
  
  
  
  

   بیکاري در ایران رفاهی بیمهاي برنامهه چالش

  **آبادي  ،  علی شیرین*اکبر تاج مزینانی علی
  14/10/1394:                       تاریخ پذیرش18/12/1393: تاریخ دریافت

  
  چکیده

.  رفاهی بیمۀ بیکاري در ایران پرداخته استلۀ حاضر به ارزیابی کیفی برنامهمقا
هاي طرح بیمۀ بیکاري در  هش شده است، چالشمسئلۀ اصلی که سبب این پژو

شدن دریافت مقرري براي  ایران، همچون مشکالت مالی این طرح، طوالنی
شدگان، خروج کند بیکاران از صندوق بیمۀ بیکاري و دیگر مسائل  برخی از بیمه

در این پژوهش از . بوده است که نیاز به ارزیابی این طرح را ضروري ساخته بود
در این . یابی نیازمحور، فرایندمحور و پیامدمحور استفاده شده استسه نوع ارز

بگیران و نیز  راستا با استفاده از روش تحقیق کیفی و تکنیک مصاحبه با مقرري
کارشناسان بیمۀ بیکاري در دو مجموعۀ وزارت کار و سازمان تأمین اجتماعی در 

العات الزم براي پژوهش ها و اط آوري داده کنار مطالعۀ اسناد و مدارك، به جمع
آوري شده به روش تحلیل تماتیک مورد  هاي جمع سپس داده. پرداخته شد
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اصلی شناسایی ) تم( مضمون 9ها،  در خالل تحلیل داده. تحلیل قرار گرفتند
روي برنامۀ بیمۀ بیکاري در  هاي پیش ترین چالش کنندة مهم شدند که ترسیم

بر، پوشش ندادن جامع همۀ  اداري زمانفرایند : اند از کشور هستند که عبارت
ها و سوءاستفادة  واجدین شرایط، سوءاستفاده از بیمۀ بیکاري، تحمیل خواسته

کارفرمایان، نبود تعادل بین ورودي و خروجی صندوق بیمۀ بیکاري، ضعف 
اشتغال مجدد، عدم یکسانی در آمار، وابستگی رفاهی و پوشش ندادن همۀ 

 رفاهی هاي برنامه ر قالب جدول حاوي چالششده د  مضامین استخراج. نیازها
هاي نیازمحور، فرایندمحور و پیامدمحور  بیمۀ بیکاري در ایران با عنوان چالش

دلیل نداشتن نگاه ژرف به مسائل طرح بیمۀ  هاي قبلی به پژوهش. ارائه شدند
ر هاي این طرح در ایران را آشکا ترین چالش خوبی مهم اند به بیکاري نتوانسته
 از این حیث که طی بررسی یک مطالعههاي پژوهش حاضر  سازند و یافته

 .دست آمده، حائز اهمیت است ژرفانگر به

بیمۀ بیکاري، رفاه، وابستگی رفاهی، سوءاستفادة رفاهی، : مفاهیم کلیدي
  ارزیابی

  
  مسئلۀ پژوهش

 که بر هاي خاصی است در جوامع کنونی، بازارکار و اشتغال داراي شرایط و پیچیدگی
از . اثر آن نیروي کار قادر به کنترل کامل عوامل اثرگذار بر شرایط اشتغال خود نیست

که این  طوري شود، به همین رو، هر از چندگاهی نیروي کار دچار بیکاري ناخواسته می
کنند؛ و  گذاران هر کشوري آن را احساس می پدیده یکی از مخاطراتی است که سیاست

اي، نیروي انسانی یکی از عوامل اصلی تولید محسوب   جامعهکه در هر جایی از آن
یافته است که نیروي انسانی آن به سطحی از رفاه و بهزیستی  اي توسعه شود، جامعه می

وري عوامل تولید شود و الزمۀ آن اطمینان خاطري  رسیده باشد که بتواند موجب بهره
اعی که منجر به قطع یا کاهش هاي اقتصادي و اجتم است که در هنگام بروز ناهنجاري
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هایی به  ها با برنامه بر این اساس دولت. دهد شود، براي نیروي انسانی رخ می درآمد می
مایت از نیروي انسانی بنابراین با توجه به این که ح. شتابند ها می مقابله با این بحران
حمایت از  بیکاري در کشور ما براي ها است، موضوع قانون بیمه مولد برعهده دولت

 با هدف ارائۀ خدمات ویژه به مشمولین امر تهیه و تصویب 1369نیروهاي مولد از سال 
اي  شده بیکار از نظر این قانون بیمه. شده است و سهم بسزایی در تولید و صنعت دارد

 پرداخت  ماه سابقه6ون میل و اراده بیکار شده و آماده کار است و حداقل است که بد
  .ه و نیز مشمول قانون کار و تأمین اجتماعی باشدحق بیمه را داشت

و با مطالعۀ )  سال24حدود (با گذشت ربع قرن از اجراي قانون بیمۀ بیکاري 
. اسناد و مدارك و شواهد میدانی، مشکالتی در اجراي این برنامه مشاهده شده است

خروج کند ها به مسائل و مشکالت مالی این طرح و نیز  براي مثال در اخبار روزنامه
 تیر 31، کار و کارگرروزنامۀ (بیکاران از صندوق بیمۀ بیکاري اشاره شده است 

ها به مشکالت و ایرادات قانونی اشاره شده است  در برخی از پژوهش). 3 :1392
در مطالعات اکتشافی نیز به مشکالت اداري و ). 1389 و براتی، 1385پورعباس، (

شود، پی برده  النی دریافت مزایاي بیمۀ بیکاري میبروکراتیک که موجب روند نسبتاً طو
با قدري شرح این مسائل باید بگوییم مشکالت مالی این طرح یکی از . شده است

اي است،  مسائل عمده است و با توجه به این که بیمۀ بیکاري در ایران یک نظام بیمه
خروج . ل ایجاد شوداي تعاد ها و درآمدها در قالب اصول بیمه بنابراین باید بین هزینه

در واقع این طرح . کند بیکاران از صندوق بیمۀ بیکاري نیز جزء مسائل مهم برنامه است
مدت تدارك دیده شده است و ماندن زیاد بیکاران و خروج کند  هاي کوتاه براي حمایت

گذارد و از  و آرام آنان از صندوق، از یک سو بر وضعیت وخیم صندوق تاثیر سوئی می
بگیر را بر فعالیت و اشتغال مجدد کاهش  هاي بیکاران مقرري تواند انگیزه ر میسوي دیگ

براي مثال تنها منبع درآمد این . عنوان یک چالش مطرح است ایرادات قانونی نیز به. دهد
اي است که کارفرما به حساب سازمان تأمین اجتماعی واریز   درصد حق بیمه3طرح 

کتی ندارند و این ایرادات بر اجراي طرح مشکالتی کند و دولت و کارگر هیچ مشار می
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مشکالت اداري و بروکراتیک براي برخورداري . آورد از جمله مشکالت مالی به بار می
مالحظه است که براي برخی از واجدین شرایط نسبتاً  هاي قابل از مزایا نیز از چالش

وقع مزایاي بیمۀ بیکاري م دلیل دریافت نکردن به شود که این قبیل افراد به طوالنی می
ترین مشکالت و  اینها تعدادي از مهم. شوند دچار مشکالت مالی بعد از بیکاري می

ها و  ترین چالش هاي این طرح است و امید است با انجام این پژوهش از مهم چالش
  .علل آنها پرده برداریم تا براي اجراي برنامه در آینده مفید و ثمربخش واقع شود

  هدف اصلی
 دف اصلی این مقاله، دستیابی به فهم روشنی از چالش هاي مختلف موجود ه

  .در اجراي برنامه رفاهی بیمه بیکاري در کشور است
  اهداف فرعی

 کننده با مزایاي بیمۀ بیکاري بررسی تناسب بین نیازهاي بیکاران استفاده  
 بررسی علل و عوامل موثر بر مشکالت اجرایی و مالی طرح بیمۀ بیکاري  
 کنندگان مزایاي  سی پیامدهاي جانبی اجراي برنامۀ بیمۀ بیکاري بر دریافتبرر

  آن
  
  پژوهشپیشینۀ 

کننده،  بررسی آثار اقتصادي و اجتماعی مقرري بیمۀ بیکاري در زندگی کارگران استفاده
این بررسی به .  انجام داده است1377آرام در سال   اهللا سام این پژوهش را دکتر عزت

نتایج . پردازد کننده از بیمۀ بیکاري می هاي کارگر استفاده زندگی خانوادهتغییرات کیفیت 
درصد از بیکاران کیفیت زندگی  51دهد به طور کلی براي  این پژوهش نشان می

