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   :ل مؤثر بر پذيرش بيمة اجتماعي در ميان کشاورزانعوام
 استان کردستان ي قروه و دهگالن،ها شهرستانمطالعة موردي 

   ∗ محمد امين شريفي، محمود حسيني
  ۱۱/۹/۱۳۸۸: تاريخ پذيرش  ۲۴/۳/۱۳۸۸: تاريخ دريافت

  چکيده

آن در خـاطر نقـش چشـمگير    طي چند دهه گذشته، همواره ضرورت نظام بيمـة اجتمـاعي بـه   
دنبال تبيين مقالة حاضر به. و بهبود کيفيت زندگي روستايي مطرح بوده است ها فعاليتپايداري 

پذيرش بيمة اجتماعي در ميان کشاورزان دو شهرستان قروه و دهگالن از توابع استان کردستان 
 ۱۷۰اي بـا انتسـاب بهينـه در ميـان     اي چندمرحلهگيري خوشهافراد نمونه با روش نمونه. است

هـاي مـورد نيـاز از طريـق پرسشـنامه      کشاورز ناپذيرنده تعيـين و داده  ۲۶۰کشاورز پذيرنده و 
بر اساس نتايج تحقيق، متغيرهاي مرتبط با پذيرش بيمة اجتمـاعي در قالـب چنـد    . آمد دست به

اعتمادي کشاورز، عامل اصلي قابل تلخيص بودند که سرانجام، عوامل توان اقتصادي خانوار، بي
اية انساني خانوار، سطح توسعة روستايي، و پيروي از ديگـران وارد مـدل شـدند؛ در يـک     سرم

بينـي  درصد از احتمال پـذيرش بيمـة اجتمـاعي را پـيش     ۷۵ترکيب خطي لوجيت، اين عوامل 
  دار بــين کشــاورزان پذيرنــده و ناپذيرنــدة همچنــين، نتــايج بيــانگر تفــاوتی معنــي. کننــد مــي

اعتمادي نسبت بـه پـذيرش و سـطح توسـعة     ثيرپذيري از دو عامل بيلحاظ تأبيمة اجتماعي به
  .روستايي است

                                                            
 .کارشناس ارشد توسعة روستايی، و استاديار توسعه و ترويج کشاورزی، دانشگاه تهران: به ترتيب ∗
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قـروه  / مطالعة مـوردی / روستاييان/ کشاورزان/تأمين اجتماعي/ بيمة اجتماعي: هاکليدواژه

  ). استان(کردستان )/ شهرستان(دهگالن )/ شهرستان(

* * *  
  مقدمه

داننـد، نظـامی   ادي و بيمة اجتماعي مـي اي از امنيت اقتص تأمين اجتماعي، كه آن را آميزه

نشـدة طبيعـي،   بينيجامع است كه آحاد جامعه را در برابر رويدادهاي قابل انتظار و پيش

با اين  تعريف، اصـل  ). ۱۳۷۹پژويان، ( دهد مياقتصادي و اجتماعي مورد حمايت قرار 

عمـوم مـردم   قانون اساسي مقرر كرده است كه حق دستيابي به تأمين اجتماعي براي  ۲۹

). ۱۳۷۰طالب، (يك تكليف ديني و ملي و ضرورتی انكارناپذير براي آحاد جامعه است 

يافته يا در حال توسعه، توسعه و تعميم نظام تأمين همواره براي هر جامعه اعم از توسعه

مثابـه هـدفی راهبـردي و    اجتماعي و غلبه بر مخاطرات طبيعي و غيرطبيعي زنـدگي بـه  

نهايت، ابزاری بـرای اسـتقرار امنيـت، ثبـات و عـدالت اجتمـاعي        بلندمدت است و در

  بر همين اسـاس، طـي نـيم قـرن اخيـر،      ). ۱۳۸۱؛ رشيدي، ۱۳۷۸پناهي، (آيد  شمار مي به

هاي اجتمـاعي در قالـب برنامـة اصـلي نظـام تـأمين       در بسياري از كشورهاي دنيا، بيمه

جامعـه در حـال گسـترش     هاي حيـات اقتصـادي  مثابه يكي از زيرساختاجتماعي و به

  هـاي اجتمـاعي بـه تمـام افـراد       روزافزون بوده است اما همواره توسـعه و تعمـيم بيمـه   

ويـژه در کشـورهاي در حـال توسـعه بـا      ي مختلـف اقتصـادي بـه   هـا  بخـش شاغل در 

  رو شـده اسـت   اي از موارد، با شکست روبـه ها و موانعي مواجه بوده و در پاره دشواري

)Katz and Meyer, 1990; Feldstein, 2004.(  
هـاي مختلـف تـأمين اجتمـاعي،     در كشور ما نيز با وجود چند دهه تالش در حوزه

هنوز بخشی قابل توجه از جمعيت كشور از پوشش اين شـبکة ايمنـي و دسترسـي بـه     
بـه جمعيـت سـاكن و فعـال در      تـوان  مـي اند كـه از آن ميـان،    بهره ماندهخدمات آن بي

ناپـذير  هرچند، امروزه بيمة اجتماعي از اجـزای جـدايي  . ه كردي روستايي اشارها محيط
و در شـرايط وقـوع حـوادث و رويـدادهاي طبيعـي و       شـود  مـي نظام اشتغال محسوب 
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هاي اقتصادي و اجتماعي همانند يك تـور ايمنـي عمـل     غيرطبيعي و نيز در برابر آسيب
دمدت سـازوكاري موفـق   كند، اما تاكنون اين نظام در كشورمان نتوانسته است در بلن مي

با ايـن همـه،   ). ۱۳۸۳؛ شيرزاد، ۱۳۷۵زاهدي، (براي پوشش جامعة کشاورزي ارائه كند 
هـاي   هاي توليدي مناطق روستايي كشـور طـي دهـه   توجهي به توسعة ظرفيت رغم بيبه

، و )درصد ۲۳(گذشته، هنوز اين بخش نقشی بسيار مؤثر در توليد ناخالص داخلي دارد 
در واقـع، منـاطق   . دهـد  مـي صد از ميزان اشتغال را به خود اختصـاص  در ۲۵نزديك به 

كننـدة امنيـت غـذايي و نيـز پشـتوانة      روستايي كشور محل تمركز منابع طبيعـي، تـأمين  
علـت وجـود   بـه ). ۱۳۸۱مطيعي لنگـرودي،  (روند شمار میهاي توسعة پايدار بهظرفيت

ايـن بخـش بـيش از سـاير     شرايط متغير و مهارنشده در بخش كشـاورزي و روسـتايي،   
روست و در ايـن ميـان،   ي توليدي با مخاطرات متعدد طبيعي و غيرطبيعي روبهها بخش

ين عامـل توليـد در ايـن بخـش بـا شـرايط خطـر و        تر مهممثابه همواره عامل انساني به
؛ ۱۳۸۵؛ ايروانـي و همکـاران،   ۱۳۷۸ترکمـاني و قربـاني،   (ي مواجـه اسـت   پـذير  آسيب

Anderson, 2001 .(هـای  كنندگان امنيت غذايي، در طـول سـال  مثابه تأمينکشاورزان به
هـاي جسـمي، و    فعاليت، به مخاطراتي همچون بيماري، از كار افتـادگي، انـواع نـاتواني   

ويژه در سنين پيـري  شوند؛ و تأمين معاش زندگي آنها بهسالخوردگي زودرس دچار مي
تالش دولت و مؤسسات براي بيمة هرچند، . شد خواهد ناممكن و سخت و ازكارافتادگي

کشاورزان توليدکنندة صد ميليون  هنوز اما است، گسترش حال در هادام حتي و محصوالت
). ۱۳۸۸ حقيقي، نوبخت( ندارند قرار اجتماعي تأمين پوشش زير کشاورزي محصوالت تن

ل شايد بتوان پايين بودن سطح اطمينان و امنيت فعاليت در اين بخـش را يكـي از داليـ   
همچنين، كاهش . هاي نگهداشت جمعيت جوان و فعال روستايي دانستناکامی سياست

تـر شـدن شـكاف بـين      سطح كيفيت زندگي روستايي نسبت به جامعة شـهري و عميـق  
هاي روستايي و شهري، خروج جمعيت فعال از بخش روسـتايي و مهـاجرت   سكونتگاه

ك كشـور و سـرانجام، كـاهش    آن به حاشية شهرها، و رها شدن منابع محدود آب و خا
هاي جدي فراروي  از جمله چالش توان ميوري توليد در بخش كشاورزي را ميزان بهره

 ؛ مطيعـي لنگـرودي،  ۱۳۸۲قديري معصوم و نجفي کـاني،  (هاي روستايي برشمرد  محيط
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توان همانند برخی كشورها، با اجراي نظام بيمة اجتماعي ناگفته پيداست که می). ۱۳۸۶
هـا را كـاهش داد و از ايـن رهگـذر،     ر جامعة روستايي، بخشي از اين چـالش كارآمد د

بـر ايـن اسـاس،    . شرايط تثبيت جمعيت فعال و ارتقای كيفيت زندگي را بهبود بخشـيد 
حمايـت و تـأمين در برابـر برخـي      تـوان  ميهاي اجتماعي را ين هدف ايجاد بيمهتر مهم

اي از حمايـت  اجـراي درسـت آن، پايـه   اشکال ناامني در محيط روستا عنوان کرد که با 
  ). ۱۳۸۳؛ ماهر، ۱۳۸۳شيرزاد، (درآمدي براي کشاورزان فراهم خواهد شد 

دليل ، صندوق بيمة اجتماعي روستاييان و عشاير تأسيس شد، اما به۱۳۸۴اگر چه در 
گيری سازوكارهاي اجرايي كارآمد، _ها و عدم شكلضعف عملكرد برخي از كارگزاري

صندوق بيمة اجتماعي (آغاز شد  ۱۳۸۶ت روستاييان در اين صندوق از در عمل، عضوي
  ، نزديـك بـه   ۱۳۸۷هـاي رسـمي، تـا پايـان      طبـق گـزارش  ). ۱۳۸۶روستاييان و عشاير، 

