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چکیده

هدف اصلي پژوهش حاضر ،بررسي مقايسهاي ميزان احساس امنيت اجتماعي در ميان بيمهشدداان و
بيمه نشداان روستايي آذربايجان شرقي مي باشد .پژوهش حاضر از نظر هدف ،کاربردي؛ از نظدر ماهيدت،
توصيفي -پيمايشي و از نظر روش ،پيمايشي مي باشدد .جامهده آمداري پدژوهش مشدموهيع بده ع دويت
اختياري در صندوق بيمه اجتماعي روستاييان و عشاير ميباشند که برابر آمار اعدم شددا از فدرف ايدع
صندوق تهداد آنها  711771نفر مي باشد .حجم نمونده آمداري پدژوهش بدا اسدتفادا از رمدوا کدوکران
محاسبه ارديدا که برابر با  487نفر از بيمهشداان و بيمهنشداان روستايي آذربايجان شرقي است .جهت
اردآوري داداها از پرسشنامه محقق ساخته بهرا ار ته شد که روايي آن بدا تاييدد اسداتيد و داوران امدر
حاصل شد و پايايي آن با استفادا از آهفاي کرونباخ  0/74ميباشد .در پژوهش حاضر با توجه به متغيرهاي
تحقيق شش رضيه مطرح شد و ميزان احساس امنيت اجتماعي پاسخگويان در ابهاد ماهي ،جاني ،آبرويي
و کل براساس متغيرهاي سع ،جنس ،سطح تحصيلي ،بهد خانوار ،وضهيت تاهل ،وضدهيت بيمدهاي مدورد
بررسي قرارار ت که يا تههاي پژوهش نشان مديدهدد تفداوم مهنديداري در ميدزان احسداس امنيدت
اجتماعي بيمهشداان و بيمهنشداان وجود دارد.
واژگان کلیدی :احساس امنيت اجتماعي ،بيمه روستايي و آذربايجانشرقي.

 .1دانشجوي کارشناسيارشد جامعهشناسي دانشگاه آزاد اسالمي واحد تبریز -ایران.
E- mail: m.nazari5690@yahoo.com

 .2استادیار جامعهشناسي دانشگاه آزاد اسالمي واحد خلخال ،گروه علوم اجتماعي؛ خلخال -ایران (نویسنده مسئول).
E- mail: samadabedini@gmail.com
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به عقيدا کارشناسان ،وجود امنيت در يک جامهه به همان اندازا مهم است که احساس امنيت در آن جامهده
و چه بسا احساس امنيت در جامهه مهمتر از وجود امنيت است چرا که واکنشهاي درد در جامهده بسدتگي بده
ميزان دريا ت و ادراک او از امنيت دارد .ايع مهم به خصوص در سکونتادااهداي روسدتايي کده قطدل توهيدد
غذايي و در عيعحاا ريشههاي استحکا آمايش سرزميع محسوب ميشوند اهميت ويژااي دارد .در ايع ميدان
توسهه پايدار روستايي نقش کليدي در مو قيت برنامههاي توسهه ملي کشورهاي در حاا توسدهه دارد و تحقدق
توسهه پايدار روستايي نيز وابسته به ح دور نيدروي انسداني هداا و کدارآزمدودا در روستاهاسدت .بددونشدک
برخورداري از امنيت و تاميع اجتمداعي (اعدم از مزايداي مسدتمري بازنشسدتگي ،از کارا تداداي ،دوم و  )...از
مهمتريع متغيرهايي است که در ماندااري ا راد در روستاها موثر خواهد بود .عد وجود بيمدههداي اجتمداعي و
ت ميع مناسل آتيه روستاييان ،يکي از داليل عمدا مهاجرم نيروي کار هاا روسدتايي بده شدهرها محسدوب
مي شود .در اکثر کشورهاي پيشر ته و صنهتي جهان بدا توجده بده ندوخ سداختار و نظدا سياسدي ،اجتمداعي و
اقتصادي هر کشور نظا حمايتهاي تاميع اجتماعي و چارچوب قانوني وظايف مزبور از ديرباز مشخص بدودا و
فرحهايي را براي پوشش ا راد در موارد مراقبتهاي بهداشتي ،کمکهزينههداي از کارا تداداي و بازنشسدتگي
ارائه کردااند .در حاا حاضر مهمتريع ازينه موجود براي تاميع اجتماعي ساکنان نواحي روسدتايي کشدور برابدر
مصوبام قانوني ،صندوق بيمه اجتماعي روستاييان و عشاير است .هدف کلي پژوهش اخير ،بررسدي مقايسدهاي
ميزان احساس امنيت اجتماعي در ميان بيمهشداان و بيمهنشداان روستايي آذربايجان شرقي ميباشدد .عدموا
بر آن اهداف اختصاصي عبارتند از:
 تهييع ميزان احساس امنيت اجتماعي بيمهشداان و بيمهنشداان برحسل سدع و مقايسده ايدع دواروا.
 تهييع ميزان احساس امنيت اجتماعي بيمهشداان و بيمهنشداان برحسل جنس و مقايسه ايدع دواروا.
 تهييع ميزان احساس امنيت اجتماعي بيمهشداان و بيمهنشداان برحسل سطح تحصيلي و مقايسهايع دو اروا.
 تهييع ميزان احساس امنيت اجتماعي بيمهشداان و بيمهنشداان برحسل بهد خانوار و مقايسه ايدعدو اروا.
 تهييع ميزان احساس امنيت اجتماعي بيمهشداان و بيمهنشداان برحسل وضهيت تاهل و مقايسدهايع دو اروا.
 تهييع ميزان احساس امنيت اجتماعي در ميان بيمهشداان و بيمهنشداان روسدتايي آذربايجدانشدرقي ومقايسه ايع دو اروا.
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مبانی نظري

