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 و است، علم یک مددکاری اجتماعی گویند می ها بعضی

. است دو هر که معتقدیم ما. است هنریک  گویند می بعضی

 مددکار یک به تبدیل شما که هنگامی وجود، این با

 که شوید می متوجه سرعت به شدید، ای حرفه اجتماعی

مددکاران  آنچه از کمی دارند نسبتا تصور مردم اکثر

. دارند که هایی شغل انواع وانجام می دهند  اجتماعی

مددکاری  ی حرفه به مربوطهای زیادی  افسانه همچنین

 را جالب تجربه یک میخواهید اگر. دارد وجود اجتماعی

 را سوالاین می شناسید  ی کهافراد از کنید، امتحان

 از یکی «کنند؟ می کار چه مددکاران اجتماعی»: بپرسید

 به»مددکاران اجتماعی: است معمول بسیار زیر پاسخهای

 های خانواده و کودکان با" آنها ؛«کنند می کمک مردم

 که فقیر افراد با" آنها ؛"کنند می کار ،مشکلدچار 

 پاسخ این که حالی در". کنند می کارخیریه هستند  در

 به سختی به این جواب ها هستند، درست فنی لحاظ از ها

 ی حرفه به مند عالقه که کسانی برای موجود های گزینه

 نیاز مورد های مهارت و دانش و هستند مددکاری اجتماعی

 .نزدیک هستند ،کار این انجام برای

 

  اجتماعی مددکاری حرفه مورد در مهم افسانه هفت

 دولت توسط مددکاران اجتماعی اکثر: یک شماره افسانه

.استخدام می شوند  

http://www.iraniansocialworkers.ir/


 کار خصوصی بخش در مددکاران اجتماعی اکثر: واقعیت

مراکز  انتفاعی، غیر های سازمان در ؛کنند می

برای خودشان  بسیاری و مذهبی، های سازمان ،فاعیانت

د.کنن کار می  

حقوق خیلی  مددکاران اجتماعی تمام: شماره دو افسانه

.دارند کمی  

مددکاران  از برخی است درست که حالی در: واقعیت

 است آن از کمتر کنند می دریافت ی کهحقوق اجتماعی

 مددکاران اجتماعی از بسیاری اما بهباشد، باید که

 اداری سمت که کسانی خصوص به د،شو می خوبی پرداخت

.دارند نظارتی یا  

پر  مشاغل مددکاران اجتماعی تمام: سه شماره افسانه

.دارند استرسی  

 مانند مددکاران اجتماعی از برخی اگرچه: واقعیت

 پراسترسی بسیار مشاغل کودکان، از محافظت مددکاران

 هستند مشاغلی مددکاران اجتماعی از بسیاری دارند،

 برای مهم مهارت یک حال، این با. دارندی کم تنش که

 اجتناب منظور به خود از مراقبت اجتماعی،مددکار  یک

است. فرسودگی از  

ی دارد که در کار که را هرکسی: چهار شماره افسانه

مددکار  یک توان می کند، می کمک دیگران به آن

.نامید اجتماعی  

 کسب را مددکاری اجتماعی مدرک که کسانی فقط: واقعیت

 اجتماعیمددکار  یک را خود توانند می اند کرده

 مجوز باید شما ها، ایالت از بعضی در. بدانند

.باشید داشته نیز را عنوان این از استفاده  

 مشاوره، یا درمان انجام برای: پنج شماره افسانه

.دارید روانپزشکی یا روانشناسی مدرک به نیاز شما  



 عنوان به مددکاران اجتماعی از بسیاری: واقعیت

 بعضی. کنند می کار روان بهداشت خدمات دهنده ارائه

 دیگران که حالی در بطور خصوصی کار می کنند آنها از

.کنند می کار سایر مراکز یا مشاوره مرکز یک در  

خود " مددجویان" اجتماعیمددکاران : شماره شش افسانه

.شان برای آنها توانمند می سازندمشکالت حلرا با   

 ها مهارت کردن فراهم با اجتماعی، مددکاران: واقعیت

 توانمند را دیگران ،شان مشکالت حل برای الزم منابع و

.سازند می  

 است،" آسان" اجتماعی مددکاری: شماره هفت افسانه

.سرو کار دارد" حسی" مسائل با زیرا  

 و مراقب افراد اجتماعی مددکاران اگرچه: واقعیت

 های مهارت و باشند هوشمند باید آنها ،هستند دلسوزی

 سیاست تحقیقات، تا باشند داشته قوی انتقادی تفکر

مددکاری  زمینه در کار که را مختلفی های نظریه و ها

.را هدایت می کنند را درک کنند اجتماعی  

 

