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 چكيده

 هدف پژوهش. درون مي شمار به فقراكليدي براي بهبود شرايط زندگي  يحل هاي خرد راه بيمه
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  مقدمه 

. ده استشسابقه  ير و تحوالت بييدچار تغ جهان در حال توسعه ،در ربع قرن گذشته
ادامه  يبه زندگ يتيت کشورها در وضعيون نفر از جمعيليم صد همچنان حدود هشت اما
، يماري، بيسواد يه، بيتغذبا سوء فقر مطلق. ندگوي مي )١(ن فقر مطلقدابدهند که  يم

تر از هر نيين که پاييپا يد زندگياد نوزادان و امير زيف و آلوده، مرگ و ميکث يها طيمح
  ).٦(شود  يانسان است، مشخص م يسته برايف قابل قبول و شايتعر

ها و  جهاني مطرح بوده است و ريشه گرفتارييک مسئله  مثابه فقر همواره به
از جمله بخش مهمي از جامعه ما را تشکيل  هاي بخش اعظم کره زمين ماندگي عقب

اساس  بر. دهد و فقر در جهان خبر مي ينابرابرتحقيقات مختلف از افزايش . دهد مي
در سال نفر از مردم جهان  ارديليم ٤/١گزارش اهداف توسعة هزاره سازمان ملل، حدود 

طبق گزارش بانک همچنين،  .)٢٥(د ان دالر در روز داشته ٢٥/١کمتر از  يدرآمد ٢٠٠٩
که بيش از  يا گونه افته است، بهيژه افراد دچار فقر شديد افزايش يو ، تعداد فقرا بهيجهان
 صندوق). ٢٦(برند  يم سر چهارم جمعيت كشورهاي در حال توسعه در فقر به يک

در  ريفقدرصد افراد  ٧٥کند که  يمدر گزارش خود عنوان  ياورزه کشالمللي توسع نيب
  ).١١( بر فقر روستا باشد متمرکزفقر  کاهش برنامه ديبارو،  نياکنند و از  يم يزندگروستاها 
 يدرصد خانوارها ٥٥از آن است که  يران، آمارها حاکينه فقر در ايدر زم ،نيهمچن

که  ٩ب يضر. ت قرار دارنديمحروم ٩و  ٨، ٧، ٦ ضرايبدر کل کشور در  ييروستا
گر يبه د ؛رديگ يم حدود سه درصد روستاها را دربر ،ت را دارديب محرومين ضريباالتر

هزار خانوار  صد هفتون و يليهزار خانوار از پنج م صد ششون و يليدو م سخن،
هزار  و صد  ونيلياما سه م ،ندبر سر می بهدر کل کشور در مناطق برخوردار  ييروستا

  ).٢٢( مناطق محروم قرار دارنددر ت يدر سطوح مختلف محروم ديگرخانوار 
کنند، فقر  يم يزندگ ييروستا يجهان در نواح يفقرااز  يکه بخش مهماز آنجا 

قرن  يانيهاي پا در دهه. رود شمار می به نه فقرين مباحث در زميتر از مهم ييروستا
، ين جهانيشدن، رشد اقتصاد نو يل جهانياز قب ينيع يندهايفرااز  يستم، برخيب

 - ياسيهاي س همچون نقد نظام يو فرهنگ يفکر يندهايفراف دولت رفاه در کنار يتضع
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را به چالش  يو رفاه اجتماع ييج توسعه اقتصادي، فقرزدايرا يالگوهااقتصادي، 
ا توسعه يان ييروستا يکرد توسعه اجتماعين چالش، طرح رويجه اينت. کشانده است

به  ييدر مناطق روستا يگذاري عمران هين بودن نسبت سرماييپا. ر آنها بودمحو جامعه
مانند حمل و  يهاي اقتصادي و اجتماع رساختي، نامناسب بودن زيد ناخالص داخليتول

هاي مربوط به کاهش  ، آموزش و بهداشت، هدفدار نبودن برنامهياريآبنقل، ارتباطات، 
ل يتوان از دال يروستا را م يمطالعه و بررسهنگام  يفقر و عدم برخورد علت و معلول

  .)١٢(روستاها برشمرد  يافتگين توسعه

زان يم يول ؛رو هستند هافراد ثروتمند روب مخاطراتر با همان يپذ بيآس اقشار

د افراد ياز شديرغم ن به. استشتر يب مخاطرهبا  و تعداد دفعات مواجهة آنها مخاطره

گونه  ايناز  ي، فقط بخش کوچکآنها دةگستر پوشش و يا مهيب يها تيدرآمد به حما کم

ارد يليم چهار، از يطبق آمار و ارقام بانک جهان. دارند يها دسترس تين حمايدب افراد

زير ون نفر يليم از دو دالر در روز دارند، فقط ده کمتر ين که درآمدينفر ساکنان کره زم

  ).٥(قرار دارند  يا مهيب يها تيحما پوشش

نين وضعيتي و به منظور جلوگيري از توسعه فقر بود که نهادهاي در پاسخ به چ

، سازمان نمونهبراي . و عملي را در پيش گرفتند نينماد یاقدامات اي المللي و منطقه بين

بانک جهاني براي تحقق دنيايي . کني فقر نام نهاد ريشه ةرا ده ١٩٩٧- ٢٠٠٦ة ده ملل

عمومي از بهداشت، مسکن و  يرخورداربو  مؤثررا به اقدام  انيجهانرها از فقر، 

هاي  سازمان توسعه و همکاري گذاری فطبق هد ،در همين راستا. دکرآموزش دعوت 

نيمي از  ،٢٠١٥د که از طريق مشارکت جهاني تا سال ، بنا ش١٩٩٦ سال در اقتصادي

اين اقدامات در بسياري از مناطق جهان با . از شرايط فقر شديد خارج شوند ريفقافراد 

 هايي صورت گرفته و بيني در ايران نيز براي مبارزه با فقر پيش. موفقيت مواجه شد

نتايج چندان  اقداماتسفانه اين أاما مت ،شده ميتنظفقرزدايي تهيه و  حهيالبار  نيچند

  ).٤( بخشي به همراه نداشته است رضايت

به توسعه،  لين يبرا ييجوامع روستا ييتوانا يارتقا ييرسالت برنامه توسعه روستا

به  يو فن يص هدفمند منابع مالين امر با تخصيآنهاست که ا يت زندگيفيرشد و بهبود ک
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تواند به دو روش  يم يمنابع مال. رديگ ياز را دارند، صورت مين نيشتريکه ب يمناطق

ص يتخص ،بارز آن يها نمونه از ابد کهيم به روستاها اختصاص يرمستقيم و غيمستق

ت که اس يتيحما يها مهيانواع ب و ،يساتيسأو ت يفن يها رساختياد زجياعتبارات خرد، ا

  ).٢٣(د اشاره کر يتيک عامل مهم حماي در قالبمه يرنگ بتوان به نقش پر يم از آن ميان،

سازد  يقادر م ،اند شده ا حادثه ناخواستهيان يمتحمل لطمه، ز را که ياشخاصمه، يب

افراد از  گونهن يدب پرداختی يها خسارت. کنند ناگوار را جبرانع يوقا نيا يامدهايپ که

