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 چكيده

اجتمـاعي روسـتاييان و    ةهاي اخير از طريق صندوق بيم شكل عملي در سال اجتماعي روستاييان در ايران بهبيمة 

عشاير به اجرا درآمده است. البته استفادة همگاني از بيمة اجتمـاعي مسـتلزم نهادينـه شـدن آن اسـت كـه خـود        

بودجه و ديگر اقـدامات گسـترده    گذاري مناسب، اختصاص زمان و مستلزم به وجود آمدن عادات رفتاري، سياست

سـازي بيمـة    پيمايشي، شناسايي عوامل مؤثر بر نهادينه -براي پايدار شدن آن است. هدف از اين پژوهش توصيفي

يافته  ها با استفاده از پرسشنامه از طريق مصاحبة ساخت اجتماعي در روستاييان شهرستان كبودرآهنگ است. داده

هاي توصـيفي و همچنـين روش    دآوري گرديد. براي تجزيه و تحليل اطالعات از آمارهگزاران گر نفر از بيمه 320با 

سـازي بيمـة اجتمـاعي را در     تحليل عاملي استفاده شد. نتايج تحقيق مشخص ساخت كه عوامل مؤثر بـر نهادينـه  

بنـدي   اجتماعي و تنظيمـي دسـته   –هنجاري، فرهنگي –توان در قالب سه عامل شناختي منطقه مورد مطالعه مي

هاي تحقيق، پيشنهاد شد كه صندوق بيمة اجتماعي روستاييان به ايجاد آگاهي در ارباب رجوع  كرد. بر اساس يافته

رساني مناسب و فراگير را  ها و توان فني كارگزاران، بستر اطالع گيري از ظرفيت گستردة رسانه توجه كند و با بهره

 براي جامعة روستايي فراهم سازد. 
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 مقدمه

زمان با فرايند جهاني شدن، رويكردهاي اجتماعي توسعه نيز اهميت بيشـتري   هم 1990در دهة 

توجـه مسـئوالن بـيش از پـيش بـه       1995يافتند و با برپايي اجالس جهاني كپنهـاك در سـال   

). در ايـن اجـالس بـر حمايـت از     4، 1385توسعة اجتماعي معطوف گرديد (قـانعي راد،  مفهوم 

. مـردم در آسـتانة   (United nations, 2000) پذير كشورهاي عضو تأكيد شد اقشار فقير و آسيب

كنـون   شدند كه دولتمردان تاها و نيازهايي مواجه مي تدريج با پديده ويكم به ورود به قرن بيست

هـايي چـون   پديـده  انـد  ). از ايـن دسـت  57، 1382به آن نكرده بودند (رشـيدي،   توجه چنداني

خانمان، فقير، و همچنين وقوع حوادثي كه مرگ  افزايش تعداد افراد سالخورده، معلول، بيكار، بي

هـا و تمهيـدات    آور خانواده را به همراه داشت و معضالت فراوان ديگري كـه اتخـاذ سياسـت    نان

هاي ايمني غيررسمي يـا   نمود. اگرچه بازارهاي مالي و شبكه ناپذير مي جتناب رفاهي و تأميني را

هايي هستند كه به شكل سنتي و خودجوش در  تمهيدات و استراتژي  ها از جمله مديريت دارايي

، امــا ايــن (Holizman & Jorgenson, 2001, 547)درون اجتماعــات انســاني وجــود دارنــد 

تواننـد جوابگـوي بخـش كـوچكي از نيازهـاي خـانوار        اند و تنها مي ها ضعيف يا ناكافي استراتژي

باشند. به هر حال، بر اثر نوسازي اجتمـاعي و اقتصـادي و افـزايش شهرنشـيني، اشـكال سـنتي       

هـاي اجتمـاعي نيـز     خانواده و ترتيبات اشـتراكي آن از بـين رفتـه و شـكل ديگـري از سـازمان      

. به همين خاطر براي (Conning et al., 2001, 2; Jastino, 2003, 10) جايگزين آن نشده است

هـاي گسـترده يـا پيونـدهاي      پذيري كه براي بقا وابسته بـه خـانواده   هاي آسيب حمايت از گروه

 اشتراكي نيستند وابستگي ندارند، بايد جايگزين مناسبي ايجاد شود.  

دولتـي بـراي   رفاه اجتماعي از سازوكارهاي حمايتي مورد توجه نهادهاي عمـومي و    سياست

اش، انسان را به عنـوان   يي به اين مسئله است. اين سياست در رويكرد سنتي و اقتصاديگو پاسخ

وري نيروي كـار بـه حمايـت از او در دوران     يكي از عوامل توليد نگريسته و به منظور حفظ بهره

مورد توجه  پرداخته است؛ در حالي كه امروزه رويكرد توسعة اجتماعي بيماري و بيكاري و پيري 

اقتصادي را با توجـه بـه معيارهـاي     ةقرار گرفته است. اين رويكرد دستاوردها و پيامدهاي توسع

شمارد، و تـأمين اجتمـاعي    اهميت برمي هاي جمعي بشر را با كند، انگيزه گرايانه ارزيابي مي انسان



 ۱۳۹۱، زمستان ۴، شماره ۳دوره   ها@ روستايي فصلنامه پژوهش

191 

 ).  18 ،1385راد،  نگرد (قانعي هاي مهم رفاه اجتماعي مي را به عنوان يكي از شاخص

پذيري در روستاها به علت شرايط جغرافيايي و اقليمي و نيـز نـوع معيشـت و     موضوع آسيب

). 30، 1381گيـرد (ازكيـا،    تري را در بر مي توانايي كمتر مردم در مقابله با حوادث، حيطة وسيع

يابـد. در ايـران    از اين رو وجود خدمات تأميني و امنيتي در ايـن منـاطق اهميـت بيشـتري مـي     

اصل بيست و نهـم قـانون   اي است كه  هاي اجتماعي به گونه نظام تأمين اجتماعي و بيمهميت اه

قانون برنامة  96عالوه بر آن در مادة  .به آن اختصاص يافته استاساسي جمهوري اسالمي ايران 

چهارم توسعه نيز اجراي بيمة اجتماعي در سطح روستاهاي كشور مورد تأكيد قـرار گرفتـه و در   

گيـري صـندوق    از ايـن رو شـكل  پنجم توسعه هم توجهي ويژه به اين موضوع شده است.  ةبرنام

فعاليت بـه منظـور تحقـق ايـن     شروع به  1384از سال را كه بيمه اجتماعي روستاييان و عشاير 

تمايل ملي كرده است، نقطة عطفي در اين زمينه به شـمار آورد. در واقـع عضـويت در صـندوق     

ن و عشاير، اين امكان را فراهم ساخته است كـه آنهـا بـا آرامـش خـاطر      بيمة اجتماعي روستاييا

تري به كار و تالش بپردازند. با اين حـال، عضـويت    بيشتري به آينده خود بنگرند و با اميد افزون

در اين صندوق بيمه اختياري است و روستاييان با ميل و اختيار خودشـان تحـت پوشـش قـرار     

مانند هر فعاليت جديد ديگـري، بـه    به اجتماعي روستاييان و عشاير نيز  گيرند. از اين رو بيمه مي

شود كه با تدوين قواعـد و قـوانين و    ) زماني فراگير و همگاني مي182، 1387اعتقاد كولكارني (

سازوكارهاي سازماني مورد حمايت قرار گيرد و اين فعاليت تا تبديل شدن به نهادي اجتماعي يا 

يعنـي در سـطح روسـتاهاي    نهادينه شدن ادامه يابـد. ايـن پـژوهش نيـز در مقياسـي كوچـك       

دنبال شناسايي و ارائـه مجموعـه عـواملي اسـت كـه نقشـي مـؤثر در        شهرستان كبودرآهنگ به 

 نهادينه شدن بيمه اجتماعي روستاييان و عشاير دارند.  

