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 مقدمه 

ناپذیر و ضروری سیاستگذاری هوشمند و کارآمد است که  های اجرایی بخش جدایی ارزیابی اثربخشی سیاست

های مورد ارزیابی،  کند ضمن بهبود و کاهش ناکارآمدی در فرایند اجرای طرح به نهادهای سیاستگذار کمک می 

های پیشین و پاالیش بی طرح های آتی نیز با لحاظ تجارب حاصل از ارزیادر طراحی و عملیاتی کردن طرح 

 ها، سیاستگذاری کارآمدتری را انجام دهد.  نقاط ضعف و کاستی 

  ف یوظادفتر امور حمایتی و توانمندسازی معاونت رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در راستای 

  ی ریگو اندازه   شی»پا  کشور« و   یجبران  یهااستیس   ت یمستمر وضع  شیو پا  یابیارز   ل، ی»تحلمشتمل بر  محوله  

  « ییو خدمات نها  ندهایفرا   ی ریگو اندازه   شیپا  ها،تیفعال   یز یو مم  ی و توانبخش  تیحما  ۀ حوز  رندگانیگخدمت

 نماید.  های اجرایی مرتبط با حوزۀ فعالیت حمایتی و توانمندسازی می ها و طرح اقدام به ارزیابی سیاست

زنان   یهای شغلو ارتقاء مهارت  یسازی شغلبرنامه آماده « پیش رو برای »نامهطرح   شنهادیپدر این راستا »

 گیرد.  « تهیه شده و در اختیار عالقمندان به همکاری قرار می سرپرست خانوار

 طرح مسئله 

  ، یقانون اساس   29و    21اصول  که به موجب    ی به استقالل همه جانبه و خصوصاً استقالل اقتصاد  ی ابیدستبا  

به    ف یبه عنوان تکل  یبر توانمندساز  ی و قانون برنامه ششم توسعه مبن  ی سازمان، اسناد فرادست  ی برنامه راهبرد 

مبنا    نیجامعه است. برهم  وجودم  ط یمتناسب با شرا  داریعهده سازمان نهاده شده است، مرهون کسب شغل پا

  یی متناسب با توانا  یشغل  ی به فرصت ها  یابیدست  یانتخاب آگاهانه افراد برا  ط یتواند شرا  یم  ی شغل  یآماده ساز

محسوب    داریتوسعه پا  تاًیدر جهت توانمند نمودن افراد جامعه و نها  ی ها و عالئقشان را فراهم نموده و گام مؤثر

ا  ت یعدم موفق  ل یاز دال  یکی به عمل آمده،    ی ها  یبررس به    تیبا عنا  ن یگردد. همچن   جاد ی جامعه هدف در 

راستا    ن یبوده است. در ا  ی شغل  ی آن«، مربوط به عدم آماده ساز  ی داریو »حفظ و پا  « یابی»کسب و کار«، »کار

و افراد مذکور را پس از    م یرا ترس   ی شغل  ی آمادگ  ریافراد جامعه هدف مس  ی تا برا  بهزیستی تالش کرده سازمان  

به    ل ین  ی آن برا  ینموده تا پس از ط  تیو هدا  ییمربوطه راهنما  ر یدر مس  یستیورود به عرصه خدمات بهز

در  تاکنون    1393طرح از سال    نیگردند. ا  یشغل معرف  جادیا  یمرتبط برا   یبه حوزه ها  یاستقالل اقتصاد

 بوده است.  سراسر کشور براساس دستورالعمل در حال اجرا 
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 زنان سرپرست خانوار یهاي شغلو ارتقاء مهارت  یسازي شغله آمادبرنامه معرفی 

 

 هدف به منظور ورود به بازار کار افراد جامعه یآماده ساز  :طرح یهدف کل

   : طرح یجزئ  اهداف

 ی و حرفه ا ی فن یهاآموزش  یهانه یزم  لیو تسه هئارا •

 ی شناخت یهاو مهارت ی زندگ یهامهارت یهاآموزش  یهانه یزم  لیو تسه هئارا •

 ( ینیکسب و کار )کارآفر  تیریمد  یهاآموزش  یهانه یزم  لیو تسه هئارا •

 ی شغل یتخصص یهاآموزش  یهانه یزم  لیو تسه هئارا •

 اجرا: ندیرآف

 و کارشناس مرتبط   یتوسط مددکار اجتماع یاپرونده حرفه  ل یو تکم  ل یمراجع، تشک ییشناسا -1

