
 بررسی زمینه  هاى اصالح قوانین و مقررات تأمین  اجتماعی
)بیمۀ بیکارى( در ایران

عبدالمطلب پهلوانی دهکان1

 چکیده
مقدمه: یکی از قوانین موجود در بیمه تأمین اجتماعی، پرداخت حقوق ماهیانه به شخص بیمه شدۀ بیکار 
است. با توجه به رشد روز افزوِن آمار مقرری بگیراِن بیمۀ بیکاری و محدودیت منابع سازمان، باید برای 

برقراری و استحقاق مؤثر بیمه شدگان تمهیدات ازم صورت گیرد.

روش: این تحقیق با استفاده از روش کتابخانه ای و همچنین مصاحبه تلفنی با 200 نفر انجام شد. 

یافته ها: مقرری بگیران و هم کارفرمایان با وجود رضایت نسبی از قانون فعلی بیمه بیکاری، تمایل به 
اصالح این قانون دارند. آن ها اصالح در قانون و مقررات تأمین اجتماعی در بیمه بیکاری را مثبت ارزیابی 
می کنند؛ البته در صورتی که برخی مواد و تبصره های آن، مانع فعالیت تولید کنندگان و کارفرمایان نشود 

و همچنین منابع مالی آن از طرف قانون گذار تأمین گردد. 

نتیجه: به نظر می رسد مهم ترین چالشی که اجرایی شدن طرح مجلس برای حمایت مالی از بیکاران را با 
خطر توقف مواجه می کند، اختالف دولت و مجلس بر سر همین موضوع است. بنابراین، به زعم بسیاری 

کارشناسان بروز بحران در مورد صندوق بیمۀ بیکاری ایران امری قابل پیش بینی است.

کلیدواژه ها: اصالح قوانین و مقررات، مقرری بگیران، کارفرمایان، بیمه بیکاری، سازمان تأمین اجتماعی.

1- کارشناس ارشد حقوق عمومی
pahlavany1361@gmail.com
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 مقدمه 
بیمه بیکاری از جمله حمایت های اجتماعی است که از اوایل قرن بیستم مورِد توجه اروپائیان قرار گرفت 
و به تدریج در قاره اروپا گسترش یافت. حمایت های ناشی از بیمه بیکاری از مدرن ترین حمایت های 
اجتماعی از قشر کارگر است که امروزه در 65 کشور جهان در حال اجراست که اغلب آنها از کشورهای 
پیشرفته هستند. اگرچه بیمه بیکاری یکی از مترقی ترین حمایت های اجتماعی محسوب می شود و 
پوشش کامل آن شاخص میزان توسعه کشورها است، این موضوع نباید باعث سستی و انفعال جمعیت 
فعال جامعه شود ؛ لذا باید در دامنه پوشش بیمه بیکاری و اجرای قانون دقت نظر مضاعفی صورت 
پذیرد تا به تولید و بهره وری جامعه لطمه ای وارد نشود. » بیمه بیکاری که مبتنی بر نظام بیمه های 
اجتماعی است، به منظور بخشی از زیان از دست دادِن مزد که خود ناشی از بیکاری ناخواسته کارگران 
است، طراحی شده است. به طور معمول، بیکاری را در میان بالیای اجتماعی مهم که باید از طریق 
تأمین اجتماعی به آنها رسیدگی کرد، مورد توجه قرار داد ه اند« )مجتبوی نائینی، 1378: 9(. کشورها 
به تناسب وضعیت داخلی و میزان رشد اقتصادی شان  شرایطی برای پرداخت مقرری بیمه بیکاری 
وضع می کنند. منابع تأمین مالی مقرری بیمه بیکاری در سازمان تأمین اجتماعی از محل صندوق 
بیمه بیکاری -ازجمع آوری مبالغ 3 درصد حق بیمه بیکاری بیمه شدگان اجباری- تأمین می گردد که 
باتوجه به آمار باای مقرری بگیران بیمه بیکاری و محدودیت منابع سازمان و عدم تکافوی آن در ارائه 
تعهد بیمه بیکاری به شماِر زیاد و در حال رشد مقرری بگیران بیمه بیکاری، باید تمهیدات ازم در 
نحوه برقراری و استحقاق مؤثر بیمه شدگان صورت گیرد. معضل اساسی در رابطه با بیمه بیکاری که 
گریبان گیر این سازمان شده است، افزایش تعداد مقرری بگیران من غیر حق و به دنبال آن، سنگین تر 
شدِن بار مالی ناشی از اجرای قانون بیمه بیکاری است؛ به منظور افزایش کیفیت ارائه خدمات بیمه 
بیکاری و نظر به اهمیت بیمه بیکاری به عنوان یکی از تعهدات سازمان تأمین اجتماعی و از طرفی 
وجود برخی عوامل تشدید کننده که نه تنها ازکارایی و اثربخشی اجرای تعهد بیمه بیکاری کاسته است 
)مقرری بگیران من غیر حق و عدم تکافوی 3 درصد حق بیمه بیکاری به عنوان تنها منبع درآمدی 
صندوق بیمه بیکاری(، بلکه موجب افزایش بار مالی شده و نگرانی از ناتوانی در اجرای این تعهد را 
پدید آورده است، قانون گذار با وجود محدود و ثابت بودن درآمدها )3%دستمزد مشمول کسرحق 
از موارد،  از توان صندوق را به عهده آن نهاده است. این قانون در برخی  بیمه( حمایت های فراتر 
به مثابه یک قانون صرفاً حمایتی، نه تنها متولی مشکالت اقتصادی، درمانی، اشتغال وآموزش بیمه شده 
معرفی شده، بلکه به  یک صندوق کارگشایی نیز بدل شده است. مساعدت بی رویه با کارفرمایانی که 
به دلیل مشکالت اقتصادی قادر به پرداخت حقوق و مزایای کارکنان خود نیستند، درقالب طرح های 

تغییرساختار از دیگر تعهدات این صندوق است )ابراهیم خانی، 1394(.
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بیکار  غیرمترقبه  به دلیل حوادث  که  بیمه شدگانی  بیکاری،  بیمه  قانون  تبصره 2ماده 2  استناد  به 
می شوند، تحت پوشش بیمه بیکاری قرار می گیرند؛ این تبصره نیز فراتر از تغییراتی است که به حیطه 
بازار کار مربوط می شود و از بیمه شدگان در مقابل حوادث غیرمترقبه حمایت می کند؛ درصورتی که 
ممکن است ابعاد حوادث وخسارات فراتر از توان ملی بوده و به حمایت های جهانی نیاز باشد. برای 
نمونه، زلزله سال 69 استان های گیالن و زنجان که به بیکار شدِن قریب به هفت هزار نفر منجر شد 
و یا زلزلۀ بم که به خسارات بی شماری انجامید. اگر در سال های اخیرکه وضعیت صندوق مناسب 
نیست، خدای ناخواسته حوادث دیگری رخ دهد، ورشکستگی صندوق دور از امکان نبوده و حتی به 