ها از بیمۀ بیکاري   درصد شاغل87 درصد بیکاران و 80خانواده بدتر شده است، 
یکاري در زندگی کارگران مورد رضایت دارند و نقش تأمین اجتماعی و مقرري بیمۀ ب

  ).1377آرام،  سام(توجه قرار گرفته است 
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بگیران بیمۀ بیکاري با توجه به نیازهاي بازار کار  بررسی نیازهاي آموزشی مقرري
شدة فنی و حرفه اي در شهر تهران، پژوهشگر در این  هاي ارائه و مقایسه با آموزش

اي موجود براي  هاي فنی و حرفه که آموزشرسد  نامۀ دانشگاهی به این نتیجه می پایان
ها  بگیران بیمۀ بیکاري از دیدگاه خود آنان مناسب نیست و نیز این قبیل آموزش مقرري

همچنین از دیدگاه . بگیر ندارد تناسبی با سن، جنسیت، تحصیالت و عالیق افراد مقرري
بگیران براي  ريها متناسب با نیازهاي آموزشی مقر گونه آموزش مربیان آموزشی، این

هاي فنی و حرفه اي  دهندة ناکارآمدي آموزش این نتایج همگی نشان. یافتن شغل نیست
  ).1387جوادي، (براي یافتن شغل است 

، این )هاي قانونی بیمۀ بیکاري در ایران چالش(مطالعه تطبیقی بیمۀ بیکاري 
کاري در ایران نامه به بررسی و تحلیل مسائل و مشکالت قانونی طرح بیمه بی پایان

پژوهشگر پس از مقایسه قوانین بیمۀ بیکاري در ایران و چند کشور دیگر . پرداخته است
  :به نتایج زیر می رسد

 آرمانگرایی این طرح و نادیده گرفتن واقعیات اقتصادي و اجتماعی جامعه 

 هاي قانونی، از جمله کم بودن مدت پرداخت حداقل  وجود ابهامات و چالش
د وجود رویکرد مناسب در زمینۀ تخلفات و جریمه متخلفان و اعمال حق بیمه، نبو

 ).1385پورعباس، (شود  نکردن مدیریت واحد که سبب بروز مشکالتی در اجرا می

  
نامۀ دانشگاهی به  این پایاننقش قانون بیمۀ بیکاري در تحقق عدالت اجتماعی، 
 بحث شده پژوهش در این .بررسی رابطۀ بیمۀ بیکاري با عدالت اجتماعی پرداخته است

است که الزمۀ تحقق عدالت اجتماعی، حمایت از افراد جامعه در برابر مخاطراتی است 
در این رابطه نظام حقوقی کشورمان صرفاً کارگران . آید که در طول زندگی پیش می

توان نتیجه گرفت  رو می ازاین. شاغل، آن هم تا حدودي را مورد حمایت قرار داده است
م بیمۀ بیکاري کشورمان از جنبه حمایت از کارگران غیرشاغل با مقتضیات که نظا

  ).1389براتی، (عدالت اجتماعی سازگار نیست 
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ها در رابطه با طرح بیمۀ بیکاري در ایران  با بررسی و تمرکزي که در این پژوهش
هاي  خوبی چالش  حاضر نتوانسته است بههاي پژوهشیک از  داشتیم، دریافتیم که هیچ

یک مشخصاً به ارزیابی  مختلف موجود در اجراي این طرح را آشکار سازند و نیز هیچ
 حاضر با کاربرد رویکرد کیفی و اکتشافی مشخصاً پژوهشو . این طرح نپرداخته است

  .به ارزیابی این طرح پرداخته و از این نظر حائز اهمیت است
  

   مفهومیچارچوب 
نوع ارزیابی با عنوان ارزیابی نیازمحور، در این مقاله کوشش شده است تا از سه 

هاي رفاه  ها و سیاست فرایندمحور و پیامدمحور که به طور معمول در ارزیابی برنامه
هاي مورد استفاده نیز هر کدام ناظر و  اجتماعی کاربرد دارند، استفاده شود و نظریه

  .گیرند متمرکز بر آنهاست که در ادامه مورد بحث و بررسی قرار می
  

  1ارزیابی نیازمحور
شود که استحقاق افراد را براي  در یک تعریف، ارزیابی نیازمحور به اصولی گفته می

دهد  دریافت خدمات رفاهی براساس تعریف عینی از نیازهاي آنها مورد ارزیابی قرار می
به بیانی دیگر، در ارزیابی نیازمحور در پی آن هستیم تا ). 426: 1385بلیک مور، (

شود، متناسب با نیازهاي آنان است  نفعان می یم آیا خدماتی که تحویل ذيتشخیص ده
  یا خیر؟

اي که در ارزیابی نیازمحور مورد استفاده واقع شده است، نظریۀ  اولین نظریه
مراتب نیازها را   سلسله1954 آبراهام مازلو در سال . است2مراتب نیازهاي مازلو سلسله

 نیازهاي فیزیولوژیکی و جسمانی قرار دارند که بقاي ترین مرتبه، در پایین. مطرح کرد

                                                
1. Need-based evaluation 
2. Maslow's hierachy of needs theory 
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پس از آن نیازهایی است که به ایمنی و تأمین . انسان مشروط به برآورده شدن آنهاست
رسیم که به مناسبات ما با  سپس به نیازهایی می. شود جسمانی و مادي مربوط می

 و در رأس  استسپس، نیاز به احترام و محترم شمرده شدن . دیگران ارتباط دارد
مازلو معتقد بود که به مجرد . مراتب، نیاز به خالقیت و اثبات خویشتن قرار دارد سلسله

یابد  مراتب نیازها اهمیت می برآورده شدن یک سطح از نیازها، سطحی دیگر از سلسله
  ).197: 1383فیتزپتریک، (

براساس . ت اس1دومین نظریۀ مورد استفاده در این بخش، رویکرد نیازهاي اساسی
این رویکرد، هر فردي، حق داشتن یک زندگی مناسب حداقلی را دارد و این هدف 

مندي از نیازهاي اساسی شناخته  بهره. باید نسبت به اهداف دیگر در اولویت باشد
اي مانند تغذیه، خدمات بهداشتی و درمانی، آموزشی و مسکن حداقلی،  شده
این رویکرد، براساس همین اصل . ن هستندهاي زندگی انسا نیازهاي دیگر جنبه پیش

گیرد که مبتنی بر این  نیافته درنظر می اخالقی، یک فلسفۀ سیاسی را براي جوامع توسعه
برخوردار دخالت کند  هاي کم اندیشه است که دولت باید در رفاه و معیشت گروه

رو استفاده مراتب نیازهاي مازلو را از آن  نظریۀ سلسله). 22: 1388غفاري و امیدي، (
ایم که دریابیم مزایاي بیمۀ بیکاري تا چه حد نیازهاي ضروري و فیزیولوژیک و در  کرده

رویکرد نیازهاي اساسی را نیز . سازد مرتبۀ بعد، نیازهاي ایمنی و امنیتی را مرتفع می
ایم که دریابیم آیا مزایاي بیمۀ بیکاري توانسته است یک  بدین جهت استفاده کرده

  ب حداقلی را براي مشموالن خود مهیا سازد یا خیر؟زندگی مناس
  

                                                
1. Basic needs approach 
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  1ارزیابی فرایندمحور
ارزیابی فرایندمحور بر رویکرد برنامه به ارائۀ خدمات و همچنین بر چگونگی مدیریت 

مند به  ارزیابی فرایندمحور، عالقه. و سازماندهی برنامه بر عملیات معمولش تمرکز دارد
کند  ور خالصه، ارزیابی فرایندمحور، تحقیق و بررسی میط به. نتیجۀ نهایی برنامه نیست

شود و چه سازوکارهاي مدیریتی  نفعان تحویل داده می که چگونه خدمات برنامه به ذي
). 835: 1389گرینل و آندرو، (درون برنامه براي حمایت از این خدمات وجود دارد 

این .  در مدیریت است2نظریۀ مورد استفاده در ارزیابی فرایندمحور،  نظریۀ سیستم
نظریه یکی از نظریات جدید در مباحث مدیریتی است که توانسته در سالیان اخیر به 

  . تحلیل مسائل سازمانی کمک فراوانی کند
یافته در  منزله یک کل نظام نظریۀ سیستمی مبتنی بر این تفکر است که سازمان را به

براي حل مسائل و اتخاذ تصمیم ها  نظر گرفته و براساس این نظریه از تحلیل داده
تر  بیش) تئوري سیستم(رویکرد سیستمی ). 145: 1387سید جوادین، (شود  استفاده می

