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 چكيده:
ق  بيمه روستاييان و عشايراست. در چهارچوب عوامل پيش برنده و بازدارنده مشاركت در صندو در پي مطالعهمقاله اين  

 مطالعه اين هاي داده گردآوري در روش سهو فرضيه پذيرش بهره گرفته  شده است.  نظري  اين پژوهش از نظريات، مشاركت

مه اساس نامه ها و قوانين مربوط به صندوق بي بررسي اسناد و مدارك مربوط به( اسنادي مطالعه شامل: كه است رفته كار به

، از مصاحبه هاي  نيمه ساخت يافته و بحث گروهي استفاده شده است و در روش كمي روش كيفي در روستائيان و عشاير) و

از روش تلفيق كمي و كيفي  استفاده شده است، جامعه آماري آن خانوار  مقالهاز روش پيمايش استفاده شده است. در اين 

ر مي باشند و حجم نمونه با روش طبقه اي از خانوارهاي كه عضو صندوق خانوا  424ب غضنفر كهاهاي ساكن روستاي سر

نفر تعيين گرديده است و در روش كيفي به  173هستند و خانوارهايي كه عضو صندوق نبوده اند با استفاده از روش كوكران 

 .نفر مورد مصاحبه قرا گرفتند   42روش ساده در مجموع 

در صندوق هاي بيمه روستائيان و عشاير شامل: آگاهي  عضويتعوامل پيش برنده د كه، تحليل داده هاي كيفي  نشان مي ده 

ميزان  و شناخت واقعي نسبت به مزاياي صندوق بيمه، مشاركت اجتماعي باال، اعتماد بين روستائيان، اعتماد به صندوق بيمه،

مي باشند. و از عوامل بازدارنده مشاركت و ناتواني  براي حمايت در زمان پيري   ي ديگر چاره، نداشتن تردد به شهر

عدم شناخت واقعي كارگزاران و روستائيان  نسبت به مزاياي  روستائيان در صندوق بيمه روستائيان و عشاير؛ تقديرگرايي،

صندوق، عدم تبليغات واقعي و درست، عدم توجه به حال، عدم توجه صندوق به نيازهاي حال و محسوس روستائيان مي 

 باشند.

حاكي از اين است كه بين عوامل اجتماعي، اقتصادي و عوامل سازماني و عضويت در ي كمي جزيه و تحليل داده ها ت

صندوق رابطه معنا دار وجود دارد و بين عوامل فردي و عضويت در صندوق رابطه معنادار وجود ندارد و يافته هاي حاصل از 

 ن و نحوه تبليغات در عضويت در صندوق مي باشد.رگرسيون لوجستيك حكايت از تاثير برخورد كارگزارا
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 مقدمه:
همواره را و منافع او  موجوديت بوده و رو روبهشمار  بي هايزندگي بشر طي قرون و اعصار متمادي با خشم طبيعت و خطر

انسان اوليه در مواقع بروز حوادث و اتفاقات به منظور تنازع بقاء و حفظ جان و مال خود تا اند.  كردههديد تعوامل متعددي 
منافع خويش دفاع از هاي كوچك و استفاده از وسايل اوليه  تنهايي و با دست خالي و زماني نيز با تشكيل دسته مدتي به

 كرد.  مي
استفاده از و وجود اين عوامل با پيشرفت زمان و كشف طرق جديد . نهفته است يمن و رفاه در ذات بشرنياز به محيط اي

تدريج اجتماعات و شهرها توسعه يافت و براي مبارزه با  وسايل موجود در طبيعت توأم گرديده و مدنيت را به وجود آورد. به
هنگام بروز حوادث و اتفاقات براي كه به يافتند اي وظيفه  عده .شدبستگي جوامع به كار گرفته  نيرو و اتحاد و هم، حوادث

از نعمت ايمني برخوردار  كه ديگراي  با استفاده از امكانات موجود مبارزه كنند و عده، سازي محيط بازگرداندن آسايش و ايمن
اول  ةهاي دست ي تأمين هزينهمبالغي برا، وسعت مالي خود توان در هندد هاي اقتصادي خود را توسعه مي فعاليتاند،  شده

 . )10: 1349، يئ(ضيا دايننم پرداخت مي
اعصار متمادي به  باشد و با تجربياتي كه طي قرون و بروز حوادث و اتفاقات غير مترقبه همواره با ايجاد خسارت و زيان همراه مي

بران خسارت اين است كه خسارت وارده را بين اند كه بهترين راه براي ج ين نتيجه رسيدهه اكارشناسان مربوطه ب، دست آمده است
شود. همين فكر و نتايج حاصله از آن  تعداد زيادي از افراد تقسيم نمود و بدين ترتيب سهم هر يك از افراد از خسارت خيلي كم مي

 .موضوع بيمه را به معني اخص به وجود آورده است
براي رفع آن نياز ، ورزد كه هر گاه نيازي در جامعه پديد آيد رابرت مرتون در مدل كاركردي خويش بر اين نكته تأكيد مي

(ابراهيمي ديلمي،  گردند ها مي ها هستند كه موجب پيدايش سازمان به عبارت ديگر اين نياز ؛سازماني تشكيل خواهد شد
1384 :2 .( 

در بود. اقداماتي از اين نوع اثري ن اي هاي اجتماعي و از بيمه، حتي چندي بعد از آن، صنايع ماشيني در ايران ةقبل از اشاع
 ).216، 1368(طالب،  اند ايران قسمت اعظم جمعيت در مناطق روستايي زندگي كرده و از نوع اقتصاد معيشتي برخوردار بوده

اين و  هفرد را تحت پوشش داشت، ارتباط داشتند روستاييانتا مالك و ساير منابعي كه با ، هاي حمايتي از خانواده گرفته سلول
(طالب،  گرفت افراد و نجاتشان از گرسنگي صورت مي ةبلكه در حد اشاع، كيفي زندگيسطح حمايت نه در جهت ارتقاي 

1368 :217 .( 
ها و الگوهاي  روستايي را در معرض ارتباط با مدل ةونقل، تسهيل ارتباط با شهر، خانواد هاي ارتباطي و حمل گسترش شبكه

و حمايت  ؛)119: 1384(طالب،  تغيير خانواده در محيط روستايي را افزايش داده است زندگي شهري قرار داده و سرعت
كردن  وارد . ز به حامي هاي جديدي احساس شدنيا با اين حالكننده هاي خانواده ضعيف و يا از بين رفتند، پس 

ل بيمه در كشورهاي در ئاز مسايكي . دوهايي مواجه ش روستايي در زندگي روستايي ممكن است با مقاومت ةهاي بيم صندوق
3Fروستايي نسبت به بيمه ةنگرش جامع، حال توسعه و از جمله ايران

4Fو بيمه گذار 4

ها، هنجارها و  است. با توجه به سنت 5
يي ما روستا ةبيمه آنچنان شيوع نيافته است. در واقع بيمه هنوز در فرهنگ جامع ةهاي حاكم در جامعة روستايي، مسئل ارزش

 . )1378(غالمياري و مراديان دروني نشده استنهادينه و 
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 :اهميت و ضرورت پژوهش

، هنوز است هاي مختلف تأمين اجتماعي انجام شده سال گذشته در حوزه 50هايي كه طي  ايران با وجود كوشش ،در كشور ما
ميليون از  22يش از اند. ب بهره توجهي از جمعيت كشور از پوشش تأمين اجتماعي و دسترسي به خدمات آن بي قابلبخش 

نقش مهم و اساسي در تأمين مواد غذايي، مواد ، گيرند درصد جمعيت كشور را دربر مي 39/31جمعيت كشورمان كه حدود 
5Fمورد نياز كشور به عهده دارند كه از خدمات تأمين اجتماعي ةخام و اولي

(سايت صندوق بيمه روستائيان و  نيستند برخوردار 6
 ).1389،عشاير

روستاييان و  ةدهد كه تا قبل از تشكيل صندوق بيم نشان مي، لي وضعيت نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي در كشوربررسي ك

با  ؛ايران (روستاييان و عشاير) صورت نگرفته بود ةاجتماعي بخش اعظم جامع ةاقدام جدي در مورد بيم 1383عشاير در سال 

اما با وجود  ؛مهمي در رفع محروميت و برقراري عدالت اجتماعي باشدرود كه تشكيل اين صندوق گام  اين حال تصور مي

شده در صندوق تا آخر بهمن اين سال عدد  تعداد بيمه 1388در سالگذرد  سال از شروع به كار اين صندوق مي 6اينكه 

و  5,067,815اير اند و جمعيت خانوارهاي روستايي و عش نفر بوده 3403خانوار بوده است و تعداد كارگزاران  700,502

و  7/62مشمول صندوق به جمعيت روستايي و عشاير  خانوار و درصد خانوار 3,147,106تعداد خانوارهاي مشمول صندوق 

عدد  3041هاي برقرارشده  مستمري بوده و همچنين تعداد 26/22شده به خانوارهاي مشمول صندوق  درصد خانوارهاي بيمه

 سايت صندوق بيمه روستاييان و عشاير). (گزارش شده است  43/0ه شدگان بوده و درصد مستمري بگيران به بيم

: شناخت عوامل پيش برنده و بازدارنده عضويت در صندوق هاي بيمه روستائيان و عشاير در سطح وهشهدف اين پژ -

 .عوامل سازماني، اجتماعي، اقتصادي و فردي بپردازد

 وب نظريچچار

6Fعيالح تأمين اجتماطمشهور است كه اص

اياالت متحده آمريكا به كار رفت  1935براي اولين بار به طور رسمي در قانون  7

7Fتأمين« ةاجتماعي در واقع از دو كلم. تأمين )4: 1992المللي كار،  (دفتر بين

8Fاجتماعي«و» 8

تشكيل گرديده است. كلمة تأمين » 9

آن با جامعه را از ابعاد سنتي، تاريخي،  ةاجتماعي رابط ةاست و كلم» خطرات تعريف شده«به مفهوم حمايت در مقابل 

 ).12:1386، دهد (پناهي فرهنگي و جغرافيايي نشان مي

تواند  مي ،درستي و امعان نظر به تمام وجوه آن مطرح و از سوي جامعه و دولت جدي تلقي شود تأمين اجتماعي اگر به 

هاي اجتماعي به مقابله برخيزد  از نابساماني  اريموجبات آسايش امنيت خاطر و ثبات اجتماعي پديد آورد و حتي با بسي

 ). 9 :1383(اكبري، 
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  :اجتماعي در جامعة روستاييتأمين 

پذيري در  سيبآ ها به منظور كاهش فقر و ها و برنامه ها، مأموريت اي از راهبردها، سياست تأمين اجتماعي به صورت مجموعه

هاي توسعة  اي از برنامه هاي تأمين اجتماعي روستايي نيز در زيرمجموعه برنامهرو از اين  ؛شود مناطق روستايي تعريف مي

هاي افزايش  لفهؤاجتماعي و توسعة انساني در سطح ملي قرار دارد. مفهوم تأمين اجتماعي در چارچوب سرماية انساني بر م

