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57تا45صفحه:

چکیده
راهکارهاي قصد یافتنگلستان بهاستاندربگیرانمقرريکلتعدادافزایشعللشناسیاین تحقیق با هدف کلی آسیب

ها از نوع میدانی، از منظر کنترل متغیرها از نوع غیرآزمایشی و از لحاظ گرا به انجام رسید. این تحقیق از منظر گردآوري دادهواقع
این تحقیق در دو ترتیب مصاحبه و پرسشنامه بوده است. هاي کمی و کیفی بهابزار گردآوري دادهرود. شمار میهدف، کاربردي به

پانل دلفی براي شناسایی به انجام رسید. در مرحله نخست از تکنیک دلفی از نوع1397-1396هاي در طی سالکلی مرحله
هاي فرآیند تحلیل بیکاري در استان گلستان و در مرحله دوم نیز از تکنیکيران بیمهیگبثیرگذار بر افزایش مقرريعوامل تأ

شده و راهکارهاي مرتبط در مرحله اول بهره گرفته بندي عوامل شناساییاولویتسلسله مراتبی و تاپسیس براي اررزیابی کمی و
، »مسؤول نهادهاي «، »محیط کسب و کار«ل ترتیب چهار عامشد. نتایج فرآیند تحلیل سلسله مراتبی نشان داد که به

گرفتن این چهار دارند. با در نظریکاري ي ببیمهان بگیربیشترین اهمیت را در افزایش تمایل مقرري» متقاضیان«و » کارفرمایان«
، "هاي شغلینوسانات بازار توام با رکود در بخش تولید و صنعت (نظیر ساختمان) و از دست رفتن فرصت"مواردي مانندمعیار،

دستمزد عدم پرداخت حداقل"، "گرفتن عرضه بر تقاضا براي نیروي کار)عدم تعادل بازار کار (تورم نیروي کار در نتیجه پیشی"
هاي فعال در استان (ظرفیت اقتصادي محدود بنگاهيبنیه"و "بیکاري)ي بیمهرسمی (شکاف میزان دستمزد واقعی و مقرري 

. براي ارزیابی دقیق بیکاري شناسایی شديبیمهبگیران ترین علل افزایش مقرريعنوان مهمبه"زایی پایین آنها)اشتغال
، »پذیري محیطیامکان«و سپس، » پذیري اقتصاديامکان«بیکاري، چهار معیار يبیمهمسئله شده براي راهکارهاي شناسایی

با در ترتیب اهمیت مد نظر قرار گرفت.به"مناسبت نهادي (هماهنگی با قوانین و مقررات کلی)"و » اداري-پذیري اجراییامکان«
براي پیشگیري از تبانی کارگر ي بیکاري بیمهار دریافت مقرري بازنگري شرایط و سازوک"گرفتن این چهار معیار، راهکارهاينظر

آموزش کارگران در خصوص "، "اشتغال صنعتی استانيهاي خارج استان براي توسعهگذاريجذب سرمایه"، "و کارفرما
راهکارهاي مدیریت ترین عنوان مهمبه"تقویت حوزه روابط کار"و "هاي اقتصاديانضباط کار و وجدان کاري با همکاري بنگاه

.بیکاري پیشنهاد شديبیمهيبهینه

اجتماعی، استان گلستانتأمین بیکاري، نیروي کار، يبیمهکلیدي: هايواژه

مقدمه
اجتماعی تأمین  يبیمهعنوان یک نوعبهبیکاري يبیمه

بیکاري در بسیاري از مسایل و مشکالت ناشی ازبراي رفع 
، يبیمهاین نوع کارکرد). 19(شده است ر کشورها برقرا

زمان تا انبر بیکارمعنوي یا روحیکاهش فشارهاي مادي و 
مالی مساعدتارایهبعدي از طریق موقعیت شغلی یافتن 

اجرايازقرنربعبیش از گذشت). با11است (مدتکوتاه
واسنادمرورباسال) و25بیکاري (حدودي بیمهقانون
مالی، مسائلنظیرمشکالتیتوان به بروز میی،میدانشواهد
و نیز بیکاريبیمۀپوشش صندوقازکند بیکارانخروج

).4،21(پی برد برنامهایناجرايدرقانونینواقص
هاي اولیه حمایت از بیکاري از قرن تاریخی، شکللحاظبه

از کارگران مانند معینیهاي نوزدهم در سوئیس در مورد گروه
ي بیمهگران وجود داشت. نخستین قانون مربوط به عتصن

بر پایه در نروژ و دانمارك در دهه اول قرن بیستم بیکاري 
تصویب بهبیکاري يبیمههاي مشارکت اختیاري در صندوق

صورت بیکاري را بهيبیمهرسید. اما نخستین قانونی که 
ستان تصویب پارلمان انگلبه1911اجباري برقرار کرد در سال 

هاي اروپایی و از به بعد برخی از کشور1920رسید، از سال 
هاي به بعد در قوانین آمریکا و کانادا، حمایت1930هاي سال

بینی شد اجباري بیکاري در سطح ملی پیشيبیمهمربوط به 

)25.(
ازخاصیضوابطوشرایطتحت ایراندربیکارييبیمه

سال اجرايسهازپسوددرآماجرامرحلهبه1366سال
آنپوششدامنهافزایشوموضوعاهمیتلحاظبهآزمایشی

حالدر. درآمددائمیصورتبهاین قانون1369سالدر
یکبه(نزدیکاجباريشدگانبیمهوکارگرانيکلیه،حاضر
دارند.بیکاري قراريبیمهپوششتحتکشور) جمعیتسوم
وماه6حداقل بیکاريي بیمهمقرريمدت،قانوناین طبق

حقوقآخریندرصد55نیز آنمقرريمبلغو ماه50حداکثر
نباشدکمترحداقل دستمزدازکهشرطیبه؛باشدمیدریافتی

)20.(
بیکاري افزایش مقرري ي بیمهبا مرتبطاساسی مشکل

یک . استافزایش بار مالی ،حق و در پی آنمبگیران غیر
کارگریزي و کاهش يیشگیري از رواج روحیهچالش مهم، پ

بیکاري ي بیمهانگیزه اشتغال مجدد نیروي کار تحت پوشش 
بیکاري و نظر ي بیمهپوششمنظور افزایش کیفیت هباست. 

تأمین  عنوان یکی از تعهدات سازمان هبآنبه اهمیت 
تنها اجتماعی و از طرفی وجود برخی عوامل تشدیدکننده که نه

کاسته ي بیکاري بیمهیی و اثربخشی اجراي تعهد کارااز
ي بیمهدرصد حق 3حق و عدم تکافوي مبگیران غیر(مقرري
بیکاري) ي بیمهعنوان تنها منبع درآمدي صندوق هببیکاري 

دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی ساري
راهبردهاي کارآفرینی در کشاورزي
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بار مالی و نگرانی از ناتوانی در اجراي این بلکه موجب افزایش
علل افزایش است، در این تحقیق سعی شده شدهتعهد 

در استان گلستاني بیکاري بیمهتحت پوشش بگیران قرريم
گرفته از الزم به ذکر است برخی اقدامات انجام.شناسایی گردد

بیکاري، پرداخت ي بیمهقبیل پیشنهاد اصالح قانون 
ها و مقرري بگیران براي ایجاد اشتغال تسهیالت براي کارگاه

ر مؤثر باشد. مجدد تاکنون نتوانسته است در کاهش مورد انتظا
هاي تحقیق حاضر در پی پاسخگویی به پرسش،در این راستا

کلیدي زیر است:
در استان ي بیکاري بیمهبگیران علل افزایش مقرري- 

؟کدام استگلستان
نسبت به یکدیگر به شدهعلل شناساییشدت تاثیرگذاري - 

باشد؟چه ترتیبی می
شده عوامل شناساییتوان در مقابله باچه راهکارهایی را می- 

در پیش گرفت؟
مورد توجه شماريي بیکاري بیمهاهمیت اجراي اثربخش 

واقتصاديآثاربررسیاز پژوهشگران قرار گرفته است.
دادنشانکارگرانزندگیدربیکاريبیمۀمقررياجتماعی

زندگی خانوادهکیفیتبیکارانازدرصد51برايکلیطوربه
درصد87وبیکاراندرصد80ما در مجموع،ااست،شدهبدتر

). مطالعه تطبیقی 24دارند (بیکاري رضایتبیمۀازشاغالن
و حمایت از بیکاران در ایران و سایر کشورها ي بیکاري بیمه

پرداخت حق يایران در سابقهي بیکاري بیمهنشان داد قانون 
، بیکاريي بیمه، مدت انتظار براي دریافت مقرري ي بیمه

ي بیمهبیکاري، طول مدت پرداخت ي بیمهمیزان مقرري 
وقت و فصلی امتیازات زیادي و پوشش مشاغل پارهبیکاري 

تأمین  شدگان در نظر گرفته است. در مقابل ي بیمهبراي 
حالی که در اغلب لی بار مالی بر دوش کارفرماست درما

گردد.میتأمین  کشورها توسط کارگر، کارفرما و دولت 
اجرایی، مالی و قانونی يدر ایران در سه حوزهي بیکاري بیمه

