جایگاه بیمهی (سازمان) تأمین اجتماعی بندرعباس در کسب
اعتماد اجتمـاعی این شهرستان ()1391-1393
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تاریخ پذیرش96/04/22:

چکیده
اعتمــاد اجتماعــي مفهومــي اســت كــه در فرايند روابــط اجتماعي بيــن افراد و ســازمانهاي
اجتماعــی بــا یکدیگــر بــه وجــود میآیــد و اصلیتریــن و مهمتریــن رکــن ســرمایهی اجتماعــی
بــه شــمار مـیرود کــه در حیطـهی خصوصــی و عمومــی ،شــکلدهندهی ایــن ســرمایه اســت.
وجــه خصوصــی آن در مــورد رابطـهی دو شــخص خــاص بــا یکدیگــر صــدق میکنــد و وجــه
عمومــی آن در مــورد اعتمــاد بــه گــروه ،حــزب یــا دولــت یــا ســازمانهای رســمی و غیــر
رســمی و نهادهــای اجتماعــی نمــود دارد .ایــن ســازمانها یــا نهادهــای اجتماعــی میتواننــد بــا
ایجــاد رابطــه میــان افــراد جامعــه ،مشــارکت اجتماعــی را افزایــش دهنــد و اعتمــاد اجتماعــی را
بــه وجــود آورنــد .ایــن مقالــه با هــدف بررســی تفــاوت ميانگيــن اعتمــاد اجتماعی پاســخگویان،
در دو گــروه دریافــت مســتمری یــا فقــدان مســتمری بیمـهی از کارافتادگــی تأمیــن اجتماعــی
اســتان هرمــزگان صــورت گرفتهاســت .جامعـهی آمــاری ایــن پژوهــش ،از یــک ســو مشــمول
دو گــروه مســتمریبگیران از کارافتادگــی بیمــهی تأمیناجتماعــی اســتان هرمــزگان در
ســالهای  1391 - 1393و از ســوی دیگــر ،فاقــدان مســتمری بیم ـهی تأمیــناجتماعــی ایــن
اســتان تعییــن شــد و از ایــن دو گــروه ،ســی نفــر بــه صــورت تصادفــی به عنــوان نمونــه انتخاب
شــدند .روش تحقیــق در ایــن پژوهــش ،پیمایشــی اســت .بــرای گــردآوری اطالعــات از ابــزار
پرسـشنامهی اســتاندارد مادســیج اعتمــاد اجتماعــی ،در بررســي رابطـهی اجتماعــی بیــن دو
گــروه از آزمــون تــي مســتقل و در بررســی میــزان همبســتگی آنهــا از آزمــون اتــا اســتفاده شــد.
یافتههــا نشــان میدهــد کــه مســتم ر بگیــران از کار افتــادهی بیمـهی تأمیــن اجتماعــی نســبت
بــه فاقــدان مســتمری ،از اعتمــاد اجتماعــی باالتــری برخوردارنــد .نتیج ـهی بــه دســت آمــده
حاکــی از شــدت رابطـهی بــاال ( )0/74بیــن دو متغیــر اســت.
کلیدواژههــا :اعتمــاد اجتماعــی ،تأمیــن اجتماعــی ،بیمــهی تأمیــن اجتماعــی ،از

کارافتادگــی بیمــهی تأمیــن اجتماعــی.

Pegah420ma@yahoo.com

* استادیار علوم سیاسی دانشگاه آزاد شهر رضا اصفهان.
** دانشجوی دکتری علوم سیاسی و سیاستگذاری عمومی ،مدرس مدعو دانشگاه پیام نور هرمزگان.

Kharazmi.mh16@gmail.com
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1ـ مقدمه
ن رکــن ســرمایهی اجتماعــی ،اعتمــاد اجتماعــی اســت.
یکــی از مهمتریــن و اصلیتریــ 
تاکنــون اندیشــمندان اجتماعــی تعاریــف مفهومــی بســیاری از اعتمــاد مطــرح کردهانــد؛ اعتماد
اجتماعــی اســت کــه تعهــد بــه منافــع ملــی و اجتماعــی را بــاال میبــرد .در جامعهای کــه اعتماد
اجتماعــی بــاال باشــد مــردم بــه حکومــت ،قوانیــن و مجریــان آن بــه چشــم حامــی و خــادم
مینگرنــد و خــود را نســبت بــه مشــکالت اجتماعــی مســئول میداننــد و بیتفاوتــی اجتماعــی
بــه حداقــل خــود کاهــش مییابــد .در یــک تقســیمبندی کلــی اعتمــاد را میتــوان در چهــار
ســطح بررســی کــرد؛ اعتمــاد بنیادیــن کــه در ســطح فــردی و روانشناســی بررســی میشــود،
اعتمــاد بیــن شــخصی ،اعتمــاد تعمیمیافتــه و اعتمــاد بــه نظــام یــا سیســتم کــه در ســطح
جامعهشناســی بحــث میشــود .اعتمــاد بــه نظــام یــا سیســتم بدیــن صــورت اســت کــه در
جامعـهی مــدرن ،الزامـاً دو ســوی فراینــد ارتبــاط ،ارتباطگــران انســانی نیســتند ،بلکه انســانها
گاهــی بــا کنشگــران غیرفــردی ارتبــاط برقــرار میکننــد .بــه ایــن ترتیــب شــکل دیگــری از
اعتمــاد مطــرح میشــود کــه متوجــه ســاختارهای غیرشــخصی اســت .در ایــن مــورد بــه دو نوع
اعتمــاد نهــادی و مدنــی یــا انتزاعــی اشــاره شدهاســت .اعتمــاد نهــادی داللــت دارد بــر میــزان
مقبولیــت و کارایــی و اعتمــادی کــه مــردم بــه نهادهــای رســمی دولتــی دارنــد؛ به تعبیــر دیگر،
انعــکاس فقــدان اعتمــاد بــه نهادهــا در اغلــب مــوارد نتیجـهی بیاعتمــادی بــه افــرادی اســت
کــه عهــدهدار امــور آن نهادهــا هســتند .بنابرایــن ،میــزان اعتمــاد نهــادی برحســب نــوع ارزیابی
مــردم از کارکنــان ایــن نهادهــا در قالــب ادارات ،ارگانهــا و نهادهــای مختلفــی کــه در زندگــی
روزمــره بــا آنهــا ارتبــاط دارنــد ،ســنجیده میشــود .مدرســه ،دانشــگاه ،ارتــش ،دادگاه ،نیــروی
انتظامــی ،بانکهــا ،بــازار ســهام ،تأمیــن اجتماعــی و ...نوعــی از ایــن اعتمــاد هســتند (علیپــور،
 .)28 :1383میــزان اعتمــادی کــه مــردم بــه نهادهــای مختلــف دارنــد در بیــن جوامــع متفــاوت
اســت و در طــی زمــان دســتخوش تغییراتــی میشــود (زتومــکا .)31 :1382 ،اعتمــاد اجتماعــی،
مهمتریــن رکــن ســرمایهی اجتماعــی و پیــش شــرط مشــارکت جمعــی اســت؛ یعنــی هــر
انــدازه اعتمــاد اجتماعــی بیــن افــراد یــک جامعــه ،نهادهــا ،دولــت و ...بیشــتر باشــد ،بــه همــان
انــدازه انتظــار مشــارکت اجتماعــی نیــز بــاال مـیرود .بیمـهی تأمیــن اجتماعــی یکــی از انــواع
ایــن نهادهــای اجتماعــی اســت کــه در کاهــش یــا افزایــش اعتمــاد اجتماعــی در جامعــه نقــش
دارد .واژهی تأمیــن اجتماعــی گاهــی بــا اصطــاح رفــاه اجتماعــی ،بیمههای اجتماعــی ،خدمات
اجتماعــی و  ...تداخــل داده میشــود و بایــد گفــت مفهــوم واقعــی اجتماعــی پدیدههــای
اجتماعــی و همـهی جنبههــای زندگــی اجتماعــی را در بــر میگیــرد؛ ماننــد جوانــب اقتصــادی،
فرهنگــی ،سیاســی ،عقیدتــی ،بهداشــتی ،درمانــی ،معیشــتی و . ...بیمهی تأمیــن اجتماعی درج.
ا.ا دارای خدماتــی بلندمــدت و کوتاهمــدت اســت؛ بیمــهی از کار افتادگــی تأمیــن اجتماعــی
یکــی از خدمــات بلنــد مــدت تأمیــن اجتماعــی اســت کــه بــه نســبت خوبــی توانستهاســت
مشــارکت ،اعتمــاد و ســرمایهی اجتماعــی را در اســتان هرمــزگان افزایــش دهــد .در این پژوهش
تــاش میشــود بــه ایــن پرســش اساســی پاســخ داده شــود کــه رابطهی بیــن مســتمریبگیران
از کار افتادگیهــای بیمـهی تأمیــن اجتماعــی و اعتمــاد اجتماعــی آنهــا چگونــه اســت.
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1ـ1ـ اعتماد اجتماعی و دیدگاه نظریهپردازان
اعتمــاد در زبــان فارســی متــرادف بــا تکیــه کــردن ،واگذاشــتن کار بــه کســی ،اطمینــان،
وثــوق ،بــاور و اعتقــاد بــه کار گرفتــه میشــود .در فرهنــگ لغــت آکســفورد ،اعتمــاد بــه معنــی
اطمینــان بــه بعضــی از صفــات یــا ویژگــی یــک شــخص یــا حتــی درســتی و حقانیــت یــک
نظریــه تعریــف شدهاســت .بــا وجــود اینکــه تاکنــون اندیشــمندان اجتماعــی تعاریــف مفهومــی
بســیاری از اعتمــاد مطــرح کردهانــد ،در زیــر بــه برخــی از ایــن تعاریــف اشــاره میشــود:
تالکــوت پارســنز ،اعتمــاد را عامــل ایجــاد اتحــاد و انســجام اجتماعــی و ثبات و نظــم میداند.
بــه عقیــده وی ،اعتمــاد ایــن بــاور را در افــراد ایجــاد میکنــد کــه دیگــران بــه منظــور دســتیابی
بــه یــک موقعیــت گروهــی از منافــع شــخصی دســت میکشــند .وی نظــام منســجم را نظامــی
میدانــد کــه بتــوان بــه عامــان آن در اجــرای وظایفشــان اعتمــاد کــرد کــه ایــن امــر خــود بــه
پایــداری و نظــم سیســتم اجتماعــی کمــک میکنــد (انعــام.)17 :1382 ،
آنتونــی گیدنــز در تعریــف اعتمــاد بــه فرهنــگ آکســفورد اســتناد میکنــد و اعتمــاد را بــه
عنــوان اطمینــان یــا اتــکاء بــه نوعــی کیفیــت ،صفــت یــا اطمینــان بــه حقیقــت عبــارت یــا
گفت ـهای توصیــف میکنــد .بــه اعتقــاد وی اعتمــاد نــوع خاصــی از اطمینــان اســت و چیــزی
یکســره متفــاوت از آن نیســت (گیدنــز.)18 :1378 ،
رونالــد اينگلهــارت در تعريــف خــود از اعتمــاد ،بــه جنبـهی قابليــت پيشبينــي رفتــار توجه
و عقيــده دارد اعتمــاد يــا عــدم اعتمــاد ،بــه تشــكيل انتظــارات در شــرايط اطالعاتــي ناقــص
كمــك ميكنــد و اعتمــاد ايــن انتظــارات را در بــر ميگيــرد كــه رفتــار ديگــري بــه طــرز قابــل
پيشبينــي دوســتانه خواهــد بــود و در جهــت مخالفــت رفتــار موذيانــه يــا اعتمادناپذیــر افــراد،
عــدم اعتمــاد تلقــي ميشــود (اینگلهــارت.)18 :1382 ،
فرانســیس فوكويامــا اعتمــاد را بــه عنــوان انتظــاري كــه در يــك جامعــه از رفتــار مقرراتــي،
مســئوالنه و همياران ـهي بخشــي از اعضــاي ديگــر جامعــه كــه بــر هنجارهــاي مشــترك عــام
مبتنــي اســت ،تعريــف ميكنــد (فوکویامــا.)33 :1379 ،
بــه نظــر کالوسافــه ،اعتمــاد بــه معنــاي باور بــه عملي اســت كــه از ديگــران انتظار مـيرود.
وی همچنیــن اعتمــاد را فرضــی شــناختی میدانــد که کنشــگران فــردی یا جمعــی /گروهی در
تعامــل بــا دیگــران بــه کار میبندنــد (بــه نقــل از تاجبخــش.)5 :1379 ،
دیویــد جانســون معتقــد اســت :اعتمــاد یــک ویژگــی شــخصی ثابــت و بالتغییــر نیســت،
بلکــه جنبـهای از روابــط اســت کــه پیوســته در حــال تغییــر بــوده و بــرای ایجــاد ارتبــاط ،فــرد
بایــد بتوانــد فضایــی آکنــده از اعتمــاد را ایجــاد کنــد کــه تــرس از طــرد شــدن را کاهــش و امید
بــه پذیــرش و حمایــت و تأییــد را افزایــش دهــد (.)Johnson, 1993
ن برشــمرد:
ن چنيــ 
ت تعاريــف فــوق را میتــوان ايــ 
در یــک جمعبنــدی کلــی ،اشــتراكا 
 -1اعتمــاد در فرآینــد روابــط اجتماعــی بیــن افــراد و ســازمانهای اجتماعــی بــا همدیگــر
ط و وضعي ـت
ي انتظــار اس ـت -3 .اعتمــاد در شــراي 
ن نوع ـ 
تبلــور مییابــد -2 .اعتمــاد متضم ـ 
مخاطرهآميــز وجــود دارد .مفهــوم فقــدان تعیــن اجتماعــی ،یعنــی فقــدان پیشبینــی رفتارهــا
و امــور نیــز بــا مفهــوم اعتمــاد تــوأم اســت -4 .حســن ظــن فرد نســبت به ســایر اعضــای جامعه

