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به  را  قندی  محسن  دکتر  قدر،  عالی  استاد  درگذشت 
اجتماعی  مددکاران  جامعه  و  ایشان  محترم  خانواده 

ایران تسلیت عرض می کنم.
اینجانب افتخار همکاری با استاد عزیزم را داشتم،صورت 
خندان ایشان زبانزد بود ، اموختنی های خود را با عالقه 
فراوان و بدون منت در اختیار دانشجویان قرار می دادند.
اولین برگزار کننده سمینار سرپرستی در اموزشگاه بودند، 
اینجانب و عده ای از سرپرستان افتخار شرکت در این 
سمینار را داشتیم، کتابی نیز در مورد سمینار ذکر شده 
توسط ایشان چاپ گردید ، اولین فردی بودند که کتابی 
به نام مفاهیم و اصول مدد کاری اجتماعی در سال ۱۳۴۶ 

در دو جلد نوشتند که به چاپ رسید.
بعد از انقالب از ایشان جهت تقبل ریاست اموزشگاه 

دعوت به عمل امد و اقای دکتر با اکراه پذیرفتند.
دوره ی کارشناسی ارشد را که در زمان انقالب تعطیل 
کرده بودند به راه انداختند که فقط یک ترم برقرار بود 
و متاسفانه عده ای با ادامه ان مخالفت نمودند، تالش 
دانشجویان برای برقراری مجدد دوره کارشناسی ارشد 
به جایی نرسید.اغای دکتر مجبور به کناره گیری شدند، 
مخالف  دانشجویان  توسط  اساتید  پاکسازی  درادامه 

شروع شد.
مرحوم دکتر محسن قندی متولد ٥ آذر ١٣٠٨ خورشيدي، 
فرزند مرحوم حاج محمد حسن قندی و مرحومه فاطمه 
حاج  نتیجه  و  خانم  عالیه  حاجيه  نوه  بنکدارشیرازی، 

محمد موسی تاجر طهرانی می باشند.

مددکاری  رشته  در  تحصیل  به  قندي  محسن  مرحوم 
دانشگاه  از  و  پرداخت   شناسی  جامعه  و  اجتماعی 
درجه  اخذ  به  کالیفرنیا  استاکتن   درشهر  پاسیفیک  
ایران،  به  بازگشت  از  پس  شدند.  نائل   )PhD( دکترا 
سالها در رشته مدد کاری اجتماعی  و جامعه شناسی 
تدریس کردند و چندین سال ریاست دانشکده مددکاری 

اجتماعی را در تهران به عهده داشتند.
ايشان با خانم مریم تاجران که وی نیز در رشته  مددکاری 
اجتماعی و جامعه شناسی تحصیل کرده اند و از دانشکاه  
پاسفیک درجه دکترا )PhD( گرفته اند، ازدواج نمودند. 
دكتر  و خانم  قندي  دكتر محسن  آقاي  ازدواج  حاصل 
مريم تاجران؛ دو فرزند به نام های خانم الهام قندی و 

خانم ندا قندی  می باشد.
در   نظر  صاحب  اساتید  از  قندی  محسن  دکتر  اقای 
رشته های مدد کاری اجتماعی  و جامعه شناسی بودند و 
تالیفات متعددی از ایشان در این زمینه موجوداست. از 
تالیفات یا ترجمه ها می توان به کتاب های زیر اشاره کرد:

١- مقدمه ای بر مفهوم تکوین تحول اجتماعی
٢- تکاپوشناسی گروه ها )دینامیک گروه (

٣- دیباچه ای بر مددکاری اجتماعی
٤- فن مصاحبه در خدمات و امور اجتماعی

٥- انتشار مجله فصلی »مددکار«
٦- جامعه شناسی سال سوم دبیرستان 

٧- اطالعات جامع مددکاری اجتماعی

دکتر محسن قندی پس از سپری کردن عمری پربار روز 
١٦ آبان ١٤٠٠ در آمریکا چشم از جهان فرو بستند.

دکتر قندی گرامی روحت شاد و نامت جاویدان.

دکتر محمدحسین بازرگانی
پیشکسوت و هیئت علمی مددکاری اجتماعی دانشگاه عالمه 

طباطبایی 
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به قلم مرضیه محمدی
دانشجوی دکتری مددکاری اجتماعی دانشگاه عالمه طباطبایی

Lelamohamadi@gmail.com
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مددکاری اجتماعی در قالب حرفه ای یاورانه، متعهد 
به افزایش و ارتقا بهزیستی و کیفیت زندگی افراد، 
ایجاد و گسترش عدالت و برابری اجتماعی است. 
اجتماعی-اقتصادی،  حمایت  تضمین  و  تامین 
تسهیل دسترسی به منابع و امکانات برای همگان، 
بررسی نیازهای گروه های کم برخوردار و پیگیری 
بهزیستی  تقویت  و  زندگی  سطح  افزایش  آنها، 
و  گفت و گو  حرفه ایی،  رابطه  ایجاد  گرو  در  افراد 
تعامل با آنان است. مددکاری اجتماعی در شرایط 
دشواِر فراگیر، یاریگری و یاوری خود را به منصه 
بروز و ظهور بیشتری می رساند. در میان شرایط 
اجتماعی تالش-های خود  دشواری که مددکاران 
همگرا  الزم  تخصص های  سایر  و  مراجعان  با  را 
می نمایند وضعیت بیماری و ناخوشی است. با این 
وجود در پاندمی کرونا با داشتن نگرانی مشترک 
نوعی تفاوت نظر در مواجهه با بیماری و بیماران 

