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 46، شمارهدوازدهم پژوهشي رفاه اجتماعي، سال ـفصلنامة علمي

  
  

  ***مهدي عليزاده ،**داريوش بوستاني، *احمد محمدپور
  

 هاي حمايتي كشور هـستند  ترين سازمان و بهزيستي مهم) ره(خميني   امداد امامةهاي كميت  سازمان :همقدم
ها تأسيس شده و هزاران      هاي تهيدست، زنان فقير و كاهش محروميت آن        كه به هدف حمايت از خانواده     

هاي اين دو سـازمان،       تالش باوجودحال،   با اين . ها را تحت پوشش خود دارند      نفر از اين افراد يا خانواده     
يا آنچه اغلـب بـه عنـوان    هاي مذكور تا چه اندازه در زمينه كاهش فقر       مطرح است كه سازمان    سؤالاين  

گـرفتن   نظـر  اين پژوهش بـا در . رو هستند هايي روبه شود، موفق بوده و با چه چالش       فقرزدايي عنوان مي  
هاي مذكور در جهت كاهش فقر زنان سرپرسـت          اين مسئله در پي آن بوده تا به ارزيابي عملكرد سازمان          

  .خانوار در شهر ساري بپردازد
 نفـر   25ها و    رسان شناسي كيفي و فنون مشاهده و مصاحبه با اطالع         ستفاده از روش   در اين مطالعه، با ا     :روش

ها پرداخته شد؛ سـپس    اسناد و مدارك به گردآوري دادهةاز افراد تحت پوشش اين دو سازمان، در كنار مطالع  
  .شده مورد تحليل قرار گرفتند هاي گردآوري ها و يافته ماتيك يا موضوعي، دادهتبا روش تحليل 

 برگرفته از عملكرد دو سازمان مذكور شناسايي شدند كـه  ة عمدة مقول8ها،   در خالل تحليل داده :ها افتهي
رواج   نگرش حمايتي،  ةمدت، غلب   سازي كوتاه  هدف،  كاري نهادها  تعاريف پروبلماتيك، موازي  : عبارتند از 

انبـساط سـازمان و رواج فرهنـگ        تحركي، تلقي ساختاري از فقر، نارسايي اعتبارات خُرد،          وابستگي و بي  
هـاي   چـالش «شده در بخش برآيند در قالب يك الگـوي موضـوعي بـا عنـوان                 هاي استخراج  مقوله. فقر

  .اند  ارائه شده»هاي بهزيستي و كميته امداد عملكردي سازمان
اري از هاي فراوان اين دو سازمان حمايتي، بسي  تالشباوجود نتايج اين پژوهش كيفي نشان داد كه    :نتايج

هاي كاهش فقر در ميان زنان سرپرست خانوار برآورده نشده است؛ نگاه ساختاري بـه                اهداف و شاخص  
هاي جزئي و  ت معطوف به فقرزدايي، حمايتدفقر، تمركز بر انبساط سازماني، عدم تعريف اهداف بلندم  

موانـع  ة  رتبط با آن از جملـ     توجهي به ابعاد ذهني و فرهنگي توليد و بازتوليد فقر و فرهنگ م             تأثير، كم  كم
بر همين اساس، پژوهش حاضر بر تغيير ژرف در نگاه          . ها به كاهش مؤثر فقر هستند      دستيابي اين سازمان  

  . داردتأكيدهاي مرتبط با آن  كنوني به فقر و بازتعريف بسياري از ابعاد و سياست
ن سرپرست ارزيابي كيفي عملكرد، بهزيستي، كميته امداد، فقر زنا: ها كليدواژه

  تحليل تماتيكخانوار، شهر ساري، 
  26/6/91: تاريخ پذيرش      14/4/90: تاريخ دريافت

                                                           
  )نويسندة مسئول (<a_mohammadpur@yahoo.com> همدان يسينا دانشگاه بوعلي، شناس  جامعهدكتر* 

  باهنر كرمان دانشگاه شهيد ،شناس  جامعهدكتر** 
  شناسي  ارشد مردم كارشناس*** 

 ةهاي بهزيستي و كميت بي كيفي عملكرد سازمانارزيا
امداد در كاهش فقر زنان سرپرست خانوار شهر ساري
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  مقدمه
شدن نوع نگـاه نـسبت بـه     عميق در اوايل قرن بيستم چند تحول عمده شكل گرفت كه به

ها نفـر در پـي آن،    شدن ميليون كشته  جهاني اول و جنگ. شد همه جامعه، از جمله فقرا، منجر 
 جهـاني دوم   ناشي از آن، همچنين جنـگ  داري و تورم و قحطي  بزرگ در دنياي سرمايهركود

هـاي   توانند قرباني نظـام  وجود آيد كه افراد مي از جمله اتفاقاتي بود كه باعث شد اين تفكر به
شـود و بـه تـدريج     حقوق شـهروندي مطـرح مـي    به اين ترتيب، بحث. اجتماعي خود باشند

 هـا، نـوعي تغييـر نگـاه نـسبت بـه آسـيب        اين  ةمبناي هم. گيرد كل ميهاي دولت رفاه ش پايه
هـا   كـم دولـت   آن است كه به دنبال آن كم ديدگان اجتماعي و فقرا و تحول مفهومي نسبت به

از . دهنـد  هايي را شـكل مـي   و سياست شوند ها مسئول مي رساندن اين آسيب نسبت به حداقل
ـ   هاي صتهاي برابر در فر سوي ديگر، تحقق دسترسي  درآمـدها و  ةاجتماعي و توزيـع عادالن

هـا   آن ها و نمود اصلي تعهـد  دولت حاكميتي ترين كاركرد اجتماعي مهم  طبقات ةكاهش فاصل
  كه با اعتماد و مشروعيتي كه شهروندان شده هاي خود تلقي بهبود شرايط اجتماعي ملت براي

  ).1386راغفر، (ارد هاي حكومت قائل هستند، ارتباطي تنگاتنگ د براي فعاليت
شـدن، رشـد اقتـصاد        بيستم، برخي از فرآيندها از قبيل جهـاني        ةهاي پاياني سد   در سال 

چـون نقـد    هـاي فكـري و فرهنگـي هـم        نوين جهاني و تضعيف دولت رفاه در كنار جريان        
 اقتصادي، فقرزدايي و رفاه اجتماعي را ةهاي سياسي و اقتصادي و الگوهاي رايج توسع     نظام

  .)1384قانعي راد،  ( كشيدندبه چالش
افته يا در حال توسعه و ي  جوامع، اعم از بزرگ يا كوچك، توسعهةنابرابري و فقر در هم

 فقر از ديرباز  ةدر حقيقت، پديد   .وجود داشته و دارد   ) خواسته يا ناخواسته  (مانده   حتي عقب 
.  بشري اسـت   ةشد هاي شناخته  با انسان همراه بوده و از مسائل اساسي در جوامع و فرهنگ           

آمد كه اين معضل برطرف شـود، امـا بـه دنبـال انقـالب                شدن كشورها به نظر مي     با صنعتي 
اي  سـابقه  صنعتي و مهاجرت از روستا به مناطق شهري و صنعتي فقر و نابرابري به وجه بي               

در . هاي اجتماعي و سياسـي بـسياري را موجـب شـد            ثباتي ها و بي   افزايش يافت و ناآرامي   
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تر به بخـش     هاي اقتصادي واگذاري گسترده     اخير به دليل گسترش اجزاي سياست      هاي سال
بـه همـين دليـل،    . ايم  كشورهاي جهان بودهتر بيشخصوصي شاهد رشد فقر و نابرابري در    

بار ديگر در كانون توجه جوامع بشري و به ويژه كشورهاي در حال توسـعه                اين مسئله يك  
 ة مقايـس  برحـسب سبي است؛ وضعيتي اسـت كـه تنهـا          فقر يك مفهوم ن   «. است قرار گرفته   

اي كه پيرامون فقـر   مسئله. شود شرايط يك گروه از مردم با شرايط گروهي ديگر تعريف مي    
 كـار   بـه هـا     جمعيـت  ةهايي كه توسط يك فرد براي مقايـس        وجود دارد اين است كه مقياس     

ـ ب زندگي سري از فرضيات، پيرامون استانداردهاي مناس شود به يك گرفته مي  كه برخـي   
  .)1381ازكيا،  (»شود  منجر مي ـكنند و برخي ديگر فاقد آن هستند استفاده مي

ين اقدامات حمايتي دولت به منظور گسترش عـدالت اجتمـاعي بـراي             تر  بيشدر ايران   
ويـژه زنـان سرپرسـت خـانوار از طريـق            پذير جامعـه بـه     حمايت از اقشار محروم و آسيب     

پـذيرد و دولـت و متوليـان          و بهزيستي صورت مي   ) ره(خميني   اد امام  امد ةهاي كميت  سازمان
گيري از  هاي اقتصادي و بهره اي از سياست اند با تدوين مجموعه امر همواره در صدد برآمده

در ايـن بخـش،     . هـا را بـه فعليـت درآورنـد         هاي اقتصادي ايـن اهـداف و آرمـان         مكانيسم
گـردد كـه هـدف آن         اي ارائـه مـي     اي و بيمه   مههاي غير بي   اي از خدمات و فعاليت     مجموعه

حمايت از خانوارها و افرادي است كه بـه داليـل مختلـف از جملـه مـشكالت معيـشتي،                     
 زنـدگي شخـصي، خـانوادگي و        ةهـاي الزم بـراي ادار      جسمي، ذهني و رواني فاقد توانايي     

ـ  درتـر     كـم ها   اما ميزان اثربخشي عملكرد اين سازمان     . باشند  اجتماعي خود مي    نقـد و    ة بوت
پژوهش حاضر با همين دغدغه در پي آن است تـا عملكـرد ايـن               . است ارزيابي قرار گرفته    

  .ر شهر ساري مورد بررسي قرار دهدها را د سازمان
 و آن وسـعت  و مازنـدران  اسـتان  تيمركز جهت بهي  سار شهر در امداد تهيكم سازمان

 يـك  هر است، كه  شده ميتقس 2 و 1 منطقة دو به پوشش تحت افراد اديز حجم علت به زين
بررسـي و   . دارنـد  پوشـش  تحـت  رايي  روسـتا  وي  شهر حوزة ازيي  ها بخش مناطق نيا از

مين نيازهاي حمايتي، معيـشتي،     أهاي زنان سرپرست خانوار و تبيين و ت        شناخت محروميت 
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ترين اهداف كميتـه امـداد    ها در حد امكان يكي از اصلي فرهنگي و ارتقاي سطح زندگي آن 
ي شده، امـور   فيتعر فيوظا برابر زيني  سار شهرستاني  ستيبهز سازمان. است عنوان شده 

 ويي  ن، شناسـا  يمعتادي  بازتوان ويي  ها، شناسا  آني  بازتوان و نيمعلول امور بهي  دگيرس چون
 ، مـشاوره  يخـانوادگ ي  ها بحران در بدسرپرست، مداخله  يا سرپرست يب كودكان از تيحما
 تياهم. دارد عهده بر زين را ها  آن تكفل تحت افراد و خانوار پرستسر زنان از تيحما... و

 مازنـدران  اسـتان  كـه  اسـت  جهـت  نيا از حاضر پژوهش انجام جهتي  سار شهر انتخاب
 طـول  در را خـود  تيـ محروم و فقـر  و بـوده  كشوري  ها استان نيتر محروم ازي  يك همواره