كـارگزاري بـه عضـويت ايـن      ۳۵۰۰هزار خانوار از روستاييان كشور با همكـاري   ۷۰۰
ماعي براي تمـام جامعـة   صندوق درآمدند که البته از اهداف صندوق، گسترش بيمة اجت

شده، بيشتر كارگزاران صـندوق بيمـة اجتمـاعي    بر اساس سازوكار طراحي. هدف است
ي كشاورزي و روستايي اين كار را ها تعاونيها بوده و در مواردي نيز روستاييان دهياري

درصد سطح درآمـد اظهـاري    ۱۵حق بيمه براي عضويت در صندوق . اندبر عهده گرفته
. كنددرصد ديگر را دولت تأمين مي ۱۰گذار است و رصد آن بر عهدة بيمهد ۵است، كه 

هــای پيــری واز كــار افتــادگي و مســتمري تعهــدات صــندوق نيــز پرداخــت مســتمري
سال سن براي مردان  ۵۵سال و حداكثر  ۱۸داشتن حداقل . شود ميبازماندگان را شامل 

سكونت در روسـتا از شـروط    سال براي زنان در هنگام شروع پذيرش بيمه و نيز ۵۰و 
البتـه طبـق مصـوبة مجلـس شـوراي      . اصلي عضويت در صندوق بيمة اجتماعي اسـت 

نـد بيمـة   توان ميهزار نفر جمعيت  ۲۰اسالمي، خانوارهاي ساكن در شهرهاي دارای زير 
هـاي اجبـاري،   روستاييان و عشـاير را بپذيرنـد، مشـروط بـر آنكـه زيـر پوشـش بيمـه        

  ). ۱۳۸۷صندوق بيمة روستاييان و عشاير، (ماعي نباشند بازنشستگي و تأمين اجت
كـه رونـد گسـترش بيمـة اجتمـاعي و       دهـد  ميهاي موجود نشان آمارها و گزارش

كنـدي انجـام گرفتـه و بـا     عضويت روستاييان در صندوق بيمه طي چند سال گذشته به
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هميت باالي بيمة رو، نظر به ااز اين. موانع و عوامل گوناگون بازدارنده مواجه بوده است

ي كشاورزي، گذار سرمايهي روستايي و ها فعاليتاجتماعي روستاييان در افزايش امنيت 

هـا  سازی زمينهتوان فراهمافزايش توليد و در نتيجه، بهبود كيفيت زندگي روستاييان، می

و شرايط الزم براي توسعة بيمـة اجتمـاعي را اقـدامی مـؤثر در تحقـق توسـعة پايـدار        

بـر ايـن اسـاس، نخسـتين گـام در راسـتای افـزايش مشـاركت         . ارزيابي کـرد روستايي 

هـاي علمـي    روستاييان در اين زمينه عبارت است از دستيابي به شناختي مبتني بر روش

هاي از نتايج آن در برنامه توان ميدر رابطه با چگونگي پذيرش و عدم پذيرش بيمه، كه 

در ســطح منــاطق روســتايي حاضــر بــا همــين هــدف   پــژوهش. مربــوط ســود جســت

ي قروه و دهگالن از توابع استان كردستان انجام گرفته و بر آن بـوده اسـت   ها شهرستان

  :هاي زير پاسخ دهدکه به پرسش

 ند؟ ا عوامل اصلي مؤثر در پذيرش بيمة اجتماعي كشاورزان كدام - ۱
  د؟هايي دارنهاي كشاورزان پذيرنده و ناپذيرندة بيمة اجتماعي چه تفاوتويژگي - ۲

  مباني نظري و پيشينة پژوهش

  در زنـدگي اجتمـاعي اسـت    » تأمين«و » اطمينان«برخورداري از  )۱(مفهوم بيمة اجتماعي

  هـاي انتقـالي بـا هـدف رفـع و يـا كـاهش انـواع مخـاطره در          و براي توصـيف برنامـه  

ايـدة اصـلي بيمـه     )۲(ادغام و سرشكن كردن مخـاطره . رود كار ميچرخة زندگي افراد به

، و خود مستلزم تركيب مخاطرات پـيش روی تعـداد زيـادي از افـراد     شود میب محسو

گيـرد   است؛ اين کار از طريق پرداخت حق بيمه در يـك صـندوق مشـترك انجـام مـي     

)Feldstein, 2004; Hardaker and Huirne, 1997 .(حالـت اجبـاری   يـا  هابرنامه اين)۳( 

هـاي رفـاه   بـرخالف برنامـه  . گيرند ل ميهاي مالي شكاساسًا با پشتوانة كمك يادارند و 

اجتماعي، هدف از برقـراري بيمـة اجتمـاعي بـازتوزيع درآمـدها نيسـت، بلکـه اساسـًا         

در زندگي افراد است،  )۴(پرداخت مزاياي آن مربوط به شرايط بروز حوادث و پيشامدها

ري به كساني براي نمونه، بيمة بيكا. گيرد که بدون مالحظة درآمد يا دارايي آنها انجام مي
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، منافع از كار افتادگي به كساني كه قادر به كار نيسـتند،  دهند ميكه كار خود را از دست 

هـاي  در بيمـه . شـدگان متـوفي پرداخـت مـي شـود     و منافع بازماندگان به خانوادة بيمه

و به همـان نسـبت،    شود میاجتماعي، سرانة حق بيمه به نسبت سطح درآمد افراد بيشتر 

ــدي بازنش ــزايش مــي عاي ــوط اف ــاي مرب ــدســتگي و ســاير مزاي ــل، . ياب ــه همــين دلي   ب

هـاي  هاي اجتماعي در خدمت گروهنظران بر اين باورند که در اصل، بيمهبرخی صاحب

بـه عقيـدة چتـي    ). Katz and Meyer, 1990; Ginneken, 1999(باالي درآمدي اسـت  

)Chetty, 2004( انـد کـه در بيمـة    هنظـران نيـز بـدين بـاور رسـيد     ، بسياري از صـاحب

درآمد اجتماعي، اگر چه خانوارهاي دارای درآمد متوسط و باال به نسبت خانوارهاي كم

هـا و پوشـش كامـل     شوند، امـا بـا گسـترش ايـن برنامـه      از منافع بيشتري برخوردار مي

سـطح   تـوان  مـي هاي رفاه و حمايت اجتماعي، جمعيت شاغل يك كشور در كنار برنامه

  .اجتماع را ارتقا بخشيدزندگي همة افراد 

هـاي اجتمـاعي بـه روشـي بـراي پوشـش و       ويـژه بيمـه  اصل تأمين اجتماعي و بـه 

جلوگيري از سقوط شديد مصرف و سطح زنـدگي در دوران پيـري و از كـار افتـادگي     

هـايي كـه كـار    ، افراد در طـول سـال  )۵(طبق فرضية مدل چرخة زندگی. شود میمربوط 

انـداز   ما در دورة بازنشستگي و پيش از دوران جـواني، پـس  اندازند ا كنند، داراي پس مي

هزينـة ايـن   ) دوران فعاليـت اقتصـادي  (ندارند و بايد از درآمدهاي دوران جواني خـود  

هـاي  از طريـق نظـام   تـوان  مـي اين موضوع را ). ۱۳۸۴عبدلي، (ها را پوشش دهند  دوره

مزدها در زمان اشـتغال و  بازنشستگي نهادينه کرد، كه سازوكار آن كسر حق بيمه از دست

هـا ماننـد   طور معمول، ديگر بيمـه همچنين، به. پرداخت مزايا در دورة بازنشستگي است

های از كار افتادگي، بيكاري، و فوت نيز همگي به مخاطرات دوران فعاليـت و كـار   بيمه

هـاي اجتمـاعي   با اين رويكرد، برخی انديشمندان به فلسفة بيمـه . شوندافراد مربوط مي

داننـد، كـه   اند و آن را وظيفة مشترك آحاد جامعه و دولت در قبال يكديگر مـي پرداخته

اغلـب ايـن   . و مسئوليت مشترك اجتماعي اسـت  )۶(نتيجة آن ايجاد همبستگی اجتماعی

اي نيستند كه افراد قادر به اتخاذ تصميمات پيچيده«ای است از اين نکته كه ديدگاه آميزه
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هـاي مربـوط بـه مخـاطرات     راي درآمد بازنشستگي و يا هزينهريزي بمعطوف به برنامه

در مقابـل،  ). Goldberg and Graetz, 2000; Chetty , 2004(» نشـده باشـد  بينـي پـيش 

بر اين باورند كـه افـراد داراي   ) Feldstein and Samwick, 2001(فلدستين و سامويک 

تواننـد در  ان دولتـي مـی  اند و خود بهتـر از كـارگزار  هاي متفاوتترجيحات و مطلوبيت

و تـوان   )۷(فلدستين معتقد بـه تنـوع ترجيحـات   . شان به قضاوت بپردازندرابطه با منافع

بيشتر افراد براي انتخاب و عمل بر اساس منافع آنهاست اما در عين حال، بـراي دولـت   

اين نقش را قائل است كه تمهيدات الزم براي توجيـه منـافع بيمـة اجتمـاعي را فـراهم      

جاي هرگونه تعهد فلسفي براي ايجاد و انسجام اجتماعي، به عبارت ديگر، وي به. سازد

هـاي اجتمـاعي را عامـل اصـلي مـؤثر در       و سودمندي بيمـه  )۸(فراهم آوردن  مطلوبيت

  ).Feldstein, 2004(داند  انتخاب و پذيرش آنها مي

هـاي  مـه كه گسـترش بي  دهد ميهاي گذشته در بسياري از كشورها نشان  تجربة دهه

ي اقتصـادي، از يـك سـو، و    هـا  فعاليـت دهي تمام مشـاغل و   لحاظ پوششاجتماعي به

هـاي حمـايتي بـرای     ها، از سـوي ديگـر، از سياسـت   گسترش دامنة خدمات اين برنامه