 ). 62: 1386پذيري روستاييان در مقابل ريسك تأكيد دارد (عراقي،  وري و كاهش آسيب بهره

 يكي از ضروريات جوامع مدني است، بلكه به ايجاد يك اقتصاد مبتني بر بازار قوي و فقط  هاي اجتماعي روستاييان نه بيمه

توان حمايت و تأمين در برابر برخي  اين ميان مي هاي اجتماعي را در ترين هدف ايجاد بيمه كند. مهم سالم نيز كمك شاياني مي

 وستا عنوان كرد. اشكال ناامني در محيط توليدي ر

 ،اقتصادي براي روستاييانايجاد امنيت  شامل؛اي  اجتماعي روستاييان داراي اهداف چندگانه ةهاي بيم از نظر اقتصادي نيز برنامه

افزايش  روستايي و ةمهم جامع هاي حفظ ارزش، ايجاد ثبات اقتصادي در روابط توليدي ،پيشگيري از فقر مزمن روستايي

 ريزي و هاي برنامه پژوهش ةاقتصادي مؤسس ريزي و برنامه (معاونتمي باشند  كار در توليدات كشاورزيوري نيروي   بهره

 ).17: 1371نيك گهر و كاشاني  ،33: 1387زاده،  ، حسن133، 1383اقتصاد كشاورزي، 

 تأمين اجتماعي روستايي در ايران

 ةحمايتي نظير بيم اي، مساعدتي و خدمات بيمه اي از خدمات تأمين اجتماعي در بخش كشاورزي تور حمايتي گسترده

سرپرستي، حوادث ناشي از كار در مزرعه، سوانح، فوت كشاورزان و  بازنشستگي كشاورزان، بيكاري، پيري، از كار افتادگي، بي

اريخي نيز در شود. به لحاظ ت برخي از آنها به صورتي محدود در مناطق روستايي ايران اعمال مي فقطگيرد كه  را دربر مي ...

تأمين اجتماعي  ةمقولبه براي نخستين بار  1340 ةپي تحوالت ناشي از اجراي قوانين اصالحات ارضي كشاورزي ده

 1348نيز در سال  )1347-1351( هاي چهارم عمران متعاقب آن در برنامه و شدهاي اجتماعي توجه  قالب بيمه روستاييان در

هاي اجتماعي به روستاييان و كشاورزان در سراسر  هاي عمراني، بيمه كه طي برنامه به تصويب رسيد. سياست كلي هم آن بود

 كشور تعميم داده شود. 

 به منظور تأمين و ،وقت اجازه داده شده تعاون روستاييِ يك اين قانون به وزارت اصالحات ارضي و ةبه موجب ماد در ضمن

شرايط  قوانين اصالحات ارضي صاحب نسق بوده يا واجد ايط وهاي اجتماعي در مورد روستاييان كه با شر اجراي بيمه

زيرا اين سازمان داراي شخصيت  ؛هاي اجتماعي روستاييان را تأسيس كند شوند، سازمان بيمه دريافت زمين محسوب مي

 اداري بود.  استقالل كاملي مالي و حقوقي و

هم مقرر  8/2/1349از مواد الحاقي به قانون  23جب ماده كننده همچنين به مو هاي بيمه هاي تعاوني روستايي و شركت شركت

هاي اجتماعي  قانون بيمه 22 ةهاي اجتماعي روستاييان اضافه شوند. در ماد كارگزاران كشاورزي به مشموالن قانون بيمه ،شد

در تيرماه  كهود سال به اجرا گذارده ش 5اين قانون به صورت آزمايشي به مدت  ،نيز تصريح شده كه بهتر است 1348مصوب 



هاي اجتماعي و  به موجب آن به منظور تعميم و گسترش انواع بيمه .قانون تأمين اجتماعي نيز به تصويب رسيد 1354سال 

هاي تأمين اجتماعي سازماني به نام سازمان تأمين اجتماعي تشكيل شد كه زير نظر  استقرار نظام هماهنگ متناسب با برنامه

هاي سهامي زراعي كشاورزي  با انحالل شركت 1357اما در مهرماه سال  به كار كرد؛آغاز  عيتأمين اجتماوزارت تازه 

شدن روستاييان و كشاورزان مسكوت  و در نتيجه اجراي بيمه صورت نگرفتهاي درماني  هايي براي وصول حق بيمه اقدام

 ماند. 

نيز بحث  70 ةهاي پاياني ده گيري شد و در سال پي 1370و  1360هاي  هاي متفاوتي طي دهه تا اينكه بعد از انقالب حركت 

هاي مختلف آن همچنان در انتظار تحوالت تازه  تأمين اجتماعي روستاييان براي چندين بار مطرح شد كه به دليل نارسايي

دي، ، زن128-9، 1383اقتصاد كشاورزي،  ريزي و هاي برنامه پژوهش ةاقتصادي مؤسس ريزي و (معاونت برنامه مانده است

1348 :94 .( 

آغاز  84كار صندوق از ارديبهشت  .به تصويب هيئت وزيران رسيد 83در بهمن  اجتماعي روستاييان و عشاير ةصندوق بيم

سايت صندوق بيمة روستاييان و هاي كشور آغاز شد ( ماه آن سال در استان  گذاري با تعيين كارگزان از دي شد و عمليات بيمه

 ).عشاير

 ايراندر  ماعي روستاييان و عشايراجت ةصندوق بيم

اجتماعي را به صورت  ةاي در نوع خود است كه طـــرح بيم اجتماعي روستاييان و عشاير اوليــن نهاد بيمه ةصندوق بيم

نمايد و اين در حالي است كه در اين صندوق صرفاً استفاده از مزايــاي  اختياري و در سطح گسترده در كل كشور اجرا مي

9Fيريمستمري پ

10Fيا بازنشستگي 10

11F، از كار افتادگي كلي11

12Fو مستمري بازماندگان 12

13Fمتوفي ةشد بيمه 13

بيني گـرديده است و  پيش 14

 ةتوسط سازمان بيم ،شود هاي اجتماعي شناخته مي درمان كه در نظام تأمين اجتماعي به عنوان ويترين خدمات بيمه ةارائ

در حال انجام است. صندوق تنها  ،باشد رت رفاه و تأمين اجتماعي ميهاي وابسته به وزا خدمات درماني كه از ديگر سازمان

 . است طور كامل به بخش غير دولتي واگذار گرديدهه ي آن بياي اجتماعي است كه امور اجرا نهاد بيمه

ي هاي اجتماعي مطلوب با امكان دسترس خدمات بيمه ةكنند صندوق بيمه اجتماعي روستاييان و عشاير نهادي است تأمين

هدف و پايدار با منابع و مصارف صندوق بيمه اجتماعي روستاييان و  ةآحاد جامع ةآسان، توأم با كرامت و منزلت براي كلي

كشور  عشاير وابسته به وزارت رفاه و تأمين اجتماعي با بيش از دو هزار كارگزاري در روستاها و مناطق عشايري در سراسر

انند كارگران و كاركنان لشكري و كشوري از مزاياي مستمري پيري (بازنشستگي)، شدگان در اين صندوق م باشد. بيمه مي
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12 Total disability 
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14 Deceased insured 



شده متوفي  مستمري ازكارافتادگي كلي در حوادث ناشي از كار و بيماري يا حادثه غير ناشي از كار و حقوق بازماندگان بيمه

شده  را بيمه درصد آن 5درصد است كه 15در اين صندوق  ،شود گردند. ميزان حق بيمه كه ساليانه دريافت مي مند مي بهره

 (سايت صندوق بيمه روستاييان و عشاير). باشد  درصد مابقي آن برعهده دولت مي 10پردازد و  مي

 مشاركت، تاريخچه، مفاهيم، نظريه ها

) 1980هانتر (). 1982:864. پاركر در آغاز مشاركت اجتماعي را به عنوان بعدي از منزلت اجتماعي مورد توجه قرار داده است

هاي مورد استفاده و نيز در سازماندهي  نوآوري و تصميم روي روش ةمشاركت روستاييان را صداي بلند آنها در انتخاب برنام

انساني  ةهاي مردمي براي تدارك خدمات به منظور توسع مشاركت ةداند. توسع خودياري در امور مديريتي و نيروي انساني مي

 ةها بوده و به عنوان يك حق پاي تواند ابزاري براي تكامل شخصيت انسان و مي )28: 1992ي، (جزاير بنيادي است يامر

 انساني در نظر گرفته شود. 

14Fاينگلهارت

زمين را  اينگلهارت كه نوسازي اجتماعي و فرهنگي را در غرب مطالعه نموده است، افزايش مشاركت در مغرب :15

هاي  سياسي، تغيير هنجارهاي حاكم بر مشاركت زنان و تغيير در اولويت با سه عامل ارتقاي سطح تحصيالت و اطالعات

ورزند، مورد تبيين قرار داده است  ارزشي كه تأكيد كمتري بر نيازهاي آني طبيعي داشته و بر حق ابراز نظر تأكيد بيشتري مي

 ). 378: 1374(اينگلهارت، 

هاي ارتباطي،  اقتصادي، سطوح مهارت و اطالعات، مهارت -عيبه نظر اينگلهارت متغيرهاي تحصيالت رسمي، موقعيت اجتما

هاي جنسي در وظايف اجتماعي و سياسي بر افزايش مشاركت تأثير  هاي سازماني، تقليل تفاوت هاي شغلي، شبكه تجربه

 ).5: 1997اند (بريتون،  گذاشته

15Fاوكلي

هاي اساسي  دادن است و تصميم ي آگاهيبه نظر اوكلي و مارسدن در جايي كه مشاركت برابر با نوع16F17:و مارسدن 16

تواند از حيطة مسئوليت و كنترل دولت جدا باشد در اين صورت  مربوط به توسعه قبالً اتخاذ شده است، مشاركت نمي

باشد و هم انعكاسي از ايدئولوژي است كه معتقد به  شود. بسيج مردم پويش مهم در امر توسعه مي مشاركت با بسيج برابر مي

باشد و هم بازتاب امر تشويق  هيز مناطق روستايي به منظور ايجاد تحول، نوسازي و تأثيرپذير نمودن اين مناطق ميلزوم تج

 ). 35: 1370ياب دولتي است (اوكلي و مارسدن،  كارگران روستايي به تشكيل سرمايه جهت تقويت منابع كم

 

                                                           
15 Ingelhart 
۱٦ Oakly 
۱۷ Marseden 



17Fدانيل لرنر

شناختي، گذار جوامع از مرحلة سنتي به مدرن  روان-شناختي امعهدانيل لرنر در نيمة دوم قرن بيستم با رويكرد ج":18

دلي، برخوردارشدن از شخصيت  هاي رواني چون هم را در منطقة خاورميانه مورد مطالعه قرار داده و ارتباط متقابل بين متغير

روهي و مشاركت را مورد هاي گ شناسي چون سطح تحصيالت، ميزان شهرنشيني، دسترسي به رسانه انتقالي و متغيرهاي جامعه

