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چکیده
امنیت همواره از نیازهای اساسی جوامع بشری بوده است که بدون آن زندگی انسانها به
مخاطره میافتد .بیشک ،هیچ عنصری برای پیشرفت ،توسعة جامعه و شکوفایی استعدادها
مهمتر از عنصر امنیت و تأمین آرامش نیست .درواقع ،امنیت پیشزمینة یک اجتماع سالم و
احساس امنیت بسترساز توسعة جوامع انسانی است .از اینرو ،بیمه از راهکارهای اساسی و
ارزشمند بشری در ایجاد امنیت ،بهویژه امنیت اجتماعی است .این پژوهش با هدف تحلیل آثار
بیمة اجتماعی کشاورزان ،روستاییان و عشایر بر امنیت اجتماعی و احساس تعلق جامعة
روستایی در روستاهای شهرستان بدره ،استان ایالم انجام گرفته است .روش تحقیق توصیفی
و تحلیلی بوده و دادههای مورد نیاز با استفاده از مطالعة میدانی (پرسشنامه) گردآوری شده
است .جامعة آماری شامل افراد تحت پوشش بیمة اجتماعی کشاورزان ،روستاییان و عشایر
( 448نفر) است که با استفاده از روش کوکران حجم نمونه  207نفر محاسبه شده و نمونهها با
استفاده از روش تصادفی انتخاب شده است و درنهایت با استفاده از نرمافزار  SPSSو
استفاده از آزمون تی تکنمونهای تجزیه و تحلیل شده است .با توجه به نتایج تحقیق ،وجود
بیمة اجتماعی کشاورزان ،روستاییان و عشایر در منطقة مورد مطالعه برای حمایت از روستاییان
ضروری بوده و صندوق بیمه توانسته است اعتماد روستاییان را به خود جلب کند .همچنین ،بیمه
در ارتقای امنیت اجتماعی و احساس تعلق روستاییان تأثیرگذار بوده است ،ولی در شاخص
ارتقای امنیت اجتماعی اثر بیشتری داشته است.
واژههای کلیدی :احساس تعلق ،امنیت اجتماعی ،بیمة اجتماعی کشاورزان ،روستاییان و عشایر،
شهرستان بدره.

 نویسنده مسئول09122180492 :

Email:rrezvani@ut.ac.ir
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مقدمه
امنیت نیازی اساسی و همگانی است که تصور بینیازی از آن محال است .اهمیت و ضرورت امنیت با زندگی و حیات
پیوند ناگسستنی دارد .دانشمندان امنیت را یکی از نیازهای اساسی انسان درنظر میگیرند (نقیبالسادات و دیگران:1391 ،
 .)130همچنین ،امنیت یکی از نیازهای اساسی انسان محسوب میشود .انسان همواره در تالش برای تأمین امنیت در
زندگی خود بوده و یکی از انگیزههای اصلی تشکیل حکومتها نیز تأمین امنیت بوده است .امنیت نخستین شرط برای
زندگی انسان و سکونت در یک مکان است .اگر جایی امن نباشد ،قابلسکونت نیست و تا امنیت در کشوری حکمفرما
نباشد فراهمکردن یک اقتصاد سالم ممکن نیست (رضویان و آقایی.)44 :1393 ،
امنیت مقولهای اساسی در هر نظام اجتماعی و مقدمة الزم برای حیات سیاسی و اجتماعی دولتها بهشمار میرود.
امنیت پیشنیاز هرگونه توسعه در زمینههای گوناگون سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی و علمی است و تمام کشورها در
راستای رسیدن به این آرمان فعالیت میکنند .درواقع ،امنیت از نیازها و انگیزههای اساسی انسان بهشمار میرود؛
بهطوریکه با زوال آن آرامش خاطر انسان از بین میرود و تشویش ،اضطراب و ناآرامی جای آن را میگیرد .بهعالوه،
برطرفشدن بسیاری از نیازهای آدمی در گرو تأمین امنیت است (نوروزی و فوالدی سپهر.)130 :1388 ،
براساس نتایج تحقیقات گسترده در سطح جهان ،در هر جامعهای که سرمایة اجتماعی باالتر است ،بهبود وضعیت
سالمت ،کاهش میزان جرم و جنایت (پاتنام ،)2000 :افزایش طول عمر ،دستاوردهای بهتر آموزشی و سطح باالتر عدالت
اجتماعی و کاهش نابرابری اجتماعی ،بهبود رفاه کودکان و میزان کمتری از کودکآزاری ،فساد کمتر و کارایی مطلوبتر
دولت ،شادی بیشتر ،سالمت بیشتر ،سهم یا درصد اشتغال باالتر (وول کوک ،)12 :2001 ،طول عمر و امید به زندگی باالتر
مشاهده میشود (حقیقتیان و دیگران.)39 :1393 ،
احساس امنیت عبارت است از احساس آزادی نسبی از خطر که شرایط خوشایندی برای افراد جامعه ایجاد میکند و
فرد در آن احساس آرامش جسمی و روحی دارد (رجبیپور .)93 :1384 ،بیتردید ،هیچ عنصری برای پیشرفت ،توسعه،
تکامل جامعه و شکوفایی استعدادها مهمتر از عنصر امنیت و تأمین آرامش در جامعه نیست و توسعه ،خالقیت و تحرک
اجتماعی اثربخش ،بدون امنیت امکانپذیر نیست (سیاهپوش و دیگران .)38 :1391 ،امنیت یکی از نیازهای فطری بشر
بوده و ایجاد آن همواره مهمترین فلسفة وجودی دولتها بوده است .معروف است که بعد از نان و قبل از آزادی،
مهمترین نیاز بشر امنیت است (رنجبر .)225 :1389 ،درواقع ،امنیت پیشزمینة یک اجتماع سالم و احساس امنیت
بسترساز توسعة جوامع انسانی است و سعادت یک اجتماع در گرو حفظ و بقای امنیت و احساس ناشی از آن است .امنیت
به دفاع یا حفاظت از خود ،خانواده ،دوستان و اموال گفته میشود .امنیت در معنای لغوی بهمعنی رهایی از خطر یا
مخاطرات و لطمات ،ایمنی روانی ،رهایی از هراس یا تردید ،مشوشنبودن و نبودن احتمال ناکامی است (ضرابی و
دیگران.)109 :1391 ،
امنیت اجتماعی یکی از ضروریترین نیازهای فرد ،گروه و جامعه است و ادامة حیات و بقای جوامع بدون آن مشکل و
غیرممکن است (نقیبالسادات )144 :1391 ،و ناظر به تولید امنیت از بستر جامعه است (کالهچیان )137 :1382 ،و بر
فراغت جمعی از تهدیدی تأکید میکند که عامل غیرقانونی دولت یا دستگاه یا فرد یا گروهی در تمام یا قسمتی از جامعه
بهوجود آورده است (امیری .)315 :1382 ،همچنین ،نیاز به امنیت فردی و گروهی و جستوجوی پیگیر این امنیت
همواره یکی از ویژگیهای ذاتی بشر بوده است و مردم همواره کوشیدهاند خود و خانوادهشان را از خطرهای موجود دور
نگه دارند (نونژاد و بهارلو .)169 :1387 ،برایناساس ،یکی از دستاوردهای اساسی و ارزشمند بشر در ایجاد امنیت ،بهویژه
امنیت اقتصادی و اجتماعی ،بیمه است .بیمه نگرانیها را در مقابل زیانهای ناشی از حوادث کاهش میدهد و در سطوح
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خرد و کالن با حمایت از افراد و مجموعههای مختلف ،بستر مناسبی را برای دستیابی به توسعة اقتصادی فراهم میآورد
(سهامیان مقدم .)25 :1388 ،همچنین ،توسعة بیمه بسیاری از نیازهای بشر را پاسخ میگوید که تأثیر این سازوکار بر
مقابله با رویدادهای پیشبینینشده و همچنین امکان گردآوری سرمایه برای ایجاد ثروت غیرقابلانکار است .در کنار این
سازوکار و با هدف افزایش سطح رفاه در جوامع و حفظ حداقل معیارهای زندگی افراد دربرابر حوادث تقریباً قابل
پیشبینی -که تأثیر ژرفی بر افراد جامعه دارد -دولتها به تضمین حداقل نیازها برای زندگی جمعی اقدام کردند (مهراد،
.)3 :1386
کاهش سطح کیفیت زندگی روستایی نسبت به جامعة شهری و عمیقترشدن شکاف بین سکونتگاههای روستایی و
شهری ،خروج جمعیت فعال از بخش روستایی و مهاجرت آن به حاشیة شهرها و رهاشدن منابع محدود آب و خاک کشور
و سرانجام کاهش میزان بهرهوری تولید در بخش کشاورزی از جمله چالشهای فراروی محیطهای روستایی است
(قدیری معصوم و نجفی کانی )120 :1382 ،که میتوان با اجرای نظام بیمة اجتماعی کارآمد در جامعة روستایی ،بخشی
از این چالشها را برطرف کرد و از این رهگذر ،شرایط تثبیت جمعیت فعال و کیفیت زندگی را بهبود بخشید .برایناساس،
مهمترین هدف ایجاد بیمههای اجتماعی حمایت و تأمین دربرابر برخی شکلهای ناامنی در محیط روستاست که با اجرای
درست آن ،پایهای از حمایت درآمدی برای کشاورزان فراهم میشود (ماهر.)1383 ،
یکی از اقدامات بسیار مهم در برنامة چهارم برای توسعة روستایی ،اجرای قانون بیمة اجتماعی روستاییان و عشایر است.
هرچند این اقدام در مجموعة اهداف ،سیاستها و اقدامات اجرایی بخش عمران و توسعة روستایی نبود ،در سیاستهای کلی
برنامة چهارم (بند  21 ،19 ،13و  )43و بهویژه در مادة  96قانون برنامه بهطور مستقیم بر آن تأکید شده است (رضوانی،
 .)73 :1390با گذشت بیش از یک قرن از تجربة بیمه در کشور و علیرغم دستیابی به موفقیتها و مطرحشدن ایدههای
مهم در زمینة ارائة خدمات بیمهای مورد نیاز جامعه ،هنوز تا دستیابی به نقطة قابلقبول در این زمینه و کسب موقعیت
مناسب با پتانسیل موجود در کشور فاصلة زیادی وجود دارد که کسب این موفقیت در گرو توسعه و اشاعة فرهنگ بیمه در
جامعه است (سهامیان مقدم .)25 :1388 ،داشتن تابعیت جمهوری اسالمی ایران ،سکونت در روستا یا مناطق عشایری،
کشاورز غیرساکن روستا ،داشتن حداقل هجده سال سن اعم از متأهل یا مجرد ،عقد قرارداد و پرداخت پنج درصد سطح
درآمدی انتخابی بیمهشده بهعنوان حق بیمه از شرایط عمومی عضویت در صندوق بیمة اجتماعی کشاورزان ،روستاییان و
عشایر است .مزایای پیری ،ازکارافتادگی کلی در اثر حادثة ناشی از کار ،ازکارافتادگی کلی بنا به دالیل دیگری بهجز کار و
برخورداری بازماندگان تحت تکفل بیمهشدة متوفی از مستمری از مزایای عضویت در صندوق بیمة اجتماعی کشاورزان،
روستاییان و عشایر است (صندوق بیمة اجتماعی کشاورزان ،روستاییان و عشایر.)1393 ،
براساس آخرین اطالعات صندوق بیمة اجتماعی کشاورزان ،روستاییان و عشایر کشور در سال 1222195 ،1393
خانوار در کشور تحت پوشش این بیمه هستند که میانگین ضریب پذیرش آن حدود  19/12درصد است .تعداد
بیمهشدگان در استان ایالم حدود  18227خانوار با میانگین پوشش  30/33درصد است که باالتر از میانگین کشوری
است .همچنین ،در شهرستان بدره حدود  448خانوار تحت پوشش این بیمه هستند که میانگین پذیرش آن  72/26درصد
است .هدف پژوهش حاضر ،تحلیل و بررسی اثرگذاری بیمة اجتماعی کشاورزان ،روستاییان و عشایر بر امنیت اجتماعی و
احساس تعلق در روستاهای شهرستان بدرة استان ایالم است .در این راستا ،پرسشهای زیر مطرح میشود:
بیمة اجتماعی کشاورزان ،روستاییان و عشایر چه تأثیری بر امنیت اجتماعی روستاییان در محدودة مورد مطالعه داشته
است؟ بیمة اجتماعی کشاورزان ،روستاییان و عشایر چه تأثیری بر احساس تعلق روستاییان و کاهش مهاجرت در محدودة
مورد مطالعه داشته است؟

