مذدکاری اجتماعی معاصر  ،چالص َا ي راَکارَا
ثخص اَٚ
٘ٛیسٙذٌبٖ:
سّٕبٖ لبدسی -دوتش اِٟبْ ٔحٕذی

ٞش سبَ دس اسفٙذ ٔب ٜسٚص خٟب٘ی ٔذدوبسی اختٕبػی دس ثسیبسی اص وطٛسٞبی خٟبٖ ٌشأی داضتٔ ٝی ضٛد  ٚاص
تالش ٞبی ٔذدوبساٖ اختٕبػی دس ػشغٞٝبی ٔختّف تمذیش ث ٝػُٕ ٔیآیذ .ایٗ سٚص دس تبسیخ  ٚتمٛیٓ ٔذدوبسی
اختٕبػی اص إٞیت صیبدی ثشخٛسداس است صیشا و ٝضٕٗ ٘بٍٔزاسی آٖ ثب یىی اص ٔٙبسجت ٞب ٔ ٚطىالت فشاسٚی
خبٔؼ ٝی خٟب٘یٔ ،حّی ثشای ثحث ٌ ٚفتٍ ٛدس خػٛظ ٕٟٔتشیٗ چبِص ٞب ٍ٘ ٚشا٘ی ٞبی ٔذدوبساٖ اختٕبػی ٘یض
ٞستٌ .ش چ ٝسٚص ٔذدوبسی اختٕبػی دس ایشاٖ دس چٙیٗ سٚصی ٘یست ٞ ٚش سبَ دس سبِشٚص تِٛذ أبْ ػّی ( ع) ایٗ
سٚص ٌشأی داضتٔ ٝی ضٛد ٔ ٚشاسٕی ٘یض دس ثسیبسی اص ضٟشٞب  ٚسبصٔبٖ ٞب ثشٌضاس ٔی ٌشدد .دس ٞش غٛست ٚخٛد
سٚصی ثب ػٛٙاٖ ٔذدوبسی اختٕبػی خٛد ث ٝتٟٙبیی ٌٛیبی إٞیت ایٗ حشف ٚ ٝتبثیشات آٖ دس خٛأغ ثطشی است.
دس ایٗ ٔغّت ضٕٗ ثحث وٛتبٞی دس خػٛظ ٚضؼیت ٔحیظ صیست  ٚتبثیشاتی و ٝثش خٛأغ ا٘سب٘ی داسد ث ٝثشسسی
ثشخی اص ٕٟٔتشیٗ چبِص ٞبی حشف ٝی ٔذدوبسی اختٕبػی دس وطٛس دس چٙذ ثخص پشداختٔ ٝی ضٛد  ٚدس ٟ٘بیت
ساٞىبسٞبیی ثٙٔ ٝظٛس وبٞص چٙیٗ ٔطىالتی اسایٔ ٝی ٌشددٞ .ش چٙذ ؤ ٝطىالت  ٚچبِص ٞبی ایٗ حشفٔ ٝتؼذد
است .أب ث٘ ٝظش ٔی سسذ و ٝثشخی اص إٞیت ثیطتشی ثشخٛسداس ٔی ثبضٙذ و ٝث ٝا ٓٞآٟ٘ب پشداخت ٝخٛاٞذ ضذ.
روش ایٗ ٘ىت ٝالصْ است و ٝاص ٘ظش ٘ٛیسٙذٌبٖ٘ ،مذ سجت سضذ  ٚپٛیبیی ٔی ضٛد  ٚثب دسن غحیح اص س٘ٚذٞبی
ٔٛخٛد  ٚضٙبسبیی ٘مبط لٛت  ٚضؼف آٖ ٔی تٛاٖ ث ٝوبٞص ٔطىالت آٖ أیذ داضت .ثٕٞ ٝیٗ عشیك دس ٟ٘بیت
تالش ٔب ثش آٖ است و ٝدس ضٕٗ ثشسسی ثشخی اص ٕٟٔتشیٗ چبِص ٞبی حشف ٝی ٔذدوبسی اختٕبػی  ٚثیبٖ ٘مبط
لٛت ،دس ٟ٘بیت پیطٟٙبداتی ثٙٔ ٝظٛس استمبی فؼبِیت ٞبی حشف ٝی ٔذدوبسی اختٕبػی دس وطٛس اسایٌ ٝشدد.
