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 چکیده 

اجتماعی حاکم برآن و همچنین داشتن سهم    –جامعه روستایی و عشایری ایران به واسطه وضعیت خاص اکولوژیک و اقتصادی  

می   26 مواجه  مخاطرات  انواع  با  جمعیت کشور،  از  در  درصدی  اجتماعی  بیمه  پوشش  اهمیت گسترش  و  این ضرورت  از  باشد، 

ماندگار   اجتماعی  راستای توسعه همه جانبه و  اهداف شکل گیری صندوق بیمه  از مهم ترین  مناطق روستایی، بارزتر خواهد بود. 

از نواحی  اجتماعی، کاهش فقر، محرومیت زدایی  کشاورزان، روستاییان و عشایر می توان به تالش در راستای گسترش عدالت 

طریق ارتقاء سطح امنیت اجتماعی و اقتصادی اشاره   روستایی، توسعه و آبادانی روستاها و ماندگاری جمعیت در نواحی روستایی از

نمود. موضوع پژوهش حاضر تبیین عوامل موثر بر عملکرد صندوق اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر در شهرستان سروآباد  

کشا می اجتماعی  بیمه  صندوق  بر  جغرافیایی  و  فرهنگی  اجتماعی،  اقتصادی،  عوامل  تاثیر  پژوهش  فرضیات  ورزان،  باشد.در 
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 .تری بر صندوق بیمه دارند( اثرگذاری پایین 2.62جغرافیایی)

 صندوق بیمه اجتماعی، کشاورزان، روستاییان،، شهرستان سروآباد  : گان کلیدی هواژ

 
 
 
 

 
  ghadermarzi@khu.ac.ir   Mail: -E                                                                                        :   نویسنده مسئول *

http://www.jget.ir/
mailto:ghadermarzi@khu.ac.ir


 1399،  7،  شماره  ...   چهارم   دوره    ، مهندسی جغرافیایی سرزمین                                                                                                                                                                         296

 

  مقدمه
و سعادت انسانهاست و  یستیبهز نیتام یعمده دولت ها براهای  از برنامه  یکی  معموال  ،استیدن  دییکه مورد تای  نظام رفاه اجتماع

 بر(. Zahedi,2009شود )یم یتلق یاجتماعهای استیس یاز اهداف عمده  یکی یآن در توسعه اجتماع ریبا توجه به نقش و تاث
نسانی، که الزمة اقداماتی در راه کاااهش نااابرابری و اساسی ا  ازهاییکردن ن  با هدف برآورده  یگذاری اجتماع  استی»س  اساس،  نیا

 ,Bradshaw) اجتماعی توجااه خااار دارد   نیآموزش، بهداشت، مسکن، اشتغال و تامهای استیبه س بهبود رفاه انسانی است،

از مسائل  یکی ها و عمده دولت هایاز هدف یجتماعبسط و گسترش عدالت ا  یدر راستا  یپرداختن به مقوله رفاه اجتماع(.  1972
و  جااادیخاادمات خااود را ا نیمختلااج جهااان مهمتاار یهاگردد و دولتیمحسوب م اجتماعی – یدر برنامه توسعه اقتصاد  یمحور

و  یاقتصاااد تیامن جادیا خانواده و جامعه، آرامش خاطر وعزت نفس در فرد، جادیو کارآمد با هدف ا  یقو  یتوسعه نظام رفاه اجتماع
 یو تحقاار عاادالت اجتماااع داریاا و توسااعه پا تحقاار رشااد یمناسااب باارا نااهیفااراهک کااردن زم ،یو فرهنگاا  یاساا یس ،یاجتماااع

اساات.  یتحقاار عاادالت اجتماااع یابزارها برا نیاز مهمتر یکی یاجتماع مهیب (.Massoud asl & Tayebi, 2009دانند)یم
رونااد کاااهش ناار  فقاار  و  دیتشااد ا راشااهر و روساات نیباا  یاقتصاد ینابرابر ،ییسالمندان روستا یبرا  یاجتماع  مهیفقدان پوشش ب

(. بیمة اجتماعی معموالً در پی حفظ درآمد افراد در براباار خ اار Shen & Williamson, 2010کند)یرا آهسته تر م ییروستا
خ ااار بیمااااری و ازکارافتاااادگی و خ اار بیکاااری اساات و نقااش روزافزوناای در اقتصاااد جهااانی ایفااا  پیری و مرگ فاارد اصاالی،

 (.Report of the Research Institute for Agricultural Planning and Economics, 2004کند)می
 هاادف بااا انتقالی های برنامه توصیج و برای است  اجتماعی  زندگی  در   تامین»  و    اطمینان»  از  برخورداری  اجتماعی  بیمه  مفهوم

 محسااوب بیمااه اصاالی ایااده مخاااطره کااردن سرشکن و  ادغام. رودمی کار  به  افراد  زندگی  چرخه  در  مخاطره  انواع  کاهش  یا  و   رفع 
 ,Harker and Huirne,199 Feldstein)است  افراد از زیادی تعداد روی پویش مخاطرات ترکیب مستلزم خود و  شودمی

 ساا   و  شاادید مصاارف سااقو  از جلااوگیری و  پوشش برای به روشی اجتماعی هایبیمه  بویژه  و   اجتماعی  تامین  اصل  ؛(.2004
 یا کارمند حقوق از که است ای بیمه دیگر، تعریفی در(. Abdoli,2005)  شودمی  مربو   افتادگی  کار  از  و   پیری  وراند  در  زندگی
 پرداخاات او  بااه خاادمت طول در حوادث، بروز و  بیماری  هنگام  در  یا  ازبازنشستگی  پس  و   شده  کسر  ماهیانه  منظک،  صورت  به  کارگر
 (.Hosseini Al- Musawi, 2013) گویندمی مستمری اص الحا آن  به که شودمی

 ویژه سیسااموندی نوزدهک به قرن اقتصاددانان  اجتماعی،  های  بیمه  گذاران  گردد و پایهباز می  19سابقه نظری این مفهوم به قرن  
 اصااول" عنااوان تحت معروفش کتاب هایی را م رح کردند. سیسموندی در  نظریه  که  هستند  فرانسوی  اقتصاددانان  ،  بورژوا  لئون  و 

 سااال بهترین و  جوانی ایام کارگران است، معتقد او .  داندمی  تضمین  نظریه  مبتنی بر  را  اجتماعی  های  بیمه  اساس  ،"اقتصاد  علک  زهتا
 خصااور بااه و  مختلج خ رات مقابل در خود کارفرمایان از دارند حر بنابراین کنند،می کار  کارفرمایان خود  برای  را  خود  عمر  های

