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  مقدمه
 

  
  

به مناسبت ماه جهانی مددکاري اجتمـاعی سـال    ،مددکاران اجتماعی ایراناي  هکارزار رسان
لـف تخصصـی و   مختهـاي   نفر از مـددکاران فعـال در حـوزه    30با مشارکت بیش از  2015

هـاي مـرتبط    از طریق انتشار گسترده مقاالت و یادداشت ،وبسایت معتبر و فعالها  دههمراهی 
با شعارهاي پوستر روز جهانی مددکاري اجتماعی بـا مـدیریت و رهبـري وبسـایت رسـمی      

   .ریزي و اجرا گردید برنامه ،روز کاري 38مددکاران اجتماعی ایرانیان به مدت 

  جواد طلسچی یکتا 
  مدیریت وبسایت رسمی مددکاران اجتماعی ایران
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The Iranian social worker press campaign was done with 
participating of more than 30 active social workers and offiacal 
websites in different specilazed fileds through mass publishing of 
Related papers and notes with slogns of the social worker’s day 
poster. 
This press campain was done by the managment and leading of the 
Iranian offical social workers website for 38 working dayes For the 
honor of social worker’s month in 2015. 

Javad Teleschi Yekta 
The Iranian offical social workers website 

  
  



مددکاران اجتماعی اي  هکارزار رسانفراخوان مقاله و یادداشت براي 
  ایران به مناسبت روز جهانی مددکاري اجتماعی

  
 مـاه  –با توجه به نزدیک شـدن مـاه مـارس    

اسـفند روز   26 و – اجتماعی مددکاري جهانی
وبسـایت رسـمی    جهانی مددکاري اجتمـاعی، 

مددکاران اجتماعی ایرانیان در طرحـی جدیـد   
ا هدف گرامیداشت ایـام جهـانی مـددکاري    ب

اجتماعی و با مشارکت جمیـع وب سـایتها و   
پایگاههاي خبري مددکاري اجتمـاعی کشـور   

اي  هبراي اولین بار در صدد اجراي کارزار رسان
جدید در فضاي مجازي و در راسـتاي اهـداف   
ــددکاري    ــانی م ــتر روز جه ــدرج در پوس من

ن و فعاالن باشد. لذا کلیه نویسندگا می اجتماعی
توانند با ارسال مقاالت و یادداشتهایی با محتواي موضـوعی   می حوزه مددکاري اجتماعی ایران

به مـا بپیوندنـد. بـدیهی اسـت مقـاالت و یادداشـتهاي       اي  همرتبط با اهداف این کارزار رسان
مقتضی توسط تیم تخصصی وبسایت رسـمی مـددکاران   هاي  دریافتی پس از مطالعه و بررسی

خبـري مشـارکت کننـده    هاي  عی ایرانیان، به نام نویسندگان در کلیه وبسایتها و پایگاهاجتما
 .منتشر خواهد شد

 اموضوعات مقاالت و یادداشته

 مددکاران اجتماعی در پی شأن و مقام انسانها •

 پایدار آینده –جوامع با حرمت  •

 احترام به عقاید و ارزشمند شمردن تفاوتها •
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  مگانحمایت از حقوق بشر براي ه •
 براي روز جهانی مددکاري اجتماعیها  یادداشتها و طرح ایده ،هرگونه مطالب •

  مهلت ارسال مقاالت و یادداشتها
بهمن ماه بـه   18ارسال مقاالت از دهم بهمن ماه سال جاري شروع و پس از بررسی و تایید از 

اي  هرزار رسـان تدریج در پایگاهها و سایتهاي مددکاري اجتماعی منتشر و زمان پایان ایـن کـا  
  .اسفند ماه روز جهانی مددکاري اجتماعی خواهد بود 26
 

  جواد طلسچی یکتا

  دبیر کمیته اجرایی و مدیر وبسایت رسمی مددکاران اجتماعی ایرانیان
 93بهمن  5منتشر شده در تاریخ 
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  مددکاران اجتماعی ایراناي  هشروع کارزار رسان
 

  
  

رانیان بر حسب رسالت و اهداف متعالی ترسیم شـده در  وبسایت رسمی مددکاران اجتماعی ای
مددکاران اجتماعی ایران را در جاي جاي کشور یکـی  اي  هنقشه راه خود، تثبیت جایگاه حرف

داند و بی شک این مهم تا زمان محقق شدن شرایط مطلـوب و ایـده    می از وظایف اصلی خود
مذکور وضعیت خاصی نیست بغیـر از   آل ادامه دار خواهد بود. این شرایط مطلوب و ایده آل

محقق شدن مبحث تخصصی مددکاري اجتماعی در سازمانهاي دولتـی و غیـر دولتـی ایـران     
 .بوسیله مددکاران اجتماعی متخصص

مددکاران اجتماعی ایرانیان الزم به ذکر اسـت کـه فـارغ از    اي  هدر خصوص کارزار رسان
هدف خطیر رساندن صداي مـددکاران   صرفا ،…توجه صرف به اسامی و عناوین و القاب و 

اجتماعی ایران در ابعاد مختلف، به مسووالن سازمانهاي متولی امر در دستور کار ما بوده است 
 .باشد می و

شایان ذکر است بر حسب وظیفه و با هدف پیشگیري از پررنگ شدن و یا غالـب شـدن   
کلیه مـددکاران اجتمـاعی   متعدد بعمل آمده از هاي  تفکر یا تفکرات بخصوصی، طی فراخوان

 .دعوت به همکاري نمودیماي  هایران جهت حضور در این برنامه رسان



  اي مددکاران اجتماعی ایران هاي منتشر شده در کارزار رسانه مجموعه مقاالت و یادداشت � 14
 

هـاي   ما را همراهی نمودند و عده قابل توجهی هم بدالیل متعددي از جملـه نگرانـی  اي  هعد
تن به همکـاري بـا مـا     …کامال غیر ضروري مرتبط با از دست دادن جایگاه شغلی فعلی و 

 ...ندادند

بـا   حال ضمن تشکر ویژه از دلسوزان واقعی این حرفه مظلوم، کلیـه کسـانی کـه (   علی ای
) با ارسال یادداشتها و مقاالتشـان و   اعتماد قلبی به اهداف و عملکرد چندین و چندین ساله ما

مـا را در   ،…ارزشمندشان در فضـاي مجـازي و   هاي  خصوصا با در اختیار قرار دادن تریبون
را با احترام و لحاظ نمـودن مـوازین و   اي  هند، شروع این فعالیت رساناین مسیر همراهی نمود

 .داریم می اصول نظام جمهوري اسالمی ایران اعالم

 جواد طلسچی یکتا

 ن  مدیریت وبسایت رسمی مددکاران اجتماعی ایرانیا

 93بهمن  16منتشر شده در تاریخ 



مددکار ر نامه یک ــاعی و بازنشــاري اجتمــانی مددکــماه جه
	اجتماعی به رئیس جمهور

  

 
  

دانم چـرا مـا مـددکاران در     خواهم از زبان یک مددکار اجتماعی حرف بزنم و نمی امروز می
مـان   این است که حرفه گوییم و بعد اسممان را. شاید براي مان را می معرفی خودمان اول حرفه

 .دانیم تر از خودمان می را مهم

واسـطه بـا مـردم در ارتباطنـد.      مددکاران اجتماعی در بطن جامعه هستند و مسـتقیم و بـی  
هـاي جامعـه    مددکاران اجتماعی عناصري نامرئی هستند که کارشان تحکیم پاي بست ستون

 .است

 : اما من باید بنویسمجمهور شاید شما هرگز نامه مرا نخوانید  آقاي رئیس

اید چقدر از وضعیت اجتماعی حاکم  جمهور، حاال که بر صندلی ریاست نشسته آقاي رئیس
 بر کشور باخبر هستید؟

قطعا شما هم با من موافقید که مردم این سـرزمین شایسـته زنـدگی بهتـري هسـتند. آیـا       
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دمخـدر صـنعتی   دانید برخی از جوانان برومنـد ایـن سـرزمین متاسـفانه بـه مصـرف موا       می
دانید زنـان سرپرسـت خـانوار بـا چـه       اند؟ آیا می سوزي چون شیشه اعتیاد پیدا کرده خانمان

دانید دختران و زنان بدون خانواده و رهاشده، جایی ندارنـد   مشکالتی سر و کار دارند؟ آیا می
یکـاري،  دانید بـا ایـن رونـد ب    تا در آن با توجه به کرامات انسانیشان نگهداري شوند؟ آیا می

کننـد بـراي    پسران جوان تمایلی به تشکیل خانواده ندارند و بخشی از آنهـا کـه ازدواج مـی   
دانید مردان الیق و جسور ایـن سـرزمین از    پایداري زندگیشان با مشکالتی مواجهند؟ آیا می
کنند و ارتباطشان بـا زن و فرزندانشـان بـا     شرم ناکافی بودن درآمد تا پاسی از شب کار می

هاي بهتـر زیسـتن    دانید جاي واحدهاي مهم آموزش مهارت شود؟ آیا می تعریف می خستگی
دانید مردم با همان امیـدواري کـه بـه شـما راي      ها خالی است؟ آیا می در مدارس و دانشگاه

طور طبیعی داراي انتظـاراتی اسـت     دانید جامعه به خواهند امیدوارتر بمانند؟ آیا می اند، می داده
تـوان مرفـه نامیـد کـه یکـی از       دانید کشوري را مـی  وقع تبدیل شوند؟ آیا میکه نباید به ت

دانید با اینکه برخی سیاسـیون بعضـی    معیارهاي رفاه آن درجه شادبودن مردمش است؟ آیا می
کننـد.   هایشان را بازخوانی می اند، مردم مرتبا وعده هایی داده کنند چه وعده اوقات فراموش می

تراود و تراوش اندیشـه از انسـانی سـالم،     ر تمامی ابعادش فکري نو میدانید سالمت د آیا می
کند چراکـه خـود راهـش را پیـدا      سازد و جامعه سالم کارشما را کمتر می جامعه سالم را می

دانید که مددکاران اجتمـاعی هرگـز بـه انسـانی      رسد؟ آیا می کند و به مقصد مطلوب می می
تقدند همه مردم توانمندند و فقط باید خودشان را یافتـه و  گویند راه تو کدام است، زیرا مع نمی

دانید مردم در تمناي رسیدن به عشق، صداقت، تفکر سالم، جامعه سـالم   جدي بگیرند؟ آیا می
عنوان یک مددکار اجتمـاعی بـه آنهـا معتقـدم، شـما را       و همان اعتدال و تدبیر و امید که به

نه در کالم که در عمل به جامعه بپاشـید، چیـزي درو    دانید اگر بذر امید را برگزیدند؟ آیا می
 کنید جز همکاري و فداکاري؟ نمی

هـاي دیروزنـد. آیـا     فراموش نکنیم نسل امروز فرزندان شجاع و برومند پـایمردان جبهـه  
 .هاست؟ پس وجود دارد، بیاییم کتمانش نکنیم دانید واژه آسیب اجتماعی نقل محفل می
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میهنانمان و خروج مغزها چه پیامـدهایی دارد؟   جباري برخی همهاي ا دانید مهاجرت آیا می
رونده و دریافت احساس ناخوشـایند تبعـیض و محرومیـت از     دانید فاصله طبقاتی پیش آیا می

ناپذیري بـراي   ریزد و لطمات بعضا جبران ترین نیازها، روان انسان را به هم می برخی از اساسی
 جامعه دارد؟

هاي واالي انسانی گره  ی با احترام به خود و دیگري و حفظ کرامتدانید که نفس انسان می
سازد. حتما  احترامی دیروز و عدم جبران امروز، فردایی پر از خشم می خورده است؛ خاطره بی

 .دانید. به امید آینده بهتر می

 مریم پرمحمدي آذر

  یمددکار اجتماع





  مددکاران اجتماعی در پی شأن و مقام انسانها
  

 
ـ  مبتنـی بـر اصـل احتـرام بـه      اي  همددکاران اجتماعی همواره به دنبال ایجاد رابطه ي حرف

  .انسانی بوده و هستندهاي  و رعایت اصول و ارزشها  انسان
و پـذیرش  ها  رند احترام به انسانیکی از موضوعاتی که همه مددکاران با آن سر و کار دا

بی قید وشرط آنها بوده است، پذیرشی بدون قضاوت و غرض ورزي و در پی آن تشـخیص  
  .باشد می براي یافتن مشکل

هر رنگ پوسـت و یـا بـه     ،از هر قومیت و نژادها  اعتقاد ما مددکاران این است که انسان
در اصل انسان هسـتند و   ،زیبا و زشت ،فقیر و غنی ،کنند می که صحبتاي  ههجلهر زبانی و 

  .قابل احترام و همگی باید در جامعه شرایط مناسب و برابري داشته باشند
روسپی و به اصطالح دختـران فـراري، نوجوانـان     ،آسیب دیدگان اجتماعی اعم از معتادین

   ...بزهکار و
هـاي   انهمگی داراي شأن انسانی هستند و همگی با ماهیت مشکلی کـه دارنـد ایـن عنـو    

  .کشند می سنگین را با خود به دوش
پس باید به معناي واقعی انسان بود تا بتوان هم نوعان خود را همـانطور کـه هسـتند بـاور     
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کرده باید بپذیریم که هر انسانی داراي شخصیت و شرایط منحصر به فرد خویش و با سـبک  
بایـد   .ام را داردخاص زندگی خویش در همه جاي دنیا حق زنـدگی و برخـورداري از احتـر   

   ...قضاوت نکرد و به همین سادگی
هـا   و تفـاوت ها  کافیست همه افراد دنیا مانند یک مددکار واقعی دنیا را بنگرند و به ارزش

دهد و جهان در صلح  می ناعادالنههاي  آنوقت همدلی جاي خود را به قضاوت .احترام بگذاریم
  .رود می و آرامش فرو

خاص گردیده و به وي برچسـب  اي  هردي که دچار مشکل و مسألشاید اگر در مواجه با ف
یک لحظه و فقط یک لحظه خود را به جاي وي بگذاریم و  ،زنیم می هایی که ناعادالنه هستند

شرایط او را درك کنیم و به انسان بودنش احترام بگذاریم با همدلی یـک قـدم بـراي حـل     
  .مشکلش برداشته ایم

ر این را داریم که همواره با در نظر گرفتن اصل احترام به مقـام  ما مددکاران اجتماعی افتخا
انسانی در فرایند شناخت و حل مشکل پیشگامانی در برقـراري آرامـش و امنیـت اجتمـاعی     

 .داریم می روشن تر و صادقانه گام براي  ههستیم و براي ساختن دنیایی زیباتر و آیند

  نازنین روستا
 مددکار اجتماعی



ها و  ددکاري اجتماعی و ارزشمند شمردن تفاوتروز جهانی م
  احترام به عقاید

  

 
  

زبـانی و   ،دینـی  ،فرهنگـی  ،کنیم که علیرغم تفاوتهاي نـژادي  می از زمان زندگیاي  هدر بره
ارزشهایی که مرز نمـی   .باشند می ون ارزشهاي یکسانجنسیتی انسانها در حال جمع شدن پیرام

یکـی از ایـن    .گذارد می گردد و احترام می شناسد و انسان به صرف انسان بودن به آن معتقد
 .ارزشها احترام به عقاید و ارزشمند شمردن تفاوتهاست

لتها چه در یک خانواده و چه در روابط بین المللی دو ،این ارزش چه در یک رابطه دو نفره
هـاي   عمیق تر!! بـی شـک حرفـه   اي  هتاثیرات عمیق و انسانی دارد و نادیده گرفتن آن فاجع

چون مددکاري اجتماعی از جمله حرفه هایی اسـت کـه اسـتفاده از ایـن دیـدگاه      اي  هیاوران
  .کند می ارزشی آنرا غنی

گـذارد   می مددکار اجتماعی که در تفکر و در عمل به عقاید مراجعین و مخاطبانش احترام
خود موفق خواهـد بـود و سـبب    اي  هدر کار حرف ،شمارد می و نیز تفاوتهاي انسانی را محترم
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فرهنگـی و سیاسـی را در پـی خواهـد      ،اقتصادي ،زایش اندیشه و به تبع آن توسعه اجتماعی
 .داشت. نیز بهداشت روانی سالم جامعه محصول دیگر چنین عملکردي خواهد بود

ه در رفتارهاي مددکاري خودمان چه در قالب عملگرایانه و چـه در  نگاهی ژرف و منتقدان
 بینیم مددکارانی را که نه به عقایـد احتـرام   . میدهد می قالب مدیریتی گاه خالف این را نشان

   !!!شمارند می گذارند و نه تفاوتها را محترم می
منطبـق بـا اراده مـا    شود ! اگر  می ماهاي  رفتار و خواسته ،گاه مالك درستی یا غلطی رفتار

توانیم عقاید را بکوبیم و تفاوتها  ، میبود که خوب است و ارزشمند ! و اگر بر خالف اراده ما
 .را به سخره بگیریم

ماند شـعارهاي   می شود از بین رفتن کرامت انسانی است و آنچه می در چنین وضعیت آنچه
تحولی رو به رشد مستلزم محتـرم  خورد. هر گونه تغییر و  می تو خالی که به درد نمایش دادن

معتقدم زیبایی جامعه انسانی نـه در یـک دسـت بـودن      .و پذیرش تفاوتهاستها  شدن اندیشه
رنگـارنگی احساسـات و    ،تنـوع سـالیق   ،صداها و احساسات و افکار آدمی که در تعدد آراء

 .باشد می مکمل همهاي  و پوششها  شغل

مبتنـی  هـا   نوع جامعه زنده. این تفاوتها و تنوعجامعه یکدست جامعه مرده است و جامعه مت
 .بر احترام متقابل و رعایت هنجارها خواهد بود و از یک نظمی زیبا برخوردار است

امیدوارم ما مددکاران اجتماعی وابسته به جامعه جهـانی مـددکاري در پیشـبرد ارزشـهاي     
اگـر چـه    .و ثابت قدم باشیم انسانی از جمله احترام به عقاید و ارزشمند شمردن تفاوتها پیشرو

 .شاید و بعضا رعایت این اصل نفع شخصی برایمان در پی نداشته باشد

  احمد علی جبارزاده
  مددکار اجتماعی



هاي خدمات  مددکاري اجتماعی و سایر حرفهاي  هتحلیل مقایس
  انسانی

  
کـار بـا افـراد     رود هنگام می از مددکاران اجتماعی انتظار» اي  هیاریگران حرف« پیش از همه 

تاثیر محیط مخصوصا محیط اجتماعی را با اهمیت و مهم تلقی کنند. آنها در هنگـام کـار بـا    
 .میانه و هم سطح خرد را مد نظر قرار دهند ،بایست هم بافت اجتماعی کالن می افراد

فراوانی نعمت خوشبختی و سعادت به بار نمـی آورد تملکـات مـادي نیازهـاي انسـان را      
کننـد زنـدگی مـددجویان و     می خدمات انسانی تالشاي  همتخصصان حرف .ی کندبرآورده نم

 .مراجعان را باال ببرند

توسعه اقتصادي و علمی دنیاي صنعتی تضادهایی را بوجود آورده است به همان اندازه کـه  
توانـایی افـراد بـراي     .یابـد  می مین نیازهاي مادي مردم افزایشأتوانایی جامعه براي تولید و ت

 را مـا  شدن صنعتی از حاصلههاي  پیشرفت –کند  می ب رضایت و خشنودي کاهش پیداکس
علمی به منظور مطالعه و یافتن راه حلهایی براي درك انسان و مشکالت هاي  تهرش ایجاد براي

آن دسـته   ءمردم شناسی علوم سیاسی و اقتصاد جـز  ،جامعه شناسی .اجتماعی توانا ساخته است
آیند که سعی داشته اند موقعیت انسان را با هدف رضـایت و   می حساب علمی بههاي  از رشته

خشنودي در زندگی مطالعه کنند. همزمان با بررسی علوم در زمینه مشکالت انسان متخصصان 
دانشمندان علوم اجتماعی در زمینه مشکالت انسان مداخله هاي  یارگیري با بهره گیري از یافته

علوم اجتماعی همـواره بـا یکـدیگر    هاي  ه انسان باعث شده رشتهرفتار بسیار پیچید .نموده اند
 خـدمات انسـانی نیـز مالحظـه    هـاي   این هم پوشی در حرفـه  .همپوشی یا تداخل داشته باشند

 .شود می

 ها تفاوت بین حرفه

خـدمات انسـانی وجـود دارد گونـاگونی     هـاي   رغم همپوشی قابل توجهی که در حرفـه  علی



  اي مددکاران اجتماعی ایران هاي منتشر شده در کارزار رسانه مجموعه مقاالت و یادداشت � 24
 

کنند کارآموزیهاي ویژه و آموزشی که هر کدام الزم دارند بی  می خدماتی که هر کدام ارائه
 .اندازه است

خدمات انسانی طوالنی ترین دوره کارآموزي مخصـوص روانپزشـکان   هاي  در میان حرفه
رسانند و سپس یک دوره سـه، چهـار سـاله     می است، زیرا ابتدا دوره عمومی طب را به پایان

آموزش مددکاران اجتمـاعی نیـز نظریـات متفـاوتی      گذرانند در می تخصصی روانپزشکی را
وجود دارد برخی از صاحب نظران عقیده دارند دانشجوي مددکاري باید در علومی نظیر رشـد  

عوامل زیست شناختی، نمو عقلی و عاطفی طبیعت و ذات اجتمـاعی و روانـی    ،و نمو جسمانی
 ،عی بـر روي رفتـار انسـان   اثرات فرهنگـی و اجتمـا   ،به عالوه آگاهی از جریانات اجتماعی

مطالعه در وضع گروههـا و روابـط آنهـا بـا      ،تاریخی و نهادهاي حقوقی، حکومتیهاي  زمینه
کجرفتاریهـا، ناهنجاریهـاي اجتمـاعی و     ،تحوالت اجتمـاعی  ،مبانی فرهنگی جامعه ،یکدیگر

   .فهم و دانش داشته باشند ،همچنین علوم پزشکی تغذیه و آمار و تحقیق و سیاست
دیگر اساس آموزش مـددکاري را بـر روان شناسـی و روان شناسـی اجتمـاعی و      اي  هعد

دهند و گروهی نیز آموزش مددکاري را بیشتر بر مسائل جامعه شناسی و  می روانپزشکی قرار
نیز اعتقاد دارند دانشـجویان مـددکاري بایـد براسـاس     اي  هدانند و دست می انسان شناسی متکی

 .به طور توام تعلیم بینند روان شناسی و جامعه شناسی

به طور کلی آنچه تا حدي صاحب نظران رشـته مـددکاري اجتمـاعی را متفـق القـول در      
  :چگونگی آموزش مددکاري کرده عبارت است از

   آموزش در زمینه علوم اجتماعی و ساختار وظایف خدمات رفاه اجتماعی در جامعه*

اجتماعی در اصول و عمـل خـدمات    مربوطهاي  روش شناسی، یعنی راههایی که آموخته*
  .رود می اجتماعی از طریق مددکاري به کار

آموزنـد   مـی  کار آموزي و کسب تجربه در مؤسسات اجتماعی یعنی آنجا که دانشجویان*
خود را در توسـعه مهارتهـاي مـددکاري اجتمـاعی و اسـتفاده از منـابع       هاي  که دانسته

 »45و  44ص :  1372خاکساري  «اجتماعی براي خدمات اجتماعی بکار برند. 
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در عین حالی کـه   ،یاري کنندههاي  حرفه زنکته قابل توجه و از همه مهمتر آنکه هر یک ا
در بعضی از موارد با یکدیگر همپوشی دارند هیچکدام را بر دیگري برتري نیست و همچنـین  

لی تخصص مشترك یا متفاوت است وها  دارند که با دیگر حرفهاي  ههر یک حوزه عمل ویژ
ویژه براي هر حرفه حائز اهمیت است به عنوان نمونه در حرفه مددکاري اجتماعی بر اهمیت 

شود این بدان معنا است که تمام مددکاران اجتماعی باید رابطه فـرد   می محیط اجتماعی تاکید
با محیط را از نظر دور ندارند. روانپزشکان یا روان شناسان نیز ممکن است رویکـردي جامعـه   
گرا اتخاذ نمائید اما انتظار نداریم که تمام روانپزشـکان یـا روان شناسـان در زمینـه منـابع و      
امکانات جامعه در سطح کالن آگاهی داشته باشند این حوزه خاص حرفه مددکاري اجتمـاعی  

 .است

حوزه خاص عملـی روانپزشـکی   » درمان با استفاده از دارو « به همین ترتیب دارو درمانی 
کننـد   می ه آن دسته از مددکاران اجتماعی که بصورت گسترده با بیماران روانی کاراست البت

ممکن است از طریق تمرین در دارو درمانی به تدریج مهارتی به دست اورند که در کار آنهـا  
الزم است. ولی به طور کلی انتظار نمی رود که مددکاران اجتماعی چنین مهـارتی را کسـب   

 .نمایند

 منحصر به فرداي  هاعی حرفمددکاري اجتم

خـدمات انسـانی   هـاي   براي اینکه نشان داده شود مددکار اجتماعی چه اندازه با دیگـر حرفـه  
 .تفاوت دارد ابتدا ضروري است خصوصیات ویژه و یگانه آن را مورد بررسی قرار دهیم

 ي برجستهها ویژگی

   .کند یم ي مددکاري اجتماعی به درك یگانه بودن آن کمکها ویژگیشناخت 
ارزیابی مددکاري اجتمـاعی   .گیرد می مددکاري اجتماعی تمامی موقعیتهاي دشوار را در بر

جامعـه شناسـی سیاسـی و     ،لزم آن است که مددکار مشکل را از دیـدگاه روان شـناختی  ستم
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 .اقتصادي مورد بررسی قرار دهد

یه علوم اجتماعی به همین خاطر الزم است مددکاران اجتماعی اطالعات بسیار زیادي در کل
بدست آورند. از نظر مددکاران اجتماعی فرد یا گـروه مشـکل دار بخشـی از یـک سیسـتم      

جامعـه و همسـایگان    ،اجتماعی وسیع است حمایت کننده اولیه مانند خانواده مراکز مـذهبی 
 .اجزاي مهم این سیستم هستند

بخشی از مشکل یا بخشی از  ندنتوا می اجزاي سیستم مانند مدارس یا مراکز اشتغال نیز ،غالبا
ی از منـابع و  عراه حل به حساب آیند. لذا مددکاران اجتمـاعی بایـد دانـش و آگـاهی جـام     

 .امکانات موجود در جامعه داشته باشند و بدانند در موقع لزوم چگونه انها را بکار گیرند

دهند که بسیاري از مشکالت فـردي مشـکالت اجتمـاعی     می مددکاران اجتماعی تشخیص
است. شناخت مشکل که فرد در حال تجربه کردن آن است مستلزم فهـم ریشـه مشـکل در    

از طرح مسـائل  اي  هامروزه برخی از دست اندرکاران به طرز زیرکان« نهادهاي اجتماعی است 
پردازنـد مـثال بـه جـاي      می روند و به جاي طرح آن به طرح مسائل فردي می اجتماعی طفره

کنند به عبارتی براي  می به فرد معتاد و درمان طبیبانه او بسنده ،عتیادتفکر و اندیشه بر پدیده ا
پیچند که در بهترین شرایط تالش واقعی طبیب، سـرانجام   می فرديهاي  مسائل اجتماعی نسخه

شود. یعنی همان شرایطی که قـبال وجـود داشـته     می معتاد به مرحله پیش از اعتیاد بازگردانده
دیده است در نتیجه بازگشت او به اعتیاد امري بـدیهی و طبیعـی   است و موجب اعتیاد او گر

 .گردانـد  می است درست مشابه دستی شکسته که متخصص مجرب آن را به وضعیت عادي بر
(آقا بخشـی، زمسـتان   » اما جراح نمی تواند ادعا کند که اگر باز هم ضربه خورد نمی شکند 

 ،مـاع تد که آیا فرد باید تغییر یابد یـا اج اگر چه مددکاران اجتماعی در این مور) 35، ص 79
نظرهاي متفاوتی دارند، اما هر دو دسته در این مورد که باید مشکالت فردي را بـا توجـه بـه    

 .ساختار نهادهاي اجتماعی مورد توجه قرار دهند اتفاق نظر دارند



 27  � اي مددکاران اجتماعی ایران هاي منتشر شده در کارزار رسانه مقاالت و یادداشتمجموعه 
 

 عه شناسان و مددکاران اجتماعیجام

آن هـاي   پـردازد و نظریـه   می بررسی اجتماعی علمی است که بهاي  هرشت جامعه شناسی اساساً
به طـور خالصـه    .داشته است یسهم قابل توجهی در شکل گیري دانش پایه مددکاري اجتماع

اجتمـاعی  هاي  مربوط به پدیدههاي  هدف اصلی و عمده جامعه شناسی توسعه و آزمایش نظریه
ست. مددکاران سـعی  است، در حالی که هدف اولیه و اساسی مددکاري حل مشکالت انسان ا

با این هدف که به حـل  ارزیابی مناسب و مداخله دارند  ،در شناخت و درك مددجو یا جامعه
  مشکل و تغییر مددجو کمک نمایند.