از آن که به تنهایی یک نظام علمی باشد، یک طرز تفکر، یک روش و یک رویکرد 
کار  ها، توسعه و تحوالت مشخص به است که در بررسی و تحلیل رویدادها، وضعیت

که در » سیستمی«عنوان   هدف چنین رویکردي تجزیه و تحلیل واحدها به.شود برده می
آنها رویدادهاي مدیریتی در جریان است، بررسی روابط میان واحدها و رویدادهاي 
مدیریتی و ماهیت این روابط، پژوهش دربارة آثار توسعه و تحوالت در یک واحد 

 رویدادهاي مدیریتی طور خالصه پژوهش و بررسی خاص روي واحدهاي دیگر و به
این ) رویکرد(یک طرز نگرش . در رابطه با وقایع دیگر و شرایط محیطی بیرونی است

دهد، چارچوبی را  هاي مدیریتی را تشکیل می چنین براي هماهنگی که بنیان فعالیت
در داخل سیستم و خارج (دهندة عوامل داخلی و خارجی  سازد که نشان فراهم می

                                                
1. Process-based evaluation 
2. System theory 
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: 1385امیرکبیري، (رویدادهاي مدیریتی مشخص و الزم است در رابطه با ) سیستم
190.(  

طور که بیان شدن، کل یک فرایند را براي تحلیل مسائل در  نظریۀ سیستمی، همان
در ارزیابی . گیرد و روابط اجزا باید با یکدیگر هماهنگ و یکپارچه باشد نظر می

ها اجرا  گر، فرایندي که برنامهعبارت دی به. توان چنین رویکردي داشت ها نیز می برنامه
عنوان یک کل در نظر گرفته شوند و روابط اجزا و اصل هماهنگی در  شوند، باید به می

پس هر رخدادي که در هر یک از اجزاي . میان آنها در تحلیل مسائل، بسیار مهم است
 نگاه گذارد،بنابراین داشتن دهد در همۀ اجزاي دیگر برنامه نیز اثر می برنامه روي می

تواند در حل مسائل و بهبود روابط میان اجزا در کل فرایند یک برنامه  سیستمی می
  .سودمند باشد

عنوان یک کل و سیستم  این نظریه به این دلیل استفاده شده است که سازمان را به
دهندة آن و نیز  براي درك و شناخت این کل، شناخت اجزا و عناصر تشکیل. نگرد می

در این کل هر جزء بدون اجزاي . ي میان اجزا و عناصر ضروري استها عناصر و کنش
تواند به طور مؤثر عمل کند و هر تغییر و رخدادي که در یک قسمت اتفاق  دیگر نمی

از اصول مهم نظریۀ سیستمی . شود افتد، در کل سازمان و محیط آن مؤثر واقع می می
بنابراین و با توجه، . ن حاکم باشداصل هماهنگی است که باید میان اجزا و روابط سازما

خواهیم در راستاي تحلیل مسائل و مشکالت سازمانی برنامۀ بیمۀ  به این نظریه ما می
هاي مالی این برنامه و هم مشکالت بروکراتیک و اداري در راه  بیکاري از جمله چالش

 از این شوند، بندي می عنوان مسائل فرایندي طبقه دست آوردن مزایاي بیمۀ که به به
تواند در حل مسائل و بهبود روابط  پس داشتن نگاه سیستمی می. نظریه استفاده کنیم

  .میان اجزا در کل فرایند یک برنامه سودمند باشد
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  1ارزیابی پیامدمحور
کنندگان برنامه برجاي  رود برنامه روي دریافت پیامدها آثاري هستند که انتظار می

حور، معموالً الزم است پیامدهاي مزایا دقیقاً شناسایی در ارزیابی پیامدم. گذاشته باشد
شود که پیامدها  از این تعریف استنباط می). 289: 1391الکاك و همکاران، (شوند 

با توجه به این که ما در این پژوهش، در پی . توانند هم مثبت و هم منفی باشند می
کنندگان خدمات این  یافتبررسی و مطالعۀ پیامدهاي جانبی برنامۀ بیمۀ بیکاري بر در

  .برنامه هستیم، بنابراین، پیامدهاي منفی در این پژوهش مهم هستند
 رویکرد 2نظریۀ مورد استفاده در ارزیابی پیامدمحور، بحث فرهنگ وابستگی

یکی از موضوعات اخالقی که رویکرد نئولیبرالیسم آن را در مباحث . است نئولیبرالیسم
 موضوع فرهنگ وابستگی است که یکی از محورهاي انتقادي خود قرار داده است،

ها هر چقدر  به اعتقاد نئولیبرال. پژوهش ما نیز همین موضوع فرهنگ وابستگی است
تر کمک کند و خدمات برایشان فراهم کند، آنها  ها بیش دولت به برخی از افراد یا گروه

که آنها  تاجایی. شود میکنند و نهایتاً به وابستگی آنها منجر  تر به خودشان کمک می کم
این وضعیت با عنوان . دست آوردن چیزي سعی و تالش کنند خواهند براي به حتی نمی

درآمد و استمرار فقر  شود که با رشد طبقۀ اجتماعی کم شناخته می» فرهنگ وابستگی«
کند که تنها روش  پیشنهاد می) نئولیبرال(رویکرد راست جدید . پیوند خورده است

 گسترش فقر، جلوگیري از رشد فرهنگ وابستگی است و این امر زمانی کاهش رشد و
هاي مراقبتی و حمایتی  شود که دولت از تهیه و ارائۀ خدمات و مساعدت پذیر می امکان

هاي دولتی  دهند با تکیه بر کمک به افرادي که توانایی کار کردن دارند، اما ترجیح می
 اگر بنا باشد که فقرا و افراد ضعیف .)Moore, 2002: 22(زندگی کنند، خودداري کند 

از فرهنگ وابستگی رهایی یابند و وارد دنیاي پرخطر  اقتصادي شوند، باید نقش بازار 

                                                
1. Outcome-based evaluation 
2. Dependency culture 
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هاي فرهنگ تولیدي و اقتصادي ترویج یابد  آزاد در این میان افزایش یافته و ارزش
)Sen, 1973: 81.(  

یکی از مخاطرات و پیامدهاي جانبی عنوان  کنندگان مزایا غالباً به وابستگی استفاده
شدت  شود که در این میان رویکرد نئولیبرالیسم به هاي اجتماعی درنظر گرفته می سیاست

گونۀ بسیار  شکل فراگیر و نه به از این وضعیت انتقاد کرده و معتقد است اگر مزایا به
هی افراد هدفمند و گزینشی به افراد تحویل داده شود، در نهایت سبب وابستگی رفا

خواهد شد و دولت به یک دولت پدرساالر تبدیل خواهد شد و این وضعیت سبب 
رواج تنبلی و زدوده شدن فرهنگ تولیدي و سلب مسئولیت اجتماعی خواهد شد و 

  .هاي زیادي را به دولت تحمیل خواهد کرد همچنین هزینه
مسئولیتی  ها سبب وابستگی و بی یکی از انواع خدماتی که به باور نئولیبرال

منتقدان . هاي بیکاري است کنندگان این نوع خدمات است، مربوط به مقرري دریافت
ها، سبب کاهش انگیزة کار و تالش در افراد بیکار  گونه مقرري کنند که این اشاره می

دهد که مسئولیت  بگیر شده و این نوع خدمات، افرادي سربار جامعه پرورش می مقرري
ها، وابستگی رفاهی و  طورکلی، از نظر نئولیبرال به. گیرند عهده نمیتأمین رفاه خود را بر

کنندة این گونه  زدوده شدن فرهنگ کار و تولید، از جمله پیامدهاي منفی و نگران
هاي رفاهی و اضافه  تواند بر اثرگذاري و کارآمدي برنامه هاي رفاهی است که می کمک

  .شدن بر مشکالت دیگر اثر بگذارد
  

 روش پژوهش
. ها استفاده شده است در این پژوهش از رویکرد کیفی براي گردآوري و تحلیل داده

هاي میدانی  اي و مطالعۀ اسناد و مدارك و هم از داده هاي کتابخانه بدین سبب هم از داده
بگیران و افراد در حال  هاي میدانی از دو گروه مقرري آوري داده براي جمع. استفاده شده

ۀ بیکاري و نیز کارشناسان بیمۀ بیکاري در سازمان تأمین اجتماعی و دریافت مقرري بیم
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روش . وزارت کار و امور اجتماعی و واحدهاي تابعۀ آنها تحقیق به عمل آمده است
که با مراجعه  بدین صورت.  بوده استگیري اتفاقی گیري گروه اول، روش نمونه نمونه