أسبَ ٘یض ٔغبثك ثب سبَ لجُ ایٗ سٚص دس تمٛیٓ خٟب٘ی ثب ػٛٙاٖ استمبء پبیذاسی اختٕبػی ٔ ٚحیغی ٘بٍٔزاسی ضذٜ
است.إٞیت حفظ ٔٙبثغ ٔحیظ صیست ثش ٞیچ وسی پٛضیذ٘ ٜیست .صیشا ایٗ ٔٙبثغ ػٕذتبً تدذیذ٘بضذ٘ی ثٛد ٚ ٜیب ثٝ
دضٛاسی  ٚعی صٔبٖ عٛال٘ی تدذیذ ٔیپزیش٘ذ .أشٚص ٜثحشاٖ ٞبی صیست ٔحیغی خضئی اص ٕٟٔتشیٗ ٔطىالت ٚ
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ٍ٘شا٘ی ثسیبسی اص خٛأغ ا٘سب٘ی ضذ ٜاست صیشا ث ٝغٛست ٔستمیٓ ثش صیست ث ْٛا٘سبٖ ٞب دس ضٟشٞب  ٚسٚستبٞب تبثیش
ٔی ٌزاسد .ػال ٜٚثش ایٗ دس ع َٛتبسیخ ٘یض ٕٛٞاس ٜخ ًٙثش سش ٔٙبثغ عجیؼی اص خّٕ ٝآة یىی اص چبِص ٞب ٙٔ ٚبثغ
وطٕىص دس ثیٗ ثسیبسی اص دِٚت ٞب ثٛد ٜاست .أشٚص٘ ٜیض ث ٝدِیُ وٓ ضذٖ تذسیدی ٔٙبثغ عجیؼی اص عشفی ٚ
ٌستشش خٕؼیتٟٔ ،بخشت ،آِٛدٌی ٛٞا ٔ ٚحیظ صیست حیبت ا٘سب٘ی ثسیبسی اص وطٛسٞب اص خّٕ ٝوطٛس ٔب ثب
تٟذیذ  ٚثحشاٖ ثسیبس خذی ٔٛاخ ٝاست  .ث ٌٝ٘ٛ ٝای و ٝثسیبسی اص وبسضٙبسبٖ اص ٚلٛع خٞ ًٙبی ضٟشی ٚ
خطىسبِی لشیت اِٛلٛع دس وطٛس خجش ٔی دٙٞذ .خٛد ایٗ أش ٌٛیبی ػٕك خغشاتی است ؤ ٝتبسفب٘ٛٙٞ ٝص ثٝ
دسستی دسن ٘طذ ٜاست.
ث٘ ٝظش ٔی سسذ و ٓٞ ٝدس سغح والٖ وطٛس  ٚدس حٛص ٜی سیبستٍزاسی ٞبی اختٕبػی  ٓٞ ٚدس ػشغ ٝی ٔیب٘ی ٚ
خشد دس ثیٗ دستٍبٟٞب  ٚسبصٔبٖ ٕٞ ٚچٙیٗ ٔشدْ ،إٞیت ٍٟ٘ذاسی ،حفظ  ٚحشاست اص ٔٙبثغ صیست ٔحیغی ثٝ
دسستی دسن ٘طذ ٜاست  ٚایٗ ٔسئّ ٝػٕذتبً ٘بضی اص ٍ٘ب٘ ٜبدسست سیبستٍضاساٖ اختٕبػی ث ٝایٗ حٛص ٚ ٜػذْ
فش ًٙٞسبصی  ٚسفتبس ٔٙبست ثب ایٗ پذیذ ٜاست .ػّی سغٓ ضؼبسٞبی ٔتؼذدی ؤٕ ٝىٗ است دس حٛصٜی حفبظت اص
ٔٙبثغ عجیؼی ٔ ٚحیظ صیست داد ٜضٛد أب دس ػُٕ ٞش سبَ ضبٞذ تخشیت ثخص لبثُ تٛخٟی اص ٔٙبثغ عجیؼی ٘ظیش آة،
خ ،ٍُٙخبن  ٚصٔیٗ ٞبی وطبٚسصی ،دسختبٖ ،فضبی سجض  ٚخ ٍُٙدس وطٛس ٞستیٓ.
ٔذدوبساٖ اختٕبػی ٘یض ػّیسغٓ دس اختیبس داضتٗ سٚش ٞبی حشف ٝای ثٙٔ ٝظٛس ا٘دبْ ثش٘بٔ ٝسیضی  ٚالذأبتی دس
سغٛح ٔختّف خبٔؼٛٙٞ ،ٝص ث ٝغٛست سبصٔبٖ یبفت ٚ ٝثش٘بٔ ٝسیضی ضذ ٜدس ایٗ ػشغ ٝپبی ٟ٘ٙبد ٜا٘ذ  ٚاغٛالً ایٗ
ثخص دس ػشغ ٝی الذأبت ٔذدوبساٖ اختٕبػی تب حذ صیبدی ٔغفٔ َٛب٘ذ ٜاستٞ .ش چٙذ ثشخی اص فؼبالٖ ایٗ حشف،ٝ
دس لبِت پیٛست ٞبی فشٍٙٞی  ٚاختٕبػی ٔغبِجی سا ٍ٘بضت ٝا٘ذ أب ٛٙٞص سٙذ خبٔؼی دس ایٗ حٛص ٜتذٚیٗ ٍ٘شدیذٜ
و ٝضشٚسی است ث ٝایٗ ٔسئّ ٝی ٔ ٟٓتٛخ ٝضٛد.