448

پژوهشهای جغرافیای انسانی ،دورة  ،49شمارة  ،2تابستان 1396

پیشینة پژوهش
لیونگیو در سال  2001رابطة رشد بهرهوری ،افزایش نابرابری درآمد و بیمة اجتماعی را در چین بررسی کرد و نتیجه گرفت
هنگامیکه سطح بیمة اجتماعی کاهش مییابد ،نرخ رشد اقتصادی ،بهرهوری کل و نابرابری درآمدی افزایش مییابد .وی
نشان داد بیمة اجتماعی نمیتواند بهطور مؤثر نابرابریها را کاهش دهد .براساس نتایج وی ،تغییرات بزرگ در سطح بیمه
ممکن است تغییر کمی در نابرابری درآمد ایجاد کند؛ بنابراین ،بیمة اجتماعی بهخودیخود ممکن است ابزاری مؤثر برای
کاهش نابرابری نباشد.
آنجلینی و هیروس در سال  2004در پژوهشی در اندونزی نشان دادند ضعف منابع تولید ،عامل اصلی عدم پذیرش
بیمه در اقتصاد غیررسمی است و در اثر همین عامل و نیز سطح پایین سواد و مهارتهای شغلی غیرکشاورزی ،زمینة
گسترش بیمهها در میان کشاورزان بیزمین ،کمزمین ،ماهیگیران ،بهرهبرداران حاشیهای و زنان در بخش رسمی مناطق
روستایی بسیار محدود شده است .براساس نتایج این پژوهش ،بیاعتمادی بین مؤسسات دولتی و غیردولتی کارگزار بیمه
و کشاورزان دوسویه بوده و عدم تمایل هر دو طرف به مشارکت در این عرصه منجر شده است .این بیمیلی بهمثابة یک
هنجار در پذیرش بیمة اجتماعی از سوی کشاورزان تأثیر منفی دارد.

جابلونسکا در سال  2005در مناطق روستایی لهستان به این نتیجه رسید که نوع فعالیتهای کشاورزی ،بهرهوری
تولید ،و درآمد کشاورزان سه عامل دارای تأثیر معنی بر پذیرش بیمة اجتماعی بهشمار میروند و سهم حق بیمة پرداختی
کشاورزان با درآمد خالص آنها همبستگی معنیدار دارد .بهعبارت دیگر ،در مالکیت بزرگمقیاس ،میزان سهم بیمة
کشاورزان از کل درآمد آنها کمتر ( 11درصد) و برای کشاورزان کوچکمقیاس ،این سهم بسیار باالتر است ( 45درصد) و
به همین دلیل کمک دولت به کشاورزان متناسب با درآمد آنها متغیر است.

