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n 193/چهارم فصل  
  رانیا یاجتماع يمددکار نظام سازمان تیموضوع با یاجتماع ددکارانم مقاالت وها  ادداشتی مجموعه
  195  ................. ................................ ................................   یاجتماع رییتغ و توسعه شگامانیپ ؛یاجتماع مددکاران

  198  ........... ................................ ................................ ................................ ................................ ................................   يقادر سلمان
  198  ................ ................................ ................................ ................................ ................................ ................................   یرباط مونا
  199  .............. ................................ ................................   رانیا یاسالم يجمهور یاجتماع يمددکار یمل سازمان

  200  .. ................................ ................................ ................................ ................................ ................................   یمقدس محمدرضا
  201  ............... ................................   امدهایپ و منافع ؛یاجتماع يمددکار نظام سازمان بیتصو ضرورت نییتب

  206  ............ ................................ ................................ ................................ ................................ ................................   يریچ محمد
  209  ..................... ................................   رانیا یاجتماع يمددکار نظام سازمان بیتصو ضرورت عدم ای ضرورت

  216  ........... ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ یصادق صابره
  217  ........................... یاجتماع يمددکار نظام سازمان بیتصو | بهایآس مقدم خط در یاجتماع مددکاران
  219  ............... ................................ ................................ ................................ ................................ ................................   یداراب آزاد
  221  .... ................................   باشد؟ چگونه یاجتماع يمددکار نظام سازمان بیتصو جهت الزم يبسترساز

  222  ......... ................................ ................................ ................................ ................................ ................................   جبارزاده احمد
  223  .................. ................................   نظام سازمان تا انییفرمانفرما از نگاه؛ کی در رانیا یاجتماع يمددکار

  225  .. ................................ ................................ ................................ ................................ ................................   محمد شاه یمرتض
  227  .................... ................................   اراتیاخت و تهایفعال ها،یژگیو اهداف، ؛یاجتماع يمددکار نظام سازمان

  229  ............................ ................................ ................................ ................................ ................................   پرست يدیمج سجاد
  231  ....... ................................ ................................   کشور در یاجتماع يمددکار نظام سازمان لیتشک ضرورت

  234  .. ................................ ................................ ................................ ................................ ................................   عهیپورشر یطالبعل
  235  ................... ................................   دانشجو کی نگاه از یاجتماع يمددکار نظام سازمان بیتصو ضرورت
  236  ............ ................................ ................................ ................................ ................................ ................................   یمحب نهیسک

  239  ...... ................................ ................................ ................................ ................................   !؟ینظام یب ای يمند نظام
  240  ................. ................................ ................................ ................................ ................................ ................................   يببر رضا

  241  ....................... ................................   رانیا یاجتماع يمددکار نظام سازمان تا یروانشناس نظام سازمان از
  244  ............ ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ يمهدو هزهر

  245  ..........................   حرفه يبرا امناي  هانیآش افتنی سامان انتظار چشم ران،یا یاجتماع يمددکار جامعه
  248  ................ ................................ ................................ ................................ ................................ ................................   یملک کژال

  249  ........ ................................   یاجتماع مددکاران جامعه مشترك مطالبه ؛یاجتماع يمددکار نظام سازمان
  250  ............. ................................ ................................ ................................ ................................ ................................   یعباس میمر

  251  ........................ ................................ ................................ فردا.. امروز.. روزید ران؛یا یاجتماع يمددکار امنظ
  252  .............. ................................ ................................ ................................ ................................ ................................   یفتائ يمهر
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n 253/پنجم فصل  
  مختلف يدر حوزه ها یت منتخب مددکاران اجتماعو مقاال ادداشتهای

  255  ............. ................................ ................................   یاجتماع يمددکار در ها مدل وها  هینظر کردها،یرو انواع
  256  .......... ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ يجعفر فاطمه

  257  ........................   یاجتماع يمددکار در مدل و هینظر کرد،یرو نیادیبن مفهوم سه به پرداختن ضرورت
  258  .......... ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ يجعفر فاطمه

  259  .......... ................................ ................................   یاجتماع يمددکار پژوهش در مفقوده حلقه :یپژوه اقدام
  261  ............ ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ یواعظ يکبر

  263  .................... ................................   یاجتماع يمددکار کردیرو بر دیتأک با ؛یمل تیامن و یاجتماع هیسرما
  266  ............................ ................................ ................................ ................................ ................................   پرست يدیمج سجاد

  267  ............................ ................................ ................................   یاجتماع يمددکار حرفه نقش و دمانس يماریب
273  ............................ ................................ ................................ ................................ ................................   پرست يدیمج ادسج  
  275  ................... ................................   کنند؟ می عمل چگونه طالق استرس با برخورد در یاجتماع مددکاران
  277  ................. ................................ ................................ ................................ ................................ ................................   يببر رضا

  279  .......................... ................................ ................................   د؟یتهد ای فرصت ؛یاجتماع يمددکارهاي  کینیل
  281  ............. ................................ ................................ ................................ ................................ ................................   یعباس میمر
  283  ....................... ................................ يشهروند حقوق با رابطه رد یاجتماع مددکاران نقش ؛يشهروند حقوق

  286  ........... ................................ ................................ ................................ ................................ ................................   ینیعابد میمر
  287  .. ................................   ایزوفرنیاسک مارانیب به کمک يبرا یاجتماع يمددکار نامه نظام وجود ضرورت
  290  ....... ................................ ................................ ................................ ................................ ................................   پوش اهیس میمر
  291  ........... ................................ ................................ ................................   دزیا شیافزا دز؛یا مارانیب یاجتماع اَنگ

  295  . ................................ ................................   دزیا گسترش بر آن راتیتأث و دزیا مارانیب یماعاجت انگ اما و
  296  .................. ................................ ................................ ................................   شناس جامعه و یاجتماع مددکار يصدر هما
  296  .. ................................ ................................ ................................ ................................   یاجتماع مددکار کتا،ی یطلسچ جواد

  297  ...................... ................................ ................................   درمان و یینها حل راه شه؛یش يماریب شه؛یش بحران
  302  ......... ................................ ................................ ................................ ................................ ................................   جبارزاده احمد
  302  ... ................................ ................................ ................................ ................................ ................................   کتای یطلسچ جواد

  303  ................. ................................ ................................   یاجتماع مددکاران یقانون تیحما ازمندین معلقه، زنان
  307  ............... ................................ ................................ ................................ ................................ ................................   يصدر هما
  307  ... ................................ ................................ ................................ ................................ ................................   کتای یطلسچ جواد
  309  ............. ................................   کند می دیتهد را آنان که ییبهایآس و معلقه زنان مبحث به توجه ضرورت
  311  .......... ................................ ................................ ................................ ................................ ................................   يمهدو رایسم

  313  ........ ................................ ................................ ................................ ................................   ما جامعه و يپدر بحران
  317  ............... ................................ ................................ ................................ ................................ ................................   يصدر هما
  317  ... ................................ ................................ ................................ ................................ ................................   کتای یطلسچ جواد
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  319  ................................ ................................   یاجتماعهاي  بیآس با مقابله پروسه مفقوده حلقه ؛یشناس سبب
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  مقدمه
  

واهی؛ چه عزیز است آنکس که الهی ضعیفان را پناهی ؛ قاصدان را بر سر راهی ؛ مومنان را گ
  تو خواهی! 

الهـی توانـائی ده    الهی هر که ترا شناسد ؛ کار او باریک و هر که ترا نشناسد ؛ راه او تاریـک . 
الهی بر عجز خود آگـاهم و بـر بیچـارگی خـود      که در راه نیفتیم و بینائی ده که در چاه نیفتیم .

  گواهم ؛ خواست خواست توست ؛ من چه خواهم 
 ."  خواجه عبداهللا انصاري " .

  
خداوند را سپاس که فرصتی دیگر فراهم گردید تا با یاري او و همکاري دوستان و همکـاران  

رسـانی   هـاي پایگـاه اطـالع    عزیز به نگارش سومین مجموعه از مجموعه مقاالت و یادداشـت 
ق گردآوري مددکاران اجتماعی ایران همت گماردیم که در نهایت در قالب کتابی با عنوان فو

  و منتشر گردید. 
ي اجتماعی به وقوع پیوست که  اي در کشور و در حوزه در طی یک سال اخیر مسائل عمده

تواند بسترساز  هاي موثري به منظور پیشگیري در سطوح مختلف اجرا نگردد، می چنانچه برنامه
ـ  ها و حوادث دیگري باشد که کنترل آن دشوار و نیازمند زمان و هزینـه  آسیب اي زیـادي  ه

هاي کودکان، خانواده و زنان شاهد اتفاقات ناگواري بودیم  خواهد بود. به عنوان مثال در حوزه
هـاي   هـاي متعـددي را در شـبکه    دار نمود. به صورتی که واکنش که وجدان جمعی را خدشه

اجتماعی و در سطح ملی ایجاد کرد و در این کتاب به انعکـاس بخشـی از ایـن موضـوعات     
هاي اجتماعی شـکل گرفتـه    یم.  از  طرف دیگر اقداماتی در خصوص کاهش آسیبا پرداخته

است که ناشی از ایجاد حساسیت در بین مقامات و مسئولین بوده که امید است منجر به اتخـاذ  
پیشگیري، درمان و توانمندسازي آسـیب دیـدگان اجتمـاعی باشـیم.     ي  هتدابیر عملی در حوز
اي (مدظلـه   بر معظم انقالب اسالمی حضرت آیت اهللا خامنـه هاي مکرر ره تأکیدات و پیگیري
هـاي   هاي جامع و اقدامات موثر به منظـور پیشـگیري و کنتـرل آسـیب     عالی) بر ارائه برنامه

ترین سطوح تصمیم سازي، گواهی بر وجود حساسـیت و   اجتماعی و تشکیل جلسات در عالی
ي ششم توسعه بـر کـاهش    تی که در برنامهباشد. با توجه به این امر و تاکیدا نگرانی ایشان می
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ي خـدمات   ي روزهـاي بهتـرین در ارائـه    تواند نوید دهنده هاي اجتماعی شده است، می آسیب
  هاي جامع باشد.  پذیر، در معرض آسیب و تدوین برنامه رسانی به اقشار آسیب

ن و صـاحب  در همین راستا و با توجه به تغییر و تحوالت یک سال اخیر، اساتید، کارشناسا
هاي اجتماعی، اقـدام بـه    ي مددکاري اجتماعی به عنوان پیشگامان مقابله با آسیب نظران رشته

رسانی مددکاران اجتماعی نمودند. اهمیت ایـن   هایی در پایگاه اطالع انتشار مقاالت و یادداشت
عینی و  یادداشت و مقاالت از بعد کاربردي آن بوده است که متناسب با شرایط جامعه و تحلیل

حوزه  5باشد.  لذا کتاب حاضر در  ي راهکارهاي عملیاتی می هاي اجتماعی و ارایه واقعی آسیب
  به شرح ذیل دسته بندي گردید: 

ي یادداشت و مقاالت مددکاران اجتماعی در خصـوص توانمندسـازي    در فصل اول به ارایه
هـا و مقـاالت    داشـت زنان سرپرست خانواده پرداخته شده است. فصل دوم بـه مجموعـه یاد  

مددکاران اجتماعی اختصاص یافته که به مناسبت ماه و روز جهانی مددکاري اجتماعی منتشر 
گري اجتماعی و در فصل چهارم نیز به موضـوع   گردیده است. در فصل سوم به موضوع مطالبه

هاي ایجاد آن پرداخته شده است. در نهایـت فصـل    نظام مددکاري اجتماعی ایران و ضرورت
ها و مقاالت مددکاران اجتماعی در موضوعات مختلـف   نجم کتاب نیز به منتخبی از یادداشتپ

ي حاضر گامی عملی در ارتقاي آگاهی و  اجتماعی اختصاص یافته است. امید است که مجموعه
هـاي   هاي کاربردي به منظور ارتقاء سالمت اجتماعی و کاهش آسـیب  ي مطالب و برنامه ارایه

  جامعه باشد.اجتماعی در سطح 
وبسـایت  هـاي   بعنـوان یکـی از زیـر شـاخه     پایگاه اطالع رسانی مـددکاران اجتمـاعی ایـران   

، اولین و تنها پایگاه تخصصی اینترنتی مددکاري اجتماعی ایران اسـت  مددکاران اجتماعی ایرانیـان 
یـن  شـود. ا  که آثار و محتویات آن به صورت سالیانه و در قالب کتاب به صورت جامع منتشر می

گـذاران   ریـزان وسیاسـت   هاي مختلف اجتماعی اعـم از برنامـه   کتاب براي دست اندرکاران حوزه
اجتماعی مددکاران اجتماعی، روانشناسان، جامعه شناسان و سایر متخصصـین مـوثر خواهـد بـود.     

توانند انتقادات و پیشنهادات خود را در خصوص این کتاب از طریـق نشـانی    می خوانندگان محترم
 با ما در میان بگذارند.   karzar@iraniansocialworkers.irلکترونیکی پست ا

  جواد طلسچی یکتا

  دبیر کمیته اجرایی و مدیر وبسایت مددکاران اجتماعی ایرانیان

mailto:karzar@iraniansocialworkers.ir


 

  فصل اول

مجموعه یادداشتهاي مقاالت مددکاران 
اجتماعی با موضوعیت توانمندسازي 

  زنان سرپرست خانواده
 





 

  

  نمندي در مددکاري اجتماعیرویکرد مبتنی بر توا
 

 

جـاي  کند که به  اقدامی را پیشنهاد می ،مددکاران اجتماعی به "ها توانمندي رویکرد مبتنی بر"
و ظرفیتهاي بـالقوه افـراد    ها توانمندي تمرکز روي مشکالت و آسیبها بیشتر روي نقاط قوت،

  کند. تأکید می
تماعی در کار با افـراد آسـیب دیـده    کند که مددکاران اج می در واقع این رویکرد تاکید

وگروههاي هدف به جاي تمرکز روي مشکالت ونقاط ضعف آنها بیشترین تاکیـد خـود را   
  هاي بالقوه افراد قرار بدهند  و ظرفیت ها ،تواناییبرشناسایی  نقاط مثبت

هـاي   و پتانسـیل  ها تواناییچرا که فرد در هر شرایط و وضعیتی که قرار داشته باشد داراي 
 توان در راستاي حل مشکل فعلی می هست  که در صورت شناسایی و بلفعل کردن آناي  هلقواب

  وي اقدامات موثري را انجام داد.سازي  و توانمند
 

 اي  هایجاد ارتباط موثر وحرف

  شناسایی نقاط قوت 
  ارزیابی نقاط قوت

  به کارگیري نقاط قوت در مداخالت مددکاري اجتماعی
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 :عبارتند از "ها توانمندي رویکرد مبتنی بر"اصول هفتگانه 

ي بسیاري داشته و ظرفیت آن را دارند که بیاموزند، رشد کنند و تغییر ها تواناییافراد  - 1
 کنند؛

  هاي مراجعان است؛ تمرکز مداخالت روي نقاط قوت و رویاها و آرمان - 2
  جامعه و محیط اجتماعی فرد سرشار از منابع است؛ - 3
  کند؛ راجع همکاري میارائه دهنده خدمت با م - 4
  گیري مراجع است؛ مبناي مداخالت بر اصل خود تصمیم - 5
  یک تعهد در این رویکرد نسبت به توانمندسازي افراد وجود دارد؛ - 6
مشکالت، بیش از آنکه به نواقص و کمبودهاي درون افراد، سـازمانها یـا سـاختارها     - 7

یا ساختارها در نظر گرفتـه  مربوط باشند، به عنوان نتیجه تعامالت بین افراد، سازمانها، 
  .شوند می

ي بسیاري داشته و ظرفیت آن را دارند که بیاموزند، رشـد  ها تواناییافراد  .1
 کنند و تغییر کنند

همه افراد از یـک توانـایی   «این است که  ها توانمندي یک فرض اساسی در رویکرد مبتنی بر
یت تغییر یافتن، انـرژي زنـدگی،   به عنوان نیروي زندگی، ظرفتواند  که میذاتی برخوردارنـد  

و آن یک شکل قوي از معرفت معنویت، پتانسیل احیا کنندگی، و قدرت شفا، یا ... قلمداد شود 
. این قدرت همچنین به "تواند تغییرات فردي و اجتماعی را هدایت کند و شناخت است که می

 ».گیرند تغییر به خدمت میاین توانایی ذاتی را براي یادگیري، رشد و "که افراد  آن است معنی

هـاي   مخزن بسیار عظیمی از انرژیها، منابع و قابلیت"ها  سالیبی معتقد است که افراد و گروه
فردي، اجتماعی، و معنوي دارند که اغلب دست نخورده و درك  جسمی، عاطفی، شناختی، بین

عی مراجعـه  . افرادي که مشکالتی دارند و براي طلب کمک به مددکاران اجتمـا "نشده است
یی دارند که به آنها این ها توانمندي ها و اغلب قابلیتکنند، خود فراتر از آن مشکل هستند و  می
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  رو یک زندگی عادي را ادامه دهند.  هاي موجود پیش دهد که در مواجهه با چالش امکان را می

  
راجعـه  . افرادي که مشکالتی دارند و براي طلب کمک به مددکاران اجتماعی جوانـان م "
یی دارند که به آنها این ها توانمندي ها و کنند، خود فراتر از آن مشکل هستند و اغلب قابلیت می

 رو یک زندگی عادي را ادامه دهند.  هاي موجود پیش دهد که در مواجهه با چالش امکان را می

    کند: سالیبی آن را اینگونه توصیف می
انگیـزي خـوب    شوند، اغلب به طرز شگفت ه میافراد در مقابله با مشکالتی که با آن مواج

  شناسند. می کنند و منابعی را در دسترس آنهاست به خوبی عمل می
ها، آرزوها، امیدها، مهارتها، و سایر افراد دیگر تا این لحظـه بـه زنـدگی ادامـه      افراد با ایده

است که ما بایـد  و این تمام آن چیزي   - که مسلماً بدون درد و رنج هم نبوده است –اند  داده
  بدانیم و در رابطه کمکی اهمیت آن را درك کنیم.

 تواند حاصل شود که شـما بـا امیـال و آرزوهـا، درك و احسـاس، و      تغییر تنها زمانی می
  ي مراجعان همکاري دوطرفه داشته و قویاً به آنها اعتقاد داشته باشید.ها توانمندي

 

 اجعان استتمرکز مداخالت روي نقاط قوت و رویاهاي مر .2
انـد،   ها تمرکز کرده به کرات ارائه دهندگان خدمات بر مشکالت، کمبودها و آسیب •
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رویکرد است.  "تقویت مشکل و تضعیف فرد"که گرابر و نیک معتقدند این به معنی 
کند که مراجعان، در صورتی کـه روي نقـاط    مبتنی بر توانمندي اینگونه استدالل می

هایشـان بـراي تغییـر     شوند که از قابلیت تهییج میقوت آنها تمرکز شود تحریک و 
  . استفاده کنند

به معناي آن نیست که نگرانیهـا و مشـکالت    ها توانمندي تمرکز روي نقاط قوت و •
 شود، اما تمرکز اصلی مداخله روي آنها نخواهد بود. افراد کنار گذاشته می

ي دستیابی به منـابع تـالش   اند، برا هایی را برداشته گام" مطابق نظر سالیبی، مراجعان: •
انـد،   کار کـرده  اند. ما الزم است بدانیم آنها تا حاال چه اند و از عهده آن برآمده کرده

اند، انجام آن کار به آنها چه آموخته است، در انجام آن چـه   چگونه آن را انجام داده
نابعی اند، و در تالش آنها براي فائق آمدن بر مشکل چه م کس یا کسانی درگیر بوده

  ."(داخلی یا خارجی) در دسترس بوده است
تهیـه  بـه جـاي    "کیستارت معتقد است که مداخله زمانی بهتر عمل خواهد کرد که  •

، یک تشخیص یا برداشتی نسبت بـه ویژگیهـاي   لیست و سیاهه از کمبودها و موانع
 منحصر به فرد، مهارتها، عالیق، امیدها و آرزوهاي هر مراجعی وجود داشته باشد

، یک تشخیص یا برداشتی نسبت بـه  تهیه لیست و سیاهه از کمبودها و موانعبه جاي  •
ویژگیهاي منحصر به فرد، مهارتها، عالیق، امیدها و آرزوهاي هر مراجعی وجود داشته 

 .باشد

  است منابع از سرشار فرد اجتماعی ومحیط جامعه .3
 منابع شود، تلقی مسموم حتی یا و آمیز، خصومت زا، آسیب جامعه و اجتماعی محیط که هنگامی
 فضـایی  چنـین   این در گرفته صورت مداخالت و شوند می انگاشته نادیده اغلب بالقوه کمکی
 مملو مکانی" صورت به را اجتماعی محیط توانمندي بر رویکردمبتنی. بمانند عقیم است ممکن

 ارائـه  بـراي  چیزي که هستند موسساتی و افراد همواره آن در که "بیند می امکانات و منابع از
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 منـابع  همـدلی،  و کمـک  دانـش،  قبیل از دارند؛ نیاز آن به ناامیدانه دیگران که چیزي دارند،
 مان از مکانی یک ساده، خیلی یا و حقیقی،

کنـد.   محیط اجتماعی، نه فقط به مددجویان بلکه به همه افراد جامعه منابع مهمی را ارائه مـی 
هایی را در اختیار افراد قرار دهند؛ از  توانند حمایت ند که میها و موسسات هست وسیعی از گروه

از اینـرو،  جمله، خانواده، دوستان، همکاران، کلیسا، گروههـاي ورزشـی، و بازاریـان محلـی.     
کند به جـاي تکیـه    اي را تشویق می رویکرد مبتنی بر توانمندي ارائه دهندگان خدمات حرفه

هاي قابل دسترس در یـک جامعـه    به دنبال حمایتهاي خدمات تخصصی و رفاهی  بر سازمان
 .محلی باشند

 محلی و امکانات و ظرفیتهاي محلی عتاکید روي سرمایه اجتماعی و مناب

  کند می همکاري مراجع با خدمت دهنده یهارا .4
 ارائـه  بـراي  کـه  کند می استدالل اینگونه سالیبی و هستند خود وضعیت کارشناسان مراجعان،
 آن بواسطه که برتري جایگاه داشتن، را اي حرفه فرد یا کارشناس نقش صرفاً خدمت، دهندگان
 رویکـرد  بنابراین. کند نمی فراهم آنها براي را کنند شناسایی و درك را مراجع يها توانمندي

  . کند می تمرکز مراجع و اجتماعی مددکار بین مشارکت و همکاري روي توانمندي بر مبتنی
  :مراجعان با کار شرو که است معتقد سالیبی
 تواضـع  یک کارشناس، اي حرفه سازي آسان و توضیح با که است بستان - بده فرآیند یک

 و مشارکت آرزوي نیز و برابرگرایانه، تعامل و تبادل یک برقراري کننده، کمک فرد در بجا
 شود می شروع خودشان موضوع در مراجعان شدن سهیم به میل
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  است مراجع گیري تصمیم خود اصل بر مداخالت مبناي .5
 بـه  را جهـان  مـورد  در خود کلی نگرش و دیدگاه که اند آماده همیشه خدمت دهندگان ارائه

  .. کنند تحمیل مراجعانشان
 در مراجـع  اظهارات: بدهد قرار قضاوت مقام در را خود خدمت دهنده ارائه که نیست نیازي

 و شـده  واقـع  پـذیرش  مـورد  ریا بی و خالصانه ابراز یک عنوان به رویاهایش و آرزوها مورد
 که آنجا از. شد خواهد مراجع يها توانایی مورد در شکاکانه قضاوت جایگزین تأیید و پذیرش
 اعضـاي  از یکی باید بنابراین، شود، می گرفته نظر در خود وضعیت کارشناس عنوان به مراجع
  .  باشد نیز مداخله چگونگی و جهت، شکل، مورد در  کننده تعیین
  :کنندکه می استدالل اینگونه همکارانش و ویک خصوص، این در

 کـه  بگویند توانند نمی اند، دیده تعلیم نیز شکل بهترین به که اي حرفه افراد از دسته آن حتی
 اجتمـاعی  مـددکاري  در قضاوت عدم نگرش. است چگونه فرد یک براي زندگی نوع بهترین
 در. کننـد  قضـاوت  تواننـد  نمـی  اساساً بلکه ید،نبا تنها نه اجتماعی مددکاران که کند می حکم

 آنهـا  به) اجتماعی مددکاري ارکان عنوان به( اجتماعی مددکار باالي مهارت و دانش عوض،
  .کند می تجربه را زندگی آن که است کسی با - کیست با گیري تصمیم که گوید می

 

  
 یک تعهد در این رویکرد نسبت به توانمندسازي افراد وجود دارد .6

گیـري مراجـع همـراه اسـت.،      توانمندسازي با یک رویکرد مشارکت محور و خود تصـمیم 
ها براي  کند: ظرفیت مترقی و رو به پیشرفت افراد و گروه توانمندسازي را اینگونه تعریف می

 شان. در دست گرفتن کنترل بیشتر روي زندگی و سرنوشت
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تـر و قابـل    حسـاس موثـق  شـود کـه ا   به مراجعان و دریافت کنندگان خدمات کمک می
تواننـد   خواهند انجام دهند، و چه کاري مـی  اعتمادتري از اینکه آنها که هستند، چه کاري می

  انجام دهند، داشته باشند. 
  

  
 

مشکالت، بیش از آنکه به نواقص و کمبودهاي درون افراد، سازمانها یـا   .7
سـازمانها، یـا    ساختارها مربوط باشند، به عنوان نتیجه تعامالت بـین افـراد،  

 شوند ساختارها در نظر گرفته می
از منظر رویکرد مبتنی بر توانمندي، مشکالت بیشتر نتیجه تعامل بین افراد، سازمانها و ساختارها 

دهند و همچنین نقاط  هستند. تمرکز روي اینکه چگونه این تعامالت وضعیت افراد را شکل می
  سازد.   نش قربانیان مشکل را ممکن میکنند، اجتناب از سرز قوت آنها را تقویت می

ي مددکاري اجتماعی کـه تمرکزشـان روي مشـکل و کمبودهـا و     ها مدل در آن دسته از
ماند: فرد یعنی مشکل. بر طبق نظـر کـوهن،    شناسی است، مشکل در درون فرد باقی می آسیب

نند تا تبیـین  این رویکردها بیشتر تمایل دارند که روي تبیین فردي مشکالت انسانی تمرکز ک
اجتماعی آن. از منظر رویکرد مبتنی بر توانمندي، مشکالت بیشتر نتیجه تعامـل بـین    - محیطی

افراد، سازمانها و ساختارها هستند. تمرکز روي اینکه چگونه این تعـامالت وضـعیت افـراد را    
مشکل کنند، اجتناب از سرزنش قربانیان  دهند و همچنین نقاط قوت آنها را تقویت می شکل می
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 .سازد را ممکن می

  دکتر آزاد دارابی
 دکتري مددکاري اجتماعی

 



 

  

نقش آموزش مددکاري اجتماعی؛ ابزاري درخدمت توانمندسازي 
 زنان سرپرست خانوار

 

 

  مقدمه
آسیب پذیر اجتماعی هستند که با مشکالت و موانع هاي  زنان سرپرست خانوار از جمله گروه
ین موقعیت و جایگاه اجتماعی در بخش قابـل تـوجهی از   زیادي مواجهند. قرار گرفتن در چن

شود. ضمن آن که بعضا خود به  می اجتماعی نیزهاي  زمینه ساز گسترش سایر آسیبها  حالت
در تعیـین  اي  هعنوان یک مساله اجتماعی نیز مطرح است. در میان اقشار جامعه، زنان نقش ویژ

ه براي ایفاي نقش نیازمند ایـن هسـتند کـه    کنند. از آن جا ک می سالمت اجتماعی جامعه ایفا
خودشان نیز به عنوان گروهی از جامعه از سالمت اجتماعی برخوردار باشند تا بتوانند در تعیین 
سالمت اجتماعی ایفاي نقش نمایند. از آن جا که این گروه هدف براي دست یابی به سالمت 

شود کـه   می ال اساسی در گزارش مطرحباشند لذا این سو سازي می شان نیازمند توانمند اجتماعی
توانند چنین  می توانمندسازي چیست و مددکاران اجتماعی بر اساس کدام یک از نقش هایشان

 گروه هدفی را در رسیدن به توانمندسازي یاري نمایند؟

  تعاریف
 تعاریف مختلفی ارائه شده است که در اینجا چنـد مـورد بـه اختصـار اشـاره     سازي  از توانمند
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  .رددگ می
هایی است که بـر   گیري معنی تشویق افراد براي مشارکت بیشتر در تصمیم  توانمندسازي به

هاي خوبی را بیآفرینند  فعالیت آنها مؤثر است؛ یعنی فضایی براي افراد فراهم شود تا بتوانند ایده
سـت.  عمل تبدیل کنند. توانمندسازي، عنصر حیاتی کسب و کار در دنیاي نوین ا  و آنها را به

اي  هاغلب کشورها براي رسیدن به توسـعه، توانمندسـازي را بهتـرین روش دانسـته انـد. عـد      
کنند که در آن افراد و گروههـا بـر مسـائل و     می توانمندسازي را به عنوان فرآیندي تعریف

توان گفت هـدف در توانمندسـازي زنـان     می مشکالتی که دارند کنترل داشته باشند. بنابراین
هاي  ر کمک به آنها تا در مشکالتی که دارند غلبه نمایند و بتوانند بر سایر چنبهسرپرست خانوا

  .زندگی شان کنترل داشته باشند تا از این طریق احساس ارزشمندي به آنان دست دهد

 الزمه رسیدن به چنین آگاهی در زنان سرپرسـت خـانوار تغییـر در نگـرش    
 گیرد؟ می گرش چگونه صورتآید که تغییر ن می باشد. اما این سوال پیش می

هاي  مختلفی هستند که به نظر نگارنده یکی از مهمترین نقشهاي  مدکاران اجتماعی داراي نقش
باشد. زیرا این نقش جزو ذاتی مددکاري اجتماعی  می مددکاري اجتماعی، نقش آموزش دهنده

ر مـددکاري  کـا  تـرین  به عنوان اصـلی ها  شود. اما در برخی از شرایط و موقعیت می محسوب
گردد. از آن جا که یکی از رویکردهاي مهـم آمـوزش در مـددکاري     می اجتماعی محسوب

 اجتماعی نشراطالعات، آگاهسازي جامعه هدف در چگونگی مقابلـه بـا مشـکالت و مسـائل    
کند تـا آنـان    می باشد بنابراین زمانی که مددکار اجتماعی با زنان سرپرست خانوار کمک می

کنند و  می ی پیدا کنند، یا آنها را به شرکت در گروههاي مختلف تشویقنسبت به خود، آگاه
کننـد.   مـی  دهند به عنوان نقش آموزش دهنده ایفاي وظیفه می سوقها  آنان را به ایجاد تعاونی

توانـد در   نمـی  اگر یک مددکار اجتماعی نتواند نقش آموزش دهنده را به خـوبی ایفـا نمایـد   
و هدف اولیـه   ترین ، پایهترین انوار موثر واقع شود. زیرا بدیهیزنان سرپرست خسازي  توانمند

تواننـد وارد   می توانمندسازي در همین تغییر نگرش نهفته است. پس از این پایه اولیه است که
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فرآیند توانمندسازي شوند و دست به اقدام مشترك، مبادله و حمایت متقابل با دیگران، اقـدام  
  . جدید را داشته باشندهاي  در زمینه عملی و کسب مهارت

  بحث و نتیجه گیري
 خواهیم در حوزه توانمندسازي زنان سرپرست خانوار عمل نماییم یعنی این که می در واقع وقتی

خواهیم نگرش آنان را نسبت به زندگی تغییر دهیم که بتوانند خودشان مسوولیت زندگی را  می
ترل نمایند که این جز با نقـش آمـوزش   برعهده گرفته و بتوانند مشکالت زندگی شان را کن

نمایـد   می دهنده میسر نخواهد بود. زیرا این نقش نه تنها به تغییر نگرش در ابتداي فرآیند عمل
گردد و در نهایت به ایجاد  می بلکه منجر به تغییر رفتار و توجه برنقاط مثبت و رفع نقاط ضعف

و انطباق با شرایط ها  ن و ارتقاء مهارتامکانات شغلی، آگاهی به وظایف و مسوولیت ها، تأمی
مددکاري اجتماعی غافـل  هاي  توان از سایر نقش نمی جدید منجر خواهد شد. البته ناگفته نماند

ماند اما در جهت توانمندسازي زنان سرپرست خانوار که در مددکاري اجتماعی هم به عنـوان  
از تأثیر نقش آموزش دهنـده  توان  نمی شود و هم به عنوان یک روش کاري، می هدف مطرح

 . مددکاري اجتماعی چشم پوشی کرد

زنـان سرپرسـت   سـازي   به عبارتی دیگر تاثیر نقش آموزش مـددکاري اجتمـاعی در توانمنـد   
  :توان به صورت زیر مشاهده کرد می خانوار را

   تغییرنگرش/ تغییردر سـبک زنـدگی/    دریافت اطالعات/  آموزش/   زنان سرپرست خانوار/
د در سطح زندگی/ قدرت حل برخی از مسائل/ احساس توانمندي نسبت به گذشته احساس رش
 … روانی، اجتماعی، اقتصادي وهاي  در حوزه

  مجید حسینی
  مددکار اجتماعی
  از سري مقاالت و یادداشتهاي توانمندسازي زنان سرپرست خانواده





 

  

 زنان سرپرست خانوار در محدودیت چگونه زندگی را مدیریت
 کنند؟ می

 

  زنان سرپرست خانوار در جامعه ایرانهاي  متنی در بیان محدودیت
جنسیتی بوده و هستند. مردساالري به دلیل هاي  زنان در تمام اعصار درگیر مسائل و محدودیت

ماهیت خود همیشه زنان را از متن زندگی اجتماعی به حاشیه رانده است. بهره کشی از زنان بی 
شرایط اجتماعی و اقتصادي جوامع و با توجه به ویژگیهـاي  سرپرست و خود سرپرست بدلیل 

مختلف رواج داشته است. با این حال در دوران معاصر و بـا پیـدایش   هاي  این جوامع به شکل
مکاتب مختلف اجتماعی و توجه به لزوم رسیدگی سازمان یافته به امور این زنان همواره مورد 

مختلف دولتی که متولی رسیدگی به امور این هاي  بوده است که پیدایش سازمانها  توجه دولت
  . قشر هستند گواه خوبی بر این ادعا است

هنوز حجم زیادي از این ها  و سمنها  صورت گرفته توسط دولتهاي  علی رغم تمام فعالیت
بسیار زیادي در جوامع و خصوصاً جامعه ایران روبرو هسـتند و علـت   هاي  گروه با محدودیت
به روایت برخی پژوهشگران، گذار ایران از حالت جامعه سنتی به جامعـه   عمده این مشکالت
را به عنوان سرپرسـت خـانوار بشناسـد.    ” زن“که هنوز نتوانسته است اي  هصنعتی است. جامع

آورد و  می که در آن، هنوز فقر به دنبال خود معضالت و مسائل بسیار زیاد اجتماعیاي  هجامع
متولی و یا شناسایی شده، زیـر خـط   هاي  اجعه کننده به سازمانعمده زنان سرپرست خانوار مر
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فقر هستند و در وهله اول در تهیه عناصر اصلی زندگی اجتماعی با مشـکل روبـر و هسـتند.    
چگونه ما میخواهیم زن خود سرپرستی را در فرآیند توانمندسازي مشارکت دهیم در حالی که 

شود؟ در حالی که خود ما  نمی شخصی حمایتهنوز سرپناهی ندارد؟ در حالی که توسط هیچ 
توانیم داشته باشـیم و در حالیکـه وي    نمی مددکاران در ساعات غیر اداري هیچ حمایتی از وي

حاضر است براي تأمین حداقلهاي زندگی خود و خانواده اش هر کاري انجام دهد و باز هم بـا  
  . تواند در این راه موفق باشد نمی این وجود

گردد. به عدم  می ت هایی که زنان با آن روبرو هستند به شکل سنتی جامعه برعمده محدودی
توانایی درك جامعه از زن بعنوان سرپرست خانواده، از وجود مفاسد اجتماعی و اقتصـادي در  
بطن جامعه که ناگزیر تمام اقشار را درگیر خود کرده اسـت. بـه کـم کـاري مسـئولین در      

متولی که تمام برنامه ریزیهاي صـورت گرفتـه را در یـک     مختلف و نبود سازمانهاي  دوره
بزرگ و اصلی جامعه مانند خـانواده، آمـوزش و   هاي  جهت هماهنگ کند. به کم کاري نهاد

و نیروهاي انتظامی. رنجی که این زنان از نبود قـانون جـامع حمایـت از    ها  پرورش و دانشگاه
کنند. کم  می ه زندانیان در زندان آن را تحملکشند بسیار بیشتر از رنجی ک می خانواده زندانیان

کاري نهادهاي ارائه دهنده خدمات روان شناسی و مشاوره در مراحل انتخـاب همسـر و عـدم    
جوان در آستانه ها  و رها کردن میلیونها  و دانشگاهها  حضور ایشان در مراکزي مانند دبیرستان

نتی و از سوي دیگر تمایل به توسـعه و  که از یک سو هنجارهاي جامعه ساي  هازدواج در جامع
شـود و   می جدیدهاي  آورد، باعث تضعیف بنیان خانواده می تشابه به جامعه جهانی به آن فشار

نتیجه آن چیزي جز باال رفتن آمار طـالق بطـور فزاینـده و سـنگینتر شـدن بـار مسـئولیت        
  . متولی نیستهاي  سازمان

تصویب شده در ادوار مختلف زنگ خطري را به  هاي مسکوت ماندن امور اجتماعی در قانون
صدا درآورده که موجب توجه ویژه به امور زنان سرپرست خانواردر برنامه ششم توسعه شـده  

جامع توانمندسازي زنـان  هاي  جامعه براي قبول و پذیرش برنامههاي  است ولی آیا زیر ساخت
د مشکلی از این قشر را حـل  توان نمی سرپرست خانوار آماده شده است؟ صرف تصویب قانون
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دارد که شامل تمام اقشار جامعه شود. باید اعتماد بـه  اي  هریشهاي  کند و این امر نیاز به برنامه
نفس در زنان از دوران ابتدایی تحصیل باال رود تا در صورت بروز مشـکل در سـنین بـاالتر    

ی و شهرهاي کوچک و ارائـه  توانایی مقابله با آن را داشته باشند. توجه خاص به زنان روستای
توانـد در صـورت بـروز     می خدماتی متناسب با فرهنگ و آداب و رسوم هر منطقههاي  بسته

ایشان ضمن باال بردن آستانه تحمل و توانایی مدیریت بحران در آن ها، هاي  مشکل در خانواده
 تا حدود زیادي از افزایش زنان سرپرسـت خـانوار جلـوگیري کنـد. آموزشـهاي تخصصـی      

و مراکز آموزشی است ها  مددکاران و مدیران این حوزه بار سنگینی است که به دوش دانشگاه
و اطالع رسانی به جامعـه را  سازي  و وظیفه سنگین دیگر بر عهده رسانه هاست که وظیفه آگاه

بر عهده دارند و هم زمان وظیفه مقابله با خرده فرهنگهایی که تجرد، فحشا و سـایر معضـالت   
دهند بر عهده دارند. برنامه ریزیهاي متناسب بامعضالت جدید و  می با جامعه ما را رواجناهمگن 
مجـازي و  هـاي   نوظهور مانند ازدواج سفید، باال رفتن سن ازدواج، گسترش رسـانه هاي  آسیب

هـا   اجتماعی و لزوم آموزش نحوه صحیح استفاده از آنهاي  فراگیر شدن اینترنت، ظهور شبکه
مختلف را طلب میکند که باید در برنامه ریزیهاي کالن مورد توجـه  هاي  هاد، هماهنگی ن…و

 . مسئولین قرار بگیرد

  محمد چیري
  )مددکار اجتماعی کمیته امداد امام خمینی (ره
 از سري مقاالت و یادداشتهاي توانمندسازي زنان سرپرست خانواده





 

  

  شوند می وقتی زنان، سرپرست خانوار
  

 

شود که حتی خود زنـان سرپرسـت    می نقش سرپرستی گاه چنان زیاد تعارض نقش مادري و
  . شود که اکنون مسئول اداره خانوار هستند نمی خانوار هم باورشان

کند خودش را از این نقش کنار بکشـد. سـعی    می وقتی به او میگوییم مدیر خانواده هستی سعی
، پدر، مادر و اقوام در یک سـو و  میکند مسئولیت را به دوش شخص دیگري بیندازد. خانواده سابق

سازمانهاي حمایتگر در سوي دیگر. بنظر میرسد تمایل زنان به استفاده از خـدمات سـازمانها بیشـتر    
صـورت را بـا   “از تمایل ایشان به طرح مشکل در محیطهاي خانوادگی و دوستان است. شاید همان 

  .  فتن مسئولیتاست و یا شاید هم ترس از بر عهده گر” سیلی سرخ نگه داشتن
در هر دو صورت وظیفه جامعه است که به کمک زنان سرپرست خانوار بیاید. در وهله اول 

  . با صحیح اجتماعی کردن افراد و در وهله بعد با ایجاد و بهره برداري از سازمانهاي حمایتگر
خانواده  بهر حال اتفاق افتاده و هم اکنون زن، سرپرست خانوار است. بهرحال ناگزیر از اداره

است و بهرحال تغییر بزرگی در وضعیت نقش او در خانواده رخ داده که هم مسئولیت دارد و 
  . هم محدودیت. هم توقعات خاص خود را دارد و هم انتظارات مخصوص به خود

حمایتگر در ارتباط هاي  با سازماناي  هاخیر زنان سرپرستی که به گونهاي  خوشبختانه در سال
انگیزشی خوبی در راستاي توانمندي درگیر شده اند که موجب آشـنایی  هاي  نامهبوده اند با بر

هرچه بیشتر ایشان با هویت جدید خود در اجتماع شده است. با این وجود هنوز تا توانمندسازي 
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زنان سرپرست به گونه شایسته فاصله بسیار زیادي داریم و همین امر لـزوم هـم افزایـی بـین     
خاص این مجموعه را بسیار حائز هاي  به این مقوله و برنامه ریزيها  دولتسازمانها، توجه ویژه 
  . اهمیت کرده است

رابطه میان این زنان قبل و بعد از سرپرست شدنشان با جامعه بسیار متفاوت است. زمینه یابی 
هاي  و ارائه نسخه متناسب با مشکل کار اصلی مددکاران در ارتباط با ایشان است. پیگیري طرح

یشنهادي، ارائه مشاوره فکري به زنان، حمایتهاي اقتصادي و اجتماعی از آنها و فراهم کـردن  پ
بستر و زیرساختهاي بازگشت ایشان به زندگی عادي بصـورت صـحیح، همـه و همـه بـراي      
مددکاران تعریف شده و هر مددکار سعی در بکارگیري آنها، متناسب بـا وضـعیت عمـومی    

  . داردسازي  فرد در فرایند توانمند و شرایط ویژه هرها  خانوار
تقویت بنیان خانواده با برنامه ریزي از پایه، آموزش والدین دانـش آمـوزان، اسـتقرار مـددکار     

پیشـگیرانه در  هاي  پایش خانواده ها، اجراي برنامههاي  متخصص در مدارس و ادرات، اجراي برنامه
عی در بـدو ظهـور، توانمنـد کـردن     اجتمـا هـاي   پر خطر و آسیب زا و کنترل آسیبهاي  مکان

  .  مردم استسازي  مسئولین از نظر اجتماعی و روانی و شاید مهمترین نقش جامعه، آگاه
استفاده از ظرفیتهاي عظیم جامعه سنتی که هنجارهـایی ماننـد رسـیدگی بـه امـور ایتـام،       

آن سـایه  بـر   …نگاهداشت بی سرپرستان و مستمندان، همیاري در اداره امور زندگی زنان و 
سنگینی دارد و همچنین ظرفیتهاي اجتماعی و اقتصادي ریـش سـفیدان محلـه، کارکردهـاي     
اجتماعی مساجد و نقش قوي مذهب در فرهنگ سنتی، وجود درصد بسیار زیادي خانواده سنتی 

مدرن توانمندسازي هاي  اجراي برنامههاي  تواند زمینه می در جامعه و اموري از این قبیل به خوبی
علمی در این زمینه را فراهم کند که نیاز به تخصـص مـددکارن و   هاي  سرپرست و مدل زنان

  . آموزشهاي فراگیر در این زمینه دارد
  محمد چیري
  )مددکار اجتماعی کمیته امداد امام خمینی (ره
  از سري مقاالت و یادداشتهاي توانمندسازي زنان سرپرست خانواده



 

  

راجعین به سازمانهاي خدمات توانمندسازي چه جایگاهی در ذهن م
 اجتماعی دارد؟

  
 نقدي بر عملکرد مددکاران در فرایند توانمندسازي

تـوان مـددجو یـا مراجعـه کننـده را در فرآینـد        مـی  همیشه براي ما سوال است که چگونه
توانمندسازي مشارکت داد. در واقع همیشه ما به دنبال گرفتن نتیجه عملکرد خودمان هستیم که 

  . یجه آن بازتوانی یا توانمندي مددجو استنهایت نت
هـاي   رسد یکی ازجدیدترین و جذابترین گفتمـان  می بدون توجه به ماهیت توانمندي بنظر

مطرح شده در مددکاري اجتماعی همین توانمندسازي مددجویان اسـت ولـی بـا ایـن وجـود      
ـ    د توجیـه هسـتند.   هیچگاه به این فکر نکرده ایم که خود مددکاران در این فرایند تـا چـه ح

بیننـد و   می متأسفانه اکثر مددکاران در آغاز برخورد با مددجو فقط خود مشکل عنوان شده را
هیچگاه به بستر و زیرساختهایی که باعث بوجود آمدن آسیب شده است و مددجو را مجبور به 

  .کنند نمی مراجعه کرده است توجه چندانی
کند مطمئناً یک شبه تصمیم به طـالق نگرفتـه    می مددجویی که پس از طالق به ما مراجعه

آن را باید در طول دوران زندگی مشترك و یا حتی قبل از آن و در هنگام هاي  است و ریشه
انتخاب همسر، جستجو کرد. ما باید بدانیم که مددجو در چه بسـتري رشـد کـرده و شـرایط     

ي از چـه تیـپ شخصـیتی    اجتماعی شدن و جامعه پذیري وي چگونه بوده است. باید بدانیم و
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مخصوص حل مسأله مربوط به همان تیپ شخصیتی را در مورد او هاي  برخوردار است و روش
توانند از یک بسته خدماتی پیشنهادي  نمی به کار گیریم. مسلماً هیچ دو نفري در شرایط یکسان

تمـام  جهت توانمندي استفاده کنند و روشهاي عمدتاً تکراري اجرا شده توسـط مـا در مـورد    
  . دهد نمی مراجعان نتیجه یکسانی

روانـی شخصـیت   هاي  در واقع حل مسأله باید براي مددجو در وهله نخست با توجه به جنبه
پرداخت. تا زمانی که بسـتر   …اجتماعی، اقتصادي و هاي  وي صورت گیرد و سپس به جنبه

جهت کنترل و از بین  ذهنی مددجو براي فرایند توانمندسازي آماده نباشد تمام تالشهاي ما در
  . بردن آسیب بی نتیجه خواهد بود

غیر مرتبط با علـوم یاورانـه در ایـن حرفـه     هاي  این مشکل در میان مددکارانی که با رشته
هـاي   شود. این مددکاران عمدتاً به دستورالعمل می مشغول به فعالیت هستند متأسفانه بیشتر دیده

خـدماتی را بـه   هـاي   کنند بسته می در همان قالب سعیکنند و  می تکیهها  ابالغی و آیین نامه
مددجو و مراجعان ارائه دهند و در اکثر موارد به اصول فنی مددکاري اجتماعی آشنا نبـوده و  

  . انجامد می عمده فعالیت آنها فقط به جریان هدر رفت منابع مالی، انسانی و سازمانی
عان جهت پذیرش و مشارکت فرایند ذهنی مددجویان و مراجسازي  نقش مددکارن در آماده

توانمندسازي و بازتوانی بسیار تعیین کننده است. عمـده مـددکاران در ایـن زمینـه نیـاز بـه       
آموزشهاي تخصصی و مطالعات گسترده دارند. نقش سازمانها در آموزش مـددکاران فعـال در   

هم است و قبل از این حوزه و ایجاد انگیزه در مددکاران جهت انجام مددکاري تخصصی بسیار م
و مراکز آموزش عالی در پرورش نیروهاي متخصص و با انگیـزه بـاال و   ها  آن نقش دانشگاه

 . ارائه دهنده خدمات مددکاري بسیار حائز اهمیت استهاي  تزریق ایشان به مجموعه

  محمد چیري
  )مددکار اجتماعی کمیته امداد امام خمینی (ره 

 ندسازي زنان سرپرست خانوادهاز سري مقاالت و یادداشتهاي توانم



 

  

  تعیین اولویت خطاي استراتژیک است

 
یکپارچه و منسجم است که اجزاي آن همبسته و همپوشـان هسـتند.   اي  هسالمت خانواده ساز

توصیه و تأکید بر همزمانی، هماهنگی و یکپارچگی حمایتها و مداخالت است. بـه ویـژه در   
یار حایز اهمیـت اسـت کـه بـا مثلـت (زن،      خصوص زنان سرپرست خانوار این موضوع بس

که حداقل میتواند تداعی کننده تربیـت، عاطفـه، مـدیریت،    . سرپرست، خانوار) مواجه هستیم
  .سالمت و اقتصاد باشد

به نوعی برهم زدن تعـادل و بـد از بـدتر    ها  توجه افراطی و یک جانبه به هرکدام از مولفه
هر آسیب . طبعاً داراي پیامدهاي ناخوشایند استکردن اوضاع و احواالت مددجو خواهد بود و 

بر اساس روند طبیعی خود و بر اساس منطق تاب آوري راه التیام و بهبودي را پیش اي  هو صدم
امـا هشـدار کـه آسـیب     . رو دارد و فقط کافی است اندکی هم مراقبت و مرهم از راه برسـد 

  .وا قدمی برنداریمدیدگان خود منشاء آسیب خواهند بود اگر به امداد و مدا

توصیه یا تأکید بر یک برمولفه خاص در حوزه زنان سرپرست خانوار بدون 
نیازسنجی دقیق و توجه به بافتار و ساختار مخاطبان، چیزي شبیه آب در هاون 

  .کوبیدن است
  .و آنچه را تداعی میکند داستان فیلی در تاریکی است

بر مهارتهاي زندگی، دیگري بـر هیجانـات و   من بر اقتصاد خانوار تأکید میکنم، نفر بعدي 
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این جریـان کماکـان    …و خود ناتوان انگاري و اي  هنگرش مثبت و آن دیگر بر سقف شیش
  .ادامه دارد

  .بیایید یک قدم به عقب برگردیم، ما در حال تولید (زن سرپرست خانوار) هستیم
این روند شتاب بیشـتري   افزایش آمار طالق، اعتیاد و تصادفات رانندگی گواهی میدهند که

 .هم بخود گرفته است

 .دقیقاً به همین شکل و از سوي دیگر در حال تولید (کارتن خواب) هم هستیم

حاال بیایید بر سر لفظ جمع آوري یا ساماندهی، اقتدارافزایی یا توانمندسازي، جدل آکادمیک 
 .بر پا کنیم

اجه خواهیم شد کالم روشن و کارآمد مواي  هآنجا که نمیدانیم در آینده با چه آسیب و صدم
 .تقویت تاب آوري است

توسعه تاب آوري اجازه نمیدهد شرایط بد، نتیجه بد رقم بزند، قطعیتی در این مسأله وجـود  
ندارد که هر جا شرایط بد بود نتیجه هم بد باشد. چه بسیار نتایج درخشـان کـه در شـرایط نـا     

 .مساعد و پر تنش بدست آمده است

ی دیگر از مباحث در حوزه توانمندسازي زنان سرپرست خانوار مسأله سـازمان یـا   و اما یک
  .سازمانهاي متولی است

 :دو نگرش عمده در این عرصه شکل گرفته و قابل اشاره است
الف) قدرت موجب تمرکز است و بهتر است یک سازمان بطور مشخص و شفاف مأمور و 

 .متولی مختص این امر باشد

انهاي متولی سبب هم افزایی و رقابتی کردن فضاي خدمت اسـت و چـه   ب) تنوع در سازم
 .در همه سازمانهاي دولتی و غیر دولتی بهره ببریمها  و داراییها  بهتر که از مجموعه توانایی

همانگونه که مالحظه میگردد یک دیدگاه بر تفرد و دیگري و بر تعدد تأکید دارد اما اجازه 
 .(هر دو) را نیز به مجموعه راهکارها اضافه کنیم بفرمایید گزینه (هیچکدام) و
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چرا که در حقیقت این (چگونگی عملکرد) است که اهمیت دارد و در واقع این که ما چه 
کاري را انجام میدهیم یک مسأله است و این که همان کار را چگونه انجـام میـدهیم مسـأله    

عی مسأله اصـلی و بسـیار مهـم    دیگري است. به نظر میرسد چگونگی عملکرد در امداد اجتما
 .ماست

روشنی و شفافیت در شرح وظایف، مرزبندي دقیق حوزه اثر هر دستگاه در انجام وظایف و 
 .محوله در این خصوص میتواند سبب ارتقاء کیفیت خدمات باشدهاي  مأموریت

اثر بخشی هر نظریه را در ارتقاء کیفیت زندگی، مـددکاري تعیـین میکنـد،    
رت یک اسلحه در میدان جنگ مشخص میشود و شفابخشی همانگونه که قد

  .یک دارو در مقابله با بیماري
قدرت تاب آوري، قدرت بازیابی و بازسازي در شرایط نامسـاعد اسـت، لـذا ضـرورت دارد     
آشنایی با این سازه روانشناختی که از قضا ابعاد اجتماعی قابل توجهی نیز دارد به فراخور مورد 

 .توجه قراربگیرد

  حمدرضا مقدسیم
  مدرس و پژوهشگر تاب آوري
 از سري مقاالت و یادداشتهاي توانمندسازي زنان سرپرست خانواده





 

  

رویکرد اقتصاد خوشبختی؛ در مسیر توانمندسازي زنان سرپرست 
 خانواده

  
  

فراوانی است، بنابراین نیازهـاي انسـان امـروزي    هاي  زندگی در دنیاي مدرن داراي پیچیدگی
است، اگر بخواهیم پاسخ نیازهاي این انسان را تنها با تکیه بر روش هـایی کـه    گسترده گشته

کرده ایم بیابیم موفق نخواهیم شد که به او کمک و یاري کنیم. بی  می تاکنون از آنها استفاده
نهفته است تنها در این صـورت انسـان   اي  هبین رشتهاي  تردید پاسخ به نیازهاي او در دیدگاه

احساس توانمندي خواهد کرد. از همین رو بـا ترکیـب علـم روانشناسـی و      هوشمند امروزي
مددکاري اجتماعی به همراه اقتصاد، دیدگاه جدیدي در علوم انسـانی تحـت عنـوان اقتصـاد     

پردازد بلکه این  نمی اقتصاديهاي  خوشبختی ایجاد شده است. این رویکرد به بیان صرف نظریه
توان به رشد و ترقی جوامـع   می دارد با فهم و درك صحیح آنها می بیاناي  هرا به گونها  نظریه

کمک کرد و همچنین انسان را با دیدگاهی آشنا ساخت که او بتواند علت بسیاري از رفتار و 
  .خود و همچنین دالیل شادکامی یا عدم شادکامی خود را کشف کندهاي  انگیزه

هاي  ه تنظیم و ارائه الگو و روشرویکرد اقتصاد خوشبختی براي عملیاتی کردن هدف خود ب
بودجه بندي و مدیریت اقتصاد خانواده پرداخته است. مهمی که در مددکاري اجتماعی کاربرد 

پس اندازي، علمی است کـه از زنـان   هاي  فراوانی دارد. اصول بودجه بندي و آشنایی با روش
ري اجتماعی بایستی سرپرست خانوار گرفته تا اقشار پردرآمد جامعه و حتی متخصصین مددکا
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با آن آشنا شوند تا بتوانند به تعادل و شادکامی در زندگی خود دست پیدا کننـد. بـی تردیـد    
آگاهی از منابع مالی و زمان بندي صحیح امور براي اتمامی افراد ضروري است، در بسیاري از 

 ه بندي به افراد یـاد اندیشد محدود نیستد، رویکرد بودج می که اواي  همواقع منابع انسان به انداز
خود را کشف کنند، برنامه زمانبـدي اي معقـول و   هاي  دهد که چگونه منابع و محدودیت می

گردد، براي خود طراحی کنند، چگونه جدول بودجه بندي خود را  می منطقی که منتهی به تعادل
  .طراحی کنند و در نهایت به این جدول پایبند بمانند

یاورانه را بر عهده دارد تنها اي  هنوان فردي که مسئولیت حرفرسالت مددکار اجتماعی به ع
گردد بلکه او بایستی به مددجو خود آموزش  نمی به آموزش مسائل مطرح شده در باال خالصه

دهد که چگونه به بودجه طراحی شده خود پایبند ماند، خطاهاي آنرا شناسـایی کنـد و بتوانـد    
  .بودجه خود را اصالح نماید

افراد ها  همیار بهره برد. در جلسات این پایگاههاي  توان از پایگاه می به چنین هدفیبراي نیل 
بودجه بنـدي  هاي  ابتدا با بهره مندي از یاري و کمک مددکار اجتماعی خود با مفاهیم و روش

کنند. در قدم بعدي با همیاري از  می آشنا خواهند شد و سپس خود به طراحی بودجه شان اقدام
منطقی دست اي  هکنند تا در نهایت به بودج می اهاي بودجه بندي شان را شناسایییکدیگر خط

  .پیدا کنند که قابل اجرا و پایبندي است
در بسیاري از موارد افراد قادر نیستند که به بودجه خود پایبند باشند در اینصورت بـا بهـره   

مشکل بپردازنـد و در نهایـت    خواهند توانست به تبادل نظر پیرامون اینها  مندي از این پایگاه
برد. در این  می راهکارهایی را به یکدیگر ارائه دهند که احتمال اجراي بودجه بندي شان را باال

تواننـد بـه    مـی  شـوند و  می افراد عالقه مند پس از گذشت زمانی خود به مربی تبدیلها  پایگاه
  .دیگران در این امور یاري رسانند

  مهدي فالحی
  وانشناسی و کارشناس مددکاري اجتماعیکارشناس ارشد ر

  سیده پونه امام شوشتري
  کارشناس ارشد توسعه اقتصادي و برنامه ریزي
  از سري مقاالت و یادداشتهاي توانمندسازي زنان سرپرست خانواده



 

  

  اهمیت، ضرورت و ابعاد توانمندسازي زنان سرپرست خانوار

 

شاورزي به اقتصاد صنعتی تغییر شکل یافت این با شروع روند مدرنیزاسیون، جامعه از اقتصاد ک
در تمام سـاختارهاي جامعـه از جملـه، گسـترش شهرنشـینی،      اي  هامر سبب تغییرات گسترد

تخصصی شدن مشاغل، افزایش بی رویه مهاجرت، بهبود سالمتی، افزایش امید به زندگی، بـاال  
شود. بـا تغییـر سـاختار     می رفتن تحصیالت،کاهش نرخ باروري، تغییر ساختار خانواده و غیره

خانواده شاهد افزایش نرخ رو به رشد طالق هستیم که خود متقابال باعث افـزایش نـرخ زنـان    
شود. زنان سرپرست خانوار از جمله اقشار ضعیف و کم توان جامعه هستند  می سرپرست خانوار
رنـد و بـا   و سـطح سـواد پـایینی برخوردا   اي  هشغلی، مهارتهاي فنی و حرفهاي  که از فرصت

زندگی خود و فرزندانشان مواجهه انـد کـه   هاي  مشکالت اقتصادي زیادي به دلیل تامین هزینه
دهد. زنان سرپرست خانوار به زنـانی   می این امر زمینه آسیب پذیري آنان را در جامعه افزایش

شود که بدون حضور منظم یا حمایت مالی یک مرد، سرپرستی خانواده را به عهـده   می اطالق
کشند. این تعریف زنان طالق  می دارند و مسئولیت اقتصادي خانواده را خود به تنهایی به دوش

گرفته، بیوه، زنانی که همسرشان معتاد، از کار افتاده یا بیکارهستند و مجبورند هزینه زندگی را 
 .گیرد می خود تامین کنند و یا زنانی که همسرشان مهاجرت کرده اند،را نیز دربر

هاي  زنان با رفاه و توسعه جوامع ارتباط تنگاتنگی دارد. زنان نیز جزو سرمایهسازي  يتوانمند
شوند شکی نیست که سرمایه انسانی یکی از عوامل مهـم در رشـد و    می انسانی جامعه محسوب
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 ترین شود. ارتقاي زنان در جامعه به عنوان یکی از مهم می محسوباي  هتوسعه اقتصادي هر جامع
شود. بنابراین فراهم کردن شرایط براي ارتقاي  می بخشیدن به فرایند توسعه شناختهعوامل شتاب 

پایگاه و موقعیت اقتصادي اجتماعی زنان سرپرست خانوار در جامعه، از طریق ایجـاد محیطـی   
امکانپذیر است که در آن امکان اجراي سیاستهاي اقتصادي اجتماعی براي رشد و توسعه همـه  

 .قوه این گروه از افراد جامعه میسر باشدجانبه ظرفیتهاي بال

که با توجه به ارزشها و هنجارهاي اجتماعی فرهنگی، سـنت، فقـر، بـی     آن است واقعیت
وجود دارد، زمینه » تک سرپرستی زنان«سوادي و نگرشهاي عمومی منفی که نسبت به قضیه 

نی، اعتماد بـه نفـس   براي، انزوا، طرد شدگی از جانب دوستان و فامیل، محرومیت، حاشیه نشی
پایین، ترس و اضطراب،کمبودهاي عاطفی، پیشنهادهاي نامطلوب، تقاضاي صیغه شدن، تجاوز 

شود. در چنین شرایطی قابل پیش بینی اسـت در   می و سوءاستفاده از زنان در جامعه دو چندان
ن و این گروه از زنان مشکالت و اختالالت روانی فزونی خواهد گرفت که این قضیه فرزنـدا 

خانواده آنان را نیز به تبع متاثر از آن خواهد ساخت. بنابراین تغییر نگرشها و ارزشـهاي غلـط   
نیازمند تالشی مضاعف و برنامه ریزي شده از جانب مسئولین هم در سطح کالن و هم در سطح 

باشد.گرچه تالشهاي زیادي از سـوي مسـئولین و ارگانهـاي ذیـربط در زمینـه رفـع        می خرد
ین گروه از زنان سرپرست خانوار مورد اجرا قرار گرفته است با این وجـود هنـوز   مشکالت ا

توانمندسازي زنان سرپرست خانوار آنچنان که باید و شاید مورد توجه واقع نشده و این تالشها 
 .تا رسیدن به اوضاع مطلوب فاصله زیادي دارند

بـه عنـوان   پنج عامـل زیـر را    1990در کنفرانس توانمندسازي زنان در دهه
 :توانمندسازي معرفی کردندهاي  مولفه

احساس خودارزشمندي؛ حق انتخاب؛حق دستیابی به فرصتها و منـابع؛ حـق داشـتن قـدرت و     
کنترل زندگی خود در خانه و بیرون از خانه؛ و توانایی زنان براي تاثیر گذاشتن بـر تغییـرات   

ملی و بین المللی. با ترکیـب ایـن   اجتماعی براي ایجاد نظم اقتصادي اجتماعی بیشتر درعرصه 
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توان توانمندسازي را به عنوان قدرت مالی و تصمیم گیري تعریف کرد. به عبـارت   می عناصر
توان به عنوان افزایش دارایی و توانایی افراد یا گروهها براي ساختن  می دیگر توانمندسازي را

 .انتخاب هدفمند و مفید در اجتماع تعریف کرد

شود و آزادي  می زنانهاي  زنان باعث شکوفایی قابلیتها و تواناییسازي  وانمندافزون بر این ت
ــر     ــان میس ــود و فرزندانش ــدگی خ ــان را در زن ــوثرتر آن ــر و م ــت بهت ــاب و فعالی  انتخ

برد و زمینه فعالیت  می مختلف باالهاي  سازد.توانمندسازي همچنین آگاهی زنان را در زمینه می
سازد. با این همه توانمندسازي زنان سرپرست خـانوار یـک    می موثر زنان را در جامعه ممکن

مسئله چندبعدي است که شامل دستیابی به تصمیم گیري در تمام مسائل خـانوادگی، سیاسـی،   
باشد.گرچه در کشورهاي در حال توسعه بیشتر بعد اقتصادي آن مـورد   می اجتماعی و فرهنگی

 :باشد از جمله می ل چندبعدتوجه واقع شده است. بنابراین توانمندسازي شام

شامل دستیابی زنان سرپرست خانوار به پس انداز و اعتبارات مـالی    اقتصادي: توانمندسازي
است که به آنان نقش اقتصادي بیشتري در گرفتن تصمیمات در امور زندگیشان را بـه آنهـا   

د. بعالوه دسترسی دهن می کند و رفاه خود و خانواده خویش را بیشتر مورد توجه قرار می واگذار
دهد که در این زمینه دولـت از طریـق    می به امکانات مالی فرصتهاي شغلی را براي زنان ارتقا

ارگانهاي خاصی مبلغی را به عنوان وام خوداشتغالی وخدمات بیمه امکاناتی را در اختیـار ایـن   
 .دهد می گروه قرار

ه آموزش هـایی بـه صـورت    شامل دستیابی زنان سرپرست خانوار ب  روانـی:  توانمندسازي
 فردي،گروهی و فیلمهاي آموزشی است که توسط مددکاران و روانشناسان بـه آنـان عرضـه   

 .شود مثل آموزش باال بردن اعتمادبنفس و اعتماد کردن به دیگران می

افزایش فعالیتهاي اقتصادي زنان و کنترل بیشتر آنان بـر    اجتماعی: و سیاسی توانمندسازي
هاي  تحرك و دستیابی بیشتر آنان به شناخت و ایجاد شبکه،ث بهبود مهارتهامنابع درآمدي باع

شود. این تغییرات  می مشاهدهها  و سمنها  شود چیزي که در حال حاضر در انجمن می اجتماعی
وسیع بـراي تغییـرات   هاي  شود که زمینه ساز ایجاد جنبش می با شکل گیري گروهها تقویت
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 .شود می سیاسی و اجتماعی در زنان

در خاتمه باید گفت با توجه به شرایط سختی که زنان سرپرست خانوار و فرزندانشان با آن 
تـوان زمینـه رفـع     مـی  کنند با توانمندسازي در ابعاد مختلـف  می در جامعه دست و پنجه نرم

مشکالت و فراهم کردن هرچه بهتر امکانات و تسهیالت را در جامعه براي این قشر از افـراد  
مکانپذیر ساخت. با انجام پژوهش و مطالعات دقیق و گسـترده توسـط متخصصـان و    اجتماع ا

توان در جهت بهبود وضع این گروه  می پژوهشگران، و تدوین قوانین و سیاستهاي مناسب بهتر
 .از اقشار جامعه به توسعه همه جانبه در جهت تعالی و رشد انسانیت گام برداشت

 مریم اکبري

 ه شناسمددکار اجتماعی و جامع

  از سري مقاالت و یادداشتهاي توانمندسازي زنان سرپرست خانواده



 

  

سازمانها و توانمندسازي مددجویان؛ مطالبه گري مددکاران، 
  مشارکت سازمانها

 
بخش مددکاري در زمینه زنان سرپرست خانوار شاید همین مطلـب باشـد کـه     ترین پر چالش

 .ن زنان استکدام سازمان متولی اصلی رسیدگی به امور ای

خیریـه و در برخـی مـوارد    هـاي   در نگاه اول سازمان بهزیستی و کمیته امداد و سـازمان 
مردم نهاد (سمن ها) توجه هر فردي را در این زمینه به خودجلب میکننـد. بیشـتر   هاي  سازمان

و مقررات ها  در قالب تشکیالت اداري و بروکراسی مشخص در راستاي اساسنامهها  این سازمان
کنند و طبعاً باید پاسخگوي وظایف محوله و منابع مالی و انسـانی صـرف    می ص خود کارخا

ي مددکاري خـاص  ها مدل شده نیز باشند و همین لزوم پاسخگویی در آنها، دلیل بوجود آمدن
شده است که متأسفانه اغلب شامل ها  هر سازمان با توجه به منابع و امکانات خاص آن سازمان

هـا   شود. در بیشتر ایـن نهادهـا و سـازمان    می ت پس از سرپرست شدن زنان،مراقبتها و خدما
شـود و در   نمی توجهی به اصول پیشگیرانه که از اصول نخستین و مهم مددکاري است نشده و

 .واقع این همان حلقه مفقوده در توانمندي زنان است

ن پس از سرپرسـت  ي توانمندسازي زنان مربوط به دوراها مدل همانطور که گفته شد بیشتر
هـاي   شوند و این نشان از عدم توجه مسئولین و برنامه ریزان و متفکران به جنبـه  می شدن زنان

حالت باید تمام سازمانها به نوعی با توجه  ترین پیشگیرانه مددکاري اجتماعی دارد. در خوشبینانه
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شتر مسئولین نیاز به وظایف خود در این راستا حرکت کنند ولی در واقعیت اینطور نیست و بی
به یادآوري این مهم دارند. سازمانهایی مانند راهداري و پلیس راهبا برنامـه ریـزي در جهـت    

منجر به از دست رفتن سرپرست خانوارها، سـازمان امـور   اي  هکاهش تصادفات و حوادث جاد
زنـدانیان،   هـاي  زندانها با تدوین قانون جامع حمایت از زندانیان با تأکید بر حمایت از خانواده

وزارت صنعت، معدن و تجارت با واگذاري امور اقتصادي و تسهیل دستیابی خانوارها به منـابع  
پولی هاي  اقتصادي با اجراي برنامههاي  و بنگاهها  اقتصادي و اشتغالزایی براي سرپرستان، بانک

صـادي،  و مالی در راستاي ایجاد اشتغال و افزایش درآمد سرانه با هـدف گسـترش امنیـت اقت   
کارگري با حمایت از کارگران و جلوگیري از افزایش بیکاري با هدف کـاهش  هاي  اتحادیه

پـایش  هـاي   آثار سوءبیکاري، قوه مقننه و قضائیه و مجریه هرکدام جداگانه با اجـراي طـرح  
وضعیت اجتماعی در سطوح کالن و سیاستگذاري جهت کنترل جمعیت زنان سرپرست خانوار 

یش این آمار با استفاده از منابع موجود و در راستاي اهـداف تشـکیالتی و   و جلوگیري از افزا
متناسـب بـا خـود، وظیفـه     هاي  هر کدام با رویکردها  وظایف محوله و دیگر سازمانها و نهاد

 .پیشگیري از آسیبهاي اجتماعی منجر به سرپرست شدن زنان را دارند

رورش، دانشگا هها و مراکز آموزش در این میان یکی از وظایف اصلی بر عهده آموزش و پ
باشـد. نقـش    مـی  عالی و نیز سازمانهایی است که در بحث آموزش به نحـوي نقـش دارنـد،   

حمـایتی و  هـاي   توانند داشته باشند به مراتـب از نقـش   می که نهادهاي آموزشیاي  هپیشگیران
سـت. در واقـع بـا    خدماتی سازمان هایی که مستقیماً با این زنان درگیر هستند دارند، بیشـتر ا 

اجتمـاعی جلـوگیري   هاي  توان از بسیاري از آسیب می آموزش صحیح و اجتماع کردن افراد
و سازمانها در نقش آموزش دهنده و پیشگیرانه ها  کرد. لزوم وجود مددکار در مدارس، دانشگاه

در از آسیبهاي اجتماعی باید بسیار پررنگ تر از چیزي که هم اکنون شاهد آن هستیم باشـد.  
 تحمیل شده به جامعه نیز بسیار کمتر از چیزي است که هم اکنون هزینههاي  این صورت هزینه

که از نظر روانی و اجتماعی سالمتر باشد مسلماً در سالهاي آتی نیاز کمتـري  اي  هشود. جامع می
 .به خدمات اجتماعی به اقشار مختلف ازجمله زنان سرپرست خانوار دارد
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کاران در هر سازمان و هر جایگاهی که هستند از سازمانها و نهادهـا  می طلبد که کلیه مدد
پیشگیرانه انها را گوشزد نمایند. امید است قانونگذاران در برنامه هاي  مطالبه گري نموده و نقش

ششم توسعه، توجه خاصی بـه پیشـگیري از آسـیبهاي اجتمـاعی داشـته باشـند و خـارج از        
 .اجتماعی فکر کنندهاي  عاري از آسیباي  هعسیاسی و جناحی به جامهاي  هیاهوي

  محمد چیري
  مددکار اجتماعی
 از سري مقاالت و یادداشتهاي توانمندسازي زنان سرپرست خانواده





 

  

  ”قسمت اول“نوین توانمندسازي زنان سرپرست خانواده هاي  مدل

  
حمایتی؛ حمایت همـه جانبـه؛ فراینـد    هاي  زنان سرپرست خانواده؛ سازمان

 … سازي؛ قادرسازي چندجانبه؛ خودکفایی، بازتوانیتوانمند
توانمندسازي واژه عجیبی است. علیرغم سادگی در معنا، با گستره بسیار بسیار وسیعی در عمل 
 مواجهیم. از تعاریف میگذرم، از معانی عام و خاص آن میگذرم. از تفاسیر علمی و تخصصی آن

گذرم. همانگونه که در خط مقـدم   می ی آنگذرم. از تعاریف قدیم و جدید داخلی و خارج می
 نویسم و آنرا تجزیـه و تحلیـل عملیـاتی    می خاکریز اجتماعی!!! با آن مواجهیم سخن میگویم،

 .کنم می

اجتماعی در حـوزه زنـان یـا بـه     هاي  با توجه به وضعیت اخیر آمار و ارقام افزایش آسیب
طی چند سال اخیر)، ضروري است اجتماعی ایران (خصوصاً در هاي  عبارتی زنانه شدن آسیب

 .آنان بپردازیم  توانمندسازي هاي مدل  قبل از پرداختن به هر حوزه تخصصی دیگري به زنان و

ها  و آسیب شناسیها  آسیب دیدگیهاي  فارغ از هرگونه اظهار نظر در ابعاد مختلف و حاشیه
دهاي توانمندسـازي  و فراینها  زنان، صرفاً به مبحث شیرین تخصصی مدلهاي  و آسیب پذیري

 .زنان خواهم پرداخت

ابعاد مختلفی دارد که تحقق آن بصورت واقعی، صرفاً با عملیاتی شـدن ابعـاد     توانمندسازي
 .مختلف آن محقق خواهد شد
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بایسـت   مـی  چند وجهی است که در مسـیر تحقـق آن    عملیاتی فرایند یک توانمندسازي
ف و ابعاد مشـخص آن شـامل تمـامی    جوانب مختلف تخصصی مدنظر قرار گیرد. وجوه مختل

 –اجتماعی  –فرهنگی  –تحصیلی  –خانوادگی  –عاطفی  –جوانب جسمانی و فیزیولوژیکی 
 .و نهایتاً اقتصادي خواهد بود

مدنظر قرار ندادن یک جزء از اجزاء مربوطه، تحقق توانمند شدن واقعی یک زن سرپرسـت  
انواري که از لحاظ جسمی و فیزیولوژیکی خانوار را معلق و خنثی خواهد نمود. زن سرپرست خ

در سالمت و توانمندي عادي و الزم و کافی نباشد، فاقد اعتماد به نفس است، فاقـد هرگونـه   
تواند بدرستی تصمیم گیري  نمی آرامش و سالمت روان در حد بسیار معمولی و عادي است و

به عبـارتی دیگـر در فراینـد    تواند پا در مسیر بسیار حساس توانمندسازي بگذارد و  نمی کند،
توانمندسازي (مدنظر ما مددکاران اجتماعی) قـرار بگیـرد. زن سرپرسـت خـانواري کـه از      
مشکالت عدیده عاطفی و دماي پایین زندگی خانوادگی در رنج و عذاب باشد، مسـلماً تمـامی   
تفکرات و تصمیمات و تحرکات وي تحت الشعاع کمبودهاي عاطفی ایشـان خواهـد بـود و    

مت روانی و همچنین اجتماعی وي در فراز و نشیب غیر قابل وصفی خواهد بود و این بـی  سال
ثباتی روحی و روانی وي، مانع از هرگونـه ثبـات یـافتن فکـري و حرکتـی وي در مسـیر       
 .توانمندسازي ( یا به عبارتی دیگر تحقق برنامه کمکی طرح ریزي شده براي وي) خواهد شد

توانمندسـازي زنـان سرپرسـت    هـاي   شت، یکی از بهترین روزنـه به نظر نگارنده این یاددا
غیرمسـتقیم زنـان سرپرسـت    سـازي   آنان است. راغب  گرایـی  گروه روحیه  خانواده، تقویت

خانواده جهت حضورشان در گروههاست و مسلماً گروههایی همگن (تحت مدیریت و کنترل 
ـ  رایط خـاص خـانوادگی و   مددکار اجتماعی). گروههایی هم سنخ با شرایط فکري، سنی و ش

توانند بصورت گروهی پـا در مسـیر توانمندسـازي     می اجتماعی آنان. زنان سرپرست خانواده
بگذارند. قرار گرفتن آنان در گروهها، چه در بعد آموزش و چه در سایر ابعاد تخصصی، مبحث 

ار از آنان را محقق خواهد کـرد. زیـرا گروههـا توسـط مـددک       اجتمـاعی  مراقبت  بسیار مهم
اجتماعی آنان و با تشخیص دقیق اولویتها و سنخیتها و همگونی زنان در ابعاد مختلف تشـکیل  
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غیر قابل  ،اجتماعی متنوعهاي  خواهند شد و به واقع زنان بجاي قرار گرفتن در گروهها و شبکه
کنترل و چه بسا پرخطر و آسیب پذیر بیرونی، در گروههایی تحت برنامه از قبل تعیین شده، 

قرار خواهند گرفـت و بـدین ترتیـب در ابعـاد       تخصصی هدایت  ت کنترل و مسلماً قابلتح
توان سطوح رضایتمندي عاطفی، هیجانی، روانی و اجتماعی آنان را تحت تأثیر قرار  می مختلف

داد (ارتقا داد)، و تحت برنامه ریزي هایی تخصصی، آنان را در مسیري از قبل طراحـی شـده   
دفمند هدایت نمود. مددکار اجتماعی در این وضعیت، بخـوبی سـکاندار   توانمندسازي، بطور ه

 .کشتی توانمندسازي گروههاي تشکیل شده تحت مدیریتش خواهد بود

کارگروهی، یکی از هاي  بنابراین گروه و مجموعاً استفاده درست و حساب شده از پتانسیل
مندسازي مبتنی بر سالمت یا بهترین فرمولهاي توانمندسازي زنان سرپرست خانواده است. توان

به عبارتی دیگر، سالمت محور شدن همه جانبه ابعـاد فراینـد توانمندسـازي، اعـم از فـردي،      
در قالب فعالیتهاي گروهی زنان به راحتی و سهولت خاصی امکان  …خانوادگی و اجتماعی و 

 .پذیر است

زنـان سرپرسـت     توانمندسـازي  فراینـد  مسـیر  کننـده  تسهیل  در واقع کار گروهی بهترین
نفر به نفر( فردي) هاي  گردد. از صرف انرژي مضاعف جهت برنامه ریزي می خانواده محسوب

کند، موجـب تسـریع رونـد اجـراي      می و اتالف وقت و انرژي مددکار اجتماعی جلوگیري
 .گردد می کمکی تهیه و تدوین شده براي مددجویان سرپرست خانوادههاي  برنامه

 د بر حسب عالئق و سالئق مشترك که در مسیر کار گروهی کشفتوانن می اعضائ گروه
گردد، تحت آموزشهاي برنامه ریزي شده فرهنگی قرار بگیرند و در واقع از لحاظ فرهنگی  می

شوند و پس از طـی   (خانواده سرپرست زنان فرهنگی و فکري غیرمستقیم بازسازي) بازسازي
گی در سطح جامعه ترغیب و تشویق شوند مسیر مشخصی، جهت اجراي فعالیتهاي مختلف فرهن

 .و تحرکات مفید و سودمندي داشته باشند

زنان سرپرست خانواده پس از طی شدن یک مسیر مشخص زمانی، در قالب همین فعالیتهاي 
اجتمـاعی شـان و    - گروهی و ارتقاء یافتن سطوح مختلف فکري، فرهنگی و سـالمت روانـی  
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و بـر حسـب تشـخیص     (گروهـی  انسجام) وهپررنگ شدن حس وحدت و همدلی اعضاء گر
شود  می آمادگی قرار گرفتن در شغلی که بصورت گروهی اداره و مدیریت ،مددکار اجتماعی

آنـان وارد    اقتصـادي  قادرسازي  را خواهند داشت و در این مرحله مددکار اجتماعی در جهت
 .عمل خواهد شد

ایند ترسیم شده فوق الذکر، بازتوانی در پایان به این نتیجه گیري کلی خواهیم رسید که با فر
 و قادرسازي اقتصادي زنان سرپرست خانواده، آخرین مرحله از مراحل توانمندسـازي قلمـداد  

مختلف هاي  گردد و بدون مدنظر قرار دادن کلیه مراحل الزم اولیه، هر گونه موفقیت پروسه می
ممکـن خواهـد بـود و بـا     طراحی شده توانمندسازي مددجویان زنان سرپرست خانواده محال 

 .قبلی حمایتی سازمانهاي خدمات اجتماعی منجر خواهد شدهاي  بازگشت مجدد آنان به چرخه

  جواد طلسچی یکتا
  مددکار اجتماعی
  از سري مقاالت و یادداشتهاي توانمندسازي زنان سرپرست خانواده



 

 

 زنان سرپرست خانوار، چالش و راهکارها

  
  

تماع، محل زندگی و رشد افراد، شکل گیري باورهـا و هنجارهـاي   نهاد اج ترین خانواده اصلی
از خـانواده بـه جامعـه    ها  جدید انتقال ارزشهاي  اجتماعی است. هرچند با پیشرفت تکنولوژي

هدایت شده است اما این نهاد نقش و جایگاه اصلی خود را حفظ کـرده اسـت. البتـه تشـدید     
ارکرد خانواده تغییـر یابـد. در ایـن رابطـه     اجتماعی باعث شده است تا نقش و کهاي  آسیب
بی سرپرستی و بد سرپرستی از نتایج دگرگونی و تغییر در شکل و کارکرد آن بـوده  ي  هپدید

توان به فقدان مراقب و یا حامی موثر جهت نگهـداري فـرد    می بی سرپرستی راي  هاست. واژ
روانی، اهمال و غفلت که از  شود و بد سرپرستی نیز به هرگونه آزار و اذیت جسمی، می گفته

نگهداري و مراقبت از فرد را بر عهده دارند اطـالق  ي  هطرف مراقبین و افراد موثري که وظیف
توان بـه   می نمود. عوامل متعددي بر بروز بی سرپرستی و بد سرپرستی موثر است که از جمله

ور، رها شدن، بروز سوانح فوت یا از دست دادن اعضاي خانواده، طالق، وابستگی به مواد اعتیادآ
اجتماعی و قانونی ضعیف از جمله این هاي  طبیعی مانند سیل، زلزله، مهاجرت و جنگ، حمایت

 .گردد می عوامل محسوب

بی سرپرستی و بد سرپرستی بر زنان و کودکان پیامدهاي مختلفی دارد و آنها را در معرض 
شود تا افراد از وجود  می زندگی باعثدهد. فقدان یک فرد موثر در  می مشکالت فراوانی قرار
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تکیه گاه محکم محروم شده و پیامد آن به شکل بروز مشکالت عصبی و روانی، از دست دادن 
اعتماد به نفس و کارکرد اجتماعی و بروز مشکالت جسمی نمایان شود. هر چند در بسیاري از 

هنگ مرد ساالرانه و عـدم  کشورها قوانینی براي حمایت از زنان به تصویب رسیده است اما فر
اجتمـاعی و وجـود موانـع سیسـتماتیک،     هاي  و سیاست گذاريسازي  حضور آنها در تصمیم

حمایتی از این زنان کم هاي  فرهنگی، اجتماعی و ساختاري سبب شده است تا اثرگذاري برنامه
ـ  تشدید گردد. در کشور ما نیز هرچنـد در بخـش  ها  باشد و در نتیجه فقر و مشکالت آن اي ه

مختلف قوانین نسبتاً خوبی در حمایت از زنان و کودکان بی سرپرست داریم اما مشـکالت و  
موانع فرهنگی و اجتماعی باعث شده است تا اثرگذاري اجراي این قوانین به حداقل کاهش پیدا 

 39پنجم توسعه در بخش حمایتی و توانمندسازي و در بندي  هکند. عالوه بر این در قانون برنام
راتی به حمایت از زنان سرپرست خانوار شده است اما گسترده بودن مشکالت ایـن قشـر،   اشا

و اجرا باعث شده است سازي  تصمیمي  هو کمبود نیروهاي متخصص در حوزهاي  تعدد آسیب
صورت گرفته و در نتیجه بازخورد این روند ها  تا اقدامات عملی اندکی در جهت حمایت از آن

اجتماعی نمایان شود. لذا تقویت قوانین مربوط به زنان و کودکان، هاي  به شکل بازتولید آسیب
حمایتی در راستاي توانمندسازي، کاهش آسیب و افزایش ظرفیت هاي  و برنامهها  اتخاذ سیاست

 .تواند به کاهش مشکالت آنها منجر شود می این افراد

توان به عواملی  می جمله عوامل متعددي در بروز بی سرپرستی در بین زنان موثر است که از
نظیر طالق، فوت یا اعتیاد همسر، از کار افتادگی و رها شدن توسط مردان اشاره نمود. درآمـد  
کمتر زنان سرپرست خانوار موجب فقر نسبی آنها نسبت به مردان سرپرست خانوار شده است. 