ایجاد گردید.
پاندمی  با  مقابله ای  راهبردهای  کلی  به صورت   
تعامالت  کاهش  به  افراد  تشویق  شامل  کرونا 
در  حضور  از  پرهیز  رودرو،  متقابل  کنش های  و 
اجتماع، قرنطینه اجباری، فاصله اجتماعی و... برای 
عبور و گذر از بحران پیش آمده بود. راهبردهای 
پیش گفته در حالی به عنوان پروتکل های بهداشتی 
به جوامع و گروه های انسانی موکدًا توصیه می شد، 
که بستر واقعی فعالیت های مددکاری اجتماعی، 
را  اجتماعی«  و  انسانی  روابط  و  »تعامالت  یعنی 
کرد.  مواجهه  پیچیده ای  و  عدیده  چالش های  با 

زیرا مددکاری اجتماعی همواره به دنبال گسترش 
و تقویت روابط و تعامالت انسانی بوده و معتقد 
است از رهگذر چنین تعامالتی است که می توان 
همبستگی  اجتماعی،  سرمایه  زندگی،  کیفیت 
بهبود بخشید،  را  و..  اجتماعی  اجتماعی، عدالت 
توانمندسازی را رقم زد و صدای گروه های محروم 
و در حاشیه را به متن اجتماعی و تصمیم سازان 

جامعه رساند.
در واقع پاندمی و بحران کرونا، پیامدهای منفی 
ایجاد  اجتماعی  مددکاری  فعالیت  بر  را  بسیاری 
کرد. با این وجود مددکاری اجتماعی با بازآفرینی 
و تعریف نقش ها، فعالیت ها و اهداف جدید که 
ناظر به همان اهداف و اصول متعالی حرفه ای بود، 
توانست خود را با بحران پیش آمده سازگار کرده 
و منافع گروه های هدف و همه افراد آسیب دیده 
قرار دهد.  تمرکز  و  را مورد توجه  کرونا  بیماری  از 
مددکاران  محور  سالمت  و  هدفمند  مداخالت 
اجتماعی در تمامی ابعاد سالمت، در سراسر جهان 
و ایران نشان دهنده پتانسیل های باالی مددکاری 
مذکور،  بحران  از  عبور  و  گذار  برای  اجتماعی 
پیامدهای آتی آن و شرایط مشابه و احتمالی آینده 

است. 
نشریه توانا به پاس داشت تالش ها و فعالیت های 
شماره  کرونا،  پاندمی  در  اجتماعی  مددکاران 
حاضر خود را به رویکردها، تجارب و فعالیت های 
اختصاص  کرونا   در موضوع  اجتماعی  مددکاران 

داده است.
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 سرمقاله

به قلم اقبال ولدبیگی
دانشجوی دکتری مددکاری اجتماعی دانشگاه عالمه طباطبایی

eabalvalad@yahoo.com
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اپیدمی و بحران کرونا )كوويد ١9( بیش از هر تعبیری، 
وجه اجتماعی بودن انسان را بعنوان موجودی که حیات 
این  نمود.  آشکار  است،  اجتماع  حیات  به  وابسته  او 
اپیدمی به وضوح ثابت نمود که بشر قرن ٢١، علی رغم 
همه پیشرفت های غرورآفرینش؛ تاچه اندازه آسیب پذیر 
و ناتوان است و تا چه اندازه حیات هر فرد و جامعه 
اپیدمی  این  چنانكه  است.  وابسته  دیگری  حیات  به 
به سرعت از یک فرد به یک اجتماع و از یک اجتماع 
وابستگی  زنجیره ي  یافت.  گسترش  جوامع  سایر  به 
نیست.  جدیدی  موضوع  هم دیگر،  به  انسان ها  ما 
بشری،  تاریخ  در طول  که  بوده  دلیل  به همین  شاید 
همواره افرادی که با هنجارهای طبقه حاکم هم سویی 
نداشته اند برای آنان زندان و تبعید و حصر به عنوان 
یکی از مجازات های دردناک درنظر گرفته شده؛ چرا که 
درد و تصور گسست فرد از جامعه، یکی از مجازات هایی 
و  را مختل می کند  اجتماعی  و  است که حیات فردی 
بعضا از مجازات مرگ نیز دردناک تر است. تصور کنید 
که در دوران قرنطینه و عزلت نشینی پاندمی کرونا، علی 
رغم وجود همه ي امکانات رفاهی و رسانه های ارتباطی، 
هویت اجتماعی هریک از ما تا چه اندازه تحت الشعاع 
بيماری قرار گرفت و موجودیت اجتماعی هریک از ما 
این  صدالبته  که  گردید  مواجه  جدی  چالش هایی  با 
محدودیت ها عالوه بر موجودیت اجتماعی، بر سایر 