  .رود می درجه دکترا باالترین درجه تحصیلی براي مددکاري اجتماعی به شمار
جدید یـا آزمـایش   هاي  هاکثرا جامعه شناسان در دانشگاهها با مراکز تحقیقی به طرح نظری

 ان نظریه اشتغال دارند

در حالی که اکثر مددکاران معموال در مراکز دولتی یا مراکز خصوصی و بهزیستی اشتغال 
 .به کار داشته و با مددجو سر کار دارند

 روانپزشکان و مددکاران اجتماعی

 کـار  کـدیگر روانپزشکان و مددکاران اجتماعی در بیشتر مواقع معموال در یـک محـل بـا ی   
بیمارستانهاي  ،بهداشتی و درمانی نظیر بیمارستانهاي روانیهاي  کنند. محل کار آنها موسسه می

 ،عمومی و زندان است احتماال بعضی از نقشهایی که آنان بر عهـده دارنـد از جملـه مشـاوره    
تداخل در کار یکدیگر محسوب نمـی شـود. نکـات     ،تسهیل کننده و یا مدیریت ،درمانگري

 .نماید می تفاوت بین روانپزشکی و مددکاري اجتماعی را مشخصزیر 

روانپزشکی تمرکز در آسیب شناسی و درمان بیماري دارد، امـا مـددکاران اجتمـاعی بـر     
هـاي   روانپزشکان خصوصا تمایل بـه شـناخت پویـایی    .و گسترش آن تاکید دارندها  توانایی

ـ  درونی فرد و گروه دارند، ولی مددکاران به ویژه به ثر از عوامـل  أکار کردهاي اجتماعی مت
 .نمایند می متقابل توجههاي  اجتماعی و کنش
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چنانچه روانپزشک و مددکار با یک بیمار مزمن روانـی کـار کننـد معمـوال روانپزشـک      
کند، در حالی که مددکار بـه ایجـاد منـابع و     می نحوه انجام آن نظارت مداواي طبی نموده بر

 .پردازد می ناسبامکانات مشخص مثل اسکان م

توانند به درمان بپردازند ولی اگر درمان را مشـترکا انجـام    می روانپزشک هر دو و مددکار
 مددکار مسلما از انـواع درمـان بـا سـوگیریهاي اجتمـاعی اسـتفاده       .دهند موثرتر خواهد بود

رتباط کند و تمرکز بر مشکالت و تقویت ا می متفاوت ارزیابیاي  همشکل را به گون .نماید می
مددکار به تحلیل سهم محیط اجتمـاعی در بیمـاري روانـی پرداختـه و سـعی در       .انسانی دارد

رود  مـی  تشخیص چگونگی اصالح ان براي حمایت از رفتـار سـالم دارد. از مـددکار انتظـار    
آگاهی کامل و جامع از منابع و امکانات موجود در جامعه داشـته و بتوانـد در مواقـع الزم از    

 .رد نیاز استفاده نمایدامکانات مو

روانپزشک بیشتر توجه به بیماران خاص دارد و در نتیجه با شبکه اجتماعی بزرگتـري کـه   
مددجو به آن تعلق دارد آنقدرها مرتبط نیست. روانپزشک بیشتر به اختالل کـارکرد سیسـتم   
عصبی توجه دارد. در حالی که مـددکار اجتمـاعی متوجـه رفتارهـاي مـددجو اسـت نقـش        

 ،است از تقویت کنندهاي  هپزشک بعنوان یک پزشک شفا دادن است، اما مددکار مجموعوانر
 بررسی موارد مدیریت فردي و حمایت کننده ،فراهم آورنده منابع و امکانات

 روان شناسان و مددکاران اجتماعی

شبیه روانشناسی بالینی شباهت زیادي به روانپزشکی دارد. روان شناسی بالینی به انجام وظایفی 
 پردازند. هر سه حرفه به نوعی به روان درمانی مشـغول  می به وظایف روانپزشکان و مددکاران

 .شوند، اما هر کدام از آنها بر مسایل متفاوتی تاکید دارند می

هـاي   که به الگوهاي طبی تاکید دارد به بررسی نظریـه  یروان شناسی بر خالف روانپزشک
روانـی تخصـص   هاي  . به طور کلی روان شناسان در آزمونپردازد می روانشناختی رفتار انسان

دارند. از آنجا که حرفه روان شناسی اعتبار قابل توجهی براي سهم بـالقوه آزمونهـاي روانـی    



 29  � اي مددکاران اجتماعی ایران هاي منتشر شده در کارزار رسانه مقاالت و یادداشتمجموعه 
 

 .بینند می قائل است، روان شناسان معموال براي اجرا و تفسیر اینگونه آزمونها آموزش

نان نسبت به بیمار بیشـتر بـه   آد و نظر شون می روان شناسان معموال در نقش درمانگر ظاهر
روان شناس و مددکار  ،نظر روانپزشک نزدیک است تا به مددکار ولی بطور کلی روانپزشک

ویژه هر حرفه نقـش اساسـی و مهمـی در    هاي  اجتماعی در فعالیتهاي تیمی با توجه به توانایی
هایی که بـین مـددکاران   رفع و یا حل مشکل بیمار یا مددجو دارند و همچنین بعضی از تفاوت

اجتماعی و روانپزشک ذکر آن رفت در رابطه با تفاوت روان شناسان و مـددکاران اجتمـاعی   
 .نیز مصداق دارد

 مشاوران و مددکاران اجتماعی

روانپزشکان و مددکاران اجتماعی دارند مشـاوران   ،مشاوران نیز وجوه مشترکی با روانشناسان
تـوان از مشـاوران ازدواج و    مـی  از معروف ترین انـان  .دشون می به گروههاي مختلفی تقسیم

 .مشاوران تحصیلی و مشاوران توانبخشی نام برد ،مشاوران شغلی ،خانواده

فوق فعالیت دارند براي مثال مشاوره ازدواج و خانواده هاي  مددکاران اجتماعی نیز در زمینه
روان شناسـان و   ،ننیست بلکـه تخصصـی اسـت کـه بوسـیله روانپزشـکا      اي  هحرفه جداگان

 .شود می مددکاران اجتماعی نیز دنبال

  .گیرند می معموال مددکاران و مشاوران مدرسه را با یکدیگر اشتباه
ـ  سمشاوران مدر در تـدریس، یـا   اي  هه اکثرا داراي مدرك کارشناسی علوم تربیتی بـا تجرب

کننـد در دو   مـی  در مدارس دانش آموزان را تشویق .مدرك کارشناسی ارشد مشاوره هستند
از مشاور کمک بگیرند و بر عکس دانش اي  هزمینه مهم برنامه ریزي تحصیلی و شغلی و حرف

  دهند که رفتار آنان در کـالس درس یـا در   می آموزانی را به مددکار اجتماعی مدرسه ارجاع
. رابطه دانش آمـوز و مـددکار گسـترده و تغییرمـدار     جامعه مشکل آفرین شناخته شده است

  است.

را در زمینـه نیازهـاي خـاص و    اي  هآموزشـی افـزود  هاي  مشاوران توانبخشی معموال دوره
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موزشی خاصـی را گذرانـده   آهاي  تواناییهاي معلولین گذرانده اند. مشاوران و توانبخشی دوره
ی در رابطـه بـا   یاند که مددکاران اجتماعی موظف به گذراندن آن نبوده اند. اگر چه آموزشها

ن داشته و با چنین متخصصانی براي مشخص نمودن تواناییهاي بالقوه تحصـیلی و  اشتغال معلولی
کند تـا   می کمک ینمایند. در این نوع همکاري مددکار اجتماع می شغلی مددجویان همکاري

مددجویان فعال شود. بـه عنـوان مثـال    هاي  منابع و امکانات مورد نیاز در جهت تحقق توانائی
اي خاصی که در زمینه بازدید منزل دیده است موظـف اسـت بـا    مددکار با توجه به آموزشه

نها را کمک نماید تا منابع و امکانات مورد نیاز را بـه  آمددجویان تماس بگیرد و هاي  خانواده
دست آورند و از امکانات موجود به نحو مطلوب بهره گیرند و یا خانواده موافقـت کننـد تـا    

  .لی و شغلی خارج از محیط خانه بیازمایندفرزندانشان بخت خود را در دنیاي تحصی
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 خدمات انسانیهاي  مقایسه حرفه

 
از جامعه شناسان به این دلیل که درگیر مستقیم در عمل نیستند در ایـن جـدول یـاد نشـده     

 .است

 خالصه

خـدمات انسـانی ضـروري    هـاي   حرفههاي  ه مطالب مذکور و بیان تفاوتها و تشابهبا عنایت ب
  .است موارد ذیل مدنظر قرار گیرد

هـاي   امروزه حل مسائل و مشکالت افراد، گروهها و جوامع در سایه فعالیت تیمی حرفـه *
یاري دهنده قابل تحقق است و ضروري است در انجام این مهم هر حرفـه از تخصـص   



  اي مددکاران اجتماعی ایران هاي منتشر شده در کارزار رسانه مجموعه مقاالت و یادداشت � 32
 

 .دیگر آگاهی داشته و از دخالت در آن حیطه پرهیز نماید ویژه حرفه

خدمات انسانی در بعضی از موارد با هم، همپوشی داشـته  هاي  همانگونه که ذکر شد حرفه*
یـاري  هـاي   و مثال فعالیت و مشاوره در زمینه ازدواج و خانواده مختص به یکی از حرفه

 .دهنده که ذکر آن رفت نیست

خود دقت نماینـد صـرفا بـه مسـائل     اي  هید با توجه به جایگاه حرفمددکاران اجتماعی با*
درمانی نپردازند تا این مسئله باعث شود نیازهاي عملی و ضـروري مـددجویان کـه در    

 .حوزه خاص مددکاران اجتماعی است فراموش شود

ارائه مشاوره و راهنمائی به بیمـار، مراجـع و مـددجو از جملـه خـدماتی اسـت کـه در        *
خدمات انسانی با تاکید بر حـوزه تخصصـی هـر حرفـه بـه افـراد کـه بـه          هاي حرفه

 .شود می کنند ارائه می روان شناس، مشاور و مددکار اجتماعی مراجعه ،روانپزشک

است که رویکردي جامع و عملی را در جهت حـل مشـکل   اي  همددکاري اجتماعی حرف*
تاق انجام وظایفی باشند کـه در  دهد لذا مددکاران بایستی انعطاف پذیر بوده، مش می ارائه

    .درمان موفقیت آمیز گروه مددجویان بسیار مهم است

 علیرضا ایزدپور

  کارشناس ارشد مددکاري اجتماعی وجامعه شناسی



  مددکاري اجتماعی؛ آرزوي کودکی شغل بزرگسالی
  

  
سال است کـه در شـهر سـاحلی     12در کسوت یک مددکار اجتماعی،  " جواد طلسچی یکتا"

کنـد:   مـی  انزلی مشغول به فعالیت است. این کارشناس در گفتگو با خبرنگار همشهري اظهار
و هـا   علمی و تخصصی است در راستاي توانمندسازي افراد، گروهاي  همددکاري اجتماعی حرف

 .دکن می جوامع فعالیت

در دادگستري انزلی در ارتباط بـا پـروژه کـاهش     90تا  86گوید: از سال  می وي در ادامه
کردم. مدتی هم مدیریت اورژانس اجتماعی انزلی را برعهده  می طالق، مشاوره مددکاري ارائه
واگذار شده از سوي بهزیستی به کلینـیکم بـا موضـوعاتی    هاي  داشتم و همچنین روي پرونده

 کـنم. طلسـچی یـادآور    مـی  رست خانوار و فرزندان امدادبگیر بهزیستی کـار چون زنان سرپ
 شود: همه مراکز مددکاري اجتماعی با مجوز سازمان بهزیسـتی و زیـر نظـر آن فعالیـت     می
 .کنند می
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 نگرش یک مددکار

گوید: دایی من کارشناس مددکاري اجتمـاعی و   می وي در باره چگونگی عالقه به این حرفه
سال به ایـران بازگشـت، نـوع     30این رشته از آلمان بود. زمانی که او پس از  فارغ التحصیل

نگاهش به مسائل اجتماعی و خانوادگی مرا شیفته این حرفه کرد. انتخاب اولم براي ورود بـه  
دانشگاه همین رشته بود. حس همکاري و کمک به دیگران از نوجوانی در من وجود داشـت  

شدم با نگاهی علمی به این موضوع نگاه کردم. پیشـنهادم بـراي   اما زمانی که وارد این حرفه 
داوطلبان ورود به رشته مددکاري اجتماعی این است که ابتدا اطالعات کـافی را در مـورد آن   

 .کسب کنند و اگر عالقمندند، قدم در این راه بگذارند

و توان  بعضی ممکن است گمان کنند، احساساتی هستند و تحمل دیدن درد و رنج دیگران
گیرد و  می تصمیم گیري درست در این مسیر را ندارند اما باید بگویم روحیات به مرور شکل

 با افزایش دانش و کسب اطالعات تخصصی و پایبندي به اصول کـار، ایـن مسـأله برطـرف    
کند: البته به نظـرم الزم اسـت    می شود. این کارشناس مددکاري اجتماعی در ادامه تصریح می

انجام شـود  اي  هد به این رشته همانند بسیاري از کشورهاي دنیا با داوطلبان مصاحبپیش از ورو
 .تا نوع تفکرات اجتماعی آنها سنجیده شود

 احساس خوشایند کمک به دیگران

گویـد:   مـی  سرشار از خاطرات گونان است. طلسـچی اي  هبی تردید مددکاري اجتماعی، حرف
سـال فعالیـت در    3ف شیشه است. پـس از  ما مشاوره در خصوص مصرهاي  یکی از تخصص

این عرصه آنهایی که موفق به ترك مصرف شیشه شده اند هر چند وقت یـک بـار بـا مـن     
کنند و این یکـی از شـیرین تـرین خـاطرات      می گیرند و از پاك ماندشان با خبرم می تماس

اجتمـاعی،   مددکارانهاي  شود: یکی از مهم ترین دغدغه می من است. طلسچی یادآوراي  هحرف
درصد موفقیت در ترك اعتیاد، وابسـته بـه    95بالي خانمانسوز اعتیاد است. با توجه به اینکه 

درمان اجتماعی آن است اما متأسفانه در مراکز تـرك اعتیـاد کمتـرین اثـري از مـددکاران      
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شیم اجتماعی نیست. باید توجه داشته باشیم که اگر به درمان اجتماعی بهبودیافتگان بی اعتنا با
البتـه ضـرورت    .و تنها به دارو درمانی اکتفا کنیم، احتمال بازگشت آنها به اعتیـاد باالسـت  

ترك اعتیـاد در قـوانین ایـن مراکـز     هاي  استفاده از تخصص مددکاران اجتماعی در کلینیک
ترك اعتیاد، عموماً مشاهده هاي  لحاظ شده است اما استفاده از مددکاران اجتماعی در کلینیک

 گوید: بسیاري از افرادي کـه بـه مـا مراجعـه     می د. طلسچی درباره مراجعان به مرکزنمی شو
 کنند نسبت به خدمات ما شناخت ندارند. معموال به سبب مشکالت اقتصادي بـه کلینیـک   می
افزاید:  می کند. وي می کنند این مرکز در راستاي موسسات خیریه فعالیت می آیند و گمان می

هـا   رسـانه  همچنین و اجتماعی مددکاران انجمن بهزیستی،   نهادهایی چونو ها  ادارات، سازمان
 تواند می شناخت این مسلما. باشند داشته موثري نقش مردم به حرفه این شناساندن در توانند می
 باشد. تأثیرگذار اندازد می خطر به را جوامع و خانواده کیان که اجتماعی نوپدیدهاي  آسیب بر

 رترجمه و طراحی پوست

پوستر روز جهانی مددکاري اجتماعی از سوي جواد طلسچی ترجمه شـد و روي وب سـایت   
گویـد: اواخـر    می فدراسیون جهانی مددکاران اجتماعی قرار گرفته است. طلسچی در این باره

عضـو در  هاي  ، فدراسیون جهانی مددکاران اجتماعی طی فراخوانی از سازمان2014ماه دسامبر 
ا پوستر طراحی شده براي روز جهانی مددکاري اجتماعی را بـه زبـان   سراسر جهان خواست ت

 .کشور خود ترجمه کنند

کند: من تحت تأثیر شعارهاي نوشته شده روي بنرهاي پوسـتر قـرار    می وي در ادامه اظهار
گرفتم که کامال در مسیر فکري ما قرار داشت؛ بنابراین براي ترجمه اعالم آمـادگی کـردم.   

نرا انجام دادم که پس از تأیید و اصالح از سوي بخش بین الملل انجمن بـه  ترجمه و طراحی آ
صورت رسمی به فدراسیون ارسال شد و به عنوان دهمین زبـان در سـایت فدراسـیون جـاي     

 .گرفت

همکارانش و انجمن مددکاران اجتمـاعی بـه   هاي  این مددکار اهل انزلی در پایان از تالش



  اي مددکاران اجتماعی ایران هاي منتشر شده در کارزار رسانه مجموعه مقاالت و یادداشت � 36
 

گویـد: اگـر    مـی  کنـد و  مـی  ري اجتماعی در جامعه تقدیرمنظور تبیین جایگاه حرفه مددکا
جایگاه مددکاري اجتماعی در جامعه شناسانده شود، دیگـر شـاهد حضـور فـارغ التحصـیالن      

نخواهیم بود و مددکاري اجتماعی توسـط  ها  دیگر به جاي آنها در ادارات و سازمانهاي  رشته
و کشـورها  هـا   در همه فرهنـگ ا ه شود. کمک کردن به انسان می مددکاران اجتماعی محقق

روحـی،  هاي  کاري پسندیده است؛ اما با توجه به مشکالت زندگی فعلی و معضالت و بیماري
هر فردي بدون داشتن تخصص الزم نمی تواند این کار را انجام دهد. حتی کمک کـردن بـه   

 .هم به علم نیاز دارد و این کار از عهده هر کسی بر نمی آیدها  انسان

  همشهري روزنامه

 1393بهمن  20دوشنبه 



رعایت شان و مقام مددجویان در گرو احترام به شان و منزلت 
  مددکاران اجتماعی

  

 
  

ـ   ت انسـانها یکی از شعارهاي اصلی روز جهانی مددکاري اجتماعی امسال رعایت شأن و منزل
باشد. اینکه رعایت شأن و مقـام انسـانها    می باشد که از اصول اولیه مددکاري اجتماعی نیز می

بر همه مددکاران اجتماعی  ،سواي نوع گرفتاریها و مشکالتشان ،به دلیل صرفا انسان بودنشان
ارد کـه  باشد. ولی اجراي عملی این مقوله نیاز به پیش زمینـه هـایی د   می واجب و الزم االجرا

مهمترین آن رعایت شأن و مقام خود مددکاران اجتماعی است. متاسفانه در برخـی از مراکـز   
باشد گاهاً شرایطی بـر مـددکاران    می و سازمانها که حتی رسالت اصلیشان مددکاري اجتماعی

شود که متناسب با شأن و مقام مددکاران اجتماعی نبـوده و مـددکاران را    می اجتماعی تحمیل
ارجـاع   ،پایین بودن مزایا و دریافتی هـا  ،عدم امنیت شغلی.دهد می یط شغلی سختی قراردر شرا

 بـی  نـوعی  حقیقـت  در …عدم ارائه امکانات مناسب براي مصاحبه و ،امورات غیر مددکاري
 خـود  که اجتماعی مددکار. باشد می اجتماعی مددکاران شأن و حقوق رعایت عدم و احترامی
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و  شـأن  رعایت تواند می شکل چه به نیست برخوردار الزم منزلت ماحترا از خود کار محل در
منزلت مددجویان را بجا بیاورد؟ مددکاراجتماعی که خود از آینـده شـغلی خـویش مطمـئن     

تـوان تضـمین نمـود کـه بـراي       مـی  نبوده و خود در تنگنا قرار دارد با چه ساز و کارهـایی 
اري از مددکاران اجتماعی ثابـت نمـوده   مددجویانش کارآفرینی نماید؟ هر چند در عمل بسی

ولـی   ،خویش کوتاهی نکـرده انـد  اي  هاند که به رغم مشکالت موجود در انجام وظایف حرف
تخصصی و مستلزم داشتن  ،سختاي  هحرف ،باید این واقعیت را بپذیریم که مددکاري اجتماعی

دي و معنـوي  یک سري مالحظات اجتماعی و شغلی است و قاعدتاً فردي کـه از منزلـت مـا   
کافی در محل کار خود برخوردار نباشد تضمینی وجود ندارد که بتواند به نحو احسن رعایـت  

 .شأن و مقام مددجویان را بجاي آورده و توانمندسازي نماید

  امین موحدي
 93زمستان - مددکاراجتماعی



  ضرورت حضور مددکاران اجتماعی در مدارس
  

  
 

عدالت اجتماعی اعتقاد دارد که تنها راه رسیدن به عـدالت   نظران پائولو فریره، یکی از صاحب
اجتماعی، عدالت آموزشی است. یعنی امکان آموزشی براي همه اعضاي جامعه به یک انـدازه  

 وجود داشته باشد.

