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  مقدمه :

نظر به اين كه زنان نيمي از جمعيت را تشكيل مي دهند و پرورش دهنده و انتقال دهنده فرهنگ به نسل هاي آينده مي    
ن اهميت توجه به اين قشر از جامعه را درك نمود. بنابراين دستيابي زنان و دختران به شرايطي امن و فرصت باشند ؛ مي توا

از اهميت فراوان برخوردار مي باشد. عده اي از  همراه با حفظ كرامت انساني  هاي برابر جهت آموزش و رشد و تعالي ايشان
خانوادگي ، اجتماعي ، فرهنگي و اقتصادي امكان آسيب پذيري بيشتري زنان و دختران به داليل تفاوت هاي فردي  و شرايط 

اما جامعه مي بايست به گونه اي دسترسي افراد را در جهت بهره مندي از قابليت ها و امكانات  در جامعه را خواهند داشت؛
يابي به استقالل فردي گام موجود فراهم آورد كه اين قشر از جامعه نيز با حفظ شان انساني در جهت رشد و تعالي و دست

  بردارند.
چرا كه اين نهادها باعث  ) ها مي باشد.NGO(  سازمان هاي مردم نهاديكي از اقدامات موثردر اين راستا؛ افزايش مشاركت 

امكان استفاده بهينه از امكانات نهفته در جامعه و تجميع آنها براي دستيابي به يك هدف خاص است ؛ اين هدف همان ارتقاي 
كاهش سطح زندگي افراد و توانمند سازي ايشان در جهت رشد و تعالي و استقالل فردي است كه گامي بلند در كنترل و 

  آسيب هاي اجتماعي است.
كه به  1378در سال  "خانه سالمت"با در نظر داشتن اين هدف دفتر امور آسيب ديدگان اجتماعي پس از تدوين دستورالعمل 

شبانه روزي به دختران و زنان در معرض آسيب اجتماعي خدمات تخصصي مددكاري اجتماعي و روان صورت دولتي ، رايگان و 

آيين  13و ماده  3بند گسترش بسته هاي خدماتي خود مطابق با شناسي و حقوقي ارائه مي دهد به منظور حمايت طلبي و 
مجلس محترم شوراي  27/11/1380ي مصوب قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت  26نامه و دستورالعمل هاي ماده 

خانه سالمت  "اسالمي و آيين نامه داخلي كميسيون ماده مذكور ، اقدام به تدوين دستورالعمل راه اندازي، اداره و انحالل 
نمود و در قالب اين دستورالعمل، مجوز واگذاري خدمات تخصصي به دختران در معرض آسيب هاي  "و زنان  دختران

كه در ادامه به آن  اعطا گرديد؛ ( نداي مهر)اجتماعي دختران و خانواده  –حمايت هاي رواني مراكز   "ت نام اجتماعي تح
  به آن اشاره مي گردد. "دستورالعمل" پرداخته خواهد شد و از اين پس به عنوان 

  
 



  ضرورت اجراي طرح : 

داشته است. آسيب هايي چون كارتن  دوجو در جوامع مسئله آسيب هاي اجتماعي و فردي زنان به اشكال مختلف
خوابي، روسپيگري ، اعتياد و... كه خود معلولند و تنها با اتخاذ رويكردهاي نوين تخصصي كنترل و كاهش آنان ممكن مي باشد 
لذا در راستاي كاهش عوارض آسيب هاي اجتماعي مي بايست جامعه مجهز به راه حل هاي تخصصي و اجتماع مدار گردد. 

نمي شود بلكه موجب بروز  گذشته نشان داده رويكردهاي غير علمي و مقطعي نه تنها سبب كاهش شيوع آسيبهاتجربيات 
،حفظ كرامت  بيشتردر سالهاي آتي نيز مي گردد بنابراين ارائه راهكارهايي با رويكردهاي نوين مانند توجه به سطوح پيشگيري

ن با كمك اجتماعات محلي مي تواند از راه حل هاي علمي برخورد با اين و شأن انساني افراد آسيب ديده و توانمند سازي ايشا
  مسئله باشد.  

گسترش اطالعات مردم نسبت به مسائل و مشكالت ناشي از آسيبهاي اجتماعي و همچنين توسعه رويكردهاي اجتماع 
ري به حل و فصل مشكالت و محور موجب گرديده است كه سازمانهاي مردم نهاد ( سازمانهاي غير دولتي ) گرايش چشمگي

) ها  و مشاركت مدني زنان NGOدين ترتيب افزايش (ب .آسيبهاي اجتماعي نشان دهند و در عرصه كاهش آن پيشقدم گردند
تواند در كنترل و كاهش آسيب هاي اجتماعي باعث ايجاد امنيت، اشتغال، فرهنگ سازي در موضوعات مختلف،  درجامعه مي

ه هاي هدف مختلف جامعه و در نهايت ارتقاي سطح بهداشت روان، آموزش، هدفمندي و سالمت تحت پوشش قرار دادن گرو
  زنان و دختران در جامعه  شود.

داد كه در آن زمان ، نشان ميحكومت جهانيدرخصوص  1995در سال  سازمان ملل متحدتوسط شده گزارش تهيه
نهاد داخلي كشورها حتي از اين رقم نيز است. تعداد سازمان مردمالمللي وجود داشتهنهاد بينسازمان مردم 29٬000قريب به 

سال گذشته  30كنند كه بيشتر آنها در فعاليت مي آمريكا اياالت متحدهميليون سازمان غيردولتي در  2است: حدود باالتر بوده
نهاد وجود دارند. روزانه ميليون سازمان مردم 2 هندوستانارد. در نهاد دسازمان مردم 4000نيز  روسيه .اندتشكيل شده

 .شودنهاد در هر سال تأسيس ميسازمان مردم 240، قريب به كنياشوند. تنها در ها ايجاد ميچندين مورد از اين سازمان

مركز (  1000در ايران نزديك به  .يندگومي تشكل غيردولتييا   سمناختصار به َنهادسازمان مردمبه نيز در ايران 
صرفا آن دسته از سازمان هاي غيردولتي است كه داراي وب سايت يا ي ايران ، ثبت شده در سايت اخبار سازمان هاي غير دولت

بنابراين تعداد زيادي از خدمات اجتماعي و حمايتي از طريق سمن ها در ) فعال مي باشد . وب الگ در اينترنت هستند
لمندان و يا كودكان، زنان، سامانند: دين، آموزش، بهداشت، محيط زيست، اشتغال، فرهنگ، هنر، جوانان،  مختلفي موضوعات

به مردم ارائه مي گردد و اين مراكز به عنوان بازوهاي كمكي براي دولت ها  داراي اهميت هستند. ي موضوعات تخصصي و علم
چرا كه جذب مشاركت هاي مردمي مي تواند ارائه خدمات تخصصي را با كيفيت باال و فوريت بيشتر در دسترس مردم قرار 

  دهد.
دختران در معرض آسيب هاي  "مار رو به رشد آسيب هاي اجتماعي توجه كنيم گروهي از افراد جامعه هماننداگر به آ

به اخذ خدمات تخصصي در جامعه مي باشند. اين دختران بنا به داليل فردي، خانوادگي و يا اجتماعي در  نيازمند"	اجتماعي
به موقع و عدم شناسايي و  عدم دريافت كمك هاي تخصصيمرحله اي از زندگي خود دچار مشكالتي هستند كه در صورت 

دو چندان شده و خطرات زيادي از جمله : اعتياد، فرار از منزل ، روابط نا مشروع، و ... را  شانامكان آسيب پذيري جذب آنها 
  . تجربه نمايند

ري و حمايـت از دختـران نيازمنـد    لذا با توجه به وظايف محوله به دفتر امور آسيب ديدگان اجتماعي بمنظـور نگهـدا       
حمايتهاي اجتماعي تا زمان استقالل و خودكفايي فردي و اجتماعي آنان، به استناد ماده واحده اليحه قانوني راجع بـه تشـكيل   

و اصـالحات و   1359مـرداد مـاه    24شـوراي انقـالب بـا الحـاق اصـالحيه       24/3/1359سازمان بهزيستي كشور ، مصوب مورخ 
مجلس شـوراي اسـالمي در خصـوص تجديـد تربيـت منحـرفين اجتمـاعي ( آسـيب          19/11/1357آمده جلسه  الحاقات بعمل

مـورخ  / ه   85/ت 60615ديدگان اجتماعي ) و نظر به اجراي مفاد آئين نامه اجرايي مصوب هيئت محترم وزيـران بـه شـماره    
وهمچنـين   ان و زنان در معرض آسـيب اجتمـاعي  در رابطه با دختران و زنان در معرض آسيب اجتماعي (حاد) و دختر 3/3/71

قانون برنامه چهارم توسعه كشور ، قانون برنامه پنجم توسعه كشور و آئين نامه چتـر ايمنـي رفـاه اجتمـاعي كـه طـي        97ماده 



 بـه  1378ه ابالغ شده، اين دفتر خانه هاي سالمت دختران را از سـال   32342/ت 20867تصويب نامه هيئت وزيران به شماره 
بـه مـدت   در معرض آسيب صورت رايگان، شبانه روزي  در تمامي مراكز استان ها راه اندازي نموده است. در اين مراكز دختران 

ماهه تا زمان بازتواني ايشان اقامت دارند. ولـيكن بـه جهـت محـدوديت امكانـات دولتـي؛ پـي گيـري پـس از           6دوره 2حداكثر 
كيفيت مورد نظر انجام  نمي پذيرد. بنابراين دفتر امور اسيب ديـدگان اجتمـاعي    ترخيص ايشان در مدت زمان تعيين شده و با

 3و مطـابق بـا مـورد      "دستورالعمل اجرايي خانه سالمت "قسمت پي گيري پس از ترخيص  3به استناد بند   1393در سال 
مجلس شوراي اسـالمي ايـران    27/11/80قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب  26آيين نامه موضوع ماده  1ماده 

دسـتورالعمل   "اقـدام بـه تـدوين     آيين نامـه مـذكور   13و همچنين  بند در خصوص تاسيس خانه سالمت دختران و زنان 
) هـا در  NGOبا هدف  فعال شدن سازمان هاي مردم نهـاد ( "اجتماعي دختران و خانواده  –مراكز حمايت هاي رواني اجرايي 

هاي ايجاد اشتغال ، فرهنگ سازي در موضوعات مختلف، تحت پوشش قرار دادن گروه هـاي هـدف    جهت فراهم ساختن زمينه
 داده شود.قرار ف در اختيار گروه هدو شبانه روزي مختلف جامعه و ... نمود . تا اين خدمات به صورت روزانه 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 



  تجارب جهاني:

ب هاي اجتماعي در كشورهاي غربي نيز به صورت روزانه و شبانه روزي به اشكال به دختران در معرض آسيارائه خدمات 
  مختلف انجام مي پذيرد. كه در زير به برخي از آنها طبق جستجوهاي انجام پذيرفته اشاره خواهد شد.

ن و خانواده هايشان كار و ارائه خدمات به جوانان ، بي وقفه با جوانان فراري و بي خانما مجريان برنامه هاي ارتباطيآمريكا: 
مي كنند و اصرار دارند كه آنها مهارتهاي الزم براي برقرار كردن ارتباطي و زندگي با يكديگر را تا جايي كه امكان دارد فرا  
گيرند.آنها به خانواده ها كمك مي كنند تا راه هاي جديد و بيشتري براي ارتبا با يكديگر و راهبردهاي مديريتي مناسب براي 

دگيشان را بياموزند. به افراد جوان نيز در يادگيري مهارت هاي اصلي زندگي مثل تكميل كردن تحصيالت ، پيدا كردن شغل زن
  و حفظ سالمت كمك مي كنند.

جوانان فراري و بي خانمان از خدماتي  كه نيازهاي آنها را فورا برآورده مي سازند بهره مند مي شوند.برنامه هاي موثر نيز داراي 
ژگي هايي مانند قابليت اجرا، پاسخگويي، جامع و فراگير بودن، استانداردهاي باالي كيفيت و مديريت، تمركز بر خانواده ، وي

  ايجاد ارتباط و عملكرد واضح هستند.
داير شده كه يك سيستم ارتباطي ملي است و دولت مركزي براي  1971همچنين خط تلفن ايمن ملي براي جوانان از سال 

  راه اندازي نموده است.جوانان 

تاسيس شده و يك سازمان داوطلبانه است و فعاليت هايش متمركز بر جوانان  1974اين شبكه در سال   شبكه ملي جوانان:
به خصوص جواناني است كه به علت شرايطي نامساعد زندگي، سوء استفاده  در گذشته و حال، و تبعيض نيازمند حمايت هاي 

  به عضوي موثر در جامعه شان هستند. بيشتر براي تبديل شدن 
سال را پذيرش  21سال تال  10از ديگر اقدامات اين كشور براي افزايش درگاه هاي خدمتي به نوجوانان و جوانان كه حدودا از 

نشاني  دارند مي توان از برنامه زندگي موقت، برنامه امداد خياباني، شبكه ميشگان براي جوانان و خانواده ها، كمك اداره آتش
  به جوانان فراري و برنامه چم و خم زندگي شهري را نام برد.

اين كشور در راستاي ارائه خدمات اجتماعي به جوانان در پي سرمايه گذاري براي ايجاد يك سيستم كار آمد بوده .  انگليس:
مله ميانجيگري در خانواده ، اقدامات خاص مستلزم مصاحبه ، پيگيري، حمايت مستمر از فراريان، تامين خدمات تخصصي از ج

راه حل ها ، و كمك براي تجديد پيوند به جواناني است كه نمي توانند فورا به جمع آوري اطالعات به منظور شناخت مسائل و 
خانه بر گردند. از رويه هاي كار آمد براي جلب جوانان استفاده كرده اند. يكي از اين رويه ها تماس با خطوط تلفني كمك 

يا اين كه براي دريافت كمك به مركز مراجعه نمايند. خطوط تلفني به ارائه راهنمايي و مشاوره مي پردازند و ارتباط  است. و
فرد را با خدمات برقرار مي سازند. از راه كارهاي ديگر ارائه مشاوره خصوصي، كار مستقل خياباني، پيگيري درمان فراريان از 

  مسوليت مستقيم، انسجام خدمات محلي، اسكان جوانان، راهنمايي قانوني است.خانه پناهگاه ها ، حمايت خانواده، 

به منظور بررسي موارد گم شدن كودكان دركانادا  1986از سال در پليس سوار سلطنتي كانادا بايگاني  اين كشور دركانادا: 
چون انجمنهاي كودكان گمشده كانادا، و بخش غير دولتي نيز در اين زمينه بسيار فعال بوده و مراكز متفاوتي همتاسيس شد.

  ).142 - 133ص 1392كودكان گمشده و قربانيان خشونت كانادا و فعال ميباشند (معبوديان،

 18در اين كشور با همكاري سازمان صليب سرخ مراكز كودكان و نوجوانان وجود دارد كه در اين مراكز به كودكان ( تا  آلمان:
خدمات اجتماعي ا ز جمله روان شناسي در تخصص هاي مختلف، مددكاري اجتماعي و هنر  سال) 21و در صورت لزوم تا  سال

درماني ، به صورت اقامتي تا زمان آماده سازي ورود نوجوان به جامعه ارائه مي گردد همچنين پي گيري هاي پس از ترخيص 
  مي پذيرد. توسط مددكار اجتماعي و يا كارشناس مستقر در خانه كودكان و نوجوانان انجام 

  
       

  
  
  



   :هدف كلي

  توانمندسازي دختران در معرض آسيب هاي اجتماعي به همراه خانواده هاي ايشان

  : اهداف اختصاصي

  شناسايي و جذب دختران در معرض آسيب هاي اجتماعي.  -
  تماعي به منظور ارتقاي سطح زندگي دختران در معرض آسيب هاي اج فردي، خانوادگي انجام مداخالت تخصصي -
 ارتقاي سطح امنيت محيط زندگي دختران در معرض اسيب هاي اجتماعيكمك به -

 

  :گروه هدف

( دختران والد و يا سرپرست معتاد، دختران معتاد ترك كرده،  سال. 12باالي   دختران در معرض آسيب هاي اجتماعي
ت به آنها صورت گرفته است، دختران با تفكر دختران در معرض تعرض و تجاوز قرار گرفته، دختراني كه تعرض و تجاوز نسب

    انجام فرار از منزل، دختران با تفكر انجام خودكشي، دختران در معرض و يا تحت خشونت هاي خانگي )

  :تعاريف

و دختران در معرض زنان  به مراكزي اطالق مي شود كه به زنان تحت خشونت خانگي،خانه سالمت دختران و زنان : 

ده اجتماعي خدمات تخصصي مددكاري اجتماعي، روان شناسي، حقوقي، پزشكي و... را به منظور توانمند آسيب و آسيب دي

  سازي ايشان به صورت روزانه يا شبانه روزي ، تحت نظارت سازمان بهزيستي كشور ارائه مي دهند.

 

ن حمايت خانوادگي موثر يـا  به دختراني اطالق مي شود كه به داليلي چون فقدا: دختران در معرض آسيب هاي اجتماعي

وجود سوء رفتار در محيط خانوادگي بطور موقت، آمادگي و عملكرد اجتماعي و روانـي الزم را از دسـت داده، در معـرض خطـر     
آسيبهاي اجتماعي قرار دارند و نيازمند دريافت خدمات تخصصي روزانه يا شبانه روزي ( اقامتي يا غيـر اقـامتي) ارائـه شـده از     

 اجتماعي دختران و خانواده مي باشند.   –ت هاي رواني مركز حماي

فرآيندي است هدفمند با رويكرد چند جانبه فردي، خانوادگي واجتماعي كه ضمن تأكيد بر كرامت انساني   توانمند سازي :

ويش كمك مي افراد ، به آنان در راستاي قادرسازي و دستيابي به منابع و فرصتها ، پذيرش مسئوليتها و تأمين نيازهاي خ

 نمايد تا با حفظ كنترل نسبي بر انتخابها و محيط خويش ،كيفيت زندگي خود را  ارتقاء دهند.

  رويكرد دفتر امور آسيب ديدگان اجتماعي در توانمندسازي

ستيابي نظر به تاكيد اين فعاليت بر توانمندسازي گروه هدف بهره مندي از الگو ها و مدل هاي مذكور اولين گام در راستاي د  
مددجو را از ناتوانمندي به توانمدي )  خواهد بود كه 1به هدف مي باشد. فرايند توانمندسازي مورد نظر طبق نمودار شماره (

مدل . همچنين در حرفه مددكاري اجتماعي جهت دستيابي به توانمندسازي، مدلهاي مختلفي نيز وجود دارد كه مي رساند

Case Management همچنين  مدل اكولوژيك پيشگيري از در اين دستورالعمل مد نظر بوده به عنوان مدل كار  ،
پيش بيني مي گردد قابل اجرا مي باشد. در ادامه  1خشونت عليه زنان نيز در مواقعي كه احتمال خشونت هاي خانگي 

  توضيحات مختصري در خصوص مدل هاي بيان شده ارائه مي گردد. 