 711میلیون و  15 مرد سرپرست در ایران، بیش ازهاي  بر اساس آمارهاي موجود تعداد خانواده
هـزار خـانوار    641زن سرپرست نیز بیش از یک میلیـون و  هاي  هزار خانوار و تعداد خانواده

درصد بوده است که  38در حدود  85تا  75مرد سرپرست طی سالهاي هاي  است. رشد خانواده
به  درصد رسیده است.58این میزان در مورد خانواده هایی که زنان سرپرست خانوار هستند به 

 4/9هـا   میزان سهم زنان در سرپرسـتی خـانواده   1385عبارت دیگر بر اساس سرشماري سال 



 55  � مجموعه یادداشتها و مقاالت انتشار یافته در پایگاه اطالع رسا� مددکاران اجتماعی ایران
 

درصد بوده است. افزایش آمار طالق در جامعه و پس از آن مرگ و میرهاي ناشی از تصادفات 
رانندگی و فوت طبیعی را به عنوان دومین و سومین دلیل افزایش تعداد زنان سرپرست خـانوار  

هـاي   د. اکثر زنان سرپرست خانوار در کشورمان از سطح تحصیالت و مهارتشو می محسوب
پایینی برخوردارند . پایین بودن سطح آگاهی، تحصیالت، مشکالت اقتصادي و اي  هفنی و حرف

عملکرد نامناسب نظام تامین اجتماعی در کشورمان این قشر از جامعه را بـیش از دیگـران در   
). با افزایش زنان سرپرسـت  1391داده است( موسوي چلک،اجتماعی قرار هاي  معرض آسیب

اجتمـاعی  هـاي   تواند به تشدید آسیب می خانوار شاهد جوان تر شدن آنها هستیم که این مسئله
ي  همنجر شود. عالوه بر این کمبود منابع حمایت اجتماعی از این زنان و مشکالتی که در زمین

سازد. گرایش به  می مواجهاي  هو مشکالت پیچیدها  شاشتغال و درآمدزایی دارند آنها را با چال
بزهکاري، مصرف مواد، تن فروشی، سرقت، اشتغال به مشاغل کاذب، سوء اسـتفاده در انـواع   

قاچاق از پیامدهاي احتمالی خواهد بود. عالوه بر این فرزندان این زنان نیز هاي  باندها و سیستم
اجتمـاعی در  هاي  ن روند باعث بازتولید آسیبگیرند و ای می در معرض مشکالت زیادي قرار

بـه صـورت بـالقوه در معـرض     هـا   درون خانواده و اجتماع خواهد شد. فرزندان این خـانواده 
محرومیت از تحصیل و سوء تغذیه  ،مشکالتی نظیر کار در مشاغل سیاه و غیر رسمی، بزهکاري

 75ار به این نتیجه رسـید کـه   مورد از زنان سرپرست خانو 39قرار دارند. برایسکو در بررسی 
ترین آنها با طالق همبسـتگی نزدیـک    برند که عمده هاي روانی رنج می درصد زنان از بیماري

 .(1380باشد (خسروي،  دارد که شامل اختالالت عاطفی، شخصیت ضد اجتماعی و هیستري می

مرد بـوده  همواره مشکل فقر در خانوارهاي زن سرپرست، بیشتر از خانوارهاي با سرپرست 
است. عامل فقر اقتصادي، تأثیر مستقیم و غیرمستقیم خود را بر وضعیت فرهنگی، اجتمـاعی و  

گذاشته است. بسیاري از این زنان از فقدان چتر حمایتی و تأمین مالی و ها  اکولوژیکی خانواده
 سـتفاده اجتمـاعی ا هـاي   از مزایاي بیمهها  برند. در حالیکه تعداد کمی از آن اجتماعی رنج می

آنچه اغلب در مورد زنان سرپرست خانوار نادیده گرفته شـده اسـت     نمایند. از طرف دیگر می
هاي انجام شده نگرانی، اضطراب و نا  نیازهاي روانی و عاطفی آنها بوده است. بر اساس بررسی
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زنان سرپرست خانوار نسبت به آینده خود و فرزندانشان بـوده اسـت.   ي  هامنی بیشترین دغدغ
ضعیت بد اقتصادي موجب شده است که زنان سرپرست خانوار و فرزنـدان آنهـا از آسـیب    و

 پذیرترین اقشار جامعه محسوب شوند و اغلب یکی از انواع اختالالت روانی در آنهـا مشـاهده  
ترین منابع استرس براي زنان سرپرست خانواده ایفاي  شود. روانشناسان معتقدند یکی از عمده می

آوري  ترین نقش پذیرفته شده براي مردان نقش نان در زمان واحد است. عمده هاي متعدد نقش
هاي مربوط به نقش در مردان معموالً وابسته به شغل آنان است. زنان سرپرست  است و استرس

 ،هاي مربوط بـه شـغل   امور اقتصادي را بر عهده داشته باشند و استرسي  هخانواده هم باید ادار
هاي نقـش والـدینی، تربیتـی و حمـایتی از      را تجربه کنند و هم استرسحرفه و تنظیم درآمد 

هاي  باعث بروز و تشدید آسیباي  هچندگانهاي  فرزندان را نیز داشته باشند. داشتن چنین نقش
خواهد شد. عالوه بر این فقدان مردان حمایت گر نیـز مشـکالتی   ها  روانی و اجتماعی در آن

د. آدامز اختالالت روانشناختی زنان سرپرست خانوار مطلقـه را  براي این زنان ایجاد خواهد نمو
بررسی نموده است. مادر پس از طالق در برابر مشکالت متعدد مانند تأمین مراقبت از کودك، 

هـاي ناشـی از ایـن کـه او تنهـا       یافتن سرپناهی مناسب و تأمین معیشت خانواده و دشواري
قش مادر را یکجا به عهده بگیرد. لذا باید به ایفـاي  بزرگسال خانواده است و باید نقش پدر و ن

ها با هم در تعـارض هسـتند.    اي بپردازد که در برخی موارد ایفاي این نقش هاي چندگانه نقش
ـ عاطفی دچار مشکالتی گردیده و استرس و  بنابراین زن هم از نظر مادي و هم از ابعاد روانی 

 .کند اضطراب بیشتري را تجربه می

متعددي که زنان سرپرست خانوار دارند اما اقدامات مناسـبی از سـوي   هاي  چالش علی رغم
امداد امـام  ي  هغیر دولتی، بهزیستی و کمیتهاي  و نهادهاي حمایت گر مانند سازمانها  سازمان

و هـا   خمینی انجام شده است. اما با توجه به گستردگی ابعاد مشکل ضـرورت طراحـی مـدل   
ور پیشگیري، درمان و توانمندسازي این زنان امري اجتنـاب ناپـذیر   مناسب به منظهاي  برنامه

غریبی در ادبیات مددکاري اجتماعی نیست امـا در  ي  هتوانمندسازي واژي  هاست. هر چند واژ
هاي  رسد استفاده از استراتژي می ناآشنایی است. به نظري  هعمل و در شرایط موجود جامعه واژ
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نـدگی و اجتمـاعی، تـامین درمـان و بیمـه، آمـوزش       زهاي  کاهش آسیب، آموزش مهارت
از  …فـروش بـازار فـروش کـاالي تولیـدي و      ي  هو فراهم کردن زمیناي  هحرفهاي  مهارت

هاي  زنان سرپرست خانوار انجام داد. عموما برنامهي  همهمترین اقداماتی باشد که بتوان در حوز
شگیري اولیـه، ثانویـه و ثالثیـه)    اثر گذار چند بخشی و متمرکز بر سطوح مختلف جامعه ( پی

 :گردد می خواهد بود. بر این اساس با توجه به وضعیت زنان برنامه و اقدامات ذیل پیشنهاد

بررسی، تحلیل، سبب شناسی و استفاده از الگوهاي علمی و عملی و آینده پژوهـی زنـان   -1
  سرپرست خانوار و تقویت قوانین و منابع حمایتی اجتماعی

ي  هاجتماعی و زندگی، نحوهاي  مستمر زنان از جمله جمله مهارتهاي  تراتژيتوجه به اس -2
  مقابله با مشکالت و فشارهاي زندگی، حمایت گیري

ـ اي  هفنی و حرفهاي  تسهیل در آموزش مهارت -3 اشـتغال زایـی و   ي  هو فراهم کردن زمین
اشـتغال آنهـا و   ي  هنمسئول از طریق فراهم ساختن زمیهاي  درآمد زایی آنها با حمایت دستگاه

ایجاد بازاریابی براي کاالي تولیدي و کمک دولت جهت ایجاد واحدهاي تولیـدي کوچـک   
باشد. تاسیس واحدهاي تولیدي کوچک در سـطح محـالت و    می جهت اشتغال زایی آنها موثر

 .انجام بازاریابی براي کاالهاي تولیدي زنان سرپرست خانوار موثر خواهد بود

از زنان سرپرست خانوار و کمک دولت جهت مسـاعدت در  اي  هبیمهاي  ایجاد حمایت -4
  مسکن سازيهاي  طرح مسکن و تسهیل در طرح

پیشگیري از بروز و تشدید کودك آزاري، همسـر آزاري و در نتیجـه ازدیـاد زنـان و      -5
شود. لذا ضروري است بـا   می کودکان بد سرپرست و بی سرپرست از دیگر اقدامات محسوب

مجازات افراد آزارگر و حمایت از ایـن زنـان   ي  هنهادهاي قضایی و حمایتی زمیني ها حمایت
 .وفرزندانشان صورت پذیرد

با توجه به اینکه زنان در مناطق حاشیه نشین شهرها و روستاها و شهرهاي کمتر توسـعه   -6
آمد دولت و اختصاص منابعی از دري  ههستند ضرورت توجه ویژاي  هیافته داراي نیازهاي ویژ

اجتمـاعی و  هـاي   اجتماع محور به منظور پیشگیري از بـروز آسـیب  هاي  جهت اجراي برنامه
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رسد. عالوه بر این چنین اقـدامی   می افزایش آگاهی عموم مردم در این مناطق ضروري به نظر
اجتماعی در مناطق حومه هاي  باعث کاهش مهاجرت به کالن شهرها و در نتیجه کاهش آسیب

 .خواهد شد

آسیب پذیر هاي  مراقبت اجتماعی براي گروههاي  مهم طرح برنامههاي  ی از استراتژيیک -7
هاي  حمایت خانوادگی و بستگان، تمرکز بر برنامهي  هو در معرض خطر است. استفاده از شبک

خانوادگی و اجتماعی زنان هاي  محله محور و اجتماعات کوچک محلی به منظور کاهش آسیب
غیردولتـی،  هاي  از طریق سازمانها  . بر این اساس تقویت این شبکهبی سرپرست اهمیت دارد

تواند در کاهش آسیب پذیري این قشر موثر باشد. عالوه بر  می و مراکز بهزیستیها  شهرداري
این تمرکز دولت از موسسه گرایی به سمت موسسه زدایی و انجام امور توسط مردم و در متن 

قانونی از چنین برنامه هـایی اولویـت   هاي  طه اتخاذ حمایتجامعه منجر خواهد شد. در این راب
 .خواهد داشت

 :منابع
علوم انسانی دانشـگاه  ي  هاجتماعی زنان سرپرست خانواده، مجل - روانیهاي  )، بررسی آسیب1380خسروي، زهره(  –

  39، شماره ي1380الزهرا، پاییز 
 (1390ـ  1394( قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسالمی ایران – 

 )، زنان سرپرست خانوار، سایت انجمن مددکاران اجتماعی ایران1391موسوي چلک، سید حسن(  –

  سلمان قادري
 دانشجوي دکتري جامعه شناسی

  از سري مقاالت و یادداشتهاي توانمندسازي زنان سرپرست خانواده



 

 

 زن سرپرست؛ با رویکرد کشف استعداد و شکوفایی آن

 

 مقدمه
 .ن انسانها هیچ یک از افراد اثر انگشت مشابهی ندارنددر بی

با استناد به مطلب علمی فوق میتوان ادعا نمود استعداد ذاتی و منحصـربه فـرد هـر انسـانی     
  .دریک زمینه خاص در سطحی مشابه باالتر از دیگزان قرار دارد

تی را میتوان در خصوص استعداد و منحصر به فرد بودن آن مطالب بسیار گسترده و بی نهای
 با شکل ظـاهري آن کـار  ” بوفور پیدا نمود. لیکن بیشتر افراد صرفا …وها  در کتابها و رسانه

 .کنند و بر مفهوم متمرکز نیستند می

انسانها اگر استعداد اصلی خود را کشف کنند و صرفاً در آن راستا فعالیت داشته باشند در هر 
از شرایط مدام بحرانی) در صورتیکه از استعداد ذاتی  شرایط جامعه میتوانند موفق باشند (به غیر

خود مطلع نباشند و بنا بر علل مختلف و شرایط جامعه در جهت عکس استعداد خـود فعالیـت   
 .کنند به جز خستگی و گول زدن خودشان اثر عمیق مثبتی عایدشان نخواهد شد

ر توانمنـدي ذاتـی خودشـان    زنان سرپرست خانواده نیز به تبعیت از سایر انسانها با اتکاء ب
 .میتوانند در جامعه همدوش افراد موفق عمل نموده و از زندگی روزمره خود لذت ببرند

استعداد خود دسـت یابـد از   سازي  موانع و مقاومتهاي زیادي در این که انسان نتواند بر پیاده
 .اهمیت باالیی برخوردار خواهد بود
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 استعداد چیست؟
توان با نگاهی به منابع مختلف به تعاریف متعددي دست یافت..  می آندرباره استعداد و مفهوم 

توانایی بهره بري فوري از آموزش، تعلیم یا تجربه در یک محـدوده  «استعداد را  ،فرانک برونو
که فرد را براي انجام اي  هتوانایی بالقو«داند. شفیع آبادي نیز استعداد را  می »مشخص از عملکرد

 .دانسته است» کند یم آماده ،دادن کار

مقصود از قابلیت یا استعداد، امکاناتی است که تصویر کلی آن در خلقت هر مخلـوقی بـه   
صورت بالقوه، موجود است؛ ولی فعلیت یافتن و یا تحقق تمام یـا قسـمتی از آن، منـوط بـه     
حصول فرصت مناسب است. امرِ بالقوه، چیزي است که ممکن است بر حسب مساعدت و یا 

اعدت شرایط، فعلیت پیدا کند یا نکند و در صورت فعلیت یافتن، به تمامی، تحقق یابد عدم مس
یا به طور ناقص و همچنین کیفیت تحقّقش بسته به شرایط، در موارد مختلف، متفـاوت باشـد.   
 شرایط ذیل معیارهاي اصلی و مشخص کننده دسترسی به استعداد ذاتی را بطور اختصار مشخص

 :کند می

 اد، یک توانایی بالقوه است که در وجود هر انسانی به ودیعه نهاده شده است؛استعد . 1

این توانایی بالقوه براي شکوفایی و بروز خود، نیازمند شرایط و بستر مناسب است و چه  . 2
 .بسا در صورت فراهم نیامدن امکانات و شرایط مناسب، هرگز بروز نیابد

به دو دسته عمومی و اختصاصی تقسـیم کنـیم. بـه ایـن     توانیم این توانایی بالقوه را  می . 3
مشترك است و البته بسته به اشـخاص  ها  عمومی، در میان تمام انسانهاي  صورت که توانایی

اختصاصی نیز آنهایی هسـتند کـه در بـین    هاي  مختلف، داراي شدت و ضعف است و توانایی
 .خوردار نیستنداز آن برها  متفاوت و گوناگون اند و همه انسانها  انسان

 تشریح استعداد
وجود استعداد، ذاتی است، ولی کشف و پرورش آن اکتسابی است. استعداد یعنـى توانـایى و   
توانمندى طبیعى است که میزان و کمیت آن در هر فردى تا فردى دیگـر متفـاوت اسـت و    
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ن موضوعى یکسان نیست. عالوه بر آن، کیفیت و چگونگى استعداد افراد نیز مختلف است و ای
توانید در بین افراد مشاهده کنید. یکى در زمینه جسمانى از توانایى خوبى  است که به روشنى مى

برخوردار است دیگر در زمینه فکرى و عملى و فرد سوم در زمینه دیگر و همین افراد میـزان  
تجربه کافى شان نیز کم و زیاد است. اما کشف استعدادهاى درونى افراد نیازمند دانش و  توانایى

است. هر چند بعضى استعدادها را میتوان به سادگى شناخت ولى از آنجا که بعضى استعدادها و 
میزان آن در افراد نهفته است و هنوز شکوفا نشده و زمینه به فعالیت رسیدن و بروز و ظهور آن 

اید بـا ابزارهـا و   فراهم نشده و چه بسا خود فرد نیز از آن اطالعى ندارد، اینگونه استعدادها را ب
آزمونهاى مختلف روانشناختى و استفاده از تجارب افراد متخصص بدست آورد و شناخت. راه 

ى گذشته خویش و موفقیـت هـایى   ها تواناییدوم شناخت استعداد درونى گزارش افراد درباره 
 .باشد  می که در زمینه خاصى بدست آورده،

انشناسی و مددکاري اجتماعی از آن بحـث  فردي که در علم روهاي  بر اساس اصل تفاوت
گیـرد،   مـی  شود و با توجه به مشاهدات و تجربه هر فردي که در رفتار و اعمال دیگران انجام

مشترك، داراي تفاوتهاي فردي زیـادي  هاي  علی رغم داشتن ویژگیها  روشن است که انسان
که در تمام ویژگیهاي جسمانی یابید  نمی در ابعاد مختلف وجودي شان هستند. هیچ دو انسانی را

مشابه یکدیگر باشند حتی این مطلب به اثبات رسیده است که سر انگشتان هیچ دو انسـانی از  
ابتدا آفرینش تا پایان عمر دنیا یکسان نیست و بر همین اساس انگشت نگاري یکی از راههاي 

، هیجـانی روحـی و   شناسایی افراد قرار گرفته است. همینطور در ویژگیهاي شخصیتی، اخالقی
خورد. خصوصیات افراد تحت تأثیر عوامل محیطی و وراثتی و  می روانی نیز این تفاوت به چشم

تعامل آنها با یکدیگر با یکدیگر متفاوت است. بنابراین هر فردي عالقه و استعداد خاصـی در  
کنند، این  می بدارد و با اندك توجه و دقتی در رفتار مردم و شغلهایی که انتخااي  هزمینه ویژ

توانید مشاهده کنید. یکی به علم اندوزي و دانش افزایی  می تفاوت عالقه و استعداد را به خوبی
و کار در محیط علیم دانشگاه عالقه دارد، دیگري به کسب و کار و تجارت. یکی بـه هنـر و   

کی بـه  دهد. ی می نقاشی روي کاغذ عالقه مند است و دیگري به هنرهاي تجسمی عالقه نشان
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بنابراین  …علم هیئت تمایل دارد و دیگري به زمین شناسی و کاویدن اعماق زمین. و همینطور 
وجود استعدادهاي مختلف در افراد یکی از رازهاي خلقت انسان است. هر چند ممکن است انسـان  

خاص؛ تمایل جدیـدي بـراي خـود بوجـود آورد و     اي  هبراساس شناخت و تمرین تکرار در زمین
زیادي برخوردار است و اگـر بخواهـد   هاي  اد بالقوه خود را شکوفا سازد زیرا انسان از تواناییاستعد

و امکانات آنرا فراهم کند و تالش جدي به خرج دهد و پشتکار داشـته باشـد در غیـر آن رشـته     
تخصصی و مورد عالقه اش نیز دارایی تخصص شود و یا حداقل در آن رشته تـالش انجـام دهیـد.    

ویژه داراي اسـتعداد خاصـی اسـت و بایـد آن را     اي  هن شناسان معتقدند هر انسانی در رشتولی روا
توسط کارشناسان (بخصوص در دوران تحصیلی) مورد شناسـایی قـرار دهـد و بـه شـکوفایی آن      
بپردازد. در این صورت است که موفقیت او قطعی و حتمی است و بـه همـین جهـت مسـئولیت     

 )ر این رابطه سنگین و زیاد است.(سایت ویکیپدیامعلمان و آموزش و پرورش د

شـوند. دنبـال کـردن     ها در کشف و شکوفایی عالیق و استعدادهاي خود، موفق نمی اکثر انسان
مان نه تنها منبع اصیل شادمانی و رضایت درونی اسـت بلکـه شـکوفایی     عالیق و استعدادهاي ذاتی

سـازد. فـرض    تر مـی  تر و راحت برایمان سریع استعدادهاي ذاتی، کسب موفقیت و استقالل مالی را
شـد، بـازهم    جاي علوم کامپیوتر، که عاشق آن بود، وارد کار بـورس مـی   کنید اگر بیل گیتس به

توانست ثروتمندترین مرد جهان شود؟ یا اگر وارن بافت، که شیفته بورس بـود، دنبـال علـوم     می
هـاي   شد؟ همۀ افـرادي کـه موفقیـت    ن میرفت بازهم یکی از مولتی میلیاردهاي جها کامپیوتر می

اند. انجام کاري که به آن عالقه داریم، غیـر از لـذت و    اند، عاشق کارشان بوده بزرگ کسب کرده
شود. با حرکت در جهت نبوغ ذاتی و رسالت شخصی  موفقیت، باعث رشد شخصی و معنوي ما می

رشد شخصـی، خودشـکوفایی و تعـالی    از شادمانی، رضایت درونی، معناداري، رفاه و استقالل مالی، 
 .کنیم حال خدمتی ارزشمند نیز به جهان عرضه می معنوي بیشتري برخوردار گشته و درعین

 موانع کشف استعداد
 رویم؟ ادوارد یانگ شود که رونوشت از دنیا می آییم چه می که اصل به دنیا می درحالی
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فردیـت اسـت. یعنـی بـه فعـل      از نظر یونگ، روانشناس سوئیسی، هدف زندگی دستیابی بـه  
ي بالقوه. اما همرنگی با جماعت یکی از موانع بسیار بزرگ در راه دسـتیابی بـه   ها تواناییدرآوردن 

روست که آدمی که در پی شکوفاي نبوغ درونی اسـت بایـد بهـاي طـرد      این هدف است. از این
اجتماعی بودن بـه ایـن   شدن و انزوا را بپردازد. درست است که انسان موجودي اجتماعی است اما 

معنا نیست که همه خود را با معیارهایی مشخص تطبیق دهند. بسیار مهم است بدانیم چـه نیازهـاي   
کشاند. اگر عزت نفس سالمی داشته باشیم نسـبت بـه خـود     سوي دیگران می شناختی، ما را به روان

کشـیم بلکـه آن را    احساس خوبی خواهیم داشت و نه تنها از با خود بودن و تنهـایی عـذاب نمـی   
هـا   عنوان یک حق ضروري براي خود محفوظ خواهیم داشت. تنها بودن، بـراي بسـیاري از آدم   به

شـویم و ایـن مواجهـه     مان مواجه می آور و حتی ترسناك است. در تنهایی ما با خود حقیقی عذاب
ـ    ممکن است ما را با حقایق و سؤال ع سـرگرم  هاي دشواري روبرو کند که در میان جمـع یـا موق

 .شوند راحتی به فراموشی سپرده می هاي اجتماعی و هر سرگرمی دیگر به ها یا شبکه بودن به رسانه

 داستایوسکی کند. چیز عادت می نسان موجودي است که به همها

هاي فکري و رفتاري  با فرآیند رشد و تحت تأثیر تجارب، ژنتیک و محیط، الگوها و عادت
توانند مانعی براي تغییر  شده می هاي فکري و باورهاي تثبیت ه عادتویژ گیرد. به در ما شکل می

تواند براي ما حکم خدمتکاري  در جهت شکوفایی استعدادهایمان محسوب شوند. یک عادت می
که در جهـت اهـداف مـا      رحم را داشته باشد. عادات مفید هستند درصورتی عالی یا اربابی بی
اند باید مورد بازبینی قـرار گیرنـد تـا     گرفته اخودآگاه شکلهایی که به شکل ن باشند. اما عادت

مشخص شود که آیا متناسب با اهداف متعالی ما هستند یا نه. نحوه تفکر و نگرشی که به شکل 
شده ممکن است وسعت دید ما را محدود کرده، مانع خالقیـت شـود.    یک عادت در ما تثبیت

ندهیم که آنچه توسط محیط به ما القاء شده، براي پرورش نبوغ ذاتی مان ضروري است اجازه 
ما را در اسارت خود نگاه دارد. وقتی همواره از روي عادت رفتار کنیم در واقع تفاوت چندانی 

ها و فراتر رفتن از آنها است کـه وجـه    با یک ربات نخواهیم داشت. به چالش کشیدن عادت
 .سازد خالقۀ وجود انسانی ما را می
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هـایی هسـتیم کـه در     دشمن خویشتنیم و دائما در حال گستردن دام ترین گاهی ما بزرگ
گرهـا   ها است. خودتخریـب  شویم. خودتخریبی یکی از این دام نهایت خود در آنها گرفتار می

هاي بسیار مستعدي هستند اما فقط بخش کـوچکی از قـواي خـود را در جهـت      معموالً انسان
هاي از  عمده توان آنها صرف خنثی کردن فعالیتگیرند. قسمت  کار می سازنده بههاي  فعالیت

شـود.   شده و در نهایت آماده ساختن خود براي روبرو شدن با شکسـت مـی   ریزي پیش برنامه
 فرد بـه انجـام کـاري مبـادرت    «عنصر مشترك در تمام الگوهاي خودتخریبی این است که 

وز منفی نبـوغ ذاتـی   خودتخریبی در واقع نوعی بر». آور است ورزد که براي خودش زیان می
 .است

تواند یکی از اشکال خودتخریبی باشد. نقاشی که چند ماده رنگی را باهم  گرایی نیز می کمال
دست آمده بارها و بارها به این کار  کند اما به دلیل عدم رضایت از ترکیب رنگ به ترکیب می
هم صـفحات یـک   اي که پشـت سـر   دهد. نویسنده دهد و هیچ کار دیگري انجام نمی ادامه می
تدریج  گرایی آنها به کمال». کند می کارش را دوباره آغاز«کند و تا ابد  نوشته را پاره می دست

گرایـی باعـث    افتد. کمال کند. همیشه کارها به تعویق می شان را سست می تمام انرژي و اراده
 .شود که هرگز نتوانید یک فعالیت خالقانه را به اتمام برسانیم می

 ستزنان سرپر
 تعریف

 عنوان سـرپرست خانوار به یکی از اعضاي خانوار که در خانواده با ایـن مسـئولیت شـناخته   
شود. درصورتی که اعضاي خانوار قادر به تعیـین سرپرسـت خـود نباشـند،      می شود اطالق می

شـود. معمـوالً در خـانواده، پـدر      می عضو خانوار به عنوان سرپرست خانوارشناخته ترین مسن
) مـادر سرپرسـت خـانوار    …انوار است و در صورت نبود پدر (فوت، طـالق و سرپرست خ

شد در جامعه به خانواده  می شود. درگذشته خانواده هایی که با سرپرستی زنان اداره می محسوب
شهرت داشتند. متأسفانه هنوز هم در برخـی مـوارد از ایـن ادبیـات نادرسـت      ” بی سرپرست“

 ان مطلقـه (اعم از زنـانی که پس ازطالق بـه تنهـایی زنـدگی   شود. زنان بیوه، زن می استفـاده
 ،کنند)، همسـران مـردان معتـاد    می کنند و یا به خانه پدري بازگشته ولی خود امرار معاش می
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همسران مردان مهاجر، همسران مردانی کـه در   ،همسران مردان زندانی، همسران مردان بیکار
رپرسـت (زنـان سـالمند تنهـا)، دختـران      نظام وظیفه مشغول خـدمت هسـتند، زنـان خودس   

خودسرپرست (دختران بی سرپرستی که هرگز ازدواج نکرده اند)، همسران مردان ازکارافتاده 
 .شوند می و سالمند در گروه زنان سرپرست خانوار تعریف

زنان سرپرست خانوار یا خود سرپرست با مصائب، مشکالت و موانع بسـیاري در زنـدگی   
جبران ناپذیري را بر هاي  کنار مشکالت و مسائل شهرهاي بزرگ، آسیبروبرو هستند که در
سازد. توجه به مسائل و مشکالت این قشر و بررسی همه جانبه و دقیـق   می آنها و جامعه وارد

این مشکالت و ارائه راهکارهاي درست و اصولی به منظور حمایـت از ایـن قشـر، از جملـه     
تماعی در هر کشور است. متأسفانه در جامعه ما زندگی خدمات اجهاي  وظایف نهادها و سازمان

) غالباً با ابهامات و مخاطراتی روبروست، از …زنان پس از ترك شوهر (به دلیل فوت، طالق و
جمله سرپرستی فرزندان به تنهایی و گاه به سختی، مشکالت اقتصادي، زنـدگی در تنهـایی و   

جامعه نسبت به زنان مطلقه و بیوه در نبـود   همراه با افسردگی و ناامیدي، همچنین نگرش غلط
 روبـرو اي  ههمسرانشان، آنان را در روابط اجتماعی و حضور در اجتماع بـا مشـکالت عدیـد   

 .کند. زنان سالمند از این گروه نیز مشکالت خاص خود را دارند می
ندانی به است که توجه چاي  هرفاه اجتماعی زنانی که سرپرستی خانوار را برعهده دارند، مقول
رفاه مقایسه کنـیم، شـکاف   هاي  آن نشده است. اگر مسائل و مشکالت این زنان را با شاخص

مشاهده خواهیم کرد. براي مثال، شاخص هایی که براي سنجش رفاه اجتماعی بکار اي  هگسترد
شود، عبارتند از: بهداشت، آموزش و یادگیري، اشتغال و موقعیـت اقتصـادي فـرد،     می گرفته

اجتماعی، محیط فیزیکی زیست، محیط و روابط اجتماعی، در مورد این هاي  فرصت مشارکت،
 .زنان، عامل فقر اقتصادي، بویژه تعیین کننده اصلی وضعیت نابسامان آنهاست

 بحث اصلی
  زنان سرپرست با رویکرد استعداد ذاتی

ا ایـن همـه   با تعاریف و بررسی اجمالی مطالب فوق، زنان سرپرست خانوارها، اینکه چگونه ب
ذاتـی خـود، قـادر    هاي  چالشها و مشکالت با رویکرد توانمندسازي با رویکرد کشف استعداد
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 .خواهند بود به زندگی متعادل تداوم داشته باشندقابل ارزیابی است

مطالعه زندگی انسانهاي موفق نشان دهنده این هست که همیشه تالشها، عالیق، پشتکار آنها 
 .ذاتی خودشان بوده به موفقیتهاي بزرگ دست یافته اندکه مطابق با استعدادهاي 

دهد تا به جاي محـروم کـردن خـود، بـا رفتارهـاي       می خانم سوز اورمان به مردم پیشنهاد
 ساله بود، خیلی خوب زندگی 35اقتصادي درآمد خود را افزایش دهند. هنگامی که سوز حدود 

از زنـدگی لـوکس خـود بـردارد،      توانست دست نمی کرد اما در قرض غرق شده بود. او می
 .بنابراین در صدد یافتن راه حل شد

مالی بـود و امـروز بـه    هاي  داد، به دنبال یافتن فرصت می او هر کاري دوست داشت انجام
هزار  300جایی رسیده است که براي سفر به دور دنیا با جت شخصی خود به طور ساالنه حدود 

 .کند می دالر هزینه

مالی صرف کنید نه اینکه منتظـر  هاي  ست زمان خود را براي یافتن موقعیتبنابراین، بهتر ا
 .دیگران باشید

هالیوود است. او در نوشتن هاي  تهیه کننده / کارگردان ترین کاي، یکی از موفق آدام مک
تالدگا، برداران ناتنی، افراد دیگر و دونده آخر بـا ویـل   هاي  فیلنامه فیلم هایی همچون در شب

اري داشت و این مساله باعث شهرت او شد. موفقیت او زمانی رخ داد که بـه جـاي   فرال همک
یکشنبه، شغل نویسندگی آن را انتخاب کرد و به همین هاي  بازي در برنامه زنده و کمدي شب

 .شود می برتر این برنامه شناختههاي  دلیل سه دهه جزو نویسنده

است هر دو طـرف از آن سـود ببرنـد. در    دلیل موفقیت در این معامله نیز این بود که نخو
عوض، او به فرد بانفوذ این برنامه به نام لورن میشلز گفت براي ماندن در این برنامه باید تـیم  
خودش را داشته باشد و اگر این طور نشود از این برنامه خواهد رفت. میشلز نیز درخواسـت او  

 .را پذیرفت

  میلیارد دالر 25/4آلدي، ثروت: اي  هزنجیرهاي  شگاهارل آلبرشت، کارآفرین آلمانی و موسس فرو
آید. تنها آنهـایی   می زندگی معمولی انسان بی برنامه، سردرگم، بی هیجان و ناخوشایند به نظر
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کنند که خودشان آن را براي  می نگاهها  که به ماجراهاي زندگی به عنوان شانسی از میان شانس
 .ترل زندگی خود را کامالً در دست بگیرندتوانند کن می خودشان ایجاد کرده اند،

  میلیارد دالر 15/9مایکل دل، موسس شرکت کامپیوتري دل کامپیوتر، ثروت: 
با روشی تازه است که ما همیشه راه و مسیر خـود در دل را  ها  با کنجکاوي و نگاه به فرصت

 .کنیم می مشخص

  میلیون دالر 840وس، ثروت: تونی هسیه، مدیرعامل فعلی فروشگاه آنالین کفش و لباس زاپ
توانید با از دست دادن همه آنچه دارید، مشـکل پیـدا    می تعریف نهایی موفقیت این است: شما

 .بر مبناي عوامل بیرونی نیستندها  نکنید. شادي

باشـد   مـی  با بررسی کوتاه دیدگاههاي افراد موفق و ثروتمند جهان نکته ایی که قابـل اهمیـت  
ه بیشتر این افراد از آن برخوردار بوده اند. شناخت از توانایی خـود و عـدم   اعتماد به نفسی است ک

 .اعتماد به حرفهاي دیگران و سماجت در توانمندي خودشان به موفقیتهاي بزرگ نائل گشته اند

شـود: تحمـل    می به آن تکیهها  مطلب خیلی مهمی که این روزها در افکار عمومی و رسانه
کنند. در صورتیکه  می اصلی آدمهاي موفق تبلیغهاي  را از مشخصهسختی. تالشهاي طاقت فرسا 

کند نه براي خود آنان. آدمهاي  می سختی و تالش طاقت فرساي آنها براي شخص سوم صدق
 موفق هیچ وقت سختی و تالش طاقت فرسا ندارند بلکه آنها مدام از فعالیت خود نهایت لذت را

سازمانی و حمایتی ما کـه کارشـان   هاي  و برخی برنامها ه برند. متأسفانه فقر فرهنگی رسانه می
و گفتمان شان تکیه بر تحمل ها  توانمند کردن زنان سرپرست بوده همیشه بندهاي مهم بخشنامه

ي توانمندسازي را براي زنان سرپرست و ها  تالش و سختی بوده هست که پیامد منفی آن پایه
 .کنند می کل جامعه از بنیان سست

براي توانمند کردن زنان سرپرست زمانی موثر خواهد بـود کـه در راسـتاي     نقش آموزش
استعداد یابی آنان استوار باشد. نگاه و رویکرد توانمندسازي بر حسب استعدادیابی باید از نظـام  

حاصل از شرایط اجتماعی، هاي  آموزش پرورش و از دوران کودکی برنامه ریزي گردد. بحران
باعث شده انسانها آنچنانکه بایست بـه اسـتعداد بـالقوه خـود      …واقتصادي، سیاسی، آموزش 
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دستیابی نداشته باشند نهایتاً این موضوع بر عقیم ماندن استعداد اصلی و ذاتی زنان سرپرست تاثی 
 .مستقیم داشته است

زنان سرپرست معموال به لحاظ اینکه متکی بر سازمانهاي حمایتی قـرار دارنـد بـر حسـب     
انی آنان ایفاي نقش دارند بر همین اساس قوانین و چهارچوبهـایی کـه بـراي    سازمهاي  برنامه

زنـان  هـاي   توانمندسازي زنان سرپرست لحاظ شده ظرفیت پاسخگویی بـراي تمـام خواسـته   
از  …سرپرست خانوارها را ندارند. موانع و محدودیتهاي فرهنگی، قوانین و ارزشهاي جامعـه و 

 .شود می تعدادهاي زنان سرپرست خانوارها منجرعواملی هستند باعث عدم شکوفایی اس

مطالعه، آموزش، ارتقاي دانش زنان سرپرست خانوارها در راسـتاي تمرکـز بـر شـناخت     
 .استعدادهاي درونی آنان از ضروریات جامعه و سازمانهاي حمایتی محسوب میگردد

نیاز سازمان چیده  زنان سرپرست خانوارها با توجه بهسازي  معموال برنامه ریزي براي توانمند
سازمانهاي هاي  میشود در حالیکه نیازهاي زنان سرپرست خانوارها در بیشتر مواقع مغایر با برنامه

 .باشد می حمایتی

بر حسب شرایط و مکانهاي جغرافیاي و بر اساس ارزشهاي جامعه، فرهنگها، تفاوتهاي ها  نیاز
دارد، لحاظ شـدن ایـن محـدودیتها در    زنان سرپرست خانوارها سازي  فاحشی در زمینه توانمند

 .سازمانهاي حمایتگر از ضروریات محسوب میگرددهاي  برنامه

اوضاع بحران مالی کشور باعث شده زنان سرپرست خانوار در مشاغلی بکار گرفته شوند که 
دستفروش و شـغلهاي  ،مغایر با شخصیت و استعداد ذاتی آنان باشد. بدین معنی که منشی گري

افراد سودجو اجتماع باعث شده که شان و منزلت زن را هاي  ی مواقع سو استفادهکاذب در برخ
 .درجه تنزل نماید ترین در پایین

بخشـها،  ”: زنـان سرپرسـت اوال  سازي  توانمندهاي  رسد سازمانهاي حمایتگر در برنامه می به نظر
ـ  هاي  نهادها، و سرمایه تعدادهاي آنـان بکـار   اجتماعی را براي فعالیت و به منصه ظهور رسـاندن اس

 .گیرند و بخشهاي توسعه انسانی و اجتماعی را در اولویت برنامه توسعه کشور لحاظ نمایند

  بهروز عالئی
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  کارشناسی ارشد مددکاري اجتماعی
از سري مقاالت و یادداشتهاي توانمندسازي زنان سرپرست خانواده





 

 

 “ دومقسمت ” نوین توانمندسازي زنان سرپرست خانواده هاي  مدل

 

توانمندسازي گروهی؛ تشکیل گروههاي پویا؛ حمایـت اقتصـادي؛ طراحـی    
 برنامه گروهی؛ توانمندسازي اقتصادي

حمایت اقتصادي متفاوت از توانمندسازي اقتصادي است. یکی از مهمتـرین مبـاحثی کـه در    
مترهاي بایست مورد توجه قرار بگیرد، توجه به تفاوت پارا می مختلف توانمندسازيهاي  پروسه

فرایندي است که اعمال شدن آن   اقتصادي حمایت  .کلیدي و کاربردي موجود در مسیر است
در کلیه مسیرهاي فردي و گروهی توانمندسازي، از ابتدا تا انتها (زمان بازتوانی مددجو) الزم و 

بایست یک لحظه از آن غافل نشد. حمایت اقتصادي کلیه پروسه طراحـی   می ضروري است و
شود مسـیر بـازتوانی بـا     می کند، بطوریکه موجب می انمندسازي را پشتیبانی و تعقیبشده تو

آرامش و تمرکز بیشتري توسط مددکار و مددجو طی بشود. پرداخت مسـتمري ماهیانـه بـه    
موردي و ارائه خدمات غیرمستمر بـه  هاي  مددجویان زنان سرپرست خانواده، پرداخت کمک

همه و همه حمایت اقتصادي  …روري و درمانی و بن کاال و مددجویان، اعم از خرید لوازم ض
اقتصادي و اجتماعی فرد و مجموعاً  - روانی –است و موجبات فراهم شدن امنیت نسبی فکري 
 .سازد می گروه تحت مسیر توانمندسازي را تسریع و تسهیل

در  بنابراین یک مبحث از کل مباحث مربوط به توانمندسازي، حمایت اقتصادي است کـه 
کل مراحل اجراي برنامه کمکی طراحی شده باید وجود داشته باشد و در صورت عدم وجـود  
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بایسـت در   مـی  رود. مددکار اجتماعی گروه زنانِ تحت توانمندسازي نمی آن، کاري از پیش
سازمان دولتی یا غیردولتی هاي  جهت تحقق امر حمایت اقتصادي به معناي واقعی آن، به کمک

خود اکتفا نکند. زیرا منابع هر سازمانی بر حسب تنوع و تعدد و کثرت کمیتی و ناظر و متولی 
 مختلـف  هاي تاکتیک  بایست از می کیفیتی جامعه هدف محدود خواهد بود و مددکار اجتماعی

مربوطه را جهت حمایت یـابی شناسـایی و     اجتماعی منابع  استفاده کند تا  یابی حمایت بومیِ
زي هدفمند در جهت جذب آنها، اقدامات اجتماعی عملیاتی داشـته  کشف نماید و با برنامه ری

 .باشد

الزم به یادآوري است که حمایت اقتصادي از طریـق منـابع عمـومیِ سـازمانی همچـون      
و هـا   ماهیانه و کمکهاي غیرمستمر، صرفاً در صـورت وجـود برنامـه   هاي  پرداخت مستمري

خواهند بود و در صورت عدم وجود نقشه راه طراحی شده توانمندسازي مفید به فایده هاي  نقشه
بازتوانی براي مددجویان قابل بازتوان، خواسته یا ناخواسته، موجب هدر رفتن کلیه حمایتهـاي  
بعمل آمده از مددجویان خواهد شد. (حتی از حمایت هایی همچـون پرداخـت مسـتمري بـه     

ممکن، نهایت استفاده بعمـل  بایست در مسیر بازتوانی آنان به بهترین شکل  می مددجویان نیز
  )آید

پس از ارائه توضیحات کلی فوق الذکر که ذهنیت نگارنده این یادداشت، نسبت به ماهیـت  
عملیاتیِ حمایت اقتصادي و اهمیت آن در طی شدن مراحل توانمندسازي مددجویان بوده است، 

 .به تکمیل مدل ارائه شده قسمت اول خواهم پرداخت

اشاره و تأکید داشتیم که توانمندسازي مـددجویان زنـان سرپرسـت     ما به این نکته کلیدي
خانواده، از طریق تشکیل گروه، تسریع و تسهیل خواهد شد. ما توانمندسازي گروهی را یکـی  

واقعی توانمندسازي این دسته از جامعه هدف معرفی و تشـریح  هاي  از بهترین فرمولها و روزنه
 .نمودیم

ه شده، بعنوان مثال مددکار یک کلینیک مددکاري اجتماعی اگر بنابراین بر حسب مدل ارائ
پرونده زنان سرپرست خانواده (تحت مدیریت ارائه خدمات تخصصی اجتمـاعی بـه    50تعداد 
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تواند با لحاظ نمودن اصل همگونی و هـم سـنخ    می زنان و خانواده ها) در دست دارد، براحتی
 5کلیه وجوه مشترك) مـددجویانش را بـه   بودن اعضاء گروه (از حیث مسائل و مشکالت و 

فردي، (اجراي هاي  نفره کلی تقسیم کرده و عالوه بر پرداختن به امور جاري پرونده 10گروه 
موجـود در  هـاي   روزانه کلیه فرایندهاي اداري و سازمانی مربوطه نسبت به تک تک پرونـده 

همزمان و یا بصورت زمان نفره تحت برنامه توانمندسازي تشکیل داده و  10گروه  5مرکز)، 
 .بپردازد  گروهی توانمندسازي  کمکی طراحی شدههاي  بندي شده، به طراحی و اجراي برنامه

قابل به ذکر است تشکیل گروههاي توانمندسازي، به هیچ عنوان مانع پرداختن به مـوارد و  
کاري مـدد هـاي   نیازهاي فردي مددجویان حاضر در گروهها، همچون نیاز به دریافت مشاوره

اجتماعی بصورت فردي و سایر موارد خدمات تخصصی انفرادي مورد نیاز و تشخیصی نخواهد 
 .شد

نوین توانمندسازي زنان سرپرست هاي  قسمت دوم از سلسله یادداشتهاي مدل
 :خانواده، این نتایج کلی را در بر خواهد داشت

ت حمایت اقتصـادي  ضرور –توجه به تفاوت حمایت اقتصادي از توانمندسازي اقتصادي *
فردي از مددجویان، در کلیه مسیر طراحی شده توانمندسازي گروهی، الزم و ضروري و 

 .اجتناب ناپذیر است

ارائه خدمات مالی مستمر و غیرمستمر به مددجویان تحت سرپرستی، مسلماً همان حمایت  *
بایسـت در   می اقتصادي توأم با اجراي برنامه توانمندسازي طراحی شده گروهی است که

 .تمامی مراحل توانمندسازي اعمال گردد

مددجویان زنان سرپرست خانواده مراکز دولتی و غیردولتی، با هر میزان تعداد و کیفیت  *
و ماهیت مسائل و مشکالتشان قابلیت حضور در گروههاي همگن را بصـورت تقسـیم   

 )هاي همگنبندي شده دارند. (ضرورت تقسیم بندي مددجویان مراکز در قالب گروه

حضور مددجویان در گروههاي توانمندسازي، به هـیچ عنـوان مـانع دریافـت خـدمات       *
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بـراي  اي  هتخصصی فردي به آنان نخواهد شد و کلیه فرایندهاي فردي و اداري و مشاور
 .آنان قابل ارائه و اجراست

  جواد طلسچی یکتا
  مددکار اجتماعی

  ن سرپرست خانوادهاز سري مقاالت و یادداشتهاي توانمندسازي زنا



 

  

سرمایه اجتماعی؛ حلقه مفقوده در توانمندسازي زنان سرپرست 
 خانوار

  
 

به قدمت جامعه شناسی کالسیک در اروپـا دارد؛ امـا   اي  همفهوم سرمایه اجتماعی اگرچه پیشین
مفهومی است که معنا و مفهوم بسیط خود را در دوران معاصر با مطرح شدن مباحثی همچـون:  

ی، توسعه، مشارکت همگانی و نهادهاي مدنی بدست آورده است. سرمایه اجتمـاعی  جامعه مدن
ها  رساند تا بر مشکالتی که با آن می خاصیت و ویژگی ساختار اجتماعی است که به افراد یاري

مواجه هستند، فائق آیند. این مفهوم نقشی بسیار مهم تر از سرمایه فیزیکی و سرمایه انسانی در 
 اثربخشـی خـود را از دسـت   ها  نماید و در غیاب سرمایه اجتماعی سایر سرمایه یم جوامع ایفاء

در ها  و ناهنجاريها  دهند و حتی برخی از اندیشمندان معتقدند که ریشه بسیاري از نابسامانی می
شود تا بدون سرمایه  می کمبود و یا نبود سرمایه اجتماعی نهفته است که این موضوع خود سبب

 .دشوار شود …ن راه توسعه و تکامل اقتصادي، فرهنگی، امنیتی و اجتماعی پیمود

شـود.   مـی  از عوامل کلیدي توسعه پایدار محسـوب اي  هوجود سرمایه اجتماعی در هر جامع
بدون حد مطلوبی از این سرمایه، هیچ یک از ابعاد سه گانه اقتصادي، اجتماعی و زیست محیطی 

اصلی توسعه پایدار را باید در ارتقـاي  هاي  شد. ارزش توسعه پایدار به طور کامل محقق نخواهد
کیفیت زندگی و توانمندسازي افراد جامعه بویژه در تامین نیازهاي اساسی طبقات آسیب پذیر 
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همچون زنان و بویژه زنان سرپرست خانوار و تالش براي رفع اختالف طبقاتی در جامعه و نیز 
این جهت است که رویکرد جنسیتی در حوزه  رشد، آگاهی و امنیت اجتماعی جستجو کرد؛ از

هـاي   این گروه از بـانوان در فعالیـت  هاي  توانمندسازي مطرح و تالش براي افزایش توانمندي
شود. بر این مبنا، در ایـن نوشـتار بـه     می توسعه پایدار ضروري شمردههاي  اجتماعی و برنامه

سرپرست خانوار توجه شده اسـت   زنانهاي  موضوع سرمایه اجتماعی و تاثیر آن بر توانمندي
همه جانبه و کل گـراي ملـی      چرا که توجه به این قشر آسیب پذیر نقش بسزایی در توسعه

 .خواهد داشت

اهمیت سرمایه اجتماعی در بین زنان سرپرست خانوار و بدسرپرست شرط الزم بـه منظـور   
جتماعی، گسترش انسجام شود چرا که نیاز به ایجاد روابط ا می رسیدن به توانمندسازي محسوب

اجتماعی، بسط مشارکت اجتماعی و از همه مهم تر اعتمـاد متقابـل درون گروهـی و بـرون     
هـاي   شوند و سرمایه اجتماعی در قالـب شـبکه   می توانمندسازي محسوبهاي  گروهی از پایه

کنند و  می حمایتی غیررسمی نقش موثري در مدیریت ریسک و آسیب پذیري اجتماعی ایفاء
با این وجود، زنان فقیر،  .(Bhalla & Lapeyre, 2004) سازد می را در مقابله با فقر مجهزتر زنان

بی سرپرست و بدسرپرست ممکن است در فقر باقی بمانند؛ به این دلیل که به طـور فعـال از   
کمک ها  اجتماعی که ممکن است به بهبود کیفیت زندگی آنهاي  دسترسی به بسیاري شبکه

 .ه اندکند، محروم شد

در جامعه کنونی، زندگی زنان سرپرست خانوار عالوه بر مشکالت اقتصادي، با ابهامـات و  
مخاطرات اجتماعی فراوانی همچون افسردگی، ناامیدي، انزواي اجتماعی و همچنین، نگرش غلط 

اخیـر،  هاي  و منفی جامعه به زنان سرپرست خانوار روبرو است. این درحالی است که در سال
یکردهاي غیردرآمدي به محرومیت زنان سرپرست خانوار، بینش جدید و گسترده تري نگاه رو

دهد. رویکردهاي درآمدي به این دلیل که اساساً با شـرایط مـادي    می به مسائل اجتماعی ارائه
کنند، انتقاد شده اند(هال و میجلـی،   می غیرمادي غفلتهاي  محرومیت سروکار دارند و به جنبه

صادي به فقر و محرومیت به جاي تمرکز بر زندگی انسان، توجه خـود را بـه   ). نگاه اقت1388
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). درك ایـن  1384کنـد(محمودي و صـمیمی فـر،     می رشد اقتصادي و درآمد سرانه معطوف
هاي  موضوع حائز اهمیت است که در بسیاري کشورهاي درحال توسعه، موقعیت زندگی گروه

رتبـاط تنگاتنـگ و نزدیکـی آن گونـه کـه در      فقیر جامعه از جمله زنان سرپرست خانوار، ا
شود، با درآمد ندارد. در این کشورها، فقـرا اغلـب توانـایی     می کشورهاي توسعه یافته مشاهده

تأمین نیازهاي خود را در مبادالت کاال و خدمات در بازار ندارند و دولت نیز در زمینه تأمین و 
ادالت غیررسمی نقـش مهمـی در تـأمین    توزیع منابع، چندان کارآمد نیست. براین اساس، مب

کند. این موضوع در ارتباط با سطوح آسیب پذیرتر فقرا  می نیازهاي مادي و اجتماعی فقرا ایفاء
هـاي   شـبکه  .(Flotten, 2006)کنـد  می از جمله زنان سرپرست خانوار، اهمیتی دو چندان پیدا

اجتماعی و کاهش هاي  نديحمایتی غیررسمی در قالب مفهوم سرمایه اجتماعی، متضمن توانم
اجتماعی زنان سرپرست خانوار و نیز ابزاري براي جلب حضور و جذب مشارکت هاي  آسیب

 .توسعه پایدار خواهد بودهاي  این بخش از طرد شدگان جامعه در پیشبرد برنامه

 خصــوص در بــویژه زدایــی، محرومیــت غیرمـادي  رویکردهــاي در کــه اساســی اهـداف  از
 کـرد  توجـه  آن بـه  بایـد  بدسرپرسـت  و خانوار سرپرست زنان همچون پذیر آسیب قشرهاي

 نمود: اشاره زیر موارد به توان می

  غیردرآمدي؛هاي  و داراییها  توجه به ظرفیت  *
 غیررسمی؛هاي  تعاملی و حمایتهاي  شبکه  *

 اجتماع محلی؛هاي  مشارکت در فعالیت  *

 پیش رو؛هاي  ادغام در روابط اجتماعی و چالش  *

هـا   و تصمیم گیـري ها  سازي وارد اهدافی هستند که اغلب در برنامه ریزي ها، تصمیماین م
مغفول مانده اند و فقط به رویکردهاي اقتصادي بدون توجه به مباحث اجتماعی توجه شده است 

فقرزدایـی و  هـاي   زیـادي را بـویژه در برنامـه   هـاي   که این امر سبب شده است تا ناکـامی 
 .اییمتوانمندسازي مشاهده نم
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 کرد: مشاهده زیر موارد در توان می را اجتماعی سرمایه و توانمندسازي بین پیوند

ترویج فرهنگ، همکاري، همیاري و مسئولیت پذیري اجتمـاعی بـراي رفـع مشـکالت      - 
 فقیر و آسیب پذیر جامعه از جمله زنان سرپرست خانوار و بدسرپرست؛هاي  گروه

اهنگی و همکاري را در بـین زنـان سرپرسـت    اجتماعی که همهاي  مشارکت در شبکه - 
توانند براي دستیابی به سود متقابل کمک کنـد   می خانوار با یکدیگر و افراد دیگري که

 تسهیل نماید؛

از جمله ها  سرمایه اجتماعی درون گروهی، پیوندهاي درونی اجتماع است که مطرود شده - 
سـازد تـا بتواننـد از منـابع،      می زنان بی سرپرست و سرپرست خانوار را در جامعه قادر

اجتماع خود به بهترین شکل ممکن بهره مند و به توانمندسازي هاي  امکانات و مساعدت
  .منجر شودها  آن

ها  روابط اجتماعی بیرونی است که افراد و گروههاي  سرمایه اجتماعی بین گروهی، شبکه - 
اجتماع خود همچون تسهیلگران  سازد تا از منابع اطالعاتی و حمایتی خارج از می را قادر
اجتماعی از جمله مددکاران اجتماعی و سازمانهاي متولی توانمندسازي بهره مند هاي  حوزه
 .شوند

 بسترسازي براي زنان سرپرست خانوار به منظور مشـارکت در نهادهـاي اجتمـاعی کـه     - 
  .تواند بر سطح توانمندسازي آنها اثرگذار باشد می
 منابع

 17)4). فقر قابلیتی. فصلنامه رفاه اجتماعی، (1384میمی فر، قاسم (محمودي، وحید؛ ص

 .). سیاست اجتماعی و توسعه. ترجمه مهدي ابراهیمی و علیرضا صادقی،تهران:جامعه شناسان1388هال، آنتونی؛ میجلی، جیمز (
Bhalla, A & Lapeyre, F (2004). Poverty and Exclusion in a Global World, Macmillan. 
Flotten, T. (2006). Poverty and Social Exclusion: Two Side of the Same Coin, Fata 

  سجاد مجیدي پرست
  کارشناس ارشد مددکاري اجتماعی، دانشگاه عالمه طباطبایی

  از سري مقاالت و یادداشتهاي توانمندسازي زنان سرپرست خانواده



 

  

وانمندسازي زنان مددکاران اجتماعی؛ اقدامات اجتماع محور و ت
 سرپرست خانواده

  
  

 از نظر جامعه شناسان، واژه سرپرست خانواده، اصطالحی توصیفی است و به کسـی اطـالق  
 تـرین  در مقایسه با سایر اعضاي خانواده دارد و معموالً مسناي  هشود که قدرت قابل مالحظ می

). 120: 1390ست (ایروانی، وي اي  هاقتصادي خانواده به عهدهاي  فرد خانواده است و مسئولیت
بر مبناي تعریف سازمان بهزیستی، زنان سرپرست خانوار زنانی هستند کـه عهـده دار تـأمین    
معاش مادي و معنوي خود و اعضاي خانواده هستند. بنـا بـه تعریـف جامعـه شـناختی زنـان       

، شود که بدون حضور منظم و یا حمایت یـک بزرگسـال   می سرپرست خانوار، به زنانی گفته
عمده حیاتی و هاي  سرپرستی خانوار را برعهده دارند و مسئولیت اداره اقتصادي خانواده و نقش

گیرند؛ هرچند، این دسته از زنان، سرپرست خانوار خود را به علـت   می اجتماعی آن را برعهده
دهند اما موارد متعـدد دیگـري    می (هفتاد درصد) و طالق (یازده درصد) از دستها  فوت آن
شـود کـه    می نیز باعثها  ن بیماري و از کارافتادگی، اعتیاد و یا زندانی بودن همسر آنهمچو

 ). 76: 1389سرپرستی خانوار را عهده دار شوند (شریفی و همکاران، 
و همچنین بنا به گفته موسوي چلک، مـدیرکل دفتـر    1390براساس نتایج سرشماري سال 

 500میلیون و  2بیش از  1390اجتماعی در سال  اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاههاي  آسیب
درصـد   12٫1شود که رقمی حدود  می هزار خانوار از خانوارهاي کشور توسط زنان سرپرستی
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 900بیشتر از  1385سال گذشته یعنی در سال  5کل خانوارهاي کشور است این آمار نسبت به 
تعداد زنـان سرپرسـت خـانوار از    سال  5هزار خانوار افزایش یافته است و به عبارت بهتر طی 

هزار نفر افـزایش یافتـه اسـت.     500میلیون و  2هزار نفر به حدود  600حدود یک میلیون و 
دلیل افزایش تعداد زنان سرپرسـت خـانوار    ترین موسوي چلک آمار طالق در جامعه را عمده

ـ  ه عنـوان  دانست و پس از آن مرگ ومیرهاي ناشی از تصادفات رانندگی و فوت طبیعی را ب
 .دومین و سومین دلیل افزایش تعداد زنان سرپرست خانوار اعالم کرد

بر اساس نظریه زنانه شدن فقر یا آسـیب پـذیري زنـان سرپرسـت خـانوار معتقدنـد کـه        
زن سرپرست نه تنها در همه کشورهاي جهان گسترش یافته اند؛ بلکه روز به روز هاي  خانواده

شود. این  می گیرند، افزوده می ه در جمعیت کم درآمد قراربر تعداد خانوارهاي زن سرپرستی ک
قوانین را به نفع زنان داشته اند، دیده شده است. در  ترین مسئله حتی در کشورهایی که پیشرفته

دولتی به این زنان فرآیند فقیر شدن زنان هم چنان ادامه دارد. هاي  این کشورها، با وجود کمک
زن سرپرست، عدم دسترسی این گروه از زنان به مشاغل هاي  از جمله سایر مشخصات خانواده

با منزلت است. به عبارت دیگر زنان سرپرست خانوار یا اغلب بی کارند و یـا داراي مشـاغل   
پرحاشیه اي، نیمه وقت، غیر رسمی و کم درآمد هستند. مشکل دیگري که بر میزان آسـیب  

مسئله تنظیم  –ا منزلت مشغول به کار باشند حتی اگر در مشاغل ب –افزاید  می پذیري این زنان
وقت براي انجام کار خانگی و کار بیرون از خانه است. این مشکل را صـاحب نظـران ایـن    
دیدگاه اصطالحا فقر زمانی نامیده اند. یعنی زنانی که به طور تمام وقت و در شبکه رسمی بازار 

کان و انجام امور خود وقت کـافی  کنند، براي انجام وظایف خانگی، رسیدگی به کود می کار
کنـد   مـی  ندارند. هنگامی که فقر زمانی، با فقر مادي همراه شود، این گروه را آسـیب پـذیر  

 .)230: 1388(صادقی، 
است که زنان سرپرست خانوار با آن مواجه اند و اي  همسئل ترین مسئله اقتصادي در واقع مهم

مردم، اساساً زنان سرپرست را هاي  سایر گروهقدرت و فشار این مسئله به حدي است که گاهی 
شـود و   مـی  شناسند. این مسئله با باال رفتن تعداد افراد تحت تکفل زن، حـادتر  می با این مسئله

توان نزد زنان سرپرست خانوارهاي تک نفـره یافـت. بـه     می مواجه با چنین امري را ترین کم
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کم تر از سایر زنان براي فراهم کردن  خصوص اگر این زنان شاغل و داراي درآمد هم باشند،
شوند. اما حتی هنگامی که با زنان صـرفاً خـود سرپرسـت     می امکانات اقتصادي، دچار مشکل

 .شویم می کنیم نیز متوجه احساس فشار اقتصادي، بر روي آنان می صحبت
ـ  می مددکار اجتماعی سعی اعی کند عواملی را که در تعامل بین مددجویان و محیط زیست اجتم
کند را کشف و شناسایی کند و به مـددجو کمـک کنـد کـه درك      می پیرامونشان ایجاد مشکل

هـاي   درستی از علل و عوامل تولید کننده مشکل پیدا کرده و با کمک مددکار اجتماعی بتوانـد راه 
 .برون رفت از آن مشکل را شناخته و در جهت حل و یا رفع مشکل خود اقدام نماید

که نه مددجو و نه محیط پیرامونش لزوماً داراي مشکل نباشند، بلکه نحوه بسیار محتمل است 
کند. در این صـورت، هـدف مـددکار     می تعامل بین فرد و محیط است که مشکالتی را تولید

مهم و اصلی زنـدگی خـود را   هاي  اجتماعی توانمندسازي افراد است تا بتوانند وظایف و نقش
 .را برطرف کنند، و به هدف هایشان برسند ایفا کنند، عوامل تولید ناخشنودي

چندگانه مددکاري اجتماعی شامل مددکاري فردي، گروهی، جامعه اي، تحقـق و  هاي  شاخه
تواند منجر به اقداماتی شود که در  ها می اقدام اجتماعی هر کدام به نحوي و تلفیق این شاخه

ه نیازمند استفاده از خدمات توانمندسازي افراد و به خصوص زنان و زنان سرپرست خانوار ک
 .مددکاري اجتماعی هستند مفید واقع شود

مددکاران اجتماعی با توانمندسازي زنان آسـیب دیـده اجتمـاعی یـا در معـرض آسـیب و       
توانـد   می در اجتماع به نحوي سالم و سازنده،ها  و شریک کردن آنها  بازگرداندن سالمت آن

 .ا کندنقش مهمی در سعادت و پویایی جامعه ایف

برخی از برنامه هایی را که مددکاران اجتماعی باید در امور زنان سرپرست خانوار مـد نظـر   
 :داشته باشند به شرح زیر است

جامع در جهت تنظیم روابط مشارکت کننـدگان  اي  هعبارت است از برنام  محوري: اجتماع
رکـز زدایـی   اجتماع محور در راسـتاي کـاهش تصـدي گـري و تم    سازي  در برنامه توانمند

دولتی و تفویض اختیار و مسئولیت دهی به اجتماعات محلی به منظور بهبود کیفیت هاي  بخش
 .زندگی زنان و افزایش رفاه اجتماعی آن ها
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اجتماعات بـه منظـور   سازي  فرآیندي است مشتمل بر آگاه  محـور:  اجتماعی سازي توانمند
هـاي   ه گیري از منابع و ظرفیـت و موانع، بهرها  شناخت از وضعیت موجود، حذف محدودیت

براي بهبـود شـرایط   ها  و تصمیم گیريها  جوامع محلی در جهت مدیریت موثر آنان بر تالش
 .زندگی خودشان

 عبارت است از گروهی از افراد که در یک منطقه زندگی، کار یا تحصـیل   محلـی:  اجتماع
آیـد تـا    مـی  فراهماي  همینکنند و داراي نیازهاي اساسی مشترك هستند. در اجتماع محلی ز می

را دسته بندي و اولویـت بنـدي   ها  اعضاي آن در مورد کمبودها و نیازهاي شان بیاندیشند، آن
و امکانات فردي و محیطی خود آگاه شوند، و تصمیم گیري مشترك براي ها  کنند. از توانایی

 .حل مشکالت و رفع موانع را تجربه نمایند

نوعی پیشرفت و توسعه که با مشارکت افراد یک جامعه عبارت است از   مشـارکتی:  توسعه
 .گوناگون به دست آیدهاي  در زمینه

هـاي   وجود مراکز متعدد تصمیم گیري در مورد این قشر از زنان موجب گردیده تا سیاست
یکسانی به کار گرفته نشود و خدمات رسانی به این افراد یکسان نباشد و حتی در بعضی موارد 

رت گرفته یا خانوارهاي نیازمند واقعی تحت پوشش هیچ نهادي قرار نگیرند. دوباره کاري صو
مدون و قوانین کارآمد در این زمینه مشکالت خاصی را براي هاي  از طرف دیگر عدم سیاست

آورد. بیشترین نکته مربوط به طرد شدن این زنان توسط افراد جامعه  می این قشر از زنان بوجود
باشد که درمواردي این زنان تعامالت خـود را بـا نزدیکـان و شـبکه      یها م و دید منفی به آن

شوند. بـه   می دهند و فرزندانشان از نظر تربیت اجتماعی دچار مشکل می حمایتی خود از دست
همین دلیل مددکاران اجتماعی به عنوان پیش قراوالن حوزه سالمت اجتماعی در جهت ارتقاي 

 .کنند می وثري ایفامستمر توانمندسازي این گروه نقش م
  هما صدري
  مددکار اجتماعی و جامعه شناس
 از سري مقاالت و یادداشتهاي توانمندسازي زنان سرپرست خانواده



 

  

 زنان سرپرست خانوارسازي  توانمندهاي  راهکارها و نظریه

 
در عصر حاضر، تغییرات شگرفی در نظریات توسعه پدید آمده است، یکی از ایـن تغییـرات،   

ه مقوله عاملت انسانی است، چیزي که به نوعی باعث پدیدایی و تقویت نظریـه هـایی   توجه ب
مختلف به خصوص در حوزه زنان گردیده اسـت. بـر ایـن    هاي  چون توانمندسازي در عرصه

اساس، توانمندسازي زنان، در برگیرنده افزایش مشارکت، خـود آگـاهی، قابلیـت اعتمـاد و     
ودشان است. گروهی که اغلب در معرض آسیب هایی گسترش آزادي انتخاب زنان توسط خ

شغلی، بی سوادي یا کم سوادي، نداشتن درآمد مسـتمر و  هاي  چون ضعف دسترسی به فرصت
سایر مشکالت روحی و روانی قرار دارند که در صورت تشدید آن ها، خسارات قابل تأملی بر 

 .پیکره اجتماع وارد خواهد شد

از شـهروندان کشـور را تشـکیل میدهنـد. در راسـتاي      زنان سرپرست خانوار بخش مهمی 
توانمندسازي شهروندان براي نیل به جامعه مطلوب توجه به این قشر نیز حائز اهمیـت اسـت.   

اصلی توسعه پایدار را بایـد در  هاي  توانمندسازي زنان در توسعه پایدار نقش اساسی دارد، ارزش



  الع رسا� مددکاران اجتماعی ایرانمقاالت انتشار یافته در پایگاه اطمجموعه یادداشتها و  � 84
 

ردان در تأمین نیازهاي اساسـی، تـالش در   ارتقاي کیفیت زندگی یعنی توانمندسازي زنان و م
جهت رفع اختالفات طبقاتی در جامعه، رشد آگاهی عمومی، اعتماد به نفس و اعتقاد عامه مردم 
به اهداف توسعه و حفظ امنیت و آزادگی جستجو کرد . از این رو رویکرد جنسیتی در حوزه 

عمومی براي نقش آفرینی هاي  شود و افزایش فرصت می برنامه ریزي براي توسعه پایدار مطرح
شود. محرومیت زنان  می توسعه پایدار ضروري شمردههاي  و مشارکت اجتماعی زنان در برنامه

تواند توسعه یافتگی را  می برابر، ناامنی اقتصادي زنان و فقرهاي  جامعه از دست رسی به فرصت
 .تحت تأثیر قرار دهد

طی کرد که عبارتنـد از : رفـاه، دسـت رسـی،     براي توانمندسازي زنان باید پنج مرحله را 
 آگاهی، مشارکت و کنترل . در مرحله رفاه، رفاه مادي زنان )مانند تغذیه و درآمـد ( بررسـی  

گیرد. در  می شود. در این مرحله از توانمندسازي، رفع تبعیض بین زنان و مردان مد نظر قرار می
مین، کار، سر مایه)، کارهاي مولد درآمد، مرحله دست رسی، زنان باید به عوامل تولید(مانند ز

سازد و محصول و دسـترنج   می مهارت زا ؛که استخدام و تولید را ممکنهاي  خدمات، آموزش
هـا   خود دسترسی داشته باشند . در مرحله آگاهی، زنان باید تشخیص دهند کـه مشـکالت آن  

سـیتی مربـوط بـه    جنهـاي   ناشی از کمبودهاي شخصی شان نیست بلکه نشأت گرفته از نقش
فرهنگ است و به همین دلیل قابل تغییر است . آگاهی در این مفهوم به معنـی بـاور داشـتن    

کنند و  می مربوط به خود شرکتهاي  برابري است . در مرحله مشارکت، زنان در تمام برنامه
ـ ها  باید با شمار آنها  مشارکت آن وازن در جامعه متناسب باشد . برابري در کنترل به معنی ت

 (1372قدرت بین زنان و مردان است)موزر به نقل از النگه، 

  تعاریف توانمندسازي
شوند اتکا به نفس خود را افزایش دهند، حق مستقل بـراي   فرآیندي که طی آن زنان قادر می

هـا   انتخاب کسب کنند، خود را سازماندهی کنند و منابعی را کنترل نمایند. این مجموعه به آن
 .حذف فرودستی و تحوالت نهادي کمک خواهد کرد ر،براي کاهش فق
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کنتـرل و    ،(Autonomy) سازد که خود مختـاري  این چنین فرآیندي زنان فقیر را قادر می
اعتماد به نفس کسب کنند و با احساس قدرت فردي و جمعی در کنـار گروهـی از زنـان و    

 .ندگرا اقدام نمای مردان براي تفوق بر شرایط اجتماعی مسلط تبعیض

سیاسی، روانـی،    تواند ابعاد گوناگون اقتصادي، این مفهوم می براساس تعریف توانمندسازي، 
تري، ماننـد مشـارکت در    اجتماعی، حقوقی و فرهنگی داشته باشد که هر یک به موارد جزئی

بخش مدرن، امکان اشتغال، اعتماد به دیگران، خوداتکایی، حق انتخاب همسر، سهیم شـدن در  
 .قابل تفکیک هستند …ها و ريگی تصمیم

وسیع از مفاهیمی نظیر، حق انتخاب، اي  هبراي تعریف این مفهوم به گستر ،در ادبیات مربوطه
کنترل داشتن و دسترسی به منابع، احساس استقالل و اعتماد به نفس بیشتر و غیره اشاره شـده  

فرایندي تعریف م یکنند که زنان را سازي  ) توانمند1999است. براي نمونه، کلر و و ام بی و (
به وسیل هی آن زنان براي سازمان دهی خودشان توانمند شد ه و اعتماد به نفـس خودشـان را   

که منجر به از بـین   ،دهند؛ و از حقوق خود برا ي انتخاب مستقل و کنترل بر منابع می افزایش
 .کنند می گردد، دفاع می رفتن جایگاه فرودستی شان

 سرپرست خانواررفاه اجتماعی زنان 
شود، دیدگاه  می مسایل زنان سرپرست خانوار مطرحي  همهمی که در زمینهاي  یکی از دیدگا ه

رفاه اجتماعی است که تعاریف متعددي از این مفهوم شده که به معنـاي نظـامی از خـدمات،    
مؤسسات یا نهادهاي اجتماعی است که به منظور کمک و خدمت به افراد به وجود آمده، تـا  

و هـا   روابط مناسب تري براي پیشرفت قابلیت هـا، ظرفیـت  ي  هالمت، زندگی بهتر و زمینس
فراهم آور د. به همین خاطر براي توزیع شـرایط  ها  رفاه آني  هبه منظور توسعها  توانایی انسان

رفاهی در جامعه، به خصوص براي آن دسته از افرادي که توانایی تأمین شخصی رفاه خـود را  
اسـت کـه   اي  هگیرد. خدمات اجتماعی، فعالیت سازمان یافت می مات اجتماعی شکلندارند، خد
کمک به سازش و تطابق بین افراد و محیطشان است. تحقق این هدف بستگی بـه  ها  هدف آن
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سـازند تـا    مـی  و جوامع را قـادر ها  کار برد فنون و روش هایی دارد که افراد، گروهي  هنحو 
متحول را حـل کـرده و شـرایط    ي  هکالت مربوط به یک جامعاحتیاجات خود را تأمین و مش

اقتصادي و اجتماعی خویش را بهبود بخشند؛ به طوري که انواع مختلفی از نظا مها و خـدمات  
تأمین اجتماعی میتواند وجود داشته باشد که به حمایت از نظام خانواده و اشکال مختلف آن )به 

 .خصوص زنان سرپرست خانوار( بپردازند

 زنان سرپرست خانوارسازي  اجتماعی و توانمندي  همایسر
اسـت کـه بـه آن    اي  هاجتماعی زنانی که سرپرستی خانواري را بر عهده دارند، مقولي  هسرمای

توجه چندانی نشده است؛ این در حالی است که مفهوم سرمایه اجتماعی، تاریخ طوالنی در علوم 
ـ اجتماعی دارد. این مفهوم به پیوندها و ارتب منبـع بـا   ي  هاطات میان اعضاي یک شبکه به مثاب

 .ارزشی که با خلق هنجارها و اعتما د متقابل موجب تحقق اهداف اعضا م ي شود، اشاره دارد

اجتماعی پرداخته انـد کـه از آن   ي  همحققان از زوایاي متفاوتی به : طبقه بندي ابعاد سرمای
داوطلبی، توانایی ي  همدنی، بخشش و روحیتوان به قابلیت اعتماد، مشارکت و رهبري  می جمله

و دوست ي ها، مشارکت سیاسـی،  ها  برقراري روابط اجتماعی غیر رسمی، تنوع در معاشر ت
 .مشارکت مذهبی، عدالت در مشارکت مدنی

 مدل توانمند سازي
 یا جوامع بتوانند قدرت به دست آورند.ها  توانمندسازي تالشی است تا افراد، خانواده ها، گروه

دهد که یک فرآیند ویژه در ایـن تغییـر    می تحقیقات و تجارب مربوط به توانمندسازي نشان
 .سهیم است

 ،و باورها : به خصوص با ورهـاي مربـوط بـه خـود کارآمـدي     ها  الف( نگرش ها، ارزش
 .خودارزشی و احساس کنترل که بر فرآیند توانمندسازي اثرگذار است

 کتی: در این تجربه، فرد و دیگران در یک تجربه سهیمب) اعتباریابی از طریق تجارب مشار
 .شود می شوند که به کاهش خود سرزنشی منتهی می
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 ج( دانش و مهارت عمل و تفکر نقادا نه: از طریـق حمایـت و مشـارکت متقابـل، افـراد     
 .درونی و بیرونی مشکل تفکر نقادانه داشته باشندهاي  توانند پیرامون جنبه می

توانند راهبردهاي عملی، بسیج منابع ودانش  می طریق عمل انعکاسی، افرادد( عمل کردن: از 
 .مورد نیاز را براي تأثیر بر ساختارهاي درونی و برونی ممکن سازندهاي  و مهارت

نظام دار یا راه اندازي هاي  که به دنبال فعالیتاي  هتوانمندسازي براي هر گروه، فرد یا جامع
از آن جا که زنان به لحاظ فـردي و گروهـی در شـرایط     مؤسسات است، هدف مناسبی است

کنند. بنابراین، توانمندسازي زنـان بخـش مهـم و موردنیـاز      می متفاوت و فاقد قدرت زندگی
 .کار مددکاران اجتماعی، مشاوران توانبخشی و مشاوران شغلی و سازمانی استي  هحوز

کی از این جنبه ها، بیگـانگی از  گوناگونی در جامعه تحت فشار هستند .یهاي  زنان از جنبه
خود است . این از خود بیگانگی داراي دو جنبه است. ابتدا میزان از خود بیگانگی یـک زن از  

و ارزش وجـودي اشـخاص را از   هـا   خود درونی اش خودي که نیازها، خواسته هـا، توانـایی  
شخص است : شرایط نماید. دومین جنبه از خود بیگانگی، بیگانگی از خود  می یکدیگر متمایز

اولی از خودبیگانگی عمیقاً به دومی وابسته است، به این معنی که افکار خود شخص بـه طـور   
 .شود می کامل به ناتوانایی در شناخت خود درونی و ارزش گذاري به طور عینی منجر

دومین جنبه موقعیت بن بست مضاعف زنان است . زنان هنگام تصمیم گیـري خـود را در   
کننـد بـه خـاطر     می بینند . براي مثال زنانی که شغلی پیدا می بن بست مضاعف یک موقعیت

مانند نیز  می ترك فرزندانشان مورد سرزنش هستند . این در حالی است که مادرانی که در خانه
 .گیرند. از این رو احساس گناه، بی کفایتی و شکست م ینمایند می برچسب تنبلی و بیکاري

امعه میگوید که زنان انسان هستند، اما از طرف د یگر هیچ فرصتی این در حالی است که ج
غالـب بنـدي شـده و اسـتانداردهاي     اي  هبراي تهیه انسانیتی که به وسیله زنان و به طور کلیش

 .غیرقابل دست رس وجود ندارد

براي رشد خودآگاهی پیشنهاد میشود که ترکیبی از هر سه مرحله اي  هیک الگوي سه مرحل
آورد. اول، آگاهی شناختی از عالئق خود شخص و موقعیت  می تدر بودن را به وجوداحساس مق
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اجتماعی که در قدرت و ارتباط فرد با سیسـتم سـهیم   هاي  او با توجه به آگاهی از غلبه سیستم
 . است

دوم، احساس کارآمدي نسبت به آگاهی شناختی به خوبی احساسی که در ارتباط با دیگران 
خت هدف نسبت به تغییر در توزیع اجتماعی قدرت و به تبع آن بهبود شرایط دارد و سوم، شنا

 .اجتماعی و رشد عالئق خود شخص نسبت به برابري هرچه بیش تر

  مهري فتایی
  مددکار اجتماعی

  مجتبی فتایی
 کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزي شهري

 وادهاز سري مقاالت و یادداشتهاي توانمندسازي زنان سرپرست خان



 

  

 آموزش؛ بهترین راه توانمندسازي زنان سرپرست خانوار است

 
  

در طی سالهاي اخیر با افزایش آمار طالق، تصادفات جاده اي، سوانح محیط کار و بیماریها که 
شود بر تعداد زنان سرپرست خانوار  می منجر به فوت، بیماري و نبود سرپرست مرد در خانواده

ست، بسیاري از این زنان فاقد مهارت حرفه اي، شغل، درآمد ثابت در سطح کشور افزوده شده ا
باشند، براي گذران زندگی نیازمند حمایت سازمانهایی  می و گروههاي حمایتی مناسب و کافی

باشند و از این طریق هر ساله بر تعـداد مـددجویان و افـراد تحـت      می حمایتی مانند بهزیستی
. این زنان در حالتی عنوان سرپرست خانوار را با خـود  شود می پوشش سازمان بهزیستی افزوده

کشند که هنوز ظرفیت و آگاهی روبرو شدن با این نقش را نداشته و گاهی اوقـات   می یدك
مجبور هستند نقش پدر و مادر را به همزمان اجرا کنند در حالیکه شاید در ارائه نقش مادري و 

هاي  مشکل مواجه هستند، همچنان درگیر زخممسئولیت پذیري شرایط جدید داراي دغدغه و با 
عاطفی و تعارضات حل نشده از زندگی قبلی و فعلی باشند، ایـن گـروه در معـرض خطـر و     

بیشتري هستند، نیازمند حمایت عاطفی، اجتماعی و روانی، آموزش و کسب آگاهی هاي  آسیب
 .در خود فراهم کنندالزم براي رویارویی با زندگی جدید را هاي  هستند تا بتوانند زمینه

شـود و   مـی  رویکرد بهزیستی به حمایت مالی و گاهی اوقات هم بـه اشـتغال یـابی خـتم    
مددجویان در زمان ورود به این سازمانها بدون نیازسنجی تخصصی، بررسی مشکالت اصـلی و  

ن که نه تنها نیاز این زنااي  هشود، چرخ می این زنان به سرعت وارد چرخه حمایت مالیاي  هریش
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کند بلکه استقالل، عزت نفس و تفکر براي حل مشکل را از این زنان گرفته و  نمی را برآورده
روز به روز بر وابستگی آنان به این سازمان افزوده و سـازمانهاي حمـایتی از افـزایش تعـداد     

 .شوند می مستمري بگیران فربه تر

یط موجود، از حالت عادي زندگی زنان سرپرست خانوار به دلیل از دست دادن زندگی و شرا
هـاي   خارج شده و نیازمند یادگیري جدید هستند موضوعی که در برنامه ارائه خدمات سـازمان 

حمایتی مغفول مانده یا در حاشیه قرار گرفته است، مهمتـرین نیـاز زنـان سرپرسـت خـانوار      
یط آموزش به منظور به افزایش آگاهی براي روبرو شدن با شرایط جدیـد و درك ایـن شـرا   

شود که مددجویان براي سالهاي متمادي  می است، عدم توجه به این موضوع اساسی و مهم سبب
وابسته به خدمات سازمان بهزیستی بویژه خدمات مالی شوند و هر سـال میلیاردهـا تومـان از    

این سازمان در قالب پرداخت مستمري ماهیانه به مددجویان به هدر برود در حالیکـه  ي  هبودج
شـود در راسـتاي    مـی  کهاي  هتأثیر چندانی در کیفیت زندگی مددجویان ندارد، بودج این مبلغ

آموزش، آگاه سازي، استقالل و افزایش خودآگاهی این افراد مـورد اسـتفاده قـرار گیـرد و     
 .توانمندسازي و بازتوانی این گروه از مددجویان سازمان بهزیستی را فراهم آوردهاي  زمینه

یش و بهبـود کیفیـت زنـان سرپرسـت خـانوار سـازمان بهزیسـتی و        براي بازتوانی، افزا
که درگیر کار با این گروه هستند باید در کنار رویکرد حمـایتی بـه رویکـرد    هاي  مجموعه

تصمیم گیري و پذیرش مسئولیت را در هاي  توانمندسازي از طریق آموزش توجه کنند، زمینه
حمایتی مسیر زندگی خود را طی هاي  سازمان این گروه بوجود آورند تا بدون وابستگی مالی به

 .کنند

حمایتی و طرح هاي  شود که طرح می عدم توجه به آموزش و ارتقاء دانش مددجویان سبب
هایی مانند گروه همیار که جنبه توانمندسازي دارد در عمل با شکست مواجه شود یا بـازدهی  

شخصـیتی، نیازهـاي   هـاي   زیرساختمناسب را نداشته باشد و این به این دلیل است که ما به 
ذهنی و زندگی مددجویان توجه نکرده ایم، اشتغال و کسب درآمـد را  هاي  عاطفی و درگیري

براي مددجویان کافی دانسته ایم و چون ارائه خدمات مالی سازمان متناسب با نیاز مـددجویان  
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شـود و   مـی  فـراهم  بازتوانی مددجویانهاي  نیست از این طریق هم به ندرت و به سختی زمینه
 .کند می وابستگی را در آنان ایجادهاي  بیشتر زمینه

براي توانمندسازي مددجویان الزم است گروه تخصصی مسـئولیت پـذیرش مـددجویان را    
برعهده داشته باشد و شیوه حمایت براي هر مددجو به طور جداگانه تعریـف شـود و تمـامی    

ـ ي  همددجویان وارد چرخ وند، چـرا کـه گـاهی اوقـات تعـدادي از      حمایت مالی سازمان نش
حمایتی مـوثر هسـتند، تـوان و    هاي  هاي شغلی مختلف، داراي گروه مددجویان داراي مهارت

انگیزه یادگیري الزم را دارند اما به دلیل عدم آشنایی و هراس از شرایط جدید مهارت استفاده 
ایت سازمان به دلیل اینکـه  از توانمندیشان در آنان کاهش یافته است و با ورود به چرخه حم

براي توانمندسازي آنان برنامه مدون و خاصی تعریف نشده است، اندك استقالل و خودآگاهی 
دهند در حالیکه با دسته بندي نیازهاي مددجویان و ارائه خدمات متناسب با  می خود را از دست

 .توانمندسازي آنان را فراهم آوردهاي  توان زمینه می نیازها

 اسیمریم عب

 از سري مقاالت و یادداشتهاي توانمندسازي زنان سرپرست خانواده





 

  

 زن قلب خانواده است و تاب آوري قلب سالمت

 
  

فضاي پژوهش، سیاستگذاري و اجرایی حمایت از زنان از طریق توسعه تجانس بـه عملکـرد   
 .بهینه نزدیک و نزدیکتر خواهد شد

ت است. قدرت باز آفرینـی و بازسـازي   و در این میان لمس وجودي مشکالت از ضروریا
 .صدمه دیده منوط به قدرت تاب آوري استهاي  زندگی

تاب آوري هم در پیشگیري از صدمات احتمالی و هم در بازیابی و بازسـازي، مبتنـی بـر    
 .شواهد و تحقیقات متعدد نقش محوري دارد

توانمندسازي و  در این یادداشت توجه و تمرکز بر ضرورت آشنایی مددکاران با چگونگی
 .توسعه تاب آوري زنان سرپرست خانوار است