رسـد و   ها به انجام مـی  آموزش بر دو گونه است: آموزش رسمی که در مدارس و دانشگاه
   آموزش غیر رسمی که در خانواده و

هـاي   ها به صورت طبیعی از آمـوزش  هاي اجتماعی دیگر در جریان است. همه انسان گروه
   .مند هستند غیر رسمی بهره

آمـوزد،   مادري که به فرزندش راه رفـتن و غـذا خـوردن و آداب توالـت رفـتن را مـی      
درحقیقت معلمی است که به صورت غیر رسمی در حال آموزش دادن است. پـدري کـه بـه    

آموزد و یا طریقـه حضـور و زنـده مانـدن در      آموزد، شخم زدن می ار کردن میفرزندش شک
کند. نکته اینجاست که همین پـدر و   آموزد همان نقش معلم غیر رسمی را ایفا می جامعه را می

تواننـد در آمـوزش غیـر     هاي رسمی درست و مناسبی بهره نبرند نمی مادر هم اگر از آموزش
هاي رسمی بسیار فراتر از آن چیزي است که در نگـاه   وزشرسمی موفق باشند. پس نقش آم

  .آید اول به چشم می
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حق همه کودکان است. اما چرا بعضی از کودکان از ایـن امـر    آموزش رسمی بدون شک
مانند؟ یکی از دالیل این محرومیت همچنان که به آن اشاره شد محرومیت والدین  محروم می

   .ادن به این امر استاز آموزش رسمی و در نتیجه اهمیت ند
هاي اقتصادي و اجتمـاعی جامعـه مربـوط     گذاري اما دالیل دیگر بسیار کالن و به سیاست

کند؟  شود چه موقعیتی را تجربه می است. کودکی که از تحصیل و آموزش رسمی محروم می
 اي دارند بـا  هاي اجتماعی نظریه نظران حوزه آسیب ، دو تن از صاحب»اهالین«و » کلووارد«

هـاي اجتمـاعی بـه ایـن صـورت       که در این نظریه موضوع آسیب» فرصت افتراقی«عنوان: 
 :شود تبعیین می

هـا   کند که مردم به واسطه این راه اي تعداد راه و روش براي مردمش تعریف می هر جامعه
  یابند. به اهداف مشروع و قابل قبول جامعه دست می

شود، بلکـه بـا دسـت     جا متوقف نمی در همانها براي کسی بسته شود آن فرد  اگر این راه
کند. بر اساس ایـن نظریـه در    یازیدن به اهداف غیر مشروع، خود و جامعه را دچار آسیب می
تـرین راه بـراي رسـیدن بـه      حقیقت وقتی کودکی از تحصیل که مشروع ترین و قابل قبول

شـود و   یش باز مـی هاي غیر مشروع و انحرافی برا کشد، در حقیقت راه اهداف خود دست می
شود. پس ترك تحصیل یک کودك، فقط خارج شدن وي از چرخه  روي آماده می زمینه کج

 .ساز انحراف و کج روي است رسمی آموزش جامعه نیست، بلکه زمینه

با این مقدمه روشن است که جامعه باید تمام تالش خود را به کار گیرد تا هیچ کودکی از 
هـاي اجتمـاعی بـه     روي و آسـیب  اجتماعی ایجاد شده و کجتحصیل محروم نشود، تا عدالت 
ها براي جلوگیري از ترك تحصیل کودکان، حضور مددکار  حداقل برسد. یکی از بهترین راه

 .اجتماعی در نظام آموزش و پرورش رسمی کشور است

مددکاران اجتماعی به عنوان منادیان و مدافعان سه مفهوم اساسی زنـدگی اجتمـاعی یعنـی    
در پی آن هستند تا جوامع انسـانی توانمنـد شـده و بـه     » دموکراسی«و » عدالت«، »يآزاد«

هـاي اقتصـادي و اجتمـاعی و خـانوادگی دسـت یابنـد. حضـور         خودکفایی در تمام عرصه
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مددکاران اجتماعی در آمـوزش و پـرورش در حقیقـت وجـود نگـرش و اندیشـه عـدالت        
   .ستزادي و دموکراسی در نظام کشور اآ  اجتماعی، 

توانند با ایجاد ارتبـاط مـوثر    مددکاران اجتماعی با نگرش جامع به فرد، گروه و جامعه می
هاي تعامل بین این دو نهاد موثر اجتمـاعی را   بین نهاد خانواده و نهاد آموزش و پرورش زمینه

 .فراهم کرده و خالهاي موجود را شناخته و در پر کردن آنها بکوشد

دهد کـه اگـر دچـار     ر مدرسه این امکان را به کودك میحضور یک مددکار اجتماعی د
مشکالت فردي است و یا اگر دچار مشکالت گروهی (خانواده، همساالن و مدرسه) است، یا 

گانه آموزش، خانواده، سیاسـت، فرهنـگ و اقتصـاد)     اجتماعی (نهادهاي پنج تدچار مشکال
تماعی و اهمیت فرد، گـروه  نگري مددکاران اج جانبه است با یک متخصص گفتگو کند. همه

دهد که به عنـوان حلقـه رابطـی بـین      و جامعه براي او، این امکان را به مددکار اجتماعی می
کودك، گروه و جامعه به ایفاي نقش بپردازد و با درك عمیق و گسترده شرایط کـودك و  
موقعیتش در جامعه، نقشی اساسی را در نگهداشتن کـودك در نظـام آموزشـی رسـمی و یـا      

 .بازگرداندنش به این نظام ایفا کند

رسد حضور یک مددکار در هر مدرسه، هزینـه چنـدانی بـراي نظـام آموزشـی       به نظر می
 .هـاي بسـیار زیـادي بـراي جامعـه شـود       توانـد مـانع هزینـه    نخواهد داشت امـا قطعـا مـی   

 رسد براي حضور یک مددکار در هر مدرسه قبل از بـرآورد بودجـه بایـد    همچنین به نظر می
هـاي اجتمـاعی و در    نگرش مسئولین به کودکان، آموزش رسمی، تـرك تحصـیل، آسـیب   

 .نهایت اعتقاد به توانایی مددکار تغییر کند

 رضا ببري

 مددکاري اجتماعی

 ذرمنبع: وبسایت کلینیک مددکاري اجتماعی مهرآ





در جستجوي حقوق انسانی؛ از مادرترزا تا مادر مددکاري اجتماعی 
  ایران

  

  
 

چه بخواهیم و چه نخواهیم حرفه مددکاري اجتماعی پیوند عمیق و غیرقابل گسستنی با امـور  
خیریه دارد و شاید همین مسأله باعث شده است که در جامعه ما مردم به محـض اینکـه واژه   

   .افتند می به یاد کمک خیریهشنوند  می را» مددکاري«
که پشت آن هدفی نهاده بوده است و اگر توجه کنید گروه هدف اصلی اي  هفعالیت خیری

خیریه، افرادي نیازمند و بی بضاعت بوده اند. افرادي که حتی از ابتدایی ترین هاي  این کمک
  .حقوق انسانی نیز برخوردار نبوده اند

   .عالیت خیرخواهانه در جهان مادر ترزا استبدون شک یکی از مظاهر بالمنازع ف
به حساب آورد [چـرا کـه   اي  هگرچه او را نمی توان به عنوان یک مددکار اجتماعی حرف

تحصیالت آکادمیک مددکاري اجتماعی را سپري نکرده بـود] امـا بـدون شـک او از هـیچ      
  .مددکار اجتماعی، کمتر مددکار نیست

ه فقرا و کودکان در معرض آسـیب یـک چیـز را    با کمک ب  " اگنس گونجا بویاجیو "
   .کرد و آن حقوق انسانی بود که این افراد از آن برخوردار نبودند می دنبال
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کلکته براي  موتی جهیل“کلبه کوچکی را در منطقه فقیرنشین  درباره او نقل شده است که
بـه ایـن فکـر     ولگرد و تهیدستهاي  زندگی پیدا کرد. در آن محله ي محروم و با دیدن بچه

دانست که خواندن و نوشتن، کلید زندگی بهتـر   اي برپا کند. او می افتاد که براي آنها مدرسه
داد کـه اصـول ابتـدایی     رود. در عین حال، این کار فرصتی بـه او مـی   می براي آنها به شمار

 بهداشت را به آنها بیاموزد. از این رو زمین متروکی را پیدا کـرد و از کسـی خواسـت کـه    
آن را بزند و سرگرم کار شد! نه میزي بود و نه صندلی و نه تختـه ي سـیاه! تنهـا    هاي  علف

الفبـا را بـه آنهـا    هـا   تر که با چوبی بر روي شن شماري کودك مشتاق و آموزگاري مشتاق
  .]1[ آموخت می

خیرخواهانـه بـا حرفـه مـددکاري     هـاي   در حقیقت باید بگویم که حلقه اشتراك فعالیت
اره     اجتماعی،  در جستجو براي حقوق انسانی نهفته است. چیزي که هم مـادر تـرزا و هـم سـتّ

  .فرمانفرماییان در پی آن بودند
شـود او   می که سبباي  هستّاره فرمانفرمایان نیز هویداست. روحیهاي  این روحیه در فعالیت

مردمـان   مادر ترزا را این باردر لباس دیگري و با برنـد مـددکاري اجتمـاعی بـه    هاي  فعالیت
  سرزمین دیگري ارائه کند.

مادر مددکاري اجتماعی ایران در حالی که خود از طبقه داراي جایگـاه و منزلـت بـاالي     
خود را صرف خدمت هاي  آمد اما عمده فعالیت می اجتماعی جامعه دورانش به حساب- سیاسی

  کند. می آسیب پذیرهاي  به گروه
راه انداخت و بـه دنبـال ارتقـاي     را نیز به  یم خانوادهاو براي اولین بار در ایران برنامه تنظ 

رویه در ایران بـود. از   هاي ناخواسته و زاد و ولدهاي بی آموزش زنان و جلوگیري از بارداري
هاي فقیرنشین تهران و حاشیه تهـران   در محله» مراکز رفاه«دیگر اقدامات ماندگار او تاسیس 

هـاي   در حقیقت سـنگ بنـاي فعالیـت   ]. 2کردند[ ها کمک می بود که به کودکان و خانواده
بنیانگذار مددکاري اجتماعی در ایران نیز همچون مادر ترازا و مادرترزاهـاي دیگـر بـرآورده    

  .کردن نیازها و حقوق انسانی افراد بود
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کنـیم یعنـی    مـی  آنچه که اکنون با عنوان شعار روز مددکاري اجتماعی در جهان مالحظه
مـددکاري اجتمـاعی   هـاي   فراد به حقوق انسانی شان، در همه فعالیتتالش براي دست یابی ا

جاري و ساري است. به فراخور شرایط زمانی و مکانی، مـددکاران اجتمـاعی در پـی احقـاق     
  .حقوق انسانی افراد و مراجعان خود هستند

توانـد در   مـی  تواند در حد تأمین خوراك و سرپناه افراد باشد و گـاه  می حقوق انسانی گاه
 .قالب آزادي بیان و مشارکت افراد در جامعه مطرح باشد

  : پی نوشت
  زندگینامه مادر ترزا 

اره فرمانفرماییان کتاب دختري از ایران(  ) زندگی نامه ستّ

  امیر مغنی باشی
 کارشناس ارشد مددکاري اجتماعی





  مددکاران اجتماعی در پی شأن و مقام انسانها
  

 
  

   ...برفی که نیست ...سال به پایان میرسد
هاي  بارانی که گاهی صدایمان زد,, سرمایی که اگر لباس گرم نپوشیم حرمتش را به جوانه

صـداها  در راه مانده بهار فروخته ایم,, من و تو نیز روزي به پایان میرسیم,, اما همیشه نمیتوان 
  ..که همیشه نمیتوان ایستاداي  هرا شنید و بی تفاوت بود,, چه نشست

در را به روي بهار به روي روح گمشده ات بگشا اگر چه تا کنون به هـیچ صـبحی سـالم    
نکرده باشی,, در را به روي مهربانان بگشا,, به روي صبحی که از خواب برمیخیزي به جهـان  

  ..درونت سالمی بلند تقدیم کن
 تی پیر زن آخرین در کوچه,, با زنبیل قدیمی اش سبزي به دسـت ارام ارام قـدم میزنـد   وق

بهار را خواهی دید,, وقتی آن زن با کودك چرك الود و سیاهش دسـتمال بـه تـو تعـارف     
میکند تا بخري,, بهار را خواهی دید,, پسرك روزنامه فروش را یادم رفت,, بهـار او رنگـین   

  .دیشب درکارتن یخچال خوابیدتر از ژنده پوشی است که 
  ..بهارراببین ودوست بدار
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دانم که خوب میدانی بهاري که گفتم بهاري که نوشتم تکراري است اما نه براي  این را می
 ..من نه براي تو که با چشمانی یکرنگ به دنیا و فصلهایش مینگري

******************* 
خاص دارند که با شـناخت آنهـا   هرکدام مختصات و طبیعت اي  همشاغل تخصصی و حرف

میتوان تفاوتها و وجوه مشترك و تمایز هر کدام را استنباط کرد,, یک معلم بیشـتر از یـک   
مهندس معدن حوصله کار با کودکان و نوجوانان را در انتقال معلومات و مطالب درسی دارد,, 

لـه بیمـاران   الم و ناآیک پرستار بایستی تحمل بیشتري از یک متخصص فیزیک در شـنیدن  
و تخصصی عالوه اي  هداشته باشد,, اینست که در انتخاب افراد و براي کسب آموزشهاي حرف

بر شرایط عمومی و دانش الزم بر تواناییهاي روانی و عاطفی و شاید هم بتوان گفت اسـتعداد  
  ..و کشش آنان توجه وتاکید نمود

کـه هـر مـددکاري بـه نحـو       مددکاري اجتماعی ارزشها و الزام و بکن و مکن هایی دارد
مستمر و جدي باید در رعایت آن تالش کافی بعمل آورد,, و اگر چنین ارزشهایی در وجـود  

ـ    اي  همددکار اجتماعی شکل نگیرد,, سازمان پیدا نکند و نهادي نشود احتمـاال در توفیـق حرف
  ..وي شک و تردید زیادي وجود خواهد داشت

ذاشتن بـه افـراد و قبـول شـأن و مقـام انسـانی       یکی از اصول اخالقی مددکاري احترام گ
 ..آنهاست

در مددکاري مقام انسانی فرد داراي مسئله حکم میکند که مـددکار اجتمـاعی طـرز تلقـی     
انسان دوستانه را داشته باشد,, این دیدگاه و اصل مهم از نظر مددکار تفاوتی بین افـراد قائـل   

  ..نخواهد شد
  .تمر و التغییر و زوال ناپذیر میداندیک مددکار انسان بودن را یک حق مس

اگر انسانی با مشکالت و دشواریهایی روبروست حتی اگر این مشکالت از دید عامه مردم 
مردود و زشت به حساب بیاید ولی نگاه متفاوت یک مددکار و پذیرش شأن و مقام انسانی و 

 ..احترام به این اصل,, وراي نگاه سایرین است
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تماعی,, فردي که مرتکب جنایت شـده و قـانون او را بـه مـرگ     درنگاه یک مددکار اج
محکوم کرده است طرد نمیشود,,, یا حتی فردي که خود فروشی میکند,,, یا دست بـه دزدي  
میزند,, اگرچه هیچگاه عمل او را قبول نمیکند,, ولی تصورش بر اینست که انسانی مبـتال بـه   

اطی و جانی و دزد و,,, است ولی انسان اسـت  نابسامانیها و کجرفتاریهایی شده است اگرچه خ
 ..و این انسان بودن جایگاه و مقام خود را دارد

و او انسانی است که خواه ناخواه با انسانهاي دیگري مربـوط و پیوسـته میشـود و نادیـده     
 ..گرفتن مقام انسانی او به دیگران نیز آسیب میرساند

 مریم باباییان

 مددکار اجتماعی





  مددکاران اجتماعی ایراناي  هاجراي کارزار رسان بیانیهء حین
  

  
 

با استناد به اهداف مددکاران اجتماعی ایرانیـان؛  اي  هکارگروه تخصصی اجراي کارزار رسان
گروه و  ،را به هر فرقهاي  هایــن حرکــت رســان  بستگی وا، واالي حرفه مددکاري اجتماعی

ستاوردهاي داحزاب سیاسی اعم از قانونی و غیر قانونی به طور کامل نفی کرده و برنامه ها و 
 ،خود را به حول و قوه الهی تنها در راستاي اعتالي اهداف نظام جمهوري اسالمی ایران

مـددکاران اجتمـاعی ایـران    اي  هحرف و تثبیت جایگاهخدمت به آحاد جامعه و در جهت ارتقا 
  .دارد می معرفی و اعالم

 مددکاران اجتماعی ایرانیاناي  همروري مجدد بر اهداف کارزار رسان

به مناسبت روز جهانی مددکاري اجتماعی، در حقیقت یک حرکـت جمعـی   اي  هکارزار رسان
مشترك مقـاالت  است که به همت مدیران وب سایتهاي مددکاري اجتماعی از طریق انتشار 

  : باشد می و مطالب کاربران، صاحبنظران و عموم مددکاران اجتماعی با اهداف ذیل

نگرشـها و نظـرات مـددکاران اجتمـاعی در ارتبـاط بـا        ،به چالش کشیدن افکـار *** –
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 شاخصهاي اعالم شده از سوي فدراسیون جهانی مددکاري اجتماعی

گرامیداشت یادبودها و مناسبتهاي حرفـه   بایدها و نبایدهاي موجود و ضروري براي*** –
 .مددکاري اجتماعی و نحوه مشارکت آنها در موارد مذکور

تحلیل مسائل و نحوه تعامل با نهادها و سازمانهاي بین المللی جهانی حرفه مددکاري *** –
اجتماعی از طریق بارش افکار و تقویت رویکرد همگرایی با جامعه جهـانی مـددکاري   

 .اجتماعی

 و کنفرانسـها  برگـزاري  بـراي  راهبـردي  و عملـی  راهکارهـاي  ارائه   تبادل علم و*** 
 مختلـف هـاي   عرصـه  در صـاحبنظر  و موفـق  اساتید و اصحاب با مشتركهاي  کنگره
  .جهانی

افزایش اختیارات مـددکاران کشـورمان از طریـق الگـو گیـري از سـبک کـار و        *** 
 چگونگی توسعه آن در جوامع مددکاران موفق

ه تحرك در آوردن صاحبنظران و مددکاران اجتماعی در مشارکت هرچه بیشتر در ب*** 
 مختلف علمی و کاربردي و بهره مندي متقابل از نظرات و افکارهاي  مناسبتها و عرصه

و نهایتا تحکیم مناسبت ماه و روز جهانی مددکاري اجتمـاعی در جامعـه مـددکاران    *** 
 در بزرگداشت این ماه و روزها  و برنامه اجتماعی کشورمان و برگزاري مناسبتها

  مددکاران اجتماعی ایرانیاناي  هکار گروه تخصصی مجري کارزار رسان
 



و خوب است بدانیم مددکار  ،حمایت از حقوق بشر براي همگان
  !اجتماعی، یکی از همگان است

 

  
 

  ”گرایش“، ”رفاه اجتماعی“، ”سیاستگذاري“، ”مشاغل سخت“ ،”فرسودگی شغلی“....

توانبخشی به ویژه مددکاري اجتماعی درحال تحصیل و اشـتغال  هاي  حتما افرادي که در حرفه
فوق آشنایی زیادي دارند. کلیدواژه هایی که شاید بیشـتر از آن کـه   هاي  هستند، با کلیدواژه

اشند، قفل هایی هستند بر درهایی به ظاهر بسته تا ابد! کلیدهایی کـه شـاید بـه گمـان     کلید ب
مناسب بازکردن درهایی درمیان ابرها باشند. اما آیا واقعا ایـن رشـته تحصـیلی از روز    اي  هعد

نموده است؟ پاسخ به این سـوال شـاید    می اینقدر بعید و آرمانی ،اول درکنار این کلیدواژه ها
باشد جز ستاره فرمانفرماییان! اولین کسی که با تحمل تمامی مصـائب و دشـواري   نزد کسی ن

بـه خـوبی ایـن    ” دختـري از ایـران  “ها، توانست حرفه مددکاري اجتماعی را (که در کتاب 
مصائب را به تصویر کشانده است) در ایران راه اندازي نموده و به تربیت اولـین مـددکاران   

شـود کـه ایـن     می گذرد اما چه می تا کنون، بیش از پنجاه سالپرداخت. از زمان این کار او 
کـرده و از بسـیاري کمبودهـا     می کلیدها، در زمان انسانی که چندین دهه پیش از ما زندگی

توانسـته بازگشـاینده    مـی  برده است، امري بعید و دور از دسترس نبوده و می بیشتر از ما رنج
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بعد از گذشت این همه سال، حـال شـاهد تفـاوتی    شود که  می بسیاري از درها باشد؟ چگونه
ساله با جهان در این رشته باشیم؟ آیا این فاصـله صـرفا بـه خـاطر نوپـاتر بـودن حرفـه        60

مددکاري اجتماعی در ایران نسبت به بسیاري از کشورهاي دیگر است؟ خانم فرمانفرماییـان  
 : کند می در بخش هایی از کتاب خود بیان

 افتادم که زیاد کـار  می به یاد مشدي.تا کسی براي کمک کردن پیدا شود مانیم می ما منتظر ”
داد ولی هیچ گاه به فکـر او   می کرد و به خاطر شازده و مادرم هر چه در توان داشت انجام می

و همکارانش نرسید تا تشکیالتی براي خود درست کنند و با کمک یکدیگر به مشکالتشـان  
 د.سروسامان بدهن

 کردم اگر قدرت ابراز صریح مشکالت و نظرات خود را داشته باشـیم موفـق   می با خود فکر
 کشیم اما چقدر در این زحمـت هـایی کـه    می ما مددکاران هم مثل مشدي زحمت  .شویم می
خواهیم که این حق در نظر  می شود؟ و چقدر خودمان می کشیم حقی برایمان درنظر گرفته می

رضاي خدا کار کنیم؟ اگر این است کـه بنـده همینجـا    گرفته شود؟ آیا ما قرار است در راه 
در راه رضاي خداوند هستند چرا که گفتند اول حـق النـاس   ها  گویم همه شغل می باصراحت

کند. اما آیا جوانی که هنگام انتخـاب رشـته،    می دهد و او را خشنود می است که حق خدا را
 یا درکنار آن بـازار کـار را هـم    گیرد صرفا به خاطر رضاي خداست؟ می این حرفه را درنظر

بیند. یعنی او با درنظر گـرفتن نیازهـاي جامعـه و تعـداد      می هم” خوب“بیند؟ که متاسفانه  می
او را بـه خـود جـذب     ،جامعه” نیاز“گود حتما  می اندك فارغ التحصیالن این رشته با خودش

 وارد ایـن رشـته   خواهد کرد اما سوال اینجاست که آیا متناسب با چشم انـداز کسـانی کـه   
 شوند، این جذب صورت گرفته است؟ می

درحالیکه خبرگزاري فارس به نقل از رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران (حسن موسـوي  
کشور فعـال هسـتند و   هزار مددکار اجتماعی در 8کند: در حال حاضر تنها  می چلک) عنوان

ـ  40باید با برنامه ریزي صحیح بتوانیم این آمار را به  هـا   دسـتگاه  زار مـددکار اجتمـاعی در  ه
ها هستیم. البته بایـد   هزار نیروي مددکار اجتماعی در سازمان 30برسانیم. شاهد کمبود بیش از 
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واقعا نیروي مددکار به جامعه برسانیم که در این راستا نیز کمبودهایی داریـم. نظیـر کمبـود    
شـده در فیلـدهاي تخصصـی و هـم      استادهاي خبره و باتجربه، کمبود منابع مورد نیاز به روز

 .تربیت کننداي  هچنین دانشگاه هایی که بتوانند نیروي حرف

هـاي   به راستی حقیقت نهفته در این ماجرا کجاست کـه جـاي خـالی مـددکاران در پسـت     
روز بـه روز متناسـب بـا نیـاز     ها  رفاهی روز به روز بیشتر احساس شده اما تعداد آن- سازمانی

  کنند؟ می را اشغالها  غیرمرتبط، جایگاه آنهاي  هی حتی افراد با رشتهافزوده نمی شود و گا
هاي استخدام کننده شناخت کافی از این رشته را ندارنـد و شـاهد    مشکل این است که دستگاه

هـاي   شناسی و دیگر رشته هاي مشاوره، روان هاي سازمانی مددکاران به وسیله رشته احراز پست
هـاي   گیرنـده در انتشـار آگهـی    هاي تصمیم رسد باید دستگاه می علوم انسانی هستیم که بنظر

  .استخدامی به این موضوع توجه کنند
  اما مسئولیت ارائه این توجه را چه کس یا کسانی برعهده دارند؟

مددکاران اجتماعی در ایران وجود دارد؟ یعنی آیـا از  هاي  آیا تقسیم وظایفی در حوزه فعالیت
داند که قرار است مـددکار   می ماعی با کارش مشخص است؟ اواول تکلیف یک مددکار اجت

یک کودك باشد؟ مددکار یک خانواده باشد؟ یا با یک معتاد کار کند؟ این وظایف را، این 
در حالیکـه در دنیـا امـروزه شـاهد      کالف سردرگم را آیا از ابتـدا بـراي او شـکافته ایـم؟    

انـدکی در  هاي  حیوانی هستیم، تفکیکانسانی و هاي  مختلف مددکاري در حوزههاي  گرایش
  .مددکاري اجتماعی در ایران وجود داشته و یا اینکه اصال وجود نداردهاي  گرایش

مددکار اجتماعی در ایـران  هاي  و در میان این مشکالت، هیچ مرجعی براي بازتاب فرسودگی
ی در حرفـه  وجود ندارد. در اینجا اشاره به مراجع قانونی نیست. بلکـه جـاي خـالی سرپرسـت    

 مددکاري اجتماعی آنگونه که درحال حاضـر در سـایر کشـورهاي جهـان بـه آن پرداختـه      
ومسائل خود را بـا آسـایش   ها  و سوالها  شود مدنظر است تا یک مددکار بتواند فرسودگی می

بیشتري مرتفع کند. آن هم در جایگاه کنونی و این سوال که آیا در ایران، مددکار اجتمـاعی  
  دهیم؟ می متناسب با حرفه قرارهاي  فارغ التحصیلی از دانشگاه، مورد ارزیابیرا بعد از 
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حمایتی؛ به جاي خالی مرجع حقوقی و جایگاه قانونی - و بعد از رسیدگی به مسئله مرجع علمی
رسیم که اگر یک مـددکار در یکـی از بازدیـدهایش مـورد      می مددکاران اجتماعی در ایران

قرار بگیرد، چه کسی مسئول این حادثه خواهد بود؟ آیـا بـه    خشونت و یا هر حادثه دیگري
اقدام نیز توسط مسئولین و مراجع ذي ربط تهیه هاي  میزان و تناسب فیلدهاي پرخطر، پروتکل

و تصویب شده است؟ البته یکی از اقدامات در این راستا ارائه طرح سازمان نظـام مـددکاري   
که طرح آن قـبال توسـط انجمـن مـددکاران      اجتماعی ایران در مجلس شوراي اسالمی است

 .به تصویب مجلس نرسید 1390اجتماعی ارائه شد و در سال 

مریکا رشته مددکاري اجتماعی با گرایش دامپزشکی تاسیس شد کـه بـه   آچندي پیش در 
هـاي   و این در حالیست که در ایران هنوز گـرایش  پردازد می تعامل انسان و حیوانات خانگی

به طور کامل تعریف و تدریس نمـی شـوند. کـه البتـه      ،مددکاري اجتماعیعمده ي انسانی 
ممکن است این ایراد وارد شود که این مقایسه، مقایسه درستی نباشـد. امـا کافیسـت درنظـر     

دارد و  مـی  متناسب با نیازهاي خاص خودش قدم براي  هداشته باشیم فارغ از جغرافیا، هر جامع
و مجزا، نیاز اي  هتخصصی به صورت حرفهاي  کردن حوزهو مشخص ها  در ایران نیز گرایش

 .یدآ می به حساباي  هعمد

توان گفت با توجه به عالقـه بسـیاري از مـددکاران اجتمـاعی در فیلـدهاي       می در نهایت
در تمـام  هـا   خود به این حرفه مقدس و کارگشـا و موردنیـاز و تمـام کـم کـاري     اي  هحرف

