تحلیل هجبحثِ گزٍّی ضوبرُ (ٍ :)51یژگیّبی هددکبر اجتوبػی ٍ ضزایط سهیٌِای هؤثز در ارتقبی جبیگبُ ایي حزفِ
اس هٌظز هددکبراى اجتوبػی
مددکاری اجتماعی در سزاسز جُان بٍ عىًان یک رضتٍ علمی -کاربزدی ي یک حزفٍ اوساوی -اجتماعی ضىاختٍ ضدٌ است .ایه رضتٍ
کاربزدی در ایزان علیزغم ایىکٍ بیص اس ویم قزن اس تأسیس آن در داوطگاٌَای کطًر میگذردَ ،ىًس آن طًر کٍ باید ضىاختٍ وطدٌ است  .با
تًجٍ بٍ اَمیت حزفٍ مددکاری اجتماعی در ایجاد جامعٍای سالم ي عاری اس آسیبَای اجتماعی ي با عىایت بٍ اَمیت تًاومىدی ي مُارت-
َای حزفٍای مددکاران اجتماعی در دستیابی بٍ ایه امز خطیز ،بز آن ضدیم با طزح دي سؤال اس مىظز اساتید ي داوص آمًختگان حزفٍ
مددکاری اجتماعی بٍ ياکايی َز چٍ بیطتز «يیژگیَای مددکار اجتماعی مًفق» ي «ضزایط سمیىٍای» کٍ عامل ایجاد مًفقیت َز چٍ
بیطتز در ایه حزفٍ است بپزداسیم.
وتایج حاصل اس ایه مباحثٍ گزيَی کٍ بالغ بز  051وظز ارائٍ ضدٌ در ایه خصًظ بًد ،با استفادٌ اس ريش تحلیل محتًای کیفی گزیىُایم ي
الودمه ( )4112مًرد تجشیٍ ي تحلیل گزدید .بز ایه اساس یافتٍَا در قالب کدَای ايلیٍ ،طبقات اصلی ي درين مایٍَا در جديل سیز ومایص
دادٌ ضد.

کدَای ايلیٍ

درين مایٍ

طبقات اصلی

حفظ ضأى اًسبًی
اخالق هداری

آگبّی اس ارسش ّبی اسبسی

خَد تصوین گیزی
هسبٍات ٍ ثزاثزی
هسئَلیت فزدی ٍ اجتوبػی
خَدآگبّی
پذیزش
راسداری

آگبّی اس اصَل حزفِای

ارتجبط حزفِ ای
فزدیت
هطبرکت

توبهیت فزدی ٍ حزفِ ای هددکبر

تسلط ثز داًص ثٌیبدیي

اجتوبػی

ثْزُ گیزی اس داًص هکول (جبهؼِ ضٌبسی،
رٍاًطٌبسی ،حقَق ،اقتصبد ٍ )...
آگبّی اس داًص ثیي الوللی

ثْزُگیزی اس داًص ثِ هثبثِ اقتدار

اضزاف ثز قَاًیي حبکن ثز جبهؼِ

حزفِای

داضتي تفکز اًتقبدی
تَجِ ثِ تٌَع فزٌّگی ٍ ثَهی سبسی داًص
ضٌبخت هٌبثغ اجتوبػی
داضتي هْبرت ّودلی
اًؼطبف پذیزی
هْبرت حل هسألِ
هْبرت کٌتزل ّیجبى ٍ احسبسبت
هدیزیت کبرآهد

ثْزُگیزی اس هْبرتّبی گًَبگَى

هذاکزُ گزی
هیبًجی گزی
تأهیي رفبُ ٍ اهٌیت اقتصبدی
دفبع اس حقَق هددکبراى اجتوبػی
ثْزُهٌدی هددکبراى اجتوبػی اس اقتدار قبًًَی
هستٌد سبسی اقداهبت اجتوبػی
ضفبفیت ٍ کبرآهدی ًقص هددکبر اجتوبػی در
آییي ًبهِّب ٍ دستَرالؼولّبی اداری

استقزار ًظبم هددکبری اجتوبػی ثِ

ّوسَیی اّداف هؤسسبت دٍلتی ٍ خصَصی

هثبثِ تَاًوٌدسبسی حزفِ

جذة هددکبراى اجتوبػی در پستّبی ضغلی
هددکبری

سبختبر اجتوبػی کبرآهد

حفظ ضأى ٍ ارتقبء جبیگبُ هددکبری اجتوبػی
ًظبرت کیفی ثز کلیٌیک ّبی هددکبری اجتوبػی
ّوجستگی ٍ ٍحدت تبهِ هددکبراى اجتوبػی
ّوسَیی قَاًیي ثب اػوبل تغییزات اجتوبػی ػبم
الوٌفؼِ
حوبیت ًْبدّبی دٍلتی اس اصالحبت اجتوبػی
تدٍیي قَاًیي تسْیل گز اجتوبػی

کبرآهدی قَاًیي حبکن ثز جبهؼِ

لشٍم ٍجَد قَاًیي حوبیتی
حوبیت اس هددکبراى اجتوبػی در هجلس
اخذ دیدگبُ هددکبراى اجتوبػی در تصَیت قَاًیي
ثزخَرد ثب هَاسی کبری در ًْبدّبی دٍلتی
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