 و فقـر  بـه ي  تـوجه تـر     كـم  و دهنمـو ي  مخف استاني  بايز عتيطب چهره پس در دراز انيسال
 مازنـدران  خانوار سرپرست زنان به مربوط مسائل و عام طور به استان نيا مردم تيمحروم

ـ بهز و امـداد  تةيكمي  ها سازماني  آمارها بهي  نگاه. است شده خاص طور به  بـا  زيـ ني  ستي
 اسـتان ي  اشـهره  انيـ م در كـه  دارد آن از گر، نشان يدي  ها استان با سهيمقا در امر نيا دييتأ

 بـه  و انيمـددجو  تعـداد  نيتر  بيش همواره استان مركز عنوان بهي  سار مازندران، شهرستان 
 آمـاري سـال     ةمطـابق سـالنام   . اسـت  داده اختصاص خود به را خانوار سرپرست زنان ژهيو

 زن  27002 در مجمـوع تعـداد       1388، در پايـان سـال       )ره( امداد امـام خمينـي     ة كميت 1388
 51543اند كـه در مجمـوع     امداد استان مازندران بودهةپوشش كميتسرپرست خانوار تحت    

 زن نفـر زن     7008در اين ميان شهرستان ساري بـا تعـداد          . اند نفر را تحت سرپرستي داشته    
هـاي اسـتان مازنـدران بـه خـود           ين تعداد را در ميـان سـاير شـهر         تر  بيشسرپرست خانوار   

 ةسـالنام (اند   ا تحت سرپرستي قرار داده     نفر ر  13107است كه اين تعداد زن       اختصاص داده 
 يك چهارم زنان سرپرست     تقريباًشود   طوركه مشاهده مي   همان).  كميته امداد  88آماري سال   

  .كنند خانوار مازندران در مركز استان زندگي مي
 زن سرپرسـت خـانوار تحـت        5031 در مجمـوع تعـداد       1388همچنين در پايان سـال      

 نفـر قابـل بـازتواني و        2824اند كه از اين ميان تعداد         بوده پوشش بهزيستي استان مازندران   
  .اند قابل بازتواني تشخيص داده شده ها غير  نفر از آن2207تعداد 
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   به تفكيك علت مددجويي1388در پايان سال  زنان سرپرست خانوار تحت پوشش بهزيستي مازندران
 درصد تعداد علت مددجويي

 %35 1743 فوت همسر

  %47  2351  دهكار افتا از
  %07  26  همسر زنداني
  %09  135  همسر متواري

  %16  781  مطلقه
  %04  10  ساير

  %100  5031  جمع كل
  دفتر معاونت امور اجتماعي بهزيستي استان مازندران: منبع

  
  و اهداف مطالعه اهميت
با بررسي  . است  فقر در ايران از ابعاد مختلفي مورد بررسي و كنكاش قرار گرفته              ةمسئل

شـناختي و چـه       فقـر در ايـران چـه از منظـر روش           ةگرفته در مورد پديد    مطالعات صورت 
رغم تمامي دستاوردهاي علمي و نظـري در ايـن حـوزه،             شود كه علي    مشاهده مي  يكاربرد

ـ كشور ما هنوز در نوع مواجهه و حل اين معضل اقتصادي  اجتمـاعي و فرهنگـي چنـدان     
 ملـي برخاسـته از درون       ةفقدان يـك اراد   . روست هوبهاي بسياري ر    و با چالش   نبوده  موفق

 كه نحـوه برخـورد بـا ايـن           دولت، ملت، بخش خصوصي و نهادهاي مدني موجب گرديده        
هـا و    نظران از فقر و به دنبال آن وجـود توصـيه           پديده، به دليل عدم اجماع در ميان صاحب       

تـر    رفع فقـر، پيچيـده     هاي ناكارآمد در   رهنمودهاي متفاوت و بعضاً متعارض و اتخاذ روش       
برقراري عـدالت اجتمـاعي مـستلزم تحقـق         ). 1384ارايي،  (تر شود    شده و حل آن طوالني    

امنيت اقتصادي، اجتماعي و سياسي، افزايش اميد به آينده در مردم و تأمين معاش و حفـظ                 
هايي به منظور     وضعيت فقر و تدوين برنامه     ةبه اين منظور، مطالع   . هويت آحاد جامعه است   

هـاي اقتـصادي مختلـف،     در نظـام . كنترل و كاهش آن از اهميـت بـسيار برخـوردار اسـت            
الگوي سوسياليستي، الگـوي    . است بيني شده    الگوهايي براي مبارزه با فقر و كاهش آن پيش        
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هاي متفـاوتي بـه      كالسيك و الگوي نئوكالسيك، هر كدام با رهيافت        انساني، الگوي     ةتوسع
بـه دليـل ماهيـت      ). 1384قاسـميان،   (انـد    رل و كاهش آن پرداختـه     حل كنت   فقر و راه   ةپديد

شده، تعاريف متفاوتي براي فقر ارائه  هاي انجام پيچيده و چندبعدي فقر در منابع و پژوهش   
 دارنـد و معتقدنـد تنهـا بـا          تأكيـد  فقر   ةبودن مقول  است، اما همه به نوعي به هنجاري       شده  

يعني فقر هميشه حاكي از     . از غيرفقير جدا نمود     را ريتوان فق  شده مي  تعاريف از پيش تعيين   
ها را نيز    علت اين تفاوت  . است اي بين يك مشاهده و يك شرط از پيش تعيين شده             مقايسه

توان نخست ناشي از نوع تفكر در مـورد فلـسفه وجـودي انـسان، نقـش اجتمـاعي او،                     مي
بومي  لت فرد، شرايط زيستبرداشت از مفهوم عدالت اجتماعي، باور به اصالت جمع يا اصا          

ك منجر به تعريف جديـدي      يو امثال آن و دوم نيازهاي متنوع انساني دانست كه فقدان هر             
 شرايط زماني، مكاني، مرحلـة پيـشرفت و تمـدن،           برحسبنيازهاي انساني   . شود از فقر مي  

  ).1386راغفر، (ابند ي شرايط فني و سطوح فرهنگي و غيره تغيير مي
شمار  هاي بزرگ به    ها يكي از مسائل مورد توجه تمامي سازمان         سازمانارزيابي عملكرد   

شود اين است    ها مطرح مي    ها كه در بحث عملكرد سازمان       ين پرسش تر  مهميكي از   . رود  مي
اند مطابق بـا انتظـارات        ها توانسته    زماني معين تا چه حد هر يك از سازمان         ةكه در طي دور   

 »1اثربخـشي سـازماني   «هاي ارزيابي، سـنجش       از شيوه  يكي). 1387پور،   عباس(عمل كنند؟   
بينـي شـده     هـاي پـيش     اين امر بر مبناي ميزان موفقيت سازمان در دستيابي به هـدف           . است

وسيله آن كار كاركنـان      توان فرآيندي دانست كه به        ارزيابي عملكرد را مي   . شود  سنجيده مي 
 ).1386سـعادت،  (گيرد  ر ميطور رسمي، مورد بررسي و سنجش قرا در فواصل معين و به

تـوان در سـه سـطح        كاربردهاي مختلف اطالعات و نتايج حاصل از ارزيابي عملكرد را مي          
تـوان از نتـايج حاصـل از     در سطح سازماني مي. بندي كرد  سازماني، گروهي و فردي تقسيم    

م هاي سازمان، نظام ساختاري، نظـام كنترلـي، نظـا          ارزيابي عملكرد براي بازنگري در هدف     
سازي، نظام رهبري، بهبود اثربخشي و كارآمدي و تعيين مـشكالت و             ارتباطي، نظام فرهنگ  

                                                           
1- organizational effectiveness 



  ... امدادةهاي بهزيستي و كميت ازمانارزيابي كيفي عملكرد س
  
  

 

325  

  .ير در سازمان بهره گرفتضرورت تحول و تغي
هاي حمايتي كشور در جهـت       ترين سازمان  گونه كه در بخش مقدمه ذكر شد، مهم        همان

ن نفر از اين افراد     ها كه هزارا   حمايت از زنان فقير سرپرست خانوار و كاهش محروميت آن         
 مهـم  ةامـا مـسئل  . هاي كميته امداد و بهزيـستي هـستند   را تحت پوشش خود دارند، سازمان  

 كـاهش فقـر يـا       ةاند به اهداف خود در زمينـ       ها تا چه حد توانسته     اينجاست كه اين سازمان   
هاي حمايتي در ايـن زمينـه        شود، دست يابند؟ آيا سياست     آنچه اغلب فقرزدايي خوانده مي    

هـا بـه كـاهش       اند؟ آيا عملكرد اين سازمان     ثمرثمر بوده يا خود به بازتوليد فقر منجر شده        م
هـا و افـراد تحـت پوشـش از           تعداد فقرا انجاميده است؟ ارزيـابي مـددكاران ايـن سـازمان           

ل، ايـن  ئگرفتن ايـن مـسا   نظر ها چيست؟ هدف اين پژوهش با در   هاي اين سازمان   سياست
هـاي مـذكور در جهـت كـاهش فقـر در ميـان زنـان                 د سـازمان  است كه به ارزيابي عملكر    

دو سازمان مذكور گرچـه از برخـي        . سرپرست خانوار تحت پوشش در شهر ساري بپردازد       
جهات با هم تفاوت دارند، اما تشابهات عملكردي متعددي با هم داشته و جمعيـت هـدف                 

  .رخوردارندگي و اجتماعي يكساني بهاي اقتصادي، فرهن ها عموماً از مشخصه آن
  

   مطالعاتيةپيشين
  .پردازيم طور خالصه مي در اين بخش، به معرفي چند پژوهش مرتبط با موضوع به

 خُـرد  اعتبارات آثار بررسي« عنوان باي  ا مطالعه در) 1385 (قويدل و زاده، ازوجي  حسن
 همچنـين  و خُـرد  اعتبارات متفاوت تعاريف ضمن »درآمدي هاي ينابرابر و فقر كاهش در
 هـاي  سـال  در اعطـايي  خُـرد  اعتبـارات  ريهـا، تـأث    ينـابرابر  و فقر كاهش و آن ميان تباطار

. اند كرده بررسي را كشور هاي استان بين سرانه درآمد افزايش و فقر كاهش بر 1380ـ1382
 هـاي  سـال  بـراي  و كـشور  اسـتان  28 در) ديتا پانل (ها داده ادغام استفاده، مدل  مورد روش
 تـسهيالت  كـل  بـه  الحـسنه  قـرض  تـسهيالت  نـسبت  متغيـر  از سـتفاده ا بـا  كه بوده مدنظر

 صـورت  بـه  (سـرانه  درآمـد  بـر  متغيـر  اين ري، تأث )خُرد اعتبارات متغير جايگزين صورت به(
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 اعتبارات كه بوده اين گر  بيان نتايج. است شده داده نشان) فقر و ها ينابرابر كاهش شاخص
 و شناسـايي؛  فقـر  گوناگون طبقات اوالً كه امدانجيب فقر كاهش به تواند مي صورتي در خُرد
 اعطـاي  طريـق  از فقـر  گـر، كـاهش   يد عبارت به. باشد اشتغال ايجادي  برا اعتبارات اين ثانياً