پوشش اند باعث شدهیهایی دارد که مجموعه عواملچالش
اجرایی بر خالف سایر کشورهاي مورد مطالعه بسیار ناچیز 

هايچالشو بیکاريبیمۀتطبیقیي). مطالعه14باشد (
نادیدهونشان داد: (الف) آرمانگراییایراندرآنقانونی
هايچالشوابهاماتجامعه؛ (ب) وجودواقعیاتگرفتن
؛يبیمهحقحداقلپرداختمدتبودنکمجملهازقانونی،

ي جریمهوتخلفاتيهزمیندرمناسبرویکرد(ج) نبود
درمشکالتیبروزسببواحدمدیریت(د) نبود ومتخلفان

بگیرانرريمقآموزشینیازهاي). بررسی21(استشدهاجرا
بامقایسهکار وبازارنیازهايبهتوجهبابیکاريبیمۀ

نشان تهران،شهردرايحرفهوفنیشدةارائههايآموزش
براي موجودايحرفهوفنیهايآموزشکهداد

وتحصیالتجنسیت،سن،باتناسبیبیمۀبگیرانمقرري
قانونقش). در پژوهشی، ن16ندارد (بگیرمقرريافرادعالیق

اجتماعی بررسی شده است. درعدالتتحققدربیکاريبیمۀ
آنکارگران شاغل،صرفاًکشورمانحقوقینظامرابطهاین
است. بر اساس نتایج دادهقرارحمایتموردراحدوديتاهم

ازحمایتجنبهازکشورمانبیکاريبیمۀنظاماین تحقیق،
نیست سازگارتماعیاجعدالتمقتضیاتباغیرشاغلکارگران

ایران دربیکاريي بیمهرفاهیبرنامههاي). ارزیابی چالش4(
اداريفرآیند: ازعبارتندهااین چالشتریننشان داد که مهم

سوء شرایط،واجدینيههمجامعندادنپوششبر،زمان
يهسوء استفادوهاخواستهتحمیلبیکاري،بیمۀازاستفاده

بیمۀصندوقخروجیووروديبینتعادلنبودکارفرمایان،
وابستگیآمار،دریکسانیعدممجدد،اشتغالضعفبیکاري،
ها و ظرفیت«بررسی . )26نیازها (همۀندادنپوششورفاهی
هاي حمایت اجتماعی در ایران با نگاهی به اجراي دغدغه

حاکی از » المللی کارسازمان بین168و 102هاي مقاوله نامه
در ایران برغم اجراي فراتر از ي بیکاري بیمهبود این 

هاي شمنامههاي مقرر در مقاولهها و حداقلاستاندارد
المللی کار، در مواردي از حداقل سازمان بین168و 102اره 

تر است. شده پایینهاي اشارهنامهمقاولهاستانداردهاي مقرر در 
دوگانگی بیکاري، ي بیمهمالی صندوق تأمین  نحوه

کار ياجتماعی و ادارهتأمین  هاي هاي اجرایی سازماندستگاه
بیکاري، عدم تعریف بیکاري ي بیمهدر اجراي قانون 
10انتظار مطابق مقاوله نامه يغیرارادي و دوره

اي از ، عدم حمایت از کلیه کارگران بیکارشده، تعریف سلیقه2
زمان رسیدگی و بگیران، افزایش طول اشتغال پنهان مقرري
هاي متقاضیان، ترجیح نگاه مالی بر نگاه تعیین تکلیف پرونده

از رستداجتماعی، تفسیر غیرواقعی و ناتأمین حمایتی سازمان
55قانون و پرداخت مقرري به افراد داراي این 7تبصره ماده 

مفاد تفاوتموارد نسال سن تا زمان بازنشستگی از مهمتری
). ارزیابی ریسک تقلب در مزایاي 20است (وله نامهاین دو مقا

اجتماعی نشان داده استتأمین سازمان ي بیکاري بیمه
شغل،بهترتیبمتقلبانهيتقاضاهابرثر مؤيمتغیرهامهمترین

محل، سن،بیمهحقختداپريهسابقه،بیمهشدقبلی
متقاضی تکفلتحتادفراادتعدو،جنسیت،شعبهفیاییاجغر

از نشان داده است ي بیکاري بیمهقانون یبررس).13هستند (
ي مقرريالزم جهت برقرارطی، شرااین قانونجمله ابهامات 

و اراده، مرجع لیبدون ميکاریبقیمصاد،يکاریبي بیمه
يو نحوهيمقررو مدت زمان استفاده ازيکاریبصیتشخ

جهینتنیصورت گرفته ايهایبررسمحاسبه آن است. با
تأمین قانون نیمشمولعیوسرهیدافالکه برخحاصل شد 

مورد توجهي بیکاري بیمهدسته در قانون کیتنها ،یاجتماع
از يجهت برخورداریاساسطیاز شرانیاند. همچنگرفتهقرار
و اراده لیمبدوني کاریب،يکاریبي بیمهقانون يایمزا

نوایدیعمومأتیآن هقیکارگر است که در ارتباط با مصاد
صادر کرده است. الزم به یمتفاوتيآراتاکنوني عدالت ادار

تأمین سازماناریدر اختي بیکاري بیمهذکر است صندوق 
سازمان نیتوسط اکارانیت به بیاست و ارائه حمایاجتماع

نیمشمولصیکه تشخاستی حالدرنیا؛ردیگیصورت م
و رفاه توسط وزارت تعاون، کاريکاریبخیتارنییقانون و تع

بعضاً باعث بروز وضعیتنیا.ردیگیمصورتی اجتماع
است نیاسازمانلیدو نهاد شده است، دلنیانیبیاختالفات

براساس ،يرارادیغيکاریبصیفوق در تشخيکه واحدها
با يکاریبودن بيرارادیبه غوندینمایمصالح اقدام مياهپار

.)15(توجه ندارندیلحاظ مقررات قانون
هاي منتخب نشان ردر کشوي بیکاري بیمهتطبیقی سی ربر
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هاي مقرر بیکاري یافته برنامهدر غالب کشورهاي توسعهداد 
مالی صندوق تأمین ). 17بیشتر جنبه اجباري و همگانی دارد (

صورت مساوي بین کارگر و کارفرما بیشتر بهي بیکاري بیمه
ا براي افزایش هشود و در بسیاري از موارد دولتتقسیم می

پردازند. معموالً مقرري درصدي از مقرري بیکاري یارانه می
اشتغال قبل از بیکاري است و براي يمتوسط دستمزد در دوره

جاي احتساب درصد ثابتی از دستمزد بیشتر از بهي آنمحاسبه
گردد. همچنین سیستم طبقات مختلف دستمزدي استفاده می

ها و یا توسط سازمانیکاري ي ببیمههاي معموالً سیستم
هایی که مدیران آنها هاي دولتی و یا توسط نهادخانهوزارت

شده، کارفرمایان و دولت است، اداره ي بیمهنماینده فرد 
).18شوند (می

بیکاري؛ ي بیمهيدر خارج از کشور نیز با توجه به سابقه
مطالعات متعددي در این حوزه صورت گرفته است. براي

وري و اي در ایاالت متحده درباره رابطه بهرهنمونه، در مطالعه
از ي بیکاري بیمهاین نتیجه حاصل شده که ي بیکاري بیمه

طریق تشویق کارگران به یافتن مشاغل مولدتر و نیز تشویق 
وري کارفرمایان به ایجاد چنین مشاغلی موجب بهبود بهره

بر طول ي بیکاري بیمه) بر نقش 5نیروي کار شود. بلزیل (
) بر ارتباط بین 6مدت شغل متعاقب آن؛ بالئو و روبینز (

بیکاري؛ ي بیمهجستجو براي شغل، دستمزد پیشنهادي و 
بیکاري؛ بروینگ ي بیمه) به نرخ بازگشت 3آندرسون و مایر (

و تغییر در الگوي ي بیکاري بیمه) مزایاي 7و کروسلی (
بر ي بیکاري بیمهد ) پیام8و کینگستون (بورگسمصرف؛ 

ي بیمهثیر أبر ت)22(موفقیت در اشتغال مجدد و روتشتاین 
ند.بر جستجوي شغل در دوره بحران اقتصادي پرداختبیکاري 
عرضه يقبلی بیشتر از جنبههايرفته، در پژوهشهمروي

بیکاري ي بیمههاي مربوط به ارایه پوشش (کم و کاستی
ته شده و کمتر بعد تقاضا و پرداخموضوعتوسط دولت) به 

با ي بیکاري بیمهطور مشخص، روند فزاینده تقاضا براي به
درنظرگرفتن شرایط خاص اقتصادي اجتماعی نواحی مختلف 
کشور (در این تحقیق در استان گلستان) مد نظر قرار گرفته 

است.  

