادن جامعیت آنها با

یادگیری ماشینی برای کشاورزی مبتنی بر اینترنت اشیا

یادگیری ماشین ،بخشی از هوش مصنوعی است و میتوان آن را در زیرگروه
علوم کامپیوتر طبقهبندی کرد .این تکنیک ،دارای توانایی ارائه یادگیری به

ماشین ،بدون نیاز به برنامهنویسی کامپیوتری دقیق و در نتیجه ،افزایش

عملکرد ماشین با تشخیص و توصیف ثابتها و الگوهای موجود در دادههای
آموزشی است .یادگیری ماشینی را میتوان براساس روش یادگیری آنها در سه
دسته مختلف به شرح زیر ،طبقهبندی کرد (:)42

سامانه  GPSدر یافت میشود تا دادههای مربوط به رطوبت خاک در هر ساعت

الف) یادگیری نظارتشده

پیوسته در حال تغییرند .برای نمونه ،محل پهپاد یا کوادکوپتری که سمپاشی

بهعنوان مثال ،فرض کنید داده  Xورودی و داده  Yخروجی باشد؛ آنگاه تابع

و مقادیر مرتبط با بهروزرسانی دما ،و اغلب دادههای جمعآوریشده از طبیعت،
کود را انجام میدهد ،همواره تغییر میکند.

هنگامیکه دادهها در دسترس هستند ،همیشه میتوان آنها را آموزش داد.
نگاشت خروجی به ورودی ،با استفاده از یک الگوریتم ،آموزش داده میشود

عواملی که بر کیفیت دادهها تأثیر میگذارند نیز ،دربرگیرنده :افزونگی دادهها،

(رابطه شماره .)4( )1

دادهها ،بسیار ضروری است؛ هرچند که دادهها از منابع ناهمگنی تولید شده

تابع نگاشت ( f(Xتقریبی است بهطوری که وقتی یک مجموعه جدید از ورودی

درستی یا صحت اطالعات ،و ماهیت پویا و خام دادههاست .حفظ کیفیت
باشند .عوامل بسیاری میتوانند بر کیفیت دادهها تأثیر بگذارند؛ از جمله
سروصدای محیط ،خطای اندازهگیری ،مقیاسپذیری دادههای ناهمگن ،پردازش
جریان دادهها و خرابی گره حسگر ( .)47بدیهی است که دادههای با کیفیت،

داشتن دادههای باکیفیت ،امکان
بدون
به تولید اطالعات با کیفیت میانجامد.
ِ
ِ
استفاده از تجزیهوتحلیل دادهها یا هر الگوریتم یادگیری ماشینی برای ایجاد

یک مدل پیشبینی وجود ندارد .از تکنیکهای زیادی میتوان برای بهبود کیفیت
دادهها استفاده کرد؛ از تفسیر معنایی دادهها گرفته تا تکنیکهای کیفیت

)1

)Y= f(X

' 'Xداده شده است ،خروجی را میتوان پیشبینی کرد .یادگیری نظارتشده را

در پی آن میتوان در مجموعه مسائل دستهبندی و رگرسیون ،طبقهبندی

کرد.

 دستهبندی :مسئله دستهبندی زمانی مطرح میشود که متغیر خروجی،یک دسته باشد؛ مانند «گالبی» یا «سیب» ،و «بیماری» یا «نداشتن بیماری».

 رگرسیون :یک مسئله رگرسیون زمانی است که متغیر خروجی ،یک مقدارحقیقی باشد؛ مانند «دالر» یا «وزن».
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ب) یادگیری بدون نظارت

در این روش ،تنها اطالعات ورودی «  »Xموجود است و داده خروجی مربوط

به آن در دسترس نیست .این الگوریتم ،با مدلسازی ساختار اساسی دادهها،

همسایه ،در مورد خشکشدن خاک با کمک دادههای هیدرولوژیکی بارش

مشخص و ناظری وجود ندارد ،آن را یادگیری بدون نظارت یا غیرنظارتی میگویند.

نوع کودهای الزم و مناسب محصول را بر اساس پارامترهای شیمیایی خاک

اطالعات بیشتری را درباره دادهها بهدست میآورد .از آنجا که هیچ نتیجه
این تکنیک را میتوان در مسائل مربوط به خوشهبندی و ارتباط طبقهبندی کرد

(.)48

 -خوشهبندی :مسئله خوشهبندی ،مربوط به زمانی است که میخواهیم یک

گروهبندی درون دادهها انجام دهیم؛ مانند گروهبندی مشتریان بر اساس رفتار
خرید آنها.

 -ارتباط :قانون ارتباط در مسئله یادگیری ،زمانی مطرح میشود که میخواهیم

قوانینی را کشف کنیم که بخش بزرگی از دادههای ما را توصیف میکند؛ مانند

افرادی که  Xخریداری میکنند و گرایش (تمایل) به خرید  Yدارند.