  .است ريپذ امكان شغليي ها فرصت برابري و اشتغال ايجاد طريق از فقط خُرد اعتبارات
 علـل  »هـاي فقرزدايـي در ايـران     شناسي برنامـه   آسيب«اي با عنوان     در مطالعه ) 1384(ارايي  

كني فقر در ايران را با بررسي مباحـث مختلفـي چـون رويكردهـاي                ناكامي و ناكارآمدي ريشه   
هـاي كـالن كـشور در         فقـر در ايـران، بررسـي سياسـت         ةمختلف در حل فقر، گذشته و سـابق       

 عدم انطبـاق  هد به داليل بسياري از جمله تعارض ود فقرزدايي مورد توجه قرارداده و نشان مي   
محقـق  . تـوجهي همـراه نخواهـد بـود         فقرزدائي در ايران با موفقيت قابـل       ةنظريه و عمل مسئل   

 ضرورت تشكيل كميتـه ملـي فقرزدايـي بـا عـضويت نماينـدگاني از دولـت، بخـش            درنهايت
 .شود هاي فقرزدايي در ايران را يادآور مي دهي برنامه خصوصي و نهادهاي مدني جهت سامان

) 1384( توسـط هـادي زنـوز    »فقر و نابرابري درآمد در ايـران     «ري با عنوان     ديگ ةمطالع
 بيـستم  ةدر اين مطالعه با مرور تـاريخ تحـوالت اقتـصادي ايـران در سـد           .  است  انجام شده 

ميالدي نشان داده شده كه چگونه قدرت سياسـي از طريـق توزيـع رانـت و نيـز از طريـق        
 طبقـات ديگـر و نيـز        ياجتمـاعي و امحـا    اعمال قدرت سياسي، در ايجاد طبقـات جديـد          

در ايـن مطالعـه بـه اسـتناد قـانون اساسـي             . است  ها ايفاي نقش كرده    تضعيف و تقويت آن   
 جمهوري اسالمي براي مبارزه با فقر و نـابرابري اجتمـاعي مـشخص و               ةراهبردهاي دوگان 

داري و   رمايه نظام سـ   يشد كه راهبرد اول يعني امحا      مورد ارزيابي قرار گرفت و نشان داده        
ايجاد يك اقتصاد مبتني بر عدل و قسط راه به جايي نبرده و مجدداً اقتصاد ايران شاهد سـر                   

راهبرد دوم، يعني گسترش    . هاي دولتي بوده است    داري متكي بر رانت    برآوردن نظام سرمايه  
 روسـتايي،   ة آموزش و بهداشت رايگـان، توجـه بـه توسـع           ةعدالت توزيعي از طريق توسع    

هـاي حمـايتي دولـت در كـاهش فقـر و نـابرابري        نظام تأمين اجتمـاعي و كمـك  گسترش  
ثر افتاده ولي اين راهبرد به صورتي اجرا شده كه خـود موجـب اتـالف منـابع                  ؤاجتماعي م 
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در اينجا نشان داده    . است نسلي شده    عدالتي بين   اقتصادي و بي   كارآييدرخور توجه، كاهش    
بساماني اقتصادي ناشي از جنگ و تحريم اقتصادي، رشد          بعد از انقالب، نا    ة كه در دور    شده

دسـت و افـزايش      پـذيري اقـشار تهـي      هاي تورم باال موجـب آسـيب       سريع جمعيت و نرخ   
  .است نابرابري اجتماعي شده 

هـاي فقرزدايـي و       اجتماعي به برنامـه    ةرويكرد توسع اي با    در مطالعه ) 1384(راد   قانعي
هاي تاريخي و مفهـومي      ن بخش اين مطالعه به طرح زمينه      اولي. است رفاه اجتماعي پرداخته    

دوم آن مفهـوم فقرزدايـي و رفـاه اجتمـاعي بـا              پردازد و بخش    اجتماعي مي  ةرويكرد توسع 
 اجتماعي به سـطوح ملـي و        ةكند كه گسترش رويكرد توسع     اي را مطرح مي    هاي محله  بنيان

محـور، كـاربرد      اجتمـاع  ةعدر اين بخش مقـوالت توسـ      . باشد به ويژه در مناطق شهري مي     
سازي خدمات رفاهي،   هاي محلي براي فقرزدايي و تأمين رفاه، مناسب        ها و دارايي   توانمندي

. انـد  كار داوطلبانه در اجتماع محلي و مراكز رفاهي اجتماع محور مورد بحـث قـرار گرفتـه                
نگـي،   اقتـصادي، اجتمـاعي و فره      ةسوم نيز با ارزيابي قـانون برنامـه چهـارم توسـع             بخش

ها و مواد قـانوني مربـوط بـه           اجتماعي در سياست   ةتأثيرپذيري اين قانون از رويكرد توسع     
شده، بـر    گيري از مباحث مطرح    درنتيجهمحقق  . كند فقرزدايي و رفاه اجتماعي را آشكار مي      

دهـي نظـام رفـاه      اجتمـاعي در فقرزدايـي و سـامان        ةهاي گسترش رويكرد توسـع     ضرورت
 .است  كرده كيدتأاجتماعي در ايران 

  
  رويكردهاي نظري تحقيق

در اين بخش، ابتدا به رويكردهاي اجتماعي مرتبط با فقر اشاره شده و سپس بـه مـرور            
  .پردازيم ها مي نظريات مرتبط با ارزيابي سازمان
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  رويكردهاي اجتماعي
طور كلي در رويكردهاي اجتماعي مربوط به فقر سه ديدگاه نظري در باب فقـر عنـوان                  به

 براسـاس . انـداز ربطـي    انداز موقعيتي و چشم    انداز فرهنگي، چشم   چشم: اند كه عبارتند از    دهش
انداز فرهنگي، فقرا و محرومين از الگوهـاي رفتـاري و ارزشـي خاصـي پيـروي                 ديدگاه چشم 

ايـن الگوهـا و     . كنند كه با الگوهاي موجـود در جامعـه و فرهنـگ غالـب متفـاوت اسـت                  مي
 »فرهنـگ  خـرده «گيـري يـك       لي به نسل ديگر منتقل شده و به شـكل         ها به مرور از نس      ارزش

شـود   اي است كه سبب مي      فرهنگ به گونه   هاي اين خرده    ها و ويژگي    خصلت. گردد  منجر مي 
فرهنگ شرايط خاصي را داشته باشند كه با طبقه و شرايط اقتـصادي              افراد وابسته به اين خرده    

ين تـر  مهـم هايي وجـود دارد كـه    ين نگرش، ديدگاهدر ا). 1379افروغ،  (ها در ارتباط است      آن
 .2 شيلر»منش ناقص« و ديدگاه 1 اسكار لوئيس»فرهنگ فقر«ديدگاه : ها عبارتند از آن

هاي خانوادگي، رفتـاري،      هم پيوسته از ويژگي    اي به   ز نظر لوئيس، فرهنگ فقر مجموعه     ا
اعد مـالي بـه آن      نگرشي و شخصيتي است كه فقرا در طول زندگي خويش در شرايط نامس            

هاي فرهنگي است كه از       اند كه حاصل اين مجموعه، ارزش       و با آن سازگار شده      عادت كرده 
سرعت  شود كه به     در جوامعي ديده مي    تر  بيشاين فرهنگ   . نسلي به نسلي منتقل شده است     

ة فرهنگ فقر نوعي شـيو    . گردد  هاي فرودست جامعه حاكم مي      شوند و بر گروه     دگرگون مي 
شـدن از نـسلي بـه نـسلي انتقـال            ت كه از راه يادگيري در خـانواده و اجتمـاعي          زندگي اس 

هـايي   حـل  سان هر فرهنگ ديگر الگوهاي زندگي و ارزشـي خاصـي دارد و راه        يابد و به    مي
الگـوي فرهنگـي فقـر      . گـذارد   براي مشكالت ايـن گونـه جوامـع در اختيـار خـانواده مـي              

جـاي سـرزش نظـام        طبق اين ديـدگاه، بـه      . روايت ديگري از همين نظريه است      »هرتسون«
هـاي فرهنگـي فقـرا را سـرزنش كـرد و آن               هاي آن، بايد ارزش     اجتماعي و دگرگوني بنيان   

 طبيعي نقايص فردي ةاز نظر شيلر، فقر نتيج   ). 1377علوي تبار،   (ها را دگرگون نمود       ارزش
 فقدان هر يـك از ايـن        .تر انگيزه و اخالق كاري است      در اشتياق و توانايي يا به تعبير دقيق       

                                                           
1- Oscar Lewis     2- Shailer 
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طبق اين نظريه، فقر و محروميـت در اثـر          . شود  عوامل در افراد، كم و بيش به فقر منجر مي         
هـا   آيد؛ به عبارت ديگر، به نوعي به آن         ها به وجود مي    بودن افراد و نيز ناتواني آن      انگيزه  بي

ر و فالكـت    تحميل شده و تنها الزم است شـرايط و موقعيـت خـود را تغييـر داده و از فقـ                    
  ).1379افروغ، (پذير است  ها امكان نجات يابند كه اين مهم از طريق آموزش ديدن آن

انداز موقعيتي علـت فقـر را بايـد در نيروهـاي بيـرون از كنتـرل فـرد              مطابق ديدگاه چشم  
هايي است كه سـاختار جامعـه بـر افـراد تحميـل       فقر حاصل تبعيض و موقعيت   . جستجو كرد 
 فقر است    ة روايت بسيار تند و حاد اين ديدگاه در خصوص مسئل          »1 تضاد  ةنظري«. نموده است 

نظام اجتماعي ماهيتي ناعادالنه    . داند  كه مشكالت اجتماعي را ناشي از توزيع نابرابر قدرت مي         
در عين حـال، روايـت      . كند  و استثمارگرانه دارد كه جامعه را به طبقات پايين و باال تقسيم مي            

هـا را    مرتون است كه فقر و نداري را به ساخت اجتمـاعي ـ كـه فرصـت    ةتر آن، نظري معتدل
 آن كه به نظام فرهنگي با وجود پايين  ةبه عبارت ديگر، طبق. دهد نمايد ـ نسبت مي  محدود مي

شـوند و در تـالش        هاي ساختاري محكوم مـي      و ارزشي خاصي تعلق دارند، اما به محدوديت       
فقيـرزاده   طبـق ايـن ديـدگاه، فقيـر    . ايط سخت وفق دهنداي خود را با اين شر هستند به گونه

  ).همان(هاست  زاده و جامعه فاقد تحرك الزم براي تقليل اين فاصله است و غني غني
ه دهد و بر آن است كه فقـر         ئانداز ربطي نيز در تالش است تلفيقي از هر دو نظر ارا            چشم

در ايـن ديـدگاه     . باشـد  اي ربطي مي    نه صرفاً امري دروني و نه امري بيروني است، بلكه مقوله          
گـردد كـه هـر        ها مطرح شده و اثبات مـي       ها و هم نگرش ديگران به آن        هم كنش فردي انسان   

 ايـن   »2واكسمن«  به عقيده . ها مؤثر هستند   گيري پايگاه اجتماعي آن     ها در شكل    دوي اين كنش  
هـا و اعمـال        درك موقعيت فقر در چـارچوب سـاخت اجتمـاعي، نگـرش             ةانداز بر پاي    چشم