حسـيني،  ؛ علـي ۱۳۷۰طالـب،  (استقرار نظام جامع تأمين اجتماعي شـناخته شـده اسـت    

و  نيـز  ) كارگـاه (يل عدم اتکا به مكاني خـاص  دلدر اين ميان، به). ۱۳۸۰؛ کلدي، ۱۳۸۲

  خاطر ماهيت متفاوت كار و فعاليت در مواردی ماننـد كـار پـاره وقـت و كـار بـراي       به

صورت غيرضروري، همـواره نظـام سـنتي بيمـة اجتمـاعي بـرای       چند كارفرما و گاه به

غل يا صاحبان حرف و مشـاغل آزاد و همچنـين، مشـا    )۹(پوشش بيمة افراد خوداشتغال

  ايـن در حـالي اسـت    . )۱۰(هـايي مواجـه بـوده اسـت    كشاورزي و روستايي با دشـواري 

  روسـت  گونـه مشـاغل بـا افـزايش روزافـزون روبـه      كه در شرايط نوين اقتصادي، ايـن 

)Katz and Meyer, 1990; Ginneken, 1999 .(     مـواردي همچـون نبـود شـفافيت در

ي كمتر مردم به پرداخـت ماليـات و نيـز    مند ها و درآمدهاي افراد جامعه و عالقهسرمايه

هـاي  پايين بودن درآمد سرانه از مشكالت پيش روی پوشش كامـل شـاغالن در برنامـه   

  ).۱۳۷۸پناهي، (اند تأمين اجتماعي ايران شناخته شده
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فرمايي بوده و مشاغل کشاورزي و روستايي نيز داراي ماهيت خوداشتغالي و خويش

هاي اجتماعي ايران قرار نگرفته است، در حـالي  نظام بيمهرو، تاكنون زير پوشش از اين

انـد بـراي مشـاغل    بيني سطوح مختلـف حـق بيمـه، توانسـته    كه برخی كشورها با پيش

). ۱۳۸۳؛ شـيرزاد،  ۱۳۸۳آرام،  سـام (كشاورزي و روستايي نيز بيمة اجتماعي برقرار كنند 

هـاي ويـژة   ی برنامـه در حال حاضر، در سطح جهان، سه راهبرد اساسي در قالب اجـرا 

راهبـرد اول، برنامـة   : انـد از رو شده کـه عبـارت  بازنشستگي كشاورزان با موفقيت روبه

حساب بازنشستگي فردي؛ راهبرد دوم، برنامة  حقوق و مزاياي بازنشستگي كشاورزان؛ 

ها داراي خصوصـياتي اسـت   هر کدام از اين برنامه. )۱۱(هاي گئوکو راهبرد سوم، برنامه

برداري، فرهنگ روستايي كشاورزان، سطح درآمـد آنهـا، و   ساس نظام مسلط بهرهكه بر ا

بـراي نمونـه، در لهسـتان،    ). ۱۳۸۳مـاهر،  (تـوان آن را برتـر شـمرد    پيشينة تاريخي، می

  درصـد درآمـد و    ۱۸ميـزان  صورت ماهانـه و هفتگـي بـه   كشاورزان حق بيمة خود را به

مة پرداختـي توسـط کشـاورزان بسـيار     حق بي. کنند ميدرصد کمک دولت پرداخت  ۱۰

ي اقتصـادی  هـا  فعاليـت تر از حق بيمة افرادي است كه در نظام عمومي خـارج از  پايين

و اما بيشتر از حق بيمة كارگران مزدبگير بخـش  ) درصد ۶۰(اند غيرکشاورزی بيمه شده

  ).Jablonska, 2005(كشاورزي است 

هـاي اجتمـاعي در منـاطق    مـه بخشي از موانع گسـترش بي  )Ramesh, 2007( رامش

  :كند صورت زير بيان ميروستايي كشورهاي در حال توسعه را به

 آگاهي تودة روستاييان از شرايط و منافع بيمه بسيار پايين است؛  - ۱
 منافع بيمه تنها به چند مورد خاص محدود شده است؛  - ۲
 ي بيمه بيشتر در بخش شهري متمركزند؛ و ها شركتكارگزاران و  - ۳
گونـه  نيازهاي روستاييان، كه ماهيتي متفاوت با بخـش شـهري دارد، هـيچ   در زمينة  - ۴

  . شود میهاي نهادي ديده ن نوآوري

مراتب بيش از شهرنشينان بـا مخـاطرات مواجـه    رامش معتقد است كه روستاييان به

تر اسـت، كـه    شوند و ظرفيت مقاومت آنها در برابر اثرات اين مخاطرات بسيار پايينمی
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ای در بـه عقيـدة او، امـروزه كمتـر روسـتايي     . ل درآمد كم و نامنظم آنهاستدليبيشتر به

هاي ناگهـاني  که هنگام مواجه شدن با خسارت شود میكشورهاي در حال توسعه يافت 

راحتی آن را به سرنوشت خود ربط دهـد، بلکـه بيمـة اجتمـاعي را     نشده، بهبينيو پيش

بـرخالف او، هـازل   ). Ramesh, 2007(اسـت    دانـد کـه بـرای او در اولويـت    نيازی می

)Hazell, 1992 (    بر اين باور است که کشاورزان دهقان، با افزودن بـر تنـوع درآمـدي و

هاي خود در مورد عدم درآمـد  و يـا درآمـد    کوشند از نگرانيشمار نيروهاي شاغل، می

ترتيـب،   پايين در پی مخاطرات احتمالي کار و فعاليت و نيز دوران پيري بکاهند و بدين

)۱۲(بينیفلدستين نزديك .کنندمی احساس اجتماعي بيمة به کمتري نياز
خانوارها در شرايط  

داند که مانع از مطلوبيت بيمـة اجتمـاعي بـراي    جديد اقتصادي را رفتاری غيرمنطقي می

، بـه هــيج وجــه  )Ginneken, 1999(بـه بــاور جيـنکن   ). Feldstein, 2004(آنهاسـت  

هاي اجتماعي در ميان کشاورزان را بـا بخـش   وط به توسعة بيمهمشکالت مرب توان مين

ي وجـود  گـذار  سرمايهغيررسمي مقايسه کرد؛ زيرا در بخش کشاورزي، امکان توسعه و 

های محصوالت و دام را تجربه دارد و به هر حال، کشاورزان انواع ديگر بيمه مانند بيمه

اجتماعي براي کشـاورزان را نـوعي    اصوًال بيمة) Anderson, 2001(آندرسون . کنندمي 

او . داند که پذيرش آن از سوی آنها نياز به طـي مراحـل خـاص خـود دارد    نوآوري می

کـه   کنـد  مـي معتقد است که فلسفة بيمة اجتماععي و منافع معطوف به جامعـه ايجـاب   

  .هاي الزم براي پذيرش آن از سوی کشاورزان را فراهم آورددولت ملزومات و حمايت
  ران نيـز از آنجـا كـه بيمـة اجتمـاعي روسـتاييان در قالـب طرحـی جديـد در          در اي

بخشـي از موضـوع را در چـارچوب     تـوان  مـي مناطق روستايي كشور ارائه شده است، 
، ديـدگاه  ۱۹۷۰در اوايل دهـة  . مطرح كرد» ها پذيرش نوآوري«مباحث نظري مربوط به 
   )۱۳(هـاي راجـرز   ه، از نظريـه طـور عمـد  ها ديدگاهي بود كه به غالب در پذيرش نوآوري

  در ايـن مـدل، بـر رابطـة پـذيرش      . گرفـت سرچشمه می» ها مدل نشر نوآوري«با عنوان 
  تـدريج نسـبت بـه فوايـد     ؛ و بـر اسـاس آن، كشـاورزان بـه    شـود  مـی با آگـاهي تأکيـد   
با گذشت زمان، . )۱۴(پذيرند يابند و با تأثيرپذيری از ديگران، آن را مينوآوري آگاهی می
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ای كامـل  ها رابطـه  ، مشخص شد كه رابطة بين آگاهي و پذيرش نوآوري۱۹۷۰دهة  طي
نيست؛ و محققان اعالم كردند كه در بسياري از موارد، در يك نظام اجتمـاعي، فرصـت   
برابر براي پذيرش يك روش يا فنـاوري جديـد بـراي اعضـاي آن نظـام وجـود نـدارد        

)Mohammed and Ortman, 2005; Dinar and Yaron, 1992 .( رو، نبايـد بـا   از ايـن
طور، توجه صرف به كسب آگاهي افراد، تأثيرگذاري متغيرهاي نهادي و ساختي و همين

اين يافته به پيدايش رويكردی . توان تأمين هزينة پذيرش بر تصميم آنها را ناديده گرفت
دي گرايانه انجاميد كه بر اسـاس آن، كشـاورزان از سـه گـروه عمـدة عوامـل اقتصـا       كل

ــه( ــد آن  هزين ــافع، و مانن ــذيرش، من ــاي پ ــاوری )ه ــودن (، فن ــب ب ــادي )مناس   ، و نه
پذيرنـد و در اثـر ايـن    هاي خود تأثير میدر گزينش) ميزان دسترسي، بازار، و مانند آن(

  و خـواه بـه پـيش خواهـد رفـت       شـود  مـی هـا خـواه محـدود    عوامل، پذيرش نوآوري
  ). ۱۳۸۵كرمي و همکاران، (

، در مناطق روستايي لهستان، بدين نتيجه رسـيد كـه   )Jablonska, 2005(جابلونسکا 
دار  وري توليد، و درآمد كشاورزان سه عامل دارای تأثير معنيبهره كشاورزي، فعاليت نوع

روند، و سهم حق بيمة پرداختي كشاورزان با درآمد شمار میبر پذيرش بيمة اجتماعي به
مقيـاس،   ؛ به ديگر سخن، در مالکيت بـزرگ دار است خالص آنها دارای همبستگي معني