. کاارد عنااوان اجتماعی همبستگی اصل را اجتماعی هایبیمه اساس نوزدهک قرن دوم نیمه در  بورژوا  ونلئ  .بخواهند  تضمین  بیکاری
 جامعااه و  ارتباطااات مدیون بردمی نفعی جامعه این در که هرکس  و   هستند  هک  با  متقابل  ارتبا   دارای  جامعه  یک  افراد  بود  معتقد  او 

 بیسااتک قاارن . درکند پیشرفت و  ببرد نفعی نیست قادر کس هیچ نیابد، سازمان اه فعالیت و  نکنند کار جامعه افراد  همه  تا  زیرا  است،
 احتیاج از رهایی را اجتماعی هایبیمه فلسفه و  اساس دانشمندان از ای عده. گرفت قرار  ای  تازه  اصول  بر  اجتماعی  های  بیمه  حقوق
 تقاضااا بااا متناسااب را خااود عرضااه یا تولید برنامه و  میزان معموالً تولیدکنندگان که بودند معتقد نظریه این طرفداران  .کردند  عنوان
 مساااوی تولیدشان هزینه حداقل که کنندمی استخدام نسبتی به را کار نیروی جمله  آن  از  و   تولید  عوامل  از  هریک  و   کنندمی  تنظیک

 .(Massoud asl, 2007 باشد ) فروش ارزش  با
 ،ییاز فقاار ماازمن روسااتا  یریشگیپ  ان،ییروستا  یبرا  یاقتصاد  تیامن  جادیتوان ایرا م  یاجتماع  یها  مهیب  جادیهدف ا  نیمهمتر

و  یکشاورز داتیکار در تول ویرین یبهره ور شیافزا ،ییمهک جامعه روستا یحفظ ارزش ها ،یدیدر روابط تول  یثبات اقتصاد  جادیا
 Report of the Research Institute for Agriculturalعنااوان کاارد) یبرعدالت اجتماااع یبه توسعه مبتن یابیدست

Planning and Economics, 2011 .)را که  ریو عشا انییروستا یاجتماع مهیصندوق ب یریتوان شکل گیراستا م نیا در
بااه شاامار آورد. در واقااع  نااهیزم نیاا در ا ینق ااه ع فاا  کرده اساات، تیشروع به فعال یمل لیتما نیبه منظور تحقر ا 1384از سال  
بااه  یشااتریبا آرامش خاطر ب انییکه روستا ستامکان را فراهک ساخته ا  نیا  ر،یو عشا  انییروستا  یاجتماع  مهیدر صندوق ب  تیعضو
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و  لیاا است و آنان بااا م یاریصندوق اخت نیدر ا تیحال، عضو نیبه کار و تالش بپردازند. با ا یافزون تر دیخود بنگرند و با ام  ندهیآ
، 1384 ل(. البتااه اگرچااه صااندوق مااذکور در ساااShafiezadeh et al., 2012) رناادیگیخودشان تحت پوشش قرار م اریاخت
 تیکارآمااد، در عماال، عضااو ییاجرا یسازوکارها یریعدم شکل گ و  ها  یاز کارگزار یضعج عملکرد برخ لیشد، اما به دل  سیتأس

 (. Villagers and nomads social insurance fund, 2007آغاز شد ) 1386صندوق  نیدر ا انییروستا
 26با داشتن سااهک  ن وریخار خود و هم اجتماعی – یو اقتصاد یکیاکولوژ تیبه واس ه وضع رانیا  یریو عشا  ییروستا  جامعه

و توسااعه روسااتا  یماناادگار یباارا یاجتماع  مهیشود که ضرورت گسترش بیکشور با انواع مخاطرات روبه رو م  تیاز جمع  یدرصد
توان اقتصادی آنها بااویژه در  کاهش ایاز فقر  یریجلوگ ریو عشا روستاییان کشاورزان، یراب مهیب  تیاهم  نیشتریبارزتر خواهد بود. ب

 جامعه است. نیدر ا زمان سالخوردگی، ازکارافتادگی و فوت سرپرست خانوار
 ژهیبااو ییشاااغالن روسااتا یشااغل تیاا همواره موضااوع امن ریچند دهه اخ  یط  رانیا  یو مهک در مورد روستاها  یمساله اساس  کی
از زمان شااروع بااه کااار در بخااش  ییمعنا که کشاورزان و شاغالن روستا نیبوده است. به ا  یو سالخوردگ  یریاورزان در زمان پکش
 یآنکااه در کارهااا بااه عنااوان شاااغالن بخااش هااا رغکیباشند و عل تیدرحال فعال  دیاعمر همواره ب  انیتا پا  یمختلج اقتصاد  یها

 نیاا ا و فوت برخااوردار نبااوده انااد. یاز کار افتادگ یمستمر ،یشغل یوند، از بازنشستگشیم یریصنعت و خدمات به کارگ  ،یکشاورز
 دیاا بااه ام یاز روستا به مناطر شهر اجرتمه یعامل مشوق برا کیروستاها و   کار در  یبرا  ز،یعامل سلب انگ  کیمسئله به عنوان  

 آن باشد موثر بوده است. ایو مزا مهیب یکه دارا یشغل افتنی
اشااتغال  یباارا ییهاتیمحدود یعیطب یهاشود و به لحاظ توانیکشور محسوب م یباد جزو مناطر محروم و مرزشهرستان سروآ

آنهااا  یهااا تیفعال شتریشوند که ب یشهرستان جزو کشاورزان خرده پا محسوب م نیکشاورزان ا  اغلب آن وجود دارد،ی در کشاورز
 یتوانااد بخشاا  یم مهیب ریاز طر یشغل تیامن نیلذا تام شوند.یمحسوب م ریبه حساب آمده و عمدتا فق  یشتیمع  یکشاورز  یبه نوع

و فوت بر  یاز کار افتادگ ،یدر زمان بازنشستگ مهیب یمستمر یایرا جبران نموده و بااستفاده از مزا  انییروستا  یهاتیاز فقرو محروم
 مااهیب نیاا ا ر،یو عشااا روسااتاییان کشاااورزان، یاعاجتم مهیب انیو نما ژهیو  یهاتیمز رغکیعل موثر واقع شود.  یاجتماع  یهااخصش

 نیبنااابرا نداشته است. یادیز یهاتیبرسد و عمال موفق یکشور نیانگیشهرستان سروآباد به م  یتاکنون نتوانسته است در روستاها
. ایاان د اسااتشهرسااتان سااروآبا ریو عشااا  انییروستا  ن،کشاورزا  یاجتماع  مهیعوامل موثر بر عملکرد ب  نییتب  یپژوهش حاضر در پ

 تحقیر به دنبال پاسخ این سوال است که عوامل موثر بر عملکرد بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر کدامند؟
م العات بسیاری در شرایط مختلج زمانی و مکانی با هدف شناسایی عوامل و یا بررساای بیمااه هااای اجتماااعی در ساا   جامعااه 

