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واکاوی سازوکارهای نظام حمایت اجتماعی
بر پایه رویکرد قابليت انسانی
وحید

محمودی7

استاد مدیریت مالی دانشگاه تهران
محمد ابویی اردکانی
دانشیار مدیریت دولتی دانشگاه تهران
مهنوش عبداهلل میالنی
دانشیار اقتصاد نظری دانشگاه عالمه طباطبائی
اسماعیل شعبانی
دانشجوی دکتری مدیریت توسعه دانشگاه تهران
(تاریخ دریافت - 69/11/1 :تاریخ پذیرش)69/4/03 :

چكيده
مبانی سیاستی ،اقدامات فقرزدایی و ساختار اجرایی نظام حمایتی ایران ،دچار نواقص عمده ای است .پژوهش
حاضرررر ها هدب یببیا سرررازو ارهای نظام حمایتی هرپایر رویبرد قاه یت و حبمرانی حمایت اجتماعی ،هر دنبال
پاسر هر ایا پرسرش اسرت ر هراسای ایا دو رویبرد ،ساختار و ماتوای سیاست ها ،هرنامر ها و ساختار اجرایی
نظام حمایتی چگونر هاید هاشرد هرای دسرتیاهی هر ایا م ا از اسداد سیاستی ،اسداد ع می و انتظارات نیدانان نظام
حمایتی ،شررواهد مزمج جمآ روری و ها اسررتااده از روت یا یت یا ،ممررامیا مرهوسر اسررتدرا .شرردند .یافتر ها
نشران دهدده ایا است ر یمر ز رویبرد قاه یت هر یغییر راهطر فقر و رشد ،سدجش فقر چددهُندی و خرو .فقرا از
وضنیت فقر است .همچدیا حبمرانی حمایت اجتماعی هر سر جزء سراحی هرنامر های یبپارچر فقرزدایی ،الزامات
اجرایی و ارزیاهی هرنامرها و ن ادها یا ید دارد.

واژگان کلیياد

نظام حمایتی.

ک کحمرایت اجتماعی ،رویبرد قاه یت ،حبمرانی حمایت اجتماعی ،یا یت یا ،پدجره واحد
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مقدمه ک
عدالت اجتماعی و رفآ فقر از جم ر ررمانهای انقالب اسالمی ایران هوده است .یدویا و
اجرای پدج هرنامر یوسنر ،اقدامات حدود  02ن اد دولتی و عمومی ج ت رفآ فقر ،صرب سامنر
درصدی از یولید ناخالص داخ ی و  ...در ایا راستا هوده است .در نتیجر ایا یداهیر ،هرچدد ه بود
در هرخی شاخصهای فقر و مارومیت نسبت هر اهتدای انقالب رخ داده استج ولی در وضنیت
دونی شاهد فقر خشا  5.5درصدی ( )Worldwide, 2016و فقر مط ق  10.21درصدی (عیدیان،
 )1231هستیا .همچدیا در شاخصهای ناهراهری نیز ضریب جیدی حدود  23درصد و س ا ده
درصد ثرویمددیریا هر ده درصد فقیریریا  12درصد است (مر ز رمار ایران) .همر ایا شواهد
نشان میدهد ر اقدامات فقرزدایی در ایا چ ار دهر ارا و اثرهدش نبوده است .سوال ایدجاست
ر دام میر رفاه و یامیا اجتماعی هر سور مستقیا ایا هدب و ررمان را هایستی ینقیب نماید.
هراسای «قانون ساختار نظام جامآ رفاه و یأمیا اجتماعی» ( ،)1232قانون هرنامر پدجا و ششا
یوسنر ،سدد سیاستی «نظام یامیا اجتماعی چددمیر شور» ،احبام دائمی هرنامرهای یوسنر و،...
وظیار فقرزدایی هرع ده میر حمایت اجتماعی از نظام یامیا اجتماعی چددمیر است .اما ایا میر
ها استی هایی هر شرح شبت  1مواجر است.
دامنه

•مشخص نبودن محدوده و تداخل با حوزه های دیگر
• مغفول ماندن از جایگاه محوری حمایت اجتماعی در تامین اجتماعی

سیاستگذاری

•هماهنگی بیرونی :عدم تببین رابطه رشد و فقر و محرومیت
•هماهنگی درونی :هماهنگ نبودن رویکردهای فقرزدائی در سیاست های حمایتی

ساختار اجرائی

•عدم شکل گیری نظام حمایتی
•نبود تقسیم کار و موازی کاری بین نهادهای این حوزه

منابع مالی

•نبود برنامه مالی هماهنگ در تخصیص و توزیع منابع حمایتی
•عدم کفایت کمکها و خدمات نظام حمایتی (عدم تناسب با نیازها)

پوشش

• نبود معیارها و سازوکارهای دقیق برای شناسایی و پوشش نیازمندان
• پوشش نیافتن بخش چشمگیری از جمعیت نیازمند واجد شرایط

شبت  -1خالءها و نارساییهای وضآ موجود نظام حمایتی.
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روندهایی همچون پیرشدن جمنیت ،1افزایش ینداد زنان سرپرست خانوار ،0افزایش نرخ
رسیبپذیری 2و مسائت زیستمایطی ،4موید فقر و رسیبپذیری فزایدده است ر سازو ارهای
موجود یوان مقاه ر ها رن را ندارد (گرجیپور.)34 :1235 ،
هداهرایا نظام حمایتی ها مسائت متنددی از مباحث سیاستگذاری گرفتر یا مباحث ساختاری و
اجرایی مواجر است و یا خواهد شد .مسئ ر اول سیاستگذاری ،درک و یا یت ناقص از پدیده
فقر و رسیب پذیری است .در ایران هماندد شورهای درحال یوسنر ،یک هُندی دانستا فقر
(پاییا هودن دررمد) سبب شده است ر نظام حمایتی یصویر درستی از ایا پدیده نداشتر و
سیاستها و هرنامرهای فقرزدایی نا اررمدی را شبت دهد (یوسای و همباران.)022 :1234 ،
دوم مرهوط هر راهطر رشد و فقر است .نگاه حا ا ،یأمیا هر واسطر رشد 5هرای فقرزدایی هوده
است (هماندد شورهای درحال یوسنر ( ))Drèze & Sen, 1991: 21ر در عمت نیز الگوی رشد
هَند از انقالب اسالمی ،فقرزدا نبوده است .نقیصر سیاستی درک نادرست از فقر است ،زیرا فقر
هر عدوان ماصولی از یک فرریدد درنظر گرفتر نمیشود و هداهرایا نمییوان صرفاً ها یا ید هر
حمایت در یک هُند ،مصرب یا دررمد خانوار ،انتظار داشت ر فقر اهش یاهد .هر عبارت دیگر
راهطر رشد و فقر راهطر یک هر یک و مستقیا نیستج ه بر عوامت متنددی هماندد چگونگی یوزیآ
دررمد ،نوع فقر و مداومت در هرنامرهای یوانمددسازی در ایا میان یأثیرگذار است.
هزرگتریا مسئ ر ساختاری نظام حمایتی نیز نبود یبپارچگی و انسجام میان مداهآ ،امبانات،
ن ادها و دیگر پتانسیت های موجود ج ت مقاه ر ها فقر فزایدده و پایدار است .ناوه یبامت نظام
حمایتی هرگونرای هوده است ر ن ادهای متندد ها مأموریتهای جداگانر و ناموزون ،ساختار
اجرایی رن را شبت دادهاند .ن ادهای اجرایی نظیر میتر امداد امام خمیدی ،سازمان ه زیستی،
هدگاههای خیریر و  ،...هر دام سرحها و چارچوبهای اری جداگانرای دارند و ها رویبردهای
مداصرهر خودشان ،اقدام هر فقرزدایی و حمایت از فقرا می ددد ر هدررفت مداهآ و یأثیر ا هر
میزان فقر را سبب شده است .هرنامرهای نقدی یا امیی هدون شرط ،متداولیریا مبانیزم حمایتی
است ر در غیاب یوانافزایی ،خرو .افراد و خانوارها از فقر را ماقق نمیسازد و سبب واهستگی
هیشتر رن ا هر نظام حمایتی شده است .هایوجر هر روندهای فقر و مارومیت ،یغییرات ساختاری

 -1درحال حاضرر حدود  3.2درصد از جمنیت شور ها رشد  2.4درصد در دهر اخیر (مر ز رمار ایران) و مطاهق پیش هیدی یا
سرال  14.4 ،0222و یا سرال  21.0 ،0252درصرد از جمنیت شور ( )United Nations, 2015: 123را جمنیت سالمدد
یشبیت میدهد.
 -0در حال حاضرر  10.5درصرد از جمنیت شور را زنان سرپرست خانوار یشبیت می دهدد ها  20درصد رشد نسبت هر سال
 32ر عمدیاً متن ق هر دو دهک پاییا (حدود  42درصد) هوده و میانر سدی رنها روند اهشی دارد (مر ز رمار ایران).
 -2افزایش نرخ خود شری ،مصرب مواد مددر ،مصرب البت ،یغییرات الگوی ازدوا ،.جرائا اجتماعی ،ود ان ار و ود ان
خیاهانی و ...
 -4ماندد خشبسالی و هاران رب