نیــز عنصــر کلیــدی اعتمــاد محســوب میشــود؛ چــرا کــه بــا وجــود فقــدان قطعیتهــا و وجــود
خطــر در روابــط ،افــراد بــه دلیــل حســن ظــن و احســاس مثبتــی کــه بــه یکدیگــر دارنــد به هم
ي و فرهنگـ 
ي اجتماعـ 
اعتمــاد میکننــد -5 .اعتمــاد واقعيتـ 
ت نســبي
ي اسـت -6 .اعتمــاد خصلـ 
ي تغييــر ميكنــد.
ف تاريخـ 
ي مختلـ 
ي اينكـ ه در يــك جامعـ ه در دورههــا 
و متغيــر دارد؛ يعنـ 
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1ـ2ـ چارچوب نظری شکلگیری اعتماد اجتماعی
در بررســی پیشــینهی مطالعاتــی اعتمــاد اجتماعــی ،ضعــف عمــده در کمبــود مطالع ـهی
نظــری و تجربــی عوامــل مؤثــر بــر شــکلگیری اعتمــاد اجتماعــی اســت .بــا مــروری بــر
نظریهپردازیهــای صــورت گرفتــه ،اعتمــاد و نظریههــای مربــوط بــه آن را میتوانیــم در ســه
ســطح خــرد ،میانــی و کالن قابــل توجــه قــرار دهیــم .در هــر یــک از ایــن ســطوح ،میتــوان
تئوریهــای متفاوتــی را قــرار داد کــه هــر یــک از منظــر و دیــدگاه خاصــی بــه اعتمــاد مینگرند.
در ســطح خــرد ،اعتمــاد بــه عنــوان ویژگــی فــردی مطــرح میشــود ،بــر احساســات،
عواطــف و ارزشهــای فــردی تأکیــد میگــردد و در بررســی اعتمــاد تئوریهــای شــخصیت و
متغیرهــای فــردی قابــل توجــه قــرار میگیــرد .براســاس ایــن دیــدگاه ،اعتمــاد بــا مفاهیمــی
چــون همــکاری ،صداقــت ،وفــاداری ،صمیمیــت ،امیــد و دگرخواهــی ارتبــاط نزدیکــی دارد.
نظریــه پردازانــی همچــون کلمــن ،اریکســون ،پیتــر ام بــاو ،جانســون و  ...از منظــر نظریههــای
خــرد بــه بررســی و تحلیــل مفهــوم اعتمــاد پرداختهانــد .نظریهپــردازان خردنگــر بــه منظــور
تحلیــل معنــا و مفهــوم اعتمــاد ،ســطح تحلیــل خــرد و مطالعـهی کنــش را برگزیدهانــد .همهی
ایــن نظریهپــردازان ،اعتمــاد را بــه عنــوان یــک ویژگــی فــردی و متأثــر از کنشهــای افــراد در
نظــر میگیرنــد.
در ســطح کالن ،اعتمــاد بــه عنــوان ویژگــی روابــط اجتماعــی یــا ویژگــی نظــام اجتماعــی
و بــه طــور کلــی بــه عنــوان یــک ویژگــی جمعــی مفهومســازی میشــود .نظریهپردازانــی ماننــد
دورکیــم ،تونیــس ،اسپنســر ،زیمــل ،پارســنز ،اینگلهــارت ،پاتنــام ،فوکویامــا ،لوهمــان و غیــره
ســعی کردهانــد بــا تأکیــد بــر ســاخت اجتماعــی جامعــه ،بــه مطالع ـهی اعتمــاد اجتماعــی
بپردازنــد .هم ـهی ایــن نظریهپــردازان ،ســطح تحلیــل کالن را بــرای بررســی خــود دربــارهی
اعتمــاد برگزیدهانــد .همیــن طــور در بررســی و تحلیــل مفهــوم اعتمــاد ،ســطح مطالعـهی خــود
را بــر ســاخت اجتماعــی متمرکــز ســاختهاند.
در بینابیــن نظریههــای خــرد و کالن اعتمــاد ،نظریهپردازانــی چــون گیدنــز بــا طــرح تئوری
ســاختاربندی هــر گونــه تقلیلگرایــی را در بررســی مفهــوم اعتمــاد رد کــرد و بــا تلفیــق ســطح
تحلیــل خــرد و کالن و ســطح مطالعــهی ســاخت و کنــش ،بــه بررســی و تحلیــل مفهــوم
اعتمــاد پرداخــت .بــه عقیــدهی گیدنــز در جوامــع پیــش از مــدرن ،اعتمــاد از نوعــی پایبنــدی
چهــرهدار و مبتنــی بــر هــم حضــوری بودهاســت .در حالــی کــه در عصــر مدرنیتــه و جهــان
مــدرن امــروزی وضعیــت ایــن چنیــن نیســت .اعتمــاد غیــر شــخصی بــه دیگــران ناشــناس،
ناشــی از ماهیــت رشــد یابنــدهی نظامهــای انتزاعــی میباشــد .وجــه عمــدهی اعتمــاد در
دوران مدرنیــه ،پایبنــدی بیچهــرهای اســت کــه در نظامهــای تخصصــی معنــا پیــدا میکنــد
(ریتــرز .)98 :1386 ،در ایــن نوشــتار از ارائــه نظریــات متعــدد خــودداری و تنهــا آرای جیمــز