زي جز این است که یک مددکار اجتمـاعی مـدام در دلـش    آیا نهایتا چی یاد شده،هاي  زمینه
احساس تکلیف کند و در واقعیت به سختی بتواند به آن تکلیف عمل کند؟ و این امر آیا بـه  
خستگی و به اصطالح فرسودگی شغلی او دامن نخواهد زد؟ و این دامن زدن آیـا از تـوان او   

نـد و مـورد حمایـت جامعـه     براي کمک به جامعـه هـدفش (کـه بسـیاري از اقشـار نیازم     
 مستقیم و غیرمستقیم هستند) نخواهد کاست؟هاي  بصورت

  صابره صادقی
 مددکار اجتماعی



  باز نشر مقاله روز جهانی مددکاري اجتماعی سال گذشته
 

این روزها به یک مناسـبت  
مهم جهانی براي مددکاران 

. شـویم  می اجتماعی نزدیک
اسفند امسـال مصـادف    27

مـارس   18خواهد بـود بـا   
روز جهــــــــانی  ،2014

مددکاري اجتماعی که بـه  
رسم هر سـال، در سـومین   
 سه شنبه ماه مارس برگـزار 

شود. به لحاظ تـاریخی،   می
در فدراسیون مددکاري اجتماعی اروپـا بـا شـعار مـددکاري      1996این مناسبت ابتدا در سال 

روز، در دومـین سـه    اجتماعی و محرومیت اجتماعی آغاز شد. در سال بعد، توافق شد تا ایـن 
مختلـف  هـاي   شنبه نوامبر هر سال گرامی داشته شود. پس از آن هر ساله با محوریت مسـئله 

اجتماعی که مددکاران اجتماعی با آنها مواجه اند همچون: قاچاق انسان و خشونت، معلولیـت  
و حقوق بشر، حقوق کودك، مهاجرین و امثالهم، مددکاران اجتمـاعی سراسـر جهـان را بـه     

این تـاریخ بـه مـارچ تغییـر      2006کردند. از سال  می وجهی دوباره به مسئولیتهایشان دعوتت
به روز جهانی مددکاران اجتماعی تغییر یافت و اولین گرامـی داشـت    2007یافت و در سال 

برگزار شد. از آن سال به این سو، سومین سه شنبه مـارچ  ” ایجاد جهانی از تفاوتها” آن با شعار
از سـوي سـه مرجـع اصـلی     اي  هدکاران اجتماعی سراسر جهان با پیامهاي جداگانهر سال، مد

آمـوزش مـددکاري   شـوراي    ،مددکاري اجتماعی دنیا یعنی فدراسیون مـددکاران اجتمـاعی  
 روز مـددکاري اجتمـاعی را جشـن   اجتماعی و انجمن بین المللی مدارس مددکاري اجتماعی 
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یشتر با هدف معرفی حرفـه و ظرفیتهـاي آن اسـت    گیرند. البته وقایعی از این دست که ب می
پیش از این نیز سابقه داشته است. دستکم اینکه، مراجع سه گانه مذکور سالهاست که در مقام 
مشورتی سازمان ملل متحد قرار گرفته اند و هر ساله معموال در اوایل ماه آوریل، یک روز به 

صلی در این روز بـه افتخـار مـددکاران    شود و مراسم مف می مددکاران اجتماعی اختصاص داده
 .شود می اجتماعی برگزار

انجمنهاي مددکاري اجتماعی بسیاري از کشورها، همان روزجهانی را روز ملـی مـددکاري   
کنند؛ مهمترین مباحث نظري  می اجتماعی نیز اعالم کرده اند و سمپوزیومهاي متنوعی برگزار

و موانع و نقاط قـوت حـوزه رفـاه اجتمـاعی،     حرفه و نیز سیاستهاي کلی مددکاري اجتماعی 
 .گذارند می کیفیت زندگی و توانمندسازي اجتماعی را به بحث و تبادل نظر

این اتفاقی است که امسال نیز قرار است رخ دهد. در پوستري که براي ایـن روز در سـال   
قتصـادي  راه حلهاي مددکاري اجتماعی براي بحرانهاي اجتماعی و ا“جاري تدوین شده، شعار 

انتخاب شده و هدف از مداخالت مددکاران اجتماعی سراسر جهـان نیـز ارتقـاء برابـري و     ” 
عدالت، توانمندکردن افراد براي یک زندگی پایدار، جلب مشارکت همگـانی در راه اصـالح   

مراقبت کننده و احترام به تنوعات و مرتبط شـدن مـردم   هاي  امور جامعه، تسهیل ایجاد جامعه
 .تبرشمرده اس

تقریبا همه شعارهاي انتخابی براي این روز بر دو بال اصلی این حرفه یعنی عدالت و حقوق 
بشر تکیه داشته اند. شعار امسال با تأکید بر اینکه در حال حاضر بـه طـور متوسـط هـر روز     

روند انتخاب شـده   می نفر در سراسر جهان از فقر یا در اثر عوامل مرتبط با فقر از بین 25000
دعوت شده است تا به منظور کمک به تحقق آرمانهاي عـدالت  اي  هو از مددکاران حرفاست 

کـالن ملـی   هاي  ازجمله عدالت اقتصادي و اجتماعی در سیاستگذاريها  محورانه در همه حوزه
 همانطور که گري بیلـی رئـیس فدراسـیون در پیـامش گفـت مـا       .و بین المللی ورود کنند

اقتصادي و سیاسی نقش آفرینی موثر داشته باشیم. با توجـه بـه   ي ها توانیم و باید در صحنه می
بحرانهاي سیاسی و اقتصادي که در سالهاي گذشته میالدي بر کشورهاي مختلف جهان سـایه  
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افکنده از مددکاران خواسته شده تا تبعات غیرقابل تحمل این بحرانهـا را بـراي عمـوم مـردم     
سو بکشانند که براي ارتقاء رفاه اجتمـاعی بـراي    جهان روشن کنند و افکار عمومی را به این

مریکـا بـه عنـوان    آهمه مردم باید تالش کرد. آنگونه که انجمن ملی مـددکاران اجتمـاعی   
   }این حوزه بیان کرده {همه مردم مهم انداي  هبزرگترین انجمن ملی حرف

امسال به یکـی از   مددکاران اجتماعی ایران نیز اگرچه ارتباطات بین المللی اندکی دارند اما
بحرانهاي مهم مخصوص کشور ما پرداخته اند و به صورت نمادین، کمپینـی را بـراي جلـب    
توجه همه مردم به موضوع تلفات و تبعات حوادث رانندگی اختصـاص داده انـد. مـددکاري    

 مهم این حرفه است که به طـور ویـژه بـه امـر    هاي  اجتماعی بین المللی امروزه یکی از حیطه
پردازد امـا   می ن، قاچاق انسان، بحرانهاي جهانی، تروریسم و سایر موضوعات فرامرزيمهاجری

گرامیداشت روزهاي جهانی به معناي آن نیسـت کـه مسـائل اجتمـاعی مـان را در مسـائل       
بلکه نشان دادن وحدت بـین متخصصـین ایـن حرفـه، حـرف      . اجتماعی جهان خالصه کنیم

یی و همداستانی همه کسانی است که به افراد بـه  مشترك متخصصین علوم انسانی و همراستا
نگرند، فارغ از قومیت، ملیت، جنسیت یا هر مالك  می مثابه انسان با حرمت و ارج انسانی اش

 .جداکننده دیگر

ویمال نادکارنی رئیس هندي انجمن مدارس مددکاري اجتماعی در پیام امسال خـود ذکـر   
   :جه جدي به دو موضوع مهم داریمکرد ما براي تحقق شعار امسال نیاز به تو

اول تقویت حوزه آموزش مددکاران اجتماعی جهان و دوم توانمند کردن مردم سراسر دنیا 
با احترام به همه تفاوتهایشان. بحثهایی که این روزها در خصوص کیفیـت آمـوزش در ایـن    

توجـه کامـل    شود نشان از این دارد که مددکاران ایرانی، به این دو موضـوع  می حرفه مطرح
چه آموزش دانشـگاهی و چـه    ،دارند و دغدغه الزم براي بهبود محتوا و سرفصلهاي آموزشی

توانـد راه بـه    مـی  که قطعا با بحث و فحص مستمراي  هآموزشهاي ضمن خدمت دارند. دغدغ
بگشاید. امید است که این دغدغه بجا و واکنشـهاي منطقـی بـه    اي  هسرمنزلهاي امیدوار کنند

همه بخشهاي اجتماعی به وجود آید تا دخالت مددکاران اجتمـاعی و سـایر افـراد     چالشها در
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در جهـت  هـا   در حوزه رفاه و خدمات اجتماعی را در امور پهن دامنه و سیاستگذارياي  هحرف
 .تحقق عدالت اجتماعی و اقتصادي شاهد باشیم

 عباسعلی یزدانی

 مددکار اجتماعی



  ی: در مددکاري اجتماعیاحترام گذاشتن و قبول مقام انسان
 

 
  

بر اساس این اصل انسانها در هر زمان و هر مکان، سواد و رنگ، نژاد، ملیت و حتی کـیش و  
ـ    ول و احتـرام و  آئین و مرام و طرز تفکر اجتماعی و سیاسی به صرف انسان بـودن مـورد قب

شوند و مددکاران اجتماعی عاري از نظرگاههاي طبقاتی، مرزهاي جغرافیـایی   می پذیرش واقع
توان گفت که وجود انسان خود  می شوند و می مواجههها  و هر نوع زاویه دید خاصی با انسان

 .به خود و بطور مجرد معنی دار و موجب حرمت است

ارد که انسان بودن را یک حق مسـتمر و ال یتغییـر و   این اصل از مددکاراجتماعی انتظار د
زوال ناپذیر بداند و بنابراین اگر انسانی با مشکالت و دشواریهایی روبرو است، حتی اگر ایـن  

آید ولی از آنجـا کـه انسـانی ایـن      می مشکالت از دید عامه مردم مردود و زشت به حساب
کنـد کـه مـددکار     می د داراي مساله حکممعظالت نامطلوب و ناپسند را دارد مقام انسانی فر

اجتماعی طرز تلقی انسان دوستانه را داشته باشد و نباید فردي را که مرتکب جنایت هم شـده  
است و قانون او را به مرگ محکوم کرده است طرد نماید و همواره بر این پندار باشد کـه او  
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نیز سزاوار و شایسته بداند بـاز  انسانی است که اگر چه معدوم خواهد شد و حتی نابودي او را 
مرگ الزم است مقام او و احترام به مقام او حفظ شود. به ایـن ترتیـب    مگا هم انسانی که تا

 کند و یا به اشاعه مـواد مخـدر   می گمان میرود که مددکار اجتماعی فردي را که خودفروشی
ول نمی کند و حتی بـا  زند اگر چه هیچگاه عمل او را قب می پردازد و دست به دزدي و قتل می

برقراري رابطه علت و معلول در بروز مشکالت او را منزه نمی داند ولی تصورش بر این است 
نژندیها و کجرفتاریهائی شده است که اگر چه دزد یـا جـانی و    که انسانی مبتال به نابسامانیها،

او انسـانی اسـت    خاطی است ولی انسان است و این انسان بودن جایگاه و مقام خود را دارد و
که خواه ناخواه با انسانهاي دیگري مربوط و پیوسته میشود و نادیده گرفتن مقام انسانی او بـه  

و مقـررات و  هـا   میتـوان معیارهـا و ارزش  د و رسـان  می مقام انسانی دیگران آسیب و صدمه
سـتانه  کند از دیـدگاه انسـان دو   می هنجارهاي اجتماعی او را ناباب و منحرف ومنحط ارزیابی

گرفتار و درمانـده کـه کـار مجـازات او      ،مبتال ،مددکار اجتماعی باز هم انسانی است دردمند
جاي خود را دارد و انسان بودن او همچنان مطرح و در خورتعمـق اسـت و مزیـد بـر اینهـا      

 .انسانهاي دیگري که در خیط و خطاي او ممکن است نقشی نداشته باشند

 جوهرقلی

 مددکار اجتماعی



مختلف اجتماعی / مددکاران هاي  حضور مددکار در عرصه ضعف
  را نمی شناسند

 

  
 

گروه و جامعه است و این نشان دهنده وسعت ایـن حرفـه    ،مددکاري در سه حوزه کار بافرد
داراست و فی اي  هه این سه حوزه داراي ظرفیت باالیی براي کار حرفک میباشد اما از آن جایی

نفسه محدویتی براي خدمت به مردم ندارد بجز حفظ مواضع علمی و نتایج اجتمـاعی آن. امـا   
اینکه آیا ورود به این مباحث مهم که همانا کـل جامعـه را در برمیگیـرد، شـرایطش بـراي      

است. بخشی از فعالیتهاي مددکاري در ایـن سـه   مددکاران مهیا گردیده است، بحث دیگري 
ـ   اي  هحوزه به تفکر، ارایه روش و عملکرد خود مددکار برمیگردد که شاید بر معیارهـاي حرف

مطابق باشد و یا بنا به دالیلی در مرحله نقص باشد که میتواند مناقشـه برانگیـز باشـد کـه در     
اهم در این نوشتار کوتاه به آن بپردازم که میخواي  هجاي خود میتوان به آن پرداخت. اما مسئل

نبود تعریف مناسب براي ایفاي نقش مددکاري در جامعه است، جاي خـالی و نبـود قـوانین    
 الزم، ضروري و محکم براي ورود مددکاران به مداخالت اجتماعی در سـه حـوزه یـاد شـده    

ی ایجاد کرده اسـت  باشد و موانعی را براي حضور موثر مددکار در انواع مداخالت اجتماع می
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که میتوان به آن اشاره کرد ایـن اسـت مـددکارانی    اي  هکه همانا خالءهاي قانونی است نمون
میتوانند مداخله در بحران آنی داشته باشند که کارمند سازمان متبـوع باشـند یـا مجـوز ورود     

کند و  داشته باشند و هیچ مددکار مستقلی نمیتواند براي کمک به کاهش یا رفع بحران ورود
ـ     و اي  هحتی کارت مددکاري وي در این موقع فاقد ارزش است و اگر بنـا بـه سـوگند حرف

احساس مسولیت وارد ماجرا شود پیامدهاي آن را میبایست پاسـخگو باشـد و هـیچ مراجـع     
قانونی از وي و رسالت حرفه اش دفاع نمیکند بارها از زبان مددکاران شـنیده شـد کـه اگـر     

دست میـزنم در  اي  هداده میشد از بخشی از اتفاقها پیشگیري میشد. به مقایس اقتدار الزم به آنها
که با قاضی و همسرشان داشتم ایشان براحتی در فضاي غیـر کاریشـان هـم    اي  هجلسه مشاور

مسلح بودند که شاید قوانین مرتبط با این حرفه این مجوز را برایشان قایل شده اسـت و قصـد   
قصد من از این مقایسه این است که چـرا مـددکاران نبایـد بـا     م، پرداختن به این بخش راندار

کارت هویتی شغلی در هر زمان که تشخیص دادند در بحرانها وارد شوند و مداخله آنـان در  
امروز شاهد نزاعی بودم که پلـیس وارد   هر زمان و شرایطی مورد قبول مراجع قانونی باشد؟

قتی را براي مداخله انجام دادم و به نوعی به مصالحه ماجرا شد یک نزاع خیابانی بعد از آنکه و
انجامید و از خشونت بیشتر جلوگیري شد اما براي مامور انتظـامی حرفـه مـددکاري از هـیچ     
جایگاهی برخوردار نبود اگر چه احترام گذاشت و فرصت گفتگو رافراهم آورد اما این فقـط  

نشـان دادن کـارت شناسـایی، ورود    به خاطر نگرش وي بوده است در حالیکه میتوانست بـا  
مددکار ضرورت قانونی باشد. هرگز پاسخ مامور اداره آگاهی را فراموش نمیکنم کـه بـراي   

رفتم و خـودم را    مالقات جوانی که بدلیل رفتار ضد اجتماعی از دید قانون بازداشت شده بود،
گفتند کـه مـن فقـط    معرفی کردم و گفتم آیا شما با مددکاري آشنا هستید، ایشان در پاسخ 

اراذل و اوباش را میشناسم و مددکاري را نمیدانم چیست!! و صدها نمونـه دیگـر کـه نشـان     
اجتماعی است که میبایست به آن پرداخـت. و  هاي  دهنده ضعف حضور مددکاري در عرصه

 .اگر امروز این مهم نادیده گرفته شود و مسامحه کرد، فردا بسیار دیر خواهد بود

 آذر مریم پرمحمدي

 مددکار اجتماعی



  مددکاري اجتماعی توسط چه کسانی اشغال شده است؟هاي  پست
 

  
 

 ،هاي دولتـی کـه متـولی خـدمات رفـاهی     هاي  برنامه ریزان نیروي انسانی در غالب سازمان
صنفی و ستادي خـود و در  هاي  ند (منجمله سازمان بهزیستی) در ردهفرهنگی و اجتماعی هست

تخصصی را پـیش بینـی   هاي  طراحی مشاغل مورد نیاز بکارگیري مددکار اجتماعی در گروه
 ...نموده اند

سازمان بهزیستی که از پیشگامان موفق در امر خصوصی سازي و کمک بـه امـر نهادینـه    
هـا   که در تدوین آیین نامهاي  هطوالیی دارد به گون باشد در این خصوص ید می 44شدن اصل 

مختلف ارائه خدمات تخصصی به هاي  اجرایی خود در عرصههاي  و شیوه نامهها  و دستورالعمل
بـا نگـاهی بـه سـایر      .حد کفایت اضطرار بکارگیري مددکار اجتماعی را تاکید نموده است

ید، کمیتـه امـداد امـام (ره)، بیمارسـتانها،     و نهادها همچون تامین اجتماعی، بنیاد شهها  سازمان
نیز وضعیت به همین منوال است. بنابراین برنامـه ریـزان و خـط     …وها  بانک ،شرکت نفت

  : اما سوال اصلی اینجاست .مشی گذاران وظیفه اولیه خود را به شکل نسبی انجام داده اند
شـده اسـت و آیـا همـه      توسط فارغ التحصیالن این رشته اشـغال ها  چه تعداد از این پست
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بکارگیري مددکاري اجتمـاعی  ها  راکز غیردولتی که الزمه فعالیت و همکاریشان با سازمانم
   به این مهم پرداخته اند؟ ،است

رسد در این زمینه بررسی علمی و دقیقی صورت نگرفته و یا منابع موثقی که در  می به نظر
امده است. براي رسیدن به پاسخ مناسب و دسترس عموم قرارگیرد به چشم نگارنده این متن نی

 پاسخ به این سواالت حیاتی است و ابهامات بسـیاري را برطـرف   ،اخذ راهکارهاي پیشنهادي
  : سازد می
  تخصصی مددکاري اجتماعی در سازمانهاي دولتی بالتصدي است؟هاي  چنددرصد از پست 

مددکاري اجتماعی و خـدمات اجتمـاعی   توسط فارغ التحصیالن رشته  ،اشغال شدههاي  چه میزان از پست
  احراز شده است؟

  چه تعداد از مراکز غیردولتی ملزم به بکارگیري مددکاري اجتماعی هستند؟
هـاي   چه تعداد از مددکارانی که در مراکز غیردولتی این عنوان را کسب نموده اند فارغ التحصـیل رشـته  

  مددکاري و خدمات هستند؟
علـوم  هـاي   ن پست در سازمانهاي دولتی و غیردولتـی رشـته  چرا در اعالم شرایط احراز ای

شـمارند؟ آیـا فـارغ     مـی  رفتاري همچون روانشناس و علوم تربیتی و پژوهشگري را مجاز بر
وزین و ارزشـمند در دروس دانشـگاهی خـود، اصـول و روشـها و      هاي  التحصیالن این رشته

پس چهار سال اشتغال به تحصـیل  فرایند مددکاري اجتماعی را  که دانشجویان همین رشته در 
طـوالنی مـدت کـارورزي بـه مهـارت ورزي      هـاي   و فراگیري مبانی نظري و عملی و دوره

  پرداخته اند، فراگرفته اند؟
 .بد نیست نگاهی گذرا به پیشینه دانشگاههاي متولی تربیت مددکاري اجتمـاعی بیانـدازیم  

تا به تبعیـت از مدرسـه عـالی خـدمات     بعد از انقالب اسالمی تنها دانشگاه عالمه تالش نمود 
اجتماعی به تربیت کارشناسان علوم اجتماعی با گرایش خدمات اجتماعی بپـردازد و پـس از   
آن دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی و کمی بعد دانشگاه آزاد با گسترش نسـبی در سـطح   

ضـر هـم   کشور سهم بزرگی در تربیت فارغ التحصیالن ایـن رشـته برداشـت و در حـال حا    



 67  � اي مددکاران اجتماعی ایران هاي منتشر شده در کارزار رسانه مقاالت و یادداشتمجموعه 
 

و خوارزمی در سطح وسیعی بـه پـذیرش دانشـجو در    ها  دانشگاههاي پیام نور،علمی کاربردي
  .پردازد می مقاطع کاردانی و کارشناسی

مددکاري اجتماعی در حـال  هاي  سالیان سال است انجمن صنفی و علمی و کانون کلینیک
ین دانشگاهها و میـزان جـذب   فعالیت هستند. اما آیا آمار دقیقی از تعداد فارغ التحصیالن از ا

  آنان در سازمانها و نهادهاي دولتی وجود دارد؟
مـددکاري  هـاي   از منظري دیگر باید به این پرسش پرداخت که چرا علیرغم تصدي پست

اجتماعی توسط افراد مختلف و حفظ ظاهر در اغلب مراکز غیردولتی مبنی بر برخـورداري از  
بزرگـی  هـاي   رفاهی و اجتماعی و خدماتی با چالشهاي  در تحقق برنامهها  سازمان ،مددکار !

اجتماعی این چنین بی محابا با ایجاد شـکافی کـه هـر لحظـه     هاي  مواجه هستند و چرا آسیب
 و جامعه را هدف گرفته است؟ها  شود کانون خانواده می بزرگتر و بزرگتر

ـ   هاي  آیا مدیران و سرپرستان بخش یـک  هـاي   تدولتی و غیردولتی بـا وظـایف و فعالی
  مددکار اجتماعی آشنا هستند؟

آیا مددکار اجتماعی صرفا یک آمار گیر است؟ یک تنظیم کننده فرم مالی؟ یک منشـی  
 است؟ نگهبان است؟

انتظار مدیران از مددکاران اجتماعی چیست؟ چرا در معرفی مـددجو بـه مـددکار قبـل از     
ي مددکار تعیین تکلیف شـده کـه   برا ،مددکار با مراجعه کننده اشاي  هبرقراري ارتباط حرف

انجام شود. آیا اگر قرار بـر ایـن باشـد کـه مـددکار      اي  هچه کمکی و به چه شیو ،چه میزان
فرایند هدفمند مددکاري را کـه از مشـاهده و مصـاحبه و تشـخیص تـا       ،اجتماعی تعلیم دیده

ا کنار بگـذارد  نماید ر می پیگیري برنامه کمکی از مهارت و فنون مختص به این حرفه استفاده
و بنا به دستور و تشخیص رئیس و سرپرست خود پرونده اشتغال درست کند، کمک موردي 

 به نیازي چه دیگر اصال …و تغییر کاربري بدهد تعطیل کند، گروه همیار راه بیاندازد، بدهد،
 تـا  اسـت  قـادر  نیز رانده جا همه از کارمند و دفتري امور متصدي و منشی .اجتماعی مددکار

 .تی معمول را پر کند و ادعاي گزافی نیز نداشته باشدلیس چک و اطالعاتیهاي  رمف
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 ،تا چه اندازه در تربیت مـددکار اجتمـاعی خـالق    .یک نگاهی هم به درون خود بیاندازیم
اغلـب  .اخیر بیانـدازیم هاي  نگاهی به کارورزي .پویا و فعال موفق بوده ایم خوشفکر،عالقمند،

هنماي کارورز مـددکار اجتمـاعی، در برخـی از دانشـگاهها بـدون      بدون را بدون سرپرست،
توانایی و عالقـه چیـزي    دانشجویانی که از نظر انرژي، .مدرس فارغ التحصیل رشته مددکاري

کم ندارند وبه واسطه جوان بودن خیلی سریع ترو بـه روزتـر قـدرت تطبیـق بـا      ها  از قدیمی
  .راونی دارندفهاي  موقعیت کنونی را بدست آورده و قابلیت

دولت چنانچه دغدغه کنترل و تحدیـد آسـیبهاي اجتمـاعی را دارد و چنانچـه      ،در نهایت
صداي کر کننده زنگ خطر به گوش متولیان و دست انـدرکاران مـدیریت ناپیـداي حـوزه     
اجتماعی رسیده است وخواهان بکـارگیري نیـروي متخصـص در جایگـاه اصـلی و حقیقـی       

 .ان اجتماعی مطالبه نمایدخودشان است از صنوف مددکار

انجمن مددکاران اجتماعی ایران و کـانون مراکـز مـددکاري اجتمـاعی و انجمـن علمـی       
مددکاري اجتماعی داعیه دفاع از جایگاه و نقش مددکاري و مددکاران اجتماعی را دارند. این 

از توانند تحت نظر نهادهاي نظارتی کشور در بررسی علمی و دقیق اثـرات ناشـی    می صنوف
را آسـیب شناسـی   هـا   عدم بکارگیري مددکاران اجتماعی در نهادهاي دولتی و مدنی و سمن

کنند و راهکارهاي عملی براي برون رفت از بحرانی را ارائه نماینـد کـه بـه گفتـه زعمـاي      
مددکاري اجتماعی خطر نفوذ آسیبهاي اجتماعی در جامعـه خیلـی وقـت اسـت کـه ارکـان       

ه و روز به روز کنترل آن پیچیده تر و دشوارتر و دور از دسـترس  خانواده را به لرزه درآورد
 ،باسواد و کم سواد، زن و مـرد  ،فقیرو غنی ،خواهد بود و اثرات زیانبار آن دامان آحاد جامعه

  .کودك و نوجوان را خواهد گرفت
حساس شد و از پتانسـیل سـینرژي    ،براي برون رفت از بزنگاه باید با چشم واقع بینانه دید

 .خش مددکاران اجتماعی استفاده نمودب

  کبري راد
 رشت –گیالن  1393دي  -  مددکار اجتماعی



  نامه سرگشاده یک مددکار اجتماعی به وزیر علوم
 

  
 