بررسي قرار داده است. به نظر او جامعة جديد يك جامعة مشاركتي است و فراگرد نوسازي حركت از جامعة سنتي به طرف 

جوست. به نظر وي مشاركت در حوزة اقتصادي به فعاليت در بازار و افزايش درآمد، مشاركت سياسي به  جامعة مشاركت

دلي و تحرك رواني منجر  هاي جمعي و مشاركت رواني به هم گيري از رسانه رهنگي به بهرهشركت در انتخابات، مشاركت ف

هاي گروهي و مشاركت ارتباط متقابل وجود  هاي شهرنشيني، تحصيالت، دسترسي به رسانه شود. در انديشة لرنر بين متغير مي

 ).123: 1383دارد (خواجه سروي، 

18Fهانتينگتون

باشد. از نظر وي  گيري شخصيت و انسان نوگرا مي ه توسعه و مشاركت نيازمند شكلهانتينگتون معتقد است ك:  19

هاي  ها و طرز تلقي بودن، عدم تغيير در طبيعت و جامعه را دارد؛ ولي انسان نوين با نگرش انسان سنتي هميشه توقع ساكن

 ). 54: 1370دهد (هانتينگتون،  ا وفق ميروست. او امكان هر تغيير و دگرگوني را قبول دارد و خود را با آنه مختلف روبه

از ميان متغيرهاي منزلتي، سطح تحصيالت فرد بيشترين تأثير را بر مشاركت اجتماعي و سياسي فرد دارد. طريق دوم تأثير 

هاي  ها و سازمان توسعه اجتماعي و سياسي بر امر مشاركت، مجراي سازماني، يعني عضويت و مشاركت فعال در انواع گروه

هاي  هاي مدافع عالئق خاص و... ) است كه احتمال مشاركت در فعاليت هاي شغلي و صنفي، گروه تماعي (اتحاديهاج

 ). 56: 1375دهد (رضايي،  اجتماعي و سياسي را افزايش مي

19Fفردريكز

 فردريكز معتقد است براي گرايش به سمت نهادهاي سازماني و مشاركت در اين نهادها و تبديل دهقان سرسخت: 20

تنها كارآموزي ببيند، بلكه بايد از نظر اقتصادي نيز مورد حمايت قرار گيرد تا به ابراز الگوهاي  به يك دهقان مدرن بايد نه

هاي توليد و تشكيل  دادن، سازماندهي مجدد دستگاه رفتاري مطلوب و معقول از نظر اقتصادي موفق شود و بنابراين آموزش

 ). 261: 1365سازي مناسب براي مشاركت عملي گردند (فردريكز،  ند كه براي زمينهنهادهاي مناسب از وظايف مهمي هست

20Fآلموند

21Fو پاول 21

اند. از نظر آنها  آلموند و پاول به نقش خوداتكايي افراد در نوگرايي و مشاركت شهروندان تأكيد نموده:22

هاي زندگيش مستقل  گيري در مورد تصميم اي است كه عالوه بر اعتماد به خود كننده انسان نوگرا شهروند مطلع و مشاركت

  ).1368:17زاده،  باشد (سيف ها و افكار جديد مي عمل كند و پذيراي ايده

22Fبالو

23Fو امرسون 23

هاي نهادي و روابط اجتماعي كنشگران  از نظر بالو و امرسون براي تبيين عملي مشاركت بايد به زمينه:24

دهند و نقشي كه  ها و روابط سازماني نشان مي خود در قالب شبكه اجتماعي در اشكال فراتر از روابط بين شخصي كه

 .)26: 1375(محمود نژاد،هاي اجتماعي در تقويت عمل مشاركتي دارند، توجه كرد گروه
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24Fديويد سيلز

اجتماعي در پي بيان عوامل تأثيرگذار بر مشاركت است. به نظر سيلز سه -ديويد سيلز نيز از منظر روانشناختي:25
آميخته هستند و  هم شدت با يكديگر مرتبط و به هاي اجتماعي به هاي شخصيتي و محيط ر نيروهاي اجتماعي، تفاوتدسته متغي

كننده  دهد. هر تحليلي كه فقط مبتني بر يكي از آنها باشد، گمراه هر تغييري در هريك از آنها مشاركت را كاهش يا افزايش مي
  ).12: 1369و ناقص است (محسن تبريزي، 

اند از عدم اعتماد متقابل در روابط شخص، نيروي نوآوري،  فرهنگ دهقاني مورد توجه راجرز كه عبارت عناصر خرده: رزراج
پوشي از منافع آني به خاطر منافع آتي، عدم توجه به  بودن سطح آرزوها و تمايالت، عدم توانايي چشم تقدير گرايي، پايين

گرايي و فقدان همدلي  در مشاركت و عدم مشاركت مورد توجه  رت دولت، محليگرايي وابستگي به قد عناصر زمان، خانواده
 .)128: 1353اند (لويس،  واقع شده

 ها و متغيرهاي مؤثر بر مشاركت عوامل، سازه )1(شماره جدول 

 پرداز نظريه ها و متغيرها عوامل، سازه رديف

بودن سطح آرزوها و  ي، پايينعدم اعتماد متقابل در روابط شخص، نيروي نوآوري، تقديرگراي 1
پوشي از منافع آني به خاطر منافع آتي، عدم توجه به عناصر زمان،  تمايالت، عدم توانايي چشم

 دلي گرايي و فقدان هم گرايي، وابستگي به قدرت دولت، محلي خانواده

 راجرز

ارتباطي، هاي  اقتصادي، سطوح مهارت و اطالعات، مهارت -تحصيالت رسمي، موقعيت اجتماعي 2
 هاي جنسي در وظايف اجتماعي و سياسي هاي سازماني، تقليل تفاوت هاي شغلي، شبكه تجربه

 اينگلهارت

 لرنر هاي گروهي، ميزان شهرنشيني سطح تحصيالت، دسترسي به رسانه 4

جنسيت، تحصيالت، وضعيت تأهل، شهرنشيني، سن و سال و نيز منزلت مادي و عضويت در  6
 ، سنديكاها و شوراها ها، احزاب سازمان

 ليپست

 اوكلي و مارسدن ارادة مثبت در نظام سياسي دولت 8

 اودانول ها سركوب، اعمال كنترل 10

 هانتينگتون ها ها و گروه هاي اجتماعي و اقتصادي (سطح تحصيالت)، عضويت در سازمان منزلت 11

 فردريكز تشكيل نهادهاي مناسب)، اقتصادهاي توليد و  دادن، سازماندهي مجدد دستگاه كارآموزي (آموزش 12

 عبيداهللا خان هاي محلي نفس، تشكيل سازمان اعتمادبه 13

 آلموند و پاول اجتماعي (تحصيالت، درآمد و رتبة شغلي افراد) -پايگاه اقتصادي 14

 كوئن طبقة اجتماعي 15

 و امرسونبالو  ها و روابط سازماني است روابط بين شخصي كه خود در قالب شبكه 16

 سيلز هاي اجتماعي هاي شخصيتي و محيط نيروهاي اجتماعي، تفاوت 17

 

 :پيشينه مطالعات

نگي در جوامع مكانيسم انتشار الگوهاي نوين فره به) در تعميم خدمات اجتماعي به روستاييان 1373گهر و كاشاني ( نيك
حركت اول، نخبگان اجتماعي محلي كه از هر لحاظ مورد . فرايند اين انتشار عملي است در دو حركت؛ در سنتي اشاره دارند
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اعتماد و گروه مرجع عامه جماعت روستايي هستند، بايد خدمات تأمين اجتماعي را بپذيرند و اگر اينان از وضعيت خود در 
 .شدن ابراز رضايت كنند، بديهي است كه بقية روستاييان به عمل آنان اقتدا خواهند كرد مورد بيمه

الگوي شمارد:  گونه بر مي هاي بيمه اجتماعي روستاييان را اين هاي اجراي برنامه ) مشكالت و محدوديت1380ازكيا (

عدم همچنين فقر اقتصادي حاكم بر روستاها و  هاي حمايتي و كاري سازمان موازيروستائيان، ، چند پيشگي پراكندگي روستاها

فرهنگ روستايي  اجرا و تعميم بيمة روستاييان وجود عناصر خردههاي  محدوديت، يكي ديگر از حق بيمه توانايي پرداخت

 باشد.  مي

است: از لحاظ جغرافيايي،   گونه بر شمرده ) عوامل مؤثر بر عدم گسترش تأمين اجتماعي روستاييان را اين1383عمراني (

زات زيربنايي به خصوص در ارتباط هاي ارتباطي مناسب و ساير تجهي هاي كشور و نبود راه بودن آبادي جمعيت پراكندگي و كم

هاي كشاورزي و تأمين درآمد كافي براي روستاييان مشكالت جدي در راه اجراي قانون بيمة روستاييان  با توسعة فعاليت

چندپيشگي روستاييان و كشاورزان همچنان در حال گسترش بوده و اين پديده، اجراي طرح بيمة روستاييان را  ،كند ايجاد مي

 سازد. شناسايي محدودة زير پوشش و نيز رجوع به روستاييان چندپيشه براي وصول حق بيمه را دشوار مي در مرحلة

از جمله موانع رفتاري موجود در روند اجراي طرح بيمة اجتماعي  همچنين كمبود امكانات اعتبارات و نيروي متخصص و
 فرهنگ روستايي است. روستاييان وجود عناصر خرده

است و يكي از وجوه جالب تغيير نگرش در روانشناسي اجتماعي  ناپذيرها واقعاً تغيير عتقد است كه نگرش) م1378كريمي (
باشد، احتمال تغيير  تر مقبولكننده  ترغيب پيامِ ةشود. هر قدر منبع ارائ در كار تبليغات ديده مي كهمتقاعدسازي افراد است 
 .نگرش بيشتر خواهد بود

هاي ترويجي را  ها و اعتماد به نهادها باعث شده كه كشاورزان برنامه ميزان باالي اعتماد به غريبهمعتقد است، ) 1385احمدي (

روابط افراد با افراد و ، هاي ترويج مؤثر بوده از ديگر عواملي كه در پذيرش برنامهگويد،  او ميبپذيرند و به كار گيرند. 