 

 مباني نظري

را به صورت اختياري يا اجباري براي منتفـع شـدن     اجتماعي، حق بيمه ةافراد تحت پوشش بيم

پردازند و زماني كه يكي از اين اعضا دچار مخاطرة اجتماعي شـود، از   اجتماعي مي از نظام تامين

هاي اجتمـاعي پرداخـت حـق     ). ويژگي بارز بيمه34، 1388گردد (پيترز،  مند مي مزاياي آن بهره
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شدن از مزاياي آن است و همين امر توسـعة ايـن راهبـرد رفـاهي را بـا       مند به منظور بهره  بيمه

در كشور ما   رده است. البته اينكه عضويت در بيمة اجتماعي و پرداخت حق بيمهچالش مواجه ك

). روسـتاها بـه دليـل    111، 1383آرام، سـام  تر سـاخته اسـت (   اختياري است، مسئله را پررنگ

انـد، و بـه رغـم پيچيـدگي ابعـاد       مهـري قـرار گرفتـه    شرايط خاصي كه دارند همواره مـورد بـي  

ها تا دهه اخير اتخاذ  هاي رفاهي خاصي براي كاهش آسيبسياستپذيري در اين مناطق،  آسيب

نحـوه  حوة محاسبه و دريافت حق بيمـه و نيـز   ). مسائلي چون ن268، 1381(وثوقي،  نشده است

مشاركت روستاييان و تنوع اقشار مختلف جامعه روسـتايي از جملـه داليـل بـه تعويـق افتـادن       

 آيند.   اجتماعي روستاييان در كشور به شمار مي  اجراي بيمه

سـازد كـه تـأمين اجتمـاعي      مين اجتماعي در جهان مشخص ميأبررسي سوابق مربوط به ت

اي كـه امـروزه در چـارچوب     هـاي گسـترده و پيچيـده   فرايندي گام به گام است و بيشتر نظـام 

جهـان گسـترش و    اي و حمـايتي نظـام تـأمين اجتمـاعي كشـورهاي پيشـرفته       هاي بيمـه  طرح

اند، در پي چندين دهه توسعه و تحول سياسـي و اقتصـادي و اجتمـاعي در ايـن      جامعيت يافته

هاي اجتمـاعي،  اند. همچنين گسترش شمول نظام تأمين اجتماعي به گروه كشورها شكل گرفته

پـذير   تدريج ديگـر اقشـار آسـيب    شد، به ها محدود ميكه ابتدا صرفاً به كارگران شاغل در كارگاه

رغـم بـيش از    ). بـه 18، 1383روستاييان و كشاورزان را دربرگرفت (پناهي،   اجتماعي و از جمله

هاي آن تا چند سال گذشته درصد نـاچيزي از   شش دهه سابقه بيمه اجتماعي در ايران، فعاليت

). پـس از  41، 1388جيـران،   زاده و ايـزدي  حسـن (داد  جامعه روستايي را تحت پوشش قرار مـي 

صندوق بيمه اجتمـاعي   1383ب قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي در سال تصوي

صندوق به عنـوان سـتاد مركـزي بـا     تأسيس شد. اين  25/4/1384روستاييان و عشاير در تاريخ 

هـا در سراسـر   هاي توليد روستايي و دهياريها و نهادهاي محلي از جمله تعاونيبرخي از تشكل

  هـاي اجرايـي بيمـه   فعاليـت  قرارداد پرداخت تا بـه عنـوان كـارگزاران صـندوق،     كشور به انعقاد

اجتماعي را در سطح روستاهاي كشور آغاز كنند. به دليل مسائل و مشكالت موجود در خصوص 

هـاي صـندوق در   فعاليـت سـتاد مركـزي، نماينـدگي      هـاي الزم و گسـتردگي حـوزه    هماهنگي

 30حاضر صندوق بيمة اجتماعي روستاييان و عشـاير بـا   هاي كشور تشكيل شد. در زمان  استان
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هـا   كارگزاري در سراسر كشور مشغول فعاليت اسـت. ايـن كـارگزاري    3463نمايندگي استاني و 

هاي عشايري و  هاي تعاون روستايي، تعاوني ها، شركت هاي توليد روستايي، دهياري شامل تعاوني

درآهنگ نيز كار بيمة اجتماعي روسـتاييان در  ها هستند. در شهرستان كبوبرخي ديگر از تشكل

اكنـون بـا    هاي توليـد روسـتايي) آغـاز شـد و هـم      از طريق هشت كارگزاري (تعاوني 1384سال 

رسيده  16هاي شهرستان به  شدن هفت دهياري و يك كارگزاري متفرقه، تعداد كارگزاري اضافه

 ).1390 همدان، استان در عشاير و روستاييان اجتماعي بيمة صندوق نمايندگي(است 

نامه صندوق بيمة اجتماعي روستاييان و عشـاير سـه شـرط عضـويت در ايـن       بر اساس آيين

اند از: سكونت در روستا و مناطق عشايري، انعقاد قرارداد و اعـالم آمـادگي بـراي     صندوق عبارت

و  سـال تمـام (صـندوق بيمـة اجتمـاعي روسـتاييان       18پرداخت حق بيمه، و دارا بودن حداقل 

سـطح درآمـدي    8). به دليل نامشخص بودن درآمد ماهيانه روسـتاييان و عشـاير،   1386عشاير، 

گـردد. هـر يـك از     شود و حـق بيمـه متعلقـه بـر مبنـاي آن محاسـبه مـي        براي آنها تعريف مي

  گزاران با انتخاب يكي از اين سطوح درآمدي و پرداخت پنج درصد آن به عنوان حـق بيمـه   بيمه

درصد از آن سطح درآمدي را نيز دولـت تـأمين    10گيرند. البته  حت پوشش قرار ميگزار، ت بيمه

گـرفتن مسـتمري بـه     كند. دريافت مزاياي موسوم به پيري يا از كارافتادگي و همچنين تعلق مي

اجتمـاعي    متـوفي، مجموعـه تعهـدات صـندوق بيمـه       شـده  بازماندگان تحت تكفل افـراد بيمـه  