هامواد و روش
از منظر ها از نوع میدانی،این تحقیق از منظر گردآوري داده

کنترل متغیرها از نوع غیرآزمایشی و از لحاظ هدف، کاربردي 
رود. به لحاظ زمانی، این تحقیق در نیمه دوم سال شمار میبه

در استان گلستان به انجام 1396و نیمه اول سال 1395
ه بودي بیکاري بیمهرسید. محدوده موضوعی این تحقیق نیز 

شد. در مرحله نخست از . این تحقیق در دو مرحله اجرا است
شیوه عمل دلفی در سه (از نوع کالسیک و به1تکنیک دلفی

ي بیمهبگیران دور) براي شناسایی علل افزایش مقرري
در استان گلستان و نیز راهکارهاي مدیریت آن و در بیکاري 

تعیین برايAHP(2(مراتبیمرحله دوم نیز از تحلیل سلسله
بندي علل اولویتبرايTOPSIS(3(وزن و از روش تاپسیس
شده طبق معیارهاي چندگانه بهره و راهکارهاي شناسایی

در قالب لحاظ ابزاري، دور اول با کمک مصاحبه بهگرفته شد.
هاي بعدي با استفاده از ساختار و دورپرسشنامه بدون

ساختارمند و ساختارمند به انجام رسید. در دور پرسشنامه نیمه
شده به در قالب یک پانل به بحث هدایت، فیدلياول مطالعه

از شماري منتخبگروهی با حضور يشیوه مصاحبه
ان و مدیرانکارشناسبگیران، کارفرمایان، شاغالن،مقرري

وتعاون، کار و رفاه اجتماعیيادارهيهمجموعدوول درؤمس
ها و دانشگاهاجتماعی، اتاق بازرگانی، کاریابیتأمین سازمان

در استان گلستان: ي بیکاري بیمهشناسی آسیب"وضوع با م
اقدام شد. پس از تکمیل و تدوین متن "علل و راهکارها

شیوه به4هاي دور اول، از تحلیل محتواي کیفیمصاحبه
شده هاي ارایهتحلیل مضمونی (تماتیک) براي تحلیل پاسخ

بهره گرفته شد. در دور دوم فهرست برآمده از دور اول، جهت 
صورت موافقت یا مخالفت (با بیان عالم نظر پاسخگویان بها

دلیل یا پیشنهاد) در اختیار پاسخگویان قرار گرفت. 
شده در این مرحله مورد تحلیل و هاي تکمیلپرسشنامه

هایی که اجماع صورت که گویهپاالیش قرار گرفت. بدین
اکثریت را کسب نکرده بودند حذف شدند یا بر حسب نظرات 

ویان، در هم ادغام و بازنویسی شدند. در پایان دور دوم، پاسخگ
فهرستی از علل و راهکارها تدوین گردید اي شاملپرسشنامه

و براي ارزیابی نهایی پاسخگویان در اختیار آنها قرار گرفت. در 
شده، معیارهایی که اجماع هاي تکمیلتحلیل پرسشنامه

؛ پاالیش شدند. درصد) را کسب نکرده بودند80اکثریت قاطع (
مک فرآیند تحلیل سلسله مراتبیها با کدر مرحله دوم، داده

بنديهاي رتبهگویهتاپسیسزا روشبا استفادهوتعیین وزن
شد.

شیوه صورت هدفمند و بهگیري بهنمونهدر این تحقیق 
در ابتدا با ،انجام رسید. بدین منظوربه5گیري نظرينمونه

، فهرستی از وسط تیم تحقیقتبررسی و نظرخواهی
. این فهرست پس از شدکنندگان بالقوه تنظیم مشارکت

نفر تدوین 32ها مشتمل بر یکپارچه شدن و حذف همپوشانی
شد. سپس به برقراري تماس با آنها اقدام شد. در این بین، 

نفر از آنها اعالم آمادگی کردند و 21پس از برقراري تماس، 
نه نهایی در نظر گرفته شدند. بدین عنوان نمودر نتیجه به

ت علمی، أترتیب نمونه نهایی شامل گروهی از اعضاي هی
کارفرمایان، متقاضیان، مدیران و کارشناسان مسئول بود. از 

توان به شناخت هاي انتخابی میها و مشخصات نمونهمالك
عملی توام با تسلط در ارزیابی و عالقه به يعلمی، تجربه

ه نمود. پاسخگویی اشار
ارفرمایان، گیري از منابع چندگانه اطالعاتی شامل کبهره

بگیران و و شاغالن و نیز مقرريمسؤول مدیران، کارشناسان 
ياداره، هاي مختلف (دانشگاهبرگزاري جلسات در مکان

کار و رفاه اجتماعی) توام با بازدید میدانی و مصاحبه با ، تعاون
، )9(6بنديگرایی یا مثلثچندجانبهافراد در محل کار بر قاعده

لحاظ موجب ارتقاي روایی و پایایی نتایج تحقیق شد. به
) اظهار داشته که ضریب پایایی پرسشنامه 10پایایی، دالکی (

کنندگان دلفی در مواردي که حجم گروه کارشناس یا شرکت
از است.80/0نفر باشد، بیش از 13انل) بیش از (پ

Expertافزارهاي نرم Choice وExcel براي تجزیه و تحلیل
ها استفاده شده است.داده

هاي ههاي تحقیق به تفکیک دوردر این بخش یافته
1- Delphi technique 2- Analytical Hierarchical Process
3- Technique for Order-Preference by Similarity to Ideal Solution 4- Qualitative content analysis
5- Theoretical sampling 6- Triangulation
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دلیل محدودیت حجم مقاله و نیز هشده است. بارایه مختلف 
هاي مرحله اول در نتایج مرحله دوم، از ارایه نتایج تکرار یافته

.دور اول در قالب جدول پرهیز شده است

نتایج و بحث
مرحله اول: مطالعه دلفی 

به بازخوانی و کدگذاري ، سازي متن نشست اولپس از پیاده
اقدام شد تا علل و راهکارها استخراج شود. در جریان 

طور مستقیم از هواقع معیارها بکدگذاري، برخی از کدها یا به

شوندگان برگرفته شده هاي مصاحبهها و گفتهمتن مصاحبه
صورت (کدهاي مستقیماً بروزیابنده) و برخی دیگر بهاست

شده از ساخته با عنایت به مفاهیم و مضامین برگرفتهمحقق
ي بیمهمرور مبانی نظري و ادبیات رایج در حوزه مدیریت 

شده در طی هاي تدویندست آمده و یا شناسههببیکاري 
مایا ساخته نمصاحبه یا در مرحله بازخوانی است (کدهاي پیش

منظور بازنمایی ساخته) و بهیا کدهاي تفسیري محقق
اند هاي پاسخگویان در قالب مفاهیم رایج مطرح شدهدیدگاه

).1(جدول 

برشی از کدگذاري متن مصاحبه در دور اول- 1جدول 
Table 1. A profile of encoding the interview text in the first round

د گویه برگرفتهکبرشی از روایتردیف

1

مردم حتی در مناطق روستایی و شهرهاي کوچک دیگر حاضر نیستند به مشاغل 
دهد بیردازند...این نتیجه یدي سخت که احساس فرسودگی را به آنها دست می

- نوعی تغییر در فرهنگ کار در جامعه است که خود ناشی از شهرگروي و رفاه
در روستاها و مناطق پیرامونی در گریز از مشاغل سخت میدانیطلبی است ...(

)1گرایینتیجه شهرگرایی و رفاه

علت:
طلبی و فرهنگی در محیط کار (تنبلی، منفعت-هاي اجتماعیوارونگی ارزش-

سواريمفت
راهکار:

ها و فرهنگی مولد کار شایسته از طریق رسانه- هاي اجتماعیترویج ارزش-
مراجع افکار از جمله مراجع مذهبی

2

ي بیمهبودن دستمزد عرفی نسبت به دستمزد رسمی و میزان مقرري ایینپ
است... در برخی ي بیکاري بیمهاز علل اصلی روي آوردن متقاضیان به بیکاري 

میانگین دستمزد واقعی پرداخت هاي استان گلستان دستمزد عرفی (شهرستان
ین شرایط شاغالن هزار تومان است...در ا200تا 180) به طور میانگین بین شده

) دریافت بر پایه عقالنیت اقتصادي متقاضیو بیکاران با دو دوتا چهارتا کردن (
گفت هر چند این شوند... از یکی از متقاضیان شنیدم که میمیي بیکاري بیمه

کند، ولی به هر حال حکایت مویی از خرس کندن مبلغ کفاف مخارج زندگی نمی
است!

زد رسمی (شکاف میزان دستمزد واقعی یا عرفی و عدم پرداخت حداقل دستم-
بیکاري)ي بیمهمقرري 

3

صحبت بیکاري)ي بیمه(متقاضیان ...واهللا تا اونجا که من با این بنده خداها 
نند استفاده نابجا و فزآینده موجب کاهش منابع محدود صندوق ادکردم نمی

د شرایط اقتصادي در ها و بهبوتوانست براي توسعه زیرساختشود که میمی
ه استان مصرف شود... فشار بر بازنشستگان به عنوان ذینفعان دیگر صندوق که ب

اي غیر از مقرري دریافتی از معاش به شیوهتأمین دلیل شرایط زندگی امکان 
صندوق براي آنها دشوار است...