کلمــن ،فرانســیس فوکویامــا و آنتونــی گیدنــز بــه عنــوان نماینــدهی اصلــی ایــن ســه ســطح
بررســی میشــود.
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ـ فرانسیس فوکویاما (سطح کالن)
فوکویامــا بــا نوعــی رویکــرد اقتصــادی بــه تبییــن مســألهی اعتمــاد میپــردازد و مبنــای
نظــری و کانــون تمرکــز وی ،بــر حفــظ ســرمایهی اجتماعــی بــه عنــوان مجموع ـهی معینــی
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ـ جیمز کلمن (سطح خرد)
نظریــات جیمــز کلمــن کــه در چارچــوب نظریــات ســرمایهی اجتماعــی مطــرح شدهاســت،
اگرچــه بــه ابعــاد اعتمــاد شــخصی و انتزاعــی توجــه دارد ،بــه طــور کلــی شــیوهی روانشــناختی
مبادلــه را مبنــای تحلیلهــای خــود قــرار میدهــد و بــه خصــوص در تحلیــل روابــط گروههــای
بــا تعــداد نســبتاً زیــاد ،تنهــا همــان قواعــد گروههــای دو و ســه نفــره را بــه کار میبــرد .حــال
آنکــه در تئــوری مبادلــه بــه خوبــی نشــان داده شدهاســت کــه قواعــد حاکــم بــر گروههــای
بــزرگ بــه صورتــی ماهــوی بــا قواعــد جــاری در گروههــای کوچــک متفــاوت اســت (بــه نقــل از
آزاد ارمکــی.)154 :1383 ،
بــه نظــر کلمــن در هــر رابطـهی مبتنــی بــر اعتمــاد حداقــل دو جــزء وجــود دارد؛ اعتمــاد
کننــده و اعتمــاد شــونده و فــرض بــر ایــن اســت کــه در کنــش هــر دو جــزء هدفمند بــوده و در
پــی ارضــای نیازهــای خــود هســتند .طــرف اعتمادکننــده بایــد تصمیــم بگیــرد کــه بــا دیگــری
وارد معاملــه شــود یــا نــه (یعنــی خطــر را بپذیــرد یــا نــه) و طــرف اعتمــاد شــونده نیــز بایــد
بیــن حفــظ اعتمــاد یــا شکســتن آن دســت بــه انتخــاب بزنــد .بنابرایــن ،یــک رابطـهی مبتنــی
بــر اعتمــاد ،رابطـهای دوجانبــه اســت و بــر مبنــای اصــل بــه حداکثــر رســاندن فایــده ،تحــت
شــرایط مخاطــره قــرار دارد (کلمــن.)92 :1377 ،
بــه عقیــدهی کلمــن اصــوالً در یــک رابطـهی مبتنــی بــر اعتمــاد ،مــا بــا کنشــگرانی عقالنی
مواجــه هســتیم .در ایــن رابطــه اگــر بــرای کنشــگر شــانس پیــروزی در مقایســه بــا شــانس
شکســت بیشــتر باشــد ،اعتمــاد خواهــد کــرد؛ زیــرا او موجــودی عقالنــی اســت و بایــد اعتمــاد
کنــد .ایــن بیــان ســاده مبتنــی بــر اصــل بــه حداکثــر رســاندن ســودمندی تحــت شــرایط
ریســک اســت .اعتمــاد کننــدهی بالقــوه بایــد بیــن اعتمــاد نکــردن ـ کــه در ایــن صــورت هیــچ
تغییــری در ســودمندی او حاصــل نمیشــود ـ و اعتمــاد کــردن ـ کــه در ایــن صــورت بــه کنش
طــرف مقابــل بســتگی دارد ـ تصمیمگیــری کنــد ( .)Coleman, 1990بنــا بــر آنچــه ذکــر
گردیــد ،طبــق نظــر کلمــن چــون انســان موجــودی عقالنــی اســت کــه کنشهــای او مبتنــی بر
گزینــش معقوالنــه اســت؛ از ایــن رو ،همیشــه در فکــر ایــن اســت کــه در روابــط خــود حداکثــر
ســود ممکــن را کســب کنــد .او بــرای ایــن کار ابتــدا مقــداری از منابــع را از طــرف خــود هزینــه
میکنــد کــه بــه عنــوان هزینــهی اعتمــاد در نظــر گرفتــه میشــود تــا بتوانــد در جریــان
اعتمــاد بــه ســودی متناســب بــا آن هزینــه دســت یابــد .لــذا اگــر جریــان و رابطـهی اعتمــادی
ســودآور باشــد ،اعتمــاد و روابــط اعتمــادی بیشــتر خواهــد شــد ،ولــی اگــر ایــن رابطـهی اعتماد
ســودآور نباشــد ،یــا اینکــه باعــث ریســک بــاال و فقــدان ســود متناســب شــود ،آن گاه اعتمــاد و
رابطـهی اعتمــادی کاهــش مییابد.
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ـ آنتونی گیدنز (سطح میانی)
دیــدگاه جامعهشــناس بریتانیایــی آنتونــی گیدنــز ،بــه دلیــل اینکــه هــر دو وجــه
جامعهشناســی و روانشناســی را در تبییــن اعتمــاد اجتماعــی بــه صــورت توأمــان بــه کار گرفته،
توجــه بســیاری از محققیــن داخلــی و خارجــی را بــه خــود جلــب کردهاســت و بســیاری از
آنهــا بــا محوریــت ایــن تئــوری بــه بررســی ایــن پدیــدهی اجتماعــی پرداختهانــد .مهمتریــن
خصلــت آرای گیدنــز تلفیــق ســطوح خــرد و کالن ،ویژگــی تحلیــل الگوهــای اعتمــاد در دوران
ماقبــل مــدرن و مابعــد مدرنتیــه و چگونگــی ســاز و کار تغییــر آن اســت .بــه عقیــدهی وی
«پویایــی مدرنیــت ســه سرچشــمه مهــم دارد :جدایــی زمــان و مــکان ،تحــول مکانیسـمهای از
جــا کندگــی و تخصیــص بازاندیشــانه .در دیــد وی نشــانههای نمادیــن و نظامهــای تخصصــی،
نظامهــای انجــام دادن کار فنــی یــا مهــارت تخصصــی اســت کــه حوزههــای وســیعی از
محیطهــای مــادی و اجتماعــی زندگــی کنونــی مــا را ســازمان میدهنــد( ».گیدنــز.)123 :1380 ،
از نظــر گیدنــز «اعتمــاد در جوامــع ماقبــل نویــن از اهمیــت کمتــری در مقایســه بــا
جوامــع جوامــع نویــن برخــوردار اســت؛ چــرا کــه افــراد هــر چــه فاصلـهی زمانــی ـ مکانــی
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از هنجارهــا و ارزشهــای غیــر رســمی اســت و اعضــای گروهــی کــه بــا یکدیگــر همــکاری و
همیــاری دارنــد ،در آن ســهیم هســتند .از دیــد فوکویامــا ،ایــن ارزشهــا و هنجارهــا باید شــامل
ســجایایی از قبیــل صداقــت ،ادای تعهــدات و ارتباطــات دو جانبــه باشــد (فوکویامــا)102 :1379 ،؛
بــه طــوری کــه مشــارکت در ایــن ارزشهــا و هنجارهــای غیــر رســمی بــا چنیــن ویژگیهایــی،
توســط گروهــی از افــراد کــه بــا یکدیگــر همــکاری دارنــد ،اعتمــاد را بــه وجــود مـیآورد .البتــه
بــه عقیــدهی فوکویامــا ،ایــن همــکاری و همیــاری بــه منظــور افزایــش بهــرهوری اقتصــادی
صــورت میگیــرد؛ بنابرایــن ،وی اعتمــاد را بــر مبنــای ســرمایهی اجتماعــی و در عرصــهی
اقتصــادی مطــرح میســازد.
فوکویامــا «شــبکهی اعتمــاد» را یکــی از مفاهیــم مهــم در تبییــن ســرمايهی اجتماعــي
میدانــد .ایــن شــبكه عبــارت اســت از گروهــي كــه براســاس اعتمــاد متقابــل بــه يكديگــر ،از
اطالعــات ،هنجارهــا و ارزشهــاي يكســاني در تبــادالت بيــن خــود اســتفاده ميكننــد؛ از ايـنرو
اعتمــاد بیــن خــود ،در تســهيل فرآيندهــا و كاهــش هزينههــاي مربــوط بــه اينگونــه تبــادالت
نقــش زیــادی دارد .شــبكهی اعتمــاد ميتوانــد بيــن افــراد يــك گــروه يــا بيــن گروههــا و
ســازمانهاي مختلــف بــه وجــود آيــد .فوكويامــا معتقــد اســت كــه «قبــل از ورود بــه هــر
سيســتم تجــاري يــا اجتماعــي ،بايــد اطالعــات كافــي دربــارهی شــبكههاي اعتمــاد موجــود
در آن سيســتم و ويژگيهــاي آن بــه دســت آورد؛ زيــرا اعتمــاد را پاي ـهی هــر گونــه مبــادالت
اقتصــادي و اجتماعــي ميدانــد( ».بــه نقــل از رجبلــو 65 :1385 ،؛ الوانــي و شــيرواني.)187 :1385 ،
فوکویامــا عنــوان میکنــد ،بیــن ســطح اعتمــاد بــا پیشــرفت جوامــع ارتبــاط معن ـیداری
وجــود دارد .بــه عقیــدهی وی ،جوامــع توســعهیافته در مقایســه بــا جوامــع دیگــر از ســطح
اعتمــاد باالتــری برخوردارنــد .وی در ایــن بــاره مینویســد :خوشــبختی یــک ملــت و همین طور
تواناییــش بــرای رقابــت ،منــوط اســت بــه داشــتن یــک ویژگــی فرهنگــی واحــد فراگیــر کــه آن
ســطح اعتمــاد در جامعــه اســت.
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بیشــتری از هــم داشــته باشــند ،بــه اعتمــاد بیشــتری نیــاز خواهنــد داشــت .در جوامــع
ماقبــل نویــن کــه خصلتــی محلــی و بومــی دارنــد و کنشهــای متقابــل بیشــتر در ســطح
محلــی و رو در رو رخ میدهنــد ،در روابــط اجتماعــی افــراد چنــان صراحــت و شــفافیتی بــه
چشــم میخــورد کــه نیــازی بــه اعتمــاد ندارنــد؛ زیــرا ایــن اعتمــاد بــه طــور طبیعــی وجــود
دارد .امــا در جوامــع بــزرگ و گســترده کــه روابــط اجتماعــی در فاصلـهی زمانــی و مکانــی
بســیار دوری انجــام میگیــرد و افــراد درگیــر ایــن روابــط ،کمتــر بــا یکدیگــر آشــنایی
چهــره بــه چهــره دارنــد ،بــه اعتمــاد از طریــق نظامهــای پولــی و حقوقــی بســیار نیازمنــد
هســتند( ».بــه نقــل از ریتــزر.)140 :1386 ،
گیدنــز در مباحــث خویــش بیــن دو نــوع اعتمــاد تمایــز قائــل میشــود :اعتمــاد بــه افــراد
خــاص و اعتمــاد بــه افــراد یــا نظامهــای انتزاعــی .اعتمــاد انتزاعــی در برگیرنــدهی آگاهــی از
مخاطــره و فــرد مــورد اعتمــاد اســت؛ از ایــن رو ،در حالــی کــه کنشــگر میتوانــد بــه راحتــی در
مــورد میــزان ارزش اعتمــاد بــه افــراد خــاص قضــاوت کنــد ،میتوانــد دربــارهی میــزان ارزش
اعتمــاد نســبت بــه دیگــران تعمیمیافتــه نیــز دارای ایدههــا و باورهایــی باشــد .افــراد همچنیــن
میتواننــد دربــارهی میــزان ارزش اعتمــاد نســبت بــه نظامهــای انتزاعــی نظیــر نهادهــا نیــز
دارای باورهایــی باشــند .از ایــن فرآینــد میتــوان تحــت عنــوان ســطح نهــادی اعتمــاد نــام بــرد.
ایــن همــان چیــزی اســت کــه گیدنــز آن را ایــدهی اعتمــاد بــه نظامهــای تخصصــی مینامــد؛
یعنــی ممکــن اســت کنشــگر از فــردی کــه اتومبیــل یــا خانــه او را ســاخته اســت ،شــناختی
نداشــته باشــد ولــی نســبت بــه نظــام اســتاندارد ،تنظیــم قواعــد و قوانیــن ،و نظــارت و کنتــرل
کیفیــت میزانــی از اعتمــاد داشــته باشــد (شــارعپور .)112 :1380 ،گیدنــز همچنیــن بــرای نشــان
دادن نقطـهی مقابــل اعتمــاد از مفهــوم و اصطــاح بیاعتمــادی اســتفاده میکنــد کــه شــامل
اعتمــاد نســبت بــه اشــخاص و نظامهــای انتزاعــی اســت (گیدنــز.)32 :1380 ،
اصلیتریــن و مهمتریــن رکــن ســرمایهی اجتماعــی ،اعتمــاد اجتماعــی اســت کــه بــا
اخــاق و ایمــان ارتبــاط مســتقیمی دارد؛ چــرا کــه بــا کاهــش و کــم رنــگ شــدن باورهــای
دینــی و ارزشهــای اخالقــی ،اعتمــاد اجتماعــی نیــز کــم رنگ میشــود و ایــن اعتمــاد اجتماعی
اســت کــه بــا افزایــش آن ،اعتمــاد عمومــی مــردم بــه یکدیگــر افزایــش مییابــد و از ســویی
باعــث ارتقــاء ســطح روابــط و مناســبات اجتماعــی و فرهنگــی و از ســوی دیگــر ،بــه افزایــش
مشــارکت مردمــی و رشــد و بالندگــی و پویایــی در عرص ـهی اقتصــادی منجــر میشــود.
ایــن اعتمــاد اجتماعــی اســت کــه تعهــد بــه منافــع ملــی و اجتماعــی را بــاال میبــرد .در
جامع ـهای کــه اعتمــاد اجتماعــی بــاال باشــد مــردم بــه حکومــت ،قوانیــن و مجریــان آن بــه
چشــم حامــی و خــادم مینگرنــد و خــود را نســبت بــه مشــکالت اجتماعــی مســئول میداننــد
و بیتفاوتــی اجتماعــی بــه حداقــل خود کاهــش مییابــد .بیثباتی سیاســی ،نارضایتــی عمومی،
رواج دروغ و نادرســتی و در کل عــدم رعایــت اخــاق در جامعــه ،ناشــی از بیاعتمــادی اســت.
لــذا اعتمــاد بــه دســتگاههای اجرایــی بــه عنــوان یــک مقولــهی اجتماعــی ،از مســائل
اساســی اســت و نقــش مدیــران اجرایــی ایــن دســتگاهها در افزایــش اعتمــاد مــردم نیــز اساســی
و کلیــدی خواهــد بــود .چنانچــه مدیــران بــا کارکنــان و مــردم رفتــاری مهربانانــه ،صمیمــی،