ج) یادگیری تقویتی

و تبخیر ،دقت  94درصدی را نشان میدهد .وامانان و رامار )2011( 7مقدار و
توصیه میکنند .مورلوس و همکاران )2016( 8یک روش برنامهریزی آبیاری مبتنی

بر دادههای پیشبینی رطوبت خاک با استفاده از رگرسیون بردار پشتیبانی
( )SVRدر پژوهش خود ارائه میدهند .در پژوهش یوهان و همکاران)2016( 9

یک روش طبقهبندیکننده برای مجموعه دادههای خاک ،ارائه شده که مبتنی

بر روش  Naive Bayesاست و به دقت  100درصد میرسد .همچنین ،پیشبینی
وضعیت ترکیبات آلی خاک ( ،)OCرطوبت خاک ( )Mو کل نیتروژن ( )TNبر

اساس مدلهای مختلف رگرسیون در پژوهش نحوی و همکاران )2016( 10نشان
داده شده است .پیشبینی رطوبت خاک نیز به کمک مدل  ANNاز دادههای

برگرفته از حسگر نصبشده در زمین بدون شخم انجام میشود .سانوآد و

همکاران )2017( 11یک مدل پیشبینی مبتنی بر  ANNاز تراکم و تنوع باکتریها

به توانایی ارتباط یک عامل با محیط خارجی بهمنظور دستیابی به بهترین

و میکروبهای موجود در خاک ارائه میدهند .موندال و همکاران )2017( 12نیز در

و خطا نیز یاد میشود .این عامل ،بر اساس نتایج درست یا اشتباهی که

مختلف آبوهوایی با کمک اطالعات لحظهای هواشناسی و مدل یادگیری

نتیجه ،یادگیری تقویتی میگویند .مفهومی که از آن ،با عنوان مدل کوشش
بهدست میآورد ،امتیاز مثبت میگیرد یا جریمه میشود و در نهایت ،مدل،

قابلیت بهبود از راه امتیازات مثبت و نتایج مطلوب کسبشده را بهدست

میآورد .این یادگیری و بهبود ادامه پیدا میکند تا زمانی که سامانه یا سیستم

بتواند پیشبینیها و تصمیمهای دقیق مورد نیاز را در مورد دادههای جدید
ورودی ارائه دهد (.)42

کاربرد یادگیری ماشین در بخش کشاورزی

پژوهشی ،یک مدل تخمین دمای روزانه خاک در اعماق مختلف زمین در مناطق
تکاملی افراطی خود سازگار ( )SaE-ELMمعرفی میکنند.

ج) مدیریت آفتها و بیماریها:

در پژوهش انجامگرفته از سوی هان و همکاران )2016( 13یک مدل مبتنی بر

 ،SVRدمای روزانه هوا ،رطوبت نسبی هوا و سرعت باد را بر اساس دادههای

جمعآوریشده پیشبینی میکند و از این راه ،وجود بیماریهای قارچی و انتشار

آن را در مزرعه با تمرکز بر محصوالت ،مورد براورد و پیشبینی قرار میدهد .یک

کاربرد یادگیری ماشین در مزرعه یا واحد کشاورزی را میتوان در زمینههایی

روش پیشبینی دیگر مبتنی بر  SVRدر مورد دمای روزانه هوا ،رطوبت نسبی

آبیاری ،شرایط خاک ،کیفیت محصول و پیشبینی هوا و مواردی از این دست،

برای تشخیص برگهای سالم از برگهای آلوده ،بر اساس الگوریتم  CNNاست

مانند :تعیین عملکرد ،تشخیص بیماری ،تشخیص علفهای هرز ،برنامهریزی
شناسایی کرد .همچنین یادگیری ماشینی را میتوان در تجزیهوتحلیل تازگی
محصوالت (میوه و سبزیهای تازه) ،ماندگاری ،کیفیت تولید ،تجزیهوتحلیل بازار و

مانند آنها ،مورد استفاده قرار داد.

هوا و استفاده از دادههای مختلف تصاویر برگ با کیفیت مناسب اطالعات

که چونگ و همکاران ( )2016در پژوهش خود از آن استفاده میکنند .هوانگ
14

و همکاران )2018( 15نیز در پژوهش خود ،یک روش خوشهبندی K- Means

برای شناسایی بیماری محصوالت و وضعیت سالمت محصول بهکار گرفتند که

بهنوبه خود برای پیشبینی تلفات عملکرد محصوالت کشاوزری بهکار میرود.

الف) مدیریت محصول و عملکرد:

ِ
اطالعات بهنگام به کاربر،
دادن
نظارت و پیشبینی عملکرد در کشاورزی ،از را ِه
ِ

گلزاکوس و همکاران )2010( 16تشخیص و طبقهبندی اولیه بیماریهای محصول

را برای چند روش مختلف بر اساس  SVMارائه دادند .یک روش جدید نیز از

اقدام بموقع و در نتیجه ،کاهش تلفات کشاورزی ،نقش کلیدی در این بخش،

سوی یالو و همکاران ،)2016( 17با استفاده از الگوریتم ژنتیک ( )GAبه همراه

سیستم پیشبینی عملکرد محصول و تجزیهوتحلیل آفتها با استفاده از شبکه

است.