 گزاران است. ل بيمهروستاييان و عشاير در قبا

با توجه به اهميت توسعه اجتماعي و وجود مسائل و مشكالت در جامعـه روسـتايي و نقـش    

هاي اجتماعي در مديريت آن، ترديدي در لزوم اجراي اين برنامه در روستاهاي كشور بـاقي   بيمه

ه اسـت نقـش   اجتماعي روسـتاييان و عشـاير توانسـت     بايد ديد كه آيا بيمه اينماند. با وجود  نمي

تـوان بـه    خود را در توسعه اجتماعي روستاها به شـكلي فراگيـر ايفـا كنـد. در ايـن زمينـه مـي       

سازي بيمة اجتماعي يا به عبارتي عواملي همچون چگونگي استقبال روستاييان و عشاير،  نهادينه

 اجتماعي توجه كرد.   ةميزان فراگيري، استمرار و تثبيت بيم

هاي اجتماعي بر مبناي قواعد رسـمي و آيـين و    نونمندكردن كنشسازي به معني قا نهادينه

). 138، 1389زاده و همكـاران،   هـاي پايـدار اسـت (سـلمان     رسوم به منظور وجود آوردن انگـاره 
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گيـري نظـامي از هنجارهـا و     شـدن را فراينـد تكـوين و شـكل     ) نيز نهادينـه 151، 1386كوئن (

) 728، 1977داند. زوكر ( مورد پذيرش جامعه مي هاي مشخص و به هم پيوستة ها و نقش پايگاه

 1شمارد. از نظر كارلسون و پـرو  شدن هر كنش يا رفتار برمي شدن يا عيني سازي را دروني نهادينه

شدن رفتار بدين معني است كه آن رفتار به طـور رسـمي و آشـكار وارد     )، نهادينه835، 1995(

شـده نيـز    . سـاختار نهادينـه  (Carlson & Perrewe, 1995, 835)روزمـره مـردم شـود      مشـغله 

انـد و   ساختاري است كه اعضاي هر گروه اجتماعي به عنوان امري تأثيرگذار و ضـروري پذيرفتـه  

 ,Tolbert & Zucher( گيرنـد  آن را به عنوان منبع علّي مهم و الگوي ثابتي از رفتار به كـار مـي  

توانند، رويـه و ارزش و ثبـات الزم را    ازي ميس ها در فرايند نهادينه بنابراين سازمان).  10 ,1994

دانـد   ) نهادينه شدن را فراينـدي مـي  789، 2006( 2ولوزان. (Judge, 2003, 501) آورند به دست 

كند و منجر به تغييـر در سيسـتم    ها و تمايالت فردي عبور مي اي از سطح تالش كه طي آن ايده

سـازي را در محـدوده    ) نهادينـه 27، 1378سـلطاني تيرانـي (   .(Lozano, 2006, 789)شـود   مي

داند كـه موجـب    ها و شرايطي در سازمان مي كند و آن را فراهم آوردن زمينه سازمان بررسي مي

 ثبات و پايداري و نيز استمرار و فراگير شدن رفتارهاي مطلوب در سازمان شود. 

شـود.   سازي دو تعبير مختلف استنباط مـي  در باره نهاد و نهادينه شده از مجموع مباحث ارائه

شدن رفتار يا ايده به بخشي از فرهنـگ جامعـه    توان تبديل سازي را مي در تعبير نخست، نهادينه

شود كه به معناي بلوغ و تكامل سازمان  مربوط مي 3و تعبير دوم به موضوع نهادسازي ؛تلقي كرد

سـازي   يعنـي نهادينـه   -معناي نخست  ست. در اين تحقيق هر چند برشدن آن به نهاد ا و تبديل

توان ناديده  تأكيد شده است ليكن به هر روي معناي دوم را نيز نمي -بيمة اجتماعي روستاييان 

گرفت. از يك سو الزم است سازماني به نام صندوق بيمة اجتمـاعي روسـتاييان و عشـاير وجـود     

تماعي روستاييان را بر عهده گيرد، و از سوي ديگر بـدون درك  گري بيمة اج داشته باشد تا تولي

سازي، امكـان فراگيـري و اسـتمرار و تثبيـت رفتـار اسـتفاده        و استفاده از اصول و اركان نهادينه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- Carlson & Perrewe 
2- Lozano 

3- Institution-building 
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اجتماعي وجود نخواهـد داشـت. ايـن تعبيـر در مطالعـه يـاگونبر و همكـاران          روستاييان از بيمه

هاي اجتماعي را مرحلة قبـل از   شود. آنها تشكيل سازمان ي) نيز به وضوح مشاهده م49، 1387(

 دانند.   ها و اقدامات جديد در جامعه مي سازي در فرايند ظهور و تكوين فعاليت نهادينه

اي، شـامل   سازي فرايندي است سـه مرحلـه   ) نهادينه181، 1996تولبرت و زوكر (  به عقيده

. در مرحلــه اول، (Tolbert & Zucker, 1996, 181) 2سـازي، و تثبيــت  ، عينـي 1سـازي  عـادي 

گـردد. ايـن    شود و باعـث بـروز رفتارهـاي جديـد مـي      ساختاري جديد و نامعمول وارد نظام مي

شود. همراه با ورود مفاهيم جديد مربـوط بـه    و عادي مي 3يابد ساختار به مرور زمان رسميت مي

سـاختارها بـه   رحلـه دوم  دهـد. در م  ، سازش با ساختار جديد نيز روي مـي شده هاي عادي كنش

شكل قواعد و مقررات و عالئم، و رفتارها به شكل هنجارهـا و الگوهـاي ارزشـي مشـترك عينـي      

تـدريج بـه شـكل عـادي در      شـود و بـه   شوند و ايده اوليه به وسيله فرد يا افرادي بيروني مـي  مي

ها نظم و ساختار  روهبخشي، روابط متقابل بين افراد و گ آيد. به عبارت ديگر، در فرايند عينيت مي

يابد. مرحلة نهايي اين فرايند شامل تثبيت و گسترش ايده اوليه در كل نظام اجتماعي اسـت   مي

  پديده جديد را به وسيله عموم مردم به دنبال دارد. شده و تثبيتكه استفاده همگاني و مستمر 

عوامل مختلفي است شدن هر رفتار در جامعه مستلزم وجود شرايط الزم و مهيابودن  نهادينه

)، 182، 1996( 4سازي تعبير كرد. از نظر تولبرت و زوكـر  هاي نهادينه توان به الزمه كه از آن مي

شود كه به عنوان امري الزم و ضروري بـراي اعضـاي يـك سـازمان يـا       ساختار وقتي نهادينه مي

) 345، 1977( 5روانيـر و   ؛ اما مي(Tolbert & Zucker, 1996, 182)نظام اجتماعي تلقي گردد 

اسـكات  داننـد.   شـدن، بـيش از عوامـل داخلـي مـي      تأثير عوامل خارجي و محيطي را بر نهادينه