ػال ٜٚثش ثحشاٖ ٔحیظ صیست ،حشف ٝی ٔذدوبسی اختٕبػی دس وطٛس دس حبَ حبضش ثب چبِص ٞبی ٔتؼذدی دسٌیش
است و ٝث٘ ٝظش ٔی سسذ آسیت ضٙبسی ایٗ حشف٘ ٚ ٝمذ ػّٕىشدٔ ،ی تٛا٘ذ دس وبٞص وژوبسوشدی ٞبی  ٚچبِص
ٞبی پیص سٚی آٖ ٔٛثش ٚالغ ضٛد .ثب ایٗ ٚخٛد ث ٝغٛست ٔختػش ٔی تٛاٖ ثشخی اص چبِص ٞبی و٘ٛٙی حشف ٝی
ٔذدوبسی اختٕبػی سا ث ٝضشح صیش ػٛٙاٖ ٕ٘ٛد.
چبِص ٞبی پیشأ ٖٛحشف ٝی ٔذدوبسی اختٕبػی سا دس وطٛس ٔی تٛاٖ دس یه تمسیٓ ثٙذی وّی ث ٝچبِص ٞبی
دس ٖٚحشف ٝای  ٚثش ٖٚحشف ٝای تمسیٓ ثٙذی ٕ٘ٛد .چبِص ٞبی ثش ٖٚحشف ٝای ث ٝآٖ دست ٝاص ٔطىالتی اعالق ٔی
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ضٛد و ٝدس خبسج اص حشف٘ ٚ ٝبضی اص تبثیشات ػٛأُ سیبسی ،التػبدی ،فشٍٙٞی  ٚاختٕبػی ثٛد ٚ ٜثش حشف ٝی
ٔذدوبسی اختٕبػی تحٕیُ ٔی ضٛد .ثش اسبس چبِص ٞبی ثش ٖٚحشف ٝای ،اصًالً وگاٌ ديلت َا تٍ ایه حرفٍ
َمراٌ تا تردیذ ،وًعی ضک ي گاَی تذ تیىی ثٛد ٜاست .چٙیٗ ٍ٘بٞی أشٚص٘ ٜیض تب حذی دس ساثغٞ ٝب ثب
ٔشاوض خیشیٛٙٞ ٝص ث ٝلٛت خٛد ثبلی است .ایٗ ٍ٘بٞ ٜش چٙذ غشفبً ث ٝحشفٝی ٔذدوبسی اختٕبػی ٘جٛد ٚ ٜاغٛالً دس
ثسیبس ی اص سضتٞ ٝبی ػّ ْٛا٘سب٘ی  ٚػّ ْٛاختٕبػی ٔغشح ثٛد ٜاست .حشف ٝی ٔذدوبسی اختٕبػی ٘یض اص ایٗ ٍ٘ب ٜثی
٘ػیت ٕ٘ب٘ذ ٜاستٕٞ .یٗ أش ثبػث ضذ و٘ ٝمص ٔذدوبساٖ اختٕبػی دس ثش٘بٔٞ ٝبی سفبٞی  ٚتٛسؼ ٝای ٘بدیذٜ
ٌشفت ٝضٛد  ٚتمشیجبً ٞیچ ٘مطی دس حٛصٞ ٜبی سیبستٍزاسی ٞبی اختٕبػی والٖ ٘ذاضت ٝثبضٙذ .دس حبِیىٔ ٝذدوبساٖ
اختٕبػی ٔیتٛا٘ٙذ ٔحٛس تٛسؼ ٝلشاس ٌشفت ٚ ٝثب تٛخ ٝث٘ ٝمص سبص٘ذ ٜی آٟ٘ب دس ثسیبسی اص صٔیٞٝٙب  ٚثب ثٟشٌ ٜیشی اص
سٚیىشدٞبی خبٔغ٘ ،ظیش فمشصدایی  ٚتٛسؼ ٝی سٚستبیی  ٚاختٕبػی الذأبت ٔٛثشی ا٘دبْ دٙٞذ.
