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 مددکاری اجتماعی معاصز، چالش ها و راهکارها

اجزا( اقدام و ) مددکاری اجتماعی در  

دوتش الْبم هحوذی -ًَیسٌذگبى: سلوبى لبدسی  

 

دس ثخص ّبی لجلی تَضیحبتی پیشاهَى ثشخی اص هْوتشیي چبلص ّبی دسٍى حشفِ ای ٍ ثشٍى حشفِ ای هذدوبسی اجتوبػی 

حَصُ ی فؼبلیت ٍ الذاهبت هذدوبساى  دسوِ  هی پشداصین اجتوبػی دیگش هذدوبسیچبلص ّبی ٍ دس ایي ثخص ثِ اسایِ ضذُ 

 ًوبیبى هی ضَد.اجتوبػی 

دیذگبّْبی هختلفی دس داًص جبهؼِ ضٌبسی پیشاهَى تبثیش سبختبسّب ٍ افشاد دس تؼییي هیضاى وٌص ٍجَد داسد وِ تب حذٍد 

ّبی اجشایی هذدوبساى اجتوبػی اص آًْب  ثشد ٍ دس تحلیل فؼبلیتی هذدوبسی اجتوبػی ثىبس  تَاى آًْب سا دس حشفِ ثسیبسی هی

اًگبسُ ٍالؼیت اجتوبػی: ثش اسبس ایي اًگبسُ سبختبسّب  -1اًگبسُ دس جبهؼِ ضٌبسی ٍجَد داسد.  3سَد جست. ثِ غَست ولی 

غش اغلی سبخت ّستٌذ. ایي اًذ ٍ افشاد وٌطگش دس چٌیي فشایٌذی ًمطی ًذاسًذ. ٌّجبسّب ٍ همشسات اص ػٌب ی وٌص وٌٌذُ تؼییي

دیذگبُ ول گشا ثَدُ ٍ ثِ ججشی ثَدى سبختبسّب ٍ اًفؼبل وٌطگشاى هؼتمذ است. دیذگبّْبی سبختبسگشا ٍ وبسوشدگشایبى 

دیذگبُ تؼشیف گشایبى اجتوبػی: ثش خالف ایي ًظشیِ پشداصاى، ثشخی اص جبهؼِ  -2گیشًذ.  سبختبسی دس ایي عیف لشاس هی

ضَد ٍ  ّبی وٌطگشاى سبختِ هی لت وٌص ٍ وٌطگشاًٌذ. ثِ ثبٍسّب آًْب سبختبسّب ثش اسبسی وٌصضٌبسبى هؼتمذ ثِ اغب

 -3تَاًٌذ تَلیذ ٍ خلك ًوبیٌذ. لزا وٌطگش ًمص فؼبلی داسد.  وٌطگشاى افشاد هٌفؼلی دس ثشاثش سبختبسّب ًیستٌذ. صیشا هی

گیشد. جبهؼِ ضٌبسبى  بس پبسخ ٍ پبداش ضىل هیسفتبسگشایبى اجتوبػی: ثش اسبس ًظشات ایي جبهؼِ ضٌبسبى وٌص ثش اس

گیشًذ. ثِ اػتمبد جبًبتبى تشًش، سبختبسّب  وٌص هتمبثل ًوبدیي ٍ ًظشیِ پشداصاى دیذگبُ هجبدلِ ًظیش َّهٌض دس ایي گشٍُ لشاس هی

 ضَد. لزا وٌطگشاى هحَس فؼبلیت ّب لشاس هی گیشًذ. اص تىشاس وٌص ّبی فشدی سبختِ هی

اصاى دیذگبُ ثیٌبثیٌی داضتِ ٍ هؼتمذًذ وِ ّش چٌذ سبختبسّب اص ػَاهل تؼییي وٌٌذُ ی وٌص هحسَة ثشخی اص ًظشیِ پشد

