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مقدمه 

برآمدن  شاهد  رفتیم  پیش  کلی،  طور  به  علوم،  شدن  تخصصی تر  سمت  به  هرچه 
حوزه های مطالعاتی مختلف در علوم بوده ایم. علوم اجتماعی به معنای اعم نیز از این 
قاعده مستثنی نبوده است. از آغاز شکل گیری گروه های مختلف علوم اجتماعی )از 
جمله جامعه شناسی با حوزه های متنوع آن، مددکاری اجتماعی، مطالعات فرهنگی، 
مبانی  تشریح  در حوزه ی  تألیفاتی  آن شاهد  دنبال  به  ایران،  در   )... و  انسان شناسی 
بوده ایم.  مربوطه  گرایش  آن  پژوهشگران  و  متخصصان  و  اساتید  توسط  مفاهیم  و 
فرهنگ  نوع  از  مزبور  گرایش های  در  متنوعی  ترجمه ای  و  تألیفی  آثار  همچنین، 
توصیفی، دایرۀ المعارف و ... به چاپ رسیده است. رفاه و سیاست گذاری اجتماعی 
با  نمی گذرد،  ایران  در  آن  پایه گذاری  از  زیادی  زمان  که  است  از جمله حوزه هایی 
در  تا حدی  که  رسیده  به چاپ  این حوزه  در  ترجمه(  و  )تألیف  آثاری  این حال، 
این زمینه ی پژوهشی و مطالعاتی مؤثر واقع شده اند. خوشبختانه،  تعییِن چارچوب 
رفته رفته آثار در این زمینه از کیفیت مطلوبی نیز برخوردار بوده و این روند نویدبخِش 
رفاه  توصیفی  »فرهنگ  امیدواریم  است.  مطالعاتی  این حوزه ی  برای  بهتری  آینده ی 
این  تعیین مرزها و دانش  اندکی در  بسیار  بتواند سهم  اجتماعی«  و سیاست گذاری 
حوزه ی مطالعاتی داشته باشد. پا گذاشتن به وادِی گردآوری و تألیف مفاهیم تخصصِی 
حوزه های نوپا بسیار دشوار و البته زمان بر نیز می باشد. بین رشته ای بودن حوزه ی رفاه 
و سیاست گذاری اجتماعی، کار را به مراتب دشوارتر هم کرده است. در این اثر، تا 
جایی که بضاعت زمانی و علمی پژوهشگران اجازه داده، سعی در گردآوری مفاهیم و 
اصطالحات تخصصی رفاه و سیاست گذاری اجتماعی داشته ایم. بدون تردید، این کار 
دارای نقصان ها و کاستی های فراوانی، به ویژه در پوشش دادن همه ی حوزه های این 
رشته می باشد. همان گونه که این وضعیت ممکن است در سایر حوزه های مطالعاتی 
وجود داشته باشد، اما گریزی از به سرانجام رساندن انتشار این اثر نبود. چرا که به 
دلیل پویایی و گسترش یافتن مداوم علم، زبان آن علم نیز گسترش می یابد. از این 
رو، چاره ای جز توقف گردآوری مطالب و انتشار اثر نبود. به امید آن که با توصیه های 
ارزش مند علمی اساتید و پژوهشگران این عرصه، این کاستی ها برطرف شود. مخاطب 
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پژوهشگران  همه ی  می تواند  اجتماعی«  سیاست گذاری  و  رفاه  توصیفی  »فرهنگ 
آکادمیك و دستگاه های دست اندرکار در سیاست گذاری اجتماعی باشد.

جا دارد از همه ی عزیزانی که در این راه مشوق و حامی کار بوده اند صمیمانه 
تاج  اکبر  علی  دکتر  وصالی،  سعید  سید  دکتر  آقایان  محترم  اساتید  از  کنیم.  تشکر 
مزینانی و دکتر رضا امیدی که مایه ی دلگرمی ما در شروع این اثر بوده اند بی نهایت 
سپاسگزاریم. بخشی از زحمت تایپ و ویرایش کار را خانم سارا معیری بر عهده 
که  احمدزاده  بهروز  آقای  جناب  از  همچنین  می کنیم.  تشکر  نیز  ایشان  از  گرفتند. 
موجبات آشنایی با انتشارات مازیار را فراهم نمودند بی نهایت سپاسگزاریم. در آخر، 
از انتشارات وزین مازیار که زحمت انتشار این اثر را بر عهده گرفتند کمال قدردانی 

و تشکر را داریم.

فرهاد بزرافکن، مجتبی معیری، فائقه نعمت ساعتلو



آ، الف

Social Freedom آزادی اجتماعی
آزادی اجتماعی بر توزیع آزادی در جامعه و در نظر گرفتن بعضی از محدودیت ها، 
برای اطمینان از عدم آسیب به دیگران تأکید دارد. این دیدگاه که آزادی باید در جامعه 
توزیع یا بازتوزیع شود، فضایی برای مداخله ی دولت ایجاد می کند. برای آن هایی که 
به آزادی مثبت اعتقاد دارند، دولت می تواند در زندگی اجتماعی مداخله کند، البته به 
شرطی که به آزادی فردی لطمه نزند. مطابق این دیدگاه، دخالت برای ارتقای آزادی 

افراد و تضمین منافع شهروندان ضروری است )تیلور، 1392: 29(. 

Freedom as Instrument آزادی به عنوان ابزار
در رویکرد آزادی به عنوان ابزار، آزادی موجب رشد اقتصادی، رشد بهره وری، رشد 
درآمد ملی، پیشرفت صنعتی و افزایش رفاه و حرکت رو به جلوی جامعه می شود. 
یعنی آزادی انسان باعث شکوفایی و خالقیت فرد شده و او را در تولید بیشتر ثروت 

تشویق می کند.

Formal Freedom آزادی رسمی
فیلیپ ون پاریس )Philippe Van Parijs( از اقتصاددانان سبز بحث می کند که تمایز 
بین آزادی مثبت و آزادی منفی چندان مفید نیست و این واژه ها باید با مفاهیم »آزادی 
رسمی« و »آزادی واقعی« جایگزین شوند. از نظر او آزادی رسمی به ایده های نئولیبرالی 
نزدیك است و بیان می کند آزادی از طریق مالکیت و تسلط بر دارایی های شخصی 
به دست می آید و باید از عدم نقض این حقوق اطمینان یافت. او مدعی است که این 
رویکرد نسبت به آزادی، به دنبال حداکثر کردن آزادی های فردی است اما در تسری 
آزادی به توده های مردم توفیق چندانی ندارد. او با آزادی مثبت نیز مخالف است، چرا 
که از نظر او آزادی مثبت ارزش های اخالقی را تحمیل کرده و استقالل افراد را تضعیف 

می نماید ) Van Parijs، 1997، 4-19به نقل از تیلور، 1392: 199تا 200(.
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Non-Social Freedom آزادی غیراجتماعی
ال. تی. هابهاوس از آزادی غیراجتماعی صحبت می کند. آزادی غیراجتماعی مربوط به 
پیگیری منافع شخصی به صورتی آزاد و فارغ از منافع اشخاص دیگر است. مطابق نظر 
 :1911 ،Hobhouse هابهاوس، این شکل از آزادی نقطه ی مقابل کنترل عمومی است

91. به نقل از تیلور، 1392: 29(.

Real Freedom آزادی واقعی
از نظر »ون پاریس« آزادی واقعی دربرگیرنده ی عناصری از آزادی منفی و آزادی مثبت 
است. به طوری که در آزادی واقعی افراد باید دارای استقالل و دامنه ای از فرصت ها 
باشند ولی در عین حال باید با نابرابری های غیرمنصفانه مبارزه کرد و عدالت اجتماعی 

.)19-4 ،1997 ،Van parijs( را ارتقا داد

Political Freedoms آزادی های سیاسی
آزادی های سیاسی با معنای وسیعی که مد نظر است ناظر بر فرصت هایی است که به 
مردم اجازه می دهد تا تعیین کنند چه کسی و بر مبنای چه اصولی باید حکومت کند. 
همچنین امکان نقد و موشکافی مقامات، وجود آزادی  در بیان سیاسی، وجود مطبوعات 
آزاد، وجود آزادی در گزینش یك حزب از میان احزاب سیاسی مختلف و غیره را 
در برگیرد. آن ها شامل استحقاق های سیاسی همراه با مردم ساالری ها در وسیع ترین 
معنایش )فرصت های گفت  وگوی سیاسی، اختالف رأی و انتقاد و همینطور حق رأی 

و انتخاب مشارکتی قانون گذاران و مجریان( نیز می شوند )سن، 1382: 54(. 