 وفناوري تحقیقات ،علوم محترم وزیر   ،جناب آقاي دکتر فرهادي

 سالم علیکم

حرفه مددکاري اجتماعی در این دیار متولد شد. در این سالها این علم و حرفـه   ،نیم قرن پیش
گروهها و جامعـه قـرار گرفـت و تـالش کـرد تـا بـا         ،با فراز و نشیبهایی در خدمت افراد

 شـک  بـی  .باشـد  داشـته  انسـانی  رنجهـاي  کاهش در نقشی   ،توانمندسازي افراد آسیب دیده
همپاي آن و شاید جلوتر از  ،یام علیرغم رشد جامعها گذر در که دانید می بنده از بهتر جنابعالی

آن با آسیبهاي فردي و اجتماعی نو ظهوري روبـرو بـوده ایـم کـه مـددکاران اجتمـاعی از       
 فعـال  یاورانـه هاي  حرفه سایر عرصه این در. وهستند بوده آسیبها   پیشگامان رویارویی با این

اعی بعنوان پیشقراوالن مبارزه با دردهـا  اجتم مددکاران اما .زدند تالش به دست هم کشور در
در کـار بـا    ،نه فقط با پشت میز نشینی که در میدان تحقیـق و پـژوهش   ،و آسیبها ي جامعه

 ،زنـان و کودکـان آسـیب دیـده     ،اعتیاد ،قربانیان فقر و روسپیگري ،کودکان کار و خیابان
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دانیان و ساکنین سکونتگاههاي غیر زن خانواده ،خانواده   زنان سرپرست ،لعالجبیماران صعب ا
   .. به ایفاي نقش پرداختند..و نشین فقیر محالت و   رسمی

تخصص و تجربـه کـامال    ،بایست به تحصیالت می در چنین وادي سهمناکی که بازیگران
چند صـباحی اسـت    ،شندبراي رویارویی بمنظور پیشگیري و درمان مجهز و مسلط بااي  هحرف

پذیرش دانشجویان مددکاري اجتماعی در دانشگاههاي جـامع   :  که شاهد اتفاق عجیبی هستیم
علمی کاربردي بدون آزمون و بدون مصاحبه !!! این به چه معناست ؟ آیا همه داوطلبان الزاما 

بـه  صالحیت ورود به این عرصه چالش برانگیز را دارند؟ یـا عرصـه چـالش برانگیـز نیـاز      
و متخصص ندارد؟! چه استداللی در پشت ایـن سـهل انگـاري خطرنـاکی     اي  هبازیگران حرف

دهـد کـه محصـول چنـین غفلـت و سـهل        می نهفته است ؟! کمی دقت و کمی تعمق نشان
 !انگاري جز شدت گرفتن آسیبها و بیماریهاي اجتماعی و رنج دوران چیز دیگر نخواهد بود

اگر مهندسی صالحیت آنـرا نداشـته    .دس اجتماعی استآقاي وزیر! مددکار اجتماعی مهن
بالخیز خواهد شد. مددکار اجتماعی درمانگر اسـت  اي  هباشد معمار بنایی خواهد بود که ویران

و اگر درمانگر توان درمان را نداشته باشد خود خالق بیماري خواهد شـد. مـددکار اجتمـاعی    
این عرصـه را نداشـته باشـد جامعـه     یک آموزشگر و راهبر است و وقتی صالحیت ورود به 

 !!!نیازمند را به جهالت و تاریکی خواهد کشاند

اجازه ندهید در مجموعه موثر و کاربردي شما چنین اجحافی بر جامعـه و دردمنـدان ایـن    
بی شک دود این آتش در آینده نزدیک چشمها را خواهد سوزاند. اما اجازه بدهید  .دیار برود

 .ه گزاف به درمان نپردازیم و جامعه را گرفتار این غفلت نسازیمپیشگیري شود تا به هزین

بعنوان عضوي کوچک از جامعه بزرگ مـددکاري اجتمـاعی تقاضـا دارم ترتیبـی اتخـاذ      
  گیرد. فرمایید تا پذیرش دانشجو در این حرفه بر مبناي گزینش علمی و شخصیتی صورت

  احمدعلی جبارزاده
  مددکار اجتماعی 

 93زمستان  



	دکاري اجتماعی؛ آرزوي کودکی شغل بزرگسالیمد
  

 
سال است که در شـهر سـاحلی    12در کسوت یک مددکار اجتماعی، ” جواد طلسچی یکتا  ”

کنـد:   مـی  همشهري اظهارانزلی مشغول به فعالیت است. این کارشناس در گفتگو با خبرنگار 
و هـا   علمی و تخصصی است در راستاي توانمندسازي افراد، گروهاي  همددکاري اجتماعی حرف

 .کند می جوامع فعالیت

در دادگستري انزلی در ارتباط بـا پـروژه کـاهش     90تا  86گوید: از سال  می وي در ادامه
انـس اجتمـاعی انزلـی را بـر     کردم. مدتی هم مدیریت اورژ می طالق، مشاوره مددکاري ارائه

واگـذار شـده از سـوي بهزیسـتی بـه کلینـیکم بـا        هاي  عهده داشتم و همچنین روي پرونده
کـنم. طلسـچی    می موضوعاتی چون زنان سرپرست خانوار و فرزندان امدادبگیر بهزیستی کار

شود: همه مراکز مددکاري اجتماعی با مجـوز سـازمان بهزیسـتی و زیـر نظـر آن       می یادآور
 .کنند می الیتفع
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 نگرش یک مددکار

گوید: دایی من کارشناس مددکاري اجتمـاعی و   می وي در باره چگونگی عالقه به این حرفه
سال به ایـران بازگشـت، نـوع     30فارغ التحصیل این رشته از آلمان بود. زمانی که او پس از 

ولم براي ورود بـه  نگاهش به مسائل اجتماعی و خانوادگی مرا شیفته این حرفه کرد. انتخاب ا
دانشگاه همین رشته بود. حس همکاري و کمک به دیگران از نوجوانی در من وجود داشـت  
اما زمانی که وارد این حرفه شدم با نگاهی علمی به این موضوع نگاه کردم. پیشـنهادم بـراي   

ن داوطلبان ورود به رشته مددکاري اجتماعی این است که ابتدا اطالعات کـافی را در مـورد آ  
 .کسب کنند و اگر عالقمندند، قدم در این راه بگذارند

بعضی ممکن است گمان کنند، احساساتی هستند و تحمل دیدن درد و رنج دیگران و توان 
گیرد و  می تصمیم گیري درست در این مسیر را ندارند اما باید بگویم روحیات به مرور شکل

 ه اصول کـار، ایـن مسـأله برطـرف    با افزایش دانش و کسب اطالعات تخصصی و پایبندي ب
کند: البته به نظـرم الزم اسـت    می شود. این کارشناس مددکاري اجتماعی در ادامه تصریح می

انجام شـود  اي  هپیش از ورود به این رشته همانند بسیاري از کشورهاي دنیا با داوطلبان مصاحب
 .تا نوع تفکرات اجتماعی آنها سنجیده شود

 دیگراناحساس خوشایند کمک به 

گویـد:   مـی  سرشار از خاطرات گونان است. طلسـچی اي  هبی تردید مددکاري اجتماعی، حرف
سـال فعالیـت در    3ما مشاوره در خصوص مصرف شیشه است. پـس از  هاي  یکی از تخصص

این عرصه آنهایی که موفق به ترك مصرف شیشه شده اند هر چند وقت یـک بـار بـا مـن     
کنند و این یکـی از شـیرین تـرین خـاطرات      می ن با خبرمگیرند و از پاك ماندشا می تماس

مددکاران اجتمـاعی،  هاي  شود: یکی از مهم ترین دغدغه می من است. طلسچی یادآوراي  هحرف
درصد موفقیت در ترك اعتیاد، وابسـته بـه    95بالي خانمانسوز اعتیاد است. با توجه به اینکه 

تـرك اعتیـاد کمتـرین اثـري از مـددکاران       درمان اجتماعی آن است اما متأسفانه در مراکز
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اجتماعی نیست. باید توجه داشته باشیم که اگر به درمان اجتماعی بهبودیافتگان بی اعتنا باشیم 
البتـه ضـرورت    .و تنها به دارو درمانی اکتفا کنیم، احتمال بازگشت آنها به اعتیـاد باالسـت  

ك اعتیـاد در قـوانین ایـن مراکـز     ترهاي  استفاده از تخصص مددکاران اجتماعی در کلینیک
ترك اعتیاد، عموماً مشاهده هاي  لحاظ شده است اما استفاده از مددکاران اجتماعی در کلینیک

 گوید: بسیاري از افرادي کـه بـه مـا مراجعـه     می نمی شود. طلسچی درباره مراجعان به مرکز
 تصادي بـه کلینیـک  کنند نسبت به خدمات ما شناخت ندارند. معموال به سبب مشکالت اق می
افزاید:  می کند. وي می کنند این مرکز در راستاي موسسات خیریه فعالیت می آیند و گمان می

هـا   اجتماعی و همچنین رسـانه  مددکاران انجمن بهزیستی،   و نهادهایی چونها  ادارات، سازمان
تواند  می شناختتوانند در شناساندن این حرفه به مردم نقش موثري داشته باشند. مسلما این  می

 .اندازد تأثیرگذار باشد می نوپدید اجتماعی که کیان خانواده و جوامع را به خطرهاي  بر آسیب

 ترجمه و طراحی پوستر

پوستر روز جهانی مددکاري اجتماعی از سوي جواد طلسچی ترجمه شـد و روي وب سـایت   
گویـد: اواخـر    می بارهفدراسیون جهانی مددکاران اجتماعی قرار گرفته است. طلسچی در این 

عضـو در  هاي  ، فدراسیون جهانی مددکاران اجتماعی طی فراخوانی از سازمان2014ماه دسامبر 
سراسر جهان خواست تا پوستر طراحی شده براي روز جهانی مددکاري اجتماعی را بـه زبـان   

 .کشور خود ترجمه کنند

ه روي بنرهاي پوسـتر قـرار   کند: من تحت تأثیر شعارهاي نوشته شد می وي در ادامه اظهار
گرفتم که کامال در مسیر فکري ما قرار داشت؛ بنابراین براي ترجمه اعالم آمـادگی کـردم.   
ترجمه و طراحی آنرا انجام دادم که پس از تأیید و اصالح از سوي بخش بین الملل انجمن بـه  

ن جـاي  صورت رسمی به فدراسیون ارسال شد و به عنوان دهمین زبـان در سـایت فدراسـیو   
 .گرفت

همکارانش و انجمن مددکاران اجتمـاعی بـه   هاي  این مددکار اهل انزلی در پایان از تالش
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گویـد: اگـر    مـی  کنـد و  مـی  منظور تبیین جایگاه حرفه مددکاري اجتماعی در جامعه تقدیر
جایگاه مددکاري اجتماعی در جامعه شناسانده شود، دیگـر شـاهد حضـور فـارغ التحصـیالن      

نخواهیم بود و مددکاري اجتماعی توسـط  ها  ر به جاي آنها در ادارات و سازماندیگهاي  رشته
و کشـورها  هـا   در همه فرهنـگ ها  شود. کمک کردن به انسان می مددکاران اجتماعی محقق

روحـی،  هاي  کاري پسندیده است؛ اما با توجه به مشکالت زندگی فعلی و معضالت و بیماري
می تواند این کار را انجام دهد. حتی کمک کـردن بـه   هر فردي بدون داشتن تخصص الزم ن

 .هم به علم نیاز دارد و این کار از عهده هر کسی بر نمی آیدها  انسان

  روزنامه همشهري



	جایگاه مددکاران اجتماعی در افزایش سرمایه اجتماعی
  

 
  

بحـث سـرمایه    .شود می فعالیتهاي مددکاران اجتماعی موجب ارتقاء امنیت اجتماعی در جامعه
اي توسـط هنـیفن از دانشـگاه ویرجینیـاي      در مقاله 1919اجتماعی براي اولین مرتبه در سال 

غربی مطرح شد. سرمایهء اجتماعی مجموعه معینی از ارزشها و هنجارهاي غیررسمی است کـه  
گروهی که همکاري در میانشان مجاز اسـت در آن سـهیم هسـتند در واقـع سـرمایه       اعضاء

هر روزه بین افراد جامعه بـه  هاي  اجتماعی ماده خام جامعه مدنی محسوب میشود که از تعامل
آید این سرمایه به تنهایی در فرد یا ساختار جامعـه نهفتـه نیسـت بلکـه در فضـاي       می وجود
  .اعی بین افراد وجود داردو ارتباطات اجتمها  تعامل

تواننـد حـس    مـی  اجتماعی اي کههاي  سرمایه اجتماعی عبارت است از ارتباطات و شبکه
 .همکاري و اطمینان را در میان افراد یک جامعه پدید آورند

سرمایه اجتماعی منابع موجود در تعامالت اجتماعی و نظام هدفمنـد همکـاري و همیـاري    
روابط معقوالنه، حس اعتماد و مشـارکت  هاي  اعث ایجاد شبکهمیان اعضاي جامعه است که ب
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گردد و در نهایت جامعه را در دسترسی بـه هـدف مشـترك، حفـظ      می بین افراد یک جامعه
 .کند می جامعه و همبستگی در آن کمک

از تعاریف سرمایه اجتماعی معلوم میشود که ایـن مفهـوم دربردارنـده مفـاهیمی همچـون      
وابط متقابل بین اعضاي یک گروههاست به نحوي که گروه را به سمت اعتماد، همکاري و ر

 و معیار رایـج در جامعـه مثبـت تلقـی شـود هـدایت      ها  دستیابی به هدفی که بر مبناي ارزش
 .کند می

اعتماد اجتماعی، انسجام اجتماعی و مشارکت اجتماعی در واقـع سـه مولفـه مهـم سـرمایه      
 ي و همیاري و مشارکت میـان اعضـاي جامعـه   اجتماعی است که موجب ایجاد حس همکار

شود؛ اعتماد مردم به یکدیگر، مردم به حکومت و نهادهاي اصلی جامعه، اعتمـاد نهادهـاي    می
 مذکور به یکدیگر و اعتماد حکومت و این نهادها به مردم، از وجوه مختلف اعتماد اجتمـاعی 

هـاي   ف و عـدالت ارزش باشند از سوي دیگر درستکاري، صداقت، وفاي بـه عهـد، انصـا    می
اعتمادآفرین هستند، آزادي فعالیت مدنی و بسـته نبـودن راه و تشـکیل نهادهـاي مسـتقل از      

 .قدرت و حجیم نبودن دولت نیز از مصادیق مشارکت عمومی است

سرمایه اجتماعی یکی از فاکتورهایی است که نقش بسیار مهمی در امنیت اجتمـاعی یـک   
یه، نقشی بسیار مهمتر از سرمایه ي فیزیکی و انسانی در جوامـع  جامعه دارد و امروزه این سرما

اثربخشـی خـود را از دسـت    هـا   کند و در غیاب سرمایه ي اجتماعی، سایر سـرمایه  می ایجاد
میدهند. لذا بدون سرمایه ي اجتماعی، پیمودن راههاي توسعه و تکامل فرهنگـی، اقتصـادي و   

  .شود می امنیتی هموار و دشوار
راي پیشرفت جامعه، توسعه همه جانبه، ایجاد روابـط گـرم، گسـترش انسـجام     شرط الزم ب

است که متاسـفانه  ) فرد ـ جامعه ـ دولت   ( اجتماعی، بسط مشارکت اجتماعی و اعتماد متقابل
شود. این در حالی است  می در کشورهاي جهان سومی مانند ایران، کمتر به این موضوع توجه

ماعی در هر جامعه و کشوري به حتم جامعه را با مشکالت که کاهش بیش از حد سرمایه اجت
  .سازد که نهایت آن، فروپاشی اجتماعی است می فرهنگی و سیاسی و اجتماعی روبرو
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برخی از جامعه شناسان معتقدند که در ایران نیازمند سرمایه اجتماعی برون گروهی هسـتیم  
و آشنایان بیشـتر از  ها  د در درون خانوادهتا روابط بین افراد تقویت شود زیرا میزان اعتماد افرا

میزان اعتماد آنها به نهادها و ارگانهاي دولتی است. به عقیده آنها سرمایه اجتمـاعی در ایـران   
  .سازد می در قالب هیاتهاي خود جوش مذهبی خود را نمایان

 تشکیل هیأتهاي عزاداري و کمک به زلزله زدگان و آسیب دیدگان و غیره از جمله ایـن 
موارد است. در شرایطی غیر از مواقع اضطراري یا خاص سرمایه اجتماعی در جامعه کمرنـگ  
شده و در بسیاري از موارد دیده نمی شود. در ایران شکل مدنی سرمایه اجتماعی بـه صـورتی   

  .خورد می کمرنگ به چشم
چهـار   رواج قانون شکنی، باال رفتن میزان تعهدات محضري و کنترل افراد، نرده کشی بین

راهها، حضورپلیس در اکثر میادین و خیابانها، پایین آمدن میزان مشارکت رسـمی سیاسـی و   
اجتماعی شهروندان اعم از حضور در انتخابات مجلس و شوراها تا رعایت حقوق شـهروندي و  

  .بسیاري از موارد دیگر از جمله موارد نزول اعتماد و مشارکت درجامعه است
ش ها، هنجارهاي اجتماعی و تعهدات متقابل میان افـراد اسـتحکام   ارزاي  ههر قدر در جامع

 در. یافـت  خواهـد  کاهش.. …یابد، انحرافات اجتماعی مثل طالق، اعتیاد، جرم، خودکشی و 
جامعه دچار ضعف، بی نظمـی و در نهایـت    ماعی،اجت ي سرمایه فروپاشی با و اینصورت غیر

  .اعی آن به خطر خواهد افتادآنومی در سطح گسترده خواهد شد و امنیت اجتم
تواننـد در تولیـد و    می در این میان این سوال مطرح میشود که چه اشخاص و سازمان هایی

تقویت این سرمایه در کشور نقش داشته باشند؟ بدون شک پاسخ بـه ایـن سـوال از دیـدگاه     
مـاعی  صاحبنظران متفاوت خواهد بود، اما چیزي که مسلم است همگی به نقش مددکاران اجت

قائلند. به طـوري کـه   اي  هو جایگاه رشته ي مددکاري اهمیت ویژاي  هبه عنوان اشخاص حرف
و سـاختارهاي مختلـف جامعـه    هـا   توانند در الیه می این اشخاص به عنوان مصلحان اجتماعی

ایفاي نقش نمایند. فلسفه ي پیدایش و شکل گیري مددکاري اجتماعی از یک طرف مبـارزه  
ابرابري و تبعیض در سطح جامعه و از طرف دیگر فراهم کردن بستر مشارکت با بی عدالتی، ن
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مختلـف، پاسـداري از   هـاي   براي همه افراد جامعه به خصوص اقشار پایین جامعـه در زمینـه  
مختلـف  هـاي   و هنجارهاي اجتماعی و همچنین ایجاد اعتماد اجتماعی دربـین گـروه  ها  ارزش

ـ    - ددکاران اجتمـاعی جامعه است و با توجه به سطوح کاري م در اي  هفـردي، گروهـی، جامع
  قادرسازي و توانمند سازي افراد و اقشار مستضعف و آسیب دیده

نقـش   ،و...)جامعه ( دختران فراري، کودکان خیابانی، زنان ویژه و خشونت دیده، معتادین 
 –مددکاران اجتماعی در تولید و تقویت سرمایه ي اجتمـاعی و در نتیجـه امنیـت اجتمـاعی     

 بـه  توجـه  لـذا . باشد دیگريهاي  حرفه وها  رشته سایر از بیش – ذهنی امنیت و عینی امنیت
 بـه ) مشـترك هـاي   ارزش و اجتمـاعی  اعتمـاد  اجتماعی، مشارکت(اجتماعی ي سرمایه حفظ

رهاي تاثیر گذار در امنیت اجتماعی و همچنین بـه کـارگیري اشـخاص و    متغی از یکی عنوان
دکاران اجتماعی، مشاوران، روانشناسان و جامعه شناسـان در کـاهش   همچون مداي  هافراد حرف

آسیب اجتماعی که نتیجه ي آن افزایش ضریب امنیت اجتمـاعی اسـت بـه عنـوان راه حـل      
گردد. سرمایه اجتماعی در خـانواده باعـث فـراهم آوردن شـبکه حمایـت بـراي        می پیشنهاد

توانـد   مـی  آید. این حمایـت  می کمک شود که در مواقع فقر و بیکاري به می اعضاي خانواده
انجامـد   مـی  مصرف مواد مخدر و خشونت خانگی را که به رفتارهاي خشونت بار در جامعـه 

 .کاهش دهد

سرمایه ي اجتمـاعی اسـت) اثـر تعیـین     هاي  روابط اجتماعی توأم با اعتماد (که از موءلفه
ترین تامین کننده شادمانی افراد کننده بر شادمانی دارند و در این میان خانواده به عنوان عمده 

  .شود می محسوب
هر اندازه افراد در ساختار اجتماعی موجود داراي سرمایه اجتماعی باالتري باشـند، سـالمت   

 .روانی افراد در وضعیت بهتري قرار خواهد گرفت

 مریم عباسی

 مدیر کلینیک مددکاري اجتماعی پندار

 93هاسفندما - استان تهران - شهرستان رباط کریم



	”به عمل کار برآید به سخندانی نیست“
  

 
  

سال از تاسیس مدرسه عالی مددکاري اجتماعی و ورود حرفه مـددکاري اجتمـاعی    56حدود 
  گذرد. می به عنوان یک رشته تخصصی در ایران

کمتر شناخته شده در بـین  اي  هساله خود همچنان حرفیرغم سابقه پنجاه و شش این حرفه عل
گذشته و به واسطه فعـال  هاي  باشد. البته در سال می عامه مردم و حتی قشر تحصیلکرده جامعه

هـاي   و پسـت هـا   مختلف از جمله گـرفتن نقـش  هاي  تر شدن مددکاران اجتماعی در عرصه
جمعـی ماننـد:   هـاي   مختلف و استفاده از تریبون رسانههاي  کلیدي و تعیین کننده در سازمان
 مجازي، دنیاي در افراد این بیشتر شدن تر فعال همچنین و …تلویزیون، روزنامه ها، جراید و 

  است. شده تري شده شناخته حرفه به تبدیل
عالوه بر این، اکثر قریب به اتفاق مـددکاران اجتمـاعی، در راسـتاي شناسـاندن خـدمات      

این حرفه و رساندن جایگاه آن به نقطه مطلوب و مورد نظـر، اقـدام بـه توضـیح و      تخصصی
نمایند. هرچنـد کـه ایـن روش در شناسـانده      می تفسیر خدمات آن با استفاده از ابزار مختلف
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شدن این حرفه کمک شایانی نموده و در آینده نیز مثمر ثمر خواهد بود اما باز هم تمامی این 
مختلف، روزانه درگیـر  هاي  ست که مددکاران اجتماعی شاغل در سازمانموارد، باعث نشده ا

مددکار اجتماعی کارش چیه؟ شما درس خوندین؟ مـددکارا  “پاسخگویی به سواالتی از قبیل: 
که از جانـب  ” دن؟ می کجاها کار میکنن؟ مددکارا همونایی هستند که تو بیمارستان تخفیف

  .شود، نباشند می مردم عادي و حتی افراد متخصص مطرح
به طور قطع عالوه بر کمتر شناخته بودن ایـن حرفـه و خـدمات آن، حضـور افـراد غیـر       

مددکاري اجتماعی نیز بر ایـن ناآگـاهی و برداشـت غلـط افـراد از      هاي  متخصص در پست
فعالیت مددکاران اجتماعی، افزوده است. دامنه این اتفاق ( استفاده از افراد غیـر متخصـص در   

دکاري اجتماعی ) به قدري گسترده است که آقاي دکتر اقلیمـا رئـیس انجمـن    مدهاي  پست
هـاي   علمی مددکاري اجتماعی نیز چندي قبل اعالم کردنـد بیشـتر افـراد شـاغل در پسـت     

مددکاري اجتماعی، مددکار اجتماعی نیستند و همین امر عالوه بر ایجاد مشکل براي ورود بـه  
نارضایتی آنان را از برداشت نادرسـت افـراد از ایـن     بازار کار مددکاران اجتماعی متخصص،

  .رشته دانشگاهی در پی داشته است
رسد در پی آگاهی نسبی به وجـود آمـده در طـی     می با توجه به مطالب گفته شده، به نظر

چند سال گذشته، حال نوبت به آن رسیده است که در کنار ایـن نـوع تبلیغـات، از خـدمات     
دکاران اجتماعی، نیز براي شناساندن خدمات این حرفه به افراد و تخصصی ارائه شده توسط مد

   .مختلف استفاده نماییمهاي  گروه
شـود بـه مراتـب فراتـر از      می تاثیرات این نوع تبلیغات که تبلیغات تخصص محور نامیده

آنـان بـه صـورت    هاي  برشمردن خدمات ارائه شده از سوي متخصصان این حرفه و توانمندي
شد. البته ناگفته نماند که تاثیرات منفی عملکرد ضعیف مددکاران اجتمـاعی نیـز   با می کالمی

توان به ارائه خدمات  می تاثیرات به مراتب فراتري خواهد داشت. از مصادیق این نوع تبلیغات
مختلفی که متخصصان این رشته شاغل به فعالیـت  هاي  تخصصی مددکاري اجتماعی در بخش

طلبـد،   می جدیدي که حضور مددکاران اجتماعی متخصص راهاي  بوده و ورود به سایر بخش
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 .اشاره نمود

موثر و قابـل تحسـین مـددکاران    هاي  این امر بدین معناست که در کنار برشمردن فعالیت
ایـن  هـاي   اجتماعی، توجه بیشتري به نحوه ارائه خدمات تخصصی و رعایت اصـول و ارزش 

ین امر مستلزم به روز و کارآمـد کـردن سیسـتم    حرفه صورت گیرد. البته ناگفته نماند که ا
آموزشی ضمن خدمت، استفاده از دانش بـومی شـده، اتحـاد و    هاي  آموزشی، استفاده از دوره

 باشد. می …همدلی متولیان این حرفه، تاسیس نظام مددکاري اجتماعی و

  مرتضی دانائی فر
 کارشناس ارشد مددکاري اجتماعی





 ،افسوس واسطه زدگی پدیده هاعملی  _رویکرد انسجام نظري 
	غفلت از پیشگیري

 

