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Introduction: Managing and dealing 
with the risks of the economic activity, 
income security in retirement period and 
job security are one of the mos t impor-
tant requirements for absorbing labor 
force in agricultural and rural activities. 
Although the social insurance fund has 
been es tablished for more than a decade 
for farmers, villagers and nomads, only 
a few percent of considered goal men-
tioned is achieved in noteClause 2, aAr-
ticle 3, ofin the s tructure of the compre-
hensive welfare and social security law 
rule that has wasbeen confirmed in 1383 
has been achieved., and Aalso, a remark-
able part of the people couldn’t use these 
services. Based on this nNote, the gov-
ernment was obliged within two years 
from the date of notification of this law 
to cover fFarmers, villagers, and nomads 
under insurance. It seems that the social 
insurance fund for farmers, villagers, and 
nomads has faced many challenges in at-
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فعالیت  خطرات  با  مواجهه  و  مدیریت  مقدمه: 
تحقق  و  بازنشستگی  درآمد  تضمین  اقتصادی، 
امنیت شغلی افراد یكی از مهمترین ملزومات جذب 
نیروی كار توانمند در بخش كشاورزی و فعالیتهای 
از تشكیل  از یك دهه  بیش  روستایی است. هرچند 
صندوق بیمه اجتماعی كشاورزان، روستائیان و عشایر 
به عنوان صندوق تخصصی این اقشار می گذرد، ولی 
تنها درصد اندكی از هدف مدنظر در تبصره 2 ماده 
اجتماعی  تأمین  و  رفاه  جامع  نظام  ساختار  قانون   3
كشور، مصوب سال 1383 محقق شده است و هنوز 
آن  از خدمات  از جمعیت هدف  قابل توجهی  بخش 
بی بهره اند. طبق این تبصره دولت مكلف شد حداكثر 
ظرف دو سال از تاریخ ابالغ این قانون، امكان تحت 
پوشش بیمه قرار گرفتن اقشار مختلف جامعه ازجمله 
كشاورزان، روستائیان، عشایر را فراهم نماید. به نظر 
می رسد صندوق بیمه اجتماعی كشاورزان روستائیان 
و عشایر در جلب مشاركت حداكثری جامعه هدف 
راستا،  این  در  است.  بوده  مواجه  چالشهایی  با 
پژوهش حاضر، موانع فراروی توسعه بیمه اجتماعی 
كشاورزان، روستائیان و عشایر در شهرستان كرمانشاه 
راهكارهایی  درنهایت  و  داده  قرار  واكاوی  مورد  را 

* دكتر توسعه كشاورزی، دانشگاه تهران، )نویسنده 
varmazyari@ut.ac.ir ،)مسئول

** كارشناسی ارشد توسعه روستایی، دانشگاه تهران



      292

 فصلنامة علمي ـ پژوهشي رفاه اجتماعي، سال هفدهم، پاییز 96، شماره 66

tracting maximum participation. In this 
regard, the current qualitative s tudy has 
analyzed the obs tacles challengingfacing 
the development of social insurance in 
Kermanshah and finally provided some 
solutions for them. 
Method: Current qualitative research, 
s tudies the obs tacles facing the develop-
ment of social insurance among farmers, 
villagers, and nomads in Kermanshah 
city using by Grounded theory in Ker-
manshah city. The s tudied population 
was chosen among fund brokers and ru-
ral people by theoretical and purposive 
sampling in Kermanshah city. In order to 
collect data, semi-s tructured interviews 
were used. Validity and reliability of data 
were approved by using triangulation 
and participants’ feedback.       
Findings: Findings showed that the main 
obs tacles in developing social insurance 
were organized in 5 categories. These 
categories are: “s tructural cons traints”, 
“adminis trative barriers”, “economic 
cons traints”, “socio-cultural barriers” 
and “motivational barriers”.
Discussion: The results indicated that 
s tructural barriers were recognized as 
the main obs tacle to the development 
of social insurance among farmers, vil-
lagers, and nomads.  This problem was 
obtained from concepts such as criterion 

ارائه كرده است.
روش: پژوهش كیفی حاضر با بهره گیری از نظریه 
اجتماعی  بیمه  توسعه  موانع  واكاوی  به  زمینه ای، 
شهرستان  در  عشایر  و  روستائیان  كشاورزان، 
كرمانشاه پرداخته است. افراد موردمطالعه، با استفاده 
كارگزاران  میان  از  هدفمند،  و  نظری  نمونه گیری  از 
شهرستان  عشایر  و  روستائیان  و  مذكور  صندوق 
داده ها  جمع آوری  به منظور  شدند.  انتخاب  كرمانشاه 
شد.  گرفته  بهره  نیمه ساختاریافته  مصاحبه های  از 
روایی و پایایی داده ها، توسط روش سه وجهی سازی 

و بازخورد مشاركت كننده مورد تأیید قرار گرفت.
 5 ثانویه،  باز  كد   12 اولیه،  باز  كد   41 یافته ها: 
مقوله محوری تحت عنوان »موانع ساختاری«، »موانع 
اجرایی«، »موانع اقتصادی«، »موانع اجتماعی-فرهنگی« 
و »موانع انگیزشی« و یك مقوله هسته به عنوان موانع 
اساسی توسعه بیمه اجتماعی كشاورزان، روستائیان و 

عشایر در شهرستان كرمانشاه مطرح هستند.
بحث: یافته ها حاكی از آن است كه موانع ساختاری 
به عنوان مانع كلیدی توسعه بیمه اجتماعی كشاورزان، 
مطرح  كرمانشاه  شهرستان  در  عشایر  و  روستائیان 
است. این مشكل، برگرفته از مفاهیمی شامل ضعف 
ضوابط، سازمان دهی نامناسب نیروی كار روستایی و 

عشایری و پوشش ناكافی خدمات است.
عشایر،  روستائیان،  اجتماعی،  بیمه  کلیدواژه ها: 

موانع ساختاری
تاریخ دریافت: 96/1/15

تاریخ پذیرش: 96/7/6
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weaknesses, poor organization of the ru-
ral labor force and inadequate coverage 
of rural and nomadic services. 
Keywords: Nomads, Social insurance, 
Structural barriers, Villagers

این  از  غفلت  است.  روستایی  فعالیتهای  و  در بخش كشاورزی  توانمند  كار  نیروی  جذب 
عامل اساسی و تعیین كننده، می تواند سبب تشویق مهاجرت نیروی كار جوان روستایی به 
شهرها شود. بررسی سهم نواحی روستایی از جمعیت كشور روند كاهشی را نشان می دهد، 
به طوری كه در طی سالهای 1395-1280 از 79 به 29/9 درصد رسیده است. از سوی دیگر 
بر اساس برآوردی كه اخیراً انجام شده است، نسبت روستانشینی ایران از 31/4 درصد در 
سال 1385، به 22/5 درصد در سال 1410 خواهد رسید. برآورد مذكور چندین ویژگی را 
درزمینه حجم و تركیب جمعیت روستایی در افق 1410 پیش بینی كرده است كه ازآن جمله 
باروری، كاهش مطلق و نسبی جمعیت روستایی كشور و سالخوردگی  به كاهش  می توان 
ساختار سنی جمعیت روستایی اشاره كرد )كالنتری، ورمزیاری و عسكری ندوشن، 1392(. 
كه  است  شده  اشاره  هم  جهان  كشورهای  سطح  در  شدن  شهری  آینده نگری  گزارش  در 
بیشتر كشورهای درحال توسعه، سیاستهایی را برای كاهش حركت افراد به سمت كالن شهرها 
تصویب نموده اند. دراین بین برخورداری از امنیت شغلی و تأمین اجتماعی )اعم از مزایای 
مستمری، ازكارافتادگی، فوت و غیره( از مهمترین متغیرهایی هستند كه در ماندگاری افراد 

در روستاها مؤثر هستند )ورمزیاری، 1392(.
تأمین اجتماعی یكی از مهمترین ابزارها برای تحقق عدالت اجتماعی است. فقدان پوشش 
تأمین اجتماعی برای سالمندان روستایی، نابرابری اقتصادی بین شهر و روستا را تشدید و نرخ 
كاهش فقر روستایی را آهسته تر می كند )شن و ویلیامسون1، 2010(. در این راستا كشورهای 
1. Shen and Williamson

مقدمه
فعالیت  خطرات  با  مواجهه  و  مدیریت 
اقتصادی، تضمین درآمد بازنشستگی و تحقق 