علت:
در آیندهي بیکاريبیمهعدم آگاهی متقاضیان از پیامدهاي منفی استفاده از -
ویژه براي موارد ه نبود درك عمومی از ضرورت حفظ منابع محدود صندوق ب-

اضطراري
راهکار:

در ي بیکاري بیمهافزایش آگاهی متقاضیان از پیامدهاي منفی استفاده از -
آینده

ویژه ه بخشی عمومی درباره ضرورت حفظ منابع محدود صندوق بآگاهی-
براي موارد اضطراري

4

هاي مسئول و توافق خشی از مشکل به خود دستگاهبجربه من بهم میگه که ...ت
...یکی از این مشکالت نبود آمار یکپارچه و بهدگردو همکاري بین آنها برمی

نگام در خصوص شاغالن و بیکاران است (براي نمونه دارندگان کارت بازرگانی ه
معاش کنند)؛ به نظرم توانند امرار هم مشمول بیکاران هستند در حالی که می

) پارمترهايهاي (تعریف شغل نیازمند بازنگري است، با در نظر گرفتن المان
مختلفی همانند سن؛ جنس؛ درآمد؛ ساعت کار و زمان تخصیص یافته؛ سرپرست 

کارفرما (بروز تبانی) -خانوار بودن و ... باالي اینها؛ عدم اشراف به روابط کارگر
ق یا غیرمحق زودتر به مقرري برسند و این یعنی، سبب شده متقاضیان کمتر مح

- کشی بر متقاضیان محق...باید قبول کنم کار یک جایی میمحدودیت و حق
لنگد...

علت:
اجتماعی، کار، تأمین هاي ذیربط متعدد (تفاوت منافع و رویکرد دستگاه-

...)و شوراي اسالمی کار
بیکاريي یمهبضعف و تناقضات قوانین و مقررات مرتبط با -

برد-کارفرما در یک بازي برد-افزایش تبانی کارگر-
ویژه در موارد هماهنگی کارگر و ه بي بیکاري بیمهسهولت استفاده از مقرري -

کارفرما
دشواري کار مراجع اداري در بررسی اعتبار مدارك و مستندات متقاضیان -

(زمان کوتاه و ابزارهاي ناکافی)
راهکار:

روابط کاريوزهتقویت ح-
براي پیشگیري از ي بیکاري بیمهبازنگري شرایط و سازوکار دریافت مقرري -

تبانی کارگر و کارفرما
روابط کاريتقویت حوزه-

شوندگان در هاي مصاحبهبندي پاسخدر این دور، با جمع
ي بیمهبگیران علت براي افزایش مقرري25پانل دلفی، 

در ي بیکاري بیمهسازي ر براي بهینهراهکا20و بیکاري 
استان گلستان شناسایی شد. 

مورد (الف) افزایش خروج نیروي 4غیر ازبه در دور دوم،- 
دلیل تمایل به ادامه تحصیل؛ (ب) عدم توانمندي هکار ب

آموختگان دانشگاهی در خوداشتغالی و کارآفرینانه دانش

والن و مراجع ؤشار مسنها به خیل بیکاران؛ (ج) فشدن آافزوده
اجتماعی براي تحت پوشش قرار دادن متقاضیان و (د) نبود 

در شرایط ي بیکاري بیمهمتقاضیان تأمین روش جایگزین 
. عوامل مورد اجماع نسبی قرار گرفتندمابقی ، استحقاق
مورد شامل: توانمندسازي کارآفرینانه 9جز بههمچنین

والن وتوجیه مس، اشتغالیآموختگان دانشگاهی براي خوددانش
ول وراي عدم اعمال فشار بر ادارات مسو مراجع اجتماعی ب

تأییدشونده ارایه نموده و آن را به سمع و تر پیام یا معناي برآمده از متن در تعامل با مصاحبهسازي خالصهاي است که تیم تحقیق در جریان مصاحبه براي واگویهنوشته داخل گویه، شناسه- 1
.اندندرسشونده مصاحبه
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سازي امکان قانونی فراهم، براي پوشش متقاضیان غیرمحق
ل دریافت مشاوره از دریافت هزینه از متقاضیان در قبا

30(توسط کارفرما) به 70اجراي طرح ، مسؤول کارشناسان 
رفرمایان به پذیرش نیروي (از محل صندوق) براي تشویق کا

عنوان عاملی براي پایداري راهبردي بازار بهيتوسعه، کار
تعریف و اجراي راهبردي مقتضی براي ، مشاغل در استان
هاي وکارهاي موجود در استان در قالب بستهپایدارسازي کسب

تمرکز بر روند تغییرات در لیست ماهانه ، حمایتی
یش مدت زمان رسیدگی به افزا، هاشدگان بنگاهي بیمه

شدن متقاضیان غیرنیازمند مستندات و مدارك براي منصرف
(دشوارنمودن دسترسی) و انتخاب و تجلیل کارفرمایان نمونه 
در زمینه تداوم همکاري شاغالن یا بازگشت به کار نیروي 

. با ندنسبی قرار گرفتمابقی راهکارها مورد اجماع،کار
نسبت به بازنویسی ،انگرفتن دیدگاه پاسخگویدرنظر

شده و ارایه مجدد به پاسخگویان جهت راهکارهاي شناسایی
ارزیابی در دور سوم اقدام شد. 

در پایان دور سوم، همه علل و راهکارهایی که مورد اجماع 
قرار گرفته بودند، در مرحله بعد در فرآیند تحلیل سلسله 

مراتبی وارد شدند.  
عیاره علل و راهکارهاي مسئله تحلیل چندم- مرحله دوم

ي بیکاري بیمهبگیران افزایش مقرري
کارگیري فرآیند تحلیل سلسله در این مرحله، ابتدا با به

) درجه اهمیت (وزن) هر کدام از معیارهاي AHPمراتبی (
ي بیمهبگیران تفکیک دالیل افزایش مقرريثر بهؤچهارگانه م

- 3کارفرمایان؛ - 2ن؛ ضیامتقا- 1در استان گلستان (بیکاري 
وکار) و راهکارهاي محیط کسب- 4ول و ؤنهادهاي مس

- 1در استان گلستان (ي بیکاري بیمهيمدیریت بهینه
- 3اداري؛ - پذیري اجراییامکان-2مناسبت نهادي؛ 

تعیین )مناسبت محیطی- 4مالی و -پذیري اقتصاديامکان
ده از این روش، آمدستهاي بهسپس، با استفاده از وزن. شد

TOPSISتفکیک علل و راهکارها با استفاده مدل گویه به
بندي و بررسی شد. رتبه

نتایج استخراج وزن براي معیارهاي ارزیابی علل افزایش - 
بگیران: براي تعیین اهمیت و وزن نسبی معیارهاي مقرري

هاي زوجی بر اساس دیدگاه کارشناسان مورد نظر، از مقایسه
کردن تعدد ). براي لحاظ2د (جدول استفاده ش

ها در یک آوردن قضاوتدستگیرندگان و بهتصمیم
گیري گروهی از میانگین هندسی براي تعیین عناصر تصمیم

). 23ماتریس تصمیم استفاده شده است (

)00/0بگیران (نرخ سازگاري: مقایسه زوجی معیارهاي کلیدي در ارزیابی علل افزایش مقرري- 2جدول 
Table 2. Pairwise comparison of key criteria in assessing the causes of increasing remittances (consistency rate: 0.00)

وکارمحیط کسبمسؤولنهادهاي کارفرمایانمتقاضیانمعیارها
1174/1586/1608/1متقاضیان

1004/1521/1کارفرمایان
1227/1ولومسنهادهاي 

1وکارمحیط کسب

با وزن » محیط کسب و کار«بر اساس وزن نسبی، معیار 
بگیران بیشترین اهمیت را در افزایش مقرري322/0نسبی 

ست. بعد از آن در استان گلستان داشته اي بیکاري بیمه

، معیار 262/0با وزن نسبی » ول ومسنهادهاي «معیار 
و نهایتاً معیار 230/0با وزن نسبی » کارفرمایان«
). 1قرار دارند (شکل 186/0با وزن نسبی » متقاضیان«

بگیرانگانه ارزیابی علل افزایش مقرريمیزان اهمیت معیارهاي چهار-1شکل 
Figure 1- The importance of the four criteria for assessing the causes

of increased remittances
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ي بیمهتوصیف معیارهاي ارزیابی راهکارهاي مدیریتی 
در استان گلستانبیکاري 

مقایسه زوجی معیارهاي ارزیابی راهکارهاي مدیریتی 
) ارایه شده است. از بین معیارهاي 3در جدول (ي بیکاري بیمه

278/0با وزن نسبی » پذیري اقتصاديامکان«چندگانه، 
يانتخاب راهکارهاي مدیریت بهینهبیشترین اهمیت را در

در استان گلستان داشته است. بعد از آن معیار ي بیکاري بیمه
، معیار 260/0با وزن نسبی » پذیري محیطیامکان«
و نهایتاً 243/0با وزن نسبی » اداري- پذیري اجراییامکان«

» مناسبت نهادي (هماهنگی با قوانین و مقررات کلی)«معیار 
).2قرار دارند (شکل 219/0ی با وزن نسب