  .ها بر فقر استوار است ها و كنش غيرفقير نسبت به فقير و تأثيرهاي اين نگرش

                                                           
1- conflict theory    2- Waxman 
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  رويكردهاي سازماني
هاي   هدف. شود  ها تعريف مي   در بسياري از موارد اثربخشي سازماني به عنوان حصول هدف         
هـاي    روشكنـد و      ريـزي مـي     سازمان در واقع اموري هستند كه سازمان در راه نيل به آن برنامـه             

اتزيوني هدف سازمان را وضع يا حالـت        . بيند آوردن امكانات الزم تدارك مي     خاصي را با فراهم   
  ).1379گلشن فومني، (كند  داند كه سازمان براي ايجاد آن تالش مي امور آينده مي

بنـــدي   طبقـه  هاي سازمان و مديريت را  نظريهيهاي متفاوت  انديشمندان متعدد به شيوه
مـديريت   علمـي، مـديريت روابـط انـساني و       مكتـب اصـلي مـديريت   3كه غالبـاً  اند  كرده

 مكتـب  6خـود بـه    بندي  در طبقه1هارولد كونتز. شود ها مالحظه مي ها در تمامي آن سيستم
مـديريت، مكتـب رفتـار     اي مديريت، مكتب تجربي تحت عناوين مكتب فرآيندي يا وظيفه

گيري و مكتـب    تصميمةنظري ر مديريت، مكتبانساني در مديريت، مكتب نظام اجتماعي د
  ).1388رابينز، (كمي مديريت اشاره كرد 

كـار،   ها كه با تقسيم مكتب كالسيك.  اشاره داردي مـكتــب مديريـــت3اسكات نيز به 
بـا   ها كه  نظارت و ساختار منطقي سروكار داشتند و مكتب نئوكالسيكةمراتب، حيط سلسله 

مكتب سوم، مكتـب سيـستمي سـازمان اسـت كـه            . شوند خته مي نهضت روابط انساني شنا   
را در   كنـد و آن  چون سيستمي با متغيرهاي وابـسته بـه محـيط توصـيف مـي      را هم سازمان

صـورت يـك    در تفكر سيستمي، سـازمان بـه  . دهد از دو مكتب قبلي قرار مي سطحي باالتر
شـود و اصـل    ر گرفته مـي مرتبط و متعامل است، در نظ ي از اجزا  واحد كه متشكلةمنظوم

عوامـل   تفكر سيستمي با توجه به. دهد خاصيت آن را تشكيل مي ترين وابستگي متقابل مهم
تري را  دقيق هاي تري را از سازمان ارائه كرد و تئوري دروني و بيروني سازمان تصوير كامل

 .)2002باوم و راولي، (دست داد  براي تحليل مديريت و سازمان به

و  هاي سـازمان  داشتن سير تحوالت تاريخي، نظريه نظر با در) 1374 (2ريچارد اسكات
سيستم بـاز و   بندي او ديدگاه معيار تقسيم.  گروه يا گونه تقسيم كرده است4مديريت را به 

                                                           
1- H. Koontz     2- Richard Scott 
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در . اسـت  هـا در سـازمان   هاي منطقي و اجتماعي رفتار انسان بسته نسبت به سازمان و مدل
شـده و رفتـار انـسان      رت سيستمي بسته در نظر گرفتـه سازمان به صو  اولةهاي گون نظريه

فايول و گيلوليك در ايـن گونـه قـرار     نظريات افرادي چون تيلور،  .گردد منطقي قلمداد مي
اسـت و   ديدگاه، سازمان ابزاري براي نيل به اهداف از قبـل تعيـين شـده     در اين. گيرند مي
مراتب  وظايف مشخص، سلسله وشن، اهداف ر. محيط بيروني مدنظر نيست  سازمان باةرابط

مداري و ساير اصول مديريت اركان اصلي تفكـرات ايـن نظريـات را               دقيق سازماني، قانون  
ريـزي از اجـرا و       كـردن برنامـه    جـــدا   كـردن كارهـا،      تيلور با تخصـصي   . دهند تشكيل مي 
در  را   كـارآيي كوشـيد تـا      هـاي مطالعـه كـار مـي        ها به كمـك روش     كردن فعاليت  استاندارد
كـردن اصـل همـاهنگي بـه       با مطرح1موني و رايلي. حداكثر ممكن ارتقا دهد ها به سازمان

ـ   2عملكرد متوازن و موزون سازمان و فايول عنوان اصلي اساسي در  چهـارده اصـل   ةبـا ارائ
 را مطرح سـازند كـه صـرفاً در    يمديريت موفق در سازمان ضوابط مديريت كوشيدند براي

 .)1380صبوري، (بود تحقق  درون سازمان قابل

شده و رفتـار انـسان    صورت سيستمي بسته در نظر گرفته  سازمان به  دومةدر نظريات گون
انـد در ايـن طبقـه قـرار      اصطالحاً روابط انساني نام گرفتـه  نظرياتي كه. ماهيت اجتماعي دارد

د بـاالي   نيازهاي اجتماعي و رواني، اساسـي بـراي عملكـر      يها ارضا  گونه نظريه  در اين . دارند
 در. هاسـت   شاخص در اين گونـه نظريـه  ةگذار و چهر  پايه»التون مايو«. است اعضاي سازمان

 صورت سيستمي باز در نظر گرفتـه شـده و رفتارهـا در سـازمان               نظريات نوع سوم سازمان به    
 گرفتن نظر  شده تا ساختار سازماني با در ها كوشش در اين نظريه. منطقي فرض گرديده است

اسـت تـا سـاختار        چارلز پرو كوشـيده      .)1383بوريل و مورگان،    (محيط شكل گيرد    نيازهاي  
از نظـر وي،  . كـاري را ارائـه دهـد    هـاي   در هر يك از انواع نظامتر بيش كارآييمناسب براي 

كاري موجود در هر سازمان بـه امـر    هاي مديريت زماني موفق خواهد شد كه با توجه به نظام
ـ    .، كنترل و هدايت بپرازددهي ريزي، سازمان برنامه  سـوم نظريـاتي   ةنظريـات نويـسندگان گون

                                                           
1- Mooney and Reialy    2- Fayol 
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ها كوشيدند تـا مـديريت را بـا     ساده آن به عبارت. شوند است كه اصطالحاً اقتضايي ناميده مي
 .گرايي خارج سازند مطلق اقتضاها و شرايط محيطي هماهنگ ساخته و از حالت

شـدن بـه    سيـستم بـاز و قائـل    رشهاي سازماني و مديريت با نگـ   چهارم از نظريهةگون
يـر و   نظريات افـرادي چـون مـي    .اند ماهيتي اجتماعي براي رفتارهاي سازماني شكل گرفته

كـردي  لهـا رفتـار و عم   فرض را كـه سـازمان   اين پيش  بسيار بر محيط داشته وتأكيد 1روان
 خود را كـه  ها هدف اصلي سازمان. اند قرار داده عقاليي و منطقي دارند، شديداً مورد ترديد

رسـند، ماننـد     سازمان منطقي به نظر مـي ةدر فلسف كنند و ساير اهداف كه بقاست، دنبال مي
بنابراين، رفتار عقاليي و منطقي در . كند ثانويه پيدا مي ةوري، در اين ميان جنب  و بهرهكارآيي
ـ خود را بـه نـوعي رفتـار اجتمـاعي      قبل مدنظر بود، جايةها كه در گون سازمان سـي   سيا 

 قـدرت و  ةمـسئل . عقاليـي كـاربرد چنـداني نـدارد     گيري در چنين فضايي، تصميم. دهد مي
هاي  اي داشته، پيچيدگي  چهارم جايگاه ويژهةگون هاي استفاده از آن در سازمان نيز در نظريه

  ).1374اسكات، (است  آن مورد كنكاش قرار گرفته
 كيفي حاضـر بـا درنظرگـرفتن         ق فوق، تحقي  ةشده در دو حوز    هاي مطرح  از ميان ديدگاه  

 فقر و رويكرد سيستمي     ةانداز فرهنگي را براي مطالع      چشم » دنزين 2بندي نظري  زاويه«معيار  
انـداز فرهنگـي از آن       اهميت اتخاذ چشم  . ها برگزيده است   را براي ارزيابي عملكرد سازمان    

محققان عمدتاً  دهد كه    شده در اين حوزه نشان مي      جهت است كه نگاهي به مطالعات انجام      
گرفتن نقـش     فقر پرداخته و شايد بتوان ناديده      ةگرايانه و اثباتي به مطالع     هاي كمي  با ديدگاه 

ضعفي كـه موجـب     . فرهنگ و عامليت افراد را از نقاط ضعف اساسي اين مطالعات دانست           
ه و شد ها، اعداد و ارقام گم ها فقرا در ميان جداول، فرمول     شده همواره در اين نوع پژوهش     

انتخاب رويكرد سيستمي . هاي رياضي تنزل پيدا كند آيي فرمول تحقيق در حد نوعي گردهم

                                                           
1- Meyer and Rowan  

 نظـري  ها يـا رويكردهـاي متعـدد    استفاده از نظريه) Theoretical Triangulation(بندي نظري   منظور دنزين از زاويه-2
 .جهت تحليل و تفسير نتايج است



  ... امدادةهاي بهزيستي و كميت ازمانارزيابي كيفي عملكرد س
  
  

 

333  

چون سيستمي با متغيرهـاي وابـسته بـه محـيط            را هم  رو است كه سازمان    سازمان نيز از آن   
هـاي   تـوان ماننـد جزيـره     امداد و بهزيستي را نميةهايي چون كميت   سازمان. كند  توصيف مي 

. ها و متغيرهـاي محيطـي در نظـر گرفـت           ها يا مؤلفه    جدا از ديگر سازمان    جدا از هم و نيز    
 .ز اهميت فراوان استئها نيز حا گونه كه تعامل ميان اجزاي دروني اين سازمان همان

  
  شناسي تحقيق روش

 بـا     عميـق و مـصاحبه      هاي مـصاحبه   بندي كيفي حاضر از تركيب روش      در تحقيق زاويه  
 اسـناد و مـدارك كـه از جملـه           ةتقيم و مشاركتي و نيـز مطالعـ       مسة  مطلعين در كنار مشاهد   

  ها استفاده شـده  شوند، براي گردآوري داده   هاي غيرمصدع يا غيرواكنشي محسوب مي      روش
. گيري هدفمند اسـتفاده شـده اسـت        گيري در اين مطالعه از راهبرد نمونه       روش نمونه . است

ها را مددكاران و   نفر از آن15ر بودند كه  نف25شده در اين مطالعه   هاي انتخاب  تعداد نمونه 
مصاحبه بـا  . دادند  نفر را افراد تحت پوشش تشكيل مي    10پرسنل بهزيستي و كميته امداد و       

بانان ـ مطلعين، تا آنجا ادامه يافت كـه محققـان بـه      ها يا در اصطالح كيفي دروازه اين نمونه
هـا كـه     است براي تعيين تعداد نمونه    اشباع نظري معياري    .  اشباع نظري دست يافتند     ةمرحل

 تحقيـق    ةهاي عمد  سؤالدهد كه پاسخ به      ها را ادامه مي     آن محقق تا جايي مصاحبه     براساس
ايـن فرآينـد را     . هـا توليـد نـشود      هاي جديدي در فرآيند گـردآوري داده       اشباع شده يا داده   