امنیت شغلی افراد یكی از مهمترین ملزومات 
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مختلف، برنامه هایی را برای تحت پوشش قرار دادن روستائیان خود آغاز كرده اند. سالخوردگان 
برنامه  روستایی1 و  اجتماعی  تأمین  نظام  شامل  بازنشستگی  طرح  دو  از  برزیل  در  روستایی 
اجتماعی روستایی،  تأمین  نظام  بهره مند می شوند.  اجتماعی2  كمكهای  بر  مبتنی  بازنشستگی 
حقوق بازنشستگی را برای سالخوردگان ساكن در مناطق روستایی )60 سال برای مردان و 
از »حداقل دستمزد رسمی«  با نرخ یكسانی3  بیمه ای  بر اساس مزایای  55 سال برای زنان(، 
پرداخت می كند. مهمترین ویژگی این سیستم آن است كه سهم بیمه ای فرد، بر اساس درآمد 
تولیدات  نخستین خریدار  بیمه،  این  مالی  تأمین  برای  بلكه  نمی شود؛  تعیین  كسب شده وی 
روستایی باید سهم 2/2 درصدی از قیمت كاالی خریداری شده را بپردازد و نیز 3 درصد به 
مالیات بر دستمزد پرداخت شده توسط كارفرمایان شهری اضافه می شود. )نخستین خریدار، به 
هر شخص، شركت، انجمن یا شراكتی گفته می شود كه محصول كشاورزی را از كشاورز در 
نخستین بار خریداری می كند. همچنین این اصطالح می تواند شامل هر وام دهنده عمومی یا 
خصوصی باشد كه می تواند مالك محصول كشاورز مربوطه به عنوان حق رهن باشد. همچنین 
در قوانین امریكا، نخستین خریدار دو مفهوم دارد: الف( به شخصی گفته می شود كه سویا را 
از تولیدكننده، از طریق خرید یا سایر شیوه ها تأمین می كند. ب( سویایی كه به عنوان وثیقه وام 
اعطایی تحت برنامه وام حمایت قیمتی، گرو گذاشته می شود.4 مستمری بگیران باید گواهی مبنی 
بر حداقل سالهای انجام كار روستایی )15 سال از 2007( را ارائه دهند. در سال 2000، بیش از 

چهار میلیون از سالخوردگان روستایی از طرح بازنشستگی دوم بهره مند شده اند.
عالوه بر این، در قالب طرح دوم، افراد مسن روستایی می توانند برای دریافت حقوق 
قالب  در  بگیرند.  قرار  پوشش  تحت  درآمد5  میانگین  بر  مبتنی  مشاركتی  غیر  بازنشستگی 
این سناریو، طرح مذكور ماهانه مبلغی معادل حداقل دستمزد، به افراد 67 ساله و بیشتر كه 
1. the rural social security sys tem 2. the social assis tance pension program 
3. flat-rate benefit   4. https://definitions.uslegal.com/f/firs t-purchaser
5. Non-contributory means-tes ted pension
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درآمد سرانه خانوار آنها از یك چهارم حداقل دستمزد قانونی تجاوز نكند، پرداخت می كند. 
در سال 1999، معادل 77 درصد از سالخوردگان در برزیل، ازجمله كسانی كه در مناطق 
روستایی بودند، توسط یكی از این برنامه های بازنشستگی تحت پوشش قرار گرفته بودند 

)شوارزر و كوئرینو1، 2002 به نقل از یانگ2 و همكاران(. كشور نامیبیا نیز حقوق بازنشستگی 
این  می كند.  پرداخت  باالتر  و  ساله   60 سالخورده  شهروندان  برای  سالمندی  غیرمشاركتی 
مزایا در سطح عموم اعطا می شود. در اغلب موارد، این حقوق بازنشستگی سالخوردگان تنها 
از  درآمد قابل اتكا در خانواده های روستایی است. این حقوق احتمال نگهداری و مراقبت 

سالمندان را در خانواده افزایش می دهد )یانگ و همكاران، 2010(.
هند و نپال نیز برنامه های بازنشستگی برای جمعیت سالخورده روستایی را اجرا كرده اند. 
در هند سن بازنشستگی، باالتر از 65 سال تعیین شده است. افراد واجد شرایط، باید عضو 
خانواده هایی باشند كه زیر خط فقر قرار دارند. آنها باید فاقد منبع مشخص امرارمعاش مانند 
منبع درآمد شخصی و یا حمایت مالی از طرف اعضای خانواده و یا منابع دیگر باشند. در 
سال 2000، دولت هند 1/75 دالر در هرماه برای 1/5 میلیون از سالخوردگان روستایی مقرر 
داشت )پلیسری3، 2005 به نقل از یانگ و همكاران، 2010(. همچنین، طرح بازنشستگی غیر 
مشاركتی در چین به كاهش فقر روستایی، بهبود وضعیت افراد مسن در خانواده و افزایش 

ثبات سیاسی كمك كرده است )شن و ویلیامسون، 2010(.
در ایران نیز قانون بیمه های اجتماعی روستائیان برای اولین بار در تاریخ 1348/2/21 به 
تصویب رسید و مقرر شد روستائیان به منظور ایمن بودن در برابر خطرات احتمالی تحت 
حمایتهایی مانند بیماری، حوادث ناشی از كار، ازكارافتادگی و غیره قرار بگیرند. اما شواهد 

حاكی از آن است كه این امر چندان عملی نشد. پس از انقالب اسالمی ایران، قانون ساختار 
1. Schwarzer and Querino
2. Yang
3. Pellissery
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نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی، به صراحت تأمین اجتماعی روستائیان و عشایر را مطرح 
كرد. طبق تبصره »2« ماده )3( قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی، دولت مكلف 
شد كه ظرف دو سال از تاریخ ابالغ این قانون )1383/3/23(، امكان تحت پوشش بیمه قرار 
گرفتن اقشار مختلف جامعه ازجمله روستائیان و عشایر را فراهم كند. هرچند به منظور تحقق 
این هدف، صندوق بیمه اجتماعی كشاورزان، روستائیان و عشایر در سال 1384 تشكیل شد. 
ولی شواهد حاكی از آن است كه كشاورزان، روستائیان و عشایر باوجود قرار گرفتن در صف 
مقدم امنیت غذایی كشور و مواجهه با مخاطرات مختلف مانند بیماری، ازكارافتادگی، انواع 
ناتوانیهای جسمی و سالخوردگی زودرس در طول سالهای فعالیت، به طور مناسبی از حق 
بیمه اجتماعی برخوردار نبوده اند )نوبخت حقیقی، 1388(. شایان ذكر است كه بنا بر اعالم 
فائو1 )2015(، كشاورزی در كنار بخش ساختمان و معدن كاوی، پرخطرترین حرفه در جهان 

به شمار می رود.
كشاورزان،  اجتماعی  بیمه  صندوق  مسئوالن  سوی  از  اعالمی  آمار  آخرین  اساس  بر 

روستائیان و عشایر تا سال 1395، تنها 1/500/000 نفر به عضویت صندوق درآمده اند.2
با توجه به این، اگر آمار تعداد خانوارهای روستایی 5 میلیون و 757 هزار و 799 خانوار 
این  مقایسه  است،  شده  اعالم   1390 سال  مسكن  و  نفوس  سرشماری  در  كه  شود  فرض 
دو نشان می دهد كه با گذشت بیش از یك دهه از ابالغ قانون ساختار نظام جامع رفاه و 
تأمین اجتماعی، تنها درصد اندكی از هدف محقق شده است و هنوز بخش قابل توجهی از 
جمعیت هدف از خدمات آن بی بهره اند. به نظر می رسد صندوق بیمه اجتماعی كشاورزان 
روستائیان و عشایر در جلب مشاركت حداكثری جامعه هدف با چالشهایی مواجه بوده است. 
البته تأمین امنیت شغلی به خصوص از طریق بیمه اجتماعی برای قشرهایی كه معموالً فاقد 

1. FAO
2. http://roos taa.ir/fa/1168/
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كارفرما هستند و در اقتصاد غیررسمی فعالیت می كنند، امر ساده ای نبوده و نیازمند شناخت 
دقیق و عمیق همه ابعاد موضوع و برنامه ریزی بر اساس آن است. شواهدی از كشورهای 
درحال توسعه نشان می دهد كه كارمندان دولت و كارگران تمام وقت شهری در استخدام دائم، 
معموالً از طرح تأمین اجتماعی بهره مند می شوند؛ درحالی كه این پوشش برای كارگران در 
بخشهای غیررسمی و در مناطق روستایی فراگیر نیست )اوربی1، 2005 به نقل از یانگ و 
همكاران، 2010(. در این راستا، در پژوهش كیفی حاضر با بهره گیری از نظریه زمینه ای، موانع 
بیمه اجتماعی كشاورزان، روستائیان و عشایر در شهرستان كرمانشاه مورد  فراروی توسعه 
واكاوی قرار گرفته و درنهایت راهكارهایی ارائه شده است. تحلیل اكتشافی موانع توسعه بیمه 
اجتماعی كشاورزان، روستائیان و عشایر می تواند در شكل گیری نگاه جامع نگر به مشكالت 

و تدوین راهكارهای بهینه راهگشا باشد.