)02/0(نرخ سازگاري: ي بیکاري بیمهمقایسه زوجی معیارهاي ارزیابی راهکارهاي مدیریتی - 3جدول 
Table 3. Comparison of the criteria for assessing management solutions for unemployment insurance (consistency

rate: 0.02)
پذیري محیطیامکانپذیري اقتصاديامکاناداري-پذیري اجراییامکانمناسبت نهاديمعیارها

1174/1171/1149/1مناسبت نهادي
1898/0458/1اداري-پذیري اجراییامکان
1693/0پذیري اقتصاديامکان
1پذیري محیطیامکان

بیکاريي بیمهمعیارهاي ارزیابی راهکارهاي مدیریتی میزان اهمیت-2شکل 
Figure 2. The importance of the criteria for assessing

unemployment insurance management solutions

ي بیکاري بیمهبگیران بندي علل افزایش مقرريرتبه
)تاپسیس(نتایج 

بگیران بر اساس ماتریس تصمیم علل افزایش مقرري
ترین علل با توجه به معیارهاي )، مهم4(جدول ي بیکاري بیمه

وکار و محیط کسبول ومستقاضیان، کارفرمایان، نهادهاي م
کارفرما در یک بازي -افزایش تبانی کارگر"ترتیب به

نشدن موارد مرتبط با کاریابی، آموزش و عملیاتی"، "برد- برد
ي بیکاري بیمهی استفاده از بگیران در طارتقاي مهارت مقرري

م با رکود در بخش أنوسانات بازار تو"و "بال مشموالن)(فراغ
هاي رفتن فرصتتولید و صنعت (نظیر ساختمان) و از دست

گزارش شده است."شغلی
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بیکاريي بیمهبگیران ماتریس تصمیم علل افزایش مقرري- 4جدول 
Table 4. Decision matrix of causes increased unemployment insurance schemes

عللردیف
میزان تأثیر هر کدام از عوامل

نهادهاي کارفرمایانمتقاضیان
مسؤول 

محیط 
وکارکسب

074/3815/3926/2296/3بیکاري)ي بیمهعدم پرداخت حداقل دستمزد رسمی (شکاف میزان دستمزد واقعی و مقرري 1
741/3519/3074/3593/2ویژه در موارد هماهنگی کارگر و کارفرماهبي بیکاري بیمهفاده از مقرري سهولت است2

به سواريطلبی و مفتفرهنگی در محیط کار (تنبلی، منفعت-هاي اجتماعیوارونگی ارزش3
815/3407/2556/2481/2در استان)ي بیکاري بیمههاي کار شایسته (فرهنگ عرفی جاري ارزش

دشواري کار مراجع اداري در بررسی اعتبار مدارك و مستندات متقاضیان (زمان کوتاه و ابزارهاي 4
815/1889/1333/3852/1ناکافی) در نبود یک سیستم مکانیزه یکپارچه

هاي رفتن فرصتنوسانات بازار توام با رکود در بخش تولید و صنعت (نظیر ساختمان) و از دست5
667/2566/3481/3076/4شغلی

111/2259/3519/3778/3هاي فعال در استانزایی اندك بنگاهاقتصادي محدود و ظرفیت اشتغاليبنیه6
259/2407/2307/3185/3محوریت بخش خدمات در ایجاد اشتغال با ماهیتی ناپایدار و پرنوسان در استان7

وکار (ضعف مدیریتی کسبياي تولیدي براي توسعهها و واحدهتوانمندي محدود مدیریت بنگاه8
154/2654/3731/2269/3بنگاه)

307/3630/2852/2963/2تغییرات سنی جمعیتی و افزایش جمعیت متقاضی کار9
407/3000/3778/2333/3شدن جمعیت زنان متقاضی کار خارج از خانه نسبت به قبلافزوده10
259/2222/3815/3148/3ارزشياز منظر زنجیرهویژهبههاي اقتصادي و صنعتی استان اختنیافتگی زیرستوسعه11
444/2778/2852/2296/3عنوان عاملی براي بروز بیکاري فصلیغالب بودن اشتغال مبتنی بر کشاورزي معیشتی و سنتی به12
407/2926/2815/2115/3رنتحوالت طبیعی در مشاغل و جایگزینی مشاغل سنتی با مشاغل مد13
407/2185/3778/2111/3هاي اقتصاديجایگزینی فناوري با نیروي کار در بنگاه14
741/2037/3778/3000/4گرفتن عرضه بر تقاضا براي نیروي کار)عدم تعادل بازار کار (تورم نیروي کار در نتیجه پیشی15
815/2667/2926/2148/3وي کار از مناطق دیگر به خیل بیکاران استانشدن نیرمهاجرپذیري استان و افزوده16
407/2296/3296/3407/3واقعی استخدام نیروي کار براي کارفرمایانيافزایش هزینه17

ي بیمهبیگران در حین استفاده از رواج اشتغال پنهان و غیررسمی (محملی براي اشتغال مقرري18
370/3778/2148/3407/3میم حقوق)عنوان تربهبیکاري 

741/1000/3963/2346/2هاي شغلیرفتن برخی فرصتاشتغال اتباع بیگانه در برخی مشاغل و در نتیجه از دست19
593/3630/2148/3852/1در آیندهي بیکاري بیمهعدم آگاهی متقاضیان از پیامدهاي منفی استفاده از 20
963/1963/1148/3444/2ع حل اختالفضعف ساختاري مجام21
815/1889/1593/3295/2اجتماعی، کار، شوراي اسالمی کار...)تأمین هاي ذیربط متعدد (تفاوت منافع و رویکرد دستگاه22
192/2192/2741/3481/2بیکاريي بیمهضعف و تناقضات قوانین و مقررات مرتبط با 23

بگیران در طی استفاده از نشدن موارد مرتبط با کاریابی، آموزش و ارتقاي مهارت مقرريعملیاتی24
407/2296/2148/4000/3بال مشموالن)(فراغي بیکاري بیمه

در طی دوره استفاده و نیز فراغت ي بیمهيسابقهيبیکاري به لحاظ محاسبهي بیمهجذابیت 25
148/4444/2037/3000/2بگیران از هر نوع تکلیفیمقرري

برد - برد"صورت بهویژه بهي بیکاري بیمهتشدید فعالیت مشاوران غیررسمی براي جورکردن 26
"کارگر/کارفرما

778/3593/3074/3667/2

370/3556/3000/3407/2براي موارد اضطراريویژه بهنبود درك عمومی از ضرورت حفظ منابع محدود صندوق 27
778/3000/2296/3296/2عنوان عاملی براي تمایل کارگران به ترك کاربیکاري بهيبیمهدریافت یارانه در کنار 28
407/2370/3593/3222/3توسعه نیافتگی صنوف براي مشارکت در ساماندهی اشتغال در مشاغل و حرف مختلف29
000/3481/3704/3593/2یید اخراجأاسان در مقایسه با تدردسرهاي مضاعف صدور راي بازگشت به کار براي کارشن30
519/2889/2667/3148/3عدم توسعه صنایع پیشین و پسین در بخش کشاورزي استان31
296/4074/4074/3370/2برد-کارفرما در یک بازي برد-افزایش تبانی کارگر32
281/2919/2215/3892/2میانگین کل-

هاي ماتریس تصمیم و تشکیل کردن دادهمقیاسبیپس از
ماتریس استاندارد، تعیین ضریب اهمیت هر یک از 

دار،وزنهاي مورد بررسی و تشکیل ماتریس شاخص
آل مثبت و هاي مختلف به ایدهنزدیکی نسبی گزینهي محاسبه

)5با توجه به نتایج جدول (ها پرداخته شد. گزینهيتعین رتبه

شامل ي بیکاري بیمهبگیران علل افزایش مقرريترین مهم
ولید و نوسانات بازار توام با رکود در بخش ت"مواردي مانند 

،"هاي شغلیرفتن فرصتدستصنعت (نظیر ساختمان) و از
عدم تعادل بازار کار (تورم نیروي کار در نتیجه "

عدم "، "گرفتن عرضه بر تقاضا براي نیروي کار)پیشی
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دستمزد رسمی (شکاف میزان دستمزد واقعی و پرداخت حداقل
اقتصادي محدود و بعد يبنیه"و "بیکاري)ي بیمهمقرري 

زایی پایین هاي فعال در استان (ظرفیت اشتغالاندك بنگاه
.است"آنها)

بیکاريي بیمهبگیران بندي نهایی علل افزایش مقرريرتبه- 5جدول 
Table 5. Final ranking of the reasons for increasing the unemployment insurance

فاصله تا عللردیف
آل مثبتایده

فاصله تا 
رتبه نهاییCiآل منفیایده

هاي رفتن فرصتدستولید و صنعت (نظیر ساختمان) و ازنوسانات بازار توام با رکود در بخش ت1
022/0051/0701/01شغلی

023/0049/0678/02گرفتن عرضه بر تقاضا براي نیروي کار)نیروي کار در نتیجه پیشیعدم تعادل بازار کار (تورم 2
027/0042/0605/03بیکاري)ي بیمهعدم پرداخت حداقل دستمزد رسمی (شکاف میزان دستمزد واقعی و مقرري 3
029/0044/0602/04هاي فعال در استانزایی اندك بنگاهبنیه اقتصادي محدود و ظرفیت اشتغال4