نظر متخصصین قطعی خواهد بود )مدرس عالم، 1393: 71(. 
مواد قانون مربوط به بیمه بیکاری از نظر منابع مالی، مدت، مبلغ و از جنبه نظارتی با قوانین سایر 
کشورها - در این زمینه- هماهنگی و همخوانی ندارد و در تدوین آن نه تنها از تجارب کشورهای 
اقتصادی،  قوانین مختلف و بدون درنظرگرفتن مسائل  تلفیق  با  بلکه  استفاده نشده است،  باسابقه 
فرهنگی، اجتماعی کشور ایران و نرخ بیکاری، تورم1 و فقدان دیگر بیمه های تکمیلی تهیه شده و 
به تصویب رسیده که این موضوع عامل هجوم بیکاران جهت بهره مندی ازمزایا گردیده است؛ چرا که 
ازیک سو مزایای مقرر در بسیاری موارد هم سطح و یا بیش ازمزایای افراد شاغل است. برای مثال، 
بیمه شده ای که در کارگاه فقط 20 روز در ماه کار می کند و یا ساعات کمتری از ساعت مقرر اداری 
باید کار کند، از سوی کارفرما به همان اندازه پول دریافت می کند؛ درصورتی که اگر بیمه بیکاری داشته 
باشد، حقوق کل ماه برای او محاسبه خواهد شد، و ازطرفی به دلیل فقدان سایر سیستم های حمایتی، 
افراد غیرشاغل نیز با اشتغال کوتاه مدت در جرگه افراد تحت پوشش قرار می گیرند؛ یعنی به جای 
تطبیق قوانین و مقررات با واقعیت های موجود جامعه، این واقعیت ها هستند که بر قوانین مسلط و 

چیره می شوند )اعظمی، 1388: 95-96(.

متوسط دریافتی صندوق در سایرکشورها بدون درنظرگرفتن کمک دولت در پرداخت هزینه های اداری 
و پرسنلی و پرداخت وام کم بهره به صندوق 4% دستمزدها بوده که درکشور ما این نرخ کمتر است.- در 
بسیاری از کشورها دولت با افزایش نرخ بیمه بیکاری کمک های خود را به همان نسبت افزایش می دهد.

- درصورت کسری منابع صندوق نسبت به مصارف، قانون سکوت کرده است و بالتکلیفی نگران کننده ای 
پیش بینی می شود.

- طبق ماده 6 قانون بیمه بیکاری حداقل سابقه پرداخت حق بیمه )6 ماه( جهت دریافت مقرری بیمه 
بیکاری بسیار نازل درنظرگرفته شده که زمینۀ سوءاستفاده از این قانون را فراهم کرده است )ابراهیم 

خانی، 1394(.

1-Swelling
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با مطالعۀ تجربه های کشورهای پیش رو در زمینه بیمه بیکاری، مشاهده می شود که طول مدت دریافت 
بیمه بیکاری در این کشورها کوتاه است و در طول دریافت مقرری با سیاست کاهش مبلغ پرداختی از 
وابستگی فرد به بیمه بیکاری می کاهند و فرد را به یافتن شغل تشویق می کنند؛ از طرف دیگر، قانون 
فعلی بیمه بیکاری و مالحظات مالی تعهدات صندوق بیمه بیکاری در مقابل مشمولین، در ایران نسبت 
به اکثر کشورها بیشتر است، اما نسبت به حق بیمه دریافتی در مقایسه با این نسبت و دیگر کمک هایی 
که در این زمینه به صندوق  بیمه بیکاری در اغلب کشورها می شود، کمتر است؛ چنان که بدون در 
نظر گرفتن موضوع فوق، صرفاً بر اساس سابقه بیمه پردازی فرد مقرری پرداخت می شود و بعضاً باتوجه 
به سابقه او پرداخت مقرری بیمه بیکاری تا 50 ماه ادامه می یابد و طبق ماده 7 تبصره 1 قانون بیمه 
بیکاری در صورتی که فرد در سن بازنشستگی باشد، این رویه تا 5 سال ادامه پیدا می کند )همان(. به 
همین دلیل سؤالی مطرح می شود: که افزون بر ضرورت اصالح قوانین و مقررات تأمین اجتماعی، آیا 

کارفرمایان و مقرری بگیران از قوانین فعلی مربوط به بیمه بیکاری رضایت دارند؟

این مقاله می کوشد زمینه های اصالح قوانین و مقررات تأمین اجتماعی را با تأکید بر بیمه بیکاری 
در ایران بررسی کند. با این هدف گذاری، اقتضا می کند اسناد، مدارک، قانون و مقرراِت کار و تأمین 
اجتماعی مورد بررسی قرار گیرند. لذا به اقتضای موضوع و هدف، از روش کتابخانه ای استفاده شده 
است. همچنین در رابطه با موضوع تحقیق: رضایت، یا عدم رضایت کارفرمایان و مقرری بگیران از 
قوانین بیمه بیکاری، حدود200 نفر از صاحبان مشاغل -چه کارفرما و چه مقرری بگیر بیمه اجباری- 
در شهرستان منوجان استان کرمان به روش نمونه تصادفی انتخاب شدند و با روش مصاحبه تلفنی 

پاسخگوی پرسش های این تحقیق بودند.

 تاریخچة طرح هاي بیمه بیکاري
طرح هاي حمایت در برابر بیکاري، به طور مؤثر از اواخر قرن نوزدهم در شکل صندوق هاي جامعۀ 
محلي، و ترتیبات غیِرمصوبي که اغلب به وسیله اتحادیه هاي کارگري ابداع و اداره مي شدند، ظاهر 

شده اند. همچنین، تا حّد کمي هم کارفرماها در ایجاد آنها مؤثر بوده اند.

ضعف این نوع عملکرِد خودجوش و غیِر حمایت شده، به زودي آشکار شد؛ چرا که جدا از ناکافي بودن 
منابع صندوق ها، ترتیبات اساساً به سمت کارگران حرفۀ خاص، یا مؤسسه خاصی جهت یافته بود؛ تا 
سال 1920، کمک هاي دولتي به صندوق هاي بیمه بیکاري اختیاري در 6 کشور پي گرفته شد. براي 
مثال، فرانسه )1905(، نروژ )1906( و دانمارک )1907(. بریتانیاي کبیر در سال 1911 و ایتالیا در 
سال 1919 نظام هاي بیمه بیکاري اجباري را وضع کردند، هرچند که این نظام ها در ابتدا محدود 
بودند؛ ولی به سرعت از لحاظ پوشش گسترش یافتند و از جهت تمهیداتي، مثل میزان مزایا بهبود 
یافتند. بعد از رویارویي با بیکاري رو به گسترِش بعد از جنگ جهاني اول، سایر کشورها نیز به طرح هاي 
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بیکاري روي آوردند: 11 کشور در خالل سال هاي 1920 اضافه شدند و تمایل به ایجاد بیمه اجباري 
.(InternationalLabourOffice,1976:1) .با طرح هایي که تصویب می شدند، رواج یافت

بحران هاي دهۀ 1930، محرک جدیدي شدند براي کشورها که به نظام سازمان بندي شدۀ تأمین 
اجتماعي براي بیکاران روی بیاورند، به جاي اتکا به برخي اَشکال حمایت هاي اجتماعي کلي براي 
محافظت از آنها. این محرک به بهبود طرح هاي موجود کمک کرد و با خطر بیکاري جّدي بعد از جنگ 

جهاني دوم تجدید و تقویت شد )همان(.