كشـاورزان    و بـراي ) درصـد  ۱۱(رآمـد آنهـا كمتـر    ميزان سهم بيمة كشاورزان از كـل د 
؛ و بـه همـين دليـل نيـز كمـك      )درصد ۴۵(مقياس، اين سهم بسيار باالتر است كوچك

  . دولت به كشاورزان متناسب با درآمد آنها متغير است
روستايي هند بيانگر آن است كه در اصل، روستاييان با  نتايج تحقيق رامش در مناطق

ايدة بيمه مخالف نيستند بلکه بايد هزينـة پـذيرش آن در تـوان آنهـا و خـود بيمـه نيـز        
اين تحقيق عوامل متعدد مرتبط بـا  . دربرگيرندة پوشش مناسب در برابر مخاطرات باشد

از مزرعـه، تنـوع شـغلي، و     مانند تعداد شاغالن خانوار، فعاليت خـارج (در آمد خانوار 
كنـد كـه    خالصه مي» توان اقتصادي خانوار«را در يك مؤلفه به نام ) هاي توليديدارايي

 شـود  مـي صـورت عامـل اول مطـرح    در مدل تحليل عاملي پذيرش بيمة اجتمـاعي، بـه  
)Ramesh , 2007.(  
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، طي تحقيقي در مناطق روستايي چين، مشخص کرد كـه  )Jianguo, 2006(جيانگو 

و نيازمند فرآيند  )۱۵(در ميان روستاييان متأثر از تصورات سنتی اجتماعي هايبيمه پذيرش

بر اين اساس، فرد . ها و ارتقای منابع انساني استدر زمينة نوآوري )۱۶(شناخت تدريجي

همچنين، . گيرد میگيری براي پذيرش بيمه بسيار تحت تأثير نظر ديگران قرار در تصميم

ي مختلف ارتباطي، خدماتي، زيربنايي ها بخشسطح توسعة روستايي در در اين تحقيق، 

  . و بازار عاملی مؤثر در پذيرش بيمة اجتماعي از سوی روستاييان شناخته شده است

هازل نشان داد که ارزش مورد انتظار بيمه براي کشاورزان قـرار گرفتـه در معـرض    

، مگر آنه برآورد خود آنها تحقـق  طور قطعي منفي استگيری و انتخاب تقريبًا بهتصميم

بر اساس . يابدگر افزايش ميهاي بيمهدر چنين شرايطي، مخاطرة بيمه براي شرکت. يابد

  ). Hazell, 1992(همراه است  )۱۷(بيمة کشاورزان با نوعي مخاطرة اخالقي استنباط هازل،

ن داد در انـدونزي نشـا  ) Angelini and Hirose, 2004(پژوهش آنجليني و هيروس 

که ضعف منابع توليد عامل اصلي عدم پذيرش بيمه در اقتصاد غيررسمي است و در اثر 

هاي شغلي غيرکشاورزي، زمينـة گسـترش   همين عامل و نيز سطح پايين سواد و مهارت

اي، و زنـان  برداران حاشـيه زمين، ماهيگيران، بهرهزمين، کمها در ميان کشاورزان بيبيمه

بـر اسـاس نتـايج همـين     . وستايي بسيار محـدود شـده اسـت   در بخش رسمي مناطق ر

اعتمادي بـين مؤسسـات دولتـي و غيردولتـي کـارگزار بيمـه و کشـاورزان        پژوهش، بي

دوسويه بوده و عدم تمايل هر دو طرف به مشـارکت در ايـن عرصـه را موجـب شـده      

ن مثابه يک هنجار در پـذيرش بيمـة اجتمـاعي از سـوی کشـاورزا     ميلي بهاست؛ اين بي

  . تأثيري منفي دارد

در پژوهش يك مؤسسة اقتصـادي در منـاطق روسـتايي اوكـراين، عوامـل فـردي و       

ي روستايي دو عامل اصلي مؤثر در پذيرش بيمـة  ها محيطاجتماعي  -موقعيت اقتصادي

هـاي  جيـنکن نيـز زيرسـاخت   ). GAG, 2006(انـد  اجتماعي روسـتاييان شـناخته شـده   

دار در توسـعة  صورت عـاملي بـا تـأثير معنـي    ي را بهاجتماعي مناطق روستاي -اقتصادي

، در يک مطالعـة  )۱۳۸۳(شيرزاد ). Ginneken, 1999( کند ميهاي اجتماعي معرفي بيمه
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هاي اجتمـاعي در بخـش کشـاورزي بـدون     رسد که توسعة بيمهتطبيقي، بدين نتيجه مي

ي منطقـي بـين   اپذير نيست و در اين ميان، بايـد رابطـه  هاي جدي دولت امکانحمايت

هاي مورد نظر برقرار شود تـا از ايـن   سطح درآمد کشاورزان و سرانة حق بيمه در برنامه

  . رهگذر، سطح پذيرش بيمه افزايش يابد

 توان ميهای محصوالت کشاورزي و دام را ها در زمينة بيمهای از نتايج پژوهشپاره

رسـد کـه   نظـر مـي  د، اگر چه بهدر زمينة پذيرش بيمة اجتماعي نيز مورد استفاده قرار دا

ايرواني . دهند ميها از خود بروز کشاورزان رفتار و نگرشی متفاوت نسبت به انواع بيمه

، در )۱۳۸۶(، و دربان آستانه و ايرواني )۱۳۸۶(، راستگو و رضوانفر )۱۳۸۵(و همکاران 

فردي،  تحقيقات ميداني خود، پذيرش بيمة کشاورزي را يک نوآوري متأثر از متغيرهاي

ترکمـاني و قربـاني   . داننـد رفتـاري مـي   -و نگرشـي ) اجتمـاعي  -اقتصـادي (اي توسعه

 -گريـزي و تحليـل هزينـه   رسند که مخـاطره ، در پژوهش خود، بدين نتيجه مي)۱۳۷۸(

دار در پـذيرش بيمـه شـناخته    فايدة بيمه از سوی کشاورزان دو عامل دارای تأثير معنـي 

کـه   کنـد  مـي گيـري  گونه نتيجهررسي پذيرش بيمه، اين، در ب)۱۳۷۷(ترکماني . شوندمي

ين عوامـل  تر مهمايجاد اطمينان در کشاورز، دريافت وام، پيروي از ديگران، و حق بيمه 

نيز بـا بـرآورد مـدل لوجيـت، نشـان      ) ۱۳۷۷(دريجاني و قرباني . روندشمار میمؤثر به

شـاورزي، و سـابقة مخـاطره    ها، نوع ککه متغيرهاي اعتباري، مالکيت و دارايي دهند مي

تحقيـق ايروانـي و   . بـرداران اسـت  ين عوامل مؤثر در پذيرش بيمه از سوي بهـره تر مهم

از طريق رگرسيون لوجستيک نشان داد که متغيرهاي سواد، آگـاهي از  ) ۱۳۸۵(همکاران 

دار در بيمه، مالکيت زمين، دريافت غرامـت، و دريافـت وام عوامـل دارای تـأثير معنـي     

  . شونديمه محسوب میپذيرش ب

  هامواد و روش

  لحـاظ ميـزان نظـارت، درجـة كنتـرل و      لحاظ هدف، از نوع كاربردي و بهاين تحقيق به
متغيـر وابسـتة تحقيـق    . اسـت  )۱۸(پيمايشـی  -ها، از نـوع توصـيفي   نحوة گردآوري داده
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بوده و بر اساس عضويت در صندوق بيمة اجتماعي روستاييان » پذيرش بيمة اجتماعي«
  و  ۱= پـذيرش (و عقد قرارداد با كـارگزاري مربـوط، تعريـف و در مقيـاس دووجهـي      

بـر اسـاس مبـاني نظـري و پژوهشـي تحقيـق،       . سنجش شـده اسـت  ) ۰= عدم پذيرش
ها در حکم متغير مستقل انتخاب شـد و پـس از    ای گوناگون از متغيرها و سازهمجموعه

سـنجش  . ه آنها صورت گرفتتعريف مفهومي و عملياتي، گردآوری اطالعات مربوط ب
هاي معتبر انجام شد و تعيين روايـي محتـوايي و   ها و معرفها با استفاده از مقياسسازه
اي هر کدام از آنها با توجه به تحقيقات گذشته و منابع مرتبط، نظر پانل كارشناسان سازه

بـود   آوري اطالعات، پرسشـنامه ابزار جمع. و نيز از طريق تحليل عاملي صورت گرفت
روش حضوري تكميل شد، و تعيين و تأييد روايي صوري و محتوايي آن از طريق كه به

منظور سنجش پايايی، از آزمون آلفـاي كرونبـاخ و   به. انجام رسيدپانل افراد متخصص به
  در يك گروه پايلوت سی نفـره در بـازه بيسـت روزه اسـتفاده شـد       )۱۹(روش بازآزمايی

)۷۶ /۰α= (اي، بودن مقدار آلفاي کرونباخ براي برخي از متغيرهاي سازه دليل کمترو به
با توجه به الگوي کشت رايج، جامعة آمـاري همـة   . اصالح الزم در آنها صورت گرفت

توليدکنندگان ترکيبي گندم و سيب زمينـي در دو شهرسـتان قـروه و دهگـالن از توابـع      
تعيين حجم نمونة آماري نيز  برای. گيرد مینفر را دربر ۹۴۸۰استان کردستان با جمعيت 

  ). N=۱۷۶(اسـتفاده شـد   ) درآمـد خـانوار  (برآورد واريانس صفت اصلي تحقيق از پيش
با توجه به تأثير متغيرهاي جغرافيايي در پژوهش ميداني، و علمی نبودن انتخاب  افـراد   

اي بـا  اي چندمرحلـه گيـري خوشـه  روش نمونهروش تصادفي ساده، اين کار بهنمونه به
  .انتساب بهينه صورت گرفت

منطقة مورد مطالعه داراي پنج بخش و در مجموع، شامل سيزده دهستان است که بـا  
های بيمه در حوزة دهستان، كشـاورزان دو شهرسـتان مـورد    توجه به فعاليت كارگزاري