ي بیمهبیگران در حین استفاده از رواج اشتغال پنهان و غیررسمی (محملی براي اشتغال مقرري5
028/0038/0567/05عنوان ترمیم حقوق)بهبیکاري 

030/0038/0561/06افزایش هزینه واقعی استخدام نیروي کار براي کارفرمایان6
030/0037/0556/07شارکت در ساماندهی اشتغال در مشاغل و حرف مختلفنیافتگی صنوف براي متوسعه7
030/0038/0555/08شدن جمعیت زنان متقاضی کار خارج از خانه نسبت به قبلافزوده8
036/0043/0544/09برد-کارفرما در یک بازي برد-افزایش تبانی کارگر9

برد - برد"صورت ویژه بههبي بیکاري بیمهورکردن تشدید فعالیت مشاوران غیررسمی براي ج10
"کارگر/کارفرما

032/0037/0533/05/10

032/0036/0533/05/10ارزشيویژه از منظر زنجیرهههاي اقتصادي و صنعتی استان بنیافتگی زیرساختتوسعه11
032/0034/0513/012صنایع پیشین و پسین در بخش کشاورزي استانيعدم توسعه12
034/0036/0512/013ویژه در موارد هماهنگی کارگر و کارفرماهبي بیکاري بیمهسهولت استفاده از مقرري 13

وکار (ضعف مدیریتی ها و واحدهاي تولیدي براي توسعه کسبتوانمندي محدود مدیریت بنگاه14
036/0037/0508/014بنگاه)

034/0034/0501/015یید اخراجأازگشت به کار براي کارشناسان در مقایسه با تدردسرهاي مضاعف صدور راي ب15

بگیران در طی استفاده از نشدن موارد مرتبط با کاریابی، آموزش و ارتقاي مهارت مقرريعملیاتی16
038/0033/0463/017(فراغ بال مشموالن)ي بیکاري بیمه

037/0031/0461/018هاي اقتصاديبنگاهجایگزینی فناوري با نیروي کار در 17
036/0030/0459/019شدن نیروي کار از مناطق دیگر به خیل بیکاران استانمهاجرپذیري استان و افزوده18
036/0030/0457/020تغییرات سنی جمعیتی و افزایش جمعیت متقاضی کار19
038/0032/0454/021ویژه براي موارد اضطراريهوق بنبود درك عمومی از ضرورت حفظ منابع محدود صند20
036/0032/0466/016عنوان عاملی براي بروز بیکاري فصلیبودن اشتغال مبتنی بر کشاورزي معیشتی و سنتی بهغالب21
038/0029/0440/022تحوالت طبیعی در مشاغل و جایگزینی مشاغل سنتی با مشاغل مدرن22
040/0028/0414/023خش خدمات در ایجاد اشتغال با ماهیتی ناپایدار و پرنوسان در استانمحوریت ب23

سواري) به طلبی و مفتفرهنگی در محیط کار (تنبلی، منفعت-هاي اجتماعیوارونگی ارزش24
045/0027/0379/024در استان)ي بیکاري بیمههاي کار شایسته (فرهنگ عرفی جاري ارزش

در طی دوره استفاده و نیز فراغت ي بیمهبه لحاظ محاسبه سابقه ي بیکاري بیمهابیت جذ25
049/0029/0376/025بگیران از هر نوع تکلیفیمقرري

047/0026/0365/026عنوان عاملی براي تمایل کارگران به ترك کاربهي بیکاري بیمهدریافت یارانه در کنار 26
050/0025/0331/027در آیندهي بیکاري بیمهان از پیامدهاي منفی استفاده از عدم آگاهی متقاضی27
047/0022/0318/028بیکاريي بیمهضعف و تناقضات قوانین و مقررات مرتبط با 28
049/0019/0276/029هاي شغلیرفتن برخی فرصتدستانه در برخی مشاغل و در نتیجه ازاشتغال اتباع بیگ29
054/0017/0236/030اجتماعی، کار، شوراي اسالمی کار...)تأمین هاي ذیربط متعدد (تفاوت منافع و رویکرد دستگاه30
052/0014/0217/031ضعف ساختاري مجامع حل اختالف31

دشواري کار مراجع اداري در بررسی اعتبار مدارك و مستندات متقاضیان (زمان کوتاه و ابزارهاي 32
/060/0011/00156کافی) در نبود یک سیستم مکانیزه یکپارچهنا

032

ي بیکاري بیمهبندي راهکارهاي مدیریت بهینه رتبه
)TOPSIS(نتایج

ي بیکاري بیمهبر اساس ماتریس تصمیم راهکارهاي مدیریتی 
ترین راهکارها با توجه به معیارهاي )، مناسب6(جدول 

پذیري اداري، امکان- جراییپذیري امناسبت نهادي، امکان
نمودن یکپارچه"ترتیب اقتصادي/ مالی و مناسبت محیطی به

اجتماعی، کار، تأمین هاي ذیربط متعدد (رویکرد دستگاه
شناسایی و تمرکز "، "شوراي سازش، شوراي اسالمی کار...)
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طور معمول هر ساله افرادي را بر وضعیت واحدهایی که به
تسهیالت براي "، "کنندرفی میمعي بیکاري بیمهبراي 

و "شدهکارفرمایان براي اشتغال مجدد متقاضیان معرفی

آموزش کارگران در خصوص انضباط کار و وجدان کاري با "
گزارش شده است."هاي اقتصاديهمکاري بنگاه

بیکاريي بیمهماتریس تصمیم راهکارهاي مدیریتی - 6جدول 
Table 6. Matrix of decision making for solutions of unemployment insurance

راهکارهاردیف
میزان مناسب بودن راهکارها

مناسبت 
نهادي

پذیري امکان
اداري- اجرایی

پذیري امکان
اقتصادي/ مالی

مناسبت 
محیطی

000/4815/3923/2000/3روابط کاريتقویت حوزه1

براي پیشگیري از تبانی کارگر و ي بیکاري یمهببازنگري شرایط و سازوکار دریافت مقرري 2
038/4788/3538/3960/2کارفرما

ها و مراجع افکار از فرهنگی مولد کار شایسته از طریق رسانه- هاي اجتماعیترویج ارزش3
385/3423/3769/2926/2جمله مراجع مذهبی

593/3808/3231/2538/2(طبق چند تجربه در استان)حمایت از ابتکارات کارآفرینی اجتماعی براي ایجاد اشتغال4

براي موارد ویژه بهبخشی عمومی درباره ضرورت حفظ منابع محدود صندوق آگاهی5
769/3385/3667/2615/2اضطراري

692/3885/2846/2444/2سازيهاي فعال در استان در قالب تجمیع و خوشهاقتصادي و بعد اشتغال بنگاهيارتقاي بنیه6
615/3115/3741/2885/2بازآفرینی مشاغل سنتی و بومی نظیر صنایع دستی در استان7
654/3885/2333/3846/2وکارکسبيها و واحدهاي تولیدي براي توسعهارتقاي توانمندي مدیریت بنگاه8
423/3185/3115/3577/2گذاري مقتضی بر اساس آنبینی تحوالت بازار کار و سیاستپیش9
LMIS269/2538/3920/2444/2تشکیل نظام مدیریت جامع اطالعات کار استان 10

از منظر زنجیره ارزش در قالب ویژهبههاي اقتصادي و صنعتی استان زیرساختيتوسعه11
538/3500/3077/3778/2هاي کسب و کار...ها، خوشهشهرك

500/3519/3269/3000/3هاي اقتصاديانضباط کار و وجدان کاري با همکاري بنگاهآموزش کارگران در خصوص 12
615/3222/3259/2346/2نمودن اشتغال پنهان و غیررسمینظارت اصناف و مراجع قانونی براي رسمی13
692/3615/3037/3385/2عیاجتماتأمین ي بیمهتجدید نظر در حمایت قانونی از بنگاه هاي اقتصادي از پرداخت حق 14
923/3692/3577/3500/2تسهیالت براي کارفرمایان براي اشتغال مجدد متقاضیان معرفی شده15
154/4500/3385/3741/2اشتغال صنعتی استانيهاي خارج استان براي توسعهگذاريجذب سرمایه16

مایان از طریق حمایت قانونی و ارتقاي کاهش هزینه واقعی استخدام نیروي کار براي کارفر17
423/3148/3808/3269/2وري نیروي انسانیبهره

ل بر ؤوتشویق کارشناسان مسئول از تعریف کارانه و پاداش مناسب براي کارشناسان مس18
692/3667/3926/2577/2مبناي نشانگرهاي مشخص از جمله تعداد راي بازگشت به کار

000/4560/3920/2520/2اشتغال استانيسند راهبردي توسعهنمودنعملیاتی19
231/4481/3846/2846/2در آیندهي بیکاري بیمهافزایش آگاهی متقاضیان از پیامدهاي منفی استفاده از 20
231/4741/3038/3692/2ارتقاي جایگاه ساختاري مجامع حل اختالف21

اجتماعی، کار، شوراي سازش، تأمین هاي ذیربط متعدد (یکپارچه نمودن رویکرد دستگاه22
407/4423/3769/2038/2شوراي اسالمی کار...)

