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درباره واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان
واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان ،مؤسسه مستقل پژوهشی مستقر در شهر کابل است که هدف آن انجام و عرضهء پژوهش با کیفیت
مرتبط به پالیسی و طرزالعمل و انتشار نتایج حاصله از آنها جهت آگهی دهی و تاثیر گذاری روی پالیسی ها و فعالیت های گوناگون؛ و
تقویت فرهنگ پژوهش و مطالعه میباشد .این اداره سعی مینماید تا با دخیل ساختن پالیسی سازان ،جامعه مدنی ،محققین و دانش آموزان
زمینه های استفاده از تحقیقات و کتابخانهء این اداره را جهت تقویت ظرفیت پژوهشی آنان ،و ایجاد فرصت ها برای بازتاب اندیشه ها،
مناظره ها و مباحث علمی در کشور فراهم سازد.
واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان در سال  2002با همکاری موسسات امدادی فعال در افغانستان بوجود امد که نماینده های آن متشکل
از هیآت مدیره ،تمویل کنندگان ،ملل متحد و دیگر دفاتر و موسسات غیر دولتی می باشد . .این واحد بیشتر از سوی دولتهای فنلند،
سویدن و سویس پشتیبانی مالی میشود.
در سال  2014میالدی پروژه های مشخصی از سوی کمیسیون اروپا( ، )ECاداره توسعه و همکاری سویس ( ، )SDCموسسه بین المللی
برای توسعه (،)ODIبرنامه انکشافی سازمان ملل متحد ( ،)UNDPپوهنتون آسیای مرکزی ( ،)UCAبانک جهانی ،انستیتیوت صلح ایاالت
متحده امریکا ( ،)USIPهمکاری های تخنیکی آلمان ( )GIZو سفارت فنلند تمویل میگردد.

در باره ODI
 ODIیک موسسهءغیر وابسته و برجسته ای تحقیقاتی در بریتانیاست که در زمینه مسایل انکشاف بین المللی و بشری کار می کند.
ماموریت ما این است تا سیاست گذاری ها را ترغیب کرده و آن را به هدف کاهش فقر ،تسکین رنج ها و دست یابی به معیشت دوامدار
به کار اندازیم.
ما این کار را با انجام دادن تحقیقات دارای کیفیت باال ،دادن مشوره های عملی برای سیاستگذاری و مباحثات متمرکز شده روی
سیاستگذاری ها ،اجرا می کنیم.
ما درهمکاری با شرکای خود در بخش های دولتی و خصوصی در کشور های انکشاف یافته و رو به انکشاف کار می نماییم.

سپاسگزاری
نویسندگان این گزارش مایل اند تا مراتب امتنان خود را از افرادی که در تهیه این گزارش سهم گرفتند ،ابراز بدارند.
از چونا ا ِچاوز ،جنیفر الین بگاپورو و شاهین اختر(افغانستان)؛ عمر صدیقی ،فردوس جهان و فهیم چودری(بنگالدیش)؛ ن ِدهی سبروال ،وینود
میشرا و اجی نایک(هند)؛ و تج پرساد ادیهکاری ،فاتیک بهادر تِپا ،سونم تامراکار و پراکاش بودا مگر(نیپال) به خاطر راه اندازی و اجرای ارزیابی
های کیفی و کمی در چهار کشور مورد مطالعه تشکری می شود.
از مارکوس لو وی ،انستیتوت انکشافی آلمان و انا مک کورد از  ،ODIبخاطر بررسی منابع مطالعاتی -تحقیقی و ارایه پیشنهاد ها برای تقویت
این گزارش تشکری می گردد.
از ریچل سلتر و کوین وات کینز در  ODIبه خاطر نظرات و پیشنهادات مفید در مورد مسودۀ این تحقیق سپاسگزاری می گردد .همچنان
از روو گریفیتس برای کمک های ویراستارانه و چاپبی ؛ و نیکوالس مادرس و فرانزیسکا شوارز برای مدیریت ،ویرایش و شکلدهی گزارش
ابراز سپاس می گردد.
این گزارش بدون حمایت های مالی اتحادیه اروپا ،حکومت استرالیا و موسسه بین المللی جرمنی پا به عرصه وجود گذاشته نمی توانست.
مسوولیت محتوای این سند تنها به دوش  ODIبوده و تحت هیچ شرایطی نظرات اتحادیه اروپا ،حکومت استرالیا و موسسه بین المللی
جرمنی منعکس نمی سازد.
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نکات کلیدی
•برنامه های تامین اجتماعی و شغلی به منظور مقابله با پیامدها و محرکه های محرومیت اجتماعی طراحی و اجرا شده می تواند.
•بایستی عوامل معین اقتصادی ،اجتماعی و نهادی نهفته در زمینه ها و شرایط که موجب ایجاد محرومیت اجتماعی شده ،شناسایی شده
تا در اهداف ،طراحی و اجرای برنامه ها مدغم گردند.
•برای دست یافتن به هدف باال ،در طراحی برنامه های تامین اجتماعی و شغلی باید با تحلیل اجتماعی و نهادی به سراغ موضوع
محرومیت اجتماعی رفت ،چون به این ترتیب به ارزیابی عواملی که باالی دسترسی مردم به منابع ،خدمات و فرصت های اجتماعی و
اقتصادی ،و همچنان پیامد های محرومیت /رفع محرومیت ،پرداخته شده می تواند .در این راستا ،چارچوب فهم و تحلیل محرومیت
اجتماعی به عنوان یک ابزار مفید مورد استفاده قرار گرفته می تواند.
•این نکته را از نظر نباید دور داشت که حتا اهداف مشخص و ماهیت تمهیدات و ابزارهای تامین اجتماعی و شغلی نیز می توانند
تاثیرگذاری برنامه ها و اقدامات مورد نظر تامینی را به صورت بالقوه محدود و ناقص سازند .از این رو ،مهم است که میان اقدامات با سایر
پالیسی ها و ابتکارات پیوند و هماهنگی -در سکتور های اجتماعی و فراتر از آن -ایجاد گردیده تا به عوامل و محرکه های محرومیت
اجتماعی به صورت موثری رسیدگی صورت گیرد.

مقدمه
این گزارش بخشی از یک پروژه وسیع تحقیقاتی است که به مناسبت و موثریت برنامه های حمایت اجتماعی و ایجاد کار به منظور
افزایش شمولیت و سهمگیری اجتماعی افراد ،به ویژه زنان ،در جنوب شرق آسیا می پردازد .این پژوهش که در همکاری با سازمان های
همکار در چهار کشور انجام شده ،به بررسی برنامه های آموزشی مهارت های زندگی( )training education skills lifeو تامین
معیشیت( )training livelihoodsبرای زنان جوان در افغانستان از سوی موسسه ،BRACبرنامه معیشیت ناحیه چارس و برنامه توسعه
ای گروه های آسیب پذیر در بنگالدیش ،برنامه ملی بیمه صحی هند در ایالت های ماهاراشترا و اوترپرادیش ،و در نهایت برنامه کمک به
طفل در منطقه کرنالی کشور نیپال می پردازد .گزارش ها و معلومات مختصر در مورد هر یک از کشورهای نامبرده و تحلیل های گسترده از
تمام این کشور ها ،و همچنان یافته ها و تجارب به دست آمده و مرتبط با منطقه و پالیسی های بین المللی را در آدرس زیر قابل یافت است:
spinclusion/projects/uk.org.odi.www

پژوهش های بین المللی ،ارایه معلومات و اطالعات در مورد پسزمینه موضوع
بابکان باباجانیان ،جسیکا هاگن-زانکر و آر .هولمز( ۲۰۱۴میالدی) -چگونه حمایت اجتماعی و برنامه های کار به ادغام اجتماعی کمک کرده
می تواند؟ بر مبنای تجارب به دست آمده از افغانستان ،بنگالدیش ،هند و نیپال ،گزارش انستیتوت توسعه خارجی(.)ODI
بابکان باباجانیان ،جسیکا هگن-زانکر و آر .هولمز( ۲۰۱۴میالدی) -آیا برنامه های حمایت اجتماعی و اشتغال در ادغام اجتماعی افراد نقش
بازی کرده می تواند؟ بر مبنای تجارب به دست آمده از افغانستان ،بنگالدیش ،هند و نیپال ،معلومات نامه انستیتوت توسعه خارجی(.)ODI
بابکان باباجانیان ،جسیکا هگن-زانکر( -)۲۰۱۲حمایت و محرومیت اجتماعی :چارچوب تحلیلی ارزیابی رابطه ها .معلومات پس زمینه انستیتوت
توسعه خارجی.

گزارش کشور ها
تی.پی ادیکاری ،تامرکار تپا ،بی .پی .مگر ،جسیکا هگن زانکر و بابکان باباجانیان( -)۲۰۱۴چطور حمایت های اجتماعی به ادغام اجتماعی در نیپال
کمک رسانده می تواند؟ بر اساس تجارب برنامه کمک به طفل در منطقه کرنالی .گزارش انستیتوت توسعه خارجی.
سی .اچاوز ،بی .باباجانیان ،هگن -زانکر ،اس اکتر و جی.ال باگاپورو ( - )۲۰۱۴چگونه برنامه های کار و اشتغال به ادغام اجتماعی در افغانستان
کمک کرده می تواند؟ بر اساس تجارب و شواهد به دست آمده از برنامه های تربیوی آموزش مهارت های زندگی و تامین معیشیت برای زنان
جوان در افغانستان .گزارش انستیتوت توسعه خارجی.
ان .اس سبروال ،وی .کی میشرا ،آ.کی نایک ،آر .هولمز ،و جیسکا هگن-زانکر( -)۲۰۱۴چگونه حمایت های اجتماعی به ادغام اجتماعی در هند
کمک کرده می تواند؟ شواهد به دست آمده از برنامه ملی بیمه صحی در ایالت های ماهاراشترا و اوتر پرادیش ،گزارش انستیتوت توسعه خارجی.
او.اف صدیقی ،آر .هولمز ،جهان چوردی ،و هنگن-زانکر( - )۲۰۱۴چطور حمایت ها و مزایای اجتماعی به ادغام اجتماعی در بنگالدیش کمک
رسانده می تواند؟ شواهد به دست آمده از پروژه معیشیت ناحیه چارس و برنامه انکشافی گروه های آسیب پذیر ،انستیتوت توسعه خارجی.
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معلومات کشوری
•تی.پی ادیکاری ،جسیکا هگن زانکر و بابکان باباجانیان( -)۲۰۱۴چطور حمایت های اجتماعی به ادغام اجتماعی در نیپال کمک رسانده
می تواند؟ بر اساس تجارب برنامه کمک به طفل در منطقه کرنالی ،گزارش انستیتوت توسعه خارجی.
•سی .اچاوز ،بی .باباجانیان ،هگن -زانکر ( -)۲۰۱۴چگونه برنامه های کار و اشتغال به ادغام اجتماعی در افغانستان کمک کرده می
تواند؟ بر اساس تجارب و شواهد به دست آمده از برنامه های تربیوی آموزش مهارت های زندگی و تامین معیشیت برای زنان جوان
در افغانستان ،گزارش انستیتوت توسعه خارجی.
•ان .اس سبروال ،وی .کی میشرا ،آ.کی نایک ،آر .هولمز ،و جیسکا هگن-زانکر( )۲۰۱۴چگونه حمایت های اجتماعی به ادغام اجتماعی
در هند کمک کرده می تواند؟ شواهد به دست آمده از برنامه ملی بیمه صحی در ایالت های ماهاراشترا و اوتر پرادیش ،گزارش انستیتوت
توسعه خارجی.
•او.اف صدیقی ،آر .هولمز ،جهان چوردی ،و هگن-زانکر( )۲۰۱۴چطور حمایت ها و مزایای اجتماعی به ادغام اجتماعی در بنگالدیش کمک
رسانده می تواند؟ شواهد به دست آمده از پروژه معیشیت ناحیه چارس و برنامه انکشافی گروه های آسیب پذیر ،انستیتوت توسعه خارجی.

تاثیر برنامه های تامین اجتماعی و شغلی باالی رفع محرومیت اجتماعی

ز

2014

واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان

اختصارات
ARC

بانک انکشاف آسیایی
مرکز یادگیری افراد بالغ
پایین تر از خط فقر

CHT

Chittagong Hill Tracts

ADB

BPL

CIDA
CLP
DFID
ERD
EUI
FGD
FSVGD
GEP
GSDRC
HRW
IDI
IRA
KII
IGVGD
ILO
MoE
NGO
OECD
PPP
PRA
PSM
RSBY
UK
UN
UNDP
UNESCAP
UNICEF
VDC
VGD
WFP

ح

ادارۀ انکشافی بین المللی کانادا
برنامۀ معیشت ناحیه چارس
ادارۀ انکشافی بین المللی بریتانیا
گزارش اروپایی در مورد توسعه
انستیتوت اکادمیک اروپایی
گروه مباحثاتی
انکشاف گروه آسیب پذیر از لحاظ امنیت غذایی
پروژۀ آموزش دختران
مرکز منابع حکومتداری و توسعه اجتماعی
دیده بان حقوق بشر
مصاحبه مفصل
جمهوری اسالمی افغانستان
مصاحبه های معلوماتی کلیدی
توسعۀ گروه آسیب پذیر از لحاظ کسب درآمد
سازمان بین المللی کار
وزارت معارف
سازمان های غیر حکومتی
سازمان همکاری های اقتصادی و انکشافی
برابری قدرت خرید
سنجش مشارکت گروه های روستایی
سنجش آماری و مقایسوی تاثیرات
راشتریا سواستیا بیما یوجانا
بریتانیا
سازمان ملل متحد
برنامه انکشافی سازمان ملل
کمیسون اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل برای آسیا و پسفیک
صندوق وجهی کودکان سازمان ملل
کمیتۀ انکشافی قریه
انکشاف گروه آسیب پذیر
برنامه غذایی جهان

