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مطالبھ گری مدد کاری اجتماعی را تقویت كنیم )ضعف(فرھنگ   

 

قانع شدن . قانع بھ ھر توضیح و تعریفی کھ در برابر مطالبات مددکاری اجتماعی مطرح می شود. شاید عادت کرده باشیم قانع باشیم 

مگر با آگاھی و ھوشیاری , را بھ سختی می توان جانشین کردو تاب اوری شوربختانھ بخشی از فرھنگ مدد کاریست و این فرھنگ 

بھ ھمین دلیل فرھنگ مطالبھ گری مددکاری اجتماعی در شکل حرفھ ای خود بھ تصحیح و تقویت اساسی نیازمند است؛ . حرفھ ای

ری اجتماعی ناکارآمدی خود را کھ اگر نشود ھر قدرتمند و قانون گزاری بھ خود اجازه خواھد داد با استفاده از روحیھ مدارای مددکا

این تحمیل در واقع ستم بھ افراد اسیب دیده ایست کھ قادر بھ دفاع از حقوق خود نبوده و . بھ ھر صورتی بر مددکاری تحمیل کند

. راھبردی بھ سیستم قدرتداری نداشتھ و تغییر در توان انان نیست  

عی محسوس بوده و عدم تغییرات بزرگ بھ علت نا آگاھی بر سیستم در سالھای گذشتھ ضعف روحیھ مطالبھ گری مددکاران اجتما

از دیدگاه علمی این . حاکم و یاعدم اطمینان حرفھ ای و یا خوش باوری بھ قولھای داده شده قھرمانان انتخاباتی راه بھ جایی نبرده اند

ھ ای بھ نحو عالی و برنامھ ریزی شده برخوردار پدیده قابل توجیھ میباشد چرا کھ مددکاری اجتماعی در ایران ھنوز از انسجام حرف

اگر مدد . و متاسفانھ با حس قدرت طلبی در عرصھ مددکاری اجتماعی در سطح کالن این انسجام بھ سختی شکل پذیر است. نیست

ر کھ حداقل با کاری دستخورد فراموشی نگردد حتما نھ تنھا در الویت قرار نگرفتھ بلکھ پست ھای مددکاری با تمام حرفھ ھای دیگ

. از حرفھ خود ما. شاید مطالبھ را از ھمین جا باید شروع کنیم. شروع میگردند جایگزین میگردد« م»حرف   

یکی از علت ھای اخالقی ضعف مطالبھ گری در . در کشتزار مددکاری باید جستجو شود» ضعف مطالبھ گری«اما ریشھ فرھنگ 



علل دیگر این ضعف  بیش از ھر چیز، . اور انان بھ درستکاری قدرتمندان میباشداین زمینھ مثبت گرایی حرفھ ای مددکاری و ب

کمبود اطالعات حرفھ ای مددکاری در مورد امور کشوری و عدم تداخل مدد کاری در سیاستگزاریھای کالن و نیز عدم توان ایجاد 

علوم مورد نیاز در . علمی با جھان مدد کاری میباشدتمام این امور بر اساس کمبود تبادالت . معادلھ در برنامھ ریزی دولت میباشد

. مداخلھ سیاسی باید در دانشگاه و امور آموزشی مددکاری اجتماعی مطالبھ گردد  

سازماندھی نیروھا و دانش حرفھ ای مددکاری , چیزی کھ اکنون راه گشای این وضعیت نابسامان مددکاری اجتماعی در ایران میباشد

ی مددکاران در سطوح خرد و کالن و راھیابی بھ علوم تخصصی مددکاری مدرن برای گفتمان در تصمیمات توانمند ساز, اجتماعی

مدد کار اجتماعی نو گرا نھ تنھا بھ توانمند سازی مدد جو واقف میباشد . سیاسی و شرکت در برنامھ ریزی و ھدفبندی کالن میباشد

مدد کاری نوگرا اگر این تغییر را امروز شروع نکند و این . ھمت گمارد بلکھ بھ توانمندی سازی حرفھ خود باید دل برانگیزد و