بحرانی را و هم این طور افـزایش احتمـال   هاي  روش از عهده بر آمدن و تسلط بر موقعیت
موفقیت در شرایط پرتنش را تاب آوري توصیف و معرفی میکند. تقریباً چهار سال از اعـالم  

به دنبال یافتن پاسخی براي این سوال هسـتیم   بین المللی سال تاب آوري زنان میگذرد و امروز
که چه عواملی باعث میشود زنان آسیب دیده از بالیـاي طبیعـی، سـوانح و سـایر معضـالت      

  اجتماعی زندگی را در سالمت و امنیت بیشتر و بهتري ادامه دهند؟
بر همگان روشن است که (زنانه) بودن مسأله، اهمیت مضاعف موضوع مطروحه را یادآور 
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آفریننـد و   مـی  گردد چرا که زنان همزمان تربیت میکنند، پرورش میدهند، ایمنی و امنیتمی
سالمت نسل فعلی و نسل آتی منوط به وجود ایشان است. به نظر میرسد با حمایت و تقویـت  

ي مخاطـب، توسـعه   هـا  توانـایی زیر ساختهاي اجتماعی، تمرکز و توجه بیشتر بـه دارایـی و   
در حوزه ارتباطات و حمایت یـابی، تـرویج و تقویـت امیـد و      آموزشهاي اثربخش خصوصاً

مهارت آموز تأثیر شرایط منفـی و صـدمات   هاي  برنامهسازي  نکونگري و خوش بینی، افزون
 .احتمالی را میتوان کاهش داد

اعتماد بنفس، ایمان ودر نهایت اعتقادات مذهبی هم  ،خلق و خوي مثبت، توانایی حل مساله
تقسیم ها  رساز و ضروریات هستند. تاب آوري در اینجا نیز همانند سایر عرصهکاهاي  از مولفه

بندي خاصی از خوب وبد ارایه نمیکند بلکه توضیح و تفسیري از فرایند پایـداري و موفقیـت   
 .ارایه میدهد که متضمن حفظ و بازیابی سالمت است

 هایی ویژگی داراي تدس این از موضوعات همانند هم مسأله این است بدیهی که آنچه اما
 است: ذیل قرار به

 الف) تعداد متغییرهاي آن بسیار زیاد است

 ب) روابط این تعداد متغییر بسیار پیچیده است

ج) کلیت سازه به سبب تعدد و تنوع و پیچیدگی و پردامنه گی فرآیندها میتواند نسبت بـه  
 کمینه هر مقدار از هر متغییر تأثیرپذیر باشد

ي از سازمانهاي دولتی و غیردولتی که درارتباط با زنان سرپرست خـانوار  خوشبختانه بسیار
متولی و مأمور هستند فصل جدیدي از توجهات و اعتبارات و پژوهشهاي خود را به مقوله (تاب 
آوري) اختصاص داده اند و این مسأله از آنجا اهمیت و جلوه بیشتري هم پیدا کرده است که تا 

میالدي ایران ریاست کمیسیون تاب آوري سازمان صـلیب   2025ال ده سال آینده یعنی تا س
 .سرخ جهانی را نیز بعهده دارد

سازمانی و شرح وظایف محولـه،  هاي  انتظار میرود جامعه مددکاران نیز به فراخور پیش بینی
 .نسبت به آشنایی هر چه بیشتر با این مقوله روانشناختی اقدامی شایسته بعمل آورد
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ترویجی و تبلیغی در سطح ملی تا اجراي کارگاههاي تخصصـی و  هاي  ایشاز برگزاري هم
آموزشی ویژه در سطح استانها و شهرستانها، ضرورتی است که دیگر نمیتوان نادیده هاي  دوره

 .اش گرفت

 .بایستی به این باور رسیده باشیم که سرمایه گذاري در تاب آوري حقیقتاً یک فرصت است

یی مسدود کردن و از بین بردن و در بعضی موارد حتی تحت کنترل در چرا که واقعاً ما توانا
آوردن عوامل تهدید کننده را نداریم و این جا دقیقاً همان جایی ست که تاب آوري ضرورت 
وجودي خود را از طریق قدرت سازگاري و تعامل مثبت و سازنده با عوامل آسیب زا تعریف 

 .و بروز میدهد

را یادآور میگردد که در آموزش، توسعه پیشگیري و مداخله و مقابله اي  هدر خاتمه اصل ساد
 :و درمان همراه همیشگی ماست

 بهتر ،هر چه زودتر

  محمدرضا مقدسی
  و پژوهشگر تاب آوري سمدر

 از سري مقاالت و یادداشتهاي توانمندسازي زنان سرپرست خانواده





 

  فصل دوم
مجموعه یادداشتهاي و مقاالت 
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2016 





 

 
 شأن و کرامت انسانی؛ از شعار تا عمل

 
 

 در حـال حرکـت  اي  هجهان امروز در حال تحول و دگرگونی بزرگی است و با شتاب فزایند
هاي  باشد و این امري اجتناب ناپذیر است. این تغییرات و تحوالت بنیادین در تمامی عرصه می

کشد و متخصصـان   می و اقتصادي و زیست محیطی، زندگی انسان امروز را به چالش اجتماعی
جدید بـراي مشـکالت   هاي  علوم اجتماعی و انسانی را بر آن میدارد که در جستجوي راه حال

 .نوظهور باشند

رو بـه افـزایش در   هـاي   اقتصادي، بی عدالتیهاي  بحران اقتصادي جهانی، جهانی شدن نظام
، …وسیع ناشی از قحطی، خشکسالی، جنـگ و  هاي  بین ملل گوناگون، مهاجرت و نیزها  ملت

متخصصان من جملـه   …واگیردار رو به افزایش، تغییرات اقلیمی، فجایع طبیعی و هاي  بیماري
دارد که بیش از پیش از حقایق جهان با خبر بوده و متفاوت از  می مددکاران اجتماعی را وادار

 .قبل عمل کنند

بـین المللـی   هاي  تالش هایی در راستاي ایجاد وحدت رویه در سازمان 2004سال از حدود 
انسانی قـرن  هاي  انسانی در پاسخ به بحرانهاي  مددکاري اجتماعی براي تحقق اصول و ارزش

خـود بـدین   هاي  در بررسی (IFSW) صورت گرفت. فدراسیون جهانی مددکاري اجتماعی 21
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پیش رو هاي  اجتماعی و بحرانهاي  ه تغییرات سریع در بافتنتیجه رسیدند که به منظور پاسخ ب
نیاز به باز تعریف مددکاري اجتماعی و نیز اتخاذ راهبردهاي جدیـد بـراي مشـخص نمـودن     

دهد  می در اقدامات اجتماعی دارند. این در حالی است که شواهد نشاناي  هوضعیت رهبري حرف
در مشارکت در تصمیم گیري سیاسـی و  اي  هاخیر ضعف عمدهاي  مددکاران اجتماعی در سال

خود داشته اند. هم زمان با اي  هاجتماعی به علت فقدان اعتماد به نفس و پائین بودن روحیه حرف
نیز در پی ایجاد مکانیسمی براي  (IASSW) آن، انجمن بین المللی مدارس مددکاري اجتماعی

در پی  (ICSW) لمللی رفاه اجتماعیافزایش نفوذ جهانی مددکاري اجتماعی بوده و شوراي بین ا
 .جهانی و وظایف حمایتی خویش بودهاي  تغییر در ساختار کنفرانس

به منظور تحقق این اهداف، این سه سازمان جهانی اقدام به برنامه ریـزي بـراي برگـزاري    
مشترك جهانی به منظور تدوین دستور کار جهانی براي مددکاري اجتمـاعی و  هاي  کنفرانس
تماعی در دهه دوم قرن بیست و یک پرداختند. آنها در بیانیه مشترك خود در اولین توسعه اج

متخصـص و   3000در هنگ کنگ با مشارکت بیش از  2010کنفرانس مشترك که در سال 
 :فرهیخته مددکاري اجتماعی برگزار شد، عنوان نمودند

هاي  عی شاهد چالشما به عنوان مددکارن اجتماعی، فرهیختگان و متخصصان توسعه اجتما ”
جدید در جوامع و بروز مشکالت فردي و اجتماعی هستیم. ما معتقدیم اکنون زمان این اسـت  
که با یکدیگر و به طور مشترك در تمامی سطوح براي عدالت اجتماعی، اجراي حقوق بشر در 

ـ  اجتماعی فعالیت کنیم. ما بدین نتیجه رسیدیم که نظامهاي  سراسر جهان از طریق نهضت اي ه
خـاص شـکل گرفتـه،    هاي  اجتماعی، فرهنگی، اقتصادي و سیاسی گذشته و حال که در بافت

منجر به بروز نابرابري در جوامع محلی، ملی و جهانی شده و تاثیر منفی بر افراد دارد. ما به دنبال 
جهانی و دیگر کارابزارها در حوزه حقـوق سیاسـی، فرهنگـی،    هاي  اجراي فراگیر کنوانسیون

هـاي   ي و اجتماعی براي تمامی افراد شامل کودکان، سالمندان، زنان، افراد بـا نـاتوانی  اقتصاد
باشیم. به ویژه ما بـه   می جنسیتی و نژاديهاي  جسمی و ذهنی و افراد بومی و نیز پایان تبعیض

 :این نتیجه رسیدیم
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 .باشد می طیف وسیعی از حقوق بشر تنها براي اقلیتی از جمعیت جهان در دسترس - 

اقتصادي ناعادالنه که توسط بازار آزاد شکل یافته با عدم انطباق شرایط کـار بـا   هاي  نظام - 
بزرگ اقتصادي باعـث  هاي  استانداردهاي جهانی و فقدان حس مسئولیت پذیري شرکت

 .تخریب وضعیت سالمتی و رفاه مردم شده و فقر و بی عدالتی را گسترش داده است

ق ابراز عقیده باعث ایجاد رضایت فکري، عاطفی، اخالقی در حالی که تنوع فرهنگی و ح - 
گردد، این حقوق به خاطر جنبـه هـایی از جهـانی شـدن کـه منجـر بـه         می و معنوي
 شـده، در خطـر  هـا   و اقلیـت ها  و نیز حاشیه راندن قومیتها  عقاید و ایدهسازي  همسان

 .باشد می

کنند؛ روابطی کـه از   می ایتی رشدکنند و در بطن روابط حم می در جامعه زندگیها  انسان - 
 .سوي نیروهاي اجتماعی، سیاسی و اقتصادي غالب در حال فروپاشی هستند

رفاه و سالمتی افراد از پیامدهاي بی عدالتی و محیط ناپایدار که ناشی از تغییرات اقلیمـی،   - 
ایـن  گردد و متاسفانه در  می باشد، متاثر می آلودگی هوا، جنگ، فجایع طبیعی و خشونت

 .شود نمی دیدهها  کافی بین المللی به این بحرانهاي  میان پاسخ

با توجه به این مسائل این سه سازمان خود را به حمایت، تاثیرگذاري و قادرسازي ساختارها 
ستم و نابرابري هستند، متعهد کرده و تمرکز اصلی خود را بر اي  هو نظام هایی که دالیل ریش

خود در جهت گسترش توسـعه  هاي  عامل بیشتر و بهتر با دولتتقویت ظرفیت جوامع براي ت
اقتصادي و اجتماعی گذاشتند. براي رسیدن به این اهداف طی یـک دوره چهارسـاله از سـال    

 :زیر متمرکز ساختندهاي  خود را در حوزههاي  تالش 2016الی  2012
 ترفیع منزلت و کرامت انسانی  –  ترفیع عدالت اجتماعی و اقتصادي –

 تقویت به رسمیت شناختن اهمیت روابط انسانی –    تالش در جهت پایداري محیطی –

در استکهلم با موضوع مددکاري اجتماعی و توسعه  2012دومین کنفرانس مشترك در سال 
در ملبورن استرالیا با موضـوع   2014اجتماعی: اقدام و اثر و سومین کنفرانس مشترك در سال 

لغایـت   27اعی برگزار شد و در نهایت در کنفرانس چهارم که ترفیع برابري اقتصادي و اجتم
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شود، تمرکز بر کرامت و  می ) در سئول کره جنوبی برگزار1395تیر  10- 7(  2016ژوئن  30
باشد. خانم روث استارك، رئـیس فدراسـیون جهـانی مـددکاري      می احترام براي تمامی افراد

هاي  ت و منزلت انسانی، قلب اصول و ارزشکرام“اجتماعی در پیام آغازین خود عنوان کرده: 
ما مبنا و شالوده مهمی است. چالشی که هاي  مددکاري اجتماعی است و براي اقدامات و فعالیت

امروزه همه با آن روبرو هستیم، حرکت از سوي مداخالت کوتاه مـدت (کـه مـورد عالقـه     
اجتماعی است. بسیاري  بلند مدت در توسعههاي  سیاست مداران است) به سوي سرمایه گذاري

از ما مددکاران اجتماعی در شرایط بروز بالیا و وضعیت پس از حوادث و فجایع با مراجعـان  
کنیم و همین طور بـا مـواردي نظیـر کـودك آزاري، تجـاوز جنسـی شـدید،         می خود کار
ناتوان کننده و یا در سطح کالن با جوامعی که دچار جنگ، قحطی، خشکسالی یـا  هاي  بیماري

لزله شده اند. ما با افرادي که مجبور به مهاجرت شده اند و از تاثیرات این مهاجرت اجباري در ز
کنیم. گاهی اوقات به صورت فردي و یا مـداخالت خـانوادگی بـه کـار      می رنج هستند کار

به ما بپیوندید و در بیـان تجـارب    2016پردازیم و گاهی با کل اجتماع. در سئول  اي می هحرف
 ”.ا سهیم باشیدخود با م

  مریم ذبیحی
 کارشناس ارشد مددکاري اجتماعی

 2016روز جهانی مددکاري اجتماعی سال 
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جوامع زمانى رشد مى کنند که به حقوق وکرامت همه انسانها احترام 
 گذاشته شود

  
  

منظور از کرامت این است که انسان داراي حرمت است و حق دارد در جامعه به طور محترمانه 
زیست کند و کسی حق ندارد با گفتار و رفتار خویش حیثیت او را با خطر مواجه سازد. هـم  

عمل کنند کـه  اي  هدوین قانون و قوه مجریه در اجراي قانون باید به گونچنین قوه مقننه در ت
موجب بی حرمتی به شخص نگردد. همگان وظیفه دارند این جایگاه را پاس بدارند و به یـاري  

 .کند می دستگاه و دولتی برخیزند که از این مقام بلند انسانی انسانها دفاع

دکاري اجتماعی حرمت مقام انسان است. چرا؟ اساسی در مدهاي  ارزش ترین نخستین و مهم
اساس کار مددکاري اجتماعی برروي انسان است. مخاطب مددکاري اجتماعی انسان است پس 

دارد در مددکاري اجتماعی اساس و بنیان است و به انسان و تمامی ابعاد اي  هانسان جایگاه ویژ
نسان حرمت و حریم و منزلی دارد وجودي وي باید احترام گذاشته شود. مراجع انسان است و ا

انسانها، چه مرد و چه زن، چه پیر و جوان، و فقیر و غنـی، چـه   ي  هکه نباید شکسته شود. هم
مومن باشند و نباشند، با حجاب باشد یا نباشد، اعتقاد به نظام داشته باشد یا نباشد همگـی قابـل   

 .احترام و شایسته کرامت هستند

شود مددکار اجتماعی بر این باور است و معتقد اسـت   می هاساسی گفتهاي  در بحث ارزش
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ماست و اگر اینها را باور نداشته باشیم کار ما کاري غیر اي  هاعتقادي و حرفهاي  یعنی اینها باور
ـ   نمی خواهد بود. مددکار اجتماعی از هیچ انسانی قطع امیداي  هحرف ي  هکند و معتقد اسـت هم

اصالح است. و اینکه مددکاري عشق به انسانهاست در اینجا مصداق رفتارها و رفتار انسانها قابل 
 .پیدامیکند

واژه کرامت انسانی در اسناد حقوق بشري متعددي که در سـطوح مختلـف بـین المللـی و     
اند، مورد تصریح قرار گرفته است. همچنین لزوم احترام به کرامت  اي به تصویب رسیده منطقه

در برخی از اسناد حقوق بشر دوستانه و رویه قضایی بین المللـی  انسانی و پایبندي به این اصل 
 .شود نیز مورد تأکید قرار گرفته، که به طور اجمالی به بیان آنها پرداخته می

 منشور ملل متحد
هاي اساسی براي همگان، بـدون هرگونـه    تشویق احترام به حقوق بشر و آزادي 1ماده  3بند 

 .اند شمرده تمایزي را از اهداف ملل متحد بر

 اعالمیه جهانی حقوق بشر
آیند و از لحاظ کرامـت و حقـوق بـا هـم      تمام افراد بشر آزاد به دنیا می«ماده یک اعالمیه. 

 «.برابرند

به این ترتیب اعالمیه به نحو مؤکدي، کرامت انسانی را مـورد توجـه قـرار داده و ضـمن     
به تمامی اعضاي خانواده انسانی دانسته به کرامت، آن را متعلق  (Inherent) «ذاتی«افزودن قید 

 .و همچنین کرامت ذاتی را به عنوان مبناي عدالت، آزادي و صلح جهانی محسوب نموده است

 کنوانسیون رفع اشکال تبعیض علیه زنان
در مقدمه کنوانسیون رفع اشکال تبعیض علیه زنان و همچنین مقدمه اعالمیه کنفرانس جهـانی  

ها و لزوم احترام به شخصیت بشر تأکید شده  زلت و حقوق برابر انسانپکن، بر مقام و من - زن
 .است
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  کنوانسیون بین المللی رفع هر نوع تبعیض نژادي
در آغاز مقدمه این سند، بر اصل حیثیت و کرامت ذاتی انسان به عنوان یکی از اصـولی کـه   

حترام به شخص انسان منشور ملل متحد بر آن مبتنی است، تأکید شده و در ادامه نیز ضرورت ا
 .مورد توجه قرار داده شده است

هـاي   کنوانسیون منع شکنجه و دیگر رفتارهـا و مجـازات   )1984( شکنجه منع کنوانسیون
) به عنوان یکی از مهمتـرین اسـناد بـین المللـی در     1984ظالمانه، غیر انسانی و تحقیر آمیز (

خود، کرات ذاتی شخص انسان را بـه   ممنوعیت شکنجه و رفتارهاي غیر انسانی، نیز در مقدمه
 .عنوان مبناي حقوق بشر به رسمیت شناخته است

حال با توجه به اینکه شعار امسال مددکاران اجتماعی در سراسر جهان این مهم است که جوامع 
 .زمانى رشد مى کنند که به حقوق وکرامت همه انسانها احترام گذاشته شود

رفـاه اجتمـاعی،   هـاي   جامعـه مـا ایـران چقـد سیسـتم      شود این است کـه در  می سوالی مطرح
سیاستگذاران اجتماعی، ارائه دهنـدگان خـدمات اجتمـاعی، سـازمانهاي حمـایتی و امـدادي،       
موسسات دولتی و غیر دولتی و حتی خود مردمان تا چه اندازه شأن، کرامت و منزلت انسانها 

 را لحاظ کرده اند؟

و کامیاب داشته باشیم این مهم با شعار و جمالت قشـنگ  رشد یافته اي  هما اگر میخواهیم جامع
به دست نمیاد. انسانها باید در عمل و در واقعیت ببینند که شأن و منزلت ها  و برنامهها  در طرح

آنها لحاظ شده است انسانها باید در عمل ببینند که در سرنوشت خود و کامیابی خود مشارکت 
 .فعال و آگاهانه دارند

ین مهم یعنی شأن، منزلت و کرامت انسانها همانطور که مطرح گردید مهمترین خوشبختانه ا
ارزش در حرفه مددکاري اجتماعی است و به درستی این مهم انتخاب گردیـده اسـت. مـاهم    

و تصمیمات بایـد در همـه ارکـان    ها  و طرحها  معتقدیم حفظ شأن و منزلت مردمان در برنامه
ماعی لحاظ شود. حفظ شأن و منزلت انسانها یعنی تأمین حداقل سازمانها و نهادهاي رفاهی و اجت

نیازهاي اولیه، تأمین حداقل آزادي افراد در مراحل تصمیم گیري، تأمین احساس مسئولیت در 
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آنها، تأمین و توجه به عزت نفس آنها، تأمین امنیت روانی و اجتماعی آنها و توجه به حرمت و 
که شأن و کرامت انسانها لحاظ شده اي  هو مطمعناً در جامعشأن آنها در مراحل خدمات رسانی. 

باشد شاهد رشد و تعالی وکامیابی مردمان آن جامعـه و در مقابـل شـاهد کـاهش آسـیبهاي      
اجتماعی، فقر و سایر مسائل انسانی خواهیم بود. در پایان باید به ایـن مهـم اشـاره نمـود کـه      

صلت انسان بودن آنان مقدم بر ویژگی شـهروندي  شهروندان در درجه اول انسانند. بنابراین، خ
آنان است. کرامت ذاتی براي انسان منفعتی ندارد، مگر این که انسان در صحنه اجتمـاع قـرار   
بگیرد و به اصطالح امروزي عنوان شهروند را پیدا کند. در این موقعیـت، صـحبت از حفـظ    

کند. همه  می یک شهروند، معنا پیداکرامت و یا تعدي و تجاوز به کرامت ذاتی انسان به عنوان 
تـوان آن را از کسـی    نمی شوند و به نام انسان از حقوقی برخوردارند که می آزاد زادهها  انسان

توان کسی را از داشتن آن محروم کرد؛ اما در حقوق شهروندي اعطایی، انسان  نمی سلب کرد و
ف شده را که عموماً بـه صـورت   باید در سایه دولتی قرار بگیرد و چنانچه دولت حقوق تعری

قانون درمی آید به او اعطا کند، خواهیم گفت که کرامت انسانی شهروند رعایت شده اسـت؛  
به عبارت دیگر، انسانِ شهروند، واجد یک سري حقوق اساسی و بنیادین است که منبع و مبناي 

ین را رعایت و حکومتی موظفند این حقوق بنیادهاي  این حقوق کرامت انسان است و دستگاه
توانیم ادعا داشته باشیم که ما داراي جامعه رشد  می حراست کنند.و زمانی که این اتفاق افتاد ما

 .یافته وکامیاب هستیم
 به امید جهانی پر از کامیابی و سعادت

 آزاد دارابی

 دکتري مددکاري اجتماعی

 2016روز جهانی مددکاري اجتماعی سال 



 

  

 تقاء دهنده انسجام اجتماعی در سطح جامعهحرفه مددکاري اجتماعی، ار

  
  مقدمه
-  مرکزي شاید آن، یکی و انواع و اشکال و غیاب و حضور آن، دالیل و علل اجتماعی،انسجام 

- جامعـه   سـازه  ایـن  است. بوده حال و گذشته سیاستگذار اجتماعی درهاي  ترین مسئله در الیه
 اثرات و مدرنیته واسطه به که تاریخی عمیق هايشکاف  و شرایط جوامع تحول دلیل به شناختی

 مقوم علل مطالعه و بررسی روي از این و خود دیده به تغییرات عمیقی آمده، بوجود آن تبعات و

- سیاسـت   ، الگوهاي»جهانی شدن«گرفته است. در پرتو  خود به ايه گسترد ابعاد آن محلّل و
 و تعـاریف  و و همبستگی اجتماعی زندگی، انسجام شخصی هاي فرهنگ و حتی حوزه ورزي،
 از آن و حتی صور تحقق آن در جوامع امروزین دستخوش تحوالت شگرفی شده است؛ها  تلقی

ببینیم، چـه از دیـدگاه   » ارگانیکی«و » مکانیکی«به شکل » دورکیم«نگاه  از چه را انسجام لذا
 صورت بهها  مدرنیست یا از نگاه پست» روابط و نیروهاي تولید«مبتنی بر همسازي » مارکس«

کاوش هرچه بیشتر  و نیازمند بررسی که اي استمشاهده نماییم، مسئله امري متکثر و پاره پاره
  است.

استمرار و پایداري حیات اجتماعی، سیاسی و فرهنگـی یـک جامعـه، در گـرو انسـجام و      
ها هداف، ارزشهمبستگی بین اجزاء و عناصر سازنده ساختار اجتماعی است. انسجام، توافق در ا

شود و محصول کنش عقالنـی و مختارانـه   هاست و در فرآیندي اجتماعی متولد میو نگرش 
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نیست که یکبار براي همیشه ایجاد شود، بلکـه نیازمنـد   اي  هاست. از سوي دیگر، انسجام، پدید
 بازسازي و بازتولید مستمر است. مددکاران اجتماعی یکی از بازیگران اصلی ایـن بازسـازي و  

هاي  در حوزه شوند چرا که مددکاران اجتماعی با توجه به دانش و مهارت می بازتولید محسوب
توانند به عنوان متولیان اصلی در افزایش سطح سرمایه  می فردي، گروهی، اجتماعی و مدیریتی

  اجتماعی و انسجام اجتماعی محسوب شوند.   

  انسجام 
کنـد و در   می عی هماهنگی همراه با نظم را به ذهن متبادراست که نواي  هواژ (Solidarity)انسجام 

). ایـن واژه بـه   1342زبان فارسی به معناي یگانه شدن، یکتایی و یگـانگی کـاربرد دارد(دهخـدا،    
لحاظ مفهومی، احساس مسئولیت متقابل، بین چند نفر یا چند گروه اسـت کـه از اراده و آگـاهی    

دربردارنده یک معنـاي اخالقـی اسـت کـه متضـمن وجـود       برخوردار باشند. در واقع این مفهوم، 
آید که وابسـتگی   می اندیشه یک وظیفه و یا الزام متقابل است. همچنین یک معناي مثبت از آن بر

- رسـاند. بـه زبـان جامعـه      می یافته را متقابل کارکردها، اجزا و یا موجودات در یک کل ساخت
رساند که بر پایه آن در سطح یـک گـروه، یـا یـک      می رااي  هشناسی، همبستگی و انسجام، پدید

). ایـن پدیـده   1375جامعه، اعضاء به یکدیگر وابسته و به طور متقابـل نیازمنـد یکدیگرنـد(بیرو،    
ناپذیر، سیال و نسـبی، بـا همفکـري، همیـاري و همـاهنگی داوطلبانـه و حضـور ارادي        اجتناب 

ون مناسـبات فرهنگـی، مـذهبی، اجتمـاعی،     گونـاگ هاي  شهروندان در انجام وظایفی که در حیطه
  ).1388گیرد(صالحی امیري،  می گیرد، شکل می روي افراد قراراقتصادي و سیاسی پیش

شود؛ اگر این مفهوم را  می انسجام گاهی با واژگانی مانند وفاق، وحدت و ... یکسان شمرده
اتفاق نظر و توافقی آشـکار در  یابیم که وفاق بر پیدایی  می در علوم اجتماعی جستجو کنیم، در

یک گروه داللت دارد. وفاق فرآیندي است که از طریق آن، اعضاي یک گروه یا جامعه بـه  
- اند. وفاق و انسجام موجـب بهـم   زندگی مشترك خود رسیده هاي  توافق و اشتراك در بنیان

روط به ایـن  )؛ مش1375شود(بیرو،  می تر یک گروه و همبستگی بیشتر آنپیوستگی آگاهانه 
اجتماعی و یـا  هاي  که: اوالً قوانین، قواعد و هنجارهاي مستقر و رایج، مورد قبول عموم گروه
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اجتماعی باشد؛ ثانیاً نهادهاي مجري آن قوانین و هنجارها، مورد قبول  _فعال سیاسی هاي  گروه
حیث پـذیرش   مذکور ازهاي  باشد؛ ثالثاً احساس هویت و وحدت در بین گروهها  همان گروه

  ).1383آن قواعد و نهادها گسترش یابد(بشیریه، 

  انسجام اجتماعی
مفهوم انسجام اجتماعی قدمتی طوالنی در ادبیات جامعه شناسی دارد و اولین بار توسط دورکیم 
جامعه شناسی فرانسوي مطرح شد. پرسش اساسی مطرح درباره انسجام اجتماعی این بود که چه 

شود با وجود رقابت دائم بین افراد براي دستیابی به منـابع کمیـاب در   چیز و چگونه باعث می
  .(Cope, 1995)با صلح و سازش در کنار یکدیگر زندگی کنندها  یک جامعه، آن

دیلـین،  »(پیوند موجود بین تمام افـراد یـک جامعـه   «اند: در تعریف انسجام اجتماعی گفته
ارائه شده است، احساس مسئولیت متقابل، بـین  ). با توجه به تعریفی که از مفهوم انسجام 1375

چند نفر یا چند گروه دانسته شده است که احساس مسئولیت مبتنی بر اراده و آگـاهی اسـت،   
کنـد.  توان گفت انسجام اجتماعی مفهومی است که نوع رابطه افراد یک جامعه را تبیین میمی

آید که ارتبـاط افـراد جامعـه    ن میبراساس این تعریف، زمانی از انسجام اجتماعی سخن به میا
ها، هنجارها، قواعد و قوانین مشترك شکل بگیرد. انسجام و یکپارچگی براساس باورها، ارزش

اجتماعی و فرهنگـی اسـت.   هاي  اجتماعی از عوامل تولیدکننده قدرت و ارتقاء دهنده ظرفیت
هاي فرهنگی و هنجارهاي اجتماعی براساس مبانی ایدئولوژیک، ارزشهاي  ارتباط و تعامل الیه

مشترك، روابط اجتماعی را اسـتحکام بخشـیده و رفتارهـاي سیاسـی را بـه سـمت تقویـت        
دهد و از  می فرآیندهاي اجتماعی (نظم پذیري اجتماعی، مشارکت آگاهانه سیاسی و ...) سوق

  کند. می بروز ناپیوستگی رفتارهاي اجتماعی و شکاف سیاسی در جامعه جلوگیري

  سجام اجتماعیابعاد ان
انسـجام   جنبـه  چند یا یک بر مختلف، پژوهشگران اجتماعى، انسجام محاسبه کمى میزان براى

افراد  اعتماد میزان طریق از را اجتماعى انسجام )2003اند. چان و همکاران(اجتماعى تأکید کرده
 افراد تعلق احساس شدت نیز و یکدیگر به جامعه افراد همیارى و کمک میزان یکدیگر، به جامعه
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) براي بـرآورد  2006) و ایسترلی (2003ویکنسون( و دادند. ریمر قرار محاسبه مورد به جامعه،
 اجتماعى هاىتشکل قدرت و یکدیگر با جامعه افراد همکارى توانایى میزان به انسجام اجتماعى،

 .کردند تأکید
 معرفـى  زیر شرح به عدب پنج داراى را اجتماعى انسجام کانادا، دولت گروه پژوهشى سیاستى

 :است کرده
 به تعهد حس و مشترك هویت ارزش ها، نبود یا وجود بیانگر که انزوا _ تعلق احساس - 1

 است؛ جامعه
 محرومیت و برخورداري که بیانگر برابري یا نابرابري در دسترسی به فرصت هاست؛ - 2
 عدم مشارکت؛_ مشارکت  - 3
در جوامـع  هـا   حتـرام بـه آن  و اهـا   عدم پذیرش که بیانگر قبول تفاوت_ پذیرش  - 4

 چندمذهبی یا چندحزبی است؛
عدم پایبندي به قانون که با توانایی و عملکرد نهادها در جامعه مرتبط _ قانون مداري  - 5

 .(Jensen, 1998)است
  ) انسجام اجتماعی را متشکل از سه بعد دانسته است؛1998اکنور (
 ها، فرهنگ و هویت مشترك؛ارزش  - 1
 دي، اجتماعی و تقسیمات قومی، مذهبی، جغرافیایی؛اقتصاهاي  نابرابري - 2
 ارتباطی و زیربناها.هاي  شبکه - 3

) 2000اشـمیتز ( _ پذیر مفهوم انسجام اجتماعی، برگر  در تالش براي بیان جامع و محاسبه
انسجام اجتماعی را متشکل از دو مولفه دانسته است. مولفه اول، سرمایه اجتماعی و مولفـه دوم،  

  است.ها  وزیع فرصتنابرابري در ت
ها، عادات اجتماعی و قواعـد رفتـاري اسـت کـه     از ارزشاي  هسرمایه اجتماعی، مجموع - 1

دهد و زمینه را بـراي همکـاري، مشـارکت و    مناسبات اجتماعی بین افراد را شکل    می
 کند.تعاون، به منظور ایجاد منافع جمعی و در نتیجه، ارتقاي انسجام اجتماعی فراهم    می

اقتصادي و اجتماعی، که موجب افزایش تعداد افراد محروم و بـه  هاي  ابري در فرصتنابر - 2
ناپـذیر آن، محـدود شـدن    گردد و پیامد محتوم و اجتناب  می حاشیه رانده شده در جوامع

اعتمادي اجتماعی، ایجاد انزواي اجتمـاعی و تضـعیف   شبکه روابط اجتماعی، افزایش بی 



 111  � مجموعه یادداشتها و مقاالت انتشار یافته در پایگاه اطالع رسا� مددکاران اجتماعی ایران
 

- رت دیگر، کاهش انسجام اجتماعی، یـا ممانعـت از شـکل    پیوندهاي اجتماعی؛ و به عبا
 گیري آن است.

 در حقیقت، ارتباط بسیار نزدیکی بین انسجام اجتماعی و محرومیت اجتماعی وجـود دارد و 
اقتصـادي و  هـاي   توان آن را دو روي یک سکه دانست. زیرا محرومیت ناشی از نابرابري می

هنجارهاي اجتماعی و سیاسی این قشـر از افـراد و   اجتماعی، از یک طرف باعث از بین رفتن 
شود. در نتیجه، این قشـر از افـراد   ارزش بودن و محترم شمرده نشدن میالقاي نوعی حس بی 

 کنند،اي که در آن زندگی میمحروم، حس تعلق به جامعه خود ندارد و خود را بخشی از جامعه
-  مـی  تضعیف انسـجام اجتمـاعی را پدیـد    گسیختگی جامعه و دانند که در نهایت، از هم نمی
  .   (Sen, 1985: Avaramov, 2000, Eric, 2001)آورد

بدین ترتیب، انسجام اجتماعی نتیجه تعامل پویا و متقابل سرمایه اجتماعی و نیز نـابرابري و  
- محرومیت است. براي مثال، کاهش فقر و در نتیجه دسترسی بهتر افراد به تغذیه مناسب، مـی 

-بهره افزایش نتیجه در ویک طرف منجر به افزایش امکان تحصیل در قشر فقیر جامعه  تواند از
 توزیع در نابرابرى کاهش و طبقاتى شکاف کاهش باالتر، درآمدهاى به دسترسى امکان و ورى

 از دارایـى  و ثروت توزیع هرچه همچنین گردد. اجتماعى انسجام افزایش نتیجه در و هافرصت

 داشتن به افراد پایبندى و اجتماعى همبستگى میزان آید، نظر به ترعادالنه عه،جام یک افراد منظر

 و قابلیـت  افـزایش  موجب تواندمى فقر کاهش این، بر عالوه بود. بیشتر خواهد سالم اىجامعه
 شود. جامعه در فعال حضور و مشارکت افزایش نتیجه، و در مختلف هاىحوزه در افراد توانایى

 پایبنـدى  میزان بر افراد، جسمى و فکرى و سالمت عمومى هاىآموزش سطح افزایش همچنین

 افزایش موجب مذکور، عوامل و مجموع گذاردمى تأثیر اجتماعى و اخالقى هاىبه ارزش آنان

 ,Oxoby).گردد   مى اجتماعى انسجام افزایش آن، تبع به و نابرابرى کاهش و اجتماعى سرمایه
2009 & Toth, 2011) 

چند  یا یک در جوامع سیاستى هاىتصمیم و اقدامات حاصل هم جامعه، هر در اجتماعى انسجام
 از برخاسـته  اى،جامعه هر در سیاستى تنظیمات و اقدامات چگونگى و کیفیت و هم است حوزه

 فرآینـد  و اجتماعى انسجام بررسى در بدین ترتیب، است. آن جامعه در اجتماعى میزان انسجام

 ناشى که تغییرات فرآیند کل در متغیرها همه متقابل وابستگى به توجه اى،امعهج در هر آن تغییر
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 نظـام،  در موجود متغیرهاى زیرا دارد. ضرورت در نظام اجتماعى است، اىعلل چرخه وجود از

تغییر  مذکور از متغیرهاى یک هر چنانچه که معنى این به هستند. متقابل بر یکدیگر آثار داراى
 در تغییر عامل خود نیز ثانویه تغییر این و کندمی تغییر آن به در واکنش نیز رهامتغی سایر کند،

 ایـن  شروع به منجر که هاىاولی عامل تغییر به تواندمی شود. حتىمی نظام کل و متغیرها سایر

 تغییرى هر بنابراین کند. ایجاد را اىچرخه تغییرات جدیدى از دور و بیانجامد است، شده تغییرات

 این است دیگر تغییرات اساسى کند. نکته را دچار نظام کل تواندمی مذکور متغیرهاى از یکى در

 تغییر به واکنش در که تغییراتى غالباً دارد، زیرا تجمعى آثار فوق، نظام در تغییرات پویایى که

 به یرمس یک در را حرکت فرآیند و اولیه است تغییر همان جهت در شود،می ایجاد نظام در اولیه

 بـازخورد  مشـاهده  طریـق  مدتى، از از پس که اىگونه به دهد.می     تشکیل تجمعى صورت

 در تغییرات نیست. در حقیقت، شناسایى قابل وضعیت، چند یا یک به واکنش در اولیه تغییرات

 کسـب  این روي، از است. _ گسسته نه و_  بطئى و تدریجى پیچیده، فرآیندى اجتماعى، نظام

حتـى در   مسـئله  ایـن  است. میسر ندرت به متقابل، روابط ضرایب کمى برآورد و دقیق دانش
دقیـق و   هـاى و محاسبه اطالعات آورىجمع کارآمد هاىنظام وجود با کشورهاى توسعه یافته،

 براى به ویژه مسئله این اما دارد، صحت زیادى حدود تا اجتماعى، متغیرهاى و شرایط نسبتاً کامل

  .(Myrdal, 1974)است صادق کامالً توسعه یافته، کمتر و توسعه حال کشورهاى در

  گیريبحث و نتیجه
- هاي گوناگونان هدر میاگر انسجام اجتماعی و هماهنگی وجود نداشته باشد، نیروها و سرمایه

ها براي اصالحات و تسریع آهنـگ رشـد و   رود و تضادهاي موجود، سبب خنثی شدن تالش
هـاي فـرد، توسـعه اقتصـادي،     اي که با وجود تالشگردد، به گونهغلبه بر توسعه نیافتگی می

شود. بر این اساس، انسجام اجتماعی تضـمین اجـراي   سیاسی، اجتماعی و فرهنگی حاصل نمی
ها است. به بیان دیگر، انسـجام اجتمـاعی شـکلی از    هاي راهبردي دولتدرست و موثر برنامه

هاي مختلف اجرایـی در سـطوح   ها و گروه، سازماندهد افراد، نهادهاارتباط است که نشان می
هاي گذارند و  تصمیممختلف، قابلیت همکاري با یکدیگر را دارند، به قوانین موجود احترام می
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راهبردي دولت همواره به صورت پیش فرض، برگرفته از ذهن مردم و تجلی یافته در باورها و 
هـاي اقتصـادي، اجتمـاعی و سیاسـی و     نهادهاي مردمی است که چنین امري، توزیع فرصت

گـردد  کند. همین امر سبب میها را به آحاد جامعه ایجاب میگیريواگذاري بخشی از تصمیم
ها و فواید تغییـرات شـریک   که کشورهاي با انسجام اجتماعی بیشتر، فقیر و غنی را در هزینه

ها را بر ماعی (که هزینهکنند و بدین طریق به شکلی مناسب تر از کشورهاي فاقد انسجام اجت
  کند) رفاه را در جامعه گسترش دهند.دوش فقرا و فواید را نصیب ثروتمندان  می

هـاي  وجود رشد آرام و مستمر در جوامعی که در دسترسـی آزاد بـه امکانـات و فرصـت    
اقتصادي و اجتماعی براي همه اقشار جامعه وجود دارد، نیز بیانگر این واقعیت است که توسعه 

تصادي، حاصل رشد سریع تر نیست، بلکه حاصل نظم و انسجام اجتماعی در جامعه است کـه  اق
هاي اقتصادي، اجتماعی، سیاسی و در نتیجه توانایی بیشتر گیري همگان را از فرصتامکان بهره

ها و فواید ناشی از تغییرات ناگهانی و شدید را در آن جامعه، از طریق خلق در مدیریت  هزینه
در  .(North, 2009)هاي نامناسب فراهم کرده استاي جدید و کارآمد و دورانداختن ایدههایده

ها و طبقات مختلف اجتماعی، به اشتراك کند که افراد، گروهواقع، انسجام اجتماعی تصمین می
هاي ذهنی مشترك) برسند، از قوانین و قواعد جامعه تبعیت کنند، بـه اسـتفاده از   ذهنی (مدل
ي خویش را بازشناسی و پرورش و در اختیار جامعه ها توانایین بپردازند و در مقابل امکانات آ

آورد. در چنـین  ي جامعه را پدید مـی ها تواناییها و قرار دهند که به نوبه خود، توسعه ظرفیت
هاي نو و بکارگیري و آزمون آنها، پذیرش تفکر هاي مساعد براي پذیرش اندیشهفضایی زمینه
- وري و کارآیی فراهم مـی ریزي و سیاستگذاري حول محور بهرهبیشتر به برنامه علمی، توجه

  .  (Sen, 1999; North, 2005)شود
سازي، نیازسنجی با توجه به مباحث ارائه شده حرفه مددکاري اجتماعی با استفاده از ظرفیت

هاي ارتباطی لدقیق، توسعه اجتماعی و محلی، توانمندسازي اقشار مختلف جامعه، برقراري کانا
ریزي تواند به منظور افزایش سطح انسجام اجتماعی با برنامهدر سطوح سازمانی و فردي و ...  می

دقیق و هماهنگ در این بخش گام بردارد. هرچند که چگونگی اجراي هر فرآیند خود نیازمند 
  باشد.مقاالت متعدد می
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هاي  اجتماعی و چالشهاي  روز جهانی مددکاري اجتماعی، آسیب
 فرارو

  
  

همـواره نقـش اساسـی در پیشـگیري، مداخلـه و      اي  هحرفمددکاران اجتماعی به عنوان افراد 
دهه از تأسیس این رشته در  6توانمندسازي افراد، گروهها و اجتماعات محلی داشته اند. بیش از 

با هدف تثبیت این رشته به عمل آمده است. اي  هگذرد و تاکنون اقدامات گسترد می کشورمان
آن به مسائل ساختاري، قانونی  ترین ت که عمدهفراوانی نیز وجود داشته اسهاي  هر چند چالش

 اجتمـاعی بـر  هـاي   و حقوقی، اختالفات درون گروهی و پیچیده و چند بعدي شـدن آسـیب  
 .گردد می

مدرن است و اصوالً ایـن حرفـه در   ي  همددکاري اجتماعی یک پدیدي  هعالوه بر این حرف
به رسمیت شناخته شوند. مددکاران  انسانی محترم وهاي  تواند موفق باشد که ارزش اي می هجامع

اجتماعی در جستجوي افزایش رفاه انسان ها، بهبود کیفیت زنـدگی، آگـاه سـازي، درمـان،     
 توانمندسازي افراد، گروهها و اجتماعات هستند. در جوامع انسـان مـدار مـددکاران اجتمـاعی    

ه ببرد. بنابراین باید ظرف توانند موفق باشند و از منابع موجود براي افزایش رفاه اجتماعی بهر می
واالي انسـانی و بهبـود   هـاي   و مظروف با همدیگر همخوانی داشته باشند. امکان تحقق ارزش

شود ممکن است بسـیار   نمی به رسمیت شناختهها  کیفیت زندگی در جوامعی که حقوق انسان
شـده و  کژکـارکردي مواجـه   ي  هدشوار باشد و در چنین شرایطی مددکاران اجتماعی با پدید
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خود دست یابند. در نهایت تالش آنها بـراي  ي  هاصوالً نخواهند توانست به اهداف انسانی حرف
تغییر شرایط موجود با موانع ساختاري و گروهی مواجه شده و شاهد پدیده هـایی نظیـر مـوج    

 .سواري برخی از افراد و عدم بهره مندي گروههاي هدف از مزایاي این رشته خواهیم بود

گفته شده است لذا کالم را کوتاه نموده و به بررسـی  ها  به اینکه در این باب سخن با توجه
اجتمـاعی خـواهیم   هـاي   موضوع گفتار حاضر یعنی مددکاري اجتماعی و پیشگیري از آسیب

 .پرداخت

بر طبق تحقیقاتی که انجام شده است در حال حاضر طالق،اعتیاد، نزاع، مسـائل اخالقـی و   
ـ   5وان جرایم سایبري به عن ي  هآسیب اول کشور محسوب شده که نیازمند تحلیل دقیـق و ارای

دیگري نظیر بی خانمانی، ابتال به اچ آي وي، هاي  اقدام هستیم. عالوه بر این آسیبهاي  برنامه
سازد و باعث  می در حال رشد بوده که جامعه را با بحران مواجه …بی سرپرستی، خودکشی و 

مادي فراوانی خواهـد شـد کـه    هاي  گردد. همچنین باعث خسارت می تزلزل در بنیان خانواده
 .جبران آن به راحتی امکان پذیر نخواهد بود

تک بعدي نیست. بلکه عوامل متعددي در ي  هاجتماعی یک پدیدهاي  بروز و تشدید آسیب
توان در یک طبقه بندي کلـی آن را بـه عوامـل سـاختاري،      می گسترش آن موثر هستند که

گروهی و فردي تقسیم نمود. افزایش فقر، مهاجرت، حاشیه نشینی، بیکاري، کاهش خانوادگی، 
اجتماعی، هاي  سطح درآمد، افزایش شکاف بین فقرا و اغنیاء، عدم بهره گیري صحیح از شبکه

اجتماعی در سطح جامعه، درگیري و اختالفات خانوادگی، نظارت ضعیف بر ي  هکاهش سرمای
نادرسـت،  هـاي   زندگی، انتخابهاي  عدم کسب آموزش مهارت رفتار فرزندان، شکاف نسلی،
از مهمترین عوامل سطوح کالن، میانی و خـرد هسـتند کـه در     …افزایش اختالالت روانی و 

 .باشند می اجتماعی موثرهاي  بروز و تشدید آسیب

اجتماعی در سطح جامعه باعث شکل گیري آنومی اجتماعی خواهد شد و هاي  تشدید آسیب
را به مخاطره خواهند انداخت. در چنین شرایطی خانواده تبدیل به ها  ت موجودیت سیستمدر نهای

شود که کارکرد سنتی خود را از دست خواهد داد. در نتیجه الگوهـاي   می یک نهاد تشریفاتی
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آیند . پیامد چنین روندي برهم خوردن تعـادل اجـزاي مختلـف جامعـه و      می جایگزین پدید
 .واهد بوداضمحالل تدریجی آن خ

توان انجام داد. پاسخ به این  می اکنون سوال اساسی این است که در چنین شرایطی چه اقدامی
پرسش تا حدودي روشن است . اوال چنانچه اقدامی اساسی بـه منظـور پیشـگیري، مداخلـه و     

اجتماعی انجـام نگیـرد بـه    ي  هتوانمندسازي عموم جامعه، افراد در معرض خطر و آسیب دید
آسیب و جرم، کاهش سن بزه، فروپاشی کانون خانواده، افزایش فقر، بیکاري، فالکت،  افزایش

 تشدید ناهماهنگی و عدم تعادل در سطح جامعه منجر خواهد شد. اما در شرایط آنومیک اقداماتی
اجتماعی انجام داد که مستلزم تقویت قوانین، هماهنگی هاي  توان در راستاي کاهش آسیب می

نهادهاي مختلف اجتماعی، مسئولیت پذیري، نظم، پاسخگویی و نظارت است. با و همکاري بین 
انجام هرگونه برنامه ریزي باید با در نظرگرفتن عوامل ساختاري، میانی، ها  توجه به نقش دولت

خرد و با هماهنگی نهادهاي مختلف در سطح جامعـه و پرهیـز از مـوازي کـاري باشـد. لـذا       
تک هاي  چند بعدي و متمرکز بر سطوح یاد شده باشند. اصوال برنامهپیشنهادي باید هاي  برنامه

بعدي تاثیرگذار نیستند. در چنین شرایطی مددکاران اجتماعی به عنوان پیشگامان و متخصصین 
اجتماعی نقش موثري داشته باشـند. بـا   هاي  توانند در پیشگیري و کاهش آسیب می اجتماعی

دکاري اجتماعی بر مفاهیمی نظیـر توسـعه و تغییـر    عطف به این موضوع در تعریف جدید مد
اجتماعی، انسجام اجتماعی، توانمندسازي، آزادي افراد، عدالت اجتماعی، حقوق بشر، مسئولیت 
پذیري اجتماعی، احترام به تفاوت ها، بهره گیري از علوم نظري و انسانی با هـدف ارتقـاء و   

 .بهزیستی افراد تاکید شده است

کرد کالن و جامع به منظور ایجاد تغییر و به چـالش کشـیدن شـرایط    تعریف فوق بر روی
تاکید گردیده است. براي نیل به این هدف نیازمند ها  حقوق انسان ترین موجود و احقاق ابتدایی
برنامه و ي  هالگوهاي متناسب با وضعیت جامعه، نظریه پردازي، ارایي  هپرهیز از شعاردادن، ارای

ب با وضعیت گروههاي هدف و انجام اقدام در سطح محالت هستیم. کاربردي متناسهاي  طرح
اما ممکن است سواالت جدي نیز همچنان به قوت خود باقی بماند که مددکاران اجتمـاعی در  
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در آن به رسمیت شناخته نشود ها  حقوق انسان ترین جوامع توسعه نیافته که ممکن است ابتدایی
رسـد در ایـن شـرایط     می ایط موجود خواهند بود؟ به نظرتا چه حد قادر به ایجاد تغییر در شر

موجـود بـه منظـور    هاي  نیازمند مهندسی اجتماعی با بهره گیري از حداقل امکانات و ظرفیت
باشند. عالوه بر این تغییـرات جزئـی و بطئـی     می خدمت و کمک به گروههاي هدفي  هارای

تواند به تغییر حداقلی شرایط  ها می نامهخواهند بود. اما در نهایت خالقیت و نوآوري در طرح بر
 .کمک نماید

رسد مددکاران اجتماعی جهت نیل به اهداف یاد شده نیازمند بهره گیري از مـدل   می به نظر
اقـدام و الگوهـاي بـومی،    هـاي   بوم شناختی، نظریات سیستم ها، توانمندسازي، تدوین برنامـه 

مراقبت هاي  جامع نگري، استفاده از برنامهنوآوري در آموزش و بهره گیري از نظریات جدید، 
مبتنی بر شواهد، حضور در مراکز تصمیم ساز و سیاسـت گـذار،   هاي  برنامهي  هاجتماعی، ارای
هـاي   کاربردي، ثبت و مکتوب ساختن تجربیات و بهره گیري از ظرفیـت هاي  انجام پژوهش

به منظـور پیشـگیري از   اجتماعات در راستاي کاهش مشکالت اجتماعی و توانمندسازي آنها 
 .باشند می اجتماعی و خارج شده از رکود فعلیهاي  آسیب

  سلمان قادري
 مددکار اجتماعی و دانشجوي دکتراي جامعه شناسی

 2016روز جهانی مددکاري اجتماعی سال 



 

  

 … ما مددکاران

 
  

ر انرژي و سرشار قطعاً همه ما اولین روزي که مددکار صدایمان زدند را خوب به یاد داریم. جوانی پ
 .ایمان داشتیمها  از شور مددکاري، کم تجربه، خالق با ذهنی پر از ایده هایی که به نتیجه آن

خودمان را به فعلیت برسانیم؟ چقـدر از نتیجـه فعالیتمـان    هاي  به راستی چقدر توانستیم ایده
که همـه   راضی هستیم؟ کدام مددکاري توانسته است به هدف خود نزدیک شود؟ مگر نه این

اجتمـاعی و رشـد و   هاي  ما قرار بود بعنوان مددکار اجتماعی به کنترل و پیشگیري از آسیب
عریض و طویـل نتوانسـتیم   هاي  توسعه جامعه مان کمک کنیم؟ چرا با وجود این همه سازمان

 را کنترل کنیم؟ها  خیلی از این آسیب

 .در ذهن ماست بسیار متفاوت است از زبان یک مددکارمی توان گفت: واقعیت با آرمان هایی که
دیگـر  هاي  متاسفانه بسیاري از مدیران هنوز به کار علمی اعتقادي ندارند. مدیرانی که از حوزه

هـا   کنند و نتیجه عملی فعالیـت  می وارد حوزه مددکاري اجتماعی شده و فقط به بر آمار تکیه
دف خود اعتقاد ندارند چه برسد که برایشان زیاد مهم نیست. مدیران و گاهاً مددکارانی که به ه

 .پایبند باشند و یا براي آن تالش کنندها  بخواهند به آن
اجتمـاع نداشـته و درگیـر    هـاي   قانونگذارانی که در اکثر موراد درك صحیحی از واقعیت

بروکراسی و سیاست بازي شده و از شعارهاي عمدتاً اجتماعی و به ظاهر تغییر جویانه خود دور 
زنند و نظارتی که باید بر  می قانون هایی که علی رغم محتواي بسیار عالی در اجرا لنگشده اند. 

 .اجراي آنها باشد و کم رنگ است
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 ما مددکاران؟
نشینی حس میکنی در جریان یک تحول عظیم اجتماعی قـرار داري کـه    می پاي صحبتش که

زنند متوجه سـنگینی   می قرار است مددکاران، سکان داران هدایت آن باشند. بیشتر که حرف
شـوي و بیشـتر کـه     مـی  باري که بر دوش دارند و طاقت فرسا بودن راه اصالحات اجتماعی

شوي که پیمودن این راه کار هر کسی نیست. وقتـی کـه سـفره     می کنند متوجه می صحبت
 هتوانند کار کنند. ناخود آگاه متوج نمی فهمی که آن طور که باید وشاید می شود می دلشان باز

شوي که با مددکار روز اول خیلی تفاوت دارد. خستگی، عدم رضایت شـغلی، فرسـودگی    می
ـ  اي  هشغلی، عدم تأمین مالی، سنگ هایی که بروکراسی جلو پایشان قرار داده و دلزدگی حرف

 .را گرفته استها  که گریبان اکثر آن
تواننـد التیـام    می کارانبدنبال مقصر نیستند و اکثراً بدنبال راه حل هستند. چه کسی جز مدد

 بخش رنجی باشد که ایشان متحمل اند؟ رنجی که از عدم توانـایی در حـل مشـکالت شـغلی    
 کشند و رنجی که گاهی از شکست در برنامه هایشان می کشند. رنجی که از نارضایتی شغلی می
 .کند می را محدودترها  کشند و روز به روز افق دید ان می

نزدیک بازنشستگی است. هنوز نتوانسته نیازهاي اولیه خودش را تأمین مددکاري را میشناسم که 
 خـورد کـه   مـی  کند. ناراضی است از عمري که در مددکاري گذاشـته و افسـوس روزهـایی را   

کند تا خودش را ثابت کند؟ حتی اگر  می توانسته بهتر سپري کند. در روزهاي آخر هنوز تالش می
شود و هنوز با تمام  می شود وقتی مشکلی از کسی حل می لشده به خودش ثابت کند. هنوز خوشحا

 .گذارد براي مددجویان. دوستش دارم چون صادق است. مددکار یعنی همین می وجود وقت

   .دهیم می جالبی به خودمانهاي  یک بار از خودمان بپرسیم که چرا مددکار شدیم. قطعاً پاسخ
  به امید روزهاي خوب براي تمام مددکارن        

  حمد چیريم
 مددکار اجتماعی

 2016روز جهانی مددکاري اجتماعی 



 

  

آمال همه مددکاران اجتماعی براي هدایت جامعه هدف خود به 
 کامیابی است

 

 روز جهانی مددکاري اجتماعی؛
 با شعار: 

 ”شود شمرده محترم انسانها همه حقوق و شان که شوند می کامیاب وقتی جوامع“

 انسانها همه – حقوق و شان - کامیابی - جوامع –روز جهانی  –کاري اجتماعی مددکدامند؟ ها  کلید واژه

 شود! انگار به تصویري سه بعدي نگاه می گذاري، تصویر ظاهر می همه اینها را که کنار هم
آید و یا قطعات ریز پازل و جورچین را کنار هم  می کنی که یکهو عکسی قشنگ به چشم می
شود و تو  می یابد و زنده می گیرد، آرام آرام جان می ذاب شکلدهی و نقش و نگاري ج می قرار

ــر    ــدین براب ــذت را چن ــن ل ــتی و ای ــهیم هس ــا س ــش زیب ــن زای ــود در ای ــی خ ــد م  .کن
روز جهانی مددکاري اجتماعی یعنی اینکه گروهی در جهان موجودیت دارند با هدف، نگرش، 

هم پیوسته و این یعنی اینکه مـا  زنده و باي  هابزار و علومی مشترك. خود یک جامعه اند جامع
مددکاران اجتماعی تنها و منزوي نیستیم وابسته به جامعه جهانی هستیم. در قید و بنـد نـژاد و   
 زبان و رنگ و اعتقاد و خاك هم نیستیم و بی وابستگی به همه اینها بـه همـه اینهـا احتـرام    

انی یعنی قطع همه جنگهـا و  گذاریم و دوستشان داریم چرا که ما یک خانواده ایم! روز جه می
عوام پرستانه خاك و دین و ناموس و آزادي! که در طول تاریخ هاي  ظلمها و تجاوزها به بهانه

در عقبه هر جنایتی و هر خون و خونریزي، تکیه بر همین شعارهاي تحریک کننده بوده است 
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یعنی اینکه ما بـا  که هزاران انسان را به خاك و خون کشیده!! روز جهانی مددکاري اجتماعی 
مختلف در جغرافیاي زمانی و مکانی متحدي بنام دهکده جهانی هاي  ادیان، زبان، نژاد و سرزمین

کنیم و یا باید زندگی بکنیم و هر دیدي بغیر از این بهم ریختن کانون یک خانواده  می زندگی
همه این را بفهمیم است و دود آن به چشم همه اعضاي خانواده خواهد رفت !!! دیر یا زود باید 

 .و باور داشته باشیم و به آن متعهد شویم
که همه انسانها در طول زندگی به آن سو باید حرکت کنند و این همـان  اي  هقل” کامیابی“

دیگر سوي ماست ! آمال همه مددکاران اجتماعی براي هدایت جامعه هدف خود به کامیـابی  
رنج ساختن نیافریده است. رنج محصول انسـانی  است. چه خداوند انسان را براي رنج کشیدن و 

است. رنج نتیجه جهل و خودخواهی و ستم انسانی است. کامیابی و آرامش غایـت کائنـات و   
 .باید حرکت کنند می طبیعت است و در روز جهانی مددکاران اجتماعی به این سو

. انسـانها بـه   یعنی اینکه انسان به صرف انسان بودن از حق برخوردار است” شان و حقوق“
شوند. انسانها خودي و غیر خودي ندارند. انسانها حق مشترك  نمی درجه یک و درجه دو تقسیم

گردد و زمینه براي اعتالي رشد  می دارند و این حق بر مبناي ظرفیت و تالش هر فردي تعیین
قوق باید بطور یکسان فراهم گردد. این ح می انسان در رسیدن به حقوق خود از طرف حاکمان

هم اقتصادي است هم آموزشی است هم سیاسی است هم فرهنگی است هم دینی اسـت و هـم   
  .مدنی استهاي  آزادي

 : رسیم که می شیرین و غایتمند به اینهاي  در ترکیبی کلی از این واژه
بایست در اعتالي جامعه جهانی و انسانها با اعتقاد  می همه مددکاران اجتماعی در سراسر جهان

ام به کرامت و شان انسانی قدم بردارند و کامیابی و خوشبختی را نهایت راه آدمیان قرار و احتر
 چنین باد                      .بدهند

 احمدعلی جبارزاده

 از جامعه جهانی مددکاران اجتماعی مددکار اجتماعی

  94اسفند 



 

  

 روز جهانی مددکاري اجتماعی؛ صلح و آرامش جهانی

  
 راهم نیست الهی از پیش خطر و از پس

 دستم گیر که جز تو پناهم نیست

 دستم گیر که دستاویز ندارم

 و عذرم بپذیر که پاي گریز ندارم

الهی دانایی ده تا از راه نیفتیم، بینایی ده تا در چاه نیفتیم، بنماي رهی که ره نمایانده تـویی،  
ه فـانی انـد و   بگشاي در که در گشاینده تویی، من دست به هیچ دستگیري ندهم که اینان هم

 .پاینده تویی

اینک در عصري بسر میبریم که در اوج شکوفایی علوم و تکنولوژي است، با این همـه در  
شرایطی به استقبال قرن بیست و یکم رفته ایم با اینکه بشریت در علوم پیشرفت کرده ولی در 

ي  هحـوز  بحث سالمت روحی و انسانی پس رفت نموده و به نظر میرسد، شعار سال جاري در
اجتماعی و مددکاري اجتماعی با محوریت احترام به شأن و حقوق همه انسانها در عمل نادیـده  

ـ هـاي   انگاشتن این مهم در سطوح مختلف جامعه بشري است، درگیري بـا ایجـاد     واي  همنطق
. ) کـه باعـث   …گسترش تفکرات افراطی ایدئولوژیکی ( داعشی، سلفی گري، طالبانسـیم و  

انسانها بدلیل جنگهاي تحمیلی و بدنبال آن مهاجرتهاي ناخواسته از مـوطن  ي  همانکشتار بی رح
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مرزي با کوچ هاي  اصلی و فجایعی مانند غرق شدن کودکان بیگناه در دریا و بدرفتاري پلیس
آورنـد، از   می کنندگان، با این شرایط و با بازي سیاست مداران که چنین فجایع انسانی را ببار

توان انتظاري داشت، ولی انتظار ما از مددکاران اجتمـاعی   نمی ح جوامع بشريآنها جهت اصال
در تمامی دنیا این است که با دیدگاهی جهان شمولی در قالب مددکاري اجتماعی جهانی طرح 

جهانی را از شر ي  هجامعها  آگاهسازي بشریت را به مورد اجرا بگذارند، تا بر اساس این آگاهی
غیرانسانی رهایی دهند و این مهم از طریق تشکلهاي مددکاران اجتمـاعی  دیدگاهاي افراطی و 

 .در کل دنیا با یک فراخوان براساس این شعار جهان شمولی انجام پذیرد

 دي شیخ با چراغ همی گشت گرد شهر

 کز دیو و دد ملولم و انسانم آرزوست

 نشود جسته ایم ما می گفتند یافت

 نشود آنم آرزوست می گفت آنک یافت

  : سخن با نام خدا آغاز شد و پایان نیز

  ما در میان ،اول و آخر تویی

 هیچ هیچی که نیاید در بیان

  مرتضی شاه محمد
 مددکار اجتماعی

 2016روز جهانی مددکاري اجتماعی سال 



 

  

روز جهانی مددکاري اجتماعی؛ واکاوي تعریف جدید مددکاري 
 اجتماعی

  
  

 نیقرن دارد، عمر ا کیاز  شیب يبه درازا یخیهان تاردر ج یاجتماع ياگر چه حرفه مددکار
ـ  میحرفه در عمر ن نیرسد. ا می سال 57به حدود رانیحرفه در ا ـ خـود در ا  یقرن فـراز و   رانی
ـ  تیاز همه حائز اهم شیرا تجربه کرده است، اما آنچه ب یفراوان يفرودها ـ ا دنیاست نرس  نی

 یاز جمله نداشتن متـول  یمختلف لیراستا دال نیباشد. در ا می خود يدیبا یواقع گاهیحرفه به جا
دانـش   دیعدم تول ،یجهان یاز مجامع علم ییمشخص (بعضا داشتن پدران و مادران متعدد)، جدا

 نیو شاغل انیبانهاي  يو بدکار يآن، کم کار نیحرفه و شاغل نیبه ا نیمسئول یتوجه یب ،یبوم
حرفه در  نیاهاي  توان به تفاوت می میکه بگذر لیگردد. از بحث دال می انبی …حرفه و  نیا
خـود را در   یچتـر خـدمات   ایدر دن یکه مددکاران اجتماع یو جهان اشاره کرد، در حال رانیا

ـ ا نیاند. شـاغل  دهیگستران یو جوامع انسانها  افراد، گروه یتمام يپسامدرن به درازاي  هدور  نی
 سـت انـدرکاران و عمـوم مـردم    حرفه به د نیمعنا و خدمات ا حیتوض یدر پ رانیحرفه در ا

ـ جد یتا با بـازخوان  مینوشتار برآن نیعلت در ا نیباشند. به هم می ـ تعر نیدتری  يمـددکار  فی
ـ  یدر نشسـت عمـوم   2014سال  يکه در جوال یاجتماع ـ  ونیفدراس ـ  نیب  يمـددکار  یالملل
بـه  (IASSW(یاجتمـاع  يمددکار سمدار یالملل نیانجمن ب یو مجمع عموم(IFSW(یاجتماع
ـ  سـم یحرفه در دوران پست مدرن نیمختلف اهاي  بر جنبه یاجمال ینگاه مین د،یرس بیتصو  ای
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اشاره بـه مقطـع   ”  سمیپست مدرن“کلمه  نجا،ی. الزم به ذکر است که در امیندازیب ییپسانوگرا
ـ ا ياعتقـاد  يربناهـا یبا فلسفه و ز یداشته و ارتباط یزمان  ،یـی گرا ینسـب  ندوران همچـو  نی

 یاجتماع يباشد: مددکار می شرح نیارائه شده، بد فتعری. ندارد …و  يرنگ یجزئ ،ییمعناگرا
ـ اسـت کـه توسـعه و تغ    یدانشگاه یلیبر عمل) و رشته تحص ی(مبتنيحرفه کاربرد کی  ریی

کند. اصول عـدالت   می لیافراد را تسه يو آزادساز يو توانمندساز یانسجام اجتماع ،یاجتماع
انـد.   یاساس یاجتماع ياحترام به تفاوتها در مددکارو  یجمع تیمسئول ،حقوق بشر ،یجتماعا

افراد و سـاختارها را   ،یو دانش بوم یعلوم انسان ،یبر علوم اجتماع هیبا تک ،یاجتماع يمددکار
 ”کند. می ریدرگ یستیو ارتقاء رفاه و بهز یزندگ يدر مقابله با چالشها

مذکور به سهولت قابل اي ه نمود هر چند بخش میرا به پنج بخش تقس فیتعر نیتوان ا یم
پنج بخش  نی. اردیچند بخش قرار گ رمجموعهینبوده و چه بسا هر مورد ز يو مرزبند کیتفک

 ها، گروه هدف، ابزار و اهداف. یژگیو ازها،ین شیعبارتند از: پ

 یو اخالقاي  هو اصول حرف هیمجموعه دانش پا ریتوان به دو ز می بخش را نیا :ازهـا ین شیپ
 ،یعلـوم اجتمـاع   میو مفاه اتینظر ه،یمذکور در بخش دانش پا فیراساس تعرکرد. ب میتقس
حرفه ذکر شـده انـد. کـه حرفـه      نیا يازهاین شیهر کشور به عنوان پ یو دانش بوم یانسان

ـ برد. ام می رنج یبه شدت از کمبود دانش بوم رانیدر ا یاجتماع يمددکار اسـت پـدران و    دی
حرفه با مکتوب کردن تجـارب ارزشـمند    نیراد توانمند ااف ریو سا یاجتماع يمادران مددکار

ـ . در بخش اصـول ن ندیحرفه را فراهم نما نیا یدانش بوم جادیا نهیخود زم اصـول عـدالت    زی
اي  هحرف یبه عنوان اصول اساس یاجتماع تیو مسئولها  حقوق بشر، احترام به تفاوت ،یاجتماع
شده اند. الزم به ذکـر اسـت کـه     انیباشد ب می یکار با هر گروه هدف يبنا ریکه ز یو اخالق

توان به عنـوان   می را یاجتماع يگفته در منابع مختلف مددکار شیپاي  هو حرف یاصول اخالق
ـ    یاصول کل نیاز ا کیاز هر  یتابع ـ  یدر نظر گرفت. به طور مثـال، اصـول اخالق و  یاساس

ها  اصل احترام به تفاوت رمجموعهیتوانند به عنوان ز می رشیو پذ تیهمچون اصل فرد یمعروف
  .در نظر گرفته شوند
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 يشده اسـت: کـاربرد   انیحرفه ب نیا يبرا یاساس یژگیدو و ف،یتعر نیدر ا هـا:  یژگیو
 نیاز پرکاربردتر یکی یاجتماع يشک حرفه مددکار یبودن. ب یبر عمل) و دانشگاه ی(مبتن
هـاي   حرفه يارین را از بسو عمل گرا بودن، آ يباشد که کاربرد می یکنون طیدر شراها  حرفه

ـ را به عضو و یمددکاران اجتماع یژگیو نی. همستنموده ا زیمتما گرید هـاي   در گـروه  ژهی
از  ینکتـه خـال   نیرشته، ذکر ا نیبودن ا یکرده است. در مورد دانشگاه لیتبد يمختلف کار

ـ (منظـور تعر  فیتعر نیا نیتدو یلطف نخواهد بود که قطعا دست اندرکاران اصل ـ جد فی  دی
و  يکاربرد یدانشگاه جامع علم رینظ ییها اهنسبت به دانشگ یاست) شناخت یاجتماع يمددکار

و  تیرشته را با شفاف نیبودن ا یشک منظور از دانشگاه ینداشته اند وگرنه ب رانینور در ا امیپ
 يبـرا  يمجموعه مجوز کی يکردند تا صرف نام دانشگاه برا می فیتعر يشتریب تیاختصاص

 يچون مددکار ییمتخصص در رشته ها یآن هم مددکاران اجتماع یدکاران اجتماعمد تیترب
ـ مـراد از تعر  نایقی. نباشد …و  یکودك، خانواده، اورژانس اجتماع یتخصص  يمـددکار  فی
و  میبـا مفـاه   یتخصصـ اي  هآن به عنوان رشت نییتع ،یرشته دانشگاه کیبه عنوان  یاجتماع
ورود افراد بـه   يبرا ژهیو طیبا در نظر گرفتن شرا آن بیکه ترک ژهیمشخص و وها  سرفصل

ـ توانـد بـه ترب   مـی  ارائه شـده  يو نظر یعملهاي  آموزش تیفیتوجه به ک نیآن و همچن  تی
کـه   نیاز ا شیو توانمند منجر شود که عملکرد آنان باي  همتخصص، حرف یمددکاران اجتماع

 .دینما يادآوری زیبودن آن را ن یحرفه باشد، بعد ممتنع و تخصص نینشان دهنده سهل بودن ا

 نیبه عنوان گروه هدف ا یو جوامع انسانها  افراد، گروه یتمام فیتعر نیدر ا هدف: گروه
ـ توان گـروه هـدف ا   نمی رشته در نظر گرفته شده اند و همچون گذشته ـ   نی  بیحرفـه را آس

ـ بـر ا  دیدر نظر گرفت. تاک بیو جوامع در معرض آسها  افراد، گروه ای یاجتماع دگانید  نی
ارائه خـدمات مـددکاران    يمجوز و راهنما یبه نوع یاجتماع يددکارم دیجد فیمورد در تعر

 یاست مددکاران اجتماع ازیباشد که ن می شده و نشده ینیب شیمختلف پهاي  در حوزه یاجتماع
و ها  افراد، گروه یبا کسب تخصص و دانش الزم به سمت ارائه خدمات به تمام رانیشاغل در ا

 گام بردارند. یوامع انسانج
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به طور مشخص در ارتباط بـا ابـزار مـورد اسـتفاده مـددکاران       فیتعر نیا /اهـداف: ابزار
ـ همچون توسعه و تغ يتوان موارد می . هرچنددیگو نمی سخن یاجتماع انسـجام   ،یاجتمـاع  ریی
در نظـر   یافراد را به عنوان ابزار کار مـددکاران اجتمـاع   يو آزادساز يتوانمندساز ،یاجتماع

ـ حرفه که در ادامه ب نیا ییابزار به اهداف غا نیاز ا هگرفت تا با استفاد ـ   مـی  انی . دیشـود رس
در نظر گرفت. به  زیمدت ن انیموارد را به عنوان اهداف کوتاه مدت و م نیتوان ا می نیهمچن

ـ فعال طهیبه ح یاهداف بستگ ایموارد به عنوان ابزار  نیا فیتوان گفت تعر می یطور کل و  تی
 مورد نظر دارد. نهیدر زم یعنوع نگاه مددکار اجتما

در  یاجتمـاع  يحرفه مددکار ییدو هدف به عنوان اهداف غا فیتعر نیدر ا :ییغا اهداف
کردن افراد و ساختارها  ریهدف و درگهاي  گروه یستینظر گرفته شده است: ارتقاء رفاه و بهز

تـوان   مـی  )یستیهدف اول (ارتقاء رفاه و بهز نهی. در زمیزندگهاي  مقابله با چالش انیدر جر
باشد که  می مورد نیهم یمددکاران اجتماعهاي  تیفعال یتمام ییهدف نها یلگفت به طور ک

 زیخواهد شد. هدف دوم ن سریبه اهداف م دنیرس انیکردن گروه هدف در جر ریدرگ قیاز طر
مشـارکت در  “عنوان اصل  تحت یاجتماع يشده در متون مددکار انیاز اصول ب یکیاشاره به 

و هـا   تیرا منوط به مشارکت افراد در فعال داریپا رییو تغسازي  دارد که توانمند ”يریگ میتصم
  . داند می کمک ندیکردن افراد در فرآ ریدرگ

را  يهر ساله، شعار یاجتماع يمددکار یالملل نیب ونیالزم به ذکر است که فدراس انیدر پا
) با محور احترام به شـان و  يالدیم 2016( يکند. در سال جار یم به عنوان شعار سال مشخص

منجسـم   یجامعـه انسـان   کی يدر جست وجو یحقوق همه انسان ها، شعار مددکاران اجتماع
ـ را بـه عنـوان    یگفته، انسجام اجتماع شیپ فیکه براساس تعر يرشده است. شعا نییتع  کی

بـا   یاست مددکاران اجتمـاع  دواریام ونیفدراس نیتوان گفت ا می هدف در نظر گرفته است.
چون  یافراد و توجه به اصول يو آزادسازسازي  توانمند ،یاجتماع رییهمچون توسعه و تغ يابزار

حقـوق بشـر و انجـام     تیو رعا یتحقق عدالت اجتماع يااحترام به تفاوت ها، تالش در راست
فارغ از رنگ اي  هند. جامعمنسجم گام بردار یجامعه انسان کی يبه سو ،یاجتماعهاي  تیمسئول
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ـ تیمنسجم و واحـد براسـاس انسـان   اي  هجامع …و ها  ها، نژادها، مرزها، زبان کـه  اي  ه. جامع
خواهد بود. در کشور ما اگر چه اکثرا  یماعاجت تیو امن یآن احساس هم بستگ جهینت نیبارزتر
شـده   ستهیگرن اجتماعی مسائل به …و  یپزشک ،ياقتصاد ،یاسیهمچون س يگرید يایاز زوا

حرفه داده اند، امـا   نیتوانمند ا نیرا به شاغلها  ياستگذارینقش در س يفایاست و کمتر مجال ا
تحقق شعار مذکور براساس  يراستا در رگذاریگروه تاث نیبر سر تالش ا یمانع دیموارد نبا نیا

و  شـود  مـی  که تحت عنوان پسا برجـام خوانـده   یشک در دوران یگفته باشد. ب شیپ طیشرا
که  يبه عنوان افراد یدهند مددکاران اجتماع می ندهیرا در سال آ يهمگان وعده رونق اقتصاد
انسـجام   يدر راسـتا  شتوانند با تـال  می هستند تیمشغول به فعال یدر خط مقدم مسائل اجتماع

هرچند کوچک به سمت جامعه منسجم تر، عادالنه تـر و   یگامها  و احترام به تفاوت یاجتماع
 بزرگ. یتفاوت جادیا يکوچک برا ییتر بردارند. گام ها یانسان
 

 فر یدانائ یمرتض

  یاجتماع يمددکار يدکتر يدانشجو





 

  فصل سوم
مجموعه یادداشتها و مقاالت مددکاران 

اجتماعی با موضوعیت مطالبه گري 
  اجتماعی





 

  

 ضرورت مطالبه گري اجتماعی در حوزه اجتماعی ایران

  
  

امه ششم و تمدید مجدد برنامه پنجم توسعه مسائل اجتماعی در سال با توجه به عدم تصویب برن
رود با تمدید مجدد برنامه پـنجم در سـال آینـده،     یابد. انتظار می سمت و سوي جدیدي می 95

هاي اجتماعی جاري کشـور از جملـه برنامـه     فصلی را تحت عنوان سالمت اجتماعی در برنامه
هاي ما براي اقشار نیازمند و اقشار خاص نیز  گذاري استششم توسعه داشته باشیم. بازنگري و سی

باید در این برنامه مورد توجه قرار گیرد. سیاستی که در حـال حاضـر مـا در حـوزه مسـائل      
دهد این خدمات از یکپارچگی، جامعیت و اسـتمرار   ایم نشان می اجتماعی در کشور اجرا کرده

تـرین   هروندي است. امروز یکی از بزرگالزم برخوردار نیستند. موضوع بعدي بحث حقوق ش
تواند یکی  مشکالت ما کم توجهی یا بی توجهی به حقوق اجتماعی است. حقوق شهروندي می

ها براي جلب مشارکت دیگران و رسیدن به توسعه باشد. در نهایت اینکه ما  از بهترین فرصت
قـانون   29و  21اصـول   نیازمند یک بازنگري در حوزه رفاه تامین اجتماعی در راستاي اجراي

اساسی هستیم. ما در اجراي این دو اصل با وجود همه اقداماتی که انجام شد که من از همه آنها 
هـاي   کنم هنوز هم نواقص زیادي را شاهد هستیم. موضوع بعدي بحث توسعه برنامـه  تشکر می

  هاي اجتماعی است. مرتبط با پیشگیري از آسیب
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م است موضوع مسئولیت اجتماعی را به عنـوان موضـوعی   همچنین در کنار این عوامل الز
جدي مدنظر قرار داد. هزار منطقه به عنوان سکونتگاه غیررسمی در کشور ما وجود دارد که از 

هـاي   اي که مردمان آن از حداقل شود؛ هزار منطقه آنها تحت عنوان مناطق حاشیه نشین یاد می
دار نیستند. یک بار براي همیشه باید با توسـعه  فرهنگی، اجتماعی، بهداشتی و روانی هم برخور

هاي اجتماعی با محوریت مردم خود این مناطق به این بحث به صورت جـدي پرداختـه    پایگاه
شود و تاکنون این مهم محقق نشده است. یکی از معضـالت مـا ایـن اسـت کـه در حـوزه       

تقابل دولـت و مـردم    هاي اجتماعی به منزله گري در حوزه آسیب هاي اجتماعی مطالبه آسیب
شود، در حالی که این طور نیست. یکی از معضالت ما این است که در حوزه اجتماعی  تلقی می
کند و  گر اجتماعی نیستیم. مطالبه گري وظایف هر کسی را در هر مسندي یادآوري می مطالبه

ی در میان شدت مغفول مانده است. نکته آخر اینکه کمتر کس در حوزه اجتماعی مطالبه گري به
گیـري   ما یاد گرفته است بیشتر از آنکه به فکر خود باشد به فکر دیگران باشد. بـراي شـکل  

 .هاي اجتماعی باید از خودمان شروع کنیم مهربانی

  موسوي چلک  حسن
 رئیس انجمن مددکاران اجتماعی



 

  

تقویت روحیه مطالبه گري، مشارکت جو و ناظر؛ موجبات رشد و 
 توسعه

 
 »ه بودنمان یادي از اوستبه نام آنک«

 :گذشت زمان بر آنها که

 مانند، بسیار کند می منتظر

 هراسند، بسیار تند می و بر آنها که

 گیرند، بسیار طوالنی می و بر کسانیکه زانوي غم در بغل

 گذرانند، بسیار کوتاه است می و بر آنها که بر سر خوشی

انسانها را از بزرگ مددکار تـاریخ عـالم   اما براي ما مددکاران اجتماعی که عشق ورزیدن به 
مـان قـرار دادیـم،    اي  هبشریت حضرت امیرالمومنین علی (ع) الگو گرفتیم و در سرلوحه حرف

زمان را آغاز و پایانی نیست، لذا انجمن مددکاران اجتماعی ایران به مناسبت والدت حضـرت  
ه همایش و جشن مددکاري همانند سنوات گذشت 95علی (ع) در نیمه اول اردیبهشت ماه سال 

بـا مشـارکت دسـتگاههاي    » اجتماعی هاي  مطالبه گري در حوزه« اجتماعی را تحت عنوان 
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 .نماید می مختلف در کشور، برگزار

ضرورت تقویت حسگرها یا سنسورهاي اجتماعی از جمله مطالبـه گـري     *
  اجتماعی در جامعه

طلب کردن حقوق اجتماعی و قانونی  خواستن و« در تعریفی ساده مطالبه گري اجتماعی یعنی 
  »که در قوانین کشور تصریح و تأکید شده است از سوي اقشار مختلف جامعه در تمامی سطوح

مطالبه گري در کالم امیرالمومنین: حضرت علی (ع) در خصوص حق متقابل حـاکم و مـردم   
شما حقی است و شما من را بر « فرمایند:  می عبارتی بسیار قابل تأمل دارند به این مضمون که

را بر من حقی است، حق من این است که شما از من اطاعت کنید و حق شما بر من این است 
 «.که مرا در نهان و آشکار نصیحت کنید

 )مطالبه گري در کالم بنیانگذار انقالب اسالمی، امام خمینی ( ره

راي سعادت جامعه باز کنند. در جمهوري اسالمی همه باید با انتقادها و طرح اشکاالت راه را ب »
 « البته انتقادها غیر از برخورد خطی و جناحی است

 )مطالبه گري در کالم مقام معظم رهبري (مد ظله العالی

خودشـان  هـاي   از نظر من هیچ کس مصونیت آهنین ندارد همه در مقابل قانون و مسـئولیت «
به اینکه مسئوالن او پاسـخگوي  پاسخگو هستند و باید جواب دهند. همیشه این ملت نیاز دارد 

بزرگ خودشان در مقابل ملت باشند و روح پرسش و مطالبـه گـري در مـردم    هاي  مسئولیت
 «.وجود داشته باشد

با بررسی دیدگاههاي حضرت علی (ع)، بنیانگذار انقالب اسـالمی و مقـام معظـم رهبـري     
شود که از  می دم، مشخصپیرامون لزوم نقدپذیري مسئولین و تقویت روحیه مطالبه گري در مر

جانب ایشان، اصرار جدي بر نقد سازنده و مطالبه دلسوزانه، از مدیران اجرایی کشور در جهت 
پیشبرد اهداف اسالم و انقالب اسالمی در جهت رفع امور مسلمین وجـود دارد. لـذا بـا توجـه     

ایران نهادینه تأکیدات مؤکد در این زمینه، پس چرا تاکنون فرهنگ مطالبه گري اجتماعی در 
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شد  می جامعه نهادینههاي  نشده و مورد غفلت واقع شد؟ آیا فرهنگ مطالبه گري در همه حوزه
حاکمیتی سنگین تر را داشت؟ مسلماً پاسـخ منفـی   هاي  کسی جسارت ادعاي ورود به عرصه

 :است، لذا براي روشن تر شدن موضوع به این تحلیل توجه کنید

دانند که براي تحت نظر داشتن موتورها  فنی آشنا هستند، میکسانی که تا حدودي با مسائل 
هاي گوناگون یک دستگاه نصـب   هاي مختلف، تعدادي حسگر یا سنسور در قسمت یا دستگاه

هاي فیزیکی  گیري درجه حرارت، فشار، رطوبت و سایر کمیت ها، اندازه شود که وظیفه آن می
ها با تغییرات قابل توجهی مواجه  ، تا اگر این کمیتها به مسئول دستگاه است  و انتقال این اندازه
شدن عملکرد یا کـاالي   دهنده بروز اختالل در کارکرد دستگاه و احتمال خراب شدند که نشان

تولیدي و حتی رخ دادن سانحه و خطر است و کارگر مربوطه فوري در جهـت رفـع اشـکال    
ن آشنا هستیم، درجـه حـرارت آب   دستگاه اقدام کند. نمونه عادي این حسگرها که همه با آ

کنیم. ما از طریق این حسـگر و نمـایش آن در    موتور خودرویی است که با آن رانندگی می
شویم که وضعیت درجه حرارت آب طبیعی است یا به هر دلیلی  پشت فرمان خودرو متوجه می

خودرو توجهی، اصطالحا موتور سوخته خواهد شد و  به مرز خطرناك رسیده که در صورت بی
 .از حرکت باز خواهد ایستاد

هاي گوناگون از طریق حسگرها تحت نظارت هستند، جامعه  طور که وسائل و دستگاه همان
هـاي اجتمـاعی و نیـز     نیز باید حسگرهاي الزم را داشته باشد. آمـار و اطالعـات، پـژوهش   

اي را  وعـه گران اجتماعی خبره و مهمتر از همه مطالبه گري اجتماعی در جامعـه مجم  پژوهش
کنند. البته به هر میزانی که  ها را در رابطه با جامعه ایفا می دهند که نقش این حسگر تشکیل می

جامعه باز و آزاد باشد، تغییرات رفتاري مردم خیلی سریع دیده خواهد شد، بـراي مثـال اگـر    
ر داخـل  پذیر باشد، افزایش دمـا و فشـا   سوپاپ یا دریچه اطمینان زودپز و دیگ بخار انعطاف

همان  اي بسته و غیرآزاد باشد، به  شود، ولی اگر جامعه سرعت با تخلیه بخار خنثی می  زودپز به
کند که دریچه اطمینان آن دچار مشکل و گرفتگی شـده و لـذا    نسبت مثل زودپزي رفتار می

تـی  که آشپز متوجه این مساله باشد و فقط وق رود، بدون آن  فشار و دماي داخل زودپز باال می
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 .متوجه خواهد شد که زودپز منفجر شود

در هرحال چند سالی است که حسگرهاي اجتماعی جامعه ما نه تنها در مقایسه بـا گذشـته   
تواند با قاطعیت و مستند به  چندان قوي نبوده، بلکه ضعیف تر نیز شده است و کمتر کسی می

هاي اجتماعی ما در  کمیت ها و اطالعات و آمار معتبر، کسی را قانع کند که برخی از شاخص
بسا درحال عبور از این خط است. ولی شواهد و قرائنی وجود   خط قرمز و خطر قرار دارد و چه

صـدا در    اجتماعی بـه هاي  ها زنگ خطر را در برخی از حوزه توان با استناد به آن دارد که می
از حسگرهاي اجتماعی  آورد. لذا باید در این خصوص هوشمندانه عمل نمائیم تا فرصت استفاده

) را براي برقراي و ارتقاي نشاط و سالمت اجتمـاعی،  …در جامعه ( مطالبه گري اجتماعی و 
رفاه اجتماعی، هاي  از دست ندهیم، چرا که هر چقدر شاخص …آرامش در بین مردم جامعه و 

ش باالتر باشـد بـه همـان میـزان بـا کـاه      اي  هسالمت اجتماعی و سرمایه اجتماعی در جامع
و متقابالً شاهد کاهش هزینه در این بخش خواهیم  …هاي اجتماعی، فقر، محرومیت و  آسیب

 .بود

گري از حقوق اولیه آحاد مردم جامعه است. اما اکثر مردم جامعه  دانیم مطالبه می همانگونه که
دالیل مختلف از جمله نداشتن دغدغه حوزه اجتماعی، عدم آگاهی و شناخت کافی مردم  ما به 

دانـیم و   نمی« شان و تاثیر آن بر زندگی و اجتماع و با بیان اینکه  از حقوق قانونی و اجتماعی
و همچنین نبود فرهنگ مطالبه گري در بین » اطالع نداریم کجا برویم و به چه کسی بگوییم 

نماینـد. لـذا مـددکاران     مردم موجب شده تا کمتر بتوانند از این حق خود در جامعه اسـتفاده  
متفاوتی از جمله ( مدیریت اجتماعی، سیاسـتگذاري اجتمـاعی،   هاي  ماعی با توجه به نقشاجت

سالمت اجتماعی، نظم اجتماعی، سرمایه اجتماعی، مشارکت اجتمـاعی، پیشـگیري اجتمـاعی،    
مطالبه گري اجتماعی، حقوق اجتماعی، حمایت اجتماعی، آینـده نگـري اجتمـاعی و نشـاط     

اجتماعی، مسـئولیت اجتمـاعی،   هاي  یریت تغییرات و دگرگونیاجتماعی، توسعه اجتماعی، مد
توانمندسازي اجتماعی، انسجام اجتماعی، رفاه اجتماعی، تسهیل گـري اجتمـاعی و در نهایـت    
بهزیستی اجتماعی) که در جامعه بر عهده دارند، مطالبه گري اجتماعی تخصصی را چند سـالی  
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عنوان یک تشکل صنفی غیر دولتی آغاز کرده است از طریق انجمن مددکاران اجتماعی ایران ب
ـ   خـود  ي  هرشـت اي  هاند و به سیاستگذاري، تشخیص، رصد و پیگیري مسائل تخصصـی و حرف

مسؤولین به پیگیري کارآمدتر در حل سازي  پرداخته اند و هدف از این کار، تشویق و حساس
ی کـه مسـؤولین هـر    احتمالی است؛ به صورتهاي  مسائل اجتماعی و تحذیر ایشان از کوتاهی

شود؛ بلکه  می غیر دولتی رصد و پاالیشهاي  بخش، احساس کنند فعالیت هایشان توسط تشکل
 .دچار کوتاهی و سستی نشوند

البته ما مددکاران اجتماعی اعتقاد و باور داریم که مطالبه گر ضمن اینکه باید اصول و قواعد 
بایـد درك صـحیحی از مشـکالت و    عمل کنـد بلکـه   اي  همطالبه گري را نیک بداند و حرف

صحیحی در راسـتاي بـر طـرف    هاي  کمبودهاي مردم جامعه اش داشته باشد تا بتواند در قالب
کردن این معضل، روشنگري نماید تا نتیجه مطلوب و دلخواه بدست آیـد. چـرا کـه در غیـر     

باشد  می شرفتاینصورت نه تنها نتیجه مورد دلخواه مردم جامعه و مسئولین که همان توسعه و پی
 .حاصل نخواهد شد بلکه به بحران بی هنجاري در جامعه منجر خواهد شد

براساس تجربه کشورهاي توسعه یافته دارا بودن روحیه مطالبه گري، مشارکت جو و نـاظر  
توانسته تاثیر زیادي در رشد و توسعه، رفع کمبودها، معضالت و مشکالت اجتماعی داشته باشد 

ی در این زمینه سبب ایجاد کاستی ها، فقر، محرومیت و تبعـیض در  و بالعکس ضعف و سست
هاي اجتماعی، افزایش جرایم، کاهش سرمایه  بوده و به تدریج موجب گسترش آسیبها  سیستم

نشـدن مسـوولیت    اجتماعی، ضعف مشـارکت واقعـی اجتمـاعی، نهادینـه        اجتماعی و اعتماد
ی در جامعه شده است. بـه طـوري کـه اگـر     هاي نشاط اجتماع آمدن شاخص اجتماعی، پایین 

اهمیت آن را در توسعه و آبادانی جامعه در مقایسه با عواملی همچون بودجه و اعتبارات، بیشتر 
 .در نظر نگیریم کمتر هم نخواهد بود

دادن جلوه دادن حقوق اجتماعی از جانب هرکسی کـه باشـد    البته بی توجهی یا کم اهمیت
برد و امید خود را  اي بیمار داشته باشیم که از بیماري مزمنی رنج می موجب خواهد شد تا جامعه
شـک افـزایش    دارد. بـدون  دهد و دست از تـالش برمـی   دست می براي بهبودي و سالمتی از 
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نداشتن از مطالبه حقوق اجتماعی توسط  سازي در این زمینه و هراس گري اجتماعی و بستر مطالبه
دنبال خواهـد   ها، اعتماد اجتماعی بیشتر به مسووالن را به رسانههاي غیردولتی و  مردم و سازمان

بودن مسووالن و افزایش پرسشگري در جامعـه ضـمن افـزایش نظـارت و       داشت و پاسخگو
ساالري، استفاده صحیح از منابع، توسعه  کنترل اجتماعی ضامن امنیت اجتماعی پایدار، شایسته 

 .دنبال خواهد داشت اجتماعی را به هاي رفاه اجتماعی و افزایش رضایت شاخصه

  غالمعلی قربانی
 عضو هیات مدیره انجمن مددکاران اجتماعی ایران



 

  

 نهادینه کردن مطالبه گري جامعه هدف؛ جزء جدایی ناپذیر از
 ي مطالبه گريها مدل

  
  

بدون شک هدف اصلی کلیه مددکاران بهبود زندگی اجتماعی و سالمت روانی است که در 
و هـا   مددکارانی که در سطوح خُرد کار میکنند همین اهداف را در دایره آسـیب  اکثر موارد

 .دهند می مشکالت مددجویان و مراجعان خود مدنظر قرار

در سطح باالتر مدیران و موضعان قانون در حیطه امور اجتماعی نیز باید همین اهداف را در 
 .رأس برنامه ریزیهاي خود قرار دهند

یتها در حیطه امور اجتماعی قرار است منجر به کاهش آسیبها و کنتـرل  در نهایت کلیه فعال
آنها شود و در این راه همان اندازه که نقش مددکاران موثر است، میتوان به نقش مددجویان 
نیز پرداخت. میزان آگاهی مـددجویان از اهمیـت نقـش خودشـان در فراینـد توانمندسـازي       

ددکاران و سازمانها کمک کند و هم میتواند فرآیندها میتواند هم به اثر بخش بودن فعالیت م
 .را تسریع بخشد

بطور خاص از دریچه مطالبه گري اگر به موضوع نگاه کنیم میتوانیم اهمیت نقش مددجویان 
مددجوي مطالبه گر نیروي محرکـه بسـیار قـوي      .و مشارکت ایشان را به خوبی درك کنیم

ي هـا  مـدل  ان مطالبه گر را میتـوان بعنـوان هسـته   ي توانمندسازي است. مددجویها مدل براي
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 .توانمندسازي در نظر گرفت

اینکه مددکاران، مددجویان مطالبه گر پرورش دهند و از مددجویان و مراجعان خود بخواهند 
که روحیه مطالبه گري داشته باشند نیاز به دیـد وسـیع مـددکاران دارد و در وهلـه اول بایـد      

ویان آماده شده باشند. مددکار باید به این تفکر رسیده باشـد کـه   مددکاران براي توجیه مددج
مشارکت ها  مددجوي مطالبه گر میتواند بسیار بهتر از یک مددجوي منفعل در فرآیندها و برنامه

 .داشته باشد

ي مطالبه گري ها مدل نهادینه کردن مطالبه گري در مددجویان یک جزء جدایی ناپذیر از
دن تفکر مطالبه گري در جامعه بسیاري از مسـیرهایی کـه بـه هـدف     است که با همه گیر کر

با پرورش مددجویان مطالبه گر تا حد زیـادي    .کند می نهایی مددکاران ختم میشود را کوتاه
 .و منابع انسانی صرفه جویی کرد و به سطح باالیی از سرمایه اجتماعی رسیدها  میتوان در هزینه

طه تنگاتنگ مشاوران و مـددکاران اجتنـاب ناپـذیر اسـت.     بنظر میرسد که در این راه، راب
رسیدن به سالمت هاي  مددجویان نسبت به حقوق اجتماعی خود و روشن کردن راهسازي  آگاه

اجتماعی و بهزیستی روانی در بستر شرایط اجتماعی موجود، کاري بسیار دشوار است که طلب 
اجتماعی در تمام سطوح با یکـدیگر  هاي  میکند تمام سازمانها و افراد درگیر در مباحث آسیب

 .هماهنگی داشته و هر چه بیشتر و بهتر این راه را هموار سازند

  محمد چیرى
 مددکار اجتماعی



 

  

  مدار است بارز جوامع حقهاي  مطالبه گري اجتماعی یکی از ویژگی

  
  

ن آمـده  مطالبه در فرهنگ فارسی معین به معنی خواستن و طلب کـرد ي  همطالبه گري از واژ
است و در فرهنگ دهخدا نیز به معنی وساطت کردن ذکر شده است. بنابراین مطالبه گري به 

  .باشد می معنی درخواست فعل، نیاز و یا کاري از فرد یا نهاد و سازمان
شود که در بسیاري از قوانین داخلی  می محسوبها  حقوق انسان ترین مطالبه گري از ابتدایی

ي  همستقیم و غیرمستقیم به آن پرداخته شده است. به عنوان مثال در برنامو بین الملل به صورت 
به توانمندي افراد و گروههـاي   39ي  هپنجم توسعه در بخش حمایتی و توانمندسازي و در ماد

نیز به تحکیم بنیـان خـانواده    43ي  هنیازمند به ویژه زنان سرپرست خانوار و معلوالن و در ماد
مچنین در قانون اساسی در اصول متعدد از جمله اصل سوم، بند یک بـر  اشاره گردیده است. ه

ي  هفراهم ساختن محیط مساعد براي رشد فضایل اخالقی بر اساس ایمان، تقوي و مبارزه با کلی
مظاهر فساد و تباهی تاکید شده است. در اصل نوزدهم در بخش حقوق ملت بـر برخـورداري   

رت یکسان در حمایت قانونی اشاره شده به صورتی که از افراد اعم از زن و مرد به صوي  ههم
باشند. عالوه بر ایـن   می حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی برخورداري  ههم

در فصل چهارم در بخش اقتصاد و امور مالی و اصل چهل و سوم بر تامین نیازهاي اساسی مانند 
زش، پرورش و امکانات الزم بـراي تشـکیل   مسکن، خوراك، پوشاك، بهداشت، درمان، آمو
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خانواده و تامین شرایط و امکانات کار براي همه به منظور رسیدن به اشتغال کامل و قرار دادن 
وسایل کار در اختیار کسانی که قادر به کارند ولی وسایل کـار ندارنـد تاکیـد شـده اسـت.      