پیشینة تجربی
میان  در  اجتماعی  بیمه  پذیرش  بر  مؤثر  عوامل  بررسی  در   )1388( و حسینی  شریفی 
كشاورزان شهرستانهای قروه و دهگالن در استان كردستان با استفاده از تحلیل عاملی به این 
نتیجه رسیدند كه عواملی مانند توان اقتصادی خانوار، بی اعتمادی كشاورز، سرمایه انسانی 
خانوار، سطح توسعه روستایی و پیروی از دیگران، بر پذیرش بیمه اجتماعی تأثیر می گذارند. 

مرشدی )1389( در گزارشی با عنوان آشنایی با صندوق بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر، 
پراكندگی روستاها، نبود امكانات زیرساخت ارتباطی در روستاها برای جمع آوری اطالعات 
و حق بیمه، نامشخص بودن درآمد روستائیان و نبود تشكل و نهادهای مجری در اجرای 
دانسته  كشور  عشایر  و  روستائیان  اجتماعی  بیمه  گسترش  كندی  و  ناكامی  علت  را  طرح 
است. شفیعی زاده و همكاران )1391( در بررسی عوامل مؤثر بر نهادینه سازی بیمه اجتماعی 

1. Overbye



      298

 فصلنامة علمي ـ پژوهشي رفاه اجتماعي، سال هفدهم، پاییز 96، شماره 66

      298

در روستاهای شهرستان كبودرآهنگ با استفاده از تحلیل عاملی، این عوامل را در قالب سه 
عامل شناختی-هنجاری، فرهنگی-اجتماعی و تنظیمی دسته بندی كردند. رضوانی و عزیزی 
)1392( در بررسی چالشهای صندوق بیمه اجتماعی كشاورزان، روستائیان و عشایر كشور در 

مصاحبه با كارشناسان امور بیمه گری و صندوق بیمه اجتماعی كشاورزان، روستائیان و عشایر 
استانهای مختلف كشور با استفاده از تحلیل محتوا، موانع گسترش بیمه اجتماعی روستائیان و 
عشایر را دو دسته عوامل معرفی كرده اند. دسته ای از این عوامل ساختاری و قانونی بوده كه 
ازجمله می توان به قوانین و مقررات و تعاریف و نبود تبلیغات صحیح و مناسب اشاره كرد 
و دسته ای دیگر برخاسته از وضعیت جامعه هدف است كه در این خصوص مواردی مانند 
بی اعتمادی به كارگزاران بیمه، عدم آگاهی از بیمه، ناتوانی اقتصادی بیمه گزاران در پرداخت 

حق بیمه، به ویژه در نواحی كمتر توسعه یافته قابل ذكر است.
كشاورزان،  اجتماعی  تأمین  نظام  »تحلیل  عنوان  با  گزارشی  در   )1392( ورمزیاری 
روستائیان و عشایر با تأكید بر بیمه اجتماعی«، مواردی از قبیل وضع شرایط غیرقانونی شرط 
سنی برای عضویت در صندوق، شرایط سخت و انعطاف ناپذیر برقراری مستمری، عدم توجه 
پرونده ها، طوالنی  بررسی  ناكارآمد  و  كند  روند  كشاورزی،  كار  بودن  زیان آور  و  به سختی 
بودن روند صدور كارت عضویت، تخصیص نامناسب مستمری به بازماندگان متوفیان ناشی 
از حادثه، عدم برقراری بیمه بیكاری، ابهامات در آیین نامه ها و مقررات مورد عمل صندوق 
ازجمله نامشخص بودن ضوابط سرمایه گذاری، پایین بودن میزان مستمری، پوشش حداقلی و 
بسیار ضعیف از كار افتادگان، تنوع اندك در خدمات و پایین بودن شفافیت عملكرد مسئوالن 
صندوق، حقوق پایین كارگزاران و پرداخت نامنظم آن، تبلیغات و آموزش ضعیف، ابهام در 
آمار عملكرد صندوق، روزمرگی و نبود مدیریت راهبردی، یادگیرنده و پویای صندوق را 
ازجمله چالشهای صندوق بیمه اجتماعی كشاورزان، روستائیان و عشایر كشور معرفی كرده 

است.
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منابع  دلیل ضعف  به  كه  داد  نشان  اندونزی  در   )2004( هیروس1  و  آنجلینی  پژوهش 
تولید و نیز سطح پایین سواد و مهارتهای شغلی غیر كشاورزی، زمینه گسترش بیمه ها در 
میان كشاورزان، بی زمین، كم زمین، ماهیگیران، بهره برداران حاشیه ای و زنان در بخش رسمی 

دوسویه  بی اعتمادی  پژوهش،  همین  نتایج  اساس  بر  است.  محدود  بسیار  روستایی  مناطق 
در  طرفین  بی میلی  موجب  كشاورزان،  و  بیمه  كارگزار  غیردولتی  و  دولتی  مؤسسات  بین 
مشاركت در طرح مربوطه شده است. رامش2 )2007( آگاهی پایین روستائیان از منافع بیمه، 
بیمه و تفاوت در ماهیت  ارائه خدمات  تمركز كارگزاران در بخش شهری، محدودیت در 
درحال توسعه  كشورهای  در  اجتماعی  بیمه  گسترش  موانع  به عنوان  را  روستائیان  نیازهای 

معرفی می كند.
همان طور كه مشاهده می شود، پژوهشهای اندكی در حوزه تأمین اجتماعی روستائیان و 
عشایر در كشور انجام شده است. از سوی دیگر اغلب تحقیقات مذكور به صورت كمی انجام 
شده است و تاكنون مطالعه ای به صورت عمیق به واكاوی موضوع از دیدگاه جامعه هدف 
نپرداخته است، به نحوی كه بتواند ابعاد مختلف موضوع را شناسایی نماید. این در حالی 
است كه تدوین راهكارهای مناسب برای بهبود وضعیت، در گرو شناخت عمیق از همه ابعاد 

موضوع است.

روش
پژوهش حاضر، ازنظر هدف كاربردی بوده و ازنظر پارادایم تحقیق در گروه تحقیقات 
كیفی قرار می گیرد و به منظور واكاوی موانع توسعه بیمه اجتماعی كشاورزان، روستائیان و 
عشایر، با بهره گیری از روش نظریه زمینه ای3 انجام شده است. افراد موردمطالعه، با استفاده از 

1. Angelini and Hirose
2. Ramesh
3. grounded theory
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نمونه گیری نظری و هدفمند، از میان كارگزاران صندوق بیمه اجتماعی كشاورزان، روستائیان 
و عشایر، اعضای شوراهای اسالمی روستا و آحاد روستائیان و عشایر شهرستان كرمانشاه 
انتخاب شدند. با تمهیداتی كه در نظر گرفته شد، از سوگیری مكانی اجتناب گردید؛ به طوری كه 
نمونه گیری از همه بخشهای شهرستان انجام شد. حجم نمونه بر اساس معیار اشباع نظری، 
36 نفر )4 نفر كارگزار، 6 نفر عضو شورای اسالمی روستا و 26 نفر از روستائیان و عشایر( 
دستگاه  نیمه ساختاریافته،  مصاحبه  پروتكل  داده ها،  جمع آوری  در  تحقیق  ابزار  شد.  تعیین 
ضبط صوت و نیز دفتر یادداشت برداریهای محققان بود. پرسش اساسی مصاحبه به این شرح 
بود؛ چه دیدگاهی در خصوص صندوق بیمه اجتماعی كشاورزان، روستائیان و عشایر دارید 
و این صندوق دارای چه مشكالت اساسی در ابعاد مختلف است كه از نظر شما باید رفع 

شوند؟
به  دستیابی  راستای  در  انجامید.  طول  به  دقیقه   50 حدود  متوسط  به طور  مصاحبه  هر 
پایایی تحقیق، از روش سه وجهی سازی مبتنی بر راهبرد »تكثرگرایی داده« استفاده شد. این 
راهبرد بر جمع آوری داده ها از منابع مختلف تأكید دارد. از سوی دیگر به منظور تأمین روایی 
تحقیق عالوه بر تكثرگرایی داده، از راهبرد »بازخورد از مشاركت كننده1« نیز بهره گرفته شد. 
به عبارت دیگر تفسیر محقق از اظهارات مصاحبه شوندگان، به آنها ارائه می گردید و با توجه 
به بازخوردهای دریافتی، اصالحات ضروری در برداشتها انجام می شد. هم زمان با جمع آوری 
مربوطه  الگوی  تدوین  به  متداول  كدگذاریهای  از  استفاده  با  كردند  سعی  محققان  داده ها 
بپردازند. در این راستا، در هر گام جمع آوری داده، گروه پژوهش به پیاده سازی و بررسی 
نوارهای ضبط شده و یادداشتهای میدانی پرداختند. سپس مطالب به صورت خط به خط مورد 
بررسی قرار گرفتند و جمالت اصلی مرتبط با پرسشهای پژوهش مشخص شدند. محققان 

1. participant feedback
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سعی كردند با استفاده از تكنیك مرور مجدد و مقایسه دائمی داده ها1، درك خود از آنها و 
پیوندهای مربوطه را نشان دهند. در این اقدام، اجزاء مربوطه در هم ادغام و موارد تكراری 
حذف شدند. سپس یافته ها در قالب سه مرحله كدگذاری باز، محوری و انتخابی تحلیل شد.