نخستین قانون بیمه بیکاري در سال 1934 در کشور سوئد تهیه و تدوین شده است. قانون فعلی در 
این کشور مطابق با سال 1998 است. همچنین نوع برنامه در این کشور طرح یارانه ای است که مشتمل 
بر سیستم بیمه پایه و نوعی سیستم بیمه اختیاری مرتبط با درآمد است و پوشش بخش اختیاری، 
شاغلین و خویش فرمایان کمتر از 65 سال را در بر می گیرد و افراد مقیمی که یک فرزند، یا بیشتر در 
سنین کمتر از 6 سال دارند، تحت پوشش طرح قرار دارند. بخش پایه در این کشور شاغلین و افراد 
جویای کار را در صورتی که باای 20 سال و کمتر از 65 سال داشته باشند و نیز شرایط الزام را جهت 
استفاده از بیمه اختیاری احراز ننمایند، تحت پوشش صندوق بیمه بیکاری قرار می دهد و عضویت 
اختیاری شاغلین صرِف نظر از نوع می شود. فعالیت شغلی اعضاء اتحادیه ها معمواً در صندوق ها آزاد 
است و در حدود 80 %شاغلین در صندوق های بیمه بیکاری عضویت دارند )مدرس عالم، 1393: 45(.

اولین طرح ملّي بیمه بیکاري اجباري در بریتانیا و در سال 1911 تصویب شد. این طرح جنبۀ ملي 
داشت، نه محلي. در این زمینه، پس از بریتانیا، ایتالیا )1919(، اتریش )1920(، ایرلند )1922(، آلمان 
)1927( و برخي دیگر از کشورها بیمه هاي بیکاري اجباري را در سطح ملي وضع کردند. اما به طور 
کلی طرح هاي بیمه بیکاري به کندي پیش رفته اند؛ مضافاً این که امروزه کثیری از کشورها فاقد نظام 
بیمه بیکاري هستند. شناخت روند تاریخي وتحوات کلي بیمه بیکاري و نیز چگونگي پدید آمدن 
آن در جهان به منظور استفاده و مشارکت در تجربه دیگران سودمند خواهد بود؛ چرا که بیمه بیکاري 
همچون سایر نهادهاي اجتماعي مراحل توسعه و تکامل خاص خود را طي کرده است؛ چنان که در 
عین حال با سایر جنبه هاي اجتماعي و اقتصادي نیز بي ارتباط نبوده است. روند تحوات بیمه بیکاري 
در جهان از اعضاي اتحادیه کارگري اصناف مختلف در اروپا از جمله بریتانیا آغاز شده است، سپس به 

طرح هایي برمي خوریم که توسط کارفرمایان اجرا مي شود )همان : 47(.

پس طرح هاي بیمه بیکاري با کمک بخش هاي دولتي و عمومي در سطح حوزه هاي محلي در دهۀ 
آخِر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم پدید آمد. در نهایت، حاصل این تجربیات در ارائه طرح هاي 
مختلف بیمه بیکاري، پدیده طرح هاي بیمه بیکاري در سطح ملي است که از اوایل قرن بیستم در 
جهان مورد توجه قرار گرفته و به اجرا گذاشته شده است. تعداد کشورهایي که تا سال 1960 داراي 
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بیمه بیکاري بودند، انگشت شمار بود و در طول جنگ جهاني دوم تقریباً همۀ کشورها بیمه بیکاري 
خود را متوقف و بعد از جنگ با تغییراتي مجدداً آن را برقرار کردند. تا سال 1999 میالدي حدوداً 
62 کشور بیمه بیکاري داشتند و اکثراً با مقرراتي، نظیر اجباري بودن بیمه بیکاري، شرایط برقراري 
مقرري، افراد تحت پوشش، شیوۀ تأمین منابع مالي و کوتاه بودن زمان پرداخت با ضوابطی کم و بیش 

یکسان عمل مي کردند.

اصلي  رکن  به عنوان  کارگران  و  کارفرمایان  پرداختي هاي  از  منابع صندوق  این کشورها  تمامی  در 
بهره  می برد و از کمک هاي دولت نیز به عنوان تأمین کننده کسري منابع استفاده مي شود. در قاره 
آسیا نخستین قوانین بیمه بیکاري از سال 1950 به بعد در کشورهاي ژاپن و کره شکل گرفت و 
تعداد کشورهایی که داراي بیمه بیکاري بودند، بیشتر از تعداد انگشتان دست نبود؛ ولي از اوایل قرن 
بیستم دولت ها با درک عدم کارایي ازم طرح هاي بیمه بیکاري به دلیل تقّید این طرح ها به دو ویژگِي 
پیش گفته، سعي کردند که به تدریج با پدیده بیکاري در سطح وسیع تر روبه رو شوند. لذا طرح هاي 
بیمه بیکاري از این دوران به بعد تنها منحصر به خصوصیات یاد شده نبودند، بلکه دو ویژگي دیگر هم 

داشتند که عبارتند از: 

الف( اجباري بودن برخي از طرح هاي بیمه بیکاري؛ ب ( ملي بودن.
پس از فرانسه، در نروژ هم در سال 1906 قانونی به تصویب رسید که با تکیه بر صندوق های اعانه 
بیکاری اتحادیه کارگری اصناف که پیش تر اختیاری و با مساعدت و کمک های دولت اداره می شد، بر 
اثر دوران رکود در دهه سوم قرن بیستم و مشکالت ناشی از آن در سال 1938 ، نظام بیمه اختیاری 

جای خود را به نظام بیمه اجباری داد )مدرس عالم، 1393: 35(.

 تاریخچة بیمه بیکاري در ایران
در ایران که اقتصاد آن تقریباً تا اواخر دهه 1340 کم و بیش اقتصادی معیشتي مبتني بر روش هاي 
سنتي بود، کمتر چنین نیازهایي احساس مي شد. اگر در قوانین نیز اشاره اي به بیمه بیکاري مي شد، به 
دلیل عدم تناسب آن با نیازهاي کشور و نیز عدم درک ضرورت این نوع فعالیت ها کمتر به مرحله اجرا 
مي رسید. به همین جهت تصویب تشکیل صندوقي به نام صندوق تعاون در اردیبهشت 1325 به منظور 
موارد  و سایر  عائله مندي  و  ازدواج  و  کارافتادگي  از  بیکاري،  مقابل حوادث  در  کارگران  از  حمایت 
پیش بیني شد که در آن با استفاده از منابع مالي که 3% دستمزد بود -که یک درصد آن را بیمه شده و 
2% آن را کارفرما تقبل مي کرد- تأمین مي شد که البته این طرح چندان موفق نبود )سپهر، 1345: 5(.