بیریــا و آزاد داشــته باشــند اعتمــاد شــکل گرفتــه و نمــود آن در تمامــی ســطوح مختلــف
متبلــور خواهــد شــد.
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1ـ3ـ سطوح اعتماد اجتماعی
در یــک تقســیمبندی کلــی اعتمــاد را میتــوان در چهــار ســطح بررســی کــرد؛ اعتمــاد
بنیادیــن کــه در ســطح فــردی و روانشناســی بررســی میشــود ،اعتمــاد بینشــخصی ،اعتمــاد
تعمیمیافتــه و اعتمــاد بــه نظــام یــا سیســتم کــه در ســطح جامعهشناســی بحــث میشــود.
ـ اعتمــاد بنیادیــن :1اعتمــاد بنیادیــن نگرشــی اســت کــه فــرد نســبت بــه خــود و دنیــای
پیرامــون خــود دارد و موجــب تقویــت ایــن احســاس میشــود کــه افــراد و امــور دنیــا ،قابــل
اعتمــاد و دارای ثبــات و اســتمرار هســتند (گیدنــز .)23 :1380 ،اریــک اریکســون ،روانــكاو نامــدار
معتقــد اســت ایــن اعتمــاد ،محصــول فرایندهــای دورهی نــوزادی اســت .اگــر دیگــران نیازهــای
اصلــی و مــادی و عاطفــی نــوزاد را تأمیــن کننــد ،حــس اعتمــاد در کــودک بــه وجــود میآیــد؛
امــا عــدم تأمیــن ایــن نیازهــا ســبب میشــود نوعــی بیاعتمــادی نســبت بــه جهــان ،بهویــژه
در روابــط شــخصی بــه وجــود آیــد (باالخانــی و جواهــری.)4 :1385 ،
ـ اعتمــاد بینشــخصی :2اعتمــاد بینشــخصی شــکلی از اعتمــاد اســت کــه در روابــط
یدهــد .ایــن شــکل از اعتمــاد موانــع ارتباطــی را مرتفــع
چهــره بــه چهــره خــود را نشــان م 
یســازد و بــا کاســتن از حالــت دفاعــی ،بســیاری از تعامــات روزانــه را موجــب میشــود.
م
اعتمــاد بینشــخصی ،حــوزهای از تعامــات میــان عشــاق ،دوســتان و همکاران همچنیــن اعتماد
میــان رئیــس و کارمنــد ،سرپرســت و کارگــر ،معلــم و شــاگرد ،فروشــنده و مشــتری ،پزشــک و
بیمــار و  ...را دربــر میگیــرد .مشــکل اصلــی اعتمــادی کــه از تجربـهی تعامــل شــخصی ایجــاد
میشــود ،محــدود بــودن قلمــرو آن اســت در جامعـهای کــه تحــرک و نیازهــا بــه همــکاری بــا
غریبههــا و اتــکاء بــه آنهــا یکــی از ویژگیهــای برجســتهی آن اســت ،ایــن امــر چنــدان راهگشــا
نیســت (امیرکافــی.)83 :1385 ،
3
ـ اعتمــاد تعمیمیافتــه  :اعتمــاد تعمیمیافتــه را میتــوان داشــتن حســن ظــن نســبت
بــه اکثریــت افــراد جامعــه جــدای از تعلــق آنهــا بــه گروههــای قومــی و قبیلـهای تعریــف کــرد
(همــان .)9 :موضــوع ایــن اعتمــاد بهعنــوان مهمتریــن عنصــر نگرشــی ســرمایهی اجتماعــی
قلمــداد شدهاســت و از آن جهــت ،متمایــز کــردن جوامعــی کــه دارای ســرمایهی اجتماعــی
ســطح بــاال هســتند نســبت بــه جوامعــی کــه ســطح پایینــی دارنــد ،اســتفاده میشــود.
این نوع اعتماد در سطحی گستردهتر از خانواده ،دوستان و آشنایان قرار میگیرد.
اعتماد تعمیمیافته بنا بر تعریف فوق متضمن نکات زیر است:
ـ اعتمــاد تعمیمیافتــه تنهــا بــه افــرادی کــه باهــم تعامــل دارنــد و میانشــان روابــط چهــره
بــه چهــره برقــرار اســت ،محــدود نمیشــود.
ـ اعتمــاد تعمیمیافتــه مرزهــای خانوادگــی ،قومــی و محلــی را در مینــوردد و در ســطح
ملــی گســترش مییابــد.
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ـ اعتمــاد تعمیمیافتــه حــوزهای از کســانی کــه بــا مــا تعامــل دارنــد یــا بالقــوه میتواننــد
تعامــل داشــته باشــند ،دربــر میگیــرد.
ً
ـ اعتمــاد تعمیمیافتــه پدیــدهی نســبتا جدیــدی اســت کــه بــا شــکلگیری دولتهــای
مــدرن یــا دولــت ـ ملــت مطــرح میشــود.
ـ اعتمــاد تعمیمیافتــه الزمــهی همــکاری و مشــارکت میلیونهــا شــهروندی اســت کــه
جوامــع پیچیــده و مــدرن امــروزی را تشــکیل میدهنــد.
ـ در جامعــهی ســنتی نیــاز چندانــی بــه اعتمــاد تعمیمیافتــه نیســت؛ زیــرا مرزهــای
مشــخصی بیــن خــودی و بیگانــه همچنیــن بیــن دوســت و دشــمن وجــود دارد .اعتمــاد در
جامعـهی ســنتی محــدود بــه کســانی اســت کــه بــه آن جمــع تعلــق دارنــد و هــر کــس خــارج
از آن قــرار گیــرد ،مظنــون و مشــکوک اســت (امیرکافــی.)9 :1385 ،
ً
ـ اعتمــاد بــه نظــام یــا سیســتم :در جامعـهی مــدرن الزامـا دو ســوی فراینــد ارتبــاط،
ارتباطگــران انســانی نیســتند ،بلکــه انســانها گاهــی بــا کنشــگران غیرفــردی ارتبــاط برقــرار
میکننــد .بــه ایــن ترتیــب شــکل دیگــری از اعتمــاد مطــرح میشــود کــه متوجــه ســاختارهای
غیرشــخصی اســت .در ایــن مــورد بــه دو نــوع اعتمــاد نهــادی و اعتمــاد مدنــی یــا انتزاعی اشــاره
شدهاســت.
الــف) اعتمــاد نهــادی :اعتمــاد نهــادی بــر میــزان مقبولیــت و کارایــی و اعتمــادی داللــت
دارد کــه مــردم بــه نهادهــا (رســمی دولتــی) دارنــد .بــه تعبیــر دوگان ،انعــکاس فقــدان اعتمــاد
بــه نهادهــا در اغلــب مــوارد نتیج ـهی بیاعتمــادی بــه افــرادی اســت کــه عهــدهدار امــور آن
نهادهــا هســتند .بنابرایــن ،میــزان اعتمــاد نهــادی برحســب نــوع ارزیابــی مــردم از کارکنــان این
نهادهــا در قالــب ادارات ،ارگانهــا و نهادهــای مختلفــی کــه در زندگــی روزمــره بــا آنهــا ارتبــاط
دارنــد ،ســنجیده میشــود .مدرســه ،دانشــگاه ،ارتــش ،دادگاه ،نیــروی انتظامــی ،بانکهــا ،بــازار
ســهام ،دولــت ،مجلــس و  ...نوعــی از ایــن اعتمــاد هســتند .میــزان اعتمــادی کــه مــردم بــه
نهادهــای مختلــف دارنــد در بیــن جوامــع متفــاوت اســت و در طــی زمــان دســتخوش تغییراتی
میشــود (زتومــکا.)56 :1386 ،
ب) اعتمــاد انتزاعــی (مدنــی) :گیدنــز نظامهــای انتزاعــی را نظامهــای اجــرای کار فنــی یــا
مهــارت تخصصــی میدانــد کــه حوزههــای وســیعی از محیــط مــادی و اجتماعــی زندگــی
کنونــی مــا را تشــکیل میدهــد؛ مثــل نظــام پزشــکی ،نظــام معمــاری و غیــره .بــه نظــر وی مــا
از اعتمــاد بــه نهادهــای مــدرن و نظامهــای انتزاعــی در موقعیتــی کــه بســیاری از جنبههــای
مدرنیــت جهانــی شــده باشــد ،ناگزیریــم .یکــی از معانــی قضیـهی بــاال ایــن اســت کــه هیــچ
کــس نیســت کــه بتوانــد از نظامهــای تخصصــی در نهادهای مــدرن کامـ ً
ا دوری گزینــد (گیدنز:
 .)34 :1380زندگــی در دورهی مــدرن توســط نظامهــای انتزاعــی تخصصــی تکهتکــه میشــود و
یــک نفــر نمیتوانــد ماننــد گذشــته ،همــه یا بیشــتر کارهــای خــود را به صــورت مســتقل انجام
دهــد .البتــه بــه نظــر زتومــکا اعتمــاد میتوانــد بــه مقــوالت انتزاعــی دیگــری ماننــد اعتمــاد بــه
نظــم ،دموکراســی ،علــم و غیــره نیــز تعلــق یابــد (زتومــکا.)98 :1386 ،