پردازند و با پرداخت آن در جبران  ينامه م مهيبد يخر يشود که برا يم تأمين يا نهيهز

گران با توجه به نياز جامعه،  بيمه ،در برخي کشورها. کنند يگر مشارکت ميهمدخسارت 

از  هندنيز در  انيمتکده حتي اي ک به گونه ،اند هايي را طراحي و عرضه کرده  نامه بيمه

در جنوب شرق  به دنبال حادثه سونامي مه يب ،نيهمچن. اي برخوردارند پوشش بيمه

پذير مورد توجه  درآمد و آسيب افراد کم مخاطرةکاهش  در مؤثر یابزار مثابه به ا،يآس

اي اروپايي  هاي بزرگ بيمه   اي که حتي شرکت به گونه ،جدي قرار گرفته است

ل ياما به دل .اند اين منظور طراحي و به بازار عرضه کرده  را براي مخصوصي يها  امهن بيمه

  .)٣(ند يستمه نيافت بيدر يها نهيان، اکثر آنها قادر به پرداخت هزييسطح درآمد روستا

گونه پوشش  چيه از افراد از ياريبس ،در حال توسعه يدر کشورها ن حال،يبا ا

 يايمه باليپوشش ب زيرک درصد از افراد يحدود  نهاو ت ستنديبرخوردار ن يا مهيب

سوم  کيافته حدود ي توسعه يکشورها يبرا نسبتن يکه ا يند، در حالقرار دار يعيطب

 را هاي خرد  درصد مشتريان بيمه هشتادبيش از  ،در کشور هند نمونه،براي  .استافراد 

کمتر از  يدرآمد با زيکشاور شاغل در زمينة) ربيش از چهار نف( خانوارهاي پرجمعيت

يک  ،ند و به طور معمولده تشکيل میدر سال ) تومان ليونيم ٣/٦حدود ( دالر ١٨٠٠

در بيمه درمان (پوشش قرار دادن همه اعضا  زيرنامه را براي  فرد از اعضاي خانواده بيمه

، آموزشي يبهداشتبه علت شرايط نامساعد  ، گري از نظر بيمه. کند خريداري مي) رو عم

اين  و  استجامعه  مخاطرةميانگين  گونه افراد بيش از اينمخاطرة  ،يدرآمد و

  .)٢٤( گذارند مي ريثتأ بيمه و فروش مخاطرههاي خاص بر نحوه ارزيابي   ويژگي
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از . دهند پوشش قرار مي زيراز جامعه را  ي محدوديها هاي اجتماعي غالباً بخش بيمه
کارگزاران بيمه  ،ندا مواجه فراوان خاطراتمهاي فقير جامعه اغلب با  آنجا که گروه

 و جامعه هدف دارنداين اي براي  ندرت تمايل به گسترش سطح پوشش بيمه به
 هاي سازمان اغلب. اند ريزي شده در راستاي تحقق اين مهم پايه )٢(هاي خرد بيمه

 هاي و شرکت )ها سمن(نهاد  های مردم سازمان محور، هاي جامعه خصوصي مانند سازمان
اين نوع از بيمه در جامعه  رو، از اينو  شوند اي اين نوع خدمات را متقبل مي بيمه

، دليلبه همين ). ١٤(ده است مان، مغفول استکشاورزي  افرادروستايي که شغل اغلب 
ده شپوشش فقراي روستايي مطرح  برایراهکاري مناسب  در قالبهاي خرد  بيمه

است که بر اساس   يسازوکارو مقصود از آن  ودهبجديد  نسبتاً  مفهومي خرد بيمه. است
 به مديريت و جبران توانند مي )درآمديهاي پايين   دهک(پذير  اشخاص آسيب ،آن

  ).٣( ندخود بپرداز زندگي مخاطرات گوناگون
با رويكردي  هاي خرد از جمله تحوالت جديد در محيط جهاني بيمه بيمه
صلح  زهيجا، هاي تأمين مالي خرد وسعه روشخاطر تبه از هنگامي كه . استمحور  عدالت

تعلق  در اين كشور )٣(نيگرامبانک سس ؤم بنگالدشي و نوبل به محمد يونس اقتصاددان
آوري  درآمد و سود رساني به اقشار كم توان بين دو مقوله خدمت كه مي تفکرگرفت، اين 

در مناطق  جيتدر بهکرد، پلي پايدار به منظور نيل به رفاه نسبي و توسعه جوامع ايجاد 
مالي  تأمينيكي از ابزارهاي  مثابه هاي خرد به بيمه .جهان توسعه و گسترش يافت مختلف

هاي  بسياري از سازمان ،امروزه .كند درآمد عمل مي حمايت از اقشار كم راستایخرد در 
هايي براي  سالمت و بهداشت جامعه و تهيه پوشش ازهايين تأميناجتماعي به منظور 

  ).١٣( ندکن میهاي خرد استفاده  بيمه ريتدابدرآمد از  هاي كم و گروه افراد
يك راه حل كليدي براي بهبود شرايط  در قالبهاي خرد  بيمه ،در حال حاضر

هاي خرد  بايد توجه داشت كه بيمه ).١(درآمد مطرح است  هاي كم زندگي جمعيت
 يبازرگانو اهداف  يسودآور ها و مقصود از ارائه اين نوع بيمه رندماهيتي اجتماعي دا

و  رنددا يرانتفاعيت غيخصوصهاي خرد  بسياري از بيمه سخن، به ديگر). ١٥(نيست 
  ).١(است  ياجتماعهاي  مشاركت در همبستگي آنها هدف
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 .دارد آندر سرنوشت  يادير زيتأث )۴(يسنج امکاناما در آغاز انجام هر پروژه، 
. ه استيبودن مطالعات اول ياز ناکاف ستهبرخاپروژه  يدر اجرا مشکالتاز  ياريبس

ل و يجانبه است و وجوه مختلف از تحل هکپارچه و همي يا مطالعه ،يسنج امکان
مانند و  ياسيس ،ي، فرهنگي، اجتماعياقتصادل اثرات يتا تحل گرفته پروژه يابي مکان
 يسنج ر امکاندقت د. رديگ يمدربر را  )لفهؤهر م ياز طرح به بررسيالبته بسته به ن(اينها 

شده  ينيب شيمبالغ پ ازها  نهيپروژه و فراتر رفتن هز ير در اجرايتأخ مخاطرةاز  پروژه،
نه يدر زم يريگ ميتصم ين ابزارهايتنها از بهتر نهمطالعات گونه  اين. کاهد يم

 يها ها در بخش و انتخاب طرح ييهاست، بلکه به شناسا طرح يو اجرا يگذار هيسرما
  ).٧(د خواهد کرز کمک يمختلف ن
 در داکا ٢٠٠٠ه سال يفور ٢٩خرد در  يها مهيمباحثات ب يالملل نين اجالس بينخست