اص دیٍش چبِص ٞبی ثیش٘ٚی پیشأٔ ٖٛذدوبساٖ اختٕبػی ث ٝتروامٍ َای رفاٌ اجتماعی دس وطٛس ثش ٔی ٌشدد وٝ
وٕتش ث ٝغٛست ٔٙسدٓ  ٚسبصٔبٖ یبفتٔ ٝغشح ثٛد ٜاست .سبصٔبٖ ٞبی ٔتِٛی ٘یض ثب ٔطىالت ثٙیبدی دس حٛص ٜی
سیبستٍضاسی  ٚثش٘بٔ ٝسیضی ٔٛاخ ٝا٘ذٙٔ .بثغ سشٔبی ٝای ٔحذٚد ٔ ٚطىالت ثیٗ ثخطی ٌستشد ٜاست .ویفیت
خذٔبت ث ٝالطبس ضؼیف خبٔؼ ٝپبییٗ ثٛد ٚ ٜثب ٔطىالت ػٕذ ٜای ٘ظیش فمش ،حبضی٘ ٝطیٙی ،اختالف عجمبتی ،وٕجٛد
ٔسىٗ ،آٔٛصش  ٚفسبد ٔٛاخ ٝایٓ .ػّی سغٓ تالش ٞبیی و ٝدس ایٗ ساثغ ٝغٛست ٌشفت ٝاست أب ث٘ ٝظش ٔی سسذ
و ٝثب تٛخ ٝث ٝاثؼبد ٔطىالت  ٚچٙذ ٚخٟی ثٛدٖ آٟ٘ب٘ ،بوبفی ٘ ٚبٔٙبست است .اغٛالً خبیٍبٔ ٜذدوبساٖ اختٕبػی ٘یض
دس ثش٘بٔٞ ٝبی سفبٞی تؼشیف ٔی ٌشدد .صیشا ثخطی اص ٘ظبْ اختٕبػی ثٙٔ ٝظٛس افضایص ویفیت  ٚخذٔبتی سسب٘ی دس
ػشغٞ ٝبی ٔختّف ٞستٙذ.
اص دیٍش ٔطىالت  ٚچبِص ٞبی ثیش٘ٚی دس ٘ظبْ ٔذدوبسی اختٕبػی ث ٝگستردگی ،چىذ تعذی ي پیچیذگی
مسائل ي آسیة َایی ٔی تٛاٖ اضبس ٜوشد ٜو ٝثسیبسی اص ٔتخػػبٖ ثب آٖ ٞب دسٌیش ٞستٙذٙٔ .بثغ حٕبیت
اختٕبػی  ٚخب٘ٛادٌی و ٝاثضاسوبس ٔذدوبساٖ اختٕبػی ثٙٔ ٝظٛس حٕبیت  ٚوٕه ث ٝآسیت دیذٌبٖ اختٕبػی  ٚافشاد
دس ٔؼشؼ آسیت ثٛد ،ٜا٘ذن است ٔ ٚطىالت ثیٗ ثخطی ٘یض ثسیبس خذی است .ث ٌٝ٘ٛ ٝای و ٝثسیبسی اص آسیت
ٞبی اختٕبػی تجذیُ ث ٝثیٕبسی ٔضٔٗ ٌشدیذ ٚ ٜوبٞص آسیت ٞبی ٘بضی اص آٟ٘ب ثسیبس دضٛاس است .ثسیبسی اص ایٗ
ٔطىالت ٘ظیش فمشٟٔ ،بخشت ،آٔٛصش ،ثٟذاضت  ٚدسٔبٖٔ ،طىالت ٔحیظ صیستی ،اختالفبت عجمب٘ی ،ثیىبسی ... ٚ
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سبختبس ی است ٔ ٚذدوبساٖ اختٕبػی دس ٔٛاخ ٝثب چٙیٗ ٔطىالتی  ٚث ٝدِیُ فمذاٖ پطتٛا٘ ٝاص وبسأذی چٙذا٘ی
ثشخٛسداس ٘یستٙذ.
ث ٝخض ٔطىالت یبد ضذ ،ٜچبِص ٞبی دیٍشی ٘یض دس اثؼبد فشٍٙٞی ،سیبسی ،التػبدی  ٚاختٕبػی ٚخٛد داسد و ٝدس
یبدداضت ٞبی ثؼذی ث ٝثشسسی آٟ٘ب خٛاٞیٓ پشداخت .أب ػال ٜٚثش ٔطىالت یبد ضذ ٜثیش٘ٚی یبد ضذ ٜؤ ٝذدوبساٖ
اختٕبػی ثب آٟ٘ب ٔٛاخٞ ٝستٙذ ،چبِص ٞبی دس ٖٚحشف ٝای ٘یض ٚخٛد داس٘ذ ؤ ٝذدوبساٖ ثب آٖ ٔٛاخ ٝا٘ذ  ٚدس صیش ثٝ
غٛست ٔختػش ث ٝثشخی اص آٟ٘ب اضبسٔ ٜی ضٛد.
یىی اص ٕٟٔتشیٗ چبِص ٞب دس دس ٖٚحشف ٝی مذدکاری اجتماعی ایه است کٍ ایه حرفٍ در ایران تٍ
سمت تجاری ضذن در حال حرکت استٕٛ٘ .د ثبسص تدبسی ضذٖ حشف ٝی ٔذدوبسی اختٕبػی ،وّیٙیه
ٞبی ٔذدوبسی اختٕبػی است و ٝث ٝدِیُ ٚیژٌی خػٛغی ثٛدٖ  ٚوست دسآٔذ ،دس ثشخی اص ٔٛاسد ث ٝسٕت سا٘تی
ضذٖ ،استفبد ٜاص ٔٙبثغ لذست ثشای وست دسآٔذ ثیطتش ،وبٞص ویفیت خذٔبت ،افضایص التذاس  ٚسٟیٓ ضذٖ دس ٔٙبفغ
التػبدی پیص سفت ٝا٘ذ .ایٗ أش تجؼبت خذی ٙٔ ٚفی ثب خٛد ثٕٞ ٝشا ٜداسد  ٚویفیت خذٔبت حشف ٝای سا ثسیبس تٙضَ
ٔی دٞذ  ٚفسبد سبصٔب٘ی سا دس ایٗ ٔشاوض افضایص خٛاٞذ داد .ث٘ ٝظش ٔی سسذ ؤ ٝیضاٖ ٘ضدیه ثٛدٖ  ٚدٚس ثٛدٖ ٞش
یه اص ایٗ وّیٙیه ٞب ثٙٔ ٝبثغ سشٔبی ،ٝلذست  ٚسا٘ت ،دس ٔیضاٖ دسأذصایی  ٚپبیذاسی آٟ٘ب تبثیش ٔستمیٓ داضت ٝثبضذ.