تَاًٌذ ثب ًَآٍسی ٍ اثذاع الذام ثِ وٌص ٍ تغییش  ضًَذ ثب ایي ٍجَد، وٌطگشاى افشاد هٌفؼلی دس ثشاثش سبختبسّب ًیستٌذ ٍ هی هی

گشدد. یؼٌی ایٌىِ ّش چِ سبختبسّب  ٍضؼیت سبختبسّب ثش هی ضشایظ ًوبیٌذ. ّش چٌذ چٌیي هَسدی تب حذٍد ثسیبسی ثِ

پشداصًذ. استشایىش  پزیشتش ثبضٌذ وٌطگشاى اص تَاًبیی ثیطتشی ثشای خلك وٌص ٍ اًجبم فؼبلیت ثشخَسداسًذ ٍ ثِ تغییش هی اًؼغبف

وٌذ ثیي  ت ٍ تالش هیثِ تؼشیف هفَْم ًمص سبصی هی پشداصد وِ هؼتمذ ثِ ًمص سبختبسّب ٍ وٌطگشاى ثِ عَس ّوضهبى اس

ًوبیٌذ، ثبٍس داسد. اهب  ّب دس آى الذام ثِ وٌص هی ضخع ٍ سبختبس پل ثضًذ. ٍی ّوچٌیي ثِ اّویت سبختبسّبیی وِ اًسبى

ثشخی اص سبختبسّب وٌص ّب سا ثیطتش ٍ ثشخی ووتش هحذٍد هی ًوبیٌذ. اغَالً سبختبسّب چْبسچَة ّبیی ثشای ضشٍع وٌص 

 هحسَة هی ضًَذ.
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تَاى ثِ تحلیل فؼبلیت ّبی هذدوبساى اجتوبػی پشداخت. ّش چٌذ  بدُ اص ًظشیبت یبد ضذُ ثبالخع دیذگبُ استشایىش هیثب استف

ّبیی است وِ ثب ّوىبساى دس هحیظ ّبی  وِ الصم ثِ روش است تحلیل یبد ضذُ ثش اسبس تجشثیبت ًَیسٌذگبى ٍ هػبحجِ

 ی ثیطتشی است. ّب وبسی گًَبگَى غَست گشفتِ ٍ ًیبصهٌذ اًجبم پژٍّص

ى ایي سٍیىشدّب، ایي است وِ سْن ػَاهل هختلف دس چبلطْبی هذدوبسی اجتوبػی دس حَصُ اجشا ثْتش دسن بّذف اص ثی

ػٌَاى چبسچَثی  ، ثِثشاثش اًفؼبل اٍ ٍ ًیض تؼییي وٌٌذگی سبختبس ٍ تغییش پزیشی آى ضَد. دس حمیمت دٍگبًِ ػبهلیت هذدوبس دس

تحلیل یبد  ػالٍُ ثش چبسچَة الصم ثِ روش است .ثستِ ضذُ استهختلف دس چبلطْب، ثِ وبس ثشای دسن ثْتش سْن ػَاهل 

ثْشُ گشفتِ  ًیض وِ ثب ّوىبساى دس هحیظ ّبی وبسی گًَبگَى غَست گشفتِتجشثیبت ًَیسٌذگبى ٍ هػبحجِ ّبیی  ،اصضذُ

 ضذُ است.

فشایٌذ وست  سا داسای ٍیژگی ػبهلیت ثذاًین، اگش هذدوبساى اجتوبػیوِ یىی اص سَاالتی وِ هی تَاى پشسیذ ایي است 

ٍیژگی ػبهلیت دس هذدوبساى اجتوبػی ٍ تجذیل ضذى آًْب ثِ وٌطگشاى فشدی اسصضوٌذ چِ ّست ٍ چِ ػَاهلی دس ایي فشایٌذ 

هیضاى سَد ٍ اثشثخطی الذاهبت هذدوبساى اجتوبػی دس ساثغِ ثب ّش یه اص گشٍّْبی ّذف تب چِ اًذاصُ است ٍ  سْین است.