 ( برخی از تحقیقات اشاره شده است.1روستایی انجام گرفته است. در جدول)
یشرفته و چه در کشور هااای در حااال بررسی و توجه به تجربه کشورهای مختلج در زمینه تامین اجتماعی چه در کشورهای پ    

تواند نقش موثری در بهبود و تسریع تامین اجتماعی در کشور ما داشااته باشااد. بااه توسعه که در وضعیت مشابه ایران قرار دارند، می
ه دارای توان کشورهای دارای نظام بیمه ای و تامین اجتماعی روستایی را به دو دسته طبقه بندی نمود: کشورهایی کاا طور کلی می

دو نظام اجتماعی جداگانه برای بخش های شهری و روستایی هستند مانند: مکزیک، یونان و چین کشورهایی که نظااام بیمااه ای و 
دهند مانند کره جنااوبی و تامین اجتماعی آنها تمام افراد کشور اعک از جمعیت روستایی و شهری را تحت پوشش نظام واحد قرار می

ش مشخص شد که در میان نظرات م رح شده درباره بیمه اجتماعی اصول و تفسیر های مختلفی وجود دارد. هند با انجام این پژوه
که هر کدام از پژوهشگران بنا بر حوزه تخصصی خود عوامل مختلفی چون اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی را موثر بر بیمه اجتماااعی 

 مل مشترک به عوامل جغرافیایی توجه خواهیک داشت.مد نظر داده اند. که ما در این تحقیر عالوه بر این عوا
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 . برخی از سوابق مطالعاتی 1جدول

 نتایج نام تحقیق  محقق 

 و آنجلینیییی

 هیییییروس

2004 

 عوامل موثر برپذیرش بیمه در اقتصاد غیر رسمی اندونزی

 کشااورزان  و  بیماه  کاارگزار  غیردولتای  و  دولتی  مؤسسات  بین  اعتمادی  بی
 شده  منجر عرصه این در مشارکت به  طرف دو هر  ایلتم  عدم  و بوده  دوسویه
 ساوی از اجتمااعی بیمة پذیرش در هنجار  یک  مثابة  به  میلی  بی  این.  است

 دارد منفی تأثیر کشاورزان

 2006جیانگو 
بیمه اجتمااعی بازنشساتگی در حاال توساعه بارای ناواحی 

 روستایی چین

ان متااثر از مشخص کرد که پذیرش بیمه های اجتماعی در میاان روساتایی
تصورات سنتی و نیازمند فرآیند شناخت تدریجی در زمینه نوآوری ها و ارتقای  
منابع انسانی است. براین اساس، فرد در تصمیک گیری بارای پاذیرش بیماه 

 بسیار تحت تاثیر نظر دیگران قرار می گیرد.

 آشنایی با صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر 1389مرشدی 
وستاها، نبود امکانات زیرساخت ارتباطی در روستاها بارای جماع پراکندگی ر

آوری اطالعات و حر بیمه، نامشخص بودن درآمد روستاییان و نبود نهادهای 
 مجری را علت کندی گسترش بیمه اجتماعی روستاییان دانسته است.

شاافیعی زاده و 
 1391دیگران 

 هایروساتا در اجتمااعی بیماة سازی نهادینه بر  مؤثر  عوامل
 کبودرآهنگ شهرستان

 بارآورده راساتا، ایان در. دارد من قه س     در  متوس ی  مشروعیت  بیمه  این
 رضایت است ممکن  کارگزاران و  صندوق  سوی  از  گزاران  بیمه  انتظارات  شدن
 شود بیمه مشروعیت افزایش موجب و باشد داشته دنبال به را ها آن
 

 1394ابراهیمی 
عشاایر  و روستاییان جتماعیا بیمه ارزشیابی عملکرد صندوق

 آباد خرم شهرستان 

 های کمک به  وابستگی  کاهش  مالی،  امنیت  ایجاد  مانند  مهمی  بسیار  اثرات
 می اثرات، این در دقت باندکی.مهاجرت و.. به تمایل خیریه،کاهش  نهادهای

 از شادگان بیماه ارزیاابی بار توان می و این مواردچشمگیر که  برد  پی  توان
 باشند گذار تاثیر دوقصن فعالیت اثرات

پاسااااااابان و 
  1394همکاران 

 کشاااورزان، اجتماااعی بیمااه  صااندوق اثربخشاای عملکاارد
 (م لوب پوشش عدم دالیل بر تاکید با) عشایر و روستاییان

 و درک در هاک  مشاکل و کرده مختل را سیستک   که  است  مخاطب  تنها  این
 منظاور به  رهاییراهکا  برداشت  همین  با.است  بیمه  مزایای  و  بیمه  از  او  فهک 

 گردد می بر او سازی فرهنگ و مخاطب به ای بیمه پوشش افزایش

 1396ابارشی 
 توساعه در عشایر و کشاورزان،روستاییان اجتماعی بیمه  نقش
  ایران انسانی

 موجب تا شود ایجاد هدفمندی و موثر  مناسب، ای بیمه  پوشش  باید  بنابراین
 گردد کشور در رفاه افزایش و فقر کاهش

 1396جبرئیلی 
عنوان بررسی عوامل موثر بر عدم توسعه بیماه اجتمااعی در 

 میان روستاییان شهرستان بیجار  
هر اندازه نامناسب بودن شرایط اقتصادی توسط پاسخ گویان باالتر ارزیاابی 

 شده، عدم توسعه بیمه اجتماعی مشاغل باالتر خواهد بود

 1397آرمند 
 توساعه و  فقرزدایای  در  اجتمااعی  بیماه  سیاست  نقش  تبیین
 همدان شهرستان روستایی نواحی

در مقایسه میزان اثرات بیمه اجتماعی روستاییان در دیگاه بیمه گاذاران باه 
 ترتیب اثرات روانشناختی ، اجتماعی و اقتصادی دارای اولویت هستند.