م يآموزش و تقس با تياولو ن اجالس،يا يها در برنامه. تخت بنگالدش برگزار شديپا
ن يتر مهم. بنگالدش بوده است يمراقبت يکنندگان در پروژه درآمدها ان شرکتيت ميفعال
کنندگان  ر، فراهميکوچک، افراد خ يها ييمانند دارا يس به مباحثن اجالين ايعناو

  .در داخل و خارج از بنگالدش بود دانشگاهیو  يفن يها کمک
 يياين کنفرانس آسين و هند، سوميپيليش در فيت دو همايپس از موفق ،نيهمچن

رشد  ددر قالب راهبرخرد  يها مهيب برتمرکز "با موضوع  ،٢٠٠٩خرد، در سال  يها مهيب
شده در  مطرح يمباحث اصل .ن برگزار شديدر چ" انداز اقتصادي ر چشمييجذاب در تغ

خرد،  يها مهيکار بو کسب يشنهاديطرح پ يبررس: ن کنفرانس عبارت بودند ازيا
در محصوالت  يخرد، نوآور يها مهيتمرکز بر ب يرو شيخرد، راه پ يها مهيب يابيبازار

  .نيخرد در کشور چ يها مهيب يها طرح ژه بريو تمرکز و ،خرد يها مهيب

در خرد،  يها مهينظام ارائه ب يبرقرار ،١٣٨٥ن بار در سال ينخست يبرا نيز رانيدر ا

 یها مه و توسعه مطرح و مقاالت متعدد در خصوص فرصتينار بيموضوع سم قالب

ل مقاالت درصدد ارائه مد يبرخ. ران ارائه شديها در ا مهين نوع بيگسترش ا يرو فرا

 يراهبرد يها هيگر به توصيد يران بوده و برخيخرد در ا يها مهيطرح ب يساز ادهيپ يبرا

  .اند ران پرداختهيخرد در ا يها مهياجرا و گسترش ب يبرا
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 ياج به بررسياحت خرد يها مهيافتند که وارد شدن به بازار بيدر) ١(ن و همکاران يام

بازار و انتخاب مدل  ييصورت شناسادر  ين، حتيعالوه بر ا. جانبه بازار دارد همه

، مخاطرهت يري، مديابي، بازاريمحصول، اکچوئر يد مراحل مختلف طراحيمناسب، با

  .رديت خسارات با دقت و توجه خاص انجام پذيريو مد يگذار هيت سرمايريمد

 راهکارهای گيري از توان با بهره دريافتند که مي نيز )١٦(مظلومي و همکاران 

هاي اجتماعي  درآمد و متوسط، گسترش حمايت شناسايي خانوارهاي کماستقرار نظام 

، توسعه )هاي شغلي براي زنان و مردان اجتماعي، بيمه بيکاري، برابري فرصت تأمين(

رب ااستفاده از تج سرانجام،درآمد و  کارآفريني و توانمندسازي فقرا و اقشار کم

، آاجتماعي کار تأمينعي و کشورهاي موفق و پيرو در زمينه توسعه عدالت اجتما

  .هاي خرد برداشت سازي بيمه در راستای پياده ی مهمتوان گام مي

هاي خرد از طرف  ين نتيجه رسيدند که عرضه بيمهبد) ١٠(زاده و حيدري  حسن

هاي فقرزدايي  يي برنامهی قابل توجه در کارآتواند نقش اي مي سسات بيمهؤها و م شرکت

  .کشور داشته باشد

براي ارائه  ی مناسبکارسازو» تکافل« ،)٢٠(نژاد  رشيدينتايج مطالعة بر پاية 

اين مدل را براي اجرايي  رو، وی از اين و استهاي خرد در مناطق روستايي ايران  بيمه

  .ه استهاي خرد پيشنهاد کرد کردن بيمه

نامه براي کشاورزان، براي  هنگام طراحي و تهيه يک بيمه دريافت که نيز) ٢٧(زنديه 

توليد  مخاطرةنامه را بر پايه منابع  ها، بايد اولويت شرايط مندرج در بيمه کاهش حق بيمه

ها،  با استفاده از نظرات کارشناسان بيمه و تحليل پرسشنامه ، ویدر نهايت. قرار داد

اي که  هر کشاورز با توجه به ميزان حق بيمه تاها را تهيه کرد  نامه ستي از بيمهفهر

مخاطرات خريداري کند که بيشترين درصد از  را اي نامه ت کند، بيمهتواند پرداخ مي

  .را پوشش دهدپيش روی او 

دارای  های خرد بيمهعملياتي کردن ين نتيجه دست يافت که بد) ٢٤(نيا  توحيدي

که در  است درآمد جامعه  اي براي افراد کم  پوشش بيمه سازی سزا در فراهم هب ینقش
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و در نتيجه، در افزايش سطح رفاه  ؛اي نيستند  محصوالت بيمه حالت عادي قادر به خريد

شک بازار بيمه کشور را با روح تعاليم   که بي بودخواهد  بسيار مؤثر محرومان جامعه

  .سازد  سازگارتر مينيز اسالمي 

 يها مهيل هدف از ارائه بيه و تحليکوشد ضمن تجز يدر مقاله خود م) ١٧( نبت

هدف از ارائه  يو. دبپردازن عرصه يدب يت در چارچوب قانوندول مؤثرخرد، به ورود 

ش يپ ير در مقابل مخاطرات احتماليپذ بيخانوارهاي آس يخرد را توانمندساز يها مهيب

  .داند يآنها م يرو

خرد، به  يها مهيب) محصوالت و بازار(انداز  اشاره به چشم، با )١٤( دزيسسه لوؤم

ن، يپيلي، فياوگاندا، ماالو(منتخب  يدر کشورهاخرد  يها مهيمحصوالت ب يها تياولو

، ييکند که در مناطق روستا يم يريگ جهيو نت پردازد می...) و  س، الئويتنام، اندونزيو

آور خانواده، از دست رفتن محصوالت  عالوه بر بهداشت و سالمت و مرگ نان

ان يد متقاضسسه تعداؤن ميا. استت ياولو يدارا يها يز از نگرانيو دام ن يکشاورز

با  ،نيهمچن کند و يارد نفر برآورد ميليک ميش از ينده بيده سال آ يخرد را ط يها مهيب

در حال توسعه، امکان ارائه  ينترنت در کشورهايع تلفن همراه و ايتوجه به رشد سر

مه ينسبت به ب يسازاعتماد يبرا و داند يسر مينه کمتر را ميخرد با هز يها مهيخدمات ب

و  يونيزيو تلو يیويراد يها در حال توسعه، ارائه برنامه يدر کشورها يازس و فرهنگ

 يارانه و پوشش اجباري، پرداخت ياتيمال يها را در کنار مشوق يابانيخ يتئاترها يحت

  .داند يم مؤثرها،  مهيب يبرخ

 خرد متنوع و مناسب يا مهيمحصوالت ب ، بايد)٩(شر يفبر پاية نتايج مظطالعة 

له ارائه يس قبييا ريک واسطه مانند کدخدا يق يمه خرد از طريب باشد، و برای هر قشر

ت يريمد يمه براياعتبارات و ب يبيترک يها بستهص يتخص ، بايدنيهمچن شود؛ و

  .رديانجام گ مخاطره

 يتخصص صورت کامالً مه خرد بهيب بايد دند کهيجه رسينت نيز بدين) ٢(آچا و همکاران 

 نگرا مهيان و بين مشتريتر ب شتر و هماهنگي، رابطه بدرينجام پذهر گروه و جامعه ا يبرا
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شوند، جذب اعتماد قشر ق يمه خرد تشويب يرو يگذار هيسرما يبرقرار شود، نهادها برا