شـناختي را بـه    –سه دسته عوامل تنظيمـي و هنجـاري و شـناختي يـا فرهنگـي      ) 32، 2001(

 ة. ايـن اركـان در مطالعـ   (Scott, 2001, 32)كند  سازي مطرح مي عنوان سه ركن اساسي نهادينه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- Habitualization 

2- Sedimentation 
3- Formalization 

4- Tolbert & Zucher 

5- Meyer & Rowan 
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و مجـردي و همكـاران    (Colbeck, 2002, 398)) 398، 2002( 1بـه وسـيله كولبـك    شـده  انجام

)، روشندل 27، 1387است. سلطاني تيراني ( ) نيز به صراحت مورد توجه قرار گرفته 16، 1386(

) اين سه ركـن را بـه عنـوان عوامـل و     56، 1386) و فرهنگي و همكاران (168، 1386اربطاني (

  اند. به واقعيت اجتماعي در نظر گرفتهنيروهاي رسيدن 

هـا و هنجارهـا را    شوند؛ عوامل هنجـاري ارزش  و نگرش مربوط مي دانشعوامل شناختي به 

، 1386اند بر قـوانين و مقـررات (فرهنگـي و همكـاران،      گيرند؛ و عوامل تنظيمي مشتمل دربرمي

ه جامعه از افراد خود انتظـار  شوند ك ). هنجارها در درون فرهنگ به رفتارهاي ثابتي گفته مي56

توقعـات و انتظارهـاي     تـوان مجموعـه   ). در اين تحقيق، هنجارها را مي199، 1386دارد (كوئن، 

) 17، 1387مجـردي و همكـاران (  گزاران از صندوق بيمه اجتماعي روستاييان تعريف كرد.  بيمه

سازي كارگزاري خصوصي بيمه محصوالت كشاورزي با تأكيـد بـر    در مطالعه خود درباره نهادينه

سازي، به تحليل انتظارات و توقعات شغلي كارگزاران مـذكور پرداختنـد و    ركن هنجاري نهادينه

 شدن كارگزاري خصوصي مؤثر دانستند.   برآورده شدن اين انتظارات را در نهادينه

انـد: فشـار اجبـاري، فشـار      ز ناميـده و شناختي را چنين ني هنجاريگاه سه ركن تنظيمي و 

روشـندل اربطـاني    .(Yang, 2006, 333)شـكلي كـردن    هنجاري، و فشار ناشي از تقليد يـا هـم  

كردن ورزش همگـاني در كشـور    هاي همگاني در نهادينه ) در بررسي جايگاه رسانه176، 1386(

اختي (باورها و قـوانين  هاي جمعي با تأثيرگذاري بر كاركردهاي شن است كه رسانه  نتيجه گرفته

تواننـد   هاي جامعه)، و تنظيمي (قوانين و مقررات جامعه) مـي  شناختي جامعه)، هنجاري (ارزش

 باعث نهادينه شدن ورزش همگاني شوند.  

ساختن آن در سطح جامعه  ريزي و پياده اي براي برنامه شدن رفتار، وجود متولي براي نهادينه

اي كه در خصـوص بيمـة روسـتاييان     ) در مطالعه314، 1381( وثوقيضروري است. در اين باره 

در كشور فرانسه انجام داد، ضمن بررسي ابعاد مختلف نظام بيمـة اجتمـاعي روسـتاييان در ايـن     

كشور و مقايسة آن با كشور ايران، ايجاد سازمان مستقل تأمين اجتماعي را در سطح روسـتاهاي  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- Colbeck 
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الزم دانست و خاطرنشان كرد كه اين امـر مسـتلزم    هاي روستايي كشور، به منظور برقراري بيمه

اي و حمـايتي و امـدادي در    وجود تشكيالت منسـجمي از ادغـام نهادهـاي مختلـف امـور بيمـه      

 سازمان واحد است.

) با بررسي نظريه نهادي به اين نتيجه رسيدند كـه افـراد زودپـذير    103، 2002( 1شرر و لي

پذيرنـد   ورند؛ اما افراد ديرپذير در صورتي نوآوري را مـي آ شدن روي به نوآوري مي قبل از نهادينه

به عبارت ديگر، نـوآوران و زودپـذيران بـا     . (Sherer & Lee, 2002, 103)كه نهادينه شده باشد

به نظر آنها  شوند كه ديرپذيران نيز به آن تن در دهند. مشروعيت بخشيدن به تغييرات باعث مي

نهادي دارد و به عنوان نيرويي بـراي تحميـل     اي در نظريه نقش عمده بودن، مشروعيت يا قانوني

 شود.  ها براي داشتن عملكرد مشابه تلقي مي تغيير و فشار به سازمان

ســازي مشــاركت كشــاورزان در  نهادينــه  ) ضــمن مطالعــه195، 1384فلســفي و حســيني (

جامعـه كـاربر،    -منبـع   هـاي كشـاورزي، ارتبـاط جامعـه     هاي توليدي، پنج عامل سياست تشكل

ضمن تبيـين  اند و  فراارتباطات، نيازها و مشكالت، و نيز عناصر راهگشا را در اين امر مؤثر دانسته

رابطة تحقيق و ترويج، به نظام دانش و اطالعات كشاورزي در فضاي نهادي، با اتكا به تشـكيالت  

  اند. سازمان كشاورزان روستا اشاره كرده

 3) عوامل نهادي مانند اشاعه از طريق انسجام اجتماعي184، 2002( 2بليك كاسيل و ديويس

كننـده   هـاي داراي فعاليـت همگـاني تعيـين     و تعادل سـاختاري را در پيشـبرد اهـداف سـازمان    

هاي فنـي بـه    دانستند، در صورتي كه به اعتقاد آنها در تشكيالت خصوصي بايد با تقويت ويژگي

انسـجام   .)Casile & Davis-Blake, 2002, 184(كسـب اعتبـار و در نتيجـه سـوددهي رسـيد      

هـايي ماننـد گـرايش     اجتماعي داللت بر توافق جمعي ميان اعضاي هر جامعه است و با شـاخص 

شـدني   گيـري  روستاييان به يكديگر، ميزان تعامل اجتماعي و ميزان نزاع بـين روسـتاييان انـدازه   

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- Sherer & Lee 

2- Casile & Davis-Blake 

3- Social cohesion 
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ــا و غفــاري،  ــاني (طلــب و حجتــي كر ). شــادي179، 1380اســت (ازكي ) انســجام 37، 1387م

اجتماعي را در كنار اعتماد و مشاركت، يكي از سه مؤلفه اصلي سرمايه اجتماعي برشمردند؛ كـه  

توانند با تسهيل اقـدامات هماهنـگ،    منظور از آن، وجوه گوناگون سازمان اجتماعي است كه مي

. آنها )Putnam, 1995 ،114به نقل از  1388كارايي جامعه را بهبود بخشند (زاهدي و همكاران، 