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 . عوامل موثر بر بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر 2جدول
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 ماخذ شاخص ها و معیارها  عوامل

 
 

 اقتصادی 

 درآمد
  - ( 1394)ابراهیمی  -1389) )مرشدی،-(2005( )جابلونسکا،2004آنجلی هیروس،)

 ( 1397رمند،)آ -(1396( )ابارشی،1396جبرئیلی،)
 اشتغال

 استقالل مالی 
 بازده تولید 

 
 جغرافیایی 

 مخاطرات محی ی
 موقعیت و دسترسی ( 1391( )شفیعی و همکاران،1389)مرشدی،

 امکانات و خدمات

 
 

 فرهنگی 

 مذهب

 ( 1394)پاسبان و همکاران، -(1391)شفیعی و همکاران، -(2006)جاینگو،
 آداب و رسوم

 و اطالع رسانی تبلیغات

 حفظ شان و منزلت

 پذیرش و مقبولیت

 
 
 
 

 اجتماعی 

 اعتماد و اطمینان جامعه

( پاسبان و  1394)ابراهیمی، -(1391)شفیعی و همکاران، -(2004)آنجلی هیروس،
 ( 1397)آرمند، -( 1396جبرئیلی،  )-( 1394همکاران،

 امنیت اجتماعی

 مشارکت و همبستگی

 عدالت اجتماعی

 آگاهی و شناخت مردم

 آینده نگری

 روابط اجتماعی

 

 
 . مدل مفهومی تحقیق 1شکل
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   ژوهشروش پ
زمانی مق عی می  تحلیلی  -نوع تحقیر کاربردی و روش بررسی آن توصیفی        به   تحقیر  هایداده   کسب  نحوه  باشد. و از نظر 

  ساز   تصمیک  مراکز   از  که  خار  و   رسمی  هایداده   دوم  دسته  اسنادی،  و   ای  کتابخانه  اول  دسته:  است  شده  تقسیک  دسته   چهار
مثل ستاد مرکزی صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان،    های مرتبطداده   تولید  مراکز  و  استان و شهرستان  در  مسئول  ارگانهای  همچون

  ساکنین   و   مردم  خود  سوم  دسته.  شد  حاصل  ایران  آمار  صندوق در استان کردستان و مرکز  روستاییان و عشایر در تهران و مدیریت  
 چهارم  دسته  نهایت  در  و   گردید  آوری  جمع   نیاز  مورد  هایداده   نامه   پرسش  و   مصاحبه  روش  دو   به  آن  در  که  اند،   م العه  مورد  ناحیه
  های   داده  نهایی  پرسشنامه  اساس  بر  پایان  است. در  آمده  بدست  میدانی  مالحظات  و   عینی  مشاهدات  طریر  از  هاداده   آوری  جمع 
 گردید. قرار تحلیل و  تجزیه مورد SPSSبا استفاده از نرم افزار   و  آوری مع ج اصلی

و    11066تعداد  به  سروآباد  شهرستان  روستایی  خانوارهای  تحقیر  این  آماری  جامعه نفوس  عمومی  سرشماری  براساس  خانوار 
خاب نمونه مورد نظر درس   جامعه شد. به منظور انتتعیین  خانوار    371بر اساس کوکران  حجک نمونه    .باشد  می  1395مسکن سال  

روستایی شهرستان سروآباد از روش نمونه گیری احتمالی طبقه بندی شده، استفاده گردید. بدینگونه که از هر بخش و دهستان،  
ر  روستاها را بر اساس طبقه بندی خانوار به صورت پراکنده انتخاب شدند. همچنین تعداد پرسشنامه برای همه کارگزاران صندوق د

مجموع   در  است.  شده  تکمیل  و  تهیه  است.  126شهرستان  شده  پر  روستا  در  مردم  توسط  آزمون    پرسشنامه  اساس    KMOبر 
 گردد.بوده است. بنابراین پایایی پرسشنامه تایید می  80/0ضریب آلفای کرونبا  بدست آمده برابر با 

 . آزمون کرونباخ برای پایایی ابزارهای سنجش 3جدول

 آلفای کرونباخ  گویه ها  عوامل

 0/ 805 5 اقتصادی 

 0/ 800 11 فرهنگی 

 0/ 801 14 اجتماعی 

 0/ 806 6 جغرافیایی 

 0/ 807 کل 
 
 
 
 
 

807 /0 

 

 رضیه تحقیقف
مهمترین عوامل موثر بر عملکرد بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر در شهرستان سروآباد به ترتیب عواماال اقتصااادی،  

 .فیایی هستندفرهنگی، اجتماعی و جغرا

 قلمرو جغرافیایی پژوهش

شهرسااتان بااا  ایاان. اساات کردسااتان اسااتان غاارب  های  شهرستان  از  یکی  که  باشدمی  سروآباد  شهرستان  پژوهش  این  محدوده 
 شهرسااتان بااا شاارق ساامت مریااوان، از شهرسااتان با  شمال  سمت  عراق، از  کشور  با  غرب  طرف  از  کیلومتر مربع   4/1168مساحت  
 و  درجااه 35 تا دقیقه 3 و  درجه 35 در سروآباد شهرستان. باشدمی مرز هک کرمانشاه استان با غرب جنوب و  جنوب طرف از و   سنندج

 سااروآباد شهرسااتان مساااحت. اساات گرفتااه قاارار شرقی طول درجه 43 درجه 46 تا دقیقه 4 و  درجه 46 و  شمالی عرض دقیقه  25
 هااای نااام بااه بخااش دو  دارای شهرستان  این(  4)  جدول  با  م ابر(.  1390  کردستان،  استانداری)است  شده  ذکر  مربع   کیلومتر1053
 روسااتاهای مکااان، شده، تخلیه روستاهای احتساب با آبادی، 82 این از. باشد می آبادی  82و   دهستان  8  شهر،  دو   مرکزی،  و   اورامان
 ماای روسااتا 74 بااه مانااده باااقی ستاهایرو  تعداد شهر، با شده ترکیب روستاهای و  عراقی پناهندگان های اردوگاه خانوار، 5 از  کمتر
روستا سااکونت دارد  74درصد از این جمعیت در  5/81نفر را در خود جای داده است که   44940این شهرستان جمعیتی حدود    .رسد

(Results of the General Census of Population and Housing,2016.) 
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 های شهرستان به تفکیک دهستان . تعداد آبادی 4جدول

 نام دهستان  شهرستان/بخش 
 تعداد آبادی 

 خالی از سکنه دارای سکنه جمع

 5 77 82 - سروآباد 

 اورامان 
 1 5 6 اورامان 

 1 9 10 شالیار 

 مرکزی 

 0 6 6 پایگالن 

 0 13 13 رزآب 

 2 17 19 ژریژه 

 1 13 14 کوساالن 

 0 9 9 دزلی 

 0 5 5 بیساران 

 

 
 ه مورد مطالعه.  نقشه موقعیت نسبی منطق2شکل

   و بحث هایافته
 های آماری تحلیل

اثربخشی عوامل اقتصادی بر عملکرد صندوق بیمییه اجتمییاعی کشییاورزان، روسییتاییان و عشییایر در 

 روستاهای مورد مطالعه
زشاای های پاانج ارهای پرسشنامه به صااورت گویااهشود. باتوجه به این گویهدر جدول نتایج آزمون میانگین متغییرها مشاهده می

قاارار بگیاارد وضااعیت  1 – 33/2ها به یک سوال در فاصااله طراحی شده است. تفسیر سواالت زیر انجام گرفت: اگر میانگین پاسخ

 باشد.دارای وضعیت م لوب می 67/3 – 5نسبتا م لوب و در فاصله  34/2 – 66/3نام لوب، در فاصله 