5- Growth-Mediated Security
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همچون یبپارچگی ن ادها و خدمات در قالب هرنامرهای م ی حمایتی ،یوانمددسازی فقرا و
پیشگیری از هروز ،از م متریا اقدامات سیاستی در حوزه حمایت است.
ماورهای مورد هاث درخصوص مسائت سیاستی نظام حمایتی ،موضوع ایا پژوهش است.
در وجر سیاستگذاری ،یغییر نگاه از مبدای هزیدرای هر سرمایرگذاری ،ج ت منرفی حوزه حمایت
هر عدوان ماور رشد و در وجر اجرایی ،نیز انسجام و یبپارچگی نظام حمایتی ها رویبرد
یوانمددسازی و یأ ید هر نقش فنال انسانها در جامنر (جامنر رفاهی) هرای رهایی از فقر و
مارومیت ،پیگیری میشود .ازایارو ایا پژوهش ها هدب اریقای فرریدد سیاستگذاری و ساختار
اجرایی نظام حمایتی هر دنبال پاس هر ایا پرسش است ر رویبرد قاه یت و حبمرانی حمایت
اجتماعی ،چر ماتوای سیاستی و چر ساختار اجرایی را هرای نظام حمایتی ارائر می دد در ایا
راستا اهتدا مبانی نظری و حبمرانی حمایت اجتماعی مرور و رویبرد قاه یت و وجر افتراق رن
ها نظریرهای رقیب موردهاث قرار میگیرد و جمآهددی نظری صورت میگیرد .سپس ج ت
یرسیا وضنیت موجود نظام حمایتی ،اسداد سیاستی و اقدامات موجود یا یت میشوند .در ادامر
ج ت دستیاهی هر راهبارهای جایگزیا سیاستی و اجرایی نظام حمایتی ها استااده از روت مرور
ادهیات یا ماور ،اسداد ع می مریبط ها رویبرد قاه یت و حبمرانی حمایت اجتماعی هررسی و
یا یت میشوند و درن ایت یافترهای حاصت مورد هاث و نتیجرگیری قرار میگیرد .ارزتافزایی
ایا مقالر ،ارائر شواهدی از ماتوای نظری و اقدامات یجرهی در یأیید نقش اثرهدش رویبرد
قاه یت هرعدوان دیدمانی جدید و حبمرانی حمایت اجتماعی هر عدوان اهزار اجرایی هرای دستیاهی
هر اهداب حوزه حمایتی است.

پيشينهکنظر ک ک
حمنیتکاجتمنعی ک
حمایت اجتماعی هر عدوان جزء غیرمشار تی نظام یأمیا یا حااظت اجتماعی ،اهش یا
ریشر ا ردن فقر و مارومیت را هدب خود قرار داده است .ریشر ا ردن فقر از هزرگتریا
چالشها در قرن  01است .رشد هرنامرهای انتقال ضدفقر در شورهای درحال یوسنر هرخالب
رنچر ر دولتهای رفاه ها رویبرد رفاهگرایی ( )Barry, 1990: 503ینقیب ردهاند ،مبیا یغییر
رویبرد در اهش یا ریشر ا ردن فقر است ( .)Barrientos, 2013: 14پیدایش نظامهای
حااظت اجتماعی ها سر وجر حمایت اجتماعی ،هیمرهای اجتماعی و سیاستهای هازار ار فنال
نیز در ایا راستا هوده است ( )Barrientos, 2013: 12ر پارادایا فنالسازی 1در حوزه سیاست
1- Activation
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اجتماعی هر رن ا حا ا است .ایده اص ی هرای شورهای درحال یوسنر ایجاد جامنر فنال  1در
مقاهت ما وم مدانت دولت رفاه است ر در دومی ،حق استااده از امها و خدمات در قوانیا
مدنی یممیا گردیده است( .)Daigneault, 2014: 3–4هدیاصورت سیاستها و سازو ارهای
حااظت اجتماعی در شورهای درحال یوسنر متااوت ها یرییبات دولت رفاه در شورهای
یوسنر یافتر خواهد هود .سر سطح حمایت اجتماعی یوصیر شده یوسط هانک ج انی هرای
شورهای در حال یوسنر در شبت  0ارائر شده است.
میر سیاستگذاری:

میر حبمرانی:

سطح الن :سیاستی

قوانیا و مقررات و سیاست های حمایت اجتماعی

سطح میانی :منماری

هرنامر ها و قواعد ،الزامات اجرایی ،دترل و ارزیاهی

سطح خرد :پیاده سازی
میر اجرایی:

چرخر اجرایی هرنامر ها ،رویر های اجرایی و اریباسات میان هازیگران

شبت  -0میرهای نظام حمایت اجتماعی (.)Bassett, et.al, 2012: 9

در میر اول ،سیاستهای حمایتی و ناوه دستیاهی هر ایا سیاستها مطرح میشود .ایا
سیاست ها هایوجر هر مشدصات اقتصادی و اجتماعی شورهای درحال یوسنر در قالب دو
استرایژی یأمیا هر واسطر رشد 0و یامیا هر واسطر حمایت 2مطرح میگردند ( Drèze & Sen,
 .)1991: 21در استرایژی اول سیاستهای حمایتی متداول وجود دارند ر در قالب یورهای
امدیت اجتماعی ،4حداقت منات را از سریق مستمری یا مزایای ش روندی ارائر میدهدد
( .)Marriott & Gooding, 2007: 8اهتدا سیاستهای اقتصادی همچون اهرمهای پولی و مالی،
اشتغال ،مبادمت یجاری و انتقال یبدولوژی ج ت ایجاد رشد اقتصادی هام و ازدیاد دررمد سرانر
هر ار گرفتر میشوندج سپس سیاستهای حمایتی ها هازیوزیآ دستاوردهای رشد ،اهش فقر و
مارومیت را هدب قرار میدهدد .سیاستهای اقتصادی هرچدد هرسور غیرمستقیا مدجر هر اهش
فقر میشوند ،ولی حااظت یا حمایت اجتماعی نامیده نمیشوند ،چرا ر هدفشان اهش مستقیا
فقر نیست ( .)Handayani & Burkley, 2009: xxi,xxiiاسترایژی دوم در حمایت عمومی
گسترده نقش دارد ر سیاستهای حمایت اجتماعی را هدون انتظار هرای دستیاهی هر نرخهای
1- Active Society
2- Growth-Mediated Security
3- Support-led Security
4- Social Safty Net
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هامی رشد و ایجاد یاول در ثروت عمومی ،ج ت حذب فقر و مارومیت هر جریان میاندازد
( .)Drèze & Sen, 1991: 22ازایارو حمایت اجتماعی ها گذار از هستر نجات هرای فقرا ،نوعی
سرمایرگذاری هرای یوسنر سرمایر انسانی در ریدده و نیز اهزاری هرای اهش وقوع فقر و
رسیبپذیری ماسوب میشود ( .)Handayani & Burkley, 2009: xدر سطح میانی ،حبمرانی
حمایت اجتماعی هر عدوان مدطق مداخالت حمایتی ج ت اریقای پوشش جمنیت در فقر ،ارائر
خدمات ها یایت و دستیاهی هر هدب یوسنر انسانی ر ها اهش خطا ،یق ب و فساد در یرییبات
ساختاری همراه است ،ینریف میشود ( .)Giannozzi & Khan, 2011: 10–11اجزای سر گانر
حبمرانی حمایت اجتماعی در شبت  2رورده شده است.

برنامههای حمایتی:
انتخاب برنامههای ضدفقر
و قواعد و شیوههای
یکپارچهسازی آنها

ارزیابی و کنترل
برنامهها :پایش
برنامهها و نهادها و
نظارتهای عالی و
شخص ثالث

الزامات پیادهسازی برنامهها:
گامهای اجرایی ،تقسیم کار و
نیازمندیهای اطالعاتی

شبت  -2اجزای حبمرانی حمایت اجتماعی (.)Bassett, et.al, 2012: 9

هرنامرهای حمایتی می یواندد شرسی(الگوهای رفتاری منیا) یا غیرشرسی ،فراگیر یا هدفمدد
ها رزمون وسآ/یقریب وسآ ،خانوادهماور یا فردماور ،هستر یا هاز و موقت یا نامادود هاشدد.
قواعد حا ا هر رن ا نیز شامت ینییا منیارهای استاقاق ،روتهای هدفگیری ،منیارهای ینییا
سطح مزایا ،شروط و مسئولیت های متقاهت و منیارهای خرو .است .گامهای اجرایی هرنامرها
هر شرح شبت زیر است .روتهای هدفگیری شامت دو نوع استرایژی مستقیا شامت هدفگیری
هراسای رزمون وسآ ،رزمون یقریب وسآ ،سبقرای و جغرافیایی و استرایژی غیرمستقیا ر شامت
روتهای خودانتداهی و هدبگیری اجتماعماور است (.)Coady, et.al, 2004: 46–47
شناسایی و
هدفگیری

ثبت نام و
درخواست

انتخاب

ارائه مزایا
(پرداخت/
خدمت)