ثب ٌستشش ٔطىالت التػبدی دس وطٛس ،ایٗ ٔشاوض ٘یض ػٕذتبً ث ٝسٕت ٚسضىستٍی  ٚیب دِٚتی ضذٖ سٛق دادٔ ٜی
ض٘ٛذ .ثب تٛخ ٝثٞ ٝذف ثٙیبدی ایٗ ٔشاوض دس دسأذ صایی ،ث٘ ٝظش ٔی سسذ و ٝخذٔبت ٔذدوبسی اختٕبػی دس ایٗ
ٔشاوض ث ٝحذالُ سسیذ ٚ ٜخذٔبت سٚا٘طٙبسی ٔ ٚطبٚسٞ ٜبی فشدی  ٚخب٘ٛادٌی و ٝخٙج ٝدسآٔذصایی ثیطتشی داسد دس
اِٚیت ثٛد ٚ ٜث ٝحذاوثش ٕٔىٗ سسیذ ٜثبضذ.
اص دیٍش چبِص ٞبی حشف ٝی ٔذدوبسی اختٕبػی ث ٝحٛص ٜی آمًزش تاالخص يضعیت کاريرزی دا٘طدٛیبٖ
ثش ٔی ٌشدد .اٍ٘یض ٜی دا٘طدٛیبٖ ثشای وبسٚصی ػٕذتبً پبییٗ است  ٚخذی ٌشفتٕ٘ ٝی ضٛد  ٚضبٞذ ضىبف ثیٗ
آٔٛصش ٞبی اسای ٝضذ ٜدس دا٘طٍبٟٞب٘ ،یبصٞب ٔ ٚطىالت ٔٛخٛد دس سغح خبٔؼٞ ٝستیٓ .ث ٝایٗ تشتیت ث٘ ٝظش ٔی
سسذ و ٝچٙیٗ ضىبفی ثش ػّٕىشد ٔذدوبساٖ اختٕبػی دس حٛص ٜی ػُٕ  ٚدس ساثغ ٝثب ٌشٟٞٚبی ٞذف تبثیش ٔستمیٓ
داضت ٝثبضذ .ثٕٞ ٝیٗ دِیُ دس ٔٛاسد ٔتؼذدی ضبٞذ الذأبت حشف ٝای اص عشف ٔذدوبساٖ اختٕبػی فبسؽ اِتحػیُ
٘یستیٓ  ٚتفبٚت چٙذا٘ی دس ٘ٛع الذأبت  ٚحتی ضیٞ ٜٛبی ٌضاسش ٘ٛیسی آٟ٘ب ثب سبیش افشاد غیشحشف ٝای ٔطبٞذٜ
ٕ٘ی ضٛدِ .زا چٙیٗ ضىبفی ،ثی اٍ٘یضٌی دا٘طدٛیبٖ تبثیشات ٔٙفی ثش ػّٕىشد ٔذدوبساٖ اختٕبػی ٌزاضت ٝاست.
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اِجت ٝالصْ ث ٝروش است و ٝدس ٔٛسد ٚضؼیت وبسٚسصیٟب  ٚضىبف ثیٗ آٔٛصضٟبی آوبدٔیه ٚ ٚضؼیت خبٔؼ ،ٝدس
لبِت تالضٟبی دا٘طٍبٞی ثشای سبٔبٖ دادٖ ٚضؼیت وبسٚسصیٟب  ٚا٘ؼمبد تفب٘ ٓٞبٔٞ ٝب ثب سبصٔبٟ٘ب  ٚاسٌبٟ٘ب٘ ٚ ،یض
ثبصٍ٘شی دسٚس الذأبت اسصضٕٙذی دس حبَ ا٘دبْ است.