 دٌّذ؟  ای سا ثِ هذدوبساى اجتوبػی هی ّبی حشفِ چمذس سبختبسّب اجبصُ فؼبلیت

. ًىتِ لبثل تَجِ ایي است وِ حشفِ ای ثَدى ثب دسیبفت اٍست ثَدىهذدوبس اجتوبػی، حشفِ ای  یتیه جٌجِ هْن ػبهل

یت هَجَد جبهؼِ ٍجَد هذسن تحػیلی تفبٍت داسد. اص یه سَ، ضىبف گستشدُ ای وِ هیبى آهَصش ّبی داًطگبّی ٍ ٍضؼ

داسای هذسن تحػیلی ثبضٌذ.  غشفب داسد، هَجت هی ضَد وِ ثخص لبثل تَجْی اص فبسؽ التحػیالى هذدوبسی اجتوبػی،

ثش صهیي ٍالؼیت ّبی جبهؼِ استَاس ًیست ثِ غَست هٌبسجی آهَصضْبی تخػػی وِ اوثش داًطجَیبى دسیبفت هی وٌٌذ،ٌَّص 

ثب پیچیذگی ّب ٍ  ف)سی اجتوبػی ثشای ضشٍع فؼبلیتْبی حشفِ ای دس ساثغِ ثب گشٍّْبی ّذاص ایي سٍ فبسؽ التحػیالى هذدوب

حلمِ ی ٍاسغی وِ  . اص سَیی دیگش دس چٌیي ضشایغیت ّستٌذًیبصهٌذ وست وفبیذی ثؼذی ثَدى هطىالت آًْب(ثبص ّن چٌ

ٍ ثِ ػجبستی ثشای هذدوبس  ًذاسدٍجَد ًیض  ٍ ضشٍع فؼبلیت ّبی حشفِ ای ٍ وبسی  ثیي فبسؽ التحػیل ضذى اص داًطگبُ

حشفِ ای ضذى  غٌب ثخطیذى ثِ ویفیتاجتوبػی فبسؽ التحػیل، ثِ غیش اص گزس صهبى ٍ وست تجشثِ، ػشغِ ٍاسغِ ای ثشای 

هوىي است غبدق .الصم ثِ روش است وِ ایي هسبلِ ثشای سبیش حشفِ ّبی یبٍساًِ هبًٌذ سٍاًطٌبسی ٍ هطبٍسُ ًیض هْیب ًیست

 ثبضذ.

 جزة ثبصاس وبس دس یىی اص ایي  ِ ایي تشتیت، هذدوبس اجتوبػی وِ ثیي فبسؽ التحػیلی ٍ حشفِ ای ضذى اٍ فبغلِ ٍجَد داسدث

 -2وٌٌذ.  هی ًوبیٌذ ٍ ضشٍع ثِ فؼبلیت هی خَد الذام ثِ دسیبفت هجَص ولیٌیه هذدوبسی اجتوبػی -1 هی ضًَذ:چٌذ ثخص 

دس هشاوض خػَغی ًظیش هشاوض خیشیِ ٍ ولیٌیه ّبی هذدوبسی اجتوبػی هطغَل ثِ وبس  -3گشدًذ. ٍ هی جزة هشاوض دٍلتی 

 ضًَذ.هی 

آًچِ وِ تب حذٍد ؟ حبل ایٌجب هی تَاى پشسیذ، سبختبس ایي سِ ثخص، چمذس داسای ٍیژگی تؼییٌىٌٌذگی یب اًؼغبف است

ضذُ اص تػلت ثشخَسداسًذ. یؼٌی ایٌىِ هیضاى اًؼغبف پزیشی صیبدی ثب اعویٌبى هی تَاى گفت ایي است وِ ّش سِ سبختبس یبد 
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للوذاد ضًَذ.  تغییز نعامالثِ ػٌَاى  )اػن اص حشفِ ای ٍ غشفب داًص آهَختِ(آًْب چٌذاى صیبد ًیست وِ هذدوبساى اجتوبػی