Affluece Test آزمون برخورداری
ارزیابی مزایا و خدماِت مبتنی بر آزمون برخورداری، به جای فقر، بعضاً، جایگزینی 
برای آزمون ُوسع عرضه شده است که به اهداف یکسانی دست پیدا می کند. اگرچه 
آزمون وسع میراث قانون فقراست و این نقد به آن وارد است که تله ی فقر و وابستگی 
می دهد.  تغییر  را  تأمین  اصول  و  ابزارها  برخورداری  آزمون  می آورد،  وجود  به  را 
همچنین، اگرچه آزمون وسع به بررسی درباره ی درآمد و شرایط خانوارهای فقیرتر 
می پردازد و آن ها را تحت نظارت اداری و کاغذبازی بوروکراتیك درمی آورد، آزمون 
برخورداری شمولیت بیشتر تأمین را در نظر می گیرد اما خانوارهای ثروتمندتر از مزایا 

.)12 :2006 ،Fitzpatrick et al( یا خدمات مزبور را محروم می کند
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Workhouse Test آزمون نوانخانه ای
آزمون نوانخانه ای به جای آزمون ُوسع، یا انواع دیگر ارزیابی ها در اصالحات مورد 
استفاده قرار می گرفت تا افراد قادر به کار از کسانی که نیازمند کمك بودند، تمیز 
داده شوند. آزمون نوانخانه ای به طور ناامیدکننده ای بی مالحظه بود. افراد برای این که 
و  آزادی ها  از  بایست  می کردند  اثبات  مستمری ها  از  استفاده  در  را  استحقاق خود 
حقوق مدنی خود چشم می پوشیدند و به یکی از مؤسسات قانون فقرا می پیوستند. 
از  مردان  و  کودکان  از  مادران  بپاشند،  هم  از  خانواده ها  کار،  این  برای  بود  ممکن 
کمك های  از  نمی توانستند  فقرا  دیگر  قانون،  این  براساس  افتند.  جدا  همسران شان 
افراد و خانواده هایشان حمایت می کرد  از  نوانخانه،  از نظام  خارجی - که مستقل 
نوانخانه ای هیچ گاه به طور همگانی اجرا نگشت، زیرا در  - استفاده کنند. آزمون 
بسیاری از مناطق فراهم کردن منابع مالی برای ایجاد نوانخانه ها تأمین نگردید )بلیك 
مور، 1388: 72-71(. در آزمون نوان خانه ای، شخص برای این که اعانه دریافت کند 
وارد نوان خانه می شد و کارهایی را برعهده می گرفت. این آزمون برای این بود که 

فقرا در قبال دریافت مزایا، مسئولیت پذیر باشند. 

Means Test آزمون ُوسع
آزمون وسع قواعدی است برای ارائه ی هدفمند خدمات یا مستمری ها به کسانی که 
درآمدشان کم تر از سطحی به خصوص است. به این ترتیب، فقط فقیرترین گروه ها 
آزمون  مستمری های  است  ممکن  می شوند.  شناخته  خدمات  این  دریافت  مستحق 
وسع، مخالف مستمری های جامعی باشد که به همگان تعلق می گیرد. آزمون وسع 
تعیین می کند که آیا کسانی که خواهان مساعدت هستند دارایی و یا منابع درآمدی 

جایگزین دارند و این که آیا آن ها مستحق دریافت این مساعدت ها هستند یا خیر.

Population Threshold آستانه جمعیتی
آستانه ی جمعیتی عبارت است از حداقل جمعیت الزم برای حمایت از هر نوع کار کرد. 
به عبارت دیگر، آستانه ی جمعیتی عبارت است از حداقل جمعیت الزم برای ارائه ی هر 
نوع کارکرد یا خدمت به گونه ای که سودآوری الزم را نیز به همراه داشته باشد. همچنین 
می توان گفت آستانه ی جمعیتی ناحیه مدوری که شمار تقاضای مصرف کنندگان در آن 
به حدی است که ادامه ی کار عرضه کنندگان کاالها و خدمات امکان پذیر باشد. اگر 
جمعیت حوزه فعالیت خدمت از آستانه کمتر است فعالیت با ضرر همراه شده و در 

درازمدت تعطیل خواهد شد )رضوانی، نظری، خراسانی، 1389: 20(.



10   فرهنگ توصیفی رفاه و سیاست گذاری اجتماعی

Vulnearability آسیب پذیری
پدیده  یك  وقوع  می شود  باعث  که  جامعه  هر  ویژگی های  مجموع  آسیب پذیری 
در  عوامل  رفتن  بین  از  درجه ی  معنای  به  آسیب پذیری  باشد.  داشته  شدید  پیامد 
مقیاس  با  که  است  معین  شدت  با  طبیعی  پدیده  یك  وقوع  هنگام  خطر،  معرض 
صفر )بدون خسارت( تا یك )خسارت کامل( بیان می شود. همچنین آسیب پذیری 
اقتصادی، اجتماعی، محیطی و فیزیکی فردی و جمعی است، این  انعکاس اوضاع 
اوضاع تحت تأثیر عوامل اقتصادی- اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، رفتاری و نگرشی 
بر اشخاص، خانواده ها، جوامع و کشور تأثیر می گذارد. عالوه براین، می توان گفت 
آسیب پذیری پدیده ای است که همیشه با محرومیت مادی و انسانی همراه است و 
افراد را فقیر می کند یا در حد فقر نگه می دارد. چرا که معموالً در زمین های حاشیه ای 
زندگی می کنند و حادثه های طبیعی به راحتی می تواند آن ها را با مشکل مواجه کند، 
امنیت آن ها را از بین ببرد و آن ها را در معرض بیماری های خطرناک و بعضاً العالج 

قرار دهد )حسینی جناب، 1383: 20(.
آسیب پذیری به وضعیت آتی فقرا و افزایش احتمال فقیر شدن یا فقیرترشدن آن ها 
اشاره دارد و به معنای آن است که خانوارها در آینده با خطرات مختلفی از جمله 
غیره  و  دادن شغل  از دست  بیماری سرپرست خانوار،  مواد غذایی،  قیمت  افزایش 
مواجه خواهد شد.گاهی اوقات آسیب پذیری معادل رفاه انتظاری کم تفسیر می شود، 
به این معنا که افرادی که در برابر مخاطرات حساس هستند در معرض کاهش رفاه 
قرار دارند. باید توجه داشت که آسیب پذیری تنها به مثابه این نیست که اگر فردی در 
معرض خطر قرار گرفت فردی آسیب پذیر خواهد بود بلکه فردی آسیب پذیر است که 

مستعد آسیب دیدن یا صدمه خوردن باشد )راغفر، 1389: 5(.

Vocational Training آموزش حرفه ای
فعالیت هایی که هدف آن ایجاد مهارت و دانش الزم برای اشتغال در حرفه خاص )یا 
گروهی از حرفه های ذیربط( باشد و توسط مؤسسات صنعتی یا مؤسسات آموزشی و 
یا با همکاری هر دو فراهم گردد و رهبری شود، تعلیمات حرفه ای یا آموزش حرفه ای 
نامیده می شود. طبق تعریفی که در توصیه نامه شماره 88 سازمان بین المللی کار در 
آموزش  نوع  هر  معنای  به  حرفه ای  »تعلیمات  است،  شده  حرفه ای  تعلیمات  مورد 
برای اشتغال است که به وسیله ی آن دانش یا مهارت فنی، شغلی یا سرپرستی بتواند 
حاصل شود و یا پیشرفت نماید، اعم از آن که این تعلیم در داخل یا خارج مؤسسه 
تولیدی باشد و شامل بازآموزی نیز می گردد«. آموزش حرفه ای باید برحسب موقعیت 
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و متناسب با بازار کار اجرا و گسترش یابد و باید با همکاری سازمان های کارگری و 
کارفرمایی صورت گیرد )مجتبوی نایینی، 1372(.