براساس نتایج تحقیق رامش در سال  2007در مناطق روستایی هند ،روستاییان در اصل با ایدة بیمه مخالف نیستند،
اما هزینة پذیرش آن باید در حد توان آنها و خود بیمه نیز دربرگیرندة پوشش مناسب دربرابر مخاطرات باشد .این تحقیق
عوامل متعدد مرتبط با درآمد خانوار را (مانند تعداد شاغالن خانوار ،فعالیت خارج از مزرعه ،تنوع شغلی و داراییهای
تولیدی) در یک مؤلفه به نام توان اقتصادی خانوار خالصه کرده است که در مدل تحلیل عاملی پذیرش بیمة اجتماعی
بهصورت عامل اول مطرح میشود.

شیرزاد در سال  1383در یک تحقیق تطبیقی به این نتیجه رسید که نوع حمایت و مقدار پوشش بیمة اجتماعی در
همة کشورها یکسان نیست ،ولی نوعی یکنواختی در برنامة تأمین اجتماعی بخش دولتی و بخش صنعتی وجود دارد و
پوششهای حمایتی برای شاغالن بخشهای غیرمتمرکز همچون بخش کشاورزی اتفاقی و ناقص است و میزان پوشش
نیز کامالً به موقعیت و قدرت حکومت ارتباط دارد .همچنین ،توسعة بیمههای اجتماعی در بخش کشاورزی بدون
حمایتهای جدی دولت امکانپذیر نیست و در این میان ،باید رابطهای منطقی بین سطح درآمد کشاورزان و سرانة حق
بیمه در برنامههای مورد نظر برقرار شود تا سطح پذیرش بیمه افزایش پیدا کند.
منظمیتبار در سال  1385نقش مشارکت مردمی را در تقویت امنیت اجتماعی بررسی کرد .وی به متغیرهایی مانند نظم و
انسجام اجتماعی ،افزایش تعهد و اعتماد اجتماعی ،قبول مسئولیت ،افزایش امنیت و افزایش مقبولیت اجتماعی توجه کرده است.
شریفی و حسینی در سال  1388در تحقیقی پس از بررسی عوامل مؤثر بر پذیرش بیمة اجتماعی در میان کشاورزان
شهرستانهای قروه و دهگالن به این نتیجه رسیدهاند که توان اقتصادی خانوار تأثیری مثبت و معنیدار بر پذیرش بیمة
اجتماعی دارد .برایناساس ،کشاورزانی که از نظر اقتصادی توانمندی بیشتری دارند ،به احتمال بیشتری حق بیمه را
پرداخت میکنند ،اما کشاورزانی که توان اقتصادی کمتری دارند ترجیحات هزینهای بیشتری دارند؛ بنابراین ،پرداخت حق
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بیمه را در اولویت هزینههای خود قرار نمیدهند و با توجه به امیدواری کمتر این دسته از کشاورزان درمورد پایداری
زندگی خود در محیط روستایی ،انگیزة سرمایهگذاری آنها برای آینده نیز کمتر است .همچنین ،سرمایة انسانی خانوار
تأثیری مثبت و معنیدار بر پذیرش بیمة اجتماعی داشته است .پیروی از نظر و رفتار دیگران ،تأثیری منفی بر پذیرش
بیمه دارد و توسعة اقتصادی و اجتماعی محیط روستایی تأثیری مثبت و معنیدار بر پذیرش بیمة اجتماعی دارد.
مختاری و دیگران در سال  1391در تحقیقی با عنوان بررسی عوامل اجتماعی و فرهنگی مؤثر بر احساس امنیت
اجتماعی در شهر یاسوج با استفاده از مطالعة میدانی نتیجه گرفتند که تفاوت معناداری میان افراد جوان و مسن ،مجرد و
متأهل از نظر احساس امنیت اجتماعی وجود دارد .همچنین ،رابطة مستقیم و معناداری بین متغیرهای مستقل پایگاه
اقتصادی -اجتماعی ،اعتماد اجتماعی ،میزان دینداری ،نگرش به عملکرد پلیس و متغیر وابستة میزان احساس امنیت
اجتماعی مشاهده شده و متغیر اعتماد اجتماعی با  32درصد بیشترین سهم را در تبیین احساس امنیت داشته است.
شفیعیزاده و دیگران در سال  1391در تحقیقی با عنوان عوامل مؤثر بر نهادینهسازی بیمة اجتماعی در روستاهای
شهرستان کبودرآهنگ نتیجه گرفتند ضرورت وجود بیمة اجتماعی در منطقه زیاد بوده و صندوق تا حد قابلقبولی توانسته
است اعتماد بیمهگزاران را به خود جلب کند .برایناساس ،این بیمه مشروعیت متوسطی در سطح منطقه دارد .در این
راستا ،برآوردهشدن انتظارات بیمهگزاران از سوی صندوق و کارگزاران ممکن است رضایت آنها را بهدنبال داشته باشد و
موجب افزایش مشروعیت بیمه شود .بهدلیل اینکه این انتظارات بهویژه از سوی صندوق در حد مطلوبی برآورده نشده
است ،کمبودن مشروعیت آن قابلتوجیه است که این مسئله تأثیر منفی مستقیم بر نهادینهشدن بیمة اجتماعی در
روستاهای منطقه دارد .محققان پیشنهاد دادهاند صندوق با بهرهگیری از ظرفیت رسانهای و توان تخصصی کارگزاران
اقدامات الزم را بهمنظور ارائة آموزش و ترویج فراگیر در زمینة ماهیت بیمة اجتماعی ،مواهب و مزایای آن و عواقب
بیتوجهی به آن انجام دهد و با توجه به سرمایة اجتماعی تقریباً خوب موجود در منطقة مورد مطالعه ،با ایجاد نگرش
مثبت در رهبران محلی و افزایش سطح دانش آنها در زمینة بیمة اجتماعی و نیز با بهرهگیری از نهادهای دولتی و
عمومی مرتبط مانند ادارات جهاد کشاورزی ،فرمانداریها ،بخشداریها و سازمان تأمین اجتماعی بهمنظور افزایش
مشروعیت بیمة اجتماعی روستاییان اقدام شود.
رضوانی و عزیزی در سال  1392در تحقیقی چالشهای بیمة اجتماعی روستاییان و عشایر را در کشور بررسی کردند و
نتیجه گرفتند موانع متعددی در راستای گسترش بیمة اجتماعی روستاییان و عشایر وجود دارد که بعضی از آنها ساختاری و
اجرایی است و برخی دیگر برخاسته از وضعیت جامعة هدف است .از جمله چالشهای ساختاری و قانونی میتوان به قوانین و
مقررات و تعاریف و نبود تبلیغات صحیح و مناسب و در زمینة جامعة هدف میتوان به دالیلی مانند بیاعتمادی به کارگزاران
بیمه ،ناآگاهی از مزایای بیمة گفتهشده ،ناتوانی اقتصادی بیمهگزاران در پرداخت حق بیمه -بهویژه در مناطق توسعهنیافته-
اشاره کرد .همچنین ،در استانهایی که شاخص توسعة انسانی باالست ،درصد بیمهشدگان نسبت به جمعیت مشمول در
سطح باالتری قرار دارد و برای دستیابی به حداکثر پوشش جغرافیایی و جمعیت ،عرضة تسهیالت و حمایتهای بیشتر و
اتخاذ روشهای ویژة ترویجی و مشارکتی ضروری است.
رضوانی و دیگران در سال  1393تحقیقی را با عنوان تحلیل فضایی و آثار بیمة اجتماعی روستاییان بر توسعة
روستایی (مطالعة موردی :دهستان دوستان ،شهرستان بدره) با استفاده از مطالعة میدانی و پرسشنامه انجام دادند .آنها
نتیجه گرفتند در منطقة مورد مطالعه وجود بیمة اجتماعی روستاییان و عشایر در منطقة مورد مطالعه برای حمایت از
روستاییان ضروری بوده است و صندوق بیمه توانسته است اعتماد روستاییان را به خود جلب کند و درنهایت بیمة
اجتماعی روستاییان و عشایر در محدودة مورد مطالعه موجب تأثیرگذاری بر توسعة روستایی و ارتقای امنیت اجتماعی و