سًذ ٍ لزا اجبصُ ی ػوَهبً ثسیبسی اص سبختبسّب هخػَغبً دس حَصُ ّبی اجتوبػی ٍ فشٌّگی دس وطَس اص حبلت تػلت ثشخَسدا

چٌیي سًٍذی ٍجَد داسد وِ دس حَصُ  ایجبد تغییش سا ًذادُ ٍ یب اجبصُ تغییشات ًبچیض ٍ جضئی سا هی دٌّذ. دالیل هختلفی ًیض دس

ضؼف ضبیستِ سبالسی دس اًتخبة ٍ گضیٌص هذیشاى ٍ  دالیلی چَى ًیض ثِ ٍضَح هی تَاى آى سا دیذ.ی سفبُ اجتوبػی 

فسبد ٍ .... ّوچٌیي سبص ٍ وبس هٌبست ٍ ػلوی دس خػَظ ٍضؼیت ٍجَد دیذگبُ پضضىی ضذى ًْبدیٌِ، وبسگضاساى اجتوبػی، 

گضیٌص ٍ استمبء ًیض تمشیجبً ٍجَد ًذاسد. ضٌبخت فشدی ٍ هیضاى استجبط ًمص تؼییي وٌٌذُ تشی ًسجت ثِ گضیٌص ّبی ػلوی ٍ 

ش ٍ ضبیذ ًسلی ثِ ًسل دیگش دیگش، هذیشی ثِ هذیش دیگ ایي سًٍذ اص فشدی ثِ فشدی داسد ٍ هتبسفبًِ ػوذتب سبالسضبیستِ 

 تذاٍم یبفتِ است.

ثشًبهِ ّبی تغییش ٍ ًَآٍسی ًیض دس چٌیي سبختبسّبیی ػوذتبً ّوشاُ ثب همبٍهت ّبیی اص عشف هذیشاى هَاجِ ضذُ ٍ یب هوىي 

تب جبیی اداهِ هی یبثذ وِ ثب هٌبفغ است وِ هٌبثغ الصم سا جْت ایجبد چٌیي تغییشاتی فشاّن ًسبصًذ. ّوچٌیي هیضاى تغییش 

ي ٍ هذیشاى دس تؼبسؼ لشاس ًگیشد ٍ یب ٍضؼیت هَجَد ثِ چبلص وطیذُ ًطَد. ثمبی ثشخی فشدی ٍ سبصهبًی ثشخی اص هسئَلی

اص هذیشاى دس چٌیي سبختبسّبیی دس حفظ ٍضؼیت هَجَد خَاّذ ثَد. لزا ایجبد فضبیی ثشای ّش ًَع تغییش ػوذتبً ثب هٌبفغ 

شخی اص آًْب دس تؼبسؼ لشاس هی گیشد. ثِ ایي تشتیت سبختبسّبی هَجَد وِ هذدوبساى اجتوبػی دس آى ثِ فؼبلیت هی فشدی ث

همبٍم ّستٌذ. هذیشیت دس چٌیي ًبپزیش، فشسَدُ ٍ دس ثشاثش تغییش، اثتىبس ٍ ًَآٍسی پشداصًذ سخت، تب حذٍد ثسیبسی اًؼغبف 

. ثِ ػجبست دیگش هذیشاى تػوین گیشًذگبى اغلی سبصهبى ّب ثَدُ ٍ جٌجِ سبصهبى ّبیی ثش اسبس هذل هتوشوض ػول هی وٌذ

اوثش  ًتبیج ًیض ًطبى داد اًجبم دادین 1331ی هطَست پزیشی ٍ ٍاگزاسی هسئَلیت ّب اًذن است. دس هغبلؼِ ای وِ دس سبل 