در تدويع چارچوب نظري تحقيق حاضر از نظريههاي صاحلنظران در دو حوزا مطاههدام امنيدت بدا
رويکردهاي اجتماعي يا مدرن و همچنيع برخي نظريهها با رويکردهداي روانشناسدي اجتمداعي تحقيدق
استفادا شدا است .در رويکرد اجتماعي يا مدرن نگاا به امنيت با عطف توجده بده زميندههدا و بسدترهاي
اجتماعي و رهنگ تهريف شدا و عموا بر راغت از تهديد که عمدتاً از تهديدام سخت نشام ميايدرد،
حفظ شرايط مساعد براي حفظ هويت اجتماعي و سرمايههاي اجتماعي جامهه مورد تاکيد جدي ميباشدد.
بر اساس نظر ايدنز به عنوان يکي از صاحل نظدران حدوزا مطاههدام امنيدت بدا رويکردهداي اجتمداعي،
احساسامنيت ذهني است و ايع وجه امنيت (ذهني) مهمتر از جنبه عيني آن است .امنيت در وجده عيندي
به شيوا زنداي نظر دارد يهني امکان زنداي براي تمامي ا راد به اونهاي کده در جوامدم مددرن تهريدف
مي شود راهم اردد و ا راد جامهه از سطح قابل قبدوهي بدراي ادذران زندداي و انتخداب شديوا زندداي
بهرا مند باشند .اما امنيت در وجه ذهني به خشنودي و رضايت رد از خويش نظر دارد که با نحوا انتخاب
راا و روش زنداي وي محقق ميشود(صاهحياميري و ديگري .)7487 ،به عبارتي ديگدر ،شديوا زندداي
(امينت در وجه عيني) همان اهگوهاي مصر ي است که جامهه مدرن پيش روي انسان نهدادا اسدت و بدا
مصرف هرچه بيشتر کاالها و دريا ت خدمام به منزهت اجتماعي بداالتري نايدل مديشدود .امدا سياسدت
زنداي (امنيت در وجه ذهني يا همان امنيت وجودي)که بر اذران زنداي به شيوا دهخواا تاکيد مديکندد
باعث رضايت مي شود و خشنودي انسان را به همراا ميآورد(ايدنز .)7411 ،بر اساس نظريام ايدنز وجه
ذهني و کري امنيت در جهان مدرنيته بسيار مهمتر از وجه عيني امنيت است چرا که بسياري از خطرام
به يمع تکنوهوژي به کنترا درآمدااند و بسياري خطرام قابل کنترا و پيشبيني نيستند .بنابرايع آنچده
در ايع اردونه مدرنيته ،از دست انسان بر ميآيد ت ميع سممت و امنيت روحي و روانياش است کده بدا
تشکيل هويت مطلوب در سايه امنيت وجودي ميسر است .به نظر او ا راد با بهرامندي از امنيت وجدودي
(احساس امنيت) داراي سممت روح و روان و صمبت شخصيت خواهند بود و قدرم مقابله با آسيلهدا و
خطرام ديگري را خواهند داشت که در جامهه پيش ميآيد(نويددنيا .)7488 ،هدمچنديع براسداس نظريده
جامهه خطرپذير يتز پاتريک شش شاخص شادکامي ،تاميع ترجيحام ،نيازها ،اسدتحقاق و مقايسدههداي
نسبي ،شرايط زيست اجتماعي را با وضهيتي مواجه کردا که افمينان خافر ا راد را نسبت به حفظ ،تدداو
و توسهه وضهيت مطلوب آن براي حاا و آيندا همراا با نگرانيهاي جدي کردا است(بيام.)741 :7488 ،
که از ايع نظريه و شاخصهاي مطرح در آن در جهت تبييع تفاوم يا عد تفاوم در ميزان احساس امنيت
اجتماعي به عنوان ترجيح ارواهاي سني مختلف بيمهشداان و بيمهنشداان استفادا مياردد .بر اسداس
نظريه آنارشي ميتار در امنيت مديتدوان ايدعچنديع نتيجده ايدري کدرد کده هدر ادروا اجتمداعي اادر از
ميزان جمهيت ،افمعام ،ا يا سرزميع ،تکنوهوژي و سازماندهي بيشتر برخوردار باشد از امنيت اجتماعي
بيشتر نسبت به ساير ارواها که بهرا کمتري از متغيرهاي وق دارند برخوردار اسدت(نويدنيا.)11 :7481 ،
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که با در نظرار تع متغير سطح تحصيلي در رضيه سو به عنوان شاخص افمعام و همچنيع متغير بهد
خانوار در رضيه چهار به عنوان شاخص جمهيدت وجدود تفداوم در ميدزان احسداس امنيدت اجتمداعي
بيمهشداان و بيمهنشداان در سطوح تحصيلي و ابهاد مختلف خانوار قابل تحليل ميباشد .در هميع راستا
مي توان از نظر پاتنا هم در تبييع متغير سع در رضيه سو و هم متغير وضهيت تاهل در رضيه پدنجم
تحقيق استفادا به عمل آورد چرا که از نظر پاتنا اعتماد يکي از اجزاي اصلي سدرمايه اجتمداعي اسدت و
رابطه مهناداري بيع ا زايش سرمايه اجتماعي و ا زايش احساس امنيت اجتماعي وجود دارد(پاتندا :7480،
 .)177-171به نظر پاتنا بياعتمادي در بيع"بازنداان"يهني ا دراد داراي تحصديمم ،درآمدد و منزهدت
پاييع و نيز اع اي اروا هاي اقليت و کساني که از زنداي خود ابراز نارضايتي ميکنندد ،رايد تدر اسدت.
همچنديع بدياعتمدادي در بديع قربداني هداي جدر و خشدونت و ا دراد مطلقده بيشدتر ديددا مديشدود
) .)Newton, 2004: 19که وجود يا عد وجود تفاوم در ميزان احساس امنيت اجتمداعي بيمدهشدداان و
بيمهنشداان در سطوح تحصيلي مختلف و وضهيتهاي اونااون تاهل قابل استناد مديباشدد .در تحليدل
رضيه ششم تحقيق با توجه به نظريه پير بورديو در امنيت که مهتقد است نظا اجتماعي وظيفده دارد بدا
تخصيص يک نا  ،يک مکان و يک کارکرد به رد عطش او را براي ارزش و شدنن اجتمداعي سديراب و
براي او احساس آرامش و امنيت خافر ايجاد نمايد هذا اختما در ايع رايند احساس نداامني را بدر ا دراد
مستوهي خواهد کرد ،ميتوان استنباط کرد که ع ويت يا عد ع ويت در بيمه به عنوان يک تخصديص،
ميتواند منجر به تفاوم در ميزان احساس امنيت اجتماعي ا راد جامهه آماري هدف ايع تحقيق شود.
از فر ي در رويکرد روانشناسي اجتماعي و نظريههاي روانشناسي در تبييع امنيت و به ويژا احسداس
امنيت به جايگاا رد و ادراک و تهبير و تفسير او از وضهيت اجتماعي در تبييع امنيدت و احسداس امنيدت
توجه خاصي نشان دادا شدا و زمينه و بستر امنيت را در ق اومهاي ا راد جستجو مينمايد .در ايع دا
مفهو امنيت و احساس امنيت بهعنوان «رهايي ا راد از هراونه دغدغه و نگراندي» برخدي موضدوعام و
مباحث شامل تربيت ،شخصيت و اختمالم رواني ،احساس اضطراب و ناامني ،با ارجداخ بده درد توضديح
دادا ميشود .در حوزا روانشناسي اجتماعي بيش از آنکه به شرايط احساس امنيت عطف توجه شدود بده
شرايطي که در آن رد احساس ناامني ميکند توجه ميشود .هذا نظريه ميداني کورم هدويع بدا توجده بده
وجود متغيرهاي محيطي و شخصي متنوخ در پژوهش اخير به عنوان پشتوانه تحليل تمامي رضديههداي
تحقيق واقم شد چرا که بر اساس نظريه ميداني کورم هويع ر تارهاي انساني از خصوصديام محيطدي و
شخصي آنها نشام مي ايرد .ر تار خود ،در يک ميدان به وجود ميآيد که ايع ميددان ر تارهداي ديگدر
خود و جنبههاي ديگر محيط را نيز در بر ميايرد(دوچ و ديگري .)711 :7487 ،که برابدر همديع نظريده،
وجود تفاوم يا عد تفاوم در ميزان احساس امنيت اجتماعي بيمهشداان و بيمهنشداان به عنوان بازتداب
ر تاري کنشگران در ميدان يا اي زنداي و اجتماخ روستايي تحقيق حاضر ،مديتواندد نشدامار تده از
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متغيرهاي زمينهاي و شخصي بودا و ميزان آن نيز بسته به ارواهاي مختلف سدني ،جنسدي ،تحصديلي،
خانواري ،تاهلي و بيمهاي اونااون باشد.
فرضیههاي تحقیق