 :کشور نیز آمده استي  هسال 20همچنین در سند چشم انداز 

توسعه یافته، متناسب با مقتضیات فرهنگی، جغرافیایی و تاریخی خود، متکی بـر اصـول    ”
اخالقی و ارزشهاي اسالمی، ملی و انقالبی، با تاکید بر مردم ساالري دینی، عـدالت اجتمـاعی،   

”. و بهره مندي از امنیت اجتماعی و قضاییها  مشروع، حفظ کرامت و حقوق انسانهاي  آزادي
یز بر برخوردار از دانش پیشرفته، توانا در تولید علم و فناوري، متکی بر سهم برتـر  و در ادامه ن

اجتماعی در تولید ملی، امن، مستقل و مقتدر با سامان دفاعی مبتنی بـر  ي  همنابع انسانی و سرمای
 .باشد می بازدارندگی همه جانبه و پیوستگی مردم و حکومت

ست : برخوردار از سالمت، رفـاه، امنیـت غـذایی،    در یکی دیگر از بندهاي این سند آمده ا
تامین اجتماعی، فرصتهاي برابر، توزیع مناسب درآمد، نهاد مستحکم خانواده، بـه دور از فقـر،   

 .باشد می تبعیض و بهره مند از محیط زیست مطلوب

بر برخورداري از حقوق بنیـادي   1948جهانی حقوق بشر مصوب ي  هعالوه بر این در اعالنی
، فرهنگی، اقتصادي، سیاسی و اجتماعی تمام ابناي بشر تاکید نموده است به صورتی کـه  مدنی

هـاي   در مواد یک تا سی این اعالنیه بر برخورداري از حقوقی نظیر عـدالت، حقـوق و آزادي  
اجتماعی، مذهبی و سیاسی، امنیت، برابري در قانون، عدم تبعیض، دسترسی به دادرسی عادالنه، 

یل خانواده، دسترسی به خدمات عمومی، انتخـاب شـغل مناسـب، مسـکن و     حق اقامت، تشک
 .پزشکی، آموزش و پرورش، آزادي فردي و .. تاکید گردیده استهاي  مراقبت

هـا   انسـان ي  هبنابراین برخورداري از رفاه، آسایش و زندگی سالم و امن از حقوق مسلم هم
ز از جمله حقوق اساسی مردم دانست و توان مطالبه گري این حقوق را نی می شود و می محسوب

گردد. هر چند  می لذا در قوانین بی المللی و داخلی مطالبه گري یکی از اصول اساسی محسوب
موجود در برخی از کشورها ناشی از ضعف متولیـان و سیاسـت   ي  هعدم اجراي اصول مصرح

 .مردم باشد تواند مانع از مطالبه گري توسط نمی باشد و لذا این موضوع می گذاران
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بارز جوامع حق مدار است. جوامع حق مدار بر هاي  مطالبه گري اجتماعی یکی از ویژگی
خالف جوامع تکلیف مـدار از دولـت و حـاکم درخواسـت پاسـخگویی، رسـیدگی و تـامین        

چنین حقوقی شـامل    .نمایند می را مکلف به پاسخگوییها  نیازهاي خود را دارند و لذا دولت
ابعاد آن، آزادي بیان و فکر، ي  هق مسکن، تامین نیازهاي اولیه، امنیت در همبرخورداري از ح

نیز در جوامع ها  است. دولت …اشتغال، حق برخورداري از رفاه، دسترسی آزادانه به اطالعات و 
دانند و لذا خود را مسئول رسیدگی  می حق مدار خود را مکلف به تامین نیازهاي اعضاي جامعه

 باشـد. بنـابراین   می دولت با مردم دوسویه و برابرانهي  هد. در چنین جوامعی رابطنماین می به آن
توان عنوان نمود که مطالبه گري اجتماعی یکی از خصوصیات جوامع مردم سـاالر اسـت.    می

ها  برخالف جوامع حق مدار، در جوامع تکلیف مدار اعضاي جامعه مطالبه گر نیستند و لذا دولت
ـ  را در مقام حاکم مط  دسـتورات حـاکم  ي  هلق و خود را مکلف به اجراي بی قید و شـرط هم

نمایند. بنابراین در چنین جوامعی مفهوم مطالبه گري اجتماعی بسیار غریب بـوده و مـردم    می
هیچگونه ادعایی براي احقاق حقوق خود ندارند. عدم برخورداري از این حق اکثرا در جوامـع  

باشند  می زندگی اجتماعی مسلطهاي  جنبهي  هومت بر هماستبدادزده وجود دارد که دولت و حک
 .شوند می و لذا با سرکوب آنها مواجه

در جوامع عوامل گوناگونی با میزان مطالبه گري اجتماعی پیوند دارد. بـه عنـوان مثـال در    
اجتماعی ( عبارت است از مشارکت، اعتمـاد اجتمـاعی، داشـتن    ي  هجوامعی که میزان سرمای

رسد میزان مطالبه گري اجتماعی در بـین   می ) زیاد است به نظر…اجتماعی و  روابطي  هشبک
مردم نیز باال باشد زیرا حقوق و مسئولیت پذیري مردم و حاکمان در چنین جوامعی باالسـت.  

اجتماعی پایین است میزان مطالبه گري اجتماعی نیـز بـه   ي  هبر عکس در جوامعی که سرمای
حقوق انسانی  ترین گردند به صورتی که از ابتدایی می روزمرگی رسد و مردم گرفتار می حداقل

نمایند. مردم در چنـین   می شوند و لذا خود را محکوم به پذیرش وضعیت موجود می خود غافل
کنند و خود را بنده و حاکم را معبود و مسلط بـر سرنوشـت    می جوامعی احساس خودکم بینی

نترل درونی و روانی وجود دارد به صورتی که بر دانند. همچنین همیشه تصور نوعی ک می خود
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اساس چنین تصوري قادر به نوع آوري و خالقیت نیستند. بنابراین مردم دچار نوعی پسـرفت  
 .گردند می تاریخی

اجتماعی، مطالبه گري اجتماعی با سه مفهوم کلیدي دیگر یعنی ي  هعالوه بر مفهوم سرمای
به صورتی که در    .و سالمت اجتماعی پیونـد دارد  اجتماعی، بی تفاوتی اجتماعیهاي  آسیب

بی تفاوتی اجتماعی و سالمت اجتماعی پـایین باشـد،    ،اجتماعیهاي  جوامعی که میزان آسیب
مطالبه گري اجتماعی نیز کاهش خواهد یافت. در چنین جوامعی ارتباطات مردم ضعیف بوده و 

رسـد و پیونـد    مـی  تماعی به حـداقل از انسجام اجتماعی ضعیفی برخوردار هستند. شکوفایی اج
یابد. عالوه بر این مردم نسبت به سرنوشت خود و دیگران بـی   می اجتماعی بین مردم کاهش

باشند. چنین جوامعی دچار نوعی سرخوردگی و اضطراب اجتماعی بوده به صـورتی   می تفاوت
ـ هاي  که قادر به حل بحران و چالش  ل پـیش بینـی  زندگی نیستند. مردم در چنین جوامعی قاب

باشند زیرا هیچگونه نظمی بر مناسبات و روابط بین فردي استوار نیسـت. بنـابراین مطالبـه     نمی
رسد. زیرا اصوال در چنین شرایطی مردم فراتر از  می گري اجتماعی در چنین جوامعی به حداقل

 .توانند بیانیشند نمی وضعیت موجود

گـردد کـه بـا نقـش      می عی نیز محسوبمطالبه گري از مفاهیم کلیدي در مددکاري اجتما
هایی چون مدافعه گـري، واسـطه گـري، مـدیریت مـورد، اقـدامات اجتمـاع محـور، بسـیج          

هـاي   اجتماعی، آموزش گروههـاي هـدف و سـایر نقـش    ي  هاجتماعی، اقدام اجتماعی، توسع
ـ  می به این ترتیب مطالبه گري اجتماعی  .مددکاران اجتماعی پیوند دارد اهیم تواند یکی از مف

بنیادین و کانونی در مددکاري اجتماعی محسوب شود. مددکاران اجتماعی براي حصـول بـه   
کنند تا در نقش مدافعه گري اقداماتی به منظور احقـاق حقـوق    می خود تالشاي  هاهداف حرف

انجام دهند. مددکاران در نقش واسطه گري به ها  گروههاي هدف از طریق دفاع از نیازهاي آن
پردازند. هدف از چنین اقدامی فـراهم   می اط بین گروههاي هدف و منابع اجتماعیتسهیل ارتب

باشـد. همچنـین در نقـش     مـی  ساختن امکانات و منابعی براي توانمندسازي گروههاي هدف
از امکانـات و منـابع بـراي کاسـتن از مشـکالت      اي  همجموعي  همدیریت مورد سعی در ارای
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نمایند. لذا در مفهوم مدیریت مـورد نیـز    می وانمندي آنهاتي  همددجویان و فراهم ساختن زمین
ـ   می مطالبه گري سـعی بـر   اي  هتواند از مفاهیم کلیدي باشد. مددکاران اجتماعی در کـار جامع

هـاي   نمایند. لـذا از مـدل   می مشارکت دادن اعضاي اجتماع محلی در جهت کاهش مشکالت
اي  هو بسیج اجتماعی براي نیل به اهداف حرف مختلفی نظیر اقدامات اجتماع محور، اقدام اجتماعی

مطالبه گـري اجتمـاعی اسـت. زیـرا     ها  نمایند. بنابراین مفهوم اساسی در این نقش می استفاده
مددکاران نیازهاي گروههاي هدف را شناسایی نموده و یا سعی بر ایجاد نیازهایی بـه منظـور   

 .نمایند می قوق اساسی شانو مطالبه گر ساختن آنها و برخورداري از حسازي  آگاه

مددکاري اجتمـاعی  ي  هبنابراین با توجه به این موارد مطالبه گري اجتماعی در کانون حرف
نماینـد.   می سطوح به احقاق حقوق مددجویان اقدامي  هقرار گرفته و مددکاران اجتماعی در هم

توانند  می اجتماعیخود در مطالبه گري اي  همددکاران اجتماعی براي نیل به افزایش هدف حرف
متعددي استفاده نمایند که از جمله به ایجاد شرایطی براي شـکل گیـري مطالبـه    هاي  از روش

هـاي   گري اجتماعی در جامعه بپردازند که مستلزم آموزش حقوق شهروندي، آموزش مهارت
اجتماعی، آموزش نظم، قوانین اجتماعی و تربیت و پرورش شهروندان مسئول است. عالوه بـر  

جمعی و اقدامات هاي  ین الزم است چنین آموزش هایی نهادینه شده و از طریق مدارس، رسانها
توانند از  می دولتی و غیردولتیهاي  اجتماعی در سطوح محلی و اجتماعی به انجام برسد. سازمان

ابزارهاي نهادینه کردن آموزش و برخورداري از حقـوق شـهروندي و مطالبـه گـر سـاختن      
برخورداري از حقوق اجتماعی و اساسی خود باشند. بنـابراین الزم اسـت کـه     شهروندان براي

شهروندان توانمند شده به صورتی که بتوانند براي احقاق حقوق خود تالش نمایند. لذا تقویـت  
 .بنیادین مطالبه گري اجتماعی باشدهاي  تواند یکی از روش می غیر دولتی نیزهاي  سازمان

مطالبه گري اجتماعی از حقوق اساسی مردم   توان استباط نمود که می با توجه به موارد فوق
که در بسیاري از قوانین بر آن تاکید شده است هر چنـد ممکـن اسـت در     شود می محسوب

و جوامع که داراي ویژگی هایی نظیر عدم مسئولیت پذیري، پاسـخگویی و  ها  برخی از دولت
و راهکارهـایی وجـود   ها  داقل برسد اما روشباشند به ح می عدم شفافیت در مناسبات اجتماعی
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توان به پرورش شهروندانی مسئول براي مطالبه گر ساختن آنها نسـبت بـه    می دارد که در آن
حقوق اساسی خود پرداخت. مددکاران اجتماعی به دلیل ارتباطی که با عموم مردم، گروههاي 

افزایش مطالبه گري اجتماعی در اي  هاجتماعی دارند نقش عمدي  هدر معرض خطر و آسیب دید
خود براي حصول بـه آن اقـدام   اي  هحرفهاي  توانند با استفاده از نظریات و روش می دارند که
 .نمایند

  سلمان قادري
 مددکار اجتماعی و دانشجوي دکتري جامعه شناسی



 

  

مطالبه گري؛ نمادي از حیات، سرزندگی و علمی بودن جامعه 
 مددکاري اجتماعی

  
نمادي از حیات، سرزندگی و علمی بودن جامعه مـددکاري اجتمـاعی     اجتمـاعی؛  گري مطالبه

  95کشور در سال 
شروع سال جدید، با ارائه مقاالت ارزشمندي در خصوص مطالبه اي  هبعنوان یک کنش حرف

 .گري اجتماعی از سوي گروهی از مددکاران اجتماعی کشور کلید خورد

تواند آغازي  می تماعی ایرانیان شکل گرفت کهدر کانال بزرگ مددکاران اج“حرکت “این 
 .باشد ادامه دار

دهم در این مقوله بحث تکراري نکنم چرا که همکاران مباحث ارزشمندي را بیان  می ترجیح
 :کنم می دیگر به مطالبه گري اجتماعی نگاهاي  هکرده اند. از زاوی

بايســت هــم ادامــه يابــد و  مــی تئوريــک و علمــی اســت کــههــای  ايــن حرکتهــا صــرفاً يکســری داده
بايد به شکل عملی بر اسـاس  می پيگيری شود و محدود به يک مرحله خاصی نباشد و هم اينکه

فرضـاً مطالبـه گـري صـنفی در خصـوص       .شود در جامعـه پيـاده شـود می نيازهايی که شناسايی
 گرفتهحقوق اجتماعی مددکاران که از سوي نهادها و سازمانها چه مادي و چه معنوي نادیده 

شود و چه حقوق نادیده گرفته شـده گروههـاي مختلـف اجتمـاعی کـه مـددکاران آنـرا         می
 کنند. می دهند و شناسایی می تشخیص
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نکتـه کليـدی در ايـن حرکـت پيگيـر بـودن در مطالبـه گـری و احسـاس مسـئوليت اجتمـاعی تـک 
نجمـن  که براي موفقیت نیازمند مشـارکت جـدي و جسـورانه ا     تک مددکاران اجتماعی اسـت

اگـر دغدغـه اجتمـاعی     –مددکاران اجتماعی و کانون کلینیکهاي مددکاري اجتماعی اسـت  
 دارند و دولتی نیستند!!!

به این سـو حرکـت کنـد کـه مطالبـه گـري اجتمـاعی را         95انجمن یا کانون باید در سال 
بودن تعریف کرده و به آن جهتـی غیـر سیاسـی و    اي  هشاخصی براي مددکار اجتماعی حرف

 اً شغلی بدهد تا اعضا نگران تبعات آن نباشند.قطع

فقدان مطالبه گري اجتماعی در یک جامعه نشانگر رخوت، مرگ و نبود تغییـر و اصـالح   
اجتماعی نخواهد داشت و چه کسی هاي  جز افسردگی، دیکتاتوري و آسیباي  هکه نتیج  است

 !!گیرد؟ می مسئولیت این فقدان را به گردن

  احمد جبارزاده
 ار اجتماعیمددک 



 

  

هدف غایی و نهایی مددکاري اجتماعی پرورش انسانهایی مطالبه گر 
 .است

  
  

بحث بسیار مهمی تحت عنوان مطالبه  95گیریم که در آغاز سال  می این مهم را به فال نیک
گري اجتماعی مطرح گردیده است. چرا که در حوزه امور اجتماعی و رفاه اجتماعی به شـکل  

باشد که این مهم خـود نیازمنـد    می ري و بی تفاوتی واقعیتی غیر قابل انکارکلی فقر مطالبه گ
 .باشد می تحلیل و بررسی دقیق

توانیم سوالی را مطرح کنیم که مخاطب آن، فعاالن حوزه اجتماعی به شکل کلی  می در ابتدا
، و کانونهاي فعال در حوزه آکادمیکها  و به شکل خاص تک تک مددکاران اجتماعی، انجمن

صنفی و ستادي است که تا چه اندازه مطالبه گر بوده ایم؟ مطالبه گر تثبیـت جایگـاه حرفـه    
مددکاري اجتماعی در سطوح سازمانهاي رفاهی و امدادي، تا چه اندازه مطالبـه گـر و پیگیـر    

که نمودار آسیبها و مشکالت آن متأسفانه در حـال  اي  هجایگاه واقعی خودمان بودیم در جامع
دارد ما کجاي پیشگیري و درمان این پروسه قرار داریم؟ پس قبل از اینکه بخواهیم رشد قرار 

مطالبه گري را به مردمان و گروههاي هدف بیاموزیم خود باید افرادي مطالبه گر باشیم، مطالبه 
 .گر جایگاه واقعی حرفه مددکاري اجتماعی در جامعه

تلفی چـون سیاسـی، اجتمـاعی،    مخهاي  توان در شاخص می مطالبه گري مفهومی است که
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توانند مطالبات واقعی خود را به یـک خواسـت    می فرهنگی و اقتصادي تعریف گردد و مردم
 .را به واکنش وادار نمایند  عمومی تبدیل کنند و مسئولین و سازمانها 

مددکاري اجتمـاعی بـه ایـن مهـم خـواهیم      هاي  با بررسی و مرور تعاریف، اهداف و نقش
باشـد چـرا    می ایی و غایی مددکاري اجتماعی پرورش انسانهایی مطالبه گررسید که هدف نه

و رشد و توسعه انسانها قطعاً از کانال مطالبه گر بودن خواهد گذشـت و بـه   سازي  که توانمند
توان گفت انسانی که مطالبه گر نباشد هیچ گاه نخواهد توانسـت بـه معنـی واقعـی      می جرأت

باید انسانی آگاه باشد که توانایی تصمیم گیري توانایی تحلیل  توانمند شود. انسان مطالبه گر
و جرأت پیگیري حق و حقوق خود را داشته باشد و در رابطه با سرنوشـت خـود و دیگـران    

 .احساس مسئولیت کند

یک سر طیف مطالبه گري در مددکاري اجتماعی مردمـانی هسـتند کـه بایـد در فراینـد      
را آموزش ببینند و جرأت آن را پیدا کنند و یک سر آن  مددکاري اجتماعی مطالبه گر بودن

سازمانها و نهادهایی هستند که باید حق و حقوق و مطالبه گر بودن افـراد را مـورد احتـرام و    
پذیرش قرار داده و اتفاقاً نوك تیز پیکان مددکار اجتماعی مطابه گر باید براي تالش و تغییر 

 .نیازها و مشکالت مردمان مطالبه گر باشد رفاهی جهت پاسخگویی بههاي  در سیستم

مطالبه گر باید بداند راه احقاق حق و مطالبه نه از مسیر خشونت است و نه کوتاه آمـدن از  
مطالبه است، بلکه باید براي رسیدن به مقصود و دفاع از حق و مطالبه خود پایمردي کند و بـا  

یز رعایـت شـود. شـرایط تحقـق     صراحت و شفافیت عمل کند بدانگونه که حقوق دیگران ن
 .و مطالبات بستگی به میزان فرهنگ جامعه داردها  خواسته

اجتماعی و آسیبهاي اجتماعی عادت هاي  متأسفانه عدم مطالبه گري و بی تفاوتی در حوزه
تـوان تغییـر    می شود و فرهنگ را به سختی می شده است و عادت چون فراگیر شود فرهنگ

طالبه گري ما باید تصحیح و تقویت شود، متأسفانه امروزه ما شـاهد  بر آنم که فرهنگ م  .داد
باشیم و در زمینه اجتماعی نیـز مـا بـی     ها می بی تفاوتی و عدم مطالبه گري در خیلی از حوزه
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که افراد بی تفاوت باشند میزان مطالبه گري اي  هکنیم. در جامع می تفاوتی آشکاري را مشاهده
 .نیز بسیار پایین خواهد بود

اي که دکتر باقر ساروخانی آن  است، واژه Social Apathy تفاوتی اجتماعی ترجمه واژه بی
تفـاوتی اجتمـاعی را فقـدان حساسـیت      نیز ترجمه کرده است. بی» عاطفگی اجتماعی بی«را 

کـه بـا نگـاهی    اي  هدانند. مسـأل  می ها و مسائل اجتماعی اجتماعی و عدم درگیري در موضوع
تواند مورد بررسی قرار گیرد. اتفاقی که با منفک کردن افـراد جامعـه از    می شناسانه هم آسیب

کنـد و نیازمنـد    می یکدیگر و با کاهش همبستگی جمعی، سامان اجتماعی را با بحران مواجه
حساس کردن مردمان جهت آشنایی با حق و حقوق خود جهت تعیین مسیر درست و رو بـه  

 .باشد می تعالی

به معناي اعتبار قائل بودن براي خود، نیاز بـه دوسـت    (Self-Esteem) احساس عزت نفس
داشتن، دوست داشته شدن، رفتار خوب با دیگران و دریافت پاسخ متقابل و مناسب این رفتـار  
در کنار احساس کارایی و اثرگذاري، اعتماد به دیگر شهروندان، نهادهاي مدنی و حاکمیـت،  

ی الزم بـراي مشـارکت اسـت. در برابـر، احسـاس      روانهاي  از زمینه …مسوولیت پذیري و 
 .تواند به بی تفاوتی دامن بزند می …درماندگی، بی قدرتی، مفید نبودن، غفلت و 

آموخته شده به یکی از صفات مردم ما تبدیل شده و   متاسفأنه چند وقتی است درماندگی
ـ    .عوامل مختلفی نیز در این پروسه دخیل بوده اند بت بـه اتفاقـات   مسئول ندانستن خـود نس

در پی نخواهد داشت، ناامیدي اي  هاطراف و القاء شخصی و تزریق این تفکر که حرکت ما نتیج
 .نسبت به بهبود مسائل اطراف را دو چندان نموده است

تواند نمودهاي مختلفی داشته باشد. خودداري از کمک به مجروحان  بی تفاوتی اجتماعی می
ب اموال عمومی توسط یک شهروند و حتی بی تفاوتی بـه  در تصادفات، عدم اعتراض به تخری

وضع معیشت افراد نیازمند، هر یک به نوعی حاصل بی تفاوتی و بی عاطفگی اجتماعی اسـت.  
تواند ناشی از این باشد که مردم و گروههـاي هـدف چنـان     عاطفگی اجتماعی می سندروم بی

) که دیگر فرصـتی بـراي توجـه و    اند (نیازهاي اولیه  درگیر مسأله معیشت و روزمرگی شده
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 .مطالبه گري اجتماعی نسبت به مسائل جاري جامعه خود ندارند

  دکتر آزاد دارابی
 مددکار اجتماعی



 

  

  نگاهی کوتاه بر مطالبه گري و روشهاي آن در مددکاري اجتماعی
 

  
  

جـاد  مددکاران اجتماعی با توانایی علمی نسبت به شناخت مشکل، شناسایی عوامل موثر بـر ای 
مشکل با تأکید بر سه سطح عوامل موثر فردي، خانوادگی و اجتماعی و نیز پیامـدهاي بـروز   
مشکل بر فرد، خانواده و جامعه، متخصصین بسیار موثر و تأثیرگذاري در پیگیري و شناسـایی  
مطالبات اجتماعی هستند، چرا که قادرند به تحلیل علمی و واقعی مشکل و با جامعیت بررسـی  

فردي خانوادگی و اجتماعی بپردازند، که ابن دیدگاه جامع نگر نیـاز بـه مطالبـات    در سطوح 
 .اجتماعی به عنوان یک اقدام اجتماعی دارد تا عوامل موثر در بروز مشکل را تقلیل نماید

مددکاران اجتماعی در سطوح فردي و خانوادگی با آموزشهاي فردي و گروهی و اجتماعی 
خـود منجـر بـه    سازي  نمایند و این آموزش و آگاه می معه اقدامنسبت به آگاهسازي افراد جا

پیگیري مطالبات ایشان در اجتماع خواهد بود و نیز در سطوح کالن با ارائه آمار و ارقـام و از  
به جـا  سازي  طریق انجام پژوهشهاي اجتماعی به تحلیل وضعیت اجتماعی پرداخته و با حساس

بنابراین مطالبه گري اجتماعی جز  .ییر قوانین فعالیت میکننددر حوزه مسئولین، در ایجاد و یا تغ
 .مسئولین گامی به پیش نخواهد بردسازي  افراد جامعه و حساسسازي  در سایه آگاه

و نیز الزم به ذکر است مددکاران با رعایت اصول اساسـی مـددکاري اجتمـاعی و بـدون     
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 .روند می دگاهی مثبت نگر به پیشهرگونه قضاوت ارزشی نسبت به مطالبه گري اجتماعی با دی

 فرزانه فخارزاده

 کارشناس ارشد مددکاري اجتماعی



 

  

 مطالبه گري اجتماعی پشتوانه عدالت اجتماعی است

  
  

ایجاد رفـاه اجتمـاعی،   هاي  باید قبول داشت که وظیفه حاکمان یک جامعه فراهم نمودن زمینه
 .عدالت اجتماعی، امنیت و آسایش براي آحاد جامعه است

در نگاهی به وضعیت کشورهاي توسعه یافته شاهد آن هستیم آنچه که توانسته تأثیر زیادي 
در رشد و توسعه این کشورها داشته، ارتقاء سطح آگاهی منطقی شهروندان از حقـوق قـانونی   

 .خویش و آشنا به مقوله مطالبه گري است

ا روش ما در انجام کـار  ما در حوزه مددکاري اجتماعی اگر یک مددکار جامع نگر باشیم ی
در تقویت روحیه مطالبـه گـري در   اي  هباشد میتوانیم سهم عمداي  همددکاري، مددکاري جامع

 .خود، مددجویان و شهروندان جامعه داشته باشیم

متأسفانه امروزه جامعه به سمتی حرکت میکند که شهروندان نسبت به بسیاري از تبعیض ها، 
اجتماعی در درون جامعه سکوت اختیار میکنند یا هاي  یبو گسترش آسها  تخلفات، حق کشی

همواره خنثی هستند یا نهایتاً اعتراض یا شکوائیه خود را در نهان آن هم به شیوه غر زدن اعالم 
میکنند و این خطر بزرگی است که مسؤلیت پذیري، نوع دوستی و مشارکت اجتمـاعی را در  
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 .جامعه تهدید میکند

ی در مقابل شهروند، انسان ساکن یا خنثی داریم و انسان ساکن کسی در دیدگاه روان شناخت
است که هیچگونه فعالیت مسؤالنه همراه با تعهد را تدارد و این موضوعی است کـه بارهـا از   

مختلـف ازجملـه اجتمـاعی،    هاي  سوي متفکرین و صاحبنظران بیان شده است که ما در حوزه
 .باشیم و متعهد یعنی مطالبه گر می به دنبال متخصصین متعهد …مدیریتی و

در حوزه مددکاري اجتماعی و ارائه خدمات مددکاري به جامعه هـدف شـرط الزم داشـتن    
تخصص در این حوزه است اما باید قبول داشت اگر به دنبال اهداف بـاال دسـت ایـن حرفـه     

فی باشیم تخصص شرط الزم است اما شرط کافی نیست و شرط کا می کاربردي در سطح جامعه
 .تخصص همراه با تعهد است

تواند یک مددکار فعال و پویا باشد که دغدغه داشته باشـد   می یک مددکار اجتماعی زمانی
 .آنهم از نوع اجتماعی آن

پیشـگیري از    مختلف به ویـژه در حـوزه   هاي  یک مددکار اجتماعی در حوزههاي  دغدغه
ن زمینه رفاه اجتماعی و عـدالت  اجتماعی یا تالش در راستاي فراهم نمودهاي  گسترش آسیب

و پیگیري و بیان این مطالبات است که از یک مددکار ساکن مددکاري پویا فعال و   اجتماعی 
 .سازد می مطالبه گر

باید قبول داشت که در حوزه مسائل اجتماعی در جامعه کنونی بنا به دالیلی از جملـه عـدم   
م، اگر امروز ما مددکاري در ایـران نگـران   مطالبه گري اجتماعی، توفیقات خوبی را نداشته ای

ناشناخته بودن حرفه خود در سطح جامعه هستیم باید تلنگري به خود بزنیم که به عنوان یـک  
مددکار اجتماعی تعلیم یافته حداقل در حوزه تخصص خود به چه میزان مطالبه گري اجتمـاعی  

 داشته ایم؟

دنبال اسـتقرار عـدالت اجتمـاعی و رفـع     مددکاران اجتماعی هم در شعار و هم در عمل به 
ناجوانمردانه در سطح چوامع بشري بوده و هستند اما آیا از خود پرسیده ایـم کـه   هاي  تبعیض

راههاي اجرایی فراهم نمودن عدالت اجتماعی کدام روشهاست؟ باید به وضوح گفت که یکی 
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متعالی این حرفه کاربردي  که از مهمترین جریاناتی که میتواند به مدد ما در رسیدن به اهداف
 . در سطح جامعه بیاید تقویت روحیه مطالبه گري اجتماعی است

مطالبه گري اجتماعی را باید پشتوانه عدالت اجتماعی دانست البته باید مدنظر داشـت کـه   
 .مطالبه گري یک مهارت است و نیاز به آموزش و یادگیري دارد

تقویـت مهـارت ابـراز وجـود در بــین      - 1تــوان  مـی  بعضـی از روشـهاي مطالبـه گـري را    
آشنایی بیشتر شهروندان با قوانین به ویژه قـانون اساسـی و آگـاهی از حقـوق      - 2شهروندان 

تقویت روحیه پیگیـري نمـودن    - 4همگرائی شهروندان با نخبگان اجتماعی  - 3قانونی خود 
 .. دانست…صبر واستقامت و   تقویت روحیه - 5در چهار چوب قانون 

ن یک مددکار اجتماعی تعلیم یافته وظیفه داریم تا ضمن تقویت روحیـه مطالبـه   ما به عنوا
گري اجتماعی در درون خود از مددجویان و شهروندان نیز انسانهایی مطالبه گر بسازیم .گرچه 

و آموزش طوالنی مـدت و دقیـق توسـط نهـاد      سازي  قبول داریم این مسئله مستلزم فرهنگ
مردم نهاد و فرهنگی در سطح جامعه است تا شهروندان بیاموزند که خانواده، مدارس، سازمانهاي 

 .توانند انسانهایی مطالبه گر باشند می در چهار چوب قانون، اخالق و عقالنیت

 رضا استاجی

 مسؤل انجمن مددکاري شعبه استان خراسان شمالی





 

  

 مددکاري و مطالبه گري با کدام استراتژي؟

  
  

ایی حول یک چارچوب فکري و برنامه عملگرایانه مشخص و آیا ما مددکاران در یک همگر
جمع شده ایم ..؟ آیا متوجه هستیم که منافع فردي همه مـا در  ها  متقابل در مقابل آن ناخواسته

؟ یا آنقدر در میدان منـافع شخصـی و   …متمرکز ساختن عقبه افکار عمومی جامعه مان میباشد
ته ایم که مجالی و رمقی براي تسبیح انداختن هیجانات آتشفشانی خودمان به اسب چموش تاخ

  ؟…تفکر ما یشاء پیدا نکرده ایم
آیا مددکاران به آینده با یک تفکر و استراتژیک وارد فرایند مطالبه گري میشوند یـا منـافع   

  شخصی و کوتاه مدت و در جریانات روزمره اداري گرفتار شده ایم؟
ن به تحقق خواسته هاست، آن هم با استفاده مطالبه گري سخت گیري نیست بلکه اصرار ورزید

از منطق علمی نه بحث و مجادله تکراري، یادمان باشد ادبیات مطالبه گري در جامعه ما چه در 
نگاه سازمانی و اداري و چه در فرهنگ عمومی مردم ما همه چیز را یک شبه میخواهند درست 

 .قابل تحقق استشود لذا باید بیاموزیم که مطالبه گري آسان نیست اما 

  دکتر همایون قسمتی
 مددکار اجتماعی





 

  

 تفکر انتقادي؛ گام اول مطالبه گري اجتماعی است

  
  

امروزه مشارکت اجتماعی عالوه بر اینکه روش و ابزاري جهت نیل به اهداف جمعی است، خود از 
اجتماعی، سیاسی آید و توسعه همه جانبه  اهداف اصلی توسعه پایدار اجتماعی و فرهنگی به شمار می
شود. مشارکت در جامعه انسانی، بالندگی  و حتی اقتصادي جوامع در گرو و وابسته به آن پنداشته می

مسئولیتی جاي خـود را   تفاوتی و بی گردد بی فردي و حس تعلق جمعی را پدید آورده و موجب می
صـل مشـارکت را   به احساس وابستگی و مسئولیت بدهد. از همین روست که مددکاران اجتماعی ا

 .اي در نظر گرفته و بدان پایبندند هاي فردي، گروهی و جامعه در تمامی فعالیت
مهم مشارکت افـراد در اجتمـاع، تحقـق مطالبـه گـري اجتمـاعی اسـت.        هاي  یکی از زمینه

توان نوعی فرایند سازمان یافته، برخاسـته از اراده جمعـی شـهروندان و در     گري را می مطالبه
مدنی براي تحقق حقوق اجتماعی آحاد مردم درنظر گرفت. فراینـدي کـه از    قالب نهادهاي

انجامد. آنچه در این میان حائز اهمیـت   تفکر و خرد جمعی آغاز شده و به اقدام اجتماعی می
است، نحوه اندیشیدن و تفکر پیرامون حوزه مورد مطالبه اسـت. کسـب و پـرورش مهـارت     

از دیـدگاه   .اولیه در امر مطالبـه گـري اجتمـاعی باشـد    تواند یکی از اصول  تفکر انتقادي می
کند، حضور  می اجتماعی که به تداوم نظام سلطه کمکهاي  جامعه شناسی سیاسی یکی از آفت

شـویم تـوده    می فاقد اندیشه انتقادي در جامعه است. با نگاهی به تاریخ جهان متوجههاي  انسان
انـد   ه عمومی و عرصـه سیاسـی باعـث شـده    مردم همواره با حضور غیر انتقادي خود در حوز
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هاي خودکامه شکل و قدرت بگیرند. از این روست که ما مددکاران اجتمـاعی در درجـه    نظام
هاي اجتماعی بتوانیم تبیین و تحلیل  اول باید خود این مهارت را بیاموزیم تا در برخورد با پدیده
جهت احقـاق حـق گـروه هـدف      درستی داشته و با انتقاد علمی و اصولی از وضع موجود در

هـاي   خویش گام برداریم و از سوي دیگر با آموزش این نوع تفکر بـه شـهروندان و گـروه   
 .سازیم می مختلف اجتماعی، آنان را مجهز به سالحی قدرتمند جهت مطالبه حقوق خویش

) از صاحب نظـران و  1987در خصوص تفکر انتقادي تعریف واحدي وجود ندارد. انیس (
هاي تشکیل دهنده تفکر انتقادي را ایـن   ن در زمینه تفکر انتقادي، عناصر یا مهارتپژوهشگرا

کند: جستجوي یک بیان روشن از موضوع یا سوال، جستجوي دالیـل کوشـش    گونه بیان می
براي کسب اطالعات جامع، استفاده و ذکر منابع معتبر، در نظر گرفتن موقعیت کلی، در نظـر  

نبردن مساله اصلی مورد عالقه، جستجوي شقوق مختلف، انعطاف پذیر گرفتن نکته اصلی، از یاد 
و بدون تعصب بودن، اتخاذ موضع کردن، تا حد امکان دقیق بودن و با هـر یـک از اجـزاي    

هاي  موقعیت کلی به طور منظم برخورد کردن. بیر معتقد است صاحبان تفکر انتقادي از ویژگی
ر دارند، آزاد اندیشند، ارزشمدار هستند، به شواهد و زیر برخوردارند: اهل شک هستند، سعه صد

متفـاوتی بـه   هـاي   ورزند، از زاویـه  می دهند، بر دقت و روشنی استدالل تاکید استدالل بها می
نگرند، در صورتی که دالیلی براي تغییر موقعیت و موضع فکري خود بیابند، آنها را  می موضوع
اسـتفاده  هـا   سوال پرسیدن و زیر سوال بردن فرض متفاوتی چونهاي  دهند، از روش می تغییر
 .کنند می

ـا  تواناییها و  آورد و به آنها مهارت این نوع تفکر، افراد را از حالت انفعالی بیرون می بخشـد   یی مـی ه
ـا تمسـک بـه     که به جاي تقلید کورکورانه از الگوها و پذیرش بی چون و چراي وضع موجود، بتوانند ب

ـهروندان       تفکر و اندیشه انتقاد ـادي بـه ش ـند. تفکـر انتق ي در جستجوي حقیقت و حقوق خـویش باش
کند تا در مسائل اجتماعی، داوري هوشمندانه داشته باشند و بـه طـور دموکراتیـک در حـل      می کمک

 .مشکالت جامعه خویش سهیم بوده و در راستاي احقاق حق خویش گام بردارند

  مریم ذبیحی

 کارشناس ارشد مددکاري اجتماعی



 

  

 مطالبه گري، مهارتی آموخته نشده

  
  

 زندگی ابزاري هستند که در حل مسائل زندگی به خصوص آنگـاه کـه درمانـده   هاي  مهارت
مهارتهـاي   ،آید. زندگی در دنیاي امروز بـه علـت پیچیـدگی روابـط     می شویم به کارمان می

ـ   می مدیریت این روابط   کند. به طوریکه می گوناگونی را طلب د و ارتقـاء  تواند موجـب رش
کیفیت زندگی مان شود. اعمال مدیریت صحیح روابط مستلزم برخورداري از مهـارت هـایی   

توانند روابط بین فردي و اجتماعی خود را به نحو مـوثري   ها می است که افراد با استفاده از آن
 .است  Assertiveness Skill سازمان دهند. یکی از آنها مهارت مطالبه گري یا جسارت

شود. منظور از آن توانایی ابراز  می هارت مطالبه گري، جرأت مندي یا قاطعیت نیز گفتهبه م
مستقیم، آشکار و صادقانه احساسات، افکار و نیازهاي فرد است، به طوري که بـدون تضـییع   
حقوق دیگران منجر به حفظ و دفاع از حقوق خود شود. جسارت و مطالبه گري یکی از عوامل 

ل بخشیدن به تعامالت انسانی است که امکان دسـتیابی بـه روابـط صـادقانه،     مهم تنظیم و تعاد
افزاید. رفتـار جسـورانه،    می کند و اعتماد به نفس را می صمیمانه، و در نتیجه موفقیت را بیشتر

است که باید در روابط انسـانی  اي  همطالبه گرایانه یا قاطعانه تنها رویکرد سالم، انطباقی و سازند
. انواع رفتار مطالبه گرانه عبارتند از بیان جسورانه، درخواست جسورانه، رد قاطعانه و به کار رود

 .توانایی نه گفتن
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بسیار مهمی است. یعنی افراد در جامعه باید بدانند بهتـرین شـیوه   ي  همسأله ابراز وجود مسأل
وزه در براي گرفتن حقشان و گفتن حرفشان، نه خشونت است نه کوتاه آمدن. متاسـفانه امـر  

جامعه ما بیشتر افراد در مواجهه با شرایط خاص به جاي ابراز وجود، بیشتر متوسل به دو روش 
آن در میان مراجعینی که بـه  هاي  شوند که نمونه می ناکارآمد برخورد پرخاشگرانه یا منفعالنه

رفتار  آیند، فراوان است. مواردي که توانایی ابراز وجود و می مددکاري اجتماعیهاي  کلینیک
نامعقول خانواده و دوستان، شرایط تحمیل شده در محل کار، هاي  قاطعانه در برخورد با خواسته

حقوق ضایع شده در جامعه را ندارند و براي احقاق حقوق خود به مددکار اجتمـاعی مراجعـه   
ـ  می کرده اند. از آنجا که مددکاري اجتماعی کارکرد اجتماعی افراد را افزایش ن دهد، براي ای

متقابل افراد و هاي  خود را بر روابط اجتماعی که موجب شکل گیري کنشهاي  منظور فعالیت
هـاي   آید: ترمیم قابلیـت  می در سه زمینه پدیدها  سازد. این فعالیت می گردد، متمرکز می محیط

توانند با آمـوزش   می مختل شده، تامین منابع و امکانات اجتماعی. بنابراین مددکاران اجتماعی
زندگی به مددجویان در تمام سطوح پیشگیري، در توانمندسازي آنها گام بزرگـی  هاي  هارتم

بردارند و آنها را براي دستیابی به اهدافشان، به سالح مطالبه گري مجهز نمایند. تنهـا در ایـن   
 .توان به بالندگی مددجو در جامعه پرتنش امروزي امیدوار بود می هنگام است که

 الناز نیکوپور

 زندگیهاي  دکار اجتماعی و مدرس مهارتمد



 

  

مختلف مددکاري هاي  ضرورت مطالبه گري اجتماعی در حوزه
 اجتماعی و سمنها

  
واژگان کلیدي: مطالبه گري اجتماعی، جامعه، شـهروندان، سـازمانهاي مـردم نهـاد، حقـوق      

 شهروندي

  مقدمه
گـري   است. منظور از مطالبه بنا به دالیل مختلف مورد غفلت واقع شده "گري اجتماعی مطالبه"

شان اسـت کـه در قـوانین     بودن مردم نسبت به حقوق اجتماعی  اجتماعی حساس و پیگیري 
هاي اجتماعی، افـزایش   کشور تصریح و تاکید شده است؛ غفلتی که نتیجه آن گسترش آسیب

اجتماعی، ضعف مشارکت واقعـی اجتمـاعی،      جرایم، کاهش سرمایه اجتماعی، کاهش اعتماد
شدن  هاي نشاط اجتماعی در جامعه، هزینه  نشدن مسئولیت اجتماعی، پایین بودن شاخص نهادینه 

اساسـی   درآمد براي حقـوقی کـه در قـانون     قسمت عمده درآمدهاي مردم به ویژه اقشار کم 
  موظـف   اساسی، دولت ام قانون  بینی شده است از قبیل، آموزش که در اصل سی  رایگان پیش

  و وسایل  فراهم  متوسطه  دوره  تا پایان  ملت  همه  را براي  رایگان  پرورش و   آموزش   وسایل  است
دهد،؛ یـا طبـق اصـل      گسترش  طور رایگان  کشور به   را تا سرحد خودکفایی  عالی  تحصیالت

از کار  ، ، پیري ، بیکاري نظر بازنشستگی از   اجتماعی از تأمین   نهم این قانون برخورداري و  بیست 
و   و درمـانی   بهداشـتی   خدمات  ، نیاز به و سوانح  ، حوادث ماندگی   ، در راه سرپرستی ، بی افتادگی
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 . همگانی  است  حقی …و   بیمه  صورت  به  پزشکی  هاي مراقبت

صاحبنظران و دولتمردان همواره تاکید فراوانی بر حضور و مشارکت مردم به عنوان نمـاد  
پویایی یک جامعه دارند و سازمانهاي مردم نهاد به عنوان نمود عینی این امر  توسعه، بالندگی و

 .نقش فراوانی در پیشبرد و ارتقاء شاخصهاي فرهنگی و اجتماعی جامعه خواهند داشت

 بیان مسئله 
آن همچـون  هـاي   عمل مطالبه گري و نظارت شهروندان و باالتر از آن اطالع از راهها و شیوه

میتواند در شریان توسعه و آبادانی و ریشه کنی فقر و محرومیت در جامعـه   ماند که می خونی
نقش ایفا نماید و اهمیت مسئله تا جایی است که روي دوم سکه مدیران توانمند و الیق وجود 

روحیه و انگیزه مطالبه گري، پرسشگري و مشارکت جو و بـا     همین شهروندان و نخبگان با
و ها  ال این سوال مطرح است که تحقق این امور با چه شیوهدغدغه احساس مسئولیت است. ح

 روشهایی میسر خواهد بود و روش مطلوب کدام است؟

مطالبه گري اجتمـاعی، پرسشـگري و نظـارت شـهروندان بخصـوص در قالـب       هاي  مقوله
 سازمانهاي مردم نهاد چه جایگاه و اهمیتی در روند توسعه یک جامعه خواهند داشت؟

 مبانی نظري
شـوند، در جهـت    مـی  محسـوب اي  هر و شهروند دو عنصر تفکیک ناپذیر و مهم هر جامعشه

ارتقاي جامعه به سطوح عالی، همکاري و مشارکت شهروندان الزم و ضروري است. مددکاري 
و هستند. مددکاران موظف هستند   اجتماعی و مسئولیت اجتماعی همواره با یکدیگر عجین بوده

 .ت اجتماعی در سطح جامعه جهانی کار کنندکه در خصوص موضوع مسئولی

مطالبه گري به طور کلی بر دو شیوه سازماندهی شده، رسمی و سـاختار یافتـه و بـالعکس    
پذیرد. یکی از مهمترین ظرفیتها و کارکردها در  می فردي، غیر رسمی و خود جوشانه صورت

وعات، سـایتها و پایگاههـاي   باشند و در انواع شکلهاي مختلف آن مثل مطب ها می این امر رسانه
میتوانند هم محلی جهـت آمـوزش   ها  یابند. رسانه می بروز   …خبري و تحلیلی، صدا و سیما و
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مطالبه گري باشند و هم خود هاي  شهروندي جهت آشنایی با حقوق شهروندي و راهها و شیوه
جامعـه و چشـم    به تنهایی از ارکان اصلی در این مسیر جهت مبارزه با فقر، فساد و تبعیض در

ناظر مردم و کارشناسان فن و نخبگان در جهت ارائه راهکارهـاي کارشناسـانه، پیشـگیري و    
 .کمک به رفع مشکالت جامعه و بی کفایتی سیستم مدیریتی باشند

تـوان بـه اتفـاق     می شیوه دیگر مطالبه گري مردمی آن هم از نوع خودجوشانه و غیررسمی
ا اشاره کرد که پس از اینکه هواپیما به مقصد رسـید اکثـر   تاخیر پرواز در یکی از فرودگاهه

مسافران به شکل جمعی حاضر به پیاده شدن نبودند و خواستار احقاق حقوق تضیع شده خود و 
غرامت بودند که با حضور مسئولین مربوطه و عذرخواهی و پرداخت مبلغی به شکل آرام و به 

 .دور از تنش دغدغه حقوق تضیع شده رفع گردید

احزاب و سازمانهاي مردم نهاد نوع سازمان یافته، رسمی و تشکیالتی این حرکـت هسـتند.   
خصوصا اقشار تحصیلکرده و فرهیخته که درد و دغدغه حقوق شهروندي مغفول مانده و بعضـاً  
تضیع شده را دارند با ارائه برنامه و طرح و اهداف مشخص در ابعاد و کارکردهاي مختلف مانند 

عه، اشتغال، عمران، بهداشت و درمان، آموزش، محیط زیست، آسیبهاي اجتمـاعی  اقتصاد، توس
کنند و از مسئولین خواسـتار بررسـی و پاسـخگویی     می از سازمانهاي مرتبط مطالبه گري …و

کنند و به شکل تخصصی و منظم ناظر بـر   می هستند و در چهارچوب تشکالت آن را پیگیري
و آیین ها  ندها در متون قانون اساسی، قانون احزاب و انجمنعملکرد آنها هستند و تمام این رو

 .باشد می مرتبط تصریح شده که موفقیت در این امر نیاز به رعایت مفاد آنهاي  نامه

نظارت و مطالبه گري سازمانهاي مردم نهاد به عنوان چشمان تیزبین مردم قـدري متفـاوت   
علمـی و  هـاي   ماعی در قالـب نشسـت  اجتهاي  سمنها با رصد کردن معضالت و آسیب   است.

کنند و مفاد آن را همـراه   می پژوهشی به راههاي برون رفت از معضالت و آسیبها دست پیدا
 .کنند می با روش اجرا به بخش اجرایی کشور(دولت) هدیه

توان اشاره کرد. قطعا وجـود شـهروندان مسـئول و     می اهمیت و لزوم آن به موارد فراوانی
روي دوم سکه مسئولینی پاسخگو و توانمند خواهد بود ها  ص در قالب سمنمطالبه گر به خصو
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و سازمانهاي مردم نهاد که متشکل از شهروندان و فرهیختگان دلسوز و صاحبنظر است خواهند 
توانست با ارائه راهکارهایی علمی و عملی و با مشارکت غیرانتفاعی، داوطلبانه و غیرسیاسی در 

کمک …جتماعی و فرهنگی، خانواده، آموزش، زیست محیطی وکارکردهاي آسیب شناسی ا
توانند با ارائه نقـد سـازنده و برگـزاري همـایش و      می یار سازمانها و ادارات باشند و همچنین

 .فرهنگی و اجتماعی نقش آفرینی مثبتی داشته باشندهاي  سمینار در حوزه

ـ  م آن، ایـن اسـت کـه    اهمیت مشارکت مردم در سازمانهاي مردم نهاد و کارکردهاي مه
شـود. از سـوي دیگـر ایـن      مـی  مشارکت، موجب افزایش و ارتقاي سطح آگاهی اجتمـاعی 

مشارکت، اجتماعی شدن و فرهنگ پذیري افراد را به دنبال دارد و تمرینی براي کار گروهی 
شود. یکـی از   می و زندگی جمعی است. افزایش سطح آگاهی عمومی است که منجر به توسعه

همگانی بودن فرهنگ مطالبه گـري اسـت. در کشـورهاي     ،توسعه یافتگی جوامعارکان مهم 
متمدن و پیشرفته در کنار درونی بودن فرهنگ خواستن و طلب کردن حقوق در تمام سطوح، 
دولتها نیز زیر ساختهاي حضور و مطالبه گري مردم را فـراهم نمـوده انـد و بواقـع توسـعه و      

 .ممکن نیست پیشرفت بدون عملی کردن فعل خواستن

حال سوال این است که چرا جوانان و فرهیختگـان مـا دغدغـه مطالبـه گـري اجتمـاعی و       
 نشـان اي  هحضور در سازمانهاي مردم نهاد نداشته و کال نسبت به ایجاد و سازماندهی آن عالق

 دهند؟ نمی

توان گفت: عدم آشنایی با حوزه فعالیت اجتماعی و نداشـتن روحیـه تیمـی و     می در پاسخ
تشکیالتی از اهم آن است. متاسفانه مردم ما دچار نوعی بی تفاوتی اجتماعی و ناامیدي شده اند 
که بسیار متاثر از فقر و محرومیت رفاهی وبی عدالتی اقتصادي موجود است. دلیل دیگر ضعف 

تشکلها نتوانسته ،در فرهنگ فعالیتهاي جمعی و گروهی است که بدلیل نداشتن روحیه کار تیمی
کارکرد اصلی خویش را داشته و صد البته بتوانند تجربه و انگیزه مناسبی بـراي فعالیتهـاي   اند 

جمعی مردم باشند. مورد مهم دیگر عدم حمایت مناسب حقوقی و اجتماعی مسئولین امر است 
که نتوانسته انگیزه مناسبی براي حضور و مشارکت مردم در این حوزه ایجاد کند. عدم تشویق 
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عمومی در دوران تحصیل به انجام کارهاي گروهی، عدم آگاهی از ساز و کار هاي  و آموزش
هاي  عدم شناخت کافی از نحوه پیگیري و مراحل ثبت سمن ها،ترس از آسیب،فعالیت سمن ها

اجتماعی که ممکن است به دلیل آشنا نبودن با نحوه فعالیت در چهارچوب قانون اتفاق بیافتد و 
دي فراوانی که جوانان با آن درگیر هستند از عوامل عدم تمایل به اقتصاهاي  حتی وجود دغدغه

 .استها  اینگونه فعالیت

گر حقوق مادي خود  شناسند، همانگونه که مطالبه نمی متاسفانه مردم حقوق اجتماعی خود را
گر حقوق اجتماعی خود نیز باشیم، متاسفانه افراد حقوق اجتمـاعی خـود را    هستیم، باید مطالبه

گر آن نیز نیستند. باید براي دریافت حقوق اجتماعی خود نیز تالش کرده  ناسند و مطالبهش نمی
 .و آن را مطالبه کنیم

در پایان ذکر این نکته خالی از لطف نیست که نیاز است دولت، صـاحبنظران، نخبگـان و   
، سازمانهاي مردم نهاد با همکاري و همدلی سعی در برنامه ریزي جهـت فعالیتهـاي آموزشـی   

فرهنگی و بسترسازي حمایتی براي گروههاي مختلف خانواده، مـدارس و اجتمـاع پـیش رو    
موجود داشته باشند و هاي  جهت فعالیتهاي جمعی و سازمانهاي مردم نهاد و برون رفت از چالش

این امر نیاز به هدف گذاري و تصمیمات کوتاه مدت و بلند مدت دارد تا از این مسیر، توسعه 
اخصهاي فرهنگی، اجتماعی، اقتصادي و سیاسی ایجاد شود. الزم به یادآوري اسـت  پایدار در ش

که براي رواج مسئولیت اجتماعی اقدامات جامعه مددکاري به تنهایی کافی نیست، بلکه بایـد  
تـوانیم در   ها در این خصوص فعالیت کنند. ما به عنوان مددکاران اجتمـاعی مـی   همه دستگاه

ینه از ظرفیت مسئولیت اجتماعی نقش داشـته باشـیم و افـزایش    خصوص چگونگی استفاده به
هاي اجتمـاعی و جـرائم    اجتماعی به افزایش سالمت اجتماعی و پیشگیري از آسیب مسئولیت 

 .انجامد می

  شیوا مرادي
 شناس مددکاراجتماعی و جامعه





 

  

 تاب آوري توانایی وصول مطالبات است

  
اب آوري براي طرفین (طلب) یا بعبـارتی بـراي   تاب آوري توانایی وصول مطالبات است، ت

 .خواهان و خوانده از ضروریات است

تشخیص نیازها، قدرت ساخت گفتمان، ارایه دیده مان، توانـایی کشـف راه حـل و جلـب     
 .مشارکت همگان از پیامدهاي این توانایی است

ام و انضـباط  مرز بین خواهان و خوانده، قانون است و شایسته نیست فضاي گفتمان از احتر
قانون مرز و میانجی تمامی مطالبـات    اجتماعی، مهربانی و همدلی و مقررات تهی شود بهرحال

آفـت و    خالی شدن عرصه مطالبات اجتماعی، صفی و ستادي از مجموعه ایـن عوامـل    .است
 .آسیب زاست

تـا    گرفته سالمت و امداد اجتماعی از مبانی نظري هاي  و سامانهها  بهرحال بسیاري از برنامه
اجرا و عملیات دچار نوساناتی خواهند بود و نیازمند دریافت بازخوردهاي گوناگون از پایین به 

غیره هستند و این پروسه در رویکرد سیستماتیک  …باال، از صف به ستاد، از ستاد به دانشگاه و
 .یات استهر سامانه اجتماعی از ضرورسازي  و براي اثر بخشی و بهینه   کامالً شناخته شده

هـاي   بخش   سالمت اجتماعی نوسان پذیر است و گفتمان (مطالبه گري) فرآیندي ست که
نکو نگـري و روان درسـتی، توسـعه     آسیب دیده را ترمیم میکند،هاي  خوب را بهتر و بخش

اجتماعی با تاب آوري در ارتبـاط  هاي  ارتباطات، حفظ و توسعه سرمایهسازي  مشارکت، بهینه
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این تاب آوري است که تعیین میکند یک سازه و سامانه چگونه میتوانـد بـا     عاست و فی الواق
با همین جمله میتوان به   چالشها و شرایط نامساعد کنار بیاید و اسباب رشد و توسعه خود باشد

 .اهمیت توسعه تاب آوري در این ارتباط پی برد

و از آنجا که ایـن    دتوسعه تاب آوري در طرح طلب و دستیابی به مطالبات نقش ویژه دار
سازه مستقیما تحت تأثیر آموزش قرار دارد لذا شایسته است آموزش را مطالبه اصلی برشماریم 

 .و همانگونه که میفرماید زگهواره تا گور دانش بجوي

  محمدرضا مقدسی
 مدرس و پژوهشگر تاب آوري 



 

  

 مطالبه گر بودن باید جزء اصول و ارزشهاي مددکاري اجتماعی باشد

 
  

 چه کسی مطالبه گر بودن را به ما یاد خواهد داد؟
 اصال مطالبه گر بودن آموختنی ست یا نه؟

 اصال مطالبه گر بودن چیز مهمی است یا نه ؟
 من در کجا مطالبه گر باید باشم و در کجا پاسخگو باشم؟

گـذرد، از ذهـن یـک مـددکار      مـی  اینها سواالتی است که در طول روز بارها از ذهن من
عی که نگاه اجتماعی و کمی متفاوت به اطراف خود دارد. مددکاري کـه سالهاسـت در   اجتما

حوزه آسیبهاي اجتماعی و زنان سرپرست خانوار مشغول بکار است. وقتی صـحبت از مطالبـه   
بندد، یعنی به همان اندازه کـه   می شود در کنار آن مسئولیت اجتماعی در ذهنم نقش می گري

از این کشور پهناور اي  هجتماعی، به عنوان یک شهروند در یک نقطمن به عنوان یک مددکار ا
باید نسبت به رفتار و عملکرد خودم مسئولیت پذیر، پاسخگو و تابع قوانین، عرف و فرهنـگ  

 مطالبه  .جامعه اطرافم باشم باید به همان اندازه هم مطالبه گر باشم و مطالبه گر بودن را یاد بگیرم
 و تـنش  بـدون  امن، آرام، محیط در شهروند یک عنوان به است من حق اینکه یعنی بودن گر
   کنم. زندگی الزم و کافی آگاهی و امکانات وجود با

ي  هدهـد کـه بـراي خواسـت     مـی  مطالبه گر بودن، حس بودن و مسئولیت را در من افزایش
 خود، آگاهی داشته باشم و با آگاهی خواهان شرایط مناسب براي زندگی خود باشم.

 و مسـئول  فـرد  تنهـا  دیگر نگاه این در است کالن و اجتماعی نگاه داراي بودن گر بهمطال
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 کند. می پیدا نمود هم کالن و اجتماعی بعد فردي، نگاه کنار در بلکه نیست پاسخگو

اجتماعی و سکوت معنادار یا بی تفاوت مسئوالن ناشی هاي  رشد روزافزون آسیب ها، ناامنی
الن اجتماعی تاکنون بطور جدي مطالبه گر نبوده اند و به دنبال این از این است که مردم و فعا

نبوده اند که چرا عملکرد، رفتار مسئولین و سیاست گذاري آنها در کاهش این روند تاثیرگذار 
 ي هحـوز  در مـا  پـذیري  مسـئولیت  حـس  عـدم  از نشـان  گـري  مطالبـه  حس نبود  نبوده است،
 است. اجتماعی

باید فراتر برود و به نگاه کالن برسد، فعاالن اجتماعی و به تبع آن  امروزه نگاه از بعد فردي
مردم به سطحی از آگاهی و اطالعات برسند که مطالبه گر بودن و خواستن بـه پاسـخگویی را   
 جزء ضرورتهاي زندگی فعلی و آینده خود بدانند، در این شرایط هر مسئولی پی به این موضوع

شود و براي هر قدمی که برمیـدارد بایـد    می کارش رصدي  هوبرد که عملکرد، رفتار و شی می
پاسخگو باشد و مردم نسبت به عملکرد ایشان بی تفات نیست و فعـاالن اجتمـاعی بـه طـرق     

 .مختلف خواستار پاسخگویی آنان هستند
مددکاران اجتماعی و فعاالن اجتماعی است چرا که بین افزایش ي  همهم بر عهدي  هاین وظیف
ي و کاهش آسیبهاي اجتماعی رابطه وجود دارد، زمانی که افراد بطور فعاالنه مطالبه مطالبه گر

گر باشند مسئولین هم براي تصمیم گیري و اتخاذ سیاسـتهاي پیشـگیرانه یـا درمـان کننـده      
 موجود و همچنین حضور فعاالنه اجتمـاعی اسـتفاده  هاي  اجتماعی براساس واقعیتهاي  آسیب

 .د باید پاسخگو باشنددانن می کنند چرا که می

 رفتارهـاي  جـز  گري مطالبه هنوز که است دلیل این به اجتماعی آسیبهاي رشد به رو روند
 گـر  مطالبه امروزه اما اند، نداشته توجه امر این به و است نشده اجتماعی مددکاران ضروري
 باشد. اجتماعی مددکاري اصول و ارزشها جزء باید بودن

  مریم عباسی
  یمددکار اجتماع



 

  

 تواند آسیب زا باشد می بر مطالبات” حکمیت هیجانات“ 

  
حکمیت هیجان بر مطالبات میتواند آسیب زا باشد، قانونمندي از ضروریات انضباط اجتماعی 

فردي، خانوادگی و اجتماعی، هاي  اجتماعی در حوزههاي  است و بسیاري از اختالالت و آسیب
در همه حال قانونمندي بر طرح مطالبـات، مسـیري   بی واسطه پیامد عدم رعایت قوانین است. 

 .آید می مهم در تاب آوري جوامع به شمارهاي  سازگار با سالمت اجتماعی و از مولفه

برانگیختگی هیجانی در طرح مطالبات اگرچه ممکن است فرد را با انگیزه و آماده تر نمایش 
تأمل داشته و چه بسا ممکن است در دهد اما از آنجا که این رفتاري پایدار تلقی نمیگردد جاي 

 .کالن سبب آشفتگی و هرج و مرج باشدهاي  مقیاس

 و کلمـات  اقتضـایی،  و نـامعین  گسـترده،  وظـایف  حامی، و کارآمد سازمانی ساختار نبود
 و مشـخص  صـنفی،  و سـتادي  دانشـگاهی،  جایگـاه  و کاربسـت  که مبهم معانی با عام عبارات
 و هویـت  بحـران  درگیـر  را صـنفی  و شـغلی  حـوزه  هـر  نـد میتوا نـدارد،  همـراه  به را معینی

 و اجتمـاعی  روابط ماهیت میتواند مطالبات طرح دیگر سوي از نماید. اضطراب و سردرگمی
 و سـنجی  نیـاز  در کارآمـد  بسـیار  ابزاري و ساخته شفاف و غنی سطوح تمامی در را سازمانی
 آید. شمار به اجتماعی مدیریت توسعه

میبایستی فرآیند خاص خود را طی نموده و در چـارچوب  اي  هطالبمطرح ساختن هر گونه م
قوانین و با هدف ارتقاء و استعال صورت گیرد. بعنوان مثال در میادین ورزشی بازیکنان هر دو 
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تیم و داور و حتی تماشاچیان همگی ملزم به اجراي قوانین خاص و هـر کـدام نیـز در ایـن     
ست مشترك و تالش همگانی در طرح و پیگیـري  خصوص داراي مطالباتی هستند و این خوا

مطالبات در واقع در جهت سالمت رقابت و ارتقاء کیفی و توسعه آن رشته ورزشی معنا پیـدا  
 .میکند

و جالب توجه   است مطالبات به توجه مطلوب شرایط به رسیدن راه  نظرمیرسد  با این حال به
چند جانبه است و از این حیث مطالبه گري میتواند مبناي برنامه  اینکه این فرآیندي دو و گاهی

ریزي نیز قرار بگیرد. مطالبه گري هم چنین میتواند بر مبناي اختالف و مناقشه و یا برمبنـاي  
 بالنـدگی  گـري  مطالبـه  نهایی بیان  : همکاري و مشارکت شکل بگیرید که در هر دو صورت

پذیري را توسعه میدهد و این در تاب آوري جوامع توجه به مطالبات ظرفیت مشارکت  .اسـت 
 را همگرایـی  و افزایـی  هـم  و همسـانی  مطالبـه،  و مشـارکت   .مسأله بسیار حائز اهمیتی است

در خاتمه بایستی توجه داشت عالوه بر مسأله آسیب زایی حکمیت هیجانـات   .میدهد افزایش
ارت اسـت از صـالحیت و   بر طرح مطالبات موضوع دیگري نیز شایسته توجه است و آن عب

مطالبه گران، البته که همگان حق اظهار نظر را دارنـد امـا   اي  هتخصصی و حرفهاي  شایستگی
هم خصوصاً در مسائل اجتماعی ها  عالوه بر حق، بایستی به مسأله اهلیت و کسوت و شایستگی

دودي هستند معاي  هتوجه داشت، مثال ساده ما این است که همه حق خیاطی کردن دارند اما عد
که عالوه بر برخورداري از این حق، در این کار تمرین و ممارست داشته اند با روشها و فنون، 
با پارچه و قیچی و ابزارها و روشهاي دوخت و دوز آشنا هستند و از کسوت و اهلیت این کار 

 .برخوردارند

  محمدرضا مقدسی
 پژوهشگر و مدرس تاب آوري



 

  

 ، مطالبات و مخاطراتمددکاري اجتماعی؛ مداخالت

  
ي  هکه برگزیده اند، با لحاظ تخصص و هم محدوده و حوزاي  همددکاران بر اساس ماهیت حرف

فردي، بین فردي و هاي  و بحرانها  مجاز به فعالیتشان، ذاتاً موظف و مکلف به مداخله در تنش
پیشگیري کرده، یـا  محتمل فردي و اجتماعی هاي  که بتوانند از آسیباي  هاجتماعی اند به گون

دو مولفـه  ي  هآنها را مدیریت و کنترل نمایند. این دست مداخالت مددکارانه بر پایه و پشتوان
 :نماید می رخ

 .فرديهاي  توانمندي -1

 .سازمانی و تشکیالتیهاي  ظرفیت -2

میزان موفقیت و اثرگذاري مداخله یا مشاوره از سوي مددکاران ارتباطی مستقیم با کاردانی، 
جریه، صبوري، تعهد، ظرفیت روحی و امکانات و منابعِ در اختیارِ وي معطوف بـه شـرایط و   ت

نمایـد و   می نیازمند به امداد دارد. با لحاظ موارد پیش گفته آن چه که ضروريي  هحوایج سوژ
 شود یا که جدي گرفته می مع األسف از سوي بسیاري از مددکاران ایرانی کمتر به آن پرداخته

، ایجاد حس مطالبه گري براي فرد یا گـروه مـددخواه نسـبت بـه شـخص مـددکار       شود نمی
 وابسـته  و دولتی نهادهاي و ها سازمان در شاغل اجتماعیِ مددکاران شود می دیده بسیار  .است
 و مســتقل هــاي دســتگاه یــا و )…و زنــدانها امــداد. کمیتــه بهزیســتی. ســازمان (مثــل آن بــه

 و روحی توانمندسازي راستاي در مددکاري و اي هاورمش خدمات ي هارائ جاي به خصوصی،
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 بازگشـت  بـه  معطـوف  هدفمنـدکاربرديِ  گري مطالبه براي آگاهی ایجاد هم و افراد جسمانی
 سـوق  مادي مقطعیِ هاي کمک دریافت سمت به را ها آن اجتماع، به عزتمند و موثر و مستقل
 توزیـع  و آوري جمـع  کوکاريِنی رابط یک حد در را خود اي هحرف شخصیت و خود و داده
 حـداقلی  رفـع  بـه  محـدود  را ایشـان  گري مطالبه و دهند می جلوه امدادگیر فرد نظر در اعانه

فـردي و  هـاي   که معضالت اقتصادي عمده بحـران اي  هالبته در جامع  نماینـد.  می مادي حوائج
ـ     می گروهی را مدیریت راي کنند طبیعی ست در گام اول بهره منـدي از مسـاعدت مـادي ب

موجود از نداري ست، بیشتر از هـر  هاي  بدبختیي  هبسیاري از امدادگیرانی که در نظرشان هم
شود اما حقیقتی ست که این کمترین  می کنش دیگري از سوي فرد مددکار، با استقبال مواجه

توانـد بـراي مـددجویانِ     مـی  و حقیرترین رهاوردي ست که یک مددکار متخصص هوشمند
 .ز یک حال بد به حال بهتر به ارمغان بیاوردانتقال اي  هآماد

 (بـا  نامتوازن گري مطالبه ایجاد به میل گسترده و زیاد آنقدر ایرانی مددکاري چرا که این
 داشـته  متنـوعی  دالیـل  تواند می کند می مادي) حداقلیِ گري مطالبه ایجاد سمت به سوگیري

 باشد:

، فاقد شـرایط و ارزان بـه عنـوان    جذب و به کارگیري نیروهاي غیرمتخصص. بی تجربه*
 .مددکار از سوي مدیریت کالن

دولتی و خصوصی هاي  ناظرِ ذي ربط بر کار مددکاران در سازمانهاي  عدم نظارت دستگاه*
 .طرف قرارداد با مددکاران

 .و خالء کارورزي پیش از ورود به بازار کارها  آموزش غیراصولی در دانشگاه  *

تجهیزات سخت افزاري و منابع و اعتبارات مـالی در اختیـار بـا    عدم تناسب امکانات و   *
 .اساسیِ و بنیادینِ حرفه ايهاي  نیازمندي

کـه در  اي  ههدف (مددجو) به گوني  هعدم تناسب نیروي انسانی (مددکار) با آمار جامع  *
برخی مواقع اساساً مجالی براي مصاحبه و تشخیص و مداخله به قدر کفایـت و مطلـوب   
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دولتی مثل زندانها که با کمبود نیروي مددکارِ هاي  شود (این مسأله در سازمان مین فراهم
شود) در این شرایط مددکاران براي مصـونیت   می متخصص مواجه اند به وضوح مشاهده

حریم شخصی و حفظ تعادل زندگی خصوصی در مقابل هجوم مطالبه گريِ خارج از توان 
به اغناي مطالبات در سطح و گذراي ایشان و روحی و جسمی از سوي گروه مددجویان، 
 !کنند می در واقع به نوعی سرگرم کردن ایشان بسنده

 ي هوظیفـ  خـود،  از مـوثر  گـريِ  مطالبـه  حـسِ  انتقال ي هوظیف درکنار اجتماعی مددکاران
 یا باالدستی هاي سازمان و شان بینابینی روابط به معطوف که دارند برعهده نیز دیگري شاخص
 نیازسـنجی  و جامعـه  پـایش  بـا  کـه  اي هگونـ  به است. گیر تصمیم و ساز تصمیم مادرِ نهادهاي
 نهـاد  از اي، حرفـه  وظـایف  مطلـوب  اداي راسـتاي  در مسـتمر،  و پیگیرانـه  هدف، هاي گروه

 کنند. حق ي همطالب است سازماندهنده و ریز برنامه و سیاستگزار که حاکمیت

 این در گري مطالبه مبحث جدي آسیب عنوان به آن از توان می امروز که چه آن متأسفانه
 در فعـال  مددکاران از بسیاري ناگزیرِ شغلیِ وابستگی یا و رأي، استقالل عدم کرد، یاد حوزه
شرایط   ست. سیاسی قدرت و حاکمیت به منتسب نهادهاي به بالواسطه) یا و واسطه (با کشور

کشور این گونه و در این شکل محدود پزشکان و روانپزشکان ي  هشغلی اي که براي مثالً جامع
موجود، آزادي عمل افزونتري را براي شان در جهـت  ي  هو منحصر نیست و با سازو کار ویژ

فراهم آورده است. در حال حاضر تعداد مددکارانی کـه در مراکـز یـا    اي  هانجام خدمات حرف
اي  هانجام وظایف حرفمددکاري، به صورت مستقل از نهادهاي باالدستیِ دولتی به هاي  کلینیک

دسـتوريِ سـازمانی و   هـاي   خود مشغول اند به نسبت مددکارانی که موظف به انجام سیاسـت 
تشکیالتی دولتی اند بسیار اندك است. مسأله این جاست اتفاقاً بیشترین حجـم مخاطـب را در   

مددخواهی، مددکاران شاغل و وابسته به نهادهـاي دولتـی (همچـون کمیتـه امـداد.      ي  هحوز
 بـی  و جـو  حـق  گـريِ  مطالبـه  داده نشـان  تجربه و ست بدیهی) دارند و…بهزیستی. زندانها و

 مـدد  و توانمندسـازي  وضـعیت  بهبـود  درجهـت  باالدسـتی  مدیرانِ از مددکاران طلبیِ عافیت
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 عموماً کشور، حاکمیتی هاي دستگاه در مدیریت بر حاکم جزمیِ نگرش نوع دلیل به رسانی،
 داشت. نخواهد دنبال به گر مطالبه فرد براي اي هحرف عدب از خوشایندي سرانجام

جوانب پیش گفته، به زعم نگارنده، در حال حاضر و ي  هاین اوصاف و با لحاظ همي  هبا هم
مطلوب و موثرتر در جهت به سامان شدن وضـعیت مـددکاري   ي  هتحت شرایطی فعلی، گزین

مردم نهاد و به خصوص هاي  مه ترِ سازمانجدي تر، هوشمندانه تر و با برناي  هاجتماعی، مداخل
کنشگران اجتماعی، در ي  همجازي و مکتوبِ مستقل، به عنوان بازوهاي توانمند کلیهاي  رسانه

هدف براي مطالبه گريِ اصولی و هدفمنـد از نهادهـاي   ي  هجهت آموزش و مهیا ساختن جامع
 .مسئول و صاحب قدرت است

  امین حق ره
 مددکار اجتماعی



 

  

  هنر مددکاري اجتماعی، مطالبه گري آشکار استهاي  نار نقشدر ک
 

  
  

در جستجوي یافتن پاسخ این پرسشم که چرا مددکاري اجتماعی مطالبـه گـري نمیکنـد و    
مددکاران مطالبه گر نیستند و اصالً مطالبه گري اجتماعی به چه معناست و یا مهم اسـت کـه   

 مددکار مطالبه گر باشد؟

نیست تا تراژدي مطالبه گري در مددکاري به تصویر کشـیده شـود و    در اینجا قصد بر آن
کند و آیا  می اگر مددکاري در این وادي کاري بکند چه واکنشی از جامعه مددکاران دریافت

؟ اما به خوبی میدانیم آدمی به محض تولد با …گردد و  می به عدول از مواضع مددکاري متهم
 .یان مطالبه گري را رقم میزندگریه هایی براي سیر شدن، اولین جر

سعی بر آن است در محور بحث کوتاه این بلند، به مطالبه گري در مددکاري نگاهی اجمالی 
 .بیندازیم

درونیش مطالبه گري نهاده شده هاي  تمامی ابعاد مددکاري با عطوفت و لطافتش در الیه الیه
ه شود که شاید به نگاهی فلسفی بایست از دل پنهان آن بیرون آورد می است اگر چه با ظرافت
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 .محتاج باشد

با توجه به اینکه ایفاي نقش مطالبه گري همان رفتار شهروندي است حاکمیت یک کشور 
یا تمایل دارد اعضایش مطالبه گر باشند یا نه و آن را به عنوان یـک حـق بشـمارد و رفتـار     

 .فرهنگی ببیند یا درصدد سرکوب آن بر آید

قرار گرفته ایم که براي طرح درخواست یا طلب حقی به اتاق مسئولی  بارها در این موقعیت
 رفته ایم

توان گفت  می اما اُبهت میز و صندلی باعث تغییر نقش هایمان شد و بر عکس عمل کردیم،
 نداشته ایم؟اي  ههرگز چنین تجرب

 !رود نمی در خواست ساده شروع مطالبه گري است اما در مواردي جلوتر

 هـا،  نقـش  هـا،  روش مفاهیم، اصول، روي تعمق دقیقه چند با را مددکاري رد گري مطالبه
 و دارد وجـود  ذاتـش  در کـه  بـایم  مـی  در مددکاري دانش نظر مورد الگوي و خدمات ارایه
 کرد. صرفنظر بخش آن از واهی دالیل با توان نمی

ش بایسـت در مـورد   مـی  چرا عمیق؟ چون الیه الیه هست، به راحتی در دسترس نیست و
 .بحث شود و به سطوح در آید

هرگز آشکار نیستند و این هنر مددکاري مطالبه گرایانه ها  الیه ترین چرا پنهان؟ زیرا عمیق
 .است تا بنا به ضرورت، به جامعه ش یادآور شود

 گراست! آموزش مددکاري مددکاري، بخش ترین ساده

 است. گري مطالبه در عجین مددکاري فردیت اصل

 هـر  و سـت  گـري  مطالبـه  در پیچیده اش رابطه جامعه گروه، فرد، کاريمدد روش سه در
 دارد. تبیین به نیاز کدام

 بـا  بیگانـه  واژه کدامین زندگی کیفیت و توسعه فرصت، رفاه، مددکاري دانش مفاهیم در
 است؟ گري مطالبه
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 گیـري،  پـی  و مشـکل  ارزیـابی  مسـأله،  تشـخیص  مانند خدمات ارائه مددکاري، حرفه در
 دارد. جریان ظرافت با گري مطالبه

 پنهان گري مطالبه کنم، پیدا آن براي بهتري جایگزین نتواستم تاکنون که مددجو واژه در
 است.