Popular Education آموزش مردم گرا
آموزش مردم گرا آموزشی نسبتاً متفاوت و مستلزم تالشی وسیع تر در جهت افزایش 
آگاهی ها از جانب NGOهاست. در این نوع آموزش، اجتماعات فقیر و محروم ترغیب 
می شوند تا برای مشخص کردن مسائل اجتماعی و اقتصادی خود و ابداع راه حل های 
مناسب برای آن ها با یکدیگر متحد گردند. ایده ی »آموزش مردم گرا« از پائولو فریره 
)1972( می باشد که بر نیاز به آگاهی بخشی به عنوان یك تکنیك برای باال بردن آگاهی 
سیاسی افراد فقیر و ستم دیده تأکید دارد. فریره معتقد است که افراد فقیر و ستمدیده 
با درگیر شدن در مباحث مربوط به قدرت، نابرابری و سرکوب می توانند برآوردی 
از موقعیت خود در ساختار اجتماعی داشته باشند و با درگیر کردن خود در اقدامات 
جمعی رادیکال برای تغییر جایگاه خود قدرتمند شوند و بر شرایط فقری که گرفتار 

آن هستند غلبه کنند )هال و میجلی، 1388: 253(.

Initiative 20:20 »۲۰ ،۲۰« ابتکار عمل
بود،  کپنهاگ  در   1995 سال  اجتماعی  اجالس  حاصل  که   »20  ،20« عمل  ابتکار 
کمك کنندگان را متعهد ساخت که 20 درصد از کمك های خارجی توسعه را صرف 
نیز متعهد  »برنامه های اساسی اجتماعی« نمایند و دولت های دریافت کننده ی کمك 
وجود  با  شدند.  برنامه ها  این  به  ملی  بودجه های  از  درصد   20 دادن  اختصاص  به 
بخشیدن  اولویت  و  بودجه  تخصیص  برای  دولت ها  تمایل  عدم  یا  و  ناتوانی  این، 
به حوزه های اجتماعی به همراه ظرفیت نهادی ضعیف و تسلط غالباً شدید مسائل 
سیاسی در این عرصه، موجب ناکامی در اجرای این ابتکار عمل شده است )هال و 

میجلی، 1388: 443(.

Deunionization اتحادیه زدایی
اتحادیه زدایی فرایندی است که قدرت اتحادیه های کارگری در عرصه های متفاوت، 
چه در سطح محیط کار و چه در سطح قانون گذاری، رو به زوال می رود. مهم ترین 
عاملی که در فرایند اتحادیه زدایی از نیروی کار مؤثر بود جهانی شدن از دهه ی 1980 
به این سو بوده است. از این دهه به بعد، به نوعی، قبض قدرت اتحادیه های کارگری با 
بسط سرمایه و قدرت آن همراه بود. سرمایه و بازارهای مالی هرچه بیشتر جهانی شده 
است اما بازارهای کار وابسته به قوانین و مقررات هر کشور خاص می باشد. همینطور، 
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افزایش بیکاری از عواملی است که در تضعیف قدرت چانه زنی نیروی کار و افزایش 
قدرت صاحبان سرمایه مؤثر واقع شد. 

Health Promotion ارتقای سالمت
افزایش کنترل بر  از فرآیند توانمندسازی مردم جهت  ارتقای سالمت عبارت است 
سالمت و بهبود سالمت خود. ارتقای سالمت ارائه دهنده ی یك فرآیند همه جانبه ی 
اجتماعی و سیاسی بوده، و تنها شامل تقویت مهارت ها و توانایی های افراد نیست، 
بلکه عالوه بر آن، شامل تغییر شرایط اجتماعی، محیطی و اقتصادی به منظور کاهش 
اثرات نامطلوب شرایط یاد شده در سالمت جامعه و فرد نیز می باشد. ارتقای سالمت 
روند قادرسازی مردم در جهت افزایش کنترل آن ها بر تعیین کننده های سالمت و از 
آن طریق بهبود سالمت است. برای پایدار نمودن برنامه ارتقای سالمت، مشارکت، 
یك عنصر اساسی است. منشور اتاوا سه راهبرد اساسی را برای ارتقای سالمت تعیین 
می کند: 1( حمایت همه جانبه )Advocacy( برای تحقق سالمت با هدف فرهم نمودن 
شرایط ضروری برای سالمت 2( قادرسازی )Enabling( همه مردم جهت به فعلیت 
رساندن کامل ظرفیت آن ها در زمینه سالمت 3( مداخله کردن )Mediating( در منافع 

مختلف جامعه، در راستای سالمت )واژه نامه ارتقای سالمت، 1379: 21-22(.

Surplus Value ارزش اضافی
ارزش اضافی عبارت است از تفاوت بین ارزش تولید شده توسط نیروی کار کارگر در 
طول یك روز کامل کار با آن چه به عنوان ارزش نیروی کار به صورت مزد در طول 
یك روز کامل کار به کارگر پرداخت می شود. طبق این نظریه، ارزش اضافی عبارت 
از ارزش کلی کاالها که در آن کار اضافی یعنی کار تأدیه نشده کارگر جسمیت یافته 

است )مجتبوی نایینی، 1372(.

Added Value ارزش افزوده
ارزش افزوده در هر فعالیت اقتصادی عبارت است از تفاوت بین ارزش کاالها و 
خدمات تولید شده و ارزش کاالها و خدمات به کار رفته در جریان تولید. ارزش 
افزوده در هر فعالیت اقتصادی از جمع درآمد عوامل تولید در آن فعالیت نیز به دست 
ایجاد  افزوده، ارزش اضافی  ایران آمده است: ارزش  می آید. در تعریف مرکز آمار 
شده در جریان تولید است. تفاوت بین ارزش ستانده و مصرف واسطه در هر فعالیت 
اقتصادی را ارزش افزوده ناخالص می گویند. پس از کسر مصرف سرمایه ثابت از 
ارزش افزوده ناخالص، ارزش افزوده خالص به دست می آید. همچنین می توان گفت 
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ارزش افزوده تفاوت بین درآمد به دست آمده از فروش یك کاال و هزینه تولید آن 
است. به این ترتیب، به اختالف قیمت خرید مواد خام یا نیمه ساخته شده با قیمت 
ماحصل به مصرف کننده بعدی نیز ارزش اضافی اطالق می شود. ارزش افزوده اساساً 
حاصل جمع درآمد عوامل دستمزد، سود، بهره و اجاره در هر زمینه اقتصادی است 

)مریدی و نوروزی، 1373: 33(.

Evaluation ارزشیابی
ارزشیابی یعنی شایستگی، ارزش، و اهمیت کسی یا چیزی را به طور روشمند تعیین 
کردن. ارزشیابی در تمامی زمینه های کسب و کار و مدیریت بخش عمومی استفاده 
می شود. ارزشیابی دقیق برنامه و سیاست، برآوردی از عملکرد برنامه ها و سیاست ها 
ملی  توسعه ی  اهداف  و  گروه ها،  خانواده ها،  افراد،  بر  را  آن ها  تأثیر  می دهد،  ارائه 
می سنجد، و موفقیت ها و ناکامی هاِی به دست آمده را مستند می کند. ارزشیابی به لحاظ 
روش شناختی حوزه ی متنوعی است و ارزشیابان پیش زمینه هاِی کامالً متفاوتی دارند: 
اجتماعی،  مددکاری  اقتصاد،  روان شناسی،  اجتماعی،  سیاست گذاری  جامعه شناسی، 
علوم سیاسی و مدیریت عمومی. ارزشیابی ممکن است با استفاده از روش های کّمی و 
کیفی علوم اجتماعی یا هر دو روش انجام شود. از جمله روش های کاربردی مرسوم 
در ارزشیابی عبارتند از: مطالعات موردی، پیمایش، و مدل سازی )ایسا، 1395: 164(.