در سال 1331 ایحه قانوني بیمه هاي اجتماعي کارگران به تصویب رسید که به استناد ماده 79 
قانون مزبور»سازمان بیمه هاي اجتماعي کارگران« مکلف به تشکیل صندوقي به نام »صندوق کمک 
به بیکاران« گردید که درآمد آن 5% مجموع درآمدهاي حاصله از حق تعاون و بیمه بود و تصدي آن 
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به عهده وزارت کار محول شده بود. قانون فوق در سال 1334 اصالح و حمایت بیکاري از آن حذف 
گردید. در قانون بیمه هاي اجتماعي به بیمه بیکاري اشاره ای نشد.)همان(.

انجام مطالعات  از  بیست سال در سال 1354 و پس  از وقفه ای نسبتاً طواني به مدت حدوداً  بعد 
مفصل به منظور برقراري نظام بیمه بیکاري در ایران، قانون تأمین اجتماعي به تصویب رسید که هنوز 

همان قانون با تغییرات جزئي جاري است. بر این اساس پیشنهاداتي ارائه شد که اهم آنها عبارتند از:

الف( تعیین شوراي عالي براي صندوق بیمه بیکاري مرکب از 5 نفر وزیر و 6 نفر نماینده بیمه شده 
و کارفرما؛ب( تأمیِن بخشي از اعتبارات صندوق توسط کارگران؛ج( مستقل بودن صندوق هاي بیمه 

بیکاري؛د( گسترش تدریجي قانون و پوشش دادن بیمه شدگان در سطح کشور در مراحل مختلف.

این پیشنهادها تصویب نشدند. در سال  ولي با توجه به شرایط اجتماعي و سیاسي آن زمان نهایتاً 
66 با رشد بیکاری ناشي از تعطیلي واحدها، مشکالت اقتصادي ناشي از جنگ ایران و عراق، رکود 
سرمایه گذاري در بخش خصوصي و حتي دولتي، به منظور حمایت از بیکاران مشمول قانون کار، قانون 
بیمه بیکاري براي مدت سه سال به طور آزمایشي تصویب و به اجرا گذارده شد و در سال 69 به صورت 

دائمي با اصالحاتي در قانون آزمایشي به تصویب رسید.

عملکرد مالي صندوق بیمه بیکاري در دوره آزمایشي به سه دلیل عمده زیر مثبت گزارش شد:

الف( جلوگیري از بیکار کردن کارگران توسط دولت و وزارت کار و امور اجتماعي؛ ب ـ اجراي صحیح 
و دقیق قانون؛ج- عدم آگاهي اقشار بیمه شده از حمایت مزبور.

با دایره  و  با همان منابع  قانوني دائمي  بیکاري،  بیمه  نتیجه مثبت بودن عملکرد مالي صندوق  در 
حمایتي وسیع تر و با تعهداتي مضاعف و براي شناخت افق آتي وضعیت اقتصادي کشور و بازار کار 

بسیار خوش بینانه طراحي و تصویب شد )مدرس عالم، 1393: 58(

 انواع سیستم هاي بیمه بیکاري
بیمه بیکاري در جهان در چهار سیستم زیر ارائه مي شود:

1- بیمه اجباري؛

2- بیمه بیکاري اختیاري؛

3- بیمه بیکاري به عنوان مساعدت هاي اجتماعي؛

4- بیمه بیکاري مقطوع.

تفاوت اساسي در هریک از سیستم هاي فوق، در نحوۀ تأمین منابع مالي آنها است. در بیمه بیکاري 
اجباري دولت ها داراي نقش دخالتي قوي تري نسبت به بیمه بیکاري اختیاري هستند و منابع مالي 



22

توسط ترکیب کارگر، کارفرما و دولت تأمین مي شود. در این میان کارگر و کارفرما نقشی اساسي دارند 
وحتي نقش نیروي کار بیش از نقش کارفرمایان است و دولت در بیمه بیکاري اختیاري، بیشتر نقش 
ارشدي دارد؛ ولي درطرح نوع سوم، دولت نقش اصلي را در تأمین منابع مالي برعهده دارد و کارگران 
و کارفرمایان در این موضوع نقش چنداني ندارد و اساساً از این نوع سیستم ها کمتر مي توان تحت 
عنوان بیمه یاد کرد و در واقع، وظایف دولت است در مقابل خانواده هاي آسیب پذیر اجتماعي که در 
زیر خط فقر قرار مي گیرند.گاهي این گونه طرح ها و سیستم ها طرح هایی کمکي براي انواع بیمه بیکاري 
محسوب مي شوند. در برخي موارد نوعی ترکیبي از بیمه بیکاري اجباري و بیمه اختیاري نیز مشاهده 
مي شود. بنابراین، شاید بتوان از این نوع بیمه به عنوان یک سیستم دیگر بیمه بیکاري نام برد )مدرس 

عالم، 1393: 12(.

 پیشینه تحقیق
با  مقایسه  و  کار  بازار  نیازهاي  به  توجه  با  بیکاري  بیمۀ  مقرری بگیران  آموزشی  نیازهاي  بررسی 
آموزش هاي ارائه شدۀ فنی و حرفه اي در شهر تهران، پژوهشگر در این پایان نامۀ کارشناسی ارشد 
دانشگاهی نتیجه می گیرد که آموزش هاي فنی و حرفه ای موجود براي مقرری بگیران بیمۀ بیکاري از 
دیدگاه خود آنان مناسب نیست و نیز این قبیل آموزش ها تناسبی با سن، جنسیت، تحصیالت و عالیق 
افراد مقرري بگیر ندارد، همچنین از دیدگاه مربیان آموزشی، این گونه آموزش ها متناسب با نیازهاي 
آموزشی مقرري بگیران براي یافتن شغل نیست. این نتایج همگی نشان دهندۀ ناکارآمدي آموزش هاي 

فنی و حرفه  ای براي یافتن شغل است )جوادي، 1387(.

نقش قانون بیمۀ بیکاري در تحقق عدالت اجتماعی، این پایان نامۀکارشناسی ارشد دانشگاهی به 
بررسی رابطۀ بیمۀ بیکاري با عدالت اجتماعی پرداخته است. در این پژوهش بحث می شود که ازمۀ 
تحقق عدالت اجتماعی، حمایت از افراد جامعه در برابر مخاطراتی است که در طول زندگی برای 
آنها پیش می آید. در این رابطه نظام حقوقی کشورمان صرفاً کارگران شاغل، آن هم تعدادی را مورد 
حمایت قرار داده است. از این رو می توان نتیجه گرفت که نظام بیمۀ بیکاري کشورمان ازحیث حمایت 

از کارگران غیرشاغل با مقتضیات عدالت اجتماعی سازگار نیست )براتی،9138(.

 عوامل مؤثر بر طرح های بیمه بیکاری:
- قانون کار

قانوِن کاِر جمهوري اسالمي ایران مصوب 1368/7/2 مجمع تشخیص مصلحت نظام، جهت حمایت 
از اشتغال و رفع مشکل بیکاري، حقوق حمایتي متعددي را در مواد گوناگون مقرر داشته است که 
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از آن جمله مي توان به مقررات مربوط به امنیت شغلي1، حمایت از مزد کارگران2 و آموزش و اشتغال3 
اشاره کرد )عراقی، 1382: 214(.