ست وِ چٌیي سًٍذی دس سِ ثخص ٍصاتخبًِ ّب ٍ سبصهبى ّب اص چٌیي ٍیژگی ّبیی ثشخَسداس ثَدًذ. ًىتِ ی حبیض اّویت ایي ا

) خػَغی، دٍلتی ٍ ولیٌیه ّبی هذدوبسی اجتوبػی( تب حذٍد ًبچیضی هوىي است وِ اص ًظش اًؼغبف ًبپزیشی ٍ همبٍهت 

 اهب اغَال تػلت ایي سبختبسّب، پشسًگتش اص اًؼغبف پزیشی آًْب است. هتفبٍت ثبضٌذدس ثشاثش تغییش 

)وِ ًیبص ثِ چبسُ اًذیطی هذدوبس اجتوبػی ٍ ویفیت حشفِ ای ضذى ی دسًٍی آًْبثب ٍیژگیْب سبختبسّبی هتػلت دس تؼبهل

همشیستی هججَس هی ضًَذ وِ دچبس ًَػی  دسًْبیت هذدوبساى اجتوبػی ، ًِ تٌْب وٌطگش فؼبلی ًوی ضًَذ ثلىِ ،داسد(

 پبییي هیضاى ،هبًٌذ ًوَداس هی وٌذ یستی هسبلوت آهیض خَد سا دس ٍیژگیْبییایي ّوضضًَذ ٍ  مسالمت آمیش با ساختارها

ثشسسی ػلوی ضیَُ ّبی هَاجِ  هَثش ثب هطىالت، توبیل اًذن وٌجىبٍی ٍ ووجَد ، سشاًِ ی هغبلؼِ ی هذدوبساى اجتوبػی 

توبیل  پژٍّص ٍ اًتطبس همبالت ػلوی ٍاًذن  هیضاى ثِ استفبدُ اص هٌبثغ ػلوی ٍتجشثیبت جْبًی هَثش ثشای هذاخالت خَد، 

ای وِ ثب هستٌذسبصی الذاهبت ٍ فؼبلیت ّبی حشفِ  ًیض الذاهبت اًذن دس ساستبی ٍ هجبهغ ٍ یضشوت دس ًطست ّب ون ثِ

هیضاى استفبدُ اص اغَل ٍ اسصش ّبی حشفِ ای ًیض دس ثیي آًْب ثسیبس پبییي است. دس هػبحجِ ّبیی وِ ثب  . تجشثِ آهَختِ اًذ

دس فؼبلیت ّبی حشفِ ای اص اغَل ٍ اسصش ّبی اًذوی اظْبس وشدًذ وِ  تؼذادی اص هذدوبساى اجتوبػی اًجبم دادین دسغذ

هی افضایٌذ ثِ ایي ًیض تذاٍم ّوضیستی هسبلوت آهیض ثب خَدش چٌیي سبختبسی، ثش  هذدوبسی اجتوبػی استفبدُ هی ًوبیٌذ.
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هیضاى سَد ٍ ّضیٌِ  یبفتي اصغَست وِ توبیلی ثشای ثشسسی اثشثخطی الذاهبت ٍ سٍیِ ّب ًذاسد ٍ ثِ ًذست خَاستبس اعالع 

ًظیش تطىیل جلسبت فشدی، ثبصدیذ اص هٌضل، پیگیشی  یالذاهبت . ثِ ػٌَاى هثبل ایٌىِ استالذاهبت هذدوبساى اجتوبػی 

هی خَاٌّذ ٍ ًِ  اثشثخص ثَدُ اًذ سا ًِ سبختبسّبی همبٍم دس ثشاثش تغییش ٍ ًَآٍسی ٍ پیطشفت چمذس ٍضؼیت هذدجَیبى،

 ضشٍست ٍ اًگیضُ ای ثشای ثشسسی اش حس هی وٌٌذ. وِ حیبتطبى دس چٌیي سبختبسی دس جشیبى است،  هذدوبساى اجتوبػی