 اجتماعی مددکاران ملی انجمن اخالقی منشور بر طبق

 :این است اجتماعی مددکاری حرفه اصلی ماموریت ،(1999)

 اولیه نیازهای رفع به کمک و انسان رفاه افزایش" 

 توانمند و نیازها به خاص توجه با مردم، تمام انسانی

 فقر در و هستند، ستم تحتپذیر و  آسیب که یمردم سازی

 کننده تعریف و تاریخی ویژگی یک. کنند می زندگی

 در فردی رفاه بر حرفهاین  تمرکز اجتماعی، مددکاری

 یکارمدد اساس. است اجتماعی رفاه و اجتماعی بافت یک

 ایجاد، باعث که است محیطی نیروهای به توجه اجتماعی

 . "شود می زندگی در مشکالت حل و کمک

 که است این اجتماعی مددکاری از ساده بسیار تعریف یک

. است انسان رفتار و اجتماعی مشکالت مطالعهآن 



 مهم مشکالت از تعداد هر مددکاران اجتماعی بنابراین،

 می شامل را جهان سراسر در و کشور این در اجتماعی

 :(از جملهاین موارد به محدود نه اما )شوند،

 خانمانی بی و فقر ■

 کودکان از برداری بهره و غفلت استفاده، سوء ■

 روانی شدید بیماری ■

 جوانان مشکالت دیگر و خودکشی، ،اننوجوان بارداری ■

 خشونت و طالق ضعیف، ارتباط مانند خانوادگی مشکالت ■

 خانگی

 جنسی تجاوز ■

 روان سالمت مشکالت سایر و اضطراب افسردگی، ■

 مدارس جنایت، و جرم مانند اجتماعی مشکالت ■

 و مشاغل نقل، و حمل کمبود خشونت، ،استانداردغیر

 کودکان از مراقبت

 معلول افراد و مسن افراد از حمایت ■

 پناهندگان و مهاجران به کمک ■

 های بیماری سایر و ایدز به مبتال افراد با کار ■

 العالج یا مزمن

 های اقلیت و پوستافراد رنگین  زنان، علیه تبعیض ■

 جنسی

 اعتیادو مواد مصرف سوء ■

 .طبیعی بالیای ■

جمعیت  با که هستند تغییری عامالن مددکاران اجتماعی

 مراکز از ای گسترده طیفمددجویان بسیار متنوعی در 

 خانگی، خشونت های پناهگاه ،مدارس در ما. کنند می کار



 ها، زندان و ها دادگاه ،فرزندخواندگی های آژانس

 دولتی، های سازمان در درماني، مراکز ها، بیمارستان

 مراکز مذهبی، و انتفاعی غیر ،سازمانهای انتفاعی

 مدت، بلند مراکز مراقبتی و آسایشگاهها ،مشاوره

 و المللی، بین های سازمان خانمان، بی افراد سرپناه

 جامعه، دهندگان سازمان ما. کار می کنیم ارتش در

 محققان، فعاالن، ،مددکاران درمانگران، و مشاوران

 همچنین ما. هستیم انسانی خدمات مدیران و دانشگاهیان

 قانونی های کمک و کنندگان البی عنوان به سیاسی عرصه در

 توانیم می ما که است این بخش بهترین و. کنیم می کار

 سپس و کنیم کار برای چند سال ددجوم جمعیت یک با

 جدید چالش عرصه دیگر برای یک یک به که بگیریم تصمیم

 .دهیممسیر تغییر  انگیز هیجان

 