185/4769/3231/3385/2بیکاريي بیمهاصالح قوانین و مقررات مرتبط با 23

- عملیاتی نمودن موارد مرتبط با نظارت (حضور و غیاب)، آموزش و ارتقاي مهارت مقرري24
077/4360/3962/2346/2بیکاريي بیمهن در طی استفاده از بگیرا

نظیر آموزش، مراجعه به ي بیکاري بیمهبگیران در طول دوره تعیین تکالیفی براي مقرري25
111/4038/4692/2423/2ها، کارورزي و نظایر آن در چارچوب قانونکاریابی

ها و اي به بنگاهراي ارایه خدمات مشاورهپیشگیري از زمینه ورود مشاوران غیررسمی ب26
192/4222/3385/2038/2برد براي طرفین-کارگران در یک بازي برد

در مراجع حل ویژه بهي بیکاري بیمههاي اجرایی مرتبط با ایجاد حساسیت در دستگاه27
269/4778/3769/2269/2اختالف در خصوص جایگزینی نیروهاي اخراج شده

ي بیمهناسایی و تمرکز بر وضعیت واحدهایی که به طور معمول هر ساله افرادي را براي ش28
154/4148/4808/4192/2کنندمعرفی میبیکاري 

577/3469/3154/3889/2صنایع پیشین و پسین بخش کشاورزي از جمله صنایع فرآوري در استانيتوسعه29
843/3515/3931/2568/2میانگین کل
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بازنگري شرایط و "مواردي مانند،)7نتایج جدول (بر اساس
براي پیشگیري از ي بیکاري بیمهسازوکار دریافت مقرري 

هاي خارج گذاريجذب سرمایه"، "تبانی کارگر و کارفرما
آموزش "، "اشتغال صنعتی استانياستان براي توسعه

کاري کارگران در خصوص انضباط کار و وجدان کاري با هم
عنوان به"روابط کاريتقویت حوزه"و "هاي اقتصاديبنگاه

شناسایی ي بیکاري بیمهمهمترین راهکارهاي مدیریت بهینه 
.شدند

بیکاريي بیمهبندي نهایی راهکارهاي مدیریتی رتبه- 7جدول 
Table 7. Final ranking of management solutions for unemployment insurance

فاصله تا راهکارهاردیف
آل مثبتایده

فاصله تا 
Ciآل منفیایده

رتبه 
نهایی

براي پیشگیري از تبانی کارگر و ي بیکاري بیمهبازنگري شرایط و سازوکار دریافت مقرري 1
006/0033/0853/01کارفرما

011/0027/0720/02اشتغال صنعتی استانيهاي خارج استان براي توسعهگذاريجذب سرمایه2
012/0029/0704/03هاي اقتصاديآموزش کارگران در خصوص انضباط کار و وجدان کاري با همکاري بنگاه3
012/0028/0700/04روابط کاريتقویت حوزه4
014/0027/0667/05تسهیالت براي کارفرمایان براي اشتغال مجدد متقاضیان معرفی شده5
013/0026/0660/05/6پیشین و پسین بخش کشاورزي از جمله صنایع فرآوري در استانصنایعيتوسعه6
013/0024/0660/05/6ارتقاي جایگاه ساختاري مجامع حل اختالف7
015/0024/0616/08در آیندهي بیکاري بیمهافزایش آگاهی متقاضیان از پیامدهاي منفی استفاده از 8

ارزش در قالب ياز منظر زنجیرهویژهبههاي اقتصادي و صنعتی استان زیرساختيتوسعه9
015/0023/0614/09هاي کسب و کار...ها، خوشهشهرك

018/0026/0600/010وکارکسبيتوسعهها و واحدهاي تولیدي براي ارتقاي توانمندي مدیریت بنگاه10
016/0023/0858/011کاريبیي بیمهاصالح قوانین و مقررات مرتبط با 11

ها و مراجع افکار از جمله فرهنگی مولد کار شایسته از طریق رسانه- هاي اجتماعیترویج ارزش12
018/0023/0558/012مراجع مذهبی

تشویق کارشناسان مسئول از تعریف کارانه و پاداش مناسب براي کارشناسان مسئول بر مبناي 13
017/0020/0539/013ي بازگشت به کارأه تعداد رنشانگرهاي مشخص از جمل

017/0019/0522/014اشتغال استانينمودن سند راهبردي توسعهعملیاتی14
020/0022/0519/015بازآفرینی مشاغل سنتی و بومی نظیر صنایع دستی در استان15
019/0020/0505/016نگذاري مقتضی بر اساس آبینی تحوالت بازار کار و سیاستپیش16

بیکاري نظیر آموزش، مراجعه به يبیمهبگیران در طول دوره تعیین تکالیفی براي مقرري17
020/0020/0497/017ها، کارورزي و نظایر آن در چارچوب قانونکاریابی

019/0018/0489/018ماعیاجتتأمین ي بیمههاي اقتصادي از پرداخت حق تجدید نظر در حمایت قانونی از بنگاه18

بگیران نمودن موارد مرتبط با نظارت (حضور و غیاب)، آموزش و ارتقاي مهارت مقرريعملیاتی19
020/0018/0482/019بیکاريي بیمهدر طی استفاده از 

ي بیمهطور معمول هر ساله افرادي را براي شناسایی و تمرکز بر وضعیت واحدهایی که به20
023/0020/0468/020کنند.معرفی میي بیکار

021/0017/0452/021براي موارد اضطراريویژه بهبخشی عمومی درباره ضرورت حفظ منابع محدود صندوق آگاهی21

در مراجع حل اختالف ویژه بهي بیکاري بیمههاي اجرایی مرتبط با ایجاد حساسیت در دستگاه22
022/0018/0444/05/22اخراج شدهدر خصوص جایگزینی نیروهاي

021/0017/0444/05/22تشکیل نظام مدیریت جامع اطالعات کار استان 23
026/0016/0386/024حمایت از ابتکارات کارآفرینی اجتماعی براي ایجاد اشتغال (طبق چند تجربه در استان)24
024/0014/0372/025سازيفعال در استان در قالب تجمیع و خوشههاي اقتصادي و بعد اشتغال بنگاهيارتقاي بنیه25

اجتماعی، کار، شوراي سازش، شوراي تأمین هاي ذیربط متعدد (یکپارچه نمودن رویکرد دستگاه26
027/0015/0354/026اسالمی کار...)

نونی و ارتقاي کاهش هزینه واقعی استخدام نیروي کار براي کارفرمایان از طریق حمایت قا27
026/0011/0307/027وري نیروي انسانیبهره

ها و اي به بنگاهورود مشاوران غیررسمی براي ارایه خدمات مشاورهيپیشگیري از زمینه28
032/0010/0231/028برد براي طرفین-کارگران در یک بازي برد

030/0009/0229/029پنهان و غیررسمینمودن اشتغال نظارت اصناف و مراجع قانونی براي رسمی29

بیکاري، ي بیمهبا وجود ضرورت منطقی براي برقراري 
اي خود به مسئلهي بیمهبگیران این نوع افزایش روند مقرري

با ابعاد اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی منجر شده است. ادامه و 
مالی استمرار این روند در نتیجه این عوامل عالوه بر خسارت

و تحمیل ي بیکاري بیمهکشیدن منابع صندوق و به چالش
هاي سربار به بودجه عمومی دولت یا باعث ترویج هزینه

نمودن موجبات نارضایتی کارفرمایان بیکاري ارادي، فراهم
تربیت نیروي انسانی جایگزین خواهد شد. بروز يبراي هزینه

 [
 D

O
I:

 1
0.

29
25

2/
je

a.
6.

11
.4

5 
] 

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.2

53
83

42
6.

13
98

.6
.1

1.
4.

