
 98-99سال   مشهد شهر اجتماعی دیده آسیب زنان توانمندی بهزیستی بر  حمایتی خدمات اثربخشی

 زیبا مجرب  :دانشگاه فردوسی مشهد کارشناس ناظر:  مجری طرح -  ی:اداره کل بهزیستی خراسان رضویصاحب طرح پژوهش

 کرمانی  مهدی دکتر -فوالدیان  مجید  پژوهشگران:

 چکیده

  مشارکتی   فرایندهای   توسعه  و اثربخش  و   مداخله ای  استراتژیهای  و   سازوکارها   تنظیم   بهزیستی،  سازمان  مهم  رسالت  اینکه  به  توجه  با 

  اقشار   به  حمایتی  نهاد  این  تخصصی  مداخالت  اثربخشی  سنجش.  باشد   می  اجتماعی  آسیبهای  کاهش  و  کنترل  پیشگیری،  جهت  در

  خواهد  راهگشا  بسیار  توانمندسازی  های   برنامه  عملکرد  چگونگی  از  آگاهی   در  آنها  توانمندسازی  و   حقوق   به  دستیابی  جهت  پذیر  آسیب

 زنان   توانمندی  میزان  بر  مشهد  بهزیستی  سازمان  توسط  شده  ارائه  حمایتی   خدمات   اثربخشی  بررسی  منظوره  حاضر،ب  مقاله  در.  بود

  اجتماعی  دیده  آسیب  زنان  از  گروه   دو   میان  ای  مقایسه  ارزیابی  تا   شده   استفاده "ای  مقایسه- علی  "روش  از  اجتماعی،   دیده   آسیب

.  شود  سنجیده  آنان  توانمندی  تا   گیرد  صورت(اند  نکرده   استفاده  خدمات   این   از  که  زنانی /اند  کرده  استفاده  خدمات   این   از  که  زنانی )

  از  گیری  بهره  کم  میزان  اند،   کرده   استفاده   خدمات  این  از  که  توانمندشده  زنان   از  شده  گردآوری  های   داده  از  حاصله  نتایج  برمبنای

  و   باشد  شده   برگزار  آموزشی  کالسهای  و   کارگاهها   پایین  تعداد   گویای  تواند   می   بهزیستی،   سازمان  توسط  شده   ارائه  حمایتی  خدمات

 مورد  زنان  بیشتر.  باشد  زنان  این  از  حمایت   تواندنویدبخش   نمی   مسئول  حمایتی  مراکز  سوی  از  زمینه  این  در  ارقام  و   عدد   ارائه  صرف

 حمایتی   خدمات  از  اطالع  بیشترین  که  است  چنین  این  و  ندارند  اطالع  آموزشی  کارگاههای  چنین  برگزاری  از  که  اند  داشته  ابراز  مطالعه

 غیرنقدی  و نقدی موردی  کمکهای قالب در که  باشد می  بهزیستی مالی  حمایتهای به معطوف

  وابستگی  باعث  تنها  نه  شده،  مالی   کمکهای  این  دریافت  صرف  بهزیستی،  به  مددجویان  مراجعه.  گیرد  می  قرار  هدف  گروه  اختیار  در

 .است داده قرار تأثیر تحت نیز را بهزیستی حمایتهای سایر اثربخشی بلکه، شده  آنها  خودکفایی وعدم مالی 

 بهزیستی  حمایتی خدمات اجتماعی، دیده آسیب زنان توانمندسازی،:  کلیدی واژگان

هرگونه استفاده از نتایج این طرح با دکر منبع امکانپذیر است.این پژوهش به طور کامل در بخش پژوهش سازمان بهزیستی موجود 
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