هـاي   با الهام از تعريف پاتنام، سرماية اجتماعي را حاصل سه مؤلفه اعتمـاد و هنجارهـا و شـبكه   

 -يعنـي هنجارهـا    -دوم   هـاي مؤلفـه   اجتماعي دانسـتند و انسـجام اجتمـاعي را جـزو شـاخص     

كت افـراد در  ) براي ارزيابي سرماية اجتمـاعي از نـرخ مشـار   6، 1380برشمردند. شريفيان ثاني (

) 108، 1385زندگي جمعي و وجود عامل اعتماد در بين آنان اسـتفاده كـرد. وثـوقي و فرجـي (    

هـاي اجتمـاعي، و اعتمـاد     اجتماعي از اطالعات و نيز عضويت در گـروه   هم براي ارزيابي سرمايه

در ) معتقدنـد  33، 1388زاده و ايزدي جيـران (  مردم به همديگر و به دولت بهره جستند. حسن

مناطق روستايي ايران به دليل پيچيدگي بافت اجتماعي و فرهنگي، توجه به سرماية اجتماعي و 

 نوع برنامه يا اقدام و فعاليتي الزم است.   گيري از آن براي كارايي هر بهره

اجتمـاعي در بـين روسـتاييان      سـازي بيمـه   هـا، نهادينـه   بر اساس بررسـي پيشـينه نگاشـته   

اي از عوامـل   لفه فراگيـري و اسـتمرار و تثبيـت و نيـز مجموعـه     ؤسه مشهرستان كبودرآهنگ با 

گـردد و   شـدن مـي   شوند. توجه به هر يك از اين عوامل باعث تسريع فراينـد نهادينـه   بررسي مي

 انجامد.   سازي مي توجهي به آنها به كند شدن اين فرايند يا ايجاد مانع بر سر راه نهادينه بي

 

 شناسي تحقيق روش

آوري  هـاي كـاربردي اسـت؛ و از نظـر روش جمـع      ر از نظر هدف، از نـوع پـژوهش  پژوهش حاض

آمـاري ايـن پـژوهش را      پيمايشي به شـمار آورد. جامعـه   -توان آن را از نوع توصيفي ها، مي داده

نفر از سرپرستان خانوار عضو صندوق بيمه اجتماعي روسـتاييان و عشـاير در شهرسـتان     4208

روسـتا،   48كه در سه بخش يعني بخش مركزي با پنج دهسـتان و   اند كبودرآهنگ تشكيل داده
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روستا پراكنـده   28سو با دو دهستان و  روستا و بخش شيرين 52تپه با سه دهستان و  بخش گل

، حجـم نمونـه   1آماري، و بر اساس جـدول كرجسـي و مورگـان    ةهستند. با توجه به حجم جامع

پرسشـنامه   320هـا، در نهايـت    ي از پرسشنامهنفر تعيين شد اما به دليل ناقص بودن برخ 350

 مورد تجزيه و تحليل آماري قرار گرفت.

شهرستان كبودرآهنگ از نظر تعداد روستاهاي واقع در هر بخش همگن با توجه به شرايط نا

گيري در ايـن پـژوهش بـه صـورت      نمونهو نيز با توجه به تعداد خانوارهاي ساكن در هر روستا، 

اي،  گيـري طبقـه   گيري از نمونـه  شد، به اين ترتيب كه در مرحله اول با بهرهاي انجام  چندمرحله

پرجمعيـت و    طبقـه  3روستاهاي موجود در شهرستان بر اسـاس تعـداد خانوارهـاي سـاكن بـه      

جمعيت تقسيم گرديد و به تناسب تعداد روستاهاي موجـود در هـر طبقـه، تعـداد      متوسط و كم

انتخـاب شـد. در مرحلـه دوم براسـاس تعـداد       -روسـتا   34و در مجموع  -آن   روستاهاي نمونه

هر بخش مشخص شدند؛ و باالخره در مرحله سوم بـا اسـتفاده از روش    ةخانوار، روستاهاي نمون

اي  ابزار مورد استفاده در اين پژوهش پرسشـنامه  ها انتخاب شدند. گيري تصادفي، آزمودني نمونه

آن پس از مرور نوشـتارهاي تخصصـي و    2وا و ظاهربود كه پژوهشگران ساخته بودند. روايي محت

گيري، به وسيله شش نفر از استادان و متخصصان گروه ترويج و توسعه  هاي اندازه تعيين شاخص

در  شـده  هـاي بـه كـار گرفتـه     تـرين سـازه   روستايي دانشگاه تصحيح و تأييد قـرار گرديـد. مهـم   

 بيمـة  بـه  سازي عبارت بودند از: آگاهي به بيمة اجتماعي روستاييان، نگـرش  گيري نهادينه اندازه

 بـا صـندوق   انتظـارات  شـدن  برآورده مقررات مناسب، ميزان و روستاييان، وجود قوانين اجتماعي

 هـا و تعـداد   وسـيله كـارگزاران (ايـن شـاخص     بـه  انتظارات شدن برآورده اجتماعي، و ميزان بيمه

شد كه با  خواسته مي گو پاسخها از  گيري گويه اند). در اندازه درج شده 1هاي آنها در جدول  گويه

كم، كم، تاحدي، زياد و خيلـي زيـاد) اطالعـات گويـه      قسمتي (خيلي 5استفاده از طيف ليكرت 

اي  العـه هاي مورد نظر، مط ابزار تحقيق و سازه 3مورد نظر را ارزيابي كند. به منظور بررسي پايايي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- Robert V. Krejcie and Daryle W. Morgan 

2- Face validity 

3- Reliability 
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 در خارج از جامعه آماري صورت گرفت. مقدار آلفـاي  شده نفر از روستاييان بيمه 30مقدماتي با 

تركيبـي    متغير بود. ايـن ضـريب بـراي سـازه      88/0تا  68/0هاي مذكور بين  سازه براي كرونباخ

نسـبي  آمد كـه نشـان از بـاالبودن     به دست 86/0اجتماعي روستاييان   شدن بيمه ميزان نهادينه

عـالوه بــر اســتفاده از آمـار توصــيفي در تعيــين   . شـاخص پايــايي ابــزار پـژوهش داشــته اســت  

سـازي   هاي سازه تركيبي نهادينه هاي گرايش به مركز و پراكنش، به منظور تعيين مؤلفه شاخص

هـا، ميـانگين    بيمه اجتماعي از تحليل عاملي استفاده شد. در تعيـين ميـانگين هريـك از سـازه    

 ها محاسبه گرديد. ويهحسابي از گ

 

 هاي تحقيق يافته

درصد  81/97بر اساس نتايج تحقيق يان: گو پاسخشناختي، آگاهي و نگرش  هاي جمعيت ويژگي

درصـد   78محاسـبه شـد؛ و بـيش از     سـال  83/46يان مرد بودند كه ميانگين سني آنها گو پاسخ