اقتصادی شده است.
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حقیقتیان و دیگران در سال  1393در تحقیقی با عنوان بررسی رابطه میان سرمایة اجتماعی (براساس تفکیک سرمایة
اجتماعی درونگروهی ،برونگروهی و ارتباطی) و احساس امنیت در شهر تهران ،با استفاده از روش پیمایشی و سپس
بررسی رابطة سرمایة اجتماعی و احساس امنیت نتیجه گرفتهاند تأثیر مستقیم سرمایة اجتماعی درونگروهی بر احساس
امنیت بسیار ضعیف و قابلچشمپوشی است .سرمایة اجتماعی درونگروهی بهدلیل تأثیر منفی بر سرمایة اجتماعی برون
گروهی ،بر احساس امنیت شهروندان تأثیر میگذارد .همچنین ،سرمایة اجتماعی برونگروهی تأثیری مستقیم بر احساس
امنیت داشته است .سرمایة اجتماعی ارتباطی تأثیری مستقیم بر احساس امنیت ندارد ،اما با تأثیر غیرمستقیم و منفی با
احساس امنیت رابطة معناداری را برقرار میکند.
حسنزاده ثمرین و دیگران در سال  1393در تحقیقی با عنوان بررسی و تبیین رابطه بین سرمایة اجتماعی و احساس
امنیت اجتماعی کارکنان استانداری استان گلستان ،با استفاده از روش پیمایشی نتیجه گرفتهاند بین میزان سرمایة
اجتماعی و احساس امنیت اجتماعی رابطة معناداری وجود دارد و با افزایش سرمایة اجتماعی در جامعه ،احساس امنیت
اجتماعی نیز افزایش پیدا میکند و با کاهش سرمایة اجتماعی ،احساس امنیت کاهش مییابد.
مبانی نظری
بیمههای اجتماعی که بیمههای اجباری یا بیمههای ناشی از قانون نیز نامیده میشود ،بیشتر درمورد کارگران و طبقات
کمدرآمد جامعه کاربرد دارد؛ یعنی افرادی که از یکسو نیروی تولیدی جامعه محسوب میشوند و از دیگر سو کمتر به
فکر تأمین آینده و معیشت خویش هستند (کریمی .)43 :1378 ،همچنین ،این بیمه برنامة بیمة دولتی است که دربرابر
خطرهای اقتصادی گوناگون مانند ازدستدادن درآمد بهدلیل بیماری ،پیری و بیکاری از مردم حمایت میکند و مشارکت
در آن اجباری است .بیمههای اجتماعی نوعی تأمین اجتماعی بهشمار میرود و گاه این دو اصطالح بهجای یکدیگر بهکار
گرفته میشوند (مریدی .)72 :1378 ،در تعریفی دیگر ،در این بیمه از حقوق کارمند یا کارگر بهصورت منظم ،ماهیانه کسر
میشود و پس از بازنشستگی یا در هنگام بیماری و بروز حوادث ،در طول خدمت به او پرداخت میشود و در مواردی این
حق بهصورت دارو در اختیار وی قرار میگیرد که به آن دراصطالح مستمری میگویند (حسینی الموسوی.)18 :1392 ،
سیر تکاملی تأمین اجتماعی در جهان نشان میدهد در آغاز نظامهای بیمهای در قالب انجمنهای صنفی مبتنیبر
حمایتهای درون صنفی و محدود ،به کمکهای مقطعی و موردی شکل گرفتند .بیمههای اجتماعی که با مشارکت
کارگران و کارفرمایان و دولتها شکل میگیرد ،پایدارترین راهکار تأمین اجتماعی شناخته میشود و در قوانین کشور ما
نیز نسبت به سایر روشها اولویت و محوریت اساسی دارد .بیمههای اجتماعی ،جمعیت شاغل ،فعال و سالم را پوشش
میدهد و آرامش و اطمینان خاطری را برای سرمایههای انسانی کشور پدید میآورد .ویژگیهای بارز بیمههای اجتماعی
عبارت است از جامعیت تعهدات ،مشارکت در خطر ،همبستگی ملی ،بازتوزیع درآمدها و نیز مدیریت از طریق سازمانهای
عمومی غیردولتی با استقالل اداری و مالی با نظارت دولت (حیدری.)251 -250 :1389 ،
بیمههای اجتماعی روستاییان نهتنها یکی از ضروریات جوامع مدنی است ،بلکه به ایجاد اقتصاد مبتنیبر بازار قوی و
سالم کمک شایانی میکند .در این میان ،مهمترین هدف ایجاد بیمههای اجتماعی حمایت و تأمین دربرابر برخی
شکلهای ناامنی در محیط تولیدی روستایی است (مؤسسة پژوهشهای برنامهریزی و اقتصاد کشاورزی.)131 :1383 ،
امروزه صنعت بیمه از عوامل مهم توسعة کشورها محسوب میشود و توسعة بیمه نیز شاخصی برای توسعة کشورها تلقی
میشود .بیمه در کنار سایر بخشهای اقتصادی نقش برجستهای دارد و با پوشش خسارتهای احتمالی ناشی از
فعالیتهای مختلف اقتصادی ،انگیزة سرمایهگذاری را افزایش میدهد و افزایش سرمایهگذاری نیز نقش مهمی در رشد و
توسعة کشور دارد .همچنین ،بیمه نوعی صنعت تلقی میشود و بر درآمد ملی تأثیر میگذارد؛ بهطوریکه در اقتصاد ایران
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نقش بیمه اهمیت دارد و اثربخشی آن در بین صنایع دیگر از متوسط اثربخشی سایر بخشهای دیگر بیشتر است
(شاهچراغ .)46 :1391 ،درمجموع ،بیمههای اجتماعی روستایی نهتنها یکی از ضروریات جوامع مدنی است ،بلکه به ایجاد
اقتصاد مبتنیبر بازار قوی و سالم کمک شایانی میکند .در این راستا ،مهمترین هدف ایجاد بیمههای اجتماعی حمایت و
تأمین دربرابر برخی شکلهای ناامنی در محیط تولیدی روستایی است (مؤسسة پژوهشهای برنامهریزی و اقتصاد
کشاورزی.)133 -131 :1383 ،
امنیت
امنیت بهمعنی رهایی از خطر ،تهدید ،آسیب ،ترس و وجود آرامش ،اطمینان ،آسایش و اعتماد است (ساروخانی و نویدنیا،
 )88 :1385و محصول برقراری نظم در جامعه است که در اعالمیة جهان حقوق بشر بهعنوان یکی از حقوق اجتماعی
انسان بیان شده و همردیف آزادی قرار گرفته است (صالحی.)20 :1387 ،
امنیت یکی از فاکتورهای مهم زندگی است که حتی انسانهای اولیه برای گذران زندگی ابتدایی خود به آن احتیاج مبرم
داشتند .از گذشتههای دور تاکنون ،کار دولتها تأمین امنیت جان مردم دربرابر خطرهای داخلی و خارجی و نهادینهکردن
امنیت اجتماعی بوده است .امنیت از مهمترین نیازهای بشری برای ادامة حیات است؛ بهویژه در ساخت حیات اجتماعی،
امنیت از مقاصد اصلی و از مهمترین عوامل مؤثر بر حفظ انسجام نظام اجتماعی است .اهمیت امنیت تا حدی است که تعهد
به آن از مهمترین عوامل مؤثر بر بقا و پایداری حکومتها محسوب میشود (قاسمی و محمدی .)22 :1392 ،دراصل،
احساس امنیت یا عدم امنیت یک برداشت و امر ذهنی است که در اعتقادات و باورهای مذهبی ،اخالقی و فرهنگی مردم
و رهبران یک کشور ریشه دارد .برآیند این باورها و اعتقادات موجب میشود یک ملت یا رهبران ،کشوری را دشمن و
کشوری دیگر را دوست تلقی کنند (عامری .)179 :1370 ،درواقع ،امنیت دو بعد ذهنی (احساس امنیت) و عینی (امنیت
عینی) دارد و آنچه بر رفتار و اعمال آدمی تأثیر میگذارد ،احساس امنیت یا احساس درامانبودن است (کالهچیان:1384 ،