AREU

خالصه موضوع

2014

خالصه موضوع:
مباحثات حول اهداف انکشافی پس از سال  ۲۰۱۵میالدی و اصل شمولیت عام برنامه های انکشافی توانسته است که عالقۀ جهانی را به
موضوع نابرابری و نقش حمایت ها و خدمات اجتماعی در همگرایی ،شمولیت و رفع محرومیت به سوی خود جلب نماید .شواهد فراوان در مورد
گسترش نابرابری و فقر نهادینه و ساختاری متداوم ،پژوهشگران و متخصصان توسعه را بر آن وا داشته تا با تدوین پالیسی ها به محرومیت
گروه های مشخص از روند توسعه و همچنان زندگی اجتماعی و سیاسی بپردازند.
اسناد اخیر در عرصۀ سیاستگذاری نشان می دهد که برنامه های تامین اجتماعی و شغلی می توانند به صورت مستقیم و غیر مستقیم ،به برخی
از مشکالت مشابه و درهمتافتۀ فقر و محرومیت اجتماعی بپردازند( )2012 ,2012a; World Bank ,UNICEF ;2011 ,ILOسرچشمه های
محرومیت اجتماعی غالب ًا در ماهیت ،دالیل ساختاری و نهادی دارند :رفتارها و گفتارهای محروم ساز بر اساس قواعد ،ارزشها و اعتقادات در
جامعه کسب حمایت و مشروعیت کرده و در نهایت به تولید و بازتولید محرومیت اجتماعی در تمام سطوح مختلف ( مثال در سطوح کشوری،
خانواده ،جامعه ،نهادها) می پردازد .در نتیجه محرومیت اجتماعی فراتر از امر فردی ،در نهاد ها و سیاست های کلی و جزیی نهادینه گردیده،
و به واسطه ایدیولوژی ها و قوانین مستحکم و پایدار می گردند( .)2013 ,Bordia Dasدر حال حاضر اسناد و شواهد زیادی در مورد تاثیرات
مثبت برنامه های تامین اجتماعی و شغلی باالی ابعاد اساسی بهزیستی بشری ،مانند دسترسی به غذا ،خدمات صحی و آموزشی ،در اختیار ما
قرار دارد .توجهات به طور فزاینده ای معطوف به نقش وسیعتر و «تحول آفرین» حمایت های اجتماعی در مهار عوامل ساختاری و نهادینۀ
محرومیت اجتماعی و فقر ،به منظور رفع حرمان و سعی در جهت توانمندسازی گروه های آسیب پذیر و محروم گشته است .البته تا هنوز هم،
دانش و فهم ما از تاثیرگذاری برنامه های فوق برای مهار محرومیت و فقر به خاطر ایجاد تغییرات پایدار در زندگی و معیشت فقیران نسبت ًا
محدود بوده ،و از سوی دیگر شواهد معدودی هم در مورد میزان تاثیرگذاری محرکه های ساختاری فقر و محرومیت باالی کارکرد و نتایج
برنامه های تامین اجتماعی نیز در دست ما است.
هدف این تحقیق ،کمک به پر کردن خالء تحقیقات تجربی بر اساس یافته های به دست آمده از مطالعات انجام شده باالی چهار کشور
مشابه به هم است که به بررسی نقش حمایت های اجتماعی و شغلی در قسمت ادغام و مشارکت اجتماعی افراد و گروه ها می پردازد.
برنامه هایی که یافته های پژوهشی فوق بر آن استوار است ،عبارت اند از :آموزش مهارت های تعلیمی و مهارت های تامین معیشت( مراکز
فراگیری افراد بالغ (  )ARCsبرای زنان جوان در افغانستان)؛ کمک امکانات در چارچوب پروژۀ تامین معیشت در ناحیه چارس و برنامۀ کمک
غذا( انکشاف گروه های آسیب پذیر  )VGDدر   Chittagong Hill Tractsکشور بنگالدیش ،برنامۀ بیمۀ صحی موسوم به راشتریا سواستیا
بیما یوجانا در هند؛ برنامۀ کمک پولی به اطفال در منطقۀ کرنالی کشور نیپال.
در این تحقیق از چارچوب تحلیلی محرومیت اجتماعی به منظور چگونگی طراحی و تحلیل تحقیق بهره گرفته شده است .مفهوم چارچوب
تحلیلی محرومیت اجتماعی تاکید روی چند بعدی بودن بهزیستی آدمی دارد؛ در عین حال نشان می دهد که چگونه فرآیند های مشخصی
منجر به محرومیت و انزوای اجتماعی می گردد .استفاده از این چارچوب در بررسی حمایت های اجتماعی کمک می نماید تا به ارزیابی
تاثیرات اقدامات و پالیسی ها باالی رفاه افراد ،و همچنان محرکه های اقتصادی ،اجتماعی و نهادی محرومیت و فقر ،پرداخته شود .از این رو،
این روش به ما اجازه می دهد تا تاثیر اقدامات و پالیسی ها را در زمینه های عملی آن بررسی کرده و وسعت تحول آفرینی ،تداوم و پایداری
آن را درک نماییم.
این پژوهش مایل است تا به به پرسش های زیر بپردارد:
آیا برنامه های تامین اجتماعی و شغلی ،در چه حدی،
1 .1مصؤنیت غذایی را بهبود بخشیده می تواند؟
2 .2دسترسی و استفاده از خدمات اساسی مانند صحت و آموزش را بهتر ساخته می تواند؟
3 .3بازار کار و فرصت های اقتصادی را بهبود بخشیده می تواند؟
4 .4آیا باالی روابط اجتماعی و تقویت افراد تاثیر مثبت و فزاینده ای از خود بر جای مانده می تواند؟
5 .5آیا روابط دولت -جامعه را بهبود بخشیده می تواند؟
6 .6آیا در محرکه های محرومیت اجتماعی تغییری به وجود آورده می تواند؟
چنانکه این یافته ها نشان می دهد ،اقدامات مذکور در چهار کشور نامبرده در بهبود زندگی افراد نقش ایفا نموده است .البته ،میزان تاثیرگذاری
آن در هر کشور متفاوت است .موثریت های برنامه های تامین اجتماعی در هند( )RSBYبه کاهش هزینه های تامین صحی خانواده ه( ،در
بنگالدیش( VGDو  )CLPبه بهبود مصؤنیت غذایی و ظرفیت تولید ،به افزایش دانش و روابط اجتماعی ( آموزش های ) ARCدر افغانستان ،و
سهم کوچک در مصارف خانواده ها(کمک هزینه به اطفال) در نیپال کمک کرده است.
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اقدامات فوق تا حدی ،هر چند کوچک ،تاثیرات زایل کننده باالی دالیل و محرکه های محرومیت اجتماعی داشته است .هدف تمام این برنامه
ها رسیدگی به مناطق و یا گروه های محروم(مانند اقلیت های محروم و زنان) بوده است .تمام اقدامات فوق از بعضی جهات به تقویت روابط،
از جمله مشارکت و شبکه های اجتماعی ،کمک رسانده اند .افزون بر آن ،طرح  RSBYدر هند خدمات صحی را به صورت فراگیری از طریق
سیستم عمومی بیمه در اختیار خانواده های فقیر مانند مسلمانان و مردم کاست پایین که جز اقشار محروم و به حاشیه رانده حساب می شوند،
قرار می دهد .در بنگالدیش ،یک رویکرد منسجم اقتصادی و اجتماعی در چارچوب برنامۀ  CLPفرصت های پربار را در اختیار زنان قرار داده
و به ایشان در قسمت متنوع ساختن فعالیت های اقتصادی و معیشت یاری می رساند.
البته ،همچنان یافته ها نشان می دهد که در بسیاری از مواقع ،اقدامات و پالیسی ها نتایج تحول آفرین را در زندگی و معیشت خانواده ها
و افراد محروم به بار نیاورده است .ما در این جا سه مجموعه ای عوامل محدود کننده را شناسایی نموده ایم -۱ :مجموعه ای از عوامل
اقتصادی ،اجتماعی و نهادی که به تسریع موثریت برنامه کمک کرده می توانند؛  -۲منابع مالی الزم و ظرفیت اجرایی مناسب که باالی
روند تطبیق و نتایج برنامه تاثیر منفی برجای می گذارد؛  -۳ماهیت ،اهداف و ابزارهای برنامه های تامین اجتماعی و شغلی که خود تاثیرات
محدود کننده دارند.
در گام نخست ،این تحقیق ریشه های عمیق اقتصادی ،اجتماعی و نهادی محرکه های فقر و محرومیت اجتماعی را در می یابد.ارزش های
فرهنگی و اجتماعی که دسترسی زنان به سرمایه و بازار را محدود می سازد ،به طور مناسب در طراحی پروگرام ARCدر نظر گرفته نشده است.
حتا برنامه آموزش های خیاطی که با وضعیت جامعه و نورم های فرهنگی سازگار بوده و یک انتخاب عملی برای زنان به عنوان یک حرفه
است ،نیازمند سرمایه و مواد الزم کار ،مانند ماشین های خیاطی ،بوده که زنان به دلیل ناتوانی اقتصادی از آن برخوردار بوده نمی توانند .عطف
توجه به بهبود مهارت های زنان به تنهایی خود کافی نیست تا زنان از فرصت های اقتصادی موجود در بازار بهره ببرند .مثال ،به خاطر عدم
رعایت مقررات و حسابدهی از سوی مقامات در کرنالی نیپال ،پرداخت کمک هزینه ها به زنان غیر منظم ،غیر قابل پیش بینی و ناقص بوده
است .محرومیت فقیرترین افراد جامعه از دسترسی به منابع مولد ،و تجربۀ تبعیض قومی و جنسیتی ،نقش برنامۀ انکشاف گروه های آسیب
پذیر در تامین مطمینانۀ معیشت برای افراد مستحق را محدود می سازد .این یافته ها نشان می دهند که طراحی و اجرای برنامه ها منطبق بر
شرایط و متناسب با اوضاع و احوال از اهمیت اساسی برخوردار است .در طراحی و اجرای سیاست ها و برنامه ها باید پیچیدگی های اجتماعی،
اقتصادی ،نهادی و حکومتداری را مدنظر داشت.
این پژوهش نشان می دهد که منابع مالی الزم و ظرفیت ارایۀ خدمات باالی موثریت نتایج اقدامات و پالیسی ها تاثیرگذار است .به خصوص،
در قضایای مورد مطالعه در این تحقیق دریافتیم که همواره حمایت مناسب مالی و ظرفیت الزم ارایه خدمات وجود نداشته است .این موضوع
در مثال های زیر می توان دید .در برنامۀ اعطای کمک هزینه به اطفال در کشور نیپال مقدار بسیار اندکی پول را به حساب خانواده ها واریز
می شود که با در نظرداشت محرومیت های چندگانه خانواده های مذکور در منطقۀ کرنالی ،به هیچ صورت در بهبود وضعیت غذایی خانواده
ها کمکی معناداری نکرده است .در هند ،برنامۀ  RSBYبرای رفع موانع کلی تر که موجب محرومیت اجتماعی گروه های محروم از دسترسی
و استفاده از خدمات صحی و درمانی شده ،متناسب نبوده است .این برنامه تنها بخشی از مصارف صحی خانواده ها را تامین کرده می تواند.
در نتیجه ،هزینه های صحی خانواده های متعلق به کاست پایینی جامعۀ هند هنوز هم در مقایسه با سایر گروه های اجتماعی به مراتب باالتر
از بضاعت اقتصادی شان است .در جریان تطبیق  RSBYبه صورت مناسب اطالعات و رهنمایی های الزم در اختیار مشمولین برنامه قرار داده
نشده است تا آنها در مورد چگونگی شمولیت و استفاده از شفاخانه هایی که در برنامۀ  RSBYگنجانده شده ،بهره ببرند .آموزش های تامین
معیشت در افغانستان ،بنا به گفتۀ بسیاری از اشتراک کنندگان کورس ،نتوانست مهارت ها و آموزش های الزم خیاطی را به آنها بیاموزند تا با
استفاده از آن وارد فعالیت های اقتصادی درآمدزا گردند .این خود نشان می دهد که برای برنامه های مذکور منابع مالی الزم و ظرفیت های
ارایه خدمات مدنظر گرفته شود تا مزایا و خدمات الزم و موثر را در اختیار گروه های محروم قرار دهد.
با توجه به نکات باال ،اکنون می توانیم که به عامل سوم محدود کننده برنامه های اجتماعی بپردازیم :تاثیرات بالقوۀ اهداف مشخص ،ماهیت
حمایت های اجتماعی و ابزارهای کارآفرینی-کارآموزی محدود است .از این رو ،در حالی که برنامۀ   RSBYبه دنبال رسیدگی به نابرابری های
اجتماعی از طریق حمایت از دسترسی بهتر گروه های در حاشیه به خدمات صحی از طریق کاهش موانع و مشکالت مالی بوده است ،اما
در عین حال ،خود این برنامه از جدایی ها و افتراقات اجتماعی و اقتصادی موجود ملوث شده که در نتیجه به تقویت برچسپ ها و تعبیضات
ساختاری می پردازد.یافته های به دست آمده از افغانستان نشان می دهد که به منظور تقویت موفقانۀ مشارکت زنان در بازار کار ،باید برنامه
ها و اقدامات در سطح کوچک(مانند آموزش های تامین معیشت و مهارت های زندگی) با اقدامات و برنامه های وسیعتر به منظور تغییر در
شرایط و نورم های که نقش های موجود و سنتی زنان و مردان را در خانواده ها و جامعه تعیین می نمایند ،همراه و همگام گردد .مشابه به
این ،برنامۀ   CLPنیز نتوانسته است که با توجه به محدودیت های وسیعتر زنان در قسمت اجارۀ زمین و بازاریابی برای محصوالت خود ،به
تغییرات متحول کننده و ساختاری در قسمت معیشت و دسترسی به فرصت ها از سوی زنان دست نیافته است .با توجه به شواهد موجود،
برنامۀ اعطای وجوه نقدی به اطفال در نیپال ،به خاطر حکومتداری ضعیف با موانع و ضعف های بزرگی مواجه شده که این مشکل به تنهایی
از طریق حمایت های اجتماعی حل شده نتوانسته ،و به ویژه که ساز و کار های نظارت و سرپرستی از برنامه هم ضعیف و مشکل دار می
باشد .به این منظور ،باید فساد ،واسطه بازی و سوء مدیریت ریشه کن گردد ،اما تقویت حکومتداری خوب و نهاد های کشور نیازمند تغییرات
ساختاری و اجرای پالیسی ها به صورت سیستماتیک و بلندمدت می باشد.
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یافته های باال ،ضرورت یک سلسله پالیسی ها و پیشنهادات را برجسته می دارد:
•طراحی و اجرای برنامه ها باید کافی و متناسب با شرایط و نیازمندی ها باشد تا با درنظر داشت عوامل اقتصادی،
اجتماعی و نهادی که در قسمت فقر و محرومیت اجتماعی تعیین کننده هستند ،اهداف مورد نظر برنامه ها به دست آید .اول تر از هر
چیزی عوامل شناسایی شده و محدود کننده باید در اهداف ،طراحی و اجرای برنامه درونی و منعکس گردد .این خود شاید شامل مهار
نابرابری های جنسیتی ،تشویق توانمندی زنان ،تقویت صدا و عاملیت زنان ،و همچنان خلق فرصت های متنوع پایدار معیشتی برای
زنان است .دوم ،منابع مالی الزم و ظرفیت ارایه خدمات برای بیشتر ساختن موثریت اقدامات و برنامه ها الزم است .عناصر طراحی
برنامه ها ،مانند میزان مزایا و منظم بودن ارایه خدمات ،و همچنان داشتن ظرفیت های سازمانی و نهادی به خاطر تنظیم و اجرای
برنامه ها ،به صورت بالقوه بتواند نقشی در مشارکت و ادغام اجتماعی اقشار محروم و فقیر ایفا کرده بتواند .حتا با وجود موانع مالی و
ظرفیتی ،طراحی اقدامات مناسب به منظور کاهش محرومیت اجتماعی ممکن است ،به شرطی که منابع و توقعات از ماهیت و میزان
تغییرات با هم متناسب و هماهنگ باشند.
•اهمیت تحلیل های اجتماعی و نهادی .طراحی پالیسی های مجهز با ابزار های مناسب ،باید توام با تحلیل عوامل تاثیرگذار
باالی دسترسی مردم به منابع ،خدمات ،فرصت های اقتصادی و اجتماعی ،و همچنان نفوذ برآیندهای محرومیت /محرومیت زدایی
باشد .ارزیابی دقیق و شناسایی این عوامل می تواند به اقدامات تغییر دهنده کمک کرده و به عنوان شالوده ای برای طراحی مفهومی
و تکنیکی عمل نماید .این همچنان به شناسایی نقاط قوت و محدودیت های ابزارها و ایجاد تمهیدات سنجشگرانه به خاطر رسیدگی
به فاکتور های فراتر از سکتور ها و خارج از حوزۀ تامین اجتماعی کمک کرده می تواند .همچنان در تعدیل و یا تنظیم مجدد توقعات
و اهداف واقعگرایانه یاری رسانده می تواند .در نهایت ،با این می توانیم که شاخص های تعیین کننده ای تاثیرات اجتماعی و نهادی را
پیدا کرده و از این طریق به سنجش میزان تغییرات ،و در چارچوب ارزیابی و نظارت استفاده ببریم.
•چارچوب تحلیلی محرومیت اجتماعی ابزار مفید برای ارزیابی برایندها و محرکه های محرومیت اجتماعی و نقاط
تقاطع شان با فقر می باشد .اول ،از این چارچوب به منظور درک سعادت بشری با درنظرداشت ابعاد مختلف محرومیت اجتماعی
استفاده شده می تواند .از همه مهمتر ،این چارچوب تحلیلی را می توان برای فهم آن عده از عوامل اقتصادی ،اجتماعی و نهادی
مشخصی که زندگی و معیشت مردم را تحت تاثیر قرار می دهد ،به کار برد .به این ترتیب اجازه می یابیم تا نگاه خود را عمیق ًا به هر
دو ساحۀ اقدامات مبتنی بر پالیسی ها جهت بهتر ساختن ادغام و مشارکت اجتماعی ،و همچنان محدودیت های اقدامات پالیسی محور
به خاطر موانع کالنتر و ریشه ای تر اجتماعی و ساختاری تشدید کنندۀ فقر ،معطوف نماییم.
• برنامه های تامین اجتماعی و شغلی به تنهایی از پس مهار عوامل و محرکه های محرومیت اجتماعی و فقر بر نیامده ،و تنها بخشی از
چارچوب وسیع تر کار و تالش به خاطر مشارکت و ادغام اجتماعی گروه های اجتماعی و محروم بوده می توانند .برقرار ساختن نهادینۀ
رابطه میان پالیسی ها و اقدامات گوناگون برای برخورد با محرکه های محرومیت ،از موثریت بیشتری برخوردار است .یعنی ،با ایجاد
ارتباط میان پالیسی ها و اقدامات در سکتور های اجتماعی ،مثال بین معاونت های اجتماعی ،مددکاری اجتماعی ،حمایت اجتماعی،
صحت ،تغذیه و معارف ،می توان با فقر و آسیب پذیری ها به وجه بهتر و موثر رسیدگی کرد .اضافه بر آن ،پالیسی ها و اقدامات دارای
وجوه مشترک ،نه تنها محدود به سکتور های اجتماعی نشده بلکه به مسایل حقوقی ،اداری و نهادی مانع بر سر ارایه خدمات و فرصت
های بازده نیز ارتباط رسیدگی نموده که این رویکرد برای مهار محرکه های عمیق فقر و محرومیت اجتماعی اهمیت زیادی دارد .در
نهایت ،وضعیت بهتر حکومتداری در یک کشور برای حداعظم بهره گیری از اقدامات انکشافی جهت ادغام و مشارکت اجتماعی گروه
های مورد نظر مهم است.
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کشور های جنوب شرق آسیا در دو دهۀ گذشته به طور تحسین برانگیزی در میزان فقر کاهش بعمل آورده اند ،اما در عین زمان با چالش های
توسعۀ فراگیر و کاهش نابرابری های خشن اجتماعی و اقتصادی نیز مواجه شده اند .در سال  ۱۹۹۰میالدی ،بیشتر از نصف جمعیت در آسیا
و پاسفیک در فقر زندگی می نمودند1.تا سال  ۲۰۰۸میالدی ،این میزان به کمتر از یک چهارم ساکنان این منطقه تقلیل یافت,UNESCAP(.
 )2011برغم این پیشرفت چشمگیر ۹۴۵ ،میلیون انسان فقیر بوده ،و نابرابری درآمدها در تعدادی از کشور های منطقه در حال افزایش
است( .)2011 ,Ortiz and Cumminsرشد اقتصادی نابرابری های موجود در میزان ثروت ،عاید ،نیروی انسانی ،امنیت ،موقعیت و قدرت
را کم نساخته است( .)2007 ,Waltonدر واقعیت امر ،نابرابری در آسیا در حال افزایش بوده ،و یکی از اولویت های سیاستگذاران چگونگی
شمولیت و در برگیرندگی توسعه است تا همه گی از نتایج و دستاورد های این روند مستفید گردند.
فقر و نابرابری به صورت نیرومندی ارتباط نزدیک با میزان باالی محرومیت اقتصادی ،اجتماعی و سیاسی دارد که نه تنها چالشی در برابر
دستیابی به اهداف فقرزدایی بوده بلکه نگرانی های جدی نیز در مورد امنیت و ثبات در کشور های منطقه را خلق نموده است .محرومیت
و طرد گروه های مشخص انسانی ،مانند اقلیت های قومی ،افراد طبقات پایینی ،مهاجرین ،زنان و افرادی که در مناطق دور افتاده زندگی
می نمایند .افراد ،خانواده ها و جماعات را از بیان و نمایندگی سیاسی ،دسترسی مساویانه به خدمات اجتماعی ،سرمایه ،معیشت ثابت و شغل
آبرومندانه محروم ساخته( )2009 ,.Khِ ler et alو وارد دایرۀ خبیثۀ فقر گردیده اند.
اسناد و پالیسی ها نشان می دهند که برنامه های تامین اجتماعی و شغلی می توانند که چه به صورت مستقیم و یا غیر مستقیم ،به برخی از
عوامل مشترک فقر و محرومیت اجتماعی رسیدگی نمایند( . )2012 ,2012a; World Bank ,UNICEF ;2011 ,ILOسیاست ها و برنامه های
تامین اجتماعی برای فقرا از دیرباز رویکرد کمک به کاهش آسیب پذیری ها و فقر در جنوب آسیا داشته ( ،)2009 ,.Khِ ler et alو توجه خود
را به مجموعۀ مشخصی از ریسک های مرتبط به فقر عایداتی معطوف داشته است .فع ً
ال شواهد و اسناد زیادی در بارۀ تاثیرات مثبت حمایت
های اجتماعی و برنامه های کارآفرینی باالی بخش های مختلف رفاه انسانی مانند دسترسی به غذا ،صحت و معارف وجود دارد 2.به هر حال،
به طور روز افزونی برنامه های حمایت اجتماعی نقش بزرگتر در رفع محرومیت اجتماعی به عهده می گیرند.
از دیرباز توقع ایجاد تحوالت ریشه ای و تغییرات ساختاری از طریق برنامه های تامین اجتماعی جانبداران زیادی پیدا نموده است .یعنی ،برنامه
های تامین اجتماعی نه تنها به مدد مردم جهت رفع نیاز های اساسی شان بشتابد بلکه همچنان سهم خود را در رفاه بلندمدت ،برابری وسیع
اجتماعی ،عدالت اجتماعی و توانمندسازی مردم محروم و اسیب پذیر ایفا نماید( . )2008 ,Sabates-Wheeler and Devereuxالبته ،در
عین حال که برنامه های تامین اجتماعی ،پروگرام های حمایتی و کارآفرین در تقویت رفاه در کوتاه مدت موثر بوده بتوانند ،اما در طوالنی
مدت باید به ریشه های عمیق تر فقر و آسیب پذیری از طریق سرمایه گذاری باالی قابلیت های بشری و ظرفیت های مولد ،افزایش دسترسی
قانونی و نهادی به خدمات و رسیدگی به نابرابری های اجتماعی پرداخته شود ( . )2012 ,Babajanian and Hagen-Zankerسازمان
های بین المللی مانند بانک جهانی ،سازمان بین المللی کار ،ILOیونیسف ،UNICEFانستیوت تحقیقاتی انکشاف اجتماعی وابسته به سازمان
ملل  UNRISDاهمیت بیشتری به نقش حمایت های اجتماعی و برنامه های کارآفرینی در رسیدگی به نابرابری و سازماندهی جوامع بر اساس
اصل فراگیر بودن مزایای توسعه و پیشرفت اقتصادی قایل گریده اند(.)2012a ,UNICEF ;2011 ,ILO ;2010 ,EUI
همچنان تعداد زیادی از تحقیقات علمی استدالل می ورزند که حمایت های اجتماعی نقش مهم در تقویت روابط دولت و شهروندان بازی
کرده می تواند .بنا به برخی از دیدگاه های دیگر ،برنامه های مذکور به صورت بالقوه در دولت سازی با کمک به ایجاد ثبات و مشروعیت از
طریق کاهش آسیب ها ،در تجدید قرارداد اجتماعی میان دولت-شهروند سهم می گیرد(,OECD ;2010 ,McConnell ;2010 ,e.g. ERD
 .)2011 ,UNESCAP ;2009تصور می شود که مزایای برنامه های اجتماعی می تواند به ایجاد تصویر مثبت و اعتماد باالی دولت و حمایت
عمومی از نهاد های رسمی یاری رساند(.)2008 ,OECD
با این حال ،تا اکنون به درستی روی ساز و کارهایی که به وسیله آن بتوان اهداف تعیین شده را از طریق برنامه های تامین اجتماعی و
کارآفرینی به دست آورد ،تحقیقی صورت نگرفته است .افزون بر آن ،در حالی که بخش وسیعی از شواهد در مورد تاثیرات کوتاه مدت برنامه
های اجتماعی وجود دارد ،ما تقریب ًا در حد کمی از سهم این برنامه ها در رسیدگی و پرداختن به ساختارها و روند های اجتماعی نهادینه که به
فقر و محرومیت اجتماعی دامن می زننند ،آگاهی داریم.
در این تحقیق یافته های سه سال پژوهش در مورد میزان تاثیرگذاری اقدامات و برنامه های حمایت اجتماعی و کارآفرینی باالی کاهش
محرومیت اجتماعی در کشور های افغانستان ،بنگالدیش ،هند و نیپال گنجانیده شده است .اقدامات و برنامه های فوق شامل آموزش مهارت
های زندگی و تامین معیشت (افغانستان) ،در اختیار گذاشتن امکانات (بنگالدیش) ،آموزش مهارت ها و کمک های غذایی(بنگالدیش) ،بیمه
صحی (هند) و اعطای کمک هزینۀ نقدی به اطفال(نیپال) می باشد .مطالعه جداگانۀ هر یک از کشور های نامبرده(;2014 ,.Adhikari et al
   )2014 ,.Siddiki et al ;2014 ,.Sabharwal et al ;2014 ,.Echavez et alجزییات بیشتر در مورد تاثیرگذاری اقدامات فوق باالی
رفاه افراد ارایه می دارد .این تحقیق روی تداخل برنامه های تامین اجتماعی و شغلی ،و در یک مقیاس وسیعتر عوامل درونی و محیطی که
در چهار کشور نامبرده باالی محرومیت اجتماعی تاثیرگذار اند ،نیز متمرکز است.
Poverty is defined here as those living on less than $1.25 purchasing power parity (PPP), constant 2005 prices, per day.
See DFID (2011); Baird et al. (2013); Gaarder et al. (2010); and Lagarde et al. (2007) for reviews of the evidence.
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در این پژوهش از زاویه دید محرومیت اجتماعی به تحلیل تاثیرات اقدامات حمایتی و کارآفرینی پرداخته شده تا از این طریق بتوانیم
موثریت و ظرفیت های بالقوۀ تحول آفرینی و ایجاد تغییرات مثبت در زندگی و رفاه افراد و گروه های مورد نظر در این برنامه ها و اقدامات
را ارزیابی نماییم .خود محرومیت اجتماعی یک روند پویایی بوده که «مانع از مشارکت کامل افراد و گروه ها در فعالیت های موجود و
تعریف شده اجتماعی گردیده و از شان به اطالعات ،منابع ،همنشینی اجتماعی ،به رسمیت شناسی و هویت جلوگیری کرده ،احترام به
خود را ضعیف ساخته ،و توانایی های فردی برای رسیدن به اهداف را کاهش می بخشد)1 :2007 ,Silver( ».
از مفهوم محرومیت اجتماعی غالب ًا در ادبیات توسعه برای بررسی نتایج و پیامدهای انکشاف انسانی ،شرایط و سیاست های موجود استفاده
شده است ،اما کمتر به منظور تعیین موثریت پالیسی ها و یا پروگرام های مشخصی که به دنبال افزایش سطح رفاه اند ،مورد بهره برداری
قرار گرفته اند .در طراحی این تحقیق ،باباجانیان و هگن زانکر( )2012دست به توسعۀ چارچوب تطبیق مفهوم محرومیت اجتماعی به
خاطر بررسی تاثیرات اقدامات تامین اجتماعی و شغلی زدند.
چارچوب تحلیلی محرومیت برای تحلیل تاثیرات تحول آفرین اقدامات حمایتی و کارآفرینی بسیار مناسب است .این چارچوب روی ابعاد
مختلف رفاه بشری تاکید کرده؛ و ضرورت فهم فرآیندهایی را که منجر به حرمان و در حاشیه رفتن می گردد ،برجسته می سازد .استفاده
از این چارچوب این امکان را به دست می دهد که موثریت پالیسی ها و اقدامات را هم باالی نتایج رفاه و هم محرکه های اقتصادی،
اجتماعی و نهادی که فقر را به وجود می آورند ،به سنجیم .از این رو ،اجازه این را می یابیم تا تاثیرات اقدامات را در چارچوب و زمینۀ
عملی درک کرده و میزان پوشش و پایداری اش را بفهمیم .در بخش دوم در مورد چارچوب تحلیل با جزییات بیشتر بحث خواهیم کرد.
هدف این پژوهش هم ،چنانکه در سواالت تحقیق مان هم منعکس گردیده است(صندوق  ،)۱به نمایش گذاشتن همین تاثیرات اقدامات
باالی رفاه اجتماعی از جهات گوناگون است .جهات گوناگون رفاه شامل طیف وسیعی از مزایا و سهولت ها ،مانند امنیت و تامین غذایی،
دسترسی و استفاده از خدمات صحی و تعلیمی ،دستیابی به بازار کار و فرصت های اقتصادی ،داشتن روابط اجتماعی و فرصت توانمندسازی
فردی ،موجودیت روابط دوجانبۀ سازنده میان دولت-شهروند می گردد .بر مبنای تحلیل اساسی در این تحقیق ،دیده می شود که اقدامات
حمایتی و کارآفرینی در قضایای مورد مطالعه تا چه حدی به محرکه های محرومیت اجتماعی و سهم آن در تغییر پایدار وضعیت رفاه مردم
می پردازد .منظور از محرکه های محرومیت اجتماعی اشاره به آن عده از عوامل اقتصادی ،اجتماعی و نهادینی دارد که باالی جنبه های
مختلف وضعیت رفاه مردم تاثیرگذار اند .این محرکه ها از طریق تحقیقات دست اول در مناطق مورد مطالعه مورد شناسایی قرار گرفته و
با جزییات بیشتر در جدول شرح داده شده است .این تحقیق به ما امکان می دهد تا در مورد سهم بالقوۀ اقدامات حمایتی و کارآفرینی به
منظور تغییرات تحول آفرین در زندگی و معیشت مردم ،دست به اقدامات سازنده بزنیم.
تاکوچ :1پرسش های تحقیق
پرسش هایی که در این پژوهش به آن پرداخته شده است:

تا چه حدی اقدامات مبتکرانۀ تامین اجتماعی و کارآفرینی می تواند:

1 .1مصؤنیت غذایی را بهبود ببخشد؟

2 .2دسترسی و استفاده از خدمات اساسی مانند صحت و معارف را بهتر سازد؟
3 .3فرصت های کاری و اقتصادی را بیشتر نماید؟

4 .4روابط اجتماعی و توانمندی فردی را افزایش بخشد؟
5 .5روابط دولت و جامعه را تقویت نماید؟

6 .6محرکه های محرومیت اجتماعی را زایل نماید؟
در مطالعۀکشور های مورد تحقیق از دو روش کیفی و کمی مبتنی بر پژوهش تجربی از سال  ۲۰۱۲الی  ۲۰۱۳میالدی ،بهره گرفته شده
است .گزارش کامل هر یک از کشورهای مورد مطالعه برای مرور بیشتر قابل دسترسی است(Echavez et ;2014 ,.Adhikari et al
.)2014 ,.Siddiki et al ;2014 ,.Sabharwal et al ;2014 ,.al
در بخش بعدی چارچوب تحلیلی مورد استفاده در این پژوهش معرفی خواهد شد .در بخش سوم معلومات بیشتر در باره روش شناسی تحقیق
ارایه گردیده و در بخش چهارم در مورد قضایای مطالعاتی چهار کشور افغانستان ،بنگالدیش ،هند و نیپال صحبت خواهد گردید .همچنان به
صورت مختصر به مرور شرایط ،زمینه ها و جزییات اقدامات و برنامه های اجرا شده در کشور های نامبرده پرداخته خواهد شد .در بخش پنج
یافته های کلیدی تحقیق تحلیل خواهد گردید .به خصوص ،به توصیف تاثیرات حمایت های اجتماعی و کارآفرینی در کشور های مذکور
پرداخته شده و وسعت توجه اقدامات و برنامه ها به محرکه های محرومیت اجتماعی مورد معاینه قرار خواهد گرفت .در بخش شش با
ارایه پیشنهادات این تحقیق به پایان خواهد رسید.
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در این بخش به توصیف چارچوب محرومیت اجتماعی که به این تحقیق شکل و محتوا بخشیده است ،پرداخته می شود .در این چارچوب
اهداف تحقیق و تیوری تغییر که در حمایت از فرضیه های تحقیق به کار گرفته شده ،روشن خواهد گردید.