پایش

خروج

شبت  -4گامهای انتداب در استرایژی مستقیا حمایت اجتماعی (.)Barrientos, 2013: 137
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در گام انتداب ممبا است دو نوع خطای نوع اول ر مریبط ها انتداب نشدن خانوارهای
فقیر و خطای نوع دوم ر مریبط ها انتداب شدن خانوارهای غیرفقیر است ،رخ دهد
( .)Barrientos, 2013: 133ارزیاهی هرنامرها هرمبدای اثرشان هر فقر و ناهراهری (یأثیر هر
شاخصهایی نظیر شباب فقر و مرهآ شباب فقر) ،مصرب (هرعدوان مثال مصرب مواد غذایی)،
ظرفیت مولد (یوسنر انسانی و افزایش ه رهوری مشار ت دددگان هرمدظور اهش احتمال وقوع
فقر در ه ددمدت) ،عرضر نیروی ار (نرخ مشار ت نیروی ار واجد شرایط و هرسور ضمدی
اهش ار ود ان و ه بود در یاصیت رنان) و اثرات ه ددمدت انتقامت (ماندد یأثیر هر عم برد
یاصی ی یا دررمد ریدده فرزندان ،مصرب غذایی ریدده و دارایی مولد) سدجیده میشود
( .)Barrientos, 2013: 146–7در میر پیادهسازی ،ایجاد هماهدگی عمودی (هماهدگی هیا سطوح
متااوت دولت ،ج ت اسمیدان از اثرهدشی و عدالت در اجرا) ،هماهدگی افقی (اسمیدان از
یشریکمساعی میان ن ادهای اجرایی ،اجرای یبپارچر هرنامرهای اهش فقر در سطح ما ی و
اهش هزیدرهای اداری) و استاندارد نمودن مزایا و خدمات هرای خانوارها از اهمیت هرخوردار
است (.)Barrientos, 2013: 142
رویكردکقنبیيت ک
رمارییاسا در اوایت دهر  1332ما وم قاه یت را مطرح رد .یالتهای سا و همبارانش در
هسط ،ما ومسازی و یبییا مصادیق دیدگاه قاه یت ،یاولی شگرب در ادهیات اقتصادی،
هرخصوص در اقتصاد یوسنر و اقتصاد رفاه هر وجود رورده است ( Kuklys & Robeyns, 2004:
 .)18ایا دیدگاه زاویر دید را از عدصر «دررمد» هر عدصر «قاه یت» یغییر داده است ( Wagle,
 .)2009: 509هرسوری ر از ایارویبرد هرعدوان پارادایا جدیدی از یوسنر و یوسنر انسانی یاد
ردهاند ( .)Alkire, 2003: 9سا ایا سؤال را مطرح می دد ر متغیر انونی موردنظر در یا یتها
چر هاید هاشد و شیوه هرخورد ها ایا متغیر هاید چگونر هاشد وی ها انتقاد از سایر سدگیا عدصری
هر نام دررمد هر جدبرها و موضوعات اقتصادی ،نشان داده است ر نگاه مادود و اهزاری دررمد
ماوری در یا یتهای اقتصادی ،م ایریا ع ت عدم یوفیق هرنامرهای یوسنر و سیاستهای
اجتماعی منطوب هر فقر و ناهراهری هوده است (سا .)1235 ،هدیامدظور «قاه یت» را هرعدوان
متغیر انونی در یا یتها وارد نمود .در ینریای ساده ،قاه یت عبارت است از وجود شرایطی ر
گزیدرهای مدت ای را هرای انتداب ردن پیشروی انسان قرار دهد( Kuklys & Robeyns, 2004:
 .)2انسانی ر قاه یت ندارد رسیبپذیر است و هر دلیت نایوانی ،نمییواند از وضنیت موجود
خود خار .شودج وضنیتی ر ناگزیر و خار .از حیطر اختیار اوست .سا منتقد است ر
ارزیاهیها و سیاستها هاید متمر ز هر روی هودن و شدن افراد ،هر روی یایت زندگی رنها و
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در از هیا هردن موانآ در زندگیشان هاشدج هرسوری ر رنها رزادی هیشتری را در زندگی احسای
ددد .هداهرایا یا یت یدی رویبرد قاه یت ،ایجاد یمایز هیا اهزار و اهداب ه روزی 1است،
هرسوری ر سیاستها را هرمبدای یأثیرشان هر قاه یتهای افراد ارزیاهی می دد ( Robeyns, 2005:
 .)95–6رویبرد قاه یت ،ها پدج مؤلار هر شرح شبت زیر یشریح میشود و ارهرد رنها در
سیاستگذاری حمایت اجتماعی موردهاث قرار میگیرد.
مجموعه قابلیت

کاالها
عوامل تبدیل

کارکردها
عاملیت/انتخاب

شبت  -5پدج مؤلار ساختاری رویبرد قاه یت (.)Goerne, 2010: 7

کاالها :شامت مداهنی ماندد پول ،ماصومت مادی ،م ارتها و رفتارهای پایدار هستدد .رویر
متداول هرای ینییا میزان فقر و مارومیت افراد ،یم ک و عدم یم ک ایا امها است .رویبرد
قاه یت چدیا ارز یاهی را در سطح فردی و مبتدی هر ید ا یم ک امها موردانتقاد قرار میدهد و
هر اندازهگیری ار ردها هرجای امها یأ ید دارد ( .)Goerne, 2010: 7در واقآ هدب نظام
حمایتی هرای خرو .افراد از فقر ،ید ا واهستر هر مداهآ در دستری رن ا نیست ( & Baldascino
.)Mosca, 2016: 885
کارکردها :شامت چیزی هستدد ر افراد انجام میدهدد و یا مییواندد هاشدد .افراد هایوجر هر
ویژگی های شدصیتی ،اجتماعی و مایطی اساساً ها یبدیگر یااوت دارند و هدیاصورت
نیازمددهای متااویی هرحسب دسترسی می و یای هر امها هرای دستیاهی هر ار ردهای
یبسان دارند .ار ردها فنالیتهای هاارزشی هستدد ر رفاه افراد را یأمیا می ددد– ماندد سالمت،
امدیت ،یاصیت و شغت مداسب .ار ردها ممبا است اهتدایی (یغذیر مداسب ،هاسواد هودن،
پوشش مداسب) و یا پیچیده هاشدد (یوانایی هازی در یک نمایشدامر درام) ( Alkire & Deneulin,
.)1995: 8
قابلیتها :شامت گزیدرهای قاهت یاقق و فرصتهای پیشروی افراد هستدد ،رنچر رن ا در
حال حاضر مییواندد و در ریدده میهایست انجام دهدد ( .)Goerne, 2010: 7–8ار ردها
زیرمجموعرای از قاه یتها استج هدیایرییب ر قاه یتها پتانسیتهای هالقوهای هرای افراد در
دستیاهی هر ار ردها هستدد ( )Sen, 1999: 89و ازایارو احتمامت حقیقی ماسوب میشوند
ر افراد ها رن ا مواجر میشود (.)Sen, 2002: 481
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( Sen, 1993:

فاکتورهای تبدیل :یر یبی از شرایط اجتماعی ،مایطی و فردی هر فرد است
 .)41یک ام (دوچرخر) اگر ها زیرساخت مرهوسر همراه شود (وجود مسیر دوچرخرسواری)
مییواند ماید (دستیاهی هر قاه یت و ار رد) واقآ شود .ایدبر چگونر ویژگیهای م اریی و
شدصیتی همچون هوت و من ولیت مییواندد یبدیت هر ار رد شوند ،واهستر هر مجموعرای از
یرییبات ن ادی است .فا تورهای یبدیت ،یوضیحدهدده یاثیر عوامت اجتماعی ،مایطی و فردی هر
چگونگی یبدیت هر ام هر ار رد است (.)Goerne, 2010: 8
انتخاب/عاملیت  :شامت شرایطی ر یات رن افراد قادرند (و یا قادر ندواهدد هود) هر روی
امهای خود سرمایرگذاری ددد ( .)Goerne, 2010: 8عام یت ،ناظر هر مادودیتهای داخ ی
هوده و یوضیحدهدده یمایت ا افراد هرای دستیاهی هر ار ردهای قطنی ( Nussbaum, 2001:
 )83و همچدیا یدزل انتظارات افراد هرواسطر مادودیت و فشارهای زندگی رنان میهاشد
( .)Goerne, 2010: 8هرمبدای مدل ما ومی رویبرد قاه یتج میزان دررمد ،ماصومت ،امهای
مادی و دارایی نمییواند مالک ینییا رفاه هاشد .ه بر میزان دررمد و دسترسی هر امها رخریا
هُند است و زمانی ارزشمدد هستدد ر هر خواست فرد هاشدد .افراد هرسور نایی متااوت هوده و
درنتیجر ،یوانمددی افراد در یبدیت امها هر قاه یتها و ار ردها نیز متااوت خواهد هود
( .)Saleeby, 2007: 221البتر گذر از مبانی پایر اسالعایی ساده دررمدی هر مبانی پیچیده ار رد
و قاه یت ،ماننی در استااده از روتها و یبدیکهای ارزیاهی نیست ( Baldascino & Mosca,
 .)2016: 886رویبرد قاه یت در چارچوب خود یااوت انسانی را در مر ز قرار داده است و
یصویر دقیقیری از اهناد فقر ارائر میدهد .هرعالوه ،در یوصیف فا تورهایی ر هر یبدیت
ماصومت هر قاه یتها و ار ردها یأثیر میگذارند ،رویبرد قاه یت ف ا ه تری از شرایط مایطی،
فردی و یوانایی شداسایی مداخالت هالقوه هرای یوسنر قاه یت فراها رورده است.