 .)141احساس امنیت حالتی است که اغلب اعضای گروه یا جامعه طی آن خود را فارغ و مصون از هرگونه تهدید و خطر
میدانند (عبدالرحمنی.)15 :1387 ،
نیروی عمده در ورای بسیاری از کنشها ،مجموعة فرایندهای ناخودآگاه برای دستیابی به حس اعتماد در تعامل با
دیگران است؛ یعنی یکی از نیروهای برانگیزاننده ،اما بهشدت مغشوش در ورای کنش ،تمایل به حفظ امنیت وجودی یا
حس اعتمادی است که از توانایی در کاهش اضطراب در روابط اجتماعی برمیخیزد .کنشگران نیاز دارند این حس اعتماد
را داشته باشند (مختاری و دیگران.)27 :1391 ،
در لغتنامة آکسفورد ،امنیت بهمعنی ایمنی و عدم خطر و اضطراب تعریف شده است .آرنولد ولفرز معتقد است امنیت
از منظر عینی و شهودی یعنی نبود تهدیداتی که ارزشهای حیاتی را به خطر میاندازد و از نظر ذهنی یعنی نبود هیچ
هراسی علیه ارزشهای مذکور .باری بوزان نیز امنیت را رهایی از هر نوع خطر و تهدید در زمینة روابط بینالملل ،توانایی
کشورها و جوامع در حفظ ماهیت و عملکرد مستقل و همچنین تمامیت ارضی خود میداند (بوزان .)22 :1378 ،همچنین،
هابز امنیت را با «حفظ جان و صیانت نفس» مترادف میداند و جان الک آن را «حفظ مال و دارایی» تعریف میکند
(اشتراوس .)62 :1373 ،بهعالوه ،امنیت و ناامنی در رابطه با اهداف و ابزارها ،رهایی از نیاز (امنیت شغلی ،درآمد ،سالمتی،
امنیت محیطی و )...و ترس (حاکمیت قانون) تعریف میشود (توماس .)113 :2007 ،درواقع ،امنیت یعنی رفع خطر و رفع
خطر یعنی استفادة بهینه از فرصت .درنتیجه ،امنیت دو عنصر اساسی تهدید و فرصت را دارد و برقراری امنیت منوط به
رهایی نسبی از تهدید و بهرهگیری بهینه از فرصتهاست (خلیلی.)428 :1381 ،
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امنیت اجتماعی
امنیت اجتماعی حالت فراغت همگانی از تهدیدی است که کردار غیرقانونی دولت ،دستگاه ،فرد یا گروهی در تمام یا
بخشی از جامعه پدید آورد و آرامش و آسودگیای است که جامعه برای اعضای خویش فراهم میسازد .در نظام حقوقی
جدید فرض میشود قانون با تعریف و حدگذاری آزادیها و حقوق فرد و کیفردادن کسانی که از آن حدود پا فراتر
گذشتهاند از امنیت فردی و اجتماعی پاسبانی میکند (آشوری.)38 :1379 ،
هرچند امنیت از همان آغاز بهعنوان معمای اصلی بشر با او همزاد بوده است ،بر اثر کارکرد نیروهای ژرف ،شکل و
محتوا و عوامل آن متحول شده است (قاسمی)13 :1386 ،؛ بهطوریکه امروزه معنای امنیت عالوهبر مسائل جانی و مالی
به حوزههای متفاوت آزادی ،مشارکت سیاسی ،تأمین اشتغال و رفاه و حتی بهرهگیری از اوقات فراغت و برآوردن
استعدادها هم کشیده شده است .امنیت از نظر مفهومی پیچیده است و تمایل زیادی برای بهکارگیری و اطالق آن بر
مصادیق متفاوت و گاه متضاد وجود دارد (حاجیانی .)21 :1384 ،بهاینترتیب ،امنیت در رابطه با جرایم و میزان وقوع آن و
ترس از وقوع آن تحلیل میشود؛ زیرا مسئلة جرم بر تصورات عمومی از نظم اجتماعی و توافق اخالقی تأثیر میگذارد
(جکسون .)254 :2006 ،درنتیجه ،امنیت اجتماعی ،مصونیت نسبی شهروندان از تعرض مجرمان است .شاخصهای امنیت
اجتماعی ،انجامدادن فعالیتهای روزمره بدون نگرانی از سرقت ،مزاحمت خیابانی معتادان و ولگردان ،تعرض به زنان،
قتل و درکل تصور از میزان امنیت عمومی شهر است (کتابی و دیگران .)46 :1386 ،درواقع ،امنیت اجتماعی یعنی
«تهدیدنشدن حقوق افراد اعم از حقوق فردی و اجتماعی» که این حقوق به حقوق طبیعی (حق حیات ،خانواده ،اشتغال
و ،)...وضعی (حقوق مدنی و سیاسی) و اجتماعی تفکیکپذیر است و شامل هر دو بعد عینی (تهدیدنشدن حقوق مذکور) و
ذهنی (احساس افراد درمورد اینکه به حقوق آنها تعرض نمیشود) میشود (افروغ .)246 :1381 ،بوزان امنیت اجتماعی را
به حفظ مجموعة ویژگیهایی ارجاع میدهد که بر مبنای آن افراد خود را عضو گروه ویژهای تلقی میکنند .از دیدگاه وی،
امنیت اجتماعی عبارت است از توانایی گروههای مختلف صنفی ،قومی ،محلی و ...در حفظ هستی و هویت خود .درواقع،
بوزان امنیت اجتماعی را حالت فراغت از تهدید هویت جمعی و گروهی تلقی میکند (گروسی و میرزایی .)29 :1386 ،از
دیدگاه ویور ،امنیت اجتماعی توانایی جامعه برای حفظ ویژگیهای اساسیاش در شرایط تغییر و تهدیدهای واقعی و
محتمل تعریف میشود .وی بر ارتباط نزدیک میان هویت ،جامعه و امنیت تأکید میکند و از نظر او جامعه امنیت و
هویتش را جستوجو میکند (نویدنیا .)62 :1382 ،کارل دویچ نیز در تعریف امنیت اجتماعی میگوید :منظور من از امنیت
اجتماعی ،گروه همبستهای از مردم در یک سرزمین (قلمرو) در امتداد زمانی است که دارای احساس جمعی بسطیافته و
نهادیشده ،آداب و رسوم فراگیر ،قدرتمند و به اندازة کافی قابلاطمینان بوده و حیات اجتماعی را در زمان طوالنی بیمه
میکند و تغییرات آرام توأم با انتظارات قابلپیشبینی را در میان مردمش تجربه میکند .وی در تعریف کاربردی خویش،
امنیت اجتماعی را برابر با سطح توسعة انسانی و سطح نابرابری اقتصادی درنظر میگیرد .بهعقیدة گکز ،امنیت اجتماعی
در یک مفهوم وسیع ،حقوق بشر ،توسعه ،مسائل جنسیتی و موارد دیگری را که به آن برچسب امنیت انسانی زده میشود
دربرمیگیرد .وی عالوهبر مؤلفههای اخیر ،مؤلفههای دیگری نظیر عدالت در سطح ملی ،ریشهکنکردن فقر و آزادی
نسلهای آتی برای بهارثبردن یک محیط سالم را مطرح میسازد (صالحی امیری و افضاری نادری.)53 -52 :1390 ،
از اینرو ،اگر امنیت در جامعه نباشد ،بیتردید انسانها نمیتوانند نمودار آیندة خود را براساس گذشتة خویش ترسیم
کنند و رشد و توسعه نیز امکانپذیر نمیشود .پیششرط رشد جوامع و خودشکوفایی آنها ،سرمایة انسانی و اجتماعی است
و این دو به امنیت ،احساس امنیت و ایمنی نیاز دارند .عوامل گوناگونی در ایجاد امنیت و احساس امنیت دخالت دارند که
نبود آنها موجب آهستهشدن برقراری احساس امنیت میشود یا مانع از تحقق آن میشود .برایناساس ،شناسایی عوامل و
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عناصر تأمین امنیت اجتماعی و احساس امنیت از پیششرطهای اساسی در راستای برنامهریزی برای ارتقای سطح امنیت
اجتماعی بهشمار میرود (قاسمی و محمدی،