يان از بيمه اجتماعي در حـد  گو پاسخآگاهي  سواد (ابتدايي و راهنمايي) بودند. سواد و كم آنان بي

يـان نيـز بـه بيمـه     گو پاسـخ ). نگـرش  97/0 با انحراف معيار 5از  10/2كم ارزيابي شد (ميانگين 

هـا نگـرش    داد آزمودني بود كه نشان مي 56/0با انحراف معيار  5از  5/3اجتماعي داراي ميانگين 

 اجتماعي دارند. ةمثبتي به بيم

 

يـان ميـزان   گو پاسخ: شده و دسترسي به كارگزاران بين كارگزار و بيمهآموزش و ترويج، ارتباط 

هاي انبوهي و آموزش گروهي در افزايش آگاهي روسـتاييان از بيمـه اجتمـاعي را در     تأثير رسانه

يـان،  گو پاسـخ ) ارزيابي كردند. به عبـارت ديگـر، از ديـدگاه    5از  71/1اي  حد كم (ميانگين رتبه

ي و يـا برگـزاري   گروهـ هـاي   تماعي تاكنون استفاده چنـداني از رسـانه  اج  متوليان صندوق بيمه

 اند. رساني به روستاييان نكرده ترويجي براي بسترسازي فكري و اطالع-هاي آموزشي دوره

به منظور آموزش و ترويج بيمه در حـد كـم (ميـانگين     شده ميزان ارتباط كارگزاران با افراد بيمه

شده بيشتر باشـد، بـه    ) بود. اين در حالي است كه هر چه ارتباط كارگزار و بيمه5از  7/1اي  رتبه
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شده نيـز   يابد و مسائل و مشكالت افراد بيمه همان اندازه تبادل اطالعات بين آنها نيز افزايش مي

 تر است.  براي كارگزاران ملموس

اياي آن بايـد بـه كـارگزاران بيمـه     اجتماعي و مز  مندي از خدمات بيمه روستاييان براي بهره

دسترسي داشته باشند و به سهولت با آنها ارتباط برقرار كنند. در اين خصوص ميزان دسترسـي  

 ) ارزيابي شد.5از  41/3اي  اجتماعي در حد زياد (ميانگين رتبه  گزاران به كارگزاران بيمه بيمه

 

اجتمـاعي روسـتاييان بـه      بـه بيمـه   يانگو پاسخنگاه  ضرورت، اعتمادسازي و سرمايه اجتماعي:

اجتماعي را براي جامعه روستايي   عنوان نوعي ضرورت، مثبت بود. آنها در حد زيادي وجود بيمه

) دانستند. اعتماد مردم بـه دولـت و عوامـل اجرايـي     5از  81/3اي  ضروري و الزم (ميانگين رتبه

) مطلوب تشـخيص  5از  64/3اي  صندوق بيمه اجتماعي روستاييان در حد زيادي (ميانگين رتبه

اي كه داراي سرمايه اجتماعي فراوان باشد، مردم به هـم   داده شد. همچنين بايد گفت هر جامعه

هـا بـه    كنند، و نيز در هنگام گرفتاري هاي عمران و توسعه مشاركت مي اعتماد دارند و در برنامه

بـراي سـنجش ايـن متغيـر از سـه      شنوي دارند.  يكديگر حرفاز رسند و افراد آن  داد ديگران مي

بـود كـه    5از  41/3اي اكتسـابي   مؤلفه اعتماد و مشاركت و انسجام استفاده شد. ميـانگين رتبـه  

 داد ميزان سرمايه اجتماعي در جامعه مورد مطالعه در حد نسبتاً زيادي است. مينشان 

 

، مشروعيت از عوامـل  هشد بر اساس منابع بررسي :مشروعيت و وجود قوانين و مقررات مناسب

سازي است. در منطقة مورد مطالعه، بيمة اجتماعي روستاييان با مشـروعيت   تأثيرگذار بر نهادينه

 ) همراه بود. 5از  21/3اي  متوسطي (ميانگين رتبه

بـه دسـت    5از  05/2اي وجود قوانين و مقررات مناسب براي بيمـه اجتمـاعي    ميانگين رتبه

يان در اين خصوص بيانگر اين بود كـه در برخـي از مـوارد    گو پاسخه آمد. به عبارت ديگر، ديدگا

خأل قانوني وجود دارد و در برخي نيز قوانين بيمه اجتماعي روستاييان نامناسب است و نيـاز بـه   

 تغيير دارد.
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 وسـيله كـارگزاران:   وسيله صندوق بيمه و به شدگان، به شدن انتظارات و توقعات بيمه برآورده

پردازنـد و در قبـال آن    عضويت در بيمه اجتماعي مبالغي را به عنوان حق بيمه ميروستاييان با 

دارند. هر قدر اين انتظارات بيشـتر   -اجتماعي   يعني صندوق بيمه -گر  انتظاراتي از سازمان بيمه

شـدن ايـن    شده را بيشتر به همراه خواهد داشت و امكان نهادينه برآورده شود، رضايت افراد بيمه

گـزاران از صـندوق بيمـه بـا      شـدن انتظـارات بيمـه    بيشتر خواهد شد. ميـزان بـرآورده   نيز برنامه

 46/2اي آن برابر بـا   سنجه يا معيار سنجيده شد كه ميانگين رتبه 9شاخصي تركيبي متشكل از 

دهد كـه صـندوق بيمـه اجتمـاعي روسـتاييان فقـط تـا         محاسبه گرديد. اين عدد نشان مي 5از 

شدگان پاسخ داده و در واقع بخش زيادي از انتظارات آنان بدون پاسخ  بيمه حدودي به انتظارات

 مانده است.  

مندي از خـدمات بيمـه اجتمـاعي بـه طـور مسـتقيم بـا         به عالوه، روستاييان به منظور بهره

اجتماعي روستاييان نيز در قالب اين نماينـدگان    كارگزاران ارتباط دارند و عملكرد صندوق بيمه

سنجه ارزيـابي شـد كـه ميـانگين      6ابد. اين متغير با استفاده از شاخصي تركيبي و با ي تجلي مي

دهـد كـه كـارگزاران بيمـه اجتمـاعي       به دست آمد. اين عـدد نشـان مـي    5از  15/3اي آن  رتبه

 كند. شدگان را تا حد زيادي برآورده مي روستاييان انتظارات بيمه

 

اجتمـاعي روسـتاييان بـا      سازي بيمه پژوهش نهادينهدر اين شدن بيمه اجتماعي:  ميزان نهادينه

محاسـبه شـد.    1گويه بـه شـرح جـدول     61سازه متشكل از  12استفاده از شاخصي تركيبي با 

بـه   5از  84/2اجتماعي نيز به عنوان شاخصي تركيبي،   شدن بيمه اي ميزان نهادينه ميانگين رتبه

ملي كه از آنهـا بـراي قضـاوت دربـاره ميـزان      دست آمد. به عبارت ديگر، با توجه به مجموعه عوا