چنرچوبکنظر ک
پرا ددگی درخصوص موضوع حمایت اجتماعی هرواسطر مبایب و دیدگاههای متااوت و
همچدیا ویژگیهای سیاسی ،اقتصادی ،اجتماعی و فرهدگی شورها امری مس ا است .در هرخی،
سیاستهای اجتماعی هدون سیاست اهش فقر (ها ماوریت رویبرد اجماع واشدگتدی) ،اهش
فقر را فررورده فرعی رشد اقتصادی ،و انتقامت مستقیا هر فقرا را ضد رشد و در نتیجر نا اررمد
در اهش فقر میداندد ( .)Barrientos, 2013: 17هرخی دیگر ها یمر ز هر سیاستهای ضدفقر،
میر حمایتی را در دار میر هیمرای ،جزئی از سیستا یأمیا یا حااظت اجتماعی ماسوب می ددد
( .)Drèze & Sen, 1991: 21در ایا دیدگاهها ،وجود نرخهای رشد اقتصادی هام و یأمیا خدمات
پایر ،یبمیت ددده جریان فقرزدایی است .اما در دیدگاه قاه یت وجود ایا مقدمات هرچدد هرای
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فقرزدایی مزم است ،ولی افی نیست ( .)Alkire, 2005: 117سر وجر یا ی ی ایا رویبرد در
ایا پژوهش مبدا قرار گرفتر است .ندست یا ی ی است ر درخصوص راهطر فقر و رشد ارائر
می دد .هرزعا ایا رویبرد فقر و ناهراهری از رن روست ر فقرا یوان خرو .از وضنیت فقر را
ندارند و نمییواندد س ا خود را از عواید رشد دریافت ددد .هداهرایا اگر فرصتهای پیشرو
عادمنر یوزیآ شده هاشد و قاه یتهای فردی نیز رشد یافتر هاشدد ،ریشرهای ایجاد فقر اساساً از
هیا خواهد رفت .فقرا اگر سالایر ،هاسوادیر و دارای یغذیر ه تر هاشدد ،سبب مشار ت هیشتر در
فنالیتهای اقتصادی ،اهش نرخ مارومیت رن ا و افزایش فنالیت و ه رهوری هامیر رن ا میشود.
هداهرایا راهطرای دوسرفر هیا رشد و فقر هرقرار است ر نظامهای حمایتی هایستی رن را یدظیا
نمایدد .دومیا وجر یا ی ی ،سدجش فقر و شداسایی فقرا است .در دیدگاههای متنارب ،فقر افراد،
خانوار یا جوامآ هراسای مداهآ دردستری رن ا ماندد دررمد ،مورد ارزیاهی قرار میگیرد (نظیر
یساویگرایان ،قراردادگرایان و مط وهیتگرایان)ج ولی در دیدگاه قاه یت ،سدجش فقر و شداسایی
فقرا هراسای پایر اسالعایی قاه یت صورت میگیرد ر چددهُندی هوده و رسیبپذیری افراد را
در سول زمان مورد سدجش قرار میدهد .در ایا دیدگاه ،فقیر سی است ر قدرت(حق) انتداب
ندارد و هداهرایا یوان خرو .از فقر را ندارد و هرایا مبدا ماتوای سیاستها و هرنامرهای فقرزدایی
هایستی مورد هازنگری قرار گیرد .سومیا وجر یا ی ی ،ارائر یرییبایی هرای نظام حمایتی است ر
خرو .فقرا از وضنیت فقر را ها یأ ید هر یوانمددسازی و درنظرگرفتا نقش عام یت و انتداب
رن ا درنظر میگیرد .در دیدگاههای متنارب ،خرو .افراد از فقر ها ارائر مزایای نقدی یا امیی
مس ا پدداشتر میشود .اما در رویبرد قاه یت ،ارائر پول یا امهای حمایتی هر خودی خود سبب
یغییر در فقر خانوارها نمیشود ،ه بر ارائر مزایا متداسب ها ویژگیهای فردی و مایطی ،درنظر
گرفتا ار ردی ر ایا مزایا هرای فقرا درپی دارد و همچدیا شروسی ر مسئولیتهای متقاهت
در راستای دستیاهی هر ار ردها را ینریف دد ،خرو .افراد از فقر را رقا خواهد زد .هداهرایا
یرییبات خرو .فقرا از وضنیت فقر ها استااده از اجزاء رویبرد قاه یت و اریباسات میان رن ا قاهت
ارائر است .همچدیا ساختار حبمرانی حمایت اجتماعی شامت هرنامرها و قواعد رن ا ،الزامات
پیادهسازی و ارزیاهی هرنامرها ج ت عم یایی نمودن ایا یرییبات ارهردپذیر است.

روششننسیکپژوهش ک
پژوهش حاضر از نظر هدب ارهردی و از نظر نوع دادهها ،جزو پژوهشهای یای ماسوب
میشود .ج ت یجزیر و یا یت دادهها ،از یا یت ماتوای مبتدی هر روت مرور ادهیات یِاماور
رسول ( )0210استااده شده است .در ایا روت ،پژوهشگر از اسداد ،ادهیات پژوهشی و نظرات
خبرگان هرای شداسایی یِاها و سپس الگوی اریباسی میان یِاها در زمیدر هدب پژوهش خود
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استااده می دد .پس از گردروری اسداد و ادهیات از مأخذ و پایگاههای اسالعایی مدت ف و
هرگزاری مصاحبرها ،یِاها هررسی و استدرا .و ها شف راهطر رنها ،الگوها یا دسترهددیهایی
ارائر میشود (اصغری صارم و همباران .)131 :1235 ،مطاهق ها الگوی سر جانبر گرایی حبمرانی
حمایت اجتماعی ،هرای شداخت و رسیب شداسی وضنیت موجود مصاحبر ها سیاستگذاران
(مناونت رفاه و سازمان هرنامر و هودجر) ،مجریان ( میتر امداد ،سازمان ه زیستی و چدد ن اد
خیریر) و افراد یات پوشش نظام حمایتی هرگزار گردید .مصاحبر شوندگان از دو گروه اول ها
روت نمونر گیری هدفمدد از نوع گ ولر هرفی و از گروه سوم ها روت س میر ای انتداب شدند.
مطاهق ها هدب پژوهش دو دستر اسالعات جمآروری و یا یت شده است .دستر اول ،اسداد
سیاستی حوزه حمایتی در ایران و همچدیا مصاحبر نیمر ساختاریافتر ها ارگزاران حوزه حمایتی
( 14مصاحبر) هرای یرسیا خط فبری ،نوع نگاه و شیوههای اجرایی در وضنیت موجود و دستر
دوم ،ادهیات نظری ،اقدامات اجرایی و دری رموخترهای حبمرانی حمایت اجتماعی و رویبرد
قاه یت میهاشد .در هدش اول یر اسداد سیاستی یا پایان رنرماه  50( 1231سدد) و در هدش
دوم ها جستجو در پایگاههای اسالعات ع می و سایتهای ن ادهای مرجآ ،از سریق یدواژههایی
نظیر حمایت اجتماعی ،حبمرانی حمایت اجتماعی ،حااظت اجتماعی و رویبرد قاه یت (32
سدد) اسالعات موردنیاز جمآروری گردید (جدول .)1
جدول  -1ینداد اسداد سیاستی و ع می موردهررسی و فراوانی رنها
هدش اول :یرسیا وضنیت موجود نظام حمایت اجتماعی در ایران
قوانیا اساسیج هرنامر اول یا ششا یوسنرج قانون احبام دائمی هرنامرهای یوسنر شورج هدفمدد ردن
یارانرهاج ساختار نظام جامآ رفاه و یأمیا اجتماعیج جامآ حمایت از حقوق من ومنج حمایت از ود ان
قوانیا ()10

و نوجوانانج حمایت از ود ان و نوجوانان هیسرپرست و هدسرپرستج یأمیا زنان و ود ان
هیسرپرستج حمایت خانوادهج هیمر همگانی خدمات درمانی شورج ساماندهی و حمایت از یولید و
عرضر مسباج حمایت از یوسنر و ایجاد اشتغال پایدار در مداسق روستایی و عشایری
رییانامرهای چتر ایمدی رفاه اجتماعیج سدد اهش فقر و هدفمدد ردن یارانرهاج پیشنویس سدد
حمایت اجتماعی از زنانج رییانامر اجرایی قانون حمایت از ود ان و نوجوانان هیسرپرست و

رییانامر ()11

هدسرپرستج رئیانامرهای اجرائی قانون جامآ حمایت از حقوق من ومنج رییانامر اجرایی هدد الف ماده
 130قانون هرنامر سوم یوسنر و هدد ط ماده  30قانون هرنامر چ ارمج رییانامر اجرایی قانون حمایت
خانوادهج مدشور حقوق سالمددیج میار حمایت از حقوق سالمددانج رییانامر نظام هماهدﮓ اجرای
سرح ارورزی دانشرموختگان دانشگاهی
هرنامر یوسنر اشتغال و اهش هیباریج سرح جامآ مسباج سرح ارورزیج سرح جامآ یوانمددسازی و

هرنامرها ()15

حمایت از حقوق زنانج هرنامر یوسنر شاورزیج سرح جامآ یوانمددسازی زنان سرپرست خانوارج هرنامر
م ی یوانمددسازی اجتماعماورج هرنامر هیمر اجتماعی روستاییانج هرنامرهای اجرایی مدیریت و
خشبسالیج سرح سبد امیی خانوارج سرح یک وعده غذای گرم هر ود ان  2-1سال روستام دهاج
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سرح سبد غذایی هر ود ان زیر  1سال نیازمددج سرح مسبا اجتماعیج سرح پوشش هیمر سالمت
همگانی و اجباری رایگانج سرح حمایت غذایی خانوار
مصاحبر ها ارگزاران و مجریان امور حمایتی ( 14مصاحبر)

اقدامات ( 14مورد)

هدش دوم :دستیاهی هر ممامیا حبمرانی حمایت اجتماعی و رویبرد قاه یت
Proquest

 5مقالر

Sciencedirect

 3مقالر

Emeraldinsight

 3مقالر

Tandfonline

 15مقالر

Springer

 3مقالر و  1تاب

Sagepub

 10مقالر

Cambridge

 1مقالر و  1تاب

Wiley

 12مقالر

UNDP

 5گزارت

UN

 2گزارت

دیگر پایگاهها

 3مقالر و  1تاب

پس از جمآروری اسالعات ،هرمدظور ظ ور درونمایرها ،یا یت ماتوای اسداد ها استااده از
نرمافزار  MAXQDAانجام شد.

