نتایج مباحثه گروهی شماره (  :) 20با توجه به شعار روزجهانی مددکاری اجتماعی در سال - 7102
پایداری اجتماعی و ثبات زیست محیطی -نقش مددکاران اجتماعی در ارتقاء پایداری اجتماعی و
محیطی چیست؟؟؟
شعار جهانی سال  ۷۱۰۲فدراسیون بینالمللی مددکاری اجتماعی عبارت است از ارتقاء پایداری اجتماعی وثبات
زیست محیطی که شاید دغدغه همه جوامع در عصر مُدرن باشد.پایداری اجتماعی به توانایی جامعه برای حفظ
و نگهداری ابزارهای ضروری ایجاد ثروت ،رفاه ومشارکت اجتماعی برای گسترش یكپارچگی و انسجام اشاره
میکند.در اهداف راهبردی توسعة پایدار مضامینی چون توانمندسازی ،افزایش قدرت و آزادی انتخاب ،توسعه و
گسترش مشارکت ،ارتقاء کیفیت زندگی،ظرفیت سازی نهادی ،امنیت اجتماعی ،مسئولیت پذیری و رفاه
اجتماعی به شكلی گسترده مورد تاکید قرار گرفته است با توجه به اهداف راهبردی توسعه پایدار و به تبع آن
پایداری اجتماعی ،فرایندها  ،اهداف،اصول و ارزشهای حرفه مددکاری اجتماعی در بطن مبحث پایداری
اجتماعی نهفته است .در همین راستا برای پاسخ به این سئوال که "نقش مددکاران اجتماعی در ارتقائ
پایداری اجتماعی و زیست محیطی چیست؟" این سئوال در گروه تلگرامی مددکاران اجتماعی ایران  ،در
جمع  03۱نفری از مددکاران اجتماعی در مقاطع مختلف تحصیلی و اساتید مددکاری اجتماعی مطرح شد و
فراخوانی با فرصت یكماه نیز با همین مضمون برای دریافت یادداشت مددکاران اجتماعی داخل و خارج کشور
درپاسخ به سئوال مذکور در پایگاه اطالع رسانی مددکاران اجتماعی قرار گرفت که در مجموع  ۰3یادداشت از
مددکاران اجتماعی با مقاطع تحصیلی مختلف (کارشناسی ،کارشناسی ارشد و دکترا) دریافت گردید .که ضمن
تعاریف ابعاد پایداری اجتماعی از منظر مددکاری اجتماعی به نقشهای مددکاران اجتماعی در ارتقائ پایداری
اجتماعی و محیطی پرداخته بودند.مددکاران اجتماعی در تحلیل های خود از مقوله پایداری اجتماعی از
مفاهیمی مانند تاب اوری اجتماعی ،توسعه اجتماعی ،توسعه و تقویت تاب آوری ،عدالت اجتماعی ،انسجام
اجتماعی،رفاه اجتماعی،امنیت اجتماعی ،سرمایه اجتماعی ،مسئولیت اجتماعی،کیفیت زندگی استفاده کرده
بودند .و پایداری اجتماعی را مرهون تالش در جهت ایجاد و گسترش این مفاهیم درجامعه میدانستند.قریب به

اتفاق مددکاران اجتماعی ازروشهای مستقیم و غیر مستقیم حرفه بر روش مددکاری اجتماعی
جامعهای(توسعه محلی ،برنامه ریزی اجتماعی و اقدام اجتماعی) برای ایفای نقش موثر مددکاران
اجتماعی در ارتقائ پایداری اجتماعی و زیست محیطی تاکید داشتند .در پایان نتایج مباحثه گروهی و
یادداشت ها با استفاده از روش تحلیل محتوای کیفی گرینهایم والندمن ( )۷۱۱0مورد تجزیه و تحلیل قرار
گرفت .با تجزیه و تحلیل پاسخ ها کدهای اولیه استخراج گردید .این کدها در طی فرآیند تجزیه و تحلیل در دو
گروه مفاهیم اصلی و مفاهیم فرعی به شرح ذیل قرار گرفتند.
جدول مفاهیم و زیر طبقات استخراج شده