Health Promotion Evaluation ارزشیابی ارتقای سالمت
ارزشیابی ارتقای سالمت عبارت است از ارزیابی میزان دستیابی به نتایج با ارزش. 
عنصر اصلی ارزشیابی ارتقای سالمت، میزان توانمندسازی افراد یا جوامع از طریق 
فعالیت های ارتقای سالمت است به گونه ای که سالمت خود را تحت نظارت و کنترل 

خویش داشته باشند )واژه نامه ارتقای سالمت، 1379: 65(.

Policy-Driven Evaluation ارزشیابی مبتنی بر سیاست گذاری
ارزشیابی مبتنی بر سیاست گذاری نسبت به سیاست گذاری مبتنی بر ارزشیابی بسیار 
سیاست گذاری  آرمان های  براساس  سیاست  الف(  برنامه:  این  طبق  است.  رایج تر 
می گیرد؛  شکل  بحران ها  یا  پیش بینی نشده  رویدادهای  مبنای  بر  و  می شود  طراحی 
غیردقیقی هستند که برای  پیچیده و دارای اهداف چندگانه ی بعضاً  ب( سیاست ها 
گروه های فرعی مختلف به گونه های متفاوتی طراحی می شوند؛ ج( در اغلب موارد، 

پیاده سازی و اجرای سیاست  پیچیده است )ایسا، 1395: 177(.
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Key Values In Social Policy ارزش های کلیدی در سیاست گذاری اجتماعی
از نگاهی کالن، انواع ارزش هایی که سیاست گذاری اجتماعی با آن ها سروکار دارد 
در قالب شش مقوله ی اصلی قرار می گیرند: 1( ارزش هایی که بر وضعیت افراد به 
شکل فردی تأثیر می گذارد شامل موضوعاتی مانند رفاه، تعریف نیازها، و وزنی که 
با  روابط  تنظیم کننده ی  که  اصولی   )2 داده شود؛  افراد  انتخاب های  و  منافع  به  باید 
تکالیف اخالقی، مسئولیت مشترک و همبستگی،  این اصول شامل  دیگران هستند. 
به رابطه ی میان مردم و ساختار اجتماعی  آزادی و حقوق می باشند؛ 3( اصولی که 
می پردازند مانند برابری و عدالت اجتماعی؛ 4( برخی از اصول، بر روابط میان فرد و 
دولت، حاکم هستند. این اصول، شامل آزادی و حقوق، نقش دولت در رابطه با اموال 
و دارایی ها و فراهم آوردن خدمات رفاهی می شود؛ 5( موضوعاتی وجود دارند که 
به دولت و رابطه اش با جامعه مربوط می شوند مانند مسئولیت های دولت، سرشت 
حقوقی، دموکراسی، دخالت و برنامه ریزی؛ 6( سرانجام، موضوعاتی وجود دارند که به 
روابط میان دولت ها مربوط می شوند مانند سیاست گذاری اجتماعی جهانی، کمك های 

خارجی و نقش سازمان های بین المللی )اسپیکر، 1392: 137-138(.

Environmental Impact Assessment ارزیابی اثرات زیست محیطی
ارزیابی اثرات زیست محیطی فرایند شناسایی پیامدهای احتمالی محیط زیست برروی 
اثرات  ارزیابی  است.  انسان  فعالیت های  حاصل  که  است  بشری  رفاه  و  سالمتی 
زیست محیطی به آثار مثبت و منفی طرح ها بر محیط زیست تأکید می کند. در این 
روش با تشریح ابعاد منفی اثرات بر محیط زیست، تالش می شود که از طریق توجه 
اثرات  به  فقط   EIA برسد.  به حداقل  آثار  این  بازیافت،  و  اولیه  مواد  به چرخه های 
با  نیز تحلیل می کند و همین ترتیب  انسانی را  بلکه محیط  محیطی توجه نمی کند، 
مطالعه آثار اجتماعی SIS همپوشی دارد. در EIA مطالعه علمی طرح ها و آثار آن ها از 
طریق اندازه گیری و ارزیابی آن ها همانند سایر روش های علمی انجام می شود. در 
این شیوه جمع آوری اطالعات به صورت داده های موجود یا از طریق مطالعه میدانی 

برای تکمیل اطالعات جدید انجام می شود )رضوانی، نظری، خراسانی، 1389: 27(.

Impact Assessment ارزیابی تأثیر
نتایج  بهبود  هم  و  سیاست گذاری  فرایند  کیفیت  بهبود  هم  تأثیر  ارزیابی  از  هدف 
سیاست ها است. این کار باید در هر مرحله انجام شود که سیاست گذاران درباره ی 
مختلفی وجود  رویکردهای  زمینه،  این  در  می کنند.  فکر  پیشنهادی  سیاسِت  تدوین 
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دارد، اما در بسیاری از آن ها سیاست گذاران، به منظور ارزیابی تأثیرات و دستاوردهای 
ساختمند  فهرست  یك  براساس  هدف،  گروه های  بر  خاص  سیاست  یك  احتمالی 
عمل می کنند. روش های ارزیابی تأثیر عبارتند از: ارزیابی تأثیر نظارتی، ارزیابی تأثیر 
سالمت و ارزیابی تأثیر زیست محیطی. ارزیابی تأثیر اگر به طور دقیق و کامل انجام 
شود، زمان بر و هزینه بر خواهد بود. در نتیجه، این خطر وجود دارد که سیاست گذاران 
از ارزیابی تأثیر تنها به صورت سطحی استفاده کنند )ایسا، 1395: 153(. ارزیابی تأثیر 
ابزاری مؤثر در سیاست گذاری است. این ابزار تشخیص می دهد که افراد و گروه ها 
نیازهایی متفاوت دارند، و تأثیر سیاست گذاری ها بر گروه های خاص متفاوت است. 

Participatory Poverty Assessment (Ppa) ارزیابی مشارکتی فقر
در بین روش های متفاوت یادگیری مشارکتی و اقدام مشارکتی، بهترین روش ارزیابی 
روستایی سریع RRA است که در دهۀ 1970 معرفی شد و سپس یك دهه توسعه 
یافت و به نام روش ارزیابی روستایی مشارکتی معرفی شد. این روش معرف اصول 
و روش های RRA است، ولی تأکید آن بر توانمند کردن افراد محلی در انجام دادن 
ارزشیابی ها است. زیرا آن ها خود باید بتوانند تحلیل الزم را انجام دهند و تغییرات 
محلی را کنترل کنند. PPA یا ارزیابی مشارکتی فقر، ابزاری است برای گنجاندن نقطه 
نظرات مهم مردم فقیر روستایی در تحلیل فقر و تدوین راهبردها برای کاهش آن از 
طریق سیاست گذاری عمومی. به طور کلی PPA سه عنصر کلیدی دارد: الف( افزایش 
اولویت های مردم  فقر و گنجاندن دیدگاه و  بُعدی  ماهیت چند  از  درک کارگزاران 
فقیر در تحلیل فقر؛ ب( مالکیت گسترده تر و افزایش تأثیر، اعتبار و پایایی یافته های 
محققان با دخالت دادن تحلیل فقر؛ ج( افزایش ظرفیت محلی برای تحلیل، نظارت 
و واکاوی پیامدهای سیاست های مرتبط با فقرزادیی. در ارزیابی مشارکتی فقر، این 
حقیقت ملحوظ می شود که مردم فقیر ظرفیت تحلیل راه حل ها و بیان اولویت های 
خویش را دارند و این که برداشت فقرا از فقر و اولویت های آن ها اغلب به طور اساسی 
متفاوت و اغلب واقع بینانه تر از ارزیابی سیاست گذاران است. به هر حال، هدف اصلی 
PPA بهبود اثربخشی اقدامات عمومی در راستای کاهش فقر است )شعبانعلی فمی و 

همکاران، 1383: 40(.