1 11 1چارچوب محرومیت اجتماعی

چارچوب محرومیت اجتماعی یک ابزار مفید ارزیابی و تحلیل فقر و آسیب پذیری است .در بارۀ محرومیت اجتماعی صحبت ها و تفسیر های
گوناگونی انجام یافته ،و در اشکال مختلف در قالب پالیسی ها و عملکرد ها مورد استفاده قرار گرفته است .از قضا چارچوب تحلیلی محرومیت
اجتماعی در مقایسه با سایر رویکردها نسبت به فقر ،مانند رویکرد های مالی ،توانایی و مشارکتی( )2003 ,.Ruggeri Laderchi et alیک
بدیل قدرتمند روش شناختی است .محرومیت اجتماعی در طبقه بندی دیهان( )۱۹۹۹به عنوان نتیجه حرمان و یا روند حرمان و سلب دسترسی
و امتیازات تعریف شده است .در عین حال ،در این طبقه بندی روی جنبه های گوناگون محرومیت و فرایند های مولد آن تاکید گردیده است .از
این رو ،این رویکرد نه تنها به بررسی تاثیرات برنامه های تامین اجتماعی و شغلی باالی ابعاد مختلف محرومیت می پردازد ،بلکه نشان می دهد
که چگونه حمایت های اجتماعی به صورت بالقوه عوامل وسیعتر و شرایطی را که منجر به تولید و بازتولید محرومیت می گردد ،مهار ساخته
می تواند .برخالف رویکردهای مالی به فقر ،رویکرد تحلیلی محرومیت اجتماعی«به طور ذاتی ،و نه عرضی ،به روندها و فعل و انفعاالتی که
منجر به ایجاد و دوام محرومیت می گردد ،توجه خود را معطوف می دارد)23 :2003 ,.Ruggeri Laderchi et al( ».
تاکوچ :2مفاهیم و تعاریف کلیدی
محرومیت اجتماعی
محرومیت اجتماعی اغلب تحت الفظی و توصیفی (و نه به عنوان یک چارچوب تحلیلی -مفهومی) به خاطر ارجاع  به برخورد های منفی با افراد و گروه
های مشخص مورد استفاده قرار گرفته است .از این خاطر ،بیشتر در معنای تحت الفظی خود به کار برده شده تا به حاشیه روی افراد و گروه های خاص
بر اساس خصوصیات مشخص اجتماعی و طبیعی شان(مانند جنسیت و یا قومیت) برجسته گردد .برای مثال ،سباتس ویلر( )Sabates-Wheelerو
دورو( )2008() Devereuxمحرومیت اجتماعی را به عنوان بازتاب و بیانی از آسیب پذیری ،تبعیض و نقض حقوق اقلیت ها مدنظر گرفتند.
محرومیت اجتماعی از منظر برنامه های تامین اجتماعی به معنای این است که اقدامات حمایتی و کمکی باید فراگیر و همه شمول بوده و نه تنها مخصوص
افراد مستحق و خانواده های شان بلکه نفع عام در آن مستحضر باشد .به خصوص ،ادبیات تامین اجتماعی با این نگرش ،توجهات خود را روی این مساله که
خانواده های فقیر و مستحق تا چه حدی از برنامه های خدمات اجتماعی محروم شده اند معطوف می دارد،)2006 ,de la Brière and Rawlings(.
در این تحقیق ،محرومیت اجتماعی در یک چارچوبی مورد مطالعه قرار می گیرد که رفاه در یک تعامل پیچیده از عوامل اقتصادی ،اجتماعی و نهادی تاثیر می
پذیرد .همزمان روی جنبه های مختلف محرومیت و روند های تولید آن انگشت می گذارد.
رفع محرومیت اجتماعی
رفع محرومیت اجتماعی پروسۀ کاهش محرومیت و مهار محرکه های تولید و گسترش آن است.
تامینات اجتماعی تحول آفرین

برنامه ها و سیاست های تامین مستلزم آن اند که به مساوات اجتماعی ،عدالت اجتماعی و توانمندسازیافراد در یک سطح وسیعتر کمک
نمایند(.)2008 ,Sabates-Wheeler and Devereux

استفاده از چارچوب تحلیلی-مفهومی محرومیت اجتماعی می تواند که برنامه های تامین اجتماعی و شغلی را در زمینه های عملی و اصلی شان
قرار دهد .یعنی ،تعامل و تداخل میان برنامه ها و شرایط و نیروهای موجود اقتصادی ،اجتماعی و نهادی که میزان رفاه مردم را تعیین می نمایند،
آشکار سازد .به این ترتیب می شود که تحلیل تخنیکی از برایندها و تاثیرات برنامه های حمایت اجتماعی و کارآفرینی باالی جنبه های مختلف
محرومیت(مانند فقدان تامین غذایی ،صحت ،معارف و مشارکت اجتماعی) را در یک منظر کالنتر قرار داد .چنین تحلیلی برای طراحی اقداماتی
که نابرابری های عمیق ساختاری را مورد توجه قرار داده و برای رسیدن به تغییرات پایدار در میزان رفاه کمک کند ،مورد استفاده قرار گیرد.
چارچوب تحلیلی محرومیت اجتماعی خاطر نشان می نماید که توانایی اقدامات تامینی و شغلی در پرداختن به "تاثیرات" و "محرکه" های
محرومیت اجتماعی سنجیده شود( .)2012 ,Babajanian and Hagen-Zankerدر اینجا تاثیرات اشاره به میزان تجربۀ مردم از محرومیت
اجتماعی و اقتصادی و نقش آن در تشدید فقر دارد .محرکه های محرومیت اجتماعی اشاره اش به روند های اقتصادی ،اجتماعی و نهادینی
است که به حرمان و فقر ریشه ای و نهادینه منجر می گردد .این محرکه ها می توانند در سطح فردی مانند آسیب پذیری اشخاص ،یا در سطح
گروه های اجتماعی مانند ارزش ها و رفتار های تعبیض آمیز ،باشد .شکل  ۱نشان می دهد که چگونه اقدامات و پالیسی ها باالی تاثیرات و یا
برآیند محرومیت اجتماعی در ابعاد مختلف ،مانند مصؤنیت غذایی ،دسترسی به خدمات و مشارکت اجتماعی ،و محرکه ها که باالی دسترسی
به رفاه در ساحات فوق ذکر تاثیرگذار اند ،موثر اند.
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لکش :۱تاثیرات تامین اجتماعی باالی برآیند و محرکه های محرومیت اجتماعی

)2012( Source: Babajanian and Hagen-Zanker
این تحقیق به ارزیابی تاثیر اقدامات مشخص حمایت اجتماعی باالی برآیند های مختلف محرومیت اجتماعی می پردازد .به خصوص ،برآیندها
در حوزه های مصؤنیت غذایی ،صحت و معارف ،توانایی افراد در استفاده از فرصت های اقتصادی و تولید درآمد ،اعتماد به نفس فردی و
عاملیت ،و اشتراک در جامعه قابل بررسی اند .برعالوه ،در این تحقیق تصورات مستفیدشوندگان برنامه های حمایتی و کارآفرینی در مورد
حکومت آشکار می شود تا به این ترتیب دیده شود که برنامه های فوق تا چه حدی باالی روابط شهروندان و دولت تاثیرگذار اند .این تحقیق
همچنان به ارزیابی رفاه همگانی از لحاظ این که کدام اقدام و برنامۀ مشخص میزان دسترسی افراد( مثال ،به درآمد ،صحت و معارف) و
فرصت های موجود(مثال ،بازار کار و مشارکت اجتماعی) را باال برده است ،می پردازد .محرومیت اجتماعی غالب ًا جنبه های گوناگون داشته ،اما
در عین حال می توان توقع داشت که برنامه های حمایت های اجتماعی و کارآفرینی دارای تاثیرات مثبت و مثمرثر در سکتورها/بخش های
مشخص ،و نه الزاما تمام ساحات و ابعاد ،دارند.
به منظور شناسایی محرکه های محرومیت اجتماعی ،این تحقیق به دنبال آن است که فضای کلی ای که موقعیت ها و فرصت های افراد
مورد مطالعه در کشور های ذکر شده را در این پژوهش تحت تاثیر خود قرار می دهد ،بفهمد .به خصوص ،محرز ساخت که عوامل اقتصادی و
نهادی اقدامات و برنامه های حمایتی را متاثر ساخته می تواند(جدول  .)۱با درنظر داشت خصوصیات و سیاق مشخص آن ،این عوامل میزان
دسترسی و فرصت افراد از نقطه نظر ابعاد متذکرۀ رفاه همگانی را از خود متاثر می نماید .بخش  ۲-۵به معرفی اهمیت محرکه ها و یافته
های تجربی مرتبط می پردازد.

تاثیر برنامه های تامین اجتماعی و شغلی باالی رفع محرومیت اجتماعی

7

2014

واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان

جدول  :۱محرکه های اجتماعی ،اقتصادی و نهادی محرومیت های اجتماعی
محرکه های محرومیت

تعریف

محرکه های اقتصادی
زمینه اقتصادی و جغرافیایی

شرایط جغرافیایی و اقلیمی که باالی فعالیت های مولد تاثیرگذار اند

قابلیت های بشری

دانش ،مهارت ها و ظرفیت برای کسب درآمد ،آگاهی از مسایل صحی ،تغذیه و تعلیمی

دسترسی به منابع و سرمایۀ مولد

توانایی دسترسی به امکانات و سرمایۀ مولد به منظور ورود به بازار کار و در کسب درآمد مناسب

محرکه های اجتماعی
سرمایه اجتماعی

شبکه ها و روابط اجتماعی که حمایت های مادی و عاطفی برای افراد فراهم ساخته و دامنۀ آن فراگیر و همه
شمول است.

ارزش های اجتماعی و جنسیتی

ارزش هایی که نقش های جنسیتی را در بازار کار و اقتصاد پرستاری تعریف و معین ساخته و باالی دسترسی
به منابع مولد ،پویایی و تصمیم گیری ها موثر اند.

ساختاری های محلی قدرت

توزیع قدرت در میان افراد و یا گروه های اجتماعی در قریجات که میزان تسلط و تقسیم منابع را تعیین می نماید.

محرکه های نهادی
شمولیت گروه ها در قسمت عرضۀ خدمات

عبارت از ترتیبات و تمهیدات نهادینه برای عرضۀ فراگیر خدمات اساسی مانند آموزش و صحت است.

حکومتداری

شفافیت و پاسخدهی در تقسیم کاالها و خدمات و همچنان روابط میان باشندگان و کالن های محل می باشد.

به صورت خالصه باید گفت که در این تحقیق به دنبال سهم حمایت های اجتماعی و برنامه های کارآفرینی در رفع محرومیت اجتماعی
هستیم و البته گمان نمی بریم که این مهم به صورت کامل به دست آوردنی باشد .تحلیل پیامدها نیز معطوف به این موضوع است که اقدامات
حمایتی تا چه حدی به بهزیستی افراد و گروه های اجتماعی مدد رسانده می تواند .تحلیل محرکه های محرومیت هم متوجه این نکته است
که اقدامات حمایتی و تامینی تا چه میزانی به عوامل محدود کنندۀ توایی افراد برای ارضای خواهشات شان ،مانند دسترسی به مصؤنیت غذایی،
خدمات اساسی و یا مشارکت در زندگی اجتماعی ،رسیدگی کرده می تواند.

2 22 2سواالت و فرضیه های تحقیق

در طراحی پژوهش ،تیم تحقیقاتی سواالت فراگیر و فرضیه های تحقیق را که توسط اطالعات تجربی محک زده شد ،ایجاد و توسعه
بخشیدند(جدول  .)۲این سواالت و فرضیه ها در مطالعۀ هرچهار کشور به کار گرفته شد و در مطابقت با اهداف و ویژگی های مخصوص هر
پروگرام عیار گردید.
همچنان در این تحقیق از رویکرد تیوری تغییر ( )theory of changeبه منظور انکشاف یک بنیاد محکم مفهومی و تحلیلی برای بررسی ها
و تحلیل استفاده گردیده است( .)2009 ,Whiteبر اساس این رویکرد ،به منظور ارزیابی یک برنامه ،نیاز به داشتن نظریه هایی است که زوایای
پنهان و آشکار موضوع را شکافته و اساسی برای تعیین اهداف ،طراحی و اجرای پروگرام به حساب می آید .این تیوری ها و یا پیشفرض ها
به عنوان رهنمای عمل در جریان ارزیابی و تحلیل به کار می روند .از این رو ،به خاطر آزمایش نظریه ها و چگونگی کارکرد پیشفرض های
تحقیق اطالعات تجربی جمع آوری گردید.
در کنار رویکرد مذکور ،فرضیه ها و شاخص های تحقیق بر مبنای تیوری ها و پیشفرض های مشخص استوار بوده که از اقدامات پشتیبانی
فکری می نماید .به خصوص ،تیم تحقیق برای انجام ارزیابی به تقطیر و سوا نمودن پیشفرض های آشکار و غیر آشکار تیوریک اقدامات و
برنامه ها دست زده ،معیارها ( و یا شاخص ها)ی ارزیابی چگونگی عملی شدن فرضیه ها در عمل را تعریف و مشخص نمودند .پرسش ها و
فرضیه های کلی تحقیق در جدول دوم نشان داده شده است؛ سواالت ،فرضیه ها و شاخص های مشخص در مطالعۀ هر کشور عرضه خواهد
گردید.)2014 ,.Siddiki et al ;2014 ,.Sabharwal et al ;2014 ,.Echavez et al ;2014 ,.Adhikari et al( .
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جدول  :2سواالت و فرضیه های تحقیق
سواالت تحقیق

فرضیه ها

مصؤنیت غذایی

برنامه کمک غذا قدرت مصرف خانواده های مستحق را بیشتر می نماید.

مصؤنیت غذایی تا چه حدی و به چه طریقی
فزایش درآمد( مث ْ
ال از طریق کمک پولی و فعالیت های تولید درآمد و یا کاهش قرضه) به عنوان نتیجۀ برنامه
مصؤنیت توسط تامینات اجتماعی و شغلی
های تامین اجتماعی می تواند به افزایش پول نقد و تهیه غذا یاری رساند.
بهتر شده می تواند؟

دسترسی و استفاده از خدمات صحی افزایش درآمد( مث ْ
ال از طریق کمک پولی و فعالیت های تولیدی درآمد و یا کاهش قرضه) به عنوان نتیجۀ برنامه
و تعلیمی برنامه های تامین اجتماعی های تامین اجتماعی می تواند به افزایش پول نقد و تهیه غذا یاری رسانده و دسترسی و استفاده از خدمات
صحی و آموزشی را بیشتر نماید(البته در صورتی که چنین خدماتی برای عرضه وجود داشته باشد).
و شغلی
تا چه حدی و به چه طریقی دسترسی و بیمه صحی میکانیسمی برای خانواده های فقیر جهت تهیه ارزانتر خدمات صحی ارایه نموده و دسترسی نهادینه
استفاده از خدمات صحی و آموزشی را بهبود به تسهیالت درمانی و صحی را ممکن می نماید .این خود دسترسی و استفاده از خدمات صحی را بهبود می
بخشیده می تواند؟
بخشد(این در صورتی است که خدمات با کیفیت قابل دسترسی باشد).
فرصت های اقتصادی و کاری در بازار دادن امکانات و دارایی به افزایش فرصت ها برای کسب درآمد و تغییر در معیشت خانواده ها کمک می نماید.

تا چه حدی برنامه های تامین اجتماعی و آموزش مهارت ها به افزایش قابلیت ها ،دانش و آگاهی کمک کرده و دسترسی به فرصت های اقتصادی(مانند
شغلی به افزایش فرصت های اقتصادی دهقانی و کارآفرینی) را بیشتر می نماید.
کمک کرده می تواند و به چه شیوه؟
افزایش درآمد(مثال ،از طریق کمک نقدی ،فعالیت های درآمدزا و یا کاهش قروض) در نتیجۀ تامینات اجتماعی
دسترسی به پول نقد را افزایش بخشیده و دامنۀ فعالیت فراختر می نماید.

افزایش درآمد نقدی( از طریق کمک های نقدی/آموزش /و فعالیت های اقتصادی درآمدزا) کمک موثری به
روابط اجتماعی و توانمندسازی
تا چه حدی برنامه های تامین اجتماعی و افزایش اشتراک اجتماعی ،حمایت های اجتماعی و عضویت در گروه های اجتماعی کرده می تواند.
شغلی به روابط اجتماعی و توانمندی فردی اشتراک در فعالیت های گروهی و ایجاد تماس با دست اندرکاران برنامه ها باعث افزایش ارتباطات و شبکه
کمک می نماید و به چه شیوه؟
های اجتماعی در میان گروه و بیرون از آن می گردد.
به دست آوردن درآمد و ورود به فعالیت های اقتصادی درآمدزا به زنان و سایر گروه های به حاشیه رانده شده
استقالل بیشتر در بودجه و مصارف خانواده داده و باعث موقعیت بهتر در خانواده و اجتماع می گردد.
روابط دولت و جامعه

ارایه برنامه های تامین اجتماعی و شغلی توسط حکومت به ایجاد تصور مثبت در مورد نقش سازنده و مشروعیت
دولت کمک می نماید.

محرکه های محرومیت اجتماعی

با توجه به دیزاین ،تطبیق و خصوصیات نهادی برنامه ها و اقدامات می توان گفت که برنامه های تامین اجتماعی
و شغلی قابلیت برخورد با محرکه های محرومیت اجتماعی و ایجاد فقر را دارند.

تا چه میزانی تامینات اجتماعی و شغلی به
موثریت و حسابدهی در جریان تطبیق برنامه به احتمال باالی تصور مستفید شوندگان از مقامات محلی و مرکزی
بهبود روابط شهروندان و دولت کمک می
دولتی تاثیر گذار است.
نماید و به چه طریقی؟
دریافت کنندگان کمک ها حسابدهی بیشتر و خدمات بهتر تر را تقاضا دارند.
تا چه حدی برنامه های تامین اجتماعی و
شغلی باالی محرومیت اجتماعی تاثیرگذار اند

تاثیر برنامه های تامین اجتماعی و شغلی باالی رفع محرومیت اجتماعی
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واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان

3روش شناسی تحقیق

در این مطالعه از دو روش کیفی و کمی پژوهشی بر منبای تحقیق اولیۀ تجربی در چهار کشور مورد مطالعه استفاده گردیده است .در ارزیابی
کیفی ،برعالوه استفاده از تصورات و تجارب پاسخ دهندگان ،از دو گروه مستفید و غیر مستفید نیز بهره گرفته شده تا تاثیرات اقدامات و برنامه
ها به روشنی سنجیده شود .تحقیق کیفی میدانی به تحقیق کمی افزود می گردد .در اینجا به منظور جمع آوری معلومات مفصل و با جزییات
در مورد اجرای برنامه ها و تاثیرات شان باالی خانواده ها و فراتر از آن ،از گروه های مباحثاتی( ،)FGDsمصاحبه های مفصل( )IDIsو مصاحبه
با افراد اصلی مطلع ( )KIIsاستفاده گردیده است.
در این تحقیق رویکرد دقیق نمونه گیری که شامل انتخاب عمدی مناطق مورد مطالعه ،وارد ساختن گروه مستفیدشونده مناسب مصاحبه و
انتخاب غیر عمدی یا اتفاقی مصاحبه شوندگان در مناطق مورد مطالعه به منظور به کارگیری  ارزیابی شبه تجربی تاثیرات اقدامات می گردد،
به خدمت گماشته شده است .همگام با اهداف تحقیق ،مکان های تحقیق قصداً به گونه ای انتخاب شدند که به عنوان محل تطبیق برنامه
ها ،به ویژه نواحی ای که در آن میزان باالیی از محرومیت اجتماعی و گروه های در حاشیه وجود دارد  ،قب ً
ال مدنظر گرفته شده باشد .تعداد
مناطق نمونه گرفته شده از  ۱۳ناحیه در افغانستان تا  ۳۴ناحیه در نیپال را در بر گرفت .به منظور ارزیابی تاثیرات ،از گروه های غیر مستفید
که جهت مقایسه با گروه های مستفید استفاده گردید ،بهره گرفته شد .خانواده های غیر مستفید از خانواده های کمیبزرگتر و غیر مستحق در
نیپال تا خانواده های غیر مستحق در طرح بیمۀ ( )RSBYدر هند را در بر می گرفت .این نمونه گیری از  ۳۶۴خانواده در افغانستان تا ۲۰۴۰
خانواده در نیپال را شامل می باشد(به جدول  ۳مراجعه شود).
میتودلوژی اساسی تحقیق بر اساس قضایای مطالعاتی ساخته و پرداخته شده و بعد با توجه به اقتضائات و ویژگی های نواحی مشخص مطالعه
به آن افزود گردیده است .ابزار سروی برای تمام قضایای مطالعاتی طراحی ،آزمایش و اجرا شده است .داده ها یا معلومات کمی به منظور ایجاد
آمار توضیحی( )descriptive statisticsبر اساس تصور و تجربۀ مستفیدشوندگان برنامه ها و سنجش تفاوت میان گروه ها به کار گرفته
شدند .تحلیل  PSMنیز به منظور بررسی تاثیرات برنامه ها اجرا گردید.
خانواده های مستفیدشونده تا حد ممکن باید مشابه خانواده های غیر مستفید باشند .بنابرین هر تفاوتی که در نتایج مقایسوی این دو گروه
به چشم می خورد بیشتر باید نتیجۀ استفاده از مزایای که از پروگرام های تطبیق شده از سوی گروه های مستفید شونده باشد و نه نتیجۀ
خصایل دو گروه .اگر سایر تفاوت ها میان دو خانواده وجود دارد ،نتیجه اش عدم توازن و عدم مطابقت آشکار است.از آنجای که هیچ یک از
کمک های نقدی به افراد و خانواده های مستحق به صورت تصادفی تخصیص داده نشده ،از سوی دیگر به دست آوردن اطالعات اساسی
و چند بعدی( )panel dataممکن نبود ،بنابرین در این تحقیق از تکنیک روش پژوهشی شبه تجربی در تحلیل تاثیرات کمی استفاده شده
است .برای هر کشوری ،اعضای گروه غیر مستفید به صورت دقیقی انتخاب شدند که تا حد ممکن با گروه مستفید شده مشابه باشند و
در نتیجه برخی تفاوت ها و تعارض ها میان دو گروه برطرف گردد .نمونه گیری ها نیز به صورت اتفاقی از میان دو گروه انجام یافت .از
سیستم  PSMهم برای تحلیل آماری و کمی استفاده گردید .با رویکرد ( PSM )1974 ,Rubin ;1983 ,Rosenbaum and Rubinتالش می
شود تا حد ممکن تعارضات و غیر مشابهت ها را از طریق مقایسۀ همسان خانواده های مستفید شونده با خانواده های غیر مستفید بر اساس
ویژگی های که باالی متغییر برآیند تاثیرگذار نباشد ،و ما آن را فاکتور های قبل از آغاز اقدام و تطبیق برنامه توصیف می نماییم ،از بین برده
شود .اساس ًا ،خانواده های مستفید و غیر مستفید با هم دیگر تطبیق گردیده و نتایج آن با یک دیگر مقایسه می گردد .تفاوت در نتایج به دست
آمده از مقایسۀ دو گروه را می توان به تاثیر اقدامات و برنامه ها باالی گروه مستفید نسبت داد .استفاده از تحلیل   PSMبرای مطالعۀ قضایای
انتخاب شده در این پژوهش مناسب ارزیابی گردید(;2014 ,.Echavez et al ;2014 ,.see the country reports: Adhikari et al
.)2014 ,.Siddiki et al ;2014 ,.Sabharwal et al
توسط تحقیقات کیفی میدانی اطالعات مفصل در مورد تطبیق برنامه ،و همچنان تاثیرات آن باالی خانواده ها ،جمع آوری گردید .در این
تحقیق کیفی از مباحثات گروهی و مصاحبه های مفصل با اعضای گروه های مستفید و غیر مستفید(زنان و مردان) و همچنان در برخی از
کشور ها ،از سوابق زندگی افراد مذکور ،بهره گرفته شد .پاسخ دهندگان تعمداً از میان افراد سروی شده که با آنها مصاحبه صورت گرفته
است ،برای شرکت در بحث های کیفی انتخاب گردیدند .مصاحبه های کلیدی با افراد مطلعی چون سیاست سازان ،مجریان تطبیق برنامه ها،
متنفذین محلی و سایر اشخاص مهم انجام یافت .جدول  ۳یک تصویر کلی از مصاحبه های کیفی انجام یافته در هر کشور به دست می دهد.
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جدول :3روش شناسی در قضایای مطالعاتی کشور های مورد نظر
سروی کیفی

قضیۀ مورد مطالعه

روش نمونه گیری

افغانستانARC:

انتخاب تعمدی مکان ها صورت می مجموع خانواده ها
گیرد .بعدا ،به نمونه برداری از تمام زنان بررسی شده364 :
جوان که دوره های آموزشی مهارت
گروه مستفید182 :
های زندگی و تامین معیشت را از
سال  ۲۰۰۷الی  ۲۰۱۱میالدی را پشت گروه غیر مستفید182 :
سرگذاشته اند ،انجام می پذیرد .نمونه
گیری از گروه هایی که در برنامه ها
مستفید نشده اند ،به صورت تصادفی از
مکان های مورد نظر صورت گرفته است.

بنگال د یش  (C L P :کمک انتخاب مکان ها تعمدی صورت می مجموعه خانواده ها
امکانات)
گیرد .و انتخاب تصادفی مستفید سروی شده1,200 :
شوندگان از میان لیست از پیش تهیه
گروه مستفید600 :
شده .غیر مستفید شوندگانی که صرف
به هدف گرفتن آمار مقایسوی شامل گروه غیر مستفید600 :
این نمونه گیری شده بوند.
بنگالدیش:
( VGDکمک غذایی)

انتخاب مکان ها تعمدی صورت می مجموعه خانواده ها
گیردلیست خانواده های مورد آماده شده سروی شده800 :
و از میتود سنجش مشارکت گروه های
گروه مستفید400 :
روستایی استفاده شده و بعد به صورت
تصادفی از میان خانواده های غیر گروه غیر مستفید400 :
مستفید دست به انتخاب شده می شود.

هندRSBY:

انتخاب تعمدی خانواده هاپایین تر از خط مجموع خانواده های
فقر در نواحی روستاییو همچنانی نواحی سروی شده750 ,1,500 :
با میزان باالیگروه های محروم(مانند
از هر ناحیه
مسلمانان و ادیواسیس).نواحی با مناطق
کوچکتر با بیشترینباشندگان ادیواسیس گروه مستفید:
که نزدیک به جمعیت یک ناحیه کال  70( 1،050درصد)
می شود،انتخاب گردیدند.قریه های با گروه غیر مستفید450 :
گروه ها و جمعیت مختلظ انتخاب شدند30( .در صد)
خانواده های مستفید و غیر مستفیدبه
صورت اتفاقی از میان گروه های زیر
خط فقر انتخاب شدند(البته کسانی که
شامل برنامۀ  RSBYبودند و یا کسانی
که تا هنوز شامل نشده بودند).

نیپال:
برنامۀ کمک هزینه
برای اطفال

ناحیه کرنالی به صورت قصدی انتخاب مجموعه خانواده های
شد.تعداد کمیتۀ های انکشافی قریه /سروی شده2,040 :
ناحیهدر تناسب با جمعیت آنجا انتخاب
گروه مستفید1,694:
شد.انتخاب تصادفی  34کمیته و سه
گروه غیر مستفید364 :
بخش در هرکمیته انکشافی صورت
گرفت.انتخاب تصادفی خانواده ها که در
فهرست بودند.

سروی کمی

مکان های نمونه برداری

KIIs 69

والیت کابل ()5

FGDs 30

والیت پروان()8

 18مصاحبه با افراد

نواحی جیابنده و کوریگ رام

 12مصاحبه باIDIs

نواحی رنگماتی و بندرابان

در مجموع  13نمونه گیری
در تمام مکان ها

 3ناحیه کوچکتر

FDGs 18با مستفید
شوندگان
از هر ناحیه بزرگتر
KIIs 12با مسووالن  1و یا دو واحد از هر یک
برنامه و افراد ذینفع
نواحی کوچکتر( 7مجموع)

 FGDs 12از مستفید  2ناحیه کوچکتر از هر ناحیه
بزرگتر
شوندگان

KIIs 8دست اندرکاران  2واحد از هر ناحیه
کوچکتر( 8در مجموع)
و نفع برندگان
سروی در قریه از  20فرد مرادآباد(اوترپردایش)

مطلع KIIsاز برنامه اورنگ آباد(مهاراشترا)
R S B Yو مقا ما ت  30قریه (  14در مرادآباد و
حکومتی،سازمانهای غیر  16در اورنگ آباد)
حکومتی و جامعۀ مدنی
(بر هر ایالت)
( FGDs 25برهر
ایالت)IDIs

 KIIs 24با مقامات

 FGDs 24با مقامات

پنج ناحیه در منطقۀ کرنالی
 102نمونه گیری

مستفیدشوندگان از مکان های مورد نظر
با
 IDIs 24با مستفید
شوندگان به منظور
تصدیق بیشترتحقیق
میدانی در سال 2013
میالدی.
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4پسزمینه و قضایای مورد مطالعه در هر کشور

در این بخش یک مرور کلی از سیاق و محیط کشور و جزییات اقدامات در هر چهار مورد مطالعه به دست داده خواهد شد .جزییات کامل
گزارش هر یک از کشور های مذکور را نیز به دست آورده می توانید(Sabharwal et ;2014 ,.Echavez et al ;2014 ,.Adhikari et al
.)2014 ,.Siddiki et al ;2014 ,.al

1 11 1افغانستان :آموزش های مرکز فراگیری افراد بالغ( )ARCبرای زنان جوان

سال ها جنگ ،ناامنی و بی ثباتی در افغانستان باعث از میان رفتن بسیاری از زیرساخت ها شده و در نتیجه چالش های جدی و فراوان
اقتصادی ،اجتماعی و سیاسی را به وجود آورده است .زنان به صورت اخص سختی این دشواری ها را به خاطر افزایش خشونت های جنسیتی،
عدم دسترسی به حقوق و فرصت های کافی( ،)2013 ,Moradianو تجربۀ هرچه بیشتر محرومیت را تحمل می نمایند .جنسیت یک عامل
کلیدی در قسمت دسترسی به منابع ،خدمات ،فرصت ها و در نتیجه دسترسی به اشتغال به حساب می آید .روابط جنسیتی در افغانستان،
چنان که توصیف گردیده است ( ،)2013 ,Petesch ;2011 ,.Kabeer et al ;2010 ,Azarbaijani-Moghaddamخیلی ناعادالنه است.
در اینجا زنان در مقایسه با مردان توانایی و چانس کمتر در داشتن آموزش و فراگیری مهارت ها ،دسترسی به امکانات و منابع مولد ،و
همچنان کار در بیرون از خانه دارند .میزان سواد در میان زنان افغان در کمترین حد در میان کشور های در حال توسعه است(.)2010 ,IRA
بر اساس تخمین میزان سواد بزرگساالن(از سن  ۱۵به باال) در سطح کشور در سال  ۲۰۰۸میالدی ۱۸ ،درصد زنان و  ۵۰درصد مردان با
سواد اند ( .)2012 ,MoEتخمین زده می شود که در مناطق روستایی ،جای که بیشتر از  ۷۰درصد جمعیت کشور زندگی می نماید ۹۰ ،درصد
زنان و  ۶۳درصد مردان سواد ندارند .این تفاوت عمیق در میزان سواد میان زنان و مردان ارتباط مستقیم با نابرابری در دسترسی به تعلیم
و تربیه داشته ،و از این لحاظ زنان دانش و ابزار الزم را برای مشارکت در بازار کار و استفاده از فرصت های اقتصادی را در اختیار ندارند.
نابرابری های جدی میان زنان و مردان از لحاظ دسترسی به بازار کار و به دست آوردن درآمد تا هنوز هم وجود دارد .سهم زنان از اشتغال
با مزد در سکتور غیر زراعتی تنها  ۸درصد است که پایین ترین رقم در میان کشور های جنوب اسیا به حساب می آید .خود منطقۀ جنوب
آسیا در مقیاس جهانی از لحاظ سهم زنان از اشتغال در مقایسه با مردان از رتبۀ پایینی برخوردار است( .)2010 ,IRAبر اساس سازمان جهانی
کار( )ILOنرخ مشارکت زنان شاغل( از سن پانزده به باال) در بازار کار در سال  ۲۰۱۱میالدی ،تنها  %7.۱۵در مقایسه با مردان  %2.۷۷بود  3.
زنان نه تنها در دسترسی به آموزش محدودیت دارند بلکه به سرمایه و بازار کار نیز دسترسی ندارند ( )2013 ,.Ganesh et alزنان اغلب
نخستین گروه مورد تهدید و اعمال خشونت در جریان منازعات و شورش ها بوده که در کنار محدودیت ها و کردار های تبعیض آمیز جنسیتی،
به کم تحرکی و کمبود مشارکت زنان دامن زده و باالی دسترسی آنها به اموزش ،صحت و اشتغال تاثیر گذاشته است.
در مطالعۀ افغانستان ،به بررسی تاثیرات برنامه های آموزشی موسسۀ  BRACدر والیت های کابل و پروان پرداخته شد BRAC .برنامه های
آموزشی خود را به عنوان بخشی از پروژۀ تعلیم دختران ( )GEPبین سال های  ۲۰۰۷و  ۲۰۱۱میالدی با همکاری مالی ادارۀ توسعۀ بین المللی
کانادا تطبیق نمود .در چارچوب این پروژه مراکز فراگیری افراد بالغ ( ) ARCبرای دختران  ۱۵تا  ۲۰سالی که بعد از دوره ابتداییه قادر به ادامۀ
تحصیل در مکتب نشدند ،ایجاد گردید .برنامۀ   ARCدر نواحی مختلف کابل از مارچ الی جون  ۲۰۱۱و در پروان از جون الی آگست ۲۰۱۱
میالدی به مرحلۀ اجرا گذاشته شد .این تحقیق تمام زنانی را که در چارچوب این پروژه در کورس های مهارت های زندگی و تامین معیشت
در دو والیت نامبرده شرکت کرده بودند ،پوشش داد.
لکش :۲والیات کابل و پروان ،افغانستان

http://data.worldbank.org/indicator/SL.TLF.CACT.FE.ZS http://data.worldbank.org/indicator/SL.TLF.CACT.FE.ZS
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اشتراک کنندگان  ARCدر دو کورس آموزشی مهارت های زندگی و تامین معیشت حضور یافتند .کورس مهارت های زندگی به مدت پنج روز
بوده و روی مسایل کلی ،صحت نسایی و حقوق زنان و کودکان بحث و گفتگو صورت گرفت .کورس مهارت های تامین معیشت به مدت
سه ماه بوده و در آن مهارت ها و معلوماتی به اشتراک کنندگان یاد داده می شد که از آن در بازار کار به منظور کسب درآمد ،و به تبع آن
استقاللیت مالی ،استفاده برند.
این تحقیق به دنبال آن است تا میزان تاثیرگذاری کورس های فوق باالی مشارکت این زنان در بازار کار و به دست آوردن دستمزد را بسنجد.
همچنان در پی بررسی این موضوع است که آیا برنامه ها و اقدامات دارای آن مقدار از تاثیر بوده که زنان را توانا ساخته و در روابط اجتماعی
و تعامل شان با مقامات دولتی افزایشی بعمل اورده است و یا خیر.

2 22 2بنگالدیش CLP :و VGD

در بنگالدیش ،نواحی چارس و  Chittagong Hill Tracts  دارای سطح باالی فقر در مقیاس ملی بوده (World ;2007 ,.Barkat et al
 ، 4 )2013 ,Bankو خانواده های نادار در مناطق مذکور با انواع حاشیه نشینی ها و محرومیت های اقتصادی ،اجتماعی و سیاسی که عوامل
مهم در تشدید فقر اند( ،)2004 ,Sen and Hulme ;2008 ,GSDRCمواجه می باشند .هم در چارس و هم در  ، CHTخانواده های فقیر
شدیداً در برابر تغییرات فصلی( یک نوع ابهام در ارتباط به تولید غذایی و اقلیم منطقه وجود دارد) ،ناامنی غذایی و بالیای طبیعی آسیب پذیر
هستند .زنان و مردان فقیر نواحی اغلب کارگردان روزمزد در بخش های زراعت و مزدوری در خانه های مردم بوده ،دستمزد پایین دریافت
داشته و این مشاغل بی دوام اند .با این حال ،زنان نسبت به مردان دستمزد کمتری دریافت داشته ،گزینه های کاری و معیشتی شان معدود
بوده ،و در عین حال ارزش های اجتماعی – فرهنگی حضور شان در جامعه و مشارکت در امورات مختلف اجتماعی و اقتصادی را محدود
ساخته است .این در حالی ست که آنها در صورت دسترسی به بازار می توانند به زمین و سایر امکانات ارزشمند و همچنان بازار کار دست
یابند(.)2012 ,2010a; OECD ,ADB

خانواده ها در چارس 5به لحاظ جغرافیایی در یک منطقۀ دور افتاده ،با فرصت های اقتصاد و ارتباطات محدود با مراکز اصلی ،موقعیت
دارند ( .)2013 ,World Bankهمین دور افتادگی و محرومیت در مورد  CHTکه بیشترین جمعیت اقلیت های بنگالدیش آنجا مسکن
دارند( ،)2004 ,Sen and Hulmeنیز صادق است .تفاوت در قومیت ،زبان و فرهنگ نقش موثر در قسمت نابرابری های اقتصادی،
اجتماعی و سیاسی در این منطقه دارد ،و از سوی دیگر از دیرباز شاهد سرکوب ،تنش و خشونت نیز بوده است .خدمات دولتی به اقلیت
های قومی بی نهایت کم می باشد .هم در چارس و هم در ،CHTخانواده های فقیر زمینه های اندکی برای مشارکت فعال و ابراز
نظر در اجتماعات محلی و یا تصمیم گیری ها که باالی زندگی شان در منطقه تاثیر دارد ،در اختیار دارند(;2007 ,Aminuzzaman
 .)2013 ,.et al Badiuzzamanهمچنان توانایی آنها در بازخواست از دولت به خاطر خدمات ضعیف به مردم منطقه ،به ویژه برای
زنان ،بی نهایت محدود است.
لکش :۳نواحی چارس و ، Chittagong Hill Tractsبنگالدیش

4 http://www.chtdf.org/index.php/cht-issues/cht-situationhttp://www.chtdf.org/index.php/cht-issues/cht-situation
5 The Chars are inhabited sandbanks in the Brahmaputra River. These islands are unstable and often become immersed
back in the river after a few monsoons, at which point their inhabitants settle on another island.
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در این قضیۀ مورد مطالعه به تاثیر دو برنامۀ حمایت اجتماعی باالی کاهش محرومیت اجتماعی و افزایش شمولیت اجتماعی پرداخته خواهد
شد :برنامۀ تامین معیشت ناحیه چارس(  )CLPکه از سوی منابع غیر دولتی تمویل می گردد ،برنامۀ اعطای امکانات به زنان فقیر به منظور
تقویت اقتصادی و اجتماعی شان است؛ و در  CHTپروگرام انکشاف گروه های آسیب پذیر( )VGDتوسط حکومت و برنامۀ غذایی جهان به
راه افتاده که طی آن به زنان فقیر غذا به اضافۀ آموزش های اقتصادی و توسعوی ارایه می گردد .بنابرین ،دو برنامۀ فوق با اهداف مشابه و
رویکرد های متفاوتی اند؛ در این تحقیق قصدی برای مقایسه دو برنامه وجود نداشت ،در عوض به سهم هر یک از این برنامه ها در کاهش
محرومیت اجتماعی توجه شده است.
برنامۀ تامین معیشت ناحیه چارس در سال  ۱۹۹۹میالدی توسط وزارت توسعۀ بین المللی بریتانیا به منظور کاهش فقر شدید در چارس تا
سال  ۲۰۱۵میالدی ،ایجاد گردید .هدف این برنامه رسیدگی به دو میلیون سکنۀ فقیر این منطقه بود.به این منظور نیاز به یک رویکرد مسنجم
برای پرداختن به ابعاد گوناگون فقر و محرومیت جمعیت فوق است .برای زنان مشمول پروگرام یک مقدار امکانات(معموال مواشی به ارزش
 ۱۵۰پوند انگلیسی) به خاطر فراهم سازی زمینه های تامین معیشت ،داده شده است .در کنار این کمک یک مقدار پول نیز به منظور مصارف
خانواده و همچنان فعالیت های درآمدزای اقتصادی ،به زنان مذکور به مدت هژده ماه پرداخت شده است .افزون بر آن ،خانواده های مشمول
برنامه از سایر حمایت ها ،از جمله کار نمودن در بخش های عمومی تا پنجاه روز در فصل بیکاری ها و عدم تامین غذایی ،بهره گیری مالی
از گروه های پس انداز و وام در قریه ،دسترسی رایگان به خدمات صحی در جریان اشتراک در پروگرام و ارایه آموزش های کلی در مورد
فعالیت های اقتصادی و مسایل مرتبط با بهزیستی و جامعه ،می گردند .چنانکه در روش شناسی نشان داده شد ،مستفید شوندگان برنامه از
جمله اشتراک کنندگان قبلی برنامۀ تامین معیشت ناحیه چارس و البته بیشتر زنان ،بوده اند.
برنامۀ انکشاف گروه های اسیب پذیر ،یک برنامۀ ملی و سرتاسری بوده که حمایت های غذایی و آموزشی از زنان فقیر صورت می نماید.
در بسته کمکی آن ،آموزش مهارت های زندگی و تامین معیشت ،پس انداز شخصی و دسترسی به قرضه های کوچک گنجانده شده است.
در آنجا دو نوع برنامۀ انکشاف گروه های اسیب پذیر تطبیق گردیده است :درآمدزایی برای توسعۀ گروه های آسیب پذیر( )IGVGDو دیگری
مصؤنیت غذایی برای توسعۀ گروه های آسیب پذیر( . )FSVGDبرای مشمولین برنامۀ( )FSVGDکه موضوع این تحقیق اند ،یک مقدار کمک
مالی ،به ارزش 0.95پوند ،و غذایی صورت می گیرد .یک بستۀ کمک های انکشافی که شامل آموزش های صحی و تغذیه ،سوادآموزی ،پس
انداز و فعالیت های درآمدزای اقتصادی می گردد ،در سال  ۱۹۸۸میالدی معرفی گردید.
هدف بلندمدت برنامۀ انکشاف گروه های آسیب پذیر ایجاد شرایط اجتماعی اقتصادی برای زنان فقیر در مناطق روستایی است تا
با مشکالت ناشی از عدم تامین غذایی ،تغذیۀ ضعیف و فقر مالی مواجهه کرده و از سوی دیگر "کرامت اجتماعی" شان نیز تقویت
شود( .)2013 ,Ministry of Financeاین بزرگترین برنامۀ جاافتادۀ حمایتی در کشور بوده ،و در بودجۀ اخیر حکومت هم به عنوان یک
بخش مهم به رسمیت شناخته شد.