جنبه های زیستی ما در آينده نیز تاثیر خواهد گذاشت. 
بدون تردید جامعه به زندگی ما آرامش و جهت و معنی 
ما بدون دیگری دوام نمی آوریم؛ چرا که  و  می بخشد 
انسان بدون حمایت و مراقبت دیگران  اساسا کودک 
به بلوغ نخواهد رسید و هیچ انسان بالغی، بدون به 
کار گرفتن خزانه اطالعاتی اش که از طریق جامعه درباره 
جهان آموخته و به او انتقال یافته، زنده نخواهد ماند. 
درک انسان به عنوان موجودی اجتماعی سبب گردید 
که امروزه سالمت اجتماعی و ابعاد اجتماعی سالمت، 
ویژه ای  جایگاه  سالمتی،  از  ارزشمند  بعدی  عنوان  به 
را به خود اختصاص دهد که بدون تحلیل این بعد از 
از مفهوم سالمتی  به درک درستی  سالمتی، نمی توان 

نایل گردید.
رویکرد  غلبه  یا  شدن  مدیکالیزه  اخیر،  سال های  در   
پزشکی به آسیب های اجتماعی و روانی همواره خود 
تبدیل به یکی از آسیب های جدی در حوزه مسایل و 
از  پدیده،  این  چراکه  است.  شده  انسانی  بحران های 
طرفی سبب غفلت از ابعاد اجتماعی بحران ها می شود 
مسایل  تولید  سبب  و  زمینه  خود  دیگر  طرف  از  و 
تبیین  كه  است  واضح  پر  است.  دیگری  اجتماعی 
راهکارها و مداخالت پزشکی صرف، نگاهی تک بعدی 
به بحران هایی چند بعدی می دهد که در نتیجه ی آن، 
نمی توان انتظار دستاورد قابل دفاعی حتی از منظر علم 
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پزشکی داشته باشیم. در ایران به سبب غفلت از ابعاد 
روانی، اجتماعی و اقتصادی بحران کرونا، شاهد تشدید 
مختلف  طبقات  بر  زایدالوصفی  فشارهای  تحمیل  و 
اجتماعی بودیم که به سبب ماندگاری اثرات این غفلت 
نمی توان به سادگی از کنار آن گذشت. برخی از تبعات 

روانی اجتماعی این بحران  هم چون:

 ۱. زندگی توام با استرس روزانه برای همه

۲. از دست دادن شغل و فشارهای اقتصادی بر خانواده ها 

۳. کاهش سرمایه اجتماعی و تضعیف شبکه ی ارتباطات 
حقيقی

۴. تشدید نابرابری و تبعیض ها و بی عدالتی اجتماعی

۵.  افزایش خشونت خانگی

۶. افزایش طالق

۷. اختالل در آموزش و پرورش

۸. افزایش آسیب های ناشی از فضاهای سایبری و مجازی

۹. افزایش بیماری های روانی به ویژه افسردگی و وسواس

١٠. تبعات عدم سوگ واقعی برای خانواده هایی که تجربه 
مرگ عزیزانشان را داشته اند و...

موارد باال تنها بخشی از اثرات و تبعات روانی اجتماعی 
بحران کرونا در ایران است که به نظر می رسد اهمیت 
این ابعاد از بحران کرونا، کمتر از ابعاد پزشکی و جسمانی 
نمی باشد و ماهیت و تبعات اجتماعی کرونا بسیار فراتر 
از یک مقوله ویروس شناسی در حوزه پزشکی است. همه 
ما شاهد بودیم که تبعات اجتماعی کرونا، تا سرحد از هم 
گسیختگی اجتماعی، بر پیکره و شیرازه جامعه پیشروی 
نمود! کرونا از بعد اجتماعی هم با همه بحران های دیگر، 
همه گیری  بر  عالوه  که  چرا  دارد؛  عمده ای  تفاوت های 
جهانی و ناشناختگی توام با ترس و استرس، موجب 
انقطاع روابط فردی و بین فردی و بطور کلی تضعیف 

سرمایه اجتماعی شده است. 
سالهاست که متخصصین حوزه علوم اجتماعی نگرانی ها 
سرمایه  کاهش  خصوص  در  را  جدی  هشدارهای  و 
اجتماعی در ایران ابراز می کنند و در مورد تبعات کاهش 
این سرمایه هشدار می دهند. چراکه سرمایه اجتماعی 
اعتماد  مانند  خود  اصلی  و  ارزشمند  شاخص های  با 