رضيه  :7بيع ميزان احساس امنيت اجتماعي بيمهشداان و بيمهنشداان برحسل سع آنهدا تفداوم
وجود دارد.
رضيه  :1بيع ميزان احساس امنيت اجتماعي بيمهشداان و بيمه نشداان برحسل جنس آنها تفاوم
وجود دارد.
رضيه  :4بيع ميزان احساس امنيت اجتماعي بيمهشداان و بيمهنشداان برحسدل سدطح تحصديلي
آنها تفاوم وجود دارد.
رضيه  :7بيع ميزان احساس امنيت اجتماعي بيمهشداان و بيمهنشداان برحسل بهدد خدانوار آنهدا
تفاوم وجود دارد.
رضيه  :1بيع ميزان احساس امنيت اجتماعي بيمهشداان و بيمدهنشدداان برحسدل وضدهيت تاهدل
آنها تفاوم وجود دارد.
رضيه  :6بيع ميزان احساس امنيت اجتماعي بيمهشداان و بيمهنشداان تفاوم وجود دارد.
تعاریف مفاهیم و متغیرها

احساس امنیت اجتماعي:

تهريف مفهومي :نبود نگراني خاص در مواجهه با امور مربوط به زندداي اجتمداعي و ندوعي احسداس
بهروزي عمومي است(قدرتي و ديگري.)7488 ،
تهريف عملياتي :منظور از احساس امنيت در ايع تحقيدق در ابهداد مداهي ،جداني ،آبرويدي و کدل آن در
جامهه ميباشد که براي سنجش آن از تهدادي اويه در پرسشنامه استفادا ارديد.
بیمهشدگان:

تهريف مفهومي :سرپرست خانوار که با پرداخت مباهغي به عنوان حقبيمده ،حدق اسدتفادا از مزايداي
مقرر را دارد(صندوق بيمه اجتماعي روستاييان و عشاير.)7471 ،
تهريف عملياتي :در ايع تحقيق منظور از بيمهشداان آن دسته از ا رادي هستند که مشدموا ع دويت
در صندوق بيمه اجتماعي روستاييان و عشاير بودا و به منظور برخورداري از مستمريهداي بازنشسدتگي،
ازکار ا تاداي کلي و وم و مشموا بودن برابر مقررام در صندوق مذکور نا نويسي کردااند .همچنيع آن
دسته از ا رادي که مشموا ع ويت در صندوق بيمه اجتماعي روستاييان و عشاير بدودا ،هديکع بده هدر
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علتي در صندوق مذکور نا نويسي نکردااند در ردا بيمهنشداان قرار ميايرند که در يک سطح اسمي دو
حاهته به وسيله اويه زير مورد سنجش قرار ار ته اند :پاسخگو جزو کدا ردا ميباشد؟
 .7بيمهشداان  .1بيمهنشداان
ابزار و روش تحقیق

ايع تحقيق از نوخ کمي و به هحاظ هدف کاربردي و به هحاظ ميزان نظدارم درجده کنتدرا و نحدوا
اردآوري داداها از نوخ توصيفي -پيمايشي بودا و از نظر زمان مطاههه مقطهي ميباشد.
جامعه آماري ،حجم نمونه و شیوه نمونهگیري

جامهه آماري هدف ايع تحقيق با توجه به داداهاي صندوق بيمه اجتماعي روستاييان و عشاير اسدتان
آذربايجان شرقي صر اً مشموهيع به ع ويت اختياري در ايع صندوق شامل  711771نفر ا راد باالي 78
ساا ساکع در  1171روستاي داراي سکنه اسدتان(ازيددا سرشدماري نفدوس و مسدکع )7470 ،مددنظر
ميباشد که توسط  76کارازاري فرف قرارداد ايع صدندوق در قاهدل دهيداريهدا و تهداونيهداي توهيدد
روستايي مستقر در منافق مختلف روستايي استان اقدا به نا نويسي و ارائه خددمام بيمده اجتمداعي در
زمينه بازنشستگي ،ازکارا تاداي کلي و وم به ا دراد تحدت پوشدش مديشدود(صدندوق بيمده اجتمداعي
روستاييان و عشاير .)7471 ،حجم نمونه در ايع تحقيق از فريق رموا کوکران به شرح ذيل مهادا 487
نفر برآورد شد:

در ايع تحقيق شيوا نمونهايري مطبق متناسل براي انتخاب ا راد نمونه بکار ار ته شد.
ابزار گردآوري دادهها

ابزار اندازاايري ايع تحقيق پرسشنامه محقق ساخته بودا که به صورم ح وري توسط ا راد نمونده
تکميل شد.
جدول شماره ( :)1شرح ابعاد پرسشنامه احساس امنیت اجتماعی
پرسشنامه احساس امنيت اجتماعي

تعداد سوالها

بعد مالي

11

بعد جاني

7

بعد آبرویي

13
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اعتبار ابزار پژوهش

منظور از روايي يا اعتبار تحقيق ايع است که ابزار اندازا ايدري تدا چده حدد خصيصده مدورد نظدر را
ميسنجد .بدون آااهي از اعتبار ابزار اندازاايري نميتوان به دقت داداهاي حاصل از آن افمينان داشت.
هذا براي افمينان از اعتبار صوري و محتوايي پرسشنامههدا از ق داوم اسداتيد و کارشناسدان متخصدص
(به ويژا استاد راهنما) در ايع زمينه استفادا ارديد.
پایایی گویهها

منظور از پايايي ،قابليت اعتماد ابزار تحقيق ،دقت و ثبام آزمون است .يهني ايع که ابزار اندازاايدري
تا چه اندازا از تکرارپذيري برخوردار است و ميتواند در شرايط مختلف نتاي يکساني ارائه دهدد .در ايدع
پژوهش براي ارزيابي قابليت اعتماد ابزار تحقيق سوااهاي پرسشنامه از ضريل آهفداي کرونبداخ اسدتفادا
شد که اندازا ايع ضريل بيشتر باشد نشاندهندا اعتمادپذيري بيشتر آزمون است .براي ارزيدابي اعتبدار و
اعتماد تحقيق يک آزمون مقدماتي با استفادا از يک اروا  40نفرا در بازا زماني  10روزا اجرا شد.
جدول شماره ( :)2ضریب آلفاي کرونباخ پرسشنامه احساس امنیت اجتماعی
پرسشنامه احساس امنيت اجتماعي

آلفاي کرونباخ

بعد مالي

1/33

بعد جاني

1/71

بعد آبرویي

1/38

کل

1/13

روش تجزیه و تحلیل دادهها

تجزيه و تحليل داداها با اسدتفادا از ندر ا دزار  spssنسدخه  76انجدا ار دت .در آمدار توصديفي از
تکنيک هاي تحليل آماري نظير درصدايري ،محاسبه ميانگيع ،ميانه و نما ،رسم جدواهاي يک يدا چندد
بهدي ،رسم نمودارهاي خطي ،ميلهاي ،هيستوارا و غيرا و در آمار استنبافي از تکنيدک آزمدون  tبدراي
تجزيه و تحليل آماري استفادا شد.
نتیجهگیري