بر عهده دارد ( .)36ژیائو و همکاران )2014( 1در پژوهش خود ،یک سامانه یا

عصبی بر اساس شرایط محیطی ارائه میدهند .شیوه پیشبینی عملکرد کلی
کشاورزی مبتنی بر شبکه عصبی مصنوعی ( )ANNنیز در مقاله جوآو و

 ANNچند الیه ( )ML-ANNبرای شناسایی ویروسها در گیاه استفاده شده

د) مدیریت آب:

همکاران ،)2017( 2ارائه شده است .ژوئلی و همکاران )2017( 3نیز یک روش مبتنی

با توجه به اینکه منابع آبی در اغلب مناطق جهان ،رو به کاهش است؛ ذخیره

مکانی و زمانی را اندازهگیری میکند و نقش آن در عملکرد محصول را مورد

پیشبینی هفتگی تبخیر و تعرق مبتنی بر  ANNبا داشتن حداقل دادههای

بر الگوریتم  K - Meansارائه میدهند که میزان بارش شدید برامده از تغییرات
تجزیهوتحلیل قرار میدهد ،که بهنوبه خود به بهبود عملکرد محصول کمک

و استفاده بهینه از منابع آب موجود ،از اهمیت بسیاری برخوردار است (.)35

کمینه و بیشینه دمای هوا از بخش هواشناسی محلی برای مدیریت بهتر آب

میکند .در پژوهش دیگری از سوی کوپراسمیت و همکاران ،)2014( 4تلفات

در منطقه خشک .یک مدل دیگر مدیریت آب مبتنی بر ورود دادههای مختلف

کاربستن الگوریتم درخت تصمیمگیری ،مورد بررسی و بحث قرار گرفته است.
به
ِ

آن است تا پیشبینی روزانه دمای نقطه شبنم ،به کمک  ANNانجام شود (.)5

بذر و پیشبینی تأثیر چندین پارامتر کشاورزی در میزان خسارتهای برخاسته از
در پژوهش انجامشده از سوی سیرسات و همکاران )2017( 5یک شبکه عصبی

پیچشی ( )CNNبرای تشخیص و طبقهبندی محصول لوبیای قرمز ،سفید و
سویا بر اساس تصویر حالت برگ ارائه شده است.
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ب) مدیریت خاک:

برپایه پژوهش گواپ و همکاران ،)2018( 6پیشبینی مبتنی بر  Kنزدیکترین

17- Yallo et al.

13- Han et al.
14- Chuung et al.
15- Huang et al.
16- Glezakos et al.

هواشناسی ،همچون میانگین دمای هوا ،رطوبت نسبی ،فشار اتمسفر و مانند

تجزیهوتحلیل الگوریتمهای یادگیری ماشین

برای بهکارگیری مؤثر یادگیری ماشینی ،باید مراحل نشان دادهشده در نمودار
9- Johann et al.
10- Nahvi et al.
11- Sanuade et al.
12- Mondal et al.

5- Sirsat et al.
6- Goap et al.
7- Vamanan & Ramar
8- Morellos et al.

1- Xiao
2- Joao et al.
3- Xueli
4- Coopersmith et al.

رهـاورد دانـش و پژوهـش (مقـالههای علـمی)

مقایسه روشهای مختلف یادگیری ماشین در کشاورزی مبتنی بر اینترنت اشیا
شماره  2طی شود .نخستین و مهمترین نکته این است که آنچه از مدل ML

که در آن دادههای برچسبدار یا بدون برچسب ،با استفاده از مدل  MLبرای

انتظار میرود ،مورد شناسایی قرار گیرد .برای نمونه اینکه بتواند ،نتیجه جدیدی

بهدستآوردن دانش با استفاده از ویژگیهای مختلف دادههای جمعآوریشده

بدون دادهها ،امکان استفاده از مدل  MLوجود ندارد .بهمنظور افزایش کیفیت

بهعنوان ورودی داده میشوند و از روشهای مختلف ریاضی و آماری برای

را طبقهبندی یا پیشبینی کند .جمعآوری دادهها ،بخش بسیار مهمی است ،زیرا

دادههای جمعآوریشده نیز ،روشهای مختلفی همچون تهیه دادهها ،پاکسازی

دادهها و مانند آنها ،بهکار میرود .سپس دادههای بهبودیافته به مدل ML
منتقل میشود تا آموزش ببیند .این فرایند ،مرحله یادگیری نامیده میشود،

پردازش میشوند .برای ارزیابی مدل  MLدادههای جدید که دیده نشدهاند،
اعتبارسنجی خروجی پیشبینیشده ،استفاده میشود .اگر نتیجه عملکرد
همچنان مورد تردید باشد ،میتوان تکنیکهای خاص تقویت عملکرد را در نظر
گرفت و روند کار را دوباره تکرار کرد.

دادههای
جــدیـــد

تقویت بازده مدل

ارزیابی مدل

یادگیری ماشین

یادگیری ماشین

آموزش مدل

یادگیری ماشین

ساخت یا ایجاد

دادههای خام

مجموعه دادهها

خروجی
پیشبینی شده
نمودار شماره  :2مراحل روش یادگیری ماشین

در ادامه ،شرح مختصری از این روشهای یادگیری ماشین ،ارائه شده است:

الف ،ماشین و بُردار پشتیبانی
ماشین و بُردار پشتیبانی

18

( ،)SVMیکی از روشهای یادگیری نظارتشده

خواهد کرد .شیوه یادگیری در روش نایو بیز ،از نوع یادگیری نظارتشده است.

ت) الگوریتم  Kمیانگین

الگوریتم  Kمیانگین یا  K- Meansیکی از الگوریتمهای مورداستفاده در

است که از آن برای طبقهبندی و رگرسیون استفاده میکنند .مبنای کاری

دادهکاوی و یادگیری ماشینی است که برای خوشهبندی یا دستهبندی بدون

دادهها نیز میکوشیم خطی را انتخاب کنیم که حاشیه اطمینان بیشتری

شباهتی که دارند در یک خوشه قرار میگیرند؛ بهگونهای که دادههای هر خوشه،

دستهبندیکننده  ،SVMدستهبندی خطی دادههاست و در تقسیم خطی
داشته باشد .با بهرهگیری از روش  SVMمیتوان مسائل بزرگ و پیچیدهای

همچون شناسایی تمایز انسان و رباتها در سایتها ،نمایش تبلیغات مورد عالقه

کاربر ،شناسایی جنسیت افراد در عکسها و مانند آنها را حل کرد.