در قانون کار فعلي براي برطرف کردِن نارسایي هاي قانون کار سال 1337 به خصوص با عنایت به 
انتقادهاي تندي که از مادۀ 33 آن و آزادي عمل کارفرما در اخراج کارگر مي شد، با توجه به پیشینۀ 
سوءاستفاده از قراردادهاي با مدت معّین و با درنظر گرفتن مطالعاتي که دفتر بین المللي کار براي تهیۀ 
معیارهاي بین المللي در این زمینه  انجام داده بود، راهکارهایي جهت تضمین امنیت شغلي کارگران 

اندیشیده شده است که مي توان به موارد زیر اشاره کرد:

الف( حفظ وضعیت شغلي کارگر در صورت تغییِر کارفرما که مادۀ 12 قانون کار، قصد تحقق این 
هدف را دارد؛

ب( تضمین در برابر تغییر عمده در شرایط اصلي کار؛ چنان که این موضوع در مادۀ 26 قانوِن کار 
منعکس شده است؛ 

ج( ارائه مقرراتي درخصوص تعلیق قرارداِد کار )همان: 214(.
- قانون بیمه بیکاری

قانون بیمه بیکاری در تاریخ 69/6/20 بعد از دو سال اجرای آزمایشی به تصویب مجلس شورای 
اسالمی رسید و در تاریخ 69/7/10 به تأیید شورای نگهبان. و نهایتاً در مورخ 69/7/17 توسط رئیس 

جمهوِر وقت، جهِت اجرا ابالغ گردید )پورعباس، 1386: 58(.
نظرات مخالف و موافق بیمه بیکاري

در زمینۀ این که آیا بیکاري به عنوان یک معضل اجتماعي باید مورد حمایت تأمین اجتماعي قرار گیرد، 
یا نه؛ نظرات مختلفي ارائه شده است که عده اي مخالف هستند و عده اي هم، موافق. در ادامه مختصراً 

این نظرات را بیان می کنیم:

الف( نظرات مخالفان
مخالفان بیمه بیکاري، قدیمي ترین دلیل شان، گستردگي پدیدۀ بیکاري است؛ چرا که تحت پوشش 
قرار دادِن خیل عظیم بیکاران کاري بسیار مشکل بوده و هزینه هاي گزافی را مي طلبد )فرهنگ مهر، 

.)373 :1348

بازار اشاره  گروهي به هزینه هاي باا و فزاینده پرداخت هاي رفاهي و در نتیجه برهم زدن سازوکار 

1- مواد 7 تا 33.

2- مواد 34 تا 50.

3- فصل پنجم، مواد 107 تا 129.
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مي کنند. از این دیدگاه نظام هاي تأمین اجتماعي عمومي به شکلي ناکارآمد عمل مي کنند و از طریق 
ایجاد مانع براي مکانیزم بازار، رشد اقتصادي و فرصت هاي شغلي را محدود مي سازند. مطابق این 
و  مسئولیت پذیري شخصي  و  خالقیت  رقابت،  کاهش  باعث  عمومي  اجتماعي  برنامه هاي  دیدگاه، 
هم چنین کاهش انگیزه بیکاران براي جست و جوي جّدي برای کار مي شود. همچنین براساس این 
دیدگاه از آن جا که دولت ها اغلب برنامه هاي اجتماعي را از طریق مالیات ها و حق بیمه ها تأمین مالي 
مي کنند )که نسبتي از کل حقوق پرداختي به کارکنان است(، افزایش هزینه هاي برنامه هاي اجتماعي 
به کارفرمایان تحمیل مي شود و این امر باعث مي شود که هزینۀ استخدام نیروي کار افزایش یابد که 
این امر، خود مي تواند به کاهش تقاضا براي نیروي کار منجر شود؛ چنان که این مسئله یا از طریق 
کاهش سودآوري تولید، یا از طریق تشویق کارفرمایان به استفاده از تکنولوژي هاي سرمایه بر به جاي 

استفاده از تکنولوژي هاي کاربر اتفاق مي افتد )مشایخی و ریاضی، 1375-1380: 71 و 72(.

از سوی دیگر، مخالفان ادعا مي کنند که بیمه بیکاري با ایجاد یک موقعیت درآمدي مطمئن تر براي 
افراد بیکار، انگیزه ماندگاري در سیستم بیمه را قّوت مي بخشد و از تمایل این افراد به بازگشت به کار 
مي کاهد و به این ترتیب به روند ُکند استخدام در بازار کار منتهی مي شود. همچنین با وجود بیمه 
بیکاري، افراد براي انطباق با مشاغل جدید به اندازه کافي تالش نمي کنند. دلیل دیگر مخالفان این 
است که در بحران هاي اقتصادي سرمایه اي که براي پرداخت کمک هاي بیکاري ازم است، به قدري 

زیاد است که امکان بیمه کردِن کارگران در مقابل بیکاري وجود ندارد )همان(.

ب( نظرات موافقان
موافقان بر این باورند که هر چند نمي توان معضل بیکاري را کنترل کرد؛ ولي باید حتي المقدور درصدد 
بود که آثار آن را کاهش داد و برای این منظور شاید بهترین راه، اجراي طرح بیمه بیکاري است که 
اگر در سطح وسیع بیکاران را تحت پوشش قرار دهد، کمال مطلوب است و در هر حال در کاهش آثار 
منفي بیکاري نقش مؤثري دارد. چون بیکاري غالباً نتیجۀ عملکرد نادرست سیستم اقتصادي حاکم 
است. اغلب افراد در ایجاد چنین شرایطي دخالت مؤثری ندارند. یک دوره بیکاري با قطع درآمد یک 
خانواده مي تواند مسائل و مشکالت اجتماعي بسیاري به بار آورد که یافتن راه حل براي آنها چندین 
برابر نیرو و هزینه مي خواهد و چه بسا قابل ترمیم هم نباشد )وزارت کار و امور اجتماعی، 1398: 50(.

موافقان حمایت هاي اجتماعي از جمله بیکاري این طور عنوان مي کنند که برنامه هاي اجتماعي، نه تنها 
مانعي براي رشد اقتصادي و ایجاد اشتغال نیستند، بلکه به عنوان عاملي در جهت تسریع و روان سازي 
سیاست هاي  زمینۀ  در  که  دارند  اعتقاد  گروه  این  مي کنند.  عمل  اشتغال  ایجاد  و  اقتصادي  رشد 
اشتغال زایي نباید تمام توجه صرفاً به این پرسش معطوف شود که چگونه مي توان کمبود چشم گیِر 
شغل را برطرف کرد؛ بلکه باید روش ها و راه حل هایي نیز براي فراهم کردن بستر مناسب کاري براي 
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کارگراني که در شرایط نامناسب رقابتي کار مي کنند، پیدا کرد؛ چنان که در این میان کمک ها و خدمات 
دولتي تدابیري هستند که باید از آنها براي بازگرداندن افرادي -که در شرایط نامناسب رقابتي کار 
مي کنند- به بازار کار استفاده کرد؛ به عبارتي، هدف از این تدابیر آسان کردن اشتغال مزایا بگیراِن نظام 

رفاهي به بازار کار است )مشایخی و ریاضی،1380-1375: 73(.