یافته ها

1- کدگذاری باز
باز، متن  از طریق مصاحبه، در كدگذاری  پیاده سازی داده های جمع آوری شده  از  پس 
هر مصاحبه چندین بار بررسی و جمالت اصلی آن استخراج گردید. در این مرحله 41 كد 
باز اولیه و 12 كد باز ثانویه در رابطه با موانع توسعه بیمه اجتماعی كشاورزان، روستائیان و 

عشایر در شهرستان كرمانشاه شناسایی شد )جدول 1(.

1. cons tant comparison
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جدول )1( کدهای باز و مقوالت محوری تحقیق

مقوالت اصلیکدهای ثانویهکدهای اولیه

وابستگی باالی درآمد روستائیان به فعالیتهای كشاورزی سنتی و خرده مالكی

پایین بودن و 
آسیب پذیری سطح 

معیشت
موانع اقتصادی

نامطمئن  درآمدهای  برابر  در  پرداختی  بیمه  حق  سالیانه  و  مداوم  افزایش 
روستائیان و عشایر

فصلی بودن فعالیتهای كشاورزی

تأثیرپذیری درآمد روستائیان از تغییرات اقلیمی

بیكاری و نداشتن شغل مناسب

عدم  دلیل  به  روستائیان  پرداختیهای  در  بیمه  حق  پرداخت  نبودن  اولویت  در 
تأمین هزینه های اساسی زندگی

دانش و آگاهی پایین بودن سطح تحصیالت رسمی روستائیان و عشایر
پایین

موانع 
فرهنگی- 
اجتماعی

 عدم آشنایی روستائیان با مزایای صندوق

)خدمات  بیمه ها  سایر  خصوص  در  عشایر  و  روستائیان  نارضایتی  و  تجربه 
اعتماد اندك درمانی، بیمه محصوالت كشاورزی و غیره(

روستائیان و عشایر بدبینی روستائیان نسبت به آینده صندوق

عدم صدور كارت عضویت

عدم اشاعه مطلوب نهادینه نشدن فرهنگ بیمه
فرهنگ بیمه

انگیزه پایین سرمایه گذاری
فقدان آینده نگری 

مناسب بی تفاوتی نسبت به آینده

اولویت داشتن منافع آنی در برابر منافع آتی

ناملموس بودن عدم مشاهده وصول مزایای بیمه برای سایر بیمه شدگان
منافع حاصل از 

موانع انگیزشیبیمه
عینیت كمتر مزایای بیمه برای مخاطبان

نارضایتی از عدم تداوم پرداخت حق بیمه
تعهدات صندوق عدم تمایل جوانان به عضویت در صندوق
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مقوالت اصلیکدهای ثانویهکدهای اولیه

پراكندگی روستاها

دسترسی نامناسب 
به كارگزاران

موانع اجرایی

دسترسی نامناسب به جاده های ارتباطی

دسترسی نامناسب به امكانات وصول حق بیمه

هزینه رفت وآمد به شهر

تمركز كارگزاران در بخش شهری

مشغله كاری كارگزاران و در اولویت نبودن فعالیت بیمه گزاری

كارایی نامناسب 
كارگزاران

اعتماد اندك روستائیان و عشایر نسبت به كارگزاران

پایین بودن دانش بیمه ای كارگزاران

ناكارآمدی كارگزاران در معرفی تعهدات صندوق

عدم دریافت وجوه حق بیمه توسط برخی كارگزاران و لزوم مراجعه روستائیان به بانك

انتقال اطالعات نادرست از بیمه اجتماعی صندوق توسط بیمه شدگان صندوق 
اطالع رسانی به سایر مخاطبان صندوق

ضعیف اطالع رسانی نامناسب كارگزاران به روستائیان در خصوص زمان تمدید دوره بیمه

تبلیغات نامناسب و عدم اطالع از وجود بیمه در بین روستائیان و عشایر

طوالنی بودن مدت پرداخت حق بیمه برای جوانان نسبت به سایر بیمه ها

ضعف ضوابط

موانع 
ساختاری

نامشخص بودن درصد ازكارافتادگی جهت بازنشستگی
باال بودن سن بازنشستگی

برای روستائیان و عشایر سالخورده و محروم  متناسب  فراهم نكردن خدمات 
ساختن غیرقانونی آنها در برخی مقاطع

اختیاری بودن عضویت در صندوق
نبود قانون منسجم و مناسب

سازمان دهی وجود نداشتن كارفرما
نامناسب نیروی كار

محدود بودن خدمات صندوق نسبت به سایر بیمه ها

پوشش ناكافی 
خدمات

اجرا نشدن بیمه بیكاری برای روستائیان باوجود تعهد صندوق

پایین بودن میزان مستمری پرداختی

نبود تعهد بیمه درمانی
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2- کدگذاری محوری
و  مقایسه  یكدیگر  با  گرفته اند،  شكل  باز  كدگذاری  در  كه  مفاهیمی  مرحله،  این  در 
ضمن ادغام موارد مشابه، مقوله های مرتبط به هم حول یك محور قرار گرفتند. درنهایت، 5 
مقوله اصلی »موانع اقتصادی«، »موانع ساختاری«، »موانع اجرایی«، »موانع انگیزشی«، »موانع 
اجتماعی-فرهنگی« به عنوان موانع توسعه بیمه اجتماعی كشاورزان، روستائیان و عشایر در 
شهرستان كرمانشاه شناسایی شدند. در ادامه به تشریح هریك از این مقوله ها پرداخته می شود 

تا درنهایت مقوله هسته و مركزی مشخص گردد.

2-1. موانع اقتصادی
پایین بودن و آسیب پذیری سطح معیشت

بخش كشاورزی و فعالیتهای مرتبط با آن دارای ویژگیهای خاصی است كه آنها را در 
معرض خطرات و آسیبهای متعدد و پیش بینی ناپذیر و در نتیجه خسارات و مشكالت فراوان 
قرار می دهد. نگاهی به سطح درآمد روستائیان و عشایر نشان می دهد این افراد به دلیل پایین 
بودن درآمد و اشتغال فصلی و پاره وقتی معموالً نمی توانند حق بیمه خود را به موقع بپردازند. 
كمبود درآمد و بار تكفل باال به عنوان یكی از موانع جدی عدم عضویت روستائیان و عشایر 

در صندوق شناسایی شده است. در این مورد یكی از روستائیان می گوید:
»زمینهای ما دیم است و من به اندازه ای درآمد ندارم كه چیزی از آن باقی بماند 
و بتوانم آن را به عنوان حق بیمه پرداخت كنم، اگر درآمد مازادی وجود داشته باشد 
آن را برای مخارجی )مانند حق سرویس مدرسه فرزندان( كه در اولویت قرار دارند، 

پرداخت می كنم«.
در تأیید این گزاره یكی از عشایر اظهار می كند:

»30 رأس گوسفند دارم كه با درآمد حاصل از آنها فقط می توانم هزینه زندگی 
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نباشد. اگر  خود و علوفه گوسفندان را تأمین كنم، آن هم به شرطی كه خشكسالی 
خشكسالی باشد مجبورم برای تأمین مایحتاج زندگی و علوفه دامها قرض كنم یا 
بنابراین درآمد مازادی ندارم كه بابت حق بیمه  تعدادی از گوسفندانم را بفروشم، 

پرداخت كنم«.
از طرفی بیكاری و افزایش سالیانه حق بیمه و عدم اطمینان افراد به كسب درآمدهای آتی 
نیز از سوی روستائیان و عشایر به عنوان مانعی بر سر راه عضویت آنان مطرح شده است. 