3 33 3هندوستان :بیمه صحی RSBY

در حالی که در طول چند دهۀ گذشته از میزان کلی فقر در هند کاسته شده ،اما هنوز هم به عنوان یک کشور نابرابر به رسمیت شناخته
می شود .نزدیک به  8.۲۹درصد جمعیت این کشور در زیر خط فقر زندگی کرده و  7.۵۳درصد هم انواع گوناگون بی بضاعتی را تجربه می
نماید( .)2013 ,UNDP ;2012 ,UNهزینه های باالی صحی در هند یکی از محرکه های کلیدی گسترش و تحکیم فقر است .به خاطر
هزینه های سرسام آور خدمات صحی در هند ،6میلیون ها خانواده به سوی فقر هرچه بیشتر کشانده می شوند .این در بلند مدت دارای پیامد
های منفی است ،چون خانواده های فقیر گزینه های کمی برای مقابله با دشواری های ناشی از این وضعیت در اختیار دارند .مثال ،آنها برای
تامین مخارج امکانات خود را به فروش رسانده و یا وام های با سود باال را دریافت می دارند(.)2011 ,Planning Commission of India
در هند ،دسترسی به خدمات صحی بی نهایت غیر متوازن و ناعادالنه است :خانواده های در حاشیه ،مثال از کاست ،قبایل و مسلمانان پایین
جامعه ،بیشتر از سایر اقشار جامعه دسترسی ضعیف به خدمات صحی داشته و در راه استفاده از آن با موانع گوناگون مواجه می باشند .رفتار
های تبعیض آمیز اجتماعی -فرهنگی ،ضعف در سیستم صحی در عرصه های پالیسی و نهاد ها ،کمبود حسابدهی و فساد از جمله عوامل
کلیدی در باز داشتن گروه های فوق از دسترسی خدمات صحی موجود به حساب می آید( .)2010 ,.al Baru etابتکار اخیر حکومت موسوم
به راشتریا سواستیا بیما یوجنا ( ،)RSBYدر نظر دارد که باالی برخی از این چالش ها از طریق ارایۀ خدمات صحی ارزان تر که دولت برای آن
یارانه یا سبسایدی می پردازد ،به خانواده های محرومغلبه نماید.
وزارت کار و اشتغال طرح ( )RSBYرا در سال  ۲۰۰۸میالدی روی دست گرفت .هدف اساسی این طرح حمایت از خانواده های فقیر در برابر
شوک های کالن ناشی از محرومیت دسترسی به خدمات صحی که به فقر و مقروضیت بیشتر سوق شان می دهد ،می باشد .خانواده های
مستفید شونده به طور ساالنه می توانند که تا سقف  ۳۰هزار روپیه(معادل نزدیک به  ۳۵۲پوند) پنج تن از اعضای خانوادۀ(مثال ،کالن خانواده،
همسر و سه وابسته) خود را با پرداخت تنها  ۳۰روپیه پول ثبت نام ،در شفاخانه معالجه نمایند.

6 Catastrophic health expenditure is high payments on health, accounting for a substantial part of or exceeding the
household budget.
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حکومت مرکزی( ۷۵درصد در بسیاری از ایالت ها) و حکومت های ایالتی(  ۲۵درصد) تامین مخارج این برنامه را به عهده گرفته اند .تطبیق طرح
بر اساس مدل همکاری بخش خصوصی -عمومی انجام می پذیرد :حکومت های مرکزی و ایالتی هزینه ها را تامین نموده و بعد در همکاری با
شرکت های خصوصی بیمۀ صحی برنامه را در سطح ولسوالی ها اجرا می نمایند .نهاد های مرتبط ایالتی مامور و ناظر اجرای طرح اند.
لکش :۴ایالت های اوترپرادیش و مهارشترا در هند

لیست مستحقین برنامه در هر قریه بر تختۀ اعالنات قبل از تاریخ ثبت نام نصب گردیده و شرکت های بیمۀ صحی کمپ هایی برای ثبت نام
در قریجات مذکور برپا می نمایند .یک کارت باهوش بیومتریک به هر خانوادۀ مستحق پس از پرداخت پول ثبت نام داده می شود؛ این کارت
باید به صورت ساالنه از نو گردد .در جریان شمولیت در برنامه ،شرکت بیمه لیستی از شفاخانه هایی که برای مشمولین برنامه خدمات درمانی
ارایه می دارد ،برای خانواده های مذکور تهیه می نماید .7خانواده ها در بدل خدمات درمانی پول نقد نپرداخته و از کارت هوشمند خود استفاده
کرده و هر بار پس از اتمام اعتبار مالی آن از سوی شرکت بیمه تجدید می گردد .در شفاخانه های مورد نظر  ۷۰۰نوع مریضی بیماران مستحق
در قالب برنامۀ مذکور معالجه شده می تواند .تمام مصارف بیماری های قبل از شمولیت در برنامه و بعد از آن مورد پوشش درمانی قرار می
گیرد .در کنار آن ،مصارف ترانسپورتی خانواده های مشمول پروگرام تا ۱۰۰روپیه هندی(معادل  20.۱پوند انگلیسی) در هر مراجعه به شفاخانه
پرداخت می گردد(هر خانواده حق دارد که در سال  ۱۰۰۰روپیه هندی به عنوان مصرف ترانسپورتی دریافت بدارند).

4 44 4نیپال :اعطای کمک هزینه به اطفال

فقر در نیپال گسترده و چند بعدی است .محرومیت اجتماعی به خصوص در مناطق دور افتاده که هویت و جایگاه اجتماعی در دسترسی افراد
به فرصت های اقتصادی نقش تعیین کننده را دارد ،دامنۀ بسیار فراخی دارد( .)2013 ,DFIDنتایج محرومیت اجتماعی خود را در نرخ پایین
طول عمر ،وضعیت وخیم صحی و فرصت های محدود آموزشی و اقتصادی ،به نمایش می گذارد( .)2010b ,ADBافزون بر این ،گروه های
محروم دسترسی کمتر به مالکیت ،ارتقای کم اقتصادی و موقعیت مناسب اجتماعی دارند .منطقۀ کرنالی به طور خاص دارای سطح باالیی از
محرومیت بوده که موقعیت جغرافیایی منطقه نقش بزرگی در این میان بازی می نماید(.)2005 ,Gurung and Kollmair ;2005 ,Bennett
افزون بر آن ،در کنار موقعیت کرنالی ،رسوم و سیستم سنتی کاست هم به تشدید وضعیت می پردازد(,UNDP ;2013 ,.IOD Parc et al
 .)2006 ,World Bank ;2009در این منطقه گروه های بزرگی از محرومین زندگی می نمایند؛ ولسوالی کالیکوت جمعیت بزرگی از دالیت ها
را در خود دارد .زندگی خانواده ها در کرنالی دارای بدترین شاخص های اجتماعی-فرهنگی و میزان دسترسی به خدمات در مقایسه با بقیه
مناطق کشور است .فعالیت های اقتصادی محدود بوده و یکی از دالیل آن این است که فقیران ،از لحاظ زراعتی ،دسترسی کمتری به کود
کیمیاوی و زیرساخت هایی چون سرک و سیستم های آبیاری دارند(.)2009 ,ADB
7
Empanelled hospitals are those hospitals that have met the eligibility requirement of the government. They can be
either private or public.
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واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان

لکش :۵ناحیه کرنالی ،نیپال

حمایت اجتماعی در دو دهۀ گذشته به یکی از ابزار های مهمی سیاستگذاری های عامه در نیپال تبدیل شده و اهداف وسیعی ،از افزایش درآمد
تا مصؤنیت غذایی رفع محرومیت اجتماعی ،را تعقیب می نماید( .)2011 ,Koehlerدر مورد نیپال ،پروگرام اعطای کمک هزینه به اطفال که
در سال  ۲۰۰۹میالدی از سوی حکومت این کشور راه اندازی گردید ،به عنوان قضیۀ مورد مطالعه در این تحقیق انتخاب شده است .در این
برنامه برای مادرانی که کودکانی زیر پنج سال دارند ،یک مقدار پول به عنوان کمک هزینه داده می شود تا تغذیۀ کودکان مذکور بهبود یابد.
این برنامه تمام منطقۀ کرنالی را تحت پوشش قرار داده و در سایر مناطق این کشور دالیت ها از مزایای این برنامه استفاده برده می توانند.
بین سال های  ۲۰۱۲الی  ۲۰۱۳میالدی  ۵۵۱۹۱۶هزار کودک در نیپال تحت پوشش این برنامه قرار گرفتند که از جمله این کودکان ۹۰۳۴۹
نفر آن در منطقۀ کرنالی زندگی می نمایند.
مقدار کمک ماهانه  ۲۰۰روپیه نیپالی برای هر کودک(تا دو کودک در هر خانواده) زیر پنج سال در خانواده داده می شود .این به معنای آن
است که یک خانواده ساالنه  ۴۸۰۰روپیه(معادل  ۳۵پوند) از این برنامه به دست آورده می تواند .پول بدون پیش شرطی به اطفال خانواده های
مستحق از طرف حکومت مرکزی و با نظارت و اجرای حکومت محلی پرداخت می شود.
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5یافته های تحقیق :دامنۀ تاثیرگذاری برنامه های تامینات اجتماعی و شغلی باالی روند
رفع محرومیت

در این بخش ،بر اساس شواهد و یافته های تحقیقی از مطالعۀ برنامه های تامین اجتماعی در چهار کشور فوق ،به بررسی میزان تاثیرگذاری
برنامه های حمایتی اجتماعی و کارآفرینی باالی رفع محرومیت اجتماعی پرداخته می شود .به صورت مشخص تر ،در این مطالعات محرکه های
تاثیرگذاری باالی بهزیستی افراد در مناطق و قضایای تحت مطالعه (فهرست آن در جدول  ۱موجود است) ،و همچنان این که اقدامات و پالیسی
ها تا چه حدی به این محرکه ها پرداخته ،مورد شناسایی و بحث قرار گرفته است.
یافته های تحقیقی خود در بارۀ چگونگی مقابله با محرومیت اجتماعی از طریق تامینات اجتماعی و کارآفرینی را کنار هم گذاشته و آن را در قالب
فرضیه ها و سواالت تحقیق ریختیم(جدول  .)۳جزییات کامل نتایج برنامه های اجرای شده در کشور های فوق در این منابع قابل دست یافته
است(.)2014 ,.Siddiki et al ;2014 ,.Sabharwal et al ;2014 ,.Echavez et al ;2014 ,.Adhikari et al

1 11 1برخورد با تاثیرات محرومیت اجتماعی

چنانکه در جدول  ۳نشان داده شده است در این تحقیق محرومیت اجتماعی در عرصه های زیر مورد مطالعه قرار گرفته است :مصؤنیت غذایی،
دسترسی و استفاده از خدمات و فرصت های موجود عایداتی و شغلی ،توانمندسازی فردی ،روابط اجتماعی و روابط دولت و جامعه.
از نظر مصؤنیت غذایی ،اقدامات و پالیسی های کمکی نشان داد که برخی از تاثیرات مثبت به ویژه از لحاظ تنوع در تغذیه رونما گردیده
است .برنامۀ کمک هزینه برای اطفال در نیپال برخی از خانواده های مستحق را قادر به خرید غذا و تغذیه مناسب کرده است .البته این به معنای
آن نیست که در اثر این پروگرام در مصرف کلی غذایی تغییری بعمل آمده است .کمک اندک مالی و چالش های تطبیق پروژه عوامل کلیدی در
محدود ساختن تاثیرگذاری برنامه است که بعداً روی آن صحبت های بیشتر خواهد گردید .همچنان از سایر اقدامات هم نتایج امید بخشی را شاهد
هستیم :شواهد به دست آمده از گروه  VGDنشان می دهد که خانواده های شامل در پروگرام  ۱۶درصد بیشتر از گروه های غیر شامل به غذای
زیادتر دسترسی دارند .تحقیق کیفی قضیه مطالعاتی  VGDنیز نشانگر آن است که زنان مشمول پروگرام به غذای منظم و مغذی دسترسی داشته
اند .هرچند که زنان مذکور از این برنامه تتنها مقداری غذا(برنج جوش داده) به دست می آورند ،در اما در کنار آن برخی مزایای دیگر نیز حاصل می
گردد که می توان آن را نتایج غیر مستقیم برنامۀ مذکور توصیف نمود .زنان شامل در پروگرام گفتند که سهمیه برنج خود را به خاطر عدم عادت
به استفاده از آن در بازار فروخته و عایدی از آن به دست می آورند .در قسمت برنامه فوق در بنگالدیش ،بازهم شاهد تاثیرات مثبت از لحاظ تنوع
بیشتر در تغذیه و مصرف منظم آن ،به ویژه در فصولی که در آن کمبود غذایی در آن قابل پیش بینی است ،بوده ایم .مهمتر از همه این تاثیرات
باالی موضوع تامین غذایی نه نتیجه افزایش درآمد ناشی از برنامه بلکه بیشتر ناشی از افزایش فعالیت های مولد کشاورزی زنان و همچنان بهبود
مهارت های اقتصادی و آگاهی شان از تغذیه است.
از لحاظ دسترسی و استفاده از خدمات -تاثیرات بسیار کوچک ولی مثبت اقدامات را در نیپال دیده می توانیم .در حالی که تعدادی از مستفید
شوندگان گفتند که کمک های حکومتی به اطفال خود را باالی مصارف کوچک صحی و دارویی و تعلیمی به مصرف رسانده اند  ،اما در کلیت
این پروگرام به آنها کمکی در میزان مورد توقع دسترسی و استفاده از خدمات ننموده است.
توقع این است که در هند برنامۀ  RSBYباالی دسترسی و استفاده از خدمات طبی از سوی گروه های محروم تاثیر کامال محسوس از خود بر جای
گذارد .هدف این طرح نیز ارایه خدمات رایگان شفاخانه ای برای مشمولین برنامه بوده است .با این وجود ،طرح مذکور نه از لحاظ استفاده از خدمات
رایگان شفاخانه و نه کاهش کلی هزینه های درمانی خانواده های شامل در پروگرام تاثیر چشمگیری نداشته است .برای مثال ،خانواده های شامل
طرح در حد خیلی کم که به لحاظ آماری قابل مالحظه نیست ،زمان کمتری در شفاخانه ها برای دریافت خدمات سپری می نمایند؛ همچنان با
یک تفاوت اندک نسبت به دیگران هزینه های تداوی را می پردازند؛ یافته های کیفی نشان می دهند که خانواده های مذکور زودتر از دیگران
بیماری شان بهبود می یابد .چون یکی از دالیل آن این است که به موقع به شفاخانه جهت تداوی مراجعه می نمایند.با این وجود مهمترین تاثیر
برنامه باالی مصارف صحی خانواده های محروم کاهش نسبی در هزینه های درمانی است :حد اوسط مصارف برای خانواده های مشمول برنامه
به طور چشمگیری پایین است .با توجه به مصارف سرسام آور معالجه ،این به ذات خود یک یافتۀ مهمی به حساب می آید.
در ارتباط به فرصت های شغلی و اقتصادی در بازار ،در مطالعۀ افغانستان در می یابیم که بنا به گزارش شاملین کورس  ARCسیزده درصد
آنها توانسته اند که از مهارت های فراگرفتۀ خود در راه اندازی کسب و کار درآمدزا بهره ببرند .اکثر شرکت کنندگان قادر نشدند که از کورس مهارت
های خیاطی را در حدی یاد بگیرند که از این ناحیه کسب معاش نمایند .تحلیل تاثیرات برنامه نیز نشان دهندۀ تاثیر جدی باالی اشتراک کنندگان
جهت ورود به فعالیت های اقتصادی نمی باشد .در حالی که کورس های  ARCبایستی تاثیری باالی پیدا کردن کار و درآمد خانواده می داشت ،اما در
مقایسه با خانواده های غیر مستفید تاثیرات قابل محاسبه نبوده و به صورت کلی تغییر ملموسی در معیشت خانواده های مذکور به وجود نیاورده است.
در قضیه  CLPدر بنگالدیش ،روی دست گرفتن یک رویکرد منسجم ،توام با توجه روی دسترسی زنان به امکانات مولد ،به دست آوردن عاید ،دانش،
روابط اجتماعی ،توانست که به تنوع معیشتی در بخش زراعت و افزایش درآمد از بخش مذکور برای مشمولین پروگرام ،کمک نماید .البته در قضیه
 ،VGDما نتایج کمی از تعلیم دانش و مهارت به زنان در قسمت ورود شان به فعالیت های مثمر می بینیم .زنان مذکور گفتند که آموزش مهارت ها به
انداز کافی مناسب نبود .برای مثال ،آموزش باغبانی در حالی به مشمولین پروگرام داده شد که آنها از زمین برای کشت محصوالت برخوردار نبودند.
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واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان

از لحاظ توانمندسازی فردی ،اطالعات کیفی نشان دهندۀ برخی از تاثیرات کوچک در سرتاسر برنامه است ،اما تحلیل تاثیر کمی به صورت
کلی هیچ موثریتی را نشان نمی دهد .نزدیک به یک سوم اشتراک کنندگان کورس  ARCگزارش دادند که سهم شان در درآمد خانواده
بیشتر شده است اما به صورت کلی در تصمیم گیری های خانه حق و صالحیت ملموسی به دست نیاورده اند .در برنامه های  CLPو VGD
در بنگالدیش هم در زنان اعتماد به نفس کمی در تعامل با اعضای اجتماع و مراجعه و تماس با مقامات محلی به وجود آمده است .تحقیقی
کیفی برمال می سازد که همین اعتماد به وجود آمده هم ناشی افزایش درآمد و تعامل با دست اندارکاران پروگرام های آموزشی بوده است.
از لحاظ روابط اجتماعی ،این تحقیق به دنبال بررسی الگو و ماهیت تعامالت میان باشندگان محل ،اشتراک در فعالیت های اجتماعی و
عضویت در گروه می باشد .بر اساس مصاحبه های کیفی ARC ،در افغانستان تا حد زیادی تاثیر مثبت باالی روابط اجتماعی مشمولین کورس
داشته است .این کورس همچنان روابط و شبکه های اجتماعی افراد فوق را ارتقا داده است .در عین حال ،برخی از آنها از افزایش تنش و
نگرش های منفی در جامعه نسبت به خود در اثر اشتراک در کورس های آموزشی خبر دادند .در هندوستان ،به نظر می آید که شمولیت در
برنامۀ  RSBYموجب تقویت شبکۀ خانواده ها شده است .تحلیل  PSMنیز نشان می دهد که خانواده های شامل پروگرام احتماال اندکی بیشتر
از سایر گروه های مشابه خود حمایت همسایگان و اهالی قریه را جلب کرده و از صندوق پس انداز قریه وامی جهت تداوی بیماری به دست
آورند .در نیپال و بنگالدیش ،اقدامات باعث افزایش مشارکت افراد در جشن ها و مناسبت های اجتماعی گردیده است .در بنگالدیش هم
برنامه های  VGDو  CLPنشان دادند که حمایت از زنان به معنای حمایت از روابط قوی اجتماعی این قشر نیز است .این یافته ها از اهمیت
زیادی با توجه به موانع و محدودیت های زنان به لحاظ تحرک و ارتباطات اجتماعی ،برخوردار می باشد .افزون بر این یافته های فوق نشان
می دهد که همنشینی و روابط زنان مذکور بیشتر شده و در مناسبت ها و فعالیت های اجتماعی جمعی اشتراک کرده می توانند .در عین حال
باید گفت که همانند تجربه پروژه افغانستان  ،در برنامه ی  CLPتصور افزایش منازعه مثال بر سر زمین و منابع وجود دارد.
در نهایت از لحاظ روابط دولت و جامعه  ،ما شاهد تاثیرات مختلف برنامه ها باالی مشمولین هستیم .از یکسو ،مشمولین برنامه تاکید
می دارند که از حکومت به خاطر برنامه هایی چون کمک هزینه برای اطفال و  RSBYسپاس گذار اند .یعنی تصورات مثبت از ناحیه تطبیق
برنامه های تامین اجتماعی در ذهن اشتراک کننده گان به وجود آمده است که در واقع حکومت راه اندازی و اجرای شان نکرده است .برای
مثال ،شواهد از  CLPحاکی از آن است که مستفیدشوندگان پروگرام  ۲۵درصد بیشتر از افراد مشابه باور دارند که حکومت در سال های اخیر
به نیازها و مشکالت شان رسیدگی نموده است .یکی توضیح این است که با وجود که برنامه ی  CLPتوسط منابع خارجی تمویل و توسط
سازمان های غیر دولتی اجرا می گردند ،اما برخورداری محض از حمایت های اجتماعی ،فارغ از این که چه کسی آن را فراهم می نماید ،به
ایجاد تصور مثبت از حکومت در میان اقشار فقیر یاری می رساند .اما از جانب دیگر ،تصورات قشر مذکور در مورد حکومت و به ویژه مقامات
محلی مثبت نمی باشد .مصاحبه های کیفی با مشمولین پروگرام کمک هزینه به اطفال واضح می دارد که باالی روابط دولت و جامعه تاثیر
مخرب بر جای گذاشته است .چون کمک های مذکور به صورت منظم و کامل به دست مستحقین نرسیده است .در تمام برنامه ها ما شاهد
تاثیر اندک باالی افراد مذکور از لحاظ مشارکت در روند های تصمیم گیری و پاسخ طلبی مقامات دولتی هستیم.

  2 22 2مهار محرکه های محرومیت اجتماعی ،اقتصادی و نهادین

بر اساس مرور قضایای مطالعاتی ،شواهد و اطالعات به دست آمده در بارۀ محرکه های اصلی محرومیت اجتماعی به دو دسته تقسیم شده
می تواند .اول ،شواهد در مورد آن دسته از به محرکه هایی که برنامه ها قصد رسیدگی به آن را دارند .به عنوان مثال ،برنامۀ  ARCتصور می
نمود که آموختن مهارت ها می تواند به تقویت دانش و قابلیت های کمک نموده و در یک سطح وسیع تر توانایی های بشری جامعه را افزایش
دهد .برنامۀ  CLPدر بنگالدیش در نظر داشت که افزایش ظرفیت تولیدی را از طریق دادن امکانات و دارایی ،آموزش و کمک هزینه های
نقدی به گروه های محروم محقق سازد .دوم ،شواهد در مورد تاثیرات باالی آن دسته محرکه هایی که برآیند غیر مستقیم اقدامات و برنامه
های حمایتی است .برای مثال ،در حالی که این برنامه ها به صورت آشکار به دنبال تاثیرگذاری باالی سرمایه اجتماعی نبوده اند ،اما با این
حال به تقویت روابط و مشارکت اجتماعی افراد مستفید شونده کمک نموده اند .در نهایت ،سایر محرکه های محرومیت اجتماعی در تعامل
و اثرگذاری متقابل اقدامات حمایتی و کانتکست محلی اجرای برنامه ها مشخص گردید .این عوامل به تسهیل تاثیرات برنامه های حمایت
اجتماعی و کاری یاری رسانده است .به خصوص ،در برخی قضایا نورم های کالن تر فرهنگی اجتماعی و تگناهای اداری و حکومت داری
نقش مهم در محدود ساختن موثریت برنامه ها برای گروه های مورد نظر به عهده داشته است.
در این بخش روی این نکته که اقدامات و برنامه ها تا چه اندازه به محرومیت های اقتصادی ،اجتماعی و نهادی(جدول  ،)۱منجمله متن
جغرافیایی و اقتصادی ،قابلیت های انسانی ،دسترسی به منابع و امکانات مولد ،ارایه فراگیر خدمات ،سرمایه اجتماعی ،نورم های غیر رسمی
اجتماعی و جنسیتی و حکومتداری ،می پردازد بحث خواهد شد.