ي بر نترين شكل آن روابط دوستانه و مبت گذاري شدند، مهم نام . اين روابط كه روابط رسميستهاي خارج از روستا ارگان

 موران ترويج و كارشناسان كشاورزي وجود داشت. أاعتماد بود كه بين پذيرندگان با م

به اين نتيجه » ترويجي در طرح سنابل ةبرنده و بازدارند عوامل پيش« مصطفي ميرباقري (بي تا) در تحقيق خود با عنوان

هاي مادي و معنوي را عامل  نيروي معيني و مشوق در موردهاي آموزشي  فاده از نهادها، شركت در كالسرسيدند كه است

 اقتصادي تأثيري نداشته است.  توانايي هاي جمعي و اند و معتقد بودند كه سواد و استفاده از رسانه برنده ذكر كرده پيش

هاي توليدي، صنفي  كردن مشاركت كشاورزي در تشكل نهادينهمدل ترويجي به منظور «در پژوهشي با عنوان ) 1382فلسفي (

اجتماعي و بررسي تأثير آنها بر پذيرش و  ةهاي سرماي لفهؤدر بررسي م» با تأكيد بر دهستان سگزآباد شهرستان بوئين زهرا

هاي  راحتي برنامه تند بهكه پذيرندگان به علت داشتن مشاركت اجتماعي باالتر توانساست ترويج، معتقد هاي  مهكارگيري برنا به

مشاركت فكري با اعضاي شوراي  با ،شد ترويج كشاورزي را بپذيرند. آنها حضور در جلساتي كه در روستايشان برگذار مي

كارگيري  ها مطرح كردند و در تصميم به پذيرش و به ات خود را در مورد برنامهيمحل و مأموران ترويج كشاورزي نظر

 نقش داشتند. ها در روستايشان برنامه



و نتايج به دست آمده از اين تحقيق نشان  كردخشك هند را بررسي  بارندگي در نواحي نيمه ةتقاضاي بيم) 1990بكر (

 . تمايل آنها در پذيرش بيمه داشته است آگاهي روستاييان نسبت به مزايا و اهميت بيمة بارندگي تأثير مثبتي بر ،دهد مي

عوامل مؤثر بر تقاضاي بيمة محصول به اين نتيجه رسيده كه ارزش زمين، ميانگين  دربارةدر مطالعة خود  )1993( گوردين

همچنين در اين تحقيق نشان داده شده كه عملكرد  ؛شده اثر مثبتي بر تقاضاي بيمه دارند هاي كشت اندازة مزرعه و درصد زمين

 . اشتسال قبل رابطة معكوسي با تقاضا براي خريد بيمه در سال بعد خواهد د

ترين عامل مؤثر بر پذيرش  هاي حفاظت از خاك، مهم نشان داد كه اگرچه عضويت در انجمن )2004( نتايج تحقيق كرمب

توجه براي مديريت منابع طبيعي در  درخورباعث ايجاد سرماية اجتماعي بين گروهي  ،هاي حفاظت از خاك نيستند برنامه

 آشكار و مشهود باشد، مردم محلي با اجتماعي ةهاي سرماي جايي كه شاخص . او معتقد است، دردنشو مدت زمان طوالني مي

(موكوبو،  كنند بيشتر و با تعهد باالتري با مأموران مؤسسات تغيير در جهت ايجاد تغييرات مطلوب و پايدار همكاري مي ةانگيز

2005 :18 .( 

هاي ترويجي ارائه داد. اين مدل يك پارادايم جديد  مهخدمات و برنا ة) مدلي را براي بهبود ارائ2002آالنگ ( بارهدر همين 

هاي محلي و نهادهاي  هاي اجتماعي، اقتصادي، انساني، واكولوژيكي (منابع طبيعي) كشاورزان، شبكه ترويجي است كه سرمايه

راي هاي غيردولتي و جوامع مدني يك چارچوب سازماني را ب هاي دولتي و خصوصي سازمان محلي آنها، در كنار بخش

هاي  كند كه تحت آن شرايط ميزان مشاركت در فعاليت مي را فراهم اي اجتماعي ةچون سرماي؛ كند توسعه كشاورزي ايجاد مي

خدمات  ةريزي ترويجي و ارائ برنامه ةبنابراين با توجه به اينكه هزين) 44: 2002(آالنگ،  يابد ترويج روستايي افزايش مي

سسات محلي و ؤبنابراين م ؛هاي اجتماعي و نهادهاي اجتماعي هستند، پايين است كهترويجي در اجتماعاتي كه داراي شب

توانيم با تقويت و  اجتماعي در اجتماعات فقير هستند كه مي ةهاي مهم سرماي هاي اجتماعي به عنوان شكل سنتي و شبكه

 ). 133 :2002(آالنگ،  هاي ترويجي را تسهيل كنيم آنها پذيرش و به كارگيري برنامه ةتوسع

نسبت به مأموران ترويج كشاورزي  ونسبت به هم  روستائيان اند كه ميزان اعتمادي كه نشان داده )2002ريل و سالمون (

ها  ست كه فقدان چنين اعتمادي تأثير بسيار منفي در پذيرش برنامهاها خيلي مهم است و اين در حالي  دارند، در پذيرش برنامه

 دارد.

 

 

 

 

 

 :مدل تحليل



 مل سازمانيعا

     عامل اقتصادي و اجرايي  

 

 

 روستاييان و عشاير ةعضويت در صندوق بيم

 

                   

                                   

                     

 عامل فردي                         عامل اجتماعي

               
 

 :روش شناسي

 مي در يك تحقيق:پيوند تحقيق كيفي و ك

توان  گوناگون مي شكل هاي). به 18:  1387توان به طور مؤثر در يك پروژه به كار گرفت (محمدي،  دو روش را مي
 هاي كيفي و كمي را در يك طرح تحقيقي به يكديگر پيوند زد. روش

 دهد. چهار شيوة تلفيق اين دوره را در يك تحقيق در تصوير زير نشان مي

 ها) دآوري از هر دو نوع داده(گر← كيفي  . 1

 كمي

 ترتيب داده شود  3موج  2موج  1موج كمي  . 2

 دهد)  كيفي (به تحقيق ميداني ادامه مي  

 كيفي (تعميق و ارزيابي نتايج) ←كمي (پرسشنامه)  ←كيفي (اكتشافي ) . 3

 .)404: 1388كمي (آزمايش)(فليك،  ←كيفي (مطالعه ميداني)  ←كمي (پيمايش)  . 4

در پژوهش حاضر از حالت سوم پيروي شده است. ابتدا سعي شد كه براي شروع پژوهش و آشنايي اوليه با مكان مورد 
يافته استفاده شود و بعد از شناخت اوليه نسبت به  سازمان مطالعه و همچنين جامعة آماري و نوع سؤاالت از مصاحبات نيمه

بات اوليه مكشوف گرديدند. در اين مرحله بيشتر از بحث گروهي بهره مكان و حذف برخي سؤاالت و فرضيات كه در مصاح
گرفته شد و بعد از اين مرحله سعي شد، با استفاده از پيمايش، وارد مكان مورد مطالعه شود؛ اما بعد از تجزيه و تحليل 



؛ پس براي بار دوم به ها هست شدن فرضيه مكشوف تري براي ارزيابي و هاي عميق ها پي برده شد كه نياز به مصاحبه پرسشنامه
 .ها به طور عميق انجام شد ؛ البته در اين مرحله مصاحبهه شده استمصاحبه پرداخت

 :آماري، حجم نمونه  نمونهي، رجامعه آما

گيري، تصادفي و مبتني بر هدف  گيري، منطق نمونه كنند؛ از لحاظ نمونه در اين مطالعات كه در واقع از روش تلفيق استفاده مي

شود؛ يكي براي مطالعة كمي و  در اين مطالعات دو حجم نمونه انتخاب مي 1995شود. به نوشتة ساندلوسكي  با هم استفاده مي

 ). 38:1386گيرد (حاج باقري و همكاران  ديگري براي بخش كيفي مورد مطالعه قرار مي

باشد كه با  نفر مي 1000، حدود 1389سال  طبق آمار، افراد عضو صندوق بيمة روستاييان و عشاير در شهرستان دلفان در

كه روستايي بررسي شود كه از نظر روستا پراكنده هستند. در اين پژوهش سعي شده  433توجه به اينكه اين هزار نفر در 

 خانوار آن عضو صندوق هستند.  160 در صندوق بيمه روستاييان و عشاير فعال باشد. روستاي سراب غضنفر كه عضويت

باشند و خانوارهايي كه عضو صندوق نيستند،  اي از خانوارهايي كه عضو صندوق مي ري در اين مطالعه به طور طبقهگي نمونه

نفر مطالعه شدند  81گيري انجام شد و تعداد  انجام شده است. از بين افرادي كه عضو صندوق هستند، به روش كوكران نمونه

خانوار حجم  424خانوار مشخص گرديد كه در كل از  92ان حجم نمونه و از افرادي كه عضو صندوق نيستند، به روش كوكر

 .نفر شد 173نمونه 

نفر كاركنان صندوق بيمه و كارگزاران  9مورد مصاحبه قرار گرفته اند كه از اين تعداد  به روش ساده  نفر 42و در مصاحبات  
ي كه  هم اعضاي صندوق و هم خانوارهايي كه نفر خانوارهاي روستاي 22صندوق بيمه روستائيان و عشاير مي باشند و 

 نفر در اين بحث ها شركت كردند. 11اعضاي صندوق نيستند را در بر مي گيرند و دو بحث گروهي كه در مجموع 

 هاي كيفي و كمي: آوري داده توليد و جمع

ها در  ترين اين روش از رايج رود كه برخي كار مي هاي تحقيقات كيفي به آوري داده هاي مختلف، براي توليد و جمع روش 
اند. درروش كيفي:  مشاهده، مصاحبه، بحث گروهي مورد استفاده قرار گرفته است و در  شده شود كه استفاده  اينجا بيان مي

 ي از پيمايش استفاده شده است.مروش ك

 :هاي  كيفي و كميه . تجزيه و تحليل داد

به بررسي متغيرهاي مورد نظر در دو سطح توصيفي و  SPSSافزار  نرمدر تحليل كمي با استفاده از تكنيك پرسشنامه و 
 استنباطي پرداخته شد.