9 
] 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 je

a.
sa

nr
u.

ac
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                            10 / 13

http://dx.doi.org/10.29252/jea.6.11.45
https://dorl.net/dor/20.1001.1.25383426.1398.6.11.4.9
https://jea.sanru.ac.ir/article-1-179-fa.html


55............. .....................................................................................................1398/ بهار و تابستان 11شاورزي/ سال ششم/ شماره راهبردهاي کارآفرینی در ک

ه معدن حوادث غیرمترقبه در استان گلستان (نظیر حادث
شدن شمار ) و افزوده1396زمستان یورت آزادشهر در بهار 

آمادگی بگیر به صندوق در شرایط عدم پیشزیادي مقرري
سبک مدیریت بحران براي کاهش عوارض این حوادث و به

دیدگان با اقدام ضربتی براي ایجاد اشتغال دوباره آسیب
دگی یهاي مختلف در سطح استان بر پیچهمکاري بخش

سئله افزوده است. م
بندي ی و اولویتیهاي این تحقیق که با هدف شناسایافته

بگیران علل و راهکارهاي مرتبط با مسئله افزایش مقرري
در استان گلستان به انجام رسید، به شناسایی ي بیکاري بیمه
راهکار در خصوص این مسئله منجر شد. 29علت و 32
ربرد چند معیار براي ارزیابی علل تر به کامنظور ارزیابی دقیقبه

و راهکارها اقدام شد. از بین چهار معیار ارزیابی علل افزایش 
، »محیط کسب و کار«، بیکاريي بیمهبگیران مقرري

بیشترین » متقاضیان«و » کارفرمایان«، »مسؤول نهادهاي «
دارند. پس ي بیکاري بیمهبگیران اهمیت را در افزایش مقرري

، بر خالف پندار عامیانه، نه خود متقاضیان و بر این اساس
نیافتگی محیط طلبی یا کاهلی آنها، بلکه توسعهروحیه منفعت

و مسؤول ز آن، عملکرد نامناسب نهادهاي وکار و بعد اکسب
را از اشتغال به ي بیکاري بیمهکارفرمایان است که متقاضیان 
دهد. با سوق میي بیکاري بیمهبیکاري و سپس، تقاضا براي 

بگیران گرفتن چهار معیار، مهمترین علل افزایش مقرريدرنظر
نوسانات بازار توام با رکود در "مواردي مانندي بیکاري بیمه

رفتن دستولید و صنعت (نظیر ساختمان) و ازبخش ت
عدم تعادل بازار کار (تورم نیروي کار در "، "هاي شغلیفرصت

عدم "، "ي نیروي کار)گرفتن عرضه بر تقاضا برانتیجه پیشی
پرداخت حداقل دستمزد رسمی (شکاف میزان دستمزد واقعی و 

اقتصادي محدود و بعد يبنیه"و "بیکاري)ي بیمهمقرري 
زایی پایین هاي فعال در استان (ظرفیت اشتغالاندك بنگاه

.بود"آنها)
شده براي مسئله براي ارزیابی دقیق راهکارهاي شناسایی

ترین مهماري، چهار معیار مد نظر قرار گرفت.بیکي بیمه
پذیري امکان«و سپس، » پذیري اقتصاديامکان«معیار 
مناسبت نهادي «و » اداري- پذیري اجراییامکان«، »محیطی

دست آمده است. هب»(هماهنگی با قوانین و مقررات کلی)
لحاظ منابع مالی و شرایط اقتصادي بنابراین، امکان اجرا به

شده هکارهاي شناساییثیر را در افزایش مناسبت راأن تبیشتری
نظرگرفتن هر چهار معیار، مهمترین راهکارهاي دارد. با در

بازنگري شرایط "مواردي مانندي بیکاري بیمهمدیریت بهینه 
براي پیشگیري از ي بیکاري بیمهو سازوکار دریافت مقرري 

خارج هايگذاريجذب سرمایه"، "تبانی کارگر و کارفرما
آموزش "، "اشتغال صنعتی استانياستان براي توسعه

کارگران در خصوص انضباط کار و وجدان کاري با همکاري 
شناسایی "تقویت حوزه روابط کار"و "هاي اقتصاديبنگاه

.شد
ي بیمههاي پیشتر به برخی آسیب،برخی از محققان

یشتر باند. شده اشاره کردهکه در تحقیق شناساییبیکاري 

و نه علل ي بیکاري بیمههاي اجراي محققان پیشین به چالش
ي بیمهگیري از پوشش این نوع افزایش تقاضا براي بهره

اند. دغدغه یا مسئله اصلی تحقیقات آنها حول اشاره نموده
بهبود یا گسترش اجراي این قانون و نه بازنگري در گسترش 

) به 21ورعباس (براي نمونه، پآن بوده است. در این بین، 
جامعه؛ وجوداجتماعیواقتصاديواقعیاتگرفتننادیده

پرداختمدتبودنکمجملهازقانونی،هايچالشوابهامات
ي جریمهوتخلفاتیزمینۀدرمناسبرویکردنبودحداقل؛ و
) به عدم 16جوادي (، واحدمدیریتنکردناعمالومتخلفان

مزینانی و)، تاج12اثی (بگیران، غیمقرريثرؤآموزش م
جامعندادنپوششبر،زماناداريفرآیند) به26آبادي (شیرین

تحمیلبیکاري،بیمۀازاستفادهسوءشرایط،واجدینيهمۀ
وروديبینتعادلنبودکارفرمایان،يهسوء استفادوهاخواسته

عدممجدد،اشتغالضعفبیکاري،بیمۀصندوقخروجیو
يهمۀندادنپوششورفاهیوابستگیار،آمدریکسانی

در عالوه بر این، اند. بگیران اشاره نمودهنیازهاي مقرري
شده در این تحقیق مطالعات پیشین، علل متعدد شناسایی

اندرکار در هاي مختلف دستنشده و به نقش طرفمعرفی
هاي عبارت دیگر، یافتهپرداخته نشده است. بهي بیکاري بیمه

ن، کارفرمایان، نهادهاي دولتی ق نشان داد متقاضیااین تحقی
وکار هر یک سهمی در بروز و البته محیط کسبمسؤول 

ي بیکاري بیمهشده در اجراي قانون مسایل و مشکالت معرفی
ي بیکاري بیمهدارند و افزایش تقاضا براي در استان گلستان 
.تبرانگیز است، تنها متوجه نیروي کار نیسکه روندي چالش

براي مسئله تحقیق مطالعهدر این ارائه پیشنهادهاي قابل 
اند که در همان راهکارهاي مدیریتی شناسایی شده

هاي پیشین به آنها اشاره شد. در ادامه این مطالعه، قسمت
ياصالح شیوه) بررسی 1(شود: تحقیقات بیشتر پیشنهاد می

ت با مشارکي بیکاري بیمهگردانش و مدیریت صندوق 
بیکاران بالقوه (شاغالن) و کارفرمایان و نمایندگان مقرري

ۀمیگسترش پوشش بسنجی ) امکان2(بالفعل (بیکاران)، 
کارمشمول قانونهاي غیرگروهو یبراي پرسنل دولتکاريیب

سهم ذینفعان و اصالح ) بررسی 3((نظیر کودکان کار)، 
تأمین درکاران از جمله کارگر، دولت و کارفرما دراندست

فیرد) بررسی ملزومات تخصیص4(،کاريیبۀمیبمنابع طرح
يهبودجدررانیبگخاص براي اشتغال مجدد مقررييهبودج
) 5(زایی، هاي مربوط به اشتغالیا بودجهکل کشورۀساالن

هاي وکار استانبررسی اثر توسعه یافتگی اکوسیستم کسب
حذف بررسی ) 6(ي، بیکاري بیمهمختلف در روند تقاضا براي 

از جملهکاريیبۀمیبايیکاهش مدت استفاده از مزاای
تیبراي فعالرانیبگتر مقرريشیبهرچهعنوان سابقه و الزامبه

ي) جهت زهاي آموزشی و کارور(از جمله شرکت در دوره
نمودن یکپارچه و ماشینیسنجی امکان)7(تر، بازاشتغال سریع

براي دسترسی سریع و دقیق به هاي اداري سامانهاستقرار
ثیر عملکرد و أبررسی ت) 8(متقاضیان و ياطالعات و پیشینه

ي بیمهثر کارفرمایان در کاهش تقاضا براي ؤتعریف نقش م
بگیران. و یا بازاشتغال مقرريبیکاري 
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Abstract
This research aimed to diagnose the reason to increase in the total number of unemployment insurance

applicants (claimants) in the Golestan province in order to find realistic solutions. From the perspective of
data collection, this research is a field-based, in terms of controlling variables is non-experimental
research and with regard to purpose is applied research. Quantitative and qualitative data collection tools
were interview and questionnaire, respectively. This research was conducted in two main phases during
2017 and 2018. In the first phase, a Delphi panel technique is used to identify the causes and solutions of
the increase of unemployment insurance applicants in Golestan province and in the second phase, the
AHP and TOPSYS techniques were used for quantitative assessment and prioritization of identified
causes and solutions in the first phase. The results of the AHP showed that four factors of "business
milieu", "responsible institutions", "employers" and "applicants", have the most importance in increasing
the willingness of unemployed insurance. Considering these four criteria, the most important reasons for
rising request for unemployment insurance are: "market fluctuations with stagnation in manufacturing and
industry (such as construction) and job losses", "labor market imbalance (Labor force inflation as a result
of supply over demand for labor force), "the non-payment of the minimum official wage (the gap between
the actual wage and unemployment insurance payout)," and "the limited economic ability of active
enterprises in the province (low employment capacity)". In order to accurately assess the solutions
identified for unemployment insurance, four criteria of "economic feasibility" and then, "environmental
feasibility", "administrative feasibility" and "institutional appropriateness" (in accordance with the
general rules and regulations) in order of importance was considered. considering these four criteria, the
most important solutions for optimal management of unemployment insurance are: "reviewing the
conditions and mechanism for receiving unemployment insurance compensation for preventing collusion
between the worker and the employer", "recruiting foreign investments for industrial development of the
province", "training workers on work discipline and conscience in cooperation with business enterprises"
and "strengthening the field of labor relations ".

Keywords: Golestan Province, Labour, Social Security, Unemployment Insurance
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