 !ما فقط مددکاران همواره نگرانی هستیم

 مـذاکره  حـامی،  مدیر، کننده، هماهنگ میانجی، سازي، قادر اگر مددکاري هنر هاي نقش
 هست. آشکار گري طالبهم کنارش در باشد …و مدافع ،کننده

 اجتمـاعی  مـدیریت  و اقدامات تحقیقات، کدام انجام مددکاري مستقیم غیر هاي روش در
 است؟ پذیر امکان مطالبات طرح بدون

 و سـازي  ظرفیـت  اجتماعی، سرمایه بیاندازیم مددکاري نظر مورد الگوي به نگاهی نیم اگر
 همـراه  گـري  مطالبـه  اندیشـه  حـذف  اب اگر سازي، مکمل از گیري بهره با مدنی جامعه تحقق
 رسد. می نظر به پوچ شود،

 .ما تاکنون نبوده استهاي  مطالبه گري جزو شناخت

 !دهیم می زنیم، دندان هایمان را کمتر نشان نمی ما وقتی مسواك

 است. شورش و طغیان سرکشی، با تعارض در گرایانه مطالبه مددکاري

 .مددکاري با واژه بحران بیگانه نیست

اهی کوتاه به زندگی پیر بوردیو متفکر علوم اجتماعی، تفاوت دو تفکر نظري و عملی را نگ
توان خود را در قفس طالیی دانشگاه قرنطینه نکـرد و مرزهـاي    می دهد که می به خوبی نشان

را نپذیرفت. ” شخصیت علمی “هاي  و محدودیت  سخت جامعه را شکسته و پشت سر گذاشت 
 بتـوان  جـرات  بـه  شـاید   را تأکید دارد،” دگرباوري “و ” ت باوريراس“وي مفاهیمی همچون 

 در گـري  مطالبـه  همـان  گویـد،  مـی  سـخن  آن از بوردیـو  که ”برونیتی“ کردن درونی گفت
 است. مددکاري
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طرد و دیگر “میشل فوکو فیلسوف و مورخ فرانسوي به درك و تحلیل از مفاهیمی همچون 
 .ا درگیر مطالبه گري در مددکاري کندتواند ذهنمان ر می پردازد که می ”بودگی

در مقابل ” فرد“دهد اما ترجیحش محافظت از  می قرار” مرکز عالم“را در ” انسان“او اگر چه 
 .انسان است

  مریم پرمحمدي آذر
 مددکار اجتماعی



 

  

 سالمت اجتماعی؛ مطالبه مددکاران اجتماعی

  
  

ي پیدا کرده است و ضرورتاً به عوامـل  ترانداز وسیعهاي سالمت چشم در دنیاي امروز دیدگاه
ها  کننده معطوف گشته است. هر یک از این تعییناي  هتعیین کننده غیرطبی سالمت توجه ویژ

به خودي خود و یا از طریق تأثیر بر یکدیگر وضعیت سالمتی را به شدت تحت تـأثیر قـرار   
از قبیل ها  . این تعیین کنندهگردندهایی در وضعیت سالمت میعدالتی دهند و سبب بروز بیمی

اسـت کـه تـأثیر     …اجتمـاعی و   –زیست، وضعیت اقتصادي  وراثت، شیوه زندگی، محیط
چشمگیري بر سالمت و پیامدهاي آن از جمله کیفیت زندگی دارند. در واقع صحیح است که 

ی آن توانند باعث طول عمر و یا بهبودي از یک بیماري جدي شوند ولهاي پزشکی میمراقبت
شود چیزي که بر سالمت عموم مردم داراي اهمیت است، شرایط اجتماعی است که باعث می

هـاي   بـدین معنـا کـه تعیـین کننـده       .مردم بیمار شوند و یا نیاز به مراقبت پزشکی داشته باشند
ماننــد میــزان درآمــد، ســطح  (Social Determinants of Health) اجتمــاعی ســالمت

هاي اجتماعی و فـردي همچـون تـاب    طبقه اجتماعی، میزان مهارت تحصیالت، شغل، تغذیه،
بسیار بیشتر از عواملی مانند عوامل بیولوژیک سبب ابتال به  …آوري در شرایط گوناگون و 

شوند و در سالمت انسان نقش بسزایی دارند که اگر نادیده گرفته شوند رسیدن ها میبیماري
نمایند. این نکته نیز درخور توجه سالمت را محال میبه اهداف سالمتی و برقراري عدالت در 

هاي سالمت در دنیا ساخته دست بشر است و علل آنها اغلـب ریشـه   عدالتی است که اکثر بی
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 .در مسائل اجتماعی دارد
هاي توسعه انسانی نیز انکارناپذیر است، است که نقش آن در ارتقاء شاخصاي  هسالمت مقول

هـایی در  ه سالمت را تحت تأثیر قرار داده و نیز سبب وجود نـابرابري لذا مبارزه با عواملی ک
هـاي  بایـد از اولویـت     گردند در حقیقت عالوه بر وظایف حاکمیـت و دولـت   می سالمت

با شهروندانی که اي  همددکاران اجتماعی به عنوان سکّانداران بخش اجتماعی باشد، چرا که جامع
نباشند پایدار نخواهد بـود؛ از ایـن روي نقـش      صحیح  قادر به زندگی با سبک زندگی سالم و

ها و مشکالتی که بر سر راه خود به منظور افزایش حرفه مددکاري اجتماعی با تمام محدودیت
سطح میزان سالمت اجتماعی در جامعه دارد، ورود به بخش سیاسـتگذاري اجتمـاعی و ارائـه    

و نگاشـتن  سـازي   منظـور حسـاس   ها، ترسیم فرآیندها و ریـل گـذاري بـه   راهکارها، روش
نقش سالمت اجتمـاعی شـهروندان بـه    سازي  سناریوهایی با رویکرد آینده پژوهانه و برجسته

 .تواند بحثی قابل توجه باشدمنظور افزایش همبستگی ملی می
گردد تا پس از انسجام و یکسان نمودن فعالیت هایی با توجه به مطالب ارائه شده پیشنهاد می

گوناگون در حوزه سـالمت  هاي  و سازمانها  در وزارتخانهاي  هن به صورت جزیرکه هم اکنو
گردد، ایجاد بخشی به مـدیریت مـددکاران اجتمـاعی و همکـاري تمـامی      اجتماعی انجام می

هاي غیردولتی و آحـاد مـردم در تمـامی    ها، بخشها، گروهمتخصصان، سیاستگذاران، سازمان
اعی شکل گیرد تا این بخش سکّان حوزه سالمت اجتماعی را مرتبط با سالمت اجتمهاي  رشته

نماید، هرچنـد  اي  ههاي انجام شده را رساندر دست گرفته و به صورت مستمر بازخورد فعالیت
که این فرآیند بسیار پیچیده و زمانبر خواهد بود. بـا ایـن وجـود اگـر ایـن مطالبـه در بـین        

رد به صـورت بطئـی و تـدریجی در دیگـر     متخصصانی با عنوان مددکاري اجتماعی شکل گی
 .ها نیز این مفهوم جاي خود را باز خواهد نمودبخش

 ها گر کند خار مغیالن غم مخورسرزنش        در بیابان گر به شوق کعبه خواهی زد قدم

   هیچ راهی نیست کان را نیست پایان غم مخور    گر چه منزل بس خطرناك است و مقصد بس بعید

 حافظ

 ي پرستسجاد مجید



 

  

 مطالبه گري به مثابه مسئولیت اجتماعی

  
  

وقتی حرف از مطالبه گري است؛ بی گمان مددکاران اجتماعی در صف اول قـرار دارنـد.   
ذات مددکاري اجتماعی مطالبه گري است و دلیل آن که مددکاري اجتماعی از اولین روزهاي 

کراسی. در طـول تـاریخ کـدام    پیدایشش بر سه اصل استوار بوده است. آزادي، عدالت و دمو
شناسید که در طلب این سه عنصر طبیعی و اجتماعی و اقتصادي نباشد؟ هر انسانی  می انسان را

که که به آگاهی رسیده باشد در طلب این سه مفهوم انسان ساز است. مطالبه این عناصر زمان و 
پی آنها رفتـه انـد و بسـیار     شناسد. در تمام تاریخ و تمام جغرافی انسانها عاشقانه در نمی مکان

 .کسان نیز جان خود را از دست داده اند

 کـه  دنیـا  جاي هر در مددکاري هر که چرا دارند گري مطالبه ماهیت اجتماعی مددکاران
اما چرا گاهی این مطالبـه    ندارد. دموکراسی و عدالت و آزادي از غیر هدفی کند می فعالیت

افتند و یا جامعه آنها را در جایگـاه   می خود دورهاي  ماند و مددکاران از نقش می گري مغفول
بیند؟ براي پاسخ به این پرسش چند جنبه را باید مـد نظـر داشـت و بـراي رسـیدن       نمی خود

کرد. البته تـا جـایی کـه    ها  مددکاران اجتماعی به جایگاه اصلی شان سعی در رفع محدودیت
 .مقدور است

کاران اجتماعی در ایران به سـاختار قـدرت و   یکی از دالیل ضعف مطالبه گري مدد  الـف: 
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 در حضـور  اجتمـاعی  مـددکاران  وظایف از یکی  .گردد می مخصوصاً اقتصاد سیاسی جامعه بر
 بـراي  اسـت.  ندار طبقه سمت به منابع این هدایت و دارا طبقه از منابع گرفتن و متوسط طبقه
 قـدرت  بـا  مـددکار  تـا  اشدب داشته وجود قدرتمندي متوسط طبقه باید مددکار کامل فعالیت
از دیدگاه طبقاتی، به دالیل بسیاري، طبقـه بـه مفهـوم      برود. پایین طبقه مطالبات دنبال کافی

خاص آن هرگز در ایران شکل نگرفت. استبداد شرقی هرگز اجازه رشـد طبقـه و در نتیجـه    
البته مددکاران  و –داشتن قدرت مطالبه عناصر اجتماعی به جامعه ایران را نداد و در نتیجه ملت 

وابسته حکومت شدند و انسان وابسته حق مطالبه گري ندارد و طبیعتا در پی  - اجتماعی نیز هم
 .حفظ وضع موجود است و نه تغییر آن

 بایـد  هسـتند  خود گري مطالبه قدرت رشد خواهان اجتماعی مددکاران اگر  از این دیدگاه
 جلـوگیري  جامعـه  اقتصـادي  شـدن  بیقط دو از توان حد در و بکوشند متوسط طبقه رشد در

 کنند.

دومین دلیل ضعف مطالبه گري در مددکاران اجتماعی جامعه ما بـه خـود مـددکاران      ب:
تواند تاثیر گذار باشد کـه بـه    می اجتماعی برمی گردد. از دیدگاه مارکس، طبقه کارگر وقتی

نی خودش تغییـر کنـد.   خودآگاهی برسد. یعنی از طبقه در خود به طبقه با خود تغییر یابد. یع
ي خود و باور به قدرت تغییر. تا وقتی ها توانمندي یعنی از بی باوري خود به باور برسد. باور به

که این تغییر در خود کارگر اتفاق نیفتاده امکان هیچ مطالبه و حرکتی وجود ندارد. بـه نظـر   
 مددکاران  .عی نیستنگارنده، وقتی حرف از مطالبه گري است؛ هیچ فرقی بین نیروهاي اجتما

 جنبشـی  امکـان  باشـند  نرسـیده  خودآگـاهی  بـه  هنوز اگر باشند، خود در هنوز اگر اجتماعی
 بـه  سـپس  و فردي خودآگاهی به باید ابتدا اجتماعی مددکاران داشت. نخواهند را تاثیرگذار
رسـیدن بـه     کننـد.  مطالبـه  و بشناسـند  را خـود  حقـوق  بتواننـد  تا برسند صنفی خودآگاهی

اهی کار مشکلی نیست. اگر بودن را به زعم آن فیلسوف آلمانی به سه مرحلـه بـودن   خودآگ
زیست شناختی، بودن ارتباطی و بـودن خودآگاهانـه تقسـیم کنـیم؛ راه رسـیدن بـه هسـتی        
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خودآگاهانه، بازبینی؛ بازخوانی و بـازآفرینی ارزشـهاي فـردي، صـنفی و اجتمـاعی اسـت.       
 .قیم داردخودآگاهی با مطالبه گري ارتباط مست

مطالبه گري یک وجه دیگر نیز دارد. کسی، جریانی، قدرتی و یا نظامی که قرار است از   ج:
 !پذیرد؟ در کشور ما او کیست؟ می او مطالبه شود. او چقدر حق مطالبه را

 جان بالبی در نظریه دلبستگی مطلبی دارد به این مضمون که وقتی کودکی چیـزي مطالبـه  
 :گذارد می دهند؛ کودك سه مرحله را پشت سر نمی البه او اهمیتکند و والدین به مط می

 مرحله اول: اعتراض
افتد. کودکی کـه بـه    می اتفاق …این مرحله در کودکان به شکل گریه یا پرخاش یا انزوا و 

 .پردازد می مطالبه اش نرسیده چون قدرت مبارزه ندارد انفعالی عمل کرده و به خود

 مرحله دوم: نا امیدي
 این مرحله کودك از مطالبات خود ناامید شده و به خـود برمـی گـردد. آن چـه را کـه     در 
خواسته به دست نیاورده و از به دست آوردنش نامید شده در نتیجه راههاي دیگر را بـراي   می

کننـد   مـی  می پردازد و والدین متاسـفانه فکـر  …کند. به بازي یا خواب و یا  می خود انتخاب
 .فراموش کرده استکودك مطالبه خود را 

 مرحله سوم: گسست
 شود و این گسست تا سـالها ادامـه   می کودك دچار گسست عاطفیها  در اثر تکرار نا امیدي

شود چون هر ناامیدي که تجربه کرده  نمی یابد. کودکی که بزرگ شده وارد روابط عاطفی می
 یزي از کسی مطالبهیک زخم بر روانش گذاشته و درد این زخمها همیشه با اوست. او دیگر چ

 .کند نمی

مردم از آغاز دنبال مطالباتی بوده اند اما متاسفانه  ترین مددکاران اجتماعی به عنوان مطالبه گر
رسـد دچـار نـوعی     می با وضعیت خاص سیاسی اقتصادي و اجتماعی حاکم بر جامعه، به نظر
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دریافـت  اي  هایسـت گسست شده اند. آنها از بس مشکالت اجتماعی را فریاد کرده و پاسـخ ش 
اجتماعی در جامعه باعث هاي  رسد خسته شده اند. رشد هردم افزون آسیب می نکرده اند به نظر

شده که مددکاران اجتماعی مطالبه کنند و مطالبه کنند و مطالبه کنند اما جانب دیگر مطالبه به 
دکاران اجتمـاعی  رسد که نتوانسته پاسخی مناسب به این مطالبات بدهد و در نتیجه مـد  می نظر

ممکن است دچار گسست شده باشند که در این صورت یـک بـازبینی تـاریخی از ماهیـت     
کند ما همیشه از انسانها  می تواند گره گشا باشد. جایی که به ما یادآوري می مددکاري اجتماعی

 .مسئولیت اجتماعی را انتظار داشته ایم و خود را پرچمدار مسئولیت اجتماعی دانسته ایم

 است. اجتماعی مددکاران اجتماعی مسئولیت گري طالبهم

  رضا ببري
 مددکار اجتماعی



 

  فصل چهارم

و مقاالت ها  مجموعه یادداشت
مددکاران اجتماعی با موضوعیت 
سازمان نظام مددکاري اجتماعی 

  ایران





 

  

 مددکاران اجتماعی؛ پیشگامان توسعه و تغییر اجتماعی

  
  

ي مددکاري اجتماعی در کشـورمان ایـران    سیس حرفهدر حالیکه قریب به شش دهه از تأ
هاي اجتماعی و  ي آسیب شود، همواره مددکاران اجتماعی در خط مقدم کار در حوزه می سپري

اند. نقش آنها در ارتباط با عموم جامعه، گروههـا و افـراد در    از پیشگامان تغییر و توسعه بوده
 .باشد می بل انکاري اجتماعی غیر قا معرض خطر و افراد آسیب دیده

ي مددکاري اجتماعی در کشور به خوبی حاکی از آن است که  ي حرفه مروري بر تاریخچه
ي مشکالت، مددکاران اجتماعی توانستند از گذرگاههاي تاریخ سر بلنـد بیـرون    رغم همه علی

ند. هـر  ي بیشتري به کار خود ادامه ده هاي قبل با امید و انگیزه بیایند و هر سال نسبت به سال
اي  چند در این فرایند مشکالت و موانع جدي وجود داشت که برخی از این مسائل درون حرفه

ي ایـن موانـع، مـرور     و برخی نیز ناظر بر مسائل بیرونی و جانبی بوده است. اما علی رغم همه
ي اخیر به خوبی گویاي این واقعیت است که شاهد  عملکرد مددکاران اجتماعی طی شش دهه

اجتماعی و عموم جامعه ي  هي خدمات رسانی به گروههاي آسیب دید خوبی در عرصه پیشرفت
 .ایم بوده

اي از مهمترین گروههـاي   گیري از دانش، مهارت و اصول حرفه مددکاران اجتماعی با بهره
شوند که در کنار سایر متخصصـان اعـم از روانشناسـان، وکـال،      متخصص جامعه محسوب می
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ي  هاي به عموم مردم و گروههاي آسیب دیـد  ي خدمات حرفه ن به ارایهروانپزشکان و پرستارا
 .پردازند می اجتماعی

خدمات رسانی منحصر بـه فـرد اسـت و تجربیـات و     ي  هنقش مددکاران اجتماعی در ارای
مددکاران اجتماعی به خوبی گواه این مدعاست. حدود خـدمات  هاي  فعالیتي  هده 6عملکرد 

توانند در ارتباط با گروههاي  بسیار گسترده و متنوع است. آنها می ي مددکاري اجتماعی حرفه
ي اجتماعی نظیر معلولین جسمی و ذهنی، کودکان و زنان آزار دیـده، سـالمندان،    آسیب دیده

ي مددکاران  اي نمایند. فعالیت و نوع مداخله ي خدمات حرفه اقدام به ارایه …افراد بی خانمان و 
باشد. عالوه بر این در ارتباط با گروههاي  می ا مشخص و تعریف شدهدر ارتباط با این گروهه

ي مواد اعتیاداور هستند و یا در  در معرض خطر نظیر کودکانی که داراي والدین مصرف کننده
ي خدمات  خانوادگی قرار دارند به ارایه   هاي اجتماعی و زندان به سر برده و در معرض خشونت

سازي  ي آگاه اران اجتماعی در ارتباط با عموم جامعه در زمینهپردازند. نقش مددک می تخصصی
گیـري از اصـول    باشد و لذا مددکاران با بهـره  می نسبت به مخاطرات اجتماعی نیز قابل توجه

هـاي   عموم جامعه به منظور پیشگیري از آسـیب هاي  اي سعی در افزایش دانش و مهارت حرفه
 .پردازند می اجتماعی

ي پیشگیري اولیه، ثانویـه و   ات مددکاران اجتماعی در سطوح سه گانهبه صورت کلی اقدام
 اي ي خـدمات حرفـه   ثالثیه قرار گرفته و در ارتباط با افراد، گروهها و جوامع اقدام بـه ارایـه  

هاي  هاي کار آنها نیز متنوع و متعدد است. مددکاران اجتماعی نقش نمایند. روش و تکنیک می
 .را بر عهده دارند …گر، هماهنگ کننده و  وزشگر، پژوهشمتخلفی نظیر تسهیل گر، آم

در اصول متعدد قانون اساسی از جمله اصول سوم، دهم، بیستم و بیست و یکم، بیست و نهم 
ي کشور  ي پنجم و ششم توسعه و همچنین سند چشم انداز بیست ساله و همچنین در قانون برنامه

اقشار آسیب پذیر جامعه، افـزایش آگـاهی عمـوم     ي خدمات به بر تحکیم بنیان خانواده، ارایه
هاي اجتماعی تاکید شده است. با  جامعه و تدوین برنامه و راهبردهایی به منظور کاهش آسیب

ي  توجه به اینکه بسیاري از اهداف و راهبردهاي یاد شده منطبـق بـر اصـول و مبـانی حرفـه     
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ند یکی از ارکان تاثیرگذار در تدوین توان می باشد لذا مددکاران اجتماعی می مددکاري اجتماعی
عملیاتی به منظور حصول به اهداف فوق باشند. براي حصول به اهداف یاد هاي  و اجراي برنامه

 .است  اجتماعی مددکاري نظام  شده یکی از مهمترین نیازهاي مددکاران اجتماعی داشتن

ی شده است نداشـتن  مددکاران اجتماعي  هي اخیر باعث نگرانی جامع آنچه که طی چند دهه
ي مـددکاري   رغم پیگیري اساتید و صاحب نظران حرفه نظام مددکاري اجتماعی بوده که علی

اي  اجتماعی تاکنون به نتیجه نرسیده است و همواره با موانعی مواجه بوده است. در هـر رشـته  
پیدا کنند و در  ي مورد نظر ورود اي نتوانند به حرفه شود تا افراد غیر حرفه می داشتن نظام، باعث

هـاي   ي آسـیب  هاي فعالیت متخصصان آن حرفه بیشتر فراهم گردد. کار در حوزه نتیجه زمینه
هـاي مسـتمر، تربیـت و     اجتماعی بسیار حساس، دشوار و طاقت فرساست و نیازمند آمـوزش 

ي علـوم انسـانی و در ارتبـاط بـا      پرورش کارشناسان متخصص است. اصوال فعالیت در حوزه
تخصصی براي انجام اقدام هاي  باشد. مددکاران اجتماعی نیز از آموزش می بسیار دشوار ها انسان

اجتماعی برخوردار هستند و به دلیل چنین شرایطی است کـه  ي  هدر ارتباط با افراد آسیب دید
توانـد بـه    می شود که می تصویب نظام مددکاري اجتماعی یکی از الزامات این حرفه محسوب

اجتمـاعی و توانمندسـازي   هاي  دکاران اجتماعی و در نهایت کاهش آسیبتقویت جایگاه مد
 .گروههاي آسیب دیده منجر شود

اجتماعی هر روز پیچیده تر شده و در حال هاي  در پایان ذکر این نکته الزم است که آسیب
 داخلی به منظور مقابله بـا هاي  ي ظرفیت باشد. لذا بسیج اجتماعی و بهره گیري از همه می رشد

تواند در میان مدت و بلند مدت بـه   جامع میهاي  اجتماعی و اتخاذ برنامه و سیاستهاي  آسیب
اجتماعی و افزایش رفاه و کیفیت زندگی مردم منجر شود. آنچـه  هاي  کنترل و کاهش آسیب

که پر واضح است نقش غیر قابل انکار مددکاران اجتماعی در سطوح سیاست گذاري اجتماعی، 
غیر قابل انکار است و چنانچه از ایـن ظرفیـت انسـانی    ها  اجرا و مدیریت برنامهبرنامه ریزي، 

اجتماعی موثر هاي  تواند در پیشگیري و کنترل آسیب می بالقوه و بالفعل به خوبی استفاده گردد
واقع شود. در نهایت تایید و تصویب نظام مددکاري اجتماعی یکی از الزامات حصول به اهداف 
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 .باشد می فوق

  لمان قادريس
 مددکار اجتماعی و دانشجوي دکتري جامعه شناسی

  مونا رباطی
 ارشناس ارشد جمعیت شناسی



 

  

 سازمان ملی مددکاري اجتماعی جمهوري اسالمی ایران

  
  

نظر به اهمیت روز افزون صیانت و پاسداري از سالمت اجتماعی و نیاز روز افزون به دریافت 
نظر به ضرورت برخورداري از وجود سازمانی با مأموریت و ارائه خدمات مددکاري اجتماعی و 

ذاتی تعریف شده و مستقل و متمرکز در حوزه مسائل اجتماعی که برخوردار از امکان تعامل و 
ملـی و بـین   هاي  غیر دولتی در صحنههاي  همکاري با تمامی قوا و دستگاههاي دولتی و بخش

 .المللی نیز باشد

در محضـر  ” ان ملی مددکاري اجتماعی جمهوري اسالمی ایرانسازم“پیشنهاد میگردد تأسیس 
مـورد   …مختلف ستادي، دانشگاهی و هاي  پیشکسوتان، اساتید و بزرگان این عرصه در حوزه

 .بررسی و مطالعه قرار بگیرد

 میگردد: یادآور ذیل تأمل قابل نکات راستا این در
 تضیات زمانیارتقاء جایگاه سازمانی مددکاران اجتماعی با توجه مق *
 خدمات مددکاري اجتماعی در کشورسازي  مدیریت، حمایت و بهینهسازي  یکپارچه *
 مرتبط با اهداف مددکاري اجتماعیهاي  تدوین ضوابط و مقررات و دستورالعمل *
 تجمیع و تمرکز در سیاستگذاري، برنامه ریزي و راهبردها *
کنده مددکاري در سـازمانهاي دولتـی و   نظارت هر چه بیشتر و بهتر بر دفاتر متعدد و پرا *
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 غیر دولتی
  رصد و دیده بانی تهدیدات و آسیبهاي اجتماعی بصورت کامالً تخصصی و کاربردي *
 آموزشی و پژوهشیهاي  مشاوره عالی در تنظیم برنامه *
  ارایه و دفاع از لوایح اجرایی به مسئولین و دستگاههاي ذیربط *
 یم بر فعالیتهاي اجرایی و چگونگی هزینه کرد اعتباراتهم چنین نظارت و پیگیري مستق *

و البته دالیل عدیده دیگر که از حوصله این یادداشت خارج و اساساً در این مقطع ضرورتی 
 .براي مطرح شدن ندارند

سازمان ملی مددکاري اجتماعی کشور میتواند زیر مجموعه نهاد ریاست جمهوري باشد و از 
اجتماعی نیز برخوردار باشد. بدیهی است چنین سـازمانی میتوانـد    برکت شورایعالی مددکاري

باشد و بر تمامی فعالیتهـاي  اي  همرجع مددکاري اجتماعی داراي جایگاه ویژ ترین بعنوان عالی
 .این حوزه نظارت و حکمیت داشته باشد

 :زو مسئولیت هایی که در اولین مالحظات میتوان مد نظر قرار داد عبارتند اها  فعالیت
  توسعه مدیریت و تصدي همه جانبه بر مددکاري اجتماعی کشور *
 مرجعیت و حکمیت تخصصی در حوزه آسیبهاي اجتماعی *
 نظارت کیفی و کمی بر خدمات ارائه شده در حوزه مددکاري اجتماعی *
 تحقیقاتی و پژوهشیهاي  انجام و اجراي پروژه *
 می و بخش خصوصیمردهاي  ترغیب وتشویق، هدایت و حمایت مشارکت *
 پژوهشی و کاربرديهاي  حمایت از پروژه *
 ساخت و ساماندهی اطالعات مرتبط با توسعه اهداف مددکاري اجتماعی *
 ستادي و اجرایی بین سازمانی و فرابخشیهاي  هماهنگی *

اساتید، پیشکسوتان و فرهیختگان در صورتی که این پیشنهاد را مفید یافتند تمـامی   …انشاا
 .زوایاي پیدا و پنهان آن را مورد بررسی قرار خواهند داد ابعاد و

  محمدرضا مقدسی
  پژوهشگر و مدرس تاب آوري



 

  

تبیین ضرورت تصویب سازمان نظام مددکاري اجتماعی؛ منافع و 
 پیامدها

  
  "تعاونوا علی البر والتقوا"

شتغال و فعالیت در قطعا همه ما به لزوم کارگروهی و فواید ان به خوبی اگاهیم و با توجه به ا
حوزه مددکاري اجتماعی که ماهیت گروهی بودن و وابستگی اجتمـاعی در بطـن  ان نهفتـه    

  است,بیش از پیش مورد توجه و استفاده قرار میگیرد.
توانند از توفیق بیشـتري   می فعالیتهاي گروهی در صورت سازمان یافتگی و پشتیبانی قانونی

توصیه هاي  ري نظامات سازمان یافته صنفی همیشه از راه حلبرخوردار باشندو در این راه برقرا
  مختلف بوده است.هاي  و صنفها  شده و استفاده شده توسط دست اندرکاران حرفه

  سازمان چیست؟
آید که به طور آگاهانه هماهنگ شده و داراي حـدود و   می اجتماعی به شماراي  هسازمان پدید

 دف یا اهدافی بر اساس یک سلسله مبانی دائمی فعالیتثغور نسبتا شخصی بوده  و براي تحقق ه
کند. در این تعریف عبارت ((به صورت آگاهانه هماهنگ شده)) داللت بر مدیریت دارد.  می

که با هـم در تعاملنـد   هاي  ((پدیده اجتماعی)) دال بر این فعالیت که سازمان از افراد یا گروه
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توانند  می خصی دارد. این مرزها به مرور زمانتشکیل شده است. یک سازمان مرزهاي نسبتا مش
تغییر کنند. و ممکن است کامال واضح و روشن نباشد. اما به هر حال باید مرزهاي مشخصـی  

هـا   وجود داشته باشد. تا بتوان اعضاي سازمان را از غیر اعضاء باز شناخت. نهایتا اینکه سازمان
ا فعالیت ها، همان اهدافند که دسـتیابی بـه آنهـا    براي انجام امور به وجود آمده اند. این امور ی

توسط یک فرد به تنهاي، امکان پذیر نیست. یا اگر هم به وسیله یک فرد قابل حصول باشـد،  
  حصول آن از طریق سازمان، اثر بخش تر است.

سـازمانی، تقسـیم،   هـاي   ساختار سازمانی، راه یا شیوه هایی است که به وسیله آن فعالیـت 
  شوند. می هماهنگ سازماندهی و
انجام کار را هماهنـگ کـرده و   هاي  آوردند تا فعالیت می ساختارهایی را بوجودها  سازمان

کارهاي اعضاء را کنترل کنند ساختار سازمانی تعیین کننده روابـط رسـمی و نشـان دهنـده     
 سطوحی است که در سلسله مراتب اداري وجود دارد و حیطـه کنتـرل مـدیران را مشـخص    

همچنین ساختار سازمانی در برگیرنده طرح سیستم هایی است که به وسیله آنهـا هـم   کند.  می
شوند و در نتیجه ارتباط موثر در سازمان تضمین خواهـد شـد.    می واحدها هماهنگ و یکپارچه

  )1390، تابستان42(دانشگاه فردوسی نشریه داخل معانت طرح و برنامه، شماره
سازمان براي تحقق اهداف مطلوب است (در این هاي  ژيساختار سازمانی ابزار اجراي استرات

مورد ساختار سازمانی بسیار فراتر از مقوله چارت سازمانی است و در حقیقت چارت سـازمانی  
  طراحی س اختار سازمانی است).هاي  تنها یکی از آیتم

توان به ترکیب مهارت و اسـتعدادهاي مختلـف، ایجـاد     می از مهمترین فواید کار گروهی
القیت، کسب رضایت، ایجاد شبکه حمایت و پشتیبانی، تولید بیشتر، یادگیري مهارت حـل  خ

  ارتباطی اشاره کرد.هاي  مشکالت، باال بردن قدرت ریسک و آموزش مهارت
اکنون که تا حدودي ما به ضروت وجود سازمان و مفهوم آن و نیز ساختار سازمانی آشـنا  

  پردازیم. می ظام مددکاري اجتماعی در کشورشدیم بطور خاص به ضرورت وجود سازمان ن
دولتی و غیردولتی بسیاري از مددکاري اجتماعی بطور تخصصـی و  هاي  هم اکنون سازمان

تخصصی مرتبط با این حرفه در هاي  کنند و رشته می خود استفادههاي  غیرتخصصی در فعالیت
رسـیدن بـه بهزیسـتی    شود که هدف همه آنها  می کشور در سطوح عالی تدریسهاي  دانشگاه
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اجتماعی در جامعه است. مددکاري اجتمـاعی  هاي  روانی و پیشگیري، کاهش و کنترل آسیب
گیـرد و   مـی  گاهی به عنوان هدف و گاهی نیز به عنوان وسیله و ابزار کار مورد استفاده قرار

  رد.گی می دستخوش تغییر قرارها  و سازمانها  تعریف عملیاتی آن بسته به نوع فعالیت سمن
در حال حاضر بزرگترین سازمان مرجع مددکاري اجتماعی در کشـور انجمـن مـددکاران    

فعالیت رسمی و قانونی خود را شروع کـرده و از سـال    1371اجتماعی ایران است که از سال 
به عضویت فدراسیون جهانی مددکاري اجتماعی درآمده است و طی سالیان بعنوان تنهـا   1391

زه مددکاري اجتماعی به فعالیت خود ادامه داده است و هم اکنون سازمان تخصصی رسمی حو
کشور و به عضویت درآوردن مـددکاران  هاي  نیز ضمن برقراري شعب استانی در اکثر استان

و هـا   مختلف به صورتی پویا به فعالیـت خـود ادامـه داده و گاهـا در قانونگـذاري     هاي  حوزه
فعال ایفا کرده است. علی رغم فعالیت گسترده سطوح باالي مدیریتی کشور نقش هاي  فعالیت

این انجمن، به دالیلی از جمله، گستردگی حوزه فعالیت، فیلدهاي مختلف کاري، عـدم وجـود   
قانونی و فکـري از فعالیـت هـا، تعـاریف     هاي  مرجع جامع آموزش تخصصی، عدم پشتیبانی

نسته است آن چنان که شایسته این و ...، این انجمن نتواها  متفاوت عملیاتی بنابر اقتضاي سازمان
حرفه مهم و اساسی در حوزه علوم نظري و همچنین حوزه توانبخشی کشور است حق مطلب را 

  ادا کرده و پاسخگوي نیازهاي سازمانی این حرفه باشد.
نیز از طرف افراد و اي  هپراکنده و گاها سازمان یافتهاي  انجمن فعالیتهاي  در کنار فعالیت

 3توان به برگزاري  می مختلف جهت پویایی مددکاري اجتماعی صورت گرفته کههاي  سازمان
گسترده هاي  با موضوعات مختلف و در سطوح ملی و بین المللی، فعالیتاي  هدوره کارزار رسان

بسیار با ارزش تخصصی و ... اشاره کرد هاي  مجازي و اطالع رسانی توسط مددکاران و خروجی
هم اکنون وضعیت پیوستگی و تعامل بین مددکاران در وضعیت ها  لیتکه با توجه به همین فعا

  شود.  می نسبتا مناسبی رصد
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  تبیین ضرورت تصویب سازمان
متاسفانه یکی از آسیبهاي موثر بر این حرفه و رشته، نبود مرجع اساسی جهت ایجـاد وحـدت   

بر این افراد شده  صنفیهاي  مختلف که باعث ضرر و زیانهاي  رویه بین مددکاران در سازمان
هـا   متفاوت از قوانین و دستورالعملهاي  وارد باعث موازي کاري و برداشتاست و در برخی م

هاي  مختلف شده است که همین امور باعث تحمیل هزینههاي  و سمنها  توسط افراد و سازمان
  سنکین مالی و انسانی در این حرفه شده است.
 ازمان نظام مددکاري اجتماعی را در کشـور توجیـه  موارد مذکور به راحتی ضرورت تصویب س

بـا ایـن رشـته    اي  هو نهادهایی که به گونها  کنند و کلیه افراد شاغل در این حوزه و نیز سازمان می
پراکنده افـراد، اسـتفاده   هاي  کنند. تجمیع فعالیت می پیوند خورده اند به خوبی این خالء را احساس

در فیلدهاي مختلف مـددکاري اجتمـاعی و امـوري از ایـن     از تجارب و تخصص مددکاران شاغل 
  قوي براي تشکیل این سازمان باشند.اي  هبسیار عظیم و پشتواناي  هتواند سرمای می قبیل

 توان مورد بحث قرار داد. از یک جنبه می ضرورت تشکیل مددکاري اجتماعی را از دو جنبه
ماعی را در ارتباط با مددکاران و از جهتی توان منافع و پیامدهاي تشکیل نظام مددکاري اجت می

  دیگر در ارتباط به مراجعان و جامعه هدف مورد بررسی قرار داد.
توان به چند سرفصل مورد بررسی قرار  می منافع و پیامدهاي قابل حصول براي مددکاران را

  داد.
 و نهادهاي مختلفها  وحدت رویه مددکاران اجتماعی شاغل در سازمان •
متناسـب بـا فیلـدهاي    هاي  و دستورالعملها  مه ریزي و تصویب آیین نامهامکان برنا •

 مختلف کاري مددکاران
 مختلفهاي  مددکاران در سازماناي  هامکان پیگیري امور صنفی و حرف •
هـاي   مختلـف درگیـر در پروسـه   هاي  و سازمانها  تجمیع آراء صاحب نظران حوزه •

 اجتماعیهاي  پیشگیري و کنترل آسیب
یب قوانین رسمی و الزم االجرا از طریق مجلس شوراي اسالمی و نهادهاي امکان تصو •

 قانون گذار
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 مدیریت صحیح منابع مالی و انسانی سازمان ها •
 مرتبطهاي  پیگیري امورات آموزشی دانشجویان مددکاري اجتماعی و رشته •
 و نهادهاي دولتی و غیر دولتیها  پیگیري امورات استخدامی سازمان •
 مددکارانهاي  فعالیتازي س امکان تخصصی •
 وجود سازمان پاسخگو در زمینه حرفه و صنف مددکاري اجتماعی •
هاي  امکان دسترسی به امارهاي دقیق مرتبط و برنامه ریزي صحیح با مشارکت سازمان •

 مختلف
 مسئول و ...هاي  و امکان مطالبه گري از سازمانها  مدیریت تعامل بین سازمان •

  توان به مواردي از این قبیل اشاره کرد: می رد مراجعانو اما در مو
 ارائه دهنده خدماتهاي  امکان ارائه خدمات یکسان در سازمان •
هـاي   و مشکالت در سازمانها  امکان دریافت خدمات تخصصی مرتبط با نوع آسیب •

 مشخص
 امکان مطالبه گري صحیح و سازماندهی شده مراجعان از سازمان ها •
و جلوگیري از سردرگمی مراجعان در انتخـاب  ها  جلوگیري از موازي کاري سازمان •

 سازمان خدمات دهنده
 دسترسی آسان و سریع تر به خدمات مددکاري اجتماعی •
اجتماعی و امکان شناسایی مناطق آسیب خیز و هاي  کنترل سریع و مطمئن تر آسیب •

 برنامه ریزي بهتر
مهندسی سـاختمان در سـال   توان به تشکیل سازمان نظام  می از تجربیات موفق در این زمینه

و در یکی از نزدیکتـرین   1٣٨١نظام پرستاري در سال ,1٣٣۵، نظام پزشکی در سال 1٣٧۴
به مددکاري اجتماعی تشکیل سازمان نظام روانشناسـی و مشـاوره در سـال    ها  و رشتهها  حرفه
  ، اشاره کرد.1382

اثبات ضرورت وجود نظام در پایان در قالب مدل پیشنهادي زیر، با توجه به موارد مذکور و 
  دهیم. مددکاري اجتماعی در کشور، تشکیل این سازمان را به طور خالصه نشان می
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    مطالبه گري سازمان ها    مطالبه گري مددکاران
مطالبه گري اساتید، 
هاي  دانشجویان و سازمان

  اموزشی
              
      مجلس شوراي اسالمی    
              

متخصصان 
امور 
  اجتماعی

  
هاي  نکمیسیو

اجتماعی 
  مجلس

  

وزارت 
کار، رفاه و 

تامین 
  اجتماعی

  
انجمن 

مددکاران 
اجتماعی 
  ایران

              

پیگیري توسط مددکاران، سازمان ها، اساتید، دانشجویان و متخصصان   
    مددکاري اجتماعی

              
      تصویب نظام مددکاري اجتماعی    
              
هاي  زمینهسازي  آماده

  تهیه اساسنامه    کردن اهدافعملیاتی     اجرایی

              
  به همکاريها  الزام سازمان- 
  مطالبه گري از سازمان ها- 

  تعیین مکان- 
برگزاري جلسات مجمع - 

  عمومی
  پیگیري مصوبات- 

  

  جمع آوري اطالعات- 
و آیین نامه ها  تصویب دستورالعمل- 

  ها
شناسایی نخبگان و متخصصان امور - 

  متصدي
  اجراي دستورالعمل ها- 

  یین اختیاراتتع- 

  

  تعیین ارکان- 
  تعیین مسئولین- 
  تعیین منابع مالی- 

  تعیین وظایف- 
  زیر ساختهاسازي  آماده- 

   

  محمد چیري
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  )کارشناس خدمات اجتماعی کمیته امداد امام خمینی (ره





 

 
 ضرورت یا عدم ضرورت تصویب سازمان نظام مددکاري اجتماعی ایران

 
  

براي مددکاران اجتماعی در ایـران، سـخنی تـازه     سخن از تشکیل نظام مددکاري اجتماعی
امروز و دیروز باشد، شرح ماوقع بدین گونه است کـه در سـال   هاي  نیست که حاصل دغدغه

از اساتید و دغدغه مندان اي  هطرحی مبنی بر تشکیل نظام مددکاري اجتماعی از سوي عد 1390
 :آن طرح بدین گونه استاین حرفه تقدیم مجلس شوراي اسالمی شد که مشروح و خالصه 

سازمان نظام مددکاري اجتماعی که یک سازمان غیردولتی است به شرح مواد ایـن   -1مـاده 
 .شود می قوانین ایجاد

داخل و خارج از کشـور در  هاي  کلیه افراد با مدرك کارشناسی و باالتر از دانشگاه -2ماده
 با گرایش خدمات اجتمـاعی  خدمات اجتماعی، مددکاري اجتماعی و علوم اجتماعیهاي  رشته
 .توانند به عضویت در نظام مددکاري اجتماعی درآیند می

ارکان نظام مددکاري اجتماعی عبارتند از مجمع عمومی، شـوراي مرکـزي هیـات     -3ماده
و تخصصی مددکاران اجتماعی، هیات رسـیدگی بـه تخلفـات    اي  هرسیدگی به صالحیت حرف
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 (یات نظارت (بازرسانمددکاران اجتماعی، هاي  هصنفی و حرف

نحوه تشکیل جلسات عادي و فوق العاده مجمع و ضوابط مربوط به آن توسط آیـین   -4ماده
 .خواهد بود که به تصویب شوراي مرکزي خواهد رسیداي  هنام

اعضاء شوراي مرکزي متشکل خواهد بود از هفت نفر از مددکاران اجتمـاعی کـه    -5مـاده 
عالوه نماینده وزیر علوم و تحقیقات و فناوري، نماینده وزیـر  شود به  می ازمیان اعضاء انتخاب

بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، نماینده سازمان بهزیستی کشور به عنوان سازمان رسمی و 
 اصلی خدمات مددکاري اجتماعی و یک نفر نماینده وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی

عه از محل حق عضویتی که همه ساله اعضا منابع مالی و بودجه سازمان واحدهاي تاب -6ماده
دولـت و  هـاي   نمایند و هم چنین کمک می نظام مددکاري اجتماعی به همین عنوان پرداخت

مردمی و درآمد حاصل از خدمات هاي  ذیربط داخلی و خارجی، موقوفات و کمکهاي  دستگاه
 .شود می آموزشی و پژوهشی تامین

نظام مـددکاري اجتمـاعی نظـارت دارد،    هاي  الیتسازمان رسمی و اصلی که بر فع -7مـاده 
 .باشد می سازمان بهزیستی کشور

حاصل بررسی این طرح در کمیسیون بهداشت و درمان که در گزارشی به مجلس شـوراي  
 :اسالمی تقدیم شده است به این شرح است

طرح تأسیس سازمان نظام مددکاري اجتماعی جمهوري اسالمی ایران که به این کمیسـیون  
پس از بحث و تبادل نظر بـه   27/10/1390ارجاع گردیده است در جلسه مورخ روز سه شنبه 

 :اتفاق آرا رد شد که دالیل رد آن بدین صورت است

مردم نهاد (غیردولتی) هاي  با توجه به تصویب طرح ناظر بر تأسیس و فعالیت سازمان •
هاي  نیاز کلیه سازمانتواند پاسخگوي  می در این کمیسیون به لحاظ جامعیتی که دارد

 .نظام صنفی نظیر سازمان نظام مددکاري اجتماعی باشد

 عضویت نمایندگان چهار دستگاه دولتی در یک سازمان غیردولتی توجیهی ندارد •

دالیل ارائه شده توسط مجلس که منجر به رد طرح فوق در مجلس شوراي اسـالمی توسـط   
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د ذکر شده در باال هستند. البته دالیلـی نظیـر   نمایندگان شد نیز در دوبخش عمده، عینا دو مور
عدم ارائه اساسنامه مشخص نظام نیز یکی دیگر از دالیل مورد توجه مجلس شوراي اسالمی بود 
که عالوه بر این دالیل که نشان دهنده عدم بررسی عمیق توسط ارائه دهندگان طرح و اقدامی 

تقدیم مجلس شد  1390طرح که در سال  نسبتا عجوالنه بوده است، سواالت دیگري نیز در این
مورد توجه است و اگر قرار باشد این طرح مجددا تقدیم مجلس شود بهتر است در ابتدا پـیش  
نویس آن جهت مشورت در اختیار مددکاران اجتماعی قرار داده شده و با بررسی سنجیده تر و 

و ها  ود در راستاي رفع تبعیضاعمال تغییراتی این امر عملی شود. زیرا مددکاران اجتماعی که خ
مدنی اي  هبه سمت جامع   موثري در حرکت جامعههاي  کنند و اهرم می برقراري عدالت فعالیت

توانند با تک روي  می دهند چگونه می هستند و همواره ارتقا مشارکت را سرلوحه کار خود قرار
اجتماعی هسـتند، بـه   و به دور از پرسشگري از جامعه هدف خود که این بار خود مددکاران 

 نتیجه مطلوب برسند؟

در این طرح پیش بینی شده است هرکس به صرف اینکـه فـارغ    2به طور مثال طبق ماده 
تواند به عضویت نظام مددکاري اجتماعی دربیاید و  می التحصیل دوره کارشناسی و باالتر باشد

وزش و تربیت مـددکاران  به فعالیت بپردازد. با توجه به کاستی هایی که درحال حاضر در آم
توان فرض نمود یک نفـر فـارغ التحصـیل از علـوم      می اجتماعی در ایران وجود دارد چگونه

اجتماعی و مددکاري اجتماعی بالفاصله بتواند به عضویت در یک نظام صنفی دربیاید و چگونه 
 دیگري در پذیرش مددکاران اجتماعی فارغ التحصیل جهت عضـویت در هاي  به وجود مالك

 .نشده استاي  هنظام اشار

که درحال حاضر در سازمان مدیریت و برنامه ریزي مبنی بر اي  ههم چنین با توجه به مصوب
شغلی وجود دارد و در آن، پست و جایگاه مددکاري اجتمـاعی طبـق   هاي  شرایط احراز پست

سی تربیتی و مددکاري اجتماعی، خدمات اجتماعی، روانشناهاي  قانون، به فارغ التحصیالن رشته
علمی کاربردي، اجازه اشتغال در پست مددکاري هاي  جدیدالتاسیس در موسسههاي  سایر رشته

در این طرح بدون تغییر باقی بماند، تکلیف احراز پسـت   2اجتماعی داده شده است، اگر ماده 
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غیرمرتبط چه خواهد بود؟ هم چنین اگر طبق این ماده، هـرکس بـه   هاي  توسط افراد در رشته
صرف فارغ التحصیلی در مقطع کارشناسی مددکاري اجتماعی، مددکار اجتماعی نامیده شـود،  

اي  هتکلیف فارغ التحصیالن موسسات علمی کاربردي چه خواهد بود که به دور از ضوابط حرف
 مددکاري اجتماعی باعنوان مددکار اجتماعی درحال فعالیت هستند؟

ر طول سال گذشته، به بررسی و نظرسنجی از حدود از همکاران، داي  هاینجانب به همراه عد
مددکار اجتماعی در کل کشور پرداختیم و حاصل این بررسـی تقسـیم بنـدي مطالبـات      400

 مددکاران اجتماعی در چند محور عمده بود که مشروح آن به اطالع همگـی بـه شـرح ذیـل    
 :رسد می

 :ماعی و مددکاري اجتماعیالتحصیالن رشته خدمات اجت از بین بردن شکاف میان فارغ -1

ها و وجوه مشترك، جایگاه هریک متناسب با رشته تحصیلی خود.  مشخص نمودن تفاوت-
زیرا این امر، درحال حاضر، به شدت بر پیکره حرفه مددکاري اجتماعی در کشور عزیزمـان  

 .زیادي را وارد کرده استهاي  ایران، آسیب

برداري مراکز غیر دولتی تحـت   وانه بهرهتصویب ممنوعیت صدور موافقت اصولی و پر -2
اجتماعی بنـام اشـخاص   هاي  مددکاري اجتماعی و مراکز اورژانس آسیبهاي  عنوان کلینیک

حقیقی فاقد تحصیالت مددکاري اجتماعی و نیز اشخاص حقوقی با مدیریت افراد غیر مددکار 
فـی مـددکاران   اجتماعی توسط سازمان بهزیستی کشور و از طرفی تعیین ضـرب االجـل معر  

 .فعلی براي ادامه فعالیت بصورت قانونیهاي  اجتماعی واجد صالحیت توسط کلینیک

پیگیري و برخورد قانونی با آن دسته از افرادي که فاقـد مـدرك تحصـیلی مـددکاري      -3
دولتی نظیر سازمان هاي  اجتماعی، یا حتی تحصیالت دانشگاهی در این حرفه بوده و در سازمان

مارستان ها، در بخش غیردولتی نظیر موسسات خیریه، در نهادها نظیر کمیته امداد بهزیستی و بی
و اقدامات تامینی و تربیتـی  ها  امام خمینی (ره) و حتی در بدنه نیروي انتظامی و سازمان زندان

پردازنـد کـه در    می خوانده و به انجام کارهایی” مددکار اجتماعی” مددکار اجتماعی، خود را 
دانش و مهارت یک مددکار اجتماعی است. هم چنین تشکیل بانک اطالعاتی  حیطه تخصص،
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از فارغ التحصیالن دانشگاهی مددکاري اجتمـاعی و ایجـاد ارتبـاطی مـوثر بـا موسسـات و       
و هـا   اي هدرخواست کننده مددکاران اجتماعی به منطور جلوگیري از ورود غیرحرفهاي  ارگان

سازمانی کـه در آن در سـمت مـددکاري    هاي  پست هم چنین بررسی و اصالح شرایط احراز
 .غیرمرتبط گنجانده شده اندهاي  اجتماعی، افراد با رشته

ممنوعیت بکارگیري افراد فاقد تحصیالت دانشگاهی در رشته مـددکاري اجتمـاعی در    -4
هـاي   غیردولتی در پست و ردیـف هاي  دولتی نظیر سازمان بهزیستی و نیز سازمانهاي  سازمان
دولتی هاي  می مددکار اجتماعی و نیز همین امر در قراردادهاي کار مشخص در سازماناستخدا

با تاکید بر سازمان بهزیستی کشور و ادارات کل بهزیستی استان ها. هم چنین پیگیري مصوبه 
سازمانی به افراد غیرمرتبط بـا  هاي  سازمان مدیریت و برنامه ریزي کشور مبنی بر احراز پست

 اجتماعیرشته مددکاري 

و رشـته هـایی را بـاعنوان    هـا   برخورد جدي با موسساتی که درحال حاضـر، گـرایش   -5
مددکاري اجتماعی، بدون رعایت ضوابط آموزشی مربوط به این رشته (ضوابطی نظیـر تعـداد   

و منابع و اساتید متبحر و مجرب متناسب با این حرفه ها  واحدهاي مشخص کارورزي، سرفصل
) دایر کرده اند و دریافت پاسخ صریح و شفاف از وزیر علوم دربـاره  …آن و هاي  و گرایش

که در پی اعتراض به این امر از جانب رییس انجمن علمی مددکاري اجتمـاعی ایـران   اي  هنام
خدمت ایشان ارسال گردیده است و هم چنـین پیگیـري تصـویب قـانون ممنوعیـت ایجـاد       

 .سی ارشد در مجلس شوراي اسالمیناکارامد در مقاطع کمتر از کارشناهاي  گرایش

 :توضیحات

تخصصی بعد از هاي  با توجه به اینکه درحال حاضر مددکاري اجتماعی در ایران، داراي گرایش
رسد بهترین راه حل، اقدام براي ایجاد گرایش تخصصی براي  می مقطع کارشناسی نیست، بنظر

باشـد. در غیـر    مـی  عالقمندان این رشته از مقطع کارشناسی ارشد و سپس ادامه تحصیل براي
توانند ضربه سهمگین تري بر مسائل موجود باشند. بـه طـور    می دیگرهاي  اینصورت، راه حل

مثال، اجازه تحصیل به پرشکان عمومی، در مقطع دکتري مددکاري اجتماعی، بعنوان تخصص 
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خصصـی  سالمت، زمانی توجیه پذیر است که چنین گرایشی در مقطع دکتراي تهاي  در حیطه
مددکاري اجتماعی، موجود باشد در غیر اینصورت، تضییع حقوق فارغ التحصـیالن مـددکاري   

 .اجتماعی و اشغال شدن جایگاه آنان براي ادامه تحصیل است

هـاي   پیگیري و اقدام جهت توسعه پذیرش دانشجوي مـددکاري اجتمـاعی در دانشـگاه    -6
نشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی و دانشگاه دولتی معتبر (عالوه بر دو قطب اصلی این رشته: دا

 عالمه طباطبایی) از طریق کنکور سراسري در شهرهاي بزرگ کشور

ابطال مدارك صادره نامتناسب با رشته تحصیلی مصوب توسط دانشگاه پیام نور و صدور  -7
 .التحصیالن محترم آن دانشگاه گواهی تحصیلی اصالح شده براي ممانعت از تضییع حقوق فارغ

مددکاري اجتماعی، براي افرادي کـه از  ي  هرسیدگی به نحوه تحصیالت تکمیلی در رشت -8
 .دیگر فارغ التحصیل شده اندهاي  رشته

 (k پیگیري مطالبات و حقوق مددکاران اجتماعی براساس ضرایب قانونی ( مانند ضریب -9

ترین انجمن صـنفی  و تعریف جایگاه حرفه مددکاري اجتماعی در سازمان نظام پزشکی، بزرگ
 کشور

 :مالی دولتی از مددکاران اجتماعی شاغل در بخش خصوصیهاي  حمایت -10

 یارانه دولتی *

 براي مراجعاناي  هپوشش بیم *

مرتبط هاي  فعالیتي  هپیمان کاري در خصوص کلیهاي  پیگیري ممنوعیت عقد قرارداد -11
با اشخاص حقیقی  …مات اجتماعی وخدهاي  عمل مددکاري اجتماعی نظیر پایگاههاي  با حوزه

غیر مددکار اجتماعی و اشخاص حقوقی فاقد مسئول فنی مددکار اجتماعی یا تحصیالت تکمیلی 
 معتبر داخلی و خارجیهاي  در همان رشته از دانشگاه

فیلـدها و  ي  هکاري استاندارد شده براي مددکاري اجتماعی در همهاي  تدوین پروتکل  -12
هـاي   متخصص در فیلدهاي مددکاري اجتماعی سازمانهاي  عیین سرپرستهم چنین تربیت و ت
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 به اجراها  دولتی و غیردولتی و اجبار سازمان

مددکاري اجتماعی، جزو ي  هنشست با نمایندگان مردم براي تقدیم طرح احتساب حرف -13
مشاغل سخت و زیان آور و هم چنین بازنشستگی پیش از موعد، در مجلس شـوراي اسـالمی،   
چرا که به لحاظ نوع و ماهیت کار، فرسودگی شـغلی ناشـی از فشـارهاي جسـمی، روانـی و      

جسـمی،  هـاي   آسیب دیده یا در معرض آسـیب هاي  اجتماعی حاصل از کار با افراد و گروه
روانی و اجتماعی، نظیر بیماران روانی مزمن، معلولین جسمی حرکتـی بسیارشـدید و ایزولـه،    

قابل درمان و اتیسم، زنان آسیب دیده اجتماعی، افراد آسیب دیده از بیماران مبتال به صرع غیر
و ها  آسیب …سوءمصرف مواد، کودکان بی سرپرست، کودکان کار، عقب ماندگان ذهنی و

اقسام سختی کار است. این  ترین مخاطرات جدي براي مددکاران اجتماعی دارد و قطعا از واضح
 نه را براي کارکنان محترم دولت خواهد داشتبند به تبع خود، افزایش حق شغل و کارا

پرمخاطره نظیر مراکز هاي  مددکاران اجتماعی در محیطاي  هتأمین امنیت و قدرت حرف -14
قـانونی نظیـر   هاي  از طریق ارائه قدرت …اجتماعی و هاي  بیماران روانی مزمن، مراکز آسیب

 .ضابطیت قضایی اجتماعی به مددکاران اجتماعی

ه اگر قرار باشد سازمانی تحت عنوان مددکاري اجتماعی شکل بگیرد، بایـد  بدیهی است ک
داراي قوانین و ضوابطی باشد که بتواند به صورت جدي، پاسخگوي مطالبـات فـوق از سـوي    
مددکاران اجتماعی باشد. در غیر این صورت ضرورتی براي تشکیل این نظام وجـود نخواهـد   

عی داراي دو انجمن علمی در دانشگاه علوم بهزیستی داشت. زیرا درحال حاضر مددکاري اجتما
موجود در هاي  و توانبخشی و هم چنین انجمن ملی مددکاران اجتماعی است که طبق اساسنامه

مطالبه ذکر شده در این یادداشت، برعهده آنان است و اگر تاکنون 14این دو انجمن، پیگیري 
شکیل نظام مددکاري اجتماعی توسط همین نتایجی در راستاي این مطالبات حاصل نشده است، ت
مددکاران اجتماعی باشد و ایـن افـراد   اي  هافراد باید داراي توجیه محکم تري براي جامعه حرف

 موظف به ارائه گزارش براي جامعه مددکاري اجتماعی هستند. زیرا در صورتیکه آنـان فکـر  
ین مطالبات برطرف کند، نیازمنـد  تواند موانع آنان را براي پیگیري ا می کنند تشکیل نظام، می
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مشارکت و حمایت مددکاران اجتماعی دارند و مشارکت مددکاران اجتماعی فقط بـا مجـاب   
کردن آنان و ارائه دالیل قابل قبول براي آنان میسر خواهد بود. در غیراینصورت تشکیل ایـن  

ـ  اي  هنظام تنها گر اعی کنـونی در  دیگر بر کالف سردرگم و نابسامان اوضاع مـددکاري اجتم
ایران خواهد افزود. بنابراین در ابتدا باید مشخص شود در این راه چه کسانی قرار است خود را 

و صنفی این حرفه حساس، معرفی کنند و متن پیش نویس طرح اي  هبه عنوان نمایندگان حرف
 .بود و نظر ذینفعان (مددکاران اجتماعی متخصص) نسبت به این امر چیست   چه خواهد

  بره صادقیصا
 کارشناس ارشد مددکاري اجتماعی



 

  

تصویب سازمان نظام  |مددکاران اجتماعی در خط مقدم آسیبها 
 مددکاري اجتماعی

  
  

ضرورت داشتن سازمان نظام مددکاران اجتماعی ایران اگر بیشـتر از پرسـتاران، روانشناسـان    
ي بیشتر از نیم قرن است نباشد کمتر هم نیست، چرا که این حرفه مهم و کاربرد …مهندسان و 

که در سازمانها و نهادهاي مختلفی همچون بهزیستی، کمیته امداد امام خمینی (ره)، بنیاد شهید 
فعالیت داشـته و بیشـترین ارتبـاط     …انقالب اسالمی، سازمان زندانها، بانکها، شرکت نفت و 

ائل مرتبط با حوزه را با گروههاي هدف دارند. لذا با توجه به گسترش مساي  هتخصصی و حرف
هـاي   مددکاري اجتماعی و گسترش مراکز ارائه کننده خدمات مددکاري اجتماعی در بخـش 

دولتی و غیر دولتی، در قالب موسسات و کلینکهاي تخصصی مددکاري اجتماعی و همچنـین  
فعالیت در حوزهاي مهمی همچون اعتیاد، طالق، کودکان، سالمندان، سالمت اجتماعی و سایر 

و مسائل اجتماعی، نیازمند سازمان نظام قانونمند براي حمایت، پشتیبانی، سیاست گذاري،  آسیبها
 .باشد می برنامه ریزي و هماهنگی

مددکاران اجتماعی در خط مقدم آسیبها، مسائل و مشکالت اجتماعی قرار دارند و بیشترین 
تواند  می داشتن سازمان نظام باشند و قطعاً می استرس کاري و مواجه با بحرانهاي اجتماعی را دارا

 .در ارتقاء جایگاه و اثر بخشی این حرفه در کشور موثر واقع گردد

علی رغم همه تالشهاي شکل گرفته از طرف مددکاران اجتمـاعی، در قالـب تشـکل هـا،     
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و موارد دیگر، حرفه مددکاري اجتماعی بـه شـکل نظـام منـد و سـاختار یافتـه در       ها  انجمن
مربوطه نقـش و حضـور مشخصـی ندارنـد و     هاي  ه ریزي و اجرا، در حوزسیاستگذاري، برنام
نقش کلیدي و تأثیر گذاري که در سازمانها و نهادهاي حمایتی، امـدادي و     متأسفانه علی رغم

 بیـان شـده  هـاي   اجتماعی دارند، فاقد سازمان نظامی حمایتگر و پشتیبان همچون سایر حرفـه 
 .باشند می

 را ذیل موارد تواند می بود خواهد دولتی غیر تشکلی که تماعیاج مددکاران نظام سازمان
 دهد: پوشش
تالش براي حفظ حقوق مددکاران اجتماعی و گروههاي هـدف در قبـال خـدمات مـددکاري      –

 در سازمانها و مراکز مربوطه   اجتماعی
 کوشش در جهت برقراري، حفظ و حمایت از حقوق مادي، معنوي و صنفی مددکاران اجتماعی –
تالش به منظور ارتقاء سطح دانش، مهارت و آموزشهاي تکمیلی و هماهنگی با مراکز آکادمیک  –

 و در این خصوص
آشنا ساختن جامعه و عموم مردم نسبت به وظـایف و نـوع خـدمات مـددکاران اجتمـاعی در       –

 مختلفهاي  زمینه
ـ    – ه مـددکاري  تالش در جهت اجراي اصول اخالقی و چارچوبهاي علمـی و اکادمیـک در حرف

 اجتماعی در کار با گروههاي هدف
فعـال در حـوزه مـددکاري     …ها و مؤسسات و نهادهاي حمایتی، امدادي و  همکاري با سازمان –

 .اجتماعی
تعیین ضوابط براي صدور و تمدید مجوزهاي فعالیت مددکاران اجتماعی و همکاري با سازمانها و  –

 مراکز مربوطه در این خصوص

جه به اینکه در سالهاي گذشته، دلسوزان و متخصصین ایـن حـوزه تشـکیل    امید است با تو
سازمان نظام مددکاران اجتماعی ایران را به شکل جدي و حتی تا صحن مجلس هم پیش بـرده  
اند این بار با حمایت و پشتیبانی همه سازمانها، دانشگاها و از همه مهمتر پیگیري خود جامعـه  

باشد مراحل قانونی خود را  می به حق آنهاهاي  م که از مطالبهمددکاري اجتماعی کشور، این مه
 .طی کند و در مجلس شوراي اسالمی تصویب شود
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  آزاد دارابی
دکتري مددکاري اجتماعی





 

 
بسترسازي الزم جهت تصویب سازمان نظام مددکاري اجتماعی 

  چگونه باشد؟

 
  

معرف و بیـانگر قـدرت تـأثیر    پیکره و استخوان بندي هر پدیده یا شی ء یا سیستم و نظامی 
گذاري آن بر محیط اطراف خویش است. آنجایی که موتور یک ماشـین در بدنـه قـرص و    

شود، زمانی که ضربآهنگ ریتمیک و کوبشی قلب در درون قفسه  می محکم و زیبایی جا داده
 شکیل بر سـتونهاي آهنـی  اي  هخود ادامه میدهد، آن زمانی که خانهاي  سینه محکمی، به تپش

گردد و زمانی که یک تفکر و اندیشه، یک هنر و خالقیت در نظامی مدون و  می استوار، پابرجا
گردد، همه و همه عاملی است بـراي پذیرفتـه    می چارچوبی تعریف شده و شناخته شده عرضه

 .شدن و شناخته شدن آن پدیده در واقعیت اجتماعی جامعه

د یا یک مجموعه یا یک حرکت اجتماعی و در واقع و به زبان دیگر نداشتن هویت یک فر
 .قطعاً مسیر حرکت آن مجموعه را منحرف کرده و در جامعه به گمنامی از بین خواهد رفت

بود براي بیان ضـرورت تصـویب نظـام مـددکاري     اي  هآنچه تا بدینجا رفت در واقع مقدم
کاري اجتماعی جامعه مدداي  هاجتماعی کشور. چرا که همه زحمات، خالقیتها و حرکتهاي حرف

کشور تا زمانیکه در قالب یک نظام رسمی شکل نگیرد، بی نتیجه خواهد بود و نادیده گرفتـه  
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 !!خواهد شد، چیزي که سالهاست شاهد آنیم

اما نکته اصلی بحث من پرداختن به این ضرورت نیست، چرا که همگی بر این باید آگاهیم. 
ه براي تصویب این نظام باید آماده و بنـوعی  است کاي  هخواهم بگویم بستر و پشتوان می آنچه

 .سرمایه گذاري کنیم. یک سرمایه گذاري اجتماعی

پرداختن به این امر در سطحی باالتر اگر وظیفه مدیران و بزرگان حرفه است، اما در سـطح  
است تـا  اي  همیانی مستلزم ورود و حمایت همه مددکاران اجتماعی کشور با هر افکار و اندیش

دایی بلند براي شنیده شدن این نیاز در جامعه و مجلس برکشیده شود و دوم از مصـادره  اوالً ص
پیشاپیش آن توسط فرد، گروه یا نهادي پیشگیري شود چرا که پشتوانه آنرا انسجام اجتمـاعی  
قرار دادیم با مشارکت حداکثري. همه در شکل گیري آن و در حرکت و فعالیت آن نقـش  

 .کامال دمکراتیکخواهند داشت با فضایی 

دوستان و همکاران کمک به تصویب نظام مددکاري اجتماعی کشور نیاز حرفـه اسـت و   
 .کوتاهی در آن همه مان را دچار آسیب خواهد نمود

 : کنم می پیشنهاد

 .از هر فرصتی براي اجرایی شدن این مصوبه حمایت و استفاده کنیم – 

 .مکانش را داریم بنگاریمکه ااي  همقاالتی در این خصوص در هر رسان  –

 .کمپین ضرورت تصویب نظام تشکیل و به دست مجلسیان برسانیم  –

 .و از هر ابزار قانونی براي محقق شدن این هدف استفاده کنیم  –

 .طلبد می و فراموش نکنیم که این باید، همت همگان را

  احمد جبارزاده
 مددکار اجتماعی



 

 
از فرمانفرماییان تا سازمان  مددکاري اجتماعی ایران در یک نگاه؛
 نظام

  
  

مددکاري اجتماعی به لحاظ ساختاري و کـارکردي  ي  هاگر نگاهی اجمالی به شروع کار حرف
مختلف مخصوصاً از لحاظ هرم قدرت سیاسی مورد بررسـی قـرار   هاي  بیندازیم و آنرا از جنبه

ی در ایران ناشناخته بوده و مددکاري اجتماعي  هبدهیم، متوجه خواهیم شد با توجه به اینکه حرف
توسط سرکار خانم سـتاره فرمانفرماییـان،    1337با تأسیس دانشکده خدمات اجتماعی در سال 

ایشان و شخصیت کاریزماتیکی ي  هفارغ التحصیالن این دانشکده با پشتوانه و حمایت همه جانب
 .که داشتند به فیلدهاي مختلف معرفی و مشغول به کار میشدند

 در سزایی به نقش که فرمانفرماییان خانم خانوادگی بیوگرافی که است ضروري نکته این
 گردد: بازگو داشته اجتماعی مددکاري ي هحرف پیشرفت

قاجار و دربار هاي  ایشان فرزند عبدالحسین میرزا فرمانفرما که از فرزندان و نوادگان شاهزاده
دولتی در زمان ناصـرالدین شـاه    مختلفهاي  قاجار بود و بسیار شخصیت با نفوذ و در منصب

بوده و یکی از همسران وي دختر چهارم مظفرالدین شاه (فاطمه خانم عزت الدولـه) بودنـد و   
مختلف دولتی مشغول بکار بودند و یکی از پسران او بنام فیـروز  هاي  فرزندان پسر او در پست

توضیح متوجه خواهیم شد  پهلوي اول بود. با ایني  همیرزا نصرت الدوله نماینده مجلس در دور



  الع رسا� مددکاران اجتماعی ایرانمقاالت انتشار یافته در پایگاه اطمجموعه یادداشتها و  � 224
 

که خانم ستاره فرمانفرماییان چگونه از روابطی که با صاحب منصبان، رجـل سیاسـی و افـراد    
مددکاري اجتماعی ي  هدربار شاه داشت از آن براي پیشبرد اهدافش که همان جا انداختن حرف

سـترش آن بـه   خدمات اجتماعی و با گي  هبود به نحو احسن استفاده نمود و با ساخت دانشکد
کاري براي فـارغ التحصـالن و   ي  هو ایجاد زمین 1345لیسانس و فوق لیسانس در سال ي  هدور

ي  هبسیار در سطح کشور زمیناي  ههمچنین کارهاي مددکاري اجتماعی فردي، گروهی و جامع
ایجاد شغل را براي فارغ التحصیالن مهیا نمود، از طریق روابط ملوك الطوایفی مسأله را پـیش  

 بـا  توانسـت  مـی  فرمانفرما خانم سرکار که است این هم آن و دارد وجود که اي هنکت  میبرد و
 حرفه براي را محکمی و اجرایی قوانین مجلس طریق از و داشت مقامات میان در که روابطی
 مسـائل  بتواننـد  قانون ي هپشتوان با اجتماعی مددکاران تا نماید ریزي پایه اجتماعی مددکاري

 انجـام  باشـد  میتوانسـت  عطفی نقطه که حرکت این متأسفانه ولی ببرند پیش را انش اي هحرف
 و دانشـکده  تعطیلـی  مـرز  تا و نشد دیده مددکاري رشته متأسفانه که هم انقالب از بعد و نشد

 که هایی آسیب و جنگ شرایط در جامعه در که شرایطی با ولی رفت، پیش هم رشته حذف
 کـه  زدگانی جنگ و جنگ بازماندگان و شهدا ي هخانواد بتواند که اي هپشتوان نیاز و شد زده

 بوجـود  مسائل این نمایند، حمایت را داشتند دیگر شهرهاي به جنگی مناطق از اجباري کوچ
 بهزیستی علوم و طباطبایی عالمه هاي دانشگاه در مددکاري ي هرشت اجباراً که شد باعث آمده
با گـذر زمـان و پیشـرفت      نمایـد.  گرفتن دانشجو به شروع اسالمی آزاد دانشگاه در بعدها و

جامعه و حضور آسیبهاي نوظهور و ضرورت هر چه بیشتر حضـور مـددکاران اجتمـاعی در    
مختلف محتمل شده است و با این ضرورتها توسعه دانشگاه هـایی کـه تحصـیالت    هاي  حوزه

اي اخیـر بالضـروره نظـام    تکمیلی و دکترا را اجتناب ناپذیر کرده و با توجه به اینکه در ساله
روانشناسی و مشاوره هم به تصویب مجلس شوري اسالمی رسـید، مـددکاران اجتمـاعی هـم     
درصدد ایجاد نظام مددکاري اجتماعی بر آمدند و حتی پیش نویس آنرا به مجلس نهـم ارائـه   

اجتماعی علـی  هاي  نمودند که متأسفانه مورد تصویب قرار نگرفت. با توجه به گسترش آسیب
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ـ ي  هالخصوص آسیبهاي نوظهور، حرف اي  همددکاري اجتماعی بالضروره میبایستی اقدامات حرف
قانونی به انجام برسانند تا به اهداف کالن که همان نظام سالمت اجتماعی اي  هخود را با پشتوان

 .است محقق گردد

ت نگاهی به ولی به نظر میرسد قبل از اینکه به نظام مددکاري اجتماعی بیاندیشیم ضروري اس
 نگـاهی  اجتمـاعی  مددکاران اي هحرف نگاه  بین مددکاران اجتماعی داشته باشیم،اي  هروابط حرف

 بـه  مـا  متأسـفانه  کـه  انسانهاست با برخورد در تبعیض عدم و است شهروندي و بشري حقوق
 دانشـکده  بین دیدگاه تبعیض نداریم، خودمان بین در حتی را دیدگاه این امر، متولیان عنوان
 بزرگـان  متأسفانه و اجتماعی) مددکاري اجتماعی، (خدمات اي هرشت بین دیدگاه تبعیض اي،
 اولـین  اجتمـاعی  مددکاري نظام به رسیدن براي که صورتی در میزنند، دامن آن به رشته این
 کـه  اهداف پیشبرد براي وحدت این پرتو در که است اجتماعی مددکاران بین وحدت مسأله
گردد تا اینکه ما  نمی و این مسأله محقق  کرد. تالش باید است اجتماعی مددکاري نظام همان

داشته باشیم که ایـن مهـم را میتـوان از    اي  هبررسی آسیب شناسانه در روابط بین فردي و حرف
مددکاري اجتماعی کمک گرفت، ابتدا از اصل خودشناسی که ما متوجه اي  هاصول اصلی حرف

 وحـدت کالمـی و نسـبی جهـت رسـیدن بـه اهـدافمان       این امر بشویم که چرا ما به یـک  
 بیشـتر  شـدن  قائـل  فردیـت  اصـل  همچنـین  و پذیرش اصل به خودشناسی، از بعد  رسیم؟ نمی

 به و کنیم دور خودمان از را آمیز تبعیض افکار و روابط این و شویم آن به متکی و بپردازیم
 از گذشـتن  بـا  و اشـیم ب داشته خویش خویشتن به بازگشت یک و آموزي باز و بازنگري یک
 مـورد  در نظـر  وحدت و جمعی کار مهم، این از بعد که روز آن امید به شویم، ما بتوانیم من،
 یافت. خواهد تحقق اجتماعی مددکاري نظام ایجاد

  مرتضی شاه محمد
 مددکار اجتماعی





 

  

سازمان نظام مددکاري اجتماعی؛ اهداف، ویژگیها، فعالیتها و 
 اختیارات

  
 مقدمه
اي خود و تحقـق   تأمین مشارکت هر چه وسیعتر مددکاران اجتماعی در انتظام امور حرفهبراي 

اهداف اجتماعی مندرج در قوانین باالدستی در سطح کشور سازمان نظام مددکاري اجتماعی باید 
تشکیل شود. بدین منظور شکل گیري ارکان نظام در سطوح استانی و شهري نیـز مـورد نیـاز    

 .است

  :تواند باشد می تواند دنبال کند به شرح زیر می ام مددکاري اجتماعیاهدافی که نظ

مددکاران اجتماعی کارشناس ارشد در رأس هرم امور اجتمـاعی از جملـه سـالمت     •
 .قرار گیرند …اجتماعی و هاي  اجتماعی، کاهش آسیب

کارشناسان مرتبط در حوزه اجتماعی در سطوح میانی و بدنه هرم امـور اجتمـاعی در    •
 .ر را تشکیل دهندکشو

اي مولّد ثروت و رفاه که قادر است تا دانش و اطالعات مرتبط بـا   یک اجتماع حرفه •
 .حرفه را براي اعضاي خود به روز نماید

هـا   توسعه سالم فضاهاي زیستی و اجتماعی به کمک وزارت خانه ها، نهادها، سازمان •
تمـاعی و ارتقـاء سـطح    (اعم از دولتی و غیردولتی) با تاکید بر رویکرد سـالمت اج 
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 .سرمایه اجتماعی در کشور توسط سازمان نظام مددکاري اجتماعی مدیریت شود

اي امکان ارتقاء و  با بررسی توان کارشناسان در حوزه اجتماعی در سطح ملی و منطقه •
 .گردد می هاي بین المللی فراهم ایجاد بستري براي رقابت

 :توان به موارد زیر اشاره نمود می اري اجتماعیسازمان نظام مددکهاي  از خصوصیات و ویژگی

سازمان نظام مددکاري اجتماعی دربرگیرنـده تعـامالت و ارتباطـات (رسـمی و یـا       •
 .غیررسمی) میان نهادها به ویژه نهادهاي اجتماعی است

 .سازمان نظام مددکاري اجتماعی دربرگیرنده جریان منابع فکري میان نهادهاست •

نظام مددکاري اجتماعی به منظور ارزیابی و پایش به عنـوان  تجزیه و تحلیل سازمان  •
 اجتماعی در جامعه کمک شایان تـوجهی هاي  منبع کلیدي به منظور افزایش شاخص

 .نماید می

شـود، بـه    مـی  مهمترین فعالیت و اختیارات هیات مدیره که در واقع وظایف سازمان محسوب
 :شرح زیر است

امور اجتماعی از جمله سـالمت اجتمـاعی و    برنامه ریزي در جهت تقویت و توسعه •
 .اجتماعی به شکل روستایی، شهري، استانی و کشوريهاي  کاهش آسیب

برنامه ریزي به منظور رشد و اعتالي حرفه مددکاري اجتماعی و مشاغل مربوط به آن  •
 .در سطوح مختلف حرفه اي

هاي  جاد پایگاههاي اجتماعی از طریق ای ارتقاي دانش و کیفیت کار شاغالن در بخش •
 .علمی و فنی، آموزش و انتشارات

اجتماع محور و مرتبط با حـوزه  هاي  همکاري با مراجع مسوول در امر کنترل پروژه •
 .اجتماعی از طریق اعضاي نظام مددکاري اجتماعی بر حسب درخواست

ها و  نظارت بر حسن انجام خدمات اجتماعی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی در طرح •
 .صالح غیردولتی و تعقیب متخلفان از طریق مراجع قانونی ذيي ها فعالیت

مشارکت در امر ارزشیابی و تعیین صالحیت و ظرفیت اشتغال به کار شاغالن در امور  •
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 .اجتماعی و گرفتن تأییدیه از نظام مددکاري اجتماعی به عنوان مالك استخدامی

با هاي  حمایت از فعالیت اي اعضاء و تشویق و دفاع از حقوق اجتماعی و حیثیت حرفه •
 .هاي ارزشمند اي و تخصصی و معرفی طرح ارزش و برگزاري مسابقات حرفه

تنظیم روابط بین کارشناسان امور اجتمـاعی و کارفرمایـان و جلـوگیري از مداخلـه      •
 .اشخاص فاقد صالحیت در امور اجتماعی

 .ارجاع مناسب کارها به صاحبان صالحیت •

مرتبط در زمینه هاي  تماعی و همکاري با وزارتخانهکمک به ترویج اصول صحیح اج •
و هـا   هاي اجتماعی با استفاده از خدمات اعضاي نظام در اسـتان  کنترل و اجراي طرح

 .شهرها

ارائه خدمات کارشناسی به مراجع قضـایی و قبـول داوري در اختالفـاتی کـه داراي      •
 .ماهیت اجتماعی است

 .وانح و بالیاي طبیعیهمکاري با مراجع استان در هنگام بروز س •

هاي  تهیه و تنظیم مبانی قیمت گذاري خدمات اجتماعی در استان و پیشنهاد به سازمان •
 .متبوع

  سجاد مجیدي پرست





 

 
 ضرورت تشکیل سازمان نظام مددکاري اجتماعی در کشور

  
  

انسان مخلوقی است که در بدو خلق شدنش اولین نهاد اجتماعی شکل گرفت و در ذات بشـر  
بایست  می پویا و سالماي  هی اجتماعی و جمع گرایی وجود دارد. براي دست یابی به جامعزندگ

و اهداف آن ملـت و جامعـه گـردد. در    ها  نهادهاي اجتماعی شکل گرفته و پایه گذار برنامه
دینی و اخالقی و همچنین ملی همیشه به مشورت و همکاري توصیه فراوانی شـده  هاي  آموزه

دنیا نیز به مدیریت گروه محور و سازمان مدار هاي  ر نیز تمام تئوریسیناست. و در عصر حاض
که به کار گروهی و سازمانی معتقد است و از اي  هاز اقدامات مهم و ضروري هر کشور و جامع

اشـاره نمـود. ایـن سـازمانها و نهادهـاي      اي  هنظام حرفهاي  جمله ایران میتوان تشکیل سازمان
مختلـف مـوثر   هاي  در زمینهاي  هگیري و تداوم امور صنفی و حرف اجتماعی میتوانند در شکل

تـوان بـه    می در ایرانها  واقع شده و باعث تداوم آن زمینه فعالیتی گردند. از جمله این سازمان
اشـاره   …نظام پرستاري، دامپزشکی، روانشناختی و مشاوره، پزشکی و مهندسی و هاي  سازمان

شـود   مـی  ورت تشکیل آن بیش از هر زمان دیگر احساسکرد. یکی از سازمان هایی که ضر
سازمان نظام مددکاري اجتماعی جمهوري اسالمی ایران است. با توجـه بـه رشـد بـی رویـه      
آسیبهاي اجتماعی و تأکید مقام معظم رهبري بر رفع این آسیبها در این برهه از زمان ضرورت 

 .تشکیل سازمان مددکاري اجتماعی بیش از پیش حس میگردد
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مددکاران اجتماعی در صف مقدم نبرد و مقابله با آسیبهایی چون طالق، اعتیاد، کودکان کار 
قرار دارند. لذا ضرورت داشتن استراتژي مدون و راهکارهاي علمی براي رفع این  …و خیابان و

معضالت متخصصان اجتماعی را به داشتن سازمانی مستقل و برنامه هایی متحد ملزم میکند. اداره 
 ن سازمان که همانند دیگر سازمانها و نهادهاي اجتماعی بصورت غیر دولتی و مردمی اسـت ای

 .اجتماعی و حمایتی خواهد شدي  هتواند باعث رشد و شکوفایی این حرف می

بی شک تشکیل نهادهاي مردمی با رویکرد علمی و تخصصی راهگشاي بسیاري از معضالت 
خواهد گذاشت. عوامل و اختالالت فردي را شـاید  بوده و بار مالی کمتري را به دوش دولت 

بتوان در یک شخص با درمان فیزیکی و پزشکی و راههاي دیگر درمان نمود امـا مشـکالت   
اجتماعی نیاز به خرد جمعی و نگاه سازمانی داشته که با متدهاي روز دنیـا و همگـام بـا نـوع     