هايي كه حين مصاحبه تهيه شده بودند، به بازخواني مكرر آنها  ها و ديدن فيلم ها، مرور يادداشت كردن مصاحبه بعد از پياده

جمالت و عبارات نزديك به هم را در يك جدول پرداخته شد و بعد از آن به جداكردن موضوعات و مفاهيم پرداخته، 

 شده است.جداگانه قرار داده 

 

 

 



 

 كردن مفاهيم: عملياتي

 شاخص ها و سطح سنجش ) ۲(جدول شماره 

 سطح سنجش شاخص رديف
عوامل سازماني و  1

اجرايي
 

 ترتيبي   روشهاي آموزشي و تبليغاتي
 ترتيبي  روش هاي  سازماني

2 

عوامل اقتصادي و ما
دي

 

 درامد  تقريبي  ساالنه
 

 فاصله اي  

 ما لكيت ماشين آالت
 

 اسمي  

 اسمي  -فاصله اي ميزان مالكيت زمين
 اسمي -فاصله اي مالكيت دام

 ترتيبي تردد به شهر 
 فاصله اي   فاصله ي روستاي تا شهر

عوامل اجتماعي 3
 ترتيبي جمع گرايي(مشاركت 

 ترتيبي اعتماد

4 

عوا
مل فردي  و شخصيتي

 اسمي  جنسيت بيمه شده  
 فاصله اي   سن بيمه شده 

 اسمي   وضيعت تاهل
 ترتيبي  وضيعت تحصيلي
 فاصله اي   تعداد افراد خانوار

 اسمي      وضعيت اشتغال
 
 

 عضويت در صندوق ) 3شماره  جدول (

 سطح سنجش شاخص
 اسمي ييان و عشايرمشاركت روستاييان در صندوق بيمه روستا

 

 يافته ها
دلفان با  در جنوب شرقي استان كرمانشاه واقع شده است. شهرستان دلفان در شمال غربي استان لرستان، جنوب غربي استان همدان و

ز سفيد كوه ا شمال غربي و دو رشته كوه گرين از سمت شمال و وشده كيلومتر مربع وسعت، در دل سلسله جبال زاگرس واقع  2700

 اند. آن را مانند حصاري دربر گرفته ،جنوب غربي سمت جنوب و



، 4. ميربگ شمالي، 3. خاوه جنوبي، 2. خاوه شمالي، 1( ده دهستان هاي مركزي و كاكاوند و به نام شهرستان دلفان داراي دو بخش،
 .. اتيوند جنوبي)10شمالي، . اتيوند 9.. كاكاوند شرقي، 8. كاكاوند غربي، 7. نورآباد، 6. نورعلي، 5ميربگ جنوبي، 

 
گردآوري شده است، در بخش مركزي و دهستان  خاوه واقع  اين روستاروستاي سراب غضنفر كه داده هاي اين پژوهش از 

نفر مرد  مي  914زن و  957نفر مي باشد كه از اين تعداد  1871خانوار مي باشد و  كل جمعيت آن  424داراي  شده است،

نفر مرد مي باشند و همچنين جمعيت بي سواد  595نفرآنها زن و  731نفر مي باشند كه  1326واد آن باشند، كل جمعيت باس

نفر مابقي مرد هستند و كل تعداد بيمه شده هاي صندوق بيمه  247نفر زن و  15نفر مي باشند كه  397روستاي سراب غضنفر 

 نفر مي باشند. 160روستائيان و عشاير در اين روستا 

 

 تحليل بخش كمي :اولبخش 
 هاي بيمة روستاييان و عشاير رابطة جنسيت و عضويت در صندوق) 6شماره جدول ( 

 عضويت             

 جنس

 كل خير بله

 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد

13/7 14 زن  51 71/8 65 37/6 

 62/4 108 28/8 20 86/3 88 مرد

 100 173 100 71 100 102 كل

V000 كرامر. 

Phi 000. 
Df 1 

. ) است، پس فرض صفر 000حكايت از اين موضوع دارد كه با توجه به اينكه سطح معناداري آن ( 5 شماره هاي جدول داده

ها همچنين حكايت از اين واقعيت دارد كه از  شود. داده رد شده و رابطة معنادار بين جنسيت و عضويت در صندوق تأييد مي

%) 8/71نفر ( 51%) آنها عضو صندوق هستند و 7/13نفر ( 14اند،  كه مورد سؤال واقع شدهپاسخگو با جنسيت مونث   65

نفر  20%) آنها عضو صندوق بوده و 3/86نفر از آنها ( 88اند،  مردي كه پاسخگو بوده 108عضو صندوق نيستند.از بين 

 اند %) آنها عضو صندوق بيمه نبوده8/28(

 صيالت پاسخگويان و عضويت در صندوق بيمة روستاييان و عشايربررسي رابطة بين تح) 6شماره جدول (

  عضويت           
 تحصيالت 

 كل خير بله

 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد

 30/9 50 23/9 17 35/1 33 سواد بي

 35/8 59 46/5 33 27/7 26 ابتدايي

 9/7 16 9/9 7 9/6 9 راهنمايي

 10/9 18 12/7 9 9/6 9 دبيرستان

 2/4 4 5/6 4 0 0 ديپلم

 8/5 14 1/4 1 13/8 13 فوق ديپلم

 2/4 4 0 0 4/3 4 ليسانس

 100 165 100 71 100 94 كل



V0/001 كرامر 

Phi 0/001 

. ) است؛ پس فرض صفر 000حكايت از اين موضوع دارد كه با توجه به اينكه سطح معناداري آن ( 6 شماره هاي جدول داده

ها حكايت از اين موضوع دارد كه از بين  شود. داده رد شده و رابطة معنادار بين تحصيالت و عضويت در صندوق تأييد مي

 % ) آنها عضو صندوق نيستند. 9/23%) آنها عضو صندوق هستند و (1/35سواد هستند ( پاسخگوياني كه بي

 بررسي رابطة بين تعداد خانوار و عضويت در صندوق بيمة روستاييان و عشاير) 7شماره جدول (

 عضويت        

 تعداد خانوار 

 كل خير بله

 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد

 86/1 149 80/3 57 90/2 92 كم جمعيت

 11/6 20 18/3 13 6/9 7 متوسط

 2/3 4 1/4 1 2/9 3 معيتپر ج

 100 173 100 71 100 102 كل

V0/059 كرامر 

Phi 0/059 

.) حاكي از نبود رابطة معنادار بين جمعيت خانوار و عضويت در 05) است كه بيشتر از (059/0داري جدول ( سطح معني

 هاي بيمة روستاييان و عشاير است. صندوق

 هاي بيمة روستاييان و عشاير ويت در صندوقبررسي رابطة بين سن و عض )8شماره جدول (

 

  

 

هاي  داده 8جدول 

اين واقعيت  حكايت از 

رابطة  دارد كه 

بين سن  معناداري 

 هاي بيمة روستاييان و عشاير وجود ندارد. افراد و عضويت در صندوق

 هاي بيمة روستاييان و عشاير بررسي رابطة بين وضعيت تأهل و عضويت در صندوق )9شماره جدول (

 عضويت        

 سن 

 كل خير بله

 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد

 11/2 19 15/5 11 8/1 8 كم

 65/9 112 62/0 44 68/7 68 متوسط

 22/9 39 22/5 16 23/2 23 باال

 100  100  100 100 كل

V313 كرامر.  

Phi 313. 

 عضويت        

 تأهل 

 كل خير بله

 درصد عدادت درصد تعداد درصد تعداد

 79/8 138 71/8 51 85/3 87 متأهل

 6/4 11 11/3 8 2/9 3 مطلقه

 13/9 24 16/9 12 11/8 12 فوت همسر

 100 173 100 71 100 102 كل

V043 كرامر.  

Phi 043.  



 

 

 

 

 

 

 

 

. ) رابطة معناداري بين وضعيت تأهل و 043حكايت از اين واقعيت دارد كه با سطح معناداري (  9شماره  هاي جدول داده

%) پاسخگويي كه عضو صندوق بيمة 100نفر ( 102هاي بيمة روستاييان و عشاير وجود دارد. از  عضويت در صندوق

%) داراي وضعيت تأهل فوت 8/11نفر( 12%) نفر مطلقه و 9/2نفر ( 3%) نفر متأهل، 3/85نفر ( 87روستاييان و عشاير هستند، 

%) 3/11نفر( 8%) متأهل، 8/71نفر ( 51پاسخگويي كه عضو صندوق بيمة روستاييان و عشاير نيستند،  71چنين از همسرند؛ هم

 %) داراي وضعيت تأهل فوت همسرند.9/16نفر( 12مطلقه و 

 هاي بيمة روستاييان و عشاير بررسي رابطة بين اشتغال پاسخگويان و عضويت در صندوق )10شماره جدول (

 

 

 

.) رابطة معناداري بين وضعيت اشتغال 000حكايت از اين واقعيت دارد كه با سطح معناداري ( 10 شماره هاي جدول داده

پاسخگويي كه عضو صندوق بيمة  102ارد و از هاي بيمة روستاييان و عشاير وجود د پاسخگويان و عضويت در صندوق

%) 8/9نفر ( 10%) راننده، 8/17نفر( 8%) دامدار، 6/21نفر ( 22%) كشاورز، 5/26نفر يعني ( 27روستاييان و عشاير هستند، 

 %) پاسخگويان عضو صندوق7/13نفر ( 14دارند و هيچ عضو صندوق بيمة روستاييان و عشايري كارمند دولتي نيست.  مغازه

Pearson's R 043.  
Df 2 

 ضويتع            

 اشتغال

 كل خير بله

 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد

 34/9 60 47/1 33 26/5 27 كشاورز

 12/8 22 0 0 21/6 22 دامدار

 11/6 20 7/1 12 17/8 8 راننده

 9/3 16 8/6 6 9/8 10 مغازه دار

.6 1 1/4 1 0 0 كارمند دولتي  

 8/1 14 0 0 13/7 14 بيكار

 22/7 39 25/7 18 20/6 21 دار خانه

 100/0 172 100 70 100 102 كل

V00 كرامر. 

Phi 00. 
Pearson's R 000. 

Df 6 



نفر پاسخگويي كه  70باشند و از  دار مي %) از پاسخگويان عضو صندوق خانه6/20نفر ( 21باشند و همچنين  بيمه بيكار مي

باشد.  %) داراي شغل كشاورزي هستند و هيچ پاسخگويي داراي شغل دامدار نمي1/47( آنها نفر 33باشند،  عضو صندوق نمي

نفر  18%) از پاسخگويان كارمند دولتي است و 4/1نيستند، راننده و ا نفر ( %) از پاسخگويان كه عضو صندوق1/7نفر ( 12

 باشند. دار مي %) از پاسخگوياني كه عضو صندوق نيستند، خانه7/25(

 هاي تبليغات و عضويت در صندوق بيمة روستاييان وعشاير بررسي رابطة روش )11شماره جدول (

 عضويت       

 اشتغال

 كل خير بله

 درصد تعداد درصد تعداد صددر تعداد

 45/5 66 0 0 84/6 66 خوب

 6/9 10 0 0 6/9 10 متوسط

 47/9 69 100 67 2/6 2 ضعيف

 100 145 100 67 100 78 كل

V000 كرامر. 

Phi 000. 