ارتباطی  شبکه های  و  اجتماعی  مشارکت  اجتماعی، 
منسجم، در واقع به مثابه نخ تسبیح یک جامعه پویا 
است. واضح است كه تضعیف این سرمایه می تواند 
کلیت و کیفیت روابط و مناسبات جامعه را تحت تاثیر 
قرار دهد که به نظر می رسد پاندمی کرونا آنچه را که 
اجتماعی  آسیب شناسان  نگرانی  موجب  سال هاست 
در ایران، در خصوص کاهش سرمایه اجتماعی بود را 
پیکان  واقع، نوک  لرزه درآورد و در  به  بنیان  و  بیخ  از 
اجتماعی  سرمایه  سمت  به  پاندمی،  این  آسیب زایی 
بود و آسیبی دو صد چندان بر این پیکره زخمی وارد 
کلی  بطور  و  اجتماعی  سرمایه  اهمیت  به  نظر  نمود. 
ابعاد مهم روانی اجتماعی پاندمی کرونا، ضرورت داشته 
و دارد که در مدیریت و سیاست گذاری های مقابله ای 
با این بحران، تدابیری برای ترمیم و بازسازی سرمایه 
اجتماعی اتخاذ گردد. اگرچه متاسفانه بحث مدیریت 
ایران  در  کرونا  اپیدمی  در  سیاست گذاری  و  بحران 
همه  بحران های  در  همواره  ما  و  دارد  درازی  قصه ي 
مدیریت  بحران  با  بلکه  بحران  مدیریت  با  نه  گیر، 
مواجه بوده ایم. تحلیل های غیر تخصصی و تک بعدی، 
نبود برنامه ها و پیش بینی های حداقلی، عدم سرمایه 
گذاری مالی و انسانی، سودجویی و بهره برداری فردی 
و جناحی، بی توجهی به مشارکت های مردمی و سمن ها 
و .... تنها بخشی از بحران های مدیریتی در مدیریت 
بحران هاست که علی رغم تجربه دردناک در بحران های 
همه گیر همچون سیل و زلزله در ایران، همچنان شاهد 

تکرار این سوء مدیریت ها هستیم. 
بحران های  با  پیوند عمیقی  اجتماعی  حرفه مددکاری 
فردی، گروهی و اجتماعی دارد که بطور ذاتی می تواند 
به  بحران ها،  در  آسیب دیده  اقشار  از  نمایندگی  به 
سیاست گذاری، تدوین و اجرای برنامه هایی بپردازد که 
منطبق با نیازهای واقعی افراد، خانواده ها و گروه های 
آسیب پذیر باشد که البته این مهم، مستلزم میدان داری 
و نگاه مشارکت جویانه مدیرت بحران ها در ایران است. 
در این ویژه نامه بنا داریم ضمن آسیب شناسی بحران 
و  کارکرد  به  اجتماعی،  مددکاری  حرفه  منظر  از  کرونا 
جایگاه این حرفه بپردازیم؛ هرچند دیرهنگام اما هنوز 
کارآمد و موثر، به تبعات روانی _ اجتماعی این بحران 

اهتمام الزم داده شود. چنین باد.
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پاسخ به نیازهای فوری در دوران پاندمی کووید19

Social Work during the COVID-19 Crisis
Responding to Urgent Social Needs 

By Gisela Redondo-Sama, Virginia Matulic, Ariadna Munté-Pascual and Irene de Vicente
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چکیده
مددکاری اجتماعی در دوران بحران کووید ۱۹ با یکی از چالش  برانگیزترین دوران     های خود برای رفع نیازهای فوری 
اجتماعی در یک سناریوی نامعلوم روبه     رو شده است. این مطالعه پاسخ     های فوری در مددکاری اجتماعی به گروه های 
آسیب     پذیر در ۱۵ روز اول پاندمی در بارسلونا را تحلیل کرده که یکی از آسیب     پذیرترین مناطق جهان از کووید ۱۹ بوده 
است. نمونه این مطالعه      کّمی شامل ۲۳ مصاحبه      نیمه     سازمان     یافته با مددکاران اجتماعی از حوزه     های مختلف 
مداخله، از روش     های کلی )مراقبت     های اولیه( تا روش     های ویژه )بهداشت، کهنسالی، بی     خانمانی و عدالت( بوده 
است. تحلیل داده براساس روش ارتباطی شامل ابعاد انحصاری و تغییرپذیر بوده و مقوله     های تحلیلی بر تأثیر پاندمی 
کووید ۱۹ بر کاربران خدمات اجتماعی، پاسخ     های سازمانی مددکاران اجتماعی و تأثیر مداخله     ها برای پوشش     دهی 
نیازهای مبرم اجتماعی متمرکز بوده است. مداخله     ها با بهبود کانال     های ارتباطی با گروه     های آسیب     پذیر، تضمین 
درک و شناخت موقعیت خانواده     ها و افراد و پوشش     دهی فوری     ترین نیازهای اجتماعی همراه بود. این مطالعه نقش 
کلیدی مددکاران اجتماعی را از ابزارهای مختلف توجه، و نقش آن     ها در پایداری خدمات اجتماعی همراه با تأثیری 

درازمدت را نشان داده است. 
کلمات کلیدی: مددکاری اجتماعی، کووید ۱۹، گروه     های آسیب     پذیر