2ـ تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرها
2ـ1ـ از کارافتادگی
از کارافتادگــی بــا بیمــاری متفــاوت اســت .از کارافتادگــی میتوانــد از بیمــاری یــا حادثـهی
شــغلی همچنیــن از حادثــه یــا بیمــاری غیرحرف ـهای نشــأت گیــرد .چنانچــه کارگــر بــه هــر
دلیــل توانایــی خــود را بــه صــورت کلــی یــا جزیــی از دســت دهــد ،بــا توجــه بــه درج ـهی
کاهــش توانایــی در دســتهبندی مختلفــی قــرار میگیــرد .در برخــی مــوارد چنانچــه کاهــش
توانایــی ناشــی از کار کارگــر باشــد ،از ســوی بیمـهی تأمیــن اجتماعــی مــورد حمایــت اســت و
چنانچــه از غیــر حرفـهی او باشــد ،مــورد حمایــت قــرار نمیگیــرد .یکــی از مباحــث حقــوق کار،
تعییــن وضعیــت کارگــران از کارافتــاده بــه منظــور اســتفاده از مزایایــی اســت که قوانیــن تأمین
اجتماعــی بــرای آنــان در نظــر گرفتهاســت؛ بــرای مثــال بایــد اشــاره کــرد کــه بــه موجــب اصل
 ۲۹قانــون اساســی جمهــوری اســامی ایــران ،دولــت موظف اســت از محــل درآمدهــای عمومی
و درآمدهــای ناشــی از مشــارکت مــردم ،خدمــات و حمایتهــای مالــی را بــه منظــور حمایــت
از فــرد از کارافتــاده تأمیــن کنــد.
ایــن اصــل مقــرر میکنــد :برخــورداری از تأمیــن اجتماعــی از نظــر بازنشســتگی ،بیــکاری،
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1ـ5ـ روش تحقیق
روش تحقیــق در پژوهــش حاضــر ،پیمایشــی اســت .ابــزار گــردآوری دادههــا ،پرسـشنامهی
اســتاندارد تحقیــق مادســیج پشــتیبان پژوهــش اســت و جامعــهی آمــاری مــورد مطالعــه،
مســتمریبگیران و فاقــدان مســتمری از کارافتادگــی بیمــهی تأمیــن اجتماعــی اســت کــه
در ســالهای 1393ـ  1391براســاس قانــون تأمیــن اجتماعــی تحــت پوشــش مســتمری قــرار
گرفتهانــد و براســاس ســالنامهی آمــاری تأمیــن اجتماعــی ،تعــداد آنهــا  3074نفــر در طــی ایــن
ســه ســال میباشــد .روش نمونهگیــری بــه صــورت تصادفــی اســت کــه در آن ،تعــداد ســی
نفــر از هــر دو گــروه بــه عنــوان نمونـ ه انتخــاب شــدند و پرسـشنامه بــه صــورت یکســان میــان
آنهــا توزیــع و پاس ـخها دریافــت شــد.
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1ـ 4ـ فرضیههای تحقیق
فرضیــهی اصلــی ایــن تحقیــق مدعــی وجــود رابطــه بیــن ازکار افتادگیهــای بیمــهی
تأمیــن اجتماعــی و اعتمــاد اجتماعــی آنهاســت.
براساس فرضیهی اصلی این تحقیق ،فرضیات فرعی زیر ارائه میشود:
ـ بیــن میــزان اعتمــاد بــه نظــام یــا سیســتم بــا مســتمریبگیران بیمـهی تأمیــن اجتماعــی
رابطــه وجــود دارد.
ـ بیــن میــزان اعتمــاد بــه نهــاد بــا مســتمریبگیران بیمـهی تأمیــن اجتماعــی رابطــه وجود
دارد.
ی بیمـهی تأمیــن اجتماعــی نســبت بــه
ـ اعتمــاد اجتماعــی مســتمریبگیران ازکارافتادگـ 
فاقــدان مســتمری ،از ســطح باالتــری برخــوردار اســت.
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پیــری ،از کارافتادگــی ،بیسرپرســتی ،در راه ماندگــی ،حــوداث و ســوانح ،نیــاز بــه خدمــات
بهداشــتی و درمانــی و مراقبتهــای پزشــکی بــه صــورت بیمــه و غیــره حقــی اســت همگانــی.
دولــت مکلــف اســت طبق قوانیــن از محــل درآمدهای عمومــی و درآمدهای ناشــی از مشــارکت
مــردم ،خدمــات و حمایتهــای مالــی فــوق را بــرای یکیــک افــراد کشــور تأمیــن کنــد .بــر
طبــق ایــن اصــل ،قوانیــن عــادی نیــز در حمایــت از کارگــران از کارافتــاده گام برداشــتهاند .در
مبنــای ایجــاد ایــن قانــون تصویــب شــده نیــز بایــد گفــت کــه از کارگــران از کار افتــاده تحــت
عنــوان افــرادی کــه از قــدرت تولیــد و بهــرهوری پایینــی برخوردارنــد ،یــاد شــده و الزم اســت
در مواقعــی کــه ایــن قشــر از کارگــران گرفتــار ســانحه یــا آســیب میشــوند ،مــورد حمایــت
قــرار گیرنــد .بــه همیــن علــت ،بحــث پیـشرو دربــارهی ســاز و کارهــای حمایــت از ایــن قشــر
کارگــران در قانــون تأمیــن اجتماعــی اســت.
از کارافتادگــی انــواع مختلفــی دارد .مــورد نخســت ،از کارافتادگــی کلــی اســت کــه عبــارت
اســت از کاهــش قــدرت کار کــردن بیمــه شــده بــه نحــوی کــه نتوانــد بــا اشــتغال بــه کار
ســابق یــا کار دیگــر ،بیــش از یــک ســوم درآمــد خــود را بــه دســت آورد .در چنیــن مــواردی
بــه تشــخیص کمیســیون پزشــکی ،بایــد درج ـهی کاهــش قــدرت کار کــردن بیمــه شــده ۶۶
درصــد و بیشــتر باشــد .الزم اســت بــه ایــن نکتــه اشــاره شــود کــه ایــن نــوع از کارافتادگــی
اعــم از اینکــه ناشــی از حادثــه و بیمــاری حرفـهای باشــد یــا نــه ،مــورد حمایــت بیمـهی تأمیــن
اجتماعــی اســت و بــه موجــب آن مســتمریِ از کارافتادگــی پرداختــه خواهــد شــد؛ بــا ایــن
تفــاوت کــه چنانچــه از کارافتادگــی بــه موجــب حادث ـهی ناشــی از کار یــا بیمــاری شــغلی
باشــد ،مســتمری از کارافتادگــی بــه صــورت کامــل و در غیــر ایــن صــورت بــه نســبت ســنوات
حــق بیمـهی پرداختــی ،مســتمری محاســبه و پرداخــت میشــود .در مــورد محاســبهی از کار
افتادگــی کلــی نیــز بایــد گفــت ایــن نــوع از کار افتادگــی بــه ایــن طریــق محاســبه میشــود
کــه یــک سـیام متوســط حقــوق ماهانـهی بیمــه شــده در ســنوات پرداخــت حــق بیمــه ضرب
میشــود؛ بــه نحــوی کــه از صــد درصــد متوســط حقــوق ماهانــه او کمتــر و از  ۵۰درصــد آن
بیشــتر باشــد .همچنیــن بایــد توجــه داشــت حقوق متوســط ماهانــه که مبنــای محاســبات قرار
میگیــرد ،عبــارت اســت از جمــع  ۷۲۰روزمــزد ـ کــه بــر مبنــای آن حــق بیم ـهی پرداخــت
شدهاســت ـ قبــل از وقــوع حادثــه ،تقســیم بــر روزهــای کارکــرد ضــرب در  ۳۰اســت .ذکــر ایــن
امــر نیــز الزم اســت بیمهشــدگانی کــه همســر ،فرزنــد یــا پــدر و مــادر تحــت تکفــل داشــته
باشــند و مســتمری اســتحقاقی آنــان از  ۶۰درصــد مــزد یــا حقــوق متوســط آنــان کمتــر باشــد؛
عــاوه بــر آن ،معــادل ده درصــد مســتمری اســتحقاقی بــه عنــوان کمــک بــه آنهــا پرداخــت
خواهــد شــد .مشــروط بــر آنکــه جمــع مســتمری و کمــک از  ۶۰درصــد تجــاوز نکنــد.
مــورد دوم ،از کارافتادگــی جزئــی اســت کــه بــه کاهــش قــدرت کار کــردن بیمه شــده گفته
میشــود؛ بــه نحــوی کــه بــا اشــتغال بــه کار ســابق یــا کار دیگــری ،فقــط قســمتی از درآمــد
خــود را بــه دســت آورد .در چنیــن مــوردی بــه تشــخیص کمیســیون پزشــکی بایــد میــزان
کاهــش قــدرت کار کــردن بیمــه شــده ،بیــن  ۳۳تــا  ۶۶درصد باشــد .مضاف بــر آن ،علــت حادثه
نیــز بایــد ناشــی از کار باشــد؛ بنابرایــن از کارافتادگــی جزئی فقــط در اثــر حادثهی ناشــی از کار،
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2ـ2ـ اعتماد اجتماعی
مهمتریــن رکــن ســرمایهی اجتماعــی ،اعتمــاد اجتماعــی اســت .اعتمــاد عبــارت اســت از
تمایــل فــرد بــه قبــول شــدن در یــک موقعیــت اجتماعــی .ایــن اعتمــاد اجتماعــی اســت کــه
تعهــد بــه منافــع ملــی و اجتماعــی را افزایــش میدهــد .در جامعـهای کــه اعتمــاد اجتماعــی باال
باشــد مــردم بــه حکومــت ،قوانیــن و مجریــان آن بــه چشــم حامــی و خــادم مینگرنــد ،خــود
را نســبت بــه مشــکالت اجتماعــی مســئول میداننــد و بیتفاوتــی اجتماعــی بــه حداقــل خــود
کاهــش مییابــد .بیثباتــی سیاســی ،نارضایتــی عمومــی ،رواج دروغ و نادرســتی و در کل عــدم
رعایــت اخــاق در جامعــه ،ناشــی از بیاعتمــادی اســت .درواقــع ،اعتمــاد اجتماعــی بــر انتظارها
وتعهدهــای اکتســابی تأئیــد شــده بــه لحــاظ اجتماعــی داللــت دارد که افراد نســبت بــه یکدیگر
و نســبت بــه ســازمانها و نهادهــای مربــوط بــه زندگی اجتماعیشــان احســاس میکننــد و این
امــر بــا رابطـهی تعمیمیافتــه قریــن اســت .در ادبیــات این پژوهــش ،تعریــف مفهومــی از اعتماد
اجتماعــی بــا چهــار ســطح مطــرح شــد ه کــه اعتمــاد بنیادیــن و بیــن شــخصی ،کمتــر در ایــن
پژوهــش مشــاهده شــده اســت .اعتمــاد تعمیمیافتــه را میتــوان چنیــن تعریــف کــرد :داشــتن
حســن ظــن نســبت بــه افــراد جامعــه جــدای از تعلــق آنهــا بــه گروههــای قومــی و قبیلـهای؛
بنابرایــن ،در اعتمــاد تعمیمیافتــه تعامــل و ارتبــاط از ســطح درون گروهــی بــه بیــن گروهــی
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مشــمول حمایــت بیمـهی تأمیــن اجتماعــی اســت و از کارافتادگــی ناشــی از حادثـهی خارجــی
یــا بیمــاری اعــم از حرف ـهای یــا غیــر حرف ـهای را شــامل نمیشــود .بایــد اضافــه کــرد کــه
حــوادث ناشــی از کار ،حوادثــی اســت کــه در حیــن اجــرای وظیفــه و بــه ســبب آن بــرای بیمــه
شــده اتفــاق میافتــد و مقصــود از حیــن اجــرای وظیفــه ،تمــام اوقاتــی اســت کــه بیمــه شــده
در کارگاه یــا مؤسسـههای وابســته یــا ســاختمانها و محوطـهی آنهــا مشــغول بــه کار باشــد،
یــا بــه دســتور کارفرمــا در خــارج از محوط ـهی کارگاه بــه اجــرای مأموریتــی اشــتغال داشــته
باشــد .اوقــات مراجعــه بــه درمانــگاه و بیمارســتان یــا بــرای معالجــات درمانــی و توانبخشــی و
اوقــات رفــت و برگشــت بیمــه شــده از منــزل بــه کارگاه ،جــزو اوقــات اجــرای وظیفــه محســوب
میشــود؛ مشــروط بــر اینکــه حادثــه در زمــان عــادی رفــت و برگشــت بــه کارگاه اتفــاق افتــاده
باشــد .حوادثــی کــه بــرای بیمــه شــده در هنــگام نجــات ســایر بیمهشــدگان و مســاعدت بــه
آنــان رخ میدهــد ،حادثـهی ناشــی از کار محســوب میشــود .میــزان مســتمری از کارافتادگــی
جزئــی ،عبارتســت از حاصلضــرب درصــد از کارافتادگــی بیمــه شــده در مبلــغ مســتمری از
کارافتادگــی کلــی کــه ذکــر شــد.
مــورد ســوم از کارافتادگــی ،مشــمول غرامــت نقــص مقطــوع اســت کــه مطابــق آن اگــر
درجـهی کاهــش قــدرت کار کــردن بیمــه شــده بــه تشــخیص کمیســیون پزشــکی ،بیــن  ۱۰تا
 ۳۳درصــد باشــد و آن حادثــه ناشــی از کار باشــد ،بیمــه شــده اســتحقاق آن را دارد کــه غرامــت
نقــص مقطــوع را دریافــت کنــد .میــزان آن عبــارت اســت :از  ۳۶برابــر مســتمری اســتحقاقی
مقــرر در بنــد یــک ضــرب در درصــد از کارافتادگــی .در پایــان بــا بررســی مــوارد فــوق بــه ایــن
نتیجــه میرســیم کــه کارگــران از کارافتــاده نیــز مــورد حمایــت قانونگــذار قــرار گرفتهانــد؛
منتهــا درصــد از کارافتادگــی بــر نــوع و میــزان حقــوق آنــان تأثیــر گذاشتهاســت.