1 11 11 1زمینه های جغرافیایی و اقتصادی
زمینه های جغرافیایی ،اقلیمی و اقتصادی عوامل مهم در آسیب پذیری و محرومیت اند .برایند الگو های منطقه ای توسعه به شرایط کشور
های مختلف بستگی دارد .در نتیجه ،مناطق گوناگون شاخص های متغییر اجتماعی و اقتصادی رفاه اجتماعی را به نمایش می گذارند .برای
مثال ،کرنالی در نیپال و چارس و  CHTدر بنگالدیش مناطق دور افتاده ،با فرصت های اقتصادی محدود ،زیربنا ها و دسترسی ضعیف به بازار
اند .فقر هم نسبت قومی با محرومیت در این مناطق دارد.
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اقدامات انکشافی معموال به مناطق اسیب می پردازد تا از این طریق به توسعۀ بیشتر اقتصادی و اجتماعی دست یافته شود .برای مثال ،حکومت
نیپال به صورت پیوسته از گروه های محروم اجتماعی(مانند مردم کاست پاپین و قبایل) و همچنان مناطق کمتر توسعه یافته حمایت نموده
است .به خصوص ،مقداری از کم هزینه برای اطفال در منطقۀ دور افتاده کرنالی برای خانواده ها در نظر گرفته است .البته ،منطقۀ کرنالی از
لحاظ جغرافیایی و اقتصادی ظرفیت بسیار کم برای اشتغال و سرمایه گذاری دارد .از این رو ،اعطای کمک هزینه های نقدی به بهبود شرایط
زندگی مردم کمک می نماید ،اما برای رسیدگی اساسی محرومیت ها و آسیب پذیری ها کافی نیست .مشکالت و محدودیت های مشابه در
نواحی چارس و  CHTبنگالدیش نیز وجود دارد .منطقۀ چارس به لحاظ جغرافیایی از مناطق اصلی دور کشور بوده و دارای ارتباطات اقتصادی
و ارتباطی کم با سایر مناطق کشور است .با روی دست گرفتن اقداماتی در چارچوب برنامۀ  CLPسعی گردید که بر محدودیت ها از طریق
فراهم آوری زمینه های مساعد و پایدار تامین معیشت برای زنان و خانواده های شان در خود چارس غلبه صورت گیرد .در  ، CHTبرنامۀ کوتاه
مدت کمک های غذایی نمی تواند که بر چالش های متداوم و محرومیت جمعیت بومی از فرصت های اقتصادی و عایداتی که تحت تسلط
بنگالی های مهاجر قرار دارد ،غلبه نماید.
ایجاد تغییرات بلندمدت در زندگی مردم نیازمند سرمایه گذاری باالی زیر ساخت های اقتصادی و سایر ابتکارات به منظور دسترسی به فراورده ها
و منابع مولد است .حمایت از خانواده ها از طریق حمایت های اجتماعی برای رسیدگی به محرومیت های جغرافیایی و اقتصادی کافی نمی باشد.

2 22 22 2قابلیت های انسانی
قابلیت های انسانی مانند داشتن تعلیم و صحت به موثریت و به دست آوردن بیشتر درآمد به افراد کمک می نماید .آمارتیا سن( )۱۹۸۵روی
اهمیت قابلیت های انسانی به عنوان یکی از پیش شرط های دستیابی به بهزیستی تاکید کرده است.
سطح پایین مهارت ها و دانش به طور خاص از عوامل کلیدی تداوم فقر بوده و مانع بهره گیری فقرا از فرصت های اقتصادی می گردد.
دانش و آگاهی ،مثال در مورد غذا و تغذیه ،نظافت شخصی و رفتن به نزد داکتر نیز باالی رفتار و وضعیت افراد موثر است .سرمایه گذاری
باالی آموزش و توسعه مهارت ها به رسیدگی و مقابله با محرکه های محرومیت اجتماعی یاری رسانده و مردم را قادر به رسیدن به بهزیستی
اقتصادی و اجتماعی و فزیکی می نماید.
در هر یک از چهار کشور مورد مطالعه ،سطح آموزش میان گروه های در حاشیه پایین تر از حداوسط ملی است .همچنان میزان آموزش زنان
نسبت به مردان به مراتب کمتر است .هر سه پروگرام حمایتی( )ARC, CLP VGDهدف خود را رسیدگی به این فاصله تعلیمی میان دو جنس
تعیین نموده و البته به نتایج مختلفی نیز دست یافته اند.
در تمام این سه برنامه ،مهارت های زندگی و تامین معیشت در افغانستان و دو برنامه دیگر در بنگالدیش( )CLP and VGDزنان به صورت
خاص به عنوان یک گروه مستفید شونده آموزش مهارت ها و معلومات مورد نیاز اقتصادی و شغلی بوده چون کمبود دانش و مهارت مانع از
ورود آنها به بازار کار و کسب درآمد می باشد.
تاثیرات مثبت به خصوص در آموزش های CLPملموس بوده است چون تغییر در تامین معیشت و کسب درآمد از ناحیه زراعت و همچنان
تنوع در تغذیه و مصرف غذایی در تمام سال به چشم می خورد .بنا به گزارش ها افزایش مهارت ها و دانش به عنوان نتیجه ی آموزش CLP
و به عنوان بخشی از یک اقدام وسیع و منسجم که ایجاد سرمایه اولیه برای راه اندازی کسب کار و حمایت بلندمدت نیز شامل آن می شود
از جمله عوامل کلیدی در تعیین نتایج مثبت فوق بوده است.
همچنان نتایج مثبت را در برنامه  ARCدر افغانستان نیز دیده می توانیم که به ارتقای دانش صحی ،سوادآموزی و آگاهی از حقوق فردی در
میان زنان اشتراک کننده کمک کرده است .برخی از این زنان جوان از دانش خود در زندگی روزمره استفاده نموده اند؛ مثال نزد داکتر می روند،
نظافت شخصی خود را بهتر ساخته و به کودکان در انجام کارخانگی های مکتب کمک می نمایند .با این وجود آموزش ها در ارتقای سطح
آن دسته از مهارت ها و معلوماتی که به زنان مذکور در امر ورود به بازار و فعالیت های اقتصادی درآمد زا کمک نماید ،سهمی نداشته است.
یکی از چالش های کلیدی مناسب بودن نوع آموزش ها است .در افغانستان محتوا و ارایه ی آموزش های تامین معیشت مناسب وضعیت
اشتراک کنندگان کورس نبود تا به آنها در قسمت درآمد زایی پس از اتمام برنامه کمکی نماید .اکثریت شاملین کورس گفتند که مهارت های
آموزش داده خیاطی درحدی نبود که از طریق دوزندگی پول به دست آورند؛ آن عده از شرکت کنندگانی که نیز از این راه درآمدی به دست
آورده اند قبال یک سلسله مهارت ها و تجارب در قسمت دوزندگی و خیاطی داشته اند .مشابه به این را در برنامه ی نیز  VGDدیده می توانیم:
زنان مشمول برنامه احساس می نمودند که مهارت های آموزشی کورس که به آنها در ورود به فعالیت های درآمدزای اقتصادی کمک نماید،
ناکافی و غیر متناسب با فرصت ها و امکانات اقتصادی موجود در منطقۀ شان بوده و موانع عمده ای را که زنان با آن مواجه اند مورد توجه
قرار نداده است .برای مثال آموزش ها روی باغبانی در خانه متمرکز بود در حالی که زنان گفتند که زمینی برای این کار در اختیار ندارند.
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3 33 33 3دسترسی به امکانات و سرمایه ی مولد
دسترسی محدود به امکانات و سرمایه مالی عامل کلیدی در محرومیت به حساب آمده و این وضعیت نه تنها به واسطه کمبود درآمد بلکه به
واسطه ارزش های فرهنگی اجتماعی ،پالیسی ها و نهاد ها نیز تشدید می گردد .سرمایه گذاری برسر باال بردن قدرت تولید و درآمد افراد می
تواند در کاهش محرومیت های اجتماعی ،به ویژه زمانی که این محرومیت نتیجۀ کمبود دسترسی به سرمایه و امکانات است ،کمک نماید .به
خصوص که این سرمایه گذاری بخشی از اقدامات و تمهیدات گسترده و فهم خاص از نقش مسایل و عوامل اقتصادی اجتماعی و نهادی که
باالی ظرفیت و توانایی مردم برای بهبود معیشت شان تاثیر گذار است ،باشد) 2008 ,Moser ;2011 ,Banks and Moser(.
تنها یک برنامه که در این تحقیق مورد ارزیابی قرار گرفت به دنبال افزایش مستقیم دسترسی مردم محروم به امکانات های درآمدزا و مولد از
طریق اعطای مستقیم امکانات به مشمولین برنامه است .برنامه  CLPدر اختیار زنان شامل در برنامه امکانات قرار داده و از آنها و خانواده های
شان حمایت نموده تا از طریق کشاورزی کسب درآمد نموده و از وابستگی خود به کارهای روزمزد و موقت بکاهند.
در برخی از برنامه ها اهمیت تاثیرات غیر مستقیم که از جمله اهداف صریح و اولیه آن نبود ،مانند دسترسی به وام و اعتبارات مالی از اهمیت
به سزا برخوردار است .مثال دسترسی به درآمد نقدی منظم به افزایش اعتبار مالی افراد فقیر جهت گرفتن وام از مردم و شبکه های غیر رسمی
اعطای وام کمک می نماید .در نیپال آن عده از کسانی که کمک های نقدی دولتی برای اطفال را دریافت می دارند گفتند که به واسطه
دریافت منظم این پول بیشتر از گذشته می توانند که اعتبار مالی و وام دریافت بدارند .این موضوع به ویژه باالی زنان صادق است که معموال
جز همین کمک نقدی ،درآمدی دیگر ندارند و معموال از آن به عنوان ضمانتی برای پرداخت وام های خود استفاده می نمایند .کمک مستقیم
در قالب برنامه توانسته که در رفع محدودیت های به دست آوردن کریدت یا اعتبار مالی برای افراد محروم کمک نماید ۱۳ :درصد بیشتر
از گذشته احتمال این است که مشمولین برنامه با توجه به درآمد خود برای گرفتن وام و کریدت اقدام نمایند .در مناطق دور افتاده که نهاد
های رسمی مالی مانند بانک ها تنها در مرکز ولسوالی ها قرار دارند ،منابع غیر رسمی و محلی اعطای وام و اعتبار اهمیت به خصوصی دارند.
اما شواهد به دست آمده از افغانستان حاکی از آن است که با روی دست گرفتن رویکرد های محدود جزیی تاثیرگذاری اقداماتی که هدف آن
افزایش ظرفیت تولید و درآمد بوده ،محدود است .برای مثال اکثر مشمولین برنامه گفتند که برای به دست آوردن قرضه و کریدت با محدودیت
مواجه بوده و در کنار آن ،زنان برای تحصیل و بیرون رفتن از خانه نیز با موانع خیلی جدی سردچار اند و این در نهایت باالی فراگیری مهارت
ها و کسب درآمد از سوی زنان تاثیر تعیین کننده از خود بر جای می گذارد .به این ترتیب می توان گفت که تقویت حضور زنان در بازار کار
نه تنها نیازمند فراگیری مهارت و دانش بلکه دسترسی به امکانات درآمدزا و حق حضور در بیرون از خانه نیز است.
موانع فرهنگی و اجتماعی در قضیه بنگالدیش نیز به چشم می خورد :به رغم تاثیرات مثبت برنامه ی  CLPسوال عمده این است که این
برنامه تا چه حدی به تغییرات واقعی در معیشت زنان با توجه به محدودیت هایی چون اجارۀ زمین و بازاریابی محصوالت کمک کرده می تواند.

4 44 44 4تگناهای ساختاری در عرضه ی خدمات
اقدامات و برنامه های حمایتی از دو طریق سطح دسترسی به خدمات صحی ،معارف و سایر خدمات مهم را بهبود بخشیده می تواند .یکی،
افزایش درآمد افراد است که در نتیجه آن توانایی برای پرداخت هزینه های خدمات مربوطۀ ترانسپورتی ،صحی ،غذایی ،یونیفورم و قرطاسیۀ
مکتب نیز باال می رود .شواهد زیادی نشان می دهد که افزایش درآمد خانواده ها از طریق برنامه های تامین اجتماعی به توانایی تامین
کاالهای اساسی مانند خوراک و استفاده از خدماتی چون آموزش و صحت را نیز یاری می رساند.
دوم  ،دسترسی و استفاده از خدمات صحی و آموزشی نه تنها از طریق ارزانتر ساختن آن بلکه عرضۀ خدمات عامه به طور همه شمول و
نهادینه در اختیار عموم مردم و به ویژه گروه های محروم و آسیب پذیر قرار گیرد .حکومت ها می توانند سیستم ها و یک سلسله تمهیداتی را
به خاطر ارایه خدمات ارزانتر ،نهادینه ،فراگیر و با دسترسی مساویانه روی دست بگیرند .برای نمونه تامین اجتماعی خدمات درمانی و یا طرح
های صحی خصوصی و یا دولتی ابزار مهم حمایتی برای دسترسی مردم به خدمات ارزانتر صحی به حساب می آید.
طرح  RSBYدر هند نیز به دنبال دسترسی نهادینه و بهتر به خدمات صحی است .این طرح می خواهد که عرضۀ خدمات همه شمول بوده و
جنبه های مختلف دسترسی به خدمات را در بر بگیرد تا این که تنها به موضوع استطاعت مالی و ارزانتر شدن خدمات فکر نماید .به خصوص
در این طرح خانواده های فقیر و در حاشیه هدف قرار گرفته شده و خدمات طبی با سبسایدی یا یارانۀ دولت از طریق شرکت های بیمه به
آنها عرضه می گردد .تحقیقات نشان می دهد که این طرح هزینه های صحی خانواده های مورد نظر را در شفاخانه ها کاهش بخشیده و از
مصارف سرسام درمانی خانواده های فقیر شامل در پروگرام کاسته است.
با این حال تنگنها و محدودیت ها موثریت طرح  RSBYرا در راستای رفع محرومیت ها محدود ساخته است .یافته های تحقیق ما نشان
می دهد که طرح مذکور به صورت معناداری از هزینه های کلی خدمات صحی خانواده های مذکور نکاسته است .به خصوص ،بیمه صحی
تنها بخشی از مصارف تداوی را پوشش داده و بقیه هزینه ها که زیاد اند هنوز هم به دوش خانواده های فقیر می باشد .البته محرکه های
محرومیت اجتماعی هنوز هم باالی این برنامه تاثیرگذار است .گروه های به حاشیه رانده شده با موانع بزرگتر در استفاده از خدمات این
طرح بیمه(مانند نبود معلومات در مورد چگونگی شمولیت و استفاده از پروگرام در مناطق زندگی گروه های ادیواسیس) رو به رو بوده و
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همچنان گروه های به حاشیه رانده شده هنوز هم نسبت به سایر گروه های اجتماعی شامل در طرح  RSBYهزینه های بیشتری را متحمل
می گردند که دلیل آن کمبود معلومات در مورد مزایای طرح و نیز عدم پرداخت مساویانۀ مصارف ترانسپورتی می باشد .این خود گواه آن
است که تبعیضات فرهنگی -اجتماعی علیه گروه های در حاشیه در درون سیستم درمانی به قوت خود باقی مانده و کاری برای فایق آمدن
بر محرومیت اجتماعی گروه های فوق صورت نمی گیرد.
دسترسی به خدمات صحی و آموزشی به تنهایی خود برای بهبود توانایی های بشری و افزایش فرصت های اقتصادی و اجتماعی کافی نیست.
یکی از فاکتور های عمده دیگر عبارت از دریافت خدمات با کیفیت مناسب است .برای مثال ،افراد فقیر در نیپال نمی توانند که برای معالجه
به درمانگاه هایی با خدمات بهتر صحی بروند .چون بیشتر در مراکز حوزه ها بوده و برای رفتن به این مناطق دور دست تر باید پول قابل
مالحظه ای را صرف ترانسپورت نمایند .در نتیجه گروه های فقیر و در حاشیه و در دور دست به خدمات صحی با کیفیت پایین تر که دسترسی
به آن از حیث مسافت به صرفه است ،بسنده می نمایند.
به همین سان ،نیپال دارای دو سیستم تعلیمی دولتی و خصوصی اند .به مکاتب و نهاد های آموزشی دولتی بیشتر مردم فقیر می روند و به
موسسات تعلیمی خصوصی افرادی که بضاعت پرداخت پول بیشتر را دارند .تحقیق ما در منطقه کرنالی نشان می دهد که شروع ساعات درسی
در مکاتب دولتی منظم نبوده ،امکانات و کتاب های درسی در آن کم است ،کارمندان تعلیمی انگیزه و مشوقات و آمادگی های الزم را نداشته
و در نتیجه کیفیت تعلیم پایین آمده است .کیفیت پایین باالی استفاده از نظام تعلیمی تاثیر می گذارد :بسیاری از مشمولین پروگرام گفتند که
به خاطر کیفیت بد مکاتب دولتی انگیزه ای برای فرستادن اطفال شان به آنجا را ندارند .این موضوع خاطر نشان می نماید که پالیسی ها و
پروگرام ها با تمرکز محض روی دسترسی و به صرفه ساختن خدمات عمومی برای مقابله با محرومیت اجتماعی کافی نیست؛ نکته با اهمیت
این است که به عواملی که باالی کیفیت خدمات تاثیر منفی بر جای گذشته و تداوم محرومیت را کمک می نماید ،نیز رسیدگی صورت گیرد.

5 55 55 5سرمایه اجتماعی
معموال اصطالح سرمایه اجتماعی اشاره به ارزش ها و شبکه هایی تسهیل کنندۀ اقدام جمعی داشته و باالی نتایج محرومیت/محرومیت زدایی
تاثیر گذار اند .به منظور ارزیابی تاثیرات سرمایه اجتماعی .این تحقیق به دنبال کشف ماهیت روابط اجتماعی به اضافۀ الگوها و واقعیت تعامل
میان باشندگان و اشتراک کنندگان در فعالیت های اجتماعی و عضویت در گروه های محلی است.
روابط و شبکه های اجتماعی به عنوان «منابع» و «سرمایه»( و یا سرمایه اجتماعی) شناخته می شوند که به بهزیستی افراد در اجتماع کمک
می نمایند( .)2000 ,Colemanسرمایه اجتماعی مردم را قادر می سازد که منابع موجود خود را با یک دیگر شریک ساخته و در فعالیت های
جمعی اشتراک ورزند که این به نوبه خود باعث نزدیکی و پیوند مردم یک جامعه می گردد .روابط در درون گروه های کوچکتر اجتماعی
خیشاوند و قومی و همچنان گروه های اجتماعی متنوع و بزرگتر وجود دارد .پیوند های درونی گروهی به هماهنگی و انسجام اجتماعی و
همچنان بهزیستی فزیکی و مادی یاری می رساند .برخالف ،روابط محدود اجتماعی باعث ناامنی اقتصادی ،تنش ها و منازعات اجتماعی
گردیده می تواند.
تصور بر این است که فراهم سازی هزینه های کمکی از طریق تامینات اجتماعی ،گروه های در حاشیه را قادر به اشتراک در فعالیت ها و
مناسبت های اجتماعی ساخته و شبکه های روابط مردمی شان را تقویت می بخشد .درآمد ناکافی باالی این اشتراک و شبکه سازی تاثیر
منفی دارد .به خصوص ،وضعیت ضعیف اقتصادی مانع از اشتراک افراد در مناسبت ها و رویداد های عنعنوی و فامیلی شده و از این رو قادر به
حفظ و تقویت روابط اجتماعی خود با دیگران بوده نمی توانند .بهبود وضعیت اقتصادی به معنای قوی تر شدن سرمایه اجتماعی و در نتیجه
اعتماد اجتماعی بوده که این افراد جامعه را به یک دیگر نزدیک و وابسته می نماید.
یافته های تحقیق هم وسیعا این پیشفرض را تایید می نماید که تامینات اجتماعی عنصر مشارکت را قوی تر می سازد .هزینه های کمکی
که در قالب برنامه های   CLPو  VGDدر اختیار مستفید شوندگان قرار گرفته است به آنها کمک نموده تا در مناسبت های اجتماعی و دید و
بازدید های دوستانه و فامیلی نسبت به گذشته اشتراک بیشتری داشته باشند .واضح است که تقویت روابط اجتماعی مشمولین برنامه ها نتیجۀ
بهتر شدن وضعیت مالی شان بوده که آمادگی های الزم را برای همنشینی ها و اشتراک در مناسب های اجتماعی مانند خرید لباس های جدید
و یا تحایف را گرفته می توانند .یک تعدادی از آنها از پول کمکی حکومت به اطفال برای خرید مواد مورد نیاز و اشتراک در محافل استفاده
می نمایند .اما به صورت کلی چنین کمک هایی به ارتقای وضعیت کلی مصرف خانواده یاری رسانده است.
در هندوستان شبکه ی حمایت خانواده ها از طریق عضویت در  RSBYقوی تر شده است .یعنی اکنون مشمولین برنامه نسبت به گذشته
حمایت های بیشتری از سوی همسایگان و اعضای قریه دریافت می دارند .همچنان مستفید شوندگان فعال بیشتر در گروه های اجتماع پذیرفته
شده و از وام ها و حمایت های مالی افراد و گروه های مردمی پس انداز بهره برده می توانند.
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واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان

اقدامات مذکور که به افزایش تعامل و ارتباط میان شاملین برنامه کمک کرده است ،نه تنها نتیجه عرضه ی خدمات و مزایای مشخص بوده
بلکه در خود روند عرضه ی خدمات نیز به عنوان یک مزیت نهفته است .در نیپال ،پروسه درخواست به دست آوردن کمک ها از طریق تعامل
و گفتگو میان اعضای اجتماعات مختلف محلی ،و البته بیشتر هم زنان ،تسهیل گردیده است .در افغانستان ،شاملین برنامه گفتند که فراختر
شدن حلقه ی دوستان و آشنایان شان نتیجه ی اشتراک در فعالیت های مشترک برنامه ی آموزشی بوده است.
پالیسی ها و اقدامات حمایتی باالی دیدگاه ها و روابط اجتماعی تاثیرات مثبت و منفی بر جای گذاشته که این نتیجه تغییر در وضعیت اجتماعی
و اقتصادی مشمولین برنامه ها به حساب آمده می تواند .ایجاد تنش پس از تطبیق برنامه هایی که ارزش های اجتماعی و فرهنگی جامعه
را به چالش می کشد دور انتظار نیست .برای مثال در افغانستان در حالی که اکثریت اشتراک کنندگان برنامه های  ARCگفتند که به مراتب
نسبت به گذشته از احترام بیشتر در خانواده و اجتماع برخوردار گردیده اند اما از سوی دیگر برخی از آنان گفتند که یک سلسله بدگویی ها
و کشیدگی ها را به خاطر اشتراک در برنامه از سوی اعضای جامعه احساس نموده اند .در برخی از موارد این کشیدگی ها ریشه در حسادت
دخترانی داشته که در کورس آموزشی  ARCشرکت کرده نتوانستند و در برخی موارد دیگر افراد محافظه کار جامعه به محتوای کورس اعتراض
و انتقاد داشتند .در بنگالدیش ،مشمولین برنامه  CLPاز افزایش تنش بر سر زمین و منابع در اجتماع خود خبر دادند.
این یافته ها نشان می دهند که تامینات اجتماعی نه تنها به بهزیستی افراد و خانواده ها از منظر دسترسی به غذا و سایر خدمات اساسی بلکه
از لحاظ تاثیرگذاری باالی روابط اجتماعی نیز کمک می نماید .به این ترتیب می شود گفت که حمایت های اجتماعی ،به ویژه اگر کمک
هزینه های سخاوتمندانه و یا فرصت های چشمگیر برای کسب درآمد را در اختیار افراد و خانواده ها قرار بدهد وسیله مهم برای تقویت و بسط
سرمایه اجتماعی است .این به نوبه خود کیفیت زندگی مردم در حاشیه را بهتر ساخته و ضمانت ها و تامینات غیر رسمی اجتماعی را قوی تر
می نماید که در مواقع بحرانی به طور موثری به کار شان می آید.
در حالی که تقویت شبکه های اجتماعی موجود درون گروهی مقاومت و هماهنگی مردم در حاشیه را تقویت می نماید اما با این وجود رسیدگی
به موضوع ارتباطات و پیوندهای بیرون گروهی هنوز هم برای پالیسی سازی یک چالش به حساب می آید .یافته های ما نشان دهنده نتایج
مثبت در ارتباط به مشارکت و تعامل اجتماعی درون گروهی ،به ویژه گروه های کوچکتر است .تا فعال اقدامات و پالیسی ها به افتراقات موجود
اجتماعی که تبعیضات ،آسیب پذیری ها و ضعف های گروه های آسیب پذیر را دایمی می نماید ،توجهی مبذول نشده است .چگونگی و میزان
توزیع قدرت در میان افراد و گروه های اجتماعی در اجتماعات محلی تعیین کننده ی تسلط و نوع تخصیص منابع ،تصمیم گیری ها و سطح
نابرابری می باشد .رفع ساختارهای موجودی که مردم فقیر را از دسترسی به فرصت ها ،حق ابراز نظر و تصمیم گیری محروم می نماید ،یکی
از مهمترین اقدامات برای شمولیت و رفع محرومیت اجتماعی است.
شواهد نشان می دهند که برخی اقدامات به اعتماد بیرون گروهی و یا تعامل میان اعضای اجتماعات و قومیت ها/مذاهب مختلف افزوده است.
برای مثال ۷۴ ،درصد مشمولین اناث  VGDدر بنگالدیش احساس می نمودند که در ارتباط و تعامل با اعضای اجتماعات و قومیتها/مذاهب
دیگر احساس اعتماد بیشتری می نمایند؛  ۶۸درصد گفتند که در ارتباطات شان با مقامات محلی اعتماد بیشتری حاکم گردیده است.
شواهد و نشانه های کمی در دست است که این پروگرام ها به افزایش نفوذ افراد محروم و یا شکسته شدن ساختار های قدرت که فقرا را از
روند های تصمیم گیری دور می دارند ،کمکی نموده باشند .در حالی که تامینات اجتماعی و شغلی به تقویت روابط اجتماعی یاری رسانده
می توانند اما در این تحقیق نتوانستیم مدرکی دال بر تغییرات واقعی در میزان مشارکت و حق ابراز نظر مردم در روند های تصمیم گیری
دریابیم .در واقعیت امر ،در مورد بنگالدیش متوجه شدیم که تصمیم گیری های محلی هنوز هم زیر تاثیر و نفوذ افراد متنفذ صورت می گیرد.

6 66 66 6ارزش ها و رفتارهای غیر رسمی اجتماعی و جنسیتی
ارزش ها و رفتارهای غیر رسمی اجتماعی و جنسیتی در موقعیت افراد در خانواده ها و جامعه شان نقش تعیین کننده را دارند .یعنی میزان دسترسی
افراد به منابع ،روند های تصمیم گیری ،مشارکت اجتماعی و سیاسی به خصوصیات اجتماعی و فردی  ،مانند جنسیت ،نژاد ،مذهب ،قومیت ،سن
و جنس ارتباط نزدیک دارد.
این تحقیق نشان می دهد که اقدامات و برنامه های فوق به ارزش های اجتماعی و جنسیتی ای که به رفتارهای تبعیض آمیز و روابط نابرابر میان
گروه های اجتماعی دامن می زنند ،توجه و رسیدگی ای نمی نمایند .در واقعیت ،این ارزش ها غالب ًا باالی برایند اقدامات و برنامه ها تاثیر منفی
بر جای می گذارد.
تبعیض میان گروه های اجتماعی در پرداخت خدمات صحی ،دسترسی و استفاده از مزایای طرح  RSBYو شفاخانه ها مشهود است .برای مثال،
تبعیض اجتماعی در هند در داشتن آگاهی محدود از حقوق و مزایا و همچنان نحوه به دست آوردن و استفاده کردنش در میان برخی گروه خود را به
نمایش می گذرد .مشمولین طرح از میان گروه های در حاشیه گفتند که با مشکالت مشخصی مانند نبود اطالعات ،تاریخ و مکان های ثبت نام و
شمولیت در پروگرام مواجه شده اند .برخی از آنها ذکر نمودند که بعضی اوقات در مورد پروگرام در محالت گروه های ادیواسیس چیزی را اعالم نمی
داشتند .قسمت زیادی از دالیت ها و مسلمانان در جریان بررسی ها گفتند که آنها از این که هزینه های ترانسپورتی در این پروگرام داده می شود،
چیزی نمی دانستند؛ حتا برخی از مشمولین برنامه که از این موضوع آگاهی نیز داشتند هزینه های مسافرتی خود را دریافت کرده نمی توانستند.
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تبعیضات مذکور در نحوه عرضۀ خدمات نیز آشکار است .دالیت ها و مسلمانان به احتمال زیادتر با رفتار های تبعیض آمیز در جریان استفاده
از برنامه  RSBYمواجه می گردند .برای مثال ،تنها نصف گروه های ادیواسیس که تحت پروگرام مذکور مورد تداوی قرار گرفته اند ،گفتند به
آنها توجه کافی درمانی صورت گرفت که در مقایسه مسلمانان  ۶۵درصد و  ۸۵درصد اعضای کاست باالیی جامعه چنین نظری را ابراز نمودند.
یافته های تحقیقی از افغانستان گواه آن است که اشتراک زنان در بازار کار توسط ارزش های اجتماعی محدود گردیده که بر اساس آن نقش
زنان و مردان به صورت جداگانه در خانه و جامعه معین شده است .از این رو ،ارزش های اجتماعی موجود مردان را نان آور خانه و زنان را
محدود به چهار دیواری خانه می بیند که در بیرون از خانه کار کرده نمی تواند .افزون بر این ،زنان چانس کمتری در دسترسی به آموزش،
سرمایه ،بازار و تصمیم گیری ها دارند تا از این طریق به کار و کسب درآمد پرداخته بتوانند .توجه محض به بهبود مهارت های زنان به تنهایی
برای استفاده آنها از فرصت های اقتصادی کافی نیست.

7 77 77 7حکومتداری
وضعیت حکومتداری برای ایجاد و حفظ حاکمیت قانون ،حسابدهی و شفافیت نهاد های ملکی و دسترسی شهروندان به منابع اجتماعی و حق
دریافت خدمات و کمک های دولتی مهم است .این تحقیق به ارزیابی حول این نکته پرداخت که آیا اقدامات برای تامین اجتماعی توانسته
باالی وضعیت موجود حکومتداری مانند اشتراک وسیعتر مردم محل باالی تصمیم گیری ها ،ابراز و انتقال نظرات خود به مراجع رسمی تاثیری
گذاشته است و یا خیر.
یافته ها از بنگالدیش و هند قویا نشان می دهند که محرومیت بر اساس جنسیت ،کاست و فقر از جمله موانع عمده بر سر حکومتداری همه
شمول بوده و از این رو افراد متنفذ به تصمیم گیری های کلیدی مانند تقسیم منابع در میان مردم در اجتماعات دست می زنند .البته برخی از
شواهد محدودی وجود دارند که دریافت خدمات و حمایت های اجتماعی توانسته در حدی باعث افزایش قدرت و اشتراک مستفید شوندگان
در تصمیم گیری ها و بازخواست از مقامات دولتی و مسوولین عرضه ی خدمات شود .برای مثال ،مطالعات در هند نشان می دهد که دریافت
خدمات و کمک ها به مردم در ارتباط به مسایل محلی و حکومتداری قدرت بیشتر ابراز نظر را می بخشد .خانواده های مشمول برنامه به
نسبت خانواده های غیر مشمول امکان بیشتر طرح مسایل و نگرانی با مقامات محلی را پیدا می نمایند.
البته در مقابل شواهد دیگری نیز در دست است که دریافت کنندگان حمایت های اجتماعی در واقعیت توانایی مردم برای ابراز خواسته ها و
طلب کمک از دولت برای حل مشکالت شان را ضعیف می سازد .اشتراک کنندگان برنامۀ  CLPاحساس می نمودند که تشکالت اجتماعی
محلی و قریه کمک ها و حمایت های خود را از آنها دریغ داشته اند چون از نظر مردم گویا آنها اکنون به این حمایت های محلی نیازی نداشته
و از سوی انجو ها پشتیبانی می گردند.
یافته های تحقیقی از نیپال نیز نشان می دهد که ظرفیت های پایین نهادهای دولتی و حکومتداری ضعیف باالی توزیع و عرضۀ خدمات و
موثریت آن تاثیر منفی بر جای می گذارد .مشمولین برنامه در کرنالی کمک های نقدی را به طور غیر منظم و ناقص دریافت می دارند .این
نه تنها به قدرت تامین مایحتاج خانواده های مذکور ضربه زده بلکه باعث ایجاد تصورات منفی در مورد دست اندرکاران برنامه  VDCنیز می
گردد .به همین سان ،مشمولین برنامه  VGDدر بنگالدیش نواقص اجرای پروگرام را آشکار ساختند که زیر تاثیر آن تصورات منفی در مورد
مقامات محلی پیدا نموده اند .این موضوع خاطر نشان می دارد که توزیع کمک های اجتماعی شاید به تمام اهداف از پیش تعیین شده خود
نرسیده و حتا روابط دولت و جامعه را نیز آسیب برساند.
یافته های این تحقیق بیانگر این نکته است که تامینات اجتماعی تصور مثبت از حکومت مرکزی ایجاد نموده است .شواهد نشان می دهند
که مستفید شوندگان در هند و بنگالدیش و نیپال دارای دیدگاه های مثبت در مورد دولت مرکزی بودند .از نظر آنها روی دست گرفتن برنامه
های تامین اجتماعی به معنای توجه به وضعیت اجتماعی اقتصادی افراد نیازمند است .برای مثال ۷۰ ،درصد مشمولین برنامه  RSBYگفتند که
به واسطه این طرح تصور آنها نسبت به حکومت مرکزی بهتر شده است .مشابه به این  ۹۳درصد مستفیدشوندگان نیپالی احساس می نمودند
که راه اندازی برنامه کمک هزینۀ اطفال نشانگر توجه حکومت به وضعیت اجتماعی و اقتصادی شان است.
جالب این جاست که تجارب منفی و نواقص برنامه های تامین اجتماعی در نیپال در تصور آنها از حکومت مرکزی تاثیری نگذاشته است .به
ویژه پاسخ دهندگان سروی حکومت مرکزی را به خاطر نظارت ضعیف و تطبیق اصول برنامه مورد انتقاد قرار ندادند .همچنان نکته جالب این
است که با وجود که برنامه  CLPاز سوی منابع بین المللی تمویل و از جانب انجوها تطبیق می گردد اما مشمولین این برنامه توجهی به منابع
تمویلی و اجرایی آن نکرده و در نتیجه دیدگاه های مثبت نسبت به حکومت در میان مردم فقیر به وجود آمده است.

تاثیر برنامه های تامین اجتماعی و شغلی باالی رفع محرومیت اجتماعی
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واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان

 6نتیجه گیر و پیامد های پالیسی ها

شواهدی که در طول این تحقیق ارایه گردید دارای پیامد های مهم برای طرح و اجرای پالیسی های تامین اجتماعی است .چنانکه در بخش
قبلی مورد بحث قرار گرفت ،یافته ها و شواهد مذکور امکان بحث روی سهم اقدامات و برنامه های اجتماعی باالی رفع محرومیت را مساعد
می نماید .در این بحث دامنۀ تاثیرگذاری تامینات اجتماعی باالی بهزیستی گروه ها و تغییر اساسی در قسمت رفع محرکه های محرومیت
اجتماعی نیز مورد ارزیابی قرار می گیرد.

1 11 1سهم تامینات اجتماعی و برنامه های شغلی در روند رفع محرومیت

چنانکه در بخش قبلی نشان داده شد ،اقدامات تامینی در چهار کشور مورد مطالعه به انواع مختلف باالی بهزیستی افراد و
گروه تاثیرگذار بوده است .مهمترین تاثیرات عبارت از کاهش در مصارف صحی خانواده های مشمول پروگرام  RSBYدر هند؛ بهبود
مصؤنیت غذایی و ظرفیت تولیدی در بنگالدیش()CLP؛ افزایش دانش و بهبود روابط اجتماعی در افغانستان()ARC؛ و افزایش اندک در قدرت
مصرف خانواده ها در برنامه کمک هزینه به اطفال در نیپال.
اقدامات مذکور در کشور ها و برنامه های مورد مطالعه برخی از عوامل و محرکه های محرومیت اجتماعی را مورد
مطالعه قرار داد .طرح  RSBYدر هند خدمات نهادینه شده ی غیر تبعیض آمیز طبی از طریق بیمه صحی عمومی را فراهم می نماید.
این ترتیبات به دنبال تغییر در بنیاد ساختار عرضۀ صحی برای گروه های اجتماعی فقیر و به حاشیه رانده شده است .البته میزان تاثیرگذاری
این برنامه باالی بهزیستی گروه های مذکور با مزایای بهتر ارایه شده از سوی شرکت های بیمه و کاهش هزینه های مستقیم صحی خانواده
ها ارتباط دارد .در بنگالدیش ،امکانات کمک شده در چارچوب برنامۀ  CLPبه صورت بالقوه می تواند که از طریق ایجاد تحرک در ظرفیت
تولیدی بخش زراعت ،به ویژه برای زنان ،به رونمایی تغییرات دوامدار کمک نماید.
تمام اقدامات فوق در برنامه های مورد تحقیق ،به تقویت سرمایه اجتماعی و به تبع به مشارکت و تعامل اجتماعی میان مستفیدشوندگان
برنامه ها که به گروه های مختلف اجتماعی تعلق دارند ،یاری رسانده است .این خود دستاورد مهمی است .زیرا ،باید توجه داشت که ساخت
و بافت اجتماعی در کشور های فوق یک سرمایه بسیار با اهمیت برای مردم جهت دسترسی به منابع و امنیت به حساب می آید .از این لحاظ
این فرضیه درست است که برنامه های تامین اجتماعی چون اعطای کمک هزینه های نقدی در تقویت سرمایه اجتماعی نقش دارند .نکته
جالب اینجاست که سهم گیری در تقویت سرمایه اجتماعی هدف آشکار و مستقیم هیچ از یک برنامه های فوق نبوده اما برای مستفیدشوندگان
از ارزش زیادی برخورد می باشد .در افغانستان ،تقویت روابط اجتماعی در مراکز  ARCشامل طرح برنامه بود اما این طرح به طور آشکار
تاثیرگذاری باالی سرمایه اجتماعی را در دستور کار خود قرار نداده بود .البته ،تغییرات در روابط اجتماعی در در درون خود گروه های کوچکتر
مشمول برنامه های مذکور و نه میان گروه های بزرگتر ،رخ داده است .از این رو ،اقدامات و برنامه ها باالی افتراقات و نابرابرهای موجود
اجتماعی تاثیری نگذاشته است.
با این حال ،یافته ها در بسیاری از موارد نشان می دهند که اقدامات و برنامه های اجتماعی تغییرات اساسی در زندگی و معیشت خانواده ها
و افراد محروم و در حاشیه به وجود نیاورده است .در این راستا سه دسته از عوامل این فقدان تاثیرگذاری اساسی را توضیح
داده می توانند:
•عوامل اقتصادی ،اجتماعی و نهادی که به تاثیرگذاری برنامه ها کمک می نمایند؛
•منابع مالی و ظرفیت عرضۀ خدمات که روند اجرا و نتایج پروگرام را تحت تاثیر خود قرار داد می توانند؛
•اهداف و ماهیت اقدامات و برنامه های تامین اجتماعی و شغلی که ظرفیت بالقوۀ آن را محدود ساخته می توانند؛
در ذیل روی تاثیر اقدامات و برنامه ها در پیوند با عوامل فوق بحث خواهیم نمود .با این تحلیل ،از یک نگاه در می یابیم که با طراحی و عرضۀ
دقیق برنامه و همچنان ظرفیت ها و مواد الزم به نتایج هرچه بهتر تر دست یافته می توانیم اما با واقع بینی باید گفت که تاثیرات حمایت های
اجتماعی باالی کاهش محرومیت محدود است.

1 11 11 1عوامل درون متنی و تسهیل کنندۀ تاثیرات
این تحقیق به شناسایی زمینه های اجتماعی ،اقتصادی ،نهادی و حکومتداری اجتماعات پرداخته که در آن پروسه های اجرا و نتایج برنامه ها اتفاق
می افتد .این پژوهش نشان می دهد که طراحی و عرضۀ برنامه ها و اقدامات متناسب با زمینه ها و شرایط برای باالرفتن تاثیر
اقدامات اهمیت زیادی دارد .برای مثال ،در طراحی و اجرای طرح  RSBYاین موضوع در نظر گرفته نشد که در خود برنامه هم تبعیض و
محرومیت علیه دالیت ها و سایر گروه های به حاشیه رانده شده ،موثریت و دسترسی مساویانه به مزایای آن را تحت تاثیر منفی خود قرار می دهد.
در برنامۀ  ARCدر افغانستان تصور بر این بود که آموزش مهارت ها برای ورود زنان به بازار و فعالیت های اقتصادی کافی است .در این برنامه موانع
ساختاری که باعث کسب درآمد زنان می گردد ،مدنظر گرفته نشده بود .حتا آموزش شغل خیاطی که به لحاظ اجتماعی و فرهنگی حرفۀ متناسب با
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شرایط و وضعیت زنان افغان به حساب می آید ،نیازمند مواد و سرمایه بیشتر است(مثال ،زنان مذکور باید برای راه اندازی کسب خیاطی ماشین
آالت بخرند) که زنان معموال چنین امکاناتی را در اختیار ندارند .تقویت و به رونق ساختن شغل خیاطی ایجاب می نماید که لباس های دوخته
شده در بازار که معمو ًال در اختیار مردان قرار دارد ،به فروش رسانده شود .این در حالی است که زنان برای کار بیرون از خانه دچار محدودیت
بوده ،و از جانب دیگر بردن یک محرم مرد به بازار و فروش محصوالت گزینۀ مناسب و عملی ای نمی باشد.
دست اندر کاران برنامۀ هزینۀ کمکی به اطفال ،مسالۀ شفافیت و پاسخگویی از سوی منشیان  VDCدر کرنالی نیپال را که منجر به پرداخت غیر
منظم و ناقص کمک ها گردیده است ،در نظر نگرفته بود .دست اندرکاران پروگرام با ارزیابی و نظارت دقیق بر اجرای آن در سطح محلی و مجازات
کسانی که اصول را تخطی نموده اند ،از میزان سوء مدیریت کاسته می توانستند.
محرومیت اقشار فقیر از منابع مولد ،و تبعیضات قومی و جنسیتی ،نقش پروگرام   VGDدر تامین متداوم معیشت در بنگالدیش را محدود نموده
است .در حالی که این برنامه دارای تاثیرات مثبت باالی درآمد خانواده ها نیز بوده است ،اما مشمولین زن این پروگرام گفتند که آموزش مهارت
های زراعتی همخوانی ای با فرصت های موجود معیشتی به خاطر نبود سرمایه اولیه و زمین زراعتی نداشته است .تا زمانی که این چالش ها مرفوع
نگردد ،تاثیرات آموزش مهارت ها محدود باقی خواهد ماند.
در کنار این ها در این تحقیق عملکرد های مثبتی نیز شناسایی شده است .به ویژه ،در طراحی برنامه  CLPدر بنگالدیش محرکه های نهفته در
زمینه ها و شرایط را در نظر گرفته شده و موانع فرهنگی و اجتماعی موجود بر سر راه زنان را تصدیق گردیده است .هم طراحی و هم عرضۀ برنامه
کمبود دانش و آگاهی را به عنوان یکی از محرکه های عدم مصؤنیت غذایی به رسمیت می شناسد .افزون بر این ،در برنامه مذکور مهارت های
اجتماعی و اقتصادی در کنار کمک امکانات به مشمولین گنجانیده شده است .به این ترتیب برنامه با شناسایی و برخورد با موانع فرهنگی اجتماعی،
به نتایج موفقانه تر در ارتقای بهزیستی دست یافته است.
یافته ها نشان می دهند که طراحی و اجرای اقدامات باید دقیقا متناسب با شرایط و زمینه های اجرای پروگرام باشد تا با توجه به فاکتور های موجود
و تاثیرگذاری فرهنگی که در فقر و محرومیت افراد نقش تعیین کننده را دارند ،به اهداف مورد نظر دست یافته شود .در طراحی و تطبیق سیاست
ها و برنامه ها باید زمینه ها و شرایط پیچیده ی اجتماعی ،اقتصادی ،نهادی و حکومتداری اجتماعات در نظر گرفته شود.

2 22 22 2منابع مالی و ظرفیت عرضۀ خدمات
ادعای این تحقیق این است که منابع مالی و ظرفیت عرضۀ خدمات باالی موثریت اقدامات و برنامه ها نقش بازی می نماید .به خصوص،
اقدامات و برنامه های مورد مطالعه در این تحقیق همواره از کمبود منابع مالی الزم و ظرفیت مناسب عرضۀ خدمات رنج برده است .برای مثال،
هزینه ی کمکی به اطفال در نیپال بسیار اندک است( معادل  ۱۳درصد معیار زیر خط فقر یا قیمت یک عدد مرغ) و نمی تواند کمکی به مصؤنیت
غذایی خانواده در ناحیه محروم کرنالی نماید .در هندوستان ،طراحی و اجرای  RSBYمتناسب با با موانع بزرگتر که جلو دسترسی گروه های محروم
به استفاده از خدمات صحی را می گیرد ،نمی باشد .مزایای این طرح تنها بخشی از مصارف طبی خانواده های مشمول برنامه را تکافو می نماید
و بس .در نتیجه گروه های ادیواسیس هنوز هم نسبت به سایر گروه های اجتماعی هزینه های بیشتر درمانی را تحمل می نماید .در روند تطبیق
 RSBYاطالعات الزم در مورد ثبت نام و شفاخانه هایی که بر اساس طرح مشمولین برنامه را مداوا می نمایند ،در مناطق زندگی گروه های مذکور
پخش نمی گردد .به گفته بسیاری از اشتراک کنندگان ،آموزش های تامین معیشت در افغانستان در تدریس آموزش های مناسبی که دختران
مستفیدشونده را قادر به کسب درآمد نماید ،موثر نبوده است .این موضوع به ذات خود مبیین آن است که برنامه ها و اقدامات باید از منابع مالی
الزم و ظرفیت مناسب عرضۀ خدمات برخوردار باشند تا مزایای الزم در اختیار مستحقین قرار گرفته و خدمات به صورت درست آن به
گروه های محروم عرضه گردد.