  .رديخرد صورت پذ يها مهياستفاده از ب يق آنها برايآموزش و تشو درآمد و نيز کم

ن راستا، يو در ا داند میتر  فقع مويعامل توزيک را  ياسالم يها بانک )١٩(س يپ

  .کند يه ميق بانک تکافل توصيمه خرد تکافل را از طريارائه محصوالت ب

 ياز توسعه هزاره برا يان اهداف توسعه هزاره، تکافل خرد را بخشيبا ب ،)٨( يبهات

 درآمد برای روزافزون مسلمانان کم يد و به تقاضاشمر يمرشده ب نييدن به اهداف تعيرس

  .کند يرد تکافل اشاره ممه خيب

است و از  اندک ياسالم يت کشورهاياز جمع يربسيا درآمد ،)١٨(پاتل به باور 

 ،نيهمچن. وجود دارد) مه خرديب(نه تکافل يهز  کم يها طرح يفراوان برا يتقاضا رو، اين

 ار استفاده کردزکارگ -کيتوان از مدل شر يارائه تکافل خرد، م ياو معتقد است که برا

  .رود يکار م هب نيز خرد يها مهيدر ارائه بکه 

العمل طرح تحول بيمه به منظور ايجاد تحول در صنعت بيمه در دستورکه از آنجا 

درآمد و  اي به اقشار كم خرد براي ارائه خدمات بيمه  هاي بيمه كشور، ايجاد طرح

مه اي و افزايش ضريب نفوذ بي سو و گسترش فرهنگ بيمه پذير جامعه از يك آسيب

و با توجه به  )٤(كيد فراوان قرار گرفته است أصورت فراگير از سوي ديگر مورد ت به

 دارند سکونتنفر از جمعيت كشور در مناطق روستايي  ليونيم ٢٢اينكه نزديك به 

هاي خرد  ضرورت پرداختن به بيمه، نددارفرهنگ بيمه ن ختی ازآنها شناو اغلب ) ٢٢(

هاي خرد  با اجراي طرح بيمهو  دشو چندان ميور دون مناطق روستايي كشابراي ساكن

نسبي در اقتصاد مناطق  تيامنعالوه بر ايجاد ثبات و  ،در مناطق روستايي كشور

رويه آنها به مناطق شهري و ايجاد مشكالت عديده اقتصادي،  روستايي، از مهاجرت بي

 يقين تحقيام چنضرورت انج ها همه برنيکه ا ،كاسته خواهد شد ...و  ياسي، ساجتماعي

  .ده استافزو

 مانند(مه يک محصول از بي خرد يها مهيشتر مطالعات موجود درباره بيب ،نيهمچن

. دنده يخرد را پوشش م يمال يک نمونه کوچک از نهادهايا يو ) يمه خدمات درمانيب
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مانند مشکالت (خرد  يها مهيدر بازار ب ينظر يها جنبه يمطالعات به بررس يبرخ

) ياجتماع يناامن و يتيض جنسيمانند تبع( يا مسائل اجتماعي) طلوبانتخاب نام

در  ييخرد روستا يها مهيب يسنج امکان حاضر قيهدف تحق رو، از اين). ٢١(اند  پرداخته

، با استفاده )يو اجتماع يدي، توليدرآمد(خرد  يها مهيب )٥(بسته صورت بوده که بهران يا

، ي، اجتماعي، فرهنگي، اقتصاديالزامات فن ييالب شناسادر قق ينه تحقيشياز مرور پ

دگاه جامعه يمه خرد از ديب يريکارگ هب زمينة ، دريگذار استيو س يجيترو - يآموزش

 .ه استشد يق بررسيتحق يآمار

 

  چارچوب مفهومي تحقيق -۱شکل 

  ها مواد و روش

ز لحاظ و ا بوده يشيمايپ ،ر اجراياز نظر مس و يفيتوص راهبرد،از نظر  ،قيروش تحق

در  ييمه خرد روستايب يسنج بر آن دارد تا با امکان ياست و سع يکاربرد نيزهدف 

جامعه . دکنکمک  ييو توسعه روستا ييزدا الزامات موجود، به فقر يران و بررسيا
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 ييمه و توسعه روستايکارشناسان مرتبط با حوزه بسه گروه از  دربرگيرندة قيآماري تحق

ريزي، اقتصاد كشاورزي و  هاي برنامهموسسه پژوهش ،يمه مرکزيپژوهشکده ب در

با توجه به  ،براي انتخاب حجم نمونه .ستا يمه کشاورزيو صندوق ب توسعه روستايي

استفاده  ينه، از روش سرشمارين زميو کمبود متخصص در ا قيد بودن مبحث تحقيجد

  .يادشده نظرسنجی صورت گرفتنفر از کارشناسان  ٨١ ازو  شد

بخش اول شامل  :از در دو بخش انجام گرفته استيطالعات مورد نا يگردآور

پژوهش بود که با استفاده از اسناد  نةيشيو پ ينظر يمبان ةنياطالعات در زم يآور جمع

از  گيری بهرهبا  ،يدانيبا استفاده از روش م ،و بخش دوم ؛رفتيانجام پذ يا کتابخانه

بخش بود که در بخش  شده شامل هفتيادپرسشنامه . ساخت انجام شد پرسشنامه محقق

، ي، اجتماعيدوم تا هفتم، الزامات اقتصاد های و در بخش يشناخت تيعوامل جمع ،اول

 ؛مه خرد مورد سنجش قرار گرفتيب يگذار استيو س ي، فنيجيترو - ي، آموزشيفرهنگ

و  مربوط يها لفهؤنه پژوهش و نظرات متخصصان، ميشيبا توجه به پ ،در هر قسمت

 يصور ييکه روا ،دشن يکرت تدويل يارزش پنج يريگ اس اندازهياساس مق الزم بر االتؤس

و  ييمه و توسعه روستايد بين شامل اساتامتخصص ةنفر آن توسط پانل هفت ييو محتوا

دست آمده  کرونباخ به يمورد سنجش قرار گرفت و آلفا يبا آزمون مقدمات آن ييايپا

  .پرسشنامه است باال بودن پايايی دهندة ننشا ٩٣/٠عدد  بوده و ١صورت جدول  به

  آلفاي کرونباخ پرسشنامه بر اساس الزامات تحقيق - ۱جدول 

  آلفاي کرونباخ  الزامات

  ۸۶/۰  اقتصادي
  ۷۹/۰  اجتماعي
  ۷۵/۰  فرهنگي

  ۹۱/۰  ترويجي - آموزشي
  ۷۳/۰  فني
  ۸۶/۰  گذاري سياست
  ۹۳/۰  کل

              هاي تحقيق يافته: أخذم
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 يها شاخصاز  ،يجامعه آمار يمشخصات فرد يبرا ها ل دادهيدر تحل ،نيهمچن
ار استفاده شد و ين و انحراف معيانگي، مي، درصد فراوانيمانند فراوان يفيآمار توص

 يآمار يافزارها از نرم يريگ با بهرهدست آمده،  به يها داده يل استنباطيمنظور تحل به
AMOS18  وSPSS22 ،رفتيت عوامل انجام پذين اهمييتع برای يل عامليآزمون تحل.  