 مرتبط های رشته /حرفه دیگر از اجتماعی مددکاری چگونه

 ؟متفاوت است

 مددکاری اجتماعی چگونه اینکه مورد در مردم از بسیاری

 و شناسی جامعه مانند مرتبط های حرفه سایر با

 است، متفاوت مشاوره مختلف رشته های یا و روانشناسی،

 تا می کنیم کمک شما به ما بنابراین ،سردرگم هستند

 وجود فرد به منحصر های ویژگی تعدادی. حل کنید را این

 کنند می تعریف را اجتماعی مددکاری ی حرفه که دندار

 مهم از یکی. دنکن می جدا ها رشته دیگر از را آن و

 فعالیت در مددکاران اجتماعی که است این اتتمایز ترین

 که است معنی بدان این. کنند می شرکت کالن و خرد های

 می کار ها خانواده و افراد با مستقیم طور به ما

 و درگیر هستیم اجتماعی تغییرات با همچنین اما کنیم،

 و ملی جامعه، سطح در اجتماعی مشکالت به رسیدگی برای

 مانند اجتماعی مشکالت به می کنیم. کار المللی بین

 رسیدن برای می پردازیم و بشر حقوق نقض و ستم تبعیض،

 مشکالت به. کنیم می تالش اقتصادی و اجتماعی عدالت به



 مددکاران. اهمیت می دهیم جوامع در خشونت و فقر

 محیطشان در که کنند می کمک افراد به تنها نه اجتماعی

 می کار نیز محیط تغییر بر روی بلکه کنند، عمل بهتر

 این. باشد بهتر ها خانواده و افراد برای تا کنند

 در مددکاری اجتماعی فرد دیدگاه ما که است چیزی همان

 .می نامیم محیط

 است اصلی ارزش تعدادی دارای مددکاری اجتماعی حرفه

 از بسیاری. کند می کمک ما عمل هدایت و تعریف به که

 ملی انجمن منشور اخالقی در اصلی های ارزش این

مددکاران . است شده مشخص (  NASW) اجتماعی مددکاران

 که می بینند آموزش و ارزش قایلند تنوع برای اجتماعی

 مددکاری در. باشند داشته صالحیت فرهنگی لحاظ از

 نژاد، شامل و شده تعریف گسترده طور به تنوع اجتماعی،

 وضعیت و جنسی، گیری جهت سن، جنسیت، مذهب، فرهنگ،

 افراد، با ما که هنگامی. است اقتصادی و اجتماعی

 منظر از کنیم، می کار جوامع و ها گروه ها، خانواده

 کنیم می استفاده یمداخالت از ما. کنیم می کار ها قوت

. کنند را حل خود مشکالتمی سازد  قادر را دیگران که

 و انشخود درمان دوره تعیین برای به حق افراد ما

 در جز به م،شان احترام می گزاریهای گیری تصمیم

 قرار دیگران یا خوددر معرض خطر آسیب به  که مواردی

 می و هستندتاب آور  افراد که معتقدیم ما. دارند

 الزم منابع و دانش و اراده کهزمانی کنند تغییر توانند

 .دشته باشندا را

رشته  در را خود لیسانس مدرک که مددکاران اجتماعی

 دنشو می داده آموزش کنند، می دریافت اجتماعی مددکاری

 این به باشند، عمومی اجتماعی مددکاری متخصصان که

 خانواده افراد، با کار برای که هایی مهارت که معنی

 مددکاری انواع در ها سازمان و جوامع ها، گروه ها،

مورد نیاز هست را دارا  میزبان،مراکز  و اجتماعی

 اجتماعی مددکاری در ارشد کارشناسی مدرک کسب. باشند

(MSW  )های مهارت دهد می اجازه اجتماعی مددکاران به 



حوزه خاص مورد  یک رب و بدست بیاورند را ای پیشرفته

مددکاران . و تخصص پیدا کنند کنند عالقه شان تمرکز

دریافت می كنند، در مشاغل را  خود دكترای که اجتماعی

تحقیقاتی و یا به عنوان استادان دانشگاه فعالیت می 

 كنند.

 

 شد؟چگونه مددکاری اجتماعی آغاز 

. است متنوع و غنی یچه اتاریخ دارای مددکاری اجتماعی

مددکاری  مدرسه اولین کلمبیا دانشگاه ،1898 سال در

مددکاری  ی حرفه شروع و شد متحده ایاالت در اجتماعی

 بودند زیادی افراد حال، این با. داد نشان را اجتماعی

 شناخته «اجتماعی مددکاری» عنوان به اکنون که را آنچه که

 ،مددکاری اجتماعی اینکه از قبل ،انجام دادند دشو می

 این از یکی از نمونه ترین معروف شاید. شود ای حرفه

 توجه قابل زن یک آدامز، جین اولیه، مددکاران اجتماعی

 هوس هال. کرد تاسیس شیکاگو در را 1هوس هال که است

 کالس طیف گسترده از خدمات )مانند که بود مسکونی خانه

 کودک، مهد بهداشتی، های کلینیک آموزی، سواد های

را ( سرگرمی و اجتماعی های باشگاه هنر، از قدردانی

 با ارائه می کرد. این مهاجران شیکاگو در مهاجرانبه 

 در زندگی کار، محل استثمار در مانند جدی مشکالت

 بزهکاری تبعیض، ،ساختمانهای اجاره ای پر ازدحام

مواجه  ناکافی بهداشت و نامناسب مدارس نوجوانان،

 جامعه در کردند می کار هوس هال در که زنانی بودند. 