تماعی میتواند راهگشاي علمـی  تقاضاهاي جامعه عمل نماید. تشکیل سازمان نظام مددکاري اج
 .بوده و براي فراهم آوردن بستري هماهنگ براي فعاالن این حرفه تالش نماید

 حرفـه  کارآمـدي  و دنیـا  روز علمـی  متـدهاي  اسـاس  بر شدن بروز و دانش سطح *ارتقاء
 جامعـه  حقـوق  از عملـی  و علمی رویکرد با جانبه همه ارتقاء و حمایت اجتماعی، مددکاري
 حرفـه  منزلـت  و جایگـاه  شـأن  از حمایـت  مراجعـان  و جامعه) گروه، خانواده، ،فرد ( هدف

 اجتماعی. مددکاران اي هحرف و صنفی حقوق از حمایت و اجتماعی مددکاري

 آنهـا  مهمتـرین  که باشد داشته اختیاراتی و وظایف تواند می اجتماعی مددکاري نظام سازمان
 از: عبارتند

خـدمات  هاي  دکاران اجتماعی جهت فعالیت در عرصهکلیه مداي  هتعیین صالحیت حرف**
اجتماعی و رفع آسیبهاي کشور، اختصاص شماره نظام مخـتص بـه کلیـه شـاغلین در حرفـه      

هـاي   مرتبط همانند نظام پزشکی و مهندسی، برگزاري دورههاي  مددکاري اجتماعی و یا رشته
ـ   بازآموزي با سرفصلهاي آموزشی براي مددکاران اجتماعی، نظـارت   و اي  هبـر کیفیـت حرف

اعضا (در اي  همددکاري اجتماعی، دفاع از حقوق صنفی و حرفهاي  تخصصی شاغالن در عرصه
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مراجع ذیربط در حد مقدورات نظام مددکاري اجتماعی)، پیشـنهاد تعیـین یـا تجدیـدنظر در     
 .خدمات مددکاري اجتماعی به مراجع ذیربطهاي  تعرفه

تحقیقـات و فنـاوري، بهداشـت،درمان و آمـوزش      علوم،هاي  همکاري با وزارت خانه**
مددکاري اجتماعی در هاي  پزشکی و دانشگاهها، موسسات و مراکز آموزش عالی مجري دوره

بازآموزي و نوآموزي مستمر در اشکال هاي  منطبق با نیازهاي جامعه و برنامههاي  تدوین برنامه
 .اجتماعیمددکاران اي  هحرفهاي  و سطوح مختلف جهت ارتقاء مهارت

همکاري با نهادها و مراجع ذیربط در ارائه خدمات مددکاري اجتماعی به هنگـام بـروز   **
 .حوادث و بالیاي طبیعی و غیر طبیعی بر اساس منشور اخالقی مددکاري اجتماعی

تعیین ضوابط صنفی مربوط به استاندارد کردن عناوین، سربرگها، تابلوها و مهر شاغلین **
 .ی، راهبردهاي مشترك را پیش روي فعاالن این حرفه قرار خواهد دادبه مددکاري اجتماع

و صنفی حاوي آخرین دسـتاوردهاي علمـی و تجربـی    اي  هانتشار نشریات علمی، حرف**
تخصصی در سطوح مختلف در راستاي ارتقاء سـطح  هاي  مددکاري اجتماعی،برگزاري همایش

  مددکاران اجتماعی،اي  هدانش و مهارتهاي حرف
اري با نهادها و سـازمانهاي ذیـربط در تعیـین معیارهـا و اسـتانداردهاي خـدمات       همک**

هـاي   پژوهشی بـه ویـژه پـژوهش   هاي  مددکاري اجتماعی، کمک به ایجاد و گسترش زمینه
، تالش در زمینه …اجتماعی، رفاه و تأمین اجتماعی، توانبخشی وهاي  کاربردي در حوزه آسیب

داخلی و بین المللی اي  هبا نهادها و مجامع علمی و حرفاي  هرفتبادل علمی، تحقیقاتی، صنفی و ح
هاي  به منظور ارتقاء کیفی خدمات مددکاري اجتماعی، همکاري و مشارکت با نهادها و سازمان

کوتاه، میان و بلند مدت مربوط به حوزه رفاه و خدمات اجتمـاعی  هاي  ذیربط در تدوین برنامه
 .…ی و حمایتی و اجتماعی کشور ورفاههاي  در راستاي سیاست گذاري

در صورت تشکیل، این سازمان به کشور و دولت در زمینه نظارت برعملکرد مددکاران **
کمک خواهد کرد و  …مرتبط و هاي  و سازمانها  اجتماعی و دفاع از حقوق مراجعین به واحد

 .هیچ بار مالی را بر دوش دولت نخواهد گذاشت
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غیر مرتبط یا بدون تحصیالت در این جایگـاه فعالیـت   همچنین هر کسی با تحصیالت **
ـ  و اي  هنخواهد کرد و حتی اگر تحصیالت مرتبط داشته باشد و لی به هر دلیلی صالحیت حرف

تواند فعالیت کند. قطعا در بعد نظارتی نیز نظارت سازمانی از جنس  نمی تخصصی نداشته باشد نیز
 .باشد می باعث پیشرفتاي  هحرف

نظام دیگر این کار در کشور تحقق پیدا کرده است و لذا هیچ غیر هاي  ازمانبا تشکیل س**
کند یا  نمی روانشناس یا مشاوري ادعا نخواهد کرد و شماره نظام روانشناسی و مشاوره دریافت

هـاي   حتی و در صورت اقدام با او برخورد خواهد شد همانند سازمان نظام پزشکی و سایر نظام
 )کشوراي  هقانونی حرف

گسترس مسایل مرتبط با حوزه مددکاري اجتماعی و گسـترش مراکـز ارائـه کننـده     **
و هـا   غیر دولتی و خیریـه هاي  دولتی و بویژه بخشهاي  خدمات مددکاري اجتماعی در بخش

کنـد بـراي    مـی  ایجـاب  …ترك اعتیاد، مراکز نگهداري کودکان، سـالمندان و  هاي  کمپ
ن زمینه سازمان نظام مددکاري اجتماعی ایران در مجلس ساماندهی و مدیریت و هماهنگی در ای

 .شوراي اسالمی تصویب شود

 اي هویژ نظر مهم امر این به اسالمی شوراي مجلس محترم نمایندگان که است این ما انتظار
 مـذکور  مجلس اجتماعی کمیسیون .خصوصا ورزند وي اهتمام مهم امر این تحقق به و داشته
 بـویژه  اجتمـاعی  امـور  متخصصـین  جایگـاه  تثبیـت  جهـت  در ارزشمند و ارزنده اقدام این با

 خود کاري کارنامه در شده انجام اقدامات سایر کنار در را ارزنده یادگار اجتماعی مددکاران
 برسانند. ثبت به

 ”هستند. اجتماعی طبیبان مددکاران“

 ”اجتماعی خدمات ارائه در بیشتر هرچه پیشرفت امید به“

 طالبعلی پورشریعه



 

  

ضرورت تصویب سازمان نظام مددکاري اجتماعی از نگاه یک 
 دانشجو

  
  

زمان آن رسیده که تصویب نظام مددکاري اجتماعی براي جامعه مددکاران محقق شـده زیـرا   
 ) احسـاس …خالء آن براي تک تک مددکاران (از جامعه دانشجویی تا اساتید دانشـگاهی و  

اسیت باالیی برخوردار است و از نیازهاي ضروري شود. حرفه مددکاري اجتماعی که از حس می
رود، بنابراین تالشی همه جانبه را از سوي گروه کثیـري از جامعـه    می جامعه امروزي به شمار

طلبد که با همت و پشتکار و همراهی خود به این امر مهم دست یابند، بر تصویب  می مددکاران
 .البه نمایندنظام مددکاري اجتماعی پافشاري کنند و آن را مط

تصویب نظام مددکاري اجتماعی اگر چه یکدلی و هماهنگی مددکاران را نیاز دارد اما براي 
 رسیدن به این هدف بزرگ، همراهی و مساعدت مسئوالن را نیزمـی طلبـد. پـس مـددکاران    

توانند با کنار هم قرار گرفتن و یک صدا شدن به خواسته خود جامعه عمل بپوشانند که این  می
مستلزم تالش و همکاري تمامی مددکاران اجتماعی سازمان ها، ادارت و نهادهاي دولتی و  امر

باشد. مسلماً با تصویب نظام مددکاري  می غیردولتی و حتی دانشجویان رشته مددکاري اجتماعی
و ارتباطات فی مابین نهادهاي دولتی و غیر دولتی مرتبط با حوزه کاري ها  اجتماعی، هماهنگی

 .اجتماعی بیشتر خواهد شد مددکاري
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 ایـن  در دانـم  مـی  وظیفه برخود اجتماعی مددکاري رشته دانشجوي یک عنوان به نیز بنده
 از ام رشـته  شـغلی  ي هآینـد  براي و نمایم دفاع اجتماعی مددکاري جایگاه و حقوق از جنبش
بسیاري چرا که با تصویب سازمان نظام مددکاري اجتماعی   کرد. نخواهم فروگذار تالشی هیچ

از کمبودها و شاید نبودها به هستی منجر شود، از جمله از یکسان شدن دروس رشته مددکاري 
اجتماعی گرفته تا پذیرش دانشجویان در سایر دانشگاه ها. چرا که با تصویب نظام بـراي ایـن   
موضوعات و سایر مسائل مهم و حساس چاره اندیشی خواهد شد. تا پذیرش دانشجو در رشـته  

ي اجتماعی به این راحتی که االن هست نباشد. چرا که این امر فقط روز بـه روز بـر   مددکار
افزاید و خروجی نیروي تخصصـی کارآمـد را بـه همـراه      می تعداد فارغ التحصیالن این رشته

الزم اعمال شود دیگر هاي  نخواهد داشت، اگر در این باره کمی بیشتر تأمل کنند و سختگیري
واهیم داشت یا از تعداد آنها کاسته خواهد شد. چرا که بایـد فضـاي   مددکار غیر تخصصی نخ

آکادمیک، فضایی سرشار از دانش تخصصی و عملی باشد و این دانش تخصصی در کنار کار 
و کارآمد در جایگاه شغلی خـویش قـرار   اي  هعملی تکمیل گردد تا در آینده مددکاران حرف

دکاري اجتماعی باشند، که اگر اینگونه باشـد  گیرند. نه اینکه صرفاً به جهت کسب مدرك مد
شود نتوانند در نقش  می تنها جایگاه مددکاران متخصص را اشغال خواهند کرد و این امر سبب

از کـار  اي  همددکار به جامعه هدف خود خدمت کنند و نیازهاي آنان را برآورده سازند و گر
شود و موجب  می اري در کشورآنان بگشایند که این خود باعث کمرنگ شدن جایگاه مددک

 بی اعتمادي مراجعان خواهد شد. بی شک کمترین منفعتی که نصیب جامعه مددکاران اجتماعی
شود این خواهد بود که با تصویب نظام مددکاري اجتماعی، صداي مددکاران اجتماعی بـه   می

هاي جمعـی  وضوح از سوي مسووالن نهادها و سازمانهاي مختلف شنیده خواهد شد و به خواست
 .آنان ترتیب اثر داده خواهد شد

 ”کشور اجتماعی مددکاري نظام سازمان تصویب و تحقق امید به“

  سکینه محبی
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دانشجوي مددکاري اجتماعی





 

 
 !نظام مندي یا بی نظامی؟

 
  

هـا،   هستند که سبب تصـدیق آن   قضایایی  در منطق، قضایایی هست به نام بدیهیات. بدیهیات
انـد. اگـر    ها مبتنـی  به نظر و کسب) حاضر است و قضایاي نظري بر آنعقل (بدون نیاز   نزد

کسی قضیه بدیهی را تصدیق نکند دلیل آن عدم تصور درست آن قضیه اسـت و ربطـی بـه    
رسد مبحث نظـام جـامع مـددکاري     می تصدیق و به دنبال آن استدالل براي آن ندارد. به نظر

 .باید براي عدم آن دلیل آورد نه وجود آناجتماعی هم شکلی از بدیهیات است. به نظر من 

کنند تا  می تاریخ و جغرافیاي موجود دارند تالش ترین که در ضرورياي  هیک صنف حرف
کنند. ایـن افـراد    می دوره حضورشان در جامعه به گروه هدف خود خدمت ارائه ترین در الزم

و تخصـص گرفتـه انـد. در     تحصیالت دانشگاهی دارند. با قوانین نظام حاکم به دانشگاه رفتـه 
کنند. در حال انباشت دانش  می چهارچوب قوانین موجود در نظام سیاسی اجتماعی الزم فعالیت

و هـا   هستند تا روزي این انباشت؛ دانش بومی را در این تخصص به دنیا آورد، داراي تشـکل 
کننـد.   مـی  رمختلف غیر دولتی هستند و همآیشهاي مختلف در ماه و ساالنه برگزاهاي  انجمن

وجود دارند و وجودشان را به انحاء گوناگون ثابت کرده انـد. حـاال ایـن افـراد، مـددکاران      
خواهنـد   مـی  خواهند رسمیت بیابند. می خواهند نظام داشته باشند. می اجتماعی این آب و خاك

خواهند تشکل هایشان از حالت غیر رسمی به رسـمیت   می خودشان بر خودشان نظارت کنند.
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دانش آنهاست بـه  هاي  خواهند دموکراسی را که یکی از اولین پایه می . و مهم تر از همهبرسد
 .منصه ظهور برسانند

 از این بدیهی تر؟

  رضا ببري
 مددکار اجتماعی



 

  

 از سازمان نظام روانشناسی تا سازمان نظام مددکاري اجتماعی ایران

 
  

ر بخش اجتماعی اش را به نقـل از  گذرد که خبرگزاري فارس تیت نمی هنوز مدت زمان زیادي
تحت عنوان مطالبـه گـري    –حسن موسوي چلک  –رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران 

 .اجتماعی، در جشن روز مددکار بر روي خروجی وبسایتها گذاشت

والدت مـوالي    امسال در گردهمایی هرساله مان به بهانه روز مددکار اجتماعی مصادف با 
ع) قرار گذاشتیم که مطالبه گر باشیم، مقابله، مخالفت و اعتراض نداشته مهربانی حضرت علی (

اجتماعی را طلب کنیم، از نیروهاي هاي  باشیم، بلکه تصمیم گرفتیم سهم مان در کاهش آسیب
متخصصمان در کاهش و پیشگیري استفاده کنیم، اقدام و عمل داشته باشیم زیرا کـه یکسـال   

مسئوالنه تر باشیم و به  ها  تماعی، تمرین کردیم در مقابل آسیبگذشته را با عنوان مسئولیت اج
کـه     90/10/7براي اقدام و عمل تالش کنیم. مـورخ   1395تأیید مقام معظم رهبري در سال 

طرح تأسیس سازمان نظام مددکاري اجتماعی در صحن علنی مجلس اعالم وصول شد و کمتر 
گان عضو کمیسـیون اجتمـاعی مجلـس رأي    در جلسه نمایند 27/10/90روز در مورخ  20از 

بسیاري که هاي  گذرد و علی رغم تالش می سال 4مخالف به اجرایی شدنش داده شد، نزیک به 
 .نرسیده ایماي  هزحمت کشان و سردرمداران این رشته کشیده اند هنوز به نتیج

کردند، آنها کنیم که دوستان و همکاران روان شناس و مشاوره مان دنبال  می ما راهی را طی
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در نیمه دوم انقالب آثار جنگ تحمیلی و اتفاقات تاثیرگذار بر روان مردم را مشاهده نمودند و 
ضرورت پرداختن به مسائل روان شناسی و مشاوره را بیش از بیش احساس کردنـد، در ابتـدا   

ـ  150 ه نفر عضو هیات علمی، فارغ التحصیالن رشته مشاوره و روان شناسی گرد هم آمدنـد و ب
همت آنها طرح تشکیل سازمان نظام روان شناسی به مجلس پنجم ارائه شد اما در مجلس پـنجم  

ها  تاثیر گذار در نهادهاي  مسکوت ماند و موافقت نشد، اما هیچ یک ساکت نشستند و با فعالیت
و جلب نظر نمایندگان مجلس بـه تأثیرگـذاري فعالیـت     –از جمله بنیاد شهید  –ها  و سازمان
در صحن علنی مجلس ششم بـه تصـویب      مجدد در مجلس ششم طرح را ارائه دادند و هایشان

 .به تصویب شوراي نگهبان رسید 82/2/9و نهایتاً در مورخ    نمایندگان مجلس رسید

هزار نفر رسیدند که تحصیالت دارند و بـه ارائـه    100نفر به  150در کمتر از یک دهه از 
 .مشغول شدنداي  هخدمات حرف

شود پـی بـرد،    می هی ساده به قانون تشکیل سازمان نظام روان شناسی به نکات جالبیبا نگا
آنها مشـخص اسـت، بـاالترین رکـن آن     ي  هارکان این سازمان مشخص و شرح وظایف هم

 6شـامل   –عضو  11سازمان مجمع عمومی و بعد شوراي مرکزي که حکم پارلمان را دارد با 
آنها نظارت بر عملکرد ریاست، ي  هرد که مهمترین وظیفگی می قرار –مشاوره  5روانشناس و 

سال  4باشد و سه نفر بعنوان هیأت بازرسان دارند. تمامی اعضاء هر  می ارکان و واحدهاي تابعه
 .شوند می یکبار توسط اعضاي سازمان نظام تعیین

ساس هیأت بازرسان بر عملکرد سازمان نظارت دارند و گزارش ساالنه به مجمع عمومی بر ا
 .دهند می مفاد قانون تشکیل سازمان ارائه

شرح وظیفه ریاست سازمان اجراي مصوبات شوراي مرکزي است و اداره کلیه امور سازمان 
سال تعیین و شاید قابل توجه باشد 4و واحدهاي تابعه بر عهده اوست، ریاست توسط اعضا هر 

 .شود می ساله معرفی4که به ریاست جمهوري جهت صدور حکم 

روان شناسی، روان شناسی بالینی، روان شناسـی  هاي  کمیسیون تخصصی با عنوان 21راي دا
سالمت، روان شناسی استثنایی، روان شناسی تربیتی، روان سـنجی، صـنعتی و سـازمانی، روان    
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کمیسیون به صورت تخصصی به بررسی رشته  21باشد. در این  می …شناسی بالینی کودکان و 
و ارائه پیشنهادات جهت ارتقـا و تخصصـی   اي  هت و ارزیابی فعالیت حرفها، ارتقاي انها، نظار

 روان شناسان و مشاوران و مصاحبه تخصصی بـا متقاضـیان پروانـه اشـتغال    هاي  شدن فعالیت
 .پردازند می

استان کشور بعنوان یکی از ارکان  31شوراي استانی از ارکان مهم این سازمان است که در 
 .کند می سازمان فعالیت

، دکتر محمد حاتمی براي جشن روز روان شناس، فایلی از اقدامات 95در نهم اردیبهشت ماه 
سازمان نظام از زمان تأسیس تا کنون تهیه و منتشر کردند که نکته حائز اهمیت    انجام شده در

آن همت و حضور تمام روان شناسان و مشاوران و رفتار مسئوالنه هر کدام در ارائه خـدمات  
 .بوده است

 سـازمان  نام به نهادي داشتن لزوم به نسبت را نهم مجلس نمایندگان نظر نتوانستیم ما اگرچه
 مـانع  آنچه بتوانیم که است خوبی فرصت دهم مجلس اما کنیم جلب اجتماعی مددکاري نظام
 مجلس علنی صحن به را خود درخواست مجدد و نماییم رفع را بود شده نمایندگان نظر جلب
 دهیم. ارائه

رروتاً ما به سازمان نظام مددکاري اجتماعی براي انسجام و نظارت بر آموزش دانشجویان ض
فارغ التحصیل این رشته، کیفیت مطالب ارائه شده و سطح آموزش دانشـگا ههـا، نظـارت بـر     

اجتماعی نیازمندیم اما باید هاي  براي کاهش آسیبها  طرحسازي  استان ها، عملیالتیهاي  فعالیت
اي  هفکر کنیم که نمایندگان مجلس در رد طرح پیشـنهادي داشـتند، مـثالً اساسـنام    به دالیلی 

هـاي   خدمات این رشته در کـاهش آسـیب     مشخص تر تدوین شود، شرح اقدامات مثبتی که
هـاي   اجتماعی داشته اند به شرح و تفضیل کیفی نه اعداد و آمار کمی تهیـه گـردد، پتانسـیل   

عی لیست گردد و هزاران اقدام دیگر که بتواند نظر مثبت اجتماهاي  موجود براي اجراي طرح
اعضاي اجتماعی مجلس دهم را به کارا بودن وجود ایـن سـازمان در یکپـارچگی و انسـجام     

مثبت دانش آموخته گان و شاغلین این رشته جهت بهبود وضعیت کیفی جامعه در هاي  تجربه
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شهروندان قانون مدار داراي بهزیستی سالم تر و اي  هاجتماعی و داشتن جامعهاي  کاهش آسیب
شود که به همـت و حضـور کـل جامعـه مـددکاران       می جلب نمایید. این مهم زمانی اجرایی

 .اجتماعی ایران باشند

  زهره مهدوي
 مددکار اجتماعی



 

  

اي  هجامعه مددکاري اجتماعی ایران، چشم انتظار سامان یافتن آشیان
 امن براي حرفه

  
  

پایتخت بودم، خستگی و غربتم را با امید مبادله کرده و بر صندلی بی  مهمان آسمان خاکستري
افکارم را از هم گسسـت. در تالقـی   ي  هروح بیمارستان تکیه داده بودم که آه بلند مردي رشت

نگاهم قامتش را نگریستم. اندوهی عظیم پیکر نحیفش را به اسارت خـود درآورده و پریشـانی   
انش بود. از همان ساعات آغازین روز او را دیـده بـودم کـه    آویز چشمان گریاي  هبسان پرد

 پیمود و در ترازوي ذهن؛ معمـایش را بـه معیـار    می مستأصل راهروهاي عریض را به تکرار
دانم سهم کدام کفه بیشتر بود که سنگینی حاصل از آن توازنش را به گـرگ و   نمی سپرد. می

 نگـاهی هـا   داشت! به اتاقاي  ه. گویا گمشدمیش سپرد. در واقع نمیدانست به کجا رجوع کند
انداخت و با حزنی عمیق به کاغذهاي پنهان شـده در دسـتانش خیـره میشـد. رفتـه رفتـه        می

درماندگی همنشین خستگی اش شد، او را وادار کرد بر زمین بی روح آرمیده و صورتش را در 
 …اندرونی دستانش پنهان نمود

اي  هاخت که بی درنگ خود را روبروي او یافتم و با جرعکنجکاوي آنچنان مرا به تکاپو اند
خواستم در افق افکارش جـوالن دهـم امـا     نمی آب وي را به جلوس بر صندلی دعوت نمودم.

درد و رنج راهی است براي تقویت ي  هسخن گفتن دربار” داد که می ذهنم مرا نهیبهاي  دانسته
رونشاند و قدري تسکین به همراه داشت. خُنَکی آب عطش وي را ف” . پیوندهاي میان اشخاص

سکوتش را درهم شکنم. با نگاهم وي را به تبسمی ” چینی نازك“هواي نفسهایم را داشتم مبادا 
 .میهمان نموده بلکه آرامش را به اوـ شاید هم به خودم ـ هدیه کنم
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ري بـا  گفت: نمیدانم این مصیبت از کجا نازل شد! تاوان کدام گناهم را میدهم! من که عم
 .آبرو زندگی کردم

 .گفتم: بسیار مشتاقم با کمکی هرچند اندك، اگر در توانم باشد؛ همراهی ام را بپذیرد
با تواضع دلنشینی تشکر نمود و به برگه هایی که از صبح هم قدمش بود اشاره نمـود و بـا   

روزگارشـان   زبانی پر از فغان ناله سرداد که جواب زن و بچه هایم را چه بدهم!؟ اگر آنها هم
 …!همچو من سیاه شده باشد! دردم را به چه کسی بگویم که با غضب مرا متهم نکند

در این لحظه آرزو میکردم اي کاش کارت عضویتم آنچنان اختیـاراتی   …آنها را نگریستم 
باز کنم و بتـوانم  اي  هداد تا با توسل به آن، فارغ از حصار جغرافیایی گره از کار بند می به من
را همراهی نمایم زیرا ماحصل گفتگوي کوتاه ما به ایدز ختم شد و ندیم دم غربت من بـه  وي 

واسطه شرایط کارش محکوم به ابتالي به این بالي خاموش شده بود. با او همراه شدم و بعد از 
روبرو شدیم کـه فقـط   اي  هپرس وجو به دایره مددکاري بیمارستان رجوع نمودیم اما با دربست

شد. بالشخصه دلـم شکسـت از    می حساب بیماران نیازمند کسوت مددکار ملموس زمان تصفیه
مددکاري روا داشته اند. در سایر کشورها قدرت اختیـارات یـک   ي  هاینهمه جوري که به حرف

مددکار فراتر از نقش کاهنده هزینه هاست اما در ساختار اداري ما، این حرفه فقـط در همـین   
نمایـد. هرچنـد کـه     مـی  ده در نهادهاي درمانی نقش آفرینیحیطه و مختص به زمان مقرر ش

اختیارات منقوش ي  هشاهدیم مددکاران دلسوزي در برخی از مراکز با عشق و عالقه، پا از دایر
او را در تمـامی مراحـل درمـان    ي  هبرکاغذ؛ فراتر نهاده و در اینگونه موارد مراجع و خـانواد 

اط ضعف پیچیده در لفاف مددکاري؛ ترجمان نادرست و نمایند. متأسفانه یکی از نق می همراهی
ـ    می کوتاه و نامناسب آن در جامعه و اذهان مردمهاي  برداشت ي  هباشد. بـه یـاد دارم در حادث

سایر کشـورها؛ مـددکاران اجتمـاعی       بم، همزمان با ورود نیروهاي امداديي  هدلخراش زلزل
ن و نیروهاي صـلیب سـرخ بـا پویـایی     داوطلب درتیم هایی متشکل از پزشکان و روانشناسا

مجرّب و توانمند، با افتخار و مشتاقانه به عنوان نمایندگان کشورهاي خود، به امدادرسانی ،کامل
پرداختند. به راستی مردمان نوع دوسـت مـا کـه     می و تیمار جسمی و روحی آسیب دیدگان

باشد در  می اخیر زبانزدي  هند دهامداد و همدلی آنها در تمامی ادوار تاریخ به ویژه در چي  هآواز
 نقش مددکاران اجتماعی ایران مهجور واقع نشده اند!؟
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 آیـا  اما باشد می خود با مناسب هاي گرایش با مددکار وجود نیازمند جامعه نهادهاي تمامی
 و بهزیسـتی  سازمان همچون نهادها از معدودي تعداد به مختص فقط حرفه این سهم راستی به
 تربیت و ها، سازمان هاي نامه آیین در موجود موانع رفع با اینکه نه مگر باشد! می قضائیه قوه

 آموزش درمانی، مراکز و ها خانواده به مناسب و اصولی خدمات ارائه جهت ماهر مددکاران
 معناي توان می هستند تعامل در آن با امروز زندگی در افراد که نهادهایی سایر و پرورش، و

 افـزود.  جامعـه  افـراد  ذهـن  دایـره  به آن، هدف جامعه با متناسب را اريمددک ي هواژ واقعی
 ي هدامنـ  گستردگی و شناساندن اجتماعی، مددکاري جمله از یاورانه هاي حرفه ي هاشاع الزمه
 در حرفـه  ایـن  بـه  بینانـه  واقـع  و کامـل  درك خالء هنوز زیرا باشد می جامعه در آنها فعالیت
 ـ  آن درشـأن  و تـر  عظـیم  جایگـاهی  در آن متـولی  نیازمند مرا این که باشد می مشهود جامعه
 پیوست. خواهد حقیقت به ـ اجتماعی مددکاري نظام سازمان

درازي داشته و مدتهاست آبیاري ي  هحدیث تشکیل سازمان نظام مددکاري اجتماعی، پیشین
و رویداد  57ل و رونق مزارع نیازمند این حرفه ناب مورد غفلت واقع شده. با توجه به انقالب سا

جنگ و تبعات حاصله آن، این حرفه هم در سطح آموزش و هم در زمینه اشتغال مورد اجحاف 
اجتماعی زیادي که در روستاها و هاي  و آسیبها  قرار گرفت. در سالیان اخیر با توجه به پدیده

، مهـاجرت، بیکـاري، طـالق   ي  هو بزهکاري در سـای ها  شهرها، به واسطه افزایش آمار آسیب
دیگر؛ لزوم وجود نهـادي  هاي  خاص و صعب العالج و بسیاري آسیبهاي  خودکشی، بیماري

مستقل در جهت نظارت بر پرورش و آموزش نیروي مددکار ماهر و توانـا؛ و مهمتـر از آن   
ضرورت صیانت اخالقی و حمایت همه جانبه؛ احقاق حقوق و مزایاي شغلی و حرفه اي؛ مبین 

باشد. البته  می م مددکاري اجتماعی ایران جهت دستیابی به این مهمضرورت وجود سازمان نظا
تصویب نظام مددکاري به مجلـس  هاي  زمزمه 1390صبر این نیاز لبریز شد و در سال ي  هکاس

وقت؛ تقدیم گردید. متأسفانه این نجوا دوباره مورد بی مهري قرار گرفت و قلوب دلسوزان این 
اصلی ي  هبرقرار بوده و تصویب آن هنوز دغدغها  ما تالشحرفه طعم شکست را تجربه کرد. ا

باشد. اینک نیازمند رشد و طراوت درختان باغ مددکاري بوده،  می مددکاران و فعالین این حوزه
همیشگی به واسـطه والـدي در   اي  هدرختانی که همچون طفالنی یتیم آرزویمان سرپناه و سای

بارورمان تاب بی مهري نداشته و در قحطـی  هاي  قالب نظامی مختص به خود هستیم زیرا ریشه
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ـ  هـدف آنهـا از کـم    ي  هتوجه، رو به خشکی نهاده و جریان سیال زندگی مددکاران و جامع
موجود؛ رو به عزلت و یأس خواهد نمود و سطوح سه گانه که قـدم اول و بخـش   هاي  محبتی

درسایه بی تـوجهی بـه    باشد می کوچکی از فعالیتهاي مددکاري و نیاز مبرم و ضروري جامعه
موجود نخواهد بود و زحمات دلسوزان این حوزه هاي  این صنف، جوابگوي آسیبهاي  خواسته

ها  نماید را جوابگو نخواهد بود . واژه می که خانواده و جامعه را تهدیدها  بحراني  هآتش سوزند
زمان نظـام  از دریاي چراهاي بی پایانی است که ضرورت تشـکیل سـا  اي  هو گفتار فوق قطر

 .نماید می مددکاري اجتماعی را به مسئوالن ذیربط و دلسوزان مردم سرزمینم یادآور
 مهم: این به مددکاران دستیابی سایه در که باشد

 گردد مرتفع تحصیلی مختلف سطوح در رشته این آموزش بر حاکم هاي نقص ـ

 گردد حاکم حرفه این مسند بر ساالري شایسته آنها، اصالح و قوانین از تأسی با ـ

 شود داده صیقل است، رؤیت قابل جامعه در وضوح به که مددکاري چهره ـ

 فقط مددکار هویت و شده جهانشمول و گسترده حرفه این در اختیارات و فعالیت دایره ـ
 نیـز  اسـالمی  ایـران  ،جوامـع  سـایر  همچـون  و نباشـد  عضویت جان بی سند به معطوف
 با مناسب اي هحرف آموزش دستاوردهاي آخرین ساسا بر مرز بدون اجتماعی مددکاران

 …نماید پروش آن شأن

جامعه مددکاري اجتماعی ایران؛ همچون سیمرغ در پی قاف، امیدوارانه چشم انتظار سـامان  
امن جهت اوج حرفه و اخالق براي عاشقان و دلسوزان این حرفه خواهند بود تا اي  هیافتن آشیان

 .توشه عشق و خدمت صادقانه در اوج آسمانش نظاره گر باشندخود را با ” پرواز بی مقدار“

  کژال ملکی
 مددکار اجتماعی 



 

  

سازمان نظام مددکاري اجتماعی؛ مطالبه مشترك جامعه مددکاران 
 اجتماعی

 
  

ـ    5مددکاران اجتماعی بیش از  و در اي  هدهه است که در این کشور به صـورت علمـی، حرف
غیر دولتـی   - الیت هستند، مددکاران در سازمانهاي دولتیمقاطع تحصیلی مختلف مشغول به فع

بسیاري فعالیت و تأثیر گذاري دارند، اما چیزي که در تمامی این سالها هاي  مختلف و در حوزه
شود نبود یک متولی و یک سازمان براي پیگیري حقوق و مطالبات  می جاي خالی آن احساس

مددکاران، چرا که یک هاي  اي پیگیري خواستهمددکاران است، سازمانی به نام مددکاري و بر
اجتماعی جامعه خـالء  هاي  داند به دنبال چه چیزي است و در کدام قسمت از حوزه می مددکار

نبود این سیستم تصمیم گیرنده، تصویب کننده تأثیر گذار سبب شده  - است و نبود این متولی
و اقدامات اجتماعی در اکثر مواقع داشته باشد اي  همددکاري حالت جزیرهاي  است که فعالیت
یک قدم جلوتر از اقدامات ها  حرکت کنند، روند حرکت و پیشروي آسیبها  کندتر از آسیب

که هست خود به تنهایی براي درمان و اي  هاجتماعی باشد و هر مددکار در گوشهاي  و فعالیت
یک دست صدا  حرکت کند و چه زیبا در یک جمله عنوان شده است کهها  پیشگیري آسیب

و شرایط کنونی کشور از لحاظ آسیب و اقدامات اجتماعی بـه شـکلی   ها  ندارد. شرایط آسیب
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پاسخگو نیست، اي  هاست که خرد جمعی و حرکت جمعی الزم است و اقدامات فردي و جزیر
براي حرکت جمعی یک متولی الزم است، یک مدیریت کننده، یک تصویب کننده و یـک  

تا براي حمایت و ساماندهی مددکاران اجتماعی ایجاد و وارد میدان عمل  الزم استاي  همجموع
شـود و ایـن    مـی  شود و سالهاست که نبود سازمان نظام مددکاري اجتماعی در کشور احساس
در طی گذشت  - چیزیست که مددکاران اجتماعی در طی عمل، تجربه و در طی آزمون، خطاها

به آن رسیده اند. این موضـوع زائیـده ذهـن یـک     دهه از شروع فعالیت مددکاري  5بیش از 
مددکار یا یک اسم و عنوان شیرین براي کسی نیست، این چیزي اسـت کـه مـددکاران در    
تمامی سنین، سابقه کاري، مقاطع تحصیلی و تجربه کاري در اقصی نقاط کشور به آن رسـیده  

به مشترك بـراي  اند و این توافق جمعی مددکاران است، یک درخواست مشترك و یک مطال
 - مددکاري اجتماعی و همچنین یک روش سیستماتیک و علمی براي شناساییاي  هاعتالي حرف

اجتماعی، چرا که نگاه امروز به آسیبها یک هاي  پیشگیري و مدیریت تخصصی آسیب - درمان
 .نیستها  فردگرایانه پاسخگوي حل این آسیبهاي  اجتماعی است و نگاه - نگاه علمی

  مریم عباسی
 مددکار اجتماعی



 

  

 نظام مددکاري اجتماعی ایران؛ دیروز.. امروز.. فردا

 
  

صورتی که سازمان نظام مددکاري اجتماعی در کشور تشکیل شود؛ مـددکاران اجتمـاعی   در 
اما حقیقت این اسـت کـه     توانند یک پایگاه رسمی و صنفی در اختیار داشته باشند می کشور

صـنفی را تنـگ   هـاي   چ وجه جاي دیگران بویژه تشکلتشکیل سازمان نظام مددکاري به هی
طبقه و جایگاه قرارگیري آنها اي  هنخواهد کرد! اولین دلیل ظهور و شکل گیري نهادهاي حرف

در حوزه حقوق عمومی است یعنی واسطه بین مردم و حکومت. در اینگونه سازمانها در حقیقت 
ـ    آورنـد بخصـوص در جوامـع     یبراي دفاع از حق و حقوق خودشان تشکلی را بـه وجـود م

گیرند، در واقع فلسـفه اصـلی    شکل میها  دموکراتیک و غالباً در چنین جوامعی است که نظام
براي وجود چنین نظام هایی رسیدن به اهداف آن حرفه است، وجود چنـین نظـام هـایی کـه     

اي دولـت و کـالً    شود کـه کارهـاي توسـعه    متشکل از متخصصین آن حرفه است باعث می
هایی که عیار مالی زیادي را براي دولت دارد به دوش چنین سازمانهاي غیر دولتی گذاشته کار

شود و دولت وقتش را صرف امور دیگري کند. همچنین مشخص است که گردهمایی یـک  
بخشد،  گروه یا جمعیت تخصصی و حرفه اي، توان باالتري براي انجام کارها به اعضاي آن می

گر از تشکیل چنین نظام هایی کمک به گردش بهتر در فعالیتها و بنابراین یک هدف اصلی دی
 .تواند متفاوت باشد تسهیل در کار اعضاي آن است. اگرچه اهداف براي هر سازمان نظام می

 از حمایـت  اي، حرفـه  مرزهـاي  تعیـین  هـدف  بـا  دولتی غیر بصورت نظام سازمان تشکیل
 کشـورها  از بسـیاري  در صـنفی  حقوق زا دفاع و اي هحرف صالحیت تعیین اي، حرفه جایگاه
 است. اي هحرف ضرورت یک
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سال از عمر مددکاري اجتماعی میگذرد اما هنوز اتفاق میمونی که بـه تشـکیل    50بیش از 
نظام مددکاري ختم شود نیفتاده. این درحالیست که هرروز امیدوار به توسعه حرفه مددکاري و 

أت گرفته از حضور هزاران مددکاري است که پذیرش آن در سطح جامعه هستیم. این امید نش
مددکاري، موسسه خدمات اجتماعی و شعب فعال انجمن مددکاران اجتمـاعی  هاي  در کلینیک

در سراسر کشور در حال ارائه خدمت هستند. و همزمان با آن شاهد رشد روزافزون مخـاطبین  
هاي  که محصول آسیب همین مددکاران اجتماعی با عنوان مددجویان و گروههاي هدفی هستیم

 .مختلف اجتماعی و بحرانهاي موجود در جامعه هستند
 صـعب  و روسـتایی  نقاط دورترین در خود هاي پروژه اجراي براي اجتماعی ریزان برنامه
 ارائه حال در اي هحرف نظام و پشتوانه بدون که دارند نیاز اجتماعی مددکاران حضور به العبور
 هستند. ماعیاجت ماهیت با ارزشمندي خدمات

هـاي   آیا مسئولین و تصمیم گیران اصلی میدانند اسـتراتژیهاي کنتـرل و کـاهش آسـیب    
اجتماعی نیازمند حضور جدي این مددکاران و فعالین حوزه اجتماعی است که در کنار سـایر  

 باشند؟ها  یاورانه بایستی در صف مقدم این برنامههاي  حرفه
 کیفیـت  مفـاهیم  خـود  سخنرانیهاي و ادبیات در که محترمی نمایندگان اجتماعی مسئولیت

 ایـن  بـه  کـه  طلبـد  مـی  میکننـد،  اعـالم  را اجتمـاعی  سـالمت  و توسعه و رشد و مردم زندگی
 باشند. داشته اي هویژ توجه مهم نیاز و ضرورت

سال از طرح تأسیس سازمان نظـام مـددکاري اجتمـاعی جمهـوري اسـالمی       5نزدیک به 
رئـیس انجمـن   “اي اسالمی توسط آقاي دکتر موسوي چلک در صحن علنی مجلس شور  ایران

 .میگذرد” مددکاران اجتماعی ایران
هـاي   آنچه در این فاصله زمانی اتفاق افتاده و گریبانگیر همه افراد جامعه شده بـی تفـاوتی  

سرمایه اجتماعی و طرد و واگرایی انسانها بـه جـاي همگرایـی و    هاي  اجتماعی، کاهش مولفه
 .است …و  مشارکت و همدلی

نمایندگان محترم مجلس شوراي اسالمی بویژه کمیسیون اجتماعی مجلس چگونه به این باور 
خواهند رسید که جامعه در شرایط بسیار نابسامانی قرار گرفته و امروز بایـد بـیش از گذشـته    

 جبران ناپذیر است؟ها  دغدغه سالمت آحاد جامعه را داشته باشند و غفلت از این سرمایه
  فتائی مهري

نماینده انجمن مددکاران اجتماعی ایران شعبه لرستان



 

  فصل پنجم

و مقاالت منتخب  ها ادداشتی
 يها در حوزه یمددکاران اجتماع

  مختلف





 

  

 در مددکاري اجتماعی ها مدل وها  انواع رویکردها، نظریه

  
 و نظریه تضادنظریه سیستم ها، نظریه روان پویایی، نظریه یادگیري اجتماعی   ها: نظریه انواع

رشـد  هـاي   شناختی، نظریـه هاي  اخالقی، نظریه –منطقی هاي  نظریه  رشـد:  هاي نظریه انواع
 … انسانی، نظریه اریکسون و

 فمنیستی، رویکرد اکوسیستم، رویکرد توانمنديهاي  رویکرد  اولیه: رویکردهاي انواع

ه محور، مدل مشکل مدل حل مسأله، مدل وظیف  اجتماعی: مددکاري در رایج يها مدل انواع
 رفتاري، مدل مداخله در بحران –گشایی، مدل روایتی، مدل شناختی 

دهند، این  می در این نظریه تأکید بر اجزایی است که یک کل را تشکیل  هـا:  سیستم نظریه
 .کنند می تأکید …به روابط بین افراد، گروهها، سازمانها، جوامع و ها  نظریه

نظریه تأکید بر فرایندهاي درونی دارد اینکه چگونه نیازها، عواطف این   پویایی: روان نظریه
کند و اینکه عواطف یک جایگاه مرکزي در رفتارهاي انسانی  می رفتار انسانی را هدایت …و 

شود اینکه مانند خودآگـاه در رفتارهـاي انسـان     می دارند. در این نظریه به ناخودآگاه پرداخته
 .تأثیر گذار است

اولیـه کـودکی در الگـوي    هـاي   شود که تجربـه  می یه همچنین به این پرداختهدر این نظر
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 .عواطف انسان نقش دارد

در این نظریه تأکید بر این است که رفتار انسـان در تعامـل بـا      اجتماعی: یادگیري نظریه
شود و اینکه چگونه تقویتهاي مثبت  می شود. در این نظریه به تقویت پرداخته می محیط آموخته

رفتاري که از ایـن نظریـه    –ي شناختی ها مدل شود. می نفی به مانایی مشکل رفتاري منجرو م
پردازد که چگونه نوع افکار در مانایی مشکالت نقش دارد وتأکید بـر   می شود به این می منتج

تغییر افکار ناکارآ با هدف تغییر در رفتار است. در این جا به تکنیکهایی جهت شکل گیـري  
 شود مانند: مدیریت استرس، مدل سازي، تقویتهاي مثبت و منفی می بت اشارهرفتارهاي مث

 …پردازد و به نـابرابري قـدرت و    می این نظریه به تضاد در زندگی اجتماعی  تضاد: نظریه
 .شود می پرداخته

 … دارد ادامه مطلب این

  فاطمه جعفري
  دکتري مددکاري اجتماعی



 

 
رویکرد، نظریه و مدل در ضرورت پرداختن به سه مفهوم بنیادین 

 مددکاري اجتماعی

 
  

آن، بر هاي  و نیازمندياي  هبر آن هستم در این وبسایت هم افزایی دانش، برحسب شرایط حرف
و مطالعات نظري به طرح مسـائل بپـردازیم، مایـل هسـتم در اولـین      اي  هحسب تجارب حرف

دل بپردازم که کمتـر در حـوزه   جستارهاي نوشتاري به سه مفهوم بنیادین رویکرد، نظریه و م
پردازیم. عدم پرداخت کافی به این مفاهیم بنیادین به یقـین برخاسـته از    می عملی حرفه به آن

در سطح خرد و فردي است اما پیامـد عـدم   ها  مسایل ساختاري آموزش حرفه و برخی کاستی
 :توجه کافی به این سه مفهوم بنیادین سرچشمه مشکالتی است چون

ـدل خاصـی پیـروي     اي  هحرفعملکرد _1 مددکاران اجتماعی در عمل از رویکـرد، نظریـه و م 
غیر قابل پیش بینی و ارزیـابی مداخلـه در   ها  نامشخص و پیامد مداخلهاي  هکند لذا گامهاي حرف نمی
موارد ناممکن است. اینکه فرایند تغییر ما چقدر موثر بوده الزم است چـه تغییراتـی در آن   اي  هپار

؟ دالیل عدم تحقق تغییر مطلوب چه بوده است؟ و در اساس، نقطه مطلـوب مداخلـه مـا    ایجاد شود
 .رود می از ابهاماي  هچیست؟ همه این سواالت به دلیل استناد به مفاهیم بنیادین یاد شده در هال

 هـا  مـدل  وهـا   مددکاران اجتماعی در حوزه عمل چنانچه به این مفاهیم بنیادین، گستره نظریه_2
برند و فرصت عمـل   داشته باشند در فرایند کار به آزمون و خطا و دانش عمومی دست میاشراف ن

مبتنی بر پژوهش را از خود سلب کرده و علیرغم صرف تالش و اعتقاد به مداخله موثر خـود را از  
 که میتواند مبتنی بر عملکردهاي مبتنـی بـر پـژوهش آنهـا باشـد محـروم      اي  هتوسعه دانش حرف
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 .کنند می
ـ هاي  اند در تیم دکاران اجتماعی در برخی موارد دیده شده عنوان کردهمد_3 آن گونـه  اي  هحرف

 شوند و نظرات موثر آنهـا مسـتدل انگاشـته    نمی دیگر پذیرفتههاي  که شایسته است از سوي حرفه
 ، رویکردهـا در مـددکاري اجتمـاعی بسـیار وسـیع     ها مدل شود در حالی که گستره نظریه ها، نمی
نحوي که چند وجهی بودن آنها مددکاران اجتماعی را به شایستگی در مقـام هماهنـگ    باشد به می

رسد از جمله دالیل ایـن نادیـده انگاشـتن عـدم اسـتفاده       می تواند قرار دهد و به نظر می کننده تیم
 .وسیع نظري حرفه استهاي  درست از توانمندي

عمـل اسـت،   ي  هآن در حـوز  ماهیت نظریه و مدل و شرط حیاتی بودن آن آزمودن مرتب_4
یابد، زمانی که ایـن   می را …گیري مدام است که فرصت رد، ویرایش، توسعه و  نظریه تنها با بهره

مددکاري اجتمـاعی را در سـیر تکـاملی خـود     اي  هشوند دانش حرف می مفاهیم بنیادین کم انگاشته
 .رسانیم نمی آنگونه که باید یاري

ه گیري از این مفاهیم بنیادین آن گونـه کـه شایسـته اسـت     مددکاران اجتماعی با عدم بهر_5
کنند. لذا با استناد بـه برخـی مشـکالت     می فرصت نظامند کردن تجارب ارزشمند را از خود سلب

رسد زمان مناسبی است پرداختن به ایـن مفـاهیم بنیـادین بـه      می که در اینجا بدان اشاره شد به نظر
ه شود، الزم اسـت دریـابیم چـه ارتبـاط نزدیکـی بـین       عنوان یک ضرورت بیشتر به آن پرداخت

کنند و هر سه منبـع مهـم    می رویکرد، نظریه و مدل وجود دارد و چگونه این سه یکدیگر را تغذیه
 .در حوزه عمل براي ما مددکاران اجتماعی هستند

ـ   مـی  به مفاهیم بنیادینها  کنند، نظریه می خطوط کلی را ترسیمها  رویکرد ی پردازنـد، چرای
کنند  می پیش بینی احتمالی از مسایلها  کنند و بر حسب این چرایی می مسایل را به درستی بیان

ـدل فـراهم   می و نظریه مهمترین کمکی که به مددکاري اجتماعی نماید زمینه را براي تولید م 
کند و مدل دستور العمل اجرایی در عمل است، یعنی من چگونه گامهاي خود را در عمـل   می

 .یت کنم و به درستی مدل نقشه عمل استمدیر
تالشم بر ارائه نوشتارهاي کوتاه است که اگر دوسـتان مـددکاراجتماعی مایـل باشـند در     

 .نوشتارهاي بعدي گسترده تر و کاربردي تر به این مقوله خواهم پرداخت
  فاطمه جعفري
 دکتري مددکاري اجتماعی



 

  

  اجتماعی اقدام پژوهی: حلقه مفقوده در پژوهش مددکاري

 

هـاي  هایی چون ارتقاي سالمت، آموزش، پیشـگیري از آسـیب   اقدام پژوهی اخیراً در حوزه
خانمان بسیار مورد توجـه قـرار    و افراد بیها  اجتماعی، خدمات توانبخشی، حمایت از خانواده

گرفته است. هدف از اقدام پژوهی، افزودن دانش عملی و توانمندسازي عمل کنندگان دربـاره  
هایی است که با آن مواجهند، این نوع پژوهش داراي اهداف توانمندسازي، مشـارکت،  دیده پ

عملی در اقدام پژوهی چنان است که آن را براي هاي  تشریک مساعی و رشد جامعه است. جنبه
سازد. به عبارت دیگر، پژوهشگري که به اقدام پژوهی انجام استراتژیک یک اقدام، مناسب می

هاي خود به آزمایش پرداخته تا ضمن شناسایی ابعاد مختلف آگاهانه درباره فعالیتپردازد، می
تا). در این روش ها بتواند در راه بهبود آنها، با شناخت عملی اقدام کند (بازرگان، بیاین فعالیت
گیرد، هـدف اصـلی روي   پژوهشی توسط خود پژوهشگر مورد استفاده قرار میهاي  که یافته

ر رو و عملی روزمره است. به همین دلیل روش کار آن، تا حدودي متفـاوت بـا   مسائل رو د
هـاي دیگـر کـه مسـیر     ). در مقایسه با پژوهش1387هاي دانشگاهی است (عبادي، پژوهش

پژوهش معموالً خطی و تا حدودي تمام مراحل از پیش تعیین شده است، مراحل اقدام پژوهی 
  .بیشتري است در عین پیروي از مراحل داراي انعطاف
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  ارزیابی. و تغییر تشخیص، است: عمده مرحله سه داراي ساده طور به پژوهی اقدام

  
کند وضع نامطلوب را تغییر دهد و تالش میرا تشخیص میاي  هبدین ترتیب اقدام پژوه مسأل

 دهد در غیـر ایـن  کند. اگر پاسخ مثبت بود کار را ادامه میدهد و این تغییر را ارزیابی علمی 
اندیشد و محقق در هر زمان صالح بداند به تغییر راه حل و اجراي هاي دیگري میصورت به راه

). انواع مختلفی از روش اقـدام پژوهـی از   1394پردازد (نحریر و همکاران، مجدد عملیات می
ها از یک فرآیند سوي نویسندگان گوناگون ارائه شده است اما به طور کلی در همه این روش

شود. این فرآیند معموالً سیکل وار ریزي و اقدام استفاده می تیک مشاهده، تفکر، برنامهسیستما
  )است چرخه این دهنده نشان زیر (شکل  .(2011شود (کرین، نشان داده می

  
از آنجا که اقدام پژوهی همراه با مردم است نه براي مردم، به عنوان پارادایم جدیـد مطـرح   

ها) ندگان به جاي این که نمونه پژوهش (همانند سایر پژوهشاست. در این روش شرکت کن
شوند. در اقدام پژوهی کار عملی بین باشند، به عنوان مشارکت کنندگان پژوهش محسوب می
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شود. همین امر سبب افزایش عالقمندي افراد مشـارکت کننـده   افراد شرکت کننده تقسیم می
پژوهش از مشخصات اقدام پژوهی هاي  و نمونهشود. تعامل بین محققان، مشارکت کنندگان می

است و موجب توانمندي افرادي که در فرآیند تحقیق به جهت حل مشکالت دنیـاي واقعـی   
 .(1394شود. (نحریر و همکاران، کنند، میفعالیت می

در علوم اجتماعی دارد و در حل مسائل اجتماعی بسیار کـابرد  اي  هاقدام پژوهی جایگاه ویژ
به عنوان یک فلسفه و هم یک متدولوژي در فرآیند تحقیق شناخته شده اسـت امـا    دارد و هم

 .متأسفانه در مددکاري اجتماعی ایران مورد غفلت قرار گرفته است

  کبري واعظی
 کارشناس ارشد مددکاري اجتماعی
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 سرمایه اجتماعی و امنیت ملی؛ با تأکید بر رویکرد مددکاري اجتماعی

 

  مقدمه
جامعه موظف است براي اعضـاي خـود   امنیت ملی آرامش و آسودگی خاطري است که هر 

باشـد. امنیـت در    مـی  ایجاد کند. مسلم است که امنیت ملی هر جامعه یکی از نیازهاي اساسی
اسـت. در مفهـوم ذهنـی آن فقـدان     ها  مفهوم عینی آن اندازه گیري فقدان تهدید علیه ارزش

ـ  ن روي امنیـت  احساس ترس از اینکه چنین ارزش هایی مورد حمله قرار خواهد گرفت؛ از ای
اساسـی خـود، در برابـر تغییـرات و     هاي  ملی توانایی جامعه در دفاع از خصوصیات و ویژگی

 .(Vrucetic, 2002: 2) تهدیدات واقعی و احتمالی است

انسانی، مادي و اجتمـاعی شـهروندان   هاي  رشد جامعه و خودشکوفایی آن متکی بر سرمایه
ر چه بیشتر نیازمند امنیـت، ایمنـی و احسـاس    جهت رشد و شکوفایی هها  است و این سرمایه

باشند. بی تردید آن گاه که روح و جسـم شـهروندان یـک جامعـه در آرامـش و       می امنیت
معطوف بـه خودشـکوفایی مـادي و    ها  آسودگی خاطر باشد، تمامی قواي ذهنی و جسمی آن

 ام یافته و اسـتقرار گردد. بنابراین به میزانی که امنیت در حوزه فردي و اجتماعی قو می معنوي
اجتماعی تبلور یافته و هاي  یابد، به همان میزان شادابی، سرزندگی و پویایی در افراد و گروه می

 .شود می احساس امنیت جلوه گر
و مختصات مختلف کشورهاي در حال توسـعه کـه خـود    ها  امروزه صرف نظر از ویژگی
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در تمامی کشورها باید به طـور  موجد اهداف خاصی براي هر یک از آنهاست، برخی اهداف 
برند. یکی از  می بکارها  یکسان مطرح بوده و جوامع بیشترین توان خود را در جهت تحقق آن

وجود امنیت در ابعاد مختلف آن است. چرا که این امر پیش نیـاز هرگونـه توسـعه در    ها  آن
ها در راسـتاي  گوناگون سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و علمی بوده و تمـامی کشـور  هاي  زمینه

ها  کنند. بنابراین اگر امنیت در جامعه به صورتی باشد که انسان می رسیدن به این آرمان فعالیت
نتوانند آینده روشنی را براي خویش ترسیم کنند، امکان رشد و توسعه در آن وجـود نخواهـد   

معه را نیز به داشت؛ همچنین عدم توانایی افراد در ترسیم آینده خود، اعتماد به نفس اعضاي جا
را تبدیل به مهره هایی بدون اراده و اختیـار خواهـد   ها  عنوان عنصري فعال از میان برده و آن

گردند که خـود در ایجـاد آن    می مقهور افکار و اندیشه هاییاي  هکرد که با کوچکترین مسال
دشوار و در امري بسیار ها  شود که رهایی از آن می نقشی نداشته و جامعه دستخوش بحران هایی

 1404مواردي غیرممکن خواهد بود. با توجه به سند چشم انداز جمهوري اسالمی ایران در افق 
امروزه تامین و توسعه امنیت پایدار و کسب قدرت برتر مبتنی بر منابع قدرت نرم است. اقتصاد 

میـت،  برتر، فناوري و دانایی، منابع انسانی برتر، سـرمایه اجتمـاعی، پیوسـتگی مـردم و حاک    
). از ایـن روي بـه منظـور    1383شوند(سند چشم انداز: می منابع قدرت و امنیت تلقی ترین مهم

امنیتی معطوف به رویکردهاي نـرم و ایجـابی و از   هاي  افزایش احساس امنیت باید از سیاست
 .جمله افزایش سرمایه اجتماعی در سطح ملی استفاده نمود

رساند تا بر  می اجتماعی است که به افراد یاريسرمایه اجتماعی خاصیت و ویژگی ساختار 
مواجه هستند فائق آیند. مفهوم سرمایه اجتماعی اگرچه ها  مشکالتی که به صورت جمعی با آن

به قدمت جامعه شناسی کالسیک در اروپا دارد؛ اما مفهومی است که معنا و مفهـوم  اي  هپیشین
چون: جامعه مـدنی، توسـعه، مشـارکت    بسیط خود را در دوران معاصر با مطرح شدن مباحثی 

همگانی و نهادهاي مدنی به دست آورده است. اگرچه این مباحث چندي است در جامعه ما به 
صورت نظري از سوي صاحب نظران و اندیشمندان مطرح شده است؛ اما به کارگیري سـرمایه  

چندان مورد بحث امنیتی و چگونگی تاثیر گذاري بر افزایش امنیت ملی هاي  اجتماعی در حوزه
 .قرار نگرفته است
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 اهمیت و ضرورت پژوهش
هـاي   اخیر مفهوم سرمایه اجتماعی مورد توجه بسیاري از پژوهشـگران در حـوزه  هاي  در سال

مختلف علوم اجتماعی قرار گرفته و مطالعات وسـیعی بوسـیله جامعـه شناسـان، اقتصـاددانان،      
ط انجـام گرفتـه اسـت. بسـیاري از     متخصصان علوم سیاسی و سیاست گذاري در ایـن ارتبـا  

هـر  هـاي   متخصصان سرمایه اجتماعی را ماده خام جامعه مدنی دانسته اند. این سرمایه از تعامل
آید و این سرمایه، به تنهایی در فرد یا ساختار اجتماعی نهفته نیست،  می روزه بین افراد به وجود
سازمان، بازار و یا دولت نیست، هرچند بین افراد وجود دارد. مایملک هاي  بلکه در فضاي تعامل

 .(Bullen & onyx, 1998) در تولید آن سهیم هستندها  که همه آن
توان به طرح بحث سرمایه اجتماعی با تصحیح دیدگاه ما نسبت به مباحـث   می از این روي

امنیتی، چشم اندازهاي جدیدي در عرصه نیروهاي نظامی و امنیتی ایجاد نماییم به طـوري کـه   
گردد که دیگر ما به صورت تک بخش به پدیده امنیت نگاه نکنیم، بلکـه آن را در   می اعثب

ابعاد مختلف آن، به خصوص در قالب انباشت سرمایه اجتماعی مثبت در جامعه در نظر بگیریم 
و بر این نکته اطمینان داشته باشیم که تغییر و دگرگونی در میزان سرمایه اجتمـاعی نشـانگر   

ي یا سالمت جامعه است و جوامعی که میزان سرمایه اجتماعی آنها به هـر دلیلـی   عالئم بیمار
گردد  می اجتماعی آن پدیدارهاي  ژرفی در میان گروههاي  و شکافها  کاهش یابد، گسیختگی

رسمی و غیررسـمی  هاي  آن که شامل: شبکه» اجتماعیهاي  ضربه گیر«گردد که  می و باعث
 باشد می ی مربوط به مشارکت نیروي کار و دستیابی به آموزشو هنجارهاي اجتماعها  سازمان

(Wilson, 1987; Anderson, 1990)هاي  ، به صورت صحیح عمل نکرده و جامعه را با بحران
 .گوناگونی روبرو سازد

توان براي  می همچنین باید در نظر داشت که عالوه بر دیدگاه امنیتی، از دیدگاه اجتماعی نیز
مباحـث، بحـث    تـرین  اجتماعی ضرورت هایی را برشمرد. یکی از جـدي طرح بحث سرمایه 

مشکالت اجتماعی است. گرچه درباره رابطه سرمایه اجتماعی و مشـکالت اجتمـاعی تحقیـق    
جدي صورت نگرفته است اما از مهمترین نکات مطرح شده در باب سرمایه اجتماعی، تاثیر آن 

زه امنیت داخلی و ملی خواهد بود. فوکویاما بر مشکالت اجتماعی و بالتبع آن مشکالت در حو
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هاي  مستقیم دارد و یکی از راهاي  ه) به ارتباط سرمایه اجتماعی و مشکالت اجتماعی اشار1997(
اندازه گیري سرمایه اجتماعی را استفاده از آمارهاي انحرافات اجتماعی از قبیل آمار جرائم، آمار 

در محاکم، خودکشی یا جرائم اقتصادي ماننـد   طالق و مصرف مواد مخدر، آمار طرح دعاوي
). براساس 19: 1379داند(فوکویاما،  می میزان فرار از پرداخت مالیات و سایر مشکالت اجتماعی

از نبود سرمایه اجتماعی است و معنی ضمنی افزایشـی  اي  هاین دیدگاه، مشکالت اجتماعی نشان
ی است که ذخیـره و سـرمایه اجتمـاعی    آن ها، کم شدن آن نوع از روابط و مناسبات اجتماع

داشت یا میزان آن به حـد مطلـوبی در جامعـه     می که اگر وجوداي  هشوند، سرمای می محسوب
را در زندگی اجتماعی بارور، مستعد و توانا سازد. در هر حـال  ها  جریان داشت قادر بود کنش

میـزان جـرم و جنایـت،     باید در نظر داشت از آنجا که سرمایه اجتماعی با مسـائلی از قبیـل:  
فروپاشی خانواده، مصرف مواد مخدر، خودکشی و نظایر آن رابطه دارد؛ لذا با مطالعه علمـی و  

توان از این مفهـوم در تحلیـل    می شناخت دقیق سرمایه اجتماعی در میان اقشار مختلف جامعه
اقشـار مهـم    فرهنگی به عنوان متغیر پیش بینی کننده بهره گرفت. یکی از _مسائل اجتماعی 

 .باشد می گردد نیروهاي امنیتی می جامعه که بحث کج رفتاري به آنها مربوط

  سجاد مجیدي پرست
 دانشجوي دکتراي مددکاري اجتماعی دانشگاه عالمه طباطبایی 
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 فه مددکاري اجتماعیبیماري دمانس و نقش حر

  
 بیماري دمانس و نقش حرفه مددکاري اجتماعی

 دمانس چیست؟
 فرآیندي در شناخت  باشد که به صورت  می براي شرح گروهی از بیماري هاییاي  هدمانس واژ
عامی است کـه فقـدان   ي  هکند. دمانس واژ می کارکردي شخص، اختالل ایجادهاي  و توانایی

عـاطفی  هـاي   اجتماعی و هر آنچه که واکـنش هاي  حافظه، تفکر، شناخت، عقالنیت، مهارت
دهد. این تغییرات زنـدگی جسـمی، اجتمـاعی و     می شود را تحت تاثیر قرار می معمول نامیده

 .کند می  به دمانس، خانواده او، مراقبان و دوستانش را متاثرزندگی عاطفی شخص مبتال

دمانس، سندرم بالینی وخامت پیشرونده در قلمروهاي متعدد شناختی با قدرت کـافی بـراي   
تاثیرگذاري روي شناخت روزانه است. از لحاظ فیزیولوژیک نشانگان دمانس در نتیجه آسیب 

مغـزي  هـاي   بخشهاي  باشد و با آسیب می صبیعصبی یا فرآیند عهاي  یا عدم کارکرد رشته
تفاوت دارد. بنابراین، براي هر شخص با بیماري دمانس، یک مجموعه منحصر به فرد و داراي 

عصبی و انتقال دهندگان هاي  توالی از نشانگان به طور مستقیم با آرایشی منحصر به فرد از رشته
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هاي  عمومی از فقدانهاي  یرد. دسته بنديگ می پذیرد شکل می بیماري تاثیري  هعصبی که بوسیل
معمول (کنش هاي  تفکري در دمانس شامل مشکالتی در یادآوري (یادزدودگی)، انجام فعالیت

ــی)    ــان پریش ــردن (زب ــرار ک ــاط برق ــی) و ارتب ــیط (ادراك پریش ــی)، ادراك مح  پریش
ر کـارکرد  اختالالت رفتاري و عاطفی، فقدان هـایی د  .(Weiner and Lipton, 2009)باشد می
نادرست در دمانس امـري  هاي  و اجتماعی، اختالل در کارکردهاي اجرایی و قضاوتاي  هحرف

تفکـري و کـارکردي در   هاي  نتایج این فقدان .(Toseland and Parker, 2006)معمول است
روزمره زندگی، بستري کردن پیش هاي  طول زمان شامل افسردگی، نیاز به کمک براي فعالیت

باشد. در حالی که چندین عامل خطر براي اصالح و تعدیل دمانس شناخته  می رگاز موعد و م
محدودي هاي  شده است؛ مداخالت رایج زیست پزشکی توانایی فراهم کردن کاهش تنها نشانه

جلـوگیري کنـد، و از   هـا   تواند به طور موثري از بروز تمام نشانه نمی از بیماري را داراست و
گیـرد.   نمـی  نده است، توقف یا بازگشت نشـانگان دمـانس انجـام   آنجایی که بیماري پیشرو

پیشرفت بیماري و انحطاط عصبی در بیماري دمانس امري نهایی است. بنابراین به علت فراگیر 
چهار دهه  –بودن تبعات این بیماري و عدم برگشت پذیري بسیاري از نقایص شناختی در سه 

توانند نقایص را جبران کرده و کیفیـت زنـدگی   توانبخشی شناختی که بهاي  اخیر، به تکنیک
را از طریق افزایش سازگاري بیمار، جبـران نقـایص ناشـی از بیمـاري و     ها  بیماران و خانواده
شـده  اي  هالزم براي زندگی مستقل به بیماران افزایش دهند، توجـه ویـژ  هاي  آموزش مهارت

 .(Johnston and Stonington, 2001)است

 مراقبت از بیماران دمانس مددکاري اجتماعی و
شود و همه جوامع نیازي براي پاسخگویی  می به زودي بیماري دمانس به نسبتی همه گیر تبدیل

کند.  می ایجادها  به این موضوع خواهند داشت چرا که این بیماري احساس خشم را در خانواده
ه بیماران دمـانس و  در این شرایط، ظرفیت حرفه مددکاري اجتماعی با نیازهاي کنونی و آیند

خانواده هایشان قابل سوال خواهد بود. پیچیدگی کار با افرادي که دچار بیماري دمانس هستند 
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و سطوح  (Parker and Penhale, 1998)خانواده هایشان نیازمند اقدامی موثر با قابلیت اجرا  و 
دن دانشی تخصصی باشد. مددکاران اجتماعی براي بدست آور اي می هحرفهاي  باالیی از مهارت

هـاي   دیگـر در زمینـه  هـاي   و مهارت در مراقبت از بیماران دچار دمانس نیازمند رشد حرفـه 
پیشرفت تکنولوژي پزشکی، مداخالت دارویی و معالجات رفتـاري هسـتند تـا بتواننـد عمـر      

 .(Chapman and Toseland, 2007)سالمندانی که دچار دمانس هستند را افزایش دهند

حده، هشداري در زمینه کمبود مددکاران اجتماعی با دانـش پایـه و کـافی در    در ایاالت مت
رود که این کمبود مددکاران اجتماعی رفتـه رفتـه    می حوزه سالمندشناسی وجود دارد و انتظار

مددکاري اجتمـاعی در  هاي  روند و چالش .(Administration on Aging, 2001)تشدید شود
ه فرد باشد اما بحث در زمینه نگرانی کمبود نیروي کار در ایاالت متحده ممکن است منحصر ب

 4شـود کـه تنهـا     می دیگر کشورهایی توسعه یافته نیز امري مشابه است. امروزه تخمین زده
 73درصد از مددکاران اجتماعی در ایاالت متحده در رشته سالمندشناسی متخصص باشند اگرچه 

 8که با افراد سالمند کار کرده اند و نزدیک بـه  درصد از مددکاران اجتماعی گزارش داده اند 
انجـام شـده   هاي  درصد از آنها به مدت طوالنی در این بخش فعالیت کرده اند. طبق پیش بینی

مددکار اجتماعی آمـاده بـه    000/70یا  000/60حدود  2020شود که در سال  می تخمین زده
، تنهـا در حـدود   2006ر سـال  خدمت در بخش سالمندان نیاز است. این در حالی است کـه د 

مددکار اجتماعی با دانش کافی در بخش سالمندان در دسترس بودنـد. مشـکلی کـه     500/13
دهد این حقیقت است که به زودي یک سوم از این مددکاران  می وخامت این موضوع را نشان

-National Commission for Quality Long)اجتماعی به سـن بازنشسـتگی خواهنـد رسـید    

Term Care, 2007). 
 نگرانی کمبود ذخیره مددکاران اجتماعی آماده به خدمت در بخـش سالمندشناسـی سـبب   

شود تا مددکاران اجتماعی که متخصص در این بخش نیستند با مراجعانی روبه رو شوند که  می
کنند و مددکاران اجتماعی خود باید این مشکالت  می با مشکالتی در این بخش به آنها مراجعه

توانند ارجاعی تخصصی را شکل دهند. محدودیت نیروي کار و ظرفیت  نمی برطرف کنند و را
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قابل پرسش مددکاران اجتماعی در بخش سالمند شناسی براي مدیریت این مشکالت نیز امري 
عقالنی و کـارکردي  هاي  قابل تامل است و با باالتر رفتن سن افراد، افزایش و پیشرفت فقدان

کند. این در  می تالالت وضع روانی و روانپزشکی نیز به دو برابر افزایش پیداشود و اخ می دیده
حالی است که در کشور ایران هنوز تخصصی به نام مددکار اجتماعی در حوزه کار با سالمندان 

کنند و طبیعی است که  می شکل نگرفته است و مددکاران اجتماعی به صورت عمومی فعالیت
مختلف هاي  به درستی بر نیازهاي تخصصی مراجعین خود در بخشمددکاران اجتماعی عمومی 

تواند مشکالتی عمیـق در ارائـه خـدمات بـه      می تسلط کافی و کامل نداشته که این امر خود
 .مراجعین و جامعه هدف ایجاد نماید

 مددکاران اجتماعی در مراقبت از بیماران دمانساي  هحرفهاي  نقش
باشد تا فعالیت بسیار دشوار تهیه خدمات براي افراد  می دي نیازمددکاران اجتماعی بسیار توانمن

سالمند داراي بیماري دمانس را مدیریت کنند. مددکار اجتماعی نیازمند مهارت ها، ارزش هـا،  
مراقبت قرار گیرد و جایگاهی هاي  باشد تا در درون تیم می منحصر به فرديهاي  منابع و نقش

درمانی و آموزشی به افرادي با بیماري دمانس، اعضاي خـانواده   را براي ارائه خدمات حمایتی،
مددکاري اجتماعی براي مثال شامل هاي  هایشان و دیگر خدمت دهندگان کسب کنند. ارزش

اي  هاحترام به شرافت انسانی، مراقبت شخص محور، رازداري، عدالت اجتماعی و شایستگی حرف
پیچیـده و تصـمیم   هـاي   ددکار اجتماعی با دو راهیاست، بنابراین به طور ایده ال زمانی که م

شوند به سمت درخواست کمک از دیگـر   می که با نیازهاي بیماران دمانس روبروهاي  گیري
 .(Parker and Penhale, 1998; Parsons, 2005)شود می سوق دادهها  حرفه

مراقبـت  هاي  وهمددکاران اجتماعی وظایف مرتبط با بیماران دمانس را با تنوع زیادي از شی
پرستاري در ایاالت متحده با ساکنینی هاي  دهند. مددکاران اجتماعی در خانه می یکپارچه انجام

درصد از آنها با بیماري دمانس روبرو هستند. این ساکنین اغلـب   80تا  50شوند که  می روبرو
اي  هدي بین رشتکنند که نیازمند رویکر می نشانه هایی از درد، بی قراري و افسردگی را تجربه
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از مراقبت و تمرکز بر پزشکان، پرستاران و کمک پرستاران، مددکاران اجتماعی و دیگر افراد 
باشند. در زمینه مراقبـت   می همچون فیزیوتراپ ها، کاردرمانگرها و متخصصین تغذیهاي  هحرف

فـراهم   از مدیریت منـابع، اي  هطوالنی مدت، مددکاران اجتماعی ممکن است بر تیمی بین رشت
افراد ساکن و مدافعه از مراجعین تمرکـز کننـد.   هاي  کردن آموزش براي کارکنان و خانواده

کنند اغلب با افراد سالمند زیادي  می مددکاران اجتماعی بیمارستانی که از بیماران حاد مراقبت
بحرانـی کمـک گـرفتن از    هـاي   شوند که با بیماري دمانس روبرو هستند. در زمان می روبرو

تواند نیاز براي مراقبت از بیماران را افزایش دهد. از این روي رویکـرد   می بیمارانهاي  نوادهخا
باشـد کـه در    می مراقبت اجتماع محور براي بیماران دمانس، روندي در حال رشد و گسترش

بیشتر کشورهاي توسعه یافته بکار گرفته شده است. در این عرصه مددکاران اجتماعی اغلـب  
 مراجع را با تمرکز بر خـدمات سـازمان یافتـه و هماهنـگ کننـده برعهـده       نقش مدیریت

 .(Hughes et al., 2005)گیرند می

هاي  مددکاران اجتماعی در این زمینه و نقشي  هبکار گرفته شده بوسیلهاي  دانش و مهارت
مختلف ممکن است بسیار به یکدیگر شبیه باشند. با این حـال نیـاز اسـت تـا کارکردهـاي      

ري اجتماعی که در این زمینه معمول هستند به خوبی کارکردهاي اقدامی که متمایز بـا  مددکا
آموزشی، به طور مناسب طراحی شوند. هاي  هم هستند شناخته شوند تا رشد نیروي کار و تالش

چندگانه که با یکدیگر همپوشانی هاي  پیشرفت مددکاران اجتماعی در چرخش و انعطاف نقش
در مراقبت از بیمـاران  اي  هدیگر افراد حرفهاي  تکمیلی ظریفتر از کمکدارند و کارکردهاي 

در خالقیت، اجرا، ارزیـابی و انتشـار مـداخالت    اي  هقابل مالحظهاي  تواند پیشرفت می دمانس
چندگانه مراقبت از دمانس را شکل دهد. با این وجود، فقدان مدارك حمایـت کننـده بـراي    

ري اجتماعی در بخش سالمند شناسـی نیازمنـد اولویـت    مداخالت گسترده توسط رشته مددکا
بندي پژوهشی است تا موضوع دمانس نیز تحت مطالعه ویژه قرار گیرد. با این حال انجمن بین 

در مراقبت طوالنی مدت و سـالمندي نقـش مـددکاران     (NASW)المللی مددکاري اجتماعی
 ن را به صورت نمودار زیر اشـاره مرتبط با این دوراهاي  اجتماعی در حوزه سالمندي و بیماري
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 :کند می

  
 در مراقبت طوالنی مدتاي  ه: نقش مددکاران اجتماعی حرف1نمودار شماره 

  
و افـزایش توانـایی   هـا   با توجه به نمودار ارائه شده، نیازي شفاف به منظور بهبود شایستگی

ارد و توجـه بـه   نیروي کار فراهم کننده خدمات در مراقبت از بیماران دچار دمانس وجـود د 
توانایی، بحثی جزئی نیست و باید به عنوان هدفی با ارزش باال براي پژوهشـگران مـددکاري   
اجتماعی و شاغلین در این عرصه مورد توجه قرار گیـرد. سـاختار مناسـب اقـدام مـددکاري      

هـاي   براي سنجیدن موفقیـت اي  هکند و برنام می متنوع کارکرد پیداهاي  اجتماعی درون برنامه
کند و نقشه راهی براي آموزش  می از دست رفته براي مداخله فراهمهاي  بالینی به اندازه موفقیت

مراقبـت از  هـاي   رایج از شایستگیاي  هدهد. مجموع می مبتکرانه و دوره آکادمیک را پیشنهاد
مختلـف  هاي  تواند ارتقاي راهنمایی براي مددکاران اجتماعی در زمینه می بیماران دچار دمانس
و کارکردهاي مددکاران اجتماعی در مراقبت از افـرادي کـه دچـار    ها  باشد. با توجه به نقش

 :دهند می بیماري دمانس هستند پارکر و پِن هیل نکات زیر را پیشنهاد

موجود هاي  شایستگی در کار با افراد داراي بیماري دمانس این گونه است که از میان دانش
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به درستی انجام شود و قبل از اینکه مداخله موثري با بیماران  باید تحصیل دانش در مورد دمانس
کند، موقعیت آنها در سـاختار   می دمانس انجام شود باید در مورد کسی که از بیماران مراقبت

اجتماعی کالن تر، در دسترس بودن منابع و میـزان دسترسـی آنهـا بـه ایـن منـابع بررسـی        
 .(41 :1998)شود

بـه عنـوان طـرح    ها  ی از دانش تخصصی در حوزه دمانس و مهارتحداقلهاي  این نیازمندي
 ذهنی براي فهم شایستگی حرفه مددکاري اجتماعی با افـراد داراي بیمـاري دمـانس پیشـنهاد    

تقریباً توجه هیچ پژوهشی به ارزیابی دانش پایه در این زمینه نبود  1998شود. تا قبل از سال  می
مردم فراموش شده: رویکردهاي مثبت به مراقبـت از   ا ناماما با چاپ کتاب پارکر و پِن هیل ب

سبب گسترش پیشنهاداتی مناسب در درون اندك منابع موجود شد. با ایـن حـال هـم    دمانس،
 اکنون مواد کافی از دانش، مهارت و ارزش در درون اقدام سـالمند شناسـی وجـود دارد کـه    

ماعی براي مراقبت از بیمـاران دچـار   پژوهشی مرتبط با حرفه مددکاري اجتاي  هتواند برنام می
با حمایت  (CSWE) دمانس را سازماندهی کند. براي مثال شوراي آموزش مددکاري اجتماعی

مددکاري اجتماعی سالمند شناسی هاي  مالی از بنیاد جان. اي. هارتفورد لیستی جامع از صالحیت
ه شد، چهار مـورد از  صالحیتی که به طور جزئی در گزارش آورد 40را جمع آوري کرد. از 

کـاهش  هـاي   آن به طور اختصاصی به اختالل شناختی، بیماري آلزایمر یا سالمندان با ظرفیت
صالحیت بـراي   40با این وجود، این  .(CSWE Gero-Ed Center, 2002)یافته مرتبط است

ه قـرار  تواند به طور خاص در بافت مراقبت از دمانس مورد استفاد می حرفه با میزانی از اقتباس
 .بگیرد

  سجاد مجیدي پرست
  دانشجوي دکتري مددکاري اجتماعی دانشگاه عالمه طباطبائی
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 مددکاران اجتماعی در برخورد با استرس طالق چگونه عمل
 کنند؟ می

 
  

سیستم یک موجود زنـده از   طالق جدا شدن اجزاي یک سیستم است. سیستم خانواده هم مانند
 گیرند. وقتی سیستم زنده به دنیا می شود. در سیستم خانواده اعضا جاي اجزا را می اجزایی تشکیل

مرگ است. اي  هآورد . سرنوشت محتوم هر ارگان زند می آید، با خود فقط مرگ را همراه می
 قـدي هـم، طـالق زاده   کند. با هـر ع  می تواند از مرگ دوري می اما موجود زنده تا جایی که

 .شود و تمام سعی سیستم خانواده دوري کردن از طالق است می

تمام تالش یک سیستم حفظ موجودیت خویشتن است. چه سیستم ارگان زنده و چه سیستم 
 کند تا به حیات خود ادامه دهد. یک سیستم زنده گـاه حاضـر   می خانواده، همه تالش خود را

طع کند تا اعضاي دیگر به حیات خود ادامه دهد یا به عبارت شود عضوي از کل سیستم را ق می
دهد تا  می دیگر سیستم حفظ شود. خانواده هم گاهی به دور شدن یکی از اعضاي خود رضایت

شود که کژکـارکرد اسـت و بـه دیگـر      می ادامه یابد. در هر دو سیستم آن عضو قطع یا جدا
 شوند شرایط برابـر ندارنـد و   می هم جدا کند. پس زوجی که از می اعضاي سیستم آسیب وارد



  الع رسا� مددکاران اجتماعی ایرانمقاالت انتشار یافته در پایگاه اطمجموعه یادداشتها و  � 276
 

یکسان مقابله را براي هر دو بکار برد. یکی از آنها کژکـارکرد اسـت و   هاي  توان روش نمی
 .یکی حامل و باعث ادامه حیات سیستم خانواده

را به ها  کند. اگر استرس می طالق یک تغییر بسیار بزرگ است و هر تغییري استرس ایجاد
 در کـه  چرا است. کالن هاي استرس جزء طالق  خرد، و کالن تقسیم کنیم؛سه گونه روزمره، 

 تجـاوز  یـا  عزیـز  مـرگ  اسـترس  مثل کرد. حذف را زا استرس مسئله توان نمی طالق پدیده
 عزیـز  مرگ استرس از شدیدتر مراتب به آسیبی طالق استرس گاهی دیگر طرف از جنسی.
معموالً ها  براي مقابله با انواع استرس  است. ترساس با مقابله هاي شیوه آن دلیل و کند می ایجاد

فردي، نهادهاي اجتماعی و شبکه حمایتی. از بین هاي  شود. توانایی می از سه عامل کمک گرفته
این سه عامل، نقش شبکه حمایتی فرد آسیب دیده بیشتر است. یعنی اگـر فـردي کـه بـه او     

زودتر انعطاف نشان داده و بـه زنـدگی   استرس وارد شده شبکه حمایتی قدرتمندي داشته باشد 
گردد. در استرس کالن مرگ عزیز معموالً این شبکه حمایتی نقش خود  می قبل از استرس بر

توانـد   می کند اما در استرس طالق همین شبکه حمایتی می را به عنوان یک حامی به خوبی ایفا
انند با قضاوت و حتی محکـوم  تو می عامل تخریب باشد. اعضاء خانواده فرد مطلقه و اطرافیانش

کردن وي نه تنها حمایتش نکنند بلکه باعث استرس بیشتري هم باشند. بر همین اساس گاهی 
 .گذارد می شود که استرس طالق گاه حتی تاثیري بیشتر از مرگ عزیز بر جاي می دیده

 سـه  بـه  درمـان  تـیم  همکاري با توانند می اجتماعی مددکاران طالق، استرس با برخورد در
 کنند. عمل روش

 فردي و گروهی و جامعه اي
فرد طالق گرفته به عنوان یک بیمار اجتماعی قلمداد شده و نیاز به مشاوره و مداخله براي  – 

انعطاف و بازگشت به زندگی دارد. بعد از هر استرسی معموال فرد استرس دیده، یازده مرحله را 
بایـد در ایـن شـرایط      د. مددکار اجتماعی کند تا به وضعیت قبل از استرس برگرد می سپري

همراه فرد بوده و با استفاده از دانش روانشناسی او را در عبور از این مراحل یاري دهد. در مورد 
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مرگ عزیز فرد سوگوار معموال در مرحله افسرگی ممکن است بماند و عبـور نکنـد امـا در    
بینـد. مشـاوره و مداخلـه در     مـی  استرس طالق معموال فرد مطلقه از احساس بی ارزشـی آزار 

 .ارزشی فرد طالق گرفته از مهمترین وظایف مددکار اجتماعی استهاي  نظام

گروهی مددکار اجتماعی باید با مداخله در گـروه خـانواده فـرد    هاي  در مبحث حمایت  –
 آنان در مورد طالق را تغییر داده و رفتارهاي غیر متعارف خانواده بـا فـرد  هاي  مطلقه، نگرش

نماید. بعـد از   می طالق گرفته را اصالح کند. در این مرحله، مداخله در سیستم خانواده ضروري
هر طالقی، معموال فرد طالق گرفته احساس عدم امنیت دارد و مدد کار اجتماعی با ارتباط بـا  

کند. تواند امنیت را به فرد مطلقه داده و فضا را براي سوگواري وي فراهم  می خانواده فرد مطلقه
تواند غیر از خانواده، اعضـاي دیگـر    می در این روش مددکار اجتماعی اگر امکان داشته باشد

شبکه حمایتی فرد مطلقه را شناسایی کرده و با آنها ارتباط برقرار کند تا شبکه حمایتی بتوانـد  
 .نقش خود را درست ایفا کند

شناسـایی منـابع اجتمـاعی و    تواند بـا   می در بحث اجتماعی یا کالن، مددکار اجتماعی  –
سازمانهاي مختلفی که توان ارائه کمک به فرد مطلقه را دارند زمینه را براي حضور فرد مطلقـه  

هـاي   اقدام اجتماعی در رسانههاي  در این نهادها آماده کند. همچنین مددکار اجتماعی با روش
ه فرد مطلقه انجام دهـد تـا   و ملی باید تالش خود را براي تغییر نگرش جامعه باي  همحلی، منطق

وي بتواند دوباره زندگی خود را بسازد و به عنوان یک بیمار اجتماعی که دوره بیماري خود را 
طی کرده و بهبود یافته است به زندگی عادي خود ادامه دهد. کار مددکاران اجتماعی در ایـن  

یک پدیده اجتمـاعی  مرحله دشوارتر از مراحل قبلی است چرا که تغییر نگرش یک جامعه به 
 .کار است ترین کاري بسیار دشوار است اما در واقع اصلی

 کند. آغاز خود از را نگرش تغییر باید اجتماعی مددکار مرحله این در

  رضا ببري
  مددکار اجتماعی





 

  

 مددکاري اجتماعی؛ فرصت یا تهدید؟هاي  لینیک

 
  