  و بحث نتايج

  هاي توصيفي يافته
مرد  درصد ٤/٧٠، گو فرد پاسخ ٨١که از مجموع  دهد میق نشان يتحق يفيتوص يهاافتهي

 يمدرک کارشناسدرصد  ٦/٥٠ يبا فراوان آنهات ياکثر ،نيهمچن بودند؛ ه زنيو بق
شانزده ن يدرصد آنها ب ٨/٣٥سابقه  و سال چهلتا  ٣١ن يدرصد آنها ب ٤/٤٤ سن ،داشتند

  .بود سال تا بيست

  هاي استنباطييافته
  ييدي مرتبه اولأتحليل عاملي ت

  گيري الزامات اقتصادي اعتبارسنجي مدل اندازه

 به روش )۷(يبار عاملبرآورد اساس  بر يبا عوامل اقتصاد )٦(آشکار يرهاين متغيرابطه ب
با توجه  .ده استآم ٢در جدول  يدار طح معنیبه همراه س يينما برآورد حداکثر درست

 ٧٨٥/٠ يبا بار عامل" نامه مهياخذ ب برایان ييروستا يدرآمد حداقل"ن جدول، يج ايبه نتا
  .دخرد دارمه يب ير را بر سازه الزامات اقتصاديثأن تيشتريب

  گيري الزامات اجتماعي اعتبارسنجي مدل اندازه

به روش  يبار عامل برآورد اساس بر ياجتماعبا عوامل  آشکار يرهاين متغيرابطه ب
با توجه . ده استآم ٣در جدول  يدار به همراه سطح معنی يينما برآورد حداکثر درست

و  يخدمات مال يبرا يمه خرد به عنوان مکمليمطرح کردن ب"ن جدول، يج ايبه نتا
ر را بر سازه الزامات يثأن تيشتريب ٨٩٤/٠ يبا بار عامل" گرها مهيفقرا از طرف  ب ياجتماع
  .مه خرد دارديب ياجتماع
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  نمايي تحليل عاملي الزامات اقتصادي به روش حداکثر درست - ۲ جدول

              هاي تحقيق يافته: أخذم

  نمايي تحليل عاملي الزامات اجتماعي به روش حداکثر درست - ۳جدول 

              هاي تحقيق يافته: أخذم

  رتبه  داري سطح معنی  بار عاملي  بيمه خرد روستاييالزامات اقتصادي 

 ٨ ٠٠٠/٠ ٣٨٥/٠ مه خرديبا استفاده از ب ييروستا يخانوارها ياقتصاد مخاطرةپوشش 

  ٦  ٠٠٠/٠  ٥٦٥/٠  رد از افراد زير خط فقرحمايت بيمه خ
مانند خلق (گيري از اعتبارات خرد در ايجاد توانمندي در افراد فقير  بهره

  )آفريني هاي کار فرصت
٣  ٠٠٠/٠  ٧٦٠/٠  

  ٤  ٠٠٠/٠  ٦٧٧/٠  هاي خرد کارهاي خرد به عنوان محرکي براي ايجاد بيمهو استفاده از کسب
  ٧  ٠٠٠/٠  ٤٨١/٠  مهيانجام ب يبرا ياتيک جزء حيبه عنوان  ريانداز در افراد فق ب به پسيترغ

به عنوان خرد  يها مهيب يه جهانياتحاد يالملل نيب يها استفاده از کمک
  خرد يها مهيع بيستم عامل توزيس

٢  ٠٠٠/٠  ٧٧٧/٠  

  ١  ٠٠٠/٠  ٧٨٥/٠  نامه مهياخذ ب برایان ييروستا يدرآمد حداقل
  ٥  ٠٠٠/٠  ٦١٨/٠  آنها يرد تمکن مالبرآو برایان ييروستا يمکف يها ييدارا

  شده گزارش بحد مطلو  شاخص
CMIN  ٧٣٦/٢٢  <٠٥/٠  

p-value CMIN  ٠٥٥/٠  <٠٥/٠  
RMSEA  ٠١٤/٠  >٠٥/٠  

  رتبه  داري سطح معنی  مليبار عا  الزامات اجتماعي بيمه خرد روستايي

مطرح کردن بيمه خرد به عنوان مکملي براي خدمات مالي و اجتماعي 
  گرها فقرا از طرف  بيمه

١  ٠٠٠/٠  ٨٩٤/٠  

دولتي در انتقال اطالعات از طرف هاي دولتي و غير انجمناستفاده از 
  هاي بيمه خرد تقاضاکنندگان به شرکت

٥  ٠٠٠/٠  ٧٠١/٠  

  ٢  ٠٠٠/٠  ٨٠٤/٠  در جامعه روستايي براي تعيين سطح مورد پوششهاي طبقاتي  بندي تقسيم
هاي خرد، شامل يک انجمن  گذاران بيمه توسعه يک شبکه قوي براي بيمه
  با استفاده از مشارکت روستاييان

٧  ٠٠٠/٠  ٤٨٢/٠  

هاي خرد از طريق  سازي در بيمه ايجاد يک گروه کاري براي ظرفيت
  گذاري کوچک هاي سرمايه انجمن

٤  ٠٠٠/٠  ٧٠٤/٠  

  ٦  ٠٠٠/٠  ٥٢٠/٠  درآمد به عملکرد بيمه اعتماد قشر کم
هاي  همکاري روستاييان به عنوان يک انجمن براي توسعه محصوالت بيمه

  صورت همگاني ترين هزينه ممکن و به د با ارزانخر
٣  ٠٠٠/٠  ٧١٠/٠  

  شده گزارش  حد مطلوب  شاخص
CMIN  ٤٩٣/٩  <٠٥/٠  

p-value CMIN  ٣٠٢/٠  <٠٥/٠  
RMSEA  ٠٤٨/٠  >٠٥/٠  



  .... ،آبادي اردشير مصباح، مريم اميدي نجف              ۱ة ، شمار۲۱روستا و توسعه، سال  ةفصلنام � ۱۰۴