3ـ یافتههای تحقیق
جــدول شــمارهی یــک طبــق ســالنامهی آمــاری ســازمان تأمیــن اجتماعــی ،آمــار برقــراری
احــکام مســتمری از کارافتادگــی تأمیــن اجتماعــی هرمــزگان را نشــان میدهــد .برطبــق ایــن
آمــار ،تعــداد کســانی کــه در ســالهای  1392 ،1391و  1393مشــمول مســتمری کلــی ناشــی
از کار شــدهاند ،بــه ترتیــب  102 ،99و  108نفــر اســت .همچنیــن تعدادکســانی کــه در ایــن
ســالها ( 1392 ،1391و  )1393بــه تشــخیص کمســیون پزشــکی مشــمول از کارافتادگــی کلــی
غیــر ناشــی از کار شــدهاند ،بــه ترتیــب  810 ،732و  871نفــر و مشــمولین مســتمری جزئــی
ناشــی از کار بــه ترتیــب  115 ،109و  125نفراســت کــه در مجمــوع  3074نفــر بــه عنــوان
مســتمریبگیر از کارافتادگــی بیمـهی تأمیــن اجتماعــی ،تحــت پوشــش قــرار گرفتهانــد (دفتــر
آمــار بیمـهی اجتماعــی هرمــزگان.)1394 :
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جدول  :1سالنامهی آماری سازمان تأمین اجتماعی
سال