رضيه اوا :بيع ميزان احساس امنيت اجتماعي بيمهشداان و بيمدهنشدداان بدر حسدل سدع آنهدا
تفاوم وجود دارد.
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جدول شماره ( :)3میانگین میزان احساس امنیت اجتماعی بیمهشدگان و بیمهنشدگان برحسب سن آنها
بیمهنشده

بیمهشده

درجه

سطح

استاندارد

میانگین

استاندارد

t

آزادي

معنيداري

87/42

13/53

2/53

34

1/113

88/23

12/15

8/28

48/4

1/111

13/71

8/17

41/5

1/111

14/53

4/31

42/11

1/111

انحراف
متغیر

انحراف

سن

میانگین

احساس

بین  13تا  28سال

55

8/51

امنیت

بین  28تا  48سال

55/13

8/11

اجتماعي

بین  48تا  58سال

57/21

8/37

88/15

باالتر از  58سال

58/33

4/71

88/41

براساس افمعام جدوا شمارا ( )4ممحظه مي شود که ميانگيع ميدزان احسداس امنيدت اجتمداعي
بيمهشداان سنيع بيع  78تا  11ساا برابر  ،66±1/67بيع  11تا  71ساا برابر ،66/74±1/77بيع  71تا
 61ساا برابر 61/17±1/81و باالتر از  61ساا برابر 61/84±7/17ميباشد و در بيمهنشداان نيدز سدنيع
بيع  78تا  11ساا برابر  ،11/71±74/68بيع  11تا  71ساا برابر ،11/18±71/76بديع  71تدا  61سداا
برابر 11/76±74/17و باالتر از  61ساا برابر  11/77±77/68بودا است .که مطدابق آزمدون هدون تسدت
مقدار  t=1/64با درجه آزادي  47و سطح مهنيداري  P=0/074براي سنيع بديع  78تدا  11سداا ،مقددار
 t=1/11با درجه آزادي  71/7و سطح مهنديداري  P=0/000بدراي سدنيع بديع  11تدا  71سداا ،مقددار
 t=1/01با درجه آزادي  70/6و سطح مهنيداري  P=0/000براي سنيع  71تا  61ساا و مقدار  t=7/47با
درجه آزادي  71/07و سطح مهنيداري  P=0/000براي سنيع باالتر از  61ساا ميباشدد .بندابرايع بدا رد
رض صفر در تمامي رداهاي سني ،ميزان احساس امنيت اجتماعي بيمهشداان و بيمهنشداان از تفداوم
مهنيداري برخوردار ميباشد .همچنيع در بررسي مقايسه ميانگيع ميزان احساس امنيت اجتماعي در ابهاد
مختلف تنها در بهد آبرويي و در ردا سني  78تا  11ساا رض صفر تاييد و ميزان احساس امنيت آبرويي
بيمهشداان و بيمهنشداان در ايع ردا سني از تفاوم مهنيداري برخوردار نميباشد .در ساير موارد بررسي
حاکي از وجود تفاوم مهنيدار در ميزان احساس امنيتماهي ،جاني و آبرويي بيمهشداان و بيمدهنشدداان
برحسل سع آنها ميباشد.
رضيه دو  :بيع ميزان احساس امنيت اجتماعي بيمهشداان و بيمدهنشدداان برحسدل جدنس آنهدا
تفاوم وجود دارد.
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جدول شماره ( :)4میزان احساس امنیت اجتماعی بیمهشدگان و بیمهنشدگان برحسب جنس آنها
بیمهنشده

بیمهشده

انحراف

درجه

سطح

جنس

میانگین

استاندارد

میانگین

استاندارد

t

آزادي

معنيداري

احساس

زن

51/31

5/11

41/33

21/81

2/23

8/37

1/153

امنیت اجتماعي

مرد

55/33

8/42

88/71

13/28

3/27

131/18

1/111

انحراف
متغیر

بر اساس افمعام جدوا شمارا ( )7ممحظه ميشود که ميانگيع ميزان احسداس امنيدت اجتمداعي
بيمهشداان زن برابر  67/47±6/77و مردان برابر  66/48±1/71ميباشدد و در بيمدهنشدداان نيدز ايدع
ميانگيع براي زنان برابر  77/84±10/17و براي مردان  11/17±74/11بودا است .که مطابق آزمون هون
تست مقدار  t=1/18با درجه آزادي  1/41و سطح مهنيداري  P=0/068براي زنان ،مقدار  t=8/11با درجه
آزادي  740/71و سطح مهنيداري  P=0/000براي مردان ميباشد .بنابرايع با تاييد درض صدفر ،ميدزان
احساس امنيت اجتماعي بيمهشداان و بيمهنشداان زن از تفاوم مهنيداري برخوردار نميباشد وهدي ايدع
ميزان داراي تفاوم مهنيدار در ميان مردان بيمهشدا و بيمهنشدا ميباشدد .هدمچنديع بررسدي حداکي از
وجود تفاوم مهنيدار در ميزان احساس امنيت ماهي ،جاني و آبرويي بيمهشداان و بيمهنشدداان برحسدل
جنس آنها ميباشد.
رضيه سو  :بيع ميزان احساس امنيت اجتماعي بيمهشداان و بيمهنشداان برحسل سطح تحصديلي
آنها تفاوم وجود دارد.
جدول شماره ( :)5میزان احساس امنیت اجتماعی بیمهشدگان و بیمهنشدگان برحسب سطح تحصیلی آنها
بیمهنشده