مطالعه در سيزده خوشه قرار داده شدند؛ سپس، حجـم نمونـة هـر دهسـتان بـه نسـبت       
آنگاه در هر دهستان، فهرستی از همة روستاهای داراي حداقل . ن شدكشاورزان آن تعيي

يك كشاورز پذيرندة بيمة اجتماعي تهيه و متناسب با سهم هر دهستان، تعداد روسـتاي  
ازای هـر سـه كشـاورز    براي تعيين افراد نمونه در اين روستاها، بـه . نمونه مشخص شد
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ساده انتخاب شد؛ سـپس، در همـان   گيري تصادفي روش نمونهپذيرنده، يک كشاورز به
ازای هـر  اند،  يک يا دو نفـر بـه   روستا، از ميان كشاورزانی كه بيمة اجتماعي را نپذيرفته

بـدين  . طور كامًال تصادفي انتخاب شدند و مورد مطالعه قرار گرفتندكشاورز پذيرنده به
ـ   ۲۶۰كشـاورز پذيرنـده و    ۱۷۰ترتيب، نمونـة مـورد مطالعـه     دة بيمـة  كشـاورز ناپذيرن

  .شود میاجتماعي را شامل 
گيري از مباني نظـري و نتـايج مطالعـات گذشـته، چنـدين      در تحقيق حاضر، با بهره

متغير و سازه در قالب عوامل مؤثر در پذيرش يا عدم پذيرش بيمـة اجتمـاعي مـد نظـر     
هاي كشاورزان مانند سن، سطح تحصيالت، مهارت، ويژگي: اندقرار گرفتند، که از جمله

هـاي اجتمـاعي،   ، آگاهي از بيمه)۲۰(ها، درآمد، سطح مشاركت در عمران روستايیدارايي
. ، و پيروي از رفتار ديگران)۲۱(كارگزار بيمه، توسعة اقتصادي و اجتماعي روستا اعتماد به
خطـي  رو، پيداست كه تعداد متغيرهاي مستقل اين تحقيق زياد و احتمال بروز هماز اين

ن آنها باالست؛ به همين دليل، مجموعه متغيرهای دارای همبسـتگي  و خودهمبستگي ميا
هاي اصلي در يعني، تحليل مؤلفه -از طريق تحليل عاملی و روش خاص آن قوي دروني
)۲۳(متعامـد  روشبـه  هـدف  ايـن  با عوامل استخراج .)۲۲(شدند استخراج -عامل يك

 انجـام  

متغيری جديد ) عامل(در واقع، مؤلفه  .مستقل از يکديگرند تقريبًا عوامل آن، در كه گرفت
  :شود مياست که از طريق تركيب خطي متغيرهاي اصلي، بر پاية معادلة زير برآورد 

  

برای ايجاد  ۱X ،۲X ،... ،Xpمتغير  Pاين روش، يافتن تركيباتي از  كارگيريبه از هدف
هـاي جديـد   در واقـع، ايـن متغير  . اسـت  ۱F ،۲F ،... ،Fyمتغيرهاي مستقل و غيرهمبسته 

در . ديگر خبری از اطالعات تكراري نيست و دهند مي جاي خود در را متفاوت متغيرهايي
در اين تحقيق، . معرف تعداد متغيرهاست Pبيانگر ضرايب نمرة عاملي و  Aمعادلي باال، 

خطي و خودهمبستگي آنها رفع شده است، در در واقع، مشكل هم كه هاييسازه و عوامل
  .استفاده قرار گرفتند مورد كشاورزان اجتماعي بيمة پذيرش تبيين منظوربه رگرسيون تحليل

بيني اين نوع متغيرها، براي پيش. است )۲۴(متغير وابستة اين تحقيق متغيری دووجهی

هاي رگرسيوني مختلف استفاده کـرد؛ ماننـد تحليـل تشخيصـي، مـدل       توان از روشمی
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ها و شرايط استفادة خاص خود را  ويژگياحتمال خطي، لوجيت، و پروبيت كه هر كدام 

هاست، و مدل فرض اساسي مدل اول نرمال بودن چندمتغيره). Maddala, 1992(دارند 

). Mohammed and Ortman, 2005(اسـت   )۲۵(دوم مقيد به ثابت بودن احتمال مـرزی 

 رود امـا در ايـن تحقيـق،    هاي سوم و چهارم انتظار نتايجی يكسـان نمـي   اگر چه از مدل

ميزان پذيرش بيمة اجتماعي در ميان كشاورزان، از مدل لوجيـت   )۲۶(دليل عدم تناسب به

آمـده، در   دسـت  بهاين مدل متكي بر تابع توزيع تجمعي است و نتايج . شود مياستفاده 

هـاي  در جريان برآورد نتايج، به توزيـع ويژگـي   ۳۴نماييصورت تحقق حداكثر درست

  : شكل عمومي مدل عبارت است از). ۱۳۸۳تري، کالن(نمونه حساس نخواهند بود 
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احتمالي است كه بر مبنای آن، گـزينش معينـي از    Piپاية لگاريتم طبيعي و  eكه در آن، 

iα  در مدل لوجيت، فرض بر ايـن اسـت كـه پـذيرش بيمـة اجتمـاعي       . شود ميانجام  

)Zi (رو، از ايـن . آمده اسـت  ۲لي است كه احتمال پذيرش آن در رابطة يك متغير احتما

گيـری در مـورد پـذيرش بيمـة اجتمـاعي قـرار       براي كشاورزی كه در شـرايط تصـميم  

  : خواهد آمد دست بهصورت مدل لوجيت ، معادلة زير بهگيرد می
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  ي تحقيقها يافته

  بررسي رابطة متغيرها
به اعتبار انتخاب و انسجام متغيرها، بررسي و تحليل رابطـه يـا وابسـتگي    برای دستيابي 

با توجه به دووجهي بودن مقياس . بين متغيرهاي مستقل و وابستة تحقيق صورت گرفت
بهتـرين   )۲۷(اسـكوئر منزلة متغير وابستة تحقيـق، آزمـون كـاي   به» پذيرش بيمة اجتماعي«

اي و متغيرهـاي كمـي از مقيـاس فاصـله     )۲۸(ةبدين منظور، تغيير رتب. آزمون شناخته شد
و آزمـون سـطح    2X، مقـدار آمـارة  ۱در جـدول  . اي انجـام شـد  نسبي به مقياس رتبـه 

  .است آمده اجتماعي بيمة پذيرش با متغيرها از کدام هر وابستگي بررسي براي آن داري معني
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  بيمة اجتماعي آزمون وابستگي متغيرهاي مستقل و پذيرش -۱جدول 

 2X واحد/ قياس اصلي  متغيررديف
 ۳/۴۱∗∗ سال/ ايفاصله سن کشاورز ۱
 ۱/۲۸∗∗ سال/ ايفاصلهتحصيالت كشاورز ۲
 ۳/۲۱∗∗ سال/ ايفاصلهميانگين تحصيالت خانوار ۳
 ۹/۲۴∗∗ سال/ ايفاصلهسطح مهارت خانوار ۴
 ۸/۱۸∗∗ سال/ ايفاصلهبعد خانوار ۵
 ۳/۴۳∗∗ ريال/ نسبيدرآمد فعاليت كشاورزي ۶
 ۹/۳۵∗∗ ريال/ نسبيدرآمد فعاليت غيركشاورزي ۷
 ۴/۲۹∗∗ هكتار/ نسبيمالكيت زمين ۸
 ۵/۲۰∗∗ سأر/ نسبي  مالكيت دام ۹
 ۲/۳۷∗∗ نفر/ نسبيتعداد فرزندان شاغل در روستا ۱۰
 ۶/۴ عدد/ نسبيتنوع كشت محصوالت ۱۱
 ۲/۴ عدد/ نسبياز شهر فاصلة روستا ۱۲
 ۶/۱۱∗ كيلومتر/ نسبي  فاصلة روستا از كارگزار بيمه ۱۳
 ۷/۳۲∗∗ سال/ ايفاصلهاعتمادي كشاورز به كارگزار بيمه بي ۱۴
 ۱/۱۲∗ سال/ ايفاصلهسطح مشاركت در عمران روستايي ۱۵
 ۹/۲ ندارد/ ايفاصلهسطح آگاهي از بيمه ۱۶
 ۸/۳۰∗∗ ندارد/ اي فاصلهپيروي از ديگران ۱۷
 ۲/۴ ندارد/ ايفاصلهتمايل به كاهش مخاطره ۱۸
 ۶/۲۶∗∗ ندارد/ ايفاصلهسطح توسعة اقتصادي روستا ۱۹
 ۳/۲۷ ندارد/ ايفاصلهسطح توسعة اجتماعي روستا ۲۰
 ۵/۸∗ ندارد/ ايفاصلهها و خدمات توليديدسترسي به نهاده ۲۱

 ۰۵/۰داري در سطح خطاي نيمع  ∗∗  ۰۱/۰داري در سطح خطاي معني ∗
  نتايج تحقيق  : مأخذ

، متغيرهـاي  دهـد  مـي داري آن نشـان   اسكوئر و سطح معنـي گونه كه مقدار كايهمان
سـن  : انـد عبـارت » پـذيرش بيمـة اجتمـاعي   «دار با متغيـر وابسـتة    دارای وابستگي معني

ار، كشاورز، سطح تحصيالت کشاورز، ميانگين تحصيالت خانوار، سطح مهـارت خـانو  
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بعد خانوار، درآمد فعاليت كشـاورزي، درآمـد فعاليـت غيركشـاورزي، مالكيـت زمـين،       
اعتمـادی  مالكيت دام، تعداد فرزندان شاغل در روستا، فاصلة روستا از كارگزار بيمه، بی

كشاورز به كارگزار بيمه، سطح مشاركت در عمران روستايي، پيروي از ديگران، تمايـل  
عة اقتصـادي روسـتا، سـطح توسـعة اجتمـاعي روسـتا، و       به كاهش مخاطره، سطح توس

