
 راهکارهای توانمندسازی مددجویان از منظر مددکاری اجتماعی

 

( در حرفه مددکاری اجتماعی مفهومی است که از اهمیت خاصی برخوردار است Empowermentتوانمندسازی )

درک برای  اهرفیتر و توسعه ظتوانمندسازی تغییو به تعبیری شالوده مددکاری اجتماعی بر آن بنا نهاده شده است. 

شود. توانمندسازی فرآیند تغییر ناتوانی و افزایش کنترل ها و جوامع را شامل میتر در گروهنیاز برای تغییرات وسیع

گردد. اهداف عمده تأکید می سازمانمددجویان گیری سازمان بر محیط است و در آن بر افزایش خود تصمیم

ازی عبارتند از: عدالت اجتماعی، ایجاد امنیت، برابری اجتماعی و سیاسی، حمایت دو جانبه و یادگیری توانمندس

 .ی کوچک برای رسیدن له اهداف بزرگهامشارکتی، برداشتن گام

این  و ند کاربست راهکارهای مختلفی استتوانمندسازی مددجویان نیازمبه اینکه مددکاری اجتماعی در مسیر  نظر

تفاوت مباید  ...های اقتصادی، منزلت و موقعیت اجتماعی و های فردی، خانوادگی، تواناییراهکارها با توجه به ویژگی

ان مبنی بر در ایر (...)بهزیستی، کمیته امداد و  های حمایتیسازماناز سوی گرفته های در پیشباشد و نظر به سیاست

در جمع تلگرامی مددکاران و ایجاد مسیر توانمندسازی مددجویان و خروج آنان از سیستم حمایتی سازی کوچک

مددکاری اجتماعی سوالی بر این اساس طرح گردید که: و دانشجویان آموختگان دانشاجتماعی متشکل از اساتید، 

 راهکارهای توانمندسازی مددجویان از منظر مددکاری اجتماعی چیست؟

اجتماعی ایرانیان صورت  ری اعضای گروه تلگرام مددکارانها در فضای تلگرام و با مشارکت حداکثادهگردآوری د

 مورد تجریه و تحلیل قرار گرفت. (4002ی گرینهایم و الندمن )با روش تحلیل محتواری شده وهای گردآگرفت. داده

 دهد.جدول زیر راهکارهای توانمندسازی مددجویان از دیدگاه مددکاری اجتماعی راه نمایش می

 

 

 

 

 

 

 

 



 اجتماعی ندسازی مددجویان از منظر مددکاریتوانم راهکارهای

 

 

 درون مایه طبقات اصلی کدهای اولیه

 اصالح و بازنگری قوانین

 های اقتصادیاصالح زیرساخت

ای هریزیبرنامه سیستمی درحاکمیت نگرش 

  کالن 

 ازیسریزی اجتماعی با تمرکز بر بومیبرنامه

کارکنان  موزش مداومو آتوانمندسازی 

 های حمایتیسازمان

 گیری افراد متخصص در پسته کارب

 مددکاری اجتماعی

سازی در خصوص خدمات ارائه شده شفاف

 سازمان

سازی مددجویان در خصوص مقطعی آگاه

 بودن خدمات

 جایگزینی خدمات قرض الحسنه به جای

 بالعوضخدمات 

 

 

 

 

 

 

ی هازیرساختتقویت 

 اقتصادی و اجتماعی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الزمه محوریک یتسیستما

 دسازی مددجویاننتوانم

 

های فردی و خانوادگی در به کارگیری ظرفیت

 مسیر توانمندسازی

 جسمانی و روانی مددجویان سنجش سالمت

 های زندگیآموزش مهارت

 حل مسأله هایمهارت آموزش

 در مسیر توانمندسازی مشارکت فعال

 آنها و تقویت شناسایی توانایی

 ایجاد حس نیاز به تغییر

 زشبه واسطه آمومقابله با پذیرش فرهنگ فقر 

 

 

    

 

   

فردی و مشاوره فرآیند 

 آموزش کید بربا تأخانوادگی 

 پایدار



 خود اشتغالیهای آموزش مهارت

 های خود اشتغالیحمایت از طرح

لی اشتغا خود اجتماعی -فردی شناسایی موانع

 کار در منزلایجاد زمینه 

 تقویت شبکه اجتماعی مددجویان

 ی تولیدیهاتشکیل تعاونی

 فعاالن اجتماعی وجذب خیرین 

   

        

 

 اجتماعیبازتوانی 

 

 

 

 

 

 