ینفتههن کپژوهش
در اهتدا یا یت ماتوای اسداد سیاستی و مرور و هازهیدی متندد دهای مستدر .انجام شد و
درن ایت  122د در نیت  0درونمایر ها فراوانی ت  453د حاصت گردید (جدول .)0
جدول  -0یاها و دهای حاصت از یا یت اسداد سیاستی حوزه حمایتی ایران
یاهای
اص ی
ساختار
نظام یأمیا
اجتماعی

دهای مستدر.
یأمیا اجتماعی حق همر افراد شور /دولت متولی یأمیا رفاه /مشار ت دولت ها هدشهای غیردولتی/
مشار ت مالی مکهای داوس بانر /ماوریت میر هیمر در نظام یأمیا اجتماعی /امور سیاستگذاری-ارزیاهی و
یوزیآ مداهآ هرصورت متمر ز /امور اجرایی و ارگزاری هرصورت غیرمتمر ز /رویبرد اایت در یأمیا
حداقت نیازهای اساسی

واکاوی سازوکارهای نظام حمایت اجتماعی بر پایه رویکرد قابلیت انسانی
یاهای
اص ی
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دهای مستدر.
پیشگیری از هروز فقر /پیشگیری از رسیبهای اجتماعی /دسترسی همر افراد جامنر هر حداقت نیازهای اساسی /رفآ
یبنیمات ناروا و امبانات عادمنر هرای همر /مشار ت رگاهانر و فنال /ه بود یایت زندگی /مبارزه ها فساد اخالقی /یرویج

اهداب نظام
رفاه و
حمایت
اجتماعی

م اجرت منبوی و اهش و رفآ حاشیرنشیدی /اهش و رفآ منمت سالق /اهش و رفآ اعتیاد /افزایش رگاهی عمومی/
حاظ و اریقای سرمایر اجتماعی /افزایش ضریب ایمدی و اهش خطرات ناهاروری جامنر /اهش رسیبهای ناشی از
مداسرات سبینی-سیاسی و اجتماعی /یأمیا و حاظ حقوق و رزادی سیاسی و اجتماعی /یقویت رشد اقتصادی یوأم ها اریقا
شاخصهای اجتماعی /یوزیآ عادمنر دررمد و اهش فاص ر دهکهای دررمدی /شبوفایی و پیشرفت عدالت ماور
روستاها /یأمیا استقالل اقتصادی و مشار ت افراد در فقر در فرریدد فقرزدایی /ریشر ا ردن فقر و مارومیت در زمیدر
هیمر ،ه داشت ،ار ،رموزت ،مسبا و یغذیر /رشد شدصیت زن /ایجاد امدیت قمایی عادمنر هرای همر /رشد فمایت
اخالقی /یوانمددسازی افراد /اهش ناهراهری و فقر /یوسنر عدالت اجتماعی
وزارت امور اقتصادی و دارایی /شورای عالی رفاه و یأمیا اجتماعی /سازمان هدفمدد ردن یارانرها /وزارت شور /شورای

ن ادهای

یوسنر و هرنامرریزی استان /سازمان مدیریت و هرنامرریزی شور /وزارت مسبا و ش رسازی /ن ادهای مردمی /وزارت

حمایتی

رموزتوپرورت /وزارت ه داشت-درمان و رموزت پزشبی /وزارت رفاه و یأمیا اجتماعی /سازمان ه زیستی شور /میتر
امداد امام خمیدی
مک مستقیا و جبرانی نظام یأمیا اجتماعی /مالیات ویژه رفاه اجتماعی /مداهآ حاصت از شاابسازی یارانرهای پد ان/

مداهآ مالی

مداهآ عمومی و هودجر سامنر /ه رهگیری از یس یالت هانبی /سرمایرگذاریهای هدش خصوصی /مداهآ حاصت از

حمایت

سرمایرگذاریها و نخایر دستگاههای اجرایی /مداهآ ن ادها و هدیادهای انقالب اسالمی /مداهآ صدقات و نذورات /مداهآ

اجتماعی

خمس-ز ات و سایر وجوهات شرعی /مداهآ حاصت از وقف /مداهآ مالی مکهای مردمی /مداهآ اختصاصی خسارتهای
اقتصادی-یوسنر ای /مداهآ حاصت از هدفمدد ردن یارانرها /مکهای داوس بانر
رسیب دیدگان اجتماعی /ارگران /هیماران مزما جسمی و روانی /نیازمددان روستایی و عشایر /ش روندان خارجی مقیا

گروههای
هدب

ایران /زنان سالدورده و خودسرپرست /ود ان و زنان هیسرپرست /مادران /من ولیا /رسیب دیدگان سوانح و هالیا /افراد و
گروههای رسیبپذیر اجتماعی /سالدوردگان /هازنشستگان و از ار افتادگان /هیباران و افراد جویای ار /افراد دارای فقر
قاه یتی /جمنیت هامیر از خط فقر مط ق /جمنیت ماهیا خط فقر شدید و خط فقر مط ق /افراد یا خانوارهای در فقر مط ق/
افراد یا خانوارهای در فقر شدید یا مارومیریا افراد جامنر
سرمایرگذاری در صدایآ وچک و متوسط مداسق ماروم /سرح انبوهسازی و ایجاد خانرهای ارزان /هرنامر فقرزدایی هرای
خرو .افراد دارای یوانایی ار /هرنامر هدفمدد ردن یارانرها /هرنامرهای فرهدگی منطوب هر مشار ت /سرحهای ه سازی
هافتهای فرسوده در روستاها /هرنامر ایماسازی سبونتگاهها /هرنامر یوسنر اقتصادی و اشتغالزایی روستاها /هرنامر یأمیا

هرنامرهای

وسایت ار از سریق وام هدون ه ره /هرنامر ساماندهی و هازپروری گروههای رسیبپذیر /هرنامر مدیریت مداسرات /هرنامر

رفاهی و

مسباسازی /هرنامر اریقای رگاهی عمومی /هرنامر یوانمددسازی و اشتغال مولد /هرنامر ه داشت و درمان پایر /هرنامر امدیت

حمایت

غذایی /اقدامات جبرانی رثار سوء سیاستها و هرنامرهای اقتصادی /هرنامر مک هر هدش سالمت /اقدامات اریقایی و

اجتماعی

پیشگیرانر هرای جمنیت هامیر از خط فقر /رمادهسازی مایط اجتماعی و فمای فیزیبی هرای من ولیا /اقدامات جبرانی هر
جمنیت ماهیا خط فقر شدید و خط فقر مط ق /اقدامات جبرانی هرای جمنیت زیرخط فقر شدید /راهاندازی مرا ز جامآ
یوانمددسازی و صیانت اجتماعی /شداسایی نقاط رسیبپذیر و هارانزای اجتماعی /جبران خسارت ناشی از رویدادهای
نامط وب اجتماعی /سازماندهی و هدفمدد ردن یارانرها و مداهآ حمایتی /مقاومسازی مسبا /یمدید یس یالت اشتغال
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یاهای
اص ی

دهای مستدر.
حمایتهای حقوقی و مشاورهای هرای افراد در فقر /غرهالگری شدوایی /غرهالگری هیدایی ود ان /هرقراری

مزایای

مستمری هازنشستگان /یأمیا نیاز اقشار رسیبپذیر /خدمات مدد اری و مشاورهای /ارائر مکهای هالعوض/

رفاهی و

پوشش دارویی و درمانی هیماران خاص /یأمیا مسبا هرای گروههای در فقر /انتقامت نقدی و غیرنقدی هر

حمایت

خانوارها /خدمات هرای خانوارهای دارای فقر مط ق /خدمات یوانهدشی و یوانمددسازی اجتماعی و شغ ی/

اجتماعی

یارانر و مکهای مالی /مشار ت گروهی مردم مبتدی هر رویبرد خیر اجتماعی /خدمات درمانی /خدمات
هشردوستانر /خدمات درمانی یوانهدشی هرای من ومن و رسیب دیدگان /یأمیا پوشاک