به عقیدۀ این گروه، ایجاد یک نظام اجتماعي هدفمند مشکل اصلي اشتغال زایی به شمار نمي آید، بلکه 
تأمین اجتماعي خود بخشي از راه است. براي مثال، بخش هاي آموزشي و تربیتي چنین نظامي، افراد را 
براي کار آماده مي کند و هراس آنها از تغییر و تحول را از طریق تأمین اجتماعي مناسب از بین مي برد؛ 
براي این الگو کشورهاي اسکاندیناوي را مثال مي زنند که در آنها ارائه سخاوتمندانه مزایا و کمک هاي 
اجتماعي به بیکاران از سوي دولت، و در عین حال انتظار همکاري آنان در کسب مهارت هاي جدید، 

بخشي از استراتژي هاي کارآمد در ایجاد اشتغال به حساب مي آید )همان(. 

داده  کاهش  را  بیکاري  پدیدۀ  آثار مخرب  مي تواند  بیکاري  بیمه  مسائل،  از همۀ  فارغ  و  به هر حال 
مانعي در برابر مشکالت معیشتي کارگران و در نتیجه، عاملي در برابر گسترش  و دست کم موقتاً 

فقر باشد.

 منابع و درآمدهاي صندوق ها
روش هایي که براي تأمین مالي بیمه بیکاري استفاده مي شوند، معمواً شبیه روش هایي است که 
براي شاخه هاي دیگر بیمه اجتماعي به کار گرفته مي شود؛ مشارکت ها که به درصد ثابتي از مزدهاي 
تحت پوشش بالغ مي شود، براساس یک پایۀ پیش بیني شده پرداخت مي شوند. در برخي موارد، دولت 
نیز سوبسیدهایي براي به خصوص مزایاي طواني مدت در نظر می گیرد.حق بیمه پرداختي براي بیمه 
بیکاري اغلب به طور برابر بین کارگران و کارفرمایان تقسیم مي شود و یا این که ممکن است تمام 
مبلغ توسط کارفرما پرداخت شود. سوبسیدهاي دولت ممکن است که زیاد باشد و در برخي موارد 
به بیش از دوسوم هزینه هاي برنامه برسد. برنامه هاي کمک آزمون استطاعت مالي کاًل به وسیله دولت 
 Tzannatos and (.باشند یا کارگر مشارکتي داشته  این که کارفرما،  تأمین هزینه مي شوند، بدون 

)1998:8, Roddis

 شرایط أخذ بیمه بیکاری
براي استحقاق دریافت مقرري بیکاري، یک کارگر باید به طور غیرارادي بیکار شده باشد و دورۀ حداقلِی 
مشارکت ها، یا اشتغال تحت پوشش را کامل کرده باشد. دورۀ متداول براي برخورداري از مزایا، 6 ماه 
در سال تحت پوشش بودن قبل از خاتمه یافتن کار است. در برخي کشورهاي صنعتي، دانشجویان 

ممکن است بدون سابقه کار به خصوص در دوره هاي رکود، شایسته دریافت مزایا باشند.
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قریب به اتفاِق برنامه ها مقرر مي دارند که متقاضیان باید توانایي کار کردن داشته باشند و براي کار کردن 
در دسترس بوده و در یک دفتر کاریابي براي کار ثبت نام کرده باشند. یک کارگر بیکار که از پذیرش 
پیشنهاد کار مناسب بدون دلیل موّجه سر باز زند، از مزایا محروم مي شود. اکثر نظام ها، کارگري را که 
کار را بدون دلیل مناسب به طور ارادي ترک کرده، یا به علت سوء رفتار اخراج شده، یا در یک اختالِف 
کاری مشارکت کرده که منجر به تعطیلي کار و در نتیجه بیکاري شده است، شایستۀ دریافت مقرري 

نمي دانند )همان، 10(.

 یافته های تحقیق
سؤالی را با مقرری بگیران و کارفرمایان -کنشگران این حوزه- مطرح کردیم که از پاسخ های داده 
شده، می توان به میزان رضایت آنها پی برد؛ چنان که حدود 64 درصد از مقرری بگیران و 50 درصد از 
کارفرمایان از قانون فعلی مربوط به بیمه بیکاری رضایت دارند، اما همگی بر این امر اتفاق نظر داشتند 

که این قانون ایراداتی دارد و باید اصالح شود. 
- بیمه بیکاری

با توجه به آنچه گفته شد، بیمه بیکاری یکی از مهم ترین حمایت های نظام تأمین اجتماعی است کـه 
کـارکرد اصـلی آن کمـک بـه ایجاد تعادل در بازار کار و جبران آسیب های ناشی از بیکاری، رکود، 
جابه جایی نیروی کـار و اصـالحات ساختاری در اقتصاد است. وجود یک صندوق بیمه بیکاری قـوی 
و مطمـئن، باعـث مـی شـود کـه ضـمن تسهیل در بازسازی بنگاه های اقتصادی در مواقع ضروری، 
تقویت  با  به دست آمده  فرصت  در  بتوانند  و  گیرند  قرار  مورد حمایت  موقت  دوره های  در  کارگران 
مهارت های فنی و حرفـه اِی خـود شـغلی مناسـب پیـدا کنند. به این ترتیب، هم از گسترش فقر و 
آسیب های اجتماعی جلوگیری می شود و هم نظام اقتصادی می تواند فارغ از فشارهای اجتماعی، به 
کارکردهای حرفه ای خود ادامه دهد.به هر روی، بیمه بیکاری در کشور ما همواره با مسائل و مشکالتی 
جدی روبه رو بوده است. کاسـتی های قوانین و مقررات و تنگناهای اجرایی در نظام تأمین اجتماعی، 
در کنار نرخ باای بیکاری، دگرگـونی های اقتصادی و نابسامانی بازار کار، موجب شـده است کـه 
بیکارشـدگان نتواننـد از چتـر حمـایتی مطمئنی که واجد حداقل های ازم باشد، برخوردار شوند. 
امروزه روشن شده است که نظام کنونی بیمه بیکاری در کـشور پاسـخگوی نیازهـای بـازار کـار 
نیست؛ به طوری که نه زمینه مناسب برای انعطاف در بازار کار را فراهم می سازد و نه می توانـد حـداقل 

نیازهای ضروری بیکاران را در دورۀ گذار تأمین کند. بنابراین، نیازمند اصالحاتی جّدی است.

ـ گسترش دامنه شمول بیمه بیکاری به همه شاغالن مشمول قانون تأمین اجتماعی و قانون کار؛ 

ـ تقویت رویکرد بیمه ای در قانون بیمه بیکاری؛ 

ـ شفاف سازی موارد حمایتی برای بهره گیری از کمک دولت؛ 
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ـ کاهش زمینه های بی عدالتی و سوء استفاده از مزایای بیمه بیکاری؛ 

ـ کاهش تمایل به ماندگاری در وضعیت مقرری بگیری و افزایش انگیزه اشتغال مجدد در آنان؛ 

ـ تنظیم سهم مشارکت دولت، کارفرما و بیمه شده در تأمین هزینه های مالی بیمه بیکاری؛ 

ـ اصالح ساختار صندوق بیمه بیکاری به منظور یکپارچگی و تمرکز در سیاست گذاری؛ 

ـ برقراری طرح جداگانه کمک به بیکاران )به صورت حمایتی( برای حمایت از بیکاران غیرمشمول بیمه 
بیکاری )کریمی، 1388: 4(.