مرتبط با عوامل اقتصادی نشان داد که میانگین کاال مجمااوع نماارات  نتایج حاصل از تحقیر در راب ه با اولویت بندی متغییرهای
باالترین اولویاات )م لااوب( و  10/4بود. همچنین نتایج نشان داد، تاثیر درآمد مردم روستا برصندوق با میانگین   21/2متغییرها برابر  
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(. طبر نظر پرسااش شااوندگان در بیشااتر   5ل  اند)جدو دارای کک ترین اولویت )نام لوب( بوده  92/1کاهش فقر در روستا با میانگین
 ثباتی درآمد اصلی ترین عامل اقتصادی موثر بر عضویت مردم در صندوق بیمه است.مواقع کمبود و بی

 1399میزان تاثیرگذاری عوامل اقتصادی بر عملکرد صندوق بیمه اجتماعی در روستاهای مورد مطالعه . 5جدول 

 یانگین م  میزان تاثیرگذاری  متغییرها ردیف

 

انحراف  

 معیار

 

 خیلی زیاد  زیاد متوسط کم  خیلی کم 
 - - 10/4 5/32 3/22 - - تاثیردرآمد مردم روستا بر صندوق  1

 3/18 7/4 14/3 1/7 1/42 3/18 7/4 ناتوانی    کاهش نیازمالی به فرزندان درپیری 2
 2/49 8/23 03/2 - 27 2/49 8/23 کاهش شکاف و نابرابری درآمد  3
 7/43 5/32 92/1 - 23 7/43 5/32 اهش فقردر روستا ک 4
 6/47 4/21 10/2 - 31 6/47 4/21 تعادل بین درآمد و هزینه زندگی  5

 77/0 65/2  میانگین کل 

اثربخشی عوامل فرهنگی بر عملکرد صندوق بیمییه اجتمییاعی کشییاورزان، روسییتاییان و عشییایر در 

 روستاهای مورد مطالعه

های مرتبط با عوامل فرهنگی نشان داد که میااانگین کاال مجمااوع نماارات بندی متغییرر راب ه با اولویتنتایج حاصل از تحقیر د
باااالترین اولویاات )نساابتا  59/3بود. همچنین نتایج نشان داد نقش کارگزاران در آگاهی مردم روستا با میانگین  13/3متغییرها برابر  

(. با توجه به 6دارای کمترین اولویت)نسبتا م لوب( بوده اند) جدول39/2یانگین م لوب(و تاثیر آداب و رسوم بر عملکرد صندوق با م
نظر پرسش شوندگان تبلیغ و اطالع رسانی دهیارها و کارگزاران بیشترین تاثیر را بر شناساندن صندوق بیمااه در بااین مااردم روسااتا 

 دانندداشته است و روحانیون محلی استفاده از بیمه ها را حرام می

 1399مورد مطالعه  ی در روستاها یاجتماع مهیبر عملکرد صندوق بفرهنگی عوامل   یرگذاریتاث زان یم  .6جدول

 میانگین  میزان تاثیرگذاری  متغییرها ردیف

 

انحراف  

 معیار

 

 خیلی زیاد  زیاد متوسط کم  خیلی کم 

 7/12 4/2 4/17 5/36 31 7/12 4/2 تبلیغ واطالع رسانی شوراها، دهیار   1
 6/28 9/11 2/3 19 3/37 6/28 9/11 عقاید مذهبی برعملکرد صندوق بیمه تاثیر 2
 1/11 4 7/16 9/38 3/29 1/11 4 میزان تبلیغات و اطالع رسانی صندوق  3
 2/30 5/13 4 2/18 1/34 2/30 5/13 تاثیر اطالع رسانی صداوسیما  4

 4/13 4/2 1/15 1/38 31 4/13 4/2 تاثیر مدیران محلی در معرفی صندوق  5
 3/34 6/4 - 19 1/42 3/34 6/4 اطالع از مزایا و فواید صندوق  6
 6/20 4 1/7 27 3/41 6/20 4 میزان آشنایی با صندوق  7
نقش کارگزاران درآگاهی مردم روستا    8

 صندوق 
- 7/8 9/38 3/37 1/15 - 7/8 

 1/34 3/18 - 5/9 1/38 1/34 3/18 تاثیر آداب و رسوم بر عملکرد صندوق  9
کاهش نگرانی خانواده پس ازفوت افراد بیمه   10

 شده
6/1 3/22 2/30 7/31 2/14 6/1 3/22 

 23 6/1 7/12 4/25 3/37 23 6/1 افزایش اعتماد به نفس و عزت نفس مردم  11
 96/0 13/3  میانگین کل 
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اثربخشی عوامل اجتماعی بر عملکرد صندوق بیمییه اجتمییاعی کشییاورزان، روسییتاییان و عشییایر در 

 اهای مورد مطالعهروست

های مرتبط با عوامل اجتماعی نشان داد که میااانگین کاال مجمااوع نماارات بندی متغییرنتایج حاصل از تحقیر در راب ه با اولویت
باااالترین اولویاات و کاااهش  79/3ان داد کمک صااندوق در دوران پیااری بااا میااانگین بود. همچنین نتایج نش  14/3متغییرها برابر  

(. با توجه به نظرات پرسش شااوندگان بیشااتر مااردم بااه  7پایین ترین اولویت را نشان داد)جدول  93/1مهاجرت به شهر با میانگین  
 اند.دهدالیل تضمین آینده و ترس از پیری و از کارافتادگی در آینده عضو صندوق بیمه ش

 1399مورد مطالعه  یدر روستاها   ی اجتماع مه یبر عملکرد صندوق ب اجتماعی عوامل   یرگذار یتاث  زانیم.  7جدول

 میانگین  میزان تاثیرگذاری  متغییرها ردیف

 

انحراف  

 معیار

 

 خیلی زیاد  زیاد متوسط کم  خیلی کم 
 9/15 - 4/17 3/37 4/29 9/15 - توانمندی کارگزاران دررسیدگی امور بیمه  1

 2/30 1/11 3/2 3/14 1/42 2/30 1/11 تاثیر بیمه بر کیفیت زندگی   2
 27 6/1 8/0 19 6/51 27 6/1 رضایت از پرداخت حر بیمه خود 3
 9/11 8/0 5/9 31 8/46 9/11 8/0 اطمینان به تعهدات صندوق بیمه  4
 5/17 6/1 8/4 3/26 50 5/17 6/1 عمل کردن به تعهدات در قبال شما  5
 27 8/4 - 6/20 6/47 27 8/4 برآورد کردن انتظارات شما توسط صندوق  6
 1/15 4/2 6/5 5/32 4/44 1/15 4/2 اعتماد به پرداخت بیمه در مواقع ضروری  7