  گيري الزامات فرهنگي اعتبارسنجي مدل اندازه

به روش  يبار عامل برآورد اساس بر يبا عوامل فرهنگ آشکار يرهاين متغيرابطه ب

با توجه . ده استآم ٤در جدول  يدار به همراه سطح معنی يينما برآورد حداکثر درست

ق يان از طرييمه از جانب روستاياز به وجود بيجاد احساس نيا"جدول، ن يج ايبه نتا

 يبر سازه الزامات فرهنگر را يثأن تيشتريب ٨٠٨/٠ يبا بار عامل" و مساجد يرهبران محل

  .گذارد يمه خرد ميب

  نمايي تحليل عاملي الزامات فرهنگي به روش حداکثر درست - ۴جدول 

              هاي تحقيق يافته: أخذم

  ترويجي -گيري الزامات آموزشي مدل اندازهاعتبارسنجي 

به  يبار عاملبرآورد اساس  بر يجيترو - يآشکار با عوامل آموزش يرهاين متغيرابطه ب

با . ده استآم ٥در جدول  يدار راه سطح معنیبه هم يينما روش برآورد حداکثر درست

که از  يق مصاحبه با افراديخرد از طر يا مهيجاد فرهنگ بيا"ن جدول، يج ايتوجه به نتا

ر را بر سازه الزامات يثأن تيشتريب ٩٥٥/٠ يبا بار عامل" اند دهمه استفاده کرين نوع بيا

  .گذارد يم مه خرديب يجيترو - يآموزش

  رتبه  داري سطح معنی  ر عامليبا  الزامات فرهنگي بيمه خرد روستايي
سازي بيمه براي محصوالتي مانند  توسعه فرهنگ بيمه با استفاده از اجباري

  هاي سبک دام
٥  ٠٠٠/٠  ٦٤٢/٠  

  ٤  ٠٠٠/٠  ٦٧٦/٠  ارتقاي فرهنگ افزايش ريسک پذيري در جامعه روستايي
افزايش ميزان آگاهي افراد کم درآمد در مورد بيمه هاي خرد و مزاياي آن 

  طريق ترويج مزاياي بيمه خرداز 
٢  ٠٠٠/٠  ٧٨٨/٠  

ايجاد احساس نياز به وجود بيمه از جانب روستاييان از طريق رهبران 
  محلي و مساجد

١  ٠٠٠/٠  ٨٠٨/٠  

درآمد براي محاسبه و تعيين نحوه اجراي  برقراري ارتباط با روستاييان کم
  هاي خرد بيمه

٣  ٠٠٠/٠  ٧٤٥/٠  

  شده گزارش  حد مطلوب  شاخص

CMIN  ٣٧٦/٠  <٠٥/٠  

p-value CMIN  ٩٤٥/٠  <٠٥/٠  

RMSEA  ٠٠٠/٠  >٠٥/٠  



   ۱۰۵  �۱ة ، شمار۲۱روستا و توسعه، سال  ةفصلنام      ...روستايی بيمة خرد  کارگيري به سنجي امکان

  

  نمايي ترويجي به روش حداکثر درست - ي الزامات آموزشيتحليل عامل - ۵جدول 

  رتبه  سطح معناداري  بار عاملي  ترويجي بيمه خرد روستايي  -الزامات  آموزشي

  ٤  ٠٠٠/٠  ٧٩٨/٠  ها درآمد از طريق رسانه اي در ميان اقشار کم فرهنگ بيمه توسعه

وع بيمه اي خرد از طريق مصاحبه با افرادي که از اين ن ايجاد فرهنگ بيمه

  اند دهکراستفاده 
١  ٠٠٠/٠  ٩٥٥/٠  

درآمد نسبت  هاي آموزشي براي بهبود نگرش روستاييان کم برگزاري کالس

  به بيمه خرد
٧  ٠٠٠/٠  ٧١٤/٠  

درآمد نسبت  هاي ترويجي براي بهبود مهارت روستاييان کم برگزاري کالس

  به بيمه خرد
٨  ٠٠٠/٠  ٤٦٩/٠  

  ٢  ٠٠٠/٠  ٨٤٥/٠  رساني فوايد بيمه خرد وستر براي اطالعزشي مانند پگيري از ابزار آمو بهره

  ٥  ٠٠٠/٠  ٧٧٥/٠  هاي آموزش بزرگساالن شيوهگرهاي خرد با  آشنايي بيمه

  ٦  ٠٠٠/٠  ٧٣١/٠  براي توسعه و ترويج فرهنگ بيمه خرد  )٨(استفاده از يادگيري سيار

  ٣  ٠٠٠/٠  ٨١٦/٠  خرد ايجاد احساس نياز در روستاييان به امنيت مالي از طريق معرفي بيمه

  شده گزارش  حد مطلوب  شاخص

CMIN  ٢٥١/٢٧  <٠٥/٠  

p-value CMIN  ٠٥٨/٠  <٠٥/٠  

RMSEA  ٠٤٤/٠  >٠٥/٠  

              هاي تحقيق يافته: أخذم

  گيري الزامات فني اعتبارسنجي مدل اندازه

رد به روش برآو يبار عامل برآورد اساس بر يآشکار با عوامل فن يرهاين متغيرابطه ب

با توجه به . ده استآم ٦در جدول  يدار به همراه سطح معنی يينما حداکثر درست

ارائه  يبه عنوان حام يمه محصوالت کشاورزياستفاده از صندوق ب"ن جدول، يج اينتا

 يبر سازه الزامات فنر را يثأن تيشتريب ٨٤٨/٠ يبا بار عامل" خرد يها مهيمحصوالت ب

 يها سامانهمانند  تيريمد ياصل يوجود ابزارها" عامل ،نيو همچن ؛گذارد يم مه خرديب

با  "خرد يا مهيب يها تيفعال يسازي و طراح مدل يمناسب برا يافزارها و نرم ياطالعات

ن، از مدل ييپا يرگذاريثأل سطح تي، به دل٣٨٢/٠ يدار و سطح معنی ١٠٣/٠ يبار عامل

  .حذف شده است يريگ اندازه



  .... ،آبادي اردشير مصباح، مريم اميدي نجف              ۱ة ، شمار۲۱روستا و توسعه، سال  ةفصلنام � ۱۰۶

  نمايي ت فني به روش حداکثر درستتحليل عاملي الزاما - ۶جدول 

  رتبه  داري سطح معنی  بار عاملي  الزامات  فني بيمه خرد روستايي

  ٤  ٠٠٠/٠  ٧٠٢/٠  هاي اوليه درآمد در سال هاي کم اي بيمه براي خانواده انهارائه محصوالت يار
  ٧  ٠٠٠/٠  ٦١٣/٠  وجود نيروهاي متخصص در ارتباط با محاسبه حق بيمه فقرا

  ٩  ٠٠٠/٠  ٥٤٥/٠  گرها اي فقرا توسط بيمه ار بيمهشناسايي باز
هاي بيمه براي حضور به عنوان متخصص  دعوت به همکاري از شرکت

  هاي خرد بيمه
١٠  ٠٠٠/٠  ٥٠١/٠  

استفاده از صندوق بيمه محصوالت کشاورزي به عنوان حامي ارائه 
  هاي خرد محصوالت بيمه