.)23 :1392

افراد در ورای کنشهای خود باید احساس امنیت وجودی داشته باشند .آنها برای دریافت این احساس از جامعه ،به
قواعد هنجاری (اعتماد اجتماعی) و منابع متوسل میشوند (مختاری و دیگران.)28 :1391 ،
وقتی افراد خود را عضوی از یک گروه یا طبقة اجتماعی میدانند ،نوعی حس تعلق بهوجود میآید (داتون و دیگران،

)240 :1994؛ این حس تعلق نیز ممکن است از طریق فرایندهای پویا مانند تمایل به ارتقای خود یا خوداثباتی و
خودسازگاری برانگیخته شود .احساس تعلق یا همانندبینی به تصور فرد از خود برحسب ویژگیهای مشخص یک طبقة
اجتماعی خودشمولی ،ادراک یکیبودن با مجموعهها و دستههای انسانی یا تعلقداشتن به برخی دستههای انسانی و تبیین
ضمنی احساس عضویت در گروه اشاره دارد .احساس تعلق فرایندی است که به موجب آن ،افراد خود را با شخص دیگری
یا گروهی از افراد همسان و همانند میبینند و مانند یک منبع تأثیرگذار بر انگیزش افراد برای اقدام و فعالیت مشترک
عمل میکند (خورشید و یزدانی.)66 :1391 ،
انسانها موجوداتی اجتماعیاند و از بدو تولد در یک مجموعة اجتماعی زندگی میکنند و نسبت به آن مجموعه
احساس تعلق دارند .هرچه کودک بزرگتر شود ،به والدین ،اعضای خانواده ،محله ،شهر ،کشور و درنهایت به فرهنگ خود
احساس تعلق بیشتری دارد .گذشته و تاریخچة زندگی یک فرد در خانواده و مدرسه نیز این احساس تعلق را قویتر می
کند .خاطرات مشترک افراد با یکدیگر نیز این احساس تعلق را افزایش میدهد و همینطور ویژگیهای فردی مشترک در
یک گروه یا یک جامعه موجب احساس تعلق به گروه و جامعه میشود .درحقیقت ،احساس تعلق به فرد کمک میکند تا
بفهمد کیست ،جایگاهش در این زندگی کجاست ،چه هدفی دارد و چگونه میتواند موفق شود .اگر فردی حس کند در
موفقیت یک گروه یا یک جمع شریک شده است ،احساس رضایت بیشتری میکند و از طریق این حس ،توفیق بیشتری
در رسیدن به اهداف مییابد (فرهمندیان.)185 :1381 ،
هنگامیکه ارتباط عمیق بین فرد و محیط برقرار است ،فرد نوعی همذاتپنداری بین خود و مکان احساس میکند
(جوان فروزنده و مطلبی )35 :1390 ،و در این حالت بر منحصر به فرد بودن و تفاوت آن با مکان دیگر و داشتن تقدیر
مشترک نیز داللت دارد ،در چنین وضعیتی نمادهای مکان محترم است و آنچه برای مکان رخ میدهد ،برای فرد نیز مهم
است (فالحت .)61 :1385 ،درنتیجه ،در درجات باالی تعلق مکانی ،فرد دربرابر سرنوشت مکان احساس تعهد میکند و
درنهایت این حس تعلق و تعهد به مشارکت فرد در برنامهریزی و توسعة اجتماعی محلی منجر میشود (مانزو و پرکینز،
.)336 :2006
تعلق اجتماعی نقطة عطف فرایندی است که طی آن فرد به مکان ،محیط ،شیء یا امری احساس تعهد ،مسئولیت و
همهویتی پیدا میکند؛ بهنوعی که موجب احساس مثبت به محیط یا امر مورد نظر میشود .تعلق اجتماعی احساسی است
که براساس آن فرد تمام توان ،نیرو و داراییهای روانی ،اجتماعی و اقتصادی خود را در راستای اثبات تعهد و مسئولیت
دربرابر امر مورد نظر بهکار میگیرد .تعلق اجتماعی زمینهساز تصمیمگیریهای فرد دربارة تنظیم ارتباط خود با محیط یا
امر ویژهای است .همچنین ،تعلق اجتماعی زمینههای همکاری و مشارکت را در تحوالت اجتماعی فراهم میآورد (ناطق
پور 10 :1384 ،و  )11و این تعلق اجتماعی به مکان موجب رضایتمندی از مکان و درنتیجه کاهش مهاجرت از آن مکان
میشود.
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شکل  .1مدل مفهومی تحقیق

منطقة مورد مطالعه
شهرستان بدره یکی از شهرستانهای دهگانة استان ایالم است که مرکز آن در فاصلة  85کیلومتری از شهر ایالم مرکز
استان قرار دارد .این شهرستان از شمال به رودخانة سیمره و از جنوب به ارتفاعات کبیرکوه ،از شرق به روستای عباسآباد
از توابع بخش مرکزی درهشهر و از غرب به روستای پاکل گراب از توابع بخش میشخاص (سیوان) محدود شده است.
این شهرستان دو بخش مرکزی و بخش هندمینی دارد .بخش مرکزی به دو دهستان به نامهای دهستان دوستان و
دهستان کلم تقسیم میشود .دهستان دوستان پنج روستا به نامهای شهرک ولیعصر ،آبهر پایین ،بانهالن ،خیبر و پشته
ارشت دارد و دهستان کلم متشکل از روستاهای کلم باال ،کلم پایین ،جابر ،موسی ،خوشقدم ،تلخاب باال و چنار جافری
است .بخش هندمینی شامل دو دهستان زرانگوش و آبچشمه است .دهستان زرانگوش شامل روستاهای زرانگوش،
تلخاب ،زید و گلهدار و دهستان آبچشمه شامل روستاهای آبچشمه ،گچ کوبان ،کله مرد ،فدک ،هرانمر ،دول گالب و
آهنگران است .جمعیت شهرستان بدره به شهری ،روستایی و عشایری تقسیم شده است .در سال  ،1392کل جمعیت این
بخش  17359نفر بوده است که جمعیت شهری آن  4195نفر ،جمعیت روستایی آن  8502نفر و جمعیت عشایری آن
 4662نفر بوده است (ادارة جهاد کشاورزی شهرستان بدره.)1393 ،