خػَظ هذاخالت حشفِ ای وبهالً تؼییي هی ضَد وِ  دس ایي دسحبلیست وِ دس ثشخی وطَسّب هبًٌذ اًگلیس، آهشیىب، وبًبدا

چٌیي فضبیی ٍ ثب ًتیجِ دس جَیی التػبدی داضت. ِ ثِ اصای ّش یه دالس ّضیٌِ دس ثشخی اص الذاهبت چمذس هی تَاى غشف

دچار تَجِ ثِ ضؼف ًظبم پبداش ٍ تطَیك ثِ هشٍس صهبى هذدوبساى اجتوبػی اص فؼبلیت ّبی حشفِ ای فبغلِ گشفتِ ٍ 

دس فؼبلیت ّب ضذُ اًذ. لزا تفبٍت چٌذاًی ثیي فؼبلیت ّبی آًْب ثب سبیش وبسضٌبسبى هطبّذُ ًوی ضَد ٍ یب  نوعی روسمزگی

 ایي تفبٍت ّب ًبچیض ٍ جضئی است. 

ثِ دلیل ػذم حوبیت ّبی غٌفی ٍ ّوچٌیي ػذم ٍجَد سبص ٍوبسی ثِ هٌظَس ًظبست ّبی سبصهبى هذدوبسی اجتوبػی، 

سه عامل نظام هذدوبساى اجتوبػی ثب چبلص ّبی ػوذُ ای دس فؼبلیت ّبی حشفِ ای هَاجِ ّستٌذ وِ دس ًْبیت 

کشور، وجود ساختارهای متصلب و انعطاف ناپذیز و ضعف مهارت های آموسشی مددکاری اجتماعی در 

، فؼبلیت ّبی هذدوبساى اجتوبػی سا ثب چبلص ّبی ػوذُ ای هَاجِ سبختِ است وِ دس ًتیجِ حزفه ای، علمی و دانشی

تبسّبیی هیضاى اثشثخطی الذاهبت حشفِ هذدوبساى اجتوبػی سا ثب چبلص جذی هَاجِ هی سبصد. ثِ ّویي دلیل چٌیي سبخ

ػوذتبً ػوذتبً ثِ سوت ًَػی ًخجِ صدایی پیص هی سًٍذ ٍ فؼبلیت ّبی هذدوبساى اجتوبػی ًیض ػوذتبً دس حبضیِ لشاس هی گیشد. 

 دس ًتیجِ دس سبصهبى ّبی گًَبگَى اسصش چٌذاًی ثشای تخػع لبئل ًجَدُ ٍ ػوذتبً دس اهشٍص سٍصهشُ ٍ اداسی دسگیش ّستٌذ.

وبساى اجتوبػی دس حَصُ فؼبلیت وبسی ٍ حشفِ ای، ثِ ًذست تَاًستِ اًذ ثِ ًظش هی سسذ وِ هذد ثب تَجِ ثِ هَاسد هغشح ضذُ

ّش  . وِ  افضایص ویفیت صًذگی ٍسفبُ جبهؼِ، ًمص آفشیي لذستوٌذی ثبضٌذوٌطگشی فؼبل ثبضٌذ ٍ دس ساستبی سسبلت خَد 

ثشای آهبدگی  وبػی فبسؽ التحػیل ًیبصهٌذ افضایصهذدوبساى اجتثِ ًظش هی سسذ ّن ظشفی ثبیذ هتٌبست ثب هظشٍف آى ثبضذ. 

وٌطگشاًی فؼبل ٍ ثبلٌذگی آًْب  پزیشش ًیبص هٌذ اًؼغبف پزیشی ثشایسبختبسّب ّن ٍ  ای ّستٌذفؼبلیت ّبی حشفِ  ٍسٍد ثِ

 .ّستٌذ

 

 

ىی تخػػی هذدوبسی اجتوبػی ایشاًیبدس هجوَػِ سسبًِ ّباًتطبسیبفتِ   

www.iraniansocialworkers.ir 
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