                                                
خصوص همسر راهنماي مداخالت تخصصي در خانه هاي امن تحت نظارت سازمان بهزيستي كشور به صورت كامل به بحث خشونت هاي خانگي به 1 

  آزاري پرداخته است. اين راهنما را مي توان از كارشناس مسوول محترم امور آسيب ديدگان اجتماعي استان تهيه نمود.



  دسازينمودار توانمن): 1نمودار شماره (

                                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                    

Empowered                                                                                                                                                                       Disempowerd  
  يازهاي برآورده نشدهن                                                                                                                                  نياز هاي برآورده شده                                                                                                         

      انگيزه اندك                                                                                                                                             انگيزه باال                                                                                                                  

  آگاهي و مهارت هاي كم                                                                                                                               آگاهي ومهارت هاي قابل قبول                                                                                                   

  اعتماد به نفس پايين                                                                                                                                               اعتماد به نفس قابل قبول                                                                                                              

  

  پاسخ به نيازهاي پايه                                                                                                                                                                                                                                                                  

  (تامين سرپناه،خوراك،پوشاك وامنيت)

  
  كاهش آسيب                                                                                                                                                                                                                  

                                                                                  

  مددكاري با خانواده                                مددكاري فردي                                                             

  

  توانبخشي حرفه اي                      بازسازي وتقويت شبكه اجتماعي                                                                                             

  

  

  مداخله در سطح اجتماع محلي                                            

  

  

  

  

  



  

  : مدل آبرامسكي
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  الف) مدل آبرامسكي: 

يكي از مهمترين انواع مداخله براي پيشگيري و كاهش خشونت عليه زنان مداخالت اجتماع محور هستند. اثر بخشي اين نوع مداخله    

را SASA 1رد تاييد قرار گرفت. آنها در مطالعه خود مدل منطقي بكار گرفته شده در ) مو2012در پژوهش آبرامسكي وهمكاران (

عبارتند از فعال سازي محلي، استفاده از رسانه ها وحمايت يابي و  SASAاستفاده كردند. مهمترين استراتژي هاي مورد استفاده در 

  آموزش. 

جهت اينكه به تمامي جنبه هاي فردي، آشنايان فرد، اجتماع محلي فرد و  اين مدل عالوه بر تاكيد خاص در موارد همسر آزاري ؛ به   

جامعه توجه دارد مورد استفاده در توانمند سازي دختران و خانواده هاي ايشان نيز ميباشد(راهنماي مداخالت تخصصي در خانه هاي 

  )1394امن، 

  

  :Case Management/   مدل مديريت موردب) 

رايند برنامه ريزي، جستجوي منابع و حمايت يابي براي مراجع و پايش نحوه ارائه خدمات به نمايندگي از مراجع مديريت مورد به ف      

  ) .NASW ،2013گفته ميشود(

در اين مدل مراجعين معموال عالوه بر مشكلي كه به دليل آن به بهزيستي آمده اند، مشكالت ديگري هم دارند كه عدم توجه به آنها مي  

ايند توانمندسازي راتحت الشعاع قرار دهد و براي برخورداري از ساير منابع جهت توانمندسازي مي بايست از خدمات ساير تواند فر

  سازمان ها نيز بهره جست. 

براي توانمندسازي ، برنامه ريزي و اقدام در مورد جوانب مختلف مشكالت مراجع اجتناب ناپذير است و بي ترديد جز با همكاري تيم 

   بين رشته اي و ارائه خدمات بلند مدت تحقق نخواهد يافت.هاي 

  انتظار مي رود:  Case Managerاز 

اطالعات جامعي در ورود پروتكل ها و دستورالعمل هاي توانمندسازي كه به طور رسمي در قالب سازمان ها و نهادهاي دولتي و  -1

 غير دولتي در حال اجرا هستند، داشته باشد.

تا و اعضاي آنها و ساير خدماتي كه در فضاهاي غير رسمي ارائه مي شوند، بشناسد ( مانند خدماتي كه در خدمات گروه هاي هم -2

 مراجع وجود دارند يا خدماتي كه شبكه حمايتي فرد مي تواند فراهم كند). شهريا  محله

 باشد. از امكانات و منابع حمايتي پيش بيني شده در سازمان هاي حمايتي دولتي و غير دولتي آگاه -3

 مراكز، سازمان ها ونهادهاي ارائه دهنده خدمات پيشگيرانه، درماني، كاهش آسيب و حمايتي را بشناسيد. -4

  

  

  

                                                
 1 Startآغاز انديشيدن به موضوع خشونت خانگي :  

Awarenessافزايش آگاهي اعضاي اجتماع محلي در مورد استفاده مردان از قدرت عليه زنان :  
Supportت از قربانيان خشونت: حماي  

Actionتالش براي پيشگيري از خشونت :  
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  : انواع مدل مديريت مورد

 مدل پايه -1

 ت  مدل مبتني بر نقاط قو -2

 مدل درمان مبتني برمنابع اجتماعي -3

 

 

  :مدل پايه   

 مي كند به منابع دست يابد.نيازهاي مراجع را شناسايي مي كند و به مراجع كمك  -1

 با مراجع محدود شود و يا مدتي طوالني ادامه يابد. Case Managerمي تواند به ارتباط اوليه  -2

 پايش در اين مدل خيلي مختصر پيش بيني شده است. -3

 حمايت يابي در اين مدل صورت نمي گيرد. -4

 و فقدان حمايت يابي مورد انتقاد قرار گرفته است. Case Managerدر بسياري موارد به خاطر محدود بودن رابطه مراجع با  -5

 پايه هاي مديريت مورد در آن وجود دارد و در برخي موارد نيز به كار مي آيد. -6

  موارد استفاده: 

اين اجازه را مي دهد كه به تعداد بيشتري از مراجعين  Case Manager به Case Manager محدود بودن رابطه مراجع و -1

رائه نمايد. به اين ترتيب در مواردي كه تعداد مراجعين زياد است ، بر اساس اين مدل مي توان نوعي خدمت مختصري را ا

 مديريت مورد حداقلي را انجام داد.

نيست؛  Case Managerدر صورتي كه خدمات درماني وحمايتي به صورت يكپارچه ارائه مي شوند و نيازي به پايش توسط  -2

 د. اين روش مي تواند كار آمد باش

در مورد مراجعيني كه مشكل مالي يا مشكالت پيچيده و چند وجهي ندارند و يا مشكالت آنها حاد نشده است، مي توان از اين  -3

 مدل بهره گرفت.

 

  : مدل مبتني بر نقاط قوت

تا بتوانند  به اولين بار اين مدل براي كمك به افراد به كار گرفته شد كه به دليل بيماري رواني در بيمارستان بستري بودند  -1

 طور مستقل زندگي كنند.

 تمركز اين مدل بر نقاط قوت و داشته هاي مراجع  است. -2

با اولويت به فراهم كردن حمايت هايي مي پردازد كه به تسلط و كنترل مراجع بر وضعيتش كمك مي كند ( مانند مسكن و   -3

 اشتغال).

و مراجع، ارائه خدمات سيار به  Case Managerه رابطه بر استفاده از شبكه هاي حمايتي غير رسمي، اولويت دادن ب -4

 مراجعين تاكيد دارد.

  : ياجتماعمنابع مدل درمان مبتني بر 

 توسط يك تيم ارائه دهنده خدمات حمايت مي شود. Case Managerدر اين مدل  -1

 ه مي كند.منتظر مراجعه فرد به مركز باشد، خودش به محل زندگي او مراجع Case Managerبه جاي اينكه  -5



 

 ١٥

  اعضاي تيم به اين امر اعتقاد دارند كه بايد براي رفع مشكالت مراجع خدمات طوالني مدت ارائه شود. -6

  موارد استفاده: 

 ارتباط با مراجع در منزل يا محل زندگي ايشان. -1

 تمركز بر مشكالت عملياتي در زندگي روزمره. -2

 حمايت طلبي جسورانه. -3

 نفر). 15تا  5تعداد كيس هاي قابل مديريت (  -4

 با مراجع. Case Managerتماس هاي مكرر  -5

 كار تيمي با پرونده هاي مشترك. -6

 تعهد بلند مدت به مراجعين. -7
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   فرايند اجرا
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 انواع پذيرش 

رد بزرگسال حقيقي ( مثل همسايه و ... ) خدمت گيرندگان مراكز روزانه كه به تنهايي يا توسط يك ف خود معرف : -1
به مركز مراجعه نموده و پس از برقراري ارتباط اوليه و مصاحبه اوليه در صورت تشخيص به نياز دريافت كمك و 

 حمايت از مركز، مورد پذيرش قرار گرفته و فرم اوليه پذيرش براي وي تكميل مي شود. 

وانشناس مركز به محل حضور خدمت گيرندگان ( مانند مدارس، محل ابتدا مددكار اجتماعي يا ر شناسايي و جذب: -2
زندگي ايشان به طور مثال در سكونتگاه هاي غير رسمي و ..) مراجعه كرده، ضمن برقراري ارتباط حرفه اي اوليه با 

مومي افراد به ايشان در ابتدا مركز و فعاليتهاي آن را  معرفي نمايند. و در صورت لزوم يك ارزيابي سريع از وضعيت ع
عمل آيد. سپس ضمن تشويق خدمت گيرندگان به بهره مندي از خدمات مركز، يك سري خدمات سرپايي اوليه به 

 تناسب نياز افراد و شرايط استان ها ( شامل آموزش هاي محافظت از خود، بهداشتي و پيشگيرانه و...) ارائه مي نمايد. 

در اين نوع پذيرش خدمت گيرندگان كه از طريق اين  غير دولتي : ارجاع از سازمان ها و دستگاه هاي دولتي و -3
معرفي و ارجاع شده اند مورد مصاحبه قرار گرفته و در صورت احراز شرايط دريافت خدمات، پذيرش مي  ذيربط مراجع

گونه بيماري  شوند و در صورتيكه به هر دليل فاقد شرايط دريافت خدمات باشند(داراي اعتياد ، بيماري رواني حاد ، هر
) از شمول باشد و يا مجرم و تحت تعقيبباشد  جسمي شديد نيازمند به درمان فوري ، عقب ماندگي شديد ذهني و ...

اين فعاليت خارج گرديده و در صورت نياز به مرجع متناسب با نوع مشكل ، ارجاع مي گردند و گزارش اقدامات انجام 
مورد دختران نيازمند حمايت هاي اجتماعي به مرجع معرفي كننده ارسال صورتجلسه تيم تخصصي در  يافته به همراه

 مي شود. 

آموزشي دختران استان) يا هر مركز مي تواند يك خط  –هر استان ( جهت تمامي مراكز حمايتي  تماس با خط تلفن: -4
سواالت و تلفن جهت تماس دختران نيازمند حمايت هاي اجتماعي به منظور دسترسي سريع و پاسخ گويي به 

براي رقمي باشد) خدمت گيرندگان از اين طريق  5يا  4مشكالت خدمت گيرندگان اعالم نمايد. ( ترجيحا اين خط 
 . نمايدمشكالت خود كمك و راهنمايي دريافت 

  روند پذيرش

، هدف اصلي از از آن جايي كه خدمات حمايتي و آموزشي در اين مراكز به صورت روزانه و يا شبانه روزي ارائه مي گردد   
اجراي طرح كوشش در زمينه فراهم آوردن شرايط و محيط امن در خانواده براي دختران نيازمند حمايت هاي اجتماعي ؛ با 

. در صورتي كه مي باشدهدف جلوگيري از بازگشت ايشان به شرايط قبلي و آسيب پذير شدن و در نهايت توانمندسازي آنها 
خانواده را ندارد فراهم كردن شرايط و محيطي امن در جامعه (ارجاع به خانه هاي سالمت از خدمت گيرنده امكان بازگشت به 

  طريق مراكز مداخله در بحران)، در راستاي بازتواني ايشان مهمترين هدف خواهد بود.
كار توسط كارشناس پذيرش جهت ارائه خدمات تخصصي به مددرضايت نامه در ابتدا پس از پذيرش مراجع طبق فرم    

اجتماعي يا روان شناس مركز ارجاع مي گردد؛ مددكار اجتماعي پس از بررسي اطالعات درج شده در فرم پذيرش نسبت به 
جهت مراجع مي نمايد . در صورت نياز  اقدام اخذ اطالعات و انجام ارزيابي هاي فردي، خانوادگي و اجتماعي به طور دقيق

اس و درصورت تشخيص روان شناس به روان پزشك جهت انجام معاينات روان انجام ارزيابي هاي رواني نيز به روان شن
  شناختي ارجاع مي گردد.

هر يك از كارشناسان در تمام مدت انجام بررسي هاي تخصصي خود در پايان جلسات مصاحبه موظف به تكميل فرم    
 مربوطه و ثبت اقدامات مي باشند.

  ني پرونده به كارشناس حقوقي ارجاع خواهد شد. درصورت نياز به پي گيري هاي حقوقي و قانو

هماهنگي الزم ، در صورتي كه خدمت گيرنده طبق تشخيص تيم تخصصي نياز به نگهداري در مراكز شبانه روزي را دارد  تبصره:
تماعي ارجاع خدمت گيرنده به  مركز مداخله در بحران هاي فردي، خانوادگي و اجبا مراكز اورژانس اجتماعي انجام گيرد و سپس 

گردد و پس از انجام مراحل اداري از جمله دريافت حكم قاضي، انجام آزمايشات پاراكلينيكي به خانه سالمت دولتي و در صورتي 
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به اين (نداي مهر شبانه روزي) باشد  "اجتماعي از دختران و خانواده  –حمايت هاي رواني  "كه استان داراي مركز شبانه روزي 
  .  مركز ارجاع گردد

رواني و امنيت وي مورد بررسي قرار گرفته و در صورت - الزم است قبل از ارجاع مراجع به مركز اورژانس اجتماعي، وضعيت روحي
 پذيرش در مركز اورژانس اجتماعي همراهي كند. جهتوي را  ، مددكار اجتماعي مركزنياز

     

  خدمات تخصصي 

 ري اجتماعي عبارتند از :برخي از خدمات مددكا : مددكاري اجتماعي    خدمات  -1

  اول: سطح مداخالت

 –اطالع رساني و آگاه سازي به آحاد مردم و يا مراجع ذيصالح در خصوص وجود مراكـز حمايـت هـاي روانـي      •
اجتماعي دختران و خانواده ، مراكز مداخله در بحران ، خط تلفن اورژانس اجتماعي، مراكز مشاوره، خط تلفـن  

 كز و خدمات سازمان بهزيستي.رقمي مشاوره و ساير مرا 4

آموزش والدين و فرزندان در موضوعات: ارتباط فرزندان با والدين ، ارتباط والدين با فرزندان، والدين با يكديگر   •
و تاثير آن بر روي فرزندان، مهارت هاي فرزند پروري ، خصوصيات فرزندان در سـن هـاي مختلـف، مراقبـت از     

بيت جنسـي و روابـط اجتمـاعي و...  بـا توجـه بـه سـن و جنسـيت خـدمت          خود در برابر تعرضات، آموزش تر
مـي  ( ارائه اين آموزش ها چه به صورت فردي و خانوادگي و چه به صورت كالن ( درسـطح محلـه)    گيرندگان.

مـددكار   بررسي هاي ميداني و بررسي پرونده ها توسطاز طريق بايست با توجه به نياز و  فراواني نوع مشكالت 
 صورت پذيرد).با همكاري روان شناسي ي اجتماع

**اين مداخالت با همكاري روان شناس مركز و يا همكاري با ساير بخش هاي سازمان بهزيستي و يا ساير ارگانهاي 
 دولتي يا غير دولتي انجام پذيرد.

 دوم:سطح مداخالت       

و يـا مهارتهـاي زنـدگي بـراي     حرفـه اي   –برگزاري و يا ثبت نام خدمت گيرندگان در كـالس هـاي آموزشـي     •
 دختران و خانواده ها.  

 غير مالي) براي ارتقاي سطح ارائه خدمات در مركز. –ارتباط با خيرين و جلب مشاركت هاي مردمي ( مالي  •

 locality مــدل توسـعه محلـي(  ،  )planningمــدل برنامـه ريـزي (  انجـام كـار جامعــه اي در سـه سـطح      •

development( ،مدل اقدام اجتماعي social action)( .با توجه به امكانات و قوانين موجود 

  سوم:سطح  مداخالت

  ارزيابي دقيق وضعيت فردي ، خانوادگي و اجتماعي •

  ارزيابي وضعيت رواني ، اجتماعي و برنامه ريزي الزم جهت بهره مندي از برنامه هاي درماني و آموزشي •
 مطالعه دقيق پرونده مراجع •

 جمع آوري اطالعات   •

 با تاكيد بر روش راه حل محور. مشكل با مشاركت مراجعتشخيص  •

 ارائه راه حل كمكي با مشاركت مراجع، ارزيابي راه حل هاي كمكي و در صورت نياز اصالح راه حل. •

 بهره گيري از منابع (فردي، خانوادگي و اجتماعي ) موجود   •

 اجرا و ارزشيابي اقدامات انجام گرفته . •

 هي با خانواده ها و يا دختران گروه هدف.تشكيل گروه و انجام كار گرو •
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 بررسي منابع موجود در خانواده و جامعه در راستاي بازتواني مراجع •

 توانايي هاي مراجع در راستاي بازتواني مراجع بررسي استعدادها و •

 و كار با خانواده مددجو ارتباط با خانواده •

  فراهم نمودن تسهيالت الزم جهت حرفه آموزي و اشتغال يابي •

 همكاري با ساير نيروهاي تخصصي موجود در مركز. •

 تشكيل تيم تخصصي براي هر مددجو. ( با تاكيد بر مددجوياني كه خدمات شبانه روزي دريافت مي كنند). •

 انجام پيگيري تا تثبيت در مرحله بازتواني. •

تي(رفتـاري) بـا   ارائه كمك حرفه ايي به خدمت گيرنده در سه حيطه شناختي(دانش)، عـاطفي(نگرش) و مهار  •
راهنمـاي مـداخالت تخصصـي دختـران در معـرض       "و طبق كتـاب    ( رفتار مسوالنه)3رويكرد تئوري انتخاب 

. نخست خدمت گيرنده نسبت به پديده هاي هستي و پيرامـون خـود شـناخت حاصـل      "آسيب هاي اجتماعي
شـود و ايـن تغييـر بـه اصـطالح      كند و سپس تغيير نگرش ايجاد نمايد و در مرحله سوم تغيير در رفتار حاصل 

دروني شود و خدمت گيرنده ( دختر و خانواده) قادر شود در تعامل با ديگـران قابليـت هـاي مختلـف دانشـي،      
 نگرشي ، مهارتي و رفتاري را كسب نمايد .