میکردیم پیش رفتـه اسـت، ایـن     آسیبهاي اجتماعی در سالهاي اخیر بیش از آنچه که ما فکر
هاي  پیشروي فقط در کالنشهرها نبوده است، امروز با افزایش دسترسی مردم به ماهواره، شبکه

مجازي و وسایل ارتباط جمعی در اقصی نقاط کشور میزان رفتارهاي پرآسیب افراد هم افزایش 
 .یافته است

س و رفتارهـاي پرخطـر، تجـاوز،    امروزه اخبار فراوانی از اعتیاد، طالق، بلوغ جنسـی زودر 
میخوانیم، حوادثی که حتی ممکن است در ها  در بخش حوادث و اجتماعی روزنامه …سرقت و 
 .روستاهاي کشور اتفاق بیافتد ترین دور افتاده

کند، آسیبها هزاران برابـر بیشـتر از    نمی امکان و نیروهاي دولتی با پیشروي آسیبها برابري
آسـیبها و  ي  هتوان سازمان بهزیستی به عنوان متولی اصـلی در حـوز   توان و امکانات دولتی و

 .رود می فراهم کردن شرایط بهتر زیستن مردم جامعه است پیش

امروزه شرایط مقابله و پیشگیري از آسیبها به شکلی است که باید خدمات را در اختیار افراد 
یافتن راه حل و خدمات مورد نیـاز  گذاشت نباید منتظر ماند تا افراد پس از حس نیاز به دنبال   

آنان نیست و دستیابی به آن ي  هباشند، خدماتی که گاهی اوقات حتی متناسب با نیاز و خواست
 .باشد نمی راحت هم
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بهزیستی با فهم این موضوع و پر کردن خالء نیاز و ارائه خدمات به مردم اقدام به راه اندازي 
مـددکاري  هاي  این فکر و تفکر کلینیکي  هییداجتماعی نمود. زاي  هبخش خصوصی در حوز

مددکاري مراکز بیرونی و خصوصی سازمان بهزیستی هستند، هاي  اجتماي شده است، کلینیک
هـاي   مراکز خصوصی و تخصصی در آسیبهاي اجتماعی چرا کـه بنیـان و اسـاس کلینیـک    

 .مددکاري اجتماعی با مددکار اجتماعی است

آموزش، مـداخالت  ي  هاراي ظرفیت و توان الزم در حوزمددکاري اجتماعی دهاي  کلینیک
 .اجتماع محور، پیشگیري و کاهش آسیبهاي اجتماعی هستند

بهزیستی  350عدد کلینیک مددکاري در سراسر کشور یعنی وجود  350فعالیت نزدیک به 
در هـا   خصوصی، مرکز کاهش آسیبهاي اجتماعی و ظرفیت باالي علمی و عملـی کلینیـک  

 .باشد می تماعیمداخالت اج

مددکاري با امکانات شخصی در سراسر نقاط کشور بویژه در مناطق آسیب زا هاي  کلینیک
حضور فعال دارند و مشغول ارائه خدمات مورد نیاز به جامعه هدف هستند، خدماتی که متناسب 

ماعی با نیاز و فرهنگ حاکم بر آن مناطق است تا از طریق شناسایی آسیبها، شناسایی منابع اجت
و با جذب حداکثري مشارکت بتوانند در راستاي بهتر زیسـتن مـردم اقـدام کننـد، سـازمان      
بهزیستی به عنوان متولی اصلی در حوزه آسیبهاي اجتماعی و ارگان صادر کننده مجوز فعالیت 

تواند استفاده کند و همراه با این مراکز  ها می از این ظرفیت بالقوه و بالفعل کلینیکها  کلینیک
مددکاري اجتماعی بازوان اجرایی سـازمان  هاي  براي ارائه خدمات شایسته اقدام کند، کلینیک

به عموم مردم هستند، ایـن در حالیسـت     بهزیستی و تمامی ارکانهایی هستند که در حال ارائه 
مددکاري در حوزه آموزش، پیشگیري و حتی سیاسـت  هاي  که از این ظرفیت آماده کلینیک

تخصصی مغفول مانده است و به نوعی ایـن  ي  هشود و به نوعی این مجموع نمی گذاري استفاده
 .مجموعه به اطالع سایرین رسانده نشده است

آسیبها و مشکالت مردم به شکلی است که سازمان بهزیسـتی بایـد در   ي  هشرایط پیشروند
بگیرد، چرا مددکاري اجتماعی که در واقع فرزندان این سازمان هستند قرار هاي  کنار کلینیک



 281  � مجموعه یادداشتها و مقاالت انتشار یافته در پایگاه اطالع رسا� مددکاران اجتماعی ایران
 

که هدف هر دو یکی است، بهتر کردن شرایط زنـدگی مـردم یکـی از طریـق امکانـات و      
اعتبارات دولتی و دیگري از طریق مداخالت اجتماعی و جذب حداکثري مشـارکت مـردم و   

 .نهادي ذیربط در حل آسیبهاي اجتماعی

قوتی اسـت   عطف وي  هنقطاي  همددکاري اجتماعی در هر شهر و محلهاي  حضور کلینیک
 کند، سریع تر به نیاز مردم پاسخ داده می براي آن محله چرا که امکان ارائه خدمات را سهل تر

 .شود می

ورود مددکاران اجتماعی به زندگی مردم و ارتقاء کیفیت زندگی مردم و محالت یکـی از  
ظرفیـت  شود جـز بـا اسـتفاده از     نمی امروز ایران است و این ممکني  هنیازهاي اساسی جامع

مددکاري اجتماعی، مراکز تخصصی و خصوصی که در حوزه اجتماعی مشـغول  هاي  کلینیک
 .بکار هستند

  مریم عباسی
 مددکار اجتماعی 





 

 
 نقش مددکاران اجتماعی در رابطه با حقوق شهروندي؛ حقوق شهروندي

 
  

سـی  سیاهـاي   محـوري نظـام  هـاي   اجتماعی مدرن از مولفـه ي  هشهروندي به عنوان یک پدید
مدرن است (توسلی ي  هدموکراتیک و شاخصی براي نشان دادن تحقق دموکراسی در یک جامع

مسـائل   ترین به یکی از پیچیده  ]1]اخیر حقوق شهرونديي  ه). در چند ده32: 1383و نجاتی، 
ده و توجه متفکران و سیاست مداران زیادي را به خود جلب کرده سیاسی و اجتماعی تبدیل ش

جایگاه حقوق براي حل موفقیت آمیز مسائل مهم حکومت داري؛ یعنی نیاز به توزیـع  «است. 
منابع و حفظ نظم، بسیار حیاتی بوده و نقش مهمی را در حل برخوردهاي اجتمـاعی  ي  هعادالن

ندي منوط به شناسـایی ایـن حقـوق در جامعـه،     ایفا کرده است؛ چرا که رعایت حقوق شهرو
ضمانت اجرایی آنهاست، که خود عامل مهم در جهت رشد ي  هو نحوها  چگونگی عمل به آن

). در ایـران؛  37: 1389(شـیانی و داوود ونـدي،   » رود می شخصیت فردي و اجتماعی به شمار
و شـهروندان، حـق    تصویب شد 1383قانون حقوق شهروندي و تاسیس نهاد ملی، در تیر ماه 

سیاسی، قضایی، اقتصادي و فرهنگی بنابر آنچه در قانون اساسی تعیین شده است را دارند و کلیه 
 .نهادهاي حکومتی موظف هستند جهت اجراي آن همکاري نمایند

، افـراد  90و  47، 46، 41، 39، 37، 35، 34، 33، 32، 30، 29، 28، 23، 22، 19طبق اصـول  
حـق  «، »حق داشتن عقاید«، »برخورداري از امنیت«، »اري از حقوقحق تساوي در برخورد«

حق برخـورداري از مسـکن و   «، »حق برخورداري از تامین اجتماعی و بیمه«، »اشتغال و کار
حـق  «، »حق بی گنـاهی «، »حق آزادي«، »حق انتخاب وکیل«، »حق دادخواهی«، »سرپناه

حق شـکایت از  « ، »حق مالکیت«، »انیحق تابعیت ایر«، »احترام، آبرو و حیثیت شهروندان
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 .را دارند» دولت
فارغ از پیشینه تاریخی شهروندي در یونان باستان، شاید بتوان ظرفیت این واژه در عصـر جدیـد   

میالدي) مرتبط نمـود.   1789را با تحوالت ناشی از انقالب فرانسه و اعالمیه حقوق بشر و شهروند (
ت (اشخاص) در برابر دولـت، در قبـال انتظـار پیـروي از     تاکید بر وجود مجموعه حقوق براي مل

 .آن را به سایر کشورها نیز تسري دادي  هقانون و احترام به اندیشه بشري بود که توسع
بنابر تعریف، شهروند فردي است در رابطه با یک دولت که از سویی، برخوردار از حقـوق  

ف هایی بـر عهـده دارد (آشـوري،    سیاسی و مدنی است و از سوي دیگر در برابر دولت تکلی
عضو یک اجتماع سیاسی که داراي حقوق و وظایفی »  ]2]). به تعبیر آنتونی گیدنز221: 1366

ـ  795: 1387(گیدنز، » در ارتباط با این عضویت است ي  ه). گیدنز حقوق مدنی را حقـوق هم
 .کنند می داند که در اجتماع ملی معینی زندگی می شهرونداي

 :داده است   سه نوع حق در ارتباط با رشد شهروندي تشخیص (1973)  ]3]تی.اچ. مارشال

حقوق شامل امتیازاتی است که شود. این  می به حقوق فرد در قانون اطالق  مـدنی:  حقوق٫1
زمانی دراز به طول انجامیده ها  دانیم؛ اما به دست آوردن آن می بسیاري از ما آن را امروز بدیهی

است. حقوق مدنی شامل آزادي افراد براي زندگی در هر جاي مطلوب، آزادي بیان و مذاهب، 
 .حق مالکیت و حق دادرسی یکسان در برابر قانون است

از طریق عامل سیاسی حق مشارکت در حکومت، به ویژه حق شـرکت    سی:سیا حقوق٫2
 .دهد می در انتخابات و انتخاب شدن را به اعضاي جامعه

این حقوق به حق طبیعی فرد براي بهره مند شدن از حداقل اسـتاندارد رفـاه     اجتماعی: حقوق٫3
مانی، حق آموزش، تـامین  شود. این حقوق شامل مزایاي بهداشتی و در می اقتصادي و امنیت مربوط

اجتماعی در صورت بیکاري و تعیین حداقل سطح دستمزد است. به سخن دیگر حقوق اجتماعی بـه  
 .شود، آنچه ما در مددکاري اجتماعی به آن تاکید ویژه داریم می خدمات رفاهی مربوط

ه شرایط مجموع«گیرد  می تعاریفی که ابعاد مختلف رفاه اجتماعی را در بر ترین یکی از جامع
هایی است که نیازهاي فردي و اجتماعی آحاد جامعه را در حد قابل قبـول تـامین    - و کیفیت

کرده و همه مردم از زندگی در آن شرایط احساس امنیت زیستی، اجتماعی، اقتصادي و سیاسی 
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 .(13: 1379(شوراي برنامه ریزي سازمان بهزیستی کشور، » داشته باشند
توان گفت: برخـورداري از   می تبیین شهروندي و رفاه اجتماعی،از طرف دیگر در تحلیل و 

هـاي   شود. یعنی افراد و گـروه  می رفاه به عنوان زیربناي اصلی توانمندي افراد جامعه محسوب
اجتماعی، نیازمند توانمندي از طریق مناسبات حقوقی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادي و فرهنگـی  

). 250: 1384م جهت تحقق شهروندي است (شـیانی،  هستند و مجموع این مناسبات شروط الز
 .شود می باید توجه داشت که رفاه به عنوان خروجی برقراري حقوق شهروندي محسوب

 اجتمـاعی  و روانـی  جسـمانی،  بهزیسـتی  و بهـروزي  رفـاه،  بـه  منجـر  که خدماتی جمله از
 بـر  بتنـی م اسـت  اي هحرفـ  اجتماعی مددکاري باشد. می اجتماعی مددکاري خدمات شود می

 جامعـه  و هـا  گـروه  افراد، به کمک آن از هدف که ها روش و مهارت ارزشها، اصول، دانش،
 خـود  نیـاز  رفـع  یا و مشکل حل براي موجود، امکانات و ها توانایی بر تکیه با بتوانند تا است
 یابند. دست فردي خاطر رضایت و نسبی استقالل به و کنند اقدام

ختلف رفاه از جمله بعد اجتماعی، اقتصادي، حقوقی و زیسـتی  مددکاران اجتماعی در ابعاد م
اجتمـاعی، جمعیـت،   هـاي   محوري اشتغال، اوقات فراغت، خانواده، آسیبهاي  در زمینه مقوله

آسیب پذیر، قوانین مربوط به هاي  اجتماعی در معرض خطر، قوانین حمایت از گروههاي  گروه
فیت زندگی، سالمت روانـی و ذهنـی، سـالمت    کودکان، قوانین مربوط به ازدواج وطالق، کی

توانند نقش بسیار مثبت و کارکردي ایفا کرده و  می …جسمی در مقابل معلولیت و بیماري و 
 .بین بهزیستی افراد و رفاه اجتماعی سازگاري و وفاق ایجاد کنند

 بایـد  جامعـه  افـراد  بـه  شـهروندي  حقوق آموزش در اجتماعی مددکاران نقش با رابطه در
 عامـل  تنهـا  اجتمـاعی،  ي همقولـ  هـر  با رابطه در جامعه افراد آموزش و آگاهی اگرچه ت،گف

 هـر  در اساسـی  عامـل  نخسـتین  امـا  شـود،  نمـی  محسـوب  آن تثبیـت  و اجـرا  در کننده تعیین
 از جامعـه  یک افراد آگاهی میزان که مادامی آید. می شمار به عمومی خواست و دگرگونی

 و توانایی نه نباشد، مناسبی سطح در سیاسی و اجتماعی دنی،م ابعاد در خود شهروندي حقوق
 قـدرت  نـه  و داشت خواهند را جامعه مختلف امور در فعال مشارکت جهت نظري اي هپشتوان
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 دارند. را حاکمیت به خود عمومی هاي خواست ابالغ

شـود و نیـاز بـه     نمـی  از سوي دیگر آگاهی اجتماعی خود به خود و بدون پشتوانه حادث
تواند به صورت گسترده و فراگیر از طرف  می زش دارد. فرآیند آموزش حقوق شهروندي،آمو

نهادهاي ذي ربط، مانند آموزش و پرورش، دانشگاه ها، صدا و سیما، مطبوعات و نیز مددکاران 
 .پذیرد می اجتماعی صورت

ش بنابراین نقش مددکاران اجتماعی در برقراري رفاه، برقراري حقـوق شـهروندي، آمـوز   
حقوق به افراد (در قالب مددکاري فردي، گروهی و مددکاري جامعه اي) و نیز مطالبه گـري  

 .این حقوق، نقشی انکار ناشدنی است

  مریم عابدینی
 کارشناس مددکاري اجتماعی , کارشناس ارشد مطالعات زنان
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ضرورت وجود نظام نامه مددکاري اجتماعی براي کمک به بیماران 
 اسکیزوفرنیا

 
  

رداري از سالمت روان سالم و متعادلی خواهیم داشت که افراد بتوانند با برخوي  ههنگامی جامع
روانی جامعه کمکی به رفـع  هاي  اجتماعی به فعالیت بپردازند. انکار نا به سامانیهاي  در عرصه

و اختالالت خاص خود ها  فرهنگ، قوانین، کاستی   کند و از آن جا که هر اجتماعی نمی آنها
طلبد. در تمام دنیا  می مخصوص به خود را نیزهاي  و درمانها  را دارد؛ بررسی شناخت، راه حل

جسمی است. قسـمتی از  هاي  شدید روانی متفاوت از تلقی بیماريهاي  نوع برداشت از بیماري
بوده و بخشـی هـم   ” خشونت“با ها  این نگرش مربوط به همراه یا نزدیک دانستن این بیماري

اد سـالم  ناشی از عدم درك تجربیات غیر طبیعی ناشی از اسکیزوفرنیا و بیماري روانی ست. افر
گیرند و تمایلی به کار کردن، ازدواج، دوستی و زندگی نزدیک  می جامعه از این بیماران فاصله

 1با آنها را ندارند.

سندرم ویرانگري است که شناخت، هیجان، ادراك و   ):schizophrenia( اسـکیزوفرنیا 
ر و عجیب تـري از  کند. هیچ اختالل روانی پیچیده ت می رفتار و روان را درگیرهاي  سایر جنبه

متعدد که آشفتگی در محتواي هاي  اسکیزوفرنی وجود ندارد.اسکیزوفرنی اختاللی است با نشانه
شـوند.   مـی  فکر، ادراك،عاطفه، درك خود، انگیزش، رفتار و عملکرد میان فـردي را شـامل  
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 هذیانسایکوتیک هاي  اسکیزوفرنی و اختالالت وابسته (مثل اختالل هیجانی) با توجه به نشانه

(delusion) و توهم (hallucination)      مشخص و طیـف سـنجی وسـیعی از رفتارهـا را شـامل 
 .برد می سایکوتیک و هم چنین عملکردي رنجهاي  شود. در اسکیزوفرنی بیمار از نشانه می

مددکاري اجتماعی یک حرفه مبتنی بر عمل و یک رشته دانشـگاهی    اجتمـاعی:  مددکاري
 و آزادسازي افـراد را ارتقـا  سازي  جتماعی، انسجام اجتماعی و توانمنداست که توسعه و تغییر ا

 (diversities) دهد. اصول عدالت اجتماعی، حقوق بشر، مسئولیت جمعی و احترام به تفاوتها می

جایگاه مرکزي براي مددکاري اجتماعی دارند. مددکاري اجتمـاعی بـا تکیـه بـر نظریـات      
لوم انسانی و دانش بومی افراد و ساختارها را در بررسـی  مددکاري اجتماعی، علوم اجتماعی، ع
 .کند می درگیر (being-well) چالشهاي زندگی و تقویت بهزیستی

CBRفرآیندي براي توسعه خدمات توانبخشی در سطح ملـی    جامعه): بر مبتنی (توانبخشی
طریـق   و افزایش حضور افراد داراي ناتوانی در جامعـه اسـت کـه از   ها  و برابرسازي فرصت

آنان، جامعه محلی و نظام بهداشتی، درمانی، آموزشی، هاي  مشارکت افراد داراي ناتوانی، خانواده
 2شود. می و خدمات اجتماعی اجرااي  هحرف

از مداخالت درمانی که کلیت و یکپارچگی فرد، اي  همجموع  اجتماعی: – روانی توانبخشی
د. این رویکرد موجب بهبود عملکرد فردي، دهن می یعنی روان، جسم و روح را مورد توجه قرار

 .گردد می پیشرفت مدیریت فردي بیماري و در نهایت منجر به تسهیل فرآیند درمان فرد

متصل و جدا نشدنی توانمندي براي یک بیمـار  ي  هبراي معرفی حلقاي  همقدمها  این تعریف
دسازي و نقش مددکاري اسکیزوفرن است که در کنار یکدیگر معنا و مفهوم توانبخشی، توانمن

اجتماعی را درخشان تر میسازند. مددکاري که یکی از اهدافی که به دنبال آن است رسیدن به 
که هدف آن حل مشکالت اساسی تمام اعضاي جامعه و بهبود اي  هتوسعه اجتماعی است، توسع

عه جوامع شرایط اجتماعی آنان است (با اعتراف به اینکه امروزه دیدمان در غالب مباحث توس
به سمت مفهوم توسعه فراگیر سوق پیدا کرده است. توسعه فراگیر، به معنی منظـور کـردن و   
دخالت دادن همه افراد است، به ویژه کسانی که به حاشیه رانده شده و اغلب در معرض تبعیض 
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قرار دارند) به عنوان یک مددکار اجتماعی رسالتی بر دوش داریم که زمانی که مبحـث ارائـه   
مات ششگانه به معلولین مطرح است باید ساختار و چهارچوب مشخصی داشته باشد و ایـن  خد

میسر نیست مگر با نظارت سازمانی که متعهدانه در پی ارتقاء مددکاري اجتماعی و بـه دنبـال   
بهزیستی بیماران اعصاب و روان من جمله اسکیزوفرنیا باشد، بیماري کـه عمیقـاً گسـلنده و    

بیماران طرد شدگانی هستند که معموالً از خدمات اجتماعی بی بهره انـد و  دردآور است. این 
شـود در پـی بـه رسـمیت      مـی  نیاز به فردي است که به پشتوانه نظارت و حمایتی که از آن

دیگر در خـدمات  هاي  شناساندن نقش آنها در اجتماع باشد. نقش مددکاري در مقایسه با حرفه
ـ اجتماعی و بهداشتی شخصیتی متمای  هسـتند کـه  اي  هآمـوزش دیـد  اي  هز دارد آنها افراد حرف

آنان در کنار آمدن با مشکالت یاري دهند. به ي  هتوانند به فرد مبتال به اسکیزوفرن و خانواد می
بیمار جهت ایفاي نقش مؤثر در جامعه و توانمندسازي و به خانواده او جهت کنـار آمـدن بـا    

 اسکیزوفرن هیچ گاه بـه کیفیـت اولیـه زنـدگی خـود     ناتوانی یکی از اعضاي خانواده (بیمار 
 .کند می رسد) کمک نمی

   متأسفانه از زمانی که مقوله مددکاري اجتماعی عمومی، که مددکاران اجتماعی را ملزم بـه 
کند مطرح شده است، بسیاري از مددکاران موفق نشـده انـد در    می مشکالتي  هبرخورد با هم

ه تجربه کافی دست یابند. عالوه بر آن، افزایش بار کاري آنان، کار با بیماران روانی بي  هزمین
هم در زمینه سهل انگاري مراقبتی و سوء رفتار با کودك و هم سالمندان سبب شده است که بر 
مشکالت بیماران اسکیزوفرنیا (اعصاب و روان) اولویت کمی داده شود. حال آنکـه بـر چـه    

بیمـاري روان پریشـی همچـون    ي  هی در زمینکسی پوشیده است که داشتن اطالعات تخصص
او ي  هاسکیزوفرنیا براي مددکاران اجتماعی بسیار اهمیت دارد؟ آنها زمانی با بیمـار و خـانواد  

شوند که در شرایط بحرانی قرار دارند که برقراري هرگونه رابطه  می براي نخستین بار رو به رو
 3رسد. می سازنده دشوار به نظر

ل مطروحه فوق، تا زمانی که مددکاري اجتماعی به صورت ساختار اداري و با اذعان به مسائ
سازمانی در خط مشی مدیریت گنجانده نشده و برنامه مدونی براي مددکاري اجتماعی در رابطه 
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با حمایت از بیمار اعصاب وروان صورت نپذیرفته، ایفاي نقش مددکاري اجتماعی، در سیستم 
بود و تسلسل چرخه معیوب بازگشت بیمار به تنهایی و انـزوا   درمان با مشکالت مواجه خواهد

همچنان باقی خواهد ماند و ایفاي نقش آن در اجتماع به آرمانی دست نیافتنی تبدیل خواهد شد. 
این آرمان به بار نخواهد نشست تا زمانیکه مددکاران اجتماعی در قالب یک نظام نامه مشخص، 

مددکاري اجتماعی به صورت تخصصی در ي  هپردازد و رشتمصوب و سازمان یافته به فعالبت ب
آسیب اجتماعی آموزش نبینند و ارائه خدمات نکنند. به واقع نظـام نامـه   هاي  هر یک از حوزه

تواند مددکاراجتماعی را در راه پر فراز و نشیب حمایت از بیماران اعصاب و روان  می مصوب
تر به آن توجه شده است یاري دهد به طوري (اسکیزوفرنی) که بیماري غم انگیزي است و کم

 .که از نظر حقوقی و سازمانی امکان خدمت رسانی برابر به این قشر از بیماران فراهم باشد

  مریم سیاه پوش
 مددکار اجتماعی بیماران اسکیزوفرنیا

 
معه،نویسنده جولیان لف،ریچارد وارنر؛گروه مترجماندکتر بازگرداندن بیماران روانی به جا1٫

 ،نشر دانژه1388بابک جعفري و دیگران،چاپ اول

مجموعه خالصه مقاالت دومین کنگره علمی توانبخشی مبتنی بـر جامعـه و مراقبـت در    2٫
،نشر سازمان 1394چاپ اول ،،دفتر امور مراکز توانبخشی و مراقبتی(CBR&HBC)منزل

 بهزیستی کشور

زندگی با اسکیزوفرنی(راهنماي عملی براي بیماران و خـانواده ها)،برنـدا لینتنر،ترجمـه    3٫
 1386مهشید فروغان،تهران،اندیشه آور،



 

  

  اَنگ اجتماعی بیماران ایدز؛ افزایش ایدز

  
 بـه  کمتر که دارد وجود یکدیگر با آسیبها از بسیاري مابین اي هسوی دو و تنگاتنگ ارتباطات
 بـدانها  اسـت  قـرار  گویـا  همیشـه  بـراي  اصـالً  یا شوند می دیده کمتر شود، می پرداخته بدانها

   نشود! پرداخته

 مبحـث  ناپـذیر  جبران ابعاد تحلیل و بررسی هرگونه از قبل اجتماعی، مددکار یک بعنوان
 ایران در ایدز افزایش پنهان دلیل بزرگترین به بایست می ایدز، بیماران روي بر اجتماعی انگ
 بندازیم. اهکوت نگاهی

 وي، آي اچ ویـروس  بـه  مبـتال  بیماران افزایش دالیل بزرگترین و مهمترین از یکی امروز
 چگونه؟ و چطور اما ،… و ایدز بیماران و ایدز خود نه است، صنعتی مخدر مواد

در ایران حدود بیست و چهار هزار نفر به عفونت اچ. آي. وي مبتال هستند که از این تعداد 
سال است و  34تا  25باشند. بیشترین گروه سنی مبتال  می درصد زن 8مرد و  درصد 92حدود 

حدود هفتاد درصد موارد انتقال، از طریق اعتیاد تزریقی بوده و بقیه موارد شامل انتقال از طریق 
خونی (یک و یک دهم درصد) هاي  جنسی (نه و نیم درصد) و انتقال از طریق خون و فرآورده
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شود. نکته با اهمیـت ایـن اسـت کـه،      می ادر به کودك (هشت دهم درصد)و انتقال از راه م
راه انتقال این عفونت در ایران اعتیاد تزریقی بوده است ولی در چند سال اخیر یـک   ترین مهم

موج جدیدي همراه با موج قبلی منجر به انتقال این عفونت شده اسـت و آن انتقـال از طریـق    
خطر جنسی و برقراري روابط متعدد محافظت نشده بـا افـراد   پرهاي  ارتباط جنسی است. رفتار

مختلف از مهمترین دالیل ابتالء سریع به اچ آي وي است. حال به این سوال توجه کنیم: چـه  
کسانی بیشترین روابط جنسی پر خطر را به خود اختصاص داده اند؟ چـه کسـانی صـرفاً بـه     

 کنند و دیگر هیچ؟ می برقراري رابطه جنسی فکر

 انفعـالت  و فعـل  و تأثیرات حسب بر شیشه، مخدر کنندگان مصرف که میدانید آیا ***
 مباحـث  به اندیشیدن براي زمانی کمترین حتی مغز، در قوي العاده فوق محرك این شیمیایی
 ندارند؟ وي آي اچ به آلودگی از کننده پیشگیري و مراقبتی و بهداشتی

 آن، کننـدگان  مصـرف  توسـط  شیشـه  مخـدر  مصرف علت بیشترین که میدانید آیا ***
 است؟ مربوطه لذتهاي و جنسی میل مباحث

مخدر شیشه علیرغم ایجاد ضعف قابل توجه قواي جنسی (خصوصاً با گذشت چنـد مـاه از   
کند  می ادامه مصرف ممتد این ماده مخدر)، میل بسیار بسیار شدید و باور نکردنی جنسی ایجاد

این امیال تا چه حد و اندازه ایست (مستند و بر اساس  دانند می که فقط خود مصرف کنندگان
است که اي  هاذعان بسیاري از بهبودیافتگان اعتیاد به شیشه). این امیال جنسی تا آن حد و انداز

امروز بیشترین میزان تجاوزات جنسی به زنان و کودکان، متعلق به همین قشر از معتادین بـه  
سال از عمر خود و دارا  50. آیا فردي که با گذشت مواد مخدر است (مصرف کنندگان شیشه)

ها  ماه مصرف مخدر شیشه و بر حسب فشار 6بودن سوابق قابل توجه شغلی و اجتماعی، پس از 
و نیازهاي وصف ناپذیر جنسی مربوطه، به فرزند دختر خود، جگر گوشه خودش که در شُرف 

یادداشت، بر حسب طغیان غیـر عـادي   کند، آیا به نظر خوانندگان این  می ازدواج است تجاوز
امیال جنسی شان پس از مصرف شیشه، به مشروع بودن یا نامشروع بودن رابطه جنسی کمترین 

دهند؟ چنین افرادي در چنین شرایطی، در زمان برقراري هر گونه رابطه جنسی بـه   می اهمیتی
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ادي بـا ایـن وسـعت    توانند داشته باشند؟ آیا چنین افر می مباحث سالمت طرف مقابل توجهی
 !توانند رفتارهاي پرخطر جنسی نداشته باشند؟ می نیازهاي غیرعادي و وهم آمیز،

 از بیـرون  در متعددي هاي کننده تقویت میبینیم ساده بسیار بسیار گیري نتبجه یک در پس
 خـاص  بیمـاران  جامعـه  از قشـر  ایـن  جمعیـت  به مدام که دارند وجود ایدز به مبتالیان جامعه

ــه ــی مربوطــــ ــد مــــ ــدز بــــــازار و افزاینــــ ــر را ایــــ ــی داغتتــــ  ســــــازند! مــــ

مسلماً تا زمانی که مخدر شیشه و سایر محرکهاي قوي وجود داشته باشند، رفتارهـاي پرخطـر   
روزانه تعـداد قابـل   هاي  جنسی و سایر موارد مرتبط وجود خواهند داشت و احتماالت آلودگی

  .گردد می تتوجهی از افراد آسیب پذیر جامعه را در طول روز تقوی





 

  

  و اما انگ اجتماعی بیماران ایدز و تأثیرات آن بر گسترش ایدز

  
کنند با مشکالت زیادي مثل اضطراب، افسردگی  می افرادي که با ویروس اچ. آي. وي. زندگی

و اَنگ روبرو هستند. داغ ننگ هر خصوصیتی است که فرد یا گروهی را از اکثریت جامعـه  
با ها  شود. اکثر بیماري می این فرد یا گروه با بدگمانی یا دشمنی رفتار کند و در نتیجه با می جدا

شوند و حتی امتیازهاي خاصی نیز به  می حس همدردي یا دلسوزي از طرف افراد جامعه روبرو
وقتی یک بیماري فوق العاده واگیردار یا نشانه شرم و خجالت تلقـی شـود،   شود. اما  می اعطاها  آن

لم افراد مبتال را طرد کنند. ایدز نیز امروزه چنین داغ ننگی را براي مبتالیان ممکن است جمعیت سا
تواند تاثیر منفی و پایـداري بـر    می ). احساس انگ حاصل از ابتال235آورد (گیدنز،  می خود به بار

شود افراد از زندگی ناراضی بـوده و از آن   می میزان رضایت از زندگی در مبتالیان بگذارد و باعث
اجتماعی خود را از دسـت داده و سـرانجام برداشـت خـوبی از     هاي  و ارتباطها  ت نبرند، فعالیتلذ

وضعیت سالمت اجتماعی خود نداشته باشند. انگ ها، چه درونی (از طرف خود فرد) و چه بیرونی 
تواننـد بـر    مـی  گردند بلکه می اجتماعی و تبعیضهاي  (از طرف جامعه)، نه تنها منجر به محرومیت

). این انگ ناشـی از عوامـل   27المت فردي و اجتماعی تاثیر منفی بگذارند (علی نقی و فروغی، س
انتقال بیماري، عـدم  هاي  مختلف مانند، عدم آگاهی کافی در مورد بیماري، تصور غلط درمورد شیوه

دن عمومی، دسترسی نداشتن به خدمات درمانی و احساس درمان ناپذیر بوسازي  اطالع رسانی و آگاه
شود. این انگ از طرف جامعه با کاهش سالمت روان و سالمت اجتماعی این افـراد   می این بیماري

ارتباط قوي دارد و منجر به کاهش اعتماد به نفس، احساس مفیـد بـودن، مشـارکت اجتمـاعی و     
شود. اَنگ اجتماعی در همه حوزه ها، افراد آن حـوزه را دچـار معجـونی از     می شکوفایی اجتماعی

آورد. ننگ با خود طرد  می سازد. اَنگ با خود نَنگ می روانی و اجتماعی عمیقهاي  اریها و عقدهبیم
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سازد و به نوعی در مسیر انزوا، تمامی عواطـف   می اجتناب ناپذیري را بر فرد مبتال به آسیب تحمیل
تولید افـرادي  شود. در واقع ما خود بدون اینکه بدانیم، به  می و احساسات پاك انسانی آن فرد کشته
زنیم و سپس از گسترش خشونت اجتماعی در ابعاد آشکار  می فاقد هرگونه احساس و عاطفه دست

کنیم. ما خودمان ناخواسـته از تولیـد کننـدگان     اي می هو پنهان آن، ابراز نگرانی کارشناسانه و رسان
  … و طردها وها  تمامی این خشونتهاي سنتی و نوین هستیم. با همین انگ

جوانی که به دلیل اعتیاد گذشته اش، حتی پس از   ایدز: مبحث از خارج اَنگ، از ساده ثالم یک
 توانیم او را به مسیرعادي یک زندگی سالم و پرنشاط بازگردانیم؛ همین نمی سالها پاکی از اعتیاد، ما

 !شود که شاهدش هستیم و خواهیم بود می
 شـغل  یـک  بودن دارا از اجتماعی، اَنگ از ناشی مباحث بدلیل اعتیاد از پاك جوان همان وقتی
 شـود  می مطمئن وقتی (خصوصاً گردد می محروم اش خانواده و خود شغلی امنیت مسلماً و پایدار
 نـه  اسـت  اجتمـاعی  اَنـگ  قربانی دیگر او است)، محروم پایدار اشتغال از اش گذشته اعتیاد بدلیل
ـتان  ه،خانواد پذیرش عدم قربانی دیگر او اش. گذشته اعتیاد  جامعـه  مجموعـاً  و همکـاران  و دوس
 و شـود  مـی  اجتمـاعی  بیـزاري  دچـار  کند، می اجتماعی ننگ احساس مسلماً دیگري. چیز نه است
…. 

 .پردازد! این همان تاوان اَنگ اجتماعی است می در چنین شرایطی تاوان این مبحث را جامعه
 و بر حسـب ایـن اَنـگ، طـرد     شود می یک فرد مبتال به اچ اي وي، وقتی دچار انگ اجتماعی

شود و بر حسب این پروسه دردناك و نامحسوس، دچار اختالالت عمیق روحی و اجتمـاعی و   می
 تواند از جامعه خود محافظت کنـد؟! آیـا   می گردد، سوال این است: آیا این فرد می …خانوادگی و

جمعیت مبتالیـان بـه ایـدز    تواند نگران افزایش  می تواند مراقب سالمت جامعه باشد؟! آیا اصالً می
 !باشد؟

پردازیم و خـود از آنهـا بـی     می اینها همان تاوان هایی هستند که ما در قالب افراد یک جامعه،
 !خبریم

  مددکار اجتماعی و جامعه شناس هما صدري
 مددکار اجتماعی، جواد طلسچی یکتا



 

 
 بحران شیشه؛ بیماري شیشه؛ راه حل نهایی و درمان

  
 !!!بزاري براي نشاط لحظه ايروانگرد شیشه ا

مواد صنعتی روانگرد بسیاري در حال تولید و مصرف است، از جمله آنها شیشه. فعالین حوزه 
اجتماعی، علمی و پزشکی، فرهنگی و موادمخدر از زوایاي مختلفی به تحلیل چگونگی این ماده 

 .و تأثیرات سوء آن پرداخته اند

وشت به آن بپردازیم ارتباط بین مصرف شیشه و نیاز به خواهیم در این کوته ن می آنچه که ما
دهد که بیشترین الیه سـنی مصـرف کننـده جوانـان      می نشاط و شادي است. مشاهدات نشان

هستند. مقطعی از رشد که در آن نیاز به کسب انرژي و تخلیه آن، فشارهاي هیجانی و جنسی و 
مقاطع سنی اسـت. جـوان بـر اسـاس     تحرك و شادي و نشاط بسیار بیشتر و شدیدتر از سایر 
رود و یا باید به پیش رود. جوش  می ساختار جسم و روان خود چونان رودي خروشان به پیش

فکري و عاطفی همگی و همگی از پیوستارهاي هاي  و خروش، تالطم، هیجانات، فرار و نشیب
 .طبیعی دوران است و مهمترین نیاز، نیاز به شادي و نشاط

هاي  سالم جهت بروز انرژيهاي  یانگر مطلب دیگري است! فقدان زمینههمزمان مشاهدات ب
گردد تا جوان بنا به اقتضاي سنی خود آخ دنبال  می جوانان و سیرابی از شادي نشاط سالم سبب

راههائی است تا شادي روح و روان را همچون غذایی براي جسمش فراهم نمایـد. فقـدان یـا    
دسترس بودن و کم هزینه بودن سایر منـابع ارضـاء ایـن     کمبود این منابع و در عین حال در
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و آنی بپـردازد! غافـل از   اي  هشود تا او به شادي لحظ می نیازها، اگر چه به شکل مخرب سبب
 .اینکه در کوتاه زمانی این شادي به عزایی سیاه و دهشتناك تبدیل خواهد شد

ردد. آسوده از مسولیت هـایی  گ می اما واقعیت این است که او با مصرف بی خیال از رنجها
که بر دوش دارد و توان حملش را ندارد. رها شده از استرس آینده که چه خواهد شد؟! لـذت  

که در آن است. شنا کردن در آرزوها و خیاالتی که برآورده نشـده اسـت.   اي  هبردن از لحظ
ه چیـز خـوش   بینند و خلق دنیایی که در آن هم نمی گپ زدن با آدمهایی که او را هبچ وقت

 !!!است و لذت بخش

دانیم کـه سـرانجام ایـن شـادي بـه       می کند و می را شیشه فراهماي  ههمه این لذتهاي لحظ
کجاست!؟! تخریب جسم و روان و خانواده و جامعه! شیشه بر خالف مـواد مخـدر سـنتی از    

دهد،  می رتأثیرات تخریبی وحشتناکی برخوردار است، تمام اندام داخلی بدن را مورد حمله قرا
گردد، روابط بین خـانوادگی را بـه    می از نظر روانی سبب شکل گیري اختالالت شدید روانی

کنـد و   می اجتماعی جامعه، آسیب را وارد جامعههاي  کشاند و با وارد شدن به شبکه می انحالل
 .بخشد می شدت

ی و روانی و می خواهیم از دید فیزیولوژیکی نگاهی دیگر گونه به این آسیب و شرایط روح
 .بدنی آدمی بیندازیم

کنیم،  می بریم و آنرا بطور کالنی بیان می لذتاي  هدهد که وقتی از منظر می تحقیقات نشان
کنـیم.   می کنیم و احساس خوشایندي پیدا می وقتی یک گل یا هر چیز لطیف دیگري را لمس

بنام کورتیکوتروفین  کشیم هورمونی می زنیم و غریو شادي را فریاد می وقتی در مجلسی دست
کند که وظیفه اش تأمین انرژي الزم براي مقابله با اضطراب، اسـترس،   می در مغز افزایش پیدا

 .شرایط بحرانی و پدید آوردن آرامش است

توانیم شادي را و رویاروئی با استرس را در جامعه و خانواده فراهم کنیم؟  می اکنون چگونه
بایست اورژانسـی بـه آن    می ن اجتماعی و حاکمان جامعهسوالی است و نیازي است که مدیرا

  !!جواب بدهند و عملی کنند. در غیر اینصورت شیشه آماده پاسخگوئی است
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  بحران شیشه؛ راه حل نهایی

 شیشه، مخدر شیشه، اعتیاد به شیشه، رهایی از چنگال شیشه

 !براي رهایی از چنگال اعتیاد به شیشه راهی جز قطع مطلق مصرف نیست

باید  ،اگر بخواهیم وضعیت یک فرد معتاد مصرف کننده شیشه را بدرستی ترسیم کرده باشیم
است . مخـدر شیشـه بعنـوان یـک     ” چسبیده“اینگونه تصور کرد: فردي که به چیزي شدیدا 

 محرك فوق قوي، این چسبندگی غیر قابل تصور را نسبت به خود براي مصرف کننده ایجـاد 
مصرف روزانه (اولین دقایق شروع مصرف) فرد بطوري گرفتار این  کند. بطوریکه با شروع می

وضعیت چسبندگی میشود که زمان از دستش خارج شده و گاهاً بـه دو یـا سـه روز حـبس     
ناخواسته و نادانسته در اتاق و توأم با حالت غـرق شـدگی در افکـار و خیـاالت و همچنـین      

درگیري با طـرف مقابـل (اگـر جفـت     قطع ناپذیر و حتی هاي  گفتگوهاي طوالنی و مباحثه
 .شود می با وي همراه بوده باشد) منجر شده واي  همصرف کنند

 رود؟ می زمان یک مصرف کننده شیشه چطور از بین

کند.  می مصرف شیشه یک روند بخصوصی دارد. مصرف کننده معموالً چند سري مصرف
ت مصرف شیشه) را تمیز کند و بایست پایپ (از ابزارآال می بعد از اتمام هر مرحله از مصرف

این تمیز کردن پایپ و توجه به نکات بهداشتی مسیر مصرف، بسته به خصوصیات فـردي و  
شخصیتی مصرف کنندگان شیشه، از بسیار کم (مدت زمان کوتاه) تا بسـیار بسـیار طـوالنی    

نـده  (مدت زمان بسیار زیاد) متفاوت است. اگر فرض را بر این قرار دهیم که فرد مصرف کن
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پایپ آماده شده با شیشه) مصرف کند که هر بار نیم  4سري ( 4شیشه در یک مرحله مصرف، 
سـاعت   3تا  2ساعت تا سه ربع ساعت طول بکشد، بدین صورت خواهد بود که آن فرد دقیقاً 

سري مصرف، فرضاً یک ربع ساعت تا  4زمان را فقط به فقط مصرف کرده است! اگر بین هر 
پایپ بعدي بشود (پـر کـردن و آمـاده    سازي  تمیز کردن پایپ و آماده بیست دقیقه مشغول

دقیقه، نکته مهم این مسأله اینجاست که  80شود  می مرحله 4کردن مرحله بعدي) مجموعاً براي 
باید مدنظرمان باشد اینطور نیست که مصرف کننده شیشه ساعت و مدت زمان بخصوصـی از  

نی و میل به مصرف شیشه طوري است کـه بـه   روز را به مصرف اختصاص دهد، کشش روا
مرور و در فاصله بسیار کمی از آغاز مصرف، تجارب زمـانی جدیـدي از مصـرف شیشـه را     

) و 8صبح تا فرضـاً   5صبح باشد، (از ساعت  5یا  4خواهد داشت. بطوریکه حتی ممکن است 
ی ایـن مراحـل   بایست ظهر هم مصرف کند و به عبارتی تمـام  می بعد در چنین شرایطی حتماً

شب عین این مراحـل   8تا  5گردد و بهمین ترتیب عصر از ساعت  می مصرف در ظهر تکرار
شود تمام طول روز! بطوریکه پایپ و شیشه، همراه همیشگی  می وجود خواهد داشت و به مرور

فرد معتاد به شیشه خواهد بود و از هر فرصتی براي مصرف و تمدید نئشگی اسـتفاده خواهـد   
مصرف شیشه در حین رانندگی! مصرف شیشه در  ،نوان مثال: مصرف شیشه در مترو!کرد (بع

 (!محل کار و زمان کار

 براي رهایی از چنگال شیشه چه باید کرد؟

بایست تیم درمان با ریز به  می براي رهایی دادن یک فرد مبتال به شیشه از این بیماري مهلک،
و اطالعات الزم و کافی را در این خصوص  ریز جزییات و چگونگی مصرف شیشه آشنا باشند

کسب نمایند، زیرا راه حلهاي بسیار کاربردي و عملیاتی درمـانی در همـین جزییـات مسـیر     
مصرف نهفته است. خصوصاً که درمان دارویی اي براي بیماري اعتیاد به شیشه وجود نـدارد.  

ید و یافت. بعنـوان مثـال از   باید براي درمان شیشه از البالي همین جزییات راه حلهایی اندیش
مدت زمان تمییز کردن پایپ جهت اتالف وقت مصرف کننده با هدف کاهش مصرف (بـه  
حداقل رساندن تعداد دفعات مصرف در هر سري) استفاده کرد. از عالئق و استعدادهاي بیمـار  
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قمند جهت مشغول کردن فرد در البالي مصرف استفاده کرد (بعنوان مثال اگر به اینترنت عال
است بعد از یک سري مصرف به مدت قابل توجهی به آن فعالیت مورد عالقه مشغول بشـود.  
اگر به صنایع دستی عالقمند است مشغول به آن کار بشود. اگر زمینه قالیبافی دارد بـه همـین   

) از آنجایی که مصرف کنندگان شیشه به مرور زمان و با افـزایش   …صورت و سایر عالئق 
ره اعتیاد، ولع مصرفشان شدیدتر میشود و نکات بهداشتی مصـرف را بـه هـیچ    یافتن طول دو
کنند و  می کنند، فقط به مصرف سریع فکر نمی کنند (پایپ را بدرستی تمیز نمی عنوان رعایت

توان  می توان آنها را به مصرف هر چه بهداشتی تر شیشه ترغیب کرد و از این طریق می بس)
ایجاد تفکر مصرف هرچه بهداشتی تر شیشه سوزاند و بـه کـاهش   مدت زمان روزانه وي را با 

توان حس خستگی از مصرف شیشه را  می میزان مصرف وي کمک غیر مستقیم نمود. به مرور
در وي ایجاد کرد، بطوریکه او را نسبت به شرایط فعلی اش متنفر و منزجر ساخت، با همـین  

ادامـه  ” شغول ساخت تا به این باور برسد که توان آنقدر او را م می ترفندهاي بسیار ساده حتی
و پایـپ را (کـه بعنـوان همـراه همیشـگی و شـاید       ” زندگی منهاي شیشه نیز ممکن اسـت 

شود) از او جدا کرد! متعاقباً به او کمـک   می دوست فرد مبتال به شیشه محسوب ترین صمیمی
دین ماهه و یا چندین کرد تا این جدایی را همچون جدایی و فراق از یک دوست و دوستیِ چن

بسـیار مناسـبی را بـا هـدف     هاي  ساله بپذیرد. باید به او کمک کرد تا جایگزین یا جایگزین
تـوان جهـت    مـی  فراموشی این دوست نامناسب و ویرانگرش (شیشه) بیاید! با گذشت زمـان 

 جلوگیري از پیروزيِ کشش به مصرف شیشه او را بطور غیرمستقیم بیاد حاالت و التهابـات و 
تهیه و خرید شیشه، رفتارهاي هاي  گرفتاریهاي دوران مصرف شیشه انداخت! (همچون مشقت

و بدقولیهاي خرده فروشان و نداشـتن  ها  مملو از تحقیر و نگاههاي خاص فروشندگان و معطلی
مواد در روزهاي تعطیل و خاص و غیب شدن و عدم فعالیت خرده فروشان در مواقع کمیـاب  

 (… ید شیشه و نگاه اطرافیان و تمسخرهاي آنان به طرق مختلف وشدن مواد اولیه تول

 :نتیجه گیري

بیماري شیشه علیرغم تصور درمان ناپذیر بودنش، راه حل هایی بسیار سهل و آسان دارد، بسیار 
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بسیار آسان تر از آنچه تاکنون بدانها نپرداختیم! اما باید به درمان واقعی آن بیاندیشیم و نجـات  
 .تالیان به شیشه و خانواده هایشان اولویت اصلی تفکرات مربوطه باشندبیماران مب

  احمد جبارزاده
  مددکار اجتماعی و آسیب شناس اجتماعی
  جواد طلسچی یکتا
 مددکار اجتماعی حوزه اعتیاد



 

  

  زنان معلقه، نیازمند حمایت قانونی مددکاران اجتماعی

 
نوار زنانی هستند کـه عهـده دار تـامین    بر مبناي تعریف سازمان بهزیستی، زنان سرپرست خا

). مـددکاران  1380معاش مادي و معنوي خود و اعضاي خانوار هسـتند (سـازمان بهزیسـتی،    
دانند که عهده دار تامین معـاش مـادي و معنـوي     می اجتماعی زنان سرپرست خانوار را زنانی

شود: الـف)   می زیري ها ). زنان سرپرست خانوار شامل دسته228: 1388خانواده باشند (صادقی،
 .زنان بی سرپرست ب) زنان بد سرپرست ج) زنان خود سرپرست

شود که همسران مـردان معتـاد، زنـدانی،     می این عنوان به زنانی اطالق  سرپرسـت:  بد زنان
همسران مردان بیکار، همسران مردان از کار افتاده بر اثر حوادث ناشی از کار و یـا همسـران   

د. زنان بد سرپرست به نوعی از حمایت سرپرست خـانواده برخـوردار   باش می مردان ناسازگار
نیستند و حضانت فرزندان نیز بر عهده آن هاست که به دلیل بد سرپرستی نیازمند توجه ویـژه  

شوند. زن معلقه، زنی است که هم  می دولت هستند. حال تعدادي از این زنان، زنان معلقه نامیده
ه شوهرش به امید کسب درآمد به کشور یا شهري دیگري رفته شوهر دارد و هم ندارد. زنی ک

باعث شده که دیگر به خانه بازنگردد. در این میان زن به …و یا خوشگذرانی و قانون شکنی و
کند و حاضر به گرفتن طالق نیست  را صبح میها  امید بازگشت شوهرش روزها را شب و شب

ماعی با این قشر از افراد آشنایی کافی دارند و کشد. مددکاران اجت می و بار زندگی را به دوش
 .شاید هر روز با این قشر از جامعه در حال کار هستند
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حالـت   تـرین  این زنان که بدلیل محو و متواري شدن همسر (تحت شرایط مختلفی از عادي
ممکن همچون احساس اشتباه در ازدواج و عدم تمایل به طی مراحل قانونی متارکه تا مـواردي  

همچون بیماریهاي شدید روانی، اعتیاد به موادمخدر و متعاقبا بی تفاوتی کامل نسبت بـه   خاص
) …خاص و ترس از برمال شدن موضـوع و  هاي  خانواده و فرزندان و همچنین ابتال به بیماري

ناخواسته سرپرست خانواده شده اند، برخی هنوز در شوك برهم خوردن شرایط عادي زنـدگی  
 –زندگی هاي  فاقد مهارتها  باشند، بیشتر آن می چار اختالالت مختلف روحیباشند و د می شان

باشند و در اداره و مدیریت زندگی و فرزندان دچـار مشـکالت    می …ارتباطی و  –اجتماعی 
باشند و بر حسب وضعیت معلق گونه شان از حیث هویتی و فقدان شرایط الزم جهت  می عدیده

هـاي   توانند وارد چرخـه  نمی خدمات اجتماعی،هاي  سازمانتحت حمایت قرار گرفتن از سوي 
هـاي   حمایتی زنان سرپرست خانواده شوند و مسلماً بخشـی از ایـن گـروه کـه داراي زمینـه     

مانند و یـا   می بینند و یا همواره معلق می باشند، به طرق مختلف آسیب می اجتماعیهاي  آسیب
متنوع هاي  شوند که معجونی از آسیب دیدگی می زمانی موفق به اخذ اوراق قانونی هویتی خود

حمـایتی  هاي  کشند و زمانی در چرخه می روحی و روانی و اجتماعی را لمس کرده و به دوش
هـاي   حالت ممکن، تهیه و تـدوین برنامـه   ترین گیرند که بسیار دیر شده و در ابتدایی می قرار

ر از سایر اقشار این دسته از کمکی تخصصی متناسب با شرایط خاص شان بسیار بسیار مشکل ت
 .جامعه هدف خواهد بود

 امروزه استرانژي توانمندسازي یک آرمان آشکار براي ارتقـاي سـالمت جـامع محسـوب    
تـوان مطـرح نمـود: فـردي و اجتمـاعی.       می شود. در این بحث توانمندازي را از دو منظر می

یشتري بر تصمیم گیري هـا،  توانمندسازي فردي فرآیندي است که افراد از طریق آن کنترل ب
شیوه زندگی و فعالیت هایی که بر سـالمتی آنـان مـوثر اسـت، خواهنـد داشـت. از طرفـی        
توانمندسازي اجتماعی و افزایش پتانسیل جامعه در پذیرش مسئولیت نسبت بـه سـالمتی نیـز    

گردد. براي توانمندسازي اجتمـاعی ضـمن حمایـت از اقـدامات و      می موجب ارتقاي سالمت
را از بـین  ها  و نابرابريها  گیرد، باید تبعیض می جامعه انجامهاي  یت هایی که توسط گروهفعال
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برده و به افراد آزادي تصمیم گیري و اقدام داد تا از طریق تصمیم گیـري صـحیح، کنتـرل    
سالمت خود و جامعه را در دست گرفته و براي این کار مسئولیت پذیر شوند. امکانات و زمینه 

  .)84خودیار فراهم شود (پوراسالمی، هاي  ندسازي باید در خانه، جامعه، گروهاین توانم
 

  
کند تا بر موانع اجتماعی در جهت دستیابی  می کمکها  فعالیت توانمندسازي به افراد و گروه

به خود تحققی و خودشکوفایی در چارچوب ساختارهاي فعلی جامعه غلبه نمایند. دیدگاه مدافعه 
ا عالیق و منافع مراجعان بی قدرت را به افراد قدرتمند و ساختارهاي اجتماعی در پی آن است ت

آشکاري است، که عنصر مهمـی را در آمـوزش   هاي  از مهارتاي  هنشان دهد. مدافعه مجموع
هـاي   توانند با گذراندن دوره می ). مددکاران اجتماعی91دهد (مالکوم پین،  می قضایی تشکیل

هـا   مفیدي را کسب نمایند. اما، این آموزشهاي  لیت هایی، مهارتآموزشی درباره چنین مسئو
گـردد. مدافعـه،    مـی  تحصیلی و آموزشی مددکاري اجتماعی ارائههاي  عمال به ندرت در دوره

 :کند می چهار نوع خدمت را براي مراجعان مشخص

 حمایت از افراد آسیب پذیر  *

  افراد افزایش یابد که کارکرد اجتماعیاي  هفراهم کردن حمایت به گون  *
  مراجعان و پیشبرد آن هاهاي  حمایت از مطالبات و خواست  *
 پرورش هویت و کنترل  *

و محـاکم  هـا   نظریه مدافعه متکی بر تحلیل حقوق قانونی و پشتیبانی از مراجعان در دادگـاه 
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ز براي حمایت و دفاع اها  رسمی است، اما به علت نقش کمرنگ مددکاران اجتماعی در دادگاه
را نسبت به ها  ارتباطی با مردم هستیم تا بتوان آنهاي  حقوق زنان معلقه، اکنون نیازمند مهارت

 .حقوق شان آگاه و راهنمایی نمود

 زنـان  خصـوص  در اجتماعی مددکاران سوي از ارائه قابل اقدامات مهمترین خصوص در
 کرد: اشاره ذیل موارد به کلی طور به میتوان معلقه،

مسوولین و خصوصاً قانونگذاران، نسبت به وضعیت خاص و بحرانی ایـن  سازي  حساس -1
نسبت به پیامدها و عواقب استمرار یافتن بیش از حد ایـن  سازي  بخش از جامعه هدف و آگاه

اجتمـاعی الزم  هـاي   تسریع و تسهیل قانونگذاري و سیاست گـذاري  - 2وضعیت معلق گونه، 
الزم در مسیر تحت حمایت قرار گـرفتن از سـوي    جهت دستیابی زنان معلقه به شرایط قانونی

ارائه خدمات تخصصی مددکاري اجتماعی داوطلبانه به ایـن   - 3خدمات اجتماعی، هاي  سازمان
افراد و فرزندان و مجموعاً اعضاء خانواده شان(خانواده درمانی)، تا زمان قرار گـرفتن شـان در   

اسـتفاده تمـام و    - 4قانونمند و عادياجتماعی مرتبط بصورت هاي  حمایتی سازمانهاي  چرخه
مسائل و مشکالت  ترین کمال از منابع اجتماعی موجود مکشوفه، در جهت حل و رفع پررنگ

این دسته از زنان سرپرست خانواده که مسلماً مسائل متعدد اقتصادي و اجتماعی است از طریق 
ین کاریابی (متناسب جهت حرفه آموزي و ایجاد اشتغال و همچنسازي  اقداماتی همچون راغب

 )شناسایی شده و مجموعاً شرایط آنانهاي  و پتانسیلها  با توانمندي

 نیست: لطف از خالی مثال یک ذکر جا این در

ساله که به اصرار نامادري خود تن به ازدواج دادم. همسرم از همان ابتدا معتاد  35زنی هستم 
فروخت. باردار  می وسایل زندگی من را تزریقی بود و براي تامین مخارج زندگی تمام طالها و

شدم و فرزندم بعد از چند ماه فوت کرد و آن زمان بود که پزشک بیمارستان گفت که فزرند 
شما مبتال به ویروس اچ. آي. وي. بوده است و حتما شما نیز مبتال هستید. زمانی که آزمایش 

جز کنار آمدن اي  هشد ولی چار دادم و متوجه شدم که مبتال هستم تمام دنیا روي سر من خراب
نداشتم. چه خفت و خواري هایی که نکشیدم چون هر کسی که متوجه میشد مـن اچ آي وي  
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ترسید. من قربانی این ویروس از طریق همسر خود هستم. خیلی دردناك اسـت   می دارم از من
ها  کنند. سالکه بدون لغزش و گناهی مبتال بشی و همه به چشم یک انسان گناهکار به تو نگاه 

خواهم. دوباره بـاردار شـدم و در تمـام دوران     می گذشت و همسرم اصرار داشت که من بچه
کردم که فرزندم سالم به دنیا بیاید. کمی که گذشت متوجه شدم که  می بارداري دارو مصرف

د توانیم زندگی خودمان را سروسامان بدهیم. آن زمان بو می همسرم میگوید اگر بچه را بفروشیم
خواستم ها  که دیگر نتوانستم تحمل کنم و این قضیه را با مددکار مرکز درمیان گذاشتم و از آن

که بچه را به بهزیستی بدهند تا در امان باشد. فرزند من اکنون دو ساله است و تحت پوشـش  
 بهزیستی قرار دارد و شوهرم یکسال هست مرا رها کرده و از او هیچ خبري ندارم، واقعا در این

 دانم چه کنم؟ نمی شرایط که بیمار هستم و توان خرید مواد غذایی را هم ندارم

  هما صدري
  مددکار اجتماعی و جامعه شناس
  جواد طلسچی یکتا
  مددکار اجتماعی





 

  

 ضرورت توجه به مبحث زنان معلقه و آسیبهایی که آنان را تهدید
 دکن می

 
  

آمده و در این آیه بر معلق نکردن زنان » معلقه«هم کلمه  129در قرآن کریم سوره نساء آیه 
از سوي شوهرانشان تأکید شده است. زن معلقه، زنی است که هم شوهر دارد و هم ندارد. زنـی  
که سرپرستش به هر دلیلی رفته و دیگر به خانه بازنگردد. در این میان زن به امیـد بازگشـت   

تن طالق نیست و بار زندگی را کند و حاضر به گرف شوهرش روزها را شب و شبها را صبح می
کشد. شاید بروز پدیده آسیبهاي اجتماعی امروزه تعریف دیگري هم از زنان معلق  می به دوش

واهی منزل را ترك و در کنار مردانی هاي  داشته باشد، عالوه بر آن هستند دخترانی که با وعده
تعلق قانونی و این ماندن آنها را  قرار گرفته اند که اکنون شده اند زنانی که مادر شده اند، بدون

که بـا   آن است مانع از …در باتالق منجالب تثبیت کرده است، متأسفانه تابوهاي فرهنگی و 
 .پدیده شوم ازدواجهاي سپید و خارج از قانون صراحتاً برخورد کرد

به این  اند، بلکه در جامعه نیز کمتر این دسته از زنان نه تنها از سوي پدر فرزندشان رها شده
قشر توجه شده است به نحوي که این دسته از زنان از دریافت تسهیالت مصوب ویـژه زنـان   

بهره هستند و حتی بدلیل احراز جرم و حد شرعی و عرفی عمل انجام شده کامال  سرپرست بی بی
 .مطرود شده اند



  الع رسا� مددکاران اجتماعی ایرانمقاالت انتشار یافته در پایگاه اطمجموعه یادداشتها و  � 310
 

هـاي   کهشوند، من جمله اعتیاد و یا جـذب شـب   هایی می این زنان از نظر روحی دچار بحران
بی هویت مورد سوء استفاده قرار میگیرنـد. اکثـراً بعـد از    اي  هغیراخالقی و فساد و بعنوان برد

شـوند و   ارتباط ایجاد شده که منجر به فرار از منزل شده است دچار شکست عاطفی و رها مـی 
کنند و شوك ناشی از ترك پارتنر موجب ایجاد تنش در  فشارهاي روانی زیادي را تحمل می

دگی آنها و ابتال به افسردگی و اعتیاد و تن دادن به هرنـوع سوءاسـتفاده ابـزاري از ایشـان     زن
آنهـم در  ها  شود. ماندن در شرایط نامساعد مذکور عمدتاً بدلیل عدم پذیرش از سوي خانواده می

 .نبوده باشد استاي  هصورتیکه خود خانواده دچار بنیان از هم گسیخت

معه شلوغ، نبود اطمینان از آینده، تأمین اقتصـادي، اجتمـاعی،   احساس تنها بودن در یک جا
هایی است که این زنان را تهدید و به تدریج زمینه انحراف آنهـا را   روانی و احساسی از آسیب

 .فراهم و ادامه دار کرده است

هایی که این زنان تجربه کرده اند براي بازگشت به خانواده یا جامعه نیاز  با توجه به آسیب
ه حمایت اجتماعی دارند، بعضاً بسیاري از آنها بدلیل بی هویت مانـدن کودکانشـان خـود را    ب

بینند و یا از کودکشان نیز استفاده ابزاري (تکدي،  می مجبور به رها کردن فرزند یا فروش آن
) بوسیله اجبار در تأمین معاش یا مکان سـکونت توسـط    …حمل مواد، سوءاستفاده جنسی، و

فروشند؛ گروهی آنان را در  شود یا فرزندان دختر خود را براي ازدواج اجباري می می سوداگران
گذارند، یعنی فرزندان خود را به بانـدهاي حمـل مـواد مخـدر      اختیار قاچاقچیان مواد مخدر می

اي هم فرزندانشان را بـه قاچاقچیـان انسـان     فروشند تا آنها هم در این کار سهیم شوند. عده می
 .هاي نحیفشان جدا کنند ندام آنها را براي پیوند عضو از بدندهند تا ا می

توانند ابتدا آنها را شناسایی و پس از احراز معلقه  هاي مردم نهاد و خیریه می بنابراین سازمان
بودنشان، آنها را به شبکه حمایتی متشکل از دولت و مددکاران اجتماعی معرفی کننـد. آنـان   

اطفی، براي فراهم شدن زمینه بازگشت به جامعه نیاز اسـت تـا   هاي مالی و ع عالوه بر حمایت
وضعیت فرزندان این افراد نیز ساماندهی شود. براي جلوگیري از آسیبهاي بعدي که صددرصد 

کنند و در جـایی دیگـر بـا     این کودکان را تهدید میکند که شرایط بدسرپرستی را تحمل می
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 .ضد ارزشی سر باز میکنداي  هعقد

ورت حمایت از زنان بدسرپرست و آسیب دیده از آنجا که بیشترین خـدمات  با وجود ضر
گیرد، کمک نکردن به زنان بدسرپرست که داراي شرایط خاص  به زنان بی سرپرست تعلق می

هاي قانونی و عرفی ممکن است باعث تشویق آنـان بـه مانـدن در     هستند، به دلیل محدودیت
 .هاي قانونی شود بدلیل استفاده از حمایت )…شرایط ناگوار آسیب (اعتیاد، فساد و 

شرایط کشور از حیث میزان افراد معتاد حاد است و همین مسأله وضعیت را در کنار سـایر  
رسانی هم موثر اسـت، تـا جـایی کـه       دهد اما در عین حال اطالع کشورها غیرعادي جلوه می

هـاي    ه براي رسیدگی به آسیبهایی ک تواند از میزان این نوع مشکالت بکاهد. البته سیستم می
اجتماعی اختصاص دارد نیز باید گسترش یابد تا فرزندان و دخترانی که در معرض تهدید قرار 

ها خود را از خطر ورود به آسیب برهانند. بسیاري از کودکان که  دارند با ارتباط با این سیستم
نکاح هستند و به تبـع آن   است که مادران خارج ازاي  هرسند از زنان آسیب دید به فروش می

فرزندان فاقد شناسنامه و اوراق شناسایی هستند. بنابراین برخورد با این معضل بسیار پیچیده بـه  
اي مورد نیاز است.  ها و آسیبها، تحقیقات گسترده رسد و براي برخورد با این گونه جرم نظر می

ستر فرهنگی از طریق آگاه کـردن  توان ارائه کرد، ایجاد ب اي که می در واقع شاید تنها توصیه
 .تواند به پیشگیري بیانجامد افراد جامعه است که می

شاید الزم باشد که این قشر فراموش و رها شده شناسـایی و بـه زعـم داشـتن فرزنـدي در      
صورت احراز شرایط روحی مورد حمایت قرار گیرند تا بلکه زمینه بازگشت آنها به زندگی 

از آن رها شده اند فراهم شود، در اکثر مواقع فرزند بـی هویـت بـه     کهاي  هسالم و یا خانواد
بهزیستی سپرده میشود که باز هم تنها نماندن کودکی بی سرپناه در کنار زنـی بـی پنـاه تـر،     

 آن باشد.سازي  بهترین گزینه براي ادامه حیات و هویت

  سمیرا مهدوي
 فعال اجتماعی در حوزه زنان و کودکان کار و خیابان





 

  

 حران پدري و جامعه ماب

  
  

هزار خانوار از خانوارهاي کشور  500میلیون و  2بیش از  1390بر اساس نتایج سرشماري سال 
درصد کل خانوارهاي کشور اسـت ایـن    12٫1شود که رقمی حدود  می توسط زنان سرپرستی

افته است هزار خانوار افزایش ی 900بیشتر از  1385سال گذشته یعنی در سال  5آمار نسبت به 
هزار نفر  600سال تعداد زنان سرپرست خانوار از حدود یک میلیون و  5و به عبارت بهتر طی 

هزار نفر افزایش یافته است. بنا به اظهار رئـیس سـازمان بهزیسـتی     500میلیون و  2به حدود 
یابـد.   مـی  درصد تعداد زنان سرپرست خانوار در سـال افـزایش   40الی  30کشور در حقیقت 

دلیل افزایش تعداد زنان سرپرسـت خـانوار    ترین ي چلک آمار طالق در جامعه را عمدهموسو
دانست و پس از آن مرگ ومیرهاي ناشی از تصادفات رانندگی و فوت طبیعی را بـه عنـوان   

 .دومین و سومین دلیل افزایش تعداد زنان سرپرست خانوار اعالم کرد

شوهر به دلیل فوت یا طالق، غالبا با ابهامات متاسفانه در جامعه ما زندگی زنان پس از ترك 
و گاه بـه سـختی، مشـکالت      تنهایی به فرزندان سرپرستی:و مخاطراتی روبرو است، از جمله

اقتصادي، زندگی در تنهایی همراه با افسردگی و ناامیدي، همچنین نگرش غلط جامعه نسبت به 
ط اجتمـاعی و حضـور در اجتمـاع بـا     زنان مطلقه و بیوه در نبود همسرانشان، آنان را در رواب
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 .)119: 1390کند (ایروانی،  می روبرواي  همشکالت عدید

درصد بود، که  4/9، میزان سهم زنان در سرپرستی خانواده ها، 1385براساس سرشماري سال 
درصد بوده و طی یک دهه از رشد یک درصدي برخوردار شده  4/8، 1375این میزان در سال 
هزار زن در کشور بی سرپرست شده اند. ارقام مربوط به ساختار سنی  60النه است. بنابراین، سا

 44تـا   25در گروه سـنی  ها  درصد از آن 26این گروه از زنان، حاکی از آن است که حدود 
ساله و باالتر قرار دارنـد. بـه بیـان     65درصد نیز بین  32سال و 64تا  45درصد بین  38سال، 

بین گروه زنـان سرپرسـت   ها  یابد، احتمال قرار گرفتن آن می یشدیگر، هر چه سن زنان افزا
 .)120: 1390شود (ایروانی،  می خانوار بیشتر

اخیر با روند در حال رشد شمار زنان سرپرست خانوار مواجه هاي  با توجه به این که در سال
به مسائل و  دالیل آن افزایش آمار طالق بوده است) نگاه ویژه ترین بوده ایم (که یکی از مهم

امري ضروري و الزم است و به دلیل اینکه زنان سرپرست خـانوار اکثـرا بـا    ها  مشکالت آن
کنند و تحقیقات بسیار ناچیزي درمورد این قشر جامعه بـه عمـل آمـده     می فرزند خود زندگی

است، هدف یادداشت حاضر بررسی و نگاهی به مشکالتی است که این زنان در زندگی خـود  
 .کنند می و پنجه نرم با آن دست

سالمت اجتماعی در دنیا مطرح شد، دیگر براي مسائل هاي  میالدي که شاخص 2000از سال 
کنیم؛  می را بعد بیماري اجتماعی بررسیها  رویم و آن نمی اجتماعی، سراغ بحث بیماري روانی

تماعی او دچار مثال فردي که اعتیاد به مواد مخدر دارد احتماال به علت این است که سالمت اج
توان گفت کـه احتمـاال سـالمت اجتمـاعی      می افتد می مشکل شده است، یا اگر طالقی اتفاق

مربوط به هاي  خانواده مشکل دارد و با توجه به این که تنها مددکاران اجتماعی دانش و مهارت
میالدي مددکار اجتماعی به عنـوان مسـئول سـالمت     2000سالمت اجتماعی را دارند از سال 

). از آن جایی که فرزندان طـالق حتمـا بـا    10: 1386اجتماعی افراد معرفی شدند (سام آرام، 
بیننـد و از ایـن مفهـوم     نمی مشکالت فراوانی روبرو هستند و در طی بزرگ شدن خود پدري

 .نماید می چیزي در ذهن خود ندارند لذا بررسی این مبحث ضروري
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ان مهم و حیاتی زندگی خود را در نبود همسرشان از آن جایی که فرزندان این خانوارها دور
 .طلبد اي می هکنند اقدامات مددکاران می سپري

حسـاس  هـاي   نهاد جامعه پذیر کردن کودکان به ویژه در اولین سـال  ترین خانواده اساسی
هـاي   سازد تا توانـایی  می زندگی کودك است. خانواده تحت شرایط صحیح کودکان را آماده

سودمندي را در جامعـه بـه عهـده    هاي  شناسایی کنند و به عنوان افراد بالغ نقشبالقوه خود را 
زندگی کـودك بـر اسـاس تمـاس     هاي  گیرند. طبیعی است که خانواده در طی نخستین سال

در شکل گیري شخصیت و رفتار وي دارد. محـیط  اي  هنزدیک و دائمی با او نقش قابل مالحظ
ر و مادر و اعضاي دیگر خانواده داراي روابـط خـوب و   گرم و دوستانه خانواده که در آن پد

آورنـد کـه    می هستند، معموال کودکانی سالم و داراي شخصیتی مثبت و فعال باراي  هصمیمان
دهند. برعکس خانواده  می بازتاب عشق خانوادگی را به صورت کار و کمک به دیگران نشان

ننده، عدم مراقبت دقیق والدین و بـی  آلوده و منحرف کهاي  از هم پاشیده و زندگی در محیط
توجهی آنان به امر تعلیم و تربیت فرزندانشان اساس کجروي و عدم سـالمت اجتمـاعی را در   

کودك بزهکار به عمـل آمـد،    800کند. در نتیجه پژوهشی که از  می بزرگسالی پایه گذاري
 )53: 1388اند (روحی،  مادرانشان طالق گرفته و یا درحال جدایی بودهها  آن %65معلوم شد که 

توانند مثل یک ضربه گیر عمل کنند  می کنند می مددکاران اجتماعی با نقش حمایتی که ایفا
و نقش مهم و وموثري را در سالمت جسمی، روانی و اجتماعی فرزندان ایفا کنند. خدماتی مثل 

یطی که منـابع  مالی در آن شراهاي  مشاوره تلفنی، بازدید از منزل، جذب خیرین براي حمایت
تواند همانند یک ضربه گیر  می در کل حمایت اجتماعی …رود و  می مالی خانواده رو به اتمام

 .عمل نماید
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آسیبهاي اجتماعی در اشکال و انواع مختلفش، پیامدهاي متعدد خاص و مختلفی (متناسب با 

زیـر پوسـتی    شدت و ضعف آن) بر پیکره اجتماع خواهد داشت و در واقع شالوده پنهـان و 
مبحث بزرگی همچون افزایش زنان سرپرست خانواده و خصوصا کاهش سن ایـن بخـش از   
جامعه هدف بدالیل مختلف اجتماعی، بحران پدري است کـه بـر جمعیـت قابـل تـوجهی از      
فرزندان این بخش از جامعه هدف سایه افکنده است. جمعیت فاقد پدر، جمعیتی محروم از پدر 

اطفی فقدان پدر، فاقد کمترین ذهنیتی از پدر و ذره ذره جزییات مهـرِ  و دچار خالء بزرگی ع
 .پدري

بزرگ اطالعات اجتماعی دنیا به هاي  بحران پدري آنقدر اهمیت دارد که امروز پژوهشکده
اهمیت ابعاد گسترده عواقب ناشی از آن پی برده اند و با ارائه ارقام و آمار و اطالعات مهمی از 

هاي  اجتماعی، بی تفاوتیهاي  اجتماعی، نامهربانیهاي  ترش بی مسوولیتیمختلف گسهاي  جنبه
نموده سازي  عمیق عاطفی و اجتماعیِ ناشی از چنین کمبودها و خالء هایی به دولت ها، حساس

هـاي   اند و متعاقباً دولتها نیز درصدد حل و رفع این بحران به اشکال مختلفی متناسب با زمینـه 
و برنامه ریزیهاي هدفمندي داشته اند. بطوریکه ها  سازي ده اند و تصمیماجتماعی برآم –فرهنگی

در برخی از کشورها موسساتی را صرفاً با کاربري ارائه خدمات عاطفیِ پدري بـراي فرزنـدانِ   
زنانِ فاقد همسر راه اندازي و تأسیس نموده اند تا با تزریق هر چند غیرواقعی و ساختگی مهـر  

ه هایی، سطوح مختلف تخریبِ عاطفیِ پنهانِ درون خـانوادگی را تحـت   پدري به چنین خانواد
 .کنترل در آورده و به حالت تعادل در آورند
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 و پدري بحران مهمِ مبحث اهمیت ساختن پررنگ مشترك، یادداشت این نگارشِ از هدف
 است. ایران امروز جامعه در اجتماعی نوپدید پنهانِ آسیب این گسترش به نسبت آگاهسازي

ي مختلف حل این بحران، در وهله اول منوط به توجه و باور مسوولین ها مدل مسلماً طراحی
سازمانها و نهادهاي اجتماعی نسبت به اهمیت این پدیده نوظهور اجتماعی و متعاقبـاً، مسـتلزم   
یک خرد جمعیِ قوي در جهت شناسایی دقیق ابعـاد ایـن آسـیب در جامعـه ایـران و ارائـه       

شده بومی در جهت حل و رفع و کنترل این بحران بـراي  سازي  اسی و متناسبراهکارهاي اس
 .باشد می جامعه ما که برخوردار از یک پوسته قطور و غنیِ فرهنگی، مذهبی و اجتماعی است

  هما صدري
  مددکار اجتماعی و جامعه شناس
  جواد طلسچی یکتا
 مددکار اجتماعی





 

  

 اجتماعیهاي  آسیب سبب شناسی؛ حلقه مفقوده پروسه مقابله با

 
  

اجتمـاعی بـاال   هـاي   اجتماعی بحث آسیبهاي  عمومی و شبکههاي  مدتی است که در رسانه
رسد ضرورت اهتمام در این عرصـه را پذیرفتـه اسـت و     می گرفته است. نهاد سیاست به نظر

هاي  نهادهاي نیمه مدنی مثل شوراي شهر نیز مباحثی در خصوص آن مطرح کرده است. سازمان
یر دولتی و نهادهاي مدنی هم که سالیان سال است که دغدغه این موضوع را دارنـد و مثـل   غ

 .دهند می همیشه هشدار

اجتماعی بـه  هاي  این حرکت بسیار جاي خوشحالی دارد. جامعه باالخره پذیرفته که آسیب
ر بیندیشد و کاري بکند. تا اینجـاي کـا  اي  هسطح بحران رسیده و در تالش است است تا چار

 …بسیار خوب است. اما

بزرگی گفته بود من اگر یک تبر و هشت ساعت وقت براي قطع یک درخت داشته باشم؛ 
دهم و در یـک سـاعت بـاقی مانـده      می هفت ساعت از وقتم را به تیز کردن تبرم اختصاص

هاي  کنم. از دیدگاه نگارنده، آن هفت ساعت را باید به سبب شناسی آسیب می درخت را قطع
 .عی پرداختاجتما

اجتماعی مطرح است جاي هاي  در میان این همه بحث و نظر که این روزها پیرامون آسیب
شود. این  می سبب شناسی خالی است. یا سبب شناسی هایی سطحی و فاقد سندیت علمی مطرح
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اجتماعی و یا هاي  اجتماعی است و یا ماهواره و یا شبکههاي  که بگوییم خانواده مسبب آسیب
یا نداشتن تفریح براي جوانان؛ شاید همه درست باشد ولی هیچکدام بـه سـطح نظریـه و    فقر و 

 .اجتماعی را ریشه کن کردهاي  توان با استناد به آنها آسیب نمی تئوري نرسیده است. پس

پرسش اساسی در این نوشته این است که چرا بـا ایـن همـه فعالیـت و حـرف و سـخن؛       
 گیرد؟ می دارد و قربانیاجتماعی هم چنان وجود هاي  آسیب

 :توان داد می از دیدگاه نگارنده چند پاسخ به این پرسش

و سالیان  –اولین پاسخ به نظر عدم توجه کافی به سبب شناسی است. این که اول مطالعه کنیم 
 اجتماعی به وجود آمده و در حال رشد است؟ به نظـر هاي  که چرا آسیب –سال مطالعه کنیم 

کنیم. شاید به این دلیل که سبب شناسی نیازمند  نمی ب شناسی تالش کافیرسد ما براي سب می
ـ  می تخصص و دانش کافی در زمینه مورد نظر است. کسی که در خصـوص  اي  هخواهد نظری

موجود را مطالعه و درك کند هاي  و تئوريها  وقت بگذارد و نظریهها  موضوعی بدهد باید سال
هـاي   رسد در خصوص آسـیب  می ظر، نظر بدهد. به نظرو سپس بتواند در مورد موضوع مورد ن

در اي  هاسالمی موارد مفید و سازندهاي  اجتماعی ما با فقر تئوري رو به رو هستیم. البته در آموزه
اجتماعی وجود دارد و بزرگانی مثل فارابی نظراتی دراین مورد داشته اند؛ هاي  خصوص آسیب

 .مطرح است فرق بسیاري با آن نظرات داردها  اما آنچه امروزه در سبب شناسی آسیب

اجتماعی نیـاز اسـت، شـناخت کامـل نظریـه هاسـت. چـه        هاي  آنچه امروز براي تبیین آسیب
 و از نظریه نابسامانی اش استفاده کنیم؟  اشکالی دارد که ما دورکیم را بشناسیم 

نظریـه آنـومی   رسد اگر ما  می پاسخ دوم به پرسش این نوشته به پذیرش مربوط است. به نظر
کـه  اي  هبـرد. دور  مـی  دورکیم را بپذیریم، باید اذعان کنیم که جامعه در دوره آنومی به سـر 

هنوز ثابت نشده و خط قرمزهاي جامعه بسیار منعطف است. و این که دلیل اصلی این ها  ارزش
 وضعیت تغییرات سریع در وضعیت اقتصادي جامعه است. وقتی که افراد فقیر یک شبه پولدار

 .دهند می شوند و افراد ثروتمند یک شبه تمام دارایی خود را از دست می

مددکاران اجتماعی به خوبی به این قضیه واقفند که شرط اول هر گونه بازتوانی و بهبـودي  
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در وضعیت نامناسب، پذیرش وضعیت است. انکار هرگز نـاجی هـیچ وضـعیتی نبـوده و بـی      
راي درمان یک بیماري، اولـین قـدم بصـیرت پیـدا     بصیرتی به موقعیت، آسیب زننده است. ب

 .کردن بیمار به بیماري و سپس پذیرش و تن دادن به درمان است

در کشور و عدم توجه به نتیجـه اسـت. دیـر    ها  سومین پاسخ به نظر به فرایندي بودن حرکت
که  مد نظر است. از آن جاها  زمانی ست که دیگر نیت خیر کافی نیست و بازده مثبت فعالیت

توان  نمی اجتماعی جنبه دستوري داردهاي  امروزي در مورد آسیبهاي  رسد حرکت می به نظر
رسد از سالها پـیش   می اجتماعی به نظرهاي  چندان به نتیجه امیدوار بود. فرآیند مقابله با آسیب

آغاز شده است ولی متاسفانه نتایج ملموسی نداشته است. شاید به این دلیـل کـه اصـل همـان     
 .آیند بوده است و انجام وظیفهفر

شـود. معـاون محتـرم رئـیس      نمـی  پاسخ چهارم این است که متاسفانه فعالیت تخصصی دنبال
جمهور، وزیر محترم کشور، عضو محترم شوراي شهر تهران، نماینده محترم مجلـس ؛ همـه و   

امروز چند گویند. اما باید پرسید تا  می اجتماعی سخنهاي  همه از ضرورت پرداختن به آسیب
نشست با آسیب شناسان اجتماعی برگزار شده است؟ چند مددکار اجتماعی که در صف مقدم 

اجتماعی حضور دارند دعوت شده و و نظر خواهی شده اند؟ اصال متـولی  هاي  مبارزه با آسیب
 اجتماعی کیست؟ و هر کسی هست چقـدر از متخصصـین امـر مشـاوره    هاي  مقابله با آسیب

 گیرد؟ می

نجم به پرسش این نوشته به عدم انسجام بین نهادهاي اجتماعی مربوط است. پارسونز در پاسخ پ
کند و مدعی است که اگـر ایـن    می نظریه مربوط به انحرافات خود چهار خرده نظام را مطرح

کند. فرهنگ  می چهار خرده نظام هم راستا با هم حرکت نکنند انحراف در جامعه افزایش پیدا
وقت صرف شود ها  رسد براساس این نظریه باید سال می ت و اقتصاد. به نظرشخصی –اجتماع  –

اجتمـاعی  هاي  به یک انسجام و همسانی برسند تا کار براي مقابله با آسیبها  تا این خرده نظام
 .آغاز شود

بـه آسـیب دیـده    هـا   و باالخره ششمین پاسخ این است که به دلیل فقر تئوري، اکثر فعالیت
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رسد متولیان امـر بـه معتـاد بیشـتر      می گذشته به نظرهاي  به آسیب. در سالمعطوف است تا 
پرداخته اند تا به اعتیاد. به زن سرپرست خانوار بیشتر پرداخته شده تا به سرپرستی و به مطلقـه  

اجتماعی نیسـت.  هاي  اهتمام بیشتري هست تا به طالق. این روند شیوه صحیح مقابله با آسیب
شود. پرداختن به علت  می شده و به جاي شناخت علت به معلول پرداختهچرا که سرچشمه رها 

نیازمند رشد دانش آسیب شناسی اجتماعی و رشد دانش سبب شناسی آسیب هاست. با حـذف  
 .معلول هیچ علتی حذف نخواهد شد

  رضا ببري
 مددکار اجتماعی



 

  

سازمان مبارزه با  |دیگ جوشانِ آسیبهاي اجتماعی و نبود متولی 
 سیبهاي اجتماعیآ

 
  

امروزه بحث در حوزه آسیبهاي اجتماعی، پیشگیري و درمـان آن بحـث محافـل گونـاگون     
گردد تا دیگ جوشان آسیبهاي اجتماعی فـروکش   می گردیده و ساالنه میلیاردها تومان هزینه

ین کند، ولی آیا با داشتن این همه متولی، این همه مقاله، تحقیق، پژوهش، همایش، کارگاه و ا
همه نظریه پرداز و مدعی، آسیبهاي اجتماعی کاهش داشته؟؟ آیا با برگزاري صدها همـایش،  

طالق کمتر شـده اسـت؟ طـالق در ایـران بـه یکـی از        …صدها تحقیق دانشگاهی، ملی و 
 2هاي اخیر رسیده است. هم اکنون ایران با نرخ خـام طـالق    ترین مقاطع خود در سال بحرانی

درصـد   14ن آمارها در زمینه طالق را در کشورهاي منطقه دارد. حـدود  درصد یکی از باالتری
درصد آن پس از یک تا دو سال از زندگی مشترك  11ها در ایران، کمتر از یک سال و  طالق

سـال از زنـدگی    5ها در ایـران در کمتـر از    درصد طالق 50دهد. در مجموع بیش از  رخ می
کنیم،  می حوزه اعتیاد ساالنه میالردها دالر هزینه طالق. در 18دهد؛ هر ساعت  مشترك رخ می

سال رسیده و تعـداد زنـان    18سال به  22آیا اعتیاد کاهش یافته؟؟ سن مصرف مواد مخدر از 
هزار نفر هم به علت مصرف موادمخدر جان خود را از  183معتاد هم افزایش داشته است. ساالنه 

ها رو به افزایش است. حتی اگر آمارهـاي  هاي اجتماعی در کالن شهر دهند. آسیب دست می
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هاي مختلف تکذیب شـود امـا رونـد رو بـه رشـد آن در کوچـه و        موجود از سوي دستگاه
هاي شهر غیرقابل انکار است. آمارهایی که خبر از افزایش طالق و کـاهش ازدواج در   خیابان

ـ       دهد. اعدادي که نشان می کشور می انون گـرم  دهـد اعتیـاد همچنـان در حـال سـوزاندن ک
هاي ایرانی است. کودکان کار بسیاري به جمعیت کودکان کار شـهرهاي بـزرگ و    خانواده

کنـد.   اند که به گفته کارشناسان ایدز، هپاتیت و تجاوز آنها را تهدید مـی  کوچک افزوده شده
آموزان،  اعتیاد در زیر میزهاي کالس درس النه کرده است و سن کشیدن سیگار در میان دانش

 .هاي درس رسیده است رفته و آتش اعتیاد به کالس پایین

نهادهایی همچون وزارت کار و رفاه اجتماعی، ستاد مبارزه با مواد مخـدر، وزارت ورزش و  
جوانان، دادگستري، سازمان زندانها و سازمان تبلیغات اسالمی متولی آسیبهاي اجتماعی هسـتند  

شود تا یک متولی خـاص بـراي    موجب میکه فراگیري این نهادها و افزایش آنها در جامعه 
پیگیري آسیبهاي اجتماعی شکل نگیرد و این دیگ جوشان روز بـه روز بـه نهایـت جـوش     

اي داریم و هر کس بر اساس  نزدیک گردد. در زمینه آسیبهاي اجتماعی بیشتر برخورد جزیره
م نظارت بـر  کند. ضعف بسترسازي براي مشارکت مردم، فقدان نظا گیري می سهم خود تصمیم

دستگاههاي متولی که همه این موارد از نداشتن متولی مشخص در حوزه آسـیبهاي اجتمـاعی   
 .کند است بر گسترش پدیده آسیبهاي اجتماعی کمک می

 نسبت که شدند یادآور اجتماعی آسیبهاي حوزه در مختلف جلسات در رهبري معظم مقام
 پـیش  سـال  20 در موضـوع  این واقع رد هستیم، عقب سال 20 اجتماعی هاي آسیب مسائل به
 مسـئولیت  اجتمـاعی  موضـوعات  حیطه در که کسانی همه لذا شد، می پیگیري و بررسی باید

 انجام را الزم اقدامات آنها حل به نسبت و دانسته مسئول مشکالت قبال در را خود باید دارند،
 دهند.