 5/13 6/1 3/18 31 6/35 5/13 6/1 تضمین آینده و کاهش نگرانی از آینده  8
 2/45 7/31 8/0 - 3/22 2/45 7/31 کاهش مهاجرت به شهر  9
 3/18 4/2 9/11 1/34 3/33 3/18 4/2 افزایش اعتماد   10
 3/6 6/1 4/21 3/45 4/25 3/6 6/1 کمک صندوق در دوران پیری  11
 9/15 - 3/10 1/38 7/35 9/15 - کاهش خ رات پیش روی زندگی  12
 9/15 2/3 5/13 1/34 3/33 9/15 2/3 ارتبا  چهره به چهره کارگزران صندوق  13

14 
 
 

 8/27 6/5 4 1/22 5/40 8/27 6/5 د کردن زنان  توانمن
 91/0 14/3  میانگین کل 

اثربخشی عوامل جغرافیایی بر عملکرد صندوق بیمه اجتماعی کشییاورزان، روسییتاییان و عشییایر در 

 روستاهای مورد مطالعه

داد که میانگین کل مجموع نمرات بندی متغییرهای مرتبط با عوامل جغرافیایی نشان نتایج حاصل از تحقیر در راب ه با اولویت   
باالترین اولویاات و  46/3بود. همچنین نتایج نشان داد رضایت از نحوه دسترسی به دفتر کارگزاری با میانگین   62/2متغییرها برابر   

بااا توجااه بااه (. کااه 8اند)جاادولپایین ترین اولویت را نشان داده17/2تاثیر صعب العبور بودن روستاها برعملکرد صندوق با میانگین 
 نظرات پرسش شوندگان دسترسی به کارگزاری نسبتا خوب است اما باز نیاز به رسیدگی بیشتر در این زمینه وجود دارد.

 

 

 

 

 

 

 1399مورد مطالعه  یدر روستاها  یاجتماع مهیبر عملکرد صندوق ب جغرافیایی عوامل  یرگذاریتاث زان یم . 8جدول
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 میانگین  میزان تاثیرگذاری  متغییرها  ردیج 
 

حراف  ان
 معیار 
 

 خیلی زیاد  زیاد متوسط  کک  خیلی کک 
 5/9 8/0 1/11 9/34 7/43 5/9 8/0 رضایت ازنحوه دسترسی به دفترکارگزاری  1
 19 4 2/3 7/35 1/38 19 4 رضایت از خدمات غیرحضوری صندوق  2
 5/32 8/19 - 8/12 9/34 5/32 8/19 تاثیر فاصله کارگزاری بر بیمه شدن مردم  3
 5/32 8/19 - 9/7 8/39 5/32 8/19 شدن تحت تاثیرجاده ارتباطی  بیمه 4
 9/38 4/25 - 3/6 4/29 9/38 4/25 تاثیرصعب العبور بودن روستاها  5

 6/33 4/26 - 8 32 6/33 4/26 حمایت صندوق در زمان بحران  6
میانگین  
 کل 

 62/2 89/0 

از دیییدگاه کییارگزاران شهرسییتان عملکرد صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روسییتاییان و عشییایر  

 سروآباد  

رسانی و دسترسی مناسب داوطلبان برای  صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر به منظور تسهیل در امر خدمات  
یریت مندی از بیمه اجتماعی، اقدام به تاسیس کارگزاری در سکونتگاه روستایی و شهری در استان های کشور نموده است. مدبهره

می تشکیل  را  صندوق  سازمانی  س    کارگزاران  و  استانی  مدیران  ارتبا  صندوق،  صندوق  شدگان  بیمه  و  مخاطبین  با  دهندکه 
و حضور در همایش های هر ماه، یک جلسه آموزش می بینند. وظایج  مستقیک و غیر مستقیک دارند. کارگزاران به صورت آنالین 

باشد. که برای شناساندن صندوق به مردم روستا  ی از مزایای صندوق برای بیمه شدگان میمهک کارگزاران تبلیغات و اطالع رسان 
 کارگزارن باید اهداف صندوق و فعالیت کارگزاری را در اولویت بگذارد.  

براساس روش تحقیر پرسشنامه ای توسط کارگزاران تکمیل شده که در آن عواملی که بر پذیرش و عدم پذیرش بیمه توسط  
دهد که باشد، اشاره شده است. نتایج به دست آمده مهمترین عوامل بازدارنده برای جذب مخاطب را نشان مین موثر میمخاطبی
 شامل:

 نداشتن دفترچه بیمه خدمات درمانی و مراکز درمان مشابه تامین اجتماعی  -
 نامناسب بودن شیوه های اطالع رسانی و تبلیغات  -
 باال بودن سن بازنشستگی -
 ور غیر شرعی بودن بیمه تص - 
 عدم برخورداری از بیمه بیکاری - 
 عدم وجود قانون در خصور برخورداری از سنوات مربو  به دوران خدمت سربازی - 
 شفاف نبودن قوانین و مقررات مربو  به از کارافتادگی -
 باشد. پایین بودن میزان حمایت از کارگزاران و کک توجهی به آنان  می -

ک دیدگاه  اطالع  از  عشایر  و  روستاییان  کشاورزان،  اجتماعی  بیمه  صندوق  به  مخاطبین  جذب  در  که  عواملی  مهمترین  ارگزاران 
رسانی و تبلیغات، امنیت شغلی کارگزاران، ثبات در قوانین و مقررات اعالم شده، همکاری رهبران مذهبی در اعتماد سازی مردم، 

ری از دفترچه خدمات درمانی و عمل به تعهدات اعالم شده می باشد. توجه به این  تامین امکانات مناسب برای کارگزاران، برخوردا
نکته ضروری است که شر  ثبت نام و استفاده از مزایای صندوق، آگاهی یافتن از آن و دانستن شرایط و خدمات است. بنابراین 

ن تا حدودی به درستی انجام گرفته است. با این  اطالع رسانی و تبلیغات از اهداف اولیه و اساسی صندوق است که در این شهرستا
وصج، دور از انتظار نیست که از دیدگاه بیمه شدگان، عملکرد صندوق خوب باشد. با این وجود از نظر کارگزاران، صندوق بیمه در  

ودیت س   برای این من قه محدودیت هاو مشکالتی چون نداشتن بیمه درمانی و بیکاری برای مردم، سن باالی بازنشستگی، محد 
 پرداخت حر بیمه، مشکالتی در پرداخت مستمری و انتقال سوابر وجود دارد.
و مخاطب می بین صندوق  ارتباطی  اصلی  حلقه  کارگزاران  که  آنجایی  در از  کارگزاران  خواسته های  و  نیازها  در خصور  باشد 