١  ٠٠٠/٠  ٨٤٨/٠  

ن و عشاير به عنوان حامي ارائه محصوالت استفاده از صندوق بيمه روستاييا
  هاي خرد بيمه

٢  ٠٠٠/٠  ٨١٣/٠  

هاي  خرد، شامل وام ها براي ارائه بيمه  پوشش خدمات خاص از جانب بانک
  ...بهره و  کم

٥  ٠٠٠/٠  ٦٩٤/٠  

درآمد  ها و احساسات مردم کم اي با توجه به خواسته طراحي محصوالت بيمه
  گران توسط بيمه

٣  ٠٠٠/٠  ٧٩٣/٠  

  ٨  ٠٠٠/٠  ٥٧٧/٠  درآمد پذير محصوالت بيمه به تناسب نيازهاي روستاييان کم طراحي انعطاف
افزارهاي  هاي اطالعاتي و نرم امانهوجود ابزارهاي اصلي مديريت، مانند س

  اي خرد هاي بيمه سازي و طراحي فعاليت مناسب براي مدل
١٢  ٣٨٢/٠  ١٠٣/٠  

  ٦  ٠٠٠/٠  ٦٢٨/٠  مدت با مشتريان طوالنيتوانايي برقراري ارتباط مداوم و 
 ةتغييريافت نيازهايو خدمات براي پوشش  محصوالتفراهم كردن 

  گذاران بيمه
١١  ٠٠٠/٠  ٤٧٠/٠  

  شده گزارش  حد مطلوب  شاخص

CMIN  ٤٦٩/٦١  <٠٥/٠  

p-value CMIN  ٠٥٢/٠  <٠٥/٠  

RMSEA  ٠٤٨/٠  >٠٥/٠  

              هاي تحقيق يافته: أخذم

  گذاري گيري الزامات سياست ازهاعتبارسنجي مدل اند

به روش برآورد  ياساس بار عامل بر يگذار استيآشکار با عوامل س يرهاين متغيرابطه ب

با توجه به . ده استآم ٧در جدول  يدار به همراه سطح معنی يينما حداکثر درست

بانک مه، يب يها شرکت(ان طرح ين همه مجريب ياعتمادساز"ن جدول، يج اينتا

بر سازه الزامات  ر رايثأن تيشتريب ،٨٩٦/٠ يبا بار عامل)" انيمشتر، ييروستا

  .گذارد يم مه خرديب يگذار استيس



   ۱۰۷  �۱ة ، شمار۲۱روستا و توسعه، سال  ةفصلنام      ...روستايی بيمة خرد  کارگيري به سنجي امکان

  

  نمايي گذاري به روش حداکثر درست تحليل عاملي الزامات سياست - ۷جدول 
داري سطح معنی  بار عاملي  گذاري بيمه خرد روستايي الزامات  سياست   رتبه 

  ۴  ۰۰۰/۰  ۷۲۰/۰  سسات بيمه خردؤها و م لي بين بانکدر روند تعام ساالری ديوانحذف 
  ۵  ۰۰۰/۰  ۶۰۰/۰  گران خرد سسات و بيمهؤحمايت مالي دولت در ابتداي کار از م

  ۳  ۰۰۰/۰  ۸۲۶/۰  گذاران خرد گران خرد با بيمه  ايجاد هماهنگي بيمه
هاي خرد به اقشار  تسهيل قوانين حمايتي براي ارائه هرچه بهتر بيمه

  پذير آسيبدرآمد و  کم
۵۳۰/۰  ۰۰۰/۰  ۷  

  ۲  ۰۰۰/۰  ۸۴۴/۰  مه خرد بر پذيرش آنيتر محصوالت ب ساده يابيبازار يعملکرد طراحتأثير 
  ۹  ۰۰۰/۰  ۳۸۹/۰  هاي تحويل بيمه تاثيرگذاري کانال

هاي بيمه، بانک روستايي،  شرکت(اعتمادسازي بين همه مجريان طرح 
  )مشتريان

۸۹۶/۰  ۰۰۰/۰  ۱  

  ۸  ۰۰۰/۰  ۳۹۵/۰  اي ايجاد فرهنگ بيمه نقش دولت در آموزش و
  ۶  ۰۰۰/۰  ۵۹۶/۰  گران خرد روستايي حذف قوانين مالياتي براي بيمه

  شده گزارش  حد مطلوب  شاخص
CMIN  ۰۵/۰>   ۲۰۳/۲۳  

p-value CMIN  ۰۵/۰>  ۱۸۳/۰  
RMSEA  ۰۵/۰<   ۰۴۷/۰  

              هاي تحقيق يافته: أخذم

  ييدي مرتبه دومأتحليل عاملي ت

ها دست  به سازه توان می) پرسشنامه یها هيگو(رها يمرتبه اول، از متغ يل عامليلدر تح
مه خرد يب يريکارگ هها بر ب ر سازهيثأت يمرتبه دوم، به بررس يل عامليو در تحل يافت؛
 يريکارگ هاز الزامات ب کدام ن سهم هرييتع يبرا ،در واقع. شود يپرداخته م ييروستا

ن يرابطه ب. مرتبه دوم استفاده شده است يدييأت يل عامليل، از تحييمه خرد روستايب
اساس  بر ييمه خرد روستايب يريکارگ هر بييبا متغ) ها سازه(ق يمکنون تحق يرهايمتغ

 .ده استآم ٨در جدول  يينما به روش برآورد حداکثر درست يبار عاملبرآورد 
 يبا بار عامل يات فن، الزام٩٢٩/٠ يبا بار عامل يالزامات اجتماع شود که يمشخص م

و  ٧٣٩/٠ يبا بار عامل ي، الزامات اقتصاد٨١٢/٠ يبا بار عامل ي، الزامات فرهنگ٩٠٣/٠
 ييمه خرد روستايب يريکارگ هبر ب ٥٦٤/٠ يبا بار عامل يجيترو - يالزامات آموزش

 يجيترو - ين و الزامات آموزشيشتريب ين، الزامات اجتماعاز آن ميارگذارند که يثأت
  .ر را دارنديثأن تيکمتر



  .... ،آبادي اردشير مصباح، مريم اميدي نجف              ۱ة ، شمار۲۱روستا و توسعه، سال  ةفصلنام � ۱۰۸

  هاي تحليل عاملي مرتبه دوم شاخص - ۸جدول 

  رتبه  داري سطح معنی  بار عاملي  سازه

  ۳  ۰۰۰/۰  ۷۳۹/۰  الزامات اقتصادي
  ۲  ۰۰۰/۰  ۹۲۹/۰  الزامات اجتماعي
  ۶  ۰۰۰/۰  ۸۱۲/۰  الزامات فرهنگي