ها( براساس و مهارت  یط یمح  ،یاجتماع ،یروان ، ی)شامل جسم ی ابیارز می فرد توسط ت ه یاول یابیارز  -2

 مرتبط  ی ها ستیچک ل

 ی برنامه شغل نیتدو -3

 ( رهیو غ ییمشاوره و راهنما - شده )ارائه آموزش ها نیبرنامه تدو  ی اجرا -4

 ی ابیارز میفرد توسط ت  یینها ی ابیارز -5

 شهرستان یابیارز میتوسط ت یابیجهت اشتغال و کار ی معرف  -6

 استان / شهرستان ی تخصص تهیتوسط کم  یریگ ینظارت و پ -7

 

  ی برا  یی و توانا  ط ی شراان بهزیستی کشور که  تحت پوشش سازم   سرپرست خانوارزنان    هدف:  جامعه

 .  اشتغال را دارند 
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 اهداف طرح 

 اصلی: هدف 

و ارتقاء   یسازی شغلبرنامه آماده واثر(   ند یجامع )فرا  یابیارزبا توجه به طرح مسئله ارائه شده هدف این طرح، 

 است. زنان سرپرست خانوار یهای شغلمهارت

 اهداف جانبی:

 زنان سرپرست خانوار یهای شغلو ارتقاء مهارت یسازی شغلبرنامه آماده  یاجرا  ند یفرا یابارزی ▪

 نظر کفایت کمی و کیفینقطه دادهای برنامه از ارزیابی درون  ▪

 و ...( با اهداف برنامه    یانسان یرو یبرنامه )بودجه، ن نیا یتناسب دروندادها زان یم یابیارز ▪

 برنامه   نفعان یطرح بر ذ  ی)خواسته و ناخواسته( اجرا ی اثرات مثبت و منف یابیارز ▪

 شناسایی موانع و مشکالت اجرای برنامه  ▪

 ه هدف شناسایی نحوه ارائه خدمات به جامع  ▪

 شناسایی میزان و نحوه استفاده جامعه هدف از خدمات  ▪

 شناسایی هرگونه اختالف در ارائۀ خدمات و اجرای برنامه در مناطق مختلف کشور  ▪

 های ذیربط در خصوص برنامه بررسی نحوه سازماندهی برنامه و نحوه تعامل دستگاه ▪

 برنامه  ن یدر تدو نفعانی ها و انتظارات ذخواسته  ازها،یانعکاس ن زان یم یابیارز ▪

 بررسی تاثیرات و نتایج برنامه و میزان تحقق اهداف   ▪

 کنندگان در برنامه  های مشارکت بررسی تجربه  ▪

 ارزیابی میزان توانمندسازی گروه هدف و خروج از چرخه حمایتی با اجرای برنامه  ▪

رفع مشکالت ▪ راهکارها جهت  ارائه  و  برنامه  برنامه، اصالح    بازبینی  اثربخشی  افزایش  برنامه،  اجرایی 

 فرایندهای موجود و کاهش پیامدهای جانبی منفی آن 

 ی و محدوده زمان ی محدوده مکان

 های مشمول اجرای برنامه در محدودۀ زمانی طرح  استان: یمکان محدوده ▪

   1400تا   1396ل صجرای برنامه در حد فاا: یزمان محدوده ▪
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 در طرح  انتظاردمات مورد خ

 کارفرما ازیانجام پروژه مطابق ن  ی استراتژ یزیرطرح  (1

 ( ی حسب توافقفی و ک ی کم یهااز روش  یبیروش انجام پروژه )ترک یطراح (2

های کمّی و کیفی حاصل از تکمیل پرسشنامه،  داده )اعم از    یفی و ک  یکم  یهاداده   یگردآور (3