بیمهشده

درجه

سطح

میانگین

استاندارد

میانگین

استاندارد

t

آزادي

معنيداري

بيسواد

58/11

4/72

84/83

14/11

4/43

31/13

1/111

خواندن و نوشتن

55/51

8/4

85

12/11

8/34

81/15

1/111

راهنمایي(سیکل)

57/31

5/53

82/8

18/33

4/34

24/57

1/111

دبیرستان (متوسطه)

55/38

8/72

81/4

11/33

2/8

35

1/117

دیپلم،پیشدانشگاهي

57/21

5/81

87/4

1/82

2/72

22

1/112

باالي دیپلم

58/52

8/42

54/8

2/12

1/27

3

1/733

انحراف
متغیر

احساس امنیت اجتماعي

سطح تحصیلي

انحراف

بر اساس افمعام جدوا شمارا ( )1ممحظه مي شود که ميانگيع ميزان احسداس امنيدت اجتمداعي
بيمهشدداان بديسدواد برابدر  ،61/77±7/11خوانددن و نوشدتع برابدر ،66/67±1/7راهنمدايي (سديکل)
برابر ،61/47±6/64دبيرستان (متوسطه) برابر ،66/41±1/11ديپلم ،پيشدانشگاهي برابدر 61/17±6/17و
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باالي ديپلم برابر 61/61±1/71ميباشد و در ادروا بيمدهنشدداان نيدز بديسدواد برابدر ،17/18±77/77
خواندددن و نوشددتع برابددر ،16±71/77راهنمددايي (سدديکل) برابددر ،11/1±71/44دبيرسددتان (متوسددطه)
برابر ، 17/7±77/48ديپلم ،پيشدانشگاهي برابر 11/7±7/11و باالي ديپلم برابر 67/1±1/71بودا اسدت.
که مطابق آزمون هون تست مقدار  t=7/74با درجده آزادي  47/78و سدطح مهنديداري  P=0/000بدراي
بيسواد ،مقدار  t=1/47با درجه آزادي  17/06و سطح مهنيداري  P=0/000براي خواندن و نوشتع ،مقدار
 t=7/47با درجه آزادي  17/61و سطح مهنيداري  P=0/000براي راهنمايي (سديکل) و مقددار  t=1/1بدا
درجه آزادي  46و سطح مهنيداري  P=0/071براي دبيرستان (متوسطه) ،مقددار  t=1/11بدا درجده آزادي
 11و سطح مهنيداري  P=0/071براي ديپلم ،پيشدانشگاهي و مقدار  t=0/11با درجه آزادي  8و سدطح
مهنيداري  P=0/188براي باالي ديپلم ميباشد .بنابرايع با رد رض صفر در تمامي رداهاي تحصيلي به
غير از باالي ديپلم ،ميزان احساس امنيت اجتماعي بيمدهشدداان و بيمدهنشدداان از تفداوم مهنديداري
برخوردار ميباشد .همچنيع در بررسي مقايسه ميانگيع ميزان احساس امنيت اجتماعي در ابهداد مختلدف،
ميزان احساس امنيت آبرويي بيمهشداان و بيمهنشداان در ايدع سدطح تحصديلي از تفداوم مهنديداري
برخوردار نمي باشد و در ساير موارد بررسي حاکي از وجود تفاوم مهنيدار در ميزان احساس امنيت مداهي،
جاني و آبرويي بيمهشداان و بيمهنشداان برحسل تحصيلي آنها ميباشد.
رضيه چهار  :بيع ميزان احساس امنيت اجتماعي بيمهشداان و بيمهنشدداان برحسدل بهدد خدانوار
آنها تفاوم وجود دارد.
جدول شماره ( :)6میزان احساس امنیت اجتماعی بیمهشدگان و بیمهنشدگان برحسب بعدخانوار آنها
بیمهنشده