Standard of Living استانداردهای زندگی
یا  جمعیت ها  شرایط  و  اوضاع  به  زندگی«  »استاندارد  و  زندگی«  »سطح  مفاهیم 
زیرگروه های جمعیت ها اطالق می شود، و در آمارهایی منعکس می شود که مستقیماً 
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آن ها را شاخص بندی می کنند نه این که آن را از فعالیت اقتصادی استنباط کنند. این 
از پژوهش های مستقیمی به دست می آیند که به صورت  آمارهای اجتماعی معموالً 
پیمایش ها و سرشماری های خانوار انجام می گیرد. این پژوهش ها به طور متعارف و 
مرسوم ناظر به مسائلی است همچون درآمد خانوار، شرایط مسکن )مثل دسترسی به 
سرویس بهداشتی یا سایر تسهیالت سکونتی( و دارایی های مادی )مثل مالکیت لوازم 
خانگی( الگوهای مصرف )از جمله خوراک(. استاندارد زندگی عموماً برای اشاره به 
شرایط بالفعل زندگی به کار می رود. در مطالعات آماری گاهی سطوح بالفعل درآمد را با 
سطوح درآمد الزم برای برطرف کردن نیازهای خاص مربوط به خوراک، مسکن و غیره 
مقایسه می کنند و سطوح مصرف نیز به وفور با معیار معینی مورد مقایسه قرار می گیرد 
)که معموالً یك سطح حداقل مصرف فرضی است، البته گاهی متوسط سطح مصرف در 
یك گروه اجتماعی یا کشور مبنای مقایسه قرار می گیرد( )آوتویت، باتامور، 1392: 60(.

Exploitation (بهره کشی) استثمار
»استثمار« واژه ای است که اغلب به روابط میان مردم یا گرو ه ها مرتبط است، به این 
از  می تواند  که  است  موقعیتی  در  ساختاری  لحاظ  به  فرد  یا  گروه  یك  که  صورت 
دیگران بهره برداری کند. استثمار همیشه با اشاره هایی به ظلم و بی عدالتی همراه است؛ 
با این حال، مکاتب فکری مختلف دیدگاه های گوناگونی در این مورد دارند که این 
از نظر  بهره کشی های غیرمنصفانه چیست و در کدام شرایط ساختاری رخ می دهد. 
می شود« چون  »استثمار  طبقه  یك  طبقات.  میان  است  رابطه ای  استثمار  مارکسیسم، 
بیش از آن چه مصرف می کند تولید می کند، درحالی که طبقه ی »استثمارگر یا حاکم 
به واسطه ی کنترل تولید اضافی قدرت خود را حفظ می کند. مارکس می گوید: »در 
نظام سرمایه داری، استثمار پشت نقاب دروغین آزادی و برابری در فرایند مبادله پنهان 
می شود که در آن ظاهراً کارگران آزادانه توان کار با نیروی کار خویش را به دستمزدی 
قرار  استثمار  مورد  کارگران  ولی   .)Marx  ،1867( کارشان می فروشند«  ارزش  معادل 
می گیرند چون ساعات کار روزانه طوالنی تر از آن است که برای تولید دستمزدهای 
بقیه روز کاری آن ها صرف تولید اضافه ای می شود که سود  آن ها ضروری است و 
کارفرمای سرمایه دار آن هاست. در مقابل، در اقتصاد نوکالسیك استثمار فقط هنگامی 
رخ می دهد که کارفرما به کارگر مبلغی کمتر از حاصل دریافتی نهایی، با افزوده نهایی 
سود ناشی از اشتغال آن ها پرداخت کند. کارخانه یا شرکتی که در پی به حداکثر رساندن 
سود است کارگران را آن قدر به کار می گیرد تا بیشترین هزینه ی اشتغال آن ها معادل با 
کم ترین عواید تولید آن ها شود. شرکتی که با رقابت در بازار کار مواجه باشد نمی تواند 
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کنترلی بر دستمزدها داشته باشد، و به این ترتیب کمترین هزینه ی استخدام هر کارگر 
اضافی درست معادل دستمزد او خواهد شد و به حداکثر رساندن سود مستلزم این است 
که کارگران آن قدر تولید کنند که حاصل دریافتی نهایی آن ها معادل با دستمزدشان 
باشد. بنابراین، استثمار به معنای نوکالسیکی آن در شرایط کامالً رقابتی، غیرممکن است 
)برای مثال نك. Gravelle and Rees، 1981: 382( )آوتویت، باتامور، 1392: 63-64(.
هرچند این اصطالح می تواند برای اشاره به نحوه ی استفاده مردم از منابع طبیعی، 
اوضاع سیاسی یا استدالل های اخالقی به کار رود، اما »استثمار« واژه ای است که اغلب 
به روابط میان مردم یا گروه ها مرتبط است، به این صورت که یك گروه یا فرد به لحاظ 
ساختاری در موقعیتی است که می تواند از دیگران بهره برداری کند. استثمار همیشه 
این حال، مکاتب فکری مختلف  با  با اشاره هایی به ظلم و بی عدالتی همراه است؛ 
دیدگاه های گوناگونی در این مورد دارند که این بهره کشی های غیرمنصفانه چیست 
و در کدام شرایط ساختاری رخ می دهد. از نظر مارکسیسم، استثمار رابطه ای است 
میان طبقات. در هر جامعه ای که الزم نیست همه ی ساعات کار موجود صرف تأمین 
نیازهای مستقیم مصرفی جمعیت شود، براساس تولید و کنترل ساعات کار اضافی 
طبقه های اجتماعی ایجاد می شود. یك طبقه استثمار می شود چون که بیش از آن چه 
مصرف می کند تولید می کند، در حالی که طبقه ی »استثمارگر« یا حاکم به واسطه ی 

کنترل تولید اضافی قدرت خود را حفظ می کند.
اشاره  برای  نیز  رادیکال  اجتماعی  نقدهای  اقسام  و  انواع  در  استثمار  اصطالح 
به روابط میان سایر گروه ها در جامعه به کار رفته است. مثالً بعضی از فمینیست ها 
روابط بین مردان و زنان را استثماری می خوانند. این استثمار براساس تشابه مستقیم با 
مفهوم مارکسیستی، ممکن است چنین باشد که شوهرها، کارفرماها، یا حتی کل نظام 
سرمایه داری از زنان بهره کشی می کنند چون آن ها بیش از آن چه برای تأمین مصارف 
خودشان الزم است کار می کنند یا در معنای مبهم تری ممکن است این استثمار در 

زمینه ی روابط جنسی یا تولید مثلی باشد )آوتویت و باتامور، 1392(. 

Entitlement استحقاق
استحقاق بر نقطه ای متعادل بین مشارکت و پاداش داللت دارد. برای مثال، اگر من 
در یك طرح سرمایه گذاری دو برابر شما مشارکت کنم، سهم من از سود باید دو 
برابر شما باشد. چنانچه من از این میزان مبلغ بیشتری بگیرم، نسبت به شما بی عدالتی 
عین  در  استحقاق،  می شود.  بی عدالتی  من  به  نسبت  بگیرم،  کمتر  اگر  و  می شود؛ 
حال، یك اصل اخالقی نیز هست. محافظه کاران معموالً به عنوان مفهومی که مظهر 
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وابستگی ذاتی به جامعه است به استحقاق استناد می کنند، و بر همین مبنا معتقدند 
می توان  از جامعه می گیرند، اخالقاً  اندازه مشارکت خود  از  بیش  را که  که کسانی 
مجازات کرد. با این حال، جناح راست استدالل می کند که استحقاق ارزشی است 
که کّمی کردن آن دشوار است: قیمت هایی که در بازار تعیین می شود، مبنای تقاضای 
از  به استحقاق کارگران یا شرکت ها ندارد. بسیاری  مصرف کنندگان است و ربطی 
دست چپی ها فکر می کنند که عدالت اجتماعی باید بر مبنای استحقاق باشد، و نه 
را  استحقاق  باید صاحبان  این است که چگونه  در  استحقاق  بنا شود. مشکل  نیاز، 
نیستند زیرا  استحقاق  از شمار صاحبان  فقیران  برای دست راستی ها،  مشخص کرد. 
معموالً بیش از آن چه می دهند از جامعه می گیرند؛ اما دست چپی ها نیز عیناً از همین 

استدالل علیه ثروتمندان استفاده می کنند )فیتزپتریك، 1381: 25(.