 
معموال در مقایسه رویکردهاي نظري در علوم اجتماعی شاهد جدایی بینش تا عمـل هسـتیم و   

همیشه وجود داشته اسـت و البتـه در    این عدم فهم دقیق بین دو طیف نظریه پرداز با مجریان
 .شود می کاستن از بینش تا عمل رویکردي سالمت نگرانه تلقی ،کشورهاي توسعه یافته

هـاي   کمتر توسعه یافته که نظام اداري آنها فاقد انسجام مطلوب است، حلقـه هاي  در کشور
 عمـل ي ا هواسط براي تبیین نظریات و بکارگیري آن در بخشـهاي صـنفی بـه طـور شایسـت     

  .کنند می
از نـاب تـرین و کـاربردي    ها  بخشهاي صنفی به مثابه خط مقدم رویاروي در درون پدیده

 .گیرد می دهد بهره می ترین اطالعات که در بطن پدیده رخ

اورژانسـی اعـم از فوریتهـاي     _به همین علت ارزشمندي اطالعات در واحدهاي اجرایـی  
 و خـط ملـی اعتیـاد بسـیار زیـاد اسـت و       123 فوریتهاي اجتماعی ،پزشکی، امدادي ،پلیسی

  .بایست در ایران نیز از حداقل بالواسطگی در این رویکرد مستقیم استفاده نماییم می
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است کـه بـین واقعـه    اي  همدت از دست رفت ،عدم نشر اطالعات پیشگیرانه و ایجاد واسطه
افـراد فعـال در   پدیدار شده تا دریافت و اعالم شدن آن است. یکـی از شـواهد ایـن مـدعی     

واحدهاي اجرایی هستند که معموال در سالهاي ابتدایی اشتغال به کار با عالقه و شور بیشـتري  
دچار افسـوس واسـطه زدگـی     ،پردازند اما در سالهاي بعد از تجربیات اولیه می به ارائه خدمت

 .شوند ها می پدیده

بین حوزه نظري با واقعیـت  اغلب این افراد در این اندیشه هستند که چرا رویکرد منسجمی 
وجود ندارد و چرا متولیـان سـتادي بـا ایجـاد واسـطه دچـار غفلـت از        ها  رخ داده در پدیده
 .پیشگیري هستند

رخ داده در جامعـه  هاي  ضعف در انتقال اطالعات و نابالغی موجود در مشاهده ژرفاي پدیده
مددکاران اجتماعی و سـایر  گردد و نقش  ها می منجر به ناپایداري در رسیدن به هدف گذاري

 .فعاالن در عرصه علوم اجتماعی موثر و شایسته توجه بیشتر است

این مهم در کشورهاي توسعه یافته کامال فهم گشته و به همین دلیـل بودجـه تحقیقـات و    
مختلف اجتماعی و به تبع آن پیشگیري سطح یک را هاي  شناخت دقیق فضاي موجود در الیه

  .آورند می و به اجرا دربه خوبی باور داشته 
 ،افسـوس فعـاالن مسـتقیم در بـین افـراد       ،اما در کشورهاي کمتر توسعه یافته نظیر ایران

گروهها و جوامع دچار آسیب، بدان سبب است که امکان بهره مندي از امکانات و منابع و به 
ـ      ه عبارت بهتر امکانات قدرت در بین نیروهاي ستادي بیشتر اسـت کـه بـدلیل وجـود چرخ

 سنت زدگـی اداري همچنـان رونـد غفلـت از پیشـگیري را مـداومت       ،تنگاتنگ در دو سو
  .بخشد می

نارضـایتی شـاغلین در بخـش چهـره بـه چهـره و در        ،به همین دلیل در واحدهاي اجرایی
عدم درك متقابل نسبت بـه فراوانـی مـددجویان و کمبودهـاي واقعـی و       ،واحدهاي ستادي

 .گردد تعهدات در بسیاري از سطوح محقق نشود می فقدانهاي حمایتی است که منجر

معاونتی، تـا بـین    ،درون مدیریتی ،تشکیل کارگروههاي درون سازمانی اعم از بین واحدي
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و بین قوا و فعال سازي عملی شوراهاي مربوطـه نیازمنـد رویکـردي    اي  هسازمانی و وزارتخان
جتماعی را بیشتر کـرده و  سمن محور است تا حدودي نقش همکاري براي حفظ یکپارچگی ا

  .استراتژي هویت بخشی به سیستم را جبران نمود
جدید و حمایت از حلقه مدیریتی کـه اداره صـاحبان تصـمیم را بـه     هاي  براي ایجاد بینش

ـ  می سوي اجراي تصمیم مدبرانه رهنمون سازد راسـتین ایجـاد شـود و بایـد     اي  هبایست دغدغ
 .و داوطلبین مربوطه جستجو کردها  نقش سمن بخشی از این تحلیل واقع بینانه را در

توسط تصمیم سازان به ها  توان انعطاف براي پذیرش بیشتر سمن می با اتکاء به این رویکرد
تـوان فرسـاي   هـاي   عنوان عوامل شتاب بخش در نفوذ مردم ساالري و کاهش تصدي گري

 .حکومتی را یک ضرورت تلقی کرد _دولتی 

جامعه توسط متولیـان ذیـربط   هاي  که رصد هوشمند پاره نظامدر آن شرایط بهره ور است 
 .جامع تر و با گستره نفوذ بیشتري خواهد بود ،ساده تر

  سید احمد رحیمی
 رییس هیات مدیره کانون سراسري مراکز مددکاري اجتماعی کشور

 مددکاران اجتماعی ایراناي  هکارزار رسان – 93زمستان 





  مقام انسانها مددکاران اجتماعی در پی شان و
 

 

  تو به سیماي شخص مینگري ما در آثار صنع حیرانی

در رابطه با شان و مقام انسانها بر همگان مبرهن است که ارزش انسانها تا چـه انـدازه واالتـر    
است، نمی خواهم جمالت تکراري و شعارگونه را اظهار کنم بلکه میخواهم سواالتی در رابطـه  

اینکه میگوییم .اي امروزي با ارزش خلیفه الهی انسانها داشته باشیمبا فاصله ارزش و شان انسانه
آیـا   انسان خلیفه خدا روي زمین است یا بنا بر حدیث نبوي من عرف نفسه فقد عرفـه ربـه ؛  

واقعا انسان امروزي جامعه ما در این خط مشی الهی قرار دارد؟ آیا بخش شکلی انسـان فراتـر   
ابري مساوات و حکومت عـدل الهـی از صـدر اسـالم     از محتوایی اش در حرکت است؟. بر

دون در نظر گرفتن رنـگ و  ب را …توسط پیامبر اسالم (ص) که بالل سیاه، عرب و عجم و 
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 گذشـت  بـا  آیا میداد، قرار انسانها ارزش اصلی سنجه را الهی تقوي و انسانیت تنها …نژاد و 
مروزبـه  ا بـه  تـا  اسـالم  صدر ریعتش همان یا ما جامعه افراد فاصله اسالم صدر از قرن چندین

آیا براي نزدیکتر شدن فاصله مقام و ارزش انسانها نسبت بـه صـدر    یک مقیاس مانده است؟
آیـا حریمهـاي اشـخاص     اسالم تالش میکنیم؟ آیا حریمهاي شخصی افراد محفـوظ اسـت؟  

آیـا   آیا خود انسانها براي ارزش و شان مقام خود واقفند؟ براحتی قابل نفوذ و شکاف هست؟
براستی چرا ارزشـهاي انسـانی در    شرایط و موقعیت براي ارتقاء شان و مقام انسانها مهیاست؟
آیا به نیروي دانـش و فکـر اهمیـت     بین اکثر افراد فعلی جامعه ما این همه تنزل یافته است؟

جزء ارکان پیشرفت و مقام انسانهاست؟ آیا  تهذیب، تزکیه؛ آیا تعلیم، تعلم؛ کمتري میدهند؟
آیـا بـراي رسـیدن بـه      سرمایه مادي جایگزین ارزشهاي اصلی شده اند؟ قدرت، ثروت، ول،پ

شود؟ آیا نیازهـاي اولیـه و ثانویـه افـراد      می ، مقام و شان انسانیت پایمال و نادیده گرفتهزنیا
باعث از یاد رفتن شان و مقام انسانها شده است؟ آن سوال همیشه زنده؛ آیا علم بهتر است یـا  

یا علم ثروتمند شدن و ثروتمند علمی داریم؟ آیا هـر کـس میخواهـد خـودش را     آ ثروت؟
 ...و دهها سوال دیگر یا همه میخواهند دراستقالل و آرامش باشند؟ ،مطرح نماید

جامعه فعلی ما با چنین سواالتی روربروست و براي پاسخ به این سـوالها نیازمنـد خـدمات    
پیشـگفت نتوانـد نقـش    هاي  در هریک از مقولهآموزشی و فرهنگی است اگر جامعه  ،رفاهی

با مشکالتی مواجه خواهند بـود در  ها  نهادها در همه زمینه ،خانواده ها ،خود را ایفا نماید، افراد
قبل از اینکه بر شان و مقام انسانها بیاندیشند در درجه اول بایـد بـر نیازهـاي    اي  هچنین جامع

ضمن اینکـه   ،رطرف شدن نیازها در الویت اول میباشدافراد و جامعه متمرکز باشند. بنابراین ب
هرکسی حق دارد براي برطرف کردن نیاز خود تالش و امرار معاش کند و این حـق را دارد  

و افرادیکه توانایی برآورده کردن نیاز خودشـان را   از راه مورد قبول جامعه امرار معاش نماید
نمایند و یا براي دست یافتن بر نیازهـا   می ويندارند و یا در برآورده کردن نیاز خود زیاده ر

اینها افرادي هستند که در طـول زندگیشـان    از راههاي غیر قانونی و نا متعارف وارد میشوند،
  .با چالشهایی روبرو میگردند
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 نیازها با ارزش و شان مقام انسانهاهاي  چالش

د نیازهاي جامعه را بشناسـیم و  بای، براي اینکه بتوانیم بین نیازها و ارزش همسویی ایجاد کنیم
انسان بعد از اینکه متولـد میشـود و   .با الویت بندي نیازها در جهت توسعه انسانی گام برداریم

با کمـی دقـت متوجـه     (با لحاظ نیازهاي مازلو) نیازمند آموزش و بهداشت است، رشد میکند
 .فراد داردمیشویم نقش مثبت آموزش رابطه معنی داري با بسیاري از هنجارمندي ا

آموزش و بهداشت ستون فقرات یک جامعه هستند اگر بر این دو نهاد اهمیت داده نشـود  
ارزش و شان افراد آن جامعه به پایین ترین حد خود خواهد رسید. بیشـترین جامعـه آمـاري    
افراد هر جامعه را از لحاظ بار مراجعه، بخش آموزش و بهداشت تشکیل میدهنـد. همـه افـراد    

از خانواده، از دوران طفولیت تا دوران بزرگسالی با آموزش و بهداشـت، پـرورش    جامعه بعد
میبابند، در کشورهاي توسعه یافته باالترین بودجه و مزایا به آموزش و بهداشت تعلق میگیـرد  
چرا که نقش آموزش؛ تربیت و توسعه نیروي انسانی است و نقش بهداشـت ایجـاد فرصـت    

دو بخش مکمل همدیگر هستند و زمانیکه این دو بخش به نحو  باشد لذا این می براي آموزش
احسن بر وظایف خود عمل نمایند، انسان سـالم تحویـل آن جامعـه میشـود و انسـان سـالم       

بنابر این نیازبه بهداشت و آموزش بعد از نیازهاي حیاتی و اولیـه از   .ارزشمند تلقی خواهد شد
و تصمیم گیران جامعه باید بسـتري را فـراهم    آید می باالترین نیازهاي یک جامعه به حساب

  .نمایند که همگان بتوانند از آموزش و بهداشت با کیفیت بهرمند گردند

 !! راهبردي براي ارتقاء شان و مقام انسان

شکوفایی انسانها بر اساس هرم مازلو در راس قرار دارد بر این اساس افراد جامعه باید نیازهاي 
جامعه ایی که بتواند ساز و کار .ا اینکه بر راس هرم نزدیکتر شوندکف هرم را سپري بکنند ت

الزم را براي برطرف کردن نیازهاي اساسی افراد را فراهم بکند در آن صـورت بـر ارزش و   
 .شان مقام انسانها افزوده است

انسانها اگر احساس کنند نیازهاي اولیه و ثانویه شـان بـرآورده نشـده قبـل از اینکـه بـر       
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احترام بگذارند براي برطرف کردن نیاز خودشان تالش خواهنـد کـرد اگـر بـراي     همدیگر 
رسیدن به نیازهاي خود با چالش مواجه شوند در آن صورت احتـرام متقابـل هـم خدشـه دار     
میگردد لذا در مقایسه دو مقوله ارزش و نیاز مقوله نیـاز در الویـت اول قـرار دارد. بـا ایـن      

انتظـار ارزشـمند بـودن انسـانها در آن      جامعه برطرف نشود رویگرد اگر نیازهاي افراد یک
 .جامعه منطقی نیست

  راهکار چیست؟

بر میگردیم بر سوالهاي بخش اول، همه این سوالها ریشه در نیاز افراد دارند چه راهکار هـایی  
نیازمند بودن هنوز ارزش خـود   دچرا برخی با وجو الزم است که این نیازها موجه جلوه کنند.

ـ چرا برخی در صورتیکه هیچ گونه نیاز ندار ؟ندفظ کرده ارا ح د در حالیکـه بـراي خـود و    ن
  ؟ددیگران ارزشی قائل نیست

در نیـاز سـنجی جوامـع، مراحـل      .اولیه جوامع بشري استهاي  نیاز سنجی یکی از شاخص
نیازها الویت بندي میگردد و براي برنامه ریزان آن جامعـه مشـخص میکنـد کـه ضـرورت      

دام نیازها از اهمیت باالیی برخوردار میباشـد. بنـا بـراین بـراي برطـرف کـردن       رسیدگی ک
  .نجی صورت پذیردپنیازهاي افراد باید نیازس

اگر در نیاز سنجی یک جامعه مشخص شود که نیاز اولیه افـراد تهیـه غـذا اسـت در ایـن      
ـ  ،حالت، برنامه ریزي براي مطالعه کتاب ه تـاثیري را  کار منطقی تلقی نخواهد شد و هیچ گون

بدین معنی براي ارزش دهـی بـه مقـام     براي ارزشمند شدن شان و مقام انسانها نخواهد داشت.
 .انسانها باید بر نیاز سنجی اهمیت داده شود

براي رسیدن به حفظ ارزش مقام انسانی برنامه ریـزان میتواننـد اطالعـات علمـی را بـراي      
ند. در آن صـورت از هـدر رفـت منـابع     برطرف کردن نیازهاي واقعی یک جامعه بکار ببند

  .حالت صعودي به خود خواهد گرفت پیشگیري به عمل آمده و ارزش انسانی،
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  نتیجه بحث
دو روي یک سکه هستند شـاید بتـوان گفـت بـا داشـتن      اي  هبحث نیاز و ارزش انسانی مقول

  .  نیازهاي حل نشده نمی توان به واالترین درجه و شان اسانیت دست یافت
افراد در جامعه بـا  . شتر افراد جامعه، نیاز ( اولیه و نیازها ي بعدي) در الویت میباشدبراي بی

فرهنگهـا،   نیازهاي فراوانی روبرو میشوند مزید بر اینکه هر روز بر این نیازها اضافه میشـود. 
 ایـن  تعیـین  در …وها  الگوههاي فرهنگی، تاخر فرهنگی، چشم به هم چشمی افراد و خانواده

  .بسیاري دارند اثیرت نیازها
در صـورتیکه   .عدم برطرف شدن نیازها بر بیشتر رفتار فردي افراد جامعه تاثیر مستقیم دارد

این نیازها برطرف نشود ارتباطات منفی بین فردي، عدم تحمل یکدیگر، عدم گذشت، انسجام 
  .اجتماعی به چشم خواهد خوردهاي  اجتماعی و عدم سرمایه

افـراد  .. ) .آموزشـی و  ،( اولیـه  ی از عدم برطرف شدن نیازهـاي بیشترین آسیبهاي اجتماع
از بحران آسیبها بکاهد باید بـراي برطـرف شـدن    اي  هبراي اینکه جامع جامعه نشات میگیرند.

  .نیازهاي افراد جامعه اش تالش و برنامه ریزي نماید

ی بـاالتر از آن  هزینه هایی که از بابت این آسیبها براي دولتهاي جوامع تحمیل میکنند خیل
  ...سالم افراد همان جوامع لحاظ میکنند وهاي  درصدي است که براي رفاه و تفریح

لذا اگر ما بخواهیم روي ارزش و شان انسانها تمرکز کنیم و براي حفظ آن تـالش کنـیم   
باید در درجه اول بر نیازهاي افراد بیا ندیشیم. چرا که براي تشخیص مشکل خدشه دار شـدن  

خفته است و اگر بـر ایـن   ها  زش انسانها، راز پنهانی بنام ناکامی افراد در رابطه با نیازشان و ار
” نهایتـا  امر واقف بشویم میتوان ادعا کرد که بر ارزش و شان انسانها اهمیت داده شده اسـت. 

همه قشرهاي جوامع داراي ارزش و منزلت و مقام انسانی هستند لیکن رویکرد ما آن جامعـه  
دورنمایی براي رسیدن از حالت فعلی و وضعیت موجود میباشد. لذا هـدف از ایـن    ایدالی که

گفتمان، بیشتر توسعه و ارتقائ ارزش و مقام انسانهاست چرا که خداوند میفرماید بخوانید مرا 
به امید رشد و شکوفایی تمام انسانها براي رسیدن به کمال انسانیت کـه   تا اجابت کنم شما را.
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 .هی میباشدهمان خلیفه ال

 بهروز عالئی 
 کارشناس ارشد مددکاري اجتماعی



  مددکاري اجتماعی و آزادسازي صداهاي سرکوب شده
 

 
  

مرکـز  یکی از روزهاي معتدل زمستانی است. بعد از مدتها مجبور شدم در سـاعت اداري بـه   
شهر بروم بدون وسیله نقیله. معموال اینگونه نیسـت در ایـن سـاعات از روز در پشـت میـزم      

امـا انگـار    .میـدانی هاي  و کارهاي اداري هستم یا حضور در جلسات و بازدیدها  پیگیر برنامه
   .فرصتی پیش آمده براي مشاهده و مکاشفه

ه زنی براي فروش محصول خود، افراد مختلف در آمد و شد هستند دستفروشی در حال چان
کودکی با پاهاي کوچک و دسـتهاي   ،زنی پریشان حال در جستجوي آدرس دادگاه خانواده

کشیده شده در تالش مثال زدنی براي همگام شدن با مادر و همراهی کـه غـرق در صـحبت    
خود هستند، دختري با معلولیت سی پی در حال جدال با سنگفرش تخریـب شـده و برآمـده    

کنـد، مغـازه داري کـه     مـی  ه رو براي عبور ویلچر همراهش که مرد تنومندي را حمـل پیاد
کند و به آمد وشد در محیط پیرامون خود بـی تفـاوت    می محدوده مغازه خود را آب و جارو

مور شهرداري که در سردر شهرداري به حالت خبردار ایستاده و با نگـاهی عمیـق و   أاست، م
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راننـده تاکسـی اي کـه بـراي شـکار مسـافر در تالشـی         ،ستفکورانه غرق در افکار خود ا
متر عقب تر توقـف   500شورانگیز است و زیر چشمی ماشین گشت ویژه تاکسی رانی را که

جهد و زن سالمندي را کـه   می پاید و با حرکت ماشین گشت بی محابا پشت فرمان می کرده
بازي که در تالش است تـا  کند و سر می با طمأنینه در حال سوار شدن است برجاي میخکوب

که مـردم بـه زور سـرباز و     در حضور فرمانده خود در پشت تنها چراغ قرمز عابر پیاده شهر،
اجازه عبور به هیچ خـاطی و رنـدي را ندهـد و مـوجی از      افسر مجبور به رعایت آن هستند،

  .انسانهایی از هر طرف به سوي مقصد خود روانند و هر یک گویی افکاري در سر دارند
پوستر جدید فدراسیون جهانی مددکاري اجتماعی که به همت یکی از همکـاران مـددکار   

 بـا  پالکاردهـا  از یکی آید می چشمم جلوي ـ طلسچی آقاي –اجتماعی ترجمه و معرفی شده 
 عمـدتا هـاي   چهـره  بـه  .بندد می نقش ذهنم در ”شده سرکوب صداهاي آزادسازي ” مضمون

پرسم چه صـداهایی در نهـاد    می کنم و از خود می فم، نگاهشاش اطراب کمتر و فکور و عبوس
چه زمانی و مهم تـر از همـه    ،توسط چه کسی یا کسانی ،این افراد سرکوب شده است ؟ چرا

 !توان از سرکوب این صداها جلوگیري کرد؟ می چگونه

یکی از وظایف مددکاران اجتماعی ایجاد استقالل طلبی براي مخـاطبین و مـراجعین خـود    
در واقع نمی توان نقش تاثیرگذار مددکاران اجتماعی را در آگاهسازي وتنـویر افکـار    .است

عمومی نادیده گرفت و از آنجائیکه مددکاران اجتماعی بر اساس اصـول ششـگانه خـود بـا     
جنسـیتی، مـذهبی، ملیـت و طبقـه      ،نژاديهاي  رعایت اصل پذیرش و بدون توجه به تفاوت

فردي افـراد  هاي  د و بر اساس اصل فردیت قائل شدن به تفاوتپذیرن می اجتماعی مراجعین را
ضـمن رعایـت اصـل    اي  هو ارتباط حرفاي  هنمایند و با تکیه بر اصول رازداري حرف می توجه

امانتداري، با برقراري رابطه منطقی و اصولی به مراجعین خود خدمت خواهند نمـود و اصـول   
سیاسـی و در راسـتاي   هاي  فارغ از دیدگاه ،مشارکت مراجعه و خود شناسی مددکار اجتماعی

تواننـد بـه عنـوان     ، مـی نمایند می قانون اساسی کشور خود فعالیتهاي  موریت و خط مشیأم
افرادي امین و متخصص در خدمت دولتها و مردم باشند. دولتمردان و سیاستگذاران با اطمینان 
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مددکاران اجتماعی صداهاي کـم   توانند با تکیه بر توانمندي و مهارتهاي می و خاطري آسوده
رمق درخودفرورفته را شناسایی کنند و بدین ترتیب مددکاران اجتماعی پـل ارتبـاطی باشـند    

  .و برنامه ریزان توسعه رفاه اجتماعیها  براي معرفی آنان به تئوریسین
پایبند بودن بـه اصـول واالي انسـانی و     ،از منظر اجتماعی و بر اساس میزان توسعه یافتگی

تـوان میـزان شـیوع و گسـتردگی صـداهاي       مـی  مکاري و تبعیت از سازمانهاي بین المللیه
 ،بـه میـزان تعهـد اجتمـاعی     ،سرکوب شده را شناسایی کرد و فارغ از مبحث توسعه یافتگی

احساس همدلی و رعایت و التزام به حقوق شهروندي که نقش موثري در شناسایی ایـن مهـم   
توان به کودکی که در خـانواده مقتدرانـه    می ت. از آن جملهتوان اشاره داش می خواهد داشت

معلمی که تحت تاثیر قوانین سخت گیرانه ایدئولوژیکی و نژاد پرستانه امکان  ،کند می زندگی
همسـري کـه تحـت سـلطه شـریک       ،تعلیم آزادگی و آزاد اندیشی را به شاگردانش نـدارد 

شـهروندي کـه بـه     ،کند می را تحمل زندگیش صدا را در گلو خفه کرده و سختترین آزارها
کند، نـداي ملتـی کـه تحـت سـیطره       می دلیل فساد اداري و رفاقت بازي احساس درماندگی
مثالهـایی از ایـن    ،گـردد  مـی  مسـتتر اي  هزورگویان و استثمارگران ابرقدرتها زیر سقف شیش

 .دست هستند

ر جامعه بـر نمـی   در برخی از جوامع گروههایی جدي گرفته نشده و حساسیت کافی را د
بی سرپرستان و بدسرپرستان و کودك کار و  انگیزند (فقرا، سالمندان، بیماران صعب العالج،

دارند که بدون پاسـخ بـاقی   اي  هو هر یک نیازهاي سرکوب شده و انباشته شد ) …خیابان و
چنانچه به دنبال چرایی سرکوب صدا باشیم فقـط و فقـط بایـد جـواب آن را در      .مانده است

و میزان تعهد نمایندگان حقوقی و قانونی مردم و درجه مطالبه گرایـی آحـاد   ها  یاستگذاريس
 جامعه جستجو کرد

آنچـه کـه    براي شنیدن صداهاي سرکوب شده در کجاي این کره خاکی قـرار داریـم ؟  
هـاي   چشمگیر در موضوع ارتباطات و فناوريهاي  پیشرفت بدیهی است از زمان عقب هستیم.

