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پیشگفتار مؤسسه

تجربه های جهانی نشان می دهند که در غالب سیاست گذاری های اجتماعی موفق در تأمین رفاه اجتماعی، آگاهی دقیق از وضعیت جامعه 
در نسبت با مسئلۀ موردنظر یک رکن کلیدی است. بدون بهره مندی از چنین تصویر قابل اتکایی، حرکت به سمت هرگونه سیاست گذاری 
یا مداخله ای در هر کدام از ساحات اجتماعی پیشاپیش با احتمال قابل توجهی از شکست، اتالف منابع یا حتی تحقق اهدافی ناخواسته و 

خالف اهداف مدنظر مداخله کنندگان روبرو خواهد بود. 

این آگاهی ابعاد مختلفی چون تصاویر و معانی ذهنی افراد مختلف جامعه دربارۀ آن مسئله و متغیرهای مربوط به آن؛ نیازها، انتظارات 
و مطلوبیت ها، و اعتراضات و نارضایتی هایشان در آن حوزه، تجربیات گذشته و حافظۀ جمعی متخصصین در آن زمینه؛ مالحظات و 
محذوریت ها و محدودیت های زمان مند و مکان مند مرتبط با اختصاص منابع دربارۀ آن مسئله از منظر متولیان دستگاه های تقنینی و 
اجرایی و نظارتی؛ و موارد متعدد دیگر را شامل می شود. به دست آوردن چنین تصویر و داده های قابل اعتماد و اتکایی جز با استفاده از 

روش های علمی نظرسنجی و افکارسنجی و پژوهش های علمی جامعه شناختی کیفی و کّمی میسر نیست. 

از دهه های گذشته و حداقل از دهه های چهل و پنجاه شمسی در ایران، مجموعۀ پژوهش ها، پیمایش های اجتماعی و نظرسنجی های 
علمی با هدف دستیابی به چنین اطالعاتی توسط پژوهشگران اجتماعی به اجرا درآمده و سنتی گرانقدر از چنین پژوهش ها، نظرسنجی ها 
و پیمایش هایی در ایران به وجود آمده  است. پیمایش های انجام شده توسط علی اسدی و تهرانیان )1353( و مجموعه ای از پژوهش های 
روشمند و دقیق دیگر در »مؤسسۀ مطالعات و تحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران« در دهه چهل و پنجاه شمسی نمونه هایی از این سنت 
مطالعاتی هستند؛ پژوهش هایی که در آن دوران یا به سفارش دستگاه های رسمی و نهادهای اجرایی و تقنینی و نظارتی تعریف شده و 
به اجرا درآمده اند و یا به صورتی خودانگیخته، با هدف نقد مداخالت پیشین صورت گرفته در جامعه از سوی متولیان رسمی امور توسط 
این افراد و نهادهای علمی ایران اجرا شده اند1 . در دهه های اخیر، نهادهایی خاص و متمرکز بر حوزۀ نظرسنجی نظیر »مرکز افکارسنجی 

دانشجویان ایران« )ایسپا( و نهادهایی مشابه نیز شکل گرفته و به فعالیت مشغول شدند. 

مؤسسۀ عالی پژوهش تأمین اجتماعی، به عنوان یکی از باسابقه ترین نهادهای علمی فعال در ساحت رفاه و سیاست گذاری، با تکیه بر چنین 
ضرورت و چنان سنتی، همواره از ابتدای تأسیس خود در دهۀ هفتاد شمسی، تالش کرده  بود چنین نظرسنجی ها و پژوهش هایی را در 
حوزۀ رفاه، تأمین و سیاست گذاری اجتماعی حسب مورد سامان داده و داده های برآمده از آن را جهت استفاده در طراحی مداخالِت در 
دست اقداِم نهادهای رسمی مرتبط یا پایش نتایج سیاست های انجام شده به متولیان رسمی امور ارائه دهد. اما نظر به افزایش پیچیدگی ها 
و وسعت یافتن روزافزون مسائل این حوزه در دهه های اخیر، این احساس ضرورت در مؤسسه به وجود آمد که گروه پژوهشی مستقلی 
در مؤسسه با همین مأموریت شکل گیرد و متولی انجام چنین نظرسنجی ها و پژوهش هایی گردد؛ گروهی پژوهشی که هدف آن، انجام 

نظرسنجی های متمرکز بر حوزۀ رفاه و سیاست گذاری اجتماعی باشد.

1. برای اطالع از نمونه هایی از این سنت مطالعاتی نگاه کنید به: اسدی، علی و مجید تهرانیان )1395(، »صدایی که شنیده نشد«، به کوشش محسن گودرزی و عباس عبدی، چاپ 
اول، تهران: نشر نی.
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این مؤسسه با حمایت های وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نیز مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی، از آغاز سال 1399، با تقویت 
گروه نظرسنجی و افکارسنجی این مؤسسه و جذب نیروهای متخصص در حوزه رفاه و سیاست گذاری اجتماعی به عنوان پرسشگر-

پژوهشگر، توانسته است نظرسنجی های متعددی را در سطح ملی و استانی در حوزه رفاه و سیاست گذاری اجتماعی انجام دهد و نتایج آن 
را جهت استفاده سیاستگذاران و متخصصین منتشر نماید. 

نظرسنجی حاضر با عنوان »بررسی میزان رضایت متقاضیان دریافت بیمه بیکاری در شرایط شیوع بیماری کرونا در کشور« از جمله 
نظرسنجی های برآمده از این رویکرد جدید مؤسسه و گروه پژوهشی مذکور است. امید است که انجام این قبیل نظرسنجی ها و پژوهش ها 
انعکاس دهندۀ خواست ها، مطالبات و اعتراضات جامعه در حوزۀ رفاه و تأمین اجتماعی و بازتاب دهندۀ نظرات نخبگان این حوزه باشد و 
بتواند مبنا، وسیله و مستمسکی برای سیاست گذاران و مجریان و ناظران رسمی این حوزه در جهت بهبود کیفیت سیاست گذاری ها برای 

ارتقاء سطح رفاه عمومی و کاستن از آالم جمعی جامعۀ ایران و جوامع هم سرنوشت قرار گیرد. 

روزبه کردونی

رییس مؤسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی



بررسی میزان رضایت متقاضیان دریافت بیمه بیکاری در شرایط شیوع بیماری کرونا در کشور 6

مسأله چیست؟  
مهم ترین هدف نظام تأمین اجتماعی، حمایت از نیروی کار یک جامعه است. اگر در شرایط عادی و طبیعی اقتصادی و اجتماعی، این 
حمایت در برابر مسائلی چون تعدیل های محدود، عدم رعایت حقوق کارگران، مشکالت مالی و ورشکستگی کارفرمایان و مواردی از این 
دست موضوعیت دارد، در مقاطع بروز تنش ها و شوک های وارده به بازار کار، اهمیتی مضاعف می یابد. کارگران یک جامعه به مدد این 
حمایت مبنایی است که می توانند با اطمینان از بهره مندشدن حداقلی از نیازهای اولیه در شرایط بیکاری، به تالش و کوشش بپردازند. این 
اطمینان خاطر حداقلی برگرفته از اصل حیاتی »همبستگی اجتماعی« است. بدون میزان قابل مالحظه ای از همبستگی اجتماعی، بند بند 
جامعه از هم می گسلد و جامعه، با افتادن در دایرۀ بسته و تشدید شونده ای از فردمحوری های تخریب گر، ذره ذره توان حیاتی خود را از 
دست می دهد. در خأل چنین حمایت های حداقلی است که »شهروند عاصی« متولد و تکثیر می شود و ساز و کارهای تخریبی بهره مندی 
تصاعدی بهره مندان و بی چیز شدن اقشار نابرخوردار شدت می گیرد. در چنین شرایطی، در خأل یک ساز و کار حمایتی مؤثر، جامعه اتمیزه 
می شود و پیگیری منافع فردی به هر قیمت ممکن، ولو به قیمت تخریب ستون های عینی و ذهنی اصلی جامعه، به هنجار بدل می گردد. 

جامعۀ ایران و نیروی کار فعال کشور که در دهۀ اخیر، به دلیل شرایط کالن کشور و وضعیتی که در معادالت منطقه ای و بین المللی به 
آن دچار شده، زیر بار فشار تحریم های بین المللی کم سابقه ای قرار گرفته بود، با شیوع بیماری کرونا در اواخر سال 1398، دچار پیامدهای 
منفی مضاعف ناشی از شیوع این بیماری نیز شد. در این میان وضعیت بازار کار و اشتغال کارگران و نیز معیشت خانوادگی آنان با 

آسیب های جدی مواجه شد. 

در پاسخ به این وضعیت، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان تأمین اجتماعی در همکاری با دستگاه های دولتی نظیر سازمان 
برنامه و بودجه و برخی نهادهای دیگر، تصمیمی حاکمیتی مبنی بر تسریع و تسهیل فرایند مربوط به پرداخت مقرری بیمه بیکاری 
گرفتند تا از خالل این تسهیل و تسریع فرآیندی، به حمایت از نیروی کار زیر بار فشار مضاعف بپردازند. در این راستا، استحقاق حدود 
700 هزار نفر از ثبت نام کنندگان در سامانۀ ثبت درخواست ییمه بیکاری، در مرحله اول بررسی، برای دریافت این مقرری در بازۀ زمانی 

سه ماه اسفند 1398، و فروردین و اردیبهشت 1399 مورد تأیید قرار گرفت. 

مؤسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی در راستای وظایف اساسی خود، تصمیم گرفت مجموعه نظرسنجی هایی را برای سنجش میزان 
موفقیت این طرح از منظر متقاضیان بیمه بیکاری طراحی و اجرا نماید. این پژوهش به عنوان سومین نظرسنجی انجام شده مؤسسه در 

سال 1399 و دومین نظرسنجی ملی در حوزه رفاه در سال جاری، تعریف شد. 

هدف اصلی فاز نخست این نظرسنجی، سنجش میزان رضایت بیکارشدگان در این دوره از خدمات بیمه بیکاری در دوره شیوع ویروس 
کرونا و هدف اصلی فاز دوم نظرسنجی، سنجش میزان بازگشت به کار متقاضیان بیمه بیکاری بوده است.

 در کنار این اهداف اصلی و سنجش ابعاد مختلف آن ها، تالش شده است تا موارد مهمی چون برخی پیامدهای بیکاری پیش آمده و 
فشارهای اقتصادی بر بیکارشدگان و خانوادۀ آنان در ابعاد مختلف، شیوه های تدافعی و جایگزین های در دسترس اجتماعی بیکاران در 

برابر  موقعیت نامطلوب ایجادشده و نوع نگاه آنان به آینده نیز مورد سنجش قرار گیرد.
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کلیات نظرسنجی

این نظرسنجی با هدف به دست آوردن تصویری دقیق تر از وضعیت متقاضیان دریافت بیمۀ بیکاری در شرایط شیوع ویروس کرونا و میزان 
رضایت آنان از خدمات ارائه شده در حوزه بیمه بیکاری و فرآیندهای مرتبط با آن در دو فاز جداگانه، در شهریور و مهرماه 1399 در 
سطح تمامی استان های کشور صورت گرفت. جامعه آماری این نظرسنجی بیش از هفتصد هزار نفر از بیکار شدگان متقاضی دریافت 
مقرری بیمه بیکاری بود که در سامانه درنظرگرفته شده از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در بازۀ زمانی ابتدای اسفند 1398 تا 
پایان اردیبهشت 1399 ثبت نام کرده بوده اند. این پژوهش در دو فاز جداگانه و به صورت تلفنی با همکاری شرکت رایتل، معاونت بیمه ای 
سازمان تأمین اجتماعی، معاونت روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و مرکز فناوری اطالعات، ارتباطات و تحول اداری وزارت 

تعاون، کار و رفاه اجتماعی صورت گرفت.

هدف اصلی پژوهش فاز اول، که در شهریور 1399 انجام شد، به دست آوردن تصویری از وضعیت اقتصادی و رفاهی بیکارشدگان و میزان 
رضایت آنان از خدمات ارائه شده در این حوزه بود. این فاز با حجم نمونه 1113 نفر در تمامی استان های کشور انجام شد. متقاضیان بیمه 
بیکاری در این فاز خود شامل دو دسته اصلی بودند: اول، کسانی که همچنان از زمان ثبت درخواست بیمه بیکاری، بیکار مانده اند و دوم، 

کسانی که پس از ثبت این درخواست، مجددأ مشغول به کار شده اند. 

فاز دوم پژوهش به فاصله ده روز از فاز اول، با حجم نمونۀ 1054 نفر و مجددا در سطح تمامی استان های کشور و در مهرماه 1399 انجام 
شد. هدف اصلی از انجام فاز دوم یافتن پاسخ دقیق به سؤال »میزان بازگشت به کار بیکارشدگان« )متقاضیان بیمه بیکاری در دوران شیوع 

ویروس کرونا( بود. گزارش حاضر به ارائه مهم ترین نتایج این دو فاز، به صورت تفکیکی و در دو بخش، اختصاص دارد. 
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مقدمه فاز اول نظرسنجی

مؤسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی، سومین نظرسنجی خود در حوزه رفاه و سیاست گذاری اجتماعی را در سال جاری به اتمام رساند. 
این نظرسنجی، که در سطح ملی و در تمامی استان های کشور صورت گرفت، به موضوع »بررسی میزان رضایت متقاضیان دریافت بیمه 
بیکاری در شرایط شیوع بیماری کرونا در کشور« اختصاص داشت؛ جامعۀ آماری این نظرسنجی شامل متقاضیان دریافت بیمۀ بیکاری بود.

حجم نمونۀ این نظرسنجی شامل 1113 نفر از متقاضیان دریافت بیمۀ بیکاری از حدود بیش از هفتصد هزار نفر متقاضی بیمه شدۀ تأمین 
اجتماعی دریافت این خدمت بود که استحقاق آن ها در پاالیش اولیه ای که توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی انجام شده بود، 
مورد تأیید قرار گرفته بود. گردآوری اطالعات در شهریور 1399 توسط هفت پرسشگر از دانشگاه های تهران و عالمه طباطبایی انجام شد. 
نمونه گیری به شیوۀ تصادفی ساده و براساس اطالعاتی که از سوی مرکز فناوری اطالعات، ارتباطات و تحول اداری وزارت تعاون، کار و 
رفاه اجتماعی در اختیار مؤسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی قرار گرفت، صورت پذیرفت. این نظرسنجی  به صورت تلفنی و با همکاری 

شرکت رایتل انجام شد.
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گزیدۀ نتایج فاز اول نظرسنجی

1. افرادی که در بازه زمانی )ابتدای اسفند 1398 تا زمان انجام نظرسنجی( به کار بازگشتند.