ب) الگوریتم  Kنزدیکترین همسایه

روش  Kنزدیکترین همسایه
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( )KNNیک روش یادگیری موردی بوده و

نظارت ،از آن استفاده میشود .در این روش ،خوشهبندی دادهها بر اساس

دارای بیشترین شباهت به هم و کمترین شباهت به دادههای خوشههای دیگر

هستند.

ت) رگرسیون و بُردار پشتیبانی

از رگرسیون و بردار پشتیبانی ،)SVR( 22برای کاهش خطای عمومی (دربردارنده

خطای آموزش و یک دوره منظمسازی) ،استفاده میشود ( .)24روش SVR

از جمله سادهترین الگوریتمهای یادگیری ماشین است که به آن ،روش K

برگرفته از  SVMاست که بهطور عمده برای طبقهبندی استفاده میشود.

همسایههایش دستهبندی میشود و این نمونه ،در عمومیترین کالس میان

بهعنوان حداکثر میزان انحراف درخو ِر تحمل از مقدار واقعی استفاده میکند

همسایه نزدیک نیز میگویند .در این الگوریتم ،یک نمونه با رأی اکثریت از
 Kهمسایه نزدیک تعیین میشود K .یک مقدار مثبت صحیح و عموماً کوچک

است .اگر  K=1باشد ،نمونه بسادگی در کالس همسایگان نزدیکش تعیین

میشود .فرد بودن مقدار  Kسودمند است؛ زیرا با این کار جلوی آرای برابر
گرفته میشود.

پ) الگوریتم نایو بِیِز

20

 SVRبرای بهدست آوردن یک خروجی پیشبینیشده ،از یک مقدار آستانه " "

( .)3پارامتر " " برای محاسبه تابع خطا بهکار میرود SVR .به جای استفاده

از کل دادههای آموزش ،پارامتر را در زیرمجموعهای از مجموعه دادههای
آموزش بهکار میگیرد که این نیز ،به هدف کاهش خطاهای عمومی ،کمک
میکند.

ث) رگرسیون منطقی

نایو بیز ،یک روش دستهبندی برپایه قضیه بِیِز است .در این روش فرض بر

این الگوریتم ،برای براورد مقادیر گسسته (مقادیر باینری ،مانند صفر و یک،

واقع ،یک دستهبندی نایو بیز ،فرض میکند که یک ویژگی در یک کالس ،نامرتبط

میشود .به سخن سادهتر ،این الگوریتم ،احتمال رخداد یک رویداد را برحسب

این است که بین «پیشبینها یا پیشبینیکنندهها »21استقالل وجود دارد .در

با دیگر موارد است .روش بیز ،روشی برای دستهبندی پدیدهها ،برپایه احتمال
رخدادن یا رخندادن (وقوع یا عدم وقوع) یک پدیده است .براساس ویژگیهای ذاتی

احتمال (بویژه اشتراک احتمال) ،نایو بیز با دریافت تمرین اولیه ،نتایج خوبی ارائه

درست و نادرست) بر اساس مجموعهای از متغیرهای وابسته استفاده

گنجاندن دادهها در یک تابع لجستیکی ،پیشبینی میکند .از این رو به آن
رگرسیون الجیت یا  logitنیز میگویند .از آنجا که این الگوریتم ،احتمال را

پیشبینی میکند ،مقادیر خروجی آن ،بین  0تا  1است.
22- Support Vector Machine

18- Support Vector Machine
19- K-Nearest Neighbor
20- Naive Bayes
21- Predictors
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ج) درخت تصمیم

با الیه ورودی تغذیه میشود و خروجی با پیشروی از راه الیه پنهان ،محاسبه

برای یک مسئله خاص ،یک درخت تصمیمگیری ایجاد میشود که از یک گره

میشود .سپس خروجی با خروجی مورد انتظار ،مقایسه میشود و محاسبه

در حالی که تعداد زیادی مورد آزمایش وجود دارد که میان گره ریشه و گره برگ

اساس ،بهروز میشوند .کاهش خطا نیز میتواند به همگرایی الگوریتم با پایان

ریشه به گره برگ میرود .گره برگ ،نتیجه پیشبینیشده نهایی را انجام میدهد؛

ایجاد میشود .شاخص آنتروپی و جینی (رابطههای شماره  2و  )3دو روش
بسیار پرکاربرد برای هرس کردن ناخالصی در مجموعه دادهها بهشمار میآیند

( .)9نقطهضعف عمده روش درخت تصمیم این است که یک تغییر کوچک در
ورودی ،به بازسازی کل مدل میانجامد.

خطا ،انجام میگیرد .این خطا به الیههای پنهان بر میگردد و وزنها بر این

فرایند یادگیری بینجامد .با سرعت یادگیری آهستهتر ،میتوان به نتایج دقیق
رسید.