 

  برخي از خدمات روانشناسي عبارتند از :   : خدمات روانشناسي -2

ط فرزندان با والدين ، ارتباط والدين با فرزندان، والدين با يكديگر آموزش والدين و فرزندان در موضوعات: ارتبا •
و تاثير آن بر روي فرزندان، مهارت هاي فرزند پروري ، خصوصيات فرزندان در سن هاي مختلف، مراقبت از 
خود در برابر تعرضات، آموزش تربيت جنسي و روابط اجتماعي و...  با توجه به سن و جنسيت خدمت 

ه به صورت كالن ( درسطح محله) ( ارائه اين آموزش ها چه به صورت فردي و خانوادگي و چگيرندگان. 
وسط  تبايست با توجه به نياز و  فراواني نوع مشكالت از طريق بررسي هاي ميداني و بررسي پرونده ها مي

 با همكاري مددكار اجتماعي. مددكار اجتماعي با همكاري روان شناسي صورت پذيرد).

 باليني و معاينه وضعيت رواني مصاحبه •

 ارزيابي و بررسي دقيق استعدادها ، عالئق ، انگيزه ها و ....... •

 اخذ آزمون هاي روان شناختي در صورت نياز •

 انجام مشاوره ( فردي ، خانوادگي و گروهي ) •

 آموزش مهارت هاي زندگي در صورت نياز. •

 دختران گروه هدف.تشكيل گروه و انجام گروه درماني با خانواده ها و يا  •

 

  : خدمات بهداشتي و درماني -3

  برخي از خدمات بهداشتي و درماني در صورت نياز عبارتند از :

 تهيه شرح حال پزشكي •

 انجام معاينات كامل   •

 انجام آزمايشات پاراكلينيكي روتين •

 تشخيص ، تدوين و اجراي طرح خاص درماني •

 نظارت بر بهداشت فردي و محيط •

 ايدز و هپاتيت /+HIVآآموزش پيشگيري از  •

                                                
  كتاب تئوري انتخاب، نوشته دكتر علي صاحبي، انتشارات سايه سخن.  3
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 برگزاري گروه و اطالع رساني هاي بهداشتي و درماني به خانواده ها و يا دختران گروه هدف. •

 

  در اين خصوص مي توان  از سرويس هاي درماني بخش دولتي و در موارد ضروري از امكانات بخش خصوصي استفاده شود . 

  :خدمات آموزشي  -4

 مراجع و خانواده ايشان.آموزش مهارت هاي زندگي مورد نياز  •

 برنامه ريزي آموزشي به منظور فراهم نمودن زمينه هاي اشتغال به تحصيل •

فراهم نمودن زمينه هدايت تحصيلي مناسب و پيگيري هاي مستمر در اين زمينه ( در صورت نياز از معلم تقـويتي   •
 جهت پيشبرد وضعيت تحصيلي كمك گرفته شود ) .

 خود در برابر خشونت هاي خانگي و خطرات احتماليآموزش راهكارهاي محافظت از  •

 و ساير بيماري هاي مسري مقاربتي ( با توجه به گروه سني و نوع مشكالت)   HIVدر مورد پيشگيري از آموزش  •

 آموزش مهارت كسب و كار. •

عكـاس آن  پذيرش مراجعه كننده در مراكز آموزشي و دانشگاهي و اطالع از وضعيت تحصيلي و ارائه گزارش ها و ان •
 .در پرونده تحصيلي

هاي آموزشي و يا گروه درماني با هدف توانمند سازي خدمت گيرندگان، موضـوعات  و مشـكالت روز    دورهتشكيل  •
 والدينِ دخترانِ گروه هدف مركز دوره هاي آموزشي و يا گروه درماني را نيز تشكيل دهد.

، با معرفي ايشان به كميته تخصصي امور آسـيب ديـدگان    در مورد دختراني كه در دانشگاه پذيرفته مي شوند تبصره :
  مي گردد. مهيا/فراهماجتماعي سازمان بهزيستي استان زمينه پرداخت درصدي از هزينه هاي مربوط به تحصيل 

ايجاد زمينه فراگيري آموزش هاي فني و حرفه اي آنها به طوري كه توانايي انطباق و زمينـه اشـتغال در جامعـه را     •
 ه و زمينه استقالل آنها فراهم گردد .كسب نمود

 بهره گيري از امكانات موجود در جامعه به منظور آموزش هاي حرفه اي الزم براي مراجع يا خانواده ايشان. •

در ارتباط با امور جاري از قبيل گذراندن اوقات فراغت ، ورزش و تفريحات سـالم مناسـب اسـت حتـي المقـدور از       •
تفاده شود تا از اين طريق به ارتقـاء شخصـيت و آشـنايي دختـران و زنـان درمعـرض       امكانات موجود در جامعه اس

 اسيب و آسيب ديده اجتماعي با فرهنگ جامعه كمك گردد .

 .گروهي به صورت اوقات ازاد  ي جهت گذراندنفعاليتهاي برگزاري •

 خدمات آموزشي توسط تيم تخصصي صورت پذيرد. تبصره:

جهت تماس خدمت گيرندگان و ارائـه خـدمات    چهار رقمي واند يك خط تلفنهر مركز مي ت :خدمات مشاوره اي -5
 مشاوره اي و جذب خدمت گيرنده ( در صورت نياز به خدمات مداخله اي بيشتر) اعالم نمايد.  

  

  : خدمات حقوقي -6

 ارايه راهنمايي هاي حقوقي •

 پيگيري امور حقوقي افراد از مراجع ذيربط •

 

م كه به سرپرستي مدير فني مي باشد ؛ متشـكل از مسـوول فنـي، مـددكار     خدمات اين تي : خدمات تيم تخصصي -7
در صـورت بهـره منـدي خـدمت گيرنـده از       مشاور حقوقيپرستاري و  -پزشكي روانپزشك ، (اجتماعي ، روانشناس  

  مي باشد عبارت است از :و مددجو  ايشان)

 مطالعه ارزيابي هاي صورت گرفته   •
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  مراجع از بدو ورود اتخاذ تصميم مناسب و متناسب با  •
 نظارت بر نحوه پيگيري هاي انجام شده و ارزيابي راه حل هاي پيشنهادي اتخاذ شده. •

 نظارت بر تشكيل گروه هاي درماني، گروه هاي آموزشي، نحوه و محتويات آموزش ها و ... . •

  د نظر قرار دهد .مراجع را نيز م كامل : تيم تخصصي بايد در تصميم گيري ها براي مراجع ، مشاركت 1تبصره
  

  نكات مهم :

ضروري است وضعيت جسماني ، سوابق بيماري ( جسمي و رواني) و ... در پرونده ثبـت شـود و مـددكار اجتمـاعي و      -1
  روان شناس همواره شرايط سالمت رواني و جسماني فرد را پي گيري نمايند.

  ظم در پرونده ثبت شود.  وضعيت تحصيلي ، اجتماعي دختران نيازمند حمايت هاي اجتماعي بطور من -2
توجه: تمامي مدارك و پرونده مراجع بايد به صورت محرمانه در مركز نگهداري شود و اصول رازداري حرفه ايـي مـي    -

 بايست رعايت گردد.

 انجام پي گيري تا زمان بازتواني و يا استقالل ايشان مي باشد.  -

  : ترخيص �

ينه هاي الزم براي زندگي مستقل خـدمت گيرنـدگان در ابتـدا مـي     در صورت تشخيص تيم تخصصي مبني بر فراهم آوردن زم
مـاه بـا نظـارت دقيـق      6بايست جهت آماده نموده ايشان از نظر رواني و آشنايي با زندگي مستقل به صورت آزمايشي به مـدت  

نمايد. از مرحله پيدا  مددكار اجتماعي در خانه ايي كه از نظر موقعيت جغرافيايي در مكاني مناسب ( آسيب خيز نباشد) زندگي
كردن خانه ، عقد قرارداد، انتقال وسايل ، مديريت مالي ، نحوه هزينه كرد درآمد، پس انداز، مهارت هاي ارتباطي با همسـايگان،  
نحوه ارتباط با همكاران، نگهداشت شغل، حفاظت از خود، انجام فعاليت هاي بانكي روزمره و ... مددكار اجتمـاعي در كنـار فـرد    

ه ؛ پس از اطمينان در توانايي فرد بر گذراندن زندگي به صورت مستقل مي توانند مدت زمان نظـارت و پـي گيـري پـس از     بود
  ترخيص را به صورت تدريجي به مدت يكسال با مقطع زماني سه ماهه و شش ماهه به انجام رسانند .

  جود دارد.  سال نيز امكان پي گيري پس از ترخيص نيز و 5در صورت لزوم تا  تبصره:

    :پيگيري پس از ترخيص �

اول انجـام دهـد .    ساعت 24پيگيري الزم حداكثر ظرف مددكار اجتماعي مركز موظف است پس از ترخيص  •
 برخي از اشكال پيگيري عبارتند از :

  ( با اولويت اول)مراجعه حضوري مددكار اجتماعي به افراد يا بالعكس  – 1
  فراد يا بالعكستماس تلفني مددكار اجتماعي با ا - 2

تـا سـه    سـال  تا يكسال) و بلند مدت( يـك  ماه 3ماه) ، ميان مدت (  3تا  1اه مدت (مدت پيگيري مي تواند كوت •
 مي باشد . سال)

  : تا زمان رسيدن به استقالل نسبي پيگيري بايد انجام شود . 1تبصره 
ه مرور زمان اين فاصله ها بايد بيشتر شود : در ابتدا ، فاصله پيگيري ها پس از ترخيص كوتاه بوده ولي ب 2تبصره 

  ماه ) تا منجر به وابستگي مراجع نگردد . 3( هر 
  

  :پس از ترخيص شرايط اتمام پي گيري �

قطع انجام پي گيري هاي پس از ترخيص مراجع با نظر و تاييد كليه اعضاء تيم تخصصي ، زمـاني كـه بسـترهاي     •
 مناسب به يكي از صور زير صورت پذيرد:

  اني در خانواده به همراه خانواده مهمترين هدف مي باشد.بازتو -
 زندگي مستقل با حفظ شرايط قانوني  -
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در صورتي كه دختر از مراكز تابعه دفتر امور آسيب ديدگان اجتماعي ارجاع داده مي شود بايد نتيجه اقدامات بـه   •
 محل ارجاع دهنده جهت ثبت در پرونده گزارش شود.

  :  مستند سازي �

  مات انجام شده از زمان پذيرش تا زمان ترخيص بايد به طور مستمر در پرونده مراجع ثبت گردد .  كليه اقدا
مسئوليت حسن اجراي فعاليت ها و عملكرد مركز مطابق با دسـتورالعمل ، شـرح وظـايف، شـركت در جلسـات ، ايجـاد        -

  ارتباط با نهادها و سازمانهاي ذيربط و... برعهده مسوول فني مي باشد.

  رت و ارزيابي :نظا

 نظارت و ارزيابي با استفاده از شيوه هاي مختلف ذيل انجام خواهد شد:

  بازديد كارشناسان ستادي دفتر – 1
  بازديد كارشناس استان و شهرستان  -2

  ي گردد.اعتبار مورد نياز اين طرح از اعتبارات دولتي ، ملي و استاني و همچنين جلب مشاركت هاي مردمي تامين م:   منابع مالي �

 :  نيروي انساني �

  :شرايط كارشناسان) 1

  كارشناسان شاغل دراين مركز بايد داراي شرايط ذيل باشند:

  اعتقاد به دين مبين اسالم يا يكي از اديان رسمي تصريح شده درقانون اساسي جمهوري اسالمي ايران -1

 تابعيت جمهوري اسالمي ايران  -2

ي مورد نظر ( دارندگان مدرك كارشناسي ارشد رشته هاي مذكور دراولويت قرار دارابودن مدرك كارشناسي مرتبط با رشته شغل -3

 دارند.)

 گذراندن دوره هاي آموزشي مرتبط  (ابالغي از سوي سازمان بهزيستي كشور) عبارتند از:  -4

  دوره مقدماتي:الف) 

I. ار اجتماعي و روان شناس و آشنايي با راهنماي مداخالت تخصصي در كار با دختران در معرض آسيب هاي اجتماعي (مددك

 .)ساعت 24(  مسوول فني)

II.  ساعت 16(  و گزارش نويسي (مددكار اجتماعي)( راه حل محور) آشنايي با فرايند هاي مددكاري اجتماعي(. 

III.  ) مديريت  موردcase management ( )16 .(ساعت 

IV. )ساعت). 16مددكاري اجتماعي اجتماع محور 

V. .(مددكار اجتماعي) ساعت). 16(  اخالق حرفه اي 

VI.   (روان شناس ) ساعت). 16( . مصاحبه تشخيص 

VII.  ساعت 8(  نظارت بر موسسه ( مسوول فني)نحوه(. 

 

 دوره مياني:ب) 

I.  (مددكار اجتماعي، روان شناس) ساعت). 16( مصاحبه انگيزشي 

II. تماعي             كارگاه آموزشي رويكردهاي آگاه از آسيب در كار با زنان و دختران در معرض آسيب وآسيب ديده اج

)Trauma informed    ()18 (ساعت. 

III. (مددكار اجتماعي) ساعت).24(  مددكاري كار با خانواده 
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IV. (مددكار اجتماعي) ساعت).24(  مداخالت اجتماع محور 

V. ( روان شناس) ساعت).24(  خانواده درماني 

VI. (مسوول فني ) ساعت). 8( كار تيمي 

 دوره پيشرفته: ج) 

I. ساعت).16(  اجتماعي) حمايت يابي (مددكار 

II. ساعت).16(  ت، اعتياد ( مددكار و روان شناس)كاهش آسيب در زمينه هاي رفتار پر خطر جنسي، خشون 

III. (مددكار اجتماعي ) ساعت)16( . هر كدام توانبخشي حرفه اي  در زمينه هاي مفاهيم پايه و كار آفريني 

IV. ( روان شناس) ساعت).16(  گروه درماني 

V.   هيجاني دختران خانه سالمت و روش هاي مداخالت تخصصي مناسب (ويژه مربيان –مشكالت عاطفي  اختالالت رفتاري ،

 ساعت).16( . ) مسئول فني، روانشناس و مددكار اجتماعي

 سال سن 23داراي حداقل  -5

 گواهي عدم سوء پيشينه كيفري. -6

 گواهي عدم اعتياد. -7

  د سازمانبرخورداري از سالمت جسم و روان به تائيد روانپزشك معتم -8

  رشته هاي تحصيلي مجاز براي كارشناسان به شرح زير مي باشد. -9

دارا بودن حداقل مدرك كارشناسي در رشته مددكاري اجتماعي يا علوم اجتماعي گرايش خدمات اجتماعي براي مددكار اجتماعي –الف 

  ).مركز الزامي است ( اولويت با افراد داري مدرك كارشناسي ارشد و يا دكتري مي باشد

دارا بودن حداقل مدرك كارشناسي روانشناسي در رشته روانشناسي (با گرايش عمومي  يا باليني) الزامي است ( اولويت با افراد داري  -ب

 مدرك كارشناسي ،كارشناسي ارشد و يا دكتري در گرايش باليني مي باشد).

وقت صورت پارهتوانند بهرشته هاي هنري يا ورزشي و... مي پزشك و همچنين آموزشگرانمشاور حقوقي، پزشك ، پرستار، روان :1تبصره

  و يا چند روز در هفته در مركز حضور يابند .

از ظرفيت هاي موجود در جامعه استفاده گردد  دختران گروه هدفبه  رشته هاي هنري و يا ورزشي آموزشتا حد امكان براي  :2تبصره

  ت از مربيان به داخل مركز).( حضور گروه هدف در مكان هاي فوق به جاي دعو

  :مدارك مورد نياز كارشناسان) 2

  تصوير تمام صفحات شناسنامه وكارت ملي - 

 تصوير آخرين مدرك تحصيلي و مطابقت آن با اصل - 

  4در  6شش قطعه عكس  - 

 گواهي  دوره هاي آموزشي مرتبط(ابالغي از سوي سازمان بهزيستي كشور). - 

 ن پزشك معتمد سازمان ويا معاونت توابخشي.گواهي سالمت جسم و روان به تاييد روا - 

 گواهي عدم سوء پيشينه كيفري. - 

 گواهي عدم اعتياد. - 
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  اجتماعي دختران وخانواده –مراكز حمايت هاي رواني فلوچارت 

  

 خود معرف

ارجاع از مرکزمداخله 
در بحران ھای فردی ، 
 خانوادگی و اجتماعی

  ارجاع توسط ساير نھادھا

آيا واجد 
شرايط 
 است؟

 خير

 بلی

تشکيل پرونده 
و ارجاع به 

ساير نھادھای 
 مرتبط 

 بايگانی

برنامه تدوين ارزيابی و 
 کمکی

رائه خدمات تخصصی  ا
 و  توانمندسازی

آيا 
ازی  توانمندس

انجام شده 
 بلی است؟

 خير

انجام 
 توانمندسازی

پيگيری پس 
 از ترخيص

  شناسايی توسط تيم مرکز
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 شروع

 نحوه مراجعه 

 خود معرف

ارجاع از مرکزمداخله در 
بحران ھای فردی ، 
 خانوادگی و اجتماعی

  ارجاع توسط ساير نھادھا

  شناسايی توسط تيم مرکز

آيا واجد 
شرايط 
 است؟

 خير

 لیب

تشکيل پرونده و 
ارجاع به ساير 
 نھادھای مرتبط 

  ارزيابی اجتماعی

آيا مراجع 
نيازمند 
خدمات 

نگھداری 
 است؟

 بلی

 خير

آيا حکم قاضی و 
گواھی پزشکی 
قانونی ھمراه 

 دارد؟

 بلی

 خير

پذيرش در مركز خانه سالمت 

غير دولتي شبانه يا نداي مهر 

 روزي 

به مركز مداخله در بحران هاي فردي ارجاع 

   جهت اخذ مداراك الزم 

 ٢مرحله 

پذيرش در مركز خانه    اخذ مداراك الزم  

 ي دولتسالمت 

 ٣مرحله 
شروع ارائه خدمات 

مددکاری  تخصصی
 اجتماعی و روان شناسی 



 

 ٢٦

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

آيا مراجع دارای 
 اعتياد است ؟ 

ارجاع به مراکز درمانی و يا 
 کمپ ترک اعتياد

 بلی

 خير
آيا مراجع نياز به دريافت 

 بلی  مانی است؟خدمات در

 خير

 ارجاع به مراکز درمانی 

آيا مراجع نياز به دريافت 
خدمات روان خدمات 

  است؟پزشکی 

 بلی

 خير

 ارجاع به روان پزشک 

 ٢مرحله 

آيا مراجع نياز به 
 بلی اقدامات حقوقی دارد؟ 

 خير

 ارجاع به مشاور حقوقی 

روع ارائه خدمات ش
مددکاری  تخصصی

اجتماعی و روان شناسی 
به فرد و خانواده جھت 

 بازتوانی

  

 پيگيری پس از ترخيص 
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 ٣مرحله 

آيا شرايط بازگشت به 
  خانواده را دارد؟

 بلی

 خير

  بازگشت به خانواده

ايا شرايط زندگی مستقل 
 بلی  را دارد؟

 خير

ترخيص و تامين زندگی 
  مستقل

ۀيل شرليط ازدواج را 
  دارد؟

 بلی

 خير

فراھم نمودن زمينه ازدواج و 
  تامين جھيزيه

شرايط حرفه آموزی،  آيا
اشتغال و يا ادامه 
  تحصيل را دارد؟

 بلی

 خير

ارجاع به مراکز حرفه آموزی 
  و يا تحصيلی

  

 ترخيص

ارجاع به ساير مراکز و 
ی مرتبط يا سازمان ھا

  با شرايط مددجو

پی گيری پس از 
  ترخيص

نياز به مداخOت 
  تخصصی 

انجام ارزيابی اجتماعی 
  مجدد 
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  فرايند اجرا

 روزانهاجتماعي   –مراكز حمايت هاي رواني در 

 دختران و خانواده
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  :روند جاري خدمات

  :  تجهيزات مورد لزوم و مشخصات وشرايط ساختمان مركز

   فضاي فيزيكي مورد نيازالف ) 

دمات ارائه شده در آن براي خدمت باشد كه امكان دسترسي سريع به خساختماني جداگانه در مركز شهر بايد در  فضاي فيزيكي -1

 گيرندگان فراهم آيد. 