و هاي تبليغات  ) رابطة معناداري بين روش=sig.000دهد كه با توجه به معناداري ( نشان مي 11شماره هاي جدول  داده

نفري كه عضو  78كنند كه از  ها همچنين حكايت از اين مي داده .هاي بيمة روستاييان و عشاير وجود دارد عضويت در صندوق

نفر  2%) متوسط و 9/6نفر ( 10هاي تبليغاتي را خوب،  %) پاسخگويان روش6/84نفر ( 66صندوق بيمة روستاييان و عشايرند، 

%) 100نفر ( 67هاي بيمة روستاييان و عشاير نيستند،  پاسخگويي كه عضو صندوق 67اند. از  %) ضعيف ارزيابي كرده6/2(

 اند. هاي تبليغاتي را ضعيف ارزيابي كرده روش

 
 هاي بيمة روستاييان و عشاير بررسي رابطة بين ميزان تردد به شهر و عضويت در صندوق) 12شماره جدول (

 

 

 

هاي  داده جدول

 شماره 12

اين  حاكي از 

است كه  مسئله 

هاي بيمة روستاييان و عشاير  ري بين تردد به شهر و عضويت در صندوق) رابطة معناداsig=.014با توجه به سطح معناداري (

) 5-7وجود دارد. با توجه به اين كه تردد به شهر به سه سطح تقسيم شده، آنهايي كه ترددشان به شهر زياد است، در هفته (

) بار 1-3ارزيابي شده و كساني كه ( ) بار در هفته به شهر تردد دارند، ترددشان متوسط3-5بار به شهر تردد دارند، كساني كه (

 كنند، ترددشان به شهر كم است. در هفته تردد مي

 عضويت        

 ميزان تردد 

 كل خير بله

 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد

 76/4 68 100 21 69/1 47 زياد

 14/6 13 0 0 19/1 13 متوسط

 11/8 8 0 0 11/8 8 كم

 100 173 100 21 100 102 كل

V0/014 كرامر 

Phi 0/014 



نفر  47هاي بيمة روستاييان و عشاير هستند  نفري كه عضو صندوق 102دهندة اين واقعيت است كه از  هاي حاصل نشان داده 

%) ميزان ترددشان به 8/11نفر ( 8هر متوسط و %) ميزان ترددشان به ش1/19نفر ( 13%) ترددشان به شهر زياد بوده و 1/69(

نفر يعني كل  21هاي بيمة روستاييان و عشاير نيستند،  نفر پاسخگوياني كه عضو صندوق 21شهر كم بوده است. از ميان 

 پاسخگويان ميزان ترددشان به شهر پايين بوده است.

 هاي بيمة روستاييان و عشاير صندوق بررسي رابطة ميان برخورد كارگزاران و عضويت در ) 13شماره جدول (

 عضويت         

 برخورد 

 كارگزاران

 كل خير بله

 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد

 13/4 20 0 0 24/4 20 خوب

 41/6 62 0 0 75/6 62 متوسط

 45/0 67 100 67 0 0 ضعيف

 100 149 100 67 100 82 كل

V0/000 كرامر 

Phi 0/000 

) رابطة معناداري بين برخورد sig=.000دهندة اين واقعيت است كه با توجه به ( نشان 13 شماره از جدولهاي حاصل  داده

ها همچنين نشان  كارگزاران صندوق بيمة روستاييان و عشاير با عضويت در صندوق بيمة روستاييان و عشاير وجود دارد. داده

%) درصد پاسخگويان 4/24نفر ( 20روستاييان و عشاير هستند، نفر پاسخگويي كه عضو صندوق بيمه  82دهد كه از بين  مي

كدام  و از ميان پاسخگويان عضو صندوق هيچ  %) متوسط ارزيابي كرده6/75نفر ( 62برخورد كارگزاران صندوق را خوب، 

ي كه عضو صندوق ها حاكي از اين واقعيت است كه پاسخگويان اند، همچنين داده ارزيابي ضعيفي از برخورد كارگزاران نداشته

% پاسخگويان برخورد كارگزاران صندوق را خوب 4/13اند؛ پس در كل  نيستند، برخورد كارگزاران را ضعيف ارزيابي كرده

% پاسخگويان برخورد كارگزاران صندوق را ضعيف 45% پاسخگويان برخورد كارگزاران صندوق را متوسط و 6/41ارزيابي و 

 اند. ارزيابي كرده

 بررسي رابطة بين اعتماد به صندوق و عضويت در صندوق بيمة روستاييان و عشاير )14شماره جدول (

 

 

 

 

 

 

 

 

 عضويت          

 اعتماد به 

 صندوق 

 كل خير بله

 درصد تعداد
 

 درصد تعداد درصد تعداد

 31/8 55 12/7 6 45/1 46 كم

 24/3 42 33/8 24 17/6 18 متوسط

 43/9 76 53/5 38 37/3 38 زياد

 100 173 100 71 100 102 كل

V0/000 كرامر 

Phi 0/000 

Df 2 



) رابطه معناداري بين اعتماد به صندوق و sig=.000دهندة اين واقعيت است كه با توجه به ( نشان 14 شماره هاي جدول داده

دوق هستند، پاسخگويي كه عضو صن 102عضويت در صندوق وجود دارد؛ همچنين داده حاكي از اين واقعيت است كه از 

%) آنها اعتمادشان به صندوق 3/37نفر ( 38%) متوسط، همچنين 6/17نفر ( 18%) آنها اعتمادشان به صندوق كم، 1/45نفر ( 46

 در حد ضعيفي است. 

%) اعتمادشان به صندوق در حد 7/12نفرشان ( 6نفر پاسخگويي كه عضو صندوق نيستند،  71ها حاكي از اين است كه از  داده

%) آنها اعتمادشان به صندوق در حد زياد 5/53نفر ( 38%) اعتمادشان به صندوق در حد متوسط و 8/33نفر ( 24و كم است 

%) 9/43%) اعتمادشان به صندوق در حد متوسط و (24%) اعتمادشان به صندوق در حد كم و (8/31است. در كل (

 پاسخگويان اعتمادشان به صندوق در حد زياد است.

 هاي بيمة روستاييان و عشاير بررسي رابطة بين اعتماد به صندوق و عضويت در صندوق )15شماره جدول (

 

.) نشان از عدم پذيرش فرضيه صفر است؛ پس 011دار ( دهد كه سطح معني نشان مي 15 شماره هاي حاصل از جدول داده

ها همچنين حاكي  هاي بيمة روستاييان و عشاير وجود دارد. داده رابطة معنادار بين اعتماد بين روستاييان و عضويت در صندوق

%) پاسخگويان 9/14نفر ( 14نفر پاسخگويي كه عضو صندوق بيمة روستاييان و عشاير هستند،  94ن است كه از از اي

%) اعتماد بين روستاييان را در حد خوب ارزيابي 1/52نفر ( 49%) متوسط و 33نفر( 31اعتمادشان به روستاييان در حد كم، 

نفر پاسخگويي كه عضو صندوق بيمه روستاييان و عشاير  71كه از  دهندة اين واقعيت است ها نشان اند؛ همچنين داده كرده

 44%) اعتماد بين روستاييان را در حد متوسط و 6/36نفر ( 16%) اعتماد بين روستاييان را ضعيف ارزيابي، 4/1نفر ( 1نيستند، 

%) 57ن را در حد خوب و (%) پاسخگويان اعتماد بين روستاييا1/9اند. در كل ( %) در سطح خوب ارزيابي كرده2/62نفر(

 اند. پاسخگويان در حد متوسط ارزيابي كرده

 هاي بيمة روستاييان و عشاير بررسي رابطة بين مشاركت روستاييان و عضويت در صندوق )16شماره جدول (

 عضويت

      مشاركت  

 كل خير بله

 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد

 38/8 52 55/2 32 26/3 20 پايين

 عضويت

 اعتماد بين

 روستاييان

 كل خير بله

 درصد تعداد
 

 درصد تعداد درصد تعداد

 9/1 15 1/4 1 14/9 14 ضعيف

 57 34 36/6 26 33 31 متوسط

 34/6 93 62/2 44 52/1 49 خوب

 100 156 100 71 100 94 كل

V011 كرامر. 

Phi 011. 
Df 2 



 32/1 43 32/8 19 31/6 24 وسطمت

 29/1 39 12/1 7 42/1 32 باال

 100 134 100 58 100 76 كل

V000 كرامر. 

Phi 000. 

Df 2 

) است؛ يعني از sig=0,000داري ( دهندة اين واقعيت است كه با توجه به اينكه سطح معني نشان 16 شماره هاي جدول داده

هاي بيمة روستاييان و عشاير وجود  بين مشاركت روستاييان و عضويت در صندوق) كمتر است؛ پس رابطة معناداري 0,05(

%) از پاسخگويان كه عضو صندوق بيمة روستاييان و عشاير هستند، 3/26نفر ( 20ها همچنين حاكي از اين است كه  دارد. داده

ها همچنين حاكي از اين است كه از  %) در حد بااليي است. داده1/42نفر ( 32%) متوسط و 6/31نفر ( 24مشاركتشان كم، 

%) اين 1/12نفر ( 7%) آنها متوسط و 8/32%) آنها مشاركتشان در حد پايين، (2/55پاسخگوياني كه عضو صندوق نيستند، (

%) 1/29%) آنها متوسط و (1/32%) مشاركتشان در حد پايين، (8/38پاسخگوها در حد باال بوده است. در كل از پاسخگوها (

 ست.در حد باال

 هاي بيمة روستاييان و عشاير بررسي رابطة درآمد خانوار و عضويت در صندوق )17شماره جدول (

 عضويت           

 درآمد

 كل خير بله

 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد

 100 88 55/7 49 44/3 39 درآمد پايين

 100 72 22/2 16 77/8 56 درآمد متوسط

 100 12 41/7 5 58/3 7 درآمد باال

 100 172 100 70 100 102 كل

V000 كرامر. 

Phi 000. 
Df 2 

) 281-405) هزار تومان، متوسط (1200-208) هزار تومان بوده كه به سه سطح هزينة پايين (120-600رِنج درآمد خانوار بين (

 شوند ) هزار تومان سطح خانوارهاي سطح باالتر تقسيم مي441-600هزار تومان و (

) است؛ پس فرض صفر 0,05) جدول كمتر از (sig=0,000دهد، با توجه به اينكه ( نشان مي  17شماره  اي جدول ه داده

شود و عكس آن يعني رابطة معنادار بين درآمد خانوار و عضويت در صندوق بيمة روستاييان و عشاير پذيرفته  فرضيه رد مي

%) 9/54ويان عضو صندوق از درآمد پاييني برخوردار هستند و (%) پاسخگ2/38دهد كه ( هاي جدول نشان مي شود. داده مي

ها حاكي از  داده %) پاسخگويان عضو صندوق درآمد خانوارشان در حد باالست.9/6درآمد خانوارشان در حد متوسط و فقط (



%) آنها 9/22باشند، ( %) آنها خانوارهاي با درآمد پايين مي70اين است كه از پاسخگوياني كه عضو صندوق نيستند (

 %) آنها خانوارهايي با درآمد باال هستند.1/7خانوارهاي متوسط و فقط (

 

 

 

 

 

 بررسي نتايج تحليل رگرسيون لوجستيك:. 4-5-

در  بنابراين براي تعيين ميزان نقش هريك از عناصر ؛باشد در اين پژوهش، دو وجهي (اسمي) مي به دليل اينكه متغير وابسته

در روش رگرسيون لجستيك بر اساس متغيرهاي مورد  .شود مياستفاده از تحليل رگرسيون لوجستيك  تغييرات متغير وابسته،

 توان احتمال هر يك از سطوح متغير دو وجهي وابسته را محاسبه كرد.استفاده مي

 نشان را ...و  )Wald( ، آماره والد(EXP(B))، نسبت برتريB مقدار ثابت، ضريب Variables in the Equationجدول 

  دهد.مي

 Variables in the Equation  تحليل آزمون مدل )18شماره جدول (

 B Wald Df Sig. 
.64 تبليغات 1گام   53,85 1 000.  

19,65- مشاركت 2گام   000.  1 99.  

.000 20,19 تبليغات  1 99.  