3 33 33 3اهداف و ماهیت تمهیدات و ابزارهای تامین اجتماعی و شغلی
بعد از دو عامل باال اکنون به عامل سوم می رسیم که عبارت از اهداف مشخص و ماهیت تمهیدات و ابزارهای تامینات اجتماعی و شغلی است
که تاثیرات بالقوه ی شان مانند وسعت تغییر ،را محدود می نماید .اقدامات و برنامه های تامین اجتماعی و شغلی به تنهایی قادر به برخورد
با محرکه های مشخص محرومیت و آسیب پذیری نمی باشد .نکته مهم تشخیص این موضوع است که تمهیدات و ابزار های مختلف پالیسی
ها دارای اهداف مشخص و خصایل نهادینی اند که میزان تاثیرات بالقوۀ شان را معین می دارد .برای مثال ،هدف اصلی که خصایل نهادی برنامۀ
کمک مستقیم پولی عبارت از تامین کمک هزینه برای خانواده های مستحق است .در عین حال از آموزش های شغلی برای ورود به بازار عبارت
از ارتقای دانش و مهارت می باشد .این اقدامات در حالی که می توانند میزان رفاه فردی را بهبود بخشیده اما کاری برای رفع تنگناهای ساختاری
انجام داده نمی توانند .برای مثال ،تعدیل محرکه های افتراقات اجتماعی و نابرابری جنسیتی نیازمند رویکرد بلندمدت و پیگیرانه است .این خود
مشروط و موکول به چندین پالیسی و برنامه به هم وابسته مانند حمایت از آموزش دختران و زنان ،مقابله با رفتارهای تبعیض آمیز و اجرای حقوق
زنان و اقلیت ها است .شواهد به دست آمده در این تحقیق محدودیت های اقدامات و برنامه های تامین اجتماعی و شغلی را در مقابله
با محرکه های مشخص فقر و محرومیت را انگشت نما می نماید.

تاثیر برنامه های تامین اجتماعی و شغلی باالی رفع محرومیت اجتماعی
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واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان

برای مثال ،شواهد به دست آمده از کشور نیپال نشان می دهد که برنامۀ هزینۀ کمکی برای اطفال به خاطر ضعف حکومتداری به طور منفی تحت
الشعاع قرار گرفته و البته این چیزی نیست که به تنهایی توسط تامین اجتماعی رفع گردد؛ به ویژه اگر نظام ضعیف نظارت و سرپرستی بر امور نیز
بر آن بیفزاییم .ریشه کنی فساد و رفیق بازی و سوء مدیریت ،و در مقابل اعتالی حکومتداری خوب و بهبود نهاد ها ،نیازمند سیاستگذاری ها و
تغییرات ساختاری در بلندمدت است.
در حالی که  RSBYبه دنبال برخورد با نابرابری های اجتماعی از طریق حمایت از گروه های در حاشیه بود اما همین افتراقات موجود و
تبعیضات و برچسپ های نهادینه به خود این برنامه راه یافته است.تبعیضات ،توانایی دالیت ها و مسلمانان را برای دسترسی به شفاخانه
های شامل طرح RSBYمحدود ساخته و باالی کیفیت خدماتی که نیز دریافت می دارند ،تاثیرگذاشته است .این عقاید و رفتارهای ریشه دار
شاید در گستره یک و یا دو برنامه مشخص قابل رفع باشد اما در یک سطح وسیعتر نیاز به اقدامات هماهنگ و متنوع مانند اصالحات سکتوری
برای ارایه مشوق ها به دست اندرکاران امور جهت ارایه خدمات با کیفیت برای گروه های فقیر و محروم می باشد.ابتکارات به خاطر تقویت
مشارکت و سرمایه سیاسی به مردم امکان تشریک معلومات ،بسیج و درخواست مطالبات شان را می بخشد.
مشابه این ،یافته های تحقیقی از افغانستان نشان می دهد که به منظور تقویت و گسترش موفقانۀ اشتراک زنان در بازار کارار ،اقدامات
کوچک(مانند آموزش مهارت ها) توام با اقدامات سیاستگذارانه در سطح وسیع تر به منظور برخورد با شرایط و ارزش های اجتماعی که نقش
های زنان و مردان را در خانواده و جامعه تعریف می نماید ،گردد .از این رو ،سیاست های حامی تعلیم و تربیۀ زنان از اهمیت زیادی برخوردار
است .تالش های سیاستگذارانه درسطح اقتصاد کالن باید به موانع جنسیتی در بازار ،به ویژه توانایی زنان در دستیابی به دارایی های مولد،
کریدت و ثبت دفتری کسب و کار شان ،رسیدگی نماید .افزون بر این ،پالیسی ها باید جنبش ها و سازمان هایی را تشویق و ترغیب نماید
که قادر به بسیج زنان به منظور تغییر اجتماعی و احیای حقوق شان باشد .مشابه به این ،در بنگالدیش برنامۀ  CLPقادر نشد تا با توجه به
محدودیت هایی چون اجاره زمین و بازاریابی اجناس ،به تغییرات اساسی در وضعیت معیشتی و فراهم آوری فرصت ها برای زنان دست یابد.
محدودیت های مشابه در مورد برنامۀ تشویق اشتراک مردم در پروسه های تصمیم گیری و سیاسی محلی نیز صادق است .در
حالی که برخی نشانه ها حاکی از تغییر در اعتماد مشمولین برنامه در تعامل با سایر اعضای اجتماعی و مقامات به چشم می خورد ،اما به
صورت کلی شواهد کمی در ارتباط به تاثیرگذاری برنامه های تامینات اجتماعی و شغلی باالی ساختارهای موجود و نابرابر قدرت وجود داشته
و نتوانسته که گروه های در حاشیه را صاحب نفوذ و اظهار نظر نماید.
به این ترتیب نیاز به پالیسی هایی است که حسابدهی از پایین به باال را با اقدامات دولت،محور به منظور تقویت حاکمیت قانون و مشارکت
دموکراتیک و حسابدهی مدغم نماید( .)2014 ,Babajanianشواهد نشان می دهد که توانمندسازی فقیران زمانی موفقانه صورت می گیرد
که عرضۀ خدمات به طور آشکار با میکانیسم های جبران نا رضایتی ها و شکایات ،رویه های مشارکتی که به تشویق و تقویت حق اظهار نظر
و عاملیت مردم و فضای الزم برای تعامل میان مردم و شهروندان منجر گردد ،هماهنگ شود .در عین حال ،این خود نیاز به سیستم نهادینه
شدۀ نظارت و توازن در درون بخش خدمات عامه به خاطر اجرای حسابدهی و پاسخگویی است.
در نهایت ،ترکیبی از طراحی و اجرای متناسب با شرایط و زمینه ،منابع مالی الزم و ظرفیت مناسب ارایۀ خدمات ،همچنان اتخاذ و تطبیق
سیاست های وسیع تر و پیوند های میان سکتوری در قسمت موثریت پروژه ها و اقدامات تعیین کننده هستند.

2 22 2طراحی و عرضۀ موثر برنامه های تامین اجتماعی و شغلی به خاطر رسیدگی به
محرومیت اجتماعی

تحلیل موثریت تمهیدات و ابزار های تامین اجتماعی و شغلی در پروگرام های مورد مطالعه در چهار کشور مورد بحث نشان می دهد که
طراحی و اجرای اقدامات و برنامه های متناسب با شرایط و زمینه ها به ترغیب تغییرات اساسی و باال رفتن میزان موثریت کمک
می نماید .به رسمیت شناسی زمینه ها و شرایط به عنوان فکتور های تاثیرگذار باید در اهداف ،طراحی و تطبیق پروگرام های گنجانیده شود.
در این زمره رسیدگی به نابرابری های جنسیتی و تشویق توانمندسازی ،تقویت حق اظهارنظر و عاملیت زنان ،و همچنان ایجاد فرصت های
معیشتی متنوع و پایدار قرار دارند .حتا با وجود محدودیت های بودجوی و ظرفیتی ،طراحی مناسب اقدامات به منظور برخورد با ابعاد مختلف
محرومیت اجتماعی امکان پذیر است ،مشروط به این که منابع و توقعات در مورد ماهیت و وسعت تغییر با هم همخوان باشند.
این تحقیق اهمیت نکاتی کلیدی به دست آمده از اقدامات اجتماعی و شغلی در مورد اهمیت منابع مالی الزم و ظرفیت مناسب عرضۀ
خدمات برای استفاده بهینه از برنامه های تامین اجتماعی و شغلی برجسته می نماید .طراحی اجزای برنامه ،مانند میزان مزایا و یا ارایه
منظم خدمات ،و همچنان ظرفیت های سازمانی و نهادی به خاطر تنظیم و اجرای برنامه ها ،باالی سهم تامینات اجتماعی در رفع محرومیت
اجتماعی به طور بالقوه ای تاثیرگذار است.
شماری از فعالیت ها می تواند به طراحی موثر کمک نماید (چوکات.)3
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تاکوچ :۳ایجاد برنامه های موثر تامین اجتماعی و شغلی
•فهم ابعاد مختلف فقر و محرومیت اجتماعی

•تشخیص محرکه های حرمان و آسیب پذیری
•تعیین تاثیرات بالقوۀ اقدامات
•تعیین اهداف واقعبینانه
•توسعه تیوری تغییر

•تخصیص منابع و مواد الزم برای دست یافتن به اهداف تعیین شده
•پرداختن به فرصت ها و تنگناها در ایجاد و ارایۀ برنامه ها

•ایجاد ارتباط میان پالیسی و پروگرام به منظور برخورد با فاکتور های بیرون از ساحه اقدامات

1 11 11 1تحلیل اجتماعی و نهادی
پالیسی ها و ابزار های آن باید با تحلیل عواملی که باالی توانایی مردم در دسترسی به منابع و خدمات و فرصت های اقتصادی و اجتماعی
تاثیرگذار است ،کار خود را آغاز نمایند .بررسی دقیق و شناسایی این عوامل می تواند به غنای معلوماتی و درک درست برای دست زدن به
اقدامات آگاهانه کمک نموده و به عنوان مبنایی برای طرح مفهومی و تکنیکی موضوعات باشد .در کنار این می تواند به شناسایی نقاط قوت و
ضعف تمهیدات و ابزارهای مشخص تغییر کمک نماید .در عین حال نباید فراموش کرد که تحلیل عوامل و اقدامات متناسب به آن می تواند
در تنظیم درست توقعات در مورد کارایی و امکانات بالقوۀ پالیسی ها و برنامه ها و روی دست گرفتن اهداف واقعبینانه و ممکن کمک نماید.
در نهایت ،تحلیل فوق می تواند به شناسایی شاخص های مرتبط برای درک تاثیرات اجتماعی و نهادی که برای اندازه گیری تغییرات به کار
رود ،یاری رساند و حتا می تواند در چارچوب نظارت و ارزیابی مورد استفاده قرار گیرد.

2 22 22 2چارچوب محرومیت اجتماعی
چارچوب محرومیت اجتماعی یک ابزار مفید برای ارزیابی دستاوردها و محرکه های محرومیت اجتماعی و پیوند آن با فقر است .اول تر از
همه ،از این چارچوب تحلیلی و دانشی می توان برای فهم نتایج بهزیستی در پرتو درک ابعاد مختلف محرومیت اجتماعی بهره برد .مهمتر
از همه ،این چارچوب را به عنوان یک ابزار دقیق و ریز بین برای فهم تاثیرات مشخص اقتصادی و اجتماعی و نهادی که زندگی و معیشت
مردم را متاثر می سازد ،به کار برد .به این ترتیب ما می توانیم که هم باالی اتخاذ پالیسی ها در ساحات مورد نیاز به منظور ارتقای میزان
رفع محرومیت و هم محدودیت های بالقوۀ اقدامات و پالیسی تمرکز کرده و به عوامل کالنتر اجتماعی و ساختاری که به فقر دامن می زند،
توجه جدی خود را مبذول داریم.
همچنان چارچوب محرومیت اجتماعی برای ارزیابی موثریت اقدامات موجود و تولید اطالعات و تحلیل هایی که آگاهانه برای تعدیل و تنظیم
های مورد نیاز در طراحی و اجرای برنامه استفاده گردیده می توانند ،به کار بسته شده می تواند .به صورت مشخص تر ،این چارچوب درک
و تحلیلی به کار ارزیابی تاثیرات برنامه ها و اقدامات و با توجه به عوامل مرتبط با زمینه و شرایط اجرای برنامه می آید .برنامه های تامین
اجتماعی و شغلی را می توان از طریق تاثیرات آن به خوبی ارزیابی کرد .برای این کار نیاز به سنجش تاثیر پالیسی و یا پروگرام با تعریف
شاخص های برآیند برنامه ها و همچنان فاکتور های تاثیرگذار باالی برنامه است .برای مثال ،از تمام این ها برای بررسی تاثیرات اعطای
کمک های نقدی در ارتباط به تامین غذا و دسترسی به خدمات صحی استفاده شده می تواند.

3 33 33 3منابع مالی و ظرفیت عرضۀ خدمات
معیار حداقل دستمزد و مزایای وابسته به آن در ارتباط به میزان فقر تعریف و تعیین گردد( .)1998 ,Veit-Wilsonافزون بر آن ،در موضوع
سطح مزایا بایستی جمعیت(مثال ترکیب خانواده) و آسیب پذیری های اجتماعی مدنظرگفته شود .در طراحی اقدامات و برنامه ها نکته مهم
ارزیابی ظرفیت های موجود عرضۀ خدمات در ارتباط به فعالیت ها و مزایای درنظر گرفته شده در یک پروگرام و اقدام است .مجموع ابزار
های تحلیلی ،نهادی بانک جهانی ( )2004 ,Mathauerبرای درک فهم و بررسی اقدامات تامین اجتماعی ،یک رهنمای خوب برای بررسی
ابعاد سازمانی و نهادی عرضۀ خدمات را در اختیار مان قرار می دهد(.چوکات .)۴
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تاکوچ :۴ظرفیت عرضۀ خدمات در حوزۀ تامینات اجتماعی
بر اساس مجموعه ای تحلیل نهادی بانک جهانی میان ظرفیت سازمانی و نهادی تفاوت وجود دارد.
ظرفیت سازمانی:

•منابع انسانی -منابع انسانی متنوع و مختلط مجهز به توانایی ها و مهارت های الزم.

• منابع مالی و تکنیکی -منابع متنوعی که از پس دادن معاشات کارمندان ،پرداخت مصارف اداری و حفظ و مراقبت ،و سایل و ابزار مورد نیاز بر آید.
•رهبری

ظرفیت نهادی:

•ارزش های رسمی و غیر رسمی ،فرهنگ کار ،مقررات و قواعد رفتاری که نقش و مسوولیت های سازمانی را تعیین نموده و باالی سیستم توزیع خدمات
تاثیرگذار است .این ارزش ها و رفتارها در کنار سایر ملزومات به ایجاد حسابددهی ،مسوولیت پذیری مالی ،اطاعت و همکاری کمک می نماید.

باید یک رویکرد پویا و انعطاف پذیر برای برنامه های تامین اجتماعی و شغلی مدنظر گرفته شود که این کار را می توان از طریق معرفی یک
سلسله تغییرات در سطح کوچک تر آغاز نموده و همزمان با اصالحات اعمال شده از سوی حکومت در نهاد های مسوول عرضۀ خدمات عامه
دامنه آن را گسترش داد .تجارب مختلف از طرح های تقاعد در نیپال ،تایلند و ویتنام نشان می دهد که تامینات اجتماعی الزام ًا نباید یک
سلسله مزایای وسیع و سخاوتمندانه ای برای دریافت کنندگان ارایه بدارد .برنامه های تامین اجتماعی می تواند که از میزان متوسط پرداخت
مزایا آغاز نموده و سیاستگذاران بعداً با طرح ها و گام های مشخص برنامه های موجود تامین اجتماعی خود را گسترده تر و قوی تر نمایند.
در عین حال ،ارزیابی دقیق موانع موجود مالی و ظرفیتی برای داشتن توقعات واقع بینانه از چشم انداز تغییرات ناشی از برنامه های اجتماعی
از اهمیت زیادی برخوردار است.

4 44 44 4پیوند های اساسی پالیسی ها
با توجه به اهداف و ماهیت تمهیدات و ابزار های تامین اجتماعی و شغلی ،به تنهایی از پس برخورد محرکه های محرومیت اجتماعی و فقر
بر آمده نمی توانند .از این خاطر ،برنامه های فوق باید بخشی از اقدامات و چارچوب های کالنتر به منظور رفع محرومیت های اجتماعی
باشد .بنابرین رابطه و تعامل نهادینه میان سیاست ها و پالیسی های گوناگون برای رسیدگی موثر به محرومیت اجتماعی
اهمیت فوق العاده ای دارد.
ارتباط پالیسی ها در دو سطح پیگیری شده می تواند( .)2012 ,Babajanian and Holmesنخست ،باید رابطه میان بخش های مختلف
تامین اجتماعی ،مانند کمک های اجتماعی ،سرپرستی اجتماعی ،صحت ،تغذیه و معارف ،تقویت شده که به تبع آن به مشکالتی چون فقر
و آسیب پذیری ها به صورت موثرتری برخورد شده می تواند .دوم ،پالیسی ها و فعالیت هایی که دارای وجوه مشترکی اند ،فراتر از سکتور
های اجتماعی ،مسایل و موانع حقوقی ،اداری در برابر خدمات و فرصت ها را نیز بر می گیرند و این برای مهار محرکه های ریشه دار فقر و
محرومیت اجتماعی اهمیت زیاد دارد.
در نهایت ،حکومتداری خوب برای استفاده بهینه از برنامه های تامین اجتماعی جهت رفع محرومیت اجتماعی عنصر اساسی است .نهاد های
حکومتی مسوول ارایه خدمات باید به طور فعاالنه از شهروندان در حاشیه از طریق تعامل موثر ،فراهم سازی موثر اطالعات و بسیج آنها
حمایت نماید .برنامه ها باید به طور خود به خود و درون زا مشارکت اجتماعی و رفع اشتباهات را تشویق و ترغیب بدارند .بخشی از این تالش
ها شامل تقویت نهاد های دولتی و عمومی به خاطر تطبیق قانون و مقابله به رفتار ها و سنت های تبعیض آمیز می باشد.
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پیشنهادات شما:
واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان می خواهد تا از پیشنهادات شما بعنوان استفاده کننده گان منابع تحقیقاتی این اداره مستفید
شود .شما چه خواننده همیشگی انتشارات ما باشید ،چه در یکی از سخنرانیها و ورکشاپهای این واحد شرکت کرده باشید،
چه از کتابخانه استفاده کرده باشید و چه به تازگی با این سازمان آشنا شده باشید ،نظرات و پیشنهادات شما برای ما باارزش
است .نظر های شما به ما کمک میکند تا هدف خود را به بهترین شکل تعقیب نموده و یافته های کاری خود را به شکل
بهتر با خواننده گان نشریات ما به اشتراک بگذاریم .آسانترین راه برای ارائه پیشنهادات استفاده از این ایمیل آدرس میباشد.

areu@areu.org.af

همچنان شما می توانید به این شماره تماس بگیرید  + 93 )0( 799 608 548و هر نظری دارید ،با ما در میان بگذارید .اما
برخی اطالعاتی که به ویژه برای ما سودمند هستند عبارتند از:
•چطور از نشریات واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان استفاده میکنید (مطالعه انتشارات ،شرکت در جلسات)... ،؟
•به چه منظور از پژوهشهای واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان استفاده میکنید؟
•به چه شکل انتشارات واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان را دریافت میکنید؟
•از نسخه الکترونیکی استفاده میکنید یا از مجلدات؟
•چگونه این انتشارات میتوانند اطالعات را به نحو بهتری ارائه دهند؟
•نظر شما دربارۀ روند پژوهشی و نتایج ما چیست؟
•انتشارات یا رویداد های مورد عالقه شما در واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان کدام است؟
•به نظر شما ما چه کارهایی را میتوانیم بهتر انجام دهیم؟
•عالقه ،ساحه و موقعیت کاری یا مطالعه شما کدام است
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واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان

نشریات واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان
•داوری شکایات انتخاباتی افغانستان و خطرات عدم قانونمداری ،غزال حارث
•بررسى مختصر دولتدارى در افغانستان ،آریا نجات
•توسعه تشبثات کوچک و متوسط و تجارت منطقوی در افغانستان ،مجیب مشعل#
•حق آب و پروسه حل و فصل معضالت مربوط به آن در افغانستان:در حوزه فرعی سر پل ،ونسنت توماس
•توانمند سازی اقتصادی زنان در افغانستان :2012- 2002 :جمع آوری معلومات و تحلیل وضعیت ،لینا گنیش
•توانمند سازی اقتصادی زنان در افغانستان :تحلیل وضعیت ،لینا گنیش
•توانمند سازی اقتصادی زنان در افغانستان :جمع آوری معلومات ،لینا گنیش
•توانمند سازی اقتصادی زنان در افغانستان :ایجاد فضا و مساعد ساختن محیط ،لینا گنیش#
•اقتصاد بلخ در دوره انتقال ،پاول فیشستین#
•اندکی عاری از کوکنارو اندکی امحای آن :زرع کوکنار در والیات بلخ و بدخشان در سالهای ، 2011پاول فیشستین
•مودل مدیریت خوب آب در افغانستان :خال ها و فرصتها ،توماس ونسنت
•زمین ،دولت و مردم در افغانستان ،2012-2002 :لیز آلدن ویلی#
• تمام شرط بندی ها منع اند! چشم انداز ها در مورد تخلف از موافقتنامه هاو کنترول مواد مخدردر هلمند و ننگرهار در دوره انتقال ،دیوید منسفیلد
•از الف تا یا کتاب رهنما برای کمک به افغانستان ترجمه نسخه یازدهم ،واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان#
 #این عالمت نشان دهنده آنست که ترجمه نشریه مذکوربه طور مکمل یا خالصه به زبان دری قابل دریافت است.
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تمام نشریات واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان را میتوانید
از صفحه انترنتی این اداره www.areu.org.af
دریافت نمایید.

همچنان نسخه های چاپی بعضی از نشریات این اداره
را میتوانید از دفتر واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان به
آدرس زیر بدست آورید.
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