• 31.4 درصد پاسخگویان زن و 68.6 درصد مرد هستند.

• 27.5 درصد قرارداد پاسخگویان دائم و 72.5 درصد از آ ن ها نوع قراردادشان موقت است.

• 42 درصد از پاسخگویان دارای تحصیالت دانشگاهی هستند.

• 73.2 درصد پاسخگویان خودشان درخواست مقرری را ثبت کرده اند و 26.8 درصد آن ها کارفرما درخواست را برایشان ثبت کرده است.

• 75.4 درصد از پاسخگویان به میزان زیادی از فرآیند ثبت نام رضایت داشتند.

• 50.4 درصد از پاسخگویان بیان کرده اند که کارفرما نسخه ای از قرارداد را به آن ها تحویل نداده است.

• 44.8 درصد از پاسخگویان اظهار کرده اند که مقرری بیکاری دریافت نکرده اند.

• 80.9 درصد پاسخگویان به میزان کم و خیلی کم از مبلغ دریافتی مقرری بیکاری رضایت داشتند.

• 68.4 درصد پاسخگویان سرپرست خانوار هستند.

• 74 درصد از پاسخگویان اظهار کرده اند که مخارج ماهانه شان کمتر از 4 میلیون تومان است.

•  93.9 درصد از پاسخگویان بیان کرده اند که در ایام بیکاری از هزینه های زندگی شان کاسته اند.

• 76.3 درصد از پاسخگویان بیان کرده اند که ناچار شده اند در ایام بیکاری هزینه های مواد خوراکی را کاهش دهند.

الف- گوشت قرمز: 72.7 درصد مصرف شان کم و خیلی کم شده است. 14.8 درصد قبال هم توان خرید نداشته اند.

ب- مرغ: 75.9 درصد مصرف شان کم و خیلی کم شده است.

پ- تخم مرغ: 42.9 درصد مصرف شان کم و خیلی کم شده است.

ت- برنج: 71.4 درصد مصرف شان کم و خیلی کم شده است.

ث- لبنیات: 61.9 درصد مصرف شان کم و خیلی کم شده است.

ج- میوه: 69.6 درصد مصرف شان کم و خیلی کم شده است.

۲. افرادی که )از اسفند 1399 تا زمان انجام نظرسنجی( همچنان بیکار بوده اند.
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• 40.4 درصد پاسخگویان زن و 59.6 درصد مرد هستند.

• 22.6 درصد قرارداد پاسخگویان دائم و 77.4 درصد از آ ن ها نوع قراردادشان موقت است.

• حدود نیمی از پاسخگویان دارای تحصیالت دانشگاهی هستند.

• 76.7 درصد پاسخگویان خودشان درخواست مقرری را ثبت کرده اند و 23.3 درصد آن ها کارفرما درخواست را برایشان ثبت کرده است.

• 65.8 درصد از پاسخگویان به میزان زیادی از فرآیند ثبت نام رضایت داشتند.

• 58.2 درصد از پاسخگویان بیان کردند کارفرما هیچ نسخه ای از قرارداد را به آن ها تحویل نداده است.

• 41.3 درصد از پاسخگویان بیان کردند مقرری بیکاری دریافت نکرده اند.

• 80.7 درصد پاسخگویان به میزان کم و خیلی کم از مبلغ دریافتی مقرری بیکاری رضایت داشتند.

• 61.9 درصد پاسخگویان سرپرست خانوار بودند.

• 76 درصد از پاسخگویان اظهار کرده اند مخارج ماهانه شان کمتر از 4 میلیون تومان بوده است.

• 97.6 درصد از پاسخگویان بیان کرده اند در ایام بیکاری ناچار شده اند هزینه های زندگی شان را کاهش دهند.

• 79.5 درصد از پاسخگویان بیان کرده اند که در ایام بیکاری از هزینه های مواد خوراکی کاسته اند.

الف- گوشت قرمز: 79.2 درصد مصرف شان کم و خیلی کم شده است. 11.3 درصد قبال هم توان خرید نداشته اند.

ب- مرغ: 76.3 درصد مصرف شان کم و خیلی کم شده است.

پ- تخم مرغ: 41.6 درصد مصرف شان کم و خیلی کم شده است.

ت- برنج: 72.6 درصد مصرف شان کم و خیلی کم شده است.

ث- لبنیات: 62.8 درصد مصرف شان کم و خیلی کم شده است.

ج- میوه: 77 درصد مصرف شان کم و خیلی کم شده است
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1. جنسیت

۲. نوع قرارداد

افرادی که به کار بازنگشتند

مرد زن

59.6 40.4 درصد

403 273 فراوانی

افرادی که به کار بازنگشتند

موقت دائم

77.4 22.6 درصد

522 152 فراوانی

افرادی که به کار بازگشتند

مرد زن

68.6 31.4 درصد

295 135 فراوانی

افرادی که به کار بازگشتند

موقت دائم

72.5 27.5 درصد

311 118 فراوانی

 

۱۰ ۲۰ ۳۰ ۴۰ ۵۰ ۶۰

زن

مرد

 

۲۰ ۴۰ ۶۰ ۸۰

دائم

موقت

 

۲۰ ۴۰ ۶۰

زن

مرد

 

۲۰ ۴۰ ۶۰ ۸۰

دائم

موقت

40.4 درصد از پاسخگویان زن و 59.6 درصد مرد هستند.

22.6 درصد از پاسخگویان قرارداد دائم و 77.4 درصد قرارداد موقت 
داشته اند.

31.4 درصد از پاسخگویان زن و 68.6 درصد مرد هستند.

27.5 درصد از پاسخگویان قرارداد دائم و 72.5 درصد قرارداد موقت 
داشته اند.
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3. سن

4. تحصیالت

افرادی که به کار بازنگشتند

 ۲0 تا 30
سال

 30 تا 40
سال

 40 تا 50
سال

50 تا 60 
سال

60 تا 70 
سال

24.745.820.18.31.2درصد

166308135568فراوانی

افرادی که به کار بازنگشتند

حوزویدکتریفوق لیسانسلیسانسفوق دیپلمدیپلمزیردیپلمبی سواد

0.424.128.8926.69.90.70.3درصد

3163195611806752فراوانی

افرادی که به کار بازگشتند

حوزویدکتریفوق لیسانسلیسانسفوق دیپلمدیپلمزیردیپلمبی سواد

-0.727.529.89.926.15.50.5درصد

-311912943113242فراوانی

افرادی که به کار بازگشتند

 ۲0 تا 30
سال

 30 تا 40
سال

 40 تا 50
سال

50 تا 60 
سال

60 تا 70 
سال

22.239.526.9110.5درصد

95169115472فراوانی

 

۱۰ ۲۰ ۳۰ ۴۰ ۵۰

سال7۰تا 6۰
سال 6۰تا ۵۰
سال۵۰تا ۴۰
سال۴۰تا ۳۰
سال۳۰تا ۲۰

 

۱۰ ۲۰ ۳۰
بیسواد
زیردیپلم

دیپلم
فوقدیپلم
لیسانس

فوقلیسانس
دکتری
حوزوی

 

۱۰ ۲۰ ۳۰ ۴۰ ۵۰

سال7۰تا 6۰
سال 6۰تا ۵۰
سال۵۰تا ۴۰
سال۴۰تا ۳۰
سال۳۰تا ۲۰

 

۱۰ ۲۰ ۳۰
بیسواد
زیردیپلم

دیپلم
فوقدیپلم
لیسانس

فوقلیسانس
دکتری
حوزوی

بیش از 45 درصد پاسخگویان در ردۀ سنی 30 تا 40 سال قرار دارند.

حدود نیمی از پاسخگویان دارای تحصیالت دانشگاهی هستند. 

حدود 40 درصد پاسخگویان در ردۀ سنی 30 تا 40 سال قرار دارند.

42 درصد از پاسخگویان دارای تحصیالت دانشگاهی هستند.
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5. علت بیکاری

6. آیا قبال مقرری بیکاری دریافت کرده اید؟

افرادی که به کار بازنگشتند

 اتمام
قرارداد

 اخراج
 در اثنای
فصل کار

 اخراج
 در

 اثنای
پروژه

تعدیل 
نیرو

تعطیلی 
کارگاه

تغییر 
ساختار  و 
جابجایی 

کارگاه

حوادث 
غیرمترقبه

عدم 
نیاز

کاهش 
فعالیت 
کارگاه

کاهش 
نقدینگی

7.31.30.9618.20.451.47.95.80.4درصد

499640122334453393فراوانی

افرادی که به کار بازگشتند

 اتمام
قرارداد

 تعدیل
نیرو

 تعطیلی
کارگاه

حوادث 
غیرمترقبه

عدم 
نیاز

کاهش 
فعالیت 
کارگاه

کاهش 
نقدینگی

41.219.965.33.36.10.2درصد

1758527914261فراوانی

 

۱۰ ۲۰ ۳۰ ۴۰ ۵۰ ۶۰
اتمام قرارداد

اخراج در اثنای فصل کار
اخراج در اثنای پروژه

تعدیل نیرو
تعطیلی کارگاه

تغییر ساختار و جابجایی کارگاه
حوادث غیرمترقبه

عدم نیاز
کاهش فعالیت کارگاه

 کاهش نقدینگی

۱۰ ۲۰ ۳۰ ۴۰ ۵۰ ۶۰ ۷۰

تعدیل نیرو

تعطیلی کارگاه

حوادث غیرمترقبه

عدم نیاز

کاهش فعالیت کارگاه

کاهش نقدینگی

افرادی که به کار بازنگشتند

خیربله

13.686.4درصد

92586فراوانی

افرادی که به کار بازگشتند

خیربله

17.482.6درصد

75357فراوانی

 

۲۰ ۴۰ ۶۰ ۸۰ ۱۰۰

بله

خیر
 

۲۰ ۴۰ ۶۰ ۸۰ ۱۰۰

بله

خیر
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8. تا چه حد از فرآیند ثبت نام رضایت داشتید؟1 

1. سؤال شمارۀ 8 تنها از افرادی پرسیده شد که درخواست مقرری بیکاری توسط خودشان ثبت شده بود.

7. چه کسی درخواست بیمه بیکاری را برای شما ثبت کرد؟
افرادی که به کار بازنگشتند

کارفرماخودم

76.723.3درصد

518157فراوانی

افرادی که به کار بازگشتند

کارفرماخودم

73.226.8درصد

314115فراوانی

 

۲۰ ۴۰ ۶۰ ۸۰

خودم

کارفرما
 

۲۰ ۴۰ ۶۰ ۸۰

خودم

کارفرما

23 درصد از پاسخگویان بیان کرده اند که کارفرما درخواست بیمه 
بیکاری را برای آن ها در سامانه ثبت کرده است.

حدود 27 درصد از پاسخگویان بیان کرده اند که کارفرما درخواست بیمه 
بیکاری را برای آن ها در سامانه ثبت کرده است.

افرادی که به کار بازنگشتند

خیلی زیادزیادتاحدیکمخیلی کم

6.94.322.947.318.5درصد

352211624094فراوانی

افرادی که به کار بازگشتند

خیلی زیادزیادتاحدی کم خیلی کم

5.94.32253.414.4درصد

18136716344فراوانی

 

۱۰ ۲۰ ۳۰ ۴۰ ۵۰ ۶۰

خیلی زیاد
زیاد

تاحدی
کم

خیلی کم  

۱۰ ۲۰ ۳۰ ۴۰ ۵۰

خیلی زیاد
زیاد

تاحدی
کم

خیلی کم

حدود 66 درصد از پاسخگویان به میزان »زیاد« و »خیلی زیاد« از فرآیند 
ثبت نام رضایت داشته اند.

حدود 68 درصد از پاسخگویان به میزان »زیاد« و »خیلی زیاد« از فرآیند 
ثبت نام رضایت داشته اند.
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9. نوع فعالیت محل کار شما چه بود؟
افرادی که به کار بازنگشتند

خدماتکشاورزیصنعت

21.51.477.1درصد

1399499فراوانی

افرادی که به کار بازگشتند

خدماتکشاورزیصنعت

24.10.575.4درصد

932291فراوانی

 

۲۰ ۴۰ ۶۰ ۸۰

کشاورزی

خدمات

 صنعت

۲۰ ۴۰ ۶۰ ۸۰

کشاورزی

خدمات

صنعت

75 درصد از پاسخگویان در بخش »خدمات« مشغول به کار بوده اند. 77 درصد از پاسخگویان در بخش »خدمات« مشغول به کار بوده اند.

10. آیا کارفرما نسخه ای از قرارداد را به شما تحویل داد؟
افرادی که به کار بازنگشتند1

خیربله

41.858.2درصد

177246فراوانی

افرادی که به کار بازگشتند

قرارداد نبستیمخیربله

4650.43.6درصد

17719414فراوانی

 

۲۰ ۴۰ ۶۰

بله

خیر

 

۱۰ ۲۰ ۳۰ ۴۰ ۵۰ ۶۰

بله

خیر

قرارداد نبستیم

58 درصد از پاسخگویان بیان کرده اند که هیچ نسخه ای از 
قراردادشان را از سوی کارفرما دریافت نکرده اند.

50 درصد از پاسخگویان بیان کرده اند که هیچ نسخه ای از قراردادشان 
را از سوی کارفرما دریافت نکرده اند.

1. فراوانی پایین تر کل در پاسخ به این سؤال، ناشی از اصالح گویه در طول انجام نظرسنجی و کنار گذاشتن بخشی از داده ها جهت تدقیق یافته هاست.
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11. به شغل سابق تان برگشتید؟1 
افرادی که به کار بازگشتند

خیربله

91.28.8درصد

39538فراوانی

 

۲۰ ۴۰ ۶۰ ۸۰ ۱۰۰

بله

خیر

1۲. آیا حقوق تان نسبت به قبل تغییر کرده است؟۲
افرادی که به کار بازگشتند

بیشتر شدهتغییری نکردهکمتر شده

10.137.852.1درصد

38142196فراوانی

 

۱۰ ۲۰ ۳۰ ۴۰ ۵۰ ۶۰

بیشتر شده

کمتر شده

تغییری نکرده

91 درصد از پاسخگویان مجددا در شغل سابق شان مشغول به کار 
شدند.