نتایج مرور  50سدد سیاستی نشاندهدده ایا است ر هرنامرها و سرحهای متندد حمایتی (ها
گروههای هدب ،مداهآ مالی و مزایای متااوت) هَند از انقالب اسالمی یوسط ن ادهای حمایتی
ی یر و پس از یصویب ،مبدای عمت قرار گرفتر است .هداهرایا میان ایا هرنامرها میزان انسجام و
یبپارچگی در حداقت ممبا هوده ر سبب شیوه فقرزدایی متندد ،موازی اری ،هاافزایی پاییا
و یأثیر ا هر میزان فقر و مارومیت شده است .در پدج سدد قانونی ،از حمایت یا مساعدت
اجتماعی نام هرده شده است ر یناریف رنها ها یبدیگر متااوت است .اما در ماده  50قانون
احبام دائمی هرنامرهای یوسنر شور ( ،)1231ایا میر هر سر هدش صیانت اجتماعی (ها یمر ز
هر مصونسازی و پیشگیری) ،حمایت اجتماعی (ها یمر ز هر افراد رسیبدیده) و مساعدت
اجتماعی (ها یمر ز هر افراد خانوارهای فقیر) یقسیا شده است ر سدد سیاستی رنها هدوز ارائر
نشده است .ایا سدد قانونی سنی در ایجاد یبپارچگی میان هرنامرها و سرحهای پرا ددهای دارد
ر یوسط ن ادهای متولی یدویا و مبدای عمت واقآ شده است .وزارت یناون ،ار و رفاه
اجتماعی را مب ف هر انجام رصد شاخصهای رفاه و ی یر ،یدویا و اجرای هسترهای سیاستی
در حوزه حمایتی نمود است .هدب ،اثرهدشی هیشتر اجرای هدفمددی یارانرها و هدایت مداهآ
مزهور هر سمت خانوارهای نیازمدد واجد شرایط است .همچدیا از انواع مدت ف فقر از قبیت فقر
غذایی ،منیشتی ،هیمرای ،رموزشی و مسبا و انواع مزایا در قالب اعطای یارانرهای نقدی ،امیی،
هیمرای (درمان ،هازنشستگی و هیباری) مسبا اجتماعی و حمایتی و نظایر رن نیز نامبرده شده
است .اما درخصوص ماتوای هسترهای سیاستی مزم است ر نوع دیدمان حا ا هر رن را ینییا
نمود.
یا یت ماتوای اسداد ع می ج ت استدرا .ممامیا حبمرانی حمایت اجتماعی هرپایر
رویبرد قاه یت انجام گردید ر ها مرور و هازهیدی متندد  11مممون سیاستی و  22مممون
اجرایی هر شرح جدول  2هدست رمد.
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جدول  -2یاهای اص ی و ممامیا حبمرانی حمایت اجتماعی و رویبرد قاه یت
حوزهها

ممامیا سیاستی

راهطر رشد و

ارائر الگوی رشد ها ماوریت فقر /الگوی

فقر

سیاستی حمایت اجتماعی در همر سیاستها/

ممامیا اجرایی
ایجاد رشد در قالب هرنامرهای یبپارچر فقرزدایی و یوانمددسازی/
ینییا قاه یت هر عدوان پایر اسالعایی ه روزی در سدجش فقر/

اولویتگذاری سیاستی هرمبدای میزان ینییا دامدر ها یا اهناد فقرچددهُندی /ینییا میزان رسیبپذیری افراد
سدجش فقر و فقر و رسیبپذیری/ارزیاهی هرنامرهای

و خانوارها در سول زمان /ینییا دستاوردهای افراد و خانوارهای

رسیب پذیری فقرزدایی هراسای یغییرات شاخصهای

فقیر در سول زمان /یجمیآ دادههای خانوار ج ت یدمیا فقر/

فقر و رسیبپذیری/

ینییا شاخص استاندارد زندگی هراسای مارومیت چددگانر /پایش
عوامت پایدار فقر و مارومیت/

اهش یا ریشر ا ردن فقر و مارومیت/
یوانمددسازی و فنالسازی جمنیت در فقر و

سراحی هرنامر
های فقرزدایی

مارومیت /اریقای ظرفیت مولد و حااظت و
انباشت دارایی فیزیبی ،مالی و انسانی/
پیشگیری از هروز فقر و ج وگیری از استمرار
فقر /هدفمددنمودن یدصیص مزایا و خدمات
هر گروههای هدب

ینییا گروههای هدب هر هرنامر /ینییا ار ردهای مورد هدب در هر
هرنامر /ینییا مزایای قاهت ارائر در راستای ار ردهای موردهدب/
سطحهددی مزایا و خدمات هراسای ویژگیهای خدمات و امها /شیوه
یبدیت مزایا و خدمات هر ار ردها هراسای ویژگی های شدصی و
فا تورهای مایطی /در نظر گرفتا عام یت افراد و خانوارها در انتداب/
ینییا مسئولیتهای متقاهت ،شروط و نوع مشار ت نیدانان /ینییا دامدر
زمانی و شرایط خرو /.ینییا یأثیر هرنامرهای حمایت اجتماعی هر
انگیزههای ار و ظرفیت مولد خانوار
عدم یمر ز در اجرای هرنامرها ج ت یدصیص ه یدر مزایا و فرصت یطاهق
ها ویژگیهای فردی و مایطی /مشار ت نیدانان در پیادهسازی هرنامر مطاهق

الزامات

اهش ایالب مداهآ /اریقای پاسدگویی/

اجرایی هرنامر

مشار ت اجتماعی /دستیاهی هر

های فقرزدایی

ار ردهای مورد هدب در هرنامرها/

ها مسئولیتها و شروط /یوسنر فرریددهای یوانمددسازی ج ت دستیاهی
افراد و خانوار هر ار ردهای مورد هدب /ارائر مشاوره در مورد عوامت فقر/
یمر ز اسالعایی از سریق ایجاد پایگاه اسالعایی افراد و خانوارهای در فقر/
پایش و ارزیاهی یار ات و یغییرات نیدانان /ارائر اسالعات هازخوردی هر
نیدانان هرنامر /ایجاد هماهدگیهای افقی و عمودی میان ن ادهای مسئول
هرنامر

ینییا میزان عم برد هرنامرها هراسای

ینییا اثر هرنامر هر عرضر نیروی ار /ینییا اثر هرنامر هر ظرفیت

دترل و

ار ردهای موردهدب /ینییا میزان عم برد

مولد /ینییا اثر هرنامر هر مصرب /ینییا اثر هرنامر هر فقر و

ارزیاهی

ن ادها /پامیش و اصالح هرنامرهای فقرزدایی

ناهراهری /ینییا اثر ه ددمدت و پایدار هرنامر /ینییا یغییر فقر

و همچدیا سازو ارهای حمایت اجتماعی

احسای شده یوسط افراد و خانوارهای در فقر

مطاهق ها رنچر ر درچارچوب نظری رمد ،ممامیا شداسایی شده در سر وجر یا ی ی رویبرد
قاه یت و ارهرد حبمرانی حمایت اجتماعی ساماندهی شدند:
رابطه رشد و فقر :مطاهق ها یا یت ها ،از یک سرب رشد ،مداهنی را هرای ه بود پایدار در
وضنیت فقرا ارائر میدهد و از سرب دیگر خرو .فقرا از فقر و افزایش میت و یایت افراد و
نیروی ار ارائر شده یوسط فقرا ،هاعث اریقای رشد اقتصادی میشود .هر عبارت دیگر ،قدرت
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انتداب هیشتر همراه ها رشد قاه یتهای فقرا ،هاعث عم برد و رشد اقتصادی هیشتر میشود.
افزایش دررمدهای ناشی از رشد ،دایره انتداب فقرا و قاه یت رن ا را افزایش میدهد .هدیاصورت
در الگوی رشد ها ماوریت فقر راهطۀ مثبت مندادار دوسرفر وجود دارد :از رشد اقتصادی هر
یوسنر انسانی فقرا و از یوسنر انسانی فقرا هر رشد اقتصادی .الگوی سیاستی ر هرای یقدم و
یأخر ایا راهطر هایستی ایدان گردد ،هستگی هر قدرت و نوع راهطر هیا رشد و فقر دارد .اما الگوها
نشاندهدده ایا است ر هرای عبور از چرخر منیوب رشد اقتصادی ا و فقر شدید ،هاید هر
اریقای وضنیت فقرا ها یدصیص مداهآ هیشتر هر رموزت و ه داشت ،یوزیآ مداسبیر دررمدها و
خ ق فرصتهای شغ ی هرای رن ا یمر ز گردد .ایا م ا از سریق انسجام سیاستهای حمایتی
در همر سیاستها و هرنامرهای یبپارچر فقرزدایی امبانپذیر میشود.
سنجش فقر و شناسایی فقرا :رویبرد قاه یت ،دیدگاه چددهُندی هر اندازهگیری فقر و شداسایی
فقرا داشتر و از قاه یت هرعدوان پایر اسالعایی ه روزی استااده می دد .در ایا رویبرد ،افراد و
خانوارها فقیر نیستدد ،ه بر فقر وضنیتی است ر افراد و خانوارها هرسور موقت در رن قرار
میگیرند .هرای شداسایی افراد و خانوارهای در فقر ،از رویبرد فقرچددهُندی استااده می شود ر
هر سر ماور استوار است :دامدرها یا اهناد فقر ،میزان رسیبپذیری در ریدده و دستاورهای فرد در
سول زمان.
ازایارو در سدجش میزان فقر و مارومیت یک فرد مالحظات زیر درنظر گرفتر میشود:
 انتداب دامدرها یا اهناد فقر چددهُندی (منیشت ،یغذیر ،سالمتی ،رموزت و )...
 انتداب شاخصهای هرای هر دامدر و شیوه سدجش مرهوسر (میزان الری روزانر هرای دامدر
یغذیر)
 انتداب قاه یتهای مریبط در قالب شاخصها (قاه یت سوادرموزی)
 ینییا اریباسات میان شاخصهای قاه یت و دامدرها (مدل همگرایی دامدرها در راستای
قاه یتها)
 ینییا وزن نسبی هر دام از دامدرها و همچدیا شاخصها در میزان مارومیت از قاه یتها
 شیوه جمآروری اسالعات از افراد و خانوارها هرای ینییا میزان فقر چددهُندی رن ا
 شیوه یجمیآ و مریبسازی شاخصها و دامدرها
 ینییا میزان رزادی و عام یت فرد در استااده از قاه یتها
یغییرات هر دام از اهناد و شاخصها در سول زمان ها یوجر هر میزان رسیبپذیری (احتمال
اهتال هر فقر افراد و خانوارها در ریدده ( ))Duclos, 2002: 6مورد هررسی قرار میگیرد و میزان
دستاوردهای واقنی فرد ناشی از هرنامرهای فقرزدایی اندازهگیری میشود .ازایارو گام شداسایی
ممبا است هر ایا نتیجر ختا شود ر فرد یا خانوار موردنظر نیاز نقدی یا امیی نداشتر هاشدد
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و ها ارائر مشاوره دستیاهی هر قاه یتها میسر گردد (ارائر مزایا هراسای نیاز گروههای هدب) .از
مزیتهای دیگر ایا شیوه ،ینییا شروط و مسئولیتهای متقاهت هرای خرو .افراد از فقر است
ر مطاهق ها پایش دستاورها و همچدیا میزان رسیبپذیری افراد در سول زمان موردهررسی مجدد
قرار میگیرد.
سازوکارهای نظام حمایتی برای خروج فقرا از وضعیت فقر :ج ت یشریح سازو ارهای
نظام حمایتی ،نمونرای از سیستا حمایتی هرپایر رویبرد قاه یت در شبت زیر رورده شده است.
عوامت شدصی افراد و خانوارهای در فقر
ار ردها