اص دیٍش چبِص ٞبیی و ٝدس حٛص ٜی الذأبت ٔذدوبساٖ اختٕبػی ٔطبٞذٔ ٜی ضٛد سازمان ویافتگی ي وًعی تی
وظمی ي آضفتگی دس الذأبت  ٚثش٘بٔٞ ٝبیی است و ٝدس ایٗ حشفٚ ٝخٛد داسد .ثسیبسی اص ٕٞبیص ٞب  ٚثش٘بٔٞ ٝبی
ٔٛخٛد اص اثشثخطی الصْ ثشخٛسداس ٘یستٙذٞ .ش چٙذ و ٝالذأبتی دس صٔی ٝٙثشٌضاسی ٘طست ٞب ،وٕپیٗ ٞب ٕٞ ٚبیص ٞب
ا٘دبْ ٔی ضٛد أب ٔیضاٖ خشٚخی ػّٕی  ٚتبثیشٌزاسی آٟ٘ب دس افضایص دا٘ص ٔذدوبساٖ اختٕبع ضؼیف ٌ ٚبٞبً ثذٖٚ
٘تید ٝاست .اثشیخطی الذأبت ٔذدوبساٖ اختٕبػی دس ػشغٞ ٝبی ٔختّف ث٘ ٝذست سٙدیذٔ ٜی ضٛدٚ .سٚد افشاد غیش
حشف ٝای ثٔ ٝذدوبسی اختٕبػی  ٚضؼف ٘ظبْ ٘ظبستی سجت ضذ ٜاست تب ثسیبسی اص ایٗ افشاد دس ٔٙبست ٔذدوبساٖ
اختٕبػی لشاس ثٍیش٘ذ .ثسیبسی اص ٔذدوبساٖ اختٕبػی دس سبصٔبٖ ٞبی سفبٞی ٘یض ػٕذتبً ٘مص حبضی ٝای داضت ٚ ٝاص
وٕتشیٗ لذست دس تػٕیٓ ٌیشی ٞب ثشخٛسداس٘ذ .اص عشفی أشٚصٔ ٜذدوبسی اختٕبػی یب فبلذ لذست ثٛد ٚ ٜیب دس
حبَ آغطت ٝضذٖ ث ٝساثغ ،ٝلذست ،الذأبت ٕ٘بیطی  ٚفؼبِیت ٞبی غیشتخػػی ٞستٙذ و ٝثیٓ ٔشي ایٗ حشف٘ ٝیض دس
آیٙذ ٜی ٘ ٝچٙذاٖ دٚس  ،ث ٝدٚس اص ا٘تظبس ٘خٛاٞذ ثٛد .اِجت ٝچٙیٗ س٘ٚذی ٔی تٛا٘ذ ٘بضی اص فشایٙذ وّی حبوٓ ثش
ثسیبسی اص سضتٞ ٝبی ػّ ْٛا٘سب٘ی ٘یض ثبضذ.
فردگرایی ي تقلیل گرا ضذن الذأبت  ٚفؼبِیت ٞبی حشف ٝی ٔذدوبسی اختٕبػی اص دیٍش چبِص ٞبی ٔٛخٛد
است .سٚیىشدٞبی ٔختّفی دس ایٗ حشفٚ ٝخٛد داسد  ٚدس ثسیبسی اص ٔٛاسد ثشای تحّیُ  ٚا٘دبْ الذأبت٘ ،یبصٔٙذ
ثش٘بٔٞ ٝبی خبٔغ  ٚسیستٕبتیه ٞستیٓ .أب ث٘ ٝظش ٔی سسذ و ٝأشٚص ٜوٕتش اص دیذٌبٟٞبی ٌشٞٚی  ٚخبٔؼ ٝای دس
الذأبت حشف ٝای استفبدٔ ٜی ضٛد  ٚالذأبت  ٚدیذٌبٟٞبی ٔٛخٛد وّیٙیىی ،تمّیُ ٌشایب٘ ٚ ٝیب فشدٌشایب٘ ٝاست ٚ
سبی ٝی پبسادایٓ ٞبیی ؤ ٝطىالت  ٚآسیت ٞبی اختٕبػی سا ٔتٛخ ٝػّٕىشد فشد ٕ٘ٛد ٚ ٜساٞىبس آٖ ٘یض ( ٘ ٝدس
اغالح سبختبسٞب) ثّى ٝدس آٔٛصش فشد خالغٕٛ٘ ٝد؛ ثش حشف ٝی ٔذدوبسی اختٕبػی دس حبَ عٙیٗ ا٘ذاصی است.
چٙیٗ أشی سا دس تحّیُ ٞب  ٚساٞىبسٞبی ثشخی اص اسبتیذ ٔ ٚذدوبساٖ اختٕبػی ٔی تٛاٖ یبفت .دِٚت ٞب ٘یض ػٕٔٛبً اص
سٚیىشدٞبی فشدٌشایب٘ ٝثیطتش حٕبیت ٔی ٕ٘بیٙذ تب سٚیىشدٞبیی و ٝخٙج ٝی ا٘تمبدی  ٚسبختبسی داضت ٝثبضذ .ثٕٞ ٝیٗ
دِیُ احتٕبالً عی سبَ ٞبی آتی ٔذدوبساٖ اختٕبػی ثیطتش ث ٝسٕت دیذٌبٟٞبی فشدٌشایی  ٚاغالح سفتبس فشد پیص
خٛاٙٞذ سفت تب ایٙى ٝاص سٚیىشدٞبی اختٕبع ٔحٛس استفبدٕ٘ ٜبیٙذ .چٙیٗ سٚیىشدی دس ٟ٘بیت تٕبیض الذأبت
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ٔذدوبساٖ اختٕبػی اص فؼبِیت ٞبی سٚا٘طٙبسبٖ ٔ ٚطبٚسیٗ سا دضٛاس خٛاٞذ سبخت  ٚدس ٘تید ٝفؼبِیت ٞبی ثٙیبدی
آٟ٘ب سا ثب چبِص خذی ٔٛاخ ٝخٛاٞذ سبخت.