براي تحليـل و تفـسير   . آيد گيري هدفمند مي خوانند كه به دنبال نمونه   گيري نظري مي   نمونه
ترين و پركـاربردترين      تحليل تماتيك يا موضوعي استفاده شد كه از متعارف          ةها از شيو   داده

تحليل تماتيك عبارت از تحليل     ). 1389محمدپور،  (هاي كيفي است      تحليل داده  ي ها روش
ي هـا و الگويـاب     بنـدي داده   مبتني بر اسـتقراي تحليلـي كـه طـي آن محقـق از طريـق طبقـه                 

بـه عبـارت ديگـر،      . ابـد ي شناسي تحليلي دست مـي     اي به يك سنخ    داده اي و برون   داده درون
ها چـه    ها با اين هدف كه داده      تحليل تماتيك عبارت است از عمل كدگذاري و تحليل داده         

هـا    كـه الگـويي از داده       زمـاني . هاسـت  اين نوع تحليل به دنبال الگويابي در داده       . گويند مي
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هـا نـشأت     ها از داده   به عبارتي، تم  . بايد حمايت موضوعي از آن صورت گيرد      دست آمد،    به
  ).2008؛ توماس و هاردن، 1388محمدپور، (گيرند  مي

 نفر  25گيري هدفمند با     نمونهة  طوركه گفته شد، با استفاده از شيو       در اين پژوهش همان   
. هـا بـرآورده شـد       داده گيري نظري، معيار اشباع    از مطلعين مصاحبه شد و با توجه به نمونه        

دهـي و    بنـدي، سـازمان    شده با استفاده از روش تحليل تماتيـك، دسـته          هاي گردآوري  داده
ها بـا ارجـاع و اسـتناد بـه      هاي عمده استخراج شدند؛ سپس، مقوله      بندي شده و مقوله    مقوله
 در قالب يـك الگـوي موضـوعي         درنهايتاي تفسير شده و      اي و مشاهده   هاي مصاحبه  داده
  .ه شدندئاار
  
  ها افتهي

مـددكاران و پرسـنل     ( نفـر از مطلعـين كليـدي         15 عميـق و بـاز بـا         ةپس از انجام مصاحب   
 نفر از زنـان تحـت پوشـش ايـن نهادهـا و تحليـل                10و  ) هاي بهزيستي و كميته امداد     سازمان

تعـاريف پروبلماتيــك،  :  عمـده اســتخراج شـدند كـه عبارتنــد از     ة مقولــ8هـاي پـژوهش،    داده
 وابـستگي و  رواجحمـايتي،    نگـرش  مـدت، غلبـه   سـازي كوتـاه   هـدف كاري نهادها،  موازي

 .تحركي، تلقي ساختاري از فقر، نارسايي اعتبارات خرد و انبساط سازمان و رواج فرهنگ فقر بي

شده در بخش برآينـد در قالـب يـك الگـوي موضـوعي بـا عنـوان                   هاي استخراج  مقوله
حال به توصيف   . اند  ارائه شده  » امداد ةبهزيستي و كميت  هاي   الگوي ارزيابي عملكرد سازمان   «

هاي صورت گرفته با مطلعين       مذكور با استناد به برخي مصاحبه      ةگان هاي هشت  و تحليل تم  
  . شود كليدي و زنان تحت پوشش و همچنين اسناد و مدارك پرداخته مي

  
  دار مشكلتعاريف 

 فقر در كشور وجود ة براي پديداولين مسئله اين است كه استاندارد و تعريف مشخصي
ندارد و اين دو سازمان هم كه از متوليان اصلي مبارزه با فقر هستند، تعريف مشخصي را از                  
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زدايـي   هايي مانند فقر يا محروميت، فقير، نيازمند يا محـروم، فقرزدايـي يـا محروميـت                واژه
م كه رسـيدن بـه يـك         عمل آگاهانه است، بايد بداني     ةاگر بپذيريم كه شناخت مقدم    . ندارند

در دسـتورالعمل   . تعريف مشخص از واژگان و اصطالحات نيز از مقدمات شـناخت اسـت            
 بخـشي بـه عنـوان تعريـف         1382شناسايي و حمايت نيازمندان كميته امداد مصوب سـال          

فـرد نيازمنـد   «است كه  اما در دستورالعمل سازمان بهزيستي آمده . مفاهيم اصالً وجود ندارد  
دائـم يـا    (شـناختي و اجتمـاعي       هاي جـسمي، روان    شود كه به دليل آسيب     ميبه كسي گفته    

هاي زندگي خويش نبوده و اعضاي خانواده يا افراد ديگـر نيـز              قادر به تأمين هزينه   ) موقت
 نيازمند نيز آمـده     ةدر تعريف خانواد  . »مسئوليت قانوني براي تأمين معاش وي نداشته باشند       

 آن به همان داليل فوق قادر بـه تـأمين نيازهـاي اساسـي               اي كه سرپرست   است كه خانواده   
 اينجاست كه آيا فردي كه سالم اسـت، امـا قـادر بـه               سؤال. خود و افراد تحت تكفل نباشد     

اي كه سرپرسـتش     هاي زندگي خود نيست را نبايد نيازمند دانست؟ آيا خانواده          تأمين هزينه 
ـ ي از اعضاي خانوادهها نيست، اما يك به هر دليلي قادر به تأمين هزينه  شاغل  ـ  مثل همسر 

اي كـه    هاست را بايد نيازمند بـه حـساب آوريـم؟ آيـا خـانواده              بوده و قادر به تأمين هزينه     
  كار است را نبايد نيازمند دانست؟سرپرست آن سالم اما بي

كه در معاونت فرهنگي، چه كارهايي انجـام          امداد در پاسخ به اين     ةكي از مطلعين كميت   ي
  :گويد ، ميشود مي

هـا   ن آمـوز تحـت پوشـش مـا هـستند كـه بـراي آ                دانشجو و دانش   1500حدود  «
كنـيم، در شـروع سـال        هاي آموزشي و اردوهاي سياحتي زيارتي برگزار مي        كالس

بـه دانـشجويان هـم      . دهـيم  ها كيـف و لـوازم تحريـر هـم مـي            تحصيلي به بعضي  
  .»ا هم داريمه البته آموزش به خانواده. دهيم  تحصيلي ميةهزين كمك

  شود؟ هايي داده مي چه آموزش
  .»شود هاي عقيدتي، بهداشتي و رفتاري داده مي ها آموزش به آن«
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   اعضاي خانواده؟ةبه هم
 افـراد تحـت   تـر  بـيش شـود، چـون    ها داده مي ها فقط به زنان و بچه     آموزش. خير«

 كـه   شـود  به دختران جوان هم آموزش قبل از ازدواج داده مـي          . پوشش زن هستند  
  .» امداد استةيكي از شرايط دريافت جهيزيه از طرف كميت

كارهاي نامناسب   طوركه مالحظه شد، نبود تعاريف مشخص يا ناقص در عمل راه           همان
هايي مانند فرهنگ نيز نه تنها درك درستي         حتي در مورد واژه   . را نيز به دنبال خواهد داشت     

هاي درسي و بهداشتي آن هم براي   آموزشهايي چون اردو و    وجود نداشته، بلكه به فعاليت    
اين است كه اگر ما فقـر را بـه           واقعيت. است بخشي از افراد تحت پوشش تقليل داده شده         

در بطـن    تبيـين  .ايـم   پرداختـه  وضوع م شناسي و تبيين   به علت  خوبي تعريف كنيم، در واقع    
  .دارد خود، راهكارها را نيز به همراه

  
  كاري نهادها موازي
هاي متصدي امر فقرزدايي اين اسـت كـه بـه نـام              يگر در مورد فعاليت سازمان     د ةمسئل

متفاوتي چون بنياد مستضعفان، بنياد پانزده خـرداد، كميتـه امـداد     ها و نهادهاي   فقرا، دستگاه 
ـ     يها ، سازمان بهزيستي، دستگاه   )ره(امام خميني     ديگـر كـه هـر       ةدولتي، خصوصي و خيري

ك ي كدامكه    اينكنند اما     دانند، فعاليت مي    بله با محروميت مي    خود را مقا   ةيك به نوعي وظيف   
حتي وزارت رفاه و تـأمين اجتمـاعي        . متولي اصلي حمايت از فقرا هستند، مشخص نيست       

. طور كلي در اختيـار نـدارد       تواند اين ادعا را داشته باشد كه منابع مقابله را با فقر به              نيز نمي 
. آورند   نيز پيوسته از كسري منابع مالي سخن به ميان مي           امداد ةبهزيستي و كميت   يها سازمان

 كه فقرا را تحت پوشش دارند، همواره با مشكالت مالي و اقتـصادي              ييها در واقع، دستگاه  
 رسـيدگي بـه     ةهاي ديگر كه امكانات مـالي چـشمگيري دارنـد، وظيفـ              و دستگاه  اند مواجه

هـا از     طي منطقي بين اين گونه دستگاه     شك، برقراري ارتبا    بي. مشكالت مالي فقرا را ندارند    
كـاري بـه ناهمـاهنگي سـازماني         ايـن مـوازي   . باشد  كارهاي عملي حل فقر در كشور مي        راه
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  .ي در جهت كاهش فقر منجر شده استا فزآينده
  :گويد هاي كميته امداد در اين زمينه مي رسان كي از اطالعي

گويند كه تنها    آيند مي  جا كه مي   ينا. گيرند  زيادي هستند كه از چند نهاد حقوق مي        ةعد«
اما تحقيقات محلـي    . اند به ما مراجعه كرده و از هيچ جاي ديگري تقاضاي كمك نكرده           

  .»كند در برخي موارد خالف اين موضوع را ثابت مي

  :مددكاران بهزيستي نيز معتقد استيكي از 
 ة عهـد  عدم حمايت تأمين اجتماعي باعث شده بخشي از وظايف اين سازمان بـه            «

كـرد   اگر تأمين اجتماعي شرايطي را فراهم مـي       .  امداد و بهزيستي قرار بگيرد     ةكميت
اي  ها را تحت پوشـش بيمـه       هاي مناسب اقشار محروم، آن     توانستيم با تعرفه   كه مي 

ها  شدند و روند توانمندسازي آن     قرار دهيم، بسياري از افراد از ليست ما خارج مي         
  .»تر بود در واقع سريع

  !؟چطور
اش را   اش بـه زحمـت كفـاف مخـارج جـاري           اي كه درآمد ماهيانه    ببينيد، خانواده «

دهد، با بيماري يكي از اعضا و درگيرشدن در فرآيند درمان به سـرعت بـه مـا                   مي
هايي كـه االن تحـت پوشـش         خيلي از خانواده  . كند براي كمك موردي مراجعه مي    

يعنـي،  . شوند از پوشش خارج مي تأمين اجتماعي يا خدمات درماني  ةهستند با بيم  
  .»چناني ندارند كه حتماً مقرري ماهيانه دريافت كنند نياز آن

  
  مدت سازي كوتاه هدف

 امداد اين اسـت كـه بـه         ةهاي بهزيستي و كميت     ديگر در ارزيابي عملكرد سازمان     ةمسئل
 طـوف بـه   مع ها  راهبردهاي فقرزدايي در اين سازمان     ةفقرا، هم  رسد بعد از شناسايي    نظر مي 
شـود؛ در   شان مـي  فقر يا به اصطالح توانمندسازي ها از زير خط فقر به باالي خط انتقال آن
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بـراي  . كارهاي آن جاي بحث فراوان دارد      جا نيز مفهوم توانمندسازي و راه      كه در اين   حالي
هـاي مختلـف      امداد در مورد مـدت حمايـت از گـروه          ةمثال، در جدول نظام حمايتي كميت     