افرادي که در حال طی مراحل دریافت بگیران و  به ادارات کار شهر تهران، از مقرري
گیري از  گیري صورت گرفت و نمونه مقرري بیمۀ بیکاري بودند، به طور اتفاقی نمونه

که پس از مراجعه به  بدین صورت.  انجام گرفتصورت گلوله برفی گروه دوم نیز به
 او از وزارت کار و سازمان تأمین اجتماعی و مصاحبه با یکی از کارشناسان، به پیشنهاد

هاي  تکنیک مورد استفاده براي گردآوري داده. عمل آمد دیگر کارشناسان نیز تحقیق به
 نفر 34تعداد نمونۀ انتخابی نیز براي گروه اول، . یافته بود ساخت میدانی نیز مصاحبۀ نیمه

جا ادامه یافت که  گیري از افراد ذکر شده تا آن نمونه.  نفر بود12و گروه دوم 
اشباع نظري معیاري است براي تعیین تعداد .  اشباع نظري دست یافتندپژوهشگران به

دهد که پاسخ به  ها را ادامه می ها که براساس آن پژوهشگر تا جایی مصاحبه نمونه
ها  هاي جدیدي در فرایند گردآوري داده هاي عمده پژوهش اشباع شده یا داده پرسش

 )مضمونی (ز روش تحلیل تماتیکهاي میدانی نیز ا براي تحلیل داده. تولید نشود
هاي کیفی است  هاي تحلیل داده ترین و پرکابردترین روش استفاده شد که از متعارف

تحلیل تماتیک عبارت است از تحلیل مبتنی بر استقراي ). 175:1389محمدپور، (
اي و  داده ها و الگویابی درون بندي داده تحلیلی که طی آن پژوهشگر از طریق طبقه

به بیان دیگر، تحلیل تماتیک . یابد شناسی تحلیلی دست می اي به یک سنخ ادهد برون
. گویند ها چه می ها با این هدف که  داده عبارت است از عمل کدگذاري و تحلیل داده

دست آمد،  ها به که الگویی از داده زمانی. هاست این نوع تحلیل به دنبال الگویابی در داده
). 333ـ334: 1391محمدپور و همکاران، (صورت گیرد باید حمایت موضوعی از آن 

گیري اتفاقی و گلوله برفی با  طورکه گفته شد، با استفاده از نمونه در این پژوهش، همان

                                                
1. Accident sampling 
2. Snowball sampling 
3. Thematic analysis 
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شده به مرحلۀ اشباع نظري  هاي گردآوري عمل آمد و داده  نفر از مطلعان مصاحبه به46
) مضمونی(ماتیک شده، به روش تحلیل ت هاي گردآوري سپس داده. دست یافت

سپس . هاي عمده استخراج شدند بندي و مقوله بندي، سازماندهی و مقوله دسته
اي تفسیر و در نهایت  اي و مشاهده هاي مصاحبه شده با استناد به داده هاي استخراج مقوله

  .هاي نیازمحور، فرایندمحور و پیامدمحور ارائه شدند در قالب چالش
  

  هاي پژوهش یافته
بگیران و افرادي که در حال طی مراحل   نفر از مقرري34بۀ عمیق با پس از مصاح

 نفر از کارشناسان بیمۀ بیکاري در دو 12دریافت مقرري بیمۀ بیکاري بودند و نیز 
هاي  مجموعۀ وزارت کار و امور اجتماعی و سازمان تأمین اجتماعی و تحلیل داده

پوشش ندادن همۀ : اند از  مقولۀ عمده استخراج شدند که عبارت9شده،  گردآوري
بر، پوشش ندادن جامع همۀ واجدین شرایط، تحمیل  نیازها، فرایند اداري زمان

ها و سوء استفادة کارفرمایان، نبودن تعادل بین ورودي و خروجی صندوق بیمۀ  خواسته
بیکاري، ضعف اشتغال مجدد، سوء استفاده از بیمۀ بیکاري، عدم یکسانی در آمار و 

شده با استناد به  حال به توصیف و تحلیل مضامین عمدة استخراج. هیوابستگی رفا
  . پردازیم هاي اسنادي می هاي صورت گرفته و نیز داده برخی از مصاحبه

  
  بر فرایند اداري زمان

برخی . بر بود ها، مضمون فرایند اداري زمان اولین مضمون پدیدار شده از خالل مصاحبه
که از زمان بیکار شدن تا برقراري مقرري بیمۀ بیکاري، بگیران ادعا داشتند  از مقرري

 و حتی چندین ماه تا برقراري 4 تا  3اند و  دچار مشکالت اداري و بروکراتیک شده
اما کارشناسان بر این باور بودند که این فرایندها . مقرري بیمۀ بیکاري زمان برده است

بر شدن  ترین دالیل زمان مهم. برسددار  باید طبق روال قانونی به پیش برود تا حق به حق
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فرایند نسبتاً : فرایند برقراري مقرري بیمۀ بیکاري، طبق نظر کارشناسان عبارت است از
هاي حل اختالف کار و نیروي انسانی،  بر تشخیص بیکاري غیرارادي، کمبود هیأت زمان

کوتاهی اي و نیز گاهی اوقات  نبودن وجود سیستم مکانیزه براي تجمیع سوابق بیمه
بر شدن برقراري مقرري بیمۀ  آوري سوابق نیز در زمان شده در جمع خود فرد بیمه

باید توجه داشت که در تدوین و اجراي یک برنامۀ رفاهی، به . بیکاري تأثیرگذار است
دلیل  جا به ویژه در این نفعان به خدمات توجه ویژه داشت، به دسترسی سریع و آسان ذي

  . دچار مشکالت اقتصادي استبیکاري غیرارادي، فرد
بگیران در پاسخ به این پرسش که از زمان بیکار شدن تا برقراري  یکی از مقرري

 :گوید اید، می حقوق بیکاري چه مسائل و مشکالتی به لحاظ اداري داشته

ور ببر، اینو جمع  ور بیار از این سه ماه دوندگی، پرونده رو از اون«
  ). ساله35آقا، متأهل و (» ...کن کن، نمیدونم این چیزا رو جمع 

  :گوید بگیران در این زمینه می یکی دیگر از مقرري
تر از همه عرض کنم تو خود ادارة کار یه خرده کاغذبازیاش  بیش«

نامه نمیدونم  سري تشکیل پرونده میفرستن مثالً من اجاره زیاده، یعنی یک
آقا، متأهل و (» همدرك تحصیلی که میدونم اصالً ربطی به ادارة کار ندار

  ). ساله34
دلیل پرداخت نشدن حق بیمه، دو ماه آخر  بگیران که به یکی دیگر از مقرري

  :گوید اشتغال قبل از بیکاري چندین ماه دوندگی داشته، در این رابطه می
آقا، متأهل و (» .تقریباً من هشت ماه دویدم هشت نه ماه دویدم«

  ). ساله57
یند برقراري مقرري بیمۀ بیکاري این قبیل افراد طور که مشخص است، فرا همان

که دچار  دلیل این مدت شده است و این گونه افراد به عللی که برشمردیم طوالنی به
موقع به مقرري بیمۀ بیکاري  اند به اند، نتوانسته ارادي شده بیکاري نابهنگام و غیر

  .شود شان افزوده می دسترسی داشته باشند و بر مشکالت اقتصادي
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  پوشش ندادن جامع همۀ واجدین شرایط
ها، مضمون پوشش ندادن جامع بیمۀ  پدیدارشده از تحلیل مصاحبه) تم(دومین مضمون 

برخی از واجدین شرایط از دریافت مقرري . بیکاري براي تمامی واجدین شرایط بود
 .شوند بیمۀ بیکاري و برخی نیز در حین دریافت آن از باقی مدت استفاده محروم می

ناآگاهی مشمول از بیمۀ بیکاري و مراجعه : ترین علل این مسئله عبارت است از مهم
نکردن در مهلت قانونی، پرداخت نکردن حق بیمۀ بیکاري از طرف کارفرما، همکاري 
نکردن کارفرما در ارائۀ مدارك کارگران بیکارشده براي برقراري مقرري بیکاري، 

کننده از  تغال و بیکاري متقاضیان و افراد استفادهناآگاهی و نظارت صحیح بازرسان از اش
موقع در حضور و غیاب ادارة کار که باید همۀ  مقرري بیکاري، حضور نداشتن به

شده در ادارة کار حضور یابند و اعالم  بگیران و متقاضیان در روزهاي تعیین مقرري
نگرفتن مقرري بیمۀ بیکاري کنند که البته به جز مورد اول، این دالیل به معناي تعلق 