1. سؤال شمارۀ 11 تنها از افرادی پرسیده شد که به کار بازگشته اند.
2. سؤال شمارۀ 12 تنها از افرادی پرسیده شد که مجددا در شغل سابق شان مشغول به کار شده بودند.

3. سؤال شمارۀ 13 تنها از افرادی پرسیده شد که در شغل سابق شان مشغول به کار نشده بودند.

13. آیا حقوق تان نسبت به قبل تغییر کرده است؟3
افرادی که به کار بازگشتند

بیشتر شدهتغییری نکردهکمتر شده

39.523.736.8درصد

15914فراوانی

 

۱۰ ۲۰ ۳۰ ۴۰ ۵۰

بیشتر شده

کمتر شده

تغییری نکرده
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15. تاکنون مقرری چندماه را دریافت کردید؟1 

1.  سؤاالت 15 الی 17 تنها از افرادی پرسیده شد که در سؤال 14 بیان کرده بودند، مقرری بیمه بیکاری را دریافت کرده اند.

14. آیا برای ماه های اسفند 1398، فروردین و اردیبهشت امسال مقرری بیکاری دریافت کردید؟
افرادی که به کار بازنگشتند

خیربله

58.741.3درصد

393276فراوانی

افرادی که به کار بازگشتند

خیربله

55.244.8درصد

234190فراوانی

 

۱۰ ۲۰ ۳۰ ۴۰ ۵۰ ۶۰

بله

خیر

 

۱۰ ۲۰ ۳۰ ۴۰ ۵۰ ۶۰

یک ماه

دو ماه

سه ماه

 

۱۰ ۲۰ ۳۰ ۴۰ ۵۰ ۶۰

بله

خیر

 

۱۰ ۲۰ ۳۰ ۴۰ ۵۰

یک ماه

دو ماه

سه ماه

تا مرداد 1399،  از پاسخگویان اظهار کرده اند که  حدود 41 درصد 
همچنان مقرری بیکاری ماه های اسفند 1398، فروردین و اردیبهشت 

1399 را دریافت نکرده اند.

تا مرداد 1399،  از پاسخگویان اظهار کرده اند که  حدود 44 درصد 
همچنان مقرری بیکاری ماه های اسفند 1398، فروردین و اردیبهشت 

1399 را دریافت نکرده اند.

افرادی که به کار بازنگشتند

سه ماهدو ماهیک ماه

15.659.624.7درصد

6022995فراوانی

افرادی که به کار بازگشتند

سه ماهدو ماه یک ماه

4041.718.3درصد

949843فراوانی



بررسی میزان رضایت متقاضیان دریافت بیمه بیکاری در شرایط شیوع بیماری کرونا در کشور ۲0۲0۲0

16. تا چه حد از میزان مبلغ دریافتی که به عنوان مقرری دریافت کردید، رضایت داشتید؟

17. مبلغی که به عنوان مقرری بیکاری دریافت کردید چه حدی از مخارج قبلی شما را پوشش می دهد؟

افرادی که به کار بازنگشتند

خیلی زیادزیادتاحدی کم خیلی کم

6515.716.520.8درصد

256626583فراوانی

افرادی که به کار بازنگشتند

خیلی زیادزیادتاحدیکمخیلی کم

76.112.510.210.3درصد

299494041فراوانی

افرادی که به کار بازگشتند

خیلی زیادزیادتاحدی کم خیلی کم

-63.117.815.33.8درصد

-14942369فراوانی

افرادی که به کار بازگشتند

خیلی زیادزیادتاحدی کم خیلی کم

-80.18.910.20.8درصد

-18921242فراوانی

 

۲۰ ۴۰ ۶۰

خیلی کم
کم 

تاحدی
زیاد

خیلی زیاد

 

۲۰ ۴۰ ۶۰ ۸۰

خیلی کم
کم 

تاحدی
زیاد

خیلی زیاد

 

۲۰ ۴۰ ۶۰ ۸۰

خیلی کم
کم 

تاحدی
زیاد

خیلی زیاد

 

۲۰ ۴۰ ۶۰ ۸۰ ۱۰۰

خیلی کم
کم 

تاحدی
زیاد

خیلی زیاد

بیش از 80 درصد از پاسخگویان )افرادی که مقرری دریافت کرده ا ند( از 
مبلغ دریافتی، ناراضی/بسیار ناراضی بوده اند. 

بیش از 88 درصد از پاسخگویان )افرادی که مقرری دریافت کرده ا ند( 
گفته اند که مقرری بیمه بیکاری دریافتی نتوانسته  است مخارج حداقلی 

زندگی آنان را پوشش دهد.  

بیش از 80 درصد از پاسخگویان )افرادی که مقرری دریافت کرده ا ند( از 
مبلغ دریافتی، ناراضی/بسیار ناراضی بوده اند. 

89 درصد از پاسخگویان )افرادی که مقرری دریافت کرده ا ند( گفته اند که 
مقرری بیمه بیکاری دریافتی نتوانسته  است مخارج حداقلی زندگی آنان 

را پوشش دهد.  



۲1۲1۲1فاز اول  

19. وضعیت تأهل
افرادی که به کار بازنگشتند

 همسرم فوت شده متأهلمجرد
است

جدا شدم

21.272.41.25.2درصد

144491835فراوانی

افرادی که به کار بازنگشتند

 همسرم فوت شده متأهلمجرد
است

جدا شدم

20.774.40.74.1درصد

90323318فراوانی

 

۲۰ ۴۰ ۶۰ ۸۰

مجرد
متأهل

همسرم فوت شده
 جدا شده

۲۰ ۴۰ ۶۰ ۸۰

مجرد
متأهل

همسرم فوت شده
جدا شده

18. آیا سرپرست خانوار هستید؟
افرادی که به کار بازنگشتند

خیربله

61.938.1درصد

418257فراوانی

افرادی که به کار بازگشتند

خیربله

68.431.6درصد

297137فراوانی

 

۲۰ ۴۰ ۶۰

بله

خیر
 

۲۰ ۴۰ ۶۰

بله

خیر

68 درصد از پاسخگویان سرپرست خانوار هستند.حدود 62 درصد از پاسخگویان سرپرست خانوار هستند.



بررسی میزان رضایت متقاضیان دریافت بیمه بیکاری در شرایط شیوع بیماری کرونا در کشور ۲۲۲۲۲۲

۲0. متوسط مخارج ماهانه خانوار شما چقدر است؟
افرادی که به کار بازنگشتند

 کمتر از
 500 هزار

تومان

 بین 500
 هزار تا 1
 میلیون
تومان

 بین 1
 میلیون

 تا ۲
 میلیون
تومان

بین ۲ تا 
3 میلیون 

تومان

بین 3 
تا 4 

میلیون 
تومان

بین 4 تا 
5 میلیون 

تومان

بین 
5 تا 6 
میلیون 

تومان

باالتر 
از 6 

میلیون 
تومان

1.12.720.129.922.211.95.36.9درصد

718133198147793546فراوانی

افرادی که به کار بازگشتند

 کمتر از
 500 هزار

تومان

 بین 500
 هزار تا 1
 میلیون
تومان

 بین 1
 میلیون

 تا ۲
 میلیون
تومان

بین ۲ تا 
3 میلیون 

تومان

بین 3 
تا 4 

میلیون 
تومان

بین 4 تا 
5 میلیون 

تومان

بین 
5 تا 6 
میلیون 

تومان

باالتر 
از 6 

میلیون 
تومان

1.22.214.6322413.86.65.6درصد

596013299572723فراوانی

 

۵ ۱۰ ۱۵ ۲۰ ۲۵ ۳۰ ۳۵
میلیون تومان6باالتر از 

میلیون تومان6تا ۵بین 
میلیون تومان۵تا 4بین 
میلیون تومان4تا ۳بین 
میلیون تومان۳تا ۲بین 
میلیون تومان۲تا ۱بین 
میلیون تومان۱هزار تا ۵۰۰بین 

 هزار تومان۵۰۰کمتر از 

۵ ۱۰ ۱۵ ۲۰ ۲۵ ۳۰ ۳۵
میلیون تومان6باالتر از 

میلیون تومان6تا ۵بین 
میلیون تومان۵تا 4بین 
میلیون تومان4تا ۳بین 
میلیون تومان۳تا ۲بین 
میلیون تومان۲تا ۱بین 
میلیون تومان۱هزار تا ۵۰۰بین 

هزار تومان۵۰۰کمتر از 

طبق اظهار پاسخگویان، متوسط مخارج ماهانه خانوارِ  76 درصد از پاسخگویان 
کمتر از چهار میلیون تومان است.

طبق اظهار پاسخگویان، متوسط مخارج ماهانه خانوارِ 74 درصد از پاسخگویان 
کمتر از چهار میلیون تومان است.

۲1. در منزلی که ساکن هستید مالک هستید یا مستأجر؟
افرادی که به کار بازنگشتند

مستأجرمالک

41.658.4درصد

279392فراوانی

افرادی که به کار بازگشتند

مستأجرمالک

46.153.9درصد

195228فراوانی

 

۱۰ ۲۰ ۳۰ ۴۰ ۵۰ ۶۰

مالک

مستأجر
 

۴۰ ۴۵ ۵۰ ۵۵

مالک

مستأجر



۲3۲3۲3فاز اول  

۲۲. در ماه چه میزان اقساط پرداخت می کنید؟
افرادی که به کار بازنگشتند

 کمتر از
 500 هزار

تومان

 بین 500
 هزار تا 1
 میلیون
تومان

 بین 1
 میلیون تا
 ۲ میلیون

تومان

بین ۲ تا 
3 میلیون 

تومان

بین 3 تا 
4 میلیون 

تومان

بیش از 
4 میلیون 

تومان

قسطی 
پرداخت 
نمی کنم

1625.5251043.715.6درصد

107170167672725104فراوانی

افرادی که به کار بازگشتند

 کمتر از
 500 هزار

تومان

 بین 500
 هزار تا 1
 میلیون
تومان

 بین 1
 میلیون تا
 ۲ میلیون

تومان

بین ۲ تا 
3 میلیون 

تومان

بین 3 تا 
4 میلیون 

تومان

بیش از 
4 میلیون 

تومان

قسطی 
پرداخت 
نمی کنم

16.323.128.411.51.72.416.6درصد

68961184871069فراوانی

 

۵ ۱۰ ۱۵ ۲۰ ۲۵ ۳۰

قسطی پرداخت نمی کنم
میلیون تومان4بیش از 

میلیون تومان4تا 3بین 
میلیون تومان3تا 2بین 
میلیون تومان2تا 1بین 
میلیون تومان1هزار تا 500بین 

 هزار تومان500کمتر از 

۵ ۱۰ ۱۵ ۲۰ ۲۵ ۳۰

قسطی پرداخت نمی کنم
میلیون تومان4بیش از 

میلیون تومان4تا 3بین 
میلیون تومان3تا 2بین 
میلیون تومان2تا 1بین 
میلیون تومان1هزار تا 500بین 

هزار تومان500کمتر از 

بیش از 87 درصد از پاسخگویان بیان کرده اند که یارانه دریافت 
می کنند.

بیش از 87 درصد از پاسخگویان بیان کرده اند که یارانه دریافت 
می کنند.

۲3. آیا یارانۀ 45 هزار تومانی دریافت می کنید؟
افرادی که به کار بازنگشتند

خیربله

87.912.1درصد

58881فراوانی

افرادی که به کار بازگشتند

خیربله

87.412.6درصد

37454فراوانی

 

۲۰ ۴۰ ۶۰ ۸۰

بله

 خیر

۲۰ ۴۰ ۶۰ ۸۰ ۱۰۰

بله

خیر



بررسی میزان رضایت متقاضیان دریافت بیمه بیکاری در شرایط شیوع بیماری کرونا در کشور ۲4۲4۲4

بیش از 54 درصد از پاسخگویان بیان کرده اند که »یارانه معیشتی« 
دریافت می کنند.

بیش از 97 درصد از پاسخگویان بیان کرده اند در دوران بیکاری 
ناچار شده اند از هزینه های زندگی شان کم کنند.

بیش از 61 درصد از پاسخگویان بیان کرده اند که »یارانه معیشتی« 
دریافت می کنند.

بیش از 93 درصد از پاسخگویان بیان کرده اند در دوران بیکاری 
ناچار شده اند از هزینه های زندگی شان کم کنند.

۲4. آیا یارانۀ معیشتی دریافت می کنید؟

۲5. آیا در دوران بیکاری، ناچار شدید از برخی هزینه های زندگی تان بزنید؟

افرادی که به کار بازنگشتند

خیربله

54.645.4درصد

361300فراوانی

افرادی که به کار بازنگشتند

خیربله

97.62.4درصد

65016فراوانی

افرادی که به کار بازگشتند

خیربله

61.838.2درصد

257159فراوانی

افرادی که به کار بازگشتند

خیربله

93.96.1درصد

39926فراوانی

 

۲۰ ۴۰ ۶۰

بله

خیر

 

۲۰ ۴۰ ۶۰ ۸۰ ۱۰۰

بله

خیر

 

۲۰ ۴۰ ۶۰ ۸۰

بله

خیر

 

۲۰ ۴۰ ۶۰ ۸۰ ۱۰۰

بله

خیر



۲5۲5۲5فاز اول  

بیش از 38 درصد از پاسخگویان بیان کرده اند در دوران بیکاری 
ناچار شده اند هزینۀ آب، برق و گاز را پرداخت نکنند.

بیش از 29 درصد از پاسخگویان بیان کرده اند در دوران بیکاری 
ناچار شده اند هزینۀ اجاره بها را پرداخت نکنند.

بیش از 33 درصد از پاسخگویان بیان کرده اند در دوران بیکاری 
ناچار شده اند هزینۀ آب، برق و گاز را پرداخت نکنند.

بیش از 25 درصد از پاسخگویان بیان کرده اند در دوران بیکاری 
ناچار شده اند هزینۀ اجاره بها را پرداخت نکنند.