كلي ناشي از كار

كلي غير ناشي از كار

1391

99

732

جزئي ناشي از كار
109

جمع كل
941

1392

104

810

115

1029

1393

108

871

125

1104

جمع كل

3074

جــدول شــمارهی دو ،توزيــع فراوانــي پاســخگويان را بــر حســب جنســیت در دو گــروه
مســتمری بگیــران و مســتمری نگرفتههــای بیم ـهی از کارافتادگــی تأمیــن اجتماعــی نشــان
ميدهــد .همانگونــه کــه مالحظــه ميشــود ،بيشــترين فراوانــي مربــوط بــه مســتمری بگیــران
مــرد اســت .توزیــع فراوانــی پاســخگویانی کــه مســتمری نگرفتهانــد ،بیــن دو جنــس مســاوی
اســت.
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ارتقــا مییابــد .بــرای بررســی ایــن بعــد از اعتمــاد ،اعتمــاد مســتمریبگیران بــه افــراد و جامعــه
مــورد ســنجش قــرار گرفتهاســت .اعتمــاد نهــادی بــر میــزان مقبولیــت و کارایــی و اعتمــادی
داللــت دارد کــه مــردم بــه نهادهــا (رســمی دولتــی) دارنــد و بازگوکننــدهی خوشبینــی و
اطمینــان افــراد نســبت بــه عملکــرد نهادهــا وگروههــای اجتماعــی اســت کــه مســتمریگیران
و فاقــدان مســتمری بیمـهی تأمیــن اجتماعــی بــا گزینههــای (کامـ ً
ا موافــق ،موافــق ،نظــری
نــدارم ،مخالــف و کام ـ ً
ا مخالــف) اندازهگیــری شدهاســت و در مجمــوع ،نمــرهی کل اعتمــاد
اجتماعــی ،مجمــوع بعــد شــخصی ،تعمیمیافتــه و نهــادی اعتمــاد خواهــد بــود.

جدول  :2توزيع فراواني پاسخگو در دو گروه مستمریبگیران و مستمری نگرفتهها بر حسب جنسیت
جنسیت

پاسخگویان

کل

مستمریبگیران

12

18

30

مستمرینگرفتهها

15

15

30

کل

27

33

60

جدول شمارهی  :3توزيع فراواني پاسخگویان در اعتماد اجتماعی بر حسب دریافت یا فقدان مستمری بیمهی
از کارافتادگی تأمین اجتماعی
پاسخگویان

اعتماد اجتماعی باال اعتماد اجتماعی متوسط اعتماد اجتماعی پايين

89

کل

مستمری بگیران

7

23

0

30

فاقدان مستمری

0

19

11

30

کل

7

42

11

60

جــدول شــمارهی ،4تفــاوت ميانگيــن اعتمــاد اجتماعــی پاســخگویان را بــر حســب دریافــت
یــا فقــدان مســتمری بیمـهی از کار افتادگــی تأمیــن اجتماعــی نشــان میدهــد .بــراي بررســي
ايــن رابطــه ،از آزمــون تــي مســتقل اســتفاده شدهاســت .بــا مشــاهدهی جــدول مذکــور ،بــه
وجــود تفــاوت قابــل توجــه در ميــزان اعتمــاد اجتماعــی در بيــن پاســخگويان دو گــروه پــي
ميبريــم .بــا توجــه بــه آمــار بــه دســت آمــده ،پاســخگويان مســتمریبگیر ( )70/93نســبت بــه
پاســخگويان فاقــد مســتمری ( ،)53/43از ميــزان اعتمــاد اجتماعی باالتــري برخوردارنــد؛ بنابراين
بــا توجــه بــه مقــدار  )8/38( Tو ســطح معنــاداري  ،<P 0/000فــرض  H1مبنــي بــر وجــود رابطــه
بيــن دو متغيــر پذيرفتــه ميشــود .همچنیــن میــزان همبســتگی آنهــا بــا اســتفاده از آزمــون
اتــا ســنجیده شــد .نتیجـهی بــه دســت آمــده (جــدول  ،)5از شــدت رابطـهی بــاال ( )0/74بیــن
دو متغیــر حکایــت میکند.
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جــدول شــمارهی ســه ،توزيــع فراواني پاســخگویان را در اعتمــاد اجتماعی بر حســب دریافت
یــا فقــدان مســتمری بیمـهی از کارافتادگــی تأمیــن اجتماعــی نشــان میدهــد .همانگونــه کــه
مالحظــه ميشــود؛ از بیــن  30پاســخگوی مســتمریبگیر بیمـهی ازکار افتادگــی 7 ،نفــر از آنهــا
از اعتمــاد اجتماعــی بــاال و  23نفــر از ســطح اعتمــاد اجتماعــی متوســط برخوردارنــد .در حالــی
کــه  11نفــر از پاســخگویانی کــه فاقــد ایــن بیمــه هســتند ،ســطح اعتمــاد اجتماعی پاییــن و 19
نفــر ســطح اعتمــاد متوســطی دارند.
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زن

مرد

جدول  :4بررسي رابطه بين اعتماد اجتماعی پاسخگویان و دریافت یا فقدان مستمری
بیمهی از کار افتادگی تأمین اجتماعی