مدت شود  دلیل فرایند شکایت و رسیدگی که ممکن است طوالنی بیکاري نیست، اما به
و اجبار به حضور فرد در جلسات بررسی و شکایت که ممکن است فرد نتواند مراحل 
رسیدگی را دنبال کند و به معناي انصراف تلقی شده و در نتیجه محرومیت از بیمۀ 

  .شته باشدبیکاري را در پی دا
بگیران دربارة از دست رفتن مقرري بیمۀ بیکاري همسرش چنین  یکی از مقرري

  :گوید می
من خانمم چند سال حق . خانم بنده این مشکل برایش پیش اومد«

بعد از دوران بارداري . بیمه پرداخت کرده بود، بعد دوران بارداریش بود
گه گفتن آقا که مراجعه کرد دی بعد از این. شیش ماه خونه نشست

دیگه هم نتونست از بیمۀ بیکاریش . خوایم دیگه ما نیرو گرفتیم نمی
  ). ساله34آقا، متأهل و (» استفاده کنه
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شود برخی از واجدین شرایط از دریافت  درواقع، یکی از دالیلی که سبب می
  . مقرري بیمۀ بیکاري محروم شوند، ناآگاهی و مراجعه نکردن در مهلت قانونی است

از طرف ) برگه عدم نیاز(بگیران در رابطه با ارائه ندادن مدارك  از مقرريیکی 
  :گوید کارفرما و محروم شدن برخی از بیمۀ بیکاري می

که برگۀ عدم نیازو  خاطر این خیلی از دوستام بودن که همون به«
تر فرصت نداري از موقعی که بیکار میشی  بهشون نداده بودن، یه ماه بیش

یکی . خیال شدن بگی اون یه ماهه کاغذو به اینا نداده بودن بیبیاي به اینا 
از اونا کلی سابقه کار داشت دو سال و نیم بهش بیمۀ بیکاري میدادن 

  .» عدم نیاز از حقوق بیکاري محروم شد خاطر نداشتن برگ به
  

  ها و سوء استفادة کارفرمایان تحمیل خواسته
بگیران و کارشناسان پدیدار شد،   مقرريکه از خالل مصاحبه با) تم(سومین مضمونی 

برخی از . استفادة کارفرمایان از کارگران است ها و سوء مضمون تحمیل خواسته
کارفرمایان بخش خصوصی و گاهی برخی از واحدهاي دولتی و عمدتاً واحدهاي 

استفاده و  انحاء گوناگون از پرسنل و کارگران خود سوء کوچک تولیدي و خدماتی به
که چگونه از  درمورد بیمۀ بیکاري و این. کنند هاي خود را به آنها تحمیل می خواسته

. گیرد هاي مختلفی صورت می کنند عمدتاً در حالت استفاده می پرسنل خود سوء
توان  تر از این میزان نمی پرداخت حداقل حق بیمۀ پرداختی بابت بیمۀ بیکاري که کم

تر  تبع آن دریافت حقوق کم  درآمد ندارد و بهحق بیمه پرداخت کرد و این که تناسبی با
بیمۀ بیکاري در زمان بیکار شدن و همچنین گاهی اوقات حتی پرداخت نکردن حق 

کنند و  هایی است که کارفرمایان از پرسنل خود سوءاستفاده می بیمۀ بیکاري از روش
در .  استبندي مشاغل البته روش عمدة دیگر سوءاستفادة کارفرمایان، در موضوع طبقه

هاي شغلی با درآمد باال را در کارگاه خود به  این مورد، برخی از کارفرمایان، گروه
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تري را  کنند، تا بدین طریق هم حقوق و هم حق بیمۀ پایین بندي می تر طبقه سطوح پایین
 .نیز بپردازند

 :گوید بگیران در این رابطه می یکی دیگر از مقرري

کنه؟ تمام  فرماها میاد چی کار میهمه چیز به نفع خودشونه، کار«
دونه که این حداقل  بیمه هم می. کنه ها رو حداقل واریز می حق بیمه

» بره کنه؛ کارفرما رو زیر سوال نمی حقوق این نیست، هیچ دخالتی نمی
  ). ساله51آقا، متأهل و (

بگیران در رابطه با پرداخت نکردن حق بیمۀ بیکاري از طرف  یکی از مقرري
  :گوید ز کارفرمایان میبرخی ا

تنها بیمه  کنه، نه زنه کسی رو بیمه نمی االن طرف یه شرکت می«
کنه که خودش بره خودشو  کنه، حق بیمه هم به خودش پرداخت نمی نمی

آقا، (» کنن من االن ده تا شرکت سراغ دارم که این کارو می. بیمه کنه
  ). ساله32متأهل و 

ري در مجموعۀ سازمان تأمین اجتماعی معتقد      یکی از کارشناسان بیمۀ بیکا
است که سازمان اطالع دقیق و کافی از میزان حق بیمۀ بیکاري واریز شده از طرف 

تواند از این موضوع اطالع پیدا  کارفرما را در اختیار ندارد و تنها درصورتی سازمان می
شدگان   اتفاق بیمهکه اکثریت قریب به جایی و از آن. شده شکایت کند کند که خود بیمه

دالیلی مانند از دست دادن شغل، مشروط بودن واریز حداقل حق بیمه در قرارداد،  به
عالقگی به پیگیري موضوع، ناآگاهی از آن و دالیل دیگر، هیچ اقدامی  میلی و بی بی

 . کنند براي شکایت از کارفرماي خود نمی

قوق و مزایاي طورکلی سازمان تأمین اجتماعی اطالع دقیقی از ح به«
گوید حق بیمۀ واقعی کارگر را  قانون به کارفرما می. فرد در اختیار ندارد

دهند  بگیرد و به سازمان اعالم کند، خیلی از کارفرماها مبلغ واقعی را نمی
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توانیم این امر را  کنند و بنابراین ما نمی ها را واریز نمی و برخی از ماه
  .»شکایت کندشده  تشخیص بدهیم، مگر این که بیمه

     تفسیر این سخن بدین معناست که نداشتن نظارت و اجبار بر کارفرمایان به 
چنینی را براي کارفرماها فراهم  هاي این پرداخت حق بیمۀ واقعی، زمینۀ سوءاستفاده

  . سازد می
  

 سوءاستفاده از بیمۀ بیکاري 
ءاستفاده از بیمۀ ها، مضمون سو شده از تحلیل مصاحبه یافته) تم(چهارمین مضمون 

هاي مختلف از بیمۀ بیکاري سوءاستفاده  انحاء و روش بسیاري از افراد به. بیکاري است
با وجود مراحل سخت قانونی براي دریافت مزایاي بیمۀ بیکاري، اما . کنند می

هایی که ممکن است برخی از افراد از آن  روش. سوءاستفاده همچنان وجود دارد
تبانی کارگر با کارفرما شامل اعالم نکردن اشتغال و : اند از رتسوءاستفاده کنند، عبا

اطالعی ادارة کار و سازمان تأمین اجتماعی از این موضوع، اعالم اشتغال و  درنتیجه بی
کاري براي برقراري مقرري بیمۀ بیکاري و واریز  ویژه در مشاغل پیمان اخراج صوري به

رآمد واقعی نیست و پس از بیکاري، از تر از معمول که متناسب با د حق بیمۀ بیش
استفاده ارائۀ عذر موجه صوري،  شوند و روش دیگر سوء تري برخوردار می مقرري بیش

مانند گواهی پزشک صوري پس از مهلت یک ماهۀ اعالم بیکاري که طبق قانون، تا سه 
  .ماه ارائۀ عذر موجه قابل قبول است

نظر شما افرادي وجود  ش که آیا بهبگیران در پاسخ به این پرس یکی از مقرري
 :گوید نحوي در گرفتن مزایاي بیمۀ بیکاري سوءاستفاده کنند، می دارند که به

کنن میگن که ما رو بیمه  بله، کسایی هستن که میرن جایی کار می«
آقا، متأهل و (» کنن نکن، همزمان میان از بیمۀ بیکاریشون هم استفاده می

  ). ساله34
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توان از بیمۀ بیکاري  معتقد است که با اعالم نکردن اشتغال، میبگیر  این مقرري
  :سوءاستفاده کرد

شه که  که شما برات بیمه رد نشه، ادارة بیمه متوجه نمی تا زمانی«
شده بالفاصله متوجه  که بیمه رد می محض این کنی ولی به شما کار می

  .»کنی شن که شما جایی کار می می
  : گوید اري در مجموعۀ وزارت کار در این رابطه مییکی از کارشناسان بیمۀ بیک

گونه موارد بسیار زیاد وجود دارد، برخی از افرد  بله از این«
مثالً احتمال دارد که . کنند نحوي از مقرري بیکاري سوءاستفاده می به