هنگسراها، اين محل مي تواند در فر ،در صورت تشخيص كميته آسيب هاي استان جهت دستيابي سريع گروه هدف به خدمات تبصره:

 شهرك هاي اطراف شهرهاي بزرگ  باشد.پارك ها و يا حاشيه شهرها و 

 متر 12اتاق مسوول فني حداقل  -2

 متر  12انتظار حداقل  سالن  -3

 متر 12اتاق كارشناسان مددكاري اجتماعي و روانشناسي حداقل  -4

 متر. 9اتاق مصاحبه (در صورتي كه هر سه كارشناس در يك اتاق مستقر باشند) حداقل  -5

 متر  6آبدارخانه حداقل  -6

 متر 20حياط حداقل  -7

 متر 6انباري حداقل  -8

در صورت نياز و بزرگ بودن سالن انتظار مي توان از سالن انتظار نيز براي اين ( متري جهت برگزاري كالس هاي آموزشي 30اتاق  -9

 منظور استفاده كرد)

 سرويس بهداشتي (جهت پذيرش شدگان و كاركنان در حد امكان بصورت جداگانه مورد بهره برداري قرار گيرد.) -10

ه و يا يك نفر در اتاق حضور نداشته باشد به نوعي كه در صورتي كه مددكار اجتماعي و روان شناس داراي اتاق جداگانه بود تبصره:
 كارشناس بتواند با خدمت گيرنده مصاحبه انجام دهد نيازي به اتاق مصاحبه نمي باشد. 
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  )اجتماعي روزانه دختران و خانواده –مراكز حمايت هاي رواني ( تجهيزات مورد نيازب) 

  به شرح زير مي باشد:اعي دختران و خانواده اجتم –مراكز حمايت هاي رواني تجهيزات 

  واحد  تعداد  نوع وسيله

 دستگاه يك  اجاق گاز

  دستگاه  يك  يخچال

 دستگاه يك  سماور

  عدد يك  ميز بزرگ كامپيوتر

 عدد يك  پرينتر

 عدد يك  فكس

 عدد يك  اسكنر

 عدد  100  زونكن

  عدد  صندلي 30ميز،  4  ميز و صندلي ارباب رجوع

  عدد  يك  زرگكمد قفل دار ب

  به تناسب مورد نياز  ---   ميز و صندلي اداري، و لوازم روميزي اداري

 عدد  يك  وايت برد

 عدد  يك  دستگاه پخش ويدئو پروژكتور

 عدد  سه  فايل

  به تناسب مورد نياز  ---   وسايل برودتي و حرارتي

  به تناسب مورد نياز  ---   وسائل و لوازم پزشكي (اوليه)

به تناسب فضا و متناسب از نظر تعداد و نوع، جهت گروه هاي هدف  ---   ي مراجعين)وسائل سرگرمي ( برا

  به تناسب فضا  ---   كپسول آتش نشاني (داراي اعتبار)

  عدد  يك  كتابخانه قفل دار بزرگ (مخصوص كارمندان)

  عدد  يك  دستگاه كپي

 به تناسب مورد نياز  ---   قفسه جهت انبار

  از قبيل صابون ـ مايع ظرف شويي پودر براي تي شويي و شستشوي كف ـ چاي ـ  قند ـ بيسكويت وشكالتلوازم مصرفي: لوازم بهداشتي 

  لوازم تحرير و تونر و كپي و فكس  - براي پذيرايي 

  

  

  

  

  



 

 ٣١

  نيروي انساني مركز : الف)

با حداقل مي اري اجتماعي يا روان شناسي باليني يا عمونفر با مدرك فوق ليسانس و دكتري مددك 1  مسوول فني: -1
( انتخاب افراد داراي مدرك سال تجربه كار (اجرايي) با دختران و زنان در معرض آسيب و آسيب ديده اجتماعي . 1

 ليسانس با تشخيص كميته تخصصي استان بالمانع مي باشد).

) ربيتييا ت حداقل مدرك كارشناسي روانشناسي در رشته روانشناسي (با گرايش عمومي  يا باليني روان شناس: - 2
  د.الزامي است ( اولويت با افراد داري مدرك كارشناسي ،كارشناسي ارشد و يا دكتري در گرايش باليني مي باش

حداقل مدرك كارشناسي در رشته مددكاري اجتماعي يا علوم اجتماعي گرايش خدمات  كار اجتماعي:ددم -٣
داري مدرك كارشناسي ارشد و يا دكتري مي اجتماعي براي مددكار اجتماعي مركز الزامي است ( اولويت با افراد 

 باشد).

پرونده مي باشد. و در صورت بيشتر شدن پرونده ها يك تيم  40مددكار اجتماعي و روان شناس جهت يك تيم  :1تبصره
  ديگر شامل مددكار اجتماعي و روان شناس مي تواند جذب شوند.

ھر دختر به ھمراه پس از توانمندسازی زم به توضيح است � پرونده داشته باشد. ٨٠ھر مرکز فقط می تواند : 2تبصره 

از فرآيند توانمندسازی باقی پی گيری ھای پس از ترخيص مرحله  صرفاکار با کيس تمام شده و فقط خانواده تا جايی که 
  ، مرکز می تواند يک پرونده جديد باز نمايد.مانده باشد

  نحوه پذيرش 

 شرايط پذيرش  -

صبح  8از ساعت  ارائه خدمتتي به دو صورت روزانه و يا شبانه روزي فعاليت خواهند داشت. در مراكز روزانه اين مراكز غير دول   

خواهد بود. الزاميست كليه دختران نيازمند حمايت هاي اجتماعي كه داراي شرايط قيد شده در بندهاي زير باشند،  16لغايت 

  يرش شوند.بالفاصله پس از مراجعه و يا شناسايي توسط مركز پذ

  ايراني بودن   -1
در صورت مهاجر بودن داشتن كارت اقامت و يا تابعيت جمهوري اسالمي ايران.( درصورتي كه خدمت گيرنده امنيـت   -2

 مـددجو امن كردن شرايط خدمت گيرنده خدمات تخصصي بـه  باشد، تا ن جاني نداشته باشد و داراي كارت اقامت نيز
 .)گرددارائه 

 سال داشته باشند.  12اقل مي بايست حد خدمت گيرنده -3

داراي عقب  ،تحت تعقيب مجرم، متهم ،معتادخدمت گيرندگان داراي اختالالت رواني شديد، مركز مجاز نيست  -4
 ماندگي ذهني را پذيرش نمايد.

، به مراكز ذيربط  هستند نيازمند به دريافت خدمات فوري كه نيازمند بستري در مراكز درماني و بيماران جسمي -5
و گزارش اقدامات انجام يافته به همراه برگه صورتجلسه تيم تخصصي مركز، به موسسه اي كه فرد از آن دند ارجاع گر

 ارجاع شده است ارسال گردد. 

 الزم به ذكراست تشخيص اوليه تمام موارد فوق بر عهده تيم تخصصي مركز مي باشد. -6
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  فرايند كار اجتماع محور:

  مقدمه:

ران بيشتر نگاهها به سمت مددكاري فردي و كار بافرد معطوف شده است اما در مددكاري اجتماعي مددكاري اجتماعي در اي
شاخه هاي مفيد ديگري نيز هست كه گاهي به دليل اولويت هاي ديگر بخشهاي مددكاري از توجه كافي برخوردار نيستند، 

  .مانند رويكرد توسعه محلي كه در شاخه مددكاري جامعه اي قرار دارد
توسعه محلي را فرايندي دانستند كه طي آن مردم سازمان دادن زندگي اجتماعي خود و خانواده، ) 1994پچت و كورتني (اس

جهل، )محله، مدرسه و محل كار را ياد مي گيرند، توسعه محلي شامل كمك كردن به افراد جهت رهايي از بندها و اسارت ها 
ها و استعدادهاي دروني يك جامعه آشكار و  ظرفيت آگاهي، بينش، تا كند مي كمك طرفي از و است) …ناداني، قدرت و 

مشخص شود و انسجام و اتحاد و همبستگي افزايش يابد و سيستم هاي ياري رساني، راهنمايي و يادگيري اجتماعي در جامعه 
 .)1388گسترش يابد (اقليما ،

ي است كه به ويژه از نظر اجتماعي داراي وجوه محله در محاوره هاي فارسي، يك واحد اجتماعي و محل سكونت اقشار
مشترك هستند، در توسعه محلي مورد نظر اين مقاله، محله يك واحد اجتماعي و محل اجتماع سهمي از جمعيت به منظور 

 به مفهوم جماعت يا گروهي كه داراي وجوه مشترك اند و (community) سكونت و زندگي است، اصطالح

(neighbourhood) ني همسايگي و مجاورت، همسايگان يك در و ديوار، اهل محل مطرح استبه مع. 

محدوده اي را كه ساكنان با ارتباط رودررو با يكديگر زندگي مي كنند و در ارزش ها و هدف هاي ويژه مشترك اند و در عالقه 
تراك اجتماعي و فرهنگي ساكنان ها و خواسته ها هماهنگي دارند، بديهي است كه در تعريف محله، مهم ترين زمينه وجوه اش

آن است، اجتماع محلي به صورت خالصه عبارت است از شبكه افرادي با ارتباط متقابل كه معموالً در محدوده اي مشخص 
تمركز يافته اند. آنچه در اجتماع محلي يا محله شايان توجه است، ارزش ها و نگرش هاي ساكنان و پيوندها و الگوهاي رفتاري 

كه مي تواند در موفقيت برنامه ها و دستيابي به اهداف جمعي و افزايش منافع عمومي موثر باشد.  آنان است
  ).1384(رفيعيان،هودنسي،

معتقد است كار جامعه اي هدفش قادرسازي جمعي اعضا به منظور غلبه بر مشكالت، برانگيختن احساسات ) 1945الشد (
از طريق كار مستقيم با گروهها و سازمان هاي درون جامعه و يا تشويق  جمعي، توانمندسازي و ايجاد همبستگي در جامعه

آنان به تشكل مي باشد، در توسعه محلي مددكار با اين باور به كار جامعه اي مي پردازد كه ديگر نگاه فردي و پرداختن به 
را در جامعه براي آن ها به ارمغان  نيازهاي فردي انسان ها به تنهايي نمي تواند توانمندسازي، بهزيستي، و رضايت و آرامش

آورد و در كنار اين بايد تغييرات مطلوب، توسعه جامعه، عدالت اجتماعي و همبستگي بين گروههاي مختلف جامعه نيز باد 
 ).1388اقليما ،(داراي اهميت باشد 

انايي هاي افراد است تا بتواند رويكرد توسعه محلي بيش از هر چيزي ناظر بر پرورش تو) 2009از ديدگاه فيليپس و پيتمن (
مسائل مهم اجتماع خود را به شكلي مستقل و كارا حل و فصل كند، توسعه محلي در زمان هاي بحران هاي اقتصادي، 
اجتماعي و طبيعي به كمك جوامع آمده است و خود نيز رشد كرده است چرا كه در جوامع بحران زده به دليل بهم ريختگي 

ت دادن موقت انسجام جمعي نياز به تاب آوري و توانمندسازي مردم منطقه بيشتر احتياج مي شود كه نظم اجتماعي و از دس
  .مددكار اجتماعي توانمند به ابزار توسعه محلي مي تواند به روند تاب آوري كمك زيادي كند

ودشان مسائل را بايد به راهبرد اصلي اين مدل توسعه كه بايد مددكاران اجتماعي به آن دقت كنند اين است كه مردم خ
  .بهترين شكل حل نمايد به عبارتي گروه ذينفع در اين جا فعال است

ددكار اجتماعي در اين رويكرد بيشتر نقش پاسخگوي اجتماعي را دارد تا ارائه دهنده مراقبت مستقيم به مددجويان، در واقع م
خصص و بر اين باور است كه رويكرد از باال به پايين در مددكار اجتماعي در روند توسعه محلي نقش تسهيلگر را دارد نه مت

توسعه مردم يك محله تأثير زيادي نخواهد گذاشت و بايد از درون خود مردم بومي به كار تغييرات اجتماعي اقدام كند مددكار 
حذف ناشدني است و اجتماعي از طريق توانمندسازي، آموزش، تربيت مديران اجتماع، در توسعه محلي تأثير دارد و نقش آن 

 .يك مددكار جامعه اي جسور و توانمند بايد در توسعه اجتماعي ريسك پذير باشد

 .مددكار مي تواند با يك برنامه هدفمند در يادگيري و آموزش رويكرد توسعه محلي، به مددجويان كمك كند



 

 ٣٣

برنامه توسعه محور ” معه سالم زندگي كنندمردم مي خواهند در جا“اگر هدف برنامه مددكاري را اينگونه در نظر بگيريم كه 
مددكاري بايد به مردم آموزش دهد كه آنها بتوانند در طول عمر خود در شناخت خود قادر باشند و از طرفي چشم اندازي 

 .مثبتي براي آينده خود در نظر بگيرند و تجربه احترام و رفتار برابر و منصفانه را داشته باشند

كاري جامعه اي بايد بر اين اساس استوار باشد كه به مردم محلي كمك كند تا براي جامعه خود ايجاد هر اقدام اجتماعي مدد
ثروت و كارآفريني داشته باشند و از منافع برابر اين ثروت بهره ببرند و محيط زيست خود را جذاب و زيبا كنند مردم جامعه 

عات فرهنگي و قوميتي خود را بيان كنند و از سوي ديگر در تصميم گيري بايد در اين برنامه قادر باشند كه بتوانند خالقانه تنو
هاي مشاركت داشته باشند و براي توسعه جامعه خود تمايل داشته باشند و به مردم فرصت يادگيري و توسعه مهارتهاي خود 

و اجتماعي در جامعه محروم را بدهد اقدامات اجتماعي مددكاري جامعه اي بايد شامل كساني باشد كه از مزاياي اقتصادي 
شده اند و به سازمان ها نيز آموزش تعامل صحيح با شهروندان را بدهد تا هم سازمانها و دولت هم مردم محلي بتوانند در اين 

  ٣.تعامل صحيح نيازهاي خود را برآورده نمايند
جهت ايمن سازي محيط زندگي مددجويان و  از آنجائيكه يكي از رويكردهاي اجراي اين فعاليت انجام اقدامات اجتماع محور در

همچنين پيشگيري از گسترش مشكالت اجتماعي در حوزه كاري مربوطه مي باشد؛ لذا در زير به صورت مختصر به كار 
اجتماع محور اشاره مي گردد. الزم به توضيح است كه مددكاران اجتماعي جهت انجام اين امر پس از شركت در دوره آموزشي 

  العه منابع مو جود در اين زمينه اهتمام ورزيده و پس از طي مراحل ابتدايي كار اجتماع محور را شروع نمايند.نسبت به مط

 خصوصيات اجتماع محلي :

 اكثريت مردم ساكن دائمي محله  •

 داراي محدوده جغرافيايي  •

 اعضاي جامعه داراي ويژگي هاي مشترك ، در جنبه هاي زيستي ، اجتماعي و فرهنگي  •

 دچار فقر شديد مالي يا مسائلي كه برنامه هاي پيشگيري از خشونت را تحت الشعاع قرار دهد ، نباشند.  اهالي •

 عدم شيوع انحرافات جنسي در محله به گونه اي كه مانع از اجراي فرايند اجتماع محور شود . •

 خشونت عليه زنان در آن به عنوان يك مشكل شناخته شده  •

 ماع محلي (سابقه انجام فعاليت هاي مشاركتي مشاركت پذيري نسبتا خوب اجت •

  :مالحظات مد نظر در اقدامات اجتماع محور

 در امر آموزش و آگاهسازي همه افراد جامعه مد نظر قرار گيرند.  •

 زنان نيست بلكه هدف اصالح ساختار و روابط در خانواده مي باشد.دختران و هدف فقط كمك به  •

 يتوجه به افكار ، آداب و رسوم محل •

 توجه مداوم براي شناخت افراد صاحب نفوذ  و كليدي  •

 شناسايي گروههاي غير رسمي و انسجام نيافته وليكن داخل اجتماع محلي  •

  :مراحل اقدامات اجتماع محور

 غربالگري و انتخاب محله ( اجتماع محلي ) •

 ورود به اجتماع محلي  •

 ارزيابي اوليه اجتماع محلي  •

 بسيج اجتماعي  •

 محلي پيشگيري از خشونت  تشكيل تيم هاي •

 برنامه ريزي براي پيشگيري از خشونت به روش اجتماع محور  •

 اجراي پروژه هاي برنامه ريزي شده  •
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 پايش و ارزشيابي مشاركتي  •