اعتماد اجتماعی

انحراف
معيار

خطاي
استاندارد
ميانگين

دریافت
کنندگان

30

93/70

7/6226

7/645

غیر دریافت
کنندگان

30

53/43

8/5043

7/553

انواع

فراواني ميانگين

مقدار
T

8/38

درجه
آزادي

سطح

0/000 57/35

نتیجهگیری
ایــن تحقیــق با هدف بررســی اعتمــاد اجتماعــی پاســخگویان در دریافت و فقدان مســتمری
بیمـهی از کارافتادگــی تأمیــن اجتماعــی انجــام شــد .مســتمریبگیران از کارافتــاده ،بخشــی از
جامعــه هســتند کــه به دالیــل مختلفــی از انجــام کار بازماندهانــد و نمیتواننــد بــه کار و فعالیت
در جامعــه بپردازنــد .آنهــا در صــورت نداشــتن پشــتوانهی مالــی بــرای تأمیــن مایحتــاج زندگی،
امیــد خــود را نســبت بــه آینــده ،جامعــه و افــراد آن ،نهادهــای اجتماعــی و  ...از دســت میدهند
و اعتمــاد آنهــا نســبت بــه جامعــه ســلب میشــود ،امــا وجــود نهــاد و ســازمانهای دولتــی و
غیــر دولتــی ســبب کســب اعتمــاد اجتماعــی میشــود .ایــن نــوع از اعتمــاد ،اعتمــاد بــه نظــام
یــا سیســتم اســت کــه در ســطح جامعهشناســی بحــث میشــود و متوجــه ســاختارهای غیــر
شــخصی اســت .در اعتمــاد بــه نظــام یــا سیســتم ،در جامعـهی مــدرن الزامـاً دو ســوی فراینــد
ارتبــاط ،ارتباطگــران انســانی نیســتند ،بلکــه انســانها گاهــی بــا کنشــگران غیــر فــردی ارتباط
برقــرار میکننــد .یافتههــا و دادههــای ایــن پژوهــش بیــان میکنــد کــه نهــاد و ادارهی تأمیــن
اجتماعــی در اســتان هرمــزگان ،ســبب شــده افــراد مســتمریبگیر ازکارافتادگــی بیمـهی تأمین
اجتماعــی ،نســبت بــه عملکــرد نهادهــا وگروههــای اجتماعــی خوشبیــن شــوند و اطمینــان
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وابسته

جدول  :5بررسي تفاوت ميانگين اعتماد اجتماعی پاسخگویان در دو گروه دریافت یا فقدان مستمری بیمهی از
کار افتادگی تأمین اجتماعی

دریافت یا فقدان مستمری
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0/74

رابطهی بين اعتماد اجتماعی پاسخگویان و دریافت یا فقدان مستمری بیمهی از کار
افتادگی تأمین اجتماعی

مستقل

90

ميزان همبستگی

آزمون اتا

.100

امیرکافــی ،مهــدی (« ،)1374اعتمــاد اجتماعــی و عوامــل مؤثــر بــر آن» ،نمایــه پژوهــش،
شــمارهی  :18وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســامی.
اینگلهــارت ،رونالــد ( ،)1382تحــول فرهنگــی در جامعــه پیشــرفته صنعتــی ،ترجم ـهی مریــم
وتــر ،تهــران :کویــر.
باالخانــی ،قــادر و جواهــری ،فاطمــه (« ،)1385رســانه جمعی و اعتماد ،بررســی تأثیر رســانههای
جمعــی بــر اعتمــاد اجتماعــی (مطالعــه مــوردی شــهروندان تهرانــی)» ،مجلــه علــوم اجتماعــی،
ســال ســوم ،شــمارهی .1 - 29 :1
تا جبخــش ،کیــان ( ،)1384ســرمایه اجتماعــی ،اعتمــاد ،دموکراســی و توســعه ،افشــین خاکبــاز
و حســن پویــان ،تهــران ،شــیرازه.
خدا بندلو ،محمد ( ،)1390روزنامه کیهان ،یکشنبه  5مهر.
ریتــزر ،جــرج ( ،)1386نظریــ ه جامعهشناســی در دوران معاصــر ،ترجمــهی محســن ثالثــی،
تهــران :انتشــارات علمــی.
زتومــکا ،پیوتــر ( ،)1386نظریــه جامعهشــناختی اعتمــاد ،ترجم ـهی غالمرضــا غفــاری ،تهــران:
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منابع و مآخذ
آزا د ارمکــی ،تقــی و کمالــی ،افســانه (« ،)1383اعتمــاد ،اجتمــاع و جنســیت؛ بررســی تطبیقــی
اعتمــاد متقابــل در بیــن دو جنــس» ،جامعهشناســی ایــران ،دورهی پنجــم ،شــمارهی - 132 :2

91

Downloaded from rdch.ir at 23:05 +0430 on Wednesday July 18th 2018

یابنــد .براســاس توزيــع فراوانــي پاســخگویان در اعتمــاد اجتماعــی بــر حســب دریافت یــا فقدان
مســتمری بیمـهی از کارافتادگــی تأمیــن اجتماعــی ،طبق جدول شــمارهی ســه نشــان میدهد
کــه از مجمــوع ســی نفــر پاســخگویان  7نفــر از درجـ ه اعتمــاد بــاال 23 ،نفــر از درجــه اعتمــاد
متوســط برخوردارنــد و هیــچ فــردی در درجــه اعتماد پاییــن قرار نــدارد .در گروه دوم مســتمری
نگرفتههــای تأمیــن اجتماعــی ،در درجــه اعتمــاد اجتماعــی بــاال عــدد صفــر ،در درجــه اعتمــاد
متوســط  19و اعتمــاد پاییــن  11نفــر را نشــان میدهــد .دادههــای آمــاری اعتمــاد اجتماعــی
نشــان میدهــد کــه بیــن از کار افتادگیهــای بیمـهی تأمیــن اجتماعــی ،اعتمــاد اجتماعــی و
میــزان اعتمــاد بــه نظــام یــا سیســتم بــا مســتمریبگیران بیمـهی تأمیــن اجتماعــی رابطـهای
ی بیمـهی تأمین
وجــود دارد .ایــن فرضیــه کــه اعتمــاد اجتماعــی مســتمریبگیران ازکارافتادگـ 
اجتماعــی نســبت بــه فاقــدان مســتمری ،از ســطح باالتــری برخــوردار اســت؛ طبــق پاسـخهای
بــه دســت آمــده از پرسـشنامهها صحیــح اســت .جــدول شــمارهی  4تفــاوت قابــل توجهــی را
در ميــزان اعتمــاد اجتماعــی در بيــن پاســخگويان دو گــروه نشــان میدهــد .بــا توجــه بــه
آمــار بــه دســت آمــده از ميــزان اعتمــاد اجتماعــی در بيــن پاســخگويان دو گــروه ،پاســخگويان
مســتمریبگیر ( )70/93نســبت بــه پاســخگويان فاقــدان مســتمری ( )43/53از ميــزان اعتمــاد
اجتماعــی باالتــري برخوردارنــد؛ بنابرايــن ،بــا توجــه بــه مقــدار  )8/38( Tو ســطح معنــاداري
 ،<P 0/000فــرض  H1مبنــي بــر وجــود رابطــه بيــن دو متغيــر پذيرفتــه ميشــود .همچنیــن
میــزان همبســتگی میــان آنهــا نیــز ســنجیده شــد و نتیجـهی بــه دســت آمــده حاکی از شــدت
رابطـهی بــاال ( )0/74بیــن دو متغیــر اســت.
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شــیرازه.
علیپــور ،پرویــن؛ زاهــدی ،محمدجــواد و شــبانی ،ملیحــه (« ،)1388اعتماد و مشــارکت ،بررســی
رابطــه بیــن اعتمــاد و مشــارکت در شــهر تهــران» ،مجلــه جامعهشناســی ایــران ،دورهی دهــم،
شــمارهی .109 – 135 :2
فوکویامــا ،فرانســیس ( ،)1379پایــان نظــم؛ ســرمایه اجتماعــی و حفظ آن ،ترجمـهی غالمعباس
توســلی ،تهــران :جامعــه ایرانیان.
کلمن ،جیمز ( ،)1377بنیاد نظریههای اجتماعی ،ترجمهی منوچهر صبوری ،تهران :نی.
گیدنز ،آنتونی ( ،)1378تجدد و تشخص ،ترجمهی ناصر موفقیان ،تهران :نی.
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The Status of insurance in attracting social trust in Bandar Abbas
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Abstract
The concept of social trust develops in the process of social relationships
between individuals and organizations together. It is the main and the most
important pillar of social capital in the private and public spheres forming
the capital. Its private aspect applies to the relationship of two individuals
and its public aspect appears in trusting group, party or government or formal and non - formal organizations and social institutions. These organizations or social institutions can create relationships between individuals, and
then increase social participation and finally create social trust. This article
aims to examine the differences of the mean of respondents’ Social trust in
both groups, receiving or not receiving a pension from Social Security disability insurance in Hormozgan province. The statistical population consisted of two groups of pensioners of the Social Security Disability Insurance
in the province in years of 1391-1393 and on the one hand, non-pensioners
of the Social Security Insurance in the province. Thirty people are selected
randomly from each group as the sample. The research method is survey
and data are collected using madsyj standard questionnaire of the social trust
and for studying social relations between the two groups independent t-test
is used and their correlation is measured by using the ETA test. The findings show that pensioners of the Social Security Disability Insurance benefit
from social trust more highly than non- pensioners of the Social Security
Disability Insurance. and the obtained results indicate the severity of the
above relation (74/0) between two variables.
Keywords: social trust, Social Security, Social Security Insurance, Social Security Disability Insurance.
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