Employability استخدام پذیری یا واجد شرایط استخدام
قابلیت استخدام یك مفهوم کلیدی در تحلیل سیاست گذاری بازار کار فعال و بیکاری 
معاصر است. این مفهوم یکی از چهار رکن استراتژی استخدام اتحادیه ی اروپا، در 
حال  عین  در  است.  برابر«  »فرصت های  و  »آنتروپرونری«  سازگاری«،  »قابلیت  کنار 
بیکاری  برای  چاره هایی  و  دالیل  بررسی  برای  چارچوبی  عنوان  به  مفهوم  این  که 
که  می شود  استدالل  است. چنین  مناقشه  محل  اما همچنان  می رود،  بکار  بلندمدت 
گفتمان قابلیت استخدام به معنای سرزنش کردن قربانیانی که موجب بیکاری خود 
می شوند می باشد، همان گونه که اساساً به وابسته بودن بازار کار به وجود توانایی ها و 
مهارت های شخصی مربوط می شود )Korinne Nativel، 1997(. قابلیت استخدام به 
معنای داشتن کیفیت ها و ظرفیت های ضروری فرد برای این که نیازهاِی در حال تغییِر 
کارفرمایان و مشتریان برآورده شود و از این رهگذر کمکی به تحقق بخشی خواسته ها 
و پتانسیل فردِ شاغل شود )CBI، 1999: 1(. یا در تعریفی دیگر، قابلیت استخدام به 
معنای توسعه ی مهارت هایی که افرادِ دارای توانایی کار تشویق می شوند که مهارت ها، 
دانش خود را بهبود بخشند و آن ها قادر باشند وارد کار شوند و در کار ابقا شوند. 
قابلیت استخدام توانایی فرد برای ورود به بازارهای کار و تحقق بخشیدن ظرفیت خود 

از طریق استخدام پایدار و در دسترس می باشد.

Social Protection and Labor Strategy استراتژی حفاظت اجتماعی و کار
در تالشی که توسط بانك جهانی انجام شده است، سطح باالتری از یکپارچگی جهت 
اثربخش تر شدن اقدامات تأمین اجتماعی ارائه شده که به یکپارچگی میان نظام تأمین 
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اجتماعی و نظام های مرتبط با سایر حوزه های اقتصادی و بازار کار می پردازند. این 
رویکرد به دنبال خارج کردن برنامه ها و سیاست های تأمین اجتماعی و بازار کار از 
از این  تا  ایزوله و گردآوردن آن ها ذیل یك چارچوب نهادی منسجم است  حالت 
طریق هماهنگی میان این برنامه ها و سیاست ها افزایش یابد و همکاری میان بخش های 
مختلف اقتصادی جهت اجرای اثربخشی آن ها فراهم آید )امیری و همکاران، 1395(.

در این استراتژی، سیستم های حفاظت اجتماعی و کار، به مثابه سبدی از برنامه های 
منسجم هستند که می توانند با یکدیگر در ارتباط باشند، زیرسیستم های اداری مشترکی 
داشته باشند و برای ارتقای تاب آوری در مقابل سختی ها، برابری میان اقشار گوناگون 
کار  یکدیگر  کنار  در  افراد  پیشرفت  برای  توسعه ای  و  شغلی  فرصت های  ایجاد  و 
نقش  سه  تکمیل  عنوان  به  را  اجتماعی  تأمین  رویکرد،  این  دیگر،  عبارت  به  کنند. 
از  پیشگیری  می کند:  مجسم  خانوار  و  فردی  ریسك های  مدیریت  در  هم تقویت گر 
کاهش شدید رفاه افراد و خانواده ها به خاطر شوک های درآمدی و هزینه ای؛ حفاظت 
از افراد و خانواده ها در برابر زیان های توزیعی و شدید )به ویژه در امور مربوط به 
پرورش سرمایه ی انسانی( و ارتقای فرصت ها و معیشت از طریق »اتصال« افراد به 
مشاغل و فرصت های بهتر )World Bank، 2010: 2(. در این استراتژی، برای ارتقای 

فرصت های معیشت و پیشرفت، سه اقدام مورد نیاز است:
اول، تضمین سرمایه گذاری در سرمایه ی انسانی کودکان؛ دوم، فعال سازی افراد به 
ویژه جوانان و بهبود کارکردهای بازارهای کار برای در برگرفتن آن هاست، و سوم، 
آنان  بهره وری  و  مهارت ها  ارتقای  طریق  از  کارگران  درآمدزایی  فرصت های  بهبود 

.)25 :2010 ،ISSA(
دولت  اجتماعی  وزارت خانه های  به  محدود  اجتماعی  تأمین  رویکرد،  این  در 
نمی شود بلکه دربرگیرنده ی طیف گسترده ای از بازیگران و نهادها بوده و برنامه های 
تأمین اجتماعی با استفاده از ابزارهایی از بخش های گوناگون )شامل سالمت، آموزش، 

 .)32 :2012 ،World Bank( انجام می شود )مالی، کشاورزی و صنعت

Maintenance Strategy Health استراتژی حفظ سالمت
استراتژی سازمان بهداشت جهانی )WHO( برای تأمین و حفظ سالمت برای همه، 
افزایش سطح  برای  است.  گرفته شده  نظر  در  مشخصی  و  دقیق  سیاسی  روندهای 
سالمتی و ایجاد تناسب بین میزان رشد جمعیت و محیط زیست و منابع آن می بایست: 
کنترل  و  بهداشتی  موازین  قالب  در  اجتماعی  و  خانوادگی  فردی،  رفتارهای  الف( 
رشد بی رویه جمعیت و توصیه های ایمنی هدایت شود؛ ب( شاخص های اجتماعی 
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و اقتصادی بهبود یاب؛. ج( سیاست های عمومی در جهت حمایت از اقشار کم درآمد 
به  امر  این  شود.  گذاشته  اجرا  مورد  موقع  به  عمالً  جهان  سطح  در  آسیب پذیر  و 
حمایت های دولت در سیاست گذاری، برنامه ریزی و اجرا نیاز دارد که نتایج آن در 

کنترل رشد بی رویه جمعیت بسیار مؤثر است )کریمی، 1387: 26(.

Coping Strategies استراتژی های مقابله
استراتژی مقابله یکی از راه های مدیریت ریسك اجتماعی است که توسط هولزمن 
و یورگنسون )Holzmann and Jorgenson( مطرح شد. استراتژی های مقابله که تأثیر 
نتوانسته اند پوشش دهند، کاهش می دهد.  استراتژی های کاهش  را، که  پیشامد  یك 
مستقیم  درآمدی  انتقال های  سایر  و  جنسی  و  نقدی  از  اعم  مستقیم  مساعدت های 

نمونه هایی از مداخالت عمومی در این حوزه اند )غفاری و حبیب پور، 1393: 347(.

Preventive Strategies استراتژی های پیش گیرانه
استراتژی پیش گیرانه یکی از راه های مدیریت ریسك اجتماعی است که توسط هولزمن 
و یورگنسون )Holzmann and Jorgenson( مطرح شد. این استراتژی ها در پیش گیری 
از ریسك از طریق سازمان دهی حیات اقتصادی و اجتماعی به شیوه ای عمل می کنند 
که احتمال پیشامدها کاهش یابد. حکمرانی خوب محیط فیزیکی، از طریق ابزارهایی 
بازارها و تصویب قانون مؤثر، تماماً  اقتصاد کالن، تنظیم منابع  مانند سیاست تثبت 
نمونه هایی از این استراتژی ها هستند. تمامی اقداماتی که در این دسته از استراتژی ها 
صورت می گیرند قصد دارند محیط کمتر ریسك آمیزی را برای اعضای جامعه فراهم 

کنند )غفاری و حبیب پور، 1393: 347(. 