خ) شبکههای عصبی پیچشی
در شبکههای عصبی پیچشی

)2

24

( ،)CNNسه عنصر وجود دارد :تصویر ورودی،

آشکارساز ویژگی ،نقشه ویژگی ( .)45برای افزایش غیرخطی بودن نیز ،از تابع
واحد خطی اصالح دادهها استفاده میشود .در تابع جمعکردن ،یک ماتریس

)3

کوچکتر (پنجره) در کل دادهها منتقل میشود و حداکثر مقدار (حداکثر مقدار

از میان همه عناصر پنجره) گرفته میشود ( .)50به دادههای بهدستآمده

چ) روش جنگل تصادفی

تولید ،نقشه ویژگیهای تلفیقی میگویند .سپس برای تولید یک آرایه واحد از

بهعکس روش درخت تصمیم ،جنگل تصادفی از چندین درخت تصمیم برای

عناصر از دادههای دوبعدی ،هموارسازی انجام میشود تا پردازش بیشتر آن با

آموزش برای هر درخت ،بهطور جداگانه انجام میگیرد و میانگین خروجی برای

کامالً متصل ،عبور داده میشود .الیه خروجی این شبکه عصبی نیز ،کالسهای

ساخت یک جنگل تصمیم ،پدید آمده است که به بهبود دقت کمک میکند.
بهدست آوردن نتیجه نهایی پیشبینی ،محاسبه میشود که این نیز میتواند
با یک فرایند دو مرحلهای انجام پذیرد .در مرحله نخست ،یک درخت تصادفی
ایجاد میشود که دربردارنده :تقسیم ،پیشبینی در هر گره و در نهایت ،معرفی

تصادفی است .مرحله دوم هم این است که پیشبینی نهایی ،از خروجی جنگل
تصادفی ایجادشده ،بهدست میآید .انتخاب تعداد متغیرهای ورودی ،نقش

مهمی در اعتبارسنجی مدل تولیدشده بازی میکند (.)7

ح) شبکههای عصبی مصنوعی

برای حل مدلهای بسیار تحلیلی ،از شبکه عصبی مصنوعی )ANN( 23استفاده

استفاده از شبکه عصبی انجام گیرد .این آرایه از راه یک شبکه عصبی مصنوعی
پیشبینیشده را نشان میدهد .همچنین ،بهمنظور بهبود دقت خطا دوباره

منتشر میشود.

بحث و نتیجهگیری

پوآژ و همکاران )2019( 25در یک پژوهش که بر روی سه رقم بذر گندم (کاما ،رزا و

کانادایی) انجام داده بودند؛  10روش مختلف یادگیری ماشین را مورد بررسی قرار
داده و از نظر میزان دقت ،با یکدیگر مقایسه کردهاند .برای انجام این پژوهش،

از هر رقم  70نمونه بهصورت دلخواه انتخاب شده است.در همین راستا ،نمودار

شماره  ،3تجزیهوتحلیل عملکرد مدلهای مختلف یادگیری ماشین را با استفاده

میشود که دستگاه (سیستم) عصبی انسان را تقلید میکند (ANN.)32

از مجموعه دادههای دانه گندم نشان میدهد .همانگونه که در این نمودار،

و نرخ یادگیری با مقادیر بسیار کوچک نزدیک به صفر آغاز میشود ( .)26ورودی

مقایسه با دیگر مدلهای یادگیری ماشین مورداستفاده ،عملکرد بهتری دارند.

دربردارنده سه الیه است :الیه ورودی ،الیه پنهان و الیه خروجی .وزنهای ANN

نمایان است؛ دو مدل رگرسیون بردار پشتیبانی و شبکه عصبی مصنوعی ،در

نمودار شماره  :3تجزیهوتحلیل عملکرد مدلهای مختلف یادگیری ماشین

با توجه به آنچه گفته شد ،در مجموع میتوان نتیجه گرفت که کشاورزی مبتنی

تنظیم شده باشد ،ازسویی ،این سامانه را هوشمندتر میسازد و از دیگرسو،

است و بهرهگیری از الگوریتم یادگیری ماشینی روی دادههای بهدستآمده از

در این مطالعه ،الگوریتمهای مختلف یادگیری ماشینی ،مورد تجزیهوتحلیل قرار

بر اینترنت اشیا ،تحول بزرگی در نظام یا سامانه مدیریت مدرن مزرعه کشاورزی
ورودیهای مختلف یک مزرعه که با کمک کشاورزی مبتنی بر اینترنت اشیا
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اطالعات تعیینکنندهای را ارائه میدهد و در نهایت ،آینده را پیشبینی میکند.

گرفته که هر یک از آنها ،ویژگیهای مثبت و منفی خود را طی اجرای این روند تا
23- Artificial Neural Network
24- Convolutional Neural Network
25- Pouaj et al.
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*

این گزارش ،قیمت اسمی جهانی گندم (دالر/تن)

از میانگین  225دالر در بازه زمانی  2017تا  ،2019به
بیش از  250دالر برای هرتن در سال  2029خواهد
رسید و نسبت واردات به مصرف نیز ،با بیش از
 19درصد افزایش ،به بیش از  3میلیون تن در

سال خواهد رسید که رقم درخور تأملی است .این
گزارش ،اگرچه در حصار تقریب قرار دارد؛ ولی زنگ

هشداری است که با توجه به شرایط خاص بازرگانی

بینالمللی نسبت به میهن عزیز ما ،دشواریهای

آنگونه که در برخی از منابع تاریخی ،گفته شده است؛ حدود پنج هزار سال پیش از میالد ،مردم

تهیه منابع مالی برای واردات و توزیع یارانهای را – به

به این مناطق روی آوردند و زندگی تازهای را آغاز کردند و در تمدن آنها نسبت به دورههای پیشین،

این که چه باید کرد تا گندمکار ایرانی ،تاب و

غارنشین فالت ایران بر اثر تغییراتی که از لحاظ آبوهوایی و تشکیل دشتها و چمنزارها پدید آمد،
پیشرفت بیشتری دیده شد .برپایه برخی از همان منابع تاریخی ،قدیمیترین مردم دشتنشین ،مردم

شرط امکان خرید  -گوشزد میکند.