39,84- مشاركت 3گام   000.  1 98.  

.000 49,40 تبليغات  1 98.  

13,02- تأهل  000.  1 99.  

.98 1 ,000 32,19 برخورد 4گام   

72,79- مشاركت  000.  1 94.  

.001 80,16 تبليغات  1 98.  

40,40- تأهل  000.  1 98 

تبليغات و بهبود دهند كه با افزايش را نشان مينحوه تبليغات، برخورد كارگزاران در اين قسمت ضريب مثبت متغيرهاي 

يابد. نسبت برتري بيانگر نسبت بين افزايش مي عضويت روستاييان در صندوق، احتمال برخورد كارگزاران صندوق با مردم

داري متغيرهاي وارد شده در معادله را  نيز معني Wald)(فراواني تعلق به يك طبقه به عدم تعلق به آن طبقه است. آماره والد

 .دهد نشان مي

 . مدل نظري پژوهش16-6-5

 
 

 
  برخورد کارگزاران

 نحوه تبليغات

 عضويت در صندوق بيمه روستايی



 
 

 و كارگزاران صندوق) هاي حاصل از مصاحبات با مردم دادهاي كيفي (ه : تحليل يافتهدوم بخش 
  هاي كيفي يافته ) 19(جدول شماره 

 مفاهيم كلي رديف

 پناهي نگري، احساس آرامش و امنيت از يافتن حامي، رهايي از نگراني و بي آينده عوامل پيش برنده عضويت 1

كننده، اعتقاد به خرافات،  ي از صندوق، تبليغات نادرست و منحرفنبود آگاهي درست و واقع عوامل بازدارنده عضويت 2
 توجهي به محسوسات  توجهي به حال، بي  اعتمادي به صندوق به خاطر بدقولي صندوق، بي بي

 انجام مي دهندرا كارگزارن  عشويت همة مراحل مسير عضويت 3

هاي پذيرش  نتايج كلي از مؤلفه 4
سان و عضويت در صندوق بيمه (كارشنا

 كارگزاران)

هاي  هاي محسوس، استفاده از شبكه لزوم شناخت و اعتماد روستاييان و تحصيالت، استفاده از مؤلفه
 سازي كارگزاران، تبليغات تلويزيوني، تعيين زمان حق بيمة ساليانه مناسب قوميت، آگاه

 

 نيروي مانع، مخالف و حامي عضويت در صندوق) 20(جدول شماره  

عدم آگاهي و شناخت كافي از مزاياي صندوق، عدم توانايي كارگزاران در انتقال واقعي مفاهيم، عدم توجه به حال  نيروي مخالف

 در صندوق، عدم توجه به محسوسات در مزاياي صندوق

 تقديرگرايي نيروي مانع

 ه صندوق، تبليغات شفاهيتحصيالت، درآمد، جنسيت، تأهل، تردد به شهر، اعتماد بين روستاييان، اعتماد ب نيروي حامي

 

  مدل قابل توصيه براي گسترش عضويت در صندوق بيمه روستاييان و عشايرنمودار 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تبليغات موزشآ

کارگزاران صندوق در 
 دهستان

 روستائی ی تحصيل کرده ها 

  

 صندوق بيمه روستائيان و عشاير

 نماينده صندوق در
 شهرستان

 در استان نماينده صندوق

 ساکنين روستايی



 

دارا بودن نماينده در سطح شهرستان و ارتباط كارگزاراني كه در  است كه عالوه بر بر مسير سازماني صندوق بيمه اين اينامتياز اين مدل 

باشد و همچنين عالوه بر اين كه روستاييان مورد تبليغات و  ها در سطح شهرستان و استان مي ند با نمايندهدهستان مشغول كار هست

روستائيان گاه  قول هاي غير واقعي  به روستائيان (با توجه به اين كه كارگزاران صندوق به منظور افزايش جذب گيرند آموزش قرار مي

و آنهايي كه عضو   ائياني كه عضو هستند  نسبت به پرداخت حق بيمه ها  بي ميل مي شوندروست ،مي دهند كه به خاطر برآورده نشدن

و با توجه به اين  دهد نيز مورد آموزش قرار  را  ها كارگزاران و نماينده صندوقپس الزم است  ،نيستند اقدام به عضويت نخواهند كرد)

اند پس آگاه كردن و  برخورد با روستاييان ديگر با صندوق آشنا شده مسئله كه بيشتر مشاركت كنندگان در روستاي مذكور از طريق

روستاييان ديگر را با صندوق آشنا ، ي روستائي تحصيل كرده هاروستايي و در مرحله بعد  تحصيل كرده هاي  شناساندن اوليه صندوق به

 .شود  كنند مفيد واقع مي

 نتيجه گيري و پيشنهادات

 18سال است، البته  سن عضويت در صندوق از  19و  صندوق  بيمه روستائيان و عشاير كمترين سن  پاسخگويان عض  -

نشان داده شده است. اكثر پاسخگويان در اين پژوهش  78سال شروع مي شود و بزرگترين سن پاسخگويان عضو صندوق 

 ) كل  را در بر گرفته است.63,9ميانسال مي باشند كه (

ضويت در صندوق تاييد شد، پاسخگويان مرد بيشتر از پاسخگويان زن مي باشد، نكته ي رابطه معناداي بين جنسيت و ع -

قابل توجه در اين مورد اين است كه پاسخگويان زن بيشتر پاسخگويان انتقالي مي باشند كه از صندوق هاي ديگر مثل كميته 

اما پاسخگويان مرد پاسخگوياني مي باشند كه امداد يا بهزيستي به صندوق بيمه روستائيان و عشاير انتقال داده شده اند، 

داوطلبانه عضو صندوق بيمه روستائيان و عشاير شده اند، البته الزم به ذكر است كه اگر سر پرست خانوار عضو صندوق شود 

ق ديگر اعضا را با شرايط خاص كه تحت تكفل  باشند را هم در بر مي گيرد، پس نياز چنداني به عضويت خانم ها در صندو

 نيست

)  آنها اولين آشنايشان با 30,3نفر( 74پاسخگو  244در مورد چگونگي آشنايي با صندوق بيمه روستائيان و عشاير از   -

) آنها اولين بار به وسيله كارگزاران صندوق با صندوق بيمه 24,2نفر( 59صندوق از طريق دوستان و آشناييان بوده است و 

 3) آنها اولين بار توسط تلويزيون با صندوق بيمه آشنا شدند و فقط 10,7نفر ( 26و روستائيان و عشاير آشنا شده اند 

 ) از طريق بروشورهاي منتشر شده صندوق بيمه روستائيان و عشاير با صندوق بيمه آشنا شدند.1,2نفر(

اعضاي صندوق بيمه تحصيالت اكثر پاسخگويان ابتدايي و در مرحله بعد بي سواد مي باشند با توجه به اين نكته كه  -

روستائيان و عشاير، از روستائيان و عشاير مي باشند  پس از سطح تحصيالت بااليي برخوردار نيستند، چون كساني كه 

تحصيالت باالتري برخوردار هستند  گاه عضو صندو ق هاي  ديگر تأمين اجتماعي هستند كه با اين وجود ديگر نمي توانند 

عشاير شوند. رابطه معناداري بين تحصيالت و عضويت در صندوق تاييد مي شود. فرجي و  عضو صندوق بيمه روستائيان و

 بر عامل تحصيالت بر پذيرش بيمه تأكيد داشته اند.نيز  ) 2001) وانداور (1386) راستگو و رضوانفر(1385ميردامادي(

اير وجود دارد. اكثر پاسخگويان متأهل رابطه معناداري بين وضعيت تأهل و عضويت در صندوق هاي بيمه روستائيان و عش -

مي باشند و با توجه به اين مسئله كه بيشتر بيمه شده هاي انتقالي از سازمان بهزيستي و...  مي باشند پس در مرحله بعد بيشتر 

 پاسخگويان همسرانشان وفات يافته و يا متعلقه  مي باشند.



يت در صندوق هاي بيمه روستائيان و عشاير وجود دارد. بيشتر رابطه معناداري بين وضعيت اشتغال پاسخگويان و عضو -

پاسخگويان كشاورز مي باشند، نكته ي قابل توجه اين است كه اعضاي صندوق بيمه روستايئان و عشاير را كشاورزان 

ر بين روستائي و دامداران در درجه ي اول تشكيل داده است، نكته ي جالب توجه در اشتغال باال بودن شغل راننده د

پاسخگويان مي باشد، راننده گان عضو صندوق از مزايايي زيادي از جمله كارت هوشمند و... برخوردار مي باشند پس طبيعي 

) از 1380) و ازكيا (1383به نظر مي رسد كه نسبت به ديگر شغل ها از  استقبال كننده بيشتري هم برخوردار باشد. عمراني( 

 ذكر كرده اند. ان  و عدم مشخص بودن شغل روستائيانتائيان چند شغله يودن روستائيموانع گسترش تأمين اجتماعي روس

)  1990رابطه ي معناداري بين روش هاي تبليغات و عضويت در صندوق  هاي بيمه روستائيان و عشاير وجود دارد، يكر( -

) كريمي( 1371)  شمسايي (1378( ) تركماني و قرباني1379) يعقوبي( 1372) ملك محمدي (1386و مرادياني( غالمرضايي

 تاكيد داشته اند.  برعامل تبليغات براي پذيرش نيز  )1378

 رابطه معناداري بين تردد به شهر و عضويت در صندوق هاي بيمه روستائيان و عشاير وجود دارد.   -

روستائيان و عشاير وق بيمه رابطه معناداري بين برخورد كارگزارن صندوق بيمه روستائيان و عشاير با عضويت در صند -

 ) نيز نحوه برخورد مروجان با مردم را در پذيرش بيمه تاثير گذار دانسته اند.1381) تيرايي ياري(1999را (وجود دارد. ميش

)  1381) فلسفي (1385رابطه معناداري  بين اعتماد به صندوق و عضويت در صندوق وجود دارد، همچنين  احمدي  ( -

دانسته مهم ترويجي  ها پذيرش برنامهبه نهادها، را در اعتماد كشاورزان ) 2002) ريلد و سالمون( 1386ر( راستگو و رضوانف

 اند.