۲6. آیا در ایام بیکاری ناچار شدید از هزینۀ برق/ گاز/ آب بزنید؟

۲7. آیا در ایام بیکاری ناچار شدید از هزینه اجاره بها بزنید؟

افرادی که به کار بازنگشتند

خیربله

38.761.3درصد

263416فراوانی

افرادی که به کار بازنگشتند

خیربله

29.570.5درصد

200479فراوانی

افرادی که به کار بازگشتند

خیربله

33.266.8درصد

144290فراوانی

افرادی که به کار بازگشتند

خیربله

25.674.4درصد

111323فراوانی

 

۲۰ ۴۰ ۶۰

بله

خیر

 

۲۰ ۴۰ ۶۰ ۸۰

بله

خیر

 

۲۰ ۴۰ ۶۰

بله

خیر

 

۲۰ ۴۰ ۶۰ ۸۰

بله

خیر



بررسی میزان رضایت متقاضیان دریافت بیمه بیکاری در شرایط شیوع بیماری کرونا در کشور ۲6۲6۲6

بیش از 45 درصد از پاسخگویان بیان کرده اند در دوران بیکاری 
ناچار شده اند اقساط ماهانه را پرداخت نکنند یا به تأخیر بیندازند.

بیش از 28 درصد از پاسخگویان بیان کرده اند در دوران بیکاری 
ناچار شده اند هزینۀ سوخت )بنزین( خود را کاهش دهند.

بیش از 46 درصد از پاسخگویان بیان کرده اند در دوران بیکاری 
ناچار شده اند اقساط ماهانه را پرداخت نکنند یا به تأخیر بیندازند.

بیش از 27 درصد از پاسخگویان بیان کرده اند در دوران بیکاری 
ناچار شده اند هزینۀ سوخت )بنزین( خود را کاهش دهند.

۲8. آیا در ایام بیکاری ناچار شدید از اقساط ماهانه بزنید؟

۲9. آیا در ایام بیکاری ناچار شدید از سوخت )بنزین( بزنید؟

افرادی که به کار بازنگشتند

خیربله

45.954.1درصد

312367فراوانی

افرادی که به کار بازنگشتند

خیربله

28.671.4درصد

194485فراوانی

افرادی که به کار بازگشتند

خیربله

46.553.5درصد

202232فراوانی

افرادی که به کار بازگشتند

خیربله

27.472.6درصد

119315فراوانی

 

۱۰ ۲۰ ۳۰ ۴۰ ۵۰ ۶۰

بله

خیر

 

۲۰ ۴۰ ۶۰ ۸۰

بله

خیر

 

۴۲ ۴۴ ۴۶ ۴۸ ۵۰ ۵۲ ۵۴ ۵۶

بله

خیر

 

۲۰ ۴۰ ۶۰ ۸۰

بله

خیر



۲7۲7۲7فاز اول  

بیش از 41 درصد از پاسخگویان بیان کرده اند در دوران بیکاری 
ناچار شده اند هزینۀ درمان خود را کاهش دهند.

بیش از 35 درصد از پاسخگویان بیان کرده اند در دوران بیکاری 
ناچار شده اند هزینه های حمل ونقل خود را کاهش دهند.

بیش از 36 درصد از پاسخگویان بیان کرده اند در دوران بیکاری 
ناچار شده اند هزینۀ درمان خود را کاهش دهند.

بیش از 32 درصد از پاسخگویان بیان کرده اند در دوران بیکاری 
ناچار شده اند هزینه های حمل ونقل خود را کاهش دهند.

30. آیا در ایام بیکاری ناچار شدید از هزینۀ درمانی )سرطان/ دیابت/ صرع/ ام اس/ مشاوره و ...( بزنید؟

31. آیا در ایام بیکاری ناچار شدید از هزینه های حمل و نقل )کرایۀ تاکسی/ اتوبوس( بزنید؟

افرادی که به کار بازنگشتند

خیربله

41.158.9درصد

279400فراوانی

افرادی که به کار بازنگشتند

خیربله

35.364.7درصد

240439فراوانی

افرادی که به کار بازگشتند

خیربله

36.963.1درصد

160274فراوانی

افرادی که به کار بازگشتند

خیربله

32.967.1درصد

143291فراوانی

 

۲۰ ۴۰ ۶۰ ۸۰

بله

خیر

 

۲۰ ۴۰ ۶۰ ۸۰

بله

خیر

 

۲۰ ۴۰ ۶۰ ۸۰

بله

خیر

 

۲۰ ۴۰ ۶۰ ۸۰

بله

خیر
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بیش از 79 درصد از پاسخگویان بیان کرده اند در دوران بیکاری ناچار 
شده اند از هزینه های مواد خوراکی خود بکاهند.

بیش از 76 درصد از پاسخگویان بیان کرده اند در دوران بیکاری ناچار 
شده اند از هزینه های مواد خوراکی خود بکاهند.

3۲. آیا در ایام بیکاری ناچار شدید از هزینه های مواد خوراکی بزنید؟
افرادی که به کار بازنگشتند

خیربله

79.520.5درصد

540139فراوانی

افرادی که به کار بازگشتند

خیربله

76.323.7درصد

331103فراوانی

 

۲۰ ۴۰ ۶۰ ۸۰

بله

خیر
 

۲۰ ۴۰ ۶۰ ۸۰

بله

خیر

33. مصرف  گوشت قرمز خانوار شما در دورانی که بیکار بودید چقدر تغییر کرد؟
افرادی که به کار بازنگشتند

 خیلی
کم شده

 کم
 شده

 تغییر
نکرده

زیاد 
شده 

خیلی 
زیاد شده 

قبلش هم توان 
خریدش رو نداشتم

11.3--47.931.39.5درصد

51--21614143فراوانی

افرادی که به کار بازگشتند

 خیلی
کم شده

 کم
شده

 تغییر
نکرده

زیاد 
شده

خیلی 
زیاد شده

قبلش هم توان 
خریدش رو نداشتم

14.8-3933.711.21.2درصد

62-163141475فراوانی

بیش از 79 درصد از پاسخگویان بیان کرده اند در دوران بیکاری مصرف گوشت 
قرمز خانوار آن ها »کم« و »خیلی کم« شده است.

بیش از 11 درصد هم بیان کرده اند که پیش از بیکار شدن هم توان خرید 
گوشت قرمز را نداشته اند.

بیش از 72 درصد از پاسخگویان بیان کرده اند در دوران بیکاری مصرف گوشت 
قرمز خانوار آن ها »کم« و »خیلی کم« شده است.

بیش از 14 درصد هم بیان کرده اند که پیش از بیکار شدن هم توان خرید 
گوشت قرمز را نداشته اند.

 

۱۰ ۲۰ ۳۰ ۴۰ ۵۰ ۶۰

خیلی کم شده
کم شده

تغییر نکرده
زیادشده

خیلی زیاد شده
 قبلش هم توان خریدش رو نداشتم

۱۰ ۲۰ ۳۰ ۴۰ ۵۰

خیلی کم شده
کم شده

تغییر نکرده
زیاد شده

خیلی زیاد شده
قبلش هم توان خریدش رو نداشتم
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34. مصرف  مرغ خانوار شما در دورانی که بیکار بودید چقدر تغییر کرد؟

35. مصرف  تخم مرغ خانوار شما در دورانی که بیکار بودید چقدر تغییر کرد؟

افرادی که به کار بازنگشتند

 خیلی
کم شده

 کم
شده

 تغییر
نکرده

زیاد 
شده

خیلی 
زیاد شده

قبلش هم توان 
خریدش رو نداشتم

24.951.4210.70.21.8درصد

11323395318فراوانی

افرادی که به کار بازنگشتند

 خیلی
کم شده

 کم
 شده

 تغییر
نکرده

زیاد 
شده 

خیلی 
زیاد شده 

قبلش هم توان 
خریدش رو نداشتم

10.730.946.49.620.4درصد

481392094392فراوانی

افرادی که به کار بازگشتند

 خیلی
کم شده

 کم
 شده

 تغییر
نکرده

زیاد 
شده 

خیلی 
زیاد شده 

قبلش هم توان 
خریدش رو نداشتم

1.9-21.95420.21.9درصد

8-92227858فراوانی

افرادی که به کار بازگشتند

 خیلی
کم شده

 کم
 شده

 تغییر
نکرده

زیاد 
شده 

خیلی 
زیاد شده 

قبلش هم توان 
خریدش رو نداشتم

1131.947.48.80.70.2درصد

461341993731فراوانی

76 درصد از پاسخگویان بیان کرده اند در دوران بیکاری مصرف مرغ در خانوار 
آن ها »کم« و »خیلی کم« شده است.

بیش از 41 درصد از پاسخگویان بیان کرده اند در دوران بیکاری مصرف تخم 
مرغ در خانوار آن ها »کم« و »خیلی کم« شده است.

76 درصد از پاسخگویان بیان کرده اند در دوران بیکاری مصرف مرغ در خانوار 
آن ها »کم« و »خیلی کم« شده است.

43 درصد از پاسخگویان بیان کرده اند در دوران بیکاری مصرف تخم مرغ در 
خانوار آن ها »کم« و »خیلی کم« شده است.

 

۱۰ ۲۰ ۳۰ ۴۰ ۵۰ ۶۰

خیلی کم شده
کم شده

تغییر نکرده
زیاد شده

خیلی زیاد شده
قبلش هم توان خریدش رو نداشتم

 

۱۰ ۲۰ ۳۰ ۴۰ ۵۰

خیلی کم شده
کم شده

تغییر نکرده
زیاد شده

خیلی زیاد شده
قبلش هم توان خریدش رو نداشتم

 

۱۰ ۲۰ ۳۰ ۴۰ ۵۰ ۶۰
خیلی کم شده

کم شده
تغییر نکرده

زیاد شده
خیلی زیاد شده

قبلش هم توان خریدش رو نداشتم

 

۱۰ ۲۰ ۳۰ ۴۰ ۵۰

خیلی کم شده
کم شده

تغییر نکرده
زیاد شده

خیلی زیاد شده
قبلش هم توان خریدش رو نداشتم
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36. مصرف  برنج خانوار شما در دورانی که بیکار بودید چقدر تغییر کرد؟

37. مصرف  لبنیات خانوار شما در دورانی که بیکار بودید چقدر تغییر کرد؟

افرادی که به کار بازنگشتند

 خیلی
کم شده

 کم
شده

 تغییر
نکرده

زیاد 
شده

خیلی 
زیاد شده

قبلش هم توان 
خریدش رو نداشتم

22.849.825.90.20.21.1درصد

103225117115فراوانی

افرادی که به کار بازنگشتند

 خیلی
کم شده

 کم
 شده

 تغییر
نکرده

زیاد 
شده 

خیلی 
زیاد شده 

قبلش هم توان 
خریدش رو نداشتم

2240.833.31.10.22.7درصد

991841505112فراوانی

افرادی که به کار بازگشتند

 خیلی
کم شده

 کم
شده

 تغییر
نکرده

زیاد 
شده

خیلی 
زیاد شده

قبلش هم توان 
خریدش رو نداشتم

0.5-17.753.726.31.9درصد

2-742251108فراوانی

افرادی که به کار بازگشتند

 خیلی
کم شده

 کم
 شده

 تغییر
نکرده

زیاد 
شده 

خیلی 
زیاد شده 

قبلش هم توان 
خریدش رو نداشتم

1.4-19.242.734.81.9درصد

6-801781458فراوانی

بیش از 72 درصد از پاسخگویان بیان کرده اند در دوران بیکاری مصرف برنج در 
خانوار آن ها »کم« و »خیلی کم« شده است.

بیش از 62 درصد از پاسخگویان بیان کرده اند در دوران بیکاری مصرف لبنیات 
در خانوار آن ها »کم« و »خیلی کم« شده است.

بیش از 71 درصد از پاسخگویان بیان کرده اند در دوران بیکاری مصرف برنج در 
خانوار آن ها »کم« و »خیلی کم« شده است.

62 درصد از پاسخگویان بیان کرده اند در دوران بیکاری مصرف لبنیات در خانوار 
آن ها »کم« و »خیلی کم« شده است.

 

۱۰ ۲۰ ۳۰ ۴۰ ۵۰ ۶۰

خیلی کم شده
کم شده

تغییر نکرده
زیاد شده

خیلی زیاد شده
قبلش هم توان خریدش رو نداشتم

 

۱۰ ۲۰ ۳۰ ۴۰ ۵۰

خیلی کم شده
کم شده

تغییر نکرده
زیاد شده

خیلی زیاد شده
قبلش هم توان خریدش رو نداشتم

 

۱۰ ۲۰ ۳۰ ۴۰ ۵۰ ۶۰
خیلی کم شده

کم شده
تغییر نکرده

زیاد شده
خیلی زیاد شده

قبلش هم توان خریدش رو نداشتم

 

۱۰ ۲۰ ۳۰ ۴۰ ۵۰

خیلی کم شده
کم شده

تغییر نکرده
زیاد شده

خیلی زیاد شده
قبلش هم توان خریدش رو نداشتم



313131فاز اول  

38. مصرف  میوه خانوار شما در دورانی که بیکار بودید چقدر تغییر کرد؟

39. به نظر شما وضعیت کشور در 5 سال آینده بهتر می شود یا بدتر؟

افرادی که به کار بازنگشتند

 خیلی
کم شده

 کم
شده

 تغییر
نکرده

زیاد 
شده

خیلی 
زیاد شده

قبلش هم توان 
خریدش رو نداشتم

33.143.917.90.70.24.2درصد

150199813119فراوانی

افرادی که به کار بازگشتند

 خیلی
کم شده

 کم
شده

 تغییر
نکرده

زیاد 
شده

خیلی 
زیاد شده

قبلش هم توان 
خریدش رو نداشتم

2.1-27.64225.92.4درصد

9-11617710910فراوانی

77 درصد از پاسخگویان بیان کرده اند در دوران بیکاری مصرف میوه در خانوار 
آن ها »کم« و »خیلی کم« شده است.

72 درصد از پاسخگویان پیش بینی می کنند که وضعیت کشور در 5 
سال آینده »بدتر« خواهد شد.

69 درصد از پاسخگویان بیان کرده اند در دوران بیکاری مصرف میوه در خانوار 
آن ها »کم« و »خیلی کم« شده است.

76 درصد از پاسخگویان پیش بینی می کنند که وضعیت کشور در 5 
سال آینده »بدتر« خواهد شد.