افزون بر این، یکی از معایب پرداخت مقرری بیکاری، طوانی بودن مدت دریافت آن است؛ زیرا کارگران 
با توجه به این که دولت در دوران بیکاری از آنها حمایت می کند، ممکن است به دنبال شغلی نروند، 
یا مشاغل پیشنهادی را نپذیرند. به این ترتیب با خاتمه دوران دریافت بیمه بیکاری، با خیل عظیمی 
از بیکاران مواجه می شویم. برای نمونه، در ایاات متحده آمریکا مدت زمان دریافت بیمه بیکاری بین 
1 تا 39 هفته متغیر است؛ اما مدت زمان متعارف در بسیاری از ایاات اغلب 26 هفته است. به نظر 
می رسد که ایحه جدید بیمه بیکاری نسبت به طرح مجلس به این مسئله بیشتر توجه کرده است. 
در ایحه جدید می خوانیم: »مجموع مدت پرداخت مقرری از زمان برخورداری از مزایای بیمه بیکاری 
با احتساب دریافتی های قبلی براساس سابقه پرداخت حق بیمه بیکاری برای مجردان حداقل شش 
ماه و حداکثر سی ماه و متأهالن، یا متکفالن حداقل نه ماه و حداکثر سی و شش ماه خواهد بود.« 
این در حالی است که در طرح مجلس، »مجموع مدت برخورداری از مقررات بیمه بیکاری بر اساس 
سابقه پرداخت حق بیمه بیکاری برای مجردها حداقل شش ماه و حداکثر سی و هشت ماه و برای 
متأهالن حداقل دوازده ماه و حداکثر پنجاه ماه است.« )خبرگزاری تسنیم، 1391(. پرداخت یارانه 
به بیکاران، انگیزه آنها را برای جست وجو برای یافتن شغل کاهش می دهد. به  همین دلیل »بیکاری 
موقتی«، ممکن است منتج به »بیکاری مزمن« و طوانی مدت شود؛ زیرا دولت با پرداخت مقرری، 
بیکاری را جذاب تر از استخدام کرده است؛ زمانی که افراد بیکار باقی می مانند، مخارج آنها تولید کمتری 
را در اقتصاد رقم می زند و پایداری نظام اقتصادی را دچار مشکل می کند. می توان این طور گفت که 
بیمه بیکاری به هزینه بهره وری کل و رشد اقتصادی در بلند مدت فشار ناشی از جست وجوی شغل را 
کاهش می دهد. همچنین، در صورتی که افراد بیکار برای مدت زمان طوانی در بازار کار حضور نداشته 
باشند، این مسئله می تواند به کاهش مهارت های آنها بینجامد و احتمال بیکار ماندن آنها را شدت 
ببخشد. وقتی که بیکاری به امری مقبول مبدل شود، نرخ طبیعی استخدام و تولید کاهش می یابد 
و نیروی کاِر کم مهارت خواهیم داشت. بنابراین، طوانی بودن پرداخت مقرری بیکاری می تواند به 
کاهش سرمایه انسانی فرد منتهی شود. پرداخت حق بیمه بیکاری بدون توجه به میزان ریسک بیکاری 
مشاغل برای تمامی کارگران اجباری است. این در حالی است که ممکن است برخی از کارگران تا 
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زمان بازنشستگی خود هرگز از این مقرری استفاده نکنند. بنابراین، بیمه بیکاری به نوعی اعطای امتیاز 
مقرری بیکاری به برخی از مشاغل دارای ریسک و رکود باا -به هزینه تمام کارگران دیگر- است. 
برخی از صاحب نظران بر این باورند که افرادی که شغل خود را از دست می دهند، احتمال فراوانی 
وجود دارد که دوباره به وسیله کارفرمایان خود استخدام شوند. در صورتی که فرد بدون آن که شرایط 
دریافت مقرری بیکاری را داشته باشد، مقرری دریافت کند، مضاف بر این که از تداوم آن جلوگیری 
می شود، باید مبالغ دریافتی را نیز به دولت بازگرداند. همچنین باید به »ارائه اطالعات غلط در رابطه 
با وضعیت شغلی«، یا »استفاده از هویت فرد دیگری« نیز اشاره کنیم. از نظرگاه یک بنگاه اقتصادی، 
کااها را می توان با ترکیب متفاوتی از سرمایه و نیروی کار تولید کرد. فرآیند تولید کاربر1، سرمایۀ 
کمتر و نیروی کار بیشتری را می طلبد و فرآیند تولید سرمایه بر2، به سرمایه بیشتر و نیروی کار کمتری 
نیاز دارد. عموماً بنگاه های اقتصادی در رابطه با تولید کاا روش های مختلف را مّد ِنظر قرار می دهند و 
با توجه به موقعیت خود، اقدام به أتخاذ یکی از این روش ها می کنند. استخدام کارگر بیشتر به معنای 
استفاده از ماشین آات کمتر است و استفاده از ماشین آات بیشتر به معنای استخدام کارگران کمتر 
است. برای مثال، »جان هیکس« بر این باور است که نباید نسبت به استفاده از شیوه های تولیدی 
»سرمایه بر«3 و اخراج کارگران به دیده تردید نگریست؛ زیرا استفاده از شیوه های سرمایه بر می تواند 
به پرداخت دستمزدهای بااتر منجر شود )روزنامه دنیای اقتصاد، 1390، شماره: 2561(. به عبارت 
دیگر، استفاده از سرمایه بیشتر، به بهره وری بااتر کارگران منجر می شود و این مازاِد بهره وری، میزان 

دستمزدها را افزایش می دهد.
- اصالحات پارامتریک - تغییر در نرخ حق بیمه

سازمان بین المللِی کار، دولت ها، سازمان ها و مؤسسات عضو را به ارائه مزایای بیمه بیکاری ملزم کرده 
و به تبع آن، سیستم تأمین اجتماعی ایران نیز آن را در زمره تعهدات کوتاه مدت پیش بینی کرده است. 
از موارد بسیار مهم مدیریتِی این دست صندوق ها می توان به تعیین نرخ حق بیمه و مشخص نمودن 
سهم شرکای اجتماعی با همدلی و تعامل و بهره گیری از محاسبات بیمه ای و در صورت نیاز، اعمال 
تغییرات ازم ساختاری و پارامتریک با هدف پایداری صندوق و حفظ منافع اعضاء اشاره کرد. بررسی 
دوره بیست ساله از سال 1370 تا 1390 نشان دهندۀ میزان 57% کاهش در نسبت شاخص وابستگی 
)جزو آن دسته از شاخص های کیفی جمعیت است که برتری عددی افراد شاغل به افراد غیرشاغل را 
نشان می دهد( است و این سنجه به عالوه کسری بودجه سالیانه صندوق به خوبی بیانگر روند نامناسب 
آن است؛ لذا به راحتی می توان دریافت که این صندوق با مشکالت مهم و ناپایداری مالی روبه رو است. 