 خروج از اجتماعي محلي  •

  :مرحله غربالگري و انتخاب اجتماع محلي

 انجام فعاليت هاي غربالگري جهت شناسايي :  •

( دختران والد و يا سرپرست معتاد، دختران معتاد ترك كرده، دختران در معرض  هاي اجتماعيدختران در معرض آسيب  •
دختران با تفكر انجام فرار از منزل، دختراني كه تعرض و تجاوز نسبت به آنها صورت گرفته است، تعرض و تجاوز قرار گرفته، 

 .  اي خانگي )دختران با تفكر انجام خودكشي، دختران در معرض و يا تحت خشونت ه

 اجتماعات محلي در معرض خطر  •

  :ورود به اجتماع محلي

 يافتن نقطه ورود : معرفي توسط يكي از ساكنان محله ترجيحا افراد تاثيرگذار  •

 طراحي يك جلسه عمومي در اجتماع محلي :  •

 انتخاب زمان مناسب براي جلسه عمومي  •

 وجود منابع ، بررسي مشكالت و...) شركت در انجام يك فعاليت مشترك ( نقشه محله از لحاظ •

 توجه و شناخت افراد داوطلب ساكن در اجتماع محلي  •

 اعتماد سازي  •

 مصاحبه با افراد كليدي و موثر ، بررسي سوابق اجتماع محلي در راستاي شناخت مشكالت  •

 آگاهسازي و اجراي روشهاي آن  •

  اقدامات آگاه سازي:

 مشخص شود. كار موضوعآگاهسازي مي بايست در ابتدا  براي •

 و بگيريد بهره عمومي هاي آگاهسازي روش دختران در معرض آسيب هاي اجتماعي و خانواده هاي ايشان از آگاهسازي براي •
 .نكنيد اكتفا روش يك به تنها

 داشته توجه هدف جامعه در هاي دختران و سطح خانواده ها ويژگي به است الزم سازي آگاه هاي شيوه برگزيدن براي •

 .مناسبي باشد راه تواند نمي هستند، سواد كم يا سواد بي كه بروشور براي افرادي توزيع مثال عنوان به .باشيد

 .بگيريد دختران در معرض آسيب هاي اجتماعي و خانواده هاي ايشان بهره آگاهسازي براي جامعه در موجود هاي ظرفيت از •

 و رهبران طريق از رض آسيب هاي اجتماعي و خانواده هاي ايشاندختران در مع آگاه سازي مذهبي، جوامع در مثال عنوان به
 .بود خواهد مؤثرتري شيوه مذهبي مبلغين

 مداخله تيم اعضاي منظور اين به .است مداخله اعضاي تيم وظايف از مهمي بخش محلي اجتماع و جامعه به رساني اطالع •

 داشته فعال در مورد موضوع مورد نظر همكاري محلي اجتماع اهالي سازي آگاه براي محور مداخله اجتماع طول در توانند مي

 .باشند

 بايست ويژه مي آموزشي جلسات اين .گيرد قرار دستور كار در بايد مداخله تيم اعضاي توسط آموزشي جلسات برگزاري •

 .شوند برگزار مختلف نهادهاي و ها سازمان هماهنگي با و هاي مورد نظر گروه و عموم

 جمله از بلكه نيست نفر يك عهده به اجتماعي از دختران و خانواده –هاي رواني  حمايت مركز يتخصص خدمات معرفي •

 .نمايد و اقدام ريزي برنامه امر اين براي مداخله تيم است الزم .رود مي بشمار تيم مداخله وظايف مهمترين

  روش هاي آگاه سازي: 

 بروشور تهيه •

  سخنراني •
 ها رسانه در مقاله انتشار •

  تلويزيوني هاي صاحبهم •
 مستند هاي گزارش تهيه •

  بلند و كوتاه هاي فيلم نمايش و يهته •
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  تئاتر •
 نويسي داستان •

 ... و  •

  :ارزيابي اوليه اجتماع محلي

  قبل از اينكه اقدامات اجتماع محور را شروع كنيم بايد شناختي از وضعيت اجتماعي اجتماع محلي داشته باشيم به اين  •
 انجام برسانيد : منظور اقدامات ذيل را به 

 مصاحبه با افراد كليدي و موثر  •

 بررسي اسناد در مورد وضعيت دموگرافيك اجتماع محلي  •

 در اجتماع محلي مورد نظرشناخت عوامل خطر و عوامل محافظتي مسئله  •

 شناخت منابع محلي موثر   •

 

  :بسيج اجتماعي

 عوت به عمل آيد. با مشاركت افراد مطلع و كليدي و موثر محلي از مردم جهت جلسه د •

 در اين جلسه بايد اين موارد مطرح شود :  •

 با توضيحات ساده و قابل فهم ضرورت مشاركت افراد محلي عنوان شود  •

 و مزاياي اجراي ان در اجتماع محلي صحبت شود  مسئله مورد نظردر مورد پيشگيري از   •

 حلي بسيار دشوار و حتي نشدني است ، تاكيد گردد. بدون مشاركت افراد م مسئله مورد نظربر اين نكته كه پيشگيري از  •

 مثالهايي از نمونه هاي موفق مداخالت اجتماع محور عنوان شود.  •

 از شركت كنندگان براي عضويت در تيم هاي محلي دعوت شود.  •

 

 شرايط و چگونگي تشكيل تيم هاي محلي :

 زمان و مكان جلسات با رضايت اعضا  •

 اعضا و مددكار اجتماعي به عنوان تسهيلگر اداره امور تيم ها به عهده  •

 پذيرش اعضا در تمام طول كار مجاز است. •

 اعضا بايد در زمينه نحوه كار تيمي و پيشگيري از خشونت آموزش الزم را از مددكار بگيرند.  •

o  : اعضاي تيم ها شامل 

عتاد ترك كرده، دختران در معرض ( دختران والد و يا سرپرست معتاد، دختران مدختران در معرض آسيب هاي اجتماعي  •
دختران با تفكر انجام فرار از منزل، دختراني كه تعرض و تجاوز نسبت به آنها صورت گرفته است، تعرض و تجاوز قرار گرفته، 

 هر گروه كه مورد نظر مي باشد.    دختران با تفكر انجام خودكشي، دختران در معرض و يا تحت خشونت هاي خانگي )

 اده ها اعضاي خانو •

 ساير اعضاي اجتماع محلي كه عالقمند هستند  •

o  : چه كساني نمي توانند در تيم عضو باشند 

 .افرادي كه پرخاشگري دارند   •

 . 4افرادي كه ضد اجتماعي هستند •

  

                                                
دو کتاب " آشنايی با ابزارھای آموزشی توانمندسازی اجتماع محور درجھت توسعه محلی، نوشته سعيد نوری نشاط و ھمکاران ، ه از برگرفت ٤ 

  انتشارات سازمان بھزيستی کشوربه سفارش دفتر توانمندسازی خانواده، زنان و کودکان. و کتاب مددکاری جامعه ای دکتر اقليما.
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  فرايند اجرا

اجتماعي  شبانه  –در مراكز حمايت هاي رواني 

  روزي  دختران و خانواده
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  اجتماعي شبانه روزي دختران و خانواده) –(مراكز حمايت هاي رواني  ضاي فيزيكي مورد نيازفالف ) 

 ساختمان بايد در محلي از شهر باشد كه امكان دسترسي سريع به خدمات ارائه شده در آن براي خدمت گيرندگان فراهم آيد.  - 1

 تخت هر اتاق.  3متري با ظرفيت  12چهار اتاق خواب  - 2

 نفر. 12 ظرفيت اسمي مركز - 3

 متر. 12هال حداقل   - 4

 متر  12آشپزخانه حداقل  - 5

 متر . استفاده از خانه هاي حياط دار جهت هواخوري دختران در اولويت مي باشد. 20حياط حداقل  - 6

 متر 6انباري حداقل  - 7

 سرويس بهداشتي  - 8

 ا باشند.اتاق هاي خواب و هال (اتاق نشيمن) ميبايست نورگير و داراي پنجره به منظور تهويه آسان هو - 9

 هاي شيشه اي استفاده گردد. به جاي شيشه از طلقمي بايست  -10

 جهت حفظ ايمني پنجره هاي خوابگاه داراي حفاظ آهني باشند. -11

 متر) شده باشد. 1 حداقلروي ديوار هاي حياط بايد حصار كشي ( نرده بلند  -12

 

  آموزشي دختران) –حمايتي  (مراكز شبانه روزي تجهيزات مورد نيازب) 

  آموزشي دختران وخانواده به شرح زير مي باشد: –ت مراكز شبانه روزي غير دولتي حمايتي تجهيزا

  واحد  تعداد  نوع وسيله
  دستگاه  يك  يخچال

 دستگاه يك  فريزر

 دستگاه يك  اجاق گاز

 دستگاه يك  سماور

  عدد يك  ميز كامپيوتر و كامپيوتر
 عدد يك  فكس

  عدد  يك  ي پذيرش شدگانكمد قفل دار بزرگ جهت نگهداري وسايل شخص
 عدد  يك  وايت برد

  به تناسب مورد نيازبه   وسايل برودتي و حرارتي
  به تناسب مورد نيازبه   وسائل و لوازم پزشكي (اوليه)

به   وسائل سرگرمي

ناسب ت

  جهت  به تناسب فضا و متناسب از نظر تعداد و نوع،
  گروه هاي هدف

  به تناسب فضابه   كپسول آتش نشاني
  نفر 12به اندازه به تناسب مورد   لوازم آشپزخانه و ظروف

  عدد  يك  كتابخانه قفل دار بزرگ (مخصوص پذيرش شدگان)
 به تناسب مورد نيازبه تناسب مورد   قفسه جهت انبار

 به تناسب مورد نيازتناسب مورد به   كابينت براي آشپزخانه

  مايع ظرف شويي پودر براي تي شويي  - لباس  –حوله حمام و دست و صورت  –لوازم مصرفي: لوازم بهداشتي از قبيل صابون ـ شامپو 

  م ها وسايل بهداشتي مخصوص خان –پوشاك  –لوازم تحرير   -شكالت براي پذيرايي  و شستشوي كف ـ چاي ـ  قند ـ بيسكويت و
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  :نيروي انساني مراكز ج)

  نيروي انساني اين بخش عبارتند از:

 1نفر با مدرك فوق ليسانس و دكتري مددكاري اجتماعي يا روان شناسي باليني يا عمومي با حداقل  1  مسوول فني: - 1
اد داراي مدرك ليسانس با سال تجربه كار (اجرايي) با دختران و زنان در معرض آسيب و آسيب ديده اجتماعي .( انتخاب افر

  تشخيص كميته تخصصي استان بالمانع مي باشد).

الزامي ) يا تربيتي (با گرايش عمومي  يا بالينيحداقل مدرك كارشناسي روانشناسي در رشته روانشناسي  روان شناس:-2
  ي باشد.است ( اولويت با افراد داري مدرك كارشناسي ،كارشناسي ارشد و يا دكتري در گرايش باليني م

حداقل مدرک کارشناسی در رشته مددکاری اجتماعی يا علوم اجتماعی گرايش خدمات اجتماعی برای  كار اجتماعي:دمد- 3

 مددکار اجتماعی مرکز الزامی است ( اولويت با افراد داری مدرک کارشناسی ارشد و يا دکتری می باشد).

 يك نفر گهبان:  ن- 4

ساعته  8. (درهر شيفت  ، علوم تربيتيليسانس روان شناسي باليني يا عمومي، مشاورهحداقل با تحصيالت  سه نفرمربي: -5

  )يكنفر

 شرايط پذيرش 

 موارد زير نيز رعايت گردد:"	شرايط پذيرش (مراكز روزانه)  "عالوه بر موارد مذكور در بند  -

 .از مركز مداخله در بحران سازمان بهزيستي ارجاع گردند مي بايست مددجو  -1

توسط مركز مداخله در بحران سـازمان  اجتماعي دختران و خانواده  –يي اقامت در مركز حمايت هاي رواني حكم قضا -2
 اخذ شده باشد.بهزيستي 

 داشتن گواهي پزشك قانوني مبني بر باكره بودن دختر. -3

ولي باشد  را نداشته  3در صورتي كه خدمت گيرنده به جهت تجاوز جنسي و يا اغفال، شرط درج شده در بند  تبصره:
 24، ظرف  اجتماعي دختران و خانواده  –در مراكز حمايت هاي رواني جهت پذيرش سالمت اخالقي داشته باشد 

ساعت كميته استاني با ارائه گزارش مددكار اجتماعي و روان شناس مركز مداخله در بحران هاي فردي، خانوادگي و 
  سته از مددجويان بال مانع مي باشد.تشكيل شود و با نظر تيم تخصصي پذيرش اين داجتماعي 

 قرار دادن گزارش كميته استاني در پرونده خدمت گيرنده الزامي است. -4

هنگام پذيرش مددجو از مركز مداخله در بحران ؛ مي بايست پرونده مددجو به صورت كامل به مركز حمايت هاي  -5
گزارش روان شناس مركز ( مبني  –اجتماعي اجتماعي دختران و خانواده فرستاده شود. ( گزارش مددكاري  –رواني 

اجتماعي دختران و  –حكم نگهداري در مركز حمايت هاي رواني  –آزمايشات اوليه  –بر سالمت رواني مددجو) 
 خانواده از قاضي) .
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  شرح وظايف
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  شرح وظايف

  : شرح وظايف مسوول فني مركز -الف

 م شده در دستورالعمل اجرايي.مديريت و حضور در مركز طبق برنامه اعال -1

اشراف كامل به دستورالعمل هاي معاونت امور اجتماعي به خصوص حمايت از دختران و زنان در معرض آسيب و آسيب ديده  -2

 اجتماعي.

 آشنايي با دستورالعمل هاي معاونت توان بخشي و پيشگيري.  -3

 دمت گيرندگانآشنايي با دستورالعمل هاي ساير سازمان هاي حمايتي و ذيربط با خ -4

 آشنايي با نحوه ارجاع افراد به سازمان بهزيستي و گروه هاي هدف سازمان بهزيستي. -5

 پاسخگويي به شكايات مراجعين از عملكرد مركز وكارشناسان  -6

 برنامه ريزي و پيگيري امور مربوط به مسائل فرهنگي ، آموزشي، رفاهي -7

 تخصصي به مراجعين به مركزمسووليت وهماهنگي پرسنل تخصصي در امر ارائه  خدمات  -8

 تعامل و همكاري موثر بين بخشي به منظور رسيدن به اهداف مركز  -9

 مسووليت وپاسخگويي در زمان بازديدهاي نظارتي -10

 ارائه بموقع وموثق آمار واطالعات مركز بر اساس درخواست دفتر امور آسيب ديدگان اجتماعي به بهزيستي استان -11

 آسيب ديدگان اجتماعي استان و شهرستان در اجراي ضوابط و مقرراتهماهنگي با كارشناس مسوول امور -12

 نظارت بر نحوه عملكرد پرسنل مركز.   -13

 رعايت موازين و ضوابط حرفه اي و اداري  -14

 مديريت وحضور درمركز طبق برنامه اعالم شده  .13

 شركت در جلسات تيم تخصصي  .14

 آشنايي با منابع حمايتي جامعه .15

 داوطلب جهت حمايت هاي مادي و غير ماديشناسايي و جذب خيرين و افراد  .16

   كاري پرسنل مركزتدوين برنامه  .17

 برنامه هاي شناسايي و جذب گروههاي هدف (ويژه مراكز روزانه)تدوين  .18

 انجام مكاتبات مركز .19
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  :شرح وظايف روانشناس -ب 
 هت ارائه طرح مداخالتي مناسب.ايجاد ارتباط حرفه اي با مراجع و خانواده وي و انجام مصاحبه و تهيه گزارش ج .1

  انجام بررسي ها و ارزيابي هاي روانشناختي و مصاحبه باليني . .2
  انجام آزمونهاي روانشناختي خاص در صورت لزوم . .3
  خدمت گيرندگان مركز.تدوين و اجراي برنامه هاي درمان رفتاري و شناختي براي  .4
  همكاري در اجراي برنامه درماني و پيگيري  آن . .5
 جلسات تيم مركز. شركت در .6

 آموزش مهارتهاي زندگي به دختران نيازمند حمايت هاي اجتماعي و خانواده هاي آنان .7

همكاري با مددكار اجتماعي در اجراي برنامه هاي مربوط به حرفه آموزي و كاريابي دختران و زنان در معرض آسيب و آسيب  .8

 خدمت گيرنده و يا خانواده وي.ديده اجتماعي و خانواده ها با توجه به توانايي هاي فردي 

همكاري با مسول فني در شناسايي و جلب همكاري خيرين و افراد داوطلب براي حمايت موثر ازدختران نيازمند حمايـت هـاي    .9
 اجتماعي خانواده ها  

 شركت در جلسات تيم تخصصي .10

 محوله از سوي مقام مافوقتخصصي انجام ساير امور  .11

 

   :شرح وظايف مددكار اجتماعي:  ج

 (ويژه مراكز روزانه) شناسايي و جذب دختران در معرض آسيب هاي اجتماعي -1

  ايجاد ارتباط حرفه اي با مراجع و خانواده وي و انجام مصاحبه و تهيه گزارش جهت ارائه طرح مداخالتي مناسب. -2
از طريـق انجـام    شبكه اجتمـاعي وي مطالعه و بررسي وضعيت فردي، خانوادگي، اجتماعي، اقتصادي و بهداشتي مراجع و  -3

  بازديد منزل و تهيه گزارش هاي الزم.
  طراحي و اجراي برنامه كمكي براي دختران در معرض آسيب هاي اجتماعي و خانواده با همكاري خدمت گيرنده. -4

 و كار با خانواده مددجوارتباط مستمر با خانواده و بستگان نسبي و سببي خدمت گيرندگان  -5

  هاي دختران به منظور برنامه ريزي جهت استقالل و خودكفايي   شناسايي استعدادها و توانمندي -6
 مددجو برنامه ريزي و پيگيري امور مربوط به مسائل فرهنگي ، آموزشي، رفاهي -7

 .انجام اقدامات اجتماع محور -8

 جلب مشاركت هاي محلي درخصوص آگاه سازي و فرهنگ سازي به منظور تامين امنيت محيط زندگي دختران . -9

  اهنگي با امور اشتغال سازمان بهزيستي  همكاري و هم -10
  برنامه ريزي به منظور حرفه آموزي متناسب با شرايط سني، استعداد، عالقه و... -11
 برنامه ريزي و پيگيري جهت ايجاد و ثبات درشغل مناسب و تالش در جهت كاريابي براي خدمت گيرنده و خانواده -12

  گيرندگان  برنامه ريزي و پيگيري امور مربوط به ازدواج خدمت  -13
  پيگيري امور آموزشي و تحصيلي دختران نيازمند حمايت هاي اجتماعي -14
 پيگيريهاي انجام معاينات بهداشتي و سالمت دختران نيازمند حمايت هاي اجتماعي توسط پزشك در موارد الزم -15

    انجام كار گروهي با دختران در معرض آسيب و خانواده ها -16

  زو ساير پرسنل مركهمكاري با مسول فني  -17

 شركت در جلسات تيم تخصصي -18

 محوله از سوي مقام مافوقتخصصي انجام ساير امور  -19



 

 ٤٢

  : شرح وظايف مشاور حقوقي -ه 

  ايجاد ارتباط حرفه اي با مراجع و خانواده وي و انجام مصاحبه و تهيه گزارش جهت ارائه طرح مداخالتي مناسب. -1
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 مباني نظري:

   : جامعه شناختي و تبيين هاي  ظريه هان

زيرساز بسياري جامعه شناسا ن ريشه بسيار ي از ا نحرافات اجتماعي  را درمحيط وشرايط اجتماعي جستجو مي كنند وعلل    
  از آ نها را خود جامعه مي دا نند كه در نظريات ذيل به آن مي پردازيم:

  نظريه و فعاليت مددكاري اجتماعي ضد محروميت :

) ، در گزارش جامعي از فعاليت علمي ضد محروميت، بسياري از نظراتي را مطرح كرده اند 1995» (بورك « و » دالريمپل « 
. آنان تأكيد دارند كه چگونه مسئوليت هاي قانوني و حرفه اي مددكاران اجتماعي ممكن است به كه در اينجا بحث مي شود

يا توانمند كننده اجرا گردد. از اين رو ، آنان الگوي كاري اشان را در زمينه فوق العاده دشواري براي  غير عادالنه شيوه اي 
ت حمايت و حفاظت هم از جامعة عمومي و هم مراجعان ، مطرح مددكاري اجتماعي، يعني استفاده از قدرت و اختيار، در جه

كرده اند. اين كار الگوي تنظيمي آنان را براي ايجاد تمركز بر زمينة مددكاري اجتماعي كه به نظر مي رسد در تضاد با حمله 
  به تبعيض و ايجاد توانمندي براي مراجعان باشد، كامالً قوي تر مي سازد.