 

۱۰ ۲۰ ۳۰ ۴۰ ۵۰
خیلی کم شده

کم شده
تغییر نکرده

زیاد شده
خیلی زیاد شده

قبلش هم توان خریدش رو نداشتم

 

۲۰ ۴۰ ۶۰ ۸۰

بهتر می شود

بدتر می شود

تغییری نمی کند

 

۱۰ ۲۰ ۳۰ ۴۰ ۵۰
خیلی کم شده

کم شده
تغییر نکرده

زیاد شده
خیلی زیاد شده

قبلش هم توان خریدش رو نداشتم

 

۲۰ ۴۰ ۶۰ ۸۰ ۱۰۰

بهتر می شود

بدتر می شود

تغییری نمی کند

افرادی که به کار بازنگشتند1

تغییری نمی کندبدتر می شودبهتر می شود

20.372.27.5درصد

7928129فراوانی

افرادی که به کار بازنگشتند

تغییری نمی کندبدتر می شودبهتر می شود

18.176.55.4درصد

6728320فراوانی

1. فراوانی پایین تر کل در پاسخ به این سؤال، ناشی از اصالح گویه در طول انجام نظرسنجی و کنار گذاشتن بخشی از داده ها جهت تدقیق یافته هاست.
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40. آیا از طرف دولت )سازمان آموزش فنی و حرفه ای( به منظور پیدا کردن شغل، آموزش خاصی برای شما در نظر 
گرفته شد؟

افرادی که به کار بازنگشتند

خیربله

0.999.1درصد

6663فراوانی

افرادی که به کار بازگشتند

خیربله

0.799.3درصد

3420فراوانی

 

۲۰ ۴۰ ۶۰ ۸۰ ۱۰۰

بله

خیر
 

۲۰ ۴۰ ۶۰ ۸۰ ۱۰۰

بله

خیر
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مقدمه فاز دوم نظرسنجی

مؤسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی، سومین نظرسنجی خود در حوزه رفاه و سیاست گذاری اجتماعی را در سال جاری به اتمام رساند. 
این نظرسنجی که در سطح ملی و در تمامی استان های کشور صورت گرفت، به موضوع »میزان بازگشت به کار متقاضیان بیمه بیکاری« 

اختصاص داشت؛ جامعۀ آماری این نظرسنجی شامل متقاضیان دریافت بیمۀ بیکاری بود.

حجم نمونۀ این نظرسنجی شامل 1054 نفر از متقاضیان دریافت بیمۀ بیکاری از حدود بیش از هفتصد هزار نفر متقاضی بیمه شدۀ تأمین 
اجتماعی دریافت این خدمت بود که استحقاق آن ها در پاالیش اولیه ای که توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی انجام شده بود، 
مورد تأیید قرار گرفته بود. گردآوری اطالعات در مهرماه 1399 توسط نه پرسشگر از دانشگاه های تهران و عالمه طباطبایی انجام شد. 
نمونه گیری به شیوۀ تصادفی ساده و براساس اطالعاتی که از سوی مرکز فناوری اطالعات، ارتباطات و تحول اداری وزارت تعاون، کار و 
رفاه اجتماعی در اختیار مؤسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی قرار گرفت، صورت پذیرفت. این نظرسنجی به صورت تلفنی و با همکاری 

شرکت رایتل انجام شد.



35فاز دوم

گزیدۀ نتایج فاز دوم نظرسنجی

62 درصد از متقاضیان دریافت مقرری بیمۀ بیکاری پس از درخواست سه ماهۀ اسفند 1398 تا اردیبهشت 1399 مجددا مشغول به کار 
شدند. تقریبا از هر ده نفر، شش نفر آن ها به کار بازگشته اند. در این میان 38 درصد متقاضیان نیز همچنان بیکار هستند. 

1. افرادی که در بازه زمانی )ابتدای اسفند 1398 تا زمان انجام نظرسنجی(  به کار بازگشتند.

• 21.9 درصد پاسخگویان زن و 78.1 درصد مرد هستند.

•   بیش از 39 درصد از پاسخگویان دارای تحصیالت دانشگاهی هستند.

• 68 درصد پاسخگویان سرپرست خانوار هستند.

• 18.5 درصد قرارداد پاسخگویان دائم و 81.5 درصد از آ ن ها نوع قراردادشان موقت است.

• 73 درصد از پاسخگویان اظهار کرده اند که مخارج ماهانه شان کمتر از 4 میلیون تومان است.

• 65.6 درصد پاسخگویان خودشان درخواست مقرری را ثبت کرده اند و 34.4 درصد آن ها کارفرما درخواست را برایشان ثبت کرده است.

• 38.8 درصد از پاسخگویان اظهار کرده اند که مقرری بیکاری دریافت نکرده اند.

• 89 درصد از پاسخگویان مجددا در شغل سابق شان مشغول به کار شدند.

•  از میان افرادی که به شغل سابق خویش برگشته اند، 95 درصد آن ها در کارگاه قبلی مشغول به کار شده اند. 

۲. افرادی که )از اسفند 1398 تا زمان انجام نظرسنجی( همچنان بیکار بوده اند.

• 31.3 درصد پاسخگویان زن و 68.7 درصد مرد هستند.

• 35.7 درصد از پاسخگویان دارای تحصیالت دانشگاهی هستند.

• 61.3 درصد پاسخگویان سرپرست خانوار هستند.

• 70 درصد از پاسخگویان اظهار کرده اند که مخارج ماهانه شان کمتر از 4 میلیون تومان است.

• 15.5 درصد قرارداد پاسخگویان دائم و 84.5 درصد از آ ن ها نوع قراردادشان موقت است.

• 75 درصد پاسخگویان خودشان درخواست مقرری را ثبت کرده اند و 25 درصد آن ها کارفرما درخواست را برایشان ثبت کرده است.

• 43 درصد از پاسخگویان اظهار کرده اند که مقرری بیکاری دریافت نکرده اند.
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۲.  جنسیت 

1. میزان بازگشت به کار متقاضیان بیمه بیکاری 

افرادی که به کار بازنگشتندافرادی که به کار بازگشتند

6238درصد

654400فراوانی

62 درصد از متقاضیان دریافت مقرری بیمۀ بیکاری در سه ماهۀ اسفند 1398 
تا اردیبهشت 1399، مجددا مشغول به کار شده اند. تقریبا از هر ده نفر، شش 
نفر آن ها به کار بازگشته اند. در این میان 38 درصد متقاضیان نیز همچنان 

بیکار هستند. 

21.9 درصد از پاسخگویان زن و 78.1 درصد مرد هستند.31.3 درصد از پاسخگویان زن و 68.7 درصد مرد هستند.

افرادی که به کار بازنگشتند

مردزن

31.368.7درصد

125275فراوانی

افرادی که به کار بازگشتند

مردزن

21.978.1درصد

142507فراوانی

 

۲۰ ۴۰ ۶۰

زن

مرد
 

۱۰ ۲۰ ۳۰ ۴۰ ۵۰ ۶۰

زن

مرد
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42.3 درصد پاسخگویان در ردۀ سنی 30 تا 40 سال قرار دارند.

بیش از 35 درصد از پاسخگویان دارای تحصیالت دانشگاهی هستند. 

حدود 45 درصد پاسخگویان در ردۀ سنی 30 تا 40 سال قرار دارند.

39.3 درصد از پاسخگویان دارای تحصیالت دانشگاهی هستند.

3. سن

4. تحصیالت

افرادی که به کار بازنگشتند

 ۲0 تا 30
سال

 30 تا 40
سال

 40 تا 50
سال

60 تا 70 50 تا 60 سال
سال

31.742.317.96.81.3درصد

12616871275فراوانی

افرادی که به کار بازگشتند

 ۲0 تا 30
سال

 30 تا 40
سال

 40 تا 50
سال

60 تا 70 50 تا 60 سال
سال

27.544.919.47.70.5درصد

178291126503فراوانی

 

۱۰ ۲۰ ۳۰ ۴۰ ۵۰

سال7۰تا 6۰

سال 6۰تا ۵۰

سال۵۰تا ۴۰

سال۴۰تا ۳۰

سال۳۰تا ۲۰

 

۱۰ ۲۰ ۳۰
بیسواد
زیردیپلم

دیپلم
فوقدیپلم
لیسانس

فوقلیسانس
دکتری
حوزوی

 

۱۰ ۲۰ ۳۰ ۴۰ ۵۰

سال7۰تا 6۰

سال 6۰تا ۵۰

سال۵۰تا ۴۰

سال۴۰تا ۳۰

سال۳۰تا ۲۰

 

۱۰ ۲۰ ۳۰
بیسواد
زیردیپلم

دیپلم
فوقدیپلم
لیسانس

فوقلیسانس
دکتری
حوزوی

افرادی که به کار بازنگشتند

حوزویدکتریفوق لیسانسلیسانسفوق دیپلمدیپلمزیردیپلمبی سواد

1.53230.84.3255.80.50.3درصد

6128123171002321فراوانی

افرادی که به کار بازگشتند

حوزویدکتریفوق لیسانسلیسانسفوق دیپلمدیپلمزیردیپلمبی سواد

-1.726.132.97.323.97.80.3درصد

-1117121548156512فراوانی
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5. آیا سرپرست خانوار هستید؟

6. وضعیت تأهل

68 درصد از پاسخگویان سرپرست خانوار هستند.61 درصد از پاسخگویان سرپرست خانوار هستند.

افرادی که به کار بازنگشتند

خیربله

61.338.7درصد

245155فراوانی

افرادی که به کار بازنگشتند

متأهل مجرد

27.872.2درصد

111289فراوانی

افرادی که به کار بازگشتند

خیربله

6832درصد

455209فراوانی

افرادی که به کار بازگشتند

متأهل مجرد

27.172.9درصد

177477فراوانی

 

۲۰ ۴۰ ۶۰

بله

خیر

 

۲۰ ۴۰ ۶۰ ۸۰

مجرد

متأهل

 

۲۰ ۴۰ ۶۰

بله

خیر

 

۲۰ ۴۰ ۶۰ ۸۰

مجرد

متأهل
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7. متوسط مخارج ماهانه خانوار شما چقدر است؟

افرادی که به کار بازنگشتند

 کمتر از
 500 هزار

تومان

 بین 500
 هزار تا 1
 میلیون
تومان

 بین 1
 میلیون

 تا ۲
 میلیون
تومان

بین ۲ تا 
3 میلیون 

تومان

بین 3 
تا 4 

میلیون 
تومان

بین 4 تا 
5 میلیون 

تومان

بین 
5 تا 6 
میلیون 

تومان

باالتر 
از 6 

میلیون 
تومان

1.1312.528.125.316.65.47.9درصد

4114610393612029فراوانی

افرادی که به کار بازگشتند

 کمتر از
 500 هزار

تومان

 بین 500
 هزار تا 1
 میلیون
تومان

 بین 1
 میلیون

 تا ۲
 میلیون
تومان

بین ۲ تا 
3 میلیون 

تومان

بین 3 
تا 4 

میلیون 
تومان

بین 4 تا 
5 میلیون 

تومان

بین 
5 تا 6 
میلیون 

تومان

باالتر 
از 6 

میلیون 
تومان

0.81.715.131.524.513.16.36.8درصد

51191190148793841فراوانی

 

۵ ۱۰ ۱۵ ۲۰ ۲۵ ۳۰
میلیون تومان6باالتر از 

میلیون تومان6تا ۵بین 
میلیون تومان۵تا 4بین 
میلیون تومان4تا ۳بین 
میلیون تومان۳تا ۲بین 
میلیون تومان۲تا ۱بین 
میلیون تومان۱هزار تا ۵۰۰بین 

 هزار تومان۵۰۰کمتر از 

۵ ۱۰ ۱۵ ۲۰ ۲۵ ۳۰ ۳۵
میلیون تومان6باالتر از 

میلیون تومان6تا ۵بین 
میلیون تومان۵تا 4بین 
میلیون تومان4تا ۳بین 
میلیون تومان۳تا ۲بین 
میلیون تومان۲تا ۱بین 
میلیون تومان۱هزار تا ۵۰۰بین 

هزار تومان۵۰۰کمتر از 

طبق اظهار پاسخگویان، متوسط مخارج ماهانه خانوارِ 70 درصد از پاسخگویان 
کمتر از چهار میلیون تومان است.

طبق اظهار پاسخگویان، متوسط مخارج ماهانه خانوارِ 73 درصد از پاسخگویان 
کمتر از چهار میلیون تومان است.
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8. علت بیکاری
افرادی که به کار بازنگشتند

 اتمام
قرارداد

 اخراج در اثنای
فصل کار

 اخراج در
اثنای پروژه

تعدیل 
نیرو

تعطیلی 
کارگاه

تغییر ساختار  و 
جابجایی کارگاه

حوادث 
غیرمترقبه

کاهش فعالیت عدم نیاز
کارگاه

کاهش 
نقدینگی

10.50.50.57.515.30.34512.87.50.3درصد

42223061118051301فراوانی

افرادی که به کار بازگشتند

 اتمام
قرارداد

 اخراج در اثنای
فصل کار

حوادث تعطیلی کارگاهتعدیل نیرو
غیرمترقبه

کاهش فعالیت عدم نیاز
کارگاه

کاهش نقدینگی

3.40.2217.367.62.16.90.6درصد

2211311344214454فراوانی

 

۱۰ ۲۰ ۳۰ ۴۰ ۵۰
اتمام قرارداد

اخراج در اثنای فصل کار
اخراج در اثنای پروژه

تعدیل نیرو
تعطیلی کارگاه

تغییر ساختار و جابجایی کارگاه
حوادث غیرمترقبه

عدم نیاز
کاهش فعالیت کارگاه

کاهش نقدینگی

 

۱۰ ۲۰ ۳۰ ۴۰ ۵۰ ۶۰ ۷۰ ۸۰

اتمام قرارداد
اخراج در اثنای فصل کار

تعدیل نیرو
تعطیلی کارگاه

حوادث غیرمترقبه
عدم نیاز

کاهش فعالیت کارگاه
کاهش نقدینگی
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9. نوع قرارداد

15.5 درصد از پاسخگویان قراردادشان دائم و 84.5 درصد موقت 
داشته اند.

18.5 درصد از پاسخگویان قرارداد دائم و 81.5 درصد قرارداد موقت 
داشته اند.