شدن بيمه اجتماعي روستاييان در سطح شهرسـتان كبودرآهنـگ اسـتفاده شـد، چنـين       نهادينه

شود كه اين حركت اجتماعي براي اينكه در سطح جامعه بقا و دوام داشـته و مـردم    استنباط مي

فـراوان در تمـامي اجـزاي     منـد شـوند، نيـاز بـه تـالش و كوشـش       از فوايد آن در درازمدت بهره

 گانه اين شاخص تركيبي دارد. دوازده
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 دهنده شاخص تركيبي  هاي تشكيل . ميانگين و انحراف معيار و تعداد گويه سازه1جدول 

 سازي بيمة اجتماعي نهادينه

 انحراف معيار ميانگين ها تعداد گويه اجزا رديف

 97/0 10/2 10 دانش و آگاهي از بيمة اجتماعي 1

 56/0 5/3 10 نگرش به بيمة اجتماعي 2

 11/1 71/1 2 رساني آموزش و اطالع 3

 07/1 70/1 2 شده ارتباط كارگزار و بيمه 4

 16/1 41/3 3 در دسترس بودن كارگزار 5

 22/1 81/3 1 ضرورت 6

 81/0 64/3 4 اعتمادسازي 7

 81/0 41/3 5 اجتماعي  سرمايه 8

 3/1 21/3 2 مشروعيت 9

 58/0 05/2 7 قوانين و مقررات مناسبوجود  10

شدگان،  شدن انتظارات بيمه ميزان برآورده 11

  وسيله صندوق بيمه به

9 46/2 66/0 

شدگان،  شدن انتظارات بيمه ميزان برآورده 12

 وسيله كارگزاران به

6 15/3 82/0 

 56/0 84/2 61 سازي بيمه اجتماعي روستاييان نهادينه جمع

 

 سازي بيمة اجتماعي متغير نهادينه  دهنده و عوامل تشكيل ها مؤلفهتحليل عاملي 

سازي از روش تحليل عاملي اكتشـافي   بندي و تحليل آماري عوامل اصلي نهادينه به منظور دسته

وابسـته اسـتفاده گرديـد. در تحليـل عــاملي       بـه عنـوان روش تحليـل چنـدمتغيره و روش هــم    

تواند موجبات همبستگي ميان متغيرهاي مورد نظـر را فـراهم    اكتشافي، واكاوي ابعاد اساسي مي

). به منظور تعيين مناسـب بـودن متغيرهـاي مربـوط، از     124، 1389ر و اس. گار، آورد (اس. گا

) مناسب بـودن  2و نيز آزمون بارتلت استفاده شد كه نتايج به دست آمده (جدول  KMOآزمون 

 اين روش را براي تحليل عوامل مورد نظر تأييد كرد. 
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 داري ، بارتلت و سطح معنيKMO. مقدار 2جدول 

KMO داري معني سطح بارتلت 

86/0 35/1 0 

 

بـراي تمـامي عوامـل، همـه      شده به دليل مناسب بودن مقدار اشتراك و مقدار ويژة استخراج

گـردد، عوامـل مـؤثر بـر      مشـاهده مـي   3آنها در تحليل باقي ماندند. همان طور كـه در جـدول   

درصـد از   54/61سازي بيمة اجتماعي در قالب سه عامل كلي تحليل گرديد. در مجموع  نهادينه

 ول و پذيرفتني است.  قواريانس كل به وسيلة اين سه عامل تبيين شد كه درصدي مع

 

 و واريانس آن، قبل و بعد از چرخش شده . عوامل استخراج3جدول 

 عوامل

 پس از چرخش قبل از چرخش

مقدار 

 ويژه

درصد 

 واريانس

درصد تجمعي 

 واريانس

مقدار 

 ويژه

درصد 

 واريانس

درصد تجمعي 

 واريانس

1 76/4 65/39 65/39 5/3 17/29 17/29 

2 49/1 38/12 03/52 07/2 52/22 69/51 

3 14/1 51/9 54/61 18/1 85/9 54/61 

 

به منظور شناسايي متغيرهاي مربوط به هر يك از ايـن عوامـل و تفسـيرپذيري بهتـر آنهـا،      

 گـذاري عوامـل در    چرخش عاملي به روش واريماكس انجام گرفت كـه نتـايج آن همـراه بـا نـام     

 نشان داده شده است. 4جدول 
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 سازي بر اساس تحليل عاملي و ضرايب نهادينهبندي عوامل مؤثر بر  . گروه4جدول 

 حاصل پس از چرخش 

 ضرايب/ بار عاملي متغيرها نام عامل

 هنجاري –عامل شناختي 

 66/0 افزايش دانش و آگاهي

 73/0 هاي انبوهي و گروهي آموزش از طريق رسانه

 76/0 شده ارتباط مداوم بين كارگزار و بيمه

 71/0 دسترسي به كارگزاري

 72/0 وسيله صندوق شدن انتظارات به برآورده

 74/0 وسيله كارگزار شدن انتظارات به برآورده

 اجتماعي –عامل فرهنگي 

 70/0 نگرش مطلوب به بيمه اجتماعي

 81/0 اعتمادسازي

 73/0 اجتماعي  سرمايه

 47/0 مشروعيت

 76/0 احساس ضرورت

 85/0 مناسبقوانين و مقررات كافي و  عامل تنظيمي

 

سازي بيمة اجتماعي در بين روستاييان شهرستان كبودرآهنگ بر اسـاس   مدل نهايي نهادينه

بنـدي عوامـل مـؤثر بـر      هـاي پـژوهش و دسـته    نتايج به دست آمـده از بررسـي منـابع و يافتـه    

 نشان داده شده است. 2سازي، در شكل  نهادينه
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 شهرستان كبودرآهنگسازي بيمة اجتماعي در بين روستاييان  . مدل نهادينه1 شكل
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 گيري و پيشنهادها نتيجه

هاي اجتمـاعي در   گرانه براي مديريت آسيب بيمه اجتماعي روستاييان به عنوان راهكاري مداخله

منـدي   سـازي آن در روسـتاها امكـان بهـره     روسـتايي بسـيار اهميـت دارد؛ و بـا نهادينـه       جامعه

اجتمـاعي در    شـدن بيمـه   نهادينـه كوش از چنين موهبتي فراهم خواهـد شـد.    روستاييان سخت

شـده آن تحصـيالت راهنمـايي يـا كمتـر دارنـد، مسـتلزم وجـود          اي كه بيشتر افراد بيمه جامعه

هـا را افـراد بـاالي     شده اي مدون و صرف وقت و انرژي فراوان است. ديگر اينكه بيشتر بيمه برنامه

رفـاهي مـورد توجـه      هدهند و اين خود حـاكي از آن اسـت كـه ايـن برنامـ      سال تشكيل مي 40

به صـندوق   شده قرار نگرفته است. با وجود نگرش نسبتاً مطلوب روستاييان بيمه شايسته جوانان

روستاييان و اعتمادسازي خوبي كه دولت انجام داده است، سطح دانـش و اطالعـات افـراد      بيمه