شکل  .2محدودة مورد مطالعه
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روش پژوهش
پژوهش حاضر بهلحاظ هدف کاربردی و روش آن توصیفی و تحلیلی است .برای گردآوری دادههای مورد نیاز از روشهای
کتابخانهای و مطالعة میدانی استفاده شده است .با بهرهگیری از روش کتابخانهای به آمارنامهها ،سرشماریها و سازمانها از
جمله صندوق بیمة اجتماعی کشاورزان ،روستاییان و عشایر مراجعه شده و اطالعات مورد نظر جمعآوری شده است .در مطالعة
میدانی ،تأثیرات بیمه بر امنیت اجتماعی و احساس تعلق بررسی شده است که با توجه به مطالعات پیشین و جمعبندی آنها،
برای بعد امنیت اجتماعی دو شاخص و برای بعد احساس تعلق سه شاخص درنظر گرفته شده است .در بعد امنیت اجتماعی،
شاخصهایی چون اعتماد و مشارکت و برای بعد احساس تعلق ،رضایت از زندگی ،تعلق مکانی و کاهش مهاجرت استفاده شده
است ،شاخصها و گویههای تحقیق پس از ارزیابی روایی (با توجه به مطالعات قبلی) و پایایی با استفاده از پرسشنامه و در قالب
طیف لیکرت پنج گزینهای سنجش شده است .جامعة آماری تحقیق شامل افراد تحت پوشش بیمة اجتماعی کشاورزان،
روستاییان و عشایر در روستاهای شهرستان بدره یعنی  448نفر بوده است .با استفاده از روش کوکران 207 ،نفر از بیمهشدگان-
که بهطورعمده سرپرست خانوار بودند -برای نمونه درنظر گرفته شدند .بهمنظور توزیع مناسب حجم نمونه در بین تمام افراد
بیمهشده از روش نمونهگیری احتمالی طبقهبندیشده استفاده شده است که این روش موجب میشود توزیع نمونه در کل
طبقات جامعه بهصورت متناسب صورت پذیرد .برای سنجش پایایی تحقیق نیز از نرمافزار  SPSSو روش آلفای کرونباخ استفاده
شده است که میزان پایایی آن  0/844است و نشاندهندة پایایی کافی است.
معرفی شاخصها و متغیرهای تحقیق
برای تهیة گویههای تحقیق ،ابتدا ابعاد و مؤلفهها براساس مطالعة تحقیقات قبلی شناسایی شد و سپس شاخصسازی
صورت گرفت .درادامه ،شاخصهای تحقیق براساس موضوع تحقیق استخراج شده و درنهایت گویههای متناسب با هر
شاخص تنظیم شده است .در این تحقیق ،ابعاد امنیت اجتماعی و احساس تعلق بررسی شد که برای بعد امنیت اجتماعی
دو شاخص و برای بعد احساس تعلق سه شاخص درنظر گرفته شده است .در بعد امنیت اجتماعی ،شاخصهایی چون
اعتماد و مشارکت و در بعد احساس تعلق ،رضایت از سکونت در روستا ،تعلق مکانی و مهاجرت استفاده شده است.
جدول  .1ابعاد و شاخصهای تحقیق
ابعاد

امنیت اجتماعی
احساس تعلق

شاخص

تعداد گویهها

اعتماد
مشارکت
رضایت از سکونت در روستا
تعلق مکانی
مهاجرت

7
4
4
3
2

آلفای کرونباخ

0/807
0/715

بحث و یافتهها
یافتههای تحقیق در دو بخش یافتههای توصیفی و تحلیلی به شرح زیر است:
یافتههای توصیفی
با توجه به نتایج پرسشنامهها 92/3 ،درصد پاسخگویان را مردان و  7/7درصد آنها را زنان تشکیل دادهاند .همچنین،
 87/4درصد پاسخگویان متأهل و  12/6درصد آنها مجرد بودهاند .عالوهبراین 27 ،درصد پاسخگویان بیسواد بودهاند و
 30درصد آنها تحصیالت ابتدایی 15 ،درصد آنها تحصیالت راهنمایی 19/8 ،درصد آنها مدرک دیپلم و  82درصد
آنها مدرک باالتر از دیپلم داشتهاند .بهلحاظ شغلی 11 ،درصد پاسخگویان کشاورز 30 ،درصد آنها کارگر 14/5 ،درصد
آنها مغازهدار 20/3 ،درصد آنها دامدار 1 ،درصد آنها جوشکار بودهاند و  23/2درصد در سایر مشاغل فعالیت داشتهاند.
میانگین سنی پاسخگویان نیز  46سال بوده است.
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جدول  .2تأثیر بیمة اجتماعی کشاورزان ،روستاییان و عشایر بر شاخص امنیت اجتماعی
شاخصهای
امنیت اجتماعی

اعتماد

مشارکت

گویه

تقویت روحیة اعتمادبهنفس
افزایش اعتماد روستاییان به دولت
اعتماد به نهادها و سازمانهای مربوط به روستا
اعتماد به شورا و دهیاری
اعتماد درونی نسبت به یکدیگر
التزام و پایبندی به نظام عرفی و نهادی
التزام بیمهشدگان به قوانین موجود روستا
مشارکت در فعالیتهای عامالمنفعه
همکاری با اعضای شورای اسالمی
همکاری با دهیاری در توسعه و عمران روستا
مشارکت در برنامههای انجمن اولیا و مربیان
جمع

کامالً
مخالف

مخالف

بینظر

4
5
5
7
9
10
14
13
17
20
14

16
4
13
21
25
21
12
19
49
59
38

33
18
34
6
69
48
20
81
28
25
32

کامالً
موافق
موافق

122
132
120
95
84
112
140
87
94
88
110

26
48
35
78
20
13
21
7
19
15
13

میانگین

انحراف
معیار

3/75
4/03
3/78
4/04
3/38
3/48
3/69
3/25
3/21
3/09
3/34
3/54

0/855
0/784
0/869
1/058
0/973
0/939
0/972
0/899
1/145
1/177
1/062
0/975

منبع :نگارندگان1393 ،

براساس جدول  ،2میانگین بهدستآمده از شاخص امنیت اجتماعی با  11گویه برابر  3/13بوده است که نشاندهندة تأثیر
زیاد بیمة اجتماعی کشاورزان ،روستاییان و عشایر بر امنیت اجتماعی در منطقة مورد مطالعه است .در میان گویههای شاخص
امنیت اجتماعی ،بیشترین میانگین یعنی  4/04و  4/03بهترتیب متعلق به گویة اعتماد به شورا و اعتماد به دولت بوده است که
نشاندهندة اعتماد بسیار زیاد مردم به شورا و دهیاری و دولت در زمینة بیمة اجتماعی روستاییان و عشایر است؛ یعنی بیمة
اجتماعی کشاورزان ،روستاییان و عشایر موجب افزایش اعتماد روستاییان به دولت و شورا و دهیاری در منطقه شده است.
همچنین ،کمترین میانگین یعنی  3/09به گویة همکاری با دهیاری در توسعه و عمران روستا مربوط است که نشاندهندة
اثرگذاری متوسط بیمة اجتماعی کشاورزان ،روستاییان و عشایر بر همکاری با دهیاری در توسعه و عمران روستاست.
جدول  .3تأثیر بیمة اجتماعی کشاورزان ،روستاییان و عشایر بر شاخص احساس تعلق
شاخصهای
احساس تعلق

گویه

رضایت روستاییان از وضعیت کنونی
رضایت از امکانات و خدمات رفاهی
رضایت از سکونت
رضایت از زندگی در روستا
در روستا
رضایت از سازمانها و نهادهای مرتبط با مدیریت
روستا
تعلق مکانی به روستا
امید به آیندة زندگی در روستا
تعلق مکانی
امید به زندگی و افزایش ثبات جمعیتی
کاهش میل روستاییان به مهاجرت
مهاجرت
بازگشت مهاجران به روستا
جمع

میانگین

انحراف
معیار

کامالً
بینظر موافق
موافق

کامالً
مخالف

مخالف

114
84
118

19
8
11

3/43
3/01
3/42

1/063
1/087
0/962

8
20
10

48
53
30

18
42
38

16

3/61

0/881

7

19

37

128

52
25
20
32
18

3/92
3/77
3/49
3/75
2/67
3/45

0/982
0/860
1/011
0/968
1/244
1/006

9
4
15
7
42

14
21
15
24
60

11
18
49
15
44

121
139
108
129
43
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براساس جدول  ،3میانگین بهدستآمده از شاخص احساس تعلق با  9گویه برابر  3/45بوده است؛ بنابراین ،بیمة
اجتماعی کشاورزان ،روستاییان و عشایر موجب افزایش احساس تعلق و ماندگاری در روستا شده و همچنین سبب کاهش
مهاجرت روستاییان به شهرها در منطقة مورد مطالعه شده است .در بین گویههای شاخص احساس تعلق ،باالترین
میانگین یعنی  3/92مربوط به تعلق مکانی به روستاست که نشاندهندة ارتقای تعلق مکانی به روستا از طریق بیمة
اجتماعی کشاورزان ،روستاییان و عشایر در منطقة مورد مطالعه است .همچنین ،بیمه اثر زیادی بر تعلق مکانی روستاییان

457

تحلیل آثار بیمة اجتماعی کشاورزان ،روستاییان و عشایر بر امنیت اجتماعی و...