قای یت ها (هالقوه

خصیصرهای

مزایای حمایت

(دستاوردها)

هرای دستیاهی)

مزایای حمایتی

اجتماعی

عوامت مایطی افراد و خانوارهای در فقر
ه روزی

شبت  -1الگوی دستیاهی هر ار ردها از سریق امها در سیستا حمایتی (.)Saleeby, 2007: 222

مزایای حمایتی در اهتدا هر خصیصرهای مزایا یبدیت میشوند (هرای مثال یبدیت سبد ام هر
خواص غذایی رن) ر متأثر از فا تورهای فردی (هرای مثال فرد فقیر یات پوشش ن ادهای
حمایتی هاشد و منذوریتی هرای دریافت سبد امیی نداشتر هاشد) و نیز فا تورهای مایطی
(هرای مثال موجود هودن سبد امیی و امبان یدارک رن هرای ن اد حمایتی) خواهدد هود .یا ایدجا
ا ثر نظامهای حمایتی ،یوان یبدیت مزایا هر خصیصرها را دارند .گام هَندی یبدیت خصیصرهای
ام هر قاه یت (هرای مثال ه رهگیری از خواص غذایی سبد ام ج ت یامیا الری روزانر) است.
ایا فرریدد نیز یوسط فا تورهای فردی (هرای مثال نوع پدت و پز و دانش فرد در مورد ارزت
غذایی هر ماصول) و فا تورهای مایطی (هرای مثال دردستری هودن وسایت پدت و پز ر
امبان ه رهگیری هرچر هیشتر از ارزت غذایی سبد ام را میسر دد) یات یأثیر قرار میگیرد.
مؤسسات حمایتی ها سیستا سطحهددی مزایا یاحدودی فا تورهای فردی را پوشش میدهدد.
ولی گدجاندن مایط در ایا مرح ر هسیار حائز اهمیت است چرا ر ارزیاهی واقآهیدانریری از
موانآ مایطی و یا امبانات موجود نشان میدهد .هرسور متداول در نظامهای حمایتی هرای
مشدص ردن وضنیت ار ردی سوءیغذیر یا یغذیر فرد ،ید ا ظرفیت ار ردی مورد ارزیاهی
قرار میگیرد و اساساً درون یک مایط استانداردشده ارزیاهی صورت میگیرد .اما فا تورهای
شدصی هرسور مستقیا هر ایا ظرفیت اثر میگذارد (هرای مثال قدرت پاییا جذب الری روزانر
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و هداهرایا اصالحات هرای جذب هرچر هیشتر هاید صورت گیرد ماندد استااده از دارو هرای
افزایش میزان رنزیاهای موجود در منده) .مؤلار دیگر ،مایط است چرا ر فا تورهای مایطی،
مبانیسمی را فراها میسازند ر شرایط مداسبیری از زندگی افراد را یصویرسازی می دد (هرای
مثال رهرومدد هودن غذای ی یر شده) .همر ایاها نیازمدد وجود نظامهای رموزت ،سالمت و ...
است ر همراستا ها هرنامرهای حمایت اجتماعی هاشدد.
رنچر افراد واقنا انجام میدهدد یا ار ردهایشان ،از میان قاه یتهای دردستری انتداب
میشوند .ایا فرریدد انتداب یوسط فا تورهای فردی و مایطی یات یاثیر قرار میگیرد .هرای
مثال ،فرد ممبا است ها غذای ی یر شده در یک وضنیت گرسدگی (ظرفیت) و نیز در یک
موقنیت واقنی (قاه یت) ،قادر هر سیر شدن هاشد .فا تورهای فردی ماندد یرجیاات ،اعتقادات
مذهبی ،ارزتهای فرهدگی و عقاید موجب انتداب میشود (ندوردن غذا هر دلیت روزه هودن و
یا اعتصاب غذا) ،و یا ممبا است هر خاسر مادودیتهای مایطی (منذوریتهای اجتماعی
ناشی از یجرهیات قب ی) هرای رفآ گرسدگی از غذا استااده نبدد .در ایا حالت «انتداب مادود»
هرای فقرا رخ میدهدج جایی ر فا تورهای خارجی هر فا تورهای شدصی هرای انتداب یأثیر
میگذارند (سوال مریبط ایا است ر فقرا یصمیمات هدی میگیرند ر وضنیت رن ا وخیایر
میشود و یا ایدبر هرواسطر وضنیتشان است ر یصمیمات هدی میگیرند) .در نتیجر مایط
(هرای مثال فشارهای اجتماعی ماندد هرچسبهای اجتماعی و نگرتها) ها یات یأثیر قرار دادن
صورتهایی چون انتداب ،یرجیاات و اهمیت ،نقش جداییناپذیری را در ینییا ار ردها
هازی می دد ر نیاز است زمیدرهای فرهدگی نیز در نظر گرفتر شود .ایا مثال نشاندهدده ایا
است ر سیاستها و هرنامرهای حمایتی صرفاً منطوب هر ارائر خدمات و مزایا هر جمنیت فقیر
نیستددج ه بر ناظر هر یر مراحت یبدیت ایا مزایا هر ار ردها هستددج و نیاز است ر سیاستهای
اجتماعی ،اقتصاد ،سالمت ،رموزت و همچدیا مالحظات فرهدگی نیز همراستا ها رن هاشدد.
ازایارو ایا الگوی فقرزدایی هایستی در یمامی رن ا گدجانیده شود .ایا الگو هجای رساندن حقوق
افراد هر رنها ،شرایط و زمیدرهای رسیدن افراد هر حقوقشان را موردیوجر قرار میدهد .موضوعی
ر یات عدوان هراهری فرصتها از رن یاد میشود .هراهری فرصتها نیز هرنوهر خود هر دو عدصر
«شرایط مایطی» و «قاه یتهای فردی» واهستر است .یندی از یکسو هایستی شرایط و هستر
رقاهت در حوزههای عم یایی و اجرایی در هازار فراها هاشد و از سوی دیگر افراد دارای
قاه یتهای فردی متااوت ،امبان استااده از ایا فرصتها را داشتر هاشدد .فقدان هر دام از ایا
عداصر سبب شبتگیری سیاستها و هرنامرهای ناقص حمایتی خواهد شد.
هرمبدای مثال ارائر شده از نظر رویبرد قاه یت ،قواعد حا ا هر سراحی و پیادهسازی هرنامرهای
م ی فقردایی هرای یاقق خرو .فقرا از وضنیت فقر هر شرح نیت است:
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 شداسایی فقرا هراسای فقر قاه یتی است و شباب قاه یت فقرا مورد هدب قرار میگیرد.
 فقر دونی ها فقر ریدده (رسیبپذیری) هایستی پیوند داده شود یا پایداری فقر و فقر هیانس ی
از هیا هرده شود.
 مداخالت هرنامرها ها هدب یوانمددسازی فقرا هرای سرمایرگذاری در دارایی مالی ،فیزیبی و
انسانی انجام میشود.
 مداخالت ها هدب اریقای سرد اجتماعی 1فقرا هایستی صورت گیرد و یمامی موانآ مشار ت
فنال فقرا را در عرصر های گوناگون از هیا هبرد.
 عدم واهستگی فقرا هر سیستاهای حمایتی و خرو .رن ها در پدجره زمانی مادود صورت
گیرد.
 ج تگیری هرای انتقال فقرا از پوشش حمایتی هر هازار ار رسمی و میر هیمرای هاشد.
 مشار ت فنال فقرا در قالب مسئولیت متقاهت و شروط هرنامر ینییا گردد.
 مبانیساهای پایش مستمر نیدانان ج ت میزان پیشرفت رنها وجود داشتر هاشد.
 سیستا سطح هددی مزایا هر گونر ای هاشد ر مزایا ها یوجر هر فقر قاه یت فقرا یدصیص یاهد.
 یأثیر هرنامرها هر انگیزههای ار و ظرفیت مولد فقرا درنظر گرفتر شود.
 یبپارچگی میان هرنامرهای فقرزدایی رعایت گردد.
پس از سراحی هرنامرهای فقرزدایی ،در چارچوب حبمرانی حمایت اجتماعی ،نقشها و
مسئولیتهای ن ادها در قالب چرخر اجرایی هرنامرها شامت شداسایی ،ارائر مزایا ،یوانمددسازی،
پایش و خرو .فقرا ینییا میشود و انگیزهها و جریانهای اسالعایی را میان رنها هرقرار می دد.
ایا یرییبات مدجر هر ایجاد هماهدگی سرگانر سیاستی ،عمودی و عم یایی میشود ر امبان
دستیاهی هر هدب اص ی حبمرانی حمایتی «یدصیص مزایای درست هر فرد درست در زمان
درست» را ممبا می دد .هدیاوسی ر ارزیاهی و دترل ن ادها و هرنامرها ج ت ایجاد پاسدگویی
و شاافیت و امبان هازنگری و یوسنر هرنامرها میسر میشود.