معتقدند كه ارتباط دقيقي بايد بين محيط اجتماعي شخصي افراد كه مي تواند آنان را بي قدرت » ك بور« و » دالريمپل « 
نمايد، و سيستم اجتماعي وسيع تر كه بي قدرتي گروه هاي خاص را تقويت كرده و آن را مسلم و موجه مي داند، ديده شود. 

اه باشند ، بطوري كه آنان فقط آن دسته از خط مشي هاي همچنين مددكاران بايد از محتوا و زمينة كاري و موسسه اشان آگ
موسسه را كه به طور معمول محدود كننده هستند ، نپذيرند، و آنان بايد دربارة هر كاري كه انجام مي دهند به تفكر ، تحليل 

ر كند بفهمند در كجا و چه و ارزيابي بپردازند. چنين اصولي بايد در فعاليت عملي بكارگرفته شود تا مددكاران اجتماعي را قاد
زماني آنان به جاي استفاده از شيوة راديكالي، در حال به كار بردن ارزش ها و حقوق و وظايف قانوني خود به شيوة آزادمنشانه 

  الزم است نكات ذيل را رعايت گردد.» بورك « و » دالريمپل « هستند. از اين رو، در فعاليت ضد ستم و محروميت از نظر 

 توانمندسازي  رويكرد ••••

 كاركردن مشاركتي با مراجعان ••••

 حداقل مداخله ••••

تمركز كمك كردن به مراجعان را در جهت بدست آوردن كنترل بيشتر بر زندگي خودشان طلب مي نمايد. بطوري كه از منابع 

است هايشان وجود دارد، فردي خودشان آگاه شده و از آنها استفاده نمايند، بر موانعي كه در راه برآوردن نيازها و رسيدن به خو

غلبه كنند، صدا و نظراتشان در تصميم گيري شنيده شود، و قادر شوند با موقعيت هاي شخصي مراجع و نابرابري را تجربه مي 

كنند، مبارزه نمايند. توانمندسازي ايجاد ارتباط بين موقعيت هاي شخصي مراجع و نابرابري هاي ساختاري را طلب مي كند. 

قتضا مي كند به افراد كمك شود دريابند كه چگونه مسايل براي آنان اتفاق افتاده است و سعي نمايند راه هايي توانمندسازي ا

را بيابند كه آنان بتوانند حداقل روي جنبه هايي از زندگيشان كنترل داشته باشد. اين امر سر درگمي مراجعان را كاهش داده 

  كنترل بيشتري بر زندگيشان دارند. و به آنان كمك مي كند احساس نمايند تأثير و

  در چند سطح مختلف كار مي كنند كه عبارتند از :» بورك « و » دالريمپل 

احساسات ، زماني كه در جهت كاهش تأثيرات تجارب فردي كه منجر به احساس بي قدرتي در مددجو شده است،  ••••

را ببينيد) ، بر اهميت بررسي تاريخچه  12فصل  1991» (ريس « همانند » بورك « و » تالش مي گردد . دالريمپل 

 زندگي افراد جهت دانستن چنين تجربيات فردي، تأكيد دارند.

نظرات ، زماني كه تمركز بر احساسات خود ارزشي مراجعان است و تالش مي گردد توانايي شان در كنترل بر زندگي  ••••

ه فعاليت حمايت از من (ايگو) در مددكاري روان و احساساتشان و توانايي عمل كردن اشان افزايش يابد. اين كار شبي
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پويايي و بخش اعظم فعاليت مبتني بر نظريه شناختي است. اين هدف در اينجا منجر به تغيير آگاهي در مددجو 

 دربارة توانايي ايش مي گردد.

اي وسيع تري است اقدام ، كه در اينجا مربوط به ايجاد تغييرات در موسسه، سيستم رفاه اجتماعي ، و يا سيستم ه ••••

 كه اثرات نامساعدي بر مراجعان دارند.

مشاركت را در بر مي گيرد. يك چارچوب مدوني براي » بورك « و » دالريمپل «  محروميتجنبه بعدي فعاليت ضد 

) براساس طرح مراقبت جامعه اي، مشخص شده است 1993» (پارسلو « و » استيون سون « كار مشاركتي توسط 

  ذيل را طلب مي كند: كه خط مشي هاي

 مشكالت فقط با رضايت صريح و آشكار مراجع مورد رسيدگي قرار گيرد. ••••

 زماني دربارة مشكالت اقدام گردد كه موافقت صريح و روشن مراجع و يا مقررات قانوني صريحي وجود داشته باشد. ••••

 صورت گيرد.اقدام بايد با در نظر گرفتن ديدگاه ها و نيازهاي تمام اعضاي خانوادة مربوطه  ••••

اقدام بايد براساس توافقي باشد كه از طريق مذاكره حاصل شده باشد، به جاي آنكه براساس فرضيات يا پيش داوري  ••••

 ها دربارة نيازها و خواست هاي مراجعان باشد.

 به مراجعان باالترين درجة ممكن از حق انتخاب داده شود، حتي زماني كه آنان ممكن است از لحاظ قانوني مجبور ••••

 به پذيرش باشند.

توصيه مي كنند كه از توافق نامه كتبي استفاده گردد كه در شرايطي كه رابطة مؤثر و » بورك « و » دالريمپل « 

مناسبي بين مددكار و مراجع وجود داشته باشد، بدست آمده باشد . همچنين ، مراجعان بايد به حاميان مستقلي كه 

ري ابراز و بيان دارند، دسترسي داشته باشند. تهية جداول يا معيارهاي كتبي بتوانند ديدگاه هايشان را به طور مؤث

دربارة خدمات و توضيحات دربارة حقوق مراجعان چارچوب دقيقي را براي مراجعان فراهم مي كند تا بتوانند 

يزي دقيق استحقاقات و حقوق خود را بشناسند. كار مشاركتي شامل : فعاليت كارآمد بين موسسه اي و برنامه ر

خدمات است، بطوري كه مراجعان باالترين درجه انتخاب و كمترين موانع موسسه اي و حرفه اي را براي اجرايي 

  كردن حق انتخاب خود داشته باشند.

مداخلة حداقل طلب مي كند مددكاران از قدرت بالقوه اشان آگاه باشند. ناآگاهي مي تواند باعث ستم بر مراجعان 

مداخلة افراطي يا غير مشاركتي يا باعث شكست مداخله گردد، در حالي كه مددكاران با كاربرد  شود، يا منجر به

مناسب قدرتشان مي توانند به آنان كمك نمايند و از آنان حمايت كنند. مددكاران ترجيح مي دهند در سه سطح 

  مختلف به مداخله بپردازند:

ت. در اين سطح خدمات بايد متناسب با نيازهاي مراجعان سطح اوليه ، براي پيشگيري از به وجود آمدن مشكال ••••

گردد و كمك كننده به آنان باشد، منابع جامعه اي جهت  كمك به آنان بسيج گردد، به جامعة عمومي افراد در 

 معرض آسيب و مشكل آگاهي و آموزش داده شود، تا آنان قادر گردند خودشان را اداره نمايند.

شكالت و تالش براي اقدام درباره آنها قبل از آنكه اين مشكالت جدي تر و شديدتر شوند. سطح ثانويه ، تمركز بر م ••••

 اقدام به موقع در اين سطح ميزان مداخله در زندگي مراجعان را كاهش مي دهد.

سطح ثالثيه (يا ثالث) ، كاهش پيامدها يا عواقب براي افراد، هنگامي كه كار غلطي صورت گرفته يا مشكلي پيش  ••••

 ، يا اقدامي بر موسسه تحميل شده است. آمده
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اين رويكرد تأكيد مي كند نبايد تا آخرين لحظة ممكن منتظر بمانيم ، و آنگاه مجبور به اقدام افراطي يا ستمگرانه 

شويم. بهتر است در مرحلة اوليه يعني پيشگيري مداخله كنيم تا بعداً مجبور به دخالت هاي بيشتري در زندگي 

  مراجعان نشويم.

پيوند دادن راهبردها براي ايجاد تغيير وسيع تر در اقدام روزانه است. » بورك « و » دالريمپل « عنصر اصلي رويكرد 

اين امر از ستم بر مراجعان ، توسط اقدامات مددكار و يا خط مشي هاي موسسه يا خدمات، جلوگيري مي كند. 

   رويكرد راهبردي به مسايل در برگيرندة اقدامات ذيل است:

 شناسايي دقيق و صريح مسئله و اهدافي كه بايد براي حل مسئله در نظر گرفته شود. ••••

 تقسيم مسئله و اهداف به اجزاي كوچكتر ، به طوري كه آنها قابل مديريت شوند. ••••

 تعيين محدوديت زماني يا هدف  ••••

 بررسي و ارزيابي موفقيت با توجه به تعريف و هدف  ••••

 وي همان مسئله و يا مسايل مشابهي كار مي كنند.ايجاد ارتباط با ساير افرادي كه ر ••••

  

  :نظريه برچسب 

نظريه پردازان  نظريه برچسب ، انحراف را يك پديده اجتماعي مي دانند وبـر ايـن باورنـد كـه كجرويهـاي اجتمـاعي ناشـي از         
ه هويـت انحرافـي را در   عوامل روانشناختي يا زيست شناختي نيست ومنحرفان ذاتا  منحرف نيستند ، بلكه اين جامعه است كـ 

افراد پديد مي آورد . بسياري از جامعه شناساني كه در نظريه برچسب  كاركرده اند بخصوص هاواردبكر معتقدند كـه گروههـاي   
اجتماعي قانون را به وجود مي آورند واين گروهها هستند كه مشخص مي كنند  كه چه رفتاري وتحت چه شرايطي بايد انجـام  

ت كه بر اساس اين فرضيه كه قوانين ونقشهار ا اجتماع مي سازد واينكه اين نقشـها وقـوانين بـه طوريكسـان     شود.بكر معتقد اس
با توجه به اين نظريـه    )1376(ستوده ، هدايت اهللا بوجود مي آيد. "نظريه برچسب "ويك نواخت توسط افراد رعايت نمي شوند

 ممكن است براي فـرد تبعـات   ؛  گردد نابهنجار قلمداد ميو زنان تران از سوي دخصرفا و فرهنگ جامعه ما كه برخي از رفتارها 
، برچسـب هـايي از سـوي جامعـه محلـي     شود مانند زندان ، همچنين مجازات هاي قانوني فرد متحمل  ند كهرا ايجاد كقانوني 

چـرا كـه جامعـه محلـي      شـود  رفتارهاي نابهنجار از خـود مجبور به ادامه فرد كه مانند: ( گروه دوستان به وي نسبت داده شود 
محيط زندگي و يا ويژگي هاي فردي يا به داليل گروه هاي هدف اين دستور العمل نيز بنا به انتظار رفتار نابهنجار از افراد دارد. 

را انجام دهند كه به واسطه آن متحمل برچسب هايي از سوي جامعه و يا جامعـه محلـي خـود    اجتماعي ، رفتارهاي پر خطري 
  اين امر برگشت ايشان را به زندگي نرمال تحت تاثير قرار خواهد داد.شوند و 

  نظريه كنترل اجتماعي:

) در آزمون نظريه كنترل اجتماعي دريافت كه افزايش تقيد هاي جوانان بـه والـدين و گـذران بيشـتر اوقـات      1969هيرشي (   
بـه نقـل از احمـدي).     1984،فـارن ورت، 1973(وست، دفراغت فرزندان با خانواده ،گرايش جوانان به بزهكاري را كاهش مي ده

به مكانيسمهايي اطالق مي شود كه جامعه براي واداشتن اعضايش  به سازگاري و جلوگيري از ناسـازگاري بـه   "كنترل اجتماعي
به مفهو مي ديگر ، كنترل اجتماعي  به مجموع عوامل محسوس  ونامحسوسي كـه يـك جامعـه  درجهـت حفـظ       "كار مي برد 

يارهاي خود به كار مي برد ومجموع موانعي كه به قصد  جلوگيري افراد از كجروي اجتماعي در راه آنان قرار مي دهد، گفتـه  مع
 و انست كه در اختيار جامعه قـرارداد ونماديني د يمجموعه اي از منابع ماد "مي شود . و باالخره  كنترل اجتماعي را مي توان 

فتارهاي اعضاي خود با اصول و مقرراتي از پيش  تعيين شده ومـورد تاييـد ، از آن اسـتفاده    براي حصول اطمينان از همنوايي ر
  )1376مي كند.(ستوده ، هدايت اهللا
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مطالعات ديگري كه به موضوع خانواده و بزهكاري پرداخته اند تضاد هاي زناشويي،گسيختگي و سرپرستيهاي ضعيف والدين    
  به نقل از احمدي) 1984،فارن ورت،1973وست،( اند دانسته موثر ننوجوانا بزهكاري بر را 	بر فرزندان

  : سادرلند و پيوند افتراقي

  

نظريه پيوند افتراقي ادوين سادرلند، مشهورترين نظريه از مجموع نظريه هاي جامعه پذيري يا يادگيري در مباحث كج    
به اين علت كج رفتار مي شوند كه تعداد تماس هاي رفتاري اجتماعي است . نكته اصلي نظريه سادرلند اين است كه افراد 

انحرافي آنان بيش از تماس هاي غيرانحرافي شان است . اين تفاوت تعامل افراد با كساني كه ايده هاي كج رفتارانه دارند نسبت 
كج رفتاري ) علت اصلي به افرادي كه از ايده هاي همنوايانه برخوردارند (يعني تماس بيشتر آنان با كج رفتاران يا ايده هاي 

 كج رفتاري آن هاست . خالصه اي از رويكرد سادرلند به مسأله كج رفتاري را به دليل اهميت فراوان آن نقل مي كنيم :

  .ـ كج رفتاري يادگرفتني است . نه ارثي است و نه محصول بهره هوشي پايين يا آسيب مغزي و امثال آن1
  خته مي شود.ـ كج رفتاري در تعامل با ديگران آمو2
ـ بخش اصلي يادگيري كج رفتاري در حلقه درون گروه روي مي دهد و رسانه هاي جمعي و مطبوعات نقش دوم را ايفا مي 3

  كنند.
  ـ يادگيري كج رفتاري شامل آموختن فنون خالف كاري و سمت و سوي خاص انگيزه ها، كشش ها و گرايش ها مي شود.4
  ها از تعريف هاي مخالف و موافق هنجارها ياد گرفته مي شود. ـ سمت و سوي خاص انگيزه ها و كشش5
  ـ فرد به دليل بيشتر بودن تعريف هاي موافق تخلف ، به نسبت تعريف هاي موافق با همنوايي با هنجارها كج رفتار مي شود.6

  اين نكته ، قضيه كليدي نظريه سادرلند است .
  دوام ، رجحان و شدت ، متفاوت باشند. ـ پيوندهاي افتراقي ممكن است از نظر فراواني ،7
  ـ فرايند يادگيري كج رفتاري از طريق تعامل با كج رفتاران و همنوايان ، سازوكارهاي مشابهي با هر نوع يادگيري ديگر دارد.8
ادرلند ـ كج رفتاري را كه خود تجلي نيازها و ارزش هاي كلي است نمي توان با همين نيازها و ارزش هاي كلي تبين كرد (س9

  ).77-83: 1966و كرسي ، 
سادرلند البته قصد نداشته است كه همه قضاياي نه گانه فوق را در مورد اشكال مختلف كج رفتاري بكار بندد. اما او هم مثل    

مرتن و به پيروي از دوركيم بر اين باور بوده است كه كج رفتاري رويدادي طبيعي در جامعه است و در حالي كه مرتن در 
ح ساختار اجتماعي نشان داد كه كج رفتاري را مي توان پاسخي عادي به شرايط اجتماعي غيرعادي دانست ، سادرلند در سط

سطح تعامل اجتماعي ، مدعي شد كه افراد به همان شيوه اي كه ياد مي گيرند از قوانين تبعيت كنند، به همان شيوه هم ياد 
رلند معتقد شده است كه كج رفتاري را با اصول يادگيري اجتماعي بهتر مي توان مي گيرند كه كج رفتار بشوند. بنابراين ساد
  تبيين كرد تا با اصول روان شناختي مرضي .