1- مقدمه
مددکاری اجتماعی نقش حیاتی را در بحران کووید ۱۹ 
ایفا کرده و مبرم     ترین نیازهای اجتماعی گروه     های آسیب  
   پذیر از قبیل افراد کهنسال و بی     خانمان را پوشش داده 
است. با این وجود، تحقیقات بر متخصصین بهداشت 
و سالمت متمرکز بوده و اطالعات کمتری درخصوص 
مددکاران اجتماعی در خط مقدم شامل افراد فعال در 
سازمان     های دولتی بهداشت در دسترس است. مطابق  
با شواهد علمی، سازمان     های بهداشت و درمان ملی و 
بین     المللی گزارش کرده     اند که گروه     های آسیب     پذیر 
متوسط و پرخطر شامل افرادی با شرایط سالم و یا افراد 
میانسال هستند که بیماری بر سیستم ایمنی آن    ها تأثیر 
می     گذارد. بر این اساس، یافته     های ووهان چین در 
مورد بیماران بزرگسال مبتال به کووید ۱۹ نشان می     دهد 
که، ۴۸% از افراد دارای بیماری     های زمینه ای  مثل فشار 
خون باال، دیابت و یا بیماری قلبی بوده و افزایش مرگ 
و میر با سن باالتر همبستگی داشته است و عالوه بر 
این، در اروپا در منطقه      لومباردی ایتالیا بیمارانی که نیاز 
به مراقبت جدی داشتند، اکثرًا افراد میانسال بوده     اند و 
۶۸% آن  ها با حداقل یک بیماری زمینه ای مراجعه کرده  
   اند. عالوه بر افراد میانسال و یا دارای بیماری زمینه ای 
، محققان به ارتباط شناخت عوامل تأثیرگذار بهداشت 
اجتماعی برای مبارزه با پاندمی و دینامیک     های کووید 

۱۹ اشاره کرده     اند.
مورد  در  را  نگرانی     هایی  بین     المللی  علمی  جامعه      
نابرابری     ها و کووید ۱۹ مطرح کرده است. شواهدی از 

بحران     های تاریخی قبل وجود دارد که افراد فقیر بیشتر 
تحت تأثیر پاندمی     ها قرار داشته     اند و امروزه تحلیل 
کووید ۱۹ مدارک بیشتری را ارائه می     دهد که اطالعات و 
ارتباطات نادرست می     تواند افرادی که دسترسی کمتری 
به هشدارهای سالمتی دولتی را دارند تحت تأثیر قرار 
تأثیر کووید ۱۹ ممکن است در مناطق مختلف  دهد. 
بسیار متفاوت باشد، زیرا حقایق و فرصت     های بسیار 
متفاوتی در مقابل پاندمی وجود دارد. در مورد جهان 
سوم، عدم آمادگی مناطق غیررسمی که با کمبود نیازهای 
اساسی )آب، جمع     آوری زباله و غیره( روبه     رو هستند و 
وجود محدودیت     های مکانی و محدودیت     هایی مثل 
خشونت ، نیاز به ارزیابی     های فوری برای حفاظت از 
آسیب     پذیری افراد دارند. از جهان سوم به سراغ جهان 
غرب در آمریکا، انگلستان و والز می     آییم. چندین محقق 
به نابرابری     های نژادی و قومی در ارتباط با کووید ۱۹ و یا 
تأثیر آن بر فرصت     های یادگیری پرداخته     اند. در همین 
زمان، مسائل چالش     برانگیز مثل سوءرفتار با کودکان 
نیز در مرکز اقدامات پیشگیرانه در پاندمی کووید ۱۹ قرار 

دارد. 
نیاز به تحقیقات چندرشته     ای برای مقابله با پیامدهای 
کووید ۱۹ در چندین حوزه      علمی مختلف بیان شده است. 
در این چهارچوب، تحقیقات علوم اجتماعی و مددکاری 
اجتماعی نه تنها در بحث و مذکرات پاندمی سهم داشته  
   اند، بلکه به تحقیق در مورد چگونگی پیشگیری، کاهش 
و واکنش به نابرابری     ها و پوشش دادن نیازهای فوری 

اجتماعی گروه     های آسیب     پذیر تحت تأثیر کووید ۱۹ 
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پرداخته     اند. پیشرفت     های گسترده      علمی موقعیت  
   های کارکنان بهداشت و درمان و همچنین تأثیر فعالیت 
آن     ها بر خدماتی که ارائه می     دهند را تحت تأثیر قرار 
داده، اما تحقیقات کمتری در مورد مددکاران اجتماعی 
در خط مقدم انجام شده است. در حقیقت تحقیقات 
،  بیشتر باید به منظور تقویت دانش علمی در مورد 
تأثیر فعالیت آن     ها بر گروه     های آسیب     پذیر اجتماعی 
انجام شود. مطالعه      حاضر به تقویت دانش علمی در 

این زمینه کمک کرده است. 

1-1- آسیب     پذیری     های اجتماعی و مشکالت اجتماعی 
پدیدار شده در موقعیت کووید 19 

 ۱۹ کووید  موقعیت  در  اجتماعی  آسیب     پذیری     های 
پرجمعیت  و  فقیر  خانواده     های  در  که  افرادی  شامل 
وسایل  و  آب  به  کمی  دسترسی  می     کنند،  زندگی 
بهداشتی دارند و یا اصالً دسترسی ندارند و افرادی با 
مهارت و سواد پایین و سایر موارد می     باشند. مطالعات 
متعددی در تحلیل تأثیر کووید  ۱۹ بر نابرابری جوامع 
منعکس     کننده   که  داده  نشان  را  آفریقایی  آمریکایی 
  نابرابری نژادی و محرومیت اجتماعی بوده است. عالوه 
با  از قبیل بنگالدش که   بر این، موقعیت کشورهایی 
مشکالت اساسی محرومیت اجتماعی و شرایط زندگی 
فقیر در حومه     های شهری روبه     رو هستند نشان می  
   دهد توصیه     های بهداشتی در آنجا رعایت نمی     شوند. 
به همین ترتیب، آسیب     پذیری محل زندگی نیز در مورد 
روش     های ایجاد نابرابری و تأثیر پاندمی کووید ۱۹ مورد 
بررسی قرار گرفته و در مرکز تحلیل     های مربوط نابرابری 