 سال باشد يا 60از تر  كم است كه در مواردي كه سرپرست خانواده از كارافتاده  دهنيازمند آم
سال و در مورد خانواده با سرپرسـت       در موارد بيماري سرپرست مدت حمايت حداكثر يك       

 همـسر   ةايـن مـدت در مـورد متاركـ        .  ماه اسـت   6فاقد صالحيت معتاد اين مدت حداكثر       
شـده    اينجاست كه آيا در همين موارد ذكر       سؤال. ست ماهه عنوان شده ا    6 ةحداكثر سه دور  
مـدت و بـا آن        حمايتي كوتاه  ةتوان با طي اين دور     هاي تحت پوشش را مي     افراد يا خانواده  

 مشخـصاً منفـي     سـؤال اگرچه پاسـخ ايـن      !  محسوب نمود؟  »توانمند«مبالغ اندك پرداختي    
سـت از كارافتـاده و      است، اما محققـان ايـن پـژوهش حـداقل در مـورد خـانواده بـا سرپر                 

گونـه مـوارد از      است، با توجه به بازديدهايي كـه در ايـن          اي كه همسر متاركه كرده       خانواده
ـ       منزل اين افراد نيز به عمل آورده و از وضعيت معيشتي آن            رو شـدند،   ه  هـا از نزديـك روب

  .يافت و اين سياست حمايتي ندارندبودن اين در ترديدي در نادرست
  :گويد  امداد در اين زمينه ميةكميتكي از مددكاران ي

هايي كـه بـه زعـم مـا از پوشـش             متأسفانه اين سياست باعث شده بسياري از آن       «
جا درآورند و اين چرخه باز       سال بعد دوباره سر از اين       ماه يا يك   6اند،   خارج شده 
 .»تكرار شود

دام مقطعـي؛   بنابراين، بايد دانست كه فقرزدايي، يك فرآيند بلندمدت است، نه يـك اقـ             
هـاي   تصحيح شود و به تبـع آن برنامـه   لذا، براي تحقق آن بايد مناسبات و روابط اجتماعي

  .گرددمتناسب طراحي و اجرا 
  
  نگرش حمايتي ةغلب

هاي حمايتي كه كمك به افـراد فقيـر را دنبـال     دولت و سازمان هاي ها و برنامه سياست
 دنبال جبران نقص درآمـدي  و به  شده  حيهاي حمايتي طرا مبتني بر نگرش كنند، عموماً مي
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گـذاري و صـرف    كه آيا پس از نزديك به سه دهه سياست  مهم اين استةنكت. فقرا هستند
توجه و مورد    يابي به نتايج قابل    پذير و عدم دست    منابع تحت عنوان حمايت از اقشار آسيب      

 كـار  بـه ر و محروميـت  تري را بـراي رفـع فقـ    اثربخش هاي ها و برنامه انتظار، نبايد سياست
خورد، اين است كه      به چشم مي   تر  بيشچه   هاي حمايتي آن   هاي سازمان  گيريم؟ در سياست  

هاي   آموزشةهاي استقالل اقتصادي و ارائ  كردن زمينه  اولويت با حمايت مالي است و فراهم      
  . است الزم در اين زمينه به شدت در حاشيه قرار گرفته 

شود،   ته را نيز در نظر داشت كه نوع آموزشي كه به افراد داده مي             بر اين، بايد اين نك     عالوه
اي باشد كه متناسب بـا        آموزش بايد به گونه   . ها دارد  فرآيند توانمندسازي آن   نقش محوري در  

   صـنايع ةهـايي در زمينـ   آيا آمـوزش .  بازار باشدةبازار و به ويژه ناظر به تقاضاي آيند نيازهاي
 با فرض بازاريـابي مناسـب كـه اغلـب      ـ را دوزي و از اين قبيل جيمبافي، جا دستي نظير گليم

تـوان راهكـار مناسـبي بـراي فقرزدايـي        مي ـ بيني نشده است اوقات يكي از موضوعات پيش
   داشته باشد؟يتواند زندگي مستقل ها مي كسي با اين آموزش آيا امروزه! دانست؟

اي در اتـاق ديـده    زيستي، قاليچهدر جريان بازديد از منزل يكي از زنان تحت پوشش به 
وجه مـا را بـه خـود جلـب      ايشان كه متوجه شده بودند قاليچه ت      . شد كه مشخصاً نو بود     مي

  :كرده، گفت
اش موكـت    تـوي ايـن دو اتـاق همـه        . مـان خـوب اسـت      برادر، فكر نكن وضـع    «

بـا كلـي زحمـت آن را        . بافت خـودم اسـت     اين هم دست  . شده پهن است   چندتكه
  .»رود، اينجا گذاشتم قتي ديدم فروش نمياما و. بافتم

  كارهاي ديگري هم بلديد؟
. خرد االن كسي جاجيم نمي   . اما فايده نداشت  . كردم دوزي هم مي   بله، قبالً جاجيم  «

الزم هستيم، توي سر  بيند پول تا ميكه   اينخرد، يا    تازه اگر هم بخواهد يا از ما نمي       
  .»زند مال مي
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  تحركي رواج وابستگي و بي
تـوجهي بـه علـل فقـرزا و تمركـز بـر معلـول يـا فقيـر در                      نگرش حمايتي و كـم     ةغلب
 بـه   تحركـي   امداد موجب ترويج وابستگي و بـي       ةهاي بهزيستي و كميت    هاي سازمان  سياست
ـ             . گـردد   مـي  هاي گاه آشكار و گاه پنهـان       صورت  ةدر واقـع، در ايـن ديـدگاه فقـرا بـه مثاب

  .كند ن ميها را تأمي غذاي آن  نام دولتاند كه قيمي به نيازمنداني ديده شده
  

  :گويد  امداد ميةكي از مددكاران كميتيدر همين رابطه، 
ها چيزي بدهكار اسـت و هميـشه چيـزي بـراي             كنند دولت به آن    بعضي فكر مي  «

هايي مانند عيد نوروز يا ماه رمضان  مخصوصاً وقتي كه مناسبت .توزيع وجود دارد
ـ . خواهنـد  رونـد و كمـك مـي       بـه آن اتـاق مـي      آيد، مدام از اين اتاق       مي ك روز  ي
خـواهيم، روز ديگـر بـه دنبـال لـوازم خـانگي              گويند پول تعميرات مسكن مي     مي

هاي خردسال خود تقاضاي لباس و مداد و دفتر          يك روز هم با آوردن بچه     . هستند
  .»دارند

يـستي  محققان در حين بازديد از منزل يكي از زنان سرپرست خانوار تحت پوشش بهز             
هـاي  كه صاحب زمين زراعي بود و چندين رأس دام نيز داشت، از او پرسيدند كه چـه نياز              

  :ضروري دارد؟ وي در پاسخ گفت
دهنـد،    نداريم، حقوق كافي نيست، بن عيدي را دير مي         تر  بيشيك بخاري گازي    «

  .»كنند لوازم منزل درخواست كرديم، كمك نمي

نمـايي مـشكالت     نمايي و بـزرگ    ابند كه با مظلوم   ي كم در مي   در واقع، برخي از افراد كم     
هاي كهنه و فرسوده در زمان مراجعه بـه          موجود از طريق عجز و البه و حتي پوشيدن لباس         

 ةتوانند دل مسئولين را به رحم آورده و حـداكثر اسـتفاد             مي تر  بيش امداد،   ةبهزيستي و كميت  
است كه افراد تحت پوشش بـه مـرور          مهم ديگر در همين رابطه اين        ةمسئل. ممكن را ببرند  

كـاري در    كنند بـا پنهـان     هاي حمايتي سعي مي    هاي سازمان  زمان و با آشنايي با دستورالعمل     
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  .تحركي تداوم دهند اطالعات به بي ةارائ
بـا شـما رو     افراد تحت پوشش تا چه حـد        كه    اينكي از مطلعين بهزيستي در پاسخ به        ي

  :راست هستند، پاسخ داد
 منـزل، نيازهـاي روزمـره،       ةه بخواهنـد پـولي بگيرنـد در مـورد اجـار           تا وقتي كـ   «

هـا بـه نـوعي كمـك         هزينه براي تحصيل فرزندان و كالً مواردي كه براي آن          كمك
گويند و در برخـي مـوارد        سازمان را در پي داشته باشد، تا حدودي حقيقت را مي          

بارها بـه   . صادق نيستند شان  ي ها اما معموالً در مورد دارايي    . كنند نمايي مي  هم بزرگ 
بتواند كه  اينمواردي برخورديم كه فرد تحت پوشش در زمان تشكيل پرونده براي         

بگير سـازمان شـود، خـود را     به هر شكل ممكن تحت پوشش قرار گرفته و حقوق    
كند؛ امـا وقتـي بـراي      زندگي معرفي ميةچيز و فاقد حداقل امكانات اولي   فردي بي 

  .»بينيم تا حد زيادي واقعيت را پنهان كرده است يم، ميرو بازديد از منزل او مي
  

  تلقي ساختاري از فقر
هاي بهزيستي و كميته امداد تلقي سـاختاري از         هاي حمايتي سازمان   وجه غالب سياست  

طور كه اشاره    همان. گرفتن فرهنگ فقر است    فقر، فروكاستن آن به عوامل اقتصادي و ناديده       
هـاي خـانوادگي، رفتـاري، نگرشـي و           هم پيوسته از ويژگي    اي به   شد، فرهنگ فقر مجموعه   

شخصيتي است كه فقرا در طول زندگي خويش در شـرايط نامـساعد مـالي بـه آن عـادت                    
هاي فرهنگي است كه از نسلي        اند كه حاصل اين مجموعه، ارزش       و با آن سازگار شده      كرده

 ديگـري نـشان     ةدر مطالع  نتايج تحقيق محققان     طوركه  همان. به نسل ديگر منتقل شده است     
 مسكن و نظـاير آن برخـي    ةسوادي، مسئل  داده است، در كنار عناصر عمومي فقر از قبيل كم         

هـاي حمـايتي را    هاي فرهنگ فقر در ميان افراد تحت پوشش سازمان  ترين شاخص  از عمده 
كـاري، تعـصب جنـسيتي،       گريـزي، پنهـان    گريزي، مشاركت  توان مواردي چون مسئوليت    مي

ذيري اخالقي، ازدواج مجدد اجباري يا ناچاري، خطرپذيري پايين و دريوزگي ذكـر             پ آسيب
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  . تداوم آن هستندةگر ماهيت چندبعدي فرهنگ فقر و شيو كرد كه بيان
گريزي برخـي    آسايي و مسئوليت    امداد در اشاره به تن     ةبراي مثال، يكي از مطلعين كميت     

  :كند  از وام خود اشتغالي عنوان ميافراد تحت پوشش در ارتباط با علت عدم استقبال
بينـيم كـه    ها آمـاده شـد، مـي    اول همه دنبال وام هستند، اما وقتي شرايط و بودجه    «