جا کار کند و از بیمۀ بیکاري هم  طرف با کارفرما تبانی کند و در همان
که جایی کار کند و بگوید من را بیمه نکن و  یا این. استفاده کند

  .»راحتی بتواند از مقرري بیمۀ بیکاري هم استفاده کند به
  

  نبودن تعادل بین ورودي و خروجی صندوق بیمۀ بیکاري
ها، مضمون نبودن تعادل بین ورودي و  پنجمین مضمون پدیدارشده از خالل تحلیل داده

 طول یک دهۀ اخیر بین درآمدها و در. خروجی صندوق بیمۀ بیکاري بوده است
اگرچه براساس . شود هاي صندوق بیمۀ بیکاري، نبودن تعادل و توازن مشاهده می هزینه

عنوان تنها منبع درآمد صندوق است، اما   درصد حق بیمۀ بیکاري به3قانون، تنها 
عللی که . دهد هاي صندوق را نمی شود که این مقدار دیگر کفاف هزینه مشاهده می

مشکالت اقتصادي واحدهاي تولیدي و : اند از وجب این مسئله شده است عبارتم
زا،  دنبال آن افزایش تعداد بیکاران، تدوین و اجراي برخی از قوانین مشکل خدماتی و به

مانند قانون اجراي بخشی از مقررات تسهیل بازسازي و نوسازي صنایع کشور که 
نی از جمله محدود بودن درآمدهاي ایرادات قانو. موجب بیکارشدن بسیاري شد

 درصد حق بیمۀ بیکاري، تضمین پرداخت حداقل مقرري برابر با حداقل 3صندوق به 
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حقوق و تناسب نداشتن میزان سابقۀ حق بیمه با مدت استفاده از مقرري، اجرایی نشدن 
هاي اشتغال مجدد از سوي دولت، پرداخت نکردن حق بیمۀ واقعی از طرف  طرح

همۀ این علل موجب کسري منابع .  کارفرمایان و سوءاستفاده از بیمۀ بیکاريبسیاري از
  .مالی صندوق بیمۀ بیکاري شده است

در همین رابطه یکی از کارشناسان بیمۀ بیکاري درمجموعۀ سازمان تأمین 
 :اجتماعی معتقد است

از جمله علل کسري منابع مالی صندوق بیمه بیکاري، افزایش «
دالیل مختلف از جمله رکود بازار کار در کشور  ت بهتعداد بیکاران اس

  .»ها و واحدهاي تولیدي است ها، رواج قرارداد کار در کارگاه و تحریم
در همین زمینه یکی از کارشناسان بیمه بیکاري در مجموعه وزارت کار 

  :معتقد است
ها و  از دالیل کسري منابع مالی صندوق بیمۀ بیکاري، اخراج«

ها و بیکار شدن خیلی زیاد کارگران است که باعث  گاهتعطیل شدن کار
شود بسیاري از افراد بیکارشده به صندوق بیمۀ بیکاري معرفی شوند  می

  .»و بتوانند مقرري بیکاري دریافت کنند
  

  غال مجددتضعف اش
ها، مضمون ضعف اشتغال مجدد بیکاران  شده از تحلیل داده ششمین مضمون یافته
کننده از بیمۀ بیکاري در یافتن شغل و  بیکاران استفاده. ستمشمول بیمۀ بیکاري ا

: اند از اند، عبارت عواملی که موجب این پدیده شده. اشتغال مجدد دچار مشکل هستند
علت  بگیران در یافتن شغل، ضعف مراکز کاریابی  به باالتر رفتن توقعات مقرري

بگیران و اخذ مبالغ  مشکالت اقتصادي و گاهی سوءاستفادة این مراکز از مقرري
غیرقانونی براي معرفی نکردن فرد بیکار به ادارت کار مبنی بر نپذیرفتن شغل پیشنهادي 
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بگیر صورت  علت نبودن ضابطۀ دقیق در معرفی شغل به فرد مقرري که این پدیده به
اي است که به بیکاران  هاي فنی و حرفه از عوامل دیگر، ضعف آموزش. گیرد می

بگیران نیست و نیز اجرایی  شود و مناسب حال مقرري وزش داده میبگیر آم مقرري
هاي اشتغال مجدد از سوي دولت که همۀ این عوامل سبب ضعف اشتغال  نشدن طرح

  .بگیران شده است مجدد مقرري
یکی از عوامل مهمی که سبب ضعف مراکز کاریابی در اشتغال مجدد 

 بازار کار است که در حالت بگیران شده است، وضعیت اقتصادي جامعه و مقرري
در این . نامساعدي قرار دارد و بین عرضه و تقاضاي نیروي کار تناسب وجود ندارد

  :گوید رابطه یکی از کارشناسان بیمۀ بیکاري در مجموعۀ وزارت کار می
علت وضعیت بد اقتصادي جامعه و اشتغال است که  ها به کاریابی«

شتغال و بازار کار در جامعه اگر وضعیت ا. این چنین وضعیتی دارند
بگیران  ها در امر اشتغال مجدد مقرري خوب باشد، خوب بالتبع کاریابی

  .»کنند تر عمل می موفق
بگیران نیز، آنها ادعا داشتند که از طرف مراکز کاریابی هیچ  در مصاحبه با مقرري

ن در پاسخ بگیرا یکی از مقرري. شغل متناسب با حرفۀ قبلی براي آنان پیدا نشده است
به این پرسش که آیا از طرف مراکز کاریابی براي شما شغلی پیشنهاد شده است، 

  :گوید می
نام کردم تا اآلن که  نه، تو این مدت که من تو مراکز کاریابی ثبت«

 32خانم، متأهل و (» کنم هیچ شغلی معرفی نشده با شما صحبت می
  ).ساله
سبب ضعف مراکز کاریابی شده طورکه مشخص است، مشکالت بازار کار  همان

بگیران  پس همین مشکالت بازار کار و ضعف اشتغال مجدد، سبب ماندن مقرري. است
البته . شود تا انتهاي دورة استفاده از بیمۀ بیکاري  و فشار به صندوق بیمۀ بیکاري می



  
  
  
  
 1394، زمستان 25 شماره ،ریزي رفاه و توسعه اجتماعی فصلنامه برنامه     114 

ز بگیران در خارج از مراک که مقرري دلیل این به. طور عموم است مشکالت بازار کار به
  .وجوي کار هستند کاریابی نیز در جست

  
  عدم یکسانی در آمار

پدیدارشده از خالل بررسی آمار و تحلیل مصاحبه با کارشناسان، ) تم(هفتمین مضمون 
بر طبق قانون، سازمان تأمین اجتماعی و وزارت کار . مضمون عدم یکسانی در آمار بود

 باید آمار یکسانی نیز داشته باشند، و امور اجتماعی، مجریان طرح بیمۀ بیکاري هستند و
 1387بگیران از سال   تعداد کل مقرري1در جدول . ها، آمار متفاوتی یافتیم اما در بررسی

منبع آمار . شود صورت نمونه نشان داده شده است و تفاوت آمار مالحظه می  به1392تا 
است و منبع آمار سازمان تأمین اجتماعی، دفتر آمار و محاسبات اقتصادي این سازمان 

  .وزارت کار، گزارش عملکرد آماري دفتر بیمۀ بیکاري این وزراتخانه است
  

  بگیران سازمان تأمین اجتماعی و وزارت کار  تعداد مقرري-1جدول 
 وزارت کار و امور اجتماعی سازمان تأمین اجتماعی سال

1387 153350 150148 

1388 166802 158680 

1389 183031 162703 

1390 201416 182995 

1391 216177 195575 

1392 190996 191544 

  
نبودن : اند از شود، عبارت دالیلی که به گفتۀ کارشناسان سبب تفاوت آمار می

مرجع واحد براي ارائۀ آمار بین دو دستگاه مجري، وجود منطق آماري متفاوت، استفاده 
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ي آمار و احتمال رخ دادن اشتباه، آور نکردن از سیستم مکانیزه و الکترونیکی براي جمع
از علل دیگر اقدامات سازمان تأمین اجتماعی در قطع و وصل مقرري افراد و متفاوت 
شدن آمار آن از وزرات کار و نیز پوشش مناطق آزاد تجاري از طرف سازمان تأمین 

  .اجتماعی که زیر نظر وزارت کار نیست
ودن مرجع واحد براي ارائه و انتشار یکی از علل مهم تفاوت آمار بیمۀ بیکاري، نب

در این رابطه یکی از کارشناسان بیمۀ بیکاري در . آمار بین دو دستگاه مجري است
  :سازمان تأمین اجتماعی دربارة تفاوت آمار معتقد است