یىی دیٍش اص چبِص ٞبی ٔذدوبسی اختٕبػی دس وطٛس تُرٌ گیری کمروگ از داوص مًجًد در سایر
حًزٌ َا ي یا حتی حًزٌ َای وسدیک تٍ ایه حرفٍ است .اغٛالً دس ٔذدوبسی اختٕبػی اص ثسیبسی اص
دا٘ص ٞب ٘ظیش سٚا٘طٙبسیٔ ،طبٚس ،ٜخبٔؼ ٝضٙبسی ،استجبعبت ،خٕؼیت ضٙبسیٔ ،شدْ ضٙبسی  ... ٚتب حذٚد ثسیبسی ثٝ
خٛثی استفبدٕ٘ ٜی وٙیٓ  ٚدس ثش٘بٔٞ ٝبی دسسی وٕتش ث ٝایٗ سضتٞ ٝب پشداختٔ ٚ ٝذدوبساٖ اختٕبػی ٘یض وٕتش ٘سجت
ثٔ ٝغبِؼ ٝی آٟ٘ب ٌشایص ٘طبٖ ٔی دٙٞذٕٞ .یٗ ٔٛضٛع ثبػث ٔی ضٛد تب ٔذدوبساٖ اختٕبػی دس دا٘ص ٘ظشی دچبس
ٔطىالتی ضذ ٚ ٜدس ثش٘بٔٞ ٝبی حشف ٝای ٘یض وٕتش اص ایٗ تخػع ٞب استفبدٕ٘ ٜبیٙذ .حتی دس دس ٖٚحشف ٝی
ٔذدوبسی اختٕبػی ٘یض ضبٞذ ٌفتٍٛی دس ٖٚحشف ٝای ٘یستیٓ ٔ ٚذدوبساٖ  ٚدا٘طٍبٟٞبیی و ٝسضت ٝی ٔذدوبسی
اختٕبػی داس٘ذ دس ثشخی اص ٔٛاسد اص  ٓٞثیٍب٘ ٝا٘ذ .دس حبِیى ٝیىی اص ٚیژٌی ٞبی ٔذدوبساٖ اختٕبػی ثٟشٙٔ ٜذی اص
تخػع ٞبی ٔطبث ٝدس خٟت وٕه ثٌ ٝشٟٞٚبی ٞذف است.
ػّی سغٓ لذٔت  06سبِ ٝی حشف ٝی ٔذدوبسی اختٕبػی دس ایشاٖ ،أب ث٘ ٝظش ٔی سسذ و ٝدس ٔمبیس ٝثب ثسیبسی اص
وطٛسٞب ،ایه حرفٍ در کطًرمان جًان است .متًن ترجمٍ ضذٌ وًیه در مذدکاری اجتماعی
يفًر وذارد ي مىاتع مکتًب ویس در ایه حرفٍ تسیار اوذک است .ػٕذ ٜی وتبة ٞبی ٔفیذ ٔٛخٛد ٘یض
وتبة ٞبیی ٞستٙذ و ٝتشخٌٕ ٝشدیذ ٜا٘ذٞ .ش چٙذ و ٝاضىبالت خذی ٘یض دس تشخٕ ٝی ایٗ ٔتٚ ٖٛخٛد داسد .ضبیستٝ
است وتبة ٞبی تبِیفی دس ٔسیش استمبی ٔحتٛای ویفی لشاس ٌیش٘ذ  ٚاص وپی ثشداسی  ٚثٟشٌ ٜیشی ثیص اص حذ اص
وتبة ٞبی پیطیٗ فبغٌّ ٝشفت ٚ ٝث ٝتِٛیذ ایذٞ ٜبی  ٚحذالُ عجم ٝثٙذیٟبی ثذیغ ثپشداص٘ذ  .ث ٝایٗ تشتیت ػّی سغٓ
ایٙى ٝاخیشا اص سٛی ثشخی ٔذدوبساٖ اختٕبػی فشٞیخت ،ٝتالضٟبیی ٞشچٙذ ا٘ذن ثشای ٚسٚد لذستٕٙذ ث ٝحٛص ٜتبِیف
غٛست ٌشفت ٝاست ،أب ث٘ ٝظش ٔی سسذ و ٝدس ثخص ٔٙبثغ ٔىتٛة ٔ ٚستٙذسبصی الذأبت حشف ٝای ٕٞ ٚچٙیٗ
خذٔبت حشف ٝای تب سسیذٖ ثٚ ٝضؼیت ٔغّٛة ٔسیش عٛال٘ی دس پیص داسیٓ.