مسکن و محل زندگی به کارگران مهاجر در سنگاپور قرار 
آسیب    پذیری     های  به  مربوط  تحقیقات  است.  داشته 
اجتماعی در ارتباط با پاندمی شامل فقر از چندین جهت 
با  رابطه  در  کودکان  فقر  مثال،  به     عنوان  است.  بوده 
بسته شدن مدارس و اقداماتی برای پیشگیری از بحران 
اجتماعی تأثیرگذار بر کودکان، خانواده     های کم درآمد و 
کاهش دسترسی به مراقبت     های بهداشتی افرادی در 
شرایط اجتماعی- اقتصادی پایین مورد تحلیل قرار گرفته 
است. در میان آسیب     پذیرترین افراد جامعه، افراد بی  
   خانمان به     عنوان چالش اصلی در زمینه     سالمت عمومی 
بوده     اند، به     خصوص در مورد ایجاد نگرانی برای آمادگی 

اضطراری در شهرهایی که قرنطینه شده اند. 
آسیب     پذیری اجتماعی در موقعیت کووید ۱۹ و معیارهای 
قبیل  از  اجتماعی  مشکالت  با  ارتباط  در  آن  کاهش 
بیکاری، خشونت جنسی، اضطراب و افسردگی یا بی  
   خانمانی مورد ارزیابی قرار گرفته است. در کشور آلمان، 
تأثیر تعطیلی در آوریل ۲0۲0 موجب افزایش بیکاری در 
کوتاه     مدت شد و گزارش »اقدامات محدودیت کووید 
محدودیت  تحلیل  به  اروپا«  اتحادیه  کار  بازارهای  و 
)اسپانیا،  اروپا  اتحادیه  عضو  کشور  سه  فعالیت     های 
ایتالیا و آلمان( پرداخت و تأثیرات نامتقارن اقدامات 
قرنطینه      کووید بر گروه     های مختلف کارگران را نشان 
داد. این گزارش بیان می     کند که؛ محدود شدن فعالیت 
اقتصادی اساسًا بر کارگران حقوق پایین     تر و شرایط بدتر 
زنان و  بر  تأثیر چشمگیری  تأثیر داشته و  استخدامی 
کارگران جوان دارد. بیکاری با افزایش ریسک خودکشی 
همراه بوده و پیشگیری از خودکشی در دوران کووید 
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۱۹ و همچنین نیاز به حمایت روانی برای پیشگیری از 
مشکالتی از قبیل اضطراب، افسردگی و اختالل استرس 
پس از پاندمی به     ویژه در گروه     های آسیب     پذیر افزایش 
یافته است. در این خصوص، افراد بی     خانمان به     عنوان 
یکی از گروه     های آسیب     پذیر هستند که به دلیل شرایط 
سالمت جسمی و ذهنی     شان در خطر بیماری و مرگ 

ناشی از کووید ۱۹ قرار دارند. 

2-1- مددکاری اجتماعی در موقعیت کووید 19
بیماری پاندمی کووید ۱۹ تأثیر مستقیمی بر واکنش     های 
مددکاری اجتماعی ، شامل کاربران خدمات اجتماعی، 
مددکاران اجتماعی و سایر متخصصین داشته است. 
تالش   بین     المللی  اجتماعی  مددکاری  سازمان     های 
   هایی برای پاسخ به نیازهای فوری اجتماعی داشته     اند 
که نشان     دهنده      ارزش     های زیربنایی این حوزه است. 
فدراسیون  بیانیه     های  پاندمی،  بیماری  این  شروع  از 
IFSW(۱( شامل جنبه   اجتماعی  بین     المللی مددکاران 
   هایی از قبیل تعهد مددکاری اجتماعی به ایجاد دنیایی 
بهتر، چالش     های اخالقی که مددکاران اجتماعی با آنها 
روبه     رو هستند و یا نیاز به یکپارچه     سازی عملکردهای 
نشریات  انتشار  همچنین،  است.  بوده  دگرگون     کننده 
مددکاری  دانشگاه     های  بین     المللی  انجمن  توسط 
اجتماعی  مددکاران  طرف  از  را  پاسخ     هایی  اجتماعی 
نسبت به بحران در دانشگاه     ها، جوامع و خانواده     ها 
از   ۲IASSW      به عنوان مثال، مجموعه ارائه داده     اند. 
گزارشات کشور پاسخ     های ملی را به بحران نشان داده 
و توجه ویژه     ای به واکنش     های مددکاری اجتماعی در 
جهت حمایت و مراقبت از آسیب     پذیرترین افراد از قبیل 

افراد میانسال و یا جوانان فقیر داشته است. 
مددکاری  کاربران  بر   ۱۹ کووید  پاندمی  بیماری  تأثیر 
اجتماعی با واقعیتی که گروه     های آسیب     پذیر با آن 
روبه     رو هستند ارتباط دارد که ممکن است به مداخله      
زندگی   شرایط  و  رفاه  بهبود  برای  اجتماعی  مددکاری 
   شان نیاز داشته باشد. سوینفورد، گالوسیا و مارو-هول 
در این خصوص از چشم     اندازهای مددکاری اجتماعی 
ژرنتولوژی در جهت کاهش تأثیرات منفی این بیماری 
پاندمی در افراد میانسال و با توجه به ناهمگنی این 