هـاي   طريق رسـانه رساني، چه از  ترويجي و اطالع-هاي آموزشي شده كم است. كمبود برنامه بيمه

توانـد دليـل    هاي انبوهي، مي ترويجي و چه از طريق رسانه -ي آموزشيها گروهي و تشكيل دوره

هـا، مالحظـه گرديـد كـه      اين مسئله باشد. البته با وجود دسترسي نسبتاً مناسب بـه كـارگزاري  

 وضعيت چندان مناسبي ندارد. شده ارتباط چهره به چهره بين كارگزار و بيمه

هاي پژوهش، با اينكه وجود بيمة اجتماعي در منطقـه بسـيار ضـروري اسـت و      افتهمطابق ي

گزاران را به خود جلب كند، در مجمـوع بيمـه    صندوق تا حد مناسبي توانسته است اعتماد بيمه

وسيله صندوق و  گزاران به شدن انتظارات بيمه مشروعيت متوسطي در سطح منطقه دارد. برآورده

اند رضايت آنها را به دنبال داشـته باشـد و باعـث افـزايش مشـروعيت بيمـه       تو كارگزاران نيز مي

گردد. به اين دليل كه انتظارات به خصوص از سوي صندوق در حد مطلوبي برآورده نشده است، 

توانـد مسـتقيماً تـأثير     شدني است. به هر حال چنين چيـزي مـي   كم بودن مشروعيت آن توجيه

 اعي در روستاهاي منطقه بگذارد.  اجتم  شدن بيمه منفي بر نهادينه

اجتماعي را در بين روستاييان شهرستان كبودرآهنگ،   سازي بيمه متغيرهاي مؤثر بر نهادينه

هنجـاري،   –شـناختي  توان بر اسـاس نتـايج حاصـل از تحليـل عـاملي در قالـب سـه عامـل         مي

اردي همچـون  بندي كرد. از اين ميان عامل شـناختي، مـو   اجتماعي، و تنظيمي دسته –فرهنگي

هاي انبوهي و گروهي، ارتباط مداوم بين كارگزار  افزايش دانش و آگاهي، آموزش از طريق رسانه
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وسـيله صـندوق و    شـدگان بـه   شدن انتظارات بيمـه  شده، دسترسي به كارگزاري و برآورده و بيمه

و دهنـدة بسـتر فرهنگـي     اجتمـاعي كـه تشـكيل    -گيرد. عامل فرهنگـي   كارگزاران را در بر مي

اجتماعي در جامعة روستايي است، دربردارنده مواردي چون نگرش مطلوب بـه بيمـة اجتمـاعي،    

اعتمادسازي، سرمايه اجتماعي، مشروعيت و احساس ضرورت است. عامـل تنظيمـي نيـز وجـود     

 گيرد.  اجتماعي را در برمي  قوانين و مقررات كافي و مناسب در خصوص بيمه

 ,Scott(هـاي اسـكات    سازي به شكل يادشده، بـا ديـدگاه   نهبندي عوامل مؤثر بر نهادي دسته

)، فرهنگـي و  1386)، اربطـاني ( 1386، مجردي و همكاران ((Colbeck, 2002)  ، كولبك)2001

) هماهنگي زيادي دارد، با اين تفاوت كه از نظر آنهـا  1378) و سلطاني تيراني (1386همكاران (

سازي از سه عامل يا ركن شناختي و هنجاري و تنظيمـي تشـكيل شـده اسـت. ايـن در       نهادينه

دو عامل شناختي و هنجاري در كنار هم قـرار   هاي تحقيق حاضر، حالي است كه بر اساس يافته

اجتمـاعي   –اند، و در ركن تنظيمي نيز تغييري ايجادنشده و عامل ديگري به نام فرهنگي  گرفته

)، 2001به مجموعه عوامل يا اركان قبلي افزوده شده است. ناگفته نماند كه از ديدگاه اسـكات ( 

 شناختي قرار گيرد.  –نگي بايست در درون عامل فره بخش فرهنگي يا نگرش مي

سازي بيمة اجتمـاعي در منطقـه    با توجه به نتايج تحقيق و به منظور تسهيل فرايند نهادينه

 گردد: مي مورد مطالعه، اين پيشنهادها مطرح

آمـوزش و    اي و توان تخصصي كارگزاران، اقدام به ارائه گيري از ظرفيت رسانه صندوق با بهره

توجهي به آن  اجتماعي و مواهب و مزاياي آن و عواقب بي  هيت بيمهترويج فراگير در خصوص ما

ها، رسالت اين نهادهـاي   كند. با توجه به دسترسي نسبتاً مناسب روستاييان منطقه به كارگزاري

 اجتماعي بسيار درخور تأمل است.  بومي در خصوص افزايش آگاهي روستاييان از بيمه

خوب موجود در منطقه مـورد مطالعـه، بـا ايجـاد نگـرش      اجتماعي نسبتاً   با توجه به سرمايه

گيري  مثبت در رهبران محلي و افزايش سطح دانش آنها در خصوص بيمة اجتماعي و نيز با بهره

هـا و   ها، بخشداري مانند ادارات جهاد كشاورزي، فرمانداري -از نهادهاي دولتي و عمومي مرتبط 

 وعيت بيمــة اجتمــاعي را بــين روســتاييان تــوان ميــزان مشــر مــي -ســازمان تــأمين اجتمــاعي 

 افزايش داد.
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شـود   مـي اجتماعي، توصـيه   ةسازي بيم با توجه به اهميت دسترسي به كارگزاري در نهادينه

ها به موضوع توزيع متعادل و مناسب آنها و نيـز فعـال بـودن و     به جاي افزايش تعداد كارگزاري

هـا الزم اسـت بـه     گردد. در تشكيل كارگزاريخدمت بيش از پيش توجه   شان براي ارائه آمادگي

موضوعات فرهنگي و اجتماعي روستاها، مركزيت اداري و سياسي محل كارگزاري، دسترسي بـه  

از آنجا كه كارگزاران داراي ارتباط مستقيم بـا روسـتاييان    بانك و نكاتي از اين دست توجه شود.

وستاييان بـه بيمـة اجتمـاعي دارد،    گيري نگرش ر اي در شكل هستند و عملكرد آنها نقش عمده

كـارگيري نظـام پـاداش و جـزاي مناسـب از       ها و به اعمال نظارت كامل بر نحوه عمل كارگزاري

 سوي صندوق ضروري است.

هـاي اصـلي    همچنين با توجه به اينكه قوانين و مقررات به عنـوان اركـان تنظيمـي، از پايـه    

سند رسمي بيمة اجتماعي روسـتاييان و عشـاير،   گردد ضمن تهية  اند، پيشنهاد مي سازي نهادينه

به تدوين قانون جامع اين بيمه اقدام شود تا تغييرات مستمر قـوانين و مقـررات بـه سـردرگمي     

 گزاران نينجامد.   بيمه
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