که یک مرجع واحدي براي ارائۀ آمار بین سازمان تأمین اجتماعی و  نخست این«
طور قانونی آن چیزي که فعالً مرجع است و در اجراي  ولی به. وزارت کار وجود ندارد

نامۀ قانون بیمۀ بیکاري که ما براساس این ماده هرساله گزارشات عملکرد   آیین20مادة 
 مالك 1369 از سال کنیم، آن چیزي که فعالً صندوق بیمۀ بیکاري را به دولت اعالم می

  .»است، آمار و اطالعات سازمان تأمین اجتماعی است
ضیح این که نبودن آمار یکسان در بیمۀ بیکاري سبب احتمال بروز اختالفات تو

  .شود سازمانی و پیامدهاي سوء در اجراي این طرح می بین
  

  وابستگی رفاهی 
. ها، مضمون وابستگی رفاهی بود شده از تحلیل مصاحبه یافته) تم(هشتمین مضمون 

عللی که سبب .  رفاهی استوابستگی رفاهی به معناي وابسته شدن فرد به مزایاي
طبق : اند از بگیران به مزایاي بیمۀ بیکاري در ایران شده است عبارت وابستگی مقرري

اي و استفاده از خدمات درمانی فرد و  قانون، مدت دریافت مقرري، جزء سوابق بیمه
طول نسبتاً باالي دریافت مقرري دریافت مقرري در ایران . افراد تحت تکفل وي است

ز تضمین پرداخت حداقل مقرري برابر با حداقل حقوق نیز سبب ایجاد انگیزة و نی
نبودن اجبار و پیگیري جدي اشتغال مجدد . شود وابستگی به مقرري بیمۀ بیکاري می
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این پیامد . گذارد بگیران نیز بر وابستگی رفاهی بیکاران به بیمۀ بیکاري تأثیر می مقرري
بیکاري در ایران است که بر کارآمدي این طرح تأثیر یکی از پیامدهاي جانبی طرح بیمۀ 

  .گذارد منفی می
 :گوید بگیران بیمۀ بیکاري می در این رابطه یکی از مقرري

حاال منتظر موندم ببینم بعد بیمۀ بیکاریم باید چی کار کنم و کجا «
  ). ساله42آقا، متأهل و (» کار پیدا کنم

شوند و  دوق بیمۀ بیکاري وابسته میبگیران به صن توضیح این که اکثریت مقرري
سعی دارند تا آخر دورة استفاده از آن بهره گیرند و در تمام مواردي که بررسی شد، 

  .مشخص شد که این افراد سعی در ادامۀ دریافت مقرري تا آخر دورة مقررشان دارند
 یکی از کارشناسان بیمۀ بیکاري در مجموعۀ سازمان تأمین اجتماعی، در رابطه با

  :گوید بگیران می وابستگی مقرري
 ماه حداکثر حقوق بیکاري 50ایران تنها کشوري است که «

تر از حداقل حقوق را  بر این در ایران کم کند و عالوه پرداخت می
کنند و  عنوان سابقه هم برایش حساب می که به دهند، ضمن این نمی

عبارتی با  د و بهدهن شان می تمام مزایاي درمانی را هم به آنها و خانواده
  .»این مزایا، خروج افراد از صندوق بیمۀ بیکاري کند است

البته باید توجه داشت که آسان بودن سوءاستفاده از مقرري بیمۀ بیکاري در ایران 
تواند برخی را به فکر سوءاستفاده از  و شناسایی نشدن شمار زیادي از این موارد نیز می

  .عی در استفاده از تمام مدت مقرري بیکاري کندمزایاي بیمۀ بیکاري بیندازد و س
  

  پوشش ندادن همۀ نیازها
بگیران پدیدار شد، مضمون پوشش  که از خالل مصاحبه با مقرري) تم(آخرین مضمونی 

بیکاران . بگیران و خانوادة ایشان با حقوق بیکاري بود ندادن همۀ نیازهاي مقرري
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تواند نیازهاي اساسی و ضروري  ي نمیداشتند که حقوق بیکار بگیر اذعان می مقرري
که  دلیل این بگیر به اکثر بیکاران مقرري. طور کامل و جامع برآورده سازد آنان را به

کنند و این مقدار با نیازهاي گستردة  مقرري درحد حقوق پایۀ ادارة کار را دریافت می
د تهران که آنان با وجود تورم و مشکالت اقتصادي و زندگی در شهرهاي بزرگ، مانن

باید توجه . تواند تناسب داشته باشد آور زندگی وجود دارد، نمی هاي سرسام هزینه
کند،  داشت که میزان حداقل دستمزد که هر ساله شوراي عالی کار تصویب می

کند و  وجه براي گذران زندگی با وجود تأهل و داشتن فرزندان کفایت نمی هیچ به
دست  هاي رفاه و تأمین اجتماعی به ي که در حوزها که هر سیاست و برنامه درصورتی

کنندة مزایا  هاي قشرهاي استفاده شود، باید به نیازها و دغدغه دولت تدوین و اجرا می
بینی  اي اتفاقی است و قابل پیش که بیکاري پدیده با در نظر گرفتن این. توجه داشته باشد

دارد و در صورت بیکار شدن علل و عوامل خارج از ارادة افراد بستگی  نیست و به
کار در واحدهاي تولیدي و خدماتی، این گروه از افراد  شاغالن و کارگران مشغول به

تواند به ایجاد مشکالت و مسائل  شوند که می دچار مشکالت عدیدة اقتصادي می
خانوادگی آنها نیز منجر شود، باید با پرداخت میزان کافی حقوق بیکاري بتوان با این 

که میزان حقوق بیمۀ بیکاري با نیازهاي ضروري  دلیل این به.  مقابله کردمشکالت
هاي زندگی  بگیران متناسب نیست و آنان براي تأمین بقیۀ هزینه زندگی اکثریت مقرري

شوند که اصالً با  گیرند و یا مجبور به کارهایی می از پدر و مادر یا اقوام خود کمک می
قات به مشاغل کاذب مثل سیگارفروشی روي تخصصشان متناسب نیست و گاهی او

  . آورند می
بگیران در پاسخ به این پرسش که آیا حقوق بیکاري با مخارجتان  یکی از مقرري

 :گوید متناسب است، می

دونم  هاي آدم زیاده، یا اجاره خونست یا نمی واال خب گرفتاري«
جور چیزاست دیگه؛ خب  یا دوا دکتري و نهایتاً زندگی و این
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کنه، اونقدر  کنه ولی یه مقدارشو پر می القاعده کفاف اونا رو نمی یعل
  ). ساله32آقا، متأهل و (» چیزي نیست

طور که مشخص است، میزان مقرري دریافتی با نیازهاي ضروري و حداقلی  همان
اي  بگیر تناسب ندارد و او براي تأمین دیگر نیازها مجبور است چاره این مقرري

  .بیندیشد
  

  گیري نتیجهبحث و 
طور که مطرح کردیم، تالش شد تا با اتخاذ یک رویکرد کیفی در  در این پژوهش همان

ها، به ارزیابی برنامۀ رفاهی بیمۀ بیکاري در ایران از سه جنبۀ  گردآوري و تحلیل داده
بدین سبب از روش کیفی براي این . نیازمحور و فرایندمحور و پیامدمحور پرداخته شود

کنندگان از خدمات بیمۀ بیکاري  نفعان و استفاده ه شد و با تعدادي از ذيپژوهش استفاد
عمل آمد و  و نیز کارشناسان و مسئوالنی که درگیر این برنامه بودند، مصاحبه عمیق به

 .اي نیز مورد استفاده قرارگرفت هاي اسنادي وکتابخانه همچنین داده

ۀ بیکاري در ایران را هاي طرح بیم پژوهش حاضر با این هدف اصلی که چالش
هاي کمی و اقتصادي متعارف روشن ساخت و نیاز به یک  توان صرفاً با روش نمی

شناسی کیفی وجود داشت که بتواند با وارد شدن به دنیاي اجتماعی کنشگران  روش
به بازسازي واقعیات این ) نگاه از درون(اجتماعی دخیل در این برنامه و از نگاه امیک 

ها عنوان شد با استفاده از تحلیل مضمونی یا  طورکه در بخش یافته همان. دبرنامه بپرداز
هاي کیفی گردآوري شده استخراج شدند که هرکدام بر   مقولۀ اصلی از داده9تماتیک 

هاي  در شکل زیر، چالش. جنبۀ خاصی از طرح بیمۀ بیکاري در ایران متمرکز بودند
ر، فرایندمحور و پیامدمحور عنوان هاي نیازمحو آشکارشدة مذکور در قالب چالش