همچنين، اين نتايج بيـانگر آن اسـت کـه چهـار     . ها و خدمات توليديدسترسي به نهاده
متغير تنوع كشت محصوالت، فاصلة روستا از شهر، سطح آگاهي از بيمـه، و تمايـل بـه    

  .انددار نداشته كاهش مخاطره با متغير وابسته رابطة معني
داري  ، متغيرهاي مستقل با متغير وابسته وابستگي معنيشود مينه كه مشاهده گوهمان

  .گيريم که متغيرهاي انتخابی مناسب نيستندرو، نتيجه میدارند و از اين

  نتايج تحليل عاملي
هاي اوليه براي تحليل عاملي عبارت اسـت از مـاتريس همبسـتگي بـين متغيرهـاي      داده

، شايستگي الزم براي تحليل عـاملي را  )۲۹(ر ماير آلکينمستقل که بر اساس آزمون کايس
بـراي اطمينـان بيشـتر، از آزمـون     ). KMO=۸۴/۰و  ۰۰/۰= داریسطح معنـی (داراست 
دار بودن ماتريس استفاده شد که اين آزمون نيز معني» اسكوئر بارتلتكاي«نام ديگري به

ــان    ــاملي را نش ــل ع ــراي تحلي ــتگي ب ــيهمبس ــد م ــی ( ده ــطح معن و  ۰۰/۰= یدارس
۲۲/۵۷۴۱=BTS .( آمده است ۲نتايج تحليل عاملي در جدول.  

  تبيين واريانس و استخراج عوامل -۲جدول 

مقدار ويژهدرصد نسبي واريانسدرصد تجمعي واريانس  عامل

۱  ۳/۲۹۳/۲۹۳۲/۷
۲  ۸/۴۷  ۵/۱۸  ۲۵/۳  
۳  ۴/۵۹  ۶/۱۱  ۱۶/۲  

۴  ۷/۶۷  ۳/۸  ۳۲/۱  
۵  ۹/۷۲  ۲/۵  ۶۰/۲  
۶  ۳/۷۶  ۴/۳  ۸۴/۱  

  نتايج تحقيق: مأخذ
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تـر از  ها، شش عامل اول داراي مقدار ويژة بـزرگ  بر اساس نتايج تحليل عاملي داده

بـراي  . انـد درصد از واريانس را به خـود اختصـاص داده   ۳/۷۶يك بوده و در مجموع، 

تشخيص اينكه هر كدام از متغيرها به كدام عامل تعلق دارد، و نيز براي تفسيرپذير كردن 

استفاده شد، كه حاصل آن در جـدول   )۳۱(روش واريماكس، از دوران عاملي به)۳۰(عوامل

در اين جـدول، هـر کـدام از متغيرهـا بـا ضـريبی معـين در يـك عامـل          . آمده است ۳

  .)۳۲(اندبارگذاري و قابل تفسير شده

  ماتريس عاملي دوران يافته -۳جدول 

 متغير
 عامل

نماد
۶F۵F۴F ۳F ۲F  ۱F  

  X ۱ ۸۲۰/۰     كشاورزيدرآمد بخش 
X ۷۵۹/۰۲     درآمد خارج از بخش كشاورزي

X ۷۲۴/۰۳     مالكيت زمين

X ۶۴۲/۰۴      مالکيت دام

X ۶۱۲/۰۵     آالتمالکيت ماشين

  X ۶ ـ۵۸۰/۰      سن
X ۷  ۷۳۸/۰    سطح تحصيالت كشاورز

X ۸ ۶۱۱/۰      ميانگين تحصيالت خانوار

X ۹  ۵۸۰/۰      رت خانوارسطح مها

X ۱۰ ۶۴۱/۰      بعد خانوار

X ۱۱ ۶۱۰/۰    تعداد فرزندان شاغل در روستا

X ۱۲  ـ۶۷۹/۰   فاصلة روستا از كارگزار بيمه

X ۱۳  ـ۶۱۹/۰   اعتمادي كشاورز به کارگزاربيمهبي
ي عمـران و  هـا  فعاليـت سطح مشـاركت در  

X ۱۴  ۵۸۸/۰    وستاييرتوسعة

X ۱۵   ۷۴۱/۰  سطح توسعة اقتصادي روستا

 X ۱۶   ۶۱۴/۰  سطح توسعة اجتماعي روستا
X ۱۷    ـ۷۹۶/۰ پيروي از ديگران

 X ۱۸     ۶۷۵/۰آگاهي کشاورز از بيمة اجتماعی 
 p <۵/۰نتايج تحقيق                                                              : مأخذ
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رهاي درآمد بخش كشاورزي، درآمد خارج از بخش كشاورزي، مالكيـت زمـين،   متغي •

بارگـذاري شـد كـه در    ) ۱F(آالت روي عامـل اول   مالكيت دام، و مالکيـت ماشـين  

با توجـه  ). درصد ۳/۲۹(مجموع، داراي بيشترين سهم در تبيين واريانس متغيرها بود 

  .ناميده شد  »توان اقتصادي خانوار«به ماهيت متغيرها، اين عامل 

متغيرهاي سن، سطح تحصيالت کشاورز، ميانگين تحصيالت خانوار، سـطح مهـارت    •

بارگـذاري  ) ۲F(خانوار، بعد خانوار، و تعداد فرزندان شاغل در روستا در عامـل دوم  

با توجه به ماهيت متغيرهـا  . درصد از واريانس را تبيين کرد ۵/۱۸شد که در مجموع، 

  .ناميده شد» سرماية انساني خانوار«امل و ضريب عاملي آنها، اين ع

اعتمادي كشاورز به كارگزار بيمه، و سطح متغيرهاي فاصلة روستا از كارگزار بيمه، بي •

قرار گرفت و ) ۳F(ي عمران و توسعة روستايي در عامل سوم ها فعاليتمشاركت در 

بـه   با توجه. درصد از واريانس را به خود اختصاص داد ۶/۱۱در يك ترکيب خطي، 

  .ناميده شد» اعتمادي کشاورزبي«بار معنايي، اين عامل 

قرار گرفت ) ۴F(دو متغير سطوح توسعة اقتصادي و اجتماعي روستا در عامل چهارم  •

» سطح توسـعة روسـتا  «اين عامل . درصد از واريانس را تبيين کرد ۳/۸و در مجموع، 

 . ناميده شد
درصد از واريانس را  ۲/۵رار گرفت و ق) ۵F(متغير پيروي  از ديگران در عامل پنجم  •

  . ناميده شد» پيروي از ديگران«اين عامل همان . به خود اختصاص داد

 ۴/۳بارگذاري شـد و  ) ۶F(متغير آگاهي كشاورز از بيمة اجتماعي نيز در عامل ششم  •

اين عامل نيز همان نام متغيـر مربـوط را   . درصد از واريانس را به خود اختصاص داد

  .تبه خود گرف

كـه   )۳۳(دهندة اهميت نسبي هر کدام از عوامـل اسـت  آمده نشان دست بهنمرة عاملي 

اعتمـادي  توان اقتصـادي خـانوار، سـرماية انسـاني خـانوار، بـي      : اند ازترتيب، عبارتبه

كشاورز به كارگزار بيمه، پيروي از ديگران، سطح توسعة روسـتا، و آگـاهي كشـاورز از    

  .بيمة اجتماعی
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  رگرسيون لوجيتنتايج تحليل 
هـاي اصـلي، مجموعـه    ، از طريق تحليل مؤلفهدهد ميگونه كه نتايج يادشده نشان همان

از آنجا كه اين عوامل مستقل از يکديگرنـد  . متغيرهاي مستقل در پنج عامل تلخيص شد
از آنها در توابـع خطـي اسـتفاده     توان ميخطي ندارند، و مشكالت خودهمبستگي و هم

ـ . کرد در مـدل  » پـذيرش بيمـة اجتمـاعي از سـوی كشـاورزان     »رای تبيـين  اين عوامل ب
در اين مدل، بر اسـاس عوامـل مسـتقل    . گيرند رگرسيون  لوجيت مورد استفاده قرار مي

پـذيرش  = يک(نسبت احتمال پذيرش به عدم پذيرش بيمة اجتماعي  توان ميمورد نظر، 
تقل در مـدل لوجيـت   در اينجـا، متغيرهـاي مسـ   . را محاسبه كرد) عدم پذيرش= و صفر

). ۱۳۷۶مارديـا و ديگـران،   (كننـد   عمـل مـي   )۳۴(هـا  اي از كوواريـت صورت مجموعه به
تعيـين رونـد   . استفاده شد» پيشرو گام به گام«همين دليل، براي برآورد مدل، از روش  به

 )۳۵(پيشرفت مدل و آزمون اعتبـار هـر کـدام از  مراحـل نيـز از طريـق شـاخص بهبـود        
  ). ۴جدول ( )۳۶(گرفت اسكوئر صورت كاي

  روند پيشرفت مراحل مدل لوجيت -۴جدول 

2R 2 داریمعنیX )مدل شده در مدلهاي پذيرفتهبينیپيش )بهبوديافته 

 ۱ توان اقتصادي خانوار ۲۸/۴۴  ۰۰۰/۰ ۵۴/۰
 ۲ اعتمادي كشاورزبي۰۰۰/۰۱۸/۳۲ ۵۹/۰
 ۳ سرماية انساني خانوار۰۰۷/۰۶۱/۲۴ ۶۴/۰
 ۴ پيروي از ديگران۰۰۳/۰۴۱/۱۵ ۷۰/۰
 ۵ توسعة اقتصادي و اجتماعي روستا۰۱/۰۹۳/۸ ۷۶/۰

  نتايج تحقيق: مأخذ  

كـه بـا جلـو رفـتن مـدل رگرسـيون لوجيـت و وارد شـدن          دهد مياين نتايج نشان 
اين شـاخص بـراي پـنج    يابد اما ر كاهش مياسكوئرهاي جديد، شاخص بهبود كايمتغي