به روستا داشته است .کمترین میانگین یعنی  2/67نیز متعلق به شاخص بازگشت مهاجران به روستا بوده است که نشان
میدهد بیمة اجتماعی کشاورزان ،روستاییان و عشایر بر بازگشت مهاجران به روستا تأثیر نداشته است.
یافتههای تحلیلی
برای تأثیرگذاری بیمة اجتماعی کشاورزان ،روستاییان و عشایر بر امنیت اجتماعی و احساس تعلق از آزمون

T

استفاده

شده است که درادامه بررسی میشود.
جدول  .4آزمون T
آزمونT

T

ارزش t

میانگین

انحراف معیار

خطای استاندارد از
میانگین

سطح
معناداری

امنیت اجتماعی
احساس تعلق

91/991
89/252

42
27

47/30
31/00

7/032
4/913

0/514
0/347

0/000
0/000
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برای بررسی تأثیر بیمة اجتماعی کشاورزان ،روستاییان و عشایر بر امنیت اجتماعی کشاورزان ،روستاییان و عشایر از
آزمون

T

تکنمونهای استفاده شده است که میانگین واقعی بهدستآمده ( )47/30از میانگین مفروض ( )42باالتر بوده و

همچنین سطح معناداری کمتر از  5درصد بوده است که نشاندهندة اثرگذاری معنادار بیمة اجتماعی کشاورزان ،روستاییان
و عشایر بر امنیت اجتماعی روستاییان است.
همچنین ،با توجه به جدول  5براساس آزمون  Tتک نمونهای میانگین واقعی بهدستآمده برای تأثیر بیمة اجتماعی
کشاورزان ،روستاییان و عشایر بر احساس تعلق  31بوده است که از میانة مفروض یعنی  27باالتر بوده است .بهعالوه،
سطح معناداری کمتر از  5درصد بوده است که نشاندهندة اثرگذاری بیمة اجتماعی کشاورزان ،روستاییان و عشایر بر
احساس تعلق است.
نتیجهگیری
امنیت اجتماعی یکی از ضروریترین نیازهای فرد ،گروه و جامعه است و ادامة حیات و بقای جوامع بدون آن مشکل و
غیرممکن است؛ بنابراین ،همواره به امنیت فردی و گروهی و جستوجوی پیگیر این امنیت بهعنوان یکی از ویژگیهای
ذاتی بشر نیاز بوده است .انسانها نیز همیشه کوشیدهاند خود و خانوادهشان را از خطرهای دیگر دور نگه دارند .براین
اساس ،یکی از دستاوردهای اساسی و ارزشمند بشر در ایجاد امنیت ،بهویژه امنیت اقتصادی و اجتماعی ،بیمه بوده است.
در سالهای اخیر ،مسئوالن کشور به بیمههای اجتماعی بهمنظور رسیدن به امنیت اجتماعی روستاییان توجه کردهاند که
بهعنوان پشتوانهای محکم موجب آرامش و امنیت روستاییان میشود.
با توجه به نتایج تحقیق در منطقة مورد مطالعه ،وجود بیمة اجتماعی روستاییان و عشایر در این منطقه برای حمایت از
روستاییان ضروری بوده و صندوق بیمه توانسته است اعتماد روستاییان را به خود جلب کند که با یافتههای شفیعیزاده و
دیگران ( )1392همخوانی دارد با این تفاوت که در منطقة مورد مطالعه پذیرش بیمة اجتماعی روستاییان و عشایر در حد
باالیی بوده است .همچنین ،در منطقة مورد مطالعه روستاییان با طرح بیمه مخالف نبودهاند و از آن بهخوبی استقبال
کردهاند ،ولی در بعضی موارد بیمهشدگان در پرداخت هزینة بیمه با مشکل روبهرو بودهاند .بیمهشده در زمینة مقابله با
حوادث مختلف از بیمه انتظاراتی دارد و صندوق باید این انتظارات را برآورده کند تا اعتماد بین آنها بیشتر شود که این
مسئله با یافتههای رامش ( )2007سازگاری دارد .همچنین ،توسعة اقتصادی و اجتماعی خانوار بر پذیرش بیمه تأثیر زیادی
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داشته است و با توجه به توسعة اقتصادی و اجتماعی باالی روستاییان منطقة مورد مطالعه ،پذیرش بیمة اجتماعی در حد
باالیی بوده است که با یافتههای رضوانی و عزیزی ( )1392و شریفی و حسینی ( )1388همخوانی داشته است .بهعالوه،
صندوق موجب شده است بیشتر مردم به این بیمه اعتماد داشته باشند ،ولی در میان تعداد کمی از بیمهشدگان نوعی حس
بیاعتمادی به صندوق بیمة اجتماعی روستاییان و عشایر بهوجود آمده است که شاید ناشی از پایینبودن سطح سواد این
افراد و ناآگاهی آنها دربارة قوانین بیمة اجتماعی روستاییان و عشایر باشد که با یافتههای آنجلینی و هیروس ()2004
تطابق دارد .با وجود این ،بیمة اجتماعی کشاورزان ،روستاییان و عشایر در منطقة مورد مطالعه در بین بیشتر افراد بیمهشده
موجب ارتقای امنیت اجتماعی و احساس تعلق شده است که با یافتههای رضوانی و دیگران ( )1393همخوانی دارد.
با توجه به نتایج تحقیق ،بیمة اجتماعی کشاورزان ،روستاییان و عشایر در روستاهای شهرستان بدره موجب
تأثیرگذاری و ارتقای امنیت اجتماعی ،احساس تعلق و کاهش مهاجرتهای روستایی شده است.
پیشنهادها
در راستای گسترش بیمة اجتماعی کشاورزان ،روستاییان و عشایر و تأثیرگذاری بیشتر آن در مناطق روستایی،
پیشنهادهایی به شرح زیر ارائه میشود:
 .1تالش برای در اولویت قرارگرفتن بیمه بهعنوان یکی از ضروریات زندگی روستایی با استفاده از ترویج مزایای آن؛
 .2شکستن فرهنگ خودمداری در میان روستاییان و کشاورزان؛
 .3افزایش تبلیغات مزایای بیمههای اجتماعی از طریق رسانههای جمعی؛
 .4افزایش تنوع خدمات به افراد بیمهشده مانند اعطای تسهیالت رفاهی و تخفیفات؛
 .5گسترش نوع خدمات مانند رعایت اصول مشتریمداری و تکریم ارباب رجوع؛
 .6استفاده از رهبران محلی (دهیاریها و شوراهای اسالمی روستا) برای گسترش نفوذ بیمة اجتماعی.

منابع
 .1آشوری ،داریوش ،1379 ،دانشنامة سیاسی ،چاپ اول ،انتشارات مروارید ،تهران.
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