.  در جامعھ آتی جوابگوی نسل جدید مددکاری نخواھد شد, تخصص را از ان خود ننماید  

مددکاری از طرفی مرجعی برای ارائھ ی . امروزه، یکی از حرفھ ھای محّرکھ ی جوامع مدرن، مددکاری اجتماعی میباشد

انسجام جامعھ و از سوی دیگر حرفھ مددکاری تمرکز پر انرژی , حقوق شھروندان و عدالت اجتماعی, تحقق پیشرفت راھکارھای

برقراری تعادل و راه , از این رو، مددکاری اجتماعی سھم بزرگی را در تسریع چرخھ ی پیشرفت. یک حرفھ جوان در ایران میباشد

یکی از وظایفی کھ در این . تیبانی از اسیب دیدگان را بھ خود اختصاص داده استحل ھایی نوگرایانھ برای معضالت اجتماعی و پش

راستا برای حرفھ مددکاری اجتماعی و مددکاران متعھد بھ جامعھ تعریف می شود، احساس مسؤولیت نسبت بھ مسائل کشور و 

.پیگیری آن بھ وسیلھ ی مطالبھ از حاکمیت و برنامھ ریزان و قانون گزاران است  

. طرفی، یکی از آسیب ھای حرفھ مددکاری امروز، جانشین کردن ادارات و پستھای مدد کاری با حرفھ ھای مشابھ میباشداز 

مددکاری متعھد جامعھ . جانشین کردن حرفھ مددکاری بسان جانشین کردن یک روحانی در دفاتر عقد با یک راننده کامیون میباشد

ر پی ان شد کھ بھ مطالبھ گری تخصصی آغاز کرده و قصد و جرات دخالت در امور ایران با شناخت این آسیب ھای حرفھ ای، د

نو اندیشی و نوگرایی  خود اھداف جدید , مختلف کشوری کھ در آن، مسائل تخصصی مددکاری پی گیری میشود و با نواوری

. تر میگردندمددکاری اجتماعی را در عصر تبادالت مدرن دنبال کرده، و در مطالبھ حقوق اجتماعی فعال  

:پروسھ مطالبھ گری در مدد کاری اجتماعی از دید علم تخصصی مدد کاری اجتماعی بھ شرح زیر میباشد  

تشخیص معضالت و اسیبھای اجتماعی جاری موجود در حوزه ی تخصصی مددکاری. ١  

شنھاد طرح ھای سازنده و اجرایی در قبال پیگیری و پایش فعالیت ھای انجام گرفتھ و در حال انجام برای رفع اسیبھای اجتماعی و پی. ٢

معضالت و اسیبھای کشوری     

مطالبھ برنامھ ریزی شده از مسؤولین حاکم در قالب ھای مختلف مانند جلسات پرسش و پاسخ، مناظره ھا، فعالیت ھای رسانھ ای ترویجی  . ٣

ھمانند کارزار مدد کاری   

دانشگاھھا و موسسات علمی خارج از کشور و نقش بازتاب تحقیقات علمی در مراکز  مطالبھ حرفھ ای و علمی برای تبادل دانش از. ۴ 

اموزشی کشور  

مطالبھ حرفھ ای در نظارت و نقش کاربری مددکاری بر موسسات دولتی و غیر دولتی جھت  پیگیری رعایت حقوق شھروندان.۵  

نظور نظارت و تداخل در امور کشوریبھ م  NGOمطالبھ سازماندھی شده بھ پشتیبانی از دولت برای ایجاد . ۶  



 

:یک مدد کار از خود در این حرفھ پیوستھ میپرسد  

»حقوق نادیده گرفتھ شده«چھ چیزی باید مطالبھ شود    

»جامعھ حداکثر, قدرتمندان«از چھ کسی باید مطالبھ شود   

»جامعھ حداقل«برای چھ کسی باید مطالبھ شود    

  »!کاری اجتماعیحرفھ مدد«و چھ کسی مطالبھ گر است  

  

. بھ امید مطالبھ حقوق اجتماعی ایرانیان  

 

 

 