بیمهشده
انحراف
متغیر

احساس
امنیت
اجتماعي

انحراف

t

درجه

سطح

آزادي

معنيداري

13/13

1/153

42/43

1/111
1/111

بعد خانوار

میانگین

استاندارد

میانگین

استاندارد

یک نفري

53/33

1/18

85/17

13/33

2/13

دو نفري

58/11

4/37

84/4

14/27

4/17

سه نفري

57/21

8/37

87/42

12/22

4/18

32/13

چهار نفري

57/77

5/13

88/87

13/57

4/35

21/44

1/111

پنج نفري

71/8

7/27

47/23

11/53

3/18

5/82

1/121

شش نفري

53

1

83

2/34

1/78

1

1/133

هفت نفري

53

1

53

1

3/3

14/18

1/178

هشت نفري

71

1/33

53

1

2/48

7/13

1/222

بر اساس افمعام جدوا شمارا ( )6ممحظه مي شود که ميانگيع ميزان احسداس امنيدت اجتمداعي
بيمهشداان با بهدد خدانوار يدک نفدري برابدر  ،64/44±7/71دو نفدري برابدر ،61/77±7/41سده نفدري
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برابددر ،61/17±1/81چهددار نفددري برابددر ،61/11±6/08پددن نفددري برابددر ،10/1±1/11شددش نفددري
برابر ،64/00±0/00هفت نفري برابر 64±0/00و هشت نفري برابدر 10/00±0/84مدي باشدد و در ميدان
بيمه نشداان نيز بهد خانوار يک نفري برابدر  ،16/01±74/44دو نفدري برابدر ،17/7±77/11سده نفدري
برابر ،11/71±71/11چهار نفري برابدر ، 11/11±74/61پدن نفدري برابدر ،71/18±77/68شدش نفدري
برابر ،14/00±1/47هفت نفري برابر 64/00±0/00و هشت نفدري برابدر 64/00±0/00بدودا اسدت .کده
مطابق آزمون هون تست مقدار  t=1/04با درجه آزادي  74/74و سطح مهنديداري  P=0/064بدراي يدک
نفري ،مقدار  t=7/01با درجه آزادي  71/74و سطح مهنيداري  P=0/000براي دو نفري ،مقددار t=7/01
با درجه آزادي  41/04و سطح مهنيداري  P=0/000براي سده نفدري و مقددار  t=7/46بدا درجده آزادي
 17/77و سطح مهنيداري  P=0/000براي چهدار نفدري ،مقددار  t=4/01بدا درجده آزادي  6/11و سدطح
مهنيداري  P=0/010براي پن نفري ،مقددار  t=0/11بدا درجده آزادي  7و سدطح مهنديداري P=0/084
براي شش نفري ،مقدار  t=4/4با درجه آزادي  77/01و سطح مهنيداري  P=0/011براي هفدت نفدري و
مقدار  t=1/71با درجه آزادي  1/74و سطح مهنيداري  P=0/111براي بهد خانوار هشت نفري مديباشدد.
بنابرايع رض صفر در خصوص بهد خانوار دو ،سه و چهار نفري رد و ميدزان احسداس امنيدت اجتمداعي
بيمهشداان و بيمهنشداان در ابهاد مذکور از تفاوم مهنيداري برخوردار ميباشد .وهي در بهد خانوار يدک،
پن  ،شش ،هفت و هشت نفري رض صدفر تاييدد و ميدزان احسداس امنيدت اجتمداعي بيمدهشدداان و
بيمهنشداان در ايع ابهاد خانواري تفاوم مهنيداري ندارد .همچنيع در بررسدي مقايسده ميدانگيع ميدزان
احساس امنيت اجتماعي در ابهاد مختلف آن ،در بهد ماهي خانوارهاي هفت و هشت نفدري ،در بهدد جداني
براي بهد خانوار شش و هشت نفري و در بهد آبرويي براي خانوارهاي شش ،هفت و هشت نفدري درض
صفر تاييد و ميزان احساس امنيت آبرويي بيمهشداان و بيمهنشداان در ايع ابهداد از تفداوم مهنديداري
برخوردار نميباشد .در ساير موارد بررسي حاکي از وجود تفاوم مهنيدار در ميزان احسداس امنيدتمداهي،
جاني و آبرويي بيمهشداان و بيمهنشداان برحسل بهد خانوار آنها ميباشد.
رضيه پنجم :بيع ميزان احساس امنيت اجتماعي بيمهشداان و بيمهنشداان برحسل وضهيت تاهل
آنها تفاوم وجود دارد.
جدول شماره ( :)7میزان احساس امنیت اجتماعی بیمهشدگان و بیمهنشدگان برحسب وضعیت تاهل آنها
بیمهنشده

بیمهشده
انحراف
متغیر

احساس امنیت اجتماعي

انحراف

درجه

سطح

آزادي

معنيداري

2

3/35

1/177

112/51

1/111

28

1/153

2/28

1/337

t

وضعیت تاهل

میانگین

استاندارد

میانگین

استاندارد

مجرد

54/25

3/25

85/77

11/12

متاهل

55/34

8/55

88/18

13/3

3/13

همسر وفات یافته

58/8

8/78

83/44

13/55

1/1

مطلقه

55

5/7

81

21/73

1/21
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بر اساس افمعام جدوا شمارا ( )1ممحظه مي شود که ميانگيع ميزان احسداس امنيدت اجتمداعي
بيمهشداان مجرد برابر  ،67/16±4/16متاهل برابر ،66/87±1/66همسر و اميا ته برابدر 61/1±1/11و
مطلقه برابر 66/00±6/1مي باشدد و در ادروا بيمده نشدداان نيدز مجدرد برابدر  ،16/11±70/71متاهدل
برابر ،11/71±74/8همسر و ام يا ته برابر 18/77±74/66و مطلقه برابر 17/00±10/18بودا اسدت .کده
مطابق آزمون هون تست مقدار  t=1با درجه آزادي  8/86و سطح مهنيداري  P=0/011براي مجرد ،مقدار
 t=8/74با درجه آزادي  771/67و سطح مهنيداري  P=0/000براي متاهل ،مقدار  t=7/7بدا درجده آزادي
 11/00و سطح مهنيداري  P=0/068براي همسر و داميا تده و مقددار  t=7/17بدا درجده آزادي  1/11و
سطح مهنيداري  P=0/441براي مطلقه ميباشد .بنابرايع رض صفر در خصدوص متداهليع رد و ميدزان
احساس امنيت اجتماعي بيمهشداان و بيمهنشداان متاهل از تفاوم مهنيداري برخوردار مديباشدد .وهدي
ميزان احساس امنيت اجتماعي بيمهشداان و بيمهنشداان در ساير وضهيتهاي تاهلي تفاوم مهنديداري
ندارد .همچنيع در بررسي مقايسه ميانگيع ميزان احساس امنيتاجتماعي در ابهاد مختلدف ،در بهدد مداهي
براي ا راد مطلقه و در بهد آبرويي ا راد مجرد و مطلقه رض صفر تاييد و ميزان احساس امنيدت آبرويدي
بيمهشداان و بيمهنشداان در ايع ابهاد از تفاوم مهنيداري برخوردار نميباشدد .در سداير مدوارد بررسدي
حاکي از وجود تفاوم مهنيدار در ميزان احساس امنيت ماهي ،جاني و آبرويي بيمهشداان و بيمهنشدداان
برحسل وضهيت تاهل آنها ميباشد.
رضيه ششم :بيع ميزان احساس امنيت اجتماعي بيمهشداان و بيمهنشداان تفاوم وجود دارد.
جدول شماره ( :)8میزان احساس امنیت اجتماعی بیمهشدگان و بیمهنشدگان
بیمهنشده