1- Labor intensive
2- Capital intensive
3- Capital_Intensive
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قواعد بیمه ای جهت ادامه بقاء صندوق و خروج از این وضعیت اقتضاء می کند، اصالحات مورد نیاز در 
زمان مناسب اعمال و متعاقباً نسبت به بازنگری در قانون بیمه بیکاری و سایر قوانین مرتبط اقدام کرد 

)پوستین دوز، 1392(.

با توجه به شرایط اقتصادی و اجتماعی جامعه ضرورت دارد که این مهم با حسن نّیت و همدلی 
پیگیری شده و سهم سایر شرکاء اجتماعی )سهم مشارکت در تأمین منابع مالی و مدیریت طرح و اجرا 
از سوی سازمان و وزارت کار( در تمامی بخش ها باز تعریف شود. در نظر نگرفتن سهم حق بیمه برای 
بیمه شدگان و حتی دولت به صورت نقدی )نه تعهدی( و عدم پیش بینی راهکار ازم در هنگام کسری 

بودجه موجود، از همان ابتدا خالء بزرگ قانونی طراحان محترم این برنامه ملی بوده است )همان(.

 نتیجه گیری
پژوهش هایی که در زمینۀ بیمۀ بیکاري در ایران انجام گرفته بود، به دلیل نداشتن نگاه ژرف به مسائل 
بیمۀ بیکاري، نتوانسته بود به خوبی معضالت مختلف موجود در اجراي این طرح را آشکار سازد و 
پژوهش حاضر به دلیل نگاه عمیق و استفاده از رویکردکّمی و کیفی و نگاه از درون به افراد دخیل در 
این طرح و مسائل آن، کوشیده است تا حد زیادي، چالش های موجود در اجراي این طرح را آشکار 
سازد. البته نیاز به پژوهش هاي بیشتر هم از نظر کّمی و هم کیفی براي تأیید یافته هاي این پژوهش 
و بازشناسی چالش هاي موجود وجود دارد. در نهایت، باید گفت که مهم ترین نوع حمایت هاي قابل 
اعمال در ایام بیکاري، بیمه بیکاري است که تاریخ آن به زمان بروز اولین پیامدهاي شوم بیکاري 
در کشورهاي صنعتی باز می گردد. با گسترش فعالیت های تولیدی، حقوق کار بر روابط کارگری و 

کارفرمایی حاکم شدند و تشکل های کارگری و کارفرمایی شکل گرفتند.

پرداخت متفاوت بیمه بیکاری برای مجردها و متأهل ها، پرداخت بیمه بیکاری برای افراد دارای 55 
سال تا زمان بازنشستگی، پرداخت میزان 55 درصد از مزد به عالوۀ حق تکفل تا4 نفر برای هر کدام 
10 درصد، دریافت حق بیمه بیکاری به میزان 3 درصد آن هم فقط از کارفرما و همچنین تحت 
پوشش قرار ندادن همۀ بیکاران و تفکیک کارگران به فصلی و غیر فصلی و پروژه ای و غیر پروژه ای و 
به تبع آن عدم تخصیص بیمه بیکاری به کارگران فصلی و پروژه ای با ادعای ارادی بودن اخراج آنان. 
از جمله اشکاات وارد شده بر این قانون است. لذا می توان گفت قواعد حقوقی داخلی ایران ازحیث 
حمایت از کارگران فصلی و کارگران قراردادهای مدت معین با ماهیت غیردائمی، پایین تر از حداقل 
استانداردهای مقرر بین المللی قرار دارد. نتیجه، این که باید بین دو سر طیف نظام بیمه بیکاری، 
-که در یک سر طیف تحت پوشش قرار دادن همه بیکاران، چه فصلی و چه غیرفصلی- و در سمت 
دیگر اوضاع اقتصادی و اجتماعی و شرایط کارفرمایان، تعادل و توازن ایجاد کرد. همان طور که یافته ها 
حکایت می کند، این برنامه با چالش هایی روبه رو است که ادامۀ این وضعیت برنامه را دچار تبعات منفی 
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می کند. پس ازم است که مسئوان اجراي این طرح، نقاط قوت و ضعف اجرایی و قانونی این طرح 
را تجزیه و تحلیل کرده و با تشکیل جلسات مشترک، این طرح را مورد ارزیابی قرار دهند و با نگاهی 

نقادانه ابعاد این طرح را بررسی و راهکارهاي مناسب و کارآمد را نیز ارائه کنند.

 پیشنهادهای پژوهش
موارد پیشنهادی در ارتباط با اصالح این قانون در ادامه بیان می شود:

 مهم ترین و اساسی ترین مشکل موجود در قانون بیمه بیکاری که نیاز به اصالح آن احساس می شود، 
خلط مباحث مربوط به اشتغال و بیکاری با سایر موضوعات مربوط به تأمین اجتماعی، نظیر سیل و 
جنگ و زلزله و پیری و... است؛ لذا قانون بیمه بیکاری باید با هدف حمایت از شاغلین در مقابل بیکارِی 
ناشی از عامل اقتصادی -که به سبب تغییر در عرضه و تقاضای نیروی کار ایجاد می شود- اصالح گردد.

 اصالح و تعدیل تعهدات صندوق متناسب با حق بیمه دریافتی.
 این قانون به گونه ای اصالح و باز تدوین شود که امکان سوءاستفاده را به حداقل برساند و برای 
این منظور این حمایت باید به صورتی باشد که افراد بیکار مشمول قانون، نسبت به وضعیت اشتغال در 
شرایط دشوارتری به سر ببرند و ضمناً تنبیهات متناسب با سوءاستفاده از این قانون نیز برای متخلفین 
در نظر گرفته شود. بنابراین، اصالح شرایط برقرای بیمه بیکاری از جمله مدت و میزان مقرری پرداختی 

به بیکاران مشمول قانون بیمه بیکاری ضروری است.

 نظر به این که ابهامات موارد قابل تفسیر و تأویل در قانون فعلی بیمه بیکاری به وفور یافت می شود و 
موجب سوءبرداشت ها و سوءاستفاده هایی از این قانون می شود و یا مجریان قانون را در درک و تفهیم 

آن با مشکل روبه رو می سازد؛ لذا شفاف سازی و صراحت در بیان این قانون ضروری به نظر می رسد.

 ضمن توجه به انسجام ساختاری در قانون بیمه بیکاری، ازم است وحدت مدیریت در اجرا نیز در 
آن لحاظ گردد و از شکل گیری مدیریت دوگانه که موجب اتالف منابع می شود، پرهیز شود.

 ایجادگروهای فنی و حقوقی برای بررسی پاایش ساده سازی و یکسان سازی قوانین موجود.
 ایجاد سامانه پیامکی برای آگاهی از تغیر قوانین و همچنین آگاهی از سوابق بیمه شدگان، به جهت 

جلوگیری از سوءاستفاده احتمالی کار فرما.

 اگر کارگران با پس انداز خودشان اقدام به أخذ پوشش بیمه ای کنند، موضوع بیمه بیکاری امری 
ناکارآمد جلوه خواهد کرد. همچنین اعطای وام هایی با بهرۀ کم نیز می تواند افراد بیکار را از سقوط به 

طبقات زیر خّط فقر نجات دهد.
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