رابطه معنادار بين اعتماد بين روستائيان و عضويت در صندوق هاي بيمه روستائيان و عشاير  وجود دارد.  ريلد و   -

 مهم  دانسته اند.ها  به يكديگر و به مأموران تغيير در پذيرش برنامهاعتماد كشاورزان ) نيز 2005) فلورنسا (2002سالمون(

رابطه معناداري بين مشاركت روستائيان و عضويت در صندوق هاي بيمه روستائيان و عشاير وجود دارد، همچنين رولينگ  -

 را  در پذيرش  بيمه تاثير گذار دانسته اند. در جامعه  مشاركت) 1385احمدي ( )1986(

)  2001خانوار و عضويت در صندوق بيمه روستائيان و عشاير است پذيرفته مي شود. همچنين واندور (   درآمدطه بين راب -

 ) عامل درآمد را بر پذيرش بيمه تاثير گذار دانسته اند.1989) اكوري( 1381ازكيا (

بود  در اين راجرز مورد توجه نظريه   منافع آتي كه ، عدم توانايي چشم پوشي از منافع آني به خاطرعوامل تقديرگرايي  -

همچنين عامل تحصيالت  مورد نظر (اينگلهارد، لرنر، آلموند و پاول و ليپست) بود، در اين پژوهش  پژوهش هم تاييد شدند و

 -نيز تأييد شد،  توجه به تشكل هاي محلي مورد توجه عبيد اهللا خان نيز در اين پژوهش تأييد شد. موقعيت اجتماعي

اجتماعي (آلموند و  -هاي اجتماعي و اقتصادي(هانتينگتون) اقتصاد (فردريكز)،  پايگاه اقتصادي دي(اينگلهارت) منزلتاقتصا

 پاول) نيز  در اين پژوهش تأييد شد.

داده ها همچنين حاكي از اين است كه  اعتماد و مشاركت  بين روستائيان در پذيرندگان بيشتر از نپذيرندگان مي باشد و  -

 ين  ميزان تردد به شهر در بين پذيرندگان بيشتر از نپذيرندگان مي باشد.همچن

 

 



 پيشنهادات:

. در افزايش يابد، افزايش يا كاهش استسال هايي كه محصول پربار و يا خشكسالي  با مطابقروستائيان  هاي حق بيمه -

 ها متناسب با شغل و سطح درآمد باشد. بهتر است كه حق بيمهمجموع 

 كه حق بيمه پرداخت مي شود، مستمري دريافت كنند. سالهايي دوديت سني و مطابق حذف مح -

و دفترچه  خدمات درماني  توجه به  مثل توجه به امتيازات و مولفه هاي محسوس  به جاي امتيازات آتي و غير محسوس -

 خدمات درماني توسط صندوق .

 ستائيان باشدپرداخت مستمري ها مطابق با اميد به زندگي در بين رو -

 آموزش كارگزارن صندوق به منظور آگاه سازي روستائيان با مزاياي صندوق  -

 عالوه بر اطالع رساني كارگزاران صندوق  اطالع رساني و تبليغات توسط رسانه ي ملي  -

 منابع و مأخذ:

 1386ايران، ) شناسنامه آبادي هاي كشور، شهرستان دلفان، تهران: مركز آمار 1385(آمار ايران   -  

عوامل موثر بر رضايت مندي بيمه شدگان از خدمات تأمين اجتماعي، دانشگاه تهران ،  ) بررسي1384احمد( ،ديلمي ابراهيمي -
 دانشكده علوم اجتماعي گروه برنامه ريزي و رفاه اجتماعي  

ر پذيرش و به كارگيري برنامه هاي ) سنجش مولفه هاي سرمايه جتماعي و بررسي تاثير آن ها ب1385احمدي فيروزجاني،علي( -
 ترويج كشاورزي.  دانشگاه تربيت مدرس. دانشكده كشاورزي

ي عالي پژوهش تأمين )بررسي برنامه ريزي دولتي در حوزه تأمين اجتماعي ،تهران، موسسه 1382محمدعلي(،اكبري  -
  1اجتماعي جلد

 دانش تلفيق از حاصل مفهومي مدل ) تدوين1386بدالحميد(محمدحسين ،پاپ زن، ع ازكيا،مصطفي، حسيني،سيدمحمود، عمادي، -
كرمانشاه،  شهرستان بيلوار منطقه موردي مناسب مطالعه ترويجي رهيافت به دستيابي منظور به  بنياني از نظريه استفاده با رسمي و بومي

 58 شماره پانزدهم، توسعه،سال و اقتصادكشاورزي

 ) روشهاي كاربردي تحقيق، انتشارات كيهان ، تهران ،چاپ اول1382ازكيا ، مصطفي ودربان استانه عليرضا( -

) طرح بيمه روستائيان در چارچوب نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي، تهران: مؤسسه عالي پژوهش 1380ازكيا، مصطفي و ديگران ( -
 ج 3تأمين اجتماعي 

ي قابل انتقال در مقررات تأمين اجتماعي روستاييان، گزارش ) نقش روشها 1360اداره امور بين المللي سازمان تأمين اجتماعي(  -
 ميزگرد كوااللومپور در مورد تأمين اجتماعي  روستاييان در كشورهاي درحال رشد

 درامدي بر تحقيق كيفي ترجمه هادي جليلي ، تهران نشر ني. 1388اووه ، فليك  -

 مركز تهران، نژاد، محمود ترجمه سعهتو در مشاركتي هاي رهيافت) 1375(ماردسدن و پيتر ، اوكلي -

 ) رهيافتهاي مشاركت درتوسعه روستاي.ترجمه منصور محمودند،تهران: جهادسازندگي.1370اوكلي،پيترو.ديويدمارسدن( -



) عوامل مؤثر بر پذيرش بيمه محصوالت گندم در استان تهران ، دانشكده 1380ايرواني ، هوشنگ و دربان آستانه، عليرضا( -
 .دانشگاه تهران كشاورزي،

 ) ، تحول فرهنگي درجامعه پيشرفته صنعتي،ترجمه مريم وتر، انتشارت كوير، تهران.1373اينگهارت ، رونالد( -
) عوامل مؤثر بر تقاضاي بيمه محصوالت كشاورزي:مطالعه موردي كشاورزان ساري، مجله 1378تركماني، جواد،قرباني، محمد( -

 2ره ، شما30علوم كشاورزي ايران، جلد 
) بررسي عوامل شخصيتي موثر بر نو گرايي در پذيرش طرح بيمه محصوالت كشاورزي توسط بهره 1381تيرايي ياري، ندا ( -

 وران استان خوزستان، تربيت مدرس دانشكده علوم انساني 
 ،شماره هيجدهم)بيمه هاي اجتماعي روستاييان و عشاير ايران، فصلنامه ي تأمين اجتماعي،سال ششم 1383علي(،ي رحيد  -

 ) بررسي پيشينه  تاريخي تأمين اجتماعي در ايران، تهران: مؤسسه عالي پژوهش تأمين اجتماعي1383حيدري، غالمرضا (  -

 ) گزارش عملكرد نه ماه اول شهرستان دلفان1389جهاد كشاورزي شهرستان دلفان( -

ر توسعه بيمه ي محصوالت راهبردي كشاورزي در شهرستان )، بررسي عوامل موثر د1386رضوانفر(،حميد و دكتر احمد ،راستگو  -
 ، تابستان58خدابنده ، اقتصاد كشاورزي و توسعه سال پانزدهم، شماره 

هاي شناخت جامعه و تحقيقات اجتماعي ، تهران ، شركت  اي بر روش ها ، مقدمه ). كندوكاوها و پنداشته1374پور ، فرامرز ( رفيع -
 1374سهامي انتشار، 

، 110-109)، مشاركت اجتماعي، هدف يا ابزارتوسعه، ماهنامه اطالعات سياسي واقتصادي،شما ره1375يي، عبدالعلي(رضا -
 تهران،موسسه اطالعات.

 )، تغيير اجتماعي وتوسعه،ترجمه محمود حبيبي مظاهري، انتشارات پزوهشكده مطالعات راهبردي، تهران.1378سو، آلوين،ي( -

 )، برنامه ريزي محلي ومشاركت مردمي در توسعه كشاروزي ايران، دانشگاه سيستان وبلوجستان،زاهدان.1375سيف الديني، فرانك( -

) بيمه محصوالت كشاورزي و نقش ترويج در آن مجموعه مقاالت همايش بيمه كشاورزي، توسعه و امنيت 1371شمسائي ،ابراهيم ( -
 سرمايه گذاري، چاپ اول ، تهران بانك كشاورزي ايران

 ) اصول ترويج، مقاله اي براي ارائه به يك دوره اموزش پرسنل فني وزارت كشاورزي1366بازي،اسماعيل(شه -

 ) بيمه محصوالت كشاورزي،پايان نامه كارشناسي ارشد ،دانشگاه تهران ، دانشكده اقتصاد1349محمد(،ضيائي  -

 ن قدس رضوي ،چاپ پنجمدانشگاه امام رضا استا ،)مقدمه تأمين اجتماعي ،مشهد1367مهدي(،طالب  -

 )جامعه شناسي روستايي،تهران،موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه 1384و عنبري، موسي( مهدي،طالب   -

 تهران،چاپ اول

  ) توسعه مشاركتي، ترجمه عباس مخبر،برنامه ريزي در توسعه روستايي،تهران:وزارت برنامه وبودجه.1365عبيداهللا خان،ا،ز،ام( -
 ) مقدمه اي بر بيمه هاي اجتماعي از ديد توسعه اقتصادي، تهران: انتشارات دانشگاه تهران1351لي(عمراني، حيدر ق -



) بررسي مسايل و مشكالت ترويج و اشاعه ي فرهنگ بيمه محصوالت كشاورزي 1378غالمرضايي ،سعيد، و مراديان،منصور( -
صندوق بيمه محصوالت كشاورزي تهران انتشارات صندوق  در ايران. مجموعه مقاالت دومين همايش سراسري مسئولين وكارشناسان

 بيمه محصوالت كشاورزي
 ) مالزي، ترجمهي عباس مخبر،برنامه ريزي درسطح ملي وتوسعه روستايي، وزارت برنامه وبودجه،تهران.1365فردريكزر،ال،اس( -
دماوند،  شهرستان باغداران سيب توسط محصول بيمه پذيرش در ترويج نقش ) بررسي1385فرجي،اسماعيل، مهدي ،ميردامادي( -

 3مجله علمي پژوهشي  علوم كشاورزي سال دوازدهم، شماره 
مدل ترويجي به منظور نهادينه كردن مشاركت كشاورزي در تشكل هاي توليدي، صنفي با تاكيد بر دهستان  ")1382(پيمان فلسفي، -

 كده كشاورزي ،دانشگاه تهران، ،  پايان نامه  دكتري ،  دانش"سگزآباد شهرستان بوئين زهرا 
) عملكرد خدمات بيمه اي در توسعه روستايي بخش سرحد شيروان ،پايان نامه كارشناسي ارشد،جغرافيا 1385عظيمي سارا(،فيضي  -

 و برنامه ريزي روستايي ،مشهد،دانشگاه آزاد اسالمي
 ، سال پنجم15ايران، فصلنامه تأمين اجتماعي: شماره ) مهمترين موانع و تنگاهاي توسعه بيمه اجتماعي در 1382كاظمي، شهال( -

) بررسي عوامل موثر برپذيرش تكنولوژي هاي حفاظت خاك توسط كشاورزان استان مركزي، پايان نامه ارشد 1373كريمي، سعيد ( -
 ترويج و آموزش كشاورزي تربيت مدرس

 قي، شركت سهامي انتشار، تهران.)، نظريه هاي اجتماعي نوين، ترجمه يوسف نرا1381كوهن،پرساي اس.( -
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