مفاهیم فرعی

مفاهیم اصلی
توانمند سازی افرادجامعه

 توانمند سازی افراد جامعه با رویكردهای مددکاری اجتماعیتوانمند سازی افراد جامعه با گسترش عدالت اجتماعی توانمند سازی اقشار اسیب پذیر و آسیب دیده جامعه توانمند سازی افراد با مقابله با وضعیت بی قدرتی مردم توانمند سازی افراد با تقویت حوزه عمومیتوانمند سازی افراد با آموزش شیوههای نوین حل مسئله در زندگی وجامعه

 -افزایش آگاهی شهروندان به حقوق شهروندی

آگاه سازی افراد جامعه
-

آموزش در جهت آگاهسازی مردم

-

آگاهسازی جامعه و جوامع جهانی و منطقه ای

-

آگاهسازی مردم با رویكرد توسعه محلی

-

آگاهسازی مردم در جهت ترویج عدالت اجتماعی

-

آگاهسازی مردم به شرکت در فعالیت جمعی

-

آگاهسازی مردم با تشریح برنامه های هدفمند در جهت ارتقاء پایداری
اجتماعی و زیست محیطی

مداخالت تخصصی در
حوزه کالن برنامه ریزی

حضور مددکاران اجتماعی در برنامه ریزیهای کالن جهت بررسی ابعاد اجتماعیبرنامه ها
 بكارگیری نیروی مددکاری اجتماعی در حوزه عملیاتی و اجرای کردن برنامه ها انتقال نظرات و پشنهادات مردم به صاحبنظران برنامه ریز نظارت بر اجرای دقیق برنامه های کالن در بعد اجتماعی تشریح جزییات برنامه های هدفمند در توسعه پایدار توسط مددکاران اجتماعی حضور مددکاران اجتماعی در تدوین سیاست ها و برنامه ها کالن مدیریتی -توجه به عدالت زیست محیطی در برنامه ریزیهای کالن

کنترل و کاهش آسیبهای اجتماعی
پیشگیری از آسیب های ناشی از تغییرات منفی زندگی اجتماعیتالش در جهت گسترش رفاه اجتماعی و کاهش شكاف طبقاتیپشگیری ازمهاجرت بی رویه افراد به شهرهاآموزش به زنان برای پیشگیری ازآسیبهای اجتماعیی کودکان در معرض ترک تحصیل و ممانعت از خروج آنان
 شناسای ِازچرخه آموزش
گسترش تاب آوری اجتماعی

 آموزش به افراد جامعه برای کسب توانایی انطباق در برابر نامالیماتتوسعه پایداری و پویایی فردی ایجاد انسجام و تعهد به فعالیت جمعی در مقابله با تهدیدات و عوامل ناپایدارکننده
 آموزش به افراد برای تطابق با تغییرات جامعه آموزش به افراد برای تطابق یا تغییرات ارتباطی و افزایش رقابت اجتماعیتقویت تاب آوری افراد -انجام پژوهش در حوزه تاب آوری با هدف گسترش تاب آوری اجتماعی

 آگاهسازی مسئولین نسبت به نقش رابط (تسهیلگری) مددکاران اجتماعی درارتقاءپایداری اجتماعی و محیطی
 -تأمین منابع سازمانی ،مالی و انسانی مددکاری اجتماعی

تقویت حرفه مددکاری
اجتماعی در حوزه پایداری
اجتماعی و زیست محیطی

 کسب دانش تخصصی در حوزه پایداری اجتماعی توسط مددکاران اجتماعی تقویت حوزه مددکاری اجتماعی در قالب کار جامعه ای تربیت مددکاری اجتماعی متخصص و مطالبه گر در حوزه پایداری اجتماعیجلب حمایت و سازمان های دولتی و سمن ها ازفعالیت های مددکاری اجتماعی درحوزه پایداری اجتماعی
 شناخت ظرفیت های بالقوه مددکاری اجتماعی موجود در جامعه در حوزه پایداری اجتماعی آگاهسازی و حساس سازی مسئولین نسبت به نقش کارا مددکاران اجتماعی در ارتقائپایداری اجتماعی
 -مطالبه گری برای اجرای عملیاتی دانش پایداری اجتماعی در جامعه