 ميـزان و مـدت بازپرداخـت اقـساط چانـه            ةمرتـب دربـار   . اند انگار به بقالي آمده   
. كننـد وام بالعـوض دريافـت كننـد         البته، در ابتدا تا حد ممكن سعي مـي        . زنند مي
هزار تومـاني هـم      رسانند كه از اقساط بيست يا سي       زني را به جايي مي     چانهكم   كم

  .»كنند شانه خالي مي

 علت عدم استقبال از وام بـا وجـود           ة امداد هم دربار   ةشونده كميت  كي از افراد مصاحبه   ي
  :سازد ت اشتغال چنين خاطرنشان ميبرخورداري از مهارت الزم جه

بـا همـين حقـوق      . آيـد  ت ما كه كاري بـر نمـي       از دس . كاركردن را ندارم  ة  حوصل«
  .»گذرانم جوري اموراتم را مي هاي اطرافيان يك  سازمان و كمكةماهيان

  :گويد ي نيز از اداره بهزيستي ميمطلع ديگر
هـا يـا     گـاه كار  بـه هـا را     بار مواردي داشتيم كه متناسب با مهارت افراد، آن         چندين«

 در ابتدا اظهار نيازمندي     كه  درحالييم، اما   هاي توليدي و مانند آن معرفي كرد       واحد
هاي مختلف كار را ترك كـرده و بـر           كنند، پس از مدت كوتاهي به بهانه       شديد مي 

  .»گردند توي منزل مي

 ةاند و با خلق و خوي جامع        بنابراين، بايد دانست افرادي كه در محيط فقر زندگي كرده         
دهند، پس توجه صـرف بـه ابعـاد            رويه نمي  اند به راحتي و به آساني تغيير        فقير انس گرفته  

  .اي جز بازتوليد فقر نخواهد داشت اقتصادي فقر و عدم توجه به فرهنگ فقر نتيجه
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  نارسايي اعتبارات خُرد
هاي حمـايتي جهـت بـازتواني افـراد تحـت پوشـش              كارهاي اصلي سازمان   كي از راه  ي

ن به عنوان اعتبارات خـرد يـاد        توان از آ   هاي خوداشتغالي است، راهكاري كه مي      اعطاي وام 
و كار    براي پديدآوردن يك واحد كسب      تخصيص اعتبارات خرد با سازوكار مشخص،       . كرد

 درنتيجـه  ثابـت و     ة آن اسـت كـه در حالـت اول، تـأمين سـرماي             ةكوچك جديد يـا توسـع     
پديدآوردن حداقل يك فرصت شغلي براي گرداننده واحد موردنظر و در حالت دوم تأمين              

هـاي درآمـدي،      با توجه به گـروه    .  در گردش و كاهش هزينه توليد را به دنبال دارد          ةسرماي
وكـار جديـد يـا        اي كه بايد به آن توجه كرد، چگونگي پديـدآوردن كـسب               نخستين مسئله 

  .  افراد تحت پوشش استةوسيل  آن بهةتوسع
بخـشي ايـن    هـا و ميـزان اثر       ايـن وام   ة ارائ ة امداد درباره نحو   ةكي از مددكاران كميت   ي

  :گويد راهكار مي
 اول بحث تأمين اعتبـارات اسـت كـه معمـوالً بـه شـدت از ايـن نظـر در                      ةمسئل«

بحـث  . برد تا ايـن اعتبـارات تـأمين شـوند          زمان زيادي مي  . محدوديت قرار داريم  
قدر زياد نيست كه بتوان به بيش از چند نفر در هر             ن ديگر اين است كه ميزان آن آ      

  .»بار وام داد

هـا   ها مؤثرند؟ مواردي هم داشتيد كـه از طريـق ايـن وام             ر شما تا چه حد اين وام      به نظ 
  خودكفا شده باشند؟

يعنـي  .  براي تقويت يك شـغل اثرگذارنـد       تر  بيشها   واقعيت اين است كه اين وام     «
شخص بايد كارگاه، مغازه يا به هر حال محلي براي كـسب و كـار داشـته باشـد،                   

تيار داشـته باشـد تـا ايـن وام بتوانـد كمكـي بـراي او                 ابزارهاي اوليه را هم در اخ     
دست افراد را همين االن هم داريم كـه خودكفـا            محسوب شود، كه مواردي از اين     

هايي   براي خانم  تر  بيشدر غير اين صورت، جز در موارد معدودي آن هم           . اند شده
اهند، در باقي   خو چناني نمي  كنند و ابزار آن    كه مثالً خياطي بلدند و در خانه كار مي        

  .»توان توقع ايجاد شغل با اين مبالغ را داشت موارد به ويژه براي مردان نمي
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  : گويد بار استفاده كرده است، مي كي از زنان تحت پوشش نيز كه از اين وام يكي
 ميليـون تومـاني   5بعد از كلي بيا و برو به سازمان و كلي خواهش و تمنا يك وام  «

  .»به من دادند

  درد شما خورد؟ه خب وام ب
 مغـازه را داد و هـم   ةشود هم پول پـيش اجـار    ميليون مي5كنيد با  نه آقا، فكر مي  «

  »ابزار كار تهيه كرد؟

  بعد چه شد؟
 ةاما ديـدم از پـس اجـار   . هيچي برادر من، يك چند ماهي را به زحمت سركرديم      «

كه جمعـش   اين بود   . تازه قسط وام و مخارج زندگي هم بود       . آيم مغازه هم بر نمي   
  .»كردم

  انبساط سازمان و رواج فرهنگ فقر
داننـد بـه      تعداد افرادي كه بـه هـر دليـل خـود را نيازمنـد مـي                ةروند رو به افزايش ساالن    

هـا، افـزايش      اين سـازمان   ةشدن هر روز   اي جز فربه    امداد نتيجه  ةهاي بهزيستي و كميت    سازمان
ها، نارسـايي اعتبـارات و    افزايش تعداد شعبهها، ازدحام مراجعان، كمبود پرسنل،    پرونده ةساالن

معلوم نيست اگر اين روند ادامه يابـد        . ترويج و تقويت فرهنگ فقر را به همراه خواهد داشت         
. هـا برآيـد   خواهـد از پـس تـأمين اعتبـار ايـن سـازمان           هاي آينده دولت چگونـه مـي       در سال 
  .روند ها به شمار مي ترين سازمانهايي كه به ظاهر حامي فقرا هستند، اما خود از فقير سازمان
هـاي   اي ميـان پرونـده   كي از مددكاران بهزيستي در پاسخ به اين پرسش كه چه رابطـه       ي

شوند، وجـود دارد، بـا اشـاره بـه فايـل             هايي كه از پوشش خارج مي      شده و آن   تازه تشكيل 
  :گويد  اتاق كارش قرار دارد، ميةاي كه در گوش تازه

در . شـوند  هر سال هم اضافه مـي     . هاي جديد ما قرار دارند     داخل اين فايل پرونده   «
هـاي تـازه     شده از پوشش ساالنه در مقايسه با پرونده        هاي خارج  واقع تعداد پرونده  
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شـوند، بعـدها بـا       تازه افرادي كه از فهرست خارج مي      . شده بسيار ناچيزند   تشكيل
و مسئول و فالن    هاي گوناگون مثل سفارش فالن مقام        ترفندهاي مختلف، از كانال   

اي است كه تكرار     گيرند و اين چرخه    دوست و آشنا، دوباره تحت پوشش قرار مي       
  .»شود مي

  در حال حاضر چه تعداد پرونده داريد؟
يعني هـر نفـر از مـا بايـد         .  نفر پرسنل  20 پرونده در حال حاضر داريم، با        7000حدود  

جـا   ضي روزهاي هفتـه ايـن     براي همين هم هست كه در بع      .  پرونده باشد  350گوي   جواب
جا اداره   كننده زياد است كه معلوم نيست اين       قدر حجم كار مراجعه    آن. شبيه بازار شام است   

كننـده بودجـه و     ايـن همـه مراجعـه   ة ديگر هم اين است كه واقعاً به انداز        ةمسئل... است يا   
  .اعتبارات نداريم

  :گويد ها مي اليانه پروندهمددكار ديگري از كميته امداد درباره علت افزايش حجم س
مـثالً  كه  اينيعني  . »مددجو برخاسته از مددجو   «گوييم   ما يك اصطالحي داريم كه مي     «

گيـرد،   اي تحت پوشـش قـرار مـي        در يك منطقه يا يك روستا وقتي فردي يا خانواده         
دهـد كـه بياينـد و تـشكيل پرونـده       رفته دوستان و اقوام را نيز در جريان قرار مي   رفته
جا وجود دارد و اين حق همه است كه بياينـد و از آن       انگار يك پول مفتي اين    . دهند

كارنـد و اگـر پاسـخ منفـي      ها طلـب  جاست كه بعضي  جالب اين . سهمي داشته باشند  
ها هم هستند كه سـاليان سـال    خيلي. كنند جا را ترك مي بشنوند با كلي بد و بيراه اين  

  .»نگار كه بايد تكاني به خود بدهنداست تحت پوشش قرار دارند و انگار نه ا

هاي ارزيابي عملكـرد     ترين جنبه  گران اين تحقيق، مشخص     فوق از نظر پژوهش    ة مقول 8
در . هـا پرداختـه شـد      اند كـه بـه آن      هاي بهزيستي و كميته امداد در شهر ساري بوده         سازمان

 هسته بـا عنـوان      هاي ذكرشده در قالب يك الگوي      ها، مقوله  بندي يافته  بخش برآيند با جمع   
 مورد بحـث و بررسـي       » امداد ةهاي بهزيستي و كميت    الگوي ارزيابي كيفي عملكرد سازمان    «

  .گيرند قرار مي
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 برآيند

بندي نظـري از دو رويكـرد        شناسي كيفي و زاويه    در اين مقاله تالش شد با اتخاذ روش       
 ةبهزيـستي و كميتـ    ار  ذشناختي و سازماني به ارزيابي عملكرد دو نهاد مهم و تأثيرگـ            جامعه

رو، از   از ايـن  . امداد در خصوص كاهش فقر در بين زنان سرپرست خـانوار پرداختـه شـود              
رسـان و    روش كيفي براي انجام عمليات تحقيـق اسـتفاده شـد و تعـدادي از افـراد اطـالع                  

 عميـق قـرار   ةگيري هدفمند ـ نظري مـورد مـصاحب    كارمندان هر دو سازمان با روش نمونه
  .نادي نيز مورد توجه قرار گرفتندهاي ميداني و اس ين، دادهچن گرفتند؛ هم

توان با   ها را صرفاً نمي    تحقيق حاضر با اين هدف دنبال شد كه ارزيابي عملكرد سازمان          
دسـت آمـده     رويكردهاي كمي و متعارف انجام داد، زيرا در بسياري موارد اعداد و ارقام به             

 و اثربخشي نيز    كارآييعالوه، مفاهيمي چون     ؛ به هاي عملي قرار دارند    در تناقض با واقعيت   
ل ئهـا در حـل مـسا       ن  ها نبوده و گوياي توانـايي آ       گر ارزيابي درست از سازمان     همواره بيان 

هاي اجتماعي يـا حمـايتي پرداختـه         نيست؛ مخصوصاً زماني كه به ارزيابي عملكرد سازمان       
ند ابعـاد و پيچيـدگي وضـعيت را         توا هاي متعارف نمي   سويه كمي و شيوه    شود، نگاه تك   مي