بیمهشده
انحراف
متغیر
احساس امنیت اجتماعي

انحراف

میانگین

استاندارد

میانگین

استاندارد

55/81

8/81

88/41

13/54

t

3/54

درجه

سطح

آزادي

معنيداري

137/41

1/111

بر اساس افمعام جدوا شمارا ( )8ممحظه مي شود که ميانگيع ميزان احسداس امنيدت اجتمداعي
بيمهشداان برابر  66/17±1/17و در اروا بيمهنشداان نيز ايع ميانگيع برابر  11/77±74/67بودا است.
که مطابق آزمدون هدون تسدت مقددار  t=8/67بدا درجده آزادي  741/77و سدطح مهنديداري P=0/000
مي باشد .بنابرايع با رد رض صفر ،ميزان احساس امنيت اجتماعي بيمهشداان و بيمهنشدداان از تفداوم
مهنيداري برخوردار ميباشد .همچنيع در بررسي مقايسه ميانگيع ميزان احساس امنيت اجتماعي در ابهاد
مختلف نتاي حاکي از وجود تفاوم مهنيدار در ميزان احساس امنيت ماهي ،جاني و آبرويي بيمهشدداان و
بيمهنشداان ميباشد.

بررسی احساس امنیت اجتماعی در میان بیمه شدگان و بیمه نشدگان روستایی آذرباجیانشرقی

01

پیشنهادهاي پژوهشی و کاربردي

 پيشنهاد مي اردد که تحقيقي با هميع عنوان با هحاظ ساير عوامل و اکتورهداي مدوثر بدر ميدزاناحساس امنيت اجتماعي در ابهاد مختلف صورم پذيرد.
 پيشنهاد مي اردد که تحقيقي با هميع عنوان در جامهه آماري عشاير استان آذربايجدانشدرقي نيدزصورم پذيرد.
 پيشنهاد مياردد که تحقيقيبا هميع عنوان در سطح شهرستانهاي  17اانه استان آذربايجانشدرقيو مقايسه تطبيقي با يکديگر صورم پذيرد.
 پيشنهاد مي اردد که مستندسازي و ارائه اهگوهاي عملي از نتاي ع ويت در بيمه اجتماعي براي ا دراداقد بيمه در جهت ا زايش احساس امنيت اجتماعي ناشي از ع ويت در بيمه اجتماعي با تاکيد بر عوامل
اعتمادساز براي ع ويت در بيمه اجتماعي از فريق افمخرساني و رهنگسازي جامم و ايجاد ارتبداط بدا
جامهه هدف با بهراايري از روشهاي مختلفدي چدون ابدزار رسدانهاي و افتگدوي چهدرا بده چهدرا بدا
روستاييان و انهکاس نتاي عملي و ملموس ع ويت بيمهشداان در قاهدل ارائده آمدار عملکدردي جدذب،
مستمريبگيران اعم از بازنشستگي ،ازکارا تاداي و وم در دستورکار قرارايرد.
 پيشنهاد مي اردد کده اصدمح قدوانيع مدرتبط بدا بيمده اجتمداعي روسدتاييان در سدطوح مختلدفقانوناذاري و تصميم ايري دوهت و مجلس به ويژا ر م ابها در برخي قوانيع نظير شفافسازي شدرايط
و سع بازنشستگي و نحوا توهيد و محاسبه سوابق بيمهاي براي تهييع ميزان مستمريهداي پرداختدي در
دوران بازنشستگي ،ازکارا تاداي و يا وم بيمهشدداان و افدمخرسداني آن در راسدتاي ا دزايش ميدزان
احساس امنيت اجتماعي جامهه هدف و ا زايش جذابيت براي ع ويت بيمهشداان در بيمده اجتمداعي در
دستورکار قرارايرد.
 پيشنهاد مياردد که تقويت ساختار اجرايي صندوقهاي بيمه ار مدرتبط بدا حدوزا بيمده اجتمداعيروستاييان به ويژا صندوق بيمه اجتماعي روستاييان و عشاير در حوزا هاي صف و ستاد و تقويدت شدبکه
کارازاران صندوق که در صف مقد براي انجا امور بيمهاي و تروي ع ويت در بيمده اجتمداعي بدراي
ا راد اقد بيمه ميباشند در دستورکار قرارايرد.
 ا زايش دامنه نظارمهاي عاهي از سوي سازمانهاي ذيربط نظارتي نظير مجلس شوراي اسدممي،سازمان بازرسدي کدل کشدور ،اسدتانداريهدا ،رماندداريهدا و  ...بده منظدور تقويدت حدس افميندان از
سرمايهاذاري جامهه هدف به ويژا ا راد اقد بيمه اجتماعي براي دورا زمداني چندديع سداهه در صدندوق
بيمه اجتماعي روستاييان و عشاير که به همديع منظدور تشدکيل سدتادهايي در سدطوح ملدي ،اسدتاني و
شهرستاني با ع ويت دستگااهاي نظارتي و اجرايي مرتبط و انهکاس مستمر اقدامام در راستاي ا دزايش
احساس امنيت اجتماعي جامهه هدف پيشنهاد مياردد.
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