 ها و اخبار رسمی موجود(  های ثانوی شامل گزارش انجام مصاحبه و داده 

 شده   یگردآور  ی فی و ک یکم  یهاداده   لیو تحل  ه یتجز (4

  یهاوستیمستندات و پ هی به همراه کل یابیارز یت یریگزارش جامع و خالصه مد   هیو ارا هیته (5

   یاداده 

 مرتبط با انجام پروژه  یهامشاوره  ریسا (6

 پروژه  شبردیدر خصوص نحوه پ کباریارائه گزارشات منظم دو هفته  (7

 ارائه گزارش مکتوب گزارش طرح به صورت ماهیانه   (8

 موردانتظار  يهایخروج

  یابیو ارائه گزارش جامع ارز نیتدو -1

 است:های موردانتظار در گزارش جامع ارزیابی به شرح زیر سرفصل

 مروری بر پیشینه و محتوای برنامه مورد ارزیابی   •

 های ارزیابی اهداف و پرسش  •

 روش مورد استفاده در انجام ارزیابی •

 ها جامعه آماری، جامعه نمونه، ابزارهای گردآوری و تحلیل داده  •

یافته  • توصیفی  داده خالصه  کمیت  و  )نوع  گردآوری ها  نوع  های  و  تعداد  مثال  برای  شده، 

 ها و غیره( های آماری یا احصاءشده و منابع آن ا، نوع داده همصاحبه 

 های کمی و کیفی ها بر مبنای ترکیب داده تجزیه و تحلیل یافته  •

بندی ارزیابی فرایند و اثر بر مبنای اهداف ارزیابی و بیان کمّی میزان تحقق اهداف برنامه  جمع •

 در اجرا و اثربخشی  

 راهکارها و پیشنهادهای بهبود سیاستی •

 شده و غیره ها و اسناد تحلیل ها، متن مصاحبه ها شامل داده پیوست •
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 تدوین و ارائه گزارش خالصه سیاستی حاصل از ارزیابی  -2

 توضیحی کوتاه در مورد فرایند برنامه )یک پاراگراف(  •

 اهداف ارزیابی و محورهای تمرکز آن )یک پاراگراف(  •

 ها )یک پاراگراف( تحلیل یافته روش ارزیابی، شیوه گردآوری داده و متد  •

 نوع و کمیت داده های گردآوری شده، تعداد و نوع مصاحبه ها )دو پاراگراف یا یک جدول(  •

 شده و نقاط قوت و ضعف فرایند )ترجیحا اینفوگرافیک(ها و مشکالت ارزیابیخالصه یافته  •

 بندی کلی ارزیابی فرایند و اثر برنامه )ترجیحا اینفوگرافیک( جمع   •

 پیشنهادهای بهبود اجرا و اثربخشی برنامه )ترجیحا اینفوگرافیک(  •

 امکانات ارائه شده از طرف کارفرما براي اجراي طرح 

در محدودۀ  در این پروژه کارفرما تمام اطالعات در دسترس خود شامل مستندات پیش و پس از اجرای برنامه  

طرح، فهرست و اطالعات تماس کارشناسان سازمان بهزیستی    ن و مشموال  انزمانی، چارچوب آماری متقاضی

ها و سایر اطالعات و مستندات در دسترس مرتبط با برنامه را در اختیار مجری  در استان  برنامهفعال در اجرای  

های اولیه و ثانوی مورد  رک، مستندات و داده دهد. مجری در صورت نیاز موظف به گرداوری سایر مداقرار می 

 نیاز خود است.

 موارد قابل مالحظه در ارائۀ پروپوزال 

 های ذیل باشد:های متداول باید دارای بخشپروپوزال ارسالی عالوه بر بخش

 خالصه سوابق پژوهشی مدیر پروژه   -

 بودجه مالی و زمانی مورد نیاز -

 رح های احتمالی در مسیر اجرای طمحدودیت  -

 شناسی اجرای طرح برای دستیابی به انتظارات مورد توافق روش  -
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