منزلة مدل نهـايي پذيرفتـه   بر اين اساس، مدل پنجم به. دار است آمده معني دست بهمدل 
پارامترهاي برآورد شدة مربوط به مدل لوجيت با استفاده از روش حـداكثر  . خواهد شد

  .آمده است ۵در جدول  )۳۷(نماييدرست
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  نتايج برآورد مدل نهايي لوجيت -۵جدول 

  داریمعنی B S.E  Wald ن هاپيش بي رديف

 ۰۰۰/۰  ۷۱/۱۳ ۲۰۴/۰  ۶۹/۲توان اقتصادي خانوار ۱
 ۲/۶۰۰۲/۰ ۳۱۸/۰ـ۳۲/۱اعتمادی كشاورزبي ۲
 ۳۱/۸۰۰۵/۰ ۹۳۰/۰۲۵۱/۰سرماية انساني  خانوار ۳
 ۴/۴۰۲۸/۰ ۵۲۸/۰۶۱۲/۰توسعة اقتصادي و اجتماعي روستا ۴
 ۳/۶۰۱۲/۰ ۸۱۰/۰ـ۸۷۳/۰پيروي از ديگران ۵

 ۸۱/۹۰۰۳/۰ ۹۰/۱۶۱/۲ثابت
۷۶/۰=۲ R ،۴۴/۷۳=۲ Xنمايي ، لگاريتم نسبت درست)LR =(۸۳/۲۶۰۷۷= بيني درست، درصد پيش  

  نتايج تحقيق :مأخذ

آمـده   ۵هاي مربوط در پـايين جـدول   منظور انجام آزمون قدرت تبيين مدل، آمارهبه
  . بـرازش خـوب مـدل اسـت    دهنـدة  نشـان ) ۲X=۴۴/۷۳(اسكوئر مقدار آمارة كاي. است

  ) همة ضـرايب برابـر صـفر   (نمايي، تابع در حالت مقيد در آزمون لگاريتم نسبت درست
 ۸۳/۲۶۰برابر با ) L.R(آمده براي اين آزمون  دست بهمقدار . شود ميو بدون قيد مقايسه 
پذيرش و عدم پـذيرش  (شده از طريق اين مدل دهد كه تغييرات تبييناست و نشان می

بيني  در اين مدل، ميزان پيش. دار است در سطح باالتر از يك درصد معني) جتماعيا بيمة
آمـده درصـد بـااليي از     دسـت  بهبنابراين، مدل لوجيت . درصد است ۷۷درست برابر با 

را بـر اسـاس   ) تفكيك پذيرندگان و ناپذيرنـدگان بيمـة اجتمـاعي   (مقادير متغير وابسته 
با توجه به پارامترهـاي بـرآورد   . بيني کرده است، پيشاندمتغيرهايي كه وارد معادله شده

  ::صورت  زير خواهد بود، مدل نهايي به۵شده در جدول 

50/87340/52830/93021/3212/691/90 FFFFFZ −++−+=  
تـوان  = 1F؛ )عـدم پـذيرش  = ۰پذيرش و = ۱(پذيرش بيمة اجتماعي = Z: که در آن

توسـعة  = 4Fسرماية انسـاني خـانوار؛   = 3Fاعتمادي كشاورز؛ بي= 2Fاقتصادي خانوار؛ 
  .پيروي از ديگران= 5Fاقتصادي و اجتماعي روستا؛ و 

نيز بيانگر آن اسـت كـه بـا     )۲R( )۳۸= ۷۳/۰(آمده براي ضريب تعيين  دست بهمقدار 

درصد از احتمال پذيرش بيمة اجتماعي توسط  ۷۳گفت كه  توان يمدرصد،  ۹۹اطمينان 
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بينی ترکيب خطـي  ؛ و پيششود ميكشاورزان از طريق يك رابطة خطي لگاريتمي تبيين 

اعتمـادي كشـاورز، سـرماية    توان اقتصادي خانوار، بي: گونه خواهد بوداين عوامل بدين

  .پيروي از ديگرانانساني خانوار، توسعة اقتصادي و اجتماعي روستا، و 

منظور بررسي تفاوت پذيرندگان و ناپذيرندگان بيمة اجتماعي بـر حسـب عوامـل    به

  ).۶جدول (استفاده شد ) U( )۳۹(ويتني -و مان tاثرگذار بر آن، از آزمون مقايسة ميانگين 
  

  مقايسة ميانگين عوامل بين پذيرندگان و ناپذيرندگان بيمة اجتماعي -۶جدول 

داریمعنی  Z ع آزموننو مقياس عوامل

  t ۷۳/۳  ∗∗۰۰۰/۰ايفاصله  توان اقتصادي خانوار
 u ۰۱۱/۱  ∗۹۷۰/۰ترتيبياعتمادي كشاورزبي

 t ۱۳/۷ ∗∗۰۰۰/۰نسبتيسرماية انساني خانوار
 t ۶۲/۱۲∗۷۱۱/۰ترتيبيتوسعة اقتصادي و اجتماعي روستا

 u ۲۸/۳ ∗∗۰۰۰/۰؟پيروي از ديگران
  ۰۱/۰داري در سطح معني∗∗   ۰۵/۰داري در سطح معني∗ 

  نتايج تحقيق: مأخذ

لحـاظ تـوان اقتصـادي    که قابل مشاهده است، ميان پذيرندگان بيمة اجتماعي بهچنان
لحـاظ  دار وجود دارد؛ به عبارت ديگر، در مـدل بـرآورد شـده، بـه     خانوار تفاوتی معني

خـوبی از يكـديگر   تأثيرگذاري اين عامل بر پذيرش بيمـة اجتمـاعي، ايـن دو گـروه بـه     
براي متغيرهاي سرماية انساني خانوار و پيـروي از ديگـران نيـز همـين     . اندتفكيك شده

اعتمادي کشاورز و سطح توسعة روستا، دو آيد؛ اما در مورد عوامل بيمي دست بهنتيجه 
  .دار نيستندگروه مورد بررسي دارای تفاوت معني

  گيرينتيجه

آيد، توان اقتصادي خانوار تأثيری مثبت ي پژوهش برميها هيافتگونه که از نتايج و همان
هـاي رامـش   ايـن يافتـه بـا نتـايج پـژوهش     . دار بر پذيرش بيمـة اجتمـاعي دارد   و معني
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)Ramesh, 2007 ( و جابلونسکا)Jablonska, 2005 (  سازگار بوده و در اين تحقيق نيـز
بيشـتر اقتصـادي، امكـان     قابل انتظار است؛ زيرا در مـورد كشـاورزان دارای توانمنـدی   

گونه نتيجه گرفت که کشاورزان دارای توان اين توان ميپرداخت حق بيمه بيشتر است و 
رو، پرداخـت حـق   اي بيشتری برخوردارنـد و از ايـن   اقتصادي كمتر از ترجيحات هزينه

همچنين، با توجه به اميـدواری كمتـر ايـن    . گيرد بيمه از سوي آنها در اولويت قرار نمي
ــزة   دســت ــدگي خــود در محــيط روســتايي، انگي ــداري زن ــورد پاي ه از كشــاورزان در م

سرماية انساني خـانوار نيـز تـأثيری    . ي آنها براي آينده نيز كمتر خواهد بودگذار سرمايه
رسـد و  نظر ميای منطقي بهمثبت و معني دار بر پذيرش بيمة اجتماعي داشت، كه نتيجه

نيـز مطابقـت   ) Angelini and Hirose, 2004(ز ي پـژوهش آنجلينـي و هيـرو   ها يافتهبا 
به ديگر سخن، كشاورزاني كه از سرماية انساني باالتري برخوردارند، براي تـأمين  . دارد

نگري بيشتری نيز در رفتار خود رو، آيندهاند و از ايناجتماعي خود ارزش بيشتري قائل
  .دهند میبروز 

ان با پذيرش بيمة اجتماعي مورد انتظـار  اعتمادي كشاورزدار بي رابطة منطقي و معني
اعتمادي بيشتر شود، احتمال پذيرش بيمة اجتماعي كه هر چه اين بي دهد مينشان  و بود

و ) Angelini and Hirose, 2004(اين نتيجه با آنچه آنجلينـي و هيـروز   . يابدكاهش مي
ايـن پـژوهش،    در. انـد، سـازگاری دارد  آورده دسـت  بـه ) Hazell, 1992(نوعي هازل به

اعتمادي كشاورزان بـراي پـذيرش بيمـة اجتمـاعي از طريـق تحليـل عـاملي        ماهيت بي
اعتمادي به كارگزار بيمه، فاصلة كارگزار بيمـه از   مشخص شده که اساسًا دربرگيرندة بي

هـاي  محل سكونت کشاورز، و پايين بودن سطح مشاركت عمومي كشاورزان در برنامـه 
  .عمومي روستاست

. دار بر پذيرش بيمة اجتماعي دارد نظر و رفتار ديگران تأثيری منفي و معني پيروي از
گيري در زمينة پذيرش بيمة اجتماعي از ديگران  چه كشاورزان براي تصميم هر رو،از اين

اين نتيجه که در پژوهش جيـانگو  . شود ميبيشتر پيروي کنند، احتمال پذيرش آنها کمتر 
)Jianguo, 2006 ( آمده است، جاي تأمـل دارد؛ زيـرا نشـان مـي دهـد کـه        دست بهنيز

کشاورزان در حالت عادي با تأثيرپـذيری از ديگـران در برابـر پـذيرش بيمـه مقاومـت       
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كه  دهد مياعتمادي كشاورز نشان از سوی ديگر، عدم وابستگی اين متغير به بي. کنند مي
ن مثبـت نيسـت و   نظر كشاورزان نسبت به طرح کنونی بيمة اجتماعي روسـتاييان چنـدا  

چنانچه يک كشاورز از نظر و رفتار عموم كشاورزان پيروی كند، احتمال پـذيرش بيمـه   
گيـري، كشـاورز خـود بـه      يابد؛ و در صورتي كه هنگـام تصـميم  از سوی او كاهش مي