یكی از روستائیان می گوید:
»هزینه های زندگی هرسال نسبت به سال قبل افزایش می یابد و خشكسالی باعث 
شده درآمدهای ما نسبت به سال قبل كمتر شود. از طرفی حق بیمه هرسال افزایش 
می یابد، اگر ثبت نام كنم، ممكن است من در آینده نتوانم از عهده پرداخت آن برآیم«.

شواهد فوق حاكی از آن است كه صندوق بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر، نتوانسته 
است در پوشش اقشار ضعیف جامعه موفق عمل كند. در تأیید این ادعا یكی از مسئوالن 

محلی می گوید:
»قشر ثروتمند روستا اغلب تحت پوشش بیمه های تأمین اجتماعی هستند. بیشتر 
افرادی كه عضو صندوق هستند، اقشار متوسط جامعه را تشكیل می دهند؛ اما قشر 
ضعیف جامعه به دلیل كمبود درآمد، كمتر تمایل به عضویت در صندوق دارند و 

تعداد افرادی كه از این قشر ثبت نام كرده اند، زیاد نیست«.

2-2. موانع انگیزشی

2-2-1. ناملموس بودن منافع حاصل از بیمه
مشاهده نشدن وصول مزایای بیمه برای بیمه شدگان بنا به دلیلی ازجمله نوپا بودن صندوق 
و عملكرد نامناسب سبب شده است كه انگیزه مشموالن برای عضویت در صندوق كاهش 
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یابد. بیشتر روستائیان و عشایر به دلیل شناخت ناكافی از وظایف و تعهدات صندوقهای بیمه، 
زمانی كه عضو صندوق می شوند انتظار دارند فوراً از مزایا و خدمات بیمه برخوردار شوند، 
درحالی كه تعهدات صندوق مذكور بلندمدت است و در كوتاه مدت خدمتی ارائه نمی دهد. 

از طرفی به دلیل اینكه هنوز افراد چندانی به مرحله دریافت مستمری نرسیده اند، مزایای آن 
برای جامعه هدف ملموس نیست. یكی از كارگزاران اظهار می دارد:

»به دلیل اینكه هنوز كسی به مرحله دریافت مستمری نرسیده كه مردم مزایای 
كه  كنند  مشاهده  مردم  اگر  نشده،  بیمه  از  استقبال خوبی  ببینند،  به عینه  را  صندوق 
به  می شوند  تشویق  خودبه خود  می كنند،  استفاده  صندوق  مزایای  از  دارند  دیگران 

عضویت صندوق درآیند«.

2-2-2. نارضایتی از تعهدات صندوق
بررسیها نشان می دهد افرادی وجود دارند كه باوجود پرداخت چند سال حق بیمه، پس از 
اطالع از مقررات و تعهدات نامناسب و ناكافی صندوق، از تداوم پرداخت خودداری كرده اند. 
بنا بر اعالم برخی مسئوالن محلی، بخش عمده ای از آنها را جوانان تشكیل می دهند. یكی 

از آنها می گوید:
»در ابتدا از مزایا و تعهدات صندوق اطالعی نداشتم و وقتی با صندوق آشنا شدم 
چون تحت پوشش هیچ بیمه ای نبودم، ثبت نام كردم. اما پس از مدتی متوجه شدم، 
صندوق در كوتاه مدت خدمتی به من ارائه نمی دهد و باید تا 65 سالگی حق بیمه 
واریز كنم، درحالی كه در بیمه های دیگر چنین نیست، بنابراین تصمیم گرفتم ادامه 

ندهم«.
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2-3. موانع اجتماعی-فرهنگی

2-3-1. دانش و آگاهی پایین
مزایای  با  آنان  ناآشنایی  و  عشایر  و  روستائیان  رسمی  تحصیالت  سطح  بودن  پایین   
صندوق، از دیگر چالشها به شمار می رود، به طوری كه شمار زیادی از آنها از مزایا و خدمات 

صندوق اظهار بی اطالعی كرده و یا آگاهی آنان از بیمه مربوطه بسیار اندك است.

2-3-2. اعتماد اندک روستائیان و عشایر
از  باوجود گذشت 4-5 سال  از روستائیان و عشایر  بسیاری  كه  نشان می دهد  یافته ها 
تاریخ عضویت، سند رسمی داللت كننده بر حقوق ایشان دریافت نكرده اند و این امر باعث 
كاهش اعتماد جامعه هدف نسبت به صندوق شده است. در این زمینه یكی از كارگزاران 

می گوید:
از عضویت  اینكه چند سال  باوجود  این است كه  از مشكالت صندوق  »یكی 
بیمه شدگان می گذرد، هنوز برای تعداد زیادی از آنها كارت عضویت صادر نشده كه 

این امر باعث كاهش اعتماد و نگرانی در بین روستائیان و عشایر شده است«.
از سوی دیگر، بدبینی روستائیان و عشایر نسبت به آینده صندوق و اعتماد اندك ایشان 
به دستگاههای اجرایی، ناشی از عمل نكردن به وعده های فراوانی كه در حوزه های مختلف 
از طرف دولتها به آنها داده شده است، از دیگر دالیل گسترش نامناسب پوشش بیمه از سوی 

جامعه هدف مطرح شده است. یكی از روستائیان می گوید:
یا بد،  بدانیم خوب است  استفاده نكرده كه ما  از مزایای صندوق  »هنوز كسی 

ما هیچ اطمینانی نداریم كه صندوق پابرجا بماند. چون ممكن است با عوض شدن 
دولت این طرح نیز مثل سهام عدالت منحل شود«.

این نوع نگاه كه گاهی مبتنی بر بدبینی نیز هست، سبب شده است كه آنان بیمه اجتماعی 
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بحث  اینكه  كما  كنند.  تلقی  نشده  عمل  وعده های  همان  شامل  نیز  را  عشایر  و  روستایی 
تبدیل این صندوق به صندوق بیمه فراگیر كه می تواند زمینه تسهیم ناعادالنه منابع عشایر و 
روستائیان با شهرنشینان را فراهم كند، از سوی مسؤوالن وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی 

مطرح شده است.1
از سوی دیگر، نارضایتی روستائیان و عشایر در خصوص سایر بیمه ها )مانند خدمات 
در  ایشان  عضویت  راه  سر  بر  جدی  مانعی  غیره(  و  كشاورزی  محصوالت  بیمه  درمانی، 
در  آنان  نارضایتی  نمونه،  برای  می دهد،  نشان  پژوهش  یافته های  می رود.  به شمار  صندوق 
اجتماعی  بیمه  به  نسبت  بی اعتمادی  باعث  به نوعی  كشاورزی  محصوالت  بیمه  خصوص 
كشاورزان، روستائیان و عشایر شده است. در این خصوص یكی از كشاورزان اظهار می دارد:

»تاكنون از بیمه هیچ خیری ندیده ایم! ما هرسال محصوالت كشاورزی خود را 
بیمه می كنیم كه در اثر خشكسالی و دیم بودن اراضی محصوالتمان از بین می رود، 
ولی بیمه خسارت چندانی به ما پرداخت نمی كند كه آن هم به دردسر رفت وآمد به 

شهر نمی ارزد«.
همچنین دفترچه های درمانی كه برای روستائیان صادر شده است كارایی الزم را ندارد 
كاهش  در  تأثیری  عماًل  بیمه  این  كه  باعث شده  آن  از سوی  ارائه شده  و خدمات محدود 
هزینه های درمانی روستائیان نداشته باشد و استفاده از آن نیز مستلزم تحمل سختیهای فراوان 
است. عامل اعتماد اندك روستائیان و عشایر به عنوان یكی از مهمترین عوامل كاهش رغبت 

روستائیان و عشایر به بیمه اجتماعی معرفی شد.

2-3-3. اشاعه نامطلوب فرهنگ بیمه
دلیل  به  گاهی  عشایری  و  روستایی  جوامع  می دهد،  نشان  مصاحبه ها  از  حاصل  نتایج 

1. http://www.salamatnews.com
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بیمه  پذیرش  برابر  در  دیگر،  عوامل  برخی  و  خود  خاص  فرهنگی-اجتماعی  ویژگیهای 
مقاومت می كنند و این امر حاكی از نهادینه نشدن فرهنگ بیمه در بین آنها است. بررسیها 

نشان می دهد در روستاهایی كه ضریب نفوذ بیمه پایین است، روستائیان اظهار می دارند:
»هنوز كسی ثبت نام نكرده، بنابراین ما هم ثبت نام نمی كنیم«.