توان استقامت و سرافرازی کنونی را حفظ کند و

منطقه سیلک ( )Sialkنزدیک کاشان بودند که آثاری از زندگی ایشان را در آنجا بهدست آوردهاند.

اندیشهای بیش از تولید پرافتخار غذای مردم را

میپرداختند و حیوانات اهلی را نیز پرورش میدادند .در هزاره چهارم پیش از میالد ،مردم دشتنشین

عوامل قهری و طبیعی محصول وی را گرفت؛ هم

پژوهشهایی که در این منطقه انجام گرفتهاست ،نشان میدهد که مردم فالت ایران به کار کشاورزی

فالت ایران در کار و زندگی پیشرفت بیشتری کردند .در این دوره ،تجارت نیز رو به پیشرفت نهاد؛ ولی

دادوستد ،بیشتر مربوط به محصوالت کشاورزی مانند گندم و جو بود .نکته در خور اهمیت این است
که کشت گندم و جو ،نخستینبار در ایران متداول شد .چنانکه میدانیم ،از لحاظ گیاهشناسی ،گندم

عضوی از گونههای تریتیکوم ( )Triticumاست و اکنون این گیاه ،نماد یا کلیدواژه امنیت غذایی در

بسیاری از کشورهای جهان بهشمار میآید؛ بهگونهای که افزون بر آمارهای منتشر شده داخلی،

مؤسسه ِکنوما که در زمینه تحقیقات ،جمعآوری دادهها و تجزیهوتحلیل آنان از سوی مهندسان و
اقتصاددانان درآمریکا ،فعالیت میکند ،اعالم داشته که ایران در سال زراعی گذشته 16/8 ،میلیون تن

گندم تولید کرده است که با توجه به اطالعات جمعآوریشده از سوی این مؤسسه ،رکوردی بیسابقه در

تاریخ ایران ،برشمرده میشود .این رکوردشکنی ،ایران را درشمار اعضای باشگاه  10تولیدکننده بزرگ گندم

جهان (بدون احتساب اعضای اتحادیه اروپا) در سال  2019قرار داد .اما آنگونه که به نظر میرسد؛ بهرغم

خوشبینیها ،میزان تولید گندم کشور در سال زراعی جاری ،ممکن است ،بار دیگر در حدود میزان تولید

سالهای  2015تا  2018میالدی باشد .شورای بینالمللی غالت ( )IGCدر گزارش پیشبینی ماهانه خود ،از
بهبود چشمانداز برداشت گندم در سال زراعی جاری نسبت به پیشبینی پیشین خود خبر داده بود؛ ولی

این نهاد بینالمللی ،در تازهترین گزارش خود ،در پیشبینی میزان برداشت گندم اتحادیه اروپا ،از کاهش

احتمالی آن بر اثر خشکسالی ،سخن گفته است.
همانگونه که گفته شد ،بر اساس آمار منتشرشده

از دیگرسو ،واقعیت آن است که ستیزی تاریخی

زراعی گذشته ،از نظر حجم تولید گندم ،با رشدی

سیل ،خشکسالی و سرما و یخبندان نامطلوب،

از سوی مؤسسه بینالمللی کنوما ،ایران در سال

 15/86درصدی در میزان تولید ساالنه خود نسبت
به سال  2018روبهرو بوده و با مقدار  16میلیون و 800

تن برداشت گندم ،باالترین میزان برداشت ساالنه را

در تاریخ خود ،ثبت کرده است .همت گندمکاران،

پشتیبانی دولت و بارشهای پیاپی و تَرسالی که
ایران در سال زراعی گذشته تجربه کرد ،باعث شد

تا بتوانیم رکورد برداشت گندم خود را جابهجا کنیم.
از سویی ،امسال نیز ،با تالش ارزشمند کشاورزان

ایرانی ،حدود  6میلیون هکتار زمین زراعی ،زیر
کشت گندم قرار گرفته است و پیشبینی میشود؛
حدود  14میلیون تن گندم تولید شود که از این

میان تولیدگندم و عوامل قهری و طبیعی ،همچون

استمرار تولید و اشتغال به این شغل پرافتخار و
شرافتمندانه را در سال زراعی بعدی ،داشته باشد؛

راهکار آن در گرو بهرهگیری از مدیریت ریسکهای
مالی برامده از عوامل قهری از راه سازوکار

شناختهشده و مورد توصیه جهانی ،یعنی بیمه
کشاورزی است .در این راستا ،به نظر میرسد که

این راهکار در کشورمان ،موثر بوده؛ بهگونهای که
برای نمونه ،در طرحهای موجود بیمه گندم در
کشورمان ،طی هفت سال اخیر ،نزدیک به  15هزار

میلیار ریال غرامت به گندمکاران زیاندیده پرداخت
شده که حدود  4برابر حقبیمه پرداختی آنان است.