  . ارزيابي فوايد بيمه بپردازد، احتمال پذيرش او افزايش خواهد يافت
دار در پـذيرش   ايي تـأثيري مثبـت و معنـي   توسعة اقتصادي و اجتماعي محيط روست

و يـک  ) Ginneken, 1999(اين نتيجـه، کـه در مطالعـات جيـنکن     . بيمة اجتماعي دارد

رو منطقـي اسـت   آمده، از اين دست بهنيز ) GAG, 2006(مؤسسة پژوهشي در اوکراين 

و تر باشد، تمايل و اطمينـان کشـاورزان بـه كـار     يافتهكه هر چه محيط روستايي توسعه

و براي آنها، نياز به تأمين اجتمـاعي اولويـت    شود میبيشتر  ها محيطگونه فعاليت در اين

هاي شـيرزاد  رو، اين نتيجه از ديدگاهي ديگر با نظرات و بررسياز اين. پيدا خواهد کرد

  .خوانی داردهم) Ramesh, 2007(و رامش ) ۱۳۸۳(

نده و ناپذيرنده بيمة اجتماعي نتايج پژوهش حاضر نشان داد که ميان کشاورزان پذير

لحاظ سه عامل توان اقتصادي خانوار، سرماية انساني، و پيـروي از ديگـران، اخـتالف    به

اعتمادي به کارگزار بيمه و سطح توسعة روسـتا،  دار وجود دارد اما در دو عامل بيمعني

أثيرگـذاري دو  بينی تنتيجه گرفت که پيش توان ميرو، از اين. دار نيستتفاوت آنها معني

گيری کشاورزان براي پذيرش بيمة اجتمـاعي تنهـا بـا يـك رابطـة      عامل اخير بر تصميم

پذير نيست بلكه اين تأثيرگذاري با دخالت آشكار و پنهان متغيرهـاي ديگـر   خطي امکان

  .گيرد، که نبايد از چشم دور بماند انجام مي

  پيشنهادهاي سياستي

دي كشـاورز در پـذيرش بيمـة اجتمـاعي، بـرای      با توجه به تأثير مثبت توان اقتصـا  - ۱

كه پرداخت حـق بيمـة آنهـا بـر      شود ميافزايش ميزان پذيرش کشاورزان، پيشنهاد 

ها افزون بر اين، شايسته است سياست. حسب ميزان درآمد و مالكيت متفاوت باشد
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هاي ای اتخاذ شود که كشاورزان دارای توان اقتصادي كمتر بتوانند از كمكبه گونه

همچنين، برخـي از كشـاورزان دليـل عـدم پـذيرش بيمـة       . دولتي برخوردار شوند

زمان با اجـراي  پيشـنهاد   رو، هماند؛ از ايناجتماعي را ناكافي بودن منافع آن دانسته

-باال، بهتر است اقدامی اساسي براي مطلوبيت ارزش مستمري و به تبـع آن، سـرانه  
ورزان انگيزة كافي براي مشاركت ايجاد هاي حق بيمه صورت گيرد تا بتوان در كشا

 کرد؛ 
از آنجا كه سرماية انساني خانوار كشاورز در پذيرش بيمة اجتماعي تـأثيري مثبـت    - ۲

-ها و برنامـه ربط سياستاندكاران ذیريزان و دستكه برنامه شود ميدارد، پيشنهاد 
ركت هايي معطوف به ارتقای اجزای سرماية انسـاني و از آن جملـه افـزايش مشـا    

طور مستمر مد نظر ها، و آموزش رسمي و غيررسمي را به اقتصادي خانوار، مهارت

 قرار دهند؛ 
اعتمادي كشاورز عاملي است كه تأثيري منفي بر بر اساس نتايج پژوهش حاضر، بي - ۳

لحاظ مـاهوی از فاصـلة   از آنجا که اصوًال اين عامل به. پذيرش بيمة اجتماعي دارد

ي عمـومي ناشـی   ها فعاليتز و نيز سطح پايين مشاركت در كارگزار بيمه از كشاور

هـاي  که زمينـه  شود مياندركاران بيمة اجتماعي روستاييان توصيه  ، به دستشود می

از سـوي ديگـر، بـين پذيرنـدگان و     . اعتمادي را فراهم سازند كاهش و رفع اين بي

ندارد و بر ايـن  دار وجود  ناپذيرندگان بيمة اجتماعي از نظر اين عامل تفاوت معني

اعتمادي در ميان هر دو گروه رايج است و بايد  كه اين بي شود مياساس، مشخص 

 آن را جدي گرفت؛ و
گيري در بارة پذيرش يـا  با توجه به نتايج اين پژوهش، كشاورزاني كه براي تصميم - ۴

كنند، احتمال پـذيرش   عدم پذيرش بيمة اجتماعي از نظر و رفتار ديگران پيروي مي

رسـد کـه در جامعـة روسـتايي مـورد      رو، به نظـر مـي  از اين. كمتر خواهد شدآنها 

تر از مشاركت ها پررنگگونه برنامهدر اين» عدم مشاركت«مطالعه، ويژگی هنجاری 

بنابراين، . ای قابل انتظار استاعتمادي كشاورزان، نتيجه شده که با توجه به عامل بي
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وبيـت و سـودمندي بيمـة اجتمـاعي     کـه در راسـتای افـزايش مطل    شـود  ميتوصيه 

 . هاي انگيزشي و کمکي از سوی دولت به اجرا درآيدها و برنامهروستاييان، سياست

  هايادداشت
1. social security 
2. risk poling 
3. mandatory  
4. event condition  
5. life cycle model  
6. social solidarity 
7. diversity of preferences 
8. utility 
9. self-employed 

در ايران، در تعريف حرف و مشاغل آزاد، شرط داشتن مجوز از دولت و نيز مكان و نشانی خاص  -۱۰
اي موجـب شـده اسـت كـه بسـياري از      براي انجام شغل مطرح شده و همين تعريف در نظام بيمـه 

  ).۱۳۸۳آرام، سام(مند نشوند صاحبان مشاغل آزاد از بيمة اجتماعي بهره
11. Geouk 
12. myopic behvior 
13. Rogers 

پذيري، رفتـار فـرد در جامعـه،  و    هايي نظير جامعهشناسي عمدتًا مفاهيم و سازهانديشمندان جامعه -۱۴
  .كنند ها را در قالب مفهوم تأثيرپذيري فرد از گروه يا پيروي از نظر ديگران مطرح ميگرايش

15. traditional concepts 
16. gradual cognition process 
17. moral hazard 
18. descriptive-survey 
19. test-retest  

هـا سـنجش و تعيـين    ی عمران و توسعة روستايي از طريق اين معرفها فعاليتسطح مشاركت در  -۲۰
برنامة تأمين خدمات عمومي، مانند جاده، آب، برق  -۲هاي بهسازي محيط روستايي؛ برنامه -۱:شد

داري بهينه از منابع طبيعي، برهاي حفظ و بهرهبرنامه -۴هاي آموزش و بهداشت؛ و برنامه -۳و گاز؛ 
  .هاي آبياري، و غيرهشبكه

سرانة توليد محصـوالت زراعـي، دامـي و    : اند ازهاي سطح توسعة اقتصادي روستا عبارتشاخص -۲۱
صنعتي؛ نسبت اراضي آبي؛ نسبت جمعيت شاغل در بخش غيركشاورزي؛ تعداد صنايع كوچـك؛ و  

انـد  هاي سطح توسعة اجتماعي روستا عبـارت خصهمچنين، شا. هاي آبياريكيفيت اراضي و شبكه
وزن هـر کـدام از ايـن    . آموزش، بهداشت، درمان، و دسترسي به خـدمات عمـومي و زيربنـايي   : از

ها در عامل مورد نظـر از طريـق تحليـل عـاملي تعيـين شـد و بـا اسـتفاده از روش نمـرة          شاخص
  .استاندارد، رفع اختالف مقياس صورت گرفت

هاي اوليه براي تحليل عاملي ماتريس همبستگي بين متغيرهاست که در صورت قوي هدر واقع، داد -۲۲
  ).۱۳۸۶منصورفر، (پذير خواهد بود دار بودن آن، تحليل عاملي امكان و معني

23. orthogonal 
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24. dichotomous dependent variable 
25. marginal probability 
26. disproportionate 
27. chi-square 
28. recode  
29. Kaiser Mayer Olkin (KMO) 

، متغيرهاي )Kaiser(يسر اها، طبق مالك ک با هدف تفسيرپذير كردن عوامل و كاهش مجموعة داده -۳۰
  .در ماتريس عاملي از مجموعة متغيرها حذف شدند ۵/۰دارای ضريب عاملي كمتر از 

31. varimax 
لي مد نظر قرار گرفتـه  البته بايد توجه داشت كه در متغيرهاي قطبي دارای دو عامل همبستگي، عام -۳۲

  .بوده است ۵/۰كه در آن، ضريب همبستگي باالتر از 
هـاي عـاملي نيـز بـدون     شوند، پيداسـت کـه نمـره   هاي تحليل عاملي استاندارد مياز آنجا كه داده -۳۳

  .توان آنها را گوياي اهميت نسبي هر کدام از عوامل دانست اند و ميمقياس
34. covariates 
35. improvement criteria 

هـاي  دار بـودن روابـط، از مشخصـه   طور كه در تحليل رگرسيون خطي بـراي بررسـي معنـي   همان -۳۶
-هـاي آمـاري بـا توزيـع كـاي     ، در رگرسيون لوجيت نيز مشخصهشود مياستفاده  Tو  Fاستاندارد 

  ).  ۱۳۸۳كالنتري، (رود كار ميبه) ۲χ(اسكوئر 
37. Maximum Likelihood Estimation (MLE) 

  .است) Cox and Snell(شده از سوی کاکس و اسنل شاخص تعريفR ۲ر اينجا، منظور از د -۳۸
39. Mann-Wittney  
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