شناسي كيفي تالش كـرد وارد جهـان اجتمـاعي           پژوهش كنوني با تكيه بر روش     . نشان دهد 
ها و   محور به بازسازي واقعيت    گران درگير شده و از نگاه اميك و سوژه         واقعي افراد و كنش   

  . فقر بپردازدةهاي اين دو سازمان در حل مسئل برنامه
ها عنوان شـد، بـا اسـتفاده از روش تحليـل موضـوعي يـا                 افتهطور كه در بخش ي     همان

شده استخراج شدند كه هر كدام بـر         هاي كيفي گردآوري    عمده از داده   ةتماتيك هشت مقول  
البته، اين به معناي آن نيـست كـه         . بعد خاصي از عملكرد دو سازمان مذكور متمركز بودند        

 يادشده تلخـيص كـرد؛ بـا        ة هشت مقول  توان ارزيابي عملكرد آن دو سازمان را در قالب         مي
ين ابعـاد   تـر   مهـم تـوان    نظر از برخي موارد متعارف، اين هشت مقوله را مي          حال، صرف  اين

 كـاري نهادهـا،    پروبلماتيـك، مـوازي    تعـاريف    ةگان هاي هشت  مقوله. ارزيابي در نظر گرفت   
 ي سـاختاري تحركي، تلق رواج وابستگي و بي نگرش حمايتي، ةمدت، غلب  سازي كوتاه هدف
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گر آن بودند كـه دو   از فقر، نارسايي اعتبارات خرد، انبساط سازمان و رواج فرهنگ فقر بيان          
رو هـستند كـه      هاي مهم و متعددي روبـه      كم با چالش   سازمان بهزيستي و كميته امداد دست     

در مـدل موضـوعي زيـر       . براي ارتقاي عملكرد، ناگزير بايد اين مـوارد را در نظـر بگيرنـد             
هـاي   هاي فرهنگي، چالش هاي ساختاري، چالش گانه در چهار دسته چالش هاي هشت  مقوله

  .اند هاي مفهومي عنوان شده كنشي و چالش
 

 امداد در كاهش فقر زنان ةهاي بهزيستي و كميت هاي عملكردي سازمان مدل موضوعي چالش: 1مدل 
  سرپرست خانوار

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

هـاي مـورد     نوعي نقاط بحراني عملكرد سازمان    توان به    هاي چهارگانه را مي    اين چالش 
هـاي سـاختاري بـسيار       شود، بعـد چـالش     طور كه در مدل ديده مي      همان. مطالعه تلقي كرد  

چنانچـه  . با اين وجود، نبايد از اهميت ديگـر ابعـاد اغمـاض كـرد             . رسد  نظر مي   تر به  متنوع
هـاي   ر دهـيم، چـالش    هاي مورد نظر را مورد توجـه قـرا         بخواهيم اهميت يا اولويت چالش    

كه تعـاريف بـازنگري و اصـالح       ي برخوردار است، زيرا تا زماني     تر  بيشمفهومي از اهميت    

 
  

 هاي ساختاري چالش

 
 هاي كنشي چالش

 
 يهاي فرهنگ چالش

 
 هاي مفهومي چالش

الگوي ارزيابي
هاي عملكرد سازمان
 ةبهزيستي و كميت

 ادامد

  
 ـ رواج وابستگي و

 تحركي بي

 
ـ تعاريف پروبلماتيك

 
  گسترش فرهنگ فقر -

  حمايتينگرش ـ غلبه

 كاري نهادها  موازي-
  مدت  سازي كوتاه  هدف-

  ـ تلقي ساختاري از فقر
  رسايي اعتبارات خردـ نا

 ـ انبساط سازمان
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هـاي    بعد، چالش   ةدر مرحل . هدر رفته و اثرگذار نيستند     نشوند، منابع و عناصر زيرساختي به     
تنـگ  گيرند كه البته هر كدام با ديگري در ارتبـاط تنگا           فرهنگي، كنشي و ساختاري قرار مي     

  .قرار دارند
شود، نگاه اين پژوهش بـا نگـاه ديگـر مطالعـات             طور كه در بخش نتايج ديده مي       همان

 دارند تا حـد زيـادي     تأكيدهاي كمي و عددي      هاي آماري، استنباط   شده كه بر استدالل    انجام
شـناختي عملكـرد دو      اين مطالعه كوشيده است با روش كيفي ابعـاد آسـيب          . متفاوت است 

كور را در خصوص كاهش فقر زنـان سرپرسـت خـانوار بـه تـصوير كـشيده و                   سازمان مذ 
ابعاد مثبت و پيامدهاي اجتمـاعي ارزشـمند        كه    اينها را يادآوري كند، ضمن       هاي آن  كاستي

  .انگارد ها را نيز ناديده نمي آن
شـبه نيـست و مـستلزم انجـام           فقر يك اقدام يـك     ةلئدر مجموع بايد گفت كه حل مس      

بـه ايـن دليـل      . هاى مختلف اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى است       ه در بخش  اقدامات گسترد 
از ابعـاد مهـم     . هاى امروزى رفـاهى و فقرزدايـى باشـد         بايد راهنماى سياست  » نگرى آينده«

سياستى اين نگرش توجه به نيازهاى اساسى زنـان سرپرسـت خـانوار اسـت كـه بايـد در                    
كنند، قرار   تهديد مىتر بيشى كه فقرا را   اولويت اقدامات رفاهى دولت در مديريت مخاطرات      

نگريسته شود كه   » فعال«عالوه بر اين، به زنان سرپرست خانوار بايد به عنوان افرادى            . گيرد
عنوان موجودات منفعلى كه تنها بايد منتظر        شوند، نه به   بايد در فرآيند فقرزدايى شركت داده     
هـاى فقرزدايـى در كـشور     ياسـت تجربـه عملكـرد س   . دريافت خدمات رفاهى دولت باشند    

هـاى    خدمات به فقرا را در طرحةهاى فقرزدايى كه تنها ارائ حكايت از آن دارند كه سياست 
هاى فقرا براى مشاركت در فقرزدايى تـوجهى داشـته     اند، بدون آن كه به ظرفيت      خود داشته 

بـه زنـان    هـايى كـه پرداخـت ماهانـه          سياسـت . انـد  باشند، با موفقيت چنداني مواجه نشده     
هـاى   برنامـه . ها هـستند   هاى خود دارند، از جمله اين سياست       سرپرست خانوار را در برنامه    

هـاى   هاى زنان سرپرست خانوار، اعم از توانايى جـسمانى و توانـايى           فقرزدايى بايد ظرفيت  
هـا را در منـابع ايـن     آن) به عنوان مثال شـهر و روسـتا      (هاى محيطى    فنى و مادى و ظرفيت    



  ... امدادةهاي بهزيستي و كميت ازمانارزيابي كيفي عملكرد س
  
  

 

349  

هاى فقرزدايى به ميـزان زيـادى بـستگى بـه ميـزان              موفقيت برنامه . ها وارد كنند   يزىر برنامه
هـا و چـه در       هـاى نيازهـاى آن     ريزى و تعيين اولويـت     مشاركت زنان، چه در فرآيند برنامه     

  هـاى دولـت   اين اصل بر اين باور استوار اسـت كـه مـسئوليت   . ها دارد فرآيند اجراى برنامه  
يد با مسئوليت فردى زنـان سرپرسـت خـانوار تلفيـق شـود و ايـن       زدايى با  براى محروميت 
ــزاج تــضمين ــود هــاى محروميــت  موفقيــت برنامــهةكننــد امت ــين . زدايــى خواهــد ب همچن

هـاى اقتـصادى و    زنان سرپرست خانوار با هدف شركت در فرآيند فعاليـت   » توانمندسازى«
توانمندسـازى از   .اشـد هاى كلى فقرزدايى ب كسب مشاغل پايدار، بايد محور اصلى سياست

اشـتغال مـؤثرترين    . كنـد  هاى كاربردى، زنان را مهياى ورود به بازار كار مـى           طريق آموزش 
كسب .  فقرزدايى است به ويژه اگر اين اشتغال از پايدارى و ثبات الزم برخوردار باشد   ةشيو

. انـد  هاى متناسب است كه زنان از آن محـروم بـوده            اول نيازمند آموزش   ةشغل نيز در درج   
هـاى شـغلى     مهارت«هاى توانمندسازى زنان سرپرست خانوار بايد با هدف ارتقاى           آموزش

بـه عنـوان مثـال      . انجـام پـذيرد   » متناسب با نيازهاى بازار كار و نيز نيازهاى آتى اين بـازار           
ترى براى نيـروى كـار در    بافى احتماالً از تقاضاى كم    بافى و قالي   هايى همچون گليم   آموزش
هاى الزم براى خروج از وضـع فقـر          رخوردار خواهند بود و لذا امكان كسب توانايى       آينده ب 

با نگاهى به وضع تقاضاى بازار براى اين نيروى كار در           كه    اينكنند، به ويژه     را دشوارتر مى  
آيد كه حتى در زمان كنونى نيز يـك سرپرسـت خـانوار قـادر بـه                  زمان حاضر چنين بر مى    

بافى نباشد  دوزى و يا فرش ى خانواده خود از طريق اشتغال به گليم     هاى نيازها  تأمين حداقل 
هايى حتى درحال حاضر تنها به حفظ زنان سرپرست خـانوار در وضـعيت              و چنين آموزش  

در مقابـل بـا نگـاهى بـه نيازهـاى           . كننـد  نابسامان كنونى كمك كرده و فقر را بازتوليد مـى         
هـا آمـاده     هـايى كـه هـدف آن       رسد، آموزش  هاى مختلف به نظر مى     بازارهاى آتى در حوزه   

ها براى ورود به چنين بازارهايى است،  ويژه فرزندان آنه ساختن زنان سرپرست خانوار و ب   
فقر به سر   ها را قادر سازد تا در        ى براى كسب مشاغل پايدار و باثبات كه آن        تر  بيشتضمين  

  .آورد نبرند، فراهم مى
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حمايتى زنان سرپرست خانواري كه از توانايى    هاى    مهم ديگر اين است كه پوشش      ةنكت
 حمايـت،  ةجسمى براى كاركردن برخوردارند، بايد از نظر زمانى محدود باشـد و طـى دور     

اين نكته كه بهتر است . ها فراهم شود   هاى شغلى براى آن    هاى الزم براى كسب مهارت     اقدام
 ةنكتـ . د توانمندسازى است  گيرى آموزش دهيم تا ماهى بدهيم، ناظر به رويكر         به فقرا ماهي  

اى باشد كه منجر به انتقـال زنـان          هاى فقرزدايى بايد به گونه     گيرى برنامه  جهتكه    اينديگر  
يكى . هاى اجتماعى شود   داراى توانايى كاركردن از پوشش خدمات حمايتى به پوشش بيمه         

از . ستهاى دولت ا   هاى رفاهى است افزايش هزينه     از تهديدهاى اساسى كه متوجه سياست     
گذاران بايد ايجاد مشاغل پايدار بـراى آن دسـته از زنـان سرپرسـت                اين رو تالش سياست   

فراهم آوردن يك شـغل شايـسته       . خانواري باشد كه توانايى جسمانى براى كار كردن دارند        
اى  هـاى بيمـه    هاى حمـايتى بـه پوشـش       امكان انتقال زنان سرپرست خانواري را از پوشش       

 .آورد فراهم مى
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