گروه، استفاده کرده     اند. 
یکی از جنبه     های ویژه     ای که از طرف محققان خاطرنشان 

1 International federation of social workers
2 International Association of Schools of Social Work

شده، مربوط به نیاز مقابله با تبعیض سالخوردگان، توجه 
خاص به نقش مثبت افراد میانسال در جامعه است که 
می     توانند فعالیت     های نظارتی بر کودکان داشته باشند. 
و  مذاکرات  معضالت،  به  »کلین«  خصوص،  این  در 
سؤاالت ویژه     ای در مورد نگرش     ها و تعریف     های دوران 
کووید ۱۹ در رابطه با افراد میانسال اشاره کرده است. این 
محقق نیاز به رویکرد انتقادی     تری نسبت به شناخت 
فرآیندهای تأثیرگذار بر عدم توانایی افراد میانسال برای 
برقراری ارتباط پرداخته است. »اوموروگیوا« به موقعیت 
کووید ۱۹ و افراد میانسال در آفریقا پرداخته و با استفاده 
از رسانه     های اجتماعی و به منظور ارتقاء تغییر سیاست، 
به تجزیه و تحلیل مددکاران اجتماعی پرداخته است. 
به     عنوان  اجتماعی  مددکاران  مطالعه،  این  براساس 
عامل تغییر عمل کرده و می     توانند با استفاده از رسانه  
   های اجتماعی به توانمندسازی افراد میانسال بپردازند. 
مددکاران  اینکه  وجود  با  بی     خانمان  افراد  زمینه       در 
اجتماعی وظایف اساسی در رابطه با آن     ها دارند، اما 
نسبت به حوزه      بهداشت و سالمت کمتر به آنها پرداخته  
نقش  بررسی  و  بحث  به  »نوکپزا«  و  »بناوید«     اند. 
مقامات دولتی و مراکز کنترل و پیشگیری از بیماری در 
ایاالت متحده پرداخت و راه     هایی را برای پرداختن به 
نیازهای بی     خانمان     ها در دوران بیماری همه     گیر ارائه 
داد و به همکاری و مشارکت مسئولیت     ها اشاره کرد. 
و  محلی  سازمان     های  و  اروپا، مسئوالن  موقعیت  در 
منطقه     ای نوآوری     های متعددی را ، شامل پاسخ فوری 

مددکاران اجتماعی در خط مقدم ارائه داده     اند. 

در خط  اجتماعی  مددکاران  سازمانی  پاسخ     های   -1-3
مقدم

مددکاران اجتماعی در خط مقدم با وجود اینکه با ریسک  
   های مستقیم مواجه هستند و نیازهای افراد آسیب     پذیر 
را برآورده می     کنند، اما با عدم توجه کافی در رسانه     های 
اجتماعی روبه     رو هستند. پاسخ     های سازمانی مددکاران 
اجتماعی به این بیماری همه     گیر شامل اقدامات بسیار 
متنوع است که کنترل و مدیریت موقعیت     های چالش  
   برانگیز مثل تماس تصویری بیماران کووید ۱۹ در آخرین 
لحظات عمرشان با افرادی که دوستشان دارند را کنترل 

و مدیریت می     کنند. 
در رابطه با آمادگی پیش از مرگ و پس از مرگ و 
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که  است  مهم  اجتماعی،  مددکاران  مددکاری  سازمان 
به نقش آنها در مداخالت روان     شناسی اشاره کنیم تا 
در موقعیت  را  اجتماعی  درازمدت  اندوه  و  اختالل غم 
بیماری همه     گیر کاهش دهیم. داوطلبان و انجمن     های 
جامعه      شهری از وظایف مددکاران اجتماعی پشتیبانی 
می     کنند. در انگلستان، دولت به واکنش      بسیار خوب 
داوطلبان برای کمک به مراقبت     های اجتماعی در جهت 
رفع کمبود کارکنان دست      یافته و نشان     دهنده      نیاز 
به همکاری میان سطوح مختلف مداخله و بخش     ها 
است. در اسپانیا نیز نمونه     هایی از همکاری میان دولت 
و سازمان     های دیگر مشاهده می     شود، به     عنوان مثال 
توافق میان دولت کاتاالن و انجمن حرفه     ای مددکاری 
بحران،  شرایط  در  مداخله  برای  کاتولونیا  اجتماعی 
نمونه هایی از مشارکت شامل حمایت از داوطلبان در 
به     عنوان یک  اقدامات محافظتی  کمبود  که  شرایطی 