در این راستا ،طرحهای پنجگانه بیمهای موجود در
کشور برای گندم؛ عبارت است از:
 -1بیمه پایه:

این طرح ،آنچنان است که از نام

آن بر میآید و اساسی بودن موارد زیر پوشش بیمه

مورد نظر است .به دیگر سخن ،چنانچه محصول

مزرعهای بر اثر خسارتهای قهری و طبیعی؛

همواره برقرار بوده است و در واقع ،مزرعه را به

جنگی نابرابر میان تولیدکننده رنجور این روزها ،با

اقتصادی ،برداشت شدنی نباشد؛ خسارتهای آن

معرکه ( آوردگاه) تبدیل کرده است؛ آوردگاه یا میدان

دشمنی بیشفقت که به قول سعدی« :چه غم

خورد که بمیرد چراغ پیرزنی»! اما آیا میتوان در

ابعاد ملی ،چارهای برای تابآوری زراعت گندم در
برابر این تنگناها و دشواریها داشت؟!

پیش از پاسخ به این پرسش ،بهتر است نخست،
نگاهی به تازهترین گزارش مشترک سازمان

خواروبار ملل متحد  FAOو سازمان همکاریهای

اقتصادی وتوسعه  OECDداشته باشیم .اگرچه

میزان ،حدود  10میلیون تن ،خرید تضمینی خواهد

بهصورت دیم ،کشت شده است.

تهیه شده ،درخور تأمل و تفکر است .براساس

* مدیر روابط عمومی و روابط بینالملل صندوق بیمه کشاورزی

خسارتش تاحدودی جبران شود و هم اینکه توان

خشکسالی ،یخبندان زمستانه ،بادگرم و بادزدگی

هر پیشبینی ممکن است با قدری خطا همراه

شد که یکسوم آن ،بهصورت آبی و دو سوم آن،

نداشته باشد و اگر سیل و توفان و برخی دیگر از

باشد؛ ولی بخشی از این گزارش که درمورد ایران

و همچنین عامل خطر سیل گسترده ،از نظر
محاسبه ،و به بیمهگذار پرداخت خواهد شد.

 -2بیمه عمومی :در این طرح ،خسارتهای کمتر

از بیمه پایه ،زیرپوشش بیمه میرود و عوامل خطر
خشکسالی ،یخبندان زمستانه ،بادگرم و بادزدگی،

زیرپوشش حمایتی بیمه قرار دارد.
 -3بیمه انفرادی:

این طرح نیز در زمینه

پوشش عوامل خسارتزای توفان ،زمینلرزه ،سیل،

باران سیلآسا ،تگرگ و سرمای بهاره ،محاسبه،
تدوین و ارائه شده است.
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 -4بیمه آتشسوزی:

همچنانکه از نام آن

پیداست ،خسارتهای آتشسوزی محصول گندم
را براساس گزارش آتشنشانی یا پلیس ،پرداخت

میکند و آسودگی خاطر کشاورزان را درباره
خسارتهای احتمالی آتشسوزی غیرعمدی ،فراهم

میسازد.

 -5بیمه شاخص:

 .1آسانسازی و هموار کردن اجرای الگوی

اکنون نیز امکانات فنی ،محاسباتی و اجرایی الزم

 .2امکان ایجاد امنیت تولید در برابر

بیمه دیجیتال کشاورزی و امکان بهرهبرداری از

کشت محصول راهبردی (استراتژیک)؛

خسارتهای قهری کنترلناپذیر نزد تولیدکنندگان و
سیاستگذاران بخش کشاورزی؛

 .4کاهش ریسک از راه توزیع آن در کل

تحولی بزرگ در راه خواهد بود.

سمت و سوی اجرای بیمههای شاخص (Index

منطقه با تولید بیمهگذار ،محاسبه و غرامت پرداخت

مالی دولت؛

میشود .پوشش گسترده ،کاهش هزینههای
اداری و مخاطرههای اخالقی و گزینش نامناسب

( )Moral Hazards and Adverse Selectionاز

جمله مزیتهای این طرح است .بیمه شاخص

مطلوبیت بیمه نزد تولیدکنندگان و کاهش بار
 .5امکان برنامهریزی جامع و بهکاربستن

سازوکارهای الزم ،قبل و در هنگام تولید و پیش از

رخ دادن خسارت ،از راه بیمه کشاورزی.

بــــــرپایه قانــــــون بیمـــهای اعــــــداد بـــــــزرگ

بارندگی ،از جمله طرحهای مورد تأکید

کشور که اجرای آسان و هموار آن را

فراهم میکند ،برقرار باشد .از همین

دستیابی به توزیع کارامد یارانههای

رو پیشنهاد میشود ،با مشــــارکت

دولتی ،تعـــدیل ضریبهای خطـــر در

تشکلهای قدرتمند بخش کشاورزی و

نقاط پرریسک ،رسیــــدن به شرایط

منابع طبیعی ،الگوی کشت گندم با

پایدار و افزایش سطح رضایتمندی

درنظر گرفتن جغرافیای مخاطرههای

بیمــــهگذاران ،بیشتر از هر زمــــان

طبیعی و معیارهای آمایش سرزمین و

دیگری احساس میشود و گسترش

بهرهمندی از مزیتهای طرح کاداستر،

رایزنیـــها و تصمیمگیـــری کالن در

تدوین و رعایت شود؛ زیرا کشاورزی

سازمانهای مربوط ،گریزناپذیر خواهد

زراعی و اجرای سیاستهای بیمهای جدید در
راستای تجربههای موفق جهانی برداشته شود و

صندوق بیمه کشاورزی در راستای تحققپذیری

رسالت خود در تبدیل مدیریت بحران به مدیریت

ریسک ،نقش مؤثری را بازی کند.