یکی دیگر از چالص َای مذدکاری اجتماعی ایه است کٍ راتطٍ ی ایه حرفٍ تا دیه مطخص
ویست ي حذيد ي مرزَای آن چىذان ريضه ومی تاضذٕٞ .یٗ ٔسئّ ٝچبِص ٞبی ػٕذ ٜای سا ثٚ ٝخٛد
آٚسد ٚ ٜثبػث وح فٕٟی ٞبیی اص حشف ٝی ٔذدوبسی اختٕبػی  ٚتطبث ٝایٗ حشف ٝثب آٔٛصٞ ٜبی دیٙی ٕ٘ٛد ٜاستٞ .ش
چٙذ ٔذدوبساٖ اختٕبػی ضٕٗ احتشاْ ثب ثبٚسٞب  ٚاػتمبدات دیٙی ٌشٟٞٚبی ٞذف دس ٔٛاسد ثسیبسی ٘یض ٕٔىٗ است
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اص آٔٛصٞ ٜبی دیٙی ثشای ا٘تمبَ ٔفبٞیٓ  ٚوٕه ثٌ ٝشٟٞٚبی ٞذف ٕٞ ٚچٙیٗ خزة ٔٙبثغ حٕبیتی استفبدٕ٘ ٜبیٙذ.
أب ٕ٘ی تٛاٖ ػٛٙاٖ ٕ٘ٛد ؤ ٝذدوبسی اختٕبػی حبغُ دیٗ است .ثّىٔ ٝذدوبسی اختٕبػی یه پذیذ ٜی وبٔالً
ٔذسٖ ٔحسٛة ٔی ضٛد  ٚحبغُ تحٛالت التػبدی  ٚدِٚت ٞبی سفبٔ ٜذسٖ است.
ثب ٚخٛد ٔطىالت یبد ضذ ٜأیذ ث ٝوبٞص  ٚسفغ آٟ٘ب احتٕبالً دس وٛتبٔ ٜذت أىبٖ پزیش ٘خٛاٞذ ثٛد .پیچیذٌی ایٗ
ٔطىالت ثب تٛٙع سالیك ثشخی اص اسبتیذ ٔ ٚذیشاٖ ٔذدوبسی اختٕبػی پی٘ٛذ خٛسد ٜاست  ٚث٘ ٝظش ٔی سسذ و ٝسفغ ٚ
وبٞص آٟ٘ب ٘یبصٔٙذ تغییشات اسبسی دس حٛص ٜی سیبست ٌزاسی ٞبی اختٕبػی  ٚسفبٞی ٕٞ ٚچٙیٗ ٘ظبْ وبسأذ
ٔذدوبسی اختٕبػی ثبضذ.
الصْ ث ٝروش است وٕ٘ ٝی تٛاٖ اص الذأبت ثشخی اص ٔذدوبساٖ اختٕبػی دس ساثغ ٝث ٝص٘بٖ سٛء ٔػشف وٙٙذٛٔ ٜاد،
وٛدوبٖ وبس  ٚخیبثبٖ ٘ ... ٚبدیذٌ ٜشفت ٞ ٚذف اص ٍ٘بسش ایٗ یبدداضت ٘یض ثشسسی چبِص ٞب ٔ ٚطىالت ثٙیبدیٙی
است و ٝدس ث٘ ٝظش ٘ٛیسٙذٌبٖ دس ایٗ حشفٚ ٝخٛد داسد .ثشسسی ثیطتش ٞش یه اص ٔطىالت یبد ضذ٘ ٜیبصٔٙذ ثحث ٚ
ٌفتٍ ٛخٛاٞذ ثٛد و ٝدس یبدداضت ٞبی آتی ثب تفػیُ ثیطتشی ث ٝثشسسی آٟ٘ب خٛاٞیٓ پشداخت .ث٘ ٝظش ٔی سسذ وٝ
وبٞص ٔطىالت ثیش ٖٚحشف ٚ ٝدس ٖٚحشف٘ ٝیبصٔٙذ الذأبت اسبسی  ٓٞدس سغح والٖ  ٚدس حٛصٞ ٜبی سیبست
ٌضاسی ٞبی اختٕبػی  ٚسفبٞی  ٚالذأبت اسبسی دس دس ٖٚحشف ٝی ٔذدوبسی اختٕبػی  ٚثب تبسیس ٘ظبْ حشف ٝای
ٔی ثبضیٓ.

ا٘تطبس یبفت ٝدس ٔدٕٛػ ٝسسب٘ٞ ٝبی تخػػی ٔذدوبسی اختٕبػی ایشا٘یبٖ
www.iraniansocialworkers.ir
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