نظريه هاي كه در باال ذكر شد يادآور اين موضوع است كه  خانواده ها به عنوان يكي از اجزاي جامعه نقش بسزايي در     
ست. از طرفي خانواده نيز خود تحت تاثير جامعه شكل وهويت پيدا مي كند و بر همين هنجار پذيري فرزندان همواره داشته ا

اساس افراد خانواده نيز تحت تاثير قرار خواهند گرفت. طبق تحليل هاي بدست آمده از دختران پذيرش شده در خانه هاي 
نت خانگي ( بد سرپرستي)  با مهمترين علت پذيرش در خصوص پذيرش شدگان خانه سالمت را خشو 1395سالمت در سال 

درصد بيشترين علت فرار را به  11درصد و اعتياد در خانواده  16درصد نشان مي دهد و طبق جدول باال بي سرپرستي  44
خود اختصاص مي دهد. پس از خشونت خانگي (بد سرپرستي)، بي سرپرستي و اعتياد در خانواده ؛  ناسازگاري فرد با خانواده 

  درصد موجب فرار دختران مورد پذيرش گرديده اند.   9ي است كه با عامل مهم ديگر
درصد از پذيرش  37نزديك به همچنين در اين تحليل در خصوص وضعيت حضور پدر و مادر در خانواده مشخص گرديد 

عدم ايفاي  درصد نيز پدر در خانواده حاضر بوده است و عللي چون : 27شدگان مادر در خانواده حضور داشته و نزديك به 
از مهمترين موارد بررسي شده وضعيت حضور مادران در  7، 13، 17نقش سرپرستي ، طالق، اعتياد و فوت مادر با درصد  

 7، 11، 12، 17خانواده و علت هايي همچون : عدم حضور به علت عدم ايفاي نقش سرپرستي  ، فوت،  اعتياد ، و طالق با 
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اين اعداد بيانگر لزوم برخورداري از خانواده امن و بدون خشونت براي  .نواده استدرصد از مهمترين وضعيت پدران در خا
دختران را گوشزد مي نمايد. اما عالوه بر عوامل اجتماعي و خانوادگي برخي از عوامل فردي نيز در ايجاد امكان در معرض 

ه در زير به صورت فهرست وار به برخي از آسيب هاي اجتماعي قرار گرفتن نوجوانان و جوانان به خصوص دختران را دارد ك
  عوامل موثر در هنجارپذيري نوجوانان و جوانان اشاره خواهد شد.

  علل و عوامل موثر در آسيب پذيري نوجوانان و جوانان:

    عوامل فردي: 

      بحران ھويت: 

گاه ويژه اي دارد. اين هويت يابي نوجواني دوران شكل گيري هويت فردي است. دراين زمينه نيز نقش خانواده و جامعه جاي    
به ويژه  -از طرفي به دوران كودكي ارتباط مي يابد چون پايه و اساس مرحله ي نوجواني، دوره ي كودكي است كه به خانواده

اسبي بستگي دارد. مي دانيم كه نوجوان از خانواده ي خود الگو مي پذيرد. اگر پدر و مادر ازنظر رفتاري الگوهاي من - پدر و مادر
ارايه دهند، همانندسازي نوجوان با آنها، هويت او رادرجهت مثبت شكل مي دهد. برعكس، همانندسازي هاي نامناسب با 
الگوهاي ناموفق والدين، روند هويت يابي او را مختل مي كند. دراين زمينه اختالفات خانوادگي به ويژه اگر درحضورنوجوان 

تشكيل هويت نوجوان به جاي مي گذارد و او را دچار اضطراب، نگراني و ناامني مي  مطرح گردد، تاثير بسيارمنفي درجريان
  سازد.

نوجوان با همساالن و گروه هاي ديگر اجتماعي نيزهمانندسازي مي كند. دراين زمينه دنياي او وسيع تر و ارتباط او با محيط 
ده، مدرسه، همساالن و جامعه هماهنگ تر و نزديك هاي ديگر بيشتر ازدوران كودكي است. هرقدر ارزش هاي حاكم بر خانوا

تر باشد، هويت يابي نوجوان سالم تر و آسان تر خواهد بود. درغيراين صورت، نوجوان دچار سردرگمي، تعارض و بحران 
  خواهدشد. 

رفتارهاي به شكل گيري هويت منفي دراو مي انجامد و سبب  - به هردليل كه باشد -عدم موفقيت نوجوان دركسب هويت خود
ضداجتماعي، ناسازگارانه و انحرافات گوناگون مي گردد. البته نوجوان محكوم به داشتن هويت منفي نيست و حتي بعد از شكل 
يابي چنين هويتي باز مي توان به نوجوان درجهت تغييرو اصالح رفتارهاي او ياري كرد اما هميشه پيشگيري از درمان، بهتر و 

  آسان تراست.

اين نوع شخصيت بهم ريختگي ارتباط ميان انسان و جامعه و ارتكاب رفتارهاي بهنجار است    ضد اجتماعی:شخصيت ھای  
 باشد.كه مورد قبول جامعه نمي

اين نوع شخصيت تمايل شديدي به خود محوري دارند و پيوسته به تمجيد  و توجه ديگران   شخصيت ھای خود شيفته:
 باشند.به نيازها و احساسات ديگران بي توجه مينيازمندند و در روابط خود با مردم 

آيزنگ معتقد است بين ويژگي شخصيتي افراد با رفتار نابهنجار آنها رابطه وجود دارد. فرد برونگرا به   شخصيت برونگرا:
يجان و ها و جشنها شركت كند، تشنه هشمارد، دوست دارد در انواع ميهمانيدنبال لذت جويي آني است و دم را غنيمت مي

  كند.ماجرا جويي است، كمتر قابل اعتماد ميباشد، نمي تواند احساساتش راكنترل نمايد و بدون تاًمل  عمل مي

  نزد اين افراد جلب توجه ديگران اولويت خاصي دارد.   شخصيت  ھيستريک ( نمايشی): 
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  عوامل خانوادگي:

مواجه باشد، روند جامعه پذيري اعضاي خانواده اي هاي عديدهاگر خانواده بامشكالت و آسيب :نوع خانواده 

  شود.مختل مي

خانواده فاقد منابع جسماني يا روان شناختي مؤثر براي سازگاري با عوامل تنيدگي زندگي بهنجار : خانواده بي كفايتالف) 
  است و نمي تواند بامسائل زندگي خانوادگي مقابله كند.

باشد و رفتارهاي هاي اجتماعي ميهايي به شدت مغاير با ارزشد ارزشاين خانواده واجب) خانواده ضد اجتماعي: 
  كند.نامطلوب را تشويق مي

شود ها و اختالالت رفتاري نظير غير منطقي بودن، دعوا، تعارض و ... مشخص مياين خانواده با كنشج) خانواده آشفته: 
  كشاند.نه را به اضطراب و تنش ميواعضاي آن داراي شخصيت هاي مخرب و غير عادي هستند كه فضاي خا

اين خانواده به دليل از دست دادن پدر و مادر خانواده بر اثر مرگ، طالق و جدايي در اكثر موارد د) خانواده از هم گسيخته: 
   باشد.براي تربيت فرزندان وسازگاري اجتماعي آنها دچار مشكل مي

  :روابط در خانواده

خانه  يكي از بازتابهاي خشونت خانگي است كه به دليل تاثيرات اجتماعي آن قابل تامل  فرار از الف) خشونت در خانواده:
است. اعمال خشونت هاي روحي، جسمي و جنسي از سوي اعضاي خانواده ( تجاوزات جنسي توسط پدريا جانشين پدر يا برادر 

  تني يا نا تني) عامل بسيار مهمي در فرار برخي از دختران است.

بسيار ازوالدين آگاهانه يا نا آگاهانه با تبعيض بين فرزندان، موجب اختالف بين آنها و دلسردي از ر خانه: ب)  تبعيض د
زندگي مي شوند. تبعيض در مواجه با خطاها و اشتباهات فرزندان دختر و پسر و عدم اتخاذ رويه  منطقي بر اي برخورد با 

پسر بر دختر يا بالعكس موجب  سلب اعتماد به نفس و بدبيني فرزندان  خطاهاي فرزندان و تنبيه تبعيض آميز بر اساس برتري
  نسبت به والدين ميشود.

در اين نوع شيوع تربيتي فرزندان از آزادي و اختيار الزم، متناسب با سن  و شرايط خويش محرومند  ج) محدوديت مطلق:
  ظر، دخالت يا تصميم گيري ار ندارند.وبايد نظر والدين را بدون آگاهي از علت آن انجام دهند وحق اظهار ن

همانطور كه عدم توجه به نيازهاي عاطفي فرزندان مي تواندعامل فرار آنان از كانون خانواده باشد؛ توجه  د) آزادي مطلق:
از   بيش از حد متعارف و در اختيار بودن امكانات فوق حد سني  فرزند ( فرزند ساالري) هم مي تواند زمينه مسائلي  چون فرار

  خانه را ايجاد نمايد.

  عوامل اجتماعي

طبق نظريه انتقال فرهنگي ساترلند انحرافات و نابهنجاري هاي رفتاري عموما از طريق  الف) شبكه روابط اجتماعي:
معتقد است هر چقدر ميزان گذران جوان با گروه هاي همسن  "اسگود "گروههايي نظير دوستان يا خانواده آموخته مي شود.

امور خالف درآنها هنجار است، بيشترباشد، فرد همرنگ وهمانند آنها مي شود وبراي كسب احترام در گروه، به  خود كه
  رفتارهاي خود نمايانه نظير فرار از خانه تشويق مي شود.

از  : رسانه هاي نوشتاري و ديداري داراي كاركردهاي سه گانه از جمله اطالع رساني هستند. برخيب) وسايل ارتباط جمعي
فيلمها و سريالهاي تلويزيوني مشوق فرار از خانه است، ترويج روحيه اسـتقالل طلبـي غيـر منطقـي در سـنين نوجـواني، تنـوع        
طلبي، عدم رعايت احترام به نظرات والدين و پرخاشگري نسبت بـه بزرگترهـا، تـرويج فرزنـدمحوري، مـادي گرايـي و ... حتـي        

نمايش صحيح پشيماني و ندامت و عواقب كارشان، مـي توانـددر شـيوع ايـن پديـده       نمايش فرار دسته جمعي از جوانان؛ بدون 
 موثر باشد.  
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بافت اجتماعي شهرهاي بزرگ و پيچيدگي  روز افزون زندگي شهري، گمنامي و ناشناخته بودن در جمعيت ج) شهر نشيني: 
دم شناسايي دقيق متخلفان، فرصت ميليوني شهرهاي بزرك وكاهش نظارت رسمي و غير رسمي، دور بودن از قانون و ع

  ارتكاب جرائم و رفتارهاي ضد اجتماعي رافراهم مي كند.

دانند به كدامين سو اند و نميانسانهاي دنياي امروز در چهار راه سرگرداني و تضاد ارزشها گرفتار آمدهد) تغيير ارزشها: 
ا مقابل ديدگان افراد قرار مي دهد و از سوي ديگر  فرد حركت كنند. از يكسو حامعه بستر نويني از ارزشهاي اجتماعي مدرن ر

را با بن بستهاي بسياري در  دستيابي به اهداف جديد مواجه مي كند. جوان امروز در اين شرايط با مشكل بحران هويت، 
  كاهش پايبندي به ارزشهاي ديني واجتماعي و شكاف نسلي بين خود و والدينش مواجه است.

عوامل اقتصادي در چگونگي زندگي فردي و اجتماعي انسانها تاثير گذار است. فقر و توزيع  ناعادالنه  و)مشكالت اقتصادي: 
  ثروت، به همراه فقر فرهنگي زمينه ساز انواع رفتارهاي نابهنجار ميباشد.  

  

  عوامل اقتصادي انحرافات وآسيبهاي اجتماعي

  فقر:

انحرافات درجامعه شناخته شده است. پديده فقركه عمدتا ناشي از عوامـل    اين پديده به عنوان مهمترين عامل بوجود آورنده   
  اقتصادي است ، به اشكال مختلف  مادي وغير مادي ( فقر مالي، فرهنگي و آموزشي ) پديدار مي گردد .

ه مجـرمين آزاد  وجود و بروز انحرافات بطور عيني در بين اقشار ضعيفتر ، بيشتر به چشم مي خورد.به كرات ثابت شده است  كـ 
شده  از زندان  به لحاظ گرفتار بودن  در شرايط زندگي فقيرانه ، نداشتن  كاروعدم تامين معيشـت ، دوبـاره دسـت بـه اعمـال      
خالف مي زنند وبه زندان باز مي گردند.طبق بررسيهاي بعمل امـده  روي تعـدادي از ايـن گونـه مجـرمين وخالفكـاران ، عـده        

ند كه به خاطربه دست آوردن غذا ومسكن كه آنهارا درندامتگاه پيدا مي كننـد ، دوبـاره بـه انحرافـات     زيادي از انان اظهار داشت
  )1382(دكتر شيخي، محمد تقيكشيده شده اند 

  بيكاري:

بيكاري به عنوان يك دليل عمده انحراف، جرم ، سرقت يا دزدي ونظير آن شناخته شـده اسـت، جمعيـت آُسـيب پـذير كـه           
ساله قرار مي گيرد، به علت عدم امكان دستيابي  به شغل مناسب  در جامعه ، آسـيب پـذير    25تا 15روهاي سني در گ  معموال

ساله قـرار دارنـد ، يعنـي كسـاني كـه بـه        25تا  15تر است . بسياري از منحرفين اجتماعي وافراد  خالفكار در گروههاي سني 
ار مورد نظر خود رابه دست آورند در معرض بسياري از آسـيبها قـرار مـي    خاطر ضعف در برنامه ريزيهاي اشتغال نتوانسته اند ك

گيرند . چنين مشكلي امروزه در بين بسيار از نقاظ جهان مخصوصا در نقاظ شهري جهان سوم بـه چشـم مـي خـورد . چنـين      
ي توجهي دراين زمينه وضعيتي خود تاحدود زيادي به مسئله  جمعيت و رشد بي رويه آن مربوط مي شود. عدم برنامه ريزي وب

  )1382(دكتر شيخي، محمد تقي مشكل بيكاري را بدنبال دارد وبيكاري خود منشا بسياري از انحرافات اجتماعي است.

  :   صنعتي شدن
جريان صنعتي شدن خود زمينه بسيار ي ازجرائم  وانحرافات را به ويژه  براي كشورهاي جهان سوم به وجود آورده است . در    

جرياني ، زندگي خانوادگي ميليونها كارگر مختل شده است . به دنبال اين جريان،  در مـوارد زيـادي بيكـاري، كـار      پي چنينن
زياد، يكساني كار ، وشرايطي نظير آن به وجود آمده است . انحرافاتي از قبيل اعتيادو مصرف زياد الكل  به دنبـال جريـان فـوق    

نين ، جريان صنعتي شدن  ناهماهنگ، مسئله  مسكن ومشكالتي كـه بـه دنبـال    در بسياري از جوامع به چشم مي خورد. همچ
آن به وجود مي آيد را برجاي گذاشته است . با اغوا شدن به خاطر كلر وشغل در صنعت ، خيلي ازنوجوانان روسـتايي بـه نقـاط    

آُسيبهاي گوناگون از نوع فحشا ، شهري كشيده مي شوند،  كه بسياري از اين گروههاي سني دچار انحرافات مختلف اجتماعي و
  )1382.( دكتر شيخي، محمد تقياعتياد ، سرقت وغيره مي گردند
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  نگاھی گذرا به پيشينه والگوھای توانمندسازی

دارا بودن زندگي سالم در هر جامعه اي منوط به داشتن فرصت الزم براي رشد طبيعي و بالفعل نمودن توان استعداد هاي      
فرد مي بايست از مواهب اجتماعي و اقتصادي برابر برخوردار و از گزند هر نوع آسيب در امان “ كه مطمئنا بالقوه مي باشد

باشد. حال اگر به داليل فردي ، خانوادگي ، اجتماعي ، فرهنگي و اقتصادي عده اي از افراد جامعه از جمله زنان و دختران را از 
ليتهاي اقتصادي و غيره منع شوند ، طبعا فرصتي براي آسيب پذيري بيشتر آنان حضور در صحنه اجتماع ، تعليم و تربيت و فعا

   فراهم خواهد شد.
  

توانمندسازي يعني ارتقاي ظرفيت فرد يا گروه براي انتخاب كردن و انتقال اين انتخاب ها به سوي اقدامات و نتايج دلخواه      
اين . نهادهايي كه در زمينه توسعه فعاليت مي نمايند همخواني دارد كه باتعبيرهاي به كارگرفته از سوي بانك جهاني و ساير

 مي باشد .)و نتيجه به دست آمده (يعني گروه و فرد) اصطالح ناظر به دو عنصر فرايند توانمندسازي (گروه ها و افراد

با به رسميت  )2001و  2000براي نخستين بار بانك جهاني در گزارشي تحت عنوان گزارش توسعه ي جهان (در سال 
پروژه به اين  1800ركن اصلي برنامه كاهش فقر هم اكنون در بيش از  3شناختن موضوع توانمندسازي به عنوان يكي از 

موضوع پرداخته است و عليرغم اقبال گسترده اي كه نسبت به سرمايه گذاري درباره امر توانمندسازي به وجود آمده است اما 
باره براي پايش و ارزيابي فرايند توانمندسازي و بازده آن هنوز در آغاز فرايند رشد خود به سر ابزارها و شاخص هايي در اين 

مي برند . اعضاي گروههايي كه در پروژه هاي توانمندسازي به فعاليت مي پردازند و دولتها هنوز فاقد ابزارهاي الزم براي تعيين 
  گرفته شده در توانمندسازي افراد و جوامع ذينفع مي باشند.ميزان دستيابي پروژه ها و سياستها به اهداف در نظر 

  در فرهنگ آكسفورد به معناي : Empower واژه  �

 قدرتمند شدن  - 

  مجوز دادن - 

  ارائه خدمات - 

  توانا شدن معنا شده است. - 

در معناي خاص قدرت بخشيدن و دادن آزادي عمل به افراد براي اداره خود است، به بيان ديگر توانمندسازي  - 

فرآيندي سازمان يافته و با ساختار است كه افراد ضمن كنترل خود آمادگي قبول مسئوليت هاي  بيشتري را داشته 

باشند. در اين فرآيند توسعه و گسترش ظرفيت ها و قابليت افراد به بهبود و بهسازي مستمر مي انجامد. از اين منظر 

 توانمندسازي يك راهبرد توسعه اي و شكوفايي است.