Mitigation Strategies استراتژی های کاهش
استراتژی کاهش یکی از راه های مدیریت ریسك اجتماعی است که توسط هولزمن و 
یورگنسون )Holzmann and Jorgenson( مطرح شد. استراتژی های کاهش که به دنبال 
کاهش تأثیر بالقوه ی یك پیشامد در زمانی است که ریسك اتفاق می افتد. تشویق مردم 
به پس انداز و نظام های پرداخت مستمری ابزارهای مربوط به این قبیل استراتژی ها 
و  متنوع سازی  استراتژی های  به  می توان  کاهش  استراتژی های  جمله  از  هستند. 

سازوکارهای بیمه اشاره کرد )غفاری و حبیب پور، 1393: 347(. 

Employment اشتغال
در  که  دارد  قراردادی  و  رابطه ای رسمی  به  اشاره  و  کار دستمزدی  مترادف  اشتغال 
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قالب آن یك طرف در ازای اجرای کار مشخص به دیگری دستمزد پرداخت می کند. 
پرداخت معموالً به صورت نقدی در قالب مزد است، اگرچه دیگر اشکال پاداش یا 
اجرت نیز وجود دارد. اشتغال برای سیاست گذاری اجتماعی از زمانی که نگهداشِت 
سطوح باالی اشتغال برای نظام رفاهی  کارا شرط ضروری تلقی شد یك محور اساسی 

 .)399 :2006 ،Fitzpatrick( .)399 ،شد )فیتزپتریك

Organized Employment اشتغال سازمان یافته یا متشکل
استخدامی زیر  از حیث  به طور کلی مشاغلی را شامل می شود که  اشتغال متشکل 
پوشش نوعی حمایت قانونی و دولتی قرار دارند. میزان درآمد این این گروه برحسب 
بازنشتگی دارند، عضو  بیمه و  تعیین می گردد،  سنوات خدمت و تخصص و سواد 
و  دولتی  و  خدماتی  سازمان های  شاغلین  کلیه ی  تعریف،  این  با  هستند.  تعاونی ها 
بخشی از شاغالن رده های تخصصی در بخش خصوصی در این گروه قرار می گیرند 

)پورمحمدی، 1390: 62(.

Non-Organized Emplyment اشتغال غیرمتشکل
اشتغال غیرمتشکل اشتغالی است که اغلب نتیجه ی مهاجرت نیروی کار از روستا به 
شهر است، نیروی کاری که عمدتاً داراِی مهارت و برخوردار از سطحی از آموزش 
اقشار  این  شغلی،  لحاظ  از  می شوند.  شهری  کار  بازار  وارد  تدریج  به  و  می باشند 
اختیار دیگران  را در  ماهر خود  نیروی کار  تنها  گاه خود صاحب سرمایه اند و گاه 
می گذارند. تعمیرکاران اتومبیل و کارگران ماهر ساختمانی، کسبه و تجار و بازرگانان 
می شوند  محسوب  غیرمتشکل  شاغالن  جزو  باال  بسیار  تا  پایین  درآمدی  سطح  از 

)پورمحمدی، 1390: 61(.

Casualization اشتغال موقت
اشتغال موقت به جریانی از تغییرات در شرایط و قراردادهای کار اشاره دارد که طی 
آن، قراردادهای کار تمام وقت و دائمی به قراردادهای پاره وقت و کوتاه مدت تبدیل 
می شوند. با تبدیل کارهای دائم به کارهای موقت، شاغلین، بسیاری از حقوق مهم و 
حمایت های قانونی که باید رفاه شان را تضمین کند از دست می دهند. به عنوان مثال، 
قوانین ضد اخراج غیرمنصفانه از کار، قوانین ایمنی محیط کار، یا سهیم شدن کارفرما 

در پرداخت حق بیمه، بازنشستگی و تأمین اجتماعی )بلیك مور، 1388: 412(.
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Underemployment اشتغال ناقص
اشتغال ناقص مربوط به افرادی است که کار پاره وقت دارند و به دنبال کار تمام وقت 
هستند، یا کسانی که اشتغال نامناسب دارند و در مشاغِل با دستمزد اندکی کار می کنند 
که نیاز به مهارت های کمی دارند. این نوع اشتغال اغلب در محدوده ی شهرهایی در 
اقتصادهای توسعه یافته اتفاق می افتند. همچنین این نوع اشتغال در مناطق درون شهری 

 .)1433 :2006 ،Fitzpatrick and et al( قدیمی تر تمرکز بیشتری دارد

Full Employment اشتغال کامل
اشتغال کامل وضعیتی است که در آن هر کس که بخواهد با دستمزدهای متداول کار 
کند می تواند آن کار را به دست آورد. اشتغال کامل وضعیتی است که در یك منطقه 
مفروض برای تمام افراد جویای کار، شغل مزددار فراهم باشد. به عبارت دیگر، اشتغال 
کامل آن چنان شرایطی است که در آن برای کلیه ی کسانی که قادر و مایل به کار کردن 
باشند، شغل ثمربخش وجود داشته باشد. اشتغال کامل وضعیتی است که در آن تعداد 

مشاغل بالمتصدی از عده بیکاران کمتر نباشد.
اشتغال کامل وضعیتی است که در آن کلیه ی عوامل تولید آماده برای کار، مورد استفاده 
قرار گرفته باشد به طوری که افزایش تقاضای مؤثر نتواند سطح تولید و اشتغال را باال 
ببرد یا به عبارت دیگر اشتغال کامل وضعیتی است که در آن ارتقا سطح اشتغال به 

علت افزایش مؤثر تقاضا ممکن نباشد )مجتبوی نایینی، 1372(.

Agrarian Reform اصالحات ارضی
اصالحات ارضی شامل تمام جنبه های نهادهای ارضی از جمله تقسیم اراضی، حق 
در  عمومی  امور  اداره ی  محلی،  حکومت  حمایتی،  خدمات  ساختار  تولید،  تملك، 
نواحی روستایی است و کلیه عملیاتی را در بر می گیرد که به رفع موانع موجود در 
قلمرو  در  را  گوناگونی  تغییرات  می تواند  و  می گردد  منجر  نظام کشاورزی  ساختار 

کشاورزی از جمله در نهادهای آموزشی روستایی و رفاه اجتماعی به وجود آورد.

Difference Principle اصل تفاوت
جان رالز براساس اصل تفاوت استدالل می کند که مقدار معینی از نابرابری شرط کافی 
عدالتی است که برای خلق پاداش ها و انگیزه ها برای بهتر شدن وضع مردم در جامعه 
به آن نیاز است و این مقدار نابرابری مطلوب و مناسب است. رالز این نکته را گوشزد 
می کند که وجود معینی نابرابری، انگیزه ی بهتر کردن وضع را در میان گروه ها و رسیدن 
به سطح بهینه از کارایی را در جامعه ایجاد می کند. این موضوع به این معناست که 
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همه از خدمات عمومی خوب نفع خواهند برد و از فعالیت های خصوصی استفاده 
اما اگر پاداش ها برای بهتر شدن از سطح بهینه تجاوز کند، گروه های  خواهند کرد. 
محروم و فقیرتر وضع شان بدتر خواهد شد. این در شرایطی است که کسانی که وضع 
بهتری دارند کم تر از حد الزم در قالب پرداخت انواع مالیات ها )ثروت و درآمدهایی 
که می توانند توزیع مجدد شوند( به جامعه خدمت می کنند و در نتیجه، انگیزه برای 
کارایی کاهش می یابد، چون رابطه میان درآمد و کوشش های ایشان از بین می رود. رالز 
این ایده ی به دست آوردن مقدار درست بی عدالتی را »اصل تفاوت« می نامد )بلیك 
مور، 1388: 36-37(. از دیدگاه رالز، براساس اصل تفاوت، نابرابری های اقتصادی و 
اجتماعی باید به گونه ای ترتیب داده شوند که: الف( مناسب و مدارج باید تحت شرایط 
برابری فرصت های منصفانه برای همه باز باشند؛ ب( نابرابری ها باید بیش ترین نفع را 

برای ضعیف ترین قشر جامعه داشته باشند )یوسفی، 1394: 273(.