2-3-4. فقدان آینده نگری مناسب
عشایر  و  روستائیان  كشاورزان،  اجتماعی  بیمه  صندوق  پوشش  توسعه  دیگر  موانع  از 
فقدان آینده نگری مناسب است. بیمه اجتماعی یك سرمایه گذاری مطمئن برای آینده است. 
ولی در بررسیهای به عمل آمده در این مطالعه مشخص شد كه روستائیان و عشایر نسبت به 
آینده تا حدودی بی تفاوت و انگیزه سرمایه گذاری در آنها پایین است و منافع آنی را به منافع 

آتی ترجیح می دهند.

2-4. موانع اجرایی

2-4-1. اطالع رسانی ضعیف
اطالع رسانی  عشایر،  و  روستائیان  كشاورزان،  اجتماعی  بیمه  توسعه  مشكالت  از  یكی 
ناصحیح به جامعه هدف است. كارگزاریهایی كه مسئولیت اطالع رسانی به مردم را بر عهده 
دارند، نتوانسته اند به خوبی جامعه هدف را تحت پوشش قرار دهند. بررسیهای صورت گرفته 
نشان داد، در حال حاضر شمار زیادی از مخاطبان به ویژه عشایر از نفس وجود صندوق بیمه 
اجتماعی كشاورزان، روستائیان و عشایر اظهار بی اطالعی می كنند. دراین باره یكی از عشایر 

می گوید:
»ما دامداریم و در صحرا زندگی می كنیم، تاكنون در مورد بیمه اجتماعی چیزی 

نشنیده ایم«.
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از طرفی اطالع رسانی ناصحیح كارگزاران به روستائیان و عشایر در خصوص زمان تمدید 
دوره بیمه موجب شده است كه ایشان در زمان مناسب اقدام به تمدید بیمه نكنند كه این امر 
گاهی سبب محرومیت بیمه گزار مشمول دریافت مستمری از مزایا، به دلیل تمدید نشدن در 

زمان مناسب شده است. در این مورد یكی از كارگزاران تمدید نشدن به موقع بیمه گزاران را 
یكی از چالشهای پیش روی خود در انجام وظیفه بیمه گزاری می داند.

از سوی دیگر، انتقال اطالعات نادرست از مزایای صندوق، توسط بیمه شدگان به سایر 
مخاطبان صندوق مانعی جدی بر سر راه عضویت افراد جدید در صندوق محسوب می شود. در 
برخی مواقع مشاهده شده است كه بیمه شدگان در اثر ناآگاهی و برداشت نادرست از قوانین و 

مقررات صندوق ناخواسته باعث كاهش تمایل سایر افراد برای عضویت در صندوق شده اند.

2-4-2. دسترسی نامناسب به کارگزاران
از موانع دیگر توسعه بیمه اجتماعی كشاورزان، روستائیان و عشایر، پراكندگی روستاها، 
دسترسی نامناسب به جاده های ارتباطی، دسترسی نامناسب به امكانات وصول حق بیمه و 
تمركز كارگزاران در بخش شهری است. باوجود اینكه برخی دهیاریها و شركتهای تعاونی 
تولید، به عنوان كارگزار در دهستانهای شهرستان كرمانشاه معرفی شده اند، ولی عماًل تعدادی 
از این كارگزاریها نقش قابل توجهی در انجام فرآیند عضویت روستائیان و عشایر در صندوق 
ندارند. پراكنده بودن روستاها و مناطق عشایری و وجود نداشتن كارگزاریهای مناسب در 
روستاها و مناطق عشایری، دسترسی روستائیان و عشایر به خدمت مربوطه را با محدودیت 
نیز  این محدودیت در سطح برخی دهستانها  مواجه كرده است. بررسیها نشان می دهد كه 
قابل مشاهده است و روستائیان باید برای ثبت نام به دهستان دیگری مراجعه كنند. از سوی 
دیگر باوجود اینكه تعدادی از دهیاریها برای ثبت نام روستائیان فاقد دهیاری، به عنوان كارگزار 
معرفی شده اند؛ ولی عماًل این دهیاریها خود را ملزم به تحت پوشش قرار دادن سایر روستاها 
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نمی دانند. دراین باره یكی از دهیاران می گوید:
»افرادی كه نزد من ثبت نام كرده اند از اهالی روستای خودم هستند، من با سایر 
روستاها كاری ندارم، آنها نیز به من مراجعه نمی كنند و برای ثبت نام به شهر می روند«.

2-4-3. کارایی نامناسب کارگزاران
و  دهیاریها  به  و عشایر،  روستائیان  اجتماعی كشاورزان،  بیمه  فرایند  از  بخشی  هرچند 
تعاونیهای تولید واگذار شده است، ولی بنا به دالیل مختلف، بیمه گری در اولویت فعالیتهای 
اجرایی این نهادها نیست و این امر در صورت برنامه ریزی نامناسب، اثر نامطلوبی را بر مسیر 
گسترش بیمه اجتماعی در میان جامعه هدف خواهد داشت. مشغله كاری كارگزاران و در 
كارگزاران،  به  نسبت  عشایر  و  روستائیان  اندك  اعتماد  بیمه گزاری،  فعالیت  نبودن  اولویت 
پایین بودن دانش بیمه ای كارگزاران، كارآمدی اندك كارگزاران در معرفی تعهدات صندوق، 
دریافت نكردن وجوه حق بیمه توسط برخی كارگزاران و لزوم مراجعه روستائیان به بانك 
ازجمله عواملی است كه حكایت از كارآمدی اندك این كارگزاران در انجام وظایف محوله 

دارد. در این خصوص یكی از روستائیان می گوید:
قرار  ما  اختیار  در  را  تمدید  فیش  و  می دهند  تشكیل  پرونده  فقط  »كارگزاران 
می دهند، برای واریز حق بیمه باید به شهر مراجعه كنیم و این برای ما روستائیان كه 

كار كشاورزی انجام می دهیم خیلی مشكل است«.
تأیید ادعای این فرد یكی از كارگزاران كه مسئولیت كارگزاری عشایر را بر عهده  در 

دارد، می گوید:
»عشایر به ما اعتماد ندارند كه وجوه حق بیمه را در اختیار ما قرار دهند و خود ما نیز 
تمایل به قبول چنین مسئولیتی نداریم، من وقت ندارم برای پرداخت حق بیمه روستائیان 

هرروز به بانك مراجعه كنم، بیمه گزار شخصاً باید به پرداخت حق بیمه اقدام كند«.



      312

 فصلنامة علمي ـ پژوهشي رفاه اجتماعي، سال هفدهم، پاییز 96، شماره 66

      312

2-5. موانع ساختاری

2-5-1. ضعف ضوابط
اختیاری بودن عضویت روستائیان و عشایر در صندوق، به دلیل فقدان كارفرما به ویژه در خصوص 
نظامهای كشاورزی خرده مالكی، موفقیت این نهاد را در پوشش وسیع جامعه هدف تحت الشعاع قرار 
داده است. از سوی دیگر، نتایج یافته های تحقیق حاكی از آن است ضوابط و مقرراتی كه برای صندوق 
در نظر گرفته شده است، بعضاً به عنوان یك عامل بازدارنده بر سر راه عضویت مشموالن عمل 
می كند. برای نمونه افراد تحت پوشش بیمه تأمین اجتماعی در صندوقهای دیگر، معموالً با داشتن 35 
سال سابقه پرداخت حق بیمه بدون محدودیت سنی بازنشسته می شوند. ولی منوط كردن پرداخت 
مستمری بازنشستگی، به استمرار پرداخت حق بیمه به صندوق تا سن 65 سالگی بدون اعتنا به تعداد 
سالهای پرداخت، برای جوانان فضای بسیار سخت گیرانه ای را ایجاد كرده است؛ به ویژه اینكه صندوق 
در كوتاه مدت خدمتی را ارائه نمی دهد، عماًل انگیزه جوانان روستایی و عشایری برای عضویت در 

صندوق كاهش یافته است. در این راستا یكی از جوانان می گوید:
»من 28 سال سن دارم، اگر عضو صندوق شوم باید 37 سال حق بیمه واریز كنم 
تا بعد از 65 سالگی بتوانم از مزایای صندوق استفاده كنم، در حالی كه در بیمه های 
دیگر چنین نیست، هرگز این كار را نمی كنم تا 50 سالگی صبر می كنم آن وقت 15 