 جای به کار می کردند آن در که کردند می زندگی ای

 معمول زمان آن در که متوسط طبقه جوامع به بازگشت

  حمایت ها خانواده و افراد این از همچنین آنها. بود
 شرایطمی کردند تا بر رهبران شهر فشار بیاورند تا 

 .را بهبود بخشند جامعه این در کار و زندگی

                                                           
1 . Hull House 



 نشانه از بسیاری شامل خانه های مسکونی جنبش ی فلسفه

 به احترام جمله از بود، اجتماعیمددکاری  ی حرفه های

 از جامعه اعضای مراقبت ارزش قومی، آداب و تنوع

 اهمیت افراد، همه ارزش و ذاتی شأن به اعتقاد یکدیگر،

 اغلب ها فرصت فقدان و فقر اینکه تصدیق و سیاسی حمایت

یک  شخصیت در نقص نه هستند، موفقیت انعوم بزرگترین

 .فرد

 جمهوری ریاست توسط زیادی حد تا اجتماعی مددکاری حرفه

 لیندون و( جدید قرارداد) روزولت دالنو فرانکلین

 مشروعیت یافت و یافته گسترش( بزرگ جامعه) جانسون

 در فدرال دولت نقش توجهی قابل طور به آنها که زمانی

 .ندداد گسترش را ششهروندان اجتماعی رفاه تأمین

 است زنی اولین اجتماعی، مددکار یک پرکینز، فرانسیس

. شد منصوب متحده ایاالت جمهور رئیس یک کابینه در که

 فرانکلین رئیس جمهور کار وزیر عنوان به پرکینز،

 جدیدی قوانینبسیاری از تصویب  1940 دهه در روزولت،

مددکاران  ملی انجمن ،1955 سال در. کرد طرح را

 حرفه ،1998 سال در و شد، تاسیس  (NASW)اجتماعی

 !جشن گرفت را خود سالگی 100 تولد اجتماعی مددکاری

 

 چشم انداز آتی برای مددکاران اجتماعی چیست؟

 بسیار ای حرفه مددکاران اجتماعی برای کار انداز چشم

 خانواده و افراد اینکه دلیل به متأسفانه،. است خوب

 خواهند مواجه های چالش و شخصی مشکالت با همچنان ها

 سوء بیماری، فقر، مانند اجتماعی مشکالت دلیل به و شد

 دارد، ادامه همچنان خانوادگی خشونت و مواد مصرف

 واقع، در. مورد نیاز خواهند بود مددکاران اجتماعی

 رشد به رو تعداد مانند شناختی جمعیت هایروند از برخی

 که مهاجران، جمعیت فراگیر جریان و تر مسن افراد

 نیاز حمایت و اجتماعی خدمات به آنها از بسیاری



 بیشتر مددکاران اجتماعی که است معنی این به دارند،

 .مورد نیاز خواهند بود همیشه از

 اجتماعی مددکاری در تحصیلی مدرک دارای که افرادی

 می کارفرمایان زیرا دارند کار بازار بسیار هستند

 عالی ارتباط که دنشو می داده آموزش آنها که دانند

 حل ،در مداخالت بحران ها مهارت دارند کنند، برقرار

خوبی دارند " یمردم مهارتهای" ،هستند مسائل کننده خالق

 به انتقال قابل دارد که ارزشمندی مهارتمجموعه  و

 است.  زمینه هاو موقعیت های دیگر از بسیاری

 مداوم طور به که است پویا حرفه یک اجتماعی مددکاری

 تاریخ یک دارای حرفه این. است تکامل و رشد حال در

 خانواده افراد، از بسیاری برای همچنان و استمتنوع 

. دارد اهمیت جهان سطح در و کشور سراسر در جوامع و ها

 اجتماعی عدالت و خدمات به که است شریف حرفه یک این

 سیستم و مأموریت مددکاران اجتماعی. است یافته اختصاص

 نیازمند افراد به خدمت برای یفرد به منحصر ارزشی

 شده فراموش مردم عموم برای آنها از بسیاری که دارند

 .هستند نامرئی یا

 اجتماعی مددکاری ی حرفه های ویژگی ترین جذاب از یکی

 دارد وجود ای حرفه گوناگون های گزینه که است این

 برای اما است، العاده فوق یا حرفه ؛اجتماعی مددکاری

 کرد خواهد کمک شما مطالب بهاین در ادامه . نیست همه

. باشد شما برای است ممکن آیا که کنید ارزیابی تا

 !باشید موفق

 ادامه دارد.....
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