Less Eligibility اصل حداقل استحقاق
اصل حداقل استحقاق یك سیاست دولتی بریتانیا که وارد »برنامه اصالح قانون فقرا« 
سال 1834 شد. این اصل اظهار می داشت که شرایط در نوان خانه ها نسبت به شرایط 
بدین  استحقاق  فقرا می شد. اصل حداقل  ادعای  مانع  به نحوی که  بود  بدتر  بیرون 
معناست که هیچ کدام از کسانی که از مستمری استفاده می کنند، بیش از هیچ کارگر 

مزدبگیری احساس رضایت و شایستگی نکند )بلیك مور، 1388: 73(.

Strike اعتصاب
اعتصاب به معنای توقف کار است که از عدم توافق میان کارگر و دستگاه مدیریت 
کارکردن  از  کارگران  دسته جمعی  امتناع  اعتصاب،  دیگر،  عبارت  به  می شود.  ناشی 
از  دالیلی  از  ناشی  است  ممکن  اعتصاب  است.  کارفرمایان  تحمیلی  شرایط  تحت 
جمله اختالف درباره ی مزد و شرایط کار، به خاطر همدردی با سایر کارگران در حال 

اعتصاب، به خاطر هدف های سیاسی باشد.

Declaration on the Right to Development اعالمیه ی حق توسعه
براساس اعالمیه ی حق توسعه، حق توسعه یك حق جدایی ناپذیر انسانی است که با 
توجه به مفاد آن هر انسانی حق دارد در آن مشارکت کند و سهیم شود و از توسعه 
اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی که در آن تمامی حقوق انسانی و آزادی های 
بنیادی کامالً لحاظ شده باشند، لذت ببرد. توسعه یك فرایند جامعه اقتصادی، اجتماعی، 



24   فرهنگ توصیفی رفاه و سیاست گذاری اجتماعی

فرهنگی و سیاسی است که هدف آن بهبود مداوم رفاه کل جمعیت و تمامی افراد 
براساس مشارکت فعال، آزاد و معنی دار در توسعه و در توزیع منصفانه ی ثمرات آن 

است )یوسفی، 1394: 42(.

Social Economy اقتصاد اجتماعی
اقتصاد اجتماعی بسیاری از ترتیبات اقتصادی را پوشش می دهد که دامنه ی آن ها از 
شبکه های محلی ای که در آن ها مردم به عنوان افرادی که در جوامِع مبتنی بر بازار و 
با منابع اندک زندگی می کنند به همدیگر کمك می کنند تا مؤسسات مالی که توسط 
اعضای خود کنترل می شود متنوع است. یك ویژگِی مشخص اقتصاد اجتماعی این 
است که نیازهای اجتماعی هر جامعه را در کنار نیازهای اقتصادی برآورده می سازد. 
معاوضه ی  به  مردم  آن  قرار می گیرد که در  بازار  اقتصاد  مقابل  در  اجتماعی  اقتصاد 
نیروی کار، کاال و خدمات به طریقی می پردازند که به دنبال بیشینه کردن مزایای فردی 

و ایجاد سود برای کسانی است که منابع اقتصادی را در دست دارند.
اقتصاد اجتماعی پایه و اساس بخش سوم اقتصاد را در کنار بخش های خصوصی 
و دولتی تشکیل می دهد. بهزیستی هر فردی به نگرانی کسانی تبدیل می شود که در 
اقتصاد اجتماعی فعالیت دارند. اقتصاد اجتماعی در تالش برای پاسخگویی به نیازهای 
اقتصاد  نیازها را تعریف می کنند. هدف  این  اقتصاد مردم است، در زمانی که آن ها 
اجتماعی بیشینه کردن منافع اجتماعی کسانی است که در سطح اجتماع کار می کنند و 
کاالها و خدماتی را برای خود و دیگران فراهم می سازند. اقتصاد اجتماعی بر رابطه ی  
بین فعالیت اقتصادی و پیامدهای اجتماعی و زیست محیطی آن تأکید دارد. بنابراین، 
این نوع اقتصاد یك نگاه و رویکرد کل گرایانه به توسعه ی اقتصادی دارد که اقتصاد را 

.)1247 :2006 ،Fitzpatrick and et al( درون امر اجتماعی تعبیه حك می کند
در اقتصاد اجتماعی ترکیبی از اشتغال مزدی - اگرچه نامطمئن و متزلزل - و کار 
داوطلبی وجود دارد. نیازهایی که در این بخش تأمین می شود وسیع است و دامنه ای 
از مراقبت محله تا پروژه های زیست محیطی تا تدارک و تهیه ی مواد غذایی کودکان را 

در بر می گیرد )کهیل، 1393: 156(.

Mixed Economy of Care اقتصاد ترکیبی مراقبت
اقتصاد ترکیبی مراقبت اصطالحی است که برای توصیف ترکیب نظام مدرن خدمات 
اجتماعی و بهداشتی به کار می رود که در آن، تأمین مالی و فراهم کردن خدمات به 
وسیله انواع گوناگونی از سازمان های دولت محلی )شهرداری ها(، دولت مرکزی و 
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بخش داوطلبی یا خصوصی انجام می شود. اندیشه اقتصاد ترکیبی اساساً برای توصیف 
کشورهایی ایجاد شده که سرمایه داری را با صنایع ملی )دولتی( شده ترکیب کرده اند 

)بلیك مور، 1388: 329(.

Health Economics اقتصاد سالمت
امکانات موجود و  تمامی  از  استفاده مؤثر  اقتصاد سالمت علمی است که درباره ی 
فناوری مناسب در تولید، توزیع و مصرف کاال و ارائه خدمات بهداشتی و درمانی که با 
نیازهای مطلوب بشری در ارتباط است، بحث و بررسی می کند )کریمی، 1387: 33(.

Welfare Political Economy اقتصاد سیاسی رفاه
اساس اقتصاد سیاسی رفاه این گزاره است که دولت رفاه نوعی یا بُعدی از دولت 
یا  اجتماعی  مسائل  بی طرف  داور  رفاه  دولت  دیگر،  عبارت  به  است.  سرمایه داری 
ساختاری با هدف اولیه ی تضمین بهزیستی مردم نیست بلکه دستگاه نظام سرمایه داری 
دیدگاه  براساس  می شود.  مستحکم  سرمایه  انباشت  واسطه ی ضرورت  به  که  است 
اقتصاد سیاسی رفاه، دولت رفاه، نتیجه نیاز سرمایه داری به بازتولید نیروی کار از طریق 
تضمین حداقل نیازهای طبقه کارگر نیست، بلکه دولت رفاه، مظهر »ویژگی دوگانه« 
است که به طور همزمان استثمار و ظلم آشکار به طبقات کارگر را کاهش می دهد، در 

عین حال که مطالبات و مبارزات آن ها را کنترل و منحرف می کند.

Informal Economy اقتصاد غیررسمی
)ثبت نشده در سرشماری ها(  کارگران غیررسمی  از  ترکیبی است  اقتصاد غیررسمی 
نواحی شهری، کاالهای تولید شده در کارخانه های فاقد نظارت با نیروی کار غیررسمی 
و بدون اتحادیه، کاالها و خدمات تولید شده به منظور معاوضه ی تهاتری و کاالها و 
خدماتی که در خیابان و بدون نظارت خرید و فروش می شود )گاتدینر، 1392: 149(. 
اقتصاد غیررسمی نه تنها می تواند فعالیت های غیرقانونی کارگران ثبت نشده و کسانی 
که نامشان در فهرست مالیات نیست را شامل شود بلکه ممکن است دربردارنده ی 
اعمال تبهکارانه نیز باشد. فعالیت های غیرقانونی در اقتصاد غیررسمی شامل قاچاق 
انسان و مواد مخدر، پولشویی، قمار و روسپی گری است. به این علت وجود یك 
بخش زیرزمینی ممکن است تبعات اجتماعی جدی ای را به دنبال داشته باشد و رفاه 

جامعه ی بزرگتر را به مخاطره  اندازد )همان، ص 155(.
اقتصاد غیررسمی همچون چتری است که مجموعه وسیعی از فعالیت های بدون 
نظارت دولت مانند خود اشتغالی، کار موقت و تولید خانگی را دربر می گیرد. از این 