ی کارگزاران به عنوان افرادی که نقش اصلی در  جهت افزایش ضریب پوشش بیمه ای سوال گردید. توجه به خواسته ها و نیازها
باشد. داشتن انگیزه در  کنند، حائز اهمیت می جهت فرایندها، اطالع رسانی، جذب و حفظ مخاطبان صندوق بیمه اجتماعی ایفا می
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زاران، پرداخت هزینه  بین کارگزارها از اهمیت باالیی برخوردار است. باتوجه به نداشتن امکانات و تسهیالتی چون مکانی برای کارگ
ها و اینترنت کک سرعت بخصور در روستاهای کرجی، نوین،  ایاب و ذهاب از سوی صندوق، حقوق ثابت، آماده نبودن زیرساخت 

ها را از عملکرد خوب  شود.که کارگزاریعباس آباد، فراهک نکردن وسایل چاپگر و اسکنر به کارگزاران، باعث انگیزه پایین آنها می
توانند نقش موثری در رند.کارگزاری هایی که دارای مکان مناسب و ثابت نیستند و امکانات الزم را در اختیار ندارند، نمیداباز می

توان در راستای بهبود عملکرد   این زمینه داشته باشند. در مجموع می توان گفت با ایجاد انگیزه و ارائه خدمات به کارگزاران می
 ن آن گام برداشت.صندوق و تحقر اهداف گوناگو

توان گفت از نظر کارگزاران عواملی چون ایجاد حس تعلر در روستاییان، فرهنگ سازی بیمه، افزایش مستمری حداقل در کل می
درس   باال ، خرید سربازی و اضافه کردن به سوابر بیمه، آزاد بودن س   پرداخت بیمه، تهیه دفترچه بیمه درمانی، تبلیغ صحی  و  

نی نبودن روند صدور کارت، واگذاری صدور کارت به کارگزار، واگذاری انتقال سوابر به کارگزار و حضور روسای باالتر  مناسب، طوال
 در روستاها و شنیدن بیان مشکالت مردم روستا به حفظ و ماندگاری بیمه شدگان صندوق تاثیر دارد.

ستان بوده  درصدی از کل بیمه شدگان استان کرد  8/9ک  عضو تحت پوشش بیمه اجتماعی، دارای سه  6500شهرستان سروآباد با  
توان گفت عوامل فرهنگی و اجتماعی بیشترین تاثیر را برعملکرد صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان،  می  (9است. با توجه به )جدول

رافیایی بیشترین تاثیر را در روستاییان و عشایر در دهستان بیساران، عوامل اقتصادی بیشترین تاثیر را در دهستان ژریژه و عوامل جغ
 دهستان اورامان داشته است.

 و دهستان ها میانگین عوامل موثر بر عملکرد صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان،روستاییان و عشایر به تفکیک روستا .9جدول

 

 دهستان 

 

 روستا 

 جغرافیایی  اجتماعی فرهنگی  اقتصادی 
میانگین  

 روستا 
میانگین  
 دهستان 

میانگین  
 روستا 

میانگین  
 دهستان 

میانگین  
 روستا 

میانگین  
 دهستان 

میانگین  
 روستا 

میانگین  
 دهستان 

 37/3 60/3 59/2 73/2 کماله  اورامان 
 

20/3 25/3 05/3 96/2 
 88/2 30/3 51/3 46/2 ویسیان 

 شالیار 
 

 33/2 50/2 22/3 02/3 81/2 90/2 73/2 66/2 بلبر

 16/2 42/3 72/2 80/2 عباس آباد 

 
 زاب ر

  47/2 73/2 54/2 گوشخانی 
73/2 

92/2   
99/2 

15/2   
 17/2 29/3 09/3 09/3 خانقاه  38/2

 83/2 77/2 63/2 56/2 کرآباد 

 پایگالن 
 

 67/2 70/2 14/3 05/3 02/3 75/2 56/2 60/2 آریان 
 64/2 23/3 30/3 53/2 چشمی در 

 
 کوساالن 

   23/3 67/2 50/2 قلعه جی 
16/3 
 

03/3   
07/3 

50/2   
 55/2 18/3 14/3 81/2 درکی  55/2

 61/2 01/3 13/3 70/2 تفلی

 
 دزلی 

   36/2 57/2 50/2 ذلکه
94/2 

46/2   
97/2 

66/2   
 73/2 24/3 25/3 74/2 دزلی  66/2

 60/2 27/3 21/3 48/2 دمیو 

 87/2 00/3 62/3 64/3 06/3 09/3 90/2 80/2 تفین  ژریژه 
 75/2 60/3 04/3 00/3 روار 

 67/2 94/2 50/3 40/3 85/3 75/3 75/2 60/2 هرسین  بیساران 
 41/2 60/3 95/3 90/2 یوژنان 

 

 

 آزمون فرضیه 
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مهمترین عوامل موثر بر عملکرد بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر در شهرستان سروآباد به ترتیب عوامل اقتصادی،  

تک نمونه ای استفاده شده است. با توجه به    tبه منظور بررسی فرضیه پژوهش از آزمون  .  جتماعی و جغرافیایی هستندفرهنگی، ا
آزمون مشاهده می این  از  آمده  و عدد  نتایج بدست  جغرافیایی  و  اقتصادی  فرهنگی،  اجتماعی،  میانگین عوامل  بین  که  در    3شود 

شود. اثرات عوامل اجتماعی و فرهنگی بر صندوق بیمه اجتماعی  فرض صفر رد میتفاوت معناداری مشاهده و    %95س   اطمینان  
اند. با توجه به فاصله  در حد باالتر از متوسط بوده است در مقابل میانگین عوامل اقتصادی و جغرافیایی پایین تر از حد متوسط داشته 

یایی هک بر عملکرد صندوق بیمه اجتماعی تاثیر داشته اما در کک میانگین متغییرها نسبت به میانگین آماری عوامل اقتصادی و جغراف
 مقایسه یا عوامل اجتماعی و فرهنگی تاثیر کمتری دارند. 