  ۴  ۰۰۰/۰  ۵۶۴/۰  ترويجي - الزامات آموزشي
  ۱  ۰۰۰/۰  ۹۰۳/۰  الزامات فني

  ۵  ۰۰۰/۰  ۸۲۸/۰  گذاري استالزامات سي

  گزارش شده  حد مطلوب  شاخص  نوع شاخص

  هاي برازش مطلق شاخص

CMIN ۰۵/۰>  ۶۶۴/۸  

p-value CMIN ۰۵/۰>  ۱۹۳/۰  

DF  -  ۶  

NPAR  -  ۱۵  

GFI ۹/۰>  ۹۶۴/۰  

AGFI ۹/۰>  ۹۰۳/۰  

RMR ۰۱۸/۰  نزديک به صفر  

  هاي برازش تطبيقي شاخص

NFI ۹/۰>  ۹۷۹/۰  

IFI ۹/۰>  ۹۹۳/۰  

CFI ۹/۰>  ۹۹۳/۰  

RFI ۹/۰>  ۹۴۷/۰  

TLI ۹/۰>  ۹۸۳/۰  

  هاي برازش مقتصد شاخص
PNFI ۵/۰>  ۳۹۱/۰  

RMSEA ۰۵/۰<  ۰۴۵/۰  

CMIN/df ۳ <  ۴۴۴/۱  

  Hoelter 0/05 ۲۰۰ >  ۱۶۷  هاي برازش ساير شاخص

Hoelter 0/01 ۲۰۰ >  ۲۰۶  

              هاي تحقيق يافته: أخذم

  دهاپيشنهاگيري و  نتيجه 

. بـود  رانيـ در ا ييمه خـرد روسـتا  يب يريکارگ هب يسنج امکان حاضر پژوهش يهدف کل
بـا بـار    يد که الزامات اجتمـاع شق، مشخص يدست آمده از تحق هج بينتا يپس از بررس

بـا   يالزامات فنـ و  است؛ ييمه خرد روستايب يريکارگ هبات ن الزاميتر مهم ٩٢٩/٠ يعامل
در رتبـه   ٨٢٨/٠ يبـا بـار عـامل    يگـذار  اسـت ي، الزامات سدر رتبه دوم ٩٠٣/٠ يبار عامل
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بـا بـار    يدر رتبـه چهـارم، الزامـات اقتصـاد     ٨١٢/٠ يبا بار عامل يسوم، الزامات فرهنگ
در رتبـه   ٥٦٤/٠ يبا بار عـامل  يجيترو -يدر رتبه پنجم و الزامات آموزش ٧٣٩/٠ يعامل

ـ از ا. رنـد قرار دا ييمه خرد روستايب يريکارگ هن الزامات بييششم تب بـا توجـه بـه     ،رو ني
  :دشو ير مطرح ميز شرح شنهادهايی بهيدست آمده، پ هج بينتا
o  يو اجتماع يخدمات مال يبرا يمه خرد به عنوان مکمليمطرح کردن ب"که از آنجا 

ج ين نتايشناخته شد و ا يه اجتماعين گويتر به عنوان مهم" گرها مهيفقرا از طرف ب
 در قالبخرد   مهيب الزم استمطابقت دارد، ) ٩(ر شيو ف) ١٦( يج مظلوميبا نتا
و  يف شود تا خدمات مالياعتبارات خرد تعر يها ف صندوقياز وظا يبخش

 گردد؛ تأمينمان أتوفقرا  ياجتماع

o "ارائه محصوالت  يبه عنوان حام يمه محصوالت کشاورزياستفاده از صندوق ب
ج نبت يجه با نتاين نتيکه ا ،شدشناخته  يه فنين گويتر به عنوان مهم" خرد يها مهيب
از  يدرصد رو، الزم است از اين .مطابقت دارد) ٩(شر يو ف) ١٠(زاده  ، حسن)١٧(

مه خرد يب يها يجاد تعاونيا يبرا يبه عنوان محرک يمه کشاورزيبودجه صندوق ب
 و يابد؛اختصاص 

o "ناي، مشترييبانک روستامه، يب يها شرکت(ان طرح ين همه مجريب ياعتمادساز "(
ج آچا و يجه با نتاين نتيکه ا ،شناخته شد يگذار استيه سين گويتر به عنوان مهم

رو،  از اين. مطابقت دارد) ١٤(دز يسسه لوؤو م) ٣(ن و همکاران ي، ام)١(همکاران 
 ينهادها يبانيمه خرد با مشارکت و پشتيب يها يل تعاونيبا تشک الزم است

خرد  يا مهيب يها ان طرحيان و مجرييان روستيه بجانبدو ي، اعتمادسازييروستا
  .رديگشکل 

 ير الزامات از بار عامليان سايدر م ينکه الزامات اجتماعيبا توجه به ا ،نيهمچن
 يمه خرد به عنوان مکمليمطرح کردن ب"ه يگو ،انين ميو در ا استبرخوردار  يباالتر

 يريکارگ هر را بر بيثأن تيشتريب "گرها مهيفقرا از طرف ب يو اجتماع يخدمات مال يبرا
 ٩شرح جدول  بهو خرد  يانيدر سه سطح کالن، م ييشنهادهايدارد، پ ييمه خرد روستايب

  .شود يمطرح م
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 قيشنهادات تحقيپ - ٩جدول 

 پيشنهاد جامعه هدف سطح

ت کالن
دول

 
و 

ها 

ت
اس

سي
 

لي
ي ک

ها
 

  اي خرد روستايي هاي بيمه سسان و افراد مجري طرحؤآموزش م -۱

  ...ها و  ها، گردهمايي در سطوح مديريتي از طريق برگزاري همايش سازي فرهنگ -۲

 کنندگان بيمه خرد روستاييبه ايجاد... ورت وام، تسهيالت و ص هاي مالي به تخصيص کمک -۳

ان مياني
زار

رگ
کا

 
مه

بي
 

 ،...)هـا، خيـرين و    انجمـن (هـاي غيرانتفـاعي    هاي مشارکتي با حمايت ايجاد تعاوني -۱

که خود آنها اداره و توزيع محصوالت بيمـه خـرد را    صورتي ، بهمردم دولتي و مشارکت

  .بر عهده گيرند

هـاي   هاي خرد از طريق اختصاص مشـوق  گذاري در بيمه گران به سرمايه تشويق بيمه -۲

 ... الحسنه و  هاي قرض مالياتي، وام

 خرد

ان
ايي

ست
رو

 

خرد تعريف شود تا ايـن   اعتبارات هاي صندوقخرد به عنوان بخشي از وظايف   بيمه -۱

بهره و يا بـدون بهـره، وظيفـه ايجـاد      هاي کوچک و کم عالوه بر پرداخت وام ها صندوق

تر و براي افراد روسـتايي   اي را در سطوح پايين سازي بيمه خرد و آموزش و فرهنگ  بيمه

 .دشو تأمينمان أتو خدمات مالي و اجتماعي فقرا از اين رهگذر، انجام دهند تا

              هاي تحقيق يافته :أخذم

  ها داشتديا

1. absolute poverty 

2. micro insurances 

3. Grameen Bank 

4. feasibility study 

5. package 

6. observe 

7. load factor 

8. mobile learning 
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