مشکل اساسی محسوب می     شده، می     باشد.
تجهیزات حفاظت شخصی  PPE(1( برای افراد شاغل 
در خط مقدم کووید ۱۹ به     عنوان یکی از مشکالت اصلی 
در برخی از کشورها است، خصوصًا در شروع پاندمی و 
به دلیل کمبود مواد؛ در این زمینه، چندین محقق نگرانی  
   هایی را در مورد دستورالعمل     های ناکافی و در دسترس 
بودن ناکافی PPE ابراز کرده     اند که به     عنوان عاملی برای 
بوده  بهداشت و درمان  کارکنان  نرخ عفونت در میان 
تخمین  به  »سیکساس«  و  »پکهام«  و  »بیکر«  است. 
تعداد کارکنانی پرداخت که مکررًا با عفونت و بیماری 
مشاغل  هستند،  روبه   رو  متحده  ایاالت  در   ۱۹ کووید 
مربوطه را با توجه به مشاغل خدمات اجتماعی شامل 
مددکاری اجتماعی شناسایی کرد. این محقق نه تنها به 

1 Personal protection equipment

خطرات مقابل این کارکنان اشاره کرده، بلکه به پتانسیل 
رسیدن خطر به خانواده هایشان نیز پرداخته که نیاز به 
مداخالت بهداشت عمومی در خارج از بیمارستان دارد. 

فوری  نیازهای  دادن  پوشش  برای  مداخالت   -1-4
اجتماعی و تأثیر آنها

برای  اجتماعی  مددکاری  کلیدی  نقش  از  شواهدی 
دوران  در  اجتماعی  فوری  نیازهای  به  دادن  پوشش 
کووید ۱۹ وجود دارد، اگرچه اطالعات کمتری درخصوص 
نوع مداخالت در دسترس است. در این زمینه مهم است 
تا به تالش IASSW برای خالصه     سازی نوع واکنش ها 
در  کنیم.  اشاره  مناطق مختلف جهان  در  در ۱۶ کشور 
استرالیا، مداخالت مددکاری اجتماعی شامل اقداماتی 
برای پاسخ به مسائل سالمتی در دوران بحران، افزایش 
خشونت جنسیتی، سالمت از راه دور و استفاده از سایر 
فناوری     های دیجیتال به منظور ارائه      خدمات مددکاری 
به  دسترسی  برای  مختلف  راه های  ارائه   و  اجتماعی 
گروه     های آسیب     پذیر می     باشد. شناسایی و راه     های 
دسترسی به گروه     های در معرض آسیب به     عنوان یکی از 
جنبه     های مشترک در تمامی مداخله     ها است. در ایتالیا، 
این گزارش خاطرنشان می     کند که مددکاران اجتماعی بر 
نقش خود به منظور تضمین اقدامات ضروری و تقویت 
انسجام داخلی تمرکز دارند، در ژاپن مددکاران اجتماعی 
به افراد بی     خانمان اجازه داده     اند تا در هتل  های تجاری 
ساکن شوند. در اسپانیا نیز شهرداری  ها مکان     هایی را 
برای افراد بی     خانمان درنظر گرفته     اند؛ خشونت جنسیتی 
به     عنوان اصل و اساس برخی از مداخالت درنظر گرفته 
نتایج  پیشرفت  ها،  این  گرفتن  درنظر  با  است.  شده 
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حاصله تأثیر حاصله از این مداخالت هنوز به     خوبی مورد 
تحلیل و ارزیابی قرار نگرفته است.

پاسخ  های  تحلیل  در  مشارکت  حاضر،  مطالعه  هدف 
بحران  نخست  روز   ۱۵ در  اجتماعی  مددکاری  فوری 
کووید۱۹ در بارسلونا و مناطق اطراف اسپانیا می  باشد. 
بویژه مطالعه حاضر شواهدی را از طریق ۲۳ مصاحبه 
نیمه سازمان  یافته با مددکاران اجتماعی بین ۲0 مارس 
تا ۲۷ مارس ۲0۲0 انجام داد. این تحلیل بر تأثیر پاندمی 
پاسخ  های  اجتماعی،  خدمات  کاربران  در  کووید۱۹ 
سازمانی مددکاران اجتماعی و تأثیر مداخله  ها بر پوشش 
دهی نیازهای فوری اجتماعی تمرکز داشته است. نتایج 
حاصله نشان دهنده  ی بهبود در کانال  های ارتباطی و 
پوشش دهی فوری  ترین نیازهای اجتماعی در نتیجه  ی 
مددکاران  کلیدی  نقش  مطالعه  این  است.  مداخالت 
ابزارهای مختلف توجه اجتماعی و نقش  از  اجتماعی 
آنها در پایداری خدمات اجتماعی با تأثیر درازمدت را 

نشان می  دهد.

2- مواد و روش ها 
2- 1- زمینه  مطالعه

اولین گزارش از موقعیت کووید۱۹ در اسپانیا در تاریخ 
۱۱ سپتامبر ۲0۲0 توسط انسیتیتوی "سالود کارلوس ۳" 
آزمایش  مورد  مثبت  مورد  دو  شامل  که  شد.  منتشر 
در کشور بود. تعداد موردها در گزارشات بعد افزایش 
یافت و در ۱۳ مارس ۲0۲0، همان گروه مستقل گزارش 
کرد که تعداد موردهای تأیید شده به ۴۲0۹ نفر رسیده 
است. در این موقعیت، دولت اسپانیا وضعیت هشدار 
و قرنطینه ملی را از طریق رویال دیکری ۴۶۳۱۲0۲0 اعالم 

مدیریت  را  کووید۱۹  از  ناشی  سالمتی  بحران  تا  کرد 
کند. اقدامات مربوطه شامل محدودیت  هایی در