سال حق بیمه پرداخت می كنم تا بتوانم از مزایای صندوق استفاده كنم«.
در  كه  دارد  روستایی وجود  مسن  از جمعیت  درصدی  در حال حاضر  این،  بر  عالوه 
سالهای اولیه تشكیل صندوق به دلیل كهولت سن حائز شرایط عضویت در صندوق نشده و 
از عضویت در صندوق بازمانده اند. بر خالف اینكه آیین نامه تشكیل صندوق و حتی بند )س( 
ماده 194 قانون برنامه پنجم توسعه، عضویت روستائیان و عشایر سالخورده را مجاز دانسته 
راهكارهای  نگرفتن  درپیش  و  در صندوق  غیرقانونی  رویه  تداوم چندین سال  ولی  است، 
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مناسب، سبب سلب امكان بهره مندی آنها از خدمات صندوق شد.
باوجود اینكه پرداخت مستمری از كار افتادگی جزء تعهدات صندوق است اما بررسیها 
نشان می دهد، چنین امری در عمل، به دلیل برخی خألها و ابهامات حقوقی كمتر اتفاق افتاده 

است. یكی از روستائیان می گوید:
و  است  كرده  منع  كردن  كار  از  مرا  پزشك  اینكه  باوجود  و  دارم  »كمردرد 
توانایی كار كردن ندارم، اما هیچ اقدامی از طرف صندوق برای پرداخت مستمری 
ازكارافتادگی به من انجام نشده است. هر بار كه به صندوق مراجعه می كنم، می گویند 

هنوز دستورالعمل انجام چنین كاری به ما ابالغ نشده است، فعاًل صبر كنید«.
باال بودن سن بازنشستگی نیز به عنوان یكی از چالشهای پیش روی عضویت روستائیان در 
صندوق مطرح است. از آنجایی كه كشاورزی و دامداری كار سخت و طاقت فرسایی است و اغلب 
كشاورزان زودتر از افراد شهری ازكارافتاده می شوند، سقف سنی 65 سال برای بازنشستگی منجر 
به كاهش تمایل ایشان به عضویت در صندوق شده است. در این زمینه یكی از كشاورزان می گوید:

»امیدی ندارم كه بتوانم بیش از 65 سال عمر كنم كه صندوق به من مستمری 
پرداخت كند. ما كشاورزان از 50 سالگی به بعد دیگر توانی برای كار كردن نداریم، 
اگر تا زمانی كه زنده هستم و احتیاج دارم نتوانم از مزایا استفاده كنم، عضویت در 

صندوق چه فایده ای برای من دارد«.
در تأیید این مدعا یكی از كارگزاران كه عمل ثبت نام از عشایر را انجام می دهد، به باال 
بی اقبالی  موانع  از  یكی  به عنوان  را  آن  و  می كند  اشاره  برای عشایر  بازنشستگی  بودن سن 
عشایر نسبت به بیمه اجتماعی كشاورزان، روستائیان و عشایر معرفی می كند. همچنین در 
حال حاضر، این صندوق كه نهاد عمومی به شمار می رود، تنها بر اساس یك آیین نامه اداره 
می شود. در حقیقت نبود قانون دایمی منسجم و مناسب برای چنین صندوقی، سبب تداوم 

رویه های ناكارامد و ناسازگار با ماهیت اقتصاد روستایی و عشایری شده است.
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2-5-2. ساماندهی نامناسب نیروی کار روستایی و عشایری
تأمین  خصوص  در  كشاورزی  و  روستایی  جامعه  در  كار  نیروی  معضالت  از  یكی 
اجتماعی، نبود كارفرما به مانند بخشهای صنعت و خدمات است و افرادی كه در این بخشها 
فعالیت می كنند، باید به صورت خود اظهاری تحت پوشش بیمه قرار بگیرند. درصورتی كه 
در صندوق تأمین اجتماعی این روند كاماًل متفاوت بوده و با توجه به قانون كار و روابط 
بین كارگر و كارفرما همه افراد شمول قانون كار، به صورت اجباری تحت پوشش بیمه قرار 

می گیرند.

2-5-3. پوشش ناکافی خدمات
عشایر  و  روستائیان  ازنظر  است.  خدمات  ناكافی  پوشش  صندوق  مشكالت  از  یكی 
خدماتی كه توسط صندوق ارائه می شود، نسبت به سایر بیمه ها بسیار محدود است و این امر 
تمایل آنها را به عضویت كاهش می دهد. مبلغی كه در حال حاضر به اندك خانوارهایی كه 
حائز دریافت مستمری شده اند، پرداخت می شود، با توجه به شرایط اقتصادی و سطح قیمتها 
بیمه  اینكه  باوجود  دیگر  از سوی  نیست.  كافی  خانوارها  این  اساسی  نیازهای  تأمین  برای 
بیكاری جزء تعهدات صندوق است ولی تاكنون چنین امری عماًل محقق نشده است و این 
مشكل نیز تأثیر منفی در جلب افراد به عضویت در صندوق داشته است. شواهد میدانی نشان 
می دهد بسیاری از روستائیان و عشایر، ارائه خدمات درمانی را یكی از مهمترین انتظارات 
خود از بیمه اجتماعی می دانند و عدم تعهد بیمه درمانی را به عنوان یكی از دالیل استقبال 

نشدن از بیمه اجتماعی مربوطه عنوان كرده اند. دراین باره یكی از روستائیان می گوید:
درمانی  بیمه خدمت  می شود  مگر  می دهند،  ارائه  درمانی  بیمه ها خدمت  »همه 

نداشته باشد، روستائیان به بیمه درمانی نیاز دارند«.
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بحث
در  عشایر  و  روستائیان  كشاورزان،  اجتماعی  بیمه  صندوق  كه  داد  نشان  تحقیق  نتایج 
شهرستان كرمانشاه در مسیر توسعه خدمات خود در بین جامعه هدف، با 5 مانع عمده شامل 

موانع اقتصادی، ساختاری، اجرایی، انگیزشی و اجتماعی-فرهنگی مواجه است. این موانع در 
عمل گسترش پوشش آن و رضایتمندی جامعه هدف را تحت الشعاع قرار داده است و در 
صورت رفع نشدن، صندوق بیمه اجتماعی كشاورزان، روستائیان و عشایر به ویژه در مقایسه 

با بیمه های دیگر آینده درخشانی نخواهد داشت.
یكی از مهمترین تفاوتهای نظام كار بین نواحی روستایی و شهری، كمرنگ بودن روابط 
كارفرمایی در نواحی روستایی است. درصورتی كه در صندوق تأمین اجتماعی این روند كاماًل 
متفاوت بوده و با توجه به قانون كار و روابط بین كارگر و كارفرما همه افراد شمول قانون 
كار، به صورت اجباری تحت پوشش بیمه قرار می گیرند. ولی چنین شرایطی برای روستائیان 
و عشایر فراهم نیست و آنها باید شخصًا برای دریافت بیمه اقدام كنند. یافته فوق در نتایج 
مطالعات رضوانی و عزیزی )1392( و ورمزیاری )1392( نیز به دست آمده است. بنابراین با 
توجه به این تفاوت اساسی، نمی توان از همان رویكردها، سیاستها و ضوابطی كه برای بیمه 
و  روستائیان  اجتماعی  تأمین  برای  استفاده می شود،  كارخانجات شهری  كارگران  اجتماعی 
عشایری استفاده نمود كه كارفرما ندارند. باوجود این، طبق یافته ها، صندوق بیمه اجتماعی 
كشاورزان، روستائیان و عشایر به ویژه از نظر ضوابط مربوط به شرایط و نحوه عضویت و 

سن بازنشستگی، چنین درك و شناختی نداشته است.
نامناسب  سازمان دهی  است.  هم سو   )2931( ورمزیاری  مطالعه  نتایج  با  فوق  یافته های 
توسعه  كه  می رود  به شمار  چالشها  اساسی ترین  از  یكی  عشایری  و  روستایی  كار  نیروی 
موفقیت صندوق بیمه مذكور را با مشكالت جدی مواجه كرده است و این صندوق به دلیل 
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فقدان نگاه و شناخت مناسب از اقتصاد روستایی و عشایری، باوجود گذشت بیش از یك 
دهه از عمر خود نتوانسته است زمینه رفع این مشكل اساسی را فراهم كند.

