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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

اندازی شغل  راه   ازیمورد ن  هی از سرما  یبخش  نیبرنامه تام« پیش رو برای »نامهطرح   شنهادیپدر این راستا »

 گیرد.  ی « تهیه شده و در اختیار عالقمندان به همکاری قرار مکار(   هی)پرداخت سرماتوسط زنان سرپرست خانوار  

 طرح مسئله 

و زنان سرپرست خانوار   ازمند ین  ی از خانواده ها  %20با وجود منابع مختلف جهت اشتغال، متأسفانه در حدود  

کنند، به  ی م  ی( زندگافته یکه در روستاها و مناطق دورافتاده )توسعه نسازمان بهزیستی کشور  تحت پوشش  

  ن یهمچن  و  یتعاون  یهاشرکت   ار،یو خود  اریهم  یهاگروه   لیمناسب و عدم امکان تشک  ینبود »کارفرما«   لیدل

سال    انیآنان مقدور نبود و متأسفانه سال  ی امکان بازتوان  ، یخوداشتغال  التیتسه  افت یدر  ینداشتن ضامن برا

 . اند مانده  یسازمان باق  ن یتحت پوشش ا

و ابزار    لیوسا  ه ی ته  لی از قب  یتوانمندساز  یسازنه ی ف و به منظور زمموصو  یهالذا جهت رفع مشکل خانواده 

... آنان    یاو حرفه   یکار، فن   و اشتغال، آموزش کسب   با هدف    موصوف   یهابالعوض به خانواده   یهاکمکو 

   شود. می پرداخت  دازی شغلی انراه

 مستمرا ادامه یافته است.    1400و تا سال   شروع شده 1392طرح از سال  ن یا ژهیاعتبار و ص یتخص
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اندازي شغل توسط زنان سرپرست خانوار  راه ازیمورد ن  هیاز سرما  یبخش  ن یبرنامه تاممعرفی 

 کار(  هی)پرداخت سرما

 

 سازمان بهزیستی کشور   تحت پوشش یهاخانواده  ی اقتصاد یتوانمندساز  :طرح یهدف کل

   : طرح یجزئ  اهداف

 اقشار جامعه به خصوص در روستاها و مناطق محروم  نیتر نییپا ی بازتوان نه یفراهم آوردن زم •

 کمک به شروع کسب و کار  •

 کمک به توسعه کسب و کار  •

 اجرا: ندیرآف

 یدفاتر حوزه اجتماع  یتخصص  تهیکم د ییتأ  یشغل یده سازآما  یگذراندن دوره ها  -1

در گروه   تیعضو ،یبانک الت یتسه افت یبر امکان در یمبن یدفاتر حوزه اجتماع تهیتوسط کم د ییتأ -2

 باشد. ینم ریمددجو در حال حاضر امکان پذ  ی برا ی تعاون ل یتشک ار، یو خود اریهم یها

 کار  ه یپرداخت سرما -3

 و نظارت  ی ریگ یپ -4

 یتوسعه اشتغال و توانمندساز -5

 

 یستی کشور  سازمان بهز خانواده و زنان یجامعه هدف دفتر توانمندساز هدف: جامعه
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 اهداف طرح 

 هدف اصلی: 

  ه یاز سرما  ی بخش  نیبرنامه تامواثر(    ند یجامع )فرا  ی ابیارزبا توجه به طرح مسئله ارائه شده هدف این طرح،  

 است. کار(  هیاندازی شغل توسط زنان سرپرست خانوار )پرداخت سرماراه  ازیمورد ن

 جانبی:اهداف 

اندازی شغل توسط زنان سرپرست  راه   ازیمورد ن  ه یاز سرما  یبخش  نیبرنامه تام  ی اجرا  ند یفرا  یابارزی ▪

 کار(  ه یخانوار )پرداخت سرما

 نظر کفایت کمی و کیفیدادهای برنامه از نقطه 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 و منفاثرات مثبت   یابیارز ▪

 شناسایی موانع و مشکالت اجرای برنامه  ▪

 شناسایی نحوه ارائه خدمات به جامعه هدف  ▪

 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  ▪

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

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

 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   1396 حدفاصلاجرای برنامه در : یزمان محدوده ▪
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 در طرح  خدمات مورد انتظار

 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  ه یبه همراه کل  ی ابیارز  ی تیریگزارش جامع و خالصه مد   ارائه و   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

 رش جامع ارزیابی به شرح زیر است:های موردانتظار در گزاسرفصل

 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  نوع  گردآوری های  ها  و  تعداد  مثال  برای  شده، 

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

 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 •

 اثربخشی  در اجرا و 

 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( وش ارزیابی، شیوه گردآوری داده و متد تحلیل یافته ر •

 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  •

 اثر برنامه )ترجیحا اینفوگرافیک(  بندی کلی ارزیابی فرایند وجمع   •

 پیشنهادهای بهبود اجرا و اثربخشی برنامه )ترجیحا اینفوگرافیک(  •

 امکانات ارائه شده از طرف کارفرما براي اجراي طرح 

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

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

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

ثانوی مورد   های اولیه و دهد. مجری در صورت نیاز موظف به گرداوری سایر مدارک، مستندات و داده قرار 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 -

 های احتمالی در مسیر اجرای طرح محدودیت  -

 برای دستیابی به انتظارات مورد توافق شناسی اجرای طرح روش  -
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