افرادی که به کار بازنگشتند

موقتدائم

15.584.5درصد

62338فراوانی

افرادی که به کار بازگشتند

موقتدائم

18.581.5درصد

121533فراوانی

 

۲۰ ۴۰ ۶۰ ۸۰

دائم

موقت
 

۲۰ ۴۰ ۶۰ ۸۰

دائم

موقت

10. در کارگاه شما چند نفر مشغول به کار بودند؟

افرادی که به کار بازنگشتند

 کمتر از 5
نفر

باالتر از 5-1010-۲0۲0-5050-100100-۲00
۲00 نفر

33.213.416.115.18.84.88.6درصد

132536460351934فراوانی

افرادی که به کار بازگشتند

 کمتر از 5
نفر

باالتر از 5-1010-۲0۲0-5050-100100-۲00
۲00 نفر

30.612.415.7158.94.712.7درصد

2008110398593183فراوانی

 

۵ ۱۰ ۱۵ ۲۰ ۲۵ ۳۰ ۳۵

کمتر از پنج نفر
نفر۱۰تا ۵

نفر۲۰تا ۱۰
نفر۵۰تا ۲۰
نفر۱۰۰تا ۵۰

نفر۲۰۰تا ۱۰۰
نفر۲۰۰باالتر از 

 

۵ ۱۰ ۱۵ ۲۰ ۲۵ ۳۰ ۳۵

کمتر از پنج نفر
نفر۱۰تا ۵

نفر۲۰تا ۱۰
نفر۵۰تا ۲۰
نفر۱۰۰تا ۵۰

نفر۲۰۰تا ۱۰۰
نفر۲۰۰باالتر از 
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11. چه کسی درخواست بیمه بیکاری را برای شما ثبت کرد؟

13. در محل کار سابق تان مشغول به کار شدید؟1 1۲. به شغل سابق تان برگشتید؟

1. سؤاالت شمارۀ 13 و 14 تنها از افرادی پرسیده شده است که به سؤال 12 
پاسخ مثبت داده اند.

25 درصد از پاسخگویان بیان کرده اند که کارفرما درخواست بیمه 
بیکاری را برای آن ها در سامانه ثبت کرده است.

از پاسخگویان بیان کرده اند که مجددا در شغل سابق  89 درصد 
خویش مشغول به کار شده اند.

حدود 34 درصد از پاسخگویان بیان کرده اند که کارفرما درخواست 
بیمه بیکاری را برای آن ها در سامانه ثبت کرده است.

افرادی که به کار بازنگشتند

کارفرماخودم

7525درصد

300100فراوانی

افرادی که به کار بازگشتند

خیربله

89.110.9درصد

58371فراوانی

افرادی که به کار بازگشتند

خیربله

955درصد

55528فراوانی

افرادی که به کار بازگشتند

کارفرماخودم

65.634.4درصد

429225فراوانی

 

۲۰ ۴۰ ۶۰ ۸۰

خودم

کارفرما
 

۲۰ ۴۰ ۶۰ ۸۰

خودم

کارفرما

 

۲۰ ۴۰ ۶۰ ۸۰ ۱۰۰

بله

خیر
 

۲۰ ۴۰ ۶۰ ۸۰ ۱۰۰

بله

خیر



43فاز دوم

                                                                                                            15. آیا حقوق تان نسبت به قبل تغییر کرده است؟1 

1. این سؤال تنها از افرادی پرسیده شده است که به سؤال 12 پاسخ منفی داده اند.

16. آیا برای ماه های اسفند 1398، فروردین و اردیبهشت امسال مقرری بیکاری دریافت کردید؟

43 درصد از پاسخگویان اظهار کرده اند که تا مرداد 1399، همچنان 
مقرری بیکاری ماه های اسفند 1398، فروردین و اردیبهشت 1399 

را دریافت نکرده اند.

38.8 درصد از پاسخگویان اظهار کرده اند که تا مرداد 1399، همچنان 
مقرری بیکاری ماه های اسفند 1398، فروردین و اردیبهشت 1399 

را دریافت نکرده اند.

افرادی که به کار بازنگشتند

خیربله

5743درصد

228172فراوانی

افرادی که به کار بازگشتند

خیربله

61.238.8درصد

400254فراوانی

 

۱۰ ۲۰ ۳۰ ۴۰ ۵۰ ۶۰

بله

خیر
 

۲۰ ۴۰ ۶۰ ۸۰

بله

خیر

14. آیا حقوق تان نسبت به قبل تغییر کرده است؟ 

افرادی که به کار بازگشتند

بیشتر شدهتغییری نکردهکمتر شده

6.424.768.9درصد

37144401فراوانی

افرادی که به کار بازگشتند

بیشتر شدهتغییری نکردهکمتر شده

28.222.549.3درصد

201635فراوانی

 

۲۰ ۴۰ ۶۰ ۸۰

بیشتر شده

کمتر شده

 تغییری نکرده

۱۰ ۲۰ ۳۰ ۴۰ ۵۰ ۶۰

بیشتر شده

کمتر شده

تغییری نکرده
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17. تاکنون مقرری چند ماه را دریافت کردید؟1   

1. این سؤال تنها از افرادی پرسیده شده است که به سؤال 15 پاسخ مثبت داده اند.

افرادی که به کار بازنگشتند

سه ماهدو ماهیک ماه

19.357.922.8درصد

4413252فراوانی

افرادی که به کار بازگشتند

سه ماهدو ماهیک ماه

34.453.312.3درصد

13721249فراوانی

 

۱۰ ۲۰ ۳۰ ۴۰ ۵۰ ۶۰

یک ماه

دو ماه

 سه ماه

۲۰ ۴۰ ۶۰

یک ماه

دو ماه

سه ماه



ول
از ا

ی ف
ها

مه 
شنا

رس
پ
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بازبین:پرسشگر:تاریخ تکمیل فرم:کد پرسشنامه:

پرسشگر گرامی: متن  زیر را به صورت کامل و با لحنی آرام، صمیمانه و محترمانه برای پاسخگو بخوانید؛ سپس در صورت موافقت وی، تکمیل پرسشنامه 
را آغاز کنید.  

}سالم. روزتون بخیر. از طرف سازمان تأمین اجتماعی تماس گرفتم. در مورد بیمه بیکاری چندتا سوال داریم و خیلی وقت تون رو نمی گیریم. االن در موقعیت مناسبی 
برای پاسخ  به سوال هستین؟ }]پس از پاسخ مثبت ادامه دهید. اگر پاسخ منفی بود یا موقعیت پاسخ نداشت، زمان مناسب دیگری را بپرسید و حداکثر تا سه بار تماس 

بگیرید.[{

سؤال کنترلی1: خود شما بیمه پرداز بودین و درخواست بیمه بیکاری دادین؟ ]اگر پاسخ مثبت بود، ادامه دهید. اگر نه و از بستگان بود، بگویید که باید با خود فرد صحبت 
کنید و درخواست کنید که گوشی را به خود فرد بدهند؛ اگر فرد موردنظر در دسترس نبود از پاسخگو بخواهید شماره تماس فردی که بیمه بیکاری برای او ثبت شده 

است را به شما بدهند و دوباره توضیحات باال را تکرار کنید.[

سؤال کنترلی۲: آیا همچنان بیکار هستین یا مشغول به کار شدین؟ ]اگر پاسخگو اعالم کرد که همچنان بیکار هست، سواالت پرسشنامه )تیپ 1( پرسیده شود و اگر 
مشغول به کار شده بود سواالت پرسشنامه )تیپ ۲( پرسیده شود.[

 1-  چه چیزی شما را در فرآیند ثبت بیمه بیکاری، دریافت یا عدم دریافت اون بیشتر اذیت کرد؟ بزرگ ترین مشکل تون چی بود؟ -----------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

۲- چندسال سابقه پرداخت حق بیمه دارین؟ -----------------------------------

3- قبال مقرری بیکاری دریافت کردین؟       بله       خیر    

الف. چندماه؟ -------  ماه

ب. این بار روند ثبت نام نسبت به قبل چطور بود؟ ------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

حاال به سوال 4 مراجعه کنید.

4-چه کسی درخواست بیمه بیکاری رو براتون ثبت کرد؟        خودم       کارفرما 

الف. تا چه حد از فرآیند ثبت نام رضایت داشتین؟          خیلی کم   کم     تاحدی      زیاد    خیلی زیاد 

حاال به سوال 5 مراجعه کنید.

پرسشنامۀ
»سنجش میزان رضایت متقاضیان دریافت مقرری بیمۀ بیکاری از خدمات دریافت شده و 

برخی اثرات رفاهی بیکاری در این دوره بر خانوادۀ بیکارشدگان«
)تیپ 1(
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5- بیکاری تون در چه تاریخی اتفاق افتاد؟ -------------- ماه، سال ----------------

6- تقریبا چند روز )یا چند ماه( بعد از بیکاری، درخواست مقرری بیکاری رو ثبت کردین؟ --------- روز 

}اگر مدت زمان اعالم شده توسط پاسخگو بیش از یک  ماه بود، دلیل اینکه چرا دیر اقدام کرده است را جویا شوید.{ --------------------------------
---------------------------------------------------------------------------

7-  فکر می کنین مدت زمان بیکاری شما تا چندوقت دیگه ادامه داره؟ ---------- ماه  سایر:--------------------

8- چی شد که بیکار شدین؟ )دلیل بیکاری تون چی بود؟(-----------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------

9- نوع فعالیت محل کارتون چی بود؟       صنعت      کشاورزی       خدمات           }اگر پاسخگو بر اساس سه مورد پیش گفته قادر به تشخیص نوع فعالیت 
کارگاه نبود، فعالیت کارگاه را از ایشان بپرسید و یادداشت کنید.{ -----------------------------------------------------------------

 ------------------------------------------------------------------------

10- شغل شما چی بود؟ )عنوان دقیق شغل( ]اگر گفته شد »شغل آزاد«، نوع شغل پرسیده شود.[ -------------------------------

11- نوع قراردادتون چی بود؟      تمام وقت      ساعتی   سایر:-----------------------

1۲-  کارفرما نسخه ای از قرارداد رو به شما تحویل داد؟      بله   خیر 

13-  قراردادتون چند ماهه بود؟ ----------------              چندوقت یک بار تمدید میشد؟ ------------------

14- توی محل کارتون چند نفر مشغول به کار بودن؟    دقیقا ----------------- نفر

                                                                                       حدودا ----------------- نفر

15-آیا برای ماه های اسفند 1398، و فروردین و اردیبهشت امسال مقرری بیکاری دریافت کردین؟      بله   خیر

الف. به چه دلیل مقرری بیکاری دریافت نکردین؟ --------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------

حاال به سوال ۲1 مراجعه کنید.

16- تاکنون مقرری چندماه را دریافت کردین؟ ------- ماه

17- برای کدام یک از ماه های زیر مقرری دریافت کردین؟     اسفند 98    فروردین 99     اردیبهشت 99    }پاسخگو مجاز است چند گزینه را انتخاب کند.{

18- از زمانی که درخواست تون ثبت شد تا زمانی که مقرری رو دریافت کردین، چندماه طول کشید؟ ------- ماه

19- تا چه حد از میزان مبلغ دریافتی رضایت داشتین؟     خیلی کم    کم     تاحدی     زیاد    خیلی زیاد

۲0- مبلغی که به عنوان مقرری بیکاری دریافت کردین چه حدی از مخارج قبلی تون رو پوشش می ده؟    خیلی کم    کم     تاحدی     زیاد    خیلی زیاد
}اگر فرد جدا از پاسخ کوتاه، تمایلی به صحبت درخصوص میزان پوشش مقرری بیکاری داشت، یادداشت شود.{-----------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

}از زمان و حوصله ای که برای این کار گذاشتین خیلی ممنونم. لطف می کنین اگه به این سوال ها جواب بدین.{
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۲1- آیا سرپرست خانوار هستید؟    بله     سرپرست چند نفر هستین؟----------- 

                                                           خیر    شغل سرپرست خانوار چیست؟})عنوان دقیق شغل( ]اگر گفته شد »شغل آزاد«، نوع شغل پرسیده شود.[{-------

۲۲- فرد دیگه ای توی خونوادتون حقوق بگیر هست؟   بله  چند نفر--------------    خیر

۲3- چند سال دارین: ----- سال

۲4- کدوم شهر ساکن هستین؟ ---------------   کدوم شهر کار می کردین؟ ----------------------

۲5- وضعیت تأهل: مجرد 

                 متأهل    تعداد فرزند: ---------------------

                 همسرم فوت شده    تعداد فرزند: --------------

                 جدا شدم    تعداد فرزند: --------------------

۲6- تحصیالت تون چقدر هست؟    بی سواد    زیردیپلم    دیپلم    فوق دیپلم     لیسانس    فوق لیسانس    دکتری    حوزوی    سایر: ----

۲7- متوسط مخارج ماهانه خانوار شما چقدر هست؟ 

کمتر از 500 هزار تومان       بین 500 هزار تا 1 میلیون تومان       بین 1 تا ۲ میلیون تومان       بین ۲ تا 3 میلیون تومان      بین 3 تا 4 میلیون تومان      
بین 4 تا 5 میلیون تومان        بین 5 تا 6 میلیون تومان     باالتر از 6 میلیون تومان   

}اگر فرد جدا از پاسخ کوتاه، تمایلی به صحبت درخصوص میزان پوشش مقرری بیکاری داشت، یادداشت شود.{----------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

۲8- در منزلی که ساکن هستین مالک هستید یا مستأجر؟

مالک      مستأجر     هر ماه چقدر اجاره بها پرداخت می کنین؟ ----------  چه مقدار رهن پرداخت کردین؟ -------------

۲9- در ماه چه میزان اقساط پرداخت می کنین؟ 

کمتر از 500 هزار تومان      بین 500 هزار تا 1 میلیون تومان        بین 1 تا ۲ میلیون تومان       بین ۲ تا 3 میلیون تومان       بین 3 تا 4 میلیون تومان  
بیش از 4 میلیون تومان   قسطی پرداخت نمی کنم  

30- در زمان بیکاری )بدون مقرری/ مقرری خیلی کم( کمبود درآمدتون رو چجوری پوشش می دین؟ چیکار می کنین؟ ----------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

31- آیا یارانۀ 45 هزار تومانی دریافت می کنین؟     بله      خیر

3۲- آیا یارانه معیشتی )بنزین( دریافت می کنین؟    بله     خیر

33- آیا در دوران بیکاری، ناچار شدین از برخی هزینه های زندگی تون بزنید؟       بله        خیر