مرز بحران گذشـته اسـت،    گردد؛ با اینکه بیشتر آسیبهاي اجتماعی از می سوالی که مطرح
فکر هاي  باشد؟ اتاق می برنامه عملیاتی و هدفمند در این حوزه بر عهده کدامین سازمان و متولی

تخصصی با حضور متخصصان و کارشناسان وجود دارد یا خیر؟؟؟؟ در چه فاصله زمانی و بـا  
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اسـخگوي عـدم   یابد و از همه مهمتـر، پ  می کدام برنامه منحنی رشد آسیبهاي اجتماعی کاهش
و رشد آسیبهاي اجتماعی چه کسانی و کدام سازمان یا وزارتخانه خواهـد  ها  موفقیت در برنامه

 بود؟

و تخصصـی تحـت   اي  هرسد نیازمند تعیین متولی اصلی و یا تدوین سازمانی حرف می به نظر
تنها عنوان سازمان مبارزه با آسیبهاي اجتماعی در سطوح مختلف هستیم. مقصود این نیست که 

یک سازمان بحران آسیبهاي اجتماعی را درمان کند ولی آنچه که مشخص است نیازمند یـک  
متولی اصلی و مشارکت همه دستگاهاي مرتبط هستیم تا بعد از آن بتوان طرحی نو براي مقابله 

 .سونامی آسیبهاي اجتماعی تدوین نمود   با

  آزاد دارابی
 دکتري مددکاري اجتماعی





 

  

ان و پسران ایرانی کاهش یافته؛ آیا باید نگران سن بلوغ در دختر
 بود؟

  
هاي اخیر سن بلوغ در دختران و پسران ایرانی کاهش یافتـه، آیـا    تحقیقات نشان داده در سال

 باید نگران بود؟

 1.5بگفته عضو انجمن متخصصان داخلی ایران که گفت: سن بلوغ در پسران و دختران ایرانی 
سال رسیده، همچنین در حال حاضر  13.5و در پسران به  11.5ن به سال کاهش یافته، در دخترا

فاصله باال بین بلوغ جنسی و اقتصادي باعث شیوع افسردگی در جامعه شده است. کیوان الچیان 
 15سال فاصله بین بلوغ عقلی و اقتصادي است. بلوغ عقلی در دختران و پسران  15تا  14افزود: 

شود، البته فاصله بین بلوغ جنسی  سالگی به باال را شامل می 27ي سال است و بلوغ اقتصاد 17تا 
 .دهد هاي مختلفی را گسترش می و اقتصادي طوالنی است و همین امر بیماري

عوامل زیادي در شروع بلوغ اهمیت دارند ولی بیشتر بار این عوامل وابسته بـه ژنـوم افـراد    
  چه سنی فرد وارد بلوغ شود اما چنین بـه کند در  است. در واقع این ژنتیک است که تعیین می
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رسد که سایر عوامل نیز بر سن شروع و البته پیشرفت تکامل بلوغ تأثیرگذارند. تغذیه،  نظر می
تواننـد بـر زمـان     وضعیت عمومی سالمت، موقعیت جغرافیایی و البته حالت روانی همگی می

بلوغ در یک دختـر تقریبـاً در همـان    هاي  شروع بلوغ اثر بگذارند. اینکه در بیشتر موارد نشانه
دهد ژنتیک بر زمان آغـاز ایـن    شود، نشان می زمانی که مادرش بلوغ را تجربه کرده ظاهر می

پدیده اثر مستقیم دارد. این در واقع در ساختار بدن فرد تعیین شده است اما این تنها ژن نیست 
 .رورانندپ کننده است. برخی عوامل محیطی هم این ژن را می که تعیین

شوند از نظر روانی دچار مشکالت زیادي خواهند شد. رشد  افرادي که دچار بلوغ زودرس می
سن در مقایسه بـا سـایر همسـاالن، باعـث ایجـاد        ها و بروز عالئم بلوغ در نوجوانان کم اندام

ط شود در ارتبـا  شود. از سوي دیگر، دیده می والدین آنها می   اضطراب شدید در این کودکان و
توانند مشکالتشان را با آنهـا در   والدین و فرزندان آنقدر رودربایستی وجود دارد که افراد نمی
کند. این در حالی است که والدین  میان بگذارند و این اضطراب مضاعفی را بر آنها تحمیل می

ایـن  باید انتظار چنین عالئمی را داشته باشند و آن را پیگیري کنند و قبل از اینکـه فرزنـدان   
طور ناقص و نامفهوم دریافت کنند والدین با آنها  ها و دوستان خود به اطالعات را از همکالسی

 .ارتباط بگیرند و همه آنچه الزم است بدانند به شکل درست در اختیار آنها قرار دهند

بارها درباره این که سن بلوغ در دختران کاهش یافته صحبت شده است. اما هیچ گاه درباره 
ن آمدن سن بلوغ در پسران شواهدي ارایه نشده است. چراکه تشـخیص شـروع بلـوغ در    پایی

دهـد پسـرها در عصرحاضـر زودتـر از      مـی  پسران سخت تر است. حاال تحقیقی جدید نشان
رسند. وقتی میزان هورمون تستوسترون آزاد شده در مردان جوان  می گذشتگان به بلوغ جسمی

بـی  هـاي   آورند. نمـایش  می روياي  هرهاي مخاطره آمیز ویژرسد، آنها به رفتا می به حداکثر
از وقایع اي  هپروایانه و خطرناك از قدرت، اهمال کاري و میل زیاد به خشونت به شمار فزایند

 .شود می منتهی به مرگ منجر

شود، تقریباً در همه جوامع وجود دارد و از نظر آماري به  می این پدیده که جهش بلوغ نامیده
ستند شده است. فازهاي اجتماعی و بیولوژیکی در زندگی جوانان قوي تر از آن چه که خوبی م
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گیرد. درحالی که نوجوانان از نظر بیولوژیکی زودتر بـه مرحلـه    می تاکنون بوده از هم فاصله
 گذارند، از لحاظ ایفاي نقش اجتمـاعی و اقتصـادي دیرتـر بـه بزرگسـالی      می بزرگسالی قدم

 .رسند می
هاي مستهجن در قالب لوح فشرده، اینترنت و چت کردن باعث کاهش سن  فیلم دسترسی به

بلوغ جنسی شده است. متأسفانه جامعه در حال گرایش به فرهنگی اسـت کـه اگـر دختـري     
شود روابط دختران و پسران در ایران  دوست پسر نداشته باشد، براي او کسر شان محسوب می

دچار تحوالت بسیاري شده است. حتی این روابط در  مختلف زمانیهاي  و حتی جهان در دوره
نیز متفاوت است. در مناطقی از کشور به ها  مناطق مختلف تهران و یا شهرهاي بزرگ و روستا

تر، کمتر شـاهد   تر بودن باورهاي مذهبی، تجانس فرهنگی بیشتر و خودکنترلی قوي علت قوي
هاي الزم به اصول اخالقی و  فاقد پایبندي هایی هستیم؛ اما در مناطق مهاجرپذیر یا چنین آسیب

هـا   هستیم. این نـوع رابطـه    نامتعارف دختران و پسران مواجه  هایی مانند رابطه معنوي با پدیده
جـوان  سـازي   پذیرد و در بسیاري از مواقع اگر با آگاه می عموماً بدون اطالع خانواده صورت

جسمی براي جوان در پی دارد. همچنـین   همراه نباشد مشکالتی از جمله بهم ریختگی روحی و
این نوع روابط نه مطابق با موازین اخالقی و نه اسالمی است و هر روز شاهد گسـترش آن در  

 .و متالشی شده پیوندهاي خانوادگی هستیمها  میان خانواده
متاسفانه دختران به دلیل دسترسی راحت به وسائل ارتباط جمعی مانند اینترنت و مـاهواره و  

تلویزیونی گسترده شیوه غربی زندگی را انتخاب کرده و به راحتی روابط نامتعارف با هاي  کهشب
پسران دارند که با این کار نه تنها به خود بلکه به دختـران عفیـف و پاکـدامن نیـز خیانـت      

 .شوند کنند، چرا که با این کارشان، باعث بدبینی پسران به دختران می می
اي سـاکن   کنند و در خانه اجـاره  ور خانه پدري خود را رها میبسیاري از دختران همین ط

زند و چنین دخترانی برچسب داشتن رابطه با  شوند. این کار ضربه عمیقی به بنیان خانواده می می
خورند و همین اَنگ یکی دیگر از دالیل افزایش سن ازدواج در کشور است و از  پسران را می

 .باشد می دالیل بدبینی پسران به آنان
در برخی خانواده هایی که در مسائل جنسی بی بند و بار هستند و این جـور مسـائل را در   
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 .افتد می کنند بلوغ زودرس جنسی اتفاق نمی مقابل فرزندان کودك و نوجوان خود رعایت
چشـم پوشـی نمـود. نظـام     ها  کم کاري آموزش و پرورش و نهادهاي فرهنگی و دانشگاه

متفاوت غافل و موجب هاي  ربیت دختران و پسران براي پذیرش نقشآموزش و تربیت ما از ت
شده که هر دو جنس به رغم وجود غرایز و نیازهاي متفاوت و گاه متضادشـان، در برقـراري   

 متفاوت یکسان رفتار کنندهاي  و فرصتها  ارتباط با یکدیگر، در موقعیت
مسایل آن در مدارس کشـور  درست از هاي  نگاههاي تابو گرایانه به بحث جنسی و آگاهی

از جمله عوامل اصلی تأثیر گذار بر رفتارهاي ناآگاهانه نوجوانان در مواجه با خواستهاي غریزي 
و جنسی شان است، این مابین عدم ارتباط صـحیح خـانواده و عـدم حضـور مداخلـه گـري       

بـا  شـود و   مـی  متخصصین در مدارس زمینه ساز رفتارهاي گاهاً ناخواسـته از سـوي نوجـون   
غریزي دست به حرکاتی کنترل نشده خواهد زد کـه  هاي  اولیه درمعرض وسوسههاي  برخورد

 .خواهد شدها  قطعا عدم توجه به آن منجر به مصائبی چون ماجراي ستایش
شاید وقت آن رسیده باشد که بپذیریم دسترسی به اطالعات ولو اطالعات مستهجن و منفـی  

اندازه کشورهاي غربی است و تنها با فیلتر کردن کانالها، در بین نوجوانان ایران هم درست به 
دسترسی به آنها بسته نشده است الزمه داشتن محیط امن فکري ساختن زیرساختهاي فکري امن 

 .براي نوجوانان است
حضور مددکاران اجتماعی براي آگاه سازي، مداخله در شرایط بحران فکـري نوجـوان در   

الم بین توضیح دهنده و سوال کننده (مـددکار و نوجـوان) در   مدارس و خالء نبود ارتباطی س
محیطهاي اجتماعی باالخص مدارس، میتواند زمینه و بستر آگاهی اجتماعی در نوجوانـانی کـه   
کم کم سن بلوغ جنسی آنها روبه کاهش رفته است را فراهم نماید با هدایت و کنترل درست 

 .ین انفجار درونی را در نوجوان ناآگاه گرفتبتوان جلوي رفتارهاي کنترل نشده متأثر از ا

  سمیرا مهدوي
  فعال اجتماعی در آسیبهاي زنان و کودکان کار



 

 
 جاي خالی سامان دادن به کودکان معتاد

 
  

هاي مردمی در وزارت بهداشت از  در خبرهاي اخیر داشتیم که معاون امور اجتماعی و مشارکت
اي اجتماعی ایـن وزارتخانـه دربـاره چگـونگی     ه تصویب دستورالعملی جدید در ستاد آسیب

برخورد و حمایت از مادران و نوزادان معتاد خبر داد. در مصاحبه با خبرگزاري ایسـنا معـاون   
هاي اجتماعی وزارت بهداشت که با محوریـت   اجتماعی وزارت بهداشت به جلسه ستاد آسیب

رد و افزود: در این جلسـه گـزارش   نوزادان تازه متولدشده از مادران معتاد برگزار شد، اشاره ک
هاي علوم پزشکی تهران، ایران و شهید بهشتی درباره مسائل و مشـکالت ایـن حـوزه     دانشگاه

مطرح شد. ماحصل این جلسات دستور العملی درباره مـادران و نـوزادان معتـاد تـدوین و بـه      
بـا مراجـع قضـایی و    ها  هاي علوم پزشکی ابالغ شد. به این ترتیب قرار شد بیمارستان دانشگاه

سازمان بهزیستی در این رابطه هماهنگی داشته باشند و نوزاد بعد از تولد به بهزیسـتی تحویـل   
 .شوند داده شود. مادران نیز به مراکز ترك اعتیاد فرستاده می

تا اینجا خبرها حاکی از حساسیت و شنیده شدن آژیرهـاي خطـر در آسـیبهاي اجتمـاعی     
ت از کودکان است ولی برخی شبهات و عـدم توجـه بـه موانـع     باالخص حوزه زنان و حمای

 .زیرساختی همچنان اجرایی شدن طرح را بطور جامع تحت الشعاع قرار خواهد داد
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 بسیاري فاصله رسمی آمارهاي ندارد: وجود زن معتادان جمعیت تعداد درباره واقعی آمارهاي
 دارد. خدماتی مراکز آمارهاي با

زن، امکانـات ویـژه   هـاي   مارهاي دو برابري شدن مصرف کنندهولی با فرض درست بودن آ
بیشتري از مسیر اعتیاد هاي  توانند دچار آسیب می ترك و درمان این گروه که به دالیل متعدد

 .شوند، بسیار ناچیز است

بـراي زنـان در کشـور وجـود نـدارد و مجمـوع       TC هنوز هیچ مرکز درمان اجتماع مدار
 ، و حتی مراکز درمان نگهدارنـده DIC گذري کاهش آسیب اعتیادشبانه، مراکز هاي  سرپناه

MMT رود، مادرانی که در صورت  نمی براي زنان در کشور از تعداد انگشتان دست هم فراتر
حضور در بیمارستان براي زایمان مشمول دستورالعمل ابالغی خواهند شد و این درحالیست که 

 .ارد از این قائله مستثنا خواهند ماندمادري که در خانه یک یا چند فرزند دیگر د

ضمن اینکه گاهاً دلیل عدم حضور مادران معتاد و معرفی خود به مراکز بهبـودي و کمـپ   
بدلیل نداشتن سرپرست براي فرزندانش است و بدلیل وجهه منفـی در احتمـال عـدم تحویـل     

دك به بهزسـتی را  فرزندان از سوي بهزیستی، تمایلی به رفتن به کمپ و انتقال ولو موقت کو
ندارند. متأسفانه ممکن است بخاطر تأثیر منفی در افکار عمومی و سلب اعتماد مادران معتاد در 

زیرزمینی و بروز مشکالت حادتري شود کماینکه هاي  مراجعه به بیمارستان، باعث افزایش قابله
ر عمل سزارین امکان مثبت با آزمایش اولیه تا هشتاد درصد د hiv در نوزادانی با مادران داراي

زیرزمینی این شانس از نوزاد سـلب خواهـد   هاي  ابتالي نوزاد را میتوان کاهش داد و با زایمان
 .شد

حضور مددکار اجتماعی و البته کاردان در مصاحبه پذیرش بیمار و نحوه برخـورد در بـدو   
ه و عوام بسیار حضور مادر باردار در بیمارستان، در بازخورد این خبر بین مادران مصرف کنند

  تأثیرگذار خواهد بود،
 آن و بـود  مانده مغفول ها نگاه از شاید که آید می میان به حرفی ها قول نقل این میان در البته
 ”.کودکان ویژه اعتیاد ترك کمپ اندازي راه ” ها رسانه تیتر هم
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ـ هـاي   چندي پیش سرکارخانم دانشور عضو شوراي شهر تهران که پیشـرو در پیگیـري   ر اخی
ـ  کـه سـال   اي  هآسیبهاي اجتماعی است، جاي خالی کمپ کودکان را عنوان کرده بود، برنام

گذشته متوجه جاي خالی اش شده و بگفته وي توانستیم آن را در برنامه سال جاري قرار دهیم، 
که کودك کارتن خـواب در    اختصاص سامان سراي اختصاصی کودکان بود. با توجه به این

نگ احداث این سامان سرا به زمین زده خواهد شد. در کنار این مددسـرا،  شهر وجود دارد، کل
تواند الگویی براي سایر شهرهاي  کمپ ترك اعتیاد ویژه کودکان نیز ایجاد خواهد شد که می

 .کشور شود

در ادامه این موضوع قابل تأمل تر میشود روند این خبر و اجراي آن بکجا سرانجامید؟ آیـا  
کمپ درمان در محل سکونت را جـایگزین کـرد؟   ي  هي استفاده از واژوقت آن نرسیده بجا

وقتی هنوز مادري معتاد با وجود فرزند معتادش نمیتواند در کنار فرزندش اقدام به بهبودي داشته 
باشد، مریم زنی بیست و پنج ساله است با فرزندي یکسال و نیمه که بدلیل استفاده از شیر مادر 

مکـرر  هـاي   ري وي نیز دچار اعتیاد است با وجود اظهار تمایل و پیگیريو نیز اعتیاد در باردا
مریم، هیچیک از چند مرکز انگشت شمار درمان اعتیاد زنان در تهران حاضر به پذیرش وي با 
فرزندش نیستند و بدلیل بیقراري مادر و فرزند امکان جـدا کـردن فرزنـد از مـادر نیسـت و      

 .مراکز مختلف توان مداخله بیشتري نداشتمددکاري مستأصل که جز پیگیري از 

سوال برانگیز اسـت.  ها  همچنان نبود امکانات زیرساختی قبل از ابالغ دستورالعملها و ابالغیه
از دستورالعملها خـود مسـبب   اي  هسواالتی از قبیل اینکه : حضور مددکاران با برداشتهاي سلیق

ورژانس اجتماعی در اجـراي دسـتورالعمل   بروز مشکالت مشابه قبلی نخواهد بود؟ آیا مداخله ا
جدید مادران باردار معتاد در بیمارستان تعریف شده است یا صرفاً اقدام به تحویل کودك بـه  
بهزیستی؟ آیا بهزیستی ساختار مناسب و فضاي کافی براي پذیرش این کودکان را دارد؟ اگر 

طی کند آیا فضاي کمـک و  پدر و یا خصوصاً مادر بخواهد همکاري کند و مسیر بهبودي را 
همیاري در محل سکونت با مداخله اورژانس اجتماعی تعریف شده است؟ و نکته بعدي اینکـه  
آیا تعریف مادران معتاد در تعیین صالحیت و سطح بندي آنها براي نگهداري کودك بعـد از  
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مل یک اقدام به بهبودي مشخص شده است یا همه مادران معتاد بدون اغماض در این دستورالع
 تعریف واحد دارند؟

  سمیرا مهدوي
 فعال اجتماعی در حوزه زنان آسیب و کودکان



 

  

 … ایمان بیاوریم به آغاز فصل سرد کودکی

 
 گذرد. در ایندهنده بود. اکنون درست یک ماه از آن کابوس دهشتناك می ، تکان»ستایش«

را » هانیه«را از نو مرور کردیم، » باربد«   را در خاطر آوردیم،» نیما«   مدت، ما بارها و بارها
» بیجه«آور کودکان قربانی  تر تصاویر وحشت طرف  مان آوردیم و کمی آن به سطح حافظه

ها و باربدها و نیماها و را گردگیري کردیم و به کودکانی فکر کردیم که درست مانند ستایش
نشدند، اي  هها را نشناخت. رسانآنزیستند، آزار داده شدند و هیچ کس   و قربانیان بیجه ها  هانیه

 گم شدند. گویی صورتها  و خم دادگاه حتی شکایتی هم به جایی نبردند و یا اگر بردند در پیچ

آیا هنوز به پایانی براي ایـن  « گویند: اند و میهایی کوچک، نحیف و هراسان به ما زل زده 
هاي  ما که از دست دادن خوابهاي  ناید؟ آیا فصل مشترك داستااپیزودهاي تلخ دست نیافته 

گـذریم.  مـی    هارحمانه از کنار آن تفاوت و بی و ما بی   »اید؟ کودکی است را هنوز ندیده 
تفـاوت از   گذریم، همانگونه کـه بـی   می صدها کودك کار   تفاوت از کنار همچنان که بی

 خاطی را به سـر کـار برمـی   گذریم، معلم آموزان می تجاوزهاي گاه و بیگاه معلمان به دانش

و سنگین سکوت را بـر خبرهـا بیفکنـیم.       کنیم که سایه تلخمی  گردانیم و تمام تالشمان را 
هـا بـه   گذریم و با همـه ایـن  هاي آنان در مدرسه میخوردن تفاوت از کتکهمانگونه که بی

ل یک کودك کنیم! همانگونه که از قتسیستم معیوب آموزش و پرورشمان همچنان افتخار می
را یـک  » هاي کودك در ایـران معاصـر  رنج«گذریم. همانگونه که همایش توسط پدرش می
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 .کنیم می هفته قبل در دانشگاه تهران لغو
رود که تبدیل به یک بحران شود، چه به صورت  می آزاري در جامعه ما گویی که کودك

و چه در معناي وسیعترش گیرد مفهوم کالسیک آن که توسط والدین یا سرپرستان صورت می
دهد. این مسـأله، شـاید   رخ می …که توسط اطرافیان، دوستان، آشنایان، همسایگان، معلمان و 

آنقدر شایع به نظر نیاید که بتوان آن را یک پدیده اجتماعی به معناي دورکیمی آن دانست و 
گفـت حتـی در    تـوان شک می اما بی  انگارند  می برخی بر همین اساس این وقایع را موردي

که رونـد  گذارد به ویژه زمانی صورت درست بودن این ادعا، میزان تأثیري که مسأله بر جامعه می
خورد، آیا نباید ما را نسبت به بروز یک بحـران، حسـاس و هوشـیار    میچشم  در آن بهاي  هفزایند

هاسـت  دام سیسـتم ها و کفرآیندي و و معلول کدام علت   آزاري حاصل چه نماید؟! اینکه کودك
تر از آن گفـت.   گنجد و اتفاقاً باید در جاي مناسب، هرچه مفصلبحثی است که در این مقال نمی

شناسد و به او حساس نیسـت، و چـرا    نمی باید گفت که چرا جامعه، موجودي به نام کودك را باز
. گویی مسـأله  چنین جسارتی براي تجاوز به حقوق او دارد، حقوق جسمی، روانی، عاطفی و جنسی

- ما از گفتن و تحلیل کـردن و انتشـار دادن بـیم     …هااساسی، همین گفتن است. گفتن از چرایی
هـاي  آیا به همـین دلیـل، گفـتن از رنـج    » خانه، سیاه، نشان داده شود؟« داریم. آیا بیم داریم که 

تعامـل و  و منتشـر کـردن، آمـوزش و     در غیاب گفتن  است؟! کودکان هم براي ما مسأله شده 
گیرد. مسأله، تنها در جوامـع فعـاالن    نمی عزمی عمومی که تمام اقشار جامعه را شامل شود صورت

شـود در حـالی کـه    جـویی مـی   مدنی که طبعاً مخاطبینی خاص و نه فراگیر دارند، بررسی و چاره
اي رسد اطالع رسـانی و آمـوزش بـر   مضاف بر این آنچه اکنون، نیاز ضروري و فوري به نظر می

گـري،   هـاي مـردم) بـراي آگـاهی، مطالبـه     گیري مسولیتی اجتماعی (شامل تمام گـروه  شکل
صورت، بـی تردیـد   حقوق کودکان است. در غیر این ترین پیشگیري و به رسمیت شناختن بدیهی

 .«ایمان بیاوریم، ایمان بیاوریم به آغاز فصل سرد کودکی«باید گفت: 

  نسیم کشاورز
اجتماعی کارشناس ارشد مددکار



 

  

 شود می اگر دانشگاه اصالح شود، کشور اصالح

 
 

تحقیقـات    وزارت علـوم،   وابسـته بـه  هـاي   دانشگاه جامع علمی کاربردي یکـی از دانشـگاه  
ختلف اقتصادي و افـزایش  م  سطح مهارت شاغلین بخشهاي  است که با هدف ارتقاء  فناوري  و

باشند، تأسیس  می اجرایی  فارغ التحصیالن مراکز آموزشی، که فاقد تجربهاي  هحرفهاي  مهارت
گردید. این دانشگاه در ابتداي تأسیس بر اساس اهداف مشخص شده خود و طبق شرایط معین، 

تلف نمود. امـا  مخهاي  محدودي اقدام به پذیرش دانشجو از میان کارکنان سازمانهاي  در رشته
پس از گذشت مدتی با تصویب و پذیرش دانشجو در سایر رشته ها، عالوه بر موازي کاري با 

دالیل  ترین سایر مراکز آموزش عالی، از اهداف اولیه خود نیز دور شد. بی شک یکی از اصلی
 این امر، توجه یک سویه به جذب و پذیرش دانشجو با نگاه صرفاً مالی و سودآوري است که
گریبانگر این دانشگاه و تعداد دیگري از مراکز آموزش عالی کشور نیز شده است. بـه طـور   

علوم انسانی و اجتماعی، این دانشگاه به طور گسترده اقدام به پذیرش هاي  نمونه در زمینه رشته
نموده است، این در حـالی   …دانشجو در رشته هایی مانند مددکاري اجتماعی، روان شناسی و 

هـاي   و مراکز آموزش عالی دولتی و غیردولتی، سالها  در سایر دانشگاهها  این رشته است که
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سال است که با استفاده از اساتید مجرب و با کیفیتی بسیار فراتر از کیفیت آمـوزش در ایـن   
دانشگاه، در دسترس دانشجویانی است که از طریق فرآیند سخت و طاقـت فرسـاي کنکـور    

. عالوه بر این، دست اندرکاران این دانشگاه حتی پا را فراتر گذاشته و سراسري پذیرفته شده اند
اقدام به تصویب رشته هایی با ذکر عنوان تخصصی از قبیـل مـددکاري اجتمـاعی تخصصـی     

بـه  هـاي   نموده اند. پذیرش دانشجو در ایـن رشـته   …کودك، اورژانس اجتماعی، خانواده و 
معتبري چون دانشـگاه علـوم   هاي  در دانشگاهگیرد که  می اصطالح تخصصی در حالی صورت

هاي  بهزیستی و توان بخشی و عالمه طباطبایی نیز به دلیل عدم حضور اساتید متخصص در زمینه
تخصصی در هاي  و پیش نیازها، امکان برگزاري دورهها  مذکور و فراهم نبودن سایر زیرساخت

ع کارشناسی ارشد و دکتري نیز بـه  باشد و این رشته حتی در مقاط نمی حال حاضر امکان پذیر
و پذیرش دانشجو بدون انجام آزمـون و  ها  شود. تصویب این رشته می صورت عمومی تدریس

در نظر نگرفتن شرایط اولیه حداقلی بـراي پـذیرش ورود، باعـث دلسـردي و سـرخوردگی      
رغ دانشجویان سایر مراکز آموزشی شده است. از دیگر نتـایج ایـن امـر، افـزایش تعـداد فـا      

التحصیالن در رشته هایی چون رشته مددکاري اجتماعی است که تعدادي از فارغ التحصیالن با 
عنوان مددکار تخصصی شانس و ادعاي بیشتري براي ورود به بازار کار داشته و این بـیش از  

نمایـد. لـذا    مـی  پیش امکان سرخوردگی فارغ التحصیالن سایر مراکز آموزش عالی را فـراهم 
گردد این دانشگاه با توجه به هدف و رسالت اولیه خود، به جاي موازي کاري، اقدام  می پیشنهاد

کاربردي در زمینه هایی که کمتر بدان توجه شـده و  هاي  به پذیرش دانشجو و برگزاري دوره
در هـا   حـوزه  ترین باشد نماید. بی شک یکی از اصلی می جزو نیازهاي حوزه خدمات اجتماعی

هاي  تواند به برآوردن نیاز سازمان می علوم انسانی و اجتماعی در این دانشگاه هاي ارتباط با رشته
مختلف جامعه از قبیـل سـازمان بهزیسـتی و سـایر     هاي  ارائه دهنده خدمات اجتماعی به گروه

مردم نهاد اختصاص یابد و به تربیت نیروهاي متخصص مورد نیاز آنان که زمینـه  هاي  سازمان
باشد بپـردازد.   نمی و مراکز آموزش عالی در حال حاضر فراهمها  شگاهآموزش آن در سایر دان

به عنوان نمونه، سازمان بهزیستی به عنوان متولی رسیدگی به آسیب دیدگان اجتمـاعی، داراي  
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تعداد زیادي از مراکز روزانه و شبانه روزي ارائه دهنده خدمات به آسیب دیدگان اجتماعی یـا  
 …ل کودکان کار و خیابان، زنان سرپرست خانواده، معلوالن و افراد در معرض آسیب از قبی

باشد که در هریک از این مراکز نیروهاي تخصصی و غیرتخصصی زیـادي مشـغول ارائـه     می
نیروهاي شاغل در این مراکز، مربیان و سرپرستان حاضر  ترین باشند، یکی از اصلی می خدمات

باشند که به طور مستقیم در ارتباط با  می …و  صبح و شب، پدریاران و مادریارانهاي  در شیفت
مقیمان و مراجعان این مراکز قرار دارند، هرچند جذب این نیروها از میان نیروهاي متخصـص  

هدف ایـن سـازمان،   هاي  گیرد اما برخورد با هر یک از گروه می مرتبط صورتهاي  در زمینه
که در حال حاضر زمینـه و امکـان   ویژه و منحصر به فردي است هاي  نیازمند دانش و مهارت

آموزش آن به صورت تخصصی وجود نداشته یا نسبت به آموزش آن در مراکز آموزش عالی 
غفلت شده است. بدون تردید به دلیل حضور طوالنی مدت این عزیـزان در کنـار مقیمـان و    

بسـیار   مراجعان به خصوص افرادي از قبیل کودکان و نوجوانان، رفتار و برخورد آنان تـاثیر 
هـاي   تواند با برگـزاري دوره  می زیادي در آینده این عزیزان دارد. در همین راستا این دانشگاه

مربوطه در این زمینه، نقش مهمی هاي  آموزشی متناسب و مورد نیاز این سازمان و سایر سازمان
ه تـأمین  در آموزش این نیروها ایفا نماید. از این طریق هم نیازها و اهداف مالی ایـن دانشـگا  

 .نیازها در حوزه خدمات اجتماعی داده خواهد شد ترین گردیده و هم پاسخی به یکی از اصلی

  مرتضی دانایی فر
  مددکار اجتماعی





 

  

 ارائه خدمات اورژانس اجتماعی؛ نیازمند متولی فراسازمانی

 
  
سـیب  زیر نظر دفتر امـور آ  1383این اورژانس از سال    ):123( اجتماعی اورژانس الف: بند

دیدگان اجتماعی سازمان بهزیستی کشور، شروع به فعالیت نموده است. در ابتدا با موضوع انجام 
مداخالت براي موارد کودك آزاري در شهر تهران آغاز به کار کـرد و در سـالهاي اخیـر،    
تمامی مراکز استانهاي کشور، تحت پوشش خدمات این خط قرار گرفته اند. در حـال حاضـر   

رژانس از حوزه خاص کودك آزاري فراتر رفته و سایر گروههاي در معـرض  خدمات این او
 …دختران فراري، کودکان خیابانی و   آسیب و آسیب دیده اجتماعی مانند: همسران آزاردیده،

با توجه به نیاز ارائه خدمات تخصصی، در دسترس  1387شود. در ادامه و از سال  می را نیز شامل
هاي  ه خدمات سیار مبتنی بر جامعه نموده است. با این وجود عمال فعالیتو به موقع، اقدام به ارائ

شود. نگارنده با توجه به تجربه کـار بـا    می آن در دو حوزه کودکان و دختران فراري محدود
هدف این اورژانس به خصوص کودکان، مشاهده نموده است که اکثـر کودکـان   هاي  گروه

کودکان کار و مهاجرین، به دلیل تجربه مستقیم آسیب دیده یا در معرض آسیب به خصوص 
سیار یا شـبانه  هاي  یا غیرمستقیم برخورد نامناسب بعضی از کارکنان سازمان بهزیستی در واحد

روزي، تمایلی به تماس با این اورژانس و استفاده از خدمات آن ندارند. این کودکان نه تنها این 
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دانند بلکه تهدیدي بـراي خـود بـه     نمی منافع خودمرکز و سازمان متولی آن را، حافظ و امین 
رسد، قسمت اعظم این عدم اعتماد، ناشی از نگاه و برخورد قهري و  می آورند. به نظر می حساب

باشد که در اکثر مـوارد ناشـی از    می هدف خودهاي  قیم مآبانه سازمان بهزیستی در قبال گروه
 توسط افراد غیرمتخصص طراحی و اجـرا تک بعدي و غیراجتماعی است که هاي  دستورالعمل

 .گردد می

بـا   1379این سـامانه از سـال     اجتماعی): خدمات هاي فوریت گشت( 137 سامانه ب: بند
ها و نقطه نظرات شهروندان شهر تهران در خصوص مدیریت شـهري و   هدف دریافت دیدگاه

دازي شد و در ادامه و به همچنین ایجاد ارتباط بیشتر شهروندان با مدیران ارشد شهرداري راه ان
تدریج، خدمات دیگري به این سامانه اضافه شد. یکی از خدمات این سامانه که موضوع بحـث  

خدمات اجتماعی براي جمع آوري!!! و ساماندهی هاي  باشد، اعزام گشت فوریت می این بخش
هماننـد  و متکدیان است. در این مورد نیـز  ها  آسیب دیدگان اجتماعی از جمله کارتن خواب
هسـتیم.  هـا   بعضی از شاغلین در این گشتاي  همورد بند الف، شاهد برخورد قهري و غیر حرف

که هر از چند گاهی برخوردهاي به دور از کرامت و شان انسـانی عوامـل ایـن گشـت، در     
کند. پر واضح است که به کار بردن واژه جمع آوري به  می و جراید انعکاس پیداها  خبرگزاري
وظیفه این گشت خود گویاي نوع نگاه و متعاقبا نوع برخورد و رفتار با گروه  ترین یعنوان اصل

باشد. الزم به ذکر است که همانند سازمان بهزیستی در این مورد نیز حضور نیروهاي  می هدف
با تحصیالت غیر مرتبط در پست هایی تحت عنوان مددکاران اجتماعی بـه صـورت فـراوان    

براسـاس  هـا   ه نماند که در تعدادي از موارد نیز نیروهاي ایـن گشـت  گردد. ناگفت می مشاهده
خشک، غیرانسانی و غیر اجتماعی و همچنین نگاه کمیتی سازمان متولی ایـن  هاي  دستورالعمل

 .گردند می سامانه و در راستاي حفظ جایگاه شغلی خود مجبور به انجام برخوردهاي قهري

ییر الگوي مصرف مواد اعتیـاد آور از مـواد مخـدري    با توجه به تغ  اعتیاد: اورژانس ج: بند
. و آثار …به مواد محرك و روانگردان مانند شیشه، ماري جوانا و  …چون تریاك، هروئین و 

تواند به آسیب بـه خـود فـرد یـا      می و عوارض مصرف این گونه مواد که در مدت کوتاهی
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حال حاضر در هاي  نیاز   ترین ريو ضرو ترین خانواده و اطرافیان وي منجر شود، یکی از اصلی
زمینه ارائه خدمات اجتماعی و سالمت به این گروه از آسیب دیدگان اجتماعی، ایجاد مراکزي 

زیان بـار مصـرف مـواد    هاي  باشد. عالوه بر آسیب می تحت عنوان اورژانس اعتیاد در کشور
و دیگر کشی ناشی  محرك، ناآگاهی خانواده در برخورد با حاالت فرد معتاد و آمار خودکشی

 از مصرف این مواد نیز دلیل روشن دیگري بر ضرورت شروع به کار این اورژانس در کشور
انـدازي   باشد. هرچند وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در چند سال گذشـته از راه  می

ده است مراکز اورژانس ویژه افراد معتاد در کشور خبر داده بود اما این مهم تاکنون عملیاتی نش
ها و متخصصانی که در این مراکز به خـدمت   و عالوه بر آن در مورد نحوه کار این اورژانس

  گونه که از شواهد امر پیداست به گرفته خواهند شد، نیز هیچ توضیحی ارائه نشده است. اما آن
هاي پزشکی عمـل نماینـد. مـوردي کـه در      رسد این مراکز قرار است شبیه اورژانس نظر می
اجرایی شدن و نادیده گرفتن سایر ابعاد ایـن پدیـده از جملـه بعـد اجتمـاعی آن، در       صورت

روان پزشکی خواهد شـد و بـازده الزم را   هاي  حالت ممکن تبدیل به اورژانس ترین خوشبینانه
 .نخواهد داشت

با توجه به موارد بندهاي الف، ب و ج و مشکالت پیش آمده پیرامون هر یـک از مراکـز   
 صورت گرفته، به نظرهاي  ه خدمات اجتماعی داراي فوریت و همچنین موازي کاريارائه دهند

رسد تشکیل سازمانی جامع و یکپارچه، تحت عنوان اورژانس اجتماعی که به صورت مستقل  می
و فراسازمانی به ارائه خدمات اجتماعی داراي فوریت، به افراد آسیب دیده یا در معرض آسیب 

پیش گفتـه و سـایر   هاي  تواند در زمینه می باشد. این سازمان می نیاز بپردازد، ضروري و مورد
اجتماعی مورد نیاز به ارائه خدمات بپردازد. قطعا صرف تشکیل سـازمانی مسـتقل و   هاي  زمینه

هـاي   جامع و فراسازمانی، گرهی از مشکالت موجود باز نخواهد کرد، چه بسا گرهی به گـره 
، لذا استفاده از تجارب موفق و ناموفق سـایر سـازمان هـا،    کور موجود نیز افزوده خواهد کرد

مربوطه هاي  توجه به تمامی ابعاد مسائل اجتماعی، استفاده از نیروهاي متخصص که دستورالعمل
هـاي   نیز توسط آنان طراحی گردد، داشتن برنامه و هدف مشخص با نگاهی انسانی بـه گـروه  
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ین سازمان و ارتقاء کمی و کیفی ارائه خدمات تواند تا حدود زیادي ضامن موفقیت ا می هدف
از مسائل و مشـکالت  اي  هاجتماعی در جامعه ما باشد. در پایان الزم به ذکر است که ذکر پار

باشـد و   ها نمـی  مذکور به معناي نفی خدمات ارزنده و شایسته تقدیر آنهاي  هریک از سازمان
 .باشد می یت خدمات مذکوربیان این موارد در راستاي بهبود بیشتر کمیت و کیف

  مرتضی دانایی فر
 مددکار اجتماعی



 

  

 خویشتن داري؛ تنها گزینه پیش رو

 
  

طبق اعالم دفتر آمار و اطالعات جمعیتی سازمان ثبت احوال کشور، در چند سال گذشته سـن  
مانند بروز مشکالت روحی   ازدواج در هر دو جنس باالتر رفته است. عوارض منفی این اتفاق

انی، کاهش دوره باروري و مشکالت بارداري در سن باال، سرخوردگی، حضور طـوالنی  و رو
مدت فرزندان در کنار والدین و ایجاد درگیري و اختالف با والدین یا سایر اعضاي خـانواده،  

 …تأخیر در ارضاي نیازهاي جنسی جوانان و به تبع آن ارضاي این نیاز از راههاي پرخطـر و  
براي اي  هه اکثر مسئولین مربوطه و متخصصین اجتماعی به فکر راه چارباعث گردیده است ک

کاهش سن ازدواج و همچنین کاهش عوارض منفی باال رفتن سن ازدواج باشند. همانطور کـه  
اشاره شد یکی از عوارض باال رفتن سن ازدواج، تأخیر یا ارضاي پرخطر نیاز جنسی است. بـا  

توان گفت سن ازدواج از سن بلوغ جسمی و جنسی  می واج،توجه به روند رو به افزایش سن ازد
جوامع غربی این خالء زمانی یا در حقیقت دوره بحرانی را با روابط   فاصله بیشتري گرفته است.

ازدواجـی    پوشانند. اما یازده میلیون جوان ایرانی در سن آزاد جنسی که پشتوانه قانونی دارد، می
کنند؟  می تأمین نیاز جنسی خود در طی این دوره زمانی چهکه هرگز ازدواج نکرده اند، براي 

رسد خویشتن داري، ازدواج موقت، ازدواج سفید، خود ارضایی، تجاوز به عنـف یـا    می به نظر
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هـاي   بعضی از راه …آزار جنسی کودکان، هرزه گی و چشم چرانی در خیابان، محیط کار و 
مختلفی از منظر فـردي،  هاي  ز عوارض و پیامدنیها  ارضاي این نیاز باشد. هرکدام از این روش

دارد. نکته حائز اهمیت این است که ارضـاي ایـن نیـاز از     …خانوادگی، اجتماعی، حقوقی و 
شود بلکه چون همواره بـا   ذکر شده نه تنها به ارضاي کامل و رضایت بخش منجر نمیهاي  راه

 .افزاید روحی روانی میاي ه احساس گناه و غیراخالقی بودن همراه است بر میزان آسیب

 تـوان  مـی  جـرأت  به باشد نکرده بینی پیش جنسی نیاز ارضاي براي راهی که اي هجامع در
 جامعـه  راه جـز  بـه  غریـزي،  نیاز این ارضاي براي شده ایجاد ذهنی هاي طرحواره اکثر گفت
شود  می همان طرحواره هایی که وقتی تبدیل به عمل است. اغفال یا اجبار (ازدواج)، پسندش

آورد و جز آه و تأسف براي خواننـده   می و سایر جراید درها  سر از صفحات حوادث روزنامه
باشند، خوانـدن و   می ذهنیهاي  آورد. بماند که براي افرادي که داراي این طرحواره نمی به بار

اي دیدن این دست اخبار نیز خود ارضاء کننده است. مادامی که راه جامعه پسند و قانونی ارض
باقی مانده، خویشتن هاي  این نیاز به دالیل اکثراً اقتصادي و فرهنگی امکان پذیر نباشد، تنها راه

داري، اجبار یا اغفال است. سر به زیر برف بردن است اگر تصور کنیم همه افراد خویشتنداري 
هستند و  توان گفت این راهکار براي جوانانی که در سنین پایین تر می را انتخاب خواهند کرد.

امید به شروع زندگی مشترك و ارضاي نیاز جنسی از طریق تنها راه جامعه پسند آن را دارند، 
پذیرفتنی است، اما آیا این راهکار و سایر راهکارهاي مشابه براي دختر یا پسري که وارد دهه 

 چهارم زندگی خود شده اند و دیگر امیدي به ازدواج ندارند نیز پذیرفتنی است؟

 است.خویشتنداري مسأله صورت کردن پاك صرفاً چنینی این هاي فرمول رسد می رنظ به
 محسوب دینی جامعه اداره براي عمومی راهکار یک هرگز و دارد استثنایی یا موقت اي جنبه
 گناه به تجرد از که جوانی درباره حد اجراي از پس  علی(ع) امیرالمومنین که چنان شود. نمی
 سازند. پذیر امکان وي بر را تاهل و کنند تامین را وي المال بیت از تا ددا دستور بود، افتاده

مسئولین عزیز باید توجه داشته باشند شرایط کنونی ازدواج، حاصل عدم آینـده نگـري در   
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بیاندیشند وگرنه اي  هبهتر است مسئولین و متخصصین مربوطه در این ارتباط چار  گذشته است.
امعه بیش از پیش درگیر عواقب ارضاي پرخطر این نیاز غریـزي  نه چندان دور جاي  هدر آیند

روابط پرخطر، تجاوز، ارتباط جنسی با کودکان، گسترش   تواند شامل: گسترش می جوانان که
بی اعتمادي یا کاهش اعتماد به سالمت پسران و دختران قبل از ازدواج و   بیماریهاي مقاربتی،

 .باشد، خواهد بود  …

  مرتضی دانایی فر
 انشجوي دکتري مددکاري اجتماعید





 

  

 ”سالهاست که با عدم آگاهی و دقت والدین سوخته اندها  ستایش“ 

 
وسیعی که در جامعه دارد گذشته از دل هاي  توالی بروز اتفاقات ناگوار براي کودکان و بازتاب

ه کند، زنگ خطري رسا را نیز به صـدا درآورد  می آزردگی شدیدي که در افکار عمومی ایجاد
کنـد و   مـی  است از سر غفلت و تغافل همه ما کودکانمان را تهدیدها  است؛ خطري که مدت

دهد و  می از مواردي است که رخاي  هساله رخ داد تنها نمون 6اتفاقاتی مانند آنچه براي ستایش 
 .شویم نمی خبر

ه سـال  6دختـر  » ستایش«از روزهاي پایانی هفته گذشته که خبر تجاوز و سپس قتل فجیع 
هاي  در شبکهها  پیچید، موجی از واکنش افغانها  افغان در ورامین تهران براي اولین بار در رسانه

تشـکیل شـد کـه البتـه     » من ستایش هستم«اجتماعی شکل گرفته از جمله کمپینی به عنوان 
نشاندهنده عمق ناراحتی افکار عمومی از این جنایت است ولی واقعیت هم این است که نبایـد  

 .مقطعی و احساسی اکتفا و دلخوش کردهاي  به همین عکس العملتنها 
اجتماعی روند رو به رشدي دارند و امنیت کودکان بویژه در مناطق پر خطر باید هاي  آسیب

 .بیش از پیش مدنظر والدین و مسئوالن قرار گیرد
 بـراي  را امنیت باید که هستند والدین این اول درجه در و دارند امنیت به احتیاج کودکان
 فراوانـی  و سـنگین  هـاي  مسـئولیت  زمینه این در البته حاکمیت نهاد کنند. فراهم کودکانشان

 گسـترده  سـطح  افـزایش  تـا  قهریـه  قـواي  افـزاري،  سـخت  ابزارهـاي  از اسـتفاده  مانند دارد؛
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 پروري. فرزند آموزشهاي
زمینـه سـاز سـوق     اجتماعی که گریبان بخشی از جامعه ایران را گرفته وهاي  فارغ از بحث آسیب

یک نوجوان هفده ساله به سوي چنین جرمی (که در واقع ترکیبـی از چنـدین جـرم دهشـتناك     
دار دارد، قـبح عمـل    شناختی جدي و دامنـه  شناختی و انسان جامعههاي  است) است و نیاز به تحلیل

 .فراتر از آن است که جامعه به افغانستانی یا ایرانی بودن مجرم و قربانی توجه شود
و ویژگی هایی اینچنینی فاکتور ها  اینچنینی ملیت ها، قومیتهاي  بی شک در وقوع بزه و جرم

خـانوادگی چـه    –موثري نیستند و این جرایم متأثر از فرهنگ، تربیت، آموزش (چه شخصی 
روانی مجرم و عوامل اینچنینی است. با توجه به آنچه که شـرحش   –اجتماعی) شرایط روحی 

هنگام وقوع جنایاتی از این قبیل که حسب اتفاق از سوي دو گروه متفاوت  رفت باید گفت در
دهد، منطـق و عقـل سـلیم و     می ملی، یا قومی، یا مذهبی یا با هرخصوصیت هویتی دیگر رخ

کند کـه بزرگـان و افـراد مـوثر و نیـز       می و اقتضاي یک جامعه رو به رشد حکمها  ویژگی
ا نوعی ابراز همدلی سعی بر حساسیت زدایی جامعـه از  مسئوالن منتسب به دو طرف بالفاصله ب

فاکتورهاي هویتی کرده و آن را همان گونه که هست یعنی جرمی اجتماعی تلقی کنند و بـا  
ابراز همدردي و کمک به کسان و گروهی که دچار خسارت جانی، مالی و روحی در آن شده 

لـف اجتمـاعی را فـراهم سـازد.     همگرایی و همدلی هرچه بیشتر دو گـروه مخت هاي  اند زمینه
 یکی بایست می اجتماعی جرایم وقوع هنگام در )… و گرایی ملی از (اعم زدایی هویت  لذا
 در قطعـاً  باشد، ایران جمله از و مختلف جوامع در جدي سیاسی اراده با توأم مهم اقدامات از
 و نخبگـان  اعی،اجتم هاي شبکه و رسمی هاي رسانه مدنی، و اجتماعی گروههاي نقش بین این
امري که همانطور که اشاره شد باید توام با همراهـی و    باشد. گذارتر تاثیر بسیار تواند می …

 .و مقامات مسئول باشدها  کمک دولت
نیز عالوه بر محکوم کردن این اقدام شـنیع و متوحشـانه و   » ستایش«لذا در پرونده قتل فجیع 

و عوامـل مـوثر در وقـوع    ها  و عملگرایانه زمینه برخورد قانونی، الزم است تا به بررسی دقیق
 .چنین رخدادي پرداخته شود

  فاطمه دانشور
 رییس کمیسیون اجتماعی شوراي شهر تهران و مدیرعامل موسسه حمایتی نیکوکاري مهرآفرین



 

  

اهل همین حوالی بود، آشنا  |ایدز به روایت یک مددکار اجتماعی 
 !اما غریبه

 
  

بسان آسمان خاکستري این روزها غبار اندود کرده بود. امتداد نگاهش  غبار تنهایی صورتش را
گره خورده به دور دست هایی در همین نزدیکی. به چشمهایش خیره شدم، نمیدانم مظلومیـت  

را در افق نگـاهش یـافتم؛ خواسـتم    ها  بود یا ناامیدي، گناه بود یا ترس. یک مثنوي از ناگفته
بیندازم و در تالطم ذهن پرآشوبش جایی براي پاسخ چراهاي افکارش ي  هدر برکاي  هسنگریز

همیشگی ام این بار نیز به یاري ام آمد هاي  لرزانش بیابم. عاقبت تبسمهاي  مدفون در عمق نگاه
او و هاي  و کار خود را به خوبی انجام داد؛ اعتماد آري اعتماد به مدد پاسخی براي عالمت سوال

ترسی که آینده را با بی رحمی  …ز سکوت پرمعناي نگاهشیاري رسانی براي زدودن ترس ا
 .برد می سوزانش به غارتهاي  تمام، در شراره

خاطراتش چون تلی خاکستر بر روي صورت بیست و چند ساله اش مأوا گرفتـه بـود. در   
کودکی لحظاتش را به هاي  بایست با توپ قرمز پالستیکی در کوچه پس کوچه می زمانی که

زد، در بن بست هایی براي اثبات مرد شدنش، سیگار را بانی  می دوستانه پیونداي ه برد و باخت
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پاك و معصومانه اش غافل و به دود سیگار پنـاه  هاي  و شیطنتها  اقتدارش نمود. از بازیگوشی
سپري گشته تا باالخره از رفتن به کارگاه تراشکاري که روزي  …چند پاییز …برد. چند بهار

شـرم از نگاههـاي   ي  ه، فرسنگها دور شد؛ بهتر بگویم طرد شد؛ به واسـط آرزوي آن را داشت
کرد، به نگاههاي همیشه قرمز و تن نحیف و  می زغال اندودش سنگینیهاي  سنگینی که بر لب

 …دستان لرزانش

دوم راهنمایی آخرین زمانی بود که قلم از دستانش تبعیـد و سـیگار و سـرنگ، مسـنددار     
ف بود و بی سقفی، شب بود و آوارگـی، گرسـنگی بـود و جیـب     وجودش شدند. باران و بر

اما نه، تنها نبود! سرنگ کهنه و مانده در خرابه هـا،   …تنهایی بود و تنهایی و تنهایی …خالی
که از جدال سرنگ مشترك، گاه بازنده بـود و گـاه   اي  هپینه بستهاي  کبریت سوخته و دست
که باخت را برایش بـه ارمغـان   اي  هود و خلسدستانش بي  هپاره شدهاي  پیروز. غنایمش رگ

 .نشئه شدناي  هآورد؛ هم آغوشی با شهوت براي لحظ

با مرگ پدر، سوز سرماي آن سالها و آوارگی، مـادر چشـم انتظـار و شکسـته اش را بـه      
هـاي   سرد و غضب آلود، پچ پـچ هاي  پرستاري او گماشت. راهروهاي طویل بیمارستان، نگاه

یدي را برایش به همراه داشت آن روزي که نتایج آزمایش ها، تـاب  تکراري، روزمرگی جد
آرزوهایش را بی تاب نمود. دنیا پیش چشمان سیاهش تیره تر از قبل شـد. اشـک را یـاراي    

بی بال خیالش بـه  ي  هقلب نحیفش، او را به سکون ابدي پیوند داد. پرندهاي  تسکین نبود. تپش
رنـگ  ي  هه لحظاتی که شاد از تصاحب سرنگ کهنهمان کوچه بن بست نوجوانی پرگشود. ب

باخته، زندگیش را به خماري مزین نمود. اینک روبروي من نشسته، بـا قلبـی شکسـته نگـاه     
 .شوم می کرد. در سکوت نگاهش غرق می محزون و شرمگینش را با دستان لرزانش پنهان

 کنم. قضاوت و رحمت جایگزین را تیمار و همـدردي که آموخت من به مــددکــاري الفباي
 …  » ایـدز   « : نگرم می دستانش انعکاس به

جامعه امروز ماست. واقعیتی که با گذار از سنت بـه مدرنیتـه،   ي  هآري، ایدز واقعیت انکار شد
که اگر تا چندي پیش آمار مبتالیان به این بیماري خانمانسوز، اي  هدچار جهش گردید به گون
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شترین میزان آلودگی از طریق روابـط جنسـی پرخطـر و عـدم     قربانیان اعتیاد بودند اکنون بی
 .رعایت بهداشت جنسی است

کاهش قدرت تصمیم گیـري در فـرد،   ي  ه، به واسط…و شیشه و ها  اعتیاد به روان گردان
شود. اعتیاد و روابط جنسی  می باعث افزایش روابط جنسی پرخطر و انتقال ویروس اچ آي وي

باشد. هر  می رفتاري حائز اهمیتهاي  و متقابل در مبحث بیماري به عنوان بازخوردهاي دوسویه
چند که راههاي انتقال این ویروس متعدد بوده از جمله: استفاده از سـرنگ و وسـایل تزریـق    

خـونی  هاي  مشترك، وسایل تیز و برنده مثل تیغ و سوزن خالکوبی، دریافت خون و فرآورده
زایمان و شیردهی، اما تماس و روابط  –طی دوران بارداري آلوده، انتقال از مادر مبتال به نوزاد 

 .باشد می جنسی عامل اصلی و شایع انتقال این بیماري

محافظـت از خـود،   ي  هانتقال این بیماري و نحوي  هپایین بودن سطح آگاهی جوانان از نحو
لم، وجود روحیه انـکـار و تعصب و مقاومت نسبی مسـئولین در آموزش رفتارهاي جنسی سا

افـزایش سـن ازدواج و    ،تردد افراد در کشورهاي توریستی با شیوع باالي عفونت اچ آي وي
افزایش رفتارهاي پرخطر، قسمتی از عوامل اجتماعی مؤثر در شیوع و گسترش این بیماري در 

 .باشد می جامعه

ویروس ایدز در ترشحات جنسی زنانه و مردانه وجود دارد. در صورتی که روابـط جنسـی   
تواند توسط ترشحات جنسی از فرد مبتال به فرد سـالم سـرایت    می ون کاندوم باشد ویروسبد

کند. زنان در اثر انتقال جنسی به احتمال بیشتري نسبت به مردان در صف خطـر ابـتال جـاي    
 .دارند

تعامالت و روابـط اجتمـاعی، درمـان و اشـتغال مبتالیـان؛ و      ي  همتأسفانه تبعیض در حیط
ما نسبت به ي  هنادرست، واکنش معمولی بسیاري از مردم جامعهاي  سب زدنو برچها  قضاوت

رفتاري و باشگاه یاران هاي  نهادهایی نظیر مرکز بیماريي  هباشد . البته به واسط می بیماري ایدز
موجود در کشور، گامی مهم و مثبـت در جهـت اعـتالي    هاي  و سمنها  مثبت و سایر انجمن

به قسمتی از حقوق شهروندي برداشته شده؛ اما ها  یان و دستیابی آنکرامت و شأن انسانی مبتال
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خدمات مناسب و به ي  همادي و معنوي بیشتري براي ارائهاي  هنوز نیازمند توجه و تأمین بودجه
باشد. وجود نیـروي مـددکاراجتماعی مـاهر و     ها می آنهاي  هنگام، جهت مبتالیان و خانواده

مردمی هاي  درمان، حمایت دولت و سازمانهاي مربوطه از انجمن بهداشت وي  هتوانمند در حوز
اقدامات ي  هدولت به بیماري ایدز در سطوح سه گاني  هبودجي  هو اختصاص اعتبارات در برنام

مددکاري؛ به عنوان اولین قدمهاي الزم در جهت پیشگیري و کاهش آمار مبتالیان جدید حائز 
در ها  و آموزش به ویژه در مدارس و نهادینه کردن آن باشد. آگاهی، اطالع رسانی می اهمیت

تواند به عنوان پادزهري مناسب  می پرخطر و آسیب زاي شهري؛هاي  جامعه به ویژه در کانون
هـاي   درگیـر آسـیب  هاي  جهت کاهش ابتالي موارد جدید و مصونیت قشر جوان و خانواده

ز همپاي سایر کشورها؛ نماد روبان قرمز از بیشمار بیماري باشد. به امید روزي که در ایران ما نی
تابوي شرم و تعصب خارج گردیده و به عنوان امري شایان رسالت، در کانون توجه، نظارت و 

 .احساس مسئولیت مردم، سیاست گذاران اجتماعی، مسئوالن و نهادهاي مربوطه قرار گیرد

  کژال ملکی
 مددکار اجتماعی



 

  

 خانواده؛ قربانگاه فرزندان

  
  
با اتفاق ناگواري مواجه شدیم. این اتفاق تنها ماجراي موجود نیست بلکه یکی از  95روردین ف

 .در جامعه پیچیداي  هوقایعی است که صداي آن به صورت علنی و رسان

متأسفانه عوامل اصلی این اتفاق کودکانی هستند که قربانی شرایط نامناسب و نـا آگـاهی   
ساله، از هر نظر که به ایـن دو بنگـریم اولـین     6ساله، دختر  17اند. پسر  خانواده هایشان شده

 .کند قربانی بودن کودکان سرزمینمان است فکري که ذهن را درگیر می

کودك انسان از دوران جنینی و بدو تولد و تمام مراحل کودکی درحال آموختن از دنیاي 
یـادگیري  هاي  ین الگوپیرامون خود است، اینجاست که نقش والدین به عنوان اولین و مهمتر

رفتاري و هاي  شناختی، مهارتهاي  تربیتی، مهارتهاي  باشد. مهارت می کودك بسیار ارزشمند
همه و همه جزو  …ارتباطی، آگاهی از امکانات و تجهیزات رسانه اي، سواد تربیتی خانواده و 

ی او نقش کودکی و بزرگسال   مواردي هستند که در تربیت سالمت روانی یک فرد در دوران
 .کنند می به سزایی را ایفا

پدر و مادر از زمان تصمیم گیري به فرزنددار شدن مسئولیت بزرگ و بسیار سنگینی را بـر  
گذارند که با توجه به مطالب ذکر شـده اگـر اطالعـات و آگـاهی تربیتـی و       می دوش خود

کشان نیز منتقل نمایند توانند آن را به کود می اجتماعی و روانی خود را هر روزه ارتقاء بخشند
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 .و در نتیجه سد راه وقوع اتفاقات ناگواري از این دست شوند

ساله گفته شده که او  17موجود از اهالی محل زندگی و مدرسه پسر اي  هدر گزارشات رسان
فردي بسیار آرام، سر به زیر، ساکت و خجالتی بوده و در مدرسه هیچگونه مورد انضباطی از او 

د. همین مسئله یکی از مهمترین مواردي است که باید مورد ارزیابی کارشناسی باش نمی موجود
قرار گیرد زیرا کودك و نوجوانی که در دوران مدرسه و زمانی را که با دوستان هـم سـالش   
میگذراند خجالتی و بسیار آرام باشد باید ریشه آن را در درون او و اختالالت روان او پیگیري 

باید مورد بررسی قرار ” کودك بله چشم گو و خجالتی“به علم روانشناسان،  کرد، زیرا با استناد
او، اعتماد به نفس او، عزت نفس او، باید تحت نظر کارشناسان این علم قـرار  هاي  گیرد. ترس

پیوندد که خـانواده علـی الخصـوص پـدر و مـادر و یـا        می گیرد و این اتفاق زمانی به وقوع
الزم را که در قبل ذکر شده، داشته باشـند کـه در صـورت    سرپرست کودك آگاهی و علم 

رفتاري او را مشاهده هاي  مختلف نشانههاي  مواجه شدن با چنین رفتاري از کودك در موقعیت
کرده و براي حل آن از کارشناسان مربوطه یاري گیرند. از طرفی خانواده به بحـث توجـه و   

 ، امکانات رفاهی را به درست در اختیار او قرارارزشمند دانستن فرزندشان به درستی واقف باشند
اعضـاء  هـاي   دهند نه اینکه (با توجه به گفته می دهند و او را در مسیر درست تربیتی جهت می

ساله) واحد جداگانه براي زندگی او در طبقه باالي منزل در اختیارش بگذارند  17خانواده پسر 
سـاله   17اري رفتاري را به پسر داده است. پسر و این مورد امکان پنهان کردن خیلی از ناهنج

مطمئناً با یکسري اختالالت رفتاري پنهان و آشکار از دوران کودکی رشد کرده و در زمـان  
ورود به نوجوانی با توجه به تغییرات این دوران و تغییرات هورمونی، اختالالت روانی و رفتاري 

عتماد به نفس او و بخاطر پذیرفته شدن در پنهان و عدم اهاي  او شدت گرفته ولی بخاطر ترس
جمع دوستان و خانواده از بروز رفتارهاي نابهنجار جلوگیري کرده و عالیم رفتاري را در خود 

ساله از خطراتی که فرزندشان را تهدید  6سرکوب کرده است، از طرفی ناآگاهی خانواده دختر 
منازل همسایگان و دوستان، دست به  کند و تنها رها شدن دختر در کوچه و خیابان و حتی می

دست هم داده و شرایط را براي ارتکاب چنین جرایمی مهیا کرده است. تصویرسازي ذهنی از 
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تجربه کردن روابط جنسی با کودکان براي پسر و شاید مشاهدات قبلی از طریق فیلم و عکس 
اعضاء خانواده، وجود  و خواندن مطالبی از این دست در همان واحد جداگانه و به دور از چشم

دختر در دسترس سهل و آسان و در آخر هیجانات باال و آنی پسر او را در مسیر ایـن اتفـاق   
 .قرار داده که نتیجه آن وقوع جنایتی بسیار تلخ و وحشتناك گردیده است

 :پی نوشت

هـاي   موضوعات ذکر شده یکی از عوامل موجود در این اتفاق است، امیـد اسـت بـا بررسـی    
ناسانه همکاران و اساتید بزرگوار در این زمینه سطح آگاهی جامعه را تا جایی ارتقا دهیم کارش

 .که بتوانیم از وقوع جنایات این چنینی تا حدي جلوگیري نماییم

  شهره طاعتی
 مددکار اجتماعی





 

  

 حقوقیهاي  پیامدهاي روانی و اجتماعی انتشار فیش

 
کنند و عالمان اجتماعی نیـز قـادر بـه درك     نمی سیاستمداران سخن عالمان اجتماعی را درك

باشند. روش کار آنهـا   سیاستمداران نیستند. زیرا آنها داراي اهداف، انگیزه و منافع متفاوتی می
کند. نگاه یک  می ها نیز فرق ي برداشت آنها از جهان پیرامون و انسان نیز متفاوت است و نحوه

نگاه یک عالم اجتماعی نسبت به انسان نگاهی انسان  ها یک نگاه ابزاري و سیاستمدار به انسان
دوستانه است. هدف غایی سیاستمدار کسب قدرت، ثروت و شهرت است و هدف غایی عالم 

ي مـردم اسـت. در نـزد یـک      ي ثروت و رفاه براي همه اجتماعی نقد قدرت و توزیع عادالنه
 اجتماعی هدف، وسیله را توجیـه کند اما در نزد یک عالم  می سیاستمدار هدف، وسیله را توجیه

کند زیرا هدف او متمرکز  نمی نماید. سیاستمدار عمدتا به پیامد تصمیمات اش چندان فکر نمی
بر زمان حال است. او چشم انـدازها و پیامـدهاي روانـی و اجتمـاعی تصـمیمات را در نظـر       

ت حیـاتی اسـت.   ي تصمیمات داراي اهمی گیرد. در حالیکه براي یک عالم اجتماعی نتیجه نمی
هاي بین سیاستمداران و عالمان اجتماعی است. هر چند نگارنـدگان   اینها تنها بخشی از تفاوت

این مطلب بر این عقیده هستند که برخی از سیاستمداران نیز ممکن است داراي تعهد اخالقـی  
ه انتشار افکار ي آن ب توانند به وسیله می نسبت به مردم باشند. یکی از ابزارهایی که سیاستمداران

هـاي جمعـی    و ایدئولولژي خود پرداخته و گروههاي مختلف را تحت سلطه قرار دهند رسـانه 
 .است

  هاي اجتماعی داراي اهمیت و کارکرد هستند. هاي جمعی و در راس آن شبکه امروزه رسانه
امـل  باشـند و از عو  می به صورتی که داراي تاثیرات عمیقی بر نگرش، باور و رفتارهاي مردم
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توانند ابـزار   می هاي جمعی شوند. رسانه می اصلی اجتماعی کردن کودکان و نوجوانان محسوب
هاي اجتمـاعی در شـکل    مناسبی براي نیل به اهداف و کارکردهاي سیاسی باشند. نقش شبکه

میلیون نفـر   40دادن رفتارهاي انتخاباتی مردم غیر قابل کتمان است. در حال حاضر در حدود 
 .نمایند می استفادهها  اجتماعی در کشور به صورت مستقیم و غیر مستقیم از آنهاي  هکاربر شبک
توانند همانند یک شمشیر دو لبـه عمـل نماینـد.     می اجتماعیهاي  هاي جمعی و شبکه رسانه

هـاي جمعـی و    یعنی هم کارکرد مثبت داشته و یا داراي پیامد و کارکرد منفی باشند. رسـانه 
 توانند کارکرد آگاهی بخشی نیز داشته باشـند. بـه ایـن وسـیله مـردم      یم هاي اجتماعی شبکه
هاي پنهان سیاست پی ببرند. به این ترتیب به تعبیر فوکو منابع قدرت متمرکز  توانند به الیه می

نخواهد بود و پراکنده شده و در اختیار گروههاي مختلف قرار خواهد گرفت. قـدرت نیـروي   
هاي اجتماعی به حرکت در آمده  اي متکثر از شبکه مجموعهي  هچند ظرفیتی است که به واسط

توانـد   می اجتماعیهاي  شود. به این ترتیب یکی از کارکردهاي شبکه می و در جامعه پراکنده
توانند از این وسیله بـراي ایجـاد    می توزیع منابع قدرت در بین مردم و سیاستمداران باشد. مردم

هاي  و تصمیماتشان استفاده نمایند. بنابراین شبکهها  خی از رویهفشار بر حکمرانان براي تغییر بر
تواند تبدیل به نیرویی بازدارنـده در مقابـل سیاسـتمداران     می اجتماعی با انعکاس افکار عمومی

 .شود

 
هاي حقوقی مدیران به صورت گسترده  اتفاقی که طی یک ماه اخیر در خصوص انتشار فیش

ماعی مطرح شد، فارغ از هر نوع انگیزه اي، اقدامی است که داراي هاي اجت ها و شبکه در رسانه
 .باشد می پیامدهاي روانی و اجتماعی بر جامعه

بریم که شکاف بین طبقات فقیر و غنی روز به روز در حال  می در حالیکه در شرایطی به سر
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مستضـعف   افزایش است، بروز و افشاي چنین اسنادي داراي تاثیرات عمیقی بر اقشار فقیـر و 
باشد. بنابراین چنین اقدامی تاثیر چندانی بر طبقات باالي جامعه ندارد و بیشترین تاثیر  می جامعه

ایـن  هـا   پرسش ترین باشد. یکی از بدیهی می و آسیب آن متوجه اکثریت جامعه و اقشار فقیر
ي بـر  حقوقی چند ده میلیونی برخی از مدیران چه تـاثیر هاي  فیشي  هاست که انتشار گسترد

گذارد؟ یک کارگر روزمزد و یا کارمندي که با تحصیالت عالیه ماهیانه یک  می ذهن مخاطبان
کنـد چـه    مـی  نماید و آن را با حقوق مدیران یاد شده مقایسه می میلیون تومان حقوق دریافت

باشد و باعث بروز احساساتی  می تاثیر آن روانی ترین احساسی به وي دست خواهد داد؟ ابتدایی
یر خود کم بینی، تحقیرشدگی، نفرت، بی اعتمادي، اضطراب، ترس، نگرانی، نا امنی، خشم و نظ
گردد. چنین احساسات منفی بر وضعیت جسمی و روابط متقابل فرد با اعضاي خانواده و  می …

اطرافیانش تاثیر منفی خواهد گذاشت. عالوه بر تاثیرات کوتاه مدت و روانی، چنین اقـداماتی  
رات میان مدت و بلند مدت بر خانواده و جامعه نیز خواهد بود. به صورتی که باعث داراي تاثی

شود. بر این اساس امنیت اجتماعی تضعیف  می اجتماعی در جامعهي  هسرمایهاي  کاهش شاخص
خواهد شد. میزان مشارکت اجتماعی مردم پایین خواهد آمد. نا امیدي زیاد خواهد شد. میـزان  

یابد. اعتماد اجتماعی  می ین مردم کاهش یافته و مسئولیت گریزي افزایشمسئولیت پذیري در ب
شود و افراد نسبت به همدیگر دچار سوء ظن و شکاکیت خواهنـد شـد. بـی تفـاوتی      می کم

اجتماعی نسبت به سرنوشت خود و دیگران یکی از مهمترین پیامدهاي چنین اقداماتی خواهـد  
نسبت به سرنوشت خود و حتی کشورشـان دچـار بـی     بود. زیرا اعتماد افراد سلب گردیده و

گردند. در نهایت همبستگی اجتماعی ممکن است کاهش یافته و خـود محـوري و    می تفاوتی
 .فردیت گرایی افزایش یابد

نجومی مدیران ممکن است تـاثیرات  هاي  ي حقوق عالوه بر پیامدهاي فوق، انتشار گسترده
بزهکار هاي  داشته باشد و به شکل گیري خرده فرهنگ عمیق و پایداري بر نوجوانان و جوانان

اي  همنجر گردد. بر این اساس براي این قشر هدف اصلی کسب ثروت و پول بـه هـر وسـیل   
خواهد بود. در چنین خرده فرهنگ هایی ممکن است متوسل به خشونت و حتی جنایت شوند 

یب در این گروهها هدف، وسیله و در نتیجه نا امنی در جامعه افزایش خواهد یافت. به این ترت
را توجیه خواهد نمود. یکی از دالیل این موضوع تولید الگوهاي نادرسـت بـراي نوجوانـان و    
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هاي برابر با دیگران جهت رسـیدن بـه    نمایند که از فرصت می جوانان خواهد بود. آنها تصور
اعی یکی از پیامـدهاي  باشند و لذا گرایش به انحرافات اجتم نمی اهداف پذیرفته شده برخوردار

 .این رویداد خواهد بود
اي به همـدیگر مـرتبط هسـتند.     ي پایانی این است که مسائل اجتماعی همانند زنجیره نکته

مسائل هر چند کوچک و در ظاهر کم اهمیت تاثیرات عمیق اجتماعی و روانی بـر افـراد در   
اصل عدم شـفافیت نظـام   کالن توسط مدیران حهاي  یک جامعه دارد. دریافت پاداش و حقوق

اداري در کشور است که در ارتباط با مسائل دیگري نظیر رشوه پردازي، دریافت زیرمیـزي،  
کند. امید است که بـا نظـارت    می عدم نظارت کافی، عدم پایبندي به قانون و اخالق نمود پیدا

ت صادقانه شرایط دقیق تر، پایندي بیشتر به اخالق و عمل و پرهیز از فریب، ریا و با انجام خدم
  .بهتر حاصل شده و امید و عشق به جامعه بر گردد

  سلمان قادري
  مددکار اجتماعی و دانشجوي دکتري جامعه شناسی
  لیال فرقانی
  دانشجوي دکتري جامعه شناسی

 



 

  

 اجتماعیهاي  طرد اجتماعی و آسیب

 
  

رد. تغییرات شتابان اجتماعی و مسائل مربوط به آن به درازاي تاریخ بشري قدمت داهاي  آسیب
اقتصادي و اجتماعی از علل اساسی پیدایی آنومی در جوامع معاصر، به ویژه کشورهاي در حال 
توسعه است که با پیشرفت تاریخ بشري روز به روز بر کمیت و کیفیت آن افزوده شده است. 

ه به خود انحرافات اجتماعی شکل بسیار پیچید  به طوریکه در دوران معاصر مسئله آسیب و یا 
گرفته است و به عنوان یک پدیده اجتماعی، اقتصادي، فرهنگی و سیاسی جوامع را بـه شـدت   

اجتماعی هاي  مورد تأثیر قرار داده است و زمینه ساز عدم تعادل در نظام اجتماعی است. آسیب
شـود کـه بـا کـاهش امنیـت، ضـعف  می تهدید کننده به شرایطی مربوطهاي  به عنوان پدیده

آن بر مبناي شرایط سـاختی و    ر انسجام و کاهش اعتماد اجتماعی همراه است. میزان و نوع د
که به تعبیر بعضی از اندیشمندان حاصل و معلول مستقیم   شوند  می کارکردي آن جامعه تبیین

گذارند. اما آن چـه   می انقالب صنعتی هستند و در اکثر جوامع وجود دارند و تأثیرات خود را
سازد، نوع نگرش این جوامع به علل به وجـود   می تلف را در این مورد از هم متفاوتجوامع مخ

افراد   مهم در سوق یافتن هاي  و راهکارهاي اصالح و بهبود آن است. از مولفهها  آورنده آسیب
به سمت بزهکاري و انحرافات اجتماعی، گسسته شدن پیوندهاي عاطفی و روحی میان اعضاي 

است که به لحاظ برخورد احساسـاتی و  اي  هغالب حاکم بر جامعه به گون جامعه است. دیدگاه
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غریزي با موضوع بزه (که یک نوع ترس ذهنی و شناختی از افراد بزهکار دارنـد) در اغلـب   
موارد به طرد بزهکاران از جامعه گرایش دارند. از این رو افکار عمومی مـوانعی را بـر مسـیر    

هـاي   کنند به طوري که بعد از اجراي حکم بـا مجـازات   می ایجاد   بزهکار در جامعه   پذیرش
شود  می شوند. این امر موجب ایجاد شخصیت و گرایشی در بزهکار می دیگران مواجهاي  هکمان
زیرا در وضعیت عادي، ارتباط    دهد، می ارتباطی زیرزمینی سوق هاي  او را به سوي کانال   که

   به عنوان یک بزهکار که دشـمن جامعـه اسـت    شخص با جامعه تیره شده و شهروندان او را
 .شناسند می

 حقـوق  نقـض  و اجتمـاعی  نهادهـاي  در مشـارکت  از شدن محروم معناي  به اجتماعی طرد
 بازار از گسست و جدایی فرایند معناي  به دیگر تعریف به و است شده تعریف مدنی و انسانی
تماعی که اکنـون مـورد اسـتفاده    ایدة طرد اج  اسـت.  اجتماعی هاي سازمان و اجتماعات کار،

بار از سوي جامعه شناسان و براي اشاره بـه منـابع    گیرد براي نخستین سیاستمدران نیز قرار می
اقتصادي، اجتماعی و سیاسی را هاي  چند بعدي است، جنبهاي  هساز  نوین نابرابري مطرح شد که 

گیـرد. لـذا    مـی  در برها  آن به طور هم زمان و همراه با فرایندهاي شکل گیري و تعامل میان
وارد گفتمان علمی و سیاست  1970رویکردي جدید در ادبیات علوم اجتماعی است که از دهه 

اجتماعی اروپا شده و سپس در دیگر کشورها مورد توجه و استفاده قرار گرفته است. محققان 
مختلفی از هاي  به گروهدانند. این مفهوم  می خاستگاه اولیه واژه طرد را فرانسه و سپس انگلستان

مشـکالت/     دولتی کنار گذاشته شده بودند و به عنـوان هاي  شد که از حمایت می مردم اطالق
مسائل اجتماعی بر چسب اجتماعی خوردند. از سوي دیگر طرد اجتماعی در واقع نوعی طرد و 

گر هر آن کس گیرد. به عبارت دی می رساند و معموالً در برابر مشارکت قرار می رانده شدن را
که مشارکت اجتماعی فعال نداشته باشد و به نوعی منزوي شده باشد دچار طرد شـده اسـت و   

 افتد که افراد جامعه قادر به مـشارکت در اجتماع نباشند و در جــایی اتــفاق   می زمانی اتفاق
 مافتـد که افـراد و گروه غیـر ارادي از فـرصت مـشارکت در امـور اجــتماعی مـحـرو می
ـ    شـوند. طرد اجتماعی فرایندي است  می کـه در آن  اي  هکه طی آن روابط بین افـراد و جامع
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شود و در نتیجه، فرد در معرض انواع مخـاطرات اقتصـادي،    می کنند نقض و سست می زندگی
اجتماعی منـوط بـه   هاي  گیرد. از آنجا که فعالیت افراد در عرصه می اجتماعی و فرهنگی قرار

توانـد   مـی  اجتماعی است، این طرد شدگی خـود هاي  سوي سایر افراد و گروه پذیرش آنها از
 زمینه را براي بزهکاري آنان فراهم کند

هیرشی علت همنوائی افراد با هنجارهاي اجتماعی را پیوند اجتماعی آنها دانسته اسـت . وي  
توضیح داده شوند بدین شرح  می چهار جزء اصلی پیوند شخص با جامعه را که مانع کج رفتاري

آنان به امور متداول زنـدگی روزمـره، همنـوایی بـا     ” تعهد“است تعلق خاطر افراد به جامعه، 
بـه نظـام   ” اعتقـاد “مختلـف زنـدگی   هاي  آنها در فعالیت” درگیر شدن “هنجارهاي اجتماعی 

   دهد و از سوي می هنجارهاي جامعه از یک سو فرد را به همنوایی باهنجارهاي اجتماعی سوق
دانـد   هاي می ر با احتمال کج رفتاري رابطه معکوس. گیدنز طرد اجتماعی را ناشی از شیوهدیگ

شوند. وي براي توضیح  می که طی آن ها، افراد از مشارکت کامل در جامعه بزرگ تر محروم
گیرد؛ زیر طبقه بخشی از جمعیت است که در شرایط  می این مفهوم، از مفهوم زیر طبقه کمک

طوالنی بیکاري (با هاي  کند. این افراد دوره می جامعه زندگیهاي  وم و در حاشیهفوق العاده محر
کنند و براي تأمین مایحتاج خود عمدتاً بـه   می گریخته و زودگذر) را تجربه- جسته هاي  شغل

 .دولتی وابسته اندهاي  کمک

 
حضـور  گیـرد. پـدر و مـادر داراي     می در بعضی مواقع طرد افراد از سوي خانواده صورت

فیزیکی هستند، اما حضور وجودي و معنوي آنان براي فرزندان محسـوس نیسـت. در چنـین    
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وضعیتی، فرزندان به حال خود رها شده، ارتباط آنان با افراد مختلف بدون هیچ نظارت، ضابطه و 
گیرد. فرزندان پناهگاه اصلی خود را از دست داده و هـیچ   می قانون خاصی در خانواده صورت

در جریان زندگی ندارند. از سوي دیگر چگونگی برخورد دوستان، افراد فامیل اي  هنندهدایت ک
و همسایگان با فرد بزهکار، در نوع نگاه متقابل وي با دیگران تأثیر به سزایی دارد. در مجموع، 
اگر این برخوردها، قهر آمیز و به صورت طرد فرد از محیط اجتمـاعی باشـد، جـدایی وي از    

یابد. این نوع برخورد، همواره به عنوان هزینه ارتکاب هـر جرمـی    می بیشتريجامعه سرعت 
مدنظر است. عالوه بر این، افرادي که داراي منزلت و پایگاه اجتماعی پایینی هسـتند و یـا از   

برنـد، نیـز از    مـی  نقص عضو، بیماري جسمی، روحی و مشاغل پایین خود یا والدین شأن رنج
شـوند. اینگونـه افـراد بـراي      می مهري قرار گرفته و ناخواسته طرد سوي افراد جامعه مورد بی

و معضالت، دست بـه  ها  جبران این نوع کمبودها و شاید هم براي رهایی از اینگونه بی مهري
زنند. از ایـن رو از آنجاییکـه انسـان موجـودي      می ارتکاب جرائم و انواع انحرافات اجتماعی
شده باشد از تکرار آن اي  هتی که مرتکب جرم و یا بزاجتماعی است پذیرش فرد حتی در صور

باشند عوامل اجتمـاعی از   می نماید. جداي از عوامل فردي که زمینه ساز انحراف می جلوگیري
نیز در این امر دخیلند. به تعبیر داریل بزهکار بیمار و یا نادانی است  …قبیل شرایط خانواده و 

 .نه اینکه او را خفه کرد که باید به آموزش و درمان او پرداخت

مناسب تري براي تبیین درآمدهاي اندك مردم باشـد.  ي  همفهوم طرد اجتماعی احتماالً واژ
زیرا عالوه بر در نظر گرفتن ابعاد فقر به سایر مشکالت افراد در جامعه نظیر کمبـود پیونـد و   

و طرفه نیست. بـه ایـن   بین فقر و طرد اجتماعی دي  هشود. البته رابط می روابط اجتماعی مربوط
معنا که افرادي ممکن است از نظر مالی دچار کمبودهاي جدي باشند اما از اجتمـاع پیرامـون   

هـاي   شوند ممکن است مرتکب آسیب می خود طرد نشده باشند. اما افرادي که از اجتماع طرد
انمان، زنان تن اجتماعی شده و یا منزوي و کناره گیر شوند. به عنوان مثال معتادین، افراد بی خ

از مهمترین گروههاي طرد شده  …فروش، حاشیه نشین ها، کودکان کار و خیابان، معلولین و 
توان با اتخاذ ساز و کار مناسب کـه مهمتـرین آن فـراهم سـاختن      می آیند که می به حساب
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را اشتغال زایی آنهاست زمینه ساز بازگشت آنها به جامعه و تقویت روابط بین گروهی ي  هزمین
 .به جامعه فراهم ساخت

 مددکاري اجتمـاعی نیـز محسـوب   ي  همفهوم طرد اجتماعی یکی از مفاهیم بنیادي در حرف
ـ   مـی  شود. زیرا مددکاران اجتماعی عموماً با افراد مطرود اجتمـاعی کـار   می ي  هکننـد و زمین

ن اجتماعی سازند. یکی از مهمترین اقدامات مددکارا می بازگشت مجدد آنها را به جامعه فراهم
طرد شده است. با توجه هاي  تقویت مشارکت اجتماعی و افزایش اعتماد به نفس افراد و خانواده

نزدیک مطالبی در این خصوص به حضور دوستان عزیز خواهد ي  هبه اهمیت موضوع در آیند
 .رسید
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