و درخودمانده نموده در حالیکه در همه جوامع پیشرفته و  پیش انسانها را فردگرا نوین بیش از
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در حال توسعه، شناسایی نیازهاي انسانی و پرداختن به آن زمینه ساز رشد و تعالی و رسیدن به 
  .درجات مختلف کمال است

مـه و  بـه تـدوین برنا  هـا   سازمان جهانی بهداشت و یونسکو همه سالها با نام گذاري سـال 
پـردازد موضـوعاتی همچـون مناسـب      مـی  راهکارهاي عملی براي تحقق موضوعات مربوطه

 داراي دنیـا  تمـام  در اجتمـاعی  مـددکاران  .…کیفیت زندگی و ،ارتباطات ،سالمندان ،سازي
ـ  وثـوق  مـورد  و انسـانی  اصولی داراي همگی قضیه کلیات در و هستنداي  هیگان میثاق ه کلی

باشند. یک مددکار اجتماعی در مواجهـه بـا مخاطـب     می رات متفاوتدولتمردان البته با اختیا
از کشـوري ایـدئولوژیک    ،خود درهر نقطه از کره خاکی از افریقا تا آمریکا،از آسیا تا اروپا

تا دموکراتیک داراي اصول مشترکی است و در خصوص افراد جامعه خود بدون قضـاوت و  
کنـد و بنـوعی    مـی  نین کشور تابعه خود کـار دهد و بر اساس قوا می پیشداوري خدمت ارائه

لذا فرصتی فراهم شده تا به مناسبت روز جهانی مددکاري اجتمـاعی در   .مصلح اجتماعی است
دولتمـردان   ،مددکاران اجتمـاعی  ،سوم مارس با پرداختن به موضوعی مشخص و جهان شمول

نمـود. امیـد آنکـه     و سازمانهاي مردم نهاد را در اشاعه خدمات تخصصی اجتماعی هم پیمـان 
وقت را مغتنم شمرده و جامعه مددکاران اجتماعی در دنیـا بـر اسـاس پروتکلـی واحـد (در      

و کمک به آنان گام بردارنـد.  ها  کلیات) و بومی سازي آن در جوامع مختلف به رهایی انسان
یه بـر  امید آنکه دست اندرکاران سازمان با امعان نظر به شعارهاي تهیه شده در پوستر و با تک

دانش و مهارت مددکاران اجتماعی هوشمندانه به تدوین برنامه جامع و همه گیـر بپردازنـد و   
و سازمانهاي غیردولتی با محوریت بخشیدن به موضوع تعیین شـده برنامـه خـود را    ها  دولت

 .تنظیم نمایند
**************** 
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 خواهد می چه کسی

 من و تو ما نشویم

  !خانه اش ویران باد

 تنهایم ،گر ما نشوممن ا

 خویشتنی ،تو اگر ما نشوي

 من اگر برخیزم

 تو اگر برخیزي

 خیزند می همه بر

 من اگر بنشینم

 تو اگر بنشینی

 چه کسی برخیزد؟

 سینه ام آینه است

 با غباري از غم

 تو با لبخندي از این آینه بزداي غبار

 شعر از حمید مصدق                      

  کبري راد
 ماعیمددکار اجت

 1393گیالن رشت بهمن 





  مددکاري اجتماعی در پی شأن و مقام انسانها
 

 
باشد، که بـا طیـف وسـیعی از مسـایل      می بسیار وسیع و گستردهاي  همددکاري اجتماعی رشت

باشد، مسایلی همچون ارتقاي کیفیت زندگی انسانها، آموزش و  می گوناگون بشري در ارتباط
 جامعه افراد دستیابی اجتماعی مددکاري اهداف از یکی کلی طور به ،…توانمند سازي افراد و

 میباشد. انسانی توسعه از مطلوبی سطح به

بنیادین توسعه انسانی شامل: هدایت جامعه به سوي بهره منـد شـدن افـراد از    هاي  مشخصه
ندگی، با امید زندگی طوالنی تر و سالمتی بیشـتر، برخـورداراي آحـاد جامعـه از دانـش و      ز

دستیابی بهینـه افـراد    ،آگاهی بیشتر ( به عنوان مثال دستیابی به سطوح باالتري از تحصیالت)
جامعه به خدمات اجتماعی مورد نیاز براي نائل شدن به سطحی اسـتاندارد از کیفیـت زنـدگی    

شوند عدالت به معناي واقعـی آن   می به گونه مطلوبی پیگیريها  یکه این شاخصمیباشد. هنگام
 در مناسـبی  اقتصـادي  –اجتماعی هاي  در جامعه تأمین میگردد. زیرا از یک طرف زیرساخت

ایـن   از جانبه همه و گسترده مندي بهره با آنان که است گشته ایجاد افراد تمامی براي جامعه
یت زندگی خود را ارتقا بخشند و از طرف دیگر با افزایش دانـش و  میتوانند کیفها  زیرساخت
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 خود بی تردید توانمندي هایشان را افزایش میدهند و به آنچه کـه دانـایی نامیـده   هاي  مهارت
تـرین  اي  هکنند. دانایی هدفی که در قرن بیست ویکم مسلماً یکی از پای می شود دست پیدا می

در تالش براي رسـیدن بـه   اي  هد و جوامع به طور گستردباش می و اساسی ترین اهداف بشري
  .آن هستند

عدالت واقعی در این مفاهیم خالصه میگردد. عدالتی که پیگیري آن شأن و مقام انسـانها را  
به طور گسترده است. تنها در این حالت ها  گسترش میدهد. عدالت همانا ایجاد این زیرساخت

لت، دادن فرصت به افـراد نیسـت زیـرا ممکـن اسـت      است که انسان ترقی پیدا میکند. عدا
افراد با این فرصت تطبیق نداشته باشـد بلکـه عـدالت ایجـاد فرصـت گسـترش       هاي  توانایی

و مهارت هاست زیرا فردي که توانمند گشته است بی تردید در پـی افـزایش و   ها  توانمندي
اسـتفاده  هـا   کترین فرصـت آید آنگاه است که نه تنها از کوچ می ارتقاي شأن و مقام خود بر

میکند بلکه خود فرصت سازي نیز میکند و بدین ترتیب موجبات ایجاد فرصت براي دیگران 
  .گردد می نیز

گردنـد و آن هـم    می وردهآمفاهیم بیان شده تنها و تنها از طریق به کارگیري یک مهم بر
نچه که مهمترین اجتماع محور، آهاي  و پروژهها  چیزي نیست جز به کارگیري گسترده طرح

 .باشد می اي هوظیفه مددکاران و مشاوران اجتماعی در هر جامع

  مهدي فالحی
 مددکار اجتماعی



روز جهانی مددکاري اجتماعی و آزاد سازي صداهاي 
  شده سرکوب

 

 
  

ارایه دهنده هاي  ثر بر فرایند توسعه و رفاه جامعه میتواند تنوع و تعداد سیستمیکی از عوامل مؤ
ویژه اجتمـاعی بـا نـام    هاي  خدمات اجتماعی و نرخ بهره مندي مردم و شهروندان از سرویس

که در بدنه اجتمـاع و مولـود سـازمانهاي    ها  مددکاري اجتماعی باشد. این سیستمهاي  کلینیک
نیازهاي پاسخ داده نشده گروههاي مختلف بخصوص جامعه هدف ایـن   دولتی هستند میتوانند

سازمانها را برآورده و ضعف کارکردي آنها را تا حدي بپوشانند درکشور ما با گذشت زمـان  
و افزایش جمعیت و نیز محدود بودن منابع کشور براي پاسخ به توقعات و نیازهـاي ناشـی از   

فـراروي مـردم و فقـدان    هـاي   الت و چـالش تغییر سبک زندگی از یکسو و افزایش مشـک 
مهارتهاي الزم براي مقابله و رویارویی با این چالشها و از سوي دیگـر نـاتوانی دولتهـا را در    
رفع این مسائل بیشترکرده و نیاز به افزایش تعداد کلینیکهاي مددکاري اجتمـاعی متخصـص   

   .شود می براي پاسخ به نیازهایشان بیشتر احساس
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تماعی میتوانند ایجاد کننده شرایطی باشند که درآن مشکالت اجتماعی بوسیله مددکاران اج
ـ    تحریـک  اي  هخود مردم حل شود فرایندي که مددکاران اجتماعی با اسـتفاده از مـدل جامع

دموکراسی درجامعه و محـالت  هاي  و تشریک مساعی بین آنها، تقویت و توسعه پایهها  گروه
به نفس در سطوح فردي و تربیت شهروندانی فعـال و مطالبـه   ایجاد اعتماد  ،شهري و روستایی

 .گر و ازدیاد رهبران بومی و محلی و در نهایت افزایش توانمندي جامعه گردند

کند تا به سطح باالتري از ظرفیت و توان انجـام   می مددکاران اجتماعی که به مردم کمک
اثرگذاري افراد بر مسائل مهـم  امور مختلف دست یابند واز طرف دیگر باعث افزایش توانایی 

سـال کلینیکهـاي    12سیس بـیش از  أزندگی شخصی و اجتماعیشان شوند. با توجه به سوابق ت
مددکاري توسط مددکاران اجتماعی در کشور، تجـارب و ظرفیتهـاي متعـدد و در مـواردي     
گمنام و کشف نشده در بین کلینیکهاي کشور و در سطح مناطق و محالت وجود دارند کـه  

تواند در جهت کاهش آسـیبهاي اجتمـاعی، ایجـاد     می ناسایی و توانمندسازي و هدایت آنهاش
صصی اجتماعی و شبکه اجتماعی مؤثر باشد، بنابراین ضرورت دارد تا با توجه بـه  خظرفیت ت

مـداخالت   ،نیازهاي اجتماعی مردم بعنوان شهروندانی مطالبه گر از جملـه نیـاز بـه آمـوزش    
شـکوفایی شـهروندان و پیشـگیري    هاي  الزم جهت دستیابی به زمینهاي ه هدفمند زمینه سازي

اولیه با استفاده از مطالعات علمی و کاربردي مبتنی بر تجربیات دسـت انـدرکاران و فعـالین    
   .حوزه مددکاري اجتماعی صورت گیرد

این برنامه موجب ارتقاي سطح سالمت عمومی وکاهش درمان وکاهش آسیب در سـطوح  
    .شد بعدي خواهد

عملی ناشـی از آزاد بـودن یـا آزادي افـراد از     ) 2005آزادسازي بر اساس تعریف فیترمن (
 داگذشته و آزاد شدن از انتظارات و نقشهاي جـا افتـاده موجـود افـر    هاي  ومحدودیتها  نقش

دیدن منابع موجود در یک چشم انداز روشـن جدیـد و    ،جدیدهاي  باشد و به یافتن فرصت می
 .گـردد  مـی  جدیـد بـراي مـردم توسـط خودشـان منجـر      هـاي   و هویتها  باز تعریف نقش

هدف از آزاد سازي مطالبه حقوق شهروندي و تربیت شهروندانی است که وظـایف خـود را   
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دهنـد و مسـئولیت    مـی  برند انجـام  می بدین علت که هم به آن اعتقاد دارند و هم از آن لذت
د. بنابراین این به عهده خود فـرد اسـت کـه    بهبود شرایط و وظایف روزانه خود را پذیرفته ان

شرایط خویش را بهتر، غنی تر و رضایت بخش تر سازد. در استراتژي مدیریت سازمانی اگـر  
مداخالت و  ،انسانی موثر در برنامه ریزیهاهاي  توانمندسازي مددکاران اجتماعی بعنوان سرمایه

شوند. اینجاسـت کـه    ده و کم بازده مینیز ابتر مانها  سیاست گزاریها دیده نشوند سایرسرمایه
اقداماتی را کـه منجـر بـه    ها  آشکارسازي برنامههاي  مددکاران اجتماعی با استفاده از تکنیک

آگاهسازي، روشنگري و ایجاد انگیزه در میان اعضاي جامعه هدف براي همراهـی بـا دیگـر    
 .عوامل برنامه میشود انجام خواهند داد

دهد. ایـن   می ند مداخالت تجربیات خود را در اختیار مردم قرارمددکاران اجتماعی در فرای
کند که باعث پویایی جامعـه و بهبـود    می تجربیات، چشم اندازهاي متفاوتی را براي مردم باز

  .شود می برنامه
آزاد سازي در مددکاري اجتماعی منجربه آزاد سازي صداهاي سـرکوب شـده و آگـاهی    

بافعالیت شهروندان درانجمن ها، آنها شـروع بـه تغییـر     سیاسی و مشارکت میشود و همزمان
نمایند. همکـاري و مشـارکت آنهـا بیشـتر شـده و سـرمایۀ        می نهادها و محیط پیرامون خود

 .یابد می اجتماعیشان افزایش

سرمایۀ اجتماعی اعم از روابـط اجتمـاعی   هاي  درکشور شاهد کاهش مشهود دراغلب مؤلفه
اجتمـاعی، مسـئولیت   هـاي   انگیـزه  ،ماعی محلی، امید به آینـده اجتهاي  شبکه ،واعتمادعمومی

اجتماعی درافراد و مانند اینها هستیم. درنظام برنامه ریزي توسعه براي یک منطقـه مشـخص،   
اي  هاساسی است، زیرا برنامـه توسـع  هاي  توجه و تأکید به مقوله سرمایۀ اجتماعی یکی ازنکته

موفق نخواهد بود. از این رو مهـم اسـت بـاور     بدون حضور و مشارکت ساکنان جامعه محلی
داشته باشیم که سرمایۀ اجتماعی عامل اصلی ایجاد همبستگی و عالقه جمعی بین افـراد جامعـه   

   د.باش می مختلفهاي  است و موتور محرکه انواع جریانهاي فعال اجتماعی در حوزه
کـانون اسـتانی    21 کلینیک مـددکاري اجتمـاعی و   350راهبرد اساسی استفاده از ظرفیت 
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 .باشد می و کشورياي  همراکز مددکاري در مداخالت محلی و منطق

  مهري فتایی 
 مددکار اجتماعی



  احترام به عقاید و ارزشمند شمردن تفاوتها
 

 
  

ارب تفاوتهاست. عواملی ماننـد فراگیرشـدن رسـانه هـا، رشـد سـریع       دنیاي امروز، عصر تق
فرهنگی، نـژادي، مـذهبی و   هاي  ارتباطات و مهاجرت باعث شده اند انسان هایی با پس زمینه

اعتقادي گوناگون در کنار یکدیگر قرار بگیرند. بسته به نحوه برخورد ما انسانها با این پدیده، 
ان زیبایی از تفاوتها را در کنار هم شـکل دهـد یـا آشـفته     تواند رنگین کم می این همجواري

 .بازاري از تعارضات را ایجاد کند

توانیم این تقارب تفاوتها را در جامعه مشـاهده کنـیم. بـه طـور مثـال       می امروزه به راحتی
همسایگانی که هر کدام متعلق به یک شهر و فرهنگ هستند یا دانشجویانی که هرکدام اهـل  

 ز کشور هستند و در کالسها یا خوابگاههـا بـا یکـدیگر تحصـیل و زنـدگی     منطقه خاصی ا
کنند یا کارگرانی که برخی ایرانی و برخی افغان هستند و بر روي یک پـروژه مشـترك    می

 .کنند می کار

نیز کشیده شده و به طـور مثـال شـاهد خـانواده     ها  حتی دامنه این تفاوتها به داخل خانواده
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مطرح ایرانی یـا  هاي  پدر، مادر و فرزندان هرکدام طرفدار یکی از تیم هایی هستیم که در آنها
با یکدیگر ازدواج کـرده  اي  هخارجی هستند یا زوجینی که هرکدام از شهر یا قومیت جداگان

  .اند یا طرفدار دیدگاههاي مختلف سیاسی هستند
د، اعتقـادات  تا کنون چند بار دیده یا شنیده ایم فردي به خاطر پس زمینـه فرهنگـی، نـژا   

مذهبی یا حتی عقاید ورزشی در جمعی منزوي یا طرد شود؟ و یا روابطی بـه خـاطر غلبـه ي    
  این مسائل سرد و خصمانه گردد؟

دارد چـرا کـه    می در قرآن کریم خداوند مومنان را حتی از توهین به مقدسات کافران باز
ــد شــ       ــان خواه ــات مومن ــه مقدس ــا ب ــل آنه ــی متقاب ــی حرمت ــث ب ــار باع ــن ک  .دای

رِ علْمٍ » ا بِغَی ود ع واْ اللّهبسفَی ونِ اللّهن دونَ م عد ینَ ی واْ الَّذ بالَ تَسو. ..» 

ها و اجنّه) دشنام ندهید که آنها نیـز از   خوانند (مانند بت می و آنها را که کفار به جاى خدا
 ) 108روى عداوت و نادانى به خدا دشنام دهند. ( سوره انعام آیه 

قبل از میالد و پس از فتح بابل به دست ایرانیان، منشور کورش نیز تفاوتها را  538در سال 
توانـد بـدون هـیچ گونـه      مـی  محترم شمرد. در بند دوم استوانه کورش آمده است: هر کس

تمایزي به ویژه از حیث نژاد، رنگ، جنس، زبان، دین، عقیده سیاسی یـا هـر عقیـده دیگـر،     
یا اجتماعی ثروت و والدت یا وضـعیت دیگـر، از تمـام حقـوق و همـه      همچنین منشاء ملی 

  .ذکر شده در این اعالمیه بهره مند گرددهاي  آزادي
یکی از اصول مددکاري اجتماعی، اصل پذیرش است. مطابق این اصل مددکاران اجتمـاعی  

ـ  انطور کـه  الزم است افراد را فارغ از نژاد، عقاید و شرایط اجتماعی، اقتصادي و فرهنگی، هم
هستند، با گشاده رویی و احترام بپذیرند و با واکنشـهاي مناسـب کالمـی و غیـر کالمـی و      

   .همدلی عمیق با آنها ارتباط برقرار کنند
مددکاران اجتماعی با پیروي از این اصل حتی در صورت داشتن تجربیات منفـی یـا پـس    

 ش داوري بـه ایشـان  زمینه فردي مخالف مراجع خود، با بـی طرفـی و عـدم قضـاوت و پـی     
  .نگرند می
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ـ   سرشـار از اعتمـاد بـین    اي  هعمل به این اصل مهم مددکاري اجتماعی موجب ایجـاد رابط
شود و نتیجه ي عینی آن ایجاد امنیتی بی ماننـد بـراي مـددکار     می مراجع و مددکار اجتماعی

هـاي   در محلـه بارها شاهد بوده ایم  باشد می هکار و ناهنجارزاجتماعی حتی در بین گروههاي ب
کنند یا در بند هایی از زنـدانها کـه    می جرم خیز و پرخطر مددکاران اجتماعی به راحتی تردد

کنند، مددکارانی هستند که بـه سـهولت و    می مورین انتظامی با اسلحه و تدابیر امنیتی ترددأم
  .کنند می بدون انجام این مالحظات مداخله و فعالیت

ز به پذیرش یکدیگر بپردازند، به عقایـد یکـدیگر احتـرام    تصور کنیم شهروندان جامعه نی
ـ    مملـو از  اي  هبگذارند و تفاوتهاي موجود در میانشان را بپذیرند. در این صـورت شـاهد جامع

 .اعتماد و امنیت خواهیم بود

  حامد علمایی
 مددکار اجتماعی





  فقط اگر انسان ارجمند بود …
 

 
 ) دیوان شمس (کان عقیق نادر ارزانم آرزوست.   هرچند مفلسم نپذیرم عقیق خرد

نه پیام یک سال و یک سازمان و یک حرفه و افراد حرفه ایش، بلکه پیغام دیـروز و امـروز   
. همه سفارش کـرده انـد   جمله رسوالن و منادیان سعادت همین بوده: نیک پویی و نیک پایی

که نیک باشید و نیکی بجویید و نیکمرامی را بپایید. از گذشتگان دیرین تا پیـام آوران الهـی   
ن هم آهمه سودایشان همین بوده و هست که نیکو کالم و نیکو کردار و نیکوپندار باشید. قر

لقد کرمنا “ه که خوانده و بی قید و شرط عنوان کرد” عیال اهللا“که به صراحت نسل انسان را 
 .است) ارجمند( مکرم انسان. اند واقعیت یک نشانی همه اینها. ”…بنی آدم

ه بگوییم مردم ایران و جهان ارجمندنـد. چقـدر آرزو داشـتیم کـه     کچقدر دوست داشتیم 
 این سرزمین به انسان بودن آنهاست. چقـدر دلمـان     مطمئن باشیم که قدر و ارزش آدمهاي 

شأن انسانها شأن بالذاته اسـت نـه    را سپر کنیم و با خیال راحت بگوییمخواست سینه مان  می
 ...شأن کسوت و شهرت. اما

نه در سرزمین ما که در کل کره خاکی هرکه چنین ادعایی کند فقط گزافه گویی کـرده  
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 .است

انسان امروز نمی داند که مکرم است. باور ندارد که مکرم است. انسان اگـر مکـرم باشـد    
ر نمی رود. انسان اگر مکرم باشد خود را به زر نمی فروشد. انسان اگر مکرم باشـد  زیربار زو

دروغ (ولو به سراب مصلحت) نمی گوید. انسان اگر مکرم باشد به خود و دیگري خسـارت  
نمی زند. انسان اگر مکرم باشد به هر کیفیتی زندگی نمی کند و با هر فضـایی نمـی سـازد.    

 کند، هم از عقیده خـود دفـاع   می د که مکرم است هم اظهار عقیدهانسان اگر بداند و باور کن
   .کند می شنود. اصال انسان اگر مکرم باشد دائما شاد زندگی می کند و هم عقاید دیگران را می

 من. ”!…من ارجمندم“زند که  می کند و فریاد می انسان اگر مکرم باشد مدام با خود تکرار
 ارجمنـدم . باشـم  نداشـته  خوانـدن  درس فرصـت  هرچند ندمارجم. باشم فقیر هرچند ارجمندم

. باشـم  سـفید  یا زرد یا سرخ یا سیاه هرچند ارجمندم. باشم آمده پدید معتاد والدینی از هرچند
. ارجمندي است من شعور به من ارجمندي و ارجمندم. نباشم نعمت ارباب که هرچند ارجمندم

اندیشم. ارجمندم چـون بشـرم.    می مندم چونمن همه اندیشه ام. ارج من به اندیشه من است و
انسانم. به همین یک دلیل که انسانم پس حق دارم. انسانم پس حق زندگی دارم. انسـانم پـس   
حق اظهار نظر دارم. انسانم پس حق برخورداري از فرصتهاي برابر دارم. انسانم پـس بایـد بـه    

مدرك و پول که صرفا به دلیـل  من احترام گذاشته شود و احترام من نه از صدقه سر لباس و 
انسان بودنم و از سر ارجمند بودنم است. ارجمند بودن یک سد سراسري است براي هـر نـوع   
بزه دیدگی و بزه پیشگی. کسی که شأن و ارج خود را بداند حقوق کسی را نمی بلعد. کسـی  

   .که ارج خود را بداند پرده دري نمی کند
بخشـد و   مـی  بیند و خود را و دیگـران را  می خود را کسی که ارج خود را بداند اشتباهات

پذیرد. کسی که ارج خود را بداند براي یک لحظه شادتر بودن  می مسئولیت اشتباهاتش را هم
 .همه دودمانش را به باد نمی دهد

به نظر من مددکاران اجتماعی یک مأموریـت بیشـتر ندارنـد. بـه خـود و بـه کسـانی کـه         
ان را دارند تذکر بدهند که آنها مکرم اند. مدام برایشـان تکـرار   مأموریت مساعدت یا نجاتش



 111  � اي مددکاران اجتماعی ایران هاي منتشر شده در کارزار رسانه مقاالت و یادداشتمجموعه 
 

کنند که آنها ارجمندند. نه براي مکنت یا مسکنتشان، نه براي سالمت یا بیماریشان، نـه بـراي   
شهرنشینی یا روستانشینی یا حاشیه نشینی شان، نه براي کارمند یا کارگر یا کارجو بودنشـان  

 .فقط به یک دلیل: براي انسان بودنشان نه براي کودك یا پیربودنشان.