توصيههن کسينستی ک
مسئ ر فقر و مارومیت هر عدوان یک مسئ ر عمومی مورد اجماع سیاستگذاران است و حمایت
اجتماعی هر عدوان میر اول نظام یأمیا اجتماعی ،مسئولیت پیشگیری و مقاه ر ها فقر فزایدده را
هرع ده دارد .ها مقایسر اسداد سیاستی و یافترهای حاصت از پژوهشها و یوصیرها ،مییوان هر
نقاط ضنف سیاستگذاری و ساختار نظام اجتماعی ایران پی هرد .مطاهق ها مرور اسداد سیاستی،
یشتت زیادی در سیاستها و هرنامرهای حمایتی وجود دارد ر یاتیاثیر دیدمان حا ا هر رن ا
1- Social Exclusion
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قرار داشتراند .در ایا اسداد ،ینریف درستی از فقر و شداسایی فقرا صورت نگرفتر است .راهطر
میان فقر و رشد اقتصادی و دیگر متغیرهای اقتصادی و اجتماعی هر درستی یببیا نشده است .از
میان میرهای یامیا اجتماعی ،یوجر هیشتر هر هیمرهای اجتماعی هوده و هر میر حمایتی متر
پرداختر شده است .در اسداد سیاستی مرورشده هرعالوه هر جای یأ ید هر هرنامرهای م ی حمایتی
و ن ادیدر نمودن رنها ،هر ن ادسازی و ارائر خدمات یوسط رنها پرداختر شده است .هرچدد ایجاد
ن ادهای پایدار و ن ادیدرسازی رن ا یجرهرای موفق در شورهای در حال یوسنر است ،اما ایا
ن ادهای پایدار هایستی دارای مأموریت روشا و یبمیت ددده گامهای اجرایی هرنامرها هاشدد .در
اسداد مرور شده شیوههای هماهدگی سیاستی ،عمومی و عم یایی میان ایا ن ادها هردرستی ینریف
نشدهاند .هداهرایا شاهد هستیا ر هر دام از ن ادها دارای یناریف و رویرهای شداسایی فقرا،
ثبتنام ،یصدیق ،پرداخت ،یوانمددسازی ،پایش و هازهیدی مدصوص هر خود هستدد.
در ت ها یوجر هر روندهای اجتماعی و اقتصادی شورمان ،نیاز است ر نظام حمایتی ها
سیاستها و هرنامرهای یبپارچر فقرزدایی مج ز شود .یمر ز ایا سیاستها و هرنامرها هایستی
هر هرسرب نمودن فقر قاه یتی و ایجاد ار ردهای انسانی یغییر یاهد و از هرنامرهای شرسی ر
مدجر هر سرمایرگذاری در دارایی انسانی ،مالی و فیزیبی افراد میشوند ،استااده گردد .در گام
سدجش فقر و شداسایی فقرا از پایر اسالعایی قاه یت استااده شود و خانوارهای در فقر قاه یتی
هدفگیری شوند .فرریددهای پرداخت و دسترسی نیز هر گونرای هاشد ر خصیصرهای امیی
هرای ایجاد ار ردها ها درنظرگرفتا مالحظات فردی و ویژگیهای مایطی استااده شود .همچدان
ر یأثیر ایا مزایا هر انگیزه ار افراد و خانوارها نیز هاید در نظر گرفتر شود .حبمرانی حمایت
اجتماعی نیز هر سراحی ،ظرفیتسازی و پیادهسازی هرنامرها مک خواهد نمود .از سریق ایا
چارچوب ،پدجره واحد نظام حمایتی سراحی و پیاده می شود ر هماهدگی سیاستی ،عمودی و
عم یایی میان ن ادهای متندد هر وجود می رورد ،مزایا و خدمات حمایتی استاندارد شده و
همچدیا یبپارچگی سیستاهای اسالعایی نظام حمایتی هر واسطر رن ایجاد میشود (شبت .)0

واکاوی سازوکارهای نظام حمایت اجتماعی بر پایه رویکرد قابلیت انسانی
نهادهای سیاستگذار :شورای
عالی حمایت ،هیئت دولت و
...
نهادهای اجرایی :کمیته
امداد ،سازمان بهزیستی و ...

نهادهای تامین مالی :تامین
مالی کالن ،خرد و جمعی و
...
نهادهای ناظر :نهادهای
مردم نهاد و ...

سمت عرضه:
 تقسیم کار میان
نهادهای حمایتی
 تدوین بسته سیاستی
حمایت اجتماعی
 طراحی برنامه های
حمایتی
 توسعه پروگرم های
اجرایی
هماهنگی
 ایجاد
سیاسی ،عمومی و
عملیاتی
 پایگاه های
اطالعاتی
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سمت تقاضا:
وزارت تعاون ،کار و رفاه
اجتماعی

حکمرانی یکپارچه حمایت
اجتماعی
پنجره واحد نظام
حمایت به عنوان پلتفرم
مشترک میان نهادهای
حمایتی

 اطالع رسانی
 شناسایی و ثبت نام
معیارهای
 تعریف
انتخاب
 مراحل پرداخت و ارائه
مزایا
 مشاوره و توانمندسازی
 پایش و ارزیابی
 رسیدگی به شکایات
 بازخورد و خروج

نهادهای محلی،
بانک ها،
شهرداری ها،
نهادهای محلی
اجرایی

شهروندان

شبت -0پدجره واحد نظام حمایتی هر عدوان مر ز ثقت نظام حمایتی.

هدی ی است ر یولیت نظام حمایتی ها وزارت یناون ،ار و رفاه اجتماعی است ر وظیار
اص ی رن پیادهسازی حبمرانی حمایت اجتماعی و پدجره واحد خدمات حمایتی است .ج ت
گیری وزاریدانر هایستی هر سمتی هاشد ر از یک سرب هر یوانمددسازی فقرا یمر ز دده و از
سرب دیگر صرفاً هستر یا پ تارمی را هرای فقرزدایی م یا نماید یا ایدبر خود راساً اقدام اجرایی
انجام دهد .شاید ایده «دولت هر عدوان پ تارم فقرزدایی» ،مسیری شاابیر و ها ارایی هامیر را
پیشروی نظام حمایتی قرار دهد ر هتواند از پتانسیت و مشار ت دشگران هیشتری
ع یالدصوص هدش خصوصی و غیردولتی در ایا راستا ه ره هرد.
مجموعر یوصیرهای مبتدی هر یغییرات سیاستها و هرنامرها و همچدیا ساختار اجرایی نظام
حمایتی در جدول  4رورده شده است.
جدول  -4یوصیر های سیاستی هرای ساختار و ماتوای نظام حمایت اجتماعی
ایجاد رویبرد واحد در یئوری عدالت اجتماعی هر مقولر حمایت اجتماعی
یوصیر های
مبتدی هر
یغییرات
سیاستها و
هرنامرهای
فقرزدایی

هازینریف راهطر رشد و فقر در سیاستها و هرنامرهای فقرزدایی و منرفی فقر هر عدوان ماور رشد
یغییر پایر اسالعایی سدجش فقر و مارومیت از فمای دررمد و ام هر قاه یت
سراحی هرنامر های ضدفقر هراسای اهداب و ویژگی دستیاهی هر ار ردها از سریق مزایا و خدمات حمایتی
یا ید هر قاه یتافزایی و اریقای فرصتهای مایطی هر عدوان دو هال فقرزدایی
مشار ت حدا ثری افراد و خانوارهای در فقر در هرنامرهای فقرزدایی
یوانمددسازی و اریقای ظرفیت مولد و دارایی افراد و خانوارها
ج تگیری انتقال جامنر یوانمدد شده هر میر هیمرای و حوزه هازار رسمی
سدجش اثر هرنامرها و خدمات حمایتی هر انگیزه ار و ظرفیت مولد

یوصیر های

ایجاد انسجام در نظام حمایتی در قالب هرنامرها و فرریددها

مبتدی هر

یقسیا ار میان ن ادهای حمایتی ج ت اشتراک مساعی و هماهدگی فنالیتها
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 عمودی و عم یایی میان ن ادهای مسئول هرنامر،ایجاد هماهدگی سیاستی

یغییرات

 در میان ن ادهای حمایتی. پرداخت و خرو، انتداب،استاندارد نمودن یناریف و رویرهای شداسایی

ساختار

سراحی و پیاده سازی پدجره واحد نظام حمایتی هر عدوان مر ز ثقت نظام حمایتی

اجرایی

 ایجاد پرونده و پایش نیدانان در هرنامر،ایجاد هانک اسالعایی متمر ز ج ت شداسایی
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