 برای عوامل تبیین کننده فرضیه  tآزمون . 10جدول

 عوامل

3استاندارد آزمون:   

 
t 

درجه 

 آزادی

معناداری     

 )دو دامنه( 

تفاوت   

 میانگین 

 % 95فاصله اطمینان تا 
 باال پایین 

 04/0 04/0 13/0 / 002 125 10/3 فرهنگی 

 07/0 07/0 14/0 / 000 125 94/3 اجتماعی 
 -40/0 -40/0 -34/0 / 000 125 -98/10 اقتصادی 
 -44/0 -44/0 -37/0 / 000 125 -19/10 جغرافیایی 

    گیرینتیجه
بر می در  را  تسهیالت  و  خدمات  از  وسیعی  اجتماعی، طیج  حمایت  برقراری  گیرنظام  زدایی،  محرومیت  همچون  اهدافی  که  د 

را دنبال می فقرزدا  و سیاست های  رفاه عمومی  اجتماعی،  به عنوان سیستمی عدالت  اجتماعی  تامین  نظام،  این  در چارچوب  کند. 
یا پیش بینی نشده جامع، آحاد جامعه بویژه اقشار آسیب پذیر را در برابر حوادث طبیعی و تغییرات اقتصادی و اجتماعی مورد انتظار  

کند. ساکنین روستایی، به دلیل شرایط ویژه معیشتی، پایین بودن س   درآمدی و آسیب پذیری فعالیت های اقتصادی حمایت می
و  اقتصادی  امنیت  باید  خدمات  این  هستند.  ای  بیمه  خدمات  از  مندی  بهره  نیازمند  دیگری،  اجتماعی  گروه  هر  از  بیشتر  ها،  آن 

تا حدودی تامین نماید. تحقر امنیت اجتماعی نیازمند مشارکت جمعی است که از طریر آگاهی بخشی و افزایش اجتماعی آنها را  
 .شودشناخت مردم از مزایای تحت پوشش قرار گرفتن بیمه اجتماعی محقر می

یر شهرستان سروآباد  در این پژوهش این سوال م رح شد که، عوامل موثر بر عملکرد بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشا
هایی که در من قه مورد م العه به عمل آمد،  ها و تحلیل آنها و با بررسیهای پرسشنامه کدامند؟ در نتایج حاصل از استخراج داده

مشخص شد که بیشترین تاثیر را به ترتیب عوامل اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و جغرافیایی را بر عملکرد صندوق بیمه اجتماعی  
 ان، روستاییان و عشایر را در شهرستان سروآباد دارد. کشاورز

دهد که میان عوامل اقتصادی و عملکرد صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر  نتایج حاصل از تحقیر نشان می
ه با توجه به س   درآمد  راب ه معناداری وجود دارد. درآمد نقش بسیار مهک و تعیین کننده در عملکرد صندوق بیمه دارد. صندوق بیم

شخص بیمه شده حر بیمه پرداختی را تعیین کرده است. صندوق بیمه تاثیری بسزایی بر کاهش فقر، نابرابری درآمد نداشته است 
( 1396اما تاحدودی توانسته نیاز مالی به فرزندان را در زمان پیری برای بیمه شدگان کاهش دهد. این نتایج با یافته های جبرئیلی )

 ( همسو نبوده است.1396( و ابارشی )1394( همسو بوده است. و با یافته های ابراهیمی )1397و آرمند )
دهد که میان عوامل فرهنگی و عملکرد صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر  نتایج حاصل از تحقیر نشان می

گزاران، معتمدین و مدیران محلی) دهیارها و شوراها( نقش بسیار باالیی  راب ه معناداری وجود دارد. تبلیغ و اطالع رسانی توسط کار
رود. اما حمایت دولت از کارگزاران و مدیران  در جذب مردم روستا به صندوق بیمه دارد و آگاهی آن ها نسبت به صندوق باال می

نه ملی به بهتر شدن عملکرد صندوق کمک بکند.  محلی بسیار کک است و دولت باید با استفاده از ایجاد انگیزه در کارگزاران و رسا
در بیشتر روستاهای مورد م العه روحانیون به دالیل مذهبی بیمه را حرام می دانند که خود موجب تاثیر منفی بر پذیرش صندوق  

و بوده است. و با  همس(،1391شفیعی زاده و دیگران )  ( و 2006شود. این نتایج با یافته های جیانگو )بیمه در بین مردم روستا می
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 ( همسو نبوده است.1396یافته های پاسبان و همکاران )
دهد که میان عوامل اجتماعی و عملکرد صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر  نتایج حاصل از تحقیر نشان می

و   آینده  شدن  تضمین  دالیل  به  من قه  این  روستاییان  بیشتر  دارد.  وجود  معناداری  و  راب ه  پیری  زمان  در  مالی  پشتوانه  داشتن 
ازکارفتادگی برای خود و خانواده عضو صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر شده اند. کارگزاران با ارتبا  چهره به  

برای    کنند. صندوق بیمه موجب افزایش امیدچهره و صمیمی اعتماد روستاییان را برای عضویت و پذیرش صندوق بیمه جلب می
شود. در این من قه اما صندوق بیمه نتوانسته بر روند مهاجرت به شهر اثر مثبت داشته آینده، اعتماد مردم به صندوق و دولت می

( همسو بوده است. و با یافته های آنجلینی و هیروس  1397و آرمند )(  1391باشد. این نتایج با یافته های شفیعی زاده و دیگران )
 ( همسو نبوده است.1394ی )( و ابراهیم2004)

دهد که میان عوامل جغرافیایی و عملکرد صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر  نتایج حاصل از تحقیر نشان می
حضوری  غیر  و  حضوری  خدمات  ارائه  کارگزارن،  دفتر  به  دسترسی  نحوه  از  روستا  مردم  خوشبختانه  دارد.  وجود  معناداری  راب ه 

رضا های  صندوق  زیرساخت  بودن،  العبور  صعب  و  کنند  می  مراجعه  روستا  به  کارگزاران  خود  روستاها  دربیشتر  داشتند.  کامل  یت 
در بعضی   اینترنتی  و مشکالت  ها  کارگزاری  دفتر  در  امکانات خوب  نبود  آمد،  و  زیاد رفت  هزینه  ها،  جاده  ارتباطی ضعیج چون 

می کارگزاران  بهتر  خدمات  از  مانع  محی ی  شود.روستاها  های  بحران  بر  بسزایی  و  مثبت  تاثیر  زیاد  بیمه  صندوق  من قه  این  در 
 ( همسو بوده است.1392( و ورمزیاری )1389(، مرشدی )2001نگذاشته است. این نتایج با یافته های تیان و لی )

تماعی کشاورزان، روستاییان  با توجه به بررسی عوامل اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و جغرافیایی موثر بر عملکرد صندوق بیمه اج
و بهبود عملکرد صندوق در شهرستان سروآباد پرداخته  و عشایر، به ارائه راهکارها و پیشنهادهایی در راستای رفع موانع پیش رو 

 خواهد شد. 
درمانی به   هماهنگ شدن صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر با سازمان بیمه سالمت ایران برای ارائه خدمات -1

 بیمه شدگان این صندوق 
 های مثبت های تشویقی و تبعیضافزایش میزان انگیزه و اشتیاق کاری کارگزاران از طریر روش -2
 کاهش سن بازنشستگی -3
 هاامکان انتقال سوابر بیمه های اجتماعی این صندوق با سایر بیمه -4
 تعیین کارمزد با توجه به مسافت و دسترسی به روستا -5
 ایجاد مارکت و نگرش مثبت در میان رهبران مذهبی و روحانیون اهل سنت در راب ه با صندوق  -6
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