وم عامليت در توانمند سازي:عامليت به اين موضوع اشاره دارد كه افراد را نبايد فقط به عنوان دريافت كنندگان مفه - 

خدمات در نظر گرفت بلكه خود آنها به عنوان بازيگران اصلي در فرايند تغيير به ويژه در تدوين انتخاب هاي مهم 

 زندگي و كنترل بر منابع در نظر گرفته مي شوند .

 ع توانمندسازیانوا

 :توانمند سازي روان شناختي  -

 اجتماعي شدن ، خودباوري و ارتباط موثر  - 

 آموزش و آماده سازي - 

  اعتماد به نفس - 

 :توانمندسازي اجتماعي  -

 تعامل با نهادهاي اقتصادي اجتماعي  - 
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 توانايي تصميم گيري و پيشبرد اهداف گروهي  - 

 تأثير گذاري در انتخاب رهبر گروه - 

 اجتماعي ، اعتماد سازي ، و توسعه شبكه هاي اجتماعيارتقاي سرمايه  - 

  :توانمندسازي اقتصادي -

 دارا بودن مايملك  - 

 دارا بودن ابزار كار - 

 دارا بودن محصوالت ماندگار - 

 سابقه اشتغال  - 

 ميزان استقراض  - 

 مخارج زندگي  - 

 شغل - 

 ابعاد توانمند سازي:

 اقتصادي:  -

 امنيت درآمدي  - 

 مهارت هاي كار آفريني  - 

  دارايي هاي مولد بر مالكيت - 

 فرهنگي : -

 ارزش ها وهنجار هاي فرهنگي  بازتعريف - 

 فرهنگي  باز توليد تجربه - 

 سياسي: -

 فرايند مشاركت سياسي  - 

 زمامداري پاسخگو  - 

 اجتماعي : -

 عمل اجتماع  - 

 عمل براي حقوق  - 

 ادغام وشموليت اجتماعي  - 

 آگاهي اجتماعي - 

 روانشناختي :    -

 اعتماد به نفس/عزت نفس - 

 فضاي خالق  - 

 ودآگاهي انتقادي خ - 

 كنترل ادراكي ويژه - 

  توسعه مهارتي - 



 

 ٥٣

  پارادايم ھای موجود در توانمندسازی زنان 

در اين طرح پاردايم عبارت است از الگوي ذهني ، فكري و عملياتي متناسب كه با استفاده از آن الگوهاي اجرايي استخراج    
  شده و مبناي عمل قرار مي گيرند.

 ود در مباحث مرتبط با توانمندسازي زنان سه پارادايم عمده وجود دارد كه عبارتند از:حسب شواهد و مستندات موج

  پارادايم توانمندسازي براساس ديدگاه فمينيستي )1
  پارادايم توانمندسازي براساس رويكرد فقرزدايي)2
  پارادايم توانمندسازي مبتني بر ثبات مالي )3

گانه فوق وجوه اشتراك و وجوه افتراقي با هم دارند و در برنامه ريزي ها بسته به بررسي ها نشان مي دهد كه پارادايم هاي سه 
  ديدگاه هاي مجريان ، مورد استفاده قرار مي گيرند.

  در ادامه به منظور معرفي وآشنايي،اشاره اي به هر يك از اين پارادايم ها خواهد شد.

  ) پارادايم توانمندسازي براساس ديدگاه فمينيستي 1

» حقوق انساني زنان« ر پارادايم مذكور مسئله اصلي تأكيد بر تساوي و برابري جنسيتي و موضوعي است كه تحت عنواند    
مطرح مي باشد . توانمندسازي زنان در اين ديدگاه بخش جدايي ناپذير فرايد يك انتقال اجتماعي است . هدف عمده اين 

ك نقش هاي جايگزين براي تغييرات است در اين پارادايم توجهي نيز به توانمندسازي، زنان فقير و قادرسازي آنان در تدار
نقش مردان و نابرابري جنسيتي مي شود . در ديدگاه فمينيستي توانمندي اقتصادي صرفاً شامل امور فردي نيست و مسائلي از 

قل و انتقاالت در شرايط كالن قبيل دستيابي به حقوق، تغيير روابط فراخانوادگي (از جمله تغيير وظايف خانه داري) و ن
اقتصادي را در بر مي گيرد. آگاهي بخشي به زنان در مورد برنامه هاي مخصوص آنان و سازمان دهي آنان براي تالش جهت 
رفع تبعيض هاي مورد اشاره فمينيست ها بخشي از فعاليت هاي توانمندسازي زنان محسوب مي شود . حمايت يابي جنسيتي 

بوط به امور حقوقي و قضايي هم بخش ديگري از توانمندسازي از اين ديدگاه است . به طور كلي در ديدگاه و ارايه خدمات مر
فمينيستي توانمندسازي اجتماعي و سياسي پيش نيازهاي اصلي براي توانمندسازي اقتصادي محسوب مي شوند و برنامه ريزي 

  فعاالن اين ديدگاه نيز بر اين مبنا است . 
 

  زي براساس رويكرد فقرزدايي ) توانمندسا2

پارادايم توانمندسازي براساس رويكرد فقرزدايي در پي اجراي برنامه هاي توسعه اي اجتماع محور با هدف كاهش فقر است . 
در اين ديدگاه كاهش فقر صرفا افزايش درآمد نيست بلكه مجموعه اي از اقدامات است كه هدف نهايي آن افزايش ظرفيت ها و 

انتخابي از يك سو و كاستن از آسيب پذيري هاي فقرا از ديگر سو است . تمركز عمده اين پارادايم ايجاد يك فرصت هاي 
زندگي پايدار مناسب ، توسعه اجتماعي و ارائه خدمات اجتماعي از قبيل سوادآموزي ، ارايه مراقبت هاي بهداشتي و توسعه 

 سيدن به فقرا بلكه رسيدن به فقيرترين فقرا است.ساختارهاي كالن است . در اين ديدگاه هدف نه تنها ر

سياست هاي كلي مورد نظر اين پارادايم و الگوهاي منشعب از آن به ويژه بر اهميت سرمايه گذاري هاي كوچك براي امور 
 معيشتي خانوارها ، توليد در حجم محدود، سازماندهي گروه ها و ارايه بعضي از شقوق يارانه اي تأكيد دارد. 

ي ترين هدف در اين پارادايم رفاه و آسايش رواني (بهزيستي ) جامعه است . از آنجا كه در زنان سطوح فقر باالتر و اصل
مسئوليت زنان در رفاه و آسايش خانواده امر انكارناپذيري است ، در اين پارادايم به مقوله توانمندسازي زنان هم توجه ويژه اي 

رويكرد به داليل مختلف سياسي و اجتماعي و فرهنگي وارد حوزه هاي مناقشه برانگيزي شده است . اما بايد دانست كه اين 
زنان نمي شود و از اين موضوع احتراز مي جويد. توانمندسازي در اين ديدگاه با كاهش چند بعدي » تساوي و برابري«چون 

دسترسي زنان به امكانات مادي و معنوي فقر (فقرزدايي چند بعدي) مترادف و همسان است و منظور از توانمندسازي زنان 
بيشتر به منظور بر عهده گرفتن نقش فعاالنه تر و مثبت تر در درآمد خانوار، و در نتيجه افزايش رفاه و آسايش خانواده و 

  ارتقاي سطح و كيفيت زندگي خود و خانواده است.
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  ) پارادايم توانمندسازي مبتني بر ثبات مالي3

تدوين و پا به عرصه وجود نهاد . الگوهاي تدويني در اين پارادايم بر موضوع اعتبارات خرد و  1990ط دهه اين پارادايم از اواس
  نقش آنها در توانمند سازي تأكيد دارند.

هدف نهايي برنامه هاي اجرايي در اين پارادايم خود حمايتي مالي كامل در نقطه مخالف شرايط بانكداري معمولي و آماده 
مالي جهت تبادل و معامالت بانكي با زنان و ساير فقراست . در اين الگوها به جاي نهادهاي توسعه اي محلي و كردن موسسات 

  ملي بر دريافت خدمات مالي از بازارهاي مالي بين المللي تأكيد مي شود. 
ي گويند و شواهد اجتماعي ادعا مي شود كه در اين پارادايم گروه اصلي هدف فقيرترين فقرا هستند ولي آن گونه كه محققان م

در جوامعي كه در آنها برنامه هاي مالي خرد اجرا شده نشان مي دهد ، گروه هدف اين پارادايم فقراي بانك پذيرند يعني آن 
گروهي از فقرا كه امكان استفاده از سيستم ها وسامانه هاي بانكي را دارند و توانايي تكميل ده ها فرم و برگ ثبت مشخصات را 

 د.دارن

در اين پارادايم و الگوهاي منشعب از آن توانمندسازي يك وجه فردگرايانه دارد و عبارت است از بسط قدرت انتخاب افراد و 
ظرفيت سازي به منظور اتكاي به خود (خوداتكايي) . چنين فرضي مي شود كه دسترسي زنان به خدمات مالي خرد منجر به 

، چه با اين كار زنان قادر به اتخاذ تصميم هاي مختلف درباره استفاده از اعتبارات توانمندي اقتصادي در سطح فردي مي شود 
و پس انداز هاي كوچك شده و به اين ترتيب زنان مي توانند با افزايش درآمد كنترل مناسب تري بر وجوه  زندگي خود پيدا 

و آسايش زنان منجر شده و آنان را از نظر  كنند . چنين فرض مي شود كه اين نوع توانمندسازي اقتصادي به افزايش رفاه
  سياسي و اجتماعي هم توانمند مي كند.

  مفاهيم توانمندسازي

همان گونه كه پيشتر گفته شد توانمندسازي قلمروي بوده است كه صاحب نظران، برنامه ريزان و نهادهاي گوناگون اجتماعي 
في از سياست ها و اظهار نظرهاي مختلف قرار گرفته است. عده هر يك از منظري خاص به آن نگريسته اند؛ اين موضوع در طي

اي توانمندسازي را در ازدواج زنان سرپرست خانوار معنا كرده اند، عده اي بهره مندي از مسكن را توانمندسازي دانسته اند، 
گاهي عده اي پا فراتر برده اند عده اي ابعاد اقتصادي و معيشتي افراد را به عنوان شاخص توانمندسازي قلمداد كرده اند، حتي 

و دادن يك برگ خدمت خاص را برابر با شرايط توانمندي قلمداد كرده اند.حتي چنين متداول بوده كه داشتن نوعي مسكن 
  حاكي ازشرايط توانمندي است. (مسكن مهر)

دي  مي باشند؟ مسئله اينجاست اما پرسش اين است كه هر كدام از موارد اشاره شده چقدر شاخصي جامع از  شرايط توانمن   
كه توانمندي قلمروي سهل و ممتنع دارد. هر يك از موارد پيش گفته به خلق شرايط توانمندي ياري مي رسانند در حالي كه 

در دنياي كنوني در بردارنده مجموعه ي  "به زيستن"به تنهايي و منحصراً قادر به تأمين شرايط توانمندي نيستند چرا كه 
ز متغيرهاي چندگانه است. از اين رو بسيار ضروري است كه در گفتمان نوين از لحاظ مفهومي و اجرايي اجماع الزم متعاملي ا

  در اين باب وجود داشته باشد.
و اقتصادي به فراواني ياد شده است كه هر يك به دليل  در ادبيات پژوهشي توانمندسازي از ديدمانهاي كاهش فقر، جنسيتي   

مي مورد تأكيدشان در برگيرنده ي ديدگاه جامع سازمان بهزيستي كشور به بحث توانمندسازي نمي باشند. از ويژگيهاي مفهو
اين رو اقضائات مختلف چنين حكم نمود كه بدنه فكري و مديريتي و كارشناسي سازمان با بهره گيري از يافته هاي علمي 

هاي سازماني و محتوايي و گروه هاي هدف خويش بپردازند. حاصل اقدام به تدوين مباني مفهومي سازگار با اهداف و مأموريت
اين تالش پس از بررسي هاي كارشناسي قبلي به خلق اين تعريف معنايي از قلمرو توانمندسازي انجاميد .اين تعريف ضمن 

هاي هدف آن است برخورداري از ويژگيهاي علمي و فلسفي از نظر اجرايي مبتني بر ماهيت وجودي سازمان بهزيستي و گروه 
   كه عبارت است از :



 

 ٥٥

فرآيندي هدفمند و چندبعدي كه به افراد، خانواده ها، گروه ها و اجتماع در شناخت و دستيابي به منابع و فرصت 

ها كمك مي نمايد تا با تغيير مطلوب شرايط، انتخابهاي خود را معمول داشته و فعاالنه بر محيط زندگي كنترل 

  (سازمان بهزيستي كشور)                                                                                                 نسبي داشته باشند.

اين تعريف كه بسيار كارشناسي شده و دقيق و مبتني بر مفاهيم نوين تدوين شده است عناصر مهمي مورد نظر مي  

وريت ها، رفتارهاي حرفه اي، برنامه ها و فرآيندهاي سازمان را به باشند كه كليه ي ارزشها، نگرشها، اصول، مأم

  شكلي جامع در بر مي گيرد كه به شكل زير تفسير مي گردد 

. توانمندسازي فرآيند ي است داراي نقطه ي آغاز كه به بلوغ و پختگي و اهداف تعيين شده اي مي رسد. 1 .1
براي سازمانهاي متولي رفاه اجتماعي نيست بلكه شرايطي توانمندسازي از نظر اجرايي يك نقطه ي آرماني صرف 

تحولي وتوسعه اي است كه فرد به سطوحي از يك پيوستار منطقي نايل مي شود تا شخصاً امورات زندگي خويش را 
 به عهده گيرد. 

جموعه برنامه در توانمندسازي به ابعاد زيستي رواني اجتماعي، معنوي، اقتصادي و .... همزمان پرداخته مي شود و م .2

 ها، مداخالت و فرآيندها تحقق اين رويكرد جامع را دنبال مي نمايند.

توانمندسازي سازه اي است كه توأماً كل جامعه، اجتماع محلي، گروه ها، خانواده و فرد را در بر مي گيرد. در نتيجه  .3

ي خطي،تبعيت نمي كند بلكه عليت ماهيتي تعاملي دارد. اين بدان معناست كه مدل تبييني در توانمندسازي از الگو

است، درحالي كه در مدل حلقوي  Bعلت  Aحلقوي بر تبيين مناسبات آن جاري وحاكم است (مثالً در روش خطي 

 بين تمام متغيرها روابط تابعي حلقوي،استوار است). 

س ، تسهيلگر و جوهره و اساس توانمندسازي آگاهي، شناخت و خودآگاهي است. در اين سفر رشدي،فرد ، كارشنا .4

مددكار مشتركاً اقدام مي كنند تا قابليت ها، داشته ها و منابع دروني و بيروني ( جامعه، اجتماع و منابع و ..... ) 

 كشف و بررسي شوند.

توانمندسازي فرآيندي است كه به افراد ياري مي رساند كه از فرصت هاي برابر جامعه و اجتماع به درستي و مؤثر  .5

ر موانع تعاملي رسمي و نگرشي جامعه غلبه نمايند و ديگر در حاشيه قرار نگيرند و از شرايط تحميلي بهره ببرند. ب

 مارپيچ فقرو نزول اجتماعي و .... رهايي يابند و انسانهايي فعال و متعامل در جامعه و اجتماع محلي باشند. 

و به عهده گيري آگاهانه و مسئوالنه اين  راهبرد توانمندسازي كاربست شيوه هاي قادرسازانه ، حق تعيين سرنوشت .6

نقشها در عرصه ي زندگي به نحوي است كه فرد نه تنها اراده ي خويش را اعمال مي نمايد، بلكه آرزوها، آرمان ها، 

 هدفها و ارزشهايش را در جامعه مبادله مي نمايد و سهمي فعال و مشاركت كننده را در جامعه به عهده مي گيرد.

ئول در عرصه ي رفاه اجتماعي با تدارك بسته هاي خدماتي مناسب به گونه اي نظام يافته و با سازمانهاي مس .7

ساختار، منعطف و پويا در يك بازه ي زماني مشخص به ياري گروه هاي هدف مي پردازند تا آنان بتوانند با بهترين 

ر گويا نقش مددكاران اجتماعي روش ممكن به جريان عادي  رودخانه ي زندگي الحاق يابند. تصوير زير به طو

 متخصص و ساختارهاي رفاه اجتماعي را در بازپيوند گروه هاي هدف بر اجتماع و جامعه نشان مي دهد : 

 



 

 ٥٦

 
جان كالم توانمندسازي ايجاد موازنه اي متعادل بين انسان و محيط است كه برآيند تعامل دوسويه افزايش كيفيت  .8

صت هاي برابر،مشاركت فعاالنه  و افزايش سرمايه ي اجتماعي است. در اين زندگي، بهبود معيشت و اقتصاد، فر

گفتمان استقالل به مفهوم مجرد كلمه وجود ندارد و تمامي اعضاي جامعه و اجتماع نيازمند نوعي تفاهم ، هم 

 )1393زيستي و وابستگي سالم براي ايفاي نقش سازنده اند.(نفريه 

  اره شده است تعريف علمي توانمند سازي عبارت است از: اما همانطور كه در تعاريف نيز اش

توانمندسازي فرآيندي است هدفمند با رويكرد چند جانبه فردي، خانوادگي واجتماعي كه ضمن تأكيد بر 

كرامت انساني افراد ، به آنان در راستاي قادرسازي و دستيابي به منابع و فرصتها ، پذيرش مسئوليتها و تأمين 

كمك مي نمايد تا با حفظ كنترل نسبي بر انتخابها و محيط خويش ،كيفيت زندگي خود را   نيازهاي خويش

  ارتقاء دهند.

  الزامات توانمندسازی: 

 توانمندسازي يك فرايند است و به تديج روي مي دهد. -

 توانمندسازي بايد به تغييردر روابط قدرت منجر شود. -

وان شده اند به توانايي هايي دست يابتد كه بتوانند تسلط آنها را بر در توانمندسازي بايد اشخاص و گروه هايي كه نات -

 زندگيشان افزايش دهد.

در توانمندسازي نقش ذينفع هاي بيروني بايد تسهيلگري و ظرفيت سازي و ايجاد شرايط مناسب براي توانمند شدن  -

 افراد، گروه ها و اجتماع باشد.

 معي همزمان مد نظر باشند.در فرايند توانمندسازي بايد سطوح فردي و ج -

 .1تمشاركت عنصر اساسي و هسته اي توانمندسازي اس - 

  

                                                
دکتر نفريه محمد، گزارش اجرای طرح تعيين سطوح توانمندی سرپرستان خانوار ادر سطح کشور، ناشر سازمان بھزيستی کشور، چاپ اول  ١

١٣٩٣   

 هم بسته درتوانمندسازي ارتباط نتايج وعوامل
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