به طوركلی، ضوابط مورد عمل و خدمات این صندوق سنخیت چندانی با بستر فعالیتی و 

جامعه هدف آن، به ویژه از نظر پایین بودن سطح درآمدی و آسیب پذیری معیشت روستائیان 
و عشایر، سختی كار كشاورزی و فقدان سازماندهی مناسب نیروی كار، نداشته است و این 
امر سبب ساز نارضایتی از تعهدات صندوق شده است. ضعف در ضوابط، مانع ساختاری را 
به مانع اساسی تبدیل كرده است. بسیاری از چالشهای صندوق اعم از اثربخشی نامناسب 
كارگزاران، اعتماد اندك روستائیان و عشایر، فراهم نكردن خدمات متناسب برای روستائیان 
نامطلوب  اشاعه  مقاطع،  برخی  در  آنها  غیرقانونی  ساختن  محروم  و  سالخورده  عشایر  و 
نامناسب و  ناكافی خدمات، شرایط  بیمه، صدور بی موقع كارت عضویت، پوشش  فرهنگ 
ناامیدكننده برای عضویت جوانان در صندوق، پرداخت نامناسب مستمری ازكارافتادگی و 
پایدار و منسجم برای  نتیجه فقدان زیرساخت حقوقی  برخورد سلیقه ای در این خصوص 
صندوق است. این یافته ها با نتایج مطالعه رضوانی و عزیزی )1392(، ورمزیاری )1392( و 

رامش )2007( هم خوانی دارد.
منع عضویت روستائیان و عشایر سالخورده از عضویت در صندوق مذكور، در حالی 
است كه در كشورهای دیگر مثل نامیبیا و نپال در راستای كاهش فقر سالمندان روستایی، 
برنامه های بازنشستگی غیرمشاركتی1 را به عنوان بخشی از برنامه های تأمین اجتماعی عمومی 
اجرا كرده اند و روستائیان باالتر از 65 و 75 سال به صورت اجباری تحت پوشش هستند 
و   2003 )راجان2،  می كنند  دریافت  مستمری  به عنوان  را  مبلغی  دولت  طرف  از  ماهیانه  و 
شلبرگر3، 2003 به نقل از یانگ و همكاران، 2010(. همچنین در جوامع روستایی بیمه را 
1. non-contributory pension
2. Rajan
3.Schleberger
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تحت عنوان بیمه درمانی می شناسند، این در حالی است كه صندوق بیمه اجتماعی كشاورزان، 
روستائیان و عشایر هیچ گونه خدمتی را در این زمینه به روستائیان ارائه نمی دهد و این امر 
دایمی  قانون  فقدان  است.  در صندوق شده  به عضویت  روستائیان  تمایل  كاهش  به  منجر 

منسجم و مناسب برای چنین صندوقی، به نحوی كه در عین توجه به پایایی صندوق از نظر 
منابع و مصارف، با شرایط روستائیان و عشایر نیز مناسبت داشته باشد، سبب تداوم رویه های 
به مباحث  با توجه  اقتصاد روستایی و عشایری شده است.  با ماهیت  ناسازگار  ناكارامد و 
فوق، مانع ساختاری، به عنوان مهمترین مانع توسعه بیمه اجتماعی كشاورزان، روستائیان و 
عشایر مطرح است و به عنوان مقوله هسته معرفی می گردد. موفقیت در گسترش پوشش بیمه 
اجتماعی كشاورزان، روستائیان و عشایر در گرو درك صحیح از شرایط جامعه مخاطب و 

ارائه خدمات متناسب با نیازهای آنها است.
همان طور كه پیداست، مزیت پژوهش حاضر نسبت به سایر پژوهشهای انجام گرفته این 
است كه اجزای هر مشكل را به صورت عمیق مورد واكاوی و موشكافی قرار داده كه این 
می تواند مسئوالن را در تدوین برنامه های اجرایی تر و وضع قوانین و آیین نامه های شفاف تر 
و جامع تر كمك كند. درنهایت شایان ذكر است كه در صورت موفق نبودن در اجرای طرح 
بیمه اجتماعی كشاورزان، روستائیان و عشایر كشور با حجم باالیی از جمعیت سالخورده 
فاقد امنیت درآمد روبه رو خواهد بود كه می تواند زمینه ساز گسترش ناعدالتی و بسیاری از 
ناهنجاریهای اجتماعی و سیاسی دیگر باشد. لذا در این راستا موارد زیر برای بهبود وضعیت 

موجود ارائه می شود:
همان طور كه اشاره شد، بیمه درمانی یكی از مهمترین انتظارات روستائیان و عشایر از . 1

بیمه است. بنابراین، ارائه یكپارچه بیمه درمانی و بیمه اجتماعی كشاورزان، روستائیان و 
عشایر می تواند زمینه مشاركت حداكثری روستائیان و عشایر را فراهم آورد.

با توجه به اینكه خدماتی كه از سوی صندوق ارائه می شود، نمی تواند در جوانان برای . 2
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نمی دهند،  ارائه  آنان  به  را  كوتاه مدت خدمتی  در  و  كند  ایجاد  انگیزه  بیمه،  از  استفاده 
پیشنهاد می شود كه حق عضویت و سطوح درآمدی باالتر و در مقابل خدمات بهتر و 
متنوع تر برای جوانان در نظر گرفته شود، در این صورت هم زمینه مشاركت جوانان در 

صندوق فراهم می شود و هم منابع مالی صندوق بهبود می یابد.
فعالیتهای . 3 را صرف  از عمر خود  زیادی  اینكه روستائیان و عشایر سالهای  به  توجه  با 

سخت و طاقت فرسا نموده اند، پیشنهاد می شود كه سن بازنشستگی كاهش پیدا كند كه 
در این صورت زمینه گرایش تعداد بیشتری از روستائیان و عشایر فراهم خواهد شد.

است، . 4 كارفرما  فاقد  معموالً  عشایری  و  روستایی  نواحی  در  كار  نیروی  كه  آنجایی  از 
به منظور ساماندهی نیروی كار روستایی و عشایری پیشنهاد می شود، شرایطی فراهم شود 
كه كارخانه های صنایع تبدیلی، بر اساس الگوی قراردادی عادالنه، تمامی تولیدكنندگان 
مواد خام طرف قرارداد خود را طبق قوانین و مقررات كار، تحت پوشش بیمه اجتماعی 
قرار دهند. راه اندازی این كارخانجات توسط اتحادیه ها و تشكلهای تحت مالكیت خود 

روستائیان و عشایر، می تواند انتفاع ایشان را به حداكثر ممكن ارتقاء دهد.
به منظور رفع مشكل عضویت سالخوردگان روستایی و عشایری پیشنهاد می شود، شرایط . 5

انعطاف پذیری برای عضویت ایشان فراهم شود. برای نمونه در صورت ناتوانی این افراد 
در پرداخت حق بیمه، یكی از فرزندان متعهد به پرداخت حق بیمه وی شود. همچنین 
یكپارچه  با مدیریت  اراضی كشاورزی هستند،  دارای  افراد كه  این  از  موافقت گروهی 
یا سهامی زراعی، می تواند بخش  و دانش بنیان اراضی خود از سوی شركتهای تعاونی 
و  دانش بنیان  مدیریت  از  ناشی  ارزش افزوده  محل  از  را  ایشان  بیمه  حق  از  عمده ای 

یكپارچه اراضی كشاورزی و نیز فرآوری محصوالت كشاورزی مربوطه تأمین كند.
افراد كمتر برخوردار، . 6 از  اقشار مختلف جامعه و حمایت  بین  تعادل بخشی  در راستای 

دولت مكلف شود كه سهم بیشتری از حق بیمه افراد آسیب پذیر را پرداخت كند و یا 
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اینكه به مانند تجربه كشور برزیل، افراد مسن روستایی و عشایری كه درآمد سرانه خانوار 
آنها از كسر معینی از حداقل دستمزد قانونی تجاوز نمی كند، ماهانه مبلغی را دریافت 

كنند.
از آنجایی كه بسیاری از روستائیان و عشایر اطمینان نداشتن از كسب درآمد برای تداوم . 7

كرده اند،  عنوان  خود  عضویت  موانع  از  یكی  به عنوان  را  بیمه  حق  پرداخت  چندساله 
صندوق باید مانند بسیاری از نهادهای بیمه ای دیگر، رویه ای اتخاذ كند كه افراد با حداقل 

تعداد سال پرداخت حق بیمه )مثاًل 4 سال(، از یك سری مزایا برخوردار شوند.
قانون دائمی، شفاف و جامع برای تأمین اجتماعی روستائیان و عشایر، متناسب با ماهیت . 8

اجتماعی-اقتصادی روستاها و نواحی عشایری و با توجه به چالشها و موانعی كه در این 
تحقیق شناسایی شدند، تصویب گردد.

همان طور كه ذكر شد، یكی از چالشهای صندوق بیمه اجتماعی كشاورزان، روستائیان و 
عشایر كارایی نامناسب كارگزاران در راستای توسعه پوشش بیمه اجتماعی در میان جامعه 
هدف است. ازاین رو »تحلیل اكتشافی علل دل بستگی نامناسب كارگزاریهای بیمه اجتماعی 
كشاورزان، روستائیان و عشایر به این وظیفه و تبیین راهكارهای مربوطه« می تواند به عنوان 

موضوع پیشنهادی مطالعات آتی مورد توجه قرار گیرد.
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