مهمترین مزیتهای طرح بیمه فراگیر گندم:
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گذرواژه امنیت غذایی کشور خواهد

و تبیین طرح برای جامعه کشاورزی

فراگیر در برخی مناطق جهان ،برای

کشور با هدف افزایش و بهبود تولید در زیربخش

گندم ،نگاهبانی برای نماد امنیت غذایی و بهنوعی،

برخورداری از سرمایه اجتماعی الزم

تجربههای موفق در حوزه پوششهای

مؤثر برای گسترش پوششهای بیمهای در سطح

ملی است و از این رو میتوان گفت ،بیمه فراگیر

ابزارهای تأمین مالی مناسب ،در کنار

رســـاندن ناهمگنیها ،با تأثیرپذیری از

که امید است با عملیاتی شدن این طرح ،گامی

غذایی و امنیت غذایی نیز یکی از ارکان مهم امنیت

مدیریت فنـــی ریسکها و همـــچنین

فــراگیر یا اجبـــاری برای به حــــداقل

«طرح بیمه فراگیر گندم» در سطح کشور کرده

خواهد کرد .فراموش نکنیم که گندم ،نماد امنیت

مالی ،میتواند موفق عمل کند که

ســــــازوکارها و مدلهـــای بیمهای

نهادهای مربوط ،اقدام به طراحی و پیادهسازی

بودن نان را بر سر سفرههای مردم ،تقویت
سخن،
ِ

کشاورزی بهعنوان یکی از ابــــزارهای

در این میان ،امروزه لزوم پیادهسازی

وزارت جهاد کشاورزی و بخش خصوصی و دیگر

عمومی است که پایداری تولید گندم و به دیگر

جهــــانی ،هنگامی ســـازوکار بیمـــــه

گندم دیم ،ارائه شده است.

مدیریت ریسک در بخش کشاورزی ،با همکاری

اینک بیمه فراگیر گندم ،درحال تبدیل به مطالبهای

گفتنی است ،براساس دیدگاه بانک

در ایران ،بیمه شاخص عملکرد ،برای

کشـــاورزی ،به عنوان یکی از حلقههای زنجیره

هدایت وزیر جهاد کشاورزی و تالشهای کشاورزان،

بود.

فائو در سراسر جهان بهشمار میآید.

بود .در این راستا ،صنــــدوق بیمــه

دقت فراوان ،فراهم است .بانک کشاورزی ،بهعنوان

 .3امکان یکپارچهسازی یا تجمیع انواع

سطوح زیرکشت کشور و در نتیجه ،افزایش

 )Insuranceاست که در آن ،اختالف میانگین تولید

ماهواره برای بررسی عمده و منطقهای خسارتها ،با

مؤسسه مالی پیشرو و روزامد نیز ،همراه است و با

سیاستهای حمایتی دولت در تولید گندم کشور؛
رویکرد نوین جهانی ،به

در صندوق بیمه کشاورزی ،با بهرهگیری از سامانه

( ،)Law of large numbersاگر همه تولید گندم

اصولی با حفظ محیطزیست ،میتواند

بیمه کشاورزی را اثربخشتر سازد .از دیگرسو،

کشور ،یکجا زیر پوشش حمایتی بیمه قرار گیرد؛

همراهی و پشتیبانی بیمه مرکزی و شورای عالی

بیمهگذار که بخش اندکی از حقبیمه خواهد بود؛

همچـــون پژوهشکده بیمه ،میتـــواند در ادامه

با پرداخت نزدیک به  30درصد از حقبیمه از سوی

زراعت همه کشاورزان گندمکار بهصورت خودکار،

بیمه ،با برخورداری از مؤسسه پژوهشی توانمندی

همکاریهای خوب پیشین ،از نظر علمی و پژوهشی

در برابر حوادث فاجعهبار و خسارتهای شدید،

به این طرح ملی ،یاری رساند؛ زیرا این طرح ،متعلق

افزون بر اینکه دیگر طرحهای موجود برای پوشش

با امکانات و زیرساختهای فراهم بیمهگری برخط

بیمه خواهد شد و خسارتهای آنان جبران میشود.

به همه مردم است .بیمه دیجیتال کشاورزی نیز،

تکمیلی و کاملتر نیز ،برحسب سلیقه بیمهگذاران،

( آنالین) ،میتواند در این آزمون ،سربلند بیرون آید

پشتوانه قانونی الزم از سوی مجلس یا هیئت

از شعر حافظ به پایان میبرم که میفرماید « :آری

همچنان ارائه میشود .این طرح ملی ،نیازمند

وزیران و همچنین مشارکت و پیگیری وزیرکشور،

سازمان برنامه و بودجه ،خزانه ،استانداران،

سازمانهای دولتی و تشکلهای مربوط به آن است.

و به مام میهن خدمت کند .سخن را با مصرعی
بهاتفاق جهان میتوان گرفت».

بازنگری :ح  .ر