 انسان اگر قدر و قیمتش را بداند حتی مراقب مراقبینش هم هست و از آنهـا هـم قـدردانی   
داند که قیمتی است. انسان قیمتی مراقب خانواده اش هست. مراقـب   می کند. چنین انسانی می

قب پزشکان هست. جامعه اش هست. مراقب دولتمردان هست. مراقب خبرنگاران هست. مرا
پرسـد   می مراقب سپوران و شهرداران هست. مراقب همه مددکاران هست. انسان قیمتی سوال

پاید اما زیـر وبـم    می ماند. انسان قیمتی وجود و زیست خود را مدام می و منتظر پاسخ سوالش
ـ   د. زندگانی دیگران را زیرورو نمی کند. انسان قیمتی به هر قیمتی برتري مادي را نمـی جوی

گوید که من ماهیم نهـنگم   می انسان قیمتی اصال دنیاي فانی را جستجو نمی کند. انسان قیمتی
  : که گوید می قیمتی انسان …عمانم آرزوست

 ...زوستکان عقیق نادر ارزانم آر / هرچند مفلسم نپذیرم عقیق خرد

 عباسعلی یزدانی

 مددکار اجتماعی





هم ایران در تولید دانش به بهانه روز جهانی مددکاري اجتماعی؛ س
  مددکاري اجتماعی در جهان چقدر است؟

 

 
 بیـان  ضـمن  مـرتبط  …و هـا   توانند فرصتی باشند تا افراد، دسـتگاه  می مختلفهاي  مناسبت
 از یکـی . باشـند  داشته نیز خود سهم و جایگاه از زیابیار مختلف،هاي  حوزه در خود اقدامات

اسـفند   27مصادف با  ،مارس 18با  مصادف »اجتماعی مددکاري جهانی روز «ها  مناسبت این
است. در سال جاري تعدادي از کارشناسان اقدام به نوشتن یاداشـت هـایی بـه ایـن      1393ماه 

این یادداشت کوتاه فقط سئوالی طـرح   مناسبت کردند که ارزشمند است. اما من قصد دارم در
کنم و آن این که  سهم جامعه علمی ایران در تولید دانش مددکاري اجتماعی در جهان چقدر 

    است؟
توان گفت این است که در حال حاضر بیشترین منابع علمی مـا   می آنچه که در این زمینه

 .شود می دیگر تولیدهاي  ترجمه کتاب هایی است که در کشور

 ر مددکاران اجتماعی ایران در مجامع علمی دنیا چقدر است؟حضو

 چقدر این حضور تاثیر گذار است؟

ایـران  هـاي   چقدر تولید دانش روز مددکاري اجتماعی جهـان متعلـق بـه اسـاتید دانشـگاه     
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 است؟

بین المللی مددکاري اجتماعی توسط دانشـگاه هـایی کـه در رشـته     هاي  چه تعداد همایش
 کنند برگزار شده است؟ می ر ایران دانشجو تربیتمددکاري اجتماعی د

 نوشته شده در ایران به عنوان مرجـع مـددکاري اجتمـاعی محسـوب    هاي  چه تعداد کتاب
 شوند؟ می

آموزشـی  هـاي   سهم مددکاران اجتماعی ایـران در برگـزاري کارگـاه   ها  در طول این سال
 دیگر چقدر بود؟هاي  براي مدیران وکارشناسان کشور

بین المللی توسط اساتید و کارشناسـان مـددکاري اجتمـاعی انجـام     هاي  پژوهش چه تعداد
 شده که به عنوان مرجع به آنها استنادشده باشد؟

  ...و

غرض این نیست که کسی یا دانشگاهی زیر سئوال برده شود.هدف این است که کمی در 
مـین مـددکاران   مل کنم چون مـن هـم یکـی از ه   أمن هم باید ت مل کنیم.أباره این سئوال ت

  .اجتماعی هستم

 سید حسن موسوي چلک

  رییس انجمن مددکاران اجتماعی ایران



  آسیب اجتماعی مقدم بر مسأله اجتماعی
 

 
را با رفتار خالف قـانون، اخـالق    آسیب اجتماعی به طرق مختلف تعریف میشود و گاهی آن

یا رفتاري که به زیان جامعه تمام میشود برابر دانسته اند، نوعی انحراف. تعریف ساده آسـیب  
همانی است که وجودش خط تعادل زندگی را بهم میریزد از منظر اجتماعی مادامی که محـیط  

نمیدارد بلکه موجبات خشم اطراف مردم را مسائلی احاطه میکند که نه تنها آنان را راضی نگه 
انسانی هاي  شود، گروه می شود و شرایط بروز آن بصورت قانونی محدود می و عصبانیت آنان

رسند که براي تغییر شرایط موجود باید به اقدامی دست بزنند که بخـش قابـل    می به این باور
 .کند می سازد و آسیب ظهور می توجهی از این اقدامات بسترهاي انحراف را فراهم

ارتباط تنگاتنگ مسأله اجتماعی و آسیب اجتماعی انکار ناپذیر است و هر کـدام میتوانـد   
مولد دیگري باشد در حال حاضر سرعت آسیب آنقدر باال است که قبل از اینکه بـه عنـوان   
یک مسأله اجتماعی دیده شود و به آن پرداخته شود این آسیب شکل گرفته و نمایـان شـده   

 .کند می تماعی را غافلگیراست و متخصصین اج

تـوان آن   مـی  خودش را دارد اما در حوزه پیشگیريهاي  آسیب در عین حال که پیچیدگی
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را پیش بینی کرد تا جامعه دچار بهت و شوك نشود کـه در بسـیاري از مـوارد نیـز بـراي      
 .رود اینجا ایستگاه هشدار است می نپرداختن به آن جامعه حتی به کما

قادر باشد خط تعادل را حفظ نماید میبایسـت تعریـف مـدون و نظـم      براي اینکه کشوري
 نامد توصـیف و ترسـیم کنـد، جامعـه نـاتوان از ایـن مهـارت        می از آنچه را آسیباي  هیافت
 .کنید می کارید، درو می بایست در انتظار افزایش بزه و جرم باشد زیرا آنچه که می

 مجموع عواملی باعث بـروز آسـیب   اجتماعی را نباید دست کم گرفت،هاي  قدرت آسیب
شود و این بـه نفـع هـیچکس نیسـت      می متعددهاي  شود و ساده انگاشتن آن باعث بحران می

 .تغییر معنایی و رنگ باختن الگوهاي گذشته، بستر بزه میشود

و تفـاوت  هـا   سیاست مداران و قانون گذاران میبایست تکلیف خود را با بار معنـایی واژه 
آنان جرم مینامند با مردمی که آن را خالف نمیدانند، مشخص کننـد تـا بـه    مفهومی آنچه را 

 .نزدیکتر شدن دولت و مردم بیانجامد

   " نوش دارو بعد از مرگ سهراب "بجاي انکار واقعیات بهتر است به آن پرداخت 
سـطحی،  هاي  کمرنگ شدن احساس همدردي بین همنوعان، رنگ باختن انگیزه ها، شادي

اعی که بر پایه منافع شخصی استوار میشود، نپذیرفتن مسئولیت در برابر حقـوق  مناسبات اجتم
ولین یک جامعه در سرنوشـت آینـده مـردم، تغییـر     ودیگران، نداشتن چشم انداز عقالیی مس

عـه را از درون تهـی میکنـد.    جام بتدریج …مفاهیم از جمله کالهبرداري را زرنگی دانستن و
 .زند که گوشی برایش نیست تا شنیده شودامروز جامعه چیزي را فریاد می

  مریم پرمحمدي آذر
 مدیریت کلینیک مددکاري اجتماعی طلوع سبز



  ضرورت تغییرات بنیادین در مددکاري اجتماعی
 

 
نیازي به تغییر در کـم و کیـف    ،مر مددکاري اجتماعی در ایرانآیا بعد از گذر نیم قرن از ع

 شود؟ می آن احساس

آیا اگر دست به تغییرات بزنیم بمعناي نادیده گرفتن تمام زحمـات و تالشـهاي شـبانه روزي    
 اساتید و مددکاران اجتماعی این کشور است؟

 !د؟باش می آیا این تغییرات بمعناي بدعت، تحریف و ظهور پیامبران جدید

 ،آید و پیشـتر توسـط اسـاتید گفتـه یـا نوشـته شـده        می معتقدم که بنا به دالیلی که مختصر
 ،شـود  می ضرورت تغییرات ماهوي در علم و حرفه مددکاري اجتماعی کشور نه تنها احساس

بایست از فیلترهاي اصالحی و علمـی جدیـد کـه     می بلکه در حد یک دیالیز اجتماعی است!
بگذرد. معتقدم که این تغییرات بمعناي نه تنها نادیـده   ،جتماعی روز استمتناسب با تغییرات ا

گرفتن زحمات اساتید این حرفه که بلکه به فرمایش استاد بزرگوار جناب دکتـر سـام آرام :   
(درٍ همه دنیا پیشرفت علم و مهارت در فرایند تراکم دانش و تجربیـات علمـاء قبلـی و نقـد     

شکی نیست که تجربیات همه مـددکاران  .دید حاصل میشودموختگان جآسازنده توسط دانش 
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ارزشمند است و اگر مستند شود میتواند قدمی در پیشرفت حرفه  ،اي هاجتماعی در فضاي حرف
  .و دانش مددکاري اجتماعی باشد

اینها میتوانند عمـدتاً همـان جـوي بارهـاي      ارزش تجربیات و مطالعات همکاران را بدانیم،
   ولی نه إلزاماً .دریاچه موجود مددکاري اجتماعی وارد میشوندزاللی باشند که به 

ومعتقدم که این تغییرات نه بدعت و تحریف و ظهور پیامبران جدید که ترمیم و اصالحی 
بخشی از بدنه که خود در ایـن   .گیرد می است که توسط بخشی از بدنه جامعه مددکاري انجام

 .ی است که پیشترها اساتید برایشان کشیده اندتغییر پیشنهادي وامدار زحمات و آموزشهای

 اما در ضرورت تغییرات بنیادین در مددکاري اجتماعی کشور ؟

ایـن   .سه سال بوده است 1999دهد که نیمه عمر تولید علم در جهان در سال  می بررسیها نشان
ـ   2020گردد که در سال  می به شش ماه رسید و پیش بینی 2010عمر علم در سال  وم عمـر عل

بـویژه در  اي  هعلمـی در هـر حـوز   هـاي   به صد روز خواهد رسید. این بدان معناست که یافته
ماه بیشتر دوام نداشته و قابـل اعتمـاد و اسـتناد     6انسانی و اجتماعی در حال حاضر هاي  حوزه

نیست. چرا که با تغییرات لحظه به لحظه روبروییم. عدم همسویی افراد یا علوم با این تغییرات 
دانـیم کـه در    مـی  گـردد.  می گردد که از آن با عنوان بیسوادي مدرن ! یاد می عث اختاللیبا

 پیشین کسی بیسواد بود که خواندن و نوشتن بلد نبود. سپس بیسواد به کسـی گفتـه  هاي  دهه
شد که زبان و کامپیوتر بلد نبود و در حال حاضر بیسواد کسی است کـه بهـره دیجیتـالی     می

سواد آموزشی به روز نداشته باشد. در سند تحول بنیادین دولت قرار است تا  نداشته باشد یعنی
آیـا   .علمی و اجتمـاعی کشـور بوقـوع بپیونـدد    هاي  تغییرات بنیادینی در عرصه   1404سال 
آقاي دکتر موسوي چلـک سـئواالتی   اي  هدر کارزار رسان   شود؟! می این تغییر دیدههاي  نشانه

 مطلـب  ایـن  بر   که بیانگر نگرانی ایشان بود. آقاي سرابی اشارهرا در این باب مطرح کردند 
 در آرام سـام  دکتـر  آقـاي  شـدند  روبرو عقالیی غیر حمالت با کردند مطرح وقتی و داشتند

تماعی صـحه گذاشـتند و نگـران از    اج مددکاري دریاي به جویبارها و رودها ورود ضرورت
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  !ورود فاضالب به این دریا
 روز 100در لحظات پیش رو که نهایت عمر یک یافتـه علمـی بـه     همکاران محترم ! آیا

پیشین کمکی به حال مـددکاران اجتمـاعی   هاي  دهههاي  ماندن و درجا زدن در یافته ،رسد می
با عنوان : آیا عصر غولهاي فکري به پایان رسیده است؟ چنـد سـال   اي  هخواهد بود؟ در مقال

  گ فکري و علمی در جهان نخواهیم بود!پیش نوشتم که دیگر شاهد ظهور غولهاي بزر

    .. .سعدي، بتهوون و ،دورکیم ،فارابی ،ابن خلدون ،ولتر ،انشتین
مربوط به دوره هایی از زمان بودند که علم در انحصـار افـراد خاصـی بـود و دسترسـی بـه       

وبـرو  مترقی اما محدود به افراد خاص رهاي  اطالعات محدود. لذا طبیعی بود که با انبوه اندیشه
اکنون این مسئولیت و خالقیت بنا به تغییرات جدیدي که اتفاق افتاد و محدوده علم را  .بودیم

علمی را نداریم امـا رشـد   هاي  بسیار وسیع کرده و چرخش آنرا خارق العاده! دیگر این چهره
در دو سه دهه اخیر بیشتر از کل دستاوردهاي بشـري از ابتـداي خلقـت    ها  علم در همه شاخه

  .ه استبود
نیازمنـد تغییـرات    .پس حرفه مددکاري اجتماعی هم متاثر از این تغییرات بنیـادین اسـت  

   .اساسی که با شهامت علمی توسط افراد شهیر و گمنام اتفاق بیفتد
ـ       خیرأمقاومتهاي غیر منطقی و لجاجتهاي غیر منصفانه راه علم را سد نمـی کنـد امـا بـه ت

عی کشور افرادي هستند که حرفـی بـراي زدن دارنـد و    اندازد. در جامعه مددکاري اجتما می
توانند تریبون در اختیـار آنـان قـرار دهنـد      می تغییراتی را آماده کرده اند لطفاً توانمندانی که

چنین کنند تا آنچه را که مهیا کرده اند در اختیار حرفه و هم وطنانشان قرار دهند تـا ضـمن   
 .ي کشور بزرگماننقد و ارزیابی قدمی کوچک باشد در اعتال

  احمدعلی جبارزاده
 مددکار اجتماعی





  روز جهانی مددکاري اجتماعی و حقوق بشر براي همگان
 

 
  

ـ  انسان از زمانى که خود را شناخته داراي حقوقى بوده که در ابتدا صرفاً ع نیازهـاى اولیـه   رف
یعنى تأمین آب و غذا و پوشاك بوده اما رفته رفته با تکامل بشر این حقوق نیز رشـد کـرده   

 ایـن  تشـابه  وجه اما …است و در هر زمان بشر حقوق تازه اى براى خود ترسیم کرده است
 و بشـر  حقوق از …است شده ضایع افرادي توسط حقوق این همیشه که است این در دورانها

 حقـوق  امـروز  آزاد چنـدان  نـه  جهـان  در که مادامى است دشوار کارى گفتن انسان ىآزاد
کـه  بل تضییع حقوقشان تنها نه که انسانهایی بسا چه و میشود پایمال براحتى انسانها از بسیارى

 حقـوق  آفریقا شاخ در مانده تشنه و گرسنه کودك آن …دهند می جانشان را بیگناه از دست
 جنـگ  آتـش  زیـر  در مانـده  کودك آن …کند طلب کسى چه از ار فیزیولوژیش و ذاتى

 دهـد  مـی  را زنانگیش تاوان گرفته قرار خشونت مورد زن آن دهد؟ می پس را چیز چه تاوان
رود و خـانواده اش را تـرك    مـی  و اجبار مافوقش به جنـگ  دستور به که سربازى آن آیا؟

خـود   ءتواند از حقوق حقـه  می میکند تا بر روي خانواده اى دیگر آتش جنگ بریزد چگونه
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 در اسـیر  و نـاآرام  جهـان  ایـن  از را خـود  آرام و آزاد روح روزى باید بشر …سخن بگوید
 بگیرد. پس خشونت چنگ

برابرى انسانها مهمترین پایه و اساس حقوق بشر است که همچنـان توسـط خـود انسـانها     
وى زنـان و مـردان حتـى در    توان به حقوق نامسـا  می از این نابرابرى …نادیده گرفته میشود

 و یکسـان  حقـوق  و دوسـتى  و صلح از پر جهانى داشتن براى …جوامع پیشرفته دنیا نام برد
 کشـور  …را عـوض کنـیم   نگاهمـان  است الزم زبان پوست، نژاد، رنگ، فراى تبعیض عدم

 زنـدگى  خـوبى  بـه  هم کنار در همواره که قومیتهاست رنگارنگى از اى نمونه ایران ما عزیز
 زنـدگى  بـراى  قشنگترى جاى و زیباتر بسى دنیا باشد یکسان همه حقوق وقتى …اند هکرد

ید دنیایی که متعلق به ما بیای …برد خواهیم لذت زیستن از را روزمان هر و شد خواهد کردن
انسانهاست را با کمک هم زیبا و زیباتر کنیم و تالش کنیم براى ساختن جهانى عارى از هـر  

 مـان  حرفـه  ماهیت به توجه با نیز اجتماعى مددکاران ما …نابرابرى گونه پلیدى و جنگ و
 وقفـه  بـى  دوسـت  صلح انسانهاي دیگران با همگام است برابري و عدالت برقرارى همانا که
 ....ار به مقصد تالش خواهیم کردب این رسیدن براى

 طیبه جعفري

  مددکار اجتماعی



جتماعی ایران به مددکاران ااي  هبیانیه حسن ختام کارزار رسان
  مناسبت ماه جهانی مددکاري اجتماعی

 

 
  ...ماه جهانی مددکاري اجتماعی

  ...روز جهانی مددکاري اجتماعی

کثري مـددکارانی از  به لطف خداوند شاهد و بزرگ مفتخریم که توانسـتیم بـا حضـور حـدا    
را در فضـاي مجـازي بـه مناسـبت مـاه جهـانی       اي  هگسـترد اي  هسرتاسر ایران، کارزار رسان

 .مددکاري اجتماعی اجرا کنیم

مددکاران اجتماعی ایران از طریق انتشار گسترده مقـاالت و یادداشـتهاي   اي  هکارزار رسان
مـددکاري اجتمـاعی ایـران و    مختلف هاي  مددکاران اجتماعی با موضوعات مختلفی در حوزه

 .اجتماعی معتبر اجرا شدهاي  جهان، در وبسایتها و شبکه

روز کاري در نظر گرفته شد که با مـدنظر   38فرایند زمانی این کارزار رسانه اي، به مدت 
و با تأکید بر ثبات تحرکات مربوطـه مـدیریت   اي  هقراردادن کلیه جوانب و پارامترهاي رسان



  اي مددکاران اجتماعی ایران هاي منتشر شده در کارزار رسانه مجموعه مقاالت و یادداشت � 124
 

 .شد

یادداشتها از ابتدا تا روز آخر کارزار رسانه اي، با ارزیابی دقیق و با رصـد   چینش مقاالت و
 .لحظه به لحظه شرایط و موقعیتهاي مختلف فکري مخاطبین ما صورت پذیرفت

مهمی داشت کـه بصـورت مختصـر بـه     هاي  مددکاران اجتماعی دستاورداي  هکارزار رسان
 : موارد مهم آن اشاره خواهیم داشت

بدون هیچ اي  هرکت مددکاران اجتماعی جهت حضور در این حرکت رسانجلب مشا*** 
 مختلـف  سطوح از بطوریکه. است بوده …گونه محدودیت فردي و شغلی و سازمانی و 

ان اجتماعی ایران در این کارزار حضور داشته اند. از مددکاران شـاغل در  مددکار جامعه
د یا افراد مـددکار در حـین ادامـه    سطوح باالي شغلی در سازمانهاي مختلف گرفته تا فر

 اجتماعی مددکاريهاي  کلینیک در شاغل مددکاران و مدیران …تحصیالت دانشگاهی
دو صـنف از سـه صـنف اصـلی      روسـاي  …اجتماعی مددکاري دانشگاهی اساتید …

 مـددکاري  علمـی  انجمـن  بـه  نزدیک و جوان مددکاري …مددکاران اجتماعی ایران 
 و همه … ایران اجتماعی مددکاران انجمن به متمایل یگريد جوان مددکار و اجتماعی

 راسـتین  برانگیـز  تحسـین  نـداي  و دلنشین نواي توانمندشان، قلمهاي با صدا، یک همه
 .ماعی ایران را سر دادنداجت مددکاران وحدت

آزاد سازي صداهاي سرکوب شده به صورت کامالً مشـهود و محسـوس در مقـاطع    *** 
 .صورت پذیرفت و بصورت هدفمند محقق شداي  هکارزار رسانزمانی مختلفی از این 

محترم و ارزشمند شمردن تفاوتها در اشکال و مـدلهاي عملیـاتی مختلفـی تمـرین و     *** 
تجربه شد. بطوریکه به مدلها و اشکال مختلف فکري و اعتقادي مـددکاران اجتمـاعی (   

 .ده شدالبته در موضوعات مشابه از قبل تعیین شده ) فرصت بروز دا

و هـا   توانسـتند برنامـه  اي  همددکاران اجتماعی ایران در قالب اجراي این کارزار رسان*** 
مختلف فکري حرکتی خود را بدون هیچ نگرانی و تشویش و اضـطرابی و در  هاي  ایده

 .فضایی محترمانه اعالم و به بحث و چالش بکشند
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در بـین  اي  هگروهی رسـان تمرین و تقویت و گسترش فعالیتها و تحرکات جمعی و *** 
 مددکاران اجتماعی ایران

معرفی مددکاران اجتماعی فعال در سـطح کشـور بـه کـاربران داخلـی و خـارجی       *** 
فعـال  هاي  اجتماعی در فضاي مجازي و متقابال به سازمانها و انجمنهاي  وبسایتها و شبکه

 اي و متولی مددکاري اجتماعی ایران از طریق اجراي همین کارزار رسانه

برنامه ریزي و تصمیم جمعی در خصوص تهیـه و چـاپ و انتشـار کتـاب کـارزار      *** 
مددکاران اجتماعی با هدف ثبت مقـاالت و یادداشـتها و نظـرات مـددکاران     اي  هرسان

 اجتماعی در مقطع زمانی حاضر

و پایگاههاي مجازي راه اندازي شـده جدیـد در حـوزه    ها  رونمایی و معرفی وبسایت*** 
اجتماعی ایران به جامعه مددکاران اجتمـاعی ایـران، دانشـجویان مـددکاري      مددکاري

  ...اجتماعی، سازمانهاي متولی مددکاري اجتماعی و

 ...اي ههمراهان ما در این کارزار رسان
   





بدینوســیله از همراهــی 
ــمند  ــادقانه و ارزشـ صـ
ــان   ــک همراهــ یکایــ
ــوقی  ــی و حقــ حقیقــ

اي  هکـــــارزار رســـــان
مـــددکاران اجتمـــاعی 

یت تقـدیر و تشـکر   نها
 .آید می بعمل

  :هاي مدیران محترم وبسایت

 )جناب آقاي امین موحدي( وبسایت تخصصی مددکاران اجتماعی •

سـرکار خـانم کبـري راد    ( وبسایت کلینیک مددکاري اجتمـاعی سـفیر سـالمت    •
 )پیشه آج

 )سرکار خانم باباییان( وبسایت کلینیک مددکاري اجتماعی پویان •

 )جناب آقاي احمد علی جبارزاده( ري اجتماعی آیداوبسایت کلینیک مددکا •

 )سرکار خانم مهري فتاحی( وبسایت کلینیک مددکاري اجتماعی شمس کریمان •

 )سرکار خانم طیبه جعفري( وبسایت کلینیک مددکاري اجتماعی نوید زندگی •

 )سرکار خانم حسین زاده( وبسایت کلینیک مددکاري اجتماعی به روش •

 )سرکار خانم نازنین روستا( ي اجتماعی پارساوبسایت کلینیک مددکار •

 )جناب آقاي دکتر محمدرضا ایروانی( 2012وبسایت مددکاري اجتماعی  •

 )جناب آقاي امیر مغنی باشی منصوریه) وبالگ سوشیال نیوز •

 وبسایت رسمی مددکاران اجتماعی ایرانیان •
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 افراد و شخصیتها

مـددکاران اجتمـاعی    ریاست محترم انجمـن ( جناب آقاي سید حسن موسوي چلک •
  )ایران

ریاسـت محتـرم کـانون سراسـري کـانون مراکـز       ( جناب اقاي سید احمد رحیمی •
 )مددکاري اجتماعی کشور

  )مدیریت محترم کلینیک مددکاري اجتماعی مهرآذر( جناب آقاي رضا ببري •

  )عضو هیأت مدیره انجمن مددکاران اجتماعی ایران( جناب آقاي عباسعلی یزدانی •

  )مدیریت محترم کلینیک مددکاري اجتماعی پونا( ي مهدي فالحیجناب آقا •

مدیریت محتـرم کلینیـک مـددکاري اجتمـاعی     ( سرکار خانم مریم پرمحمدي آذر •
  )طلوع سبز

  )مسوول دفتر اسبق انجمن مددکاران اجتماعی ایران( جناب آقاي حامد علمایی •

کاري و انجمـن  ریاست محتـرم کـانون مراکـز مـدد    ( جناب آقاي علیرضا ایزدپور •
  )مددکاران اجتماعی استان سمنان

  )مدیریت محترم کلینیک مددکاري اجتماعی پندار( سرکار خانم مریم عباسی •

  )کارشناس ارشد مددکاري اجتماعی( جناب آقاي مرتضی دانایی فر •

  )مددکار اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی استان البرز( جناب اقاي بهروز عالیی •

  )مسوول فنی محترم کلینیک مددکاري اجتماعی پارسا( امانیسرکار خانم نگین  •

  )مدیریت محترم کلینیک مددکاري اجتماعی احسان( سرکار خانم جوهر قلی •

  )دانشجوي کارشناسی ارشد مددکاري اجتماعی( سرکار خانم صابره صادقی •

  )مدرس دانشگاه و مشاور خانواده( جناب آقاي همایون قستی •

 تید بزرگوارو سایر دوستان و اسا •
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 تشکر ویژه

در پایان از همراهی صمیمانه، زحمـات و تالشـهاي بیـدریغ وبسـایت تخصصـی مـددکاران       
اجتماعی ایران به مدیریت جناب آقاي امین موحدي و همکاران محترمشان که در طی مـدت  

لیـه  مددکاران اجتماعی ایران، همواره یار و یاور ما بودند و در کاي  هزمان اجراي کارزار رسان
شرایط سهل و دشوار این مسیر رسانه اي، از هیچ تالشی جهت همکـاري فروگـزار ننمودنـد    

 .آید می تقدیر و تشکر ویژه بعمل

  جواد طلسچی یکتا
 مددکاران اجتماعی ایراناي  هدبیر کمیته اجرایی کارزار رسان
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  اي  هکارزار رسان

  نمایشی بزرگ از اتحاد و همدلی مددکاران اجتماعی
 

 
  

ی از مقوالتی که جامعه مددکاران اجتماعی، همواره با آن دست به گریبان بوده است عدم یک
اتحاد و همدلی برخی از علما و اصحاب مددکاري اجتماعی در موضوعات و مسـائل مختلـف   

موجود در رشد و هاي  توان در نارسایی می این حرفه است و قطعاً تبعات منفی این واگرایی را
ي ممتـاز  هـا  ویژگـی مختلف به وضوح احساس نمود. یکی از هاي  در عرصهتوسعه این حرفه 

مددکاري اجتماعی تالش براي تقویت بعـد همگرایـی و وحـدت    اي  هکارزار بزرگ و رسان
شرکت کنندگان و تمرین اتحاد و همدلی بود. شرکت کنندگان در ایـن کـارزار بـه رغـم     

شده روز جهـانی مـددکاري اجتمـاعی بـا     و فکري، در زمینه اهداف اعالم اي  هاختالفات سلیق
محوریت شعار حرمت مقام و ارزش انسانی در قالب یادداشت و مقاالت به بیان دیـدگاههاي  

 همـدلی  و اتحاد تمرین ،علم تولید و حرفه تئوریهاي و تجارب تلفیق ضمن   خود پرداختند و
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 گذاشتند. نمایش به را

به جلو در جهت معرفی حرفه بـه جامعـه   از دستاوردهاي مهم دیگر این کارزار حرکت رو 
است. اعقاد داریم یکی از مشکالت  عمده مـددکاري اجتمـاعی ایـران، در درجـه اول عـدم      
شناخت است نه بیکاري و مسائل دیگر. تا شناخت معقول و خوبی از این حرفه براي جامعه و 

خواهد داشت. پس مدیران وجود نداشته باشد بیکاري و عدم اشتغال مددکاران کماکان وجود 
  بیشترین استفاده را در جهت معرفی این حرفه بعمل بیاوریم. ،باید از کوچکترین فرصتها

جا دارد از تالشهاي بی وقفه جناب آقاي جواد طلسـچی یکتـا مـددکار اجتمـاعی سـخت      
ایشـان  .مددکاري اجتماعی تقدیر و سپاسگزاري بعمـل بیـاوریم  اي  هکوش و دبیر کارزار رسان

اینکه در اجرا و مدیریت این کارزار نقش اساسـی را ایفـاء نمودنـد، بـا طراحـی و      عالوه بر 
مدیریت دهها وبگاه مجازي مددکاري در چنـد سـال گذشـته، تحـول بزرگـی را در ارتقـاء       

 .این حرفه مظلوم در فضاي مجازي به وجود آورده انداي  هرسان

  یوبسایت تخصصی مددکاران اجتماع
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