  . اند شده
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در ارزیابی نیازمحور ما شاهد آن بودیم که میزان مقرري پرداختی به بیکاران که 
در . اکثریت آنان از قشر کارگر با درآمدي حداقلی هستند، با نیازهاي آنان تناسبی ندارد

 فردي بدون رفع جا ما بر روي نیازهاي ضروري و حداقلی متمرکز هستیم که هر این
باري خواهد داشت و بر طبق نظریۀ نیازهاي مازلو، اگر  این قبیل نیازها زندگی مشقت

ترین مرتبۀ نیازهاست، مرتفع نشود، نیازهاي مرتبۀ  نیازهاي حداقلی و ضروري که پایین
اساس رویکرد نیازهاي  بر. تواند بروز پیدا کند بعد که نیازهاي ایمنی و امنیتی است، نمی

گونه که عنوان شد هر فردي حق داشتن زندگی حداقلی را دارد، اما ما  اسی نیز، هماناس
. تواند نیازهاي حداقلی را برآورده سازد شاهد آن بودیم که میزان مزایاي پرداختی نمی

گرایی بر مراحل  در ارزیابی فرایندمحور نیز ما شاهد آن بودیم که نگرش سیستمی و کل
گرایی حاکم بود  اري حاکم نیست، زیرا اگر نگرش سیستمی و کلاجراي برنامۀ بیمۀ بیک

عبارتی هر  هایی در فرایند اجراي این طرح نبودیم و به ما امرزوه شاهد چنین چالش
هاي  اي که در هر بخش از این برنامه رخ دهد در دیگر ابعاد و بخش مشکل و مسئله

تري را به همراه  ي منفی بیشگذارد و ممکن است پیامدها دیگر این طرح نیز تأثیر می
گیري فرهنگ وابستگی رفاهی  در ارزیابی پیامدمحور نیز ما شاهد شکل. داشته باشد

طور که در فرهنگ وابستگی رویکرد نئولیبرالیسم بحث کردیم، پرداخت  همان. بودیم
شود و فرهنگ  هاي بیکاري سبب وابسته شدن افراد به این قبیل مزایا می مستمري

هاي پژوهش ما  دهد که در یافته پروري می ي خود را به فرهنگ مصرفی و تنتولیدي جا
بگیران به خدمات  نیز شاهد این موضوع بودیم که علل گفته شده بر وابستگی مقرري

  .افزاید بیمۀ بیکاري می
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  ها و مضامین اصلی و فرعی پژوهش بندي چالش  دسته-2جدول 
 مضامین فرعی  مضمون اصلی  ها چالش

پوشش ندادن همۀ   ورنیازمح
  نیازها

ها، مصرف مخارج روزمرة زندگی، مصرف شهریۀ  مصرف بدهی
دانشگاه، مصرف اجارة خانه، مصرف زندگی پدر و مادر، مصرف 

  درمان فرزندان
فرایند اداري 

  بر زمان
فرایند زمان بر تشخیص بیکاران واقعی، کوتاهی خود فرد بیمه شده، 

  کانیزه، کمبود نیروي انسانی، مشکالت حق بیمهنبودن سیستم م
پوشش ندادن 
جامع همۀ 

  واجدین شرایط

ناآگاهی و مراجعه در مهلت قانونی، همکاري نکردن کارفرما در 
ارائۀ مدارك، پرداخت نکردن حق بیمه، نبودن نظارت و آگاهی 

  موقع در حضور و غیاب صحیح، حضور نداشتن به
ها  تحمیل خواسته

  ستفادة ا و سوء
  کارفرمایان

پرداخت حداقل حق بیمۀ بیکاري، پرداخت نکردن حق بیمۀ 
  بندي مشاغل استنفاده در طبقه بیکاري، سوء

    سوءاستفاده از 
  بیمۀ بیکاري

اعالم نکردن اشتغال، اعالم اشتغال و اخراج صوري، واریز حق 
تر از معمول، ارائۀ عذر موجه صوري بعد از مهلت  بیمۀ بیش

  یقانون
نبودن تعادل بین 

  ورودي و خروجی 
صندوق بیمۀ 

  بیکاري

زا، اجرایی  مشکالت اقتصادي، تدوین و اجراي قوانین مشکل
هاي اشتغال مجدد، ایرادات قانونی، پرداخت نکردن  نشدن طرح

  حق بیمۀ واقعی کارگران، سوءاستفاده از بیمۀ بیکاري

ضعف اشتغال 
  مجدد

مشکالت بازار کار، (بی توقعات باال، ضعف مراکز کاریا
اي،  هاي فنی و حرفه ، ضعف آموزش)سوءاستفادة مراکز کاریابی

  هاي اشتغال مجدد اجرایی نشدن طرح

  
  
  
  
  
  

  فرایندمحور

عدم یکسانی در 
  آمار

نبودن مرجع واحد، منطق آماري متفاوت، استفاده نکردن از سیستم 
  مکانیزه، اقدامات سازمان تأمین اجتماعی، پوشش مناطق آزاد

طول مدت دوره، تضمین حداقل حقوق، سابقه شدن، نداشتن   وابستگی رفاهی  پیامدمحور
 حالت نزولی، اجبار نکردن به کار
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ها  تر از دیگر چالش هاي فرایندمحور متنوع شود، چالش که مالحظه می طور همان
در بهترین حالت، باید هر سه . پوشی شود هستند، اما نباید از توجه به دیگر ابعاد چشم

ها را همزمان با یکدیگر در نظر گرفت و تأثیرات هر کدام را بر یکدیگر  نوع چالش
هایی که در زمینۀ بیمۀ بیکاري  طورکه قبالً ذکر شد، پژوهش همان. مورد توجه قرار داد

دلیل نداشتن نگاه ژرف به مسائل بیمۀ بیکاري و نگاه از  در ایران انجام گرفته بود، به
هاي مختلف موجود در اجراي این طرح را آشکار  چالشخوبی  بیرون، نتوانسته بود به

دلیل نگاه ژرف و استفاده از رویکرد کیفی و نگاه از درون به  سازد و پژوهش حاضر به
هاي موجود در  کنشگران دخیل در این طرح و مسائل آن، توانست تا حد زیادي، چالش

تر هم از نظر کمی و هم  هاي بیش البته نیاز به پژوهش. اجراي این طرح را آشکار سازد
  .                            هاي موجود وجود دارد هاي این پژوهش و بازشناسی چالش کیفی براي تأیید یافته

عنوان یکی از سازوکارهایی است که  در بحث آخر باید گفت که بیمۀ بیکاري به
 متناسبی که شغل منظور حمایت از کارگران هنگام از دست دادن شغل تا زمانی به
تواند از آثار منفی بیکاري  مدت می دست آورند، تدارك دیده شده است و در کوتاه به

هایی است  کند، این برنامه دچار چالش ها حکایت می طورکه یافته همان. ارادي بکاهد غیر
پس الزم است که مسئوالن . کند که ادامۀ این وضعیت برنامه را دچار تبعات منفی می

هاي اجرایی و قانونی این طرح را مورد  ، نقاط قوت و ضعف و چالشاجراي این طرح
تجزیه و تحلیل قرار داده و با تشکیل جلسات مشترك، این طرح را مورد ارزیابی قرار 

رفت از این  داده و با نگاهی نقادانه ابعاد این طرح را بررسی و راهکارهاي برون
  .ها را نیز ارائه کنند چالش

  
  یپیشنهادهاي اجرای

جانبه براي شناخت مشکالت و حل مسائل  هاي مستمر و همه انجام ارزیابی -
  .برنامه
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انجام کارهاي کارشناسی براي اصالح و بازنگري قانون بیمۀ بیکاري و تطبیق  -
  .با شرایط اقتصادي اجتماعی کشور

شناسایی موانع محروم شدن برخی از واجدین شرایط از مزایاي بیمۀ بیکاري  -
  .عو رفع این موان

که مشمول قانون  گسترش پوشش بیمۀ بیکاري براي پرسنل دولتی و کسانی -
 .کار نیستند

اصالح قانون بیمۀ بیکاري از لحاظ درآمدهاي این برنامه و مشارکت کارگر و  -
 .دولت در درآمدهاي این طرح

بگیران در  در نظر گرفتن ردیف بودجۀ خاص براي اشتغال مجدد مقرري -
 بودجۀ ساالنۀ کل کشور

عنوان سابقه و الزام  ذف یا کاهش مدت استفاده از مزایاي بیمۀ بیکاري، بهح -
 . بگیران براي فعالیت و اشتغال براي جلوگیري از وابسته شدن تر مقرري هرچه بیش

تر سوابق و دسترسی سریع به  ها براي تجمیع هرچه سریع مکانیزه کردن سیستم -
 بیمۀ بیکاري
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