الف. کدوم موارد بیشتر تحت تاثیر قرار گرفت؟ }پاسخگو مجاز است چند گزینه را انتخاب کند.{

هزینه برق/ گاز/ آب    هزینه اجاره بها    اقساط ماهانه    سوخت )بنزین(   هزینه درمانی )سرطان/ دیابت/ صرع/ ام اس/ مشاوره و ...(   حمل و نقل 
)کرایه تاکسی/ اتوبوس(      مواد خوراکی     سایر: ---------------

حاال به سوال 34 مراجعه کنید.
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34- مصرف  مواد خوراکی خانوار شما در هریک از موارد زیر در دورانی که بیکار هستین چقدر تغییر کرده؟

الف. گوشت قرمز         خیلی کم شده  کم شده       زیاد شده    خیلی زیاد شده    تغییر نکرده     قبلش هم توان خریدش رو نداشتم

ب.  مرغ                       خیلی کم شده  کم شده       زیاد شده    خیلی زیاد شده    تغییر نکرده     قبلش هم توان خریدش رو نداشتم

ت. تخم مرغ                 خیلی کم شده  کم شده       زیاد شده    خیلی زیاد شده    تغییر نکرده     قبلش هم توان خریدش رو نداشتم

ث. برنج                       خیلی کم شده  کم شده       زیاد شده    خیلی زیاد شده    تغییر نکرده     قبلش هم توان خریدش رو نداشتم

ج.  لبنیات                   خیلی کم شده  کم شده       زیاد شده    خیلی زیاد شده    تغییر نکرده     قبلش هم توان خریدش رو نداشتم

چ. میوه                        خیلی کم شده  کم شده       زیاد شده    خیلی زیاد شده    تغییر نکرده     قبلش هم توان خریدش رو نداشتم

35- به نظرتون وضعیت کشور در 5 سال آینده بهتر میشه یا بدتر؟    بهتر میشه     تغییری نمی کنه     بدتر میشه   

36- آیا از طرف دولت )سازمان آموزش فنی و حرفه ای( به منظور پیدا کردن شغل، آموزش خاصی براتون در نظر گرفته شد؟     بله  خیر

الف. چه نوع آموزشی؟ انجام دادین؟  ----------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------

حاال به سوال 37 مراجعه کنید.

37- خودتون برای مهارت آموزی و بازگشت به کار چه اقدامات آموزشی و مهارتی انجام دادین؟ -------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

38- آیا نکتۀ دیگه ای هست؟ اگه مشکل دیگه ای در این مورد دارین به ما بگید؟ -----------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

از اینکه در این شرایط و گرفتاری با ما همکاری کردید و به ما »کمک« کردید، از شما ممنونیم.

پرسشگر گرامی، کادر زیر را با توجه به اطالعاتی که در اختیار شما قرار گرفته است، تکمیل کنید.

39- جنسیت:    زن    مرد
40- شهر: -------------------
41- استان: ------------------

4۲- نام کارگاه: ----------------
43- نوع قرارداد:    دائم      موقت

44- علت بیکاری:   اتمام قرارداد        اخراج در اثنای فصل کار     اخراج در اثنای پروژه    تعدیل نیرو    تعطیلی کارگاه    تغییر ساختار و جابجایی 
کارگاه   حوادث غیرمترقبه    عدم توانایی در انجام کار محوله    عدم نیاز    کاهش فعالیت کارگاه    کاهش نقدینگی

45- تاریخ درخواست: ماه -------، سال -------------
46- تلفن: ----------------------------------
47- تلفن همراه:------------------------------
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بازبین:پرسشگر:تاریخ تکمیل فرم:کد پرسشنامه:

پرسشگر گرامی: متن  زیر را به صورت کامل و با لحنی آرام، صمیمانه و محترمانه برای پاسخگو بخوانید؛ سپس در صورت موافقت وی، تکمیل پرسشنامه 
را آغاز کنید.  

}سالم. روزتون بخیر. از طرف سازمان تأمین اجتماعی تماس گرفتم. در مورد بیمه بیکاری چندتا سوال داریم و خیلی وقت تون رو نمی گیریم. االن در موقعیت مناسبی 
برای پاسخ  به سوال هستین؟ }]پس از پاسخ مثبت ادامه دهید. اگر پاسخ منفی بود یا موقعیت پاسخ نداشت، زمان مناسب دیگری را بپرسید و حداکثر تا سه بار تماس 

بگیرید.[{

سؤال کنترلی1: خود شما بیمه پرداز بودین و درخواست بیمه بیکاری دادین؟ ]اگر پاسخ مثبت بود، ادامه دهید. اگر نه و از بستگان بود، بگویید که باید با خود فرد صحبت 
کنید و درخواست کنید که گوشی را به خود فرد بدهند؛ اگر فرد موردنظر در دسترس نبود از پاسخگو بخواهید شماره تماس فردی که بیمه بیکاری برای او ثبت شده 

است را به شما بدهند و دوباره توضیحات باال را تکرار کنید.[

سؤال کنترلی۲: آیا همچنان بیکار هستین یا مشغول به کار شدین؟ ]اگر پاسخگو اعالم کرد که همچنان بیکار هست، سواالت پرسشنامه )تیپ 1( پرسیده شود و اگر 
مشغول به کار شده بود سواالت پرسشنامه )تیپ ۲( پرسیده شود.[

 1- چه چیزی شما را در فرآیند ثبت بیمه بیکاری، دریافت یا عدم دریافت اون بیشتر اذیت کرد؟ بزرگ ترین مشکل تون چی بود؟-----------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

۲- چندسال سابقه پرداخت حق بیمه دارین؟ -----------------------------------

3- قبال مقرری بیکاری دریافت کردین؟       بله     خیر    

الف. چندماه؟ -------  ماه

ب. این بار روند ثبت نام نسبت به قبل چطور بود؟ ------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

حاال به سوال 4 مراجعه کنید.

4-چه کسی درخواست بیمه بیکاری رو براتون ثبت کرد؟        خودم       کارفرما 

الف. تا چه حد از فرآیند ثبت نام رضایت داشتین؟          خیلی کم   کم     تاحدی      زیاد    خیلی زیاد 

حاال به سوال 5 مراجعه کنید.

پرسشنامۀ
»سنجش میزان رضایت متقاضیان دریافت مقرری بیمۀ بیکاری از خدمات دریافت شده و 

برخی اثرات رفاهی بیکاری در این دوره بر خانوادۀ بیکارشدگان« 
)تیپ ۲(
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5- بیکاری تون در چه تاریخی اتفاق افتاد؟ -------------- ماه، سال ----------------

6- تقریبا چند روز )یا چند ماه( بعد از بیکاری، درخواست مقرری بیکاری رو ثبت کردین؟ --------- روز 

}اگر مدت زمان اعالم شده توسط پاسخگو بیش از یک  ماه بود، دلیل اینکه چرا دیر اقدام کرده است را جویا شوید.{ --------------------------------
---------------------------------------------------------------------------

7- چی شد که بیکار شدین؟ )دلیل بیکاری تون چی بود؟(---------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

8- نوع فعالیت محل کارتون چی بود؟       صنعت      کشاورزی       خدمات           }اگر پاسخگو بر اساس سه مورد پیش گفته قادر به تشخیص نوع فعالیت 
کارگاه نبود، فعالیت کارگاه را از ایشان بپرسید و یادداشت کنید.{ ----------------------------------------------------------------
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

9- به شغل سابق تون برگشتین؟  

 بله 

الف. مشغول به انجام چه کاری هستین؟ )عنوان دقیق شغل نوشته شود.( ----------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

ب. آیا حقوق تون نسبت به قبل تغییر کرده؟    کمتر شده     تغییر نکرده     بیشتر شده 

}اگر فرد در این خصوص جدا از پاسخ کوتاه، تمایلی به صحبت داشت، یادداشت شود.{-------------------------------------------------
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

حاال به سوال 10 مراجعه کنید. 

خیر 

الف. شغل سابق تون چی بود؟ )عنوان دقیق شغل نوشته شود.( ------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

ب.  االن مشغول به انجام چه کاری هستین؟ )عنوان دقیق شغل نوشته شود.( -----------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

پ. آیا حقوق تون نسبت به شغل قبلی تون تغییر کرده؟     کمتر شده    تغییر نکرده    بیشتر شده 

}اگر فرد در این خصوص جدا از پاسخ کوتاه، تمایلی به صحبت داشت، یادداشت شود.{------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

حاال به سوال 10 مراجعه کنید.  

10- نوع قراردادتون چی بود؟      تمام وقت      ساعتی   سایر:-----------------------

11-  کارفرما نسخه ای از قرارداد رو به شما تحویل داد؟      بله   خیر 

1۲-  قراردادتون چند ماهه بود؟ ----------------              چندوقت یک بار تمدید میشد؟ ------------------
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13- توی محل کارتون چند نفر مشغول به کار بودن؟    دقیقا ----------------- نفر

                                                                                       حدودا ----------------- نفر

14-آیا برای ماه های اسفند 1398، فروردین و اردیبهشت امسال مقرری بیکاری دریافت کردین؟      بله   خیر

الف. به چه دلیل مقرری بیکاری دریافت نکردین؟ -------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

حاال به سوال ۲0 مراجعه کنید.

15- تاکنون مقرری چندماه را دریافت کردین؟ ------- ماه

16- برای کدام یک از ماه های زیر مقرری دریافت کردین؟     اسفند 98    فروردین 99     اردیبهشت 99    }پاسخگو مجاز است چند گزینه را انتخاب کند.{

17- از زمانی که درخواست تون ثبت شد تا زمانی که مقرری رو دریافت کردین، چندماه طول کشید؟ ------- ماه

18- تا چه حد از میزان مبلغ دریافتی رضایت داشتین؟     خیلی کم    کم     تاحدی     زیاد    خیلی زیاد

19- مبلغی که به عنوان مقرری بیکاری دریافت کردین چه حدی از مخارج قبلی تون رو پوشش می ده؟    خیلی کم    کم     تاحدی     زیاد    خیلی زیاد
}اگر فرد جدا از پاسخ کوتاه، تمایلی به صحبت درخصوص میزان پوشش مقرری بیکاری داشت، یادداشت شود.{-----------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

}از زمان و حوصله ای که برای این کار گذاشتین خیلی ممنونم. لطف می کنین اگه به این سوال ها جواب بدین.{

۲0- آیا سرپرست خانوار هستید؟    بله     سرپرست چند نفر هستین؟----------- 

                                                           خیر    شغل سرپرست خانوار چیست؟})عنوان دقیق شغل( ]اگر گفته شد »شغل آزاد«، نوع شغل پرسیده شود.[{-------

۲1- فرد دیگه ای توی خونوادتون حقوق بگیر هست؟   بله  چند نفر--------------    خیر

۲۲- چند سال دارین: ----- سال

۲3- کدوم شهر ساکن هستین؟ ---------------   کدوم شهر کار می کردین؟ ----------------------

۲4- وضعیت تأهل: مجرد 

                 متأهل    تعداد فرزند: ---------------------

                 همسرم فوت شده    تعداد فرزند: --------------

                 جدا شدم    تعداد فرزند: --------------------

۲5- تحصیالت تون چقدر هست؟    بی سواد    زیردیپلم    دیپلم    فوق دیپلم     لیسانس    فوق لیسانس    دکتری    حوزوی    سایر: ----

۲6- متوسط مخارج ماهانه خانوار شما چقدر هست؟ 

کمتر از 500 هزار تومان       بین 500 هزار تا 1 میلیون تومان       بین 1 تا ۲ میلیون تومان       بین ۲ تا 3 میلیون تومان      بین 3 تا 4 میلیون تومان      
بین 4 تا 5 میلیون تومان        بین 5 تا 6 میلیون تومان     باالتر از 6 میلیون تومان   

}اگر فرد جدا از پاسخ کوتاه، تمایلی به صحبت درخصوص میزان پوشش مقرری بیکاری داشت، یادداشت شود.{----------------------------------
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------

۲7- در منزلی که ساکن هستین مالک هستید یا مستأجر؟

مالک      مستأجر     هر ماه چقدر اجاره بها پرداخت می کنین؟ ----------  چه مقدار رهن پرداخت کردین؟ -------------

۲8- در ماه چه میزان اقساط پرداخت می کنین؟ 

کمتر از 500 هزار تومان      بین 500 هزار تا 1 میلیون تومان        بین 1 تا ۲ میلیون تومان       بین ۲ تا 3 میلیون تومان       بین 3 تا 4 میلیون تومان  
بیش از 4 میلیون تومان   قسطی پرداخت نمی کنم  

۲9- در زمان بیکاری )بدون مقرری/ مقرری خیلی کم( کمبود درآمدتون رو چجوری پوشش می دین؟ چیکار می کنین؟ ----------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

30- آیا یارانۀ 45 هزار تومانی دریافت می کنین؟     بله      خیر

31- آیا یارانه معیشتی )بنزین( دریافت می کنین؟    بله     خیر

3۲- آیا در دوران بیکاری، ناچار شدین از برخی هزینه های زندگی تون بزنید؟       بله      خیر

الف. کدوم موارد بیشتر تحت تاثیر قرار گرفت؟ }پاسخگو مجاز است چند گزینه را انتخاب کند.{

هزینه برق/ گاز/ آب    هزینه اجاره بها    اقساط ماهانه    سوخت )بنزین(   هزینه درمانی )سرطان/ دیابت/ صرع/ ام اس/ مشاوره و ...(   حمل و نقل 
)کرایه تاکسی/ اتوبوس(      مواد خوراکی     سایر: ---------------

حاال به سوال 33 مراجعه کنید.

33- مصرف  مواد خوراکی خانوار شما در هریک از موارد زیر در دورانی که بیکار هستین چقدر تغییر کرده؟

الف. گوشت قرمز         خیلی کم شده  کم شده       زیاد شده    خیلی زیاد شده    تغییر نکرده     قبلش هم توان خریدش رو نداشتم

ب.  مرغ                       خیلی کم شده  کم شده       زیاد شده    خیلی زیاد شده    تغییر نکرده     قبلش هم توان خریدش رو نداشتم

ت. تخم مرغ                 خیلی کم شده  کم شده       زیاد شده    خیلی زیاد شده    تغییر نکرده     قبلش هم توان خریدش رو نداشتم

ث. برنج                       خیلی کم شده  کم شده       زیاد شده    خیلی زیاد شده    تغییر نکرده     قبلش هم توان خریدش رو نداشتم

ج.  لبنیات                   خیلی کم شده  کم شده       زیاد شده    خیلی زیاد شده    تغییر نکرده     قبلش هم توان خریدش رو نداشتم

چ. میوه                        خیلی کم شده  کم شده       زیاد شده    خیلی زیاد شده    تغییر نکرده     قبلش هم توان خریدش رو نداشتم

34- به نظرتون وضعیت کشور در 5 سال آینده بهتر میشه یا بدتر؟    بهتر میشه     تغییری نمی کنه     بدتر میشه   

خیر 35- آیا در دوران بیکاری تون از طرف دولت )سازمان آموزش فنی و حرفه ای( به منظور پیدا کردن شغل، آموزش خاصی براتون در نظر گرفته شد؟    بله 

الف. چه نوع آموزشی؟ انجام دادین؟  ----------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------

حاال به سوال 36 مراجعه کنید.
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36-  در دوران بیکاری تون خودتون برای مهارت آموزی و بازگشت به کار چه اقدامات آموزشی و مهارتی انجام دادین؟  ------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

37- آیا نکتۀ دیگه ای هست؟ اگه مشکل دیگه ای در این مورد دارین به ما بگید؟  -----------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

از اینکه در این شرایط و گرفتاری با ما همکاری کردید و به ما »کمک« کردید، از شما ممنونیم.

پرسشگر گرامی، کادر زیر را با توجه به اطالعاتی که در اختیار شما قرار گرفته است، تکمیل کنید.

38- جنسیت:    زن    مرد
39- شهر: -------------------
40- استان: ------------------
41- نام کارگاه: ----------------

4۲- نوع قرارداد:    دائم      موقت

43- علت بیکاری:   اتمام قرارداد        اخراج در اثنای فصل کار     اخراج در اثنای پروژه    تعدیل نیرو    تعطیلی کارگاه    تغییر ساختار و جابجایی 
کارگاه   حوادث غیرمترقبه    عدم توانایی در انجام کار محوله    عدم نیاز    کاهش فعالیت کارگاه    کاهش نقدینگی

44- تاریخ درخواست: ماه -------، سال -------------
45- تلفن: ----------------------------------
46- تلفن همراه:------------------------------
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پ
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بازبین:پرسشگر:تاریخ تکمیل فرم:کد پرسشنامه:

پرسشگر گرامی: متن  زیر را به صورت کامل و با لحنی آرام، صمیمانه و محترمانه برای پاسخگو بخوانید؛ سپس در صورت موافقت وی، تکمیل پرسشنامه 
را آغاز کنید.  

}سالم. روزتون بخیر. از طرف سازمان تأمین اجتماعی تماس گرفتم. در مورد بیمه بیکاری چندتا سوال داریم و خیلی وقت تون رو نمی گیریم. االن در موقعیت مناسبی 
برای پاسخ  به سوال هستین؟ }]پس از پاسخ مثبت ادامه دهید. اگر پاسخ منفی بود یا موقعیت پاسخ نداشت، زمان مناسب دیگری را بپرسید و حداکثر تا سه بار تماس 

بگیرید.[{

سؤال کنترلی1: خود شما بیمه پرداز بودین و درخواست بیمه بیکاری دادین؟ ]اگر پاسخ مثبت بود، ادامه دهید. اگر نه و از بستگان بود، بگویید که باید با خود فرد صحبت 
کنید و درخواست کنید که گوشی را به خود فرد بدهند؛ اگر فرد موردنظر در دسترس نبود از پاسخگو بخواهید شماره تماس فردی که بیمه بیکاری برای او ثبت شده 

است را به شما بدهند و دوباره توضیحات باال را تکرار کنید.[

سؤال کنترلی۲: آیا همچنان بیکار هستین یا مشغول به کار شدین؟ ]اگر پاسخگو اعالم کرد که همچنان بیکار هست، سواالت پرسشنامه )تیپ 1( پرسیده شود و اگر 
مشغول به کار شده بود سواالت پرسشنامه )تیپ ۲( پرسیده شود.[

 1- چندسال سابقه پرداخت حق بیمه دارین؟ -----------------

۲- علت بیکاری تون چی بود؟ )به صورت دقیق پرسیده شود.( ------------------------------------------

3- چه کسی درخواست بیمه بیکاری رو براتون ثبت کرد؟    خودم     کارفرما

4- نوع قراردادتون چی بود؟    تمام وقت     ساعتی      سایر: -----------------------

5- قراردادتون چند ماهه بود؟ ----------------  

6- توی محل کارتون چند نفر مشغول به کار بودن؟ ---------  نفر

7-  شغل تون چی بود؟ -----------------------------------------------------------------

8- رسته شغلی تون چی بود؟ ---------------------------------------------------------------

9- چرا تا حاال کار پیدا نکردین؟ )چی شده که تا االن بیکار هستین؟( ------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

پرسشنامۀ
»میزان بازگشت به کار بیکارشدگان و سنجش برخی متغیرهای رفاهی«

)تیپ 1(
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10- آیا برای ماه های اسفند 1398، و فروردین و اردیبهشت امسال مقرری بیکاری دریافت کردین؟ 

بله     

الف. تاکنون مقرری چندماه را دریافت کردین؟ ------- ماه

حاال به سوال 11 مراجعه کنید.

خیر    

الف. چطور متوجه شدین که برای شما مقرری واریز نمی شود؟

حاال به سوال 11 مراجعه کنید.

11- آیا سرپرست خانوار هستید؟    بله    سرپرست چند نفر هستین؟----------- 

                                                        خیر 

1۲- فرد دیگه ای توی خانوارتون هست که درآمد داشته باشه؟    بله     چند نفر--------------    خیر

13- چند سال دارین: ----- سال

14- وضعیت تأهل:     مجرد 

                                   متأهل    تعداد فرزند: ---------------------

15- تحصیالت تون چقدر هست؟ 

                                   بی سواد     زیردیپلم    دیپلم    فوق دیپلم     لیسانس      فوق لیسانس    دکتری    حوزوی

16- متوسط مخارج ماهانه خانوار شما در ایام بیکاری چقدر است؟ 

کمتر از 500 هزار تومان    بین 500 هزار تا 1 میلیون تومان  بین 1 تا ۲ میلیون تومان   بین ۲ تا 3 میلیون تومان   بین 3 تا 4 میلیون تومان    بین 4 تا 5 
میلیون تومان     بین 5 تا 6 میلیون تومان  باالتر از 6 میلیون تومان

 از اینکه در این شرایط و گرفتاری با ما همکاری کردید و به ما »کمک« کردید، از شما ممنونیم.
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پرسشگر گرامی، کادر زیر را با توجه به اطالعاتی که در اختیار شما قرار گرفته است، تکمیل کنید.

17- جنسیت:    زن    مرد
18- شهر: -------------------
19- استان: ------------------
۲0- نام کارگاه: ----------------

۲1- نوع قرارداد:    دائم      موقت

۲۲- علت بیکاری:   اتمام قرارداد        اخراج در اثنای فصل کار     اخراج در اثنای پروژه    تعدیل نیرو    تعطیلی کارگاه    تغییر ساختار و جابجایی 
کارگاه   حوادث غیرمترقبه    عدم توانایی در انجام کار محوله    عدم نیاز    کاهش فعالیت کارگاه    کاهش نقدینگی

۲3- تاریخ درخواست: ماه -------، سال -------------
۲4- تلفن: ----------------------------------
۲5- تلفن همراه:------------------------------
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بازبین:پرسشگر:تاریخ تکمیل فرم:کد پرسشنامه:

پرسشگر گرامی: متن  زیر را به صورت کامل و با لحنی آرام، صمیمانه و محترمانه برای پاسخگو بخوانید؛ سپس در صورت موافقت وی، تکمیل پرسشنامه 
را آغاز کنید.  

}سالم. روزتون بخیر. از طرف سازمان تأمین اجتماعی تماس گرفتم. در مورد بیمه بیکاری چندتا سوال داریم و خیلی وقت تون رو نمی گیریم. االن در موقعیت مناسبی 
برای پاسخ  به سوال هستین؟ }]پس از پاسخ مثبت ادامه دهید. اگر پاسخ منفی بود یا موقعیت پاسخ نداشت، زمان مناسب دیگری را بپرسید و حداکثر تا سه بار تماس 

بگیرید.[{

سؤال کنترلی1: خود شما بیمه پرداز بودین و درخواست بیمه بیکاری دادین؟ ]اگر پاسخ مثبت بود، ادامه دهید. اگر نه و از بستگان بود، بگویید که باید با خود فرد صحبت 
کنید و درخواست کنید که گوشی را به خود فرد بدهند؛ اگر فرد موردنظر در دسترس نبود از پاسخگو بخواهید شماره تماس فردی که بیمه بیکاری برای او ثبت شده 

است را به شما بدهند و دوباره توضیحات باال را تکرار کنید.[

سؤال کنترلی۲: آیا همچنان بیکار هستین یا مشغول به کار شدین؟ ]اگر پاسخگو اعالم کرد که همچنان بیکار هست، سواالت پرسشنامه )تیپ 1( پرسیده شود و اگر 
مشغول به کار شده بود سواالت پرسشنامه )تیپ ۲( پرسیده شود.[

 1- چندسال سابقه پرداخت حق بیمه دارین؟ ----------------- 

۲- چه کسی درخواست بیمه بیکاری رو براتون ثبت کرد؟      خودم    کارفرما   

3- علت بیکاری تون چی بود؟ )به صورت دقیق پرسیده شود.( -------------------------------------------------

4- نوع قراردادتون چی بود؟      تمام وقت     ساعتی    سایر: -----------------------

5- قراردادتون چند ماهه بود؟ ----------------  

6- توی محل کارتون چند نفر مشغول به کار بودن؟ ---------  نفر

7- در چه تاریخی )ِکی( مشغول به کار شدین؟ -----------------------------------------------------------

8- به شغل سابق تون برگشتین؟    

بله   

پرسشنامۀ
»میزان بازگشت به کار بیکارشدگان و سنجش برخی متغیرهای رفاهی«

)تیپ ۲(
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الف. به همون کارگاه )محل کار، شرکت، اداره و ....( قبلی تون برگشتین؟    بله    خیر

ب. مشغول به انجام چه کاری هستین؟ )عنوان دقیق شغل نوشته شود.( ---------------------------------------------

پ. رسته شغلی تون چی هست؟ -----------------------------------------------------------------------

ت. آیا حقوق تون نسبت به قبل تغییر کرده؟   کمتر شده        چرا؟ دلیلش چی بوده؟ --------------------------------------

                                                                           تغییر نکرده    چرا؟ دلیلش چی بوده؟ -------------------------------------

                                                                           بیشتر شده    چرا؟ دلیلش چی بوده؟ -------------------------------------

ث. چی شد که به کار قبلی تون برگشتین؟ )این سوال با توجه به پاسخ های سوال 3 با دقت بیشتری از پاسخگو پرسیده شود.( ------------------

حاال به سوال 9 مراجعه کنید.  

خیر

الف. شغل سابق تون چی بود؟ )عنوان دقیق شغل نوشته شود.( ---------------------------------------------------

ب. رسته شغلی تون چی بود؟ ------------------------------------------------------------------------

پ. االن مشغول به انجام چه کاری هستین؟ )عنوان دقیق شغل نوشته شود.( -----------------------------------------

ج. آیا حقوق تون نسبت به قبل تغییر کرده؟    کمتر شده      چرا؟ دلیلش چی بوده؟ -------------------------------------

                                                                          تغییر نکرده    چرا؟ دلیلش چی بوده؟ -----------------------------------

                                                                          بیشتر شده    چرا؟ دلیلش چی بوده؟ ----------------------------------

حاال به سوال 9 مراجعه کنید.  

9- آیا برای ماه های اسفند 1398، فروردین و اردیبهشت امسال مقرری بیکاری دریافت کردین؟ 

بله   

الف. تاکنون مقرری چندماه را دریافت کردین؟ ------- ماه

حاال به سوال 9 مراجعه کنید.  

خیر

الف. تاکنون مقرری چندماه را دریافت کردین؟ ------- ماه

حاال به سوال 10 مراجعه کنید.  
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10- آیا سرپرست خانوار هستید؟ بله  سرپرست چند نفر هستین؟----------- 

                                                     خیر 

11- فرد دیگه ای توی خانوارتون هست که درآمد داشته باشه؟            بله       چند نفر--------------    خیر

1۲- چند سال دارین؟--------- سال

13- وضعیت تأهل: مجرد 

                               متأهل  تعداد فرزند: ---------------------

14- تحصیالت تون چقدر هست؟ 

                             بی سواد     زیردیپلم    دیپلم    فوق دیپلم     لیسانس      فوق لیسانس    دکتری    حوزوی

15- متوسط مخارج ماهانه خانوار شما در ایام بیکاری چقدر است؟ 

کمتر از 500 هزار تومان    بین 500 هزار تا 1 میلیون تومان  بین 1 تا ۲ میلیون تومان   بین ۲ تا 3 میلیون تومان   بین 3 تا 4 میلیون تومان    بین 4 تا 5 
میلیون تومان     بین 5 تا 6 میلیون تومان  باالتر از 6 میلیون تومان

 از اینکه در این شرایط و گرفتاری با ما همکاری کردید و به ما »کمک« کردید، از شما ممنونیم.

پرسشگر گرامی، کادر زیر را با توجه به اطالعاتی که در اختیار شما قرار گرفته است، تکمیل کنید.

16- جنسیت:    زن    مرد
17- شهر: -------------------
18- استان: ------------------
19- نام کارگاه: ----------------

۲0- نوع قرارداد:    دائم      موقت

۲1- علت بیکاری:   اتمام قرارداد        اخراج در اثنای فصل کار     اخراج در اثنای پروژه    تعدیل نیرو    تعطیلی کارگاه    تغییر ساختار و جابجایی 
کارگاه   حوادث غیرمترقبه    عدم توانایی در انجام کار محوله    عدم نیاز    کاهش فعالیت کارگاه    کاهش نقدینگی

۲۲- تاریخ درخواست: ماه -------، سال -------------
۲3- تلفن: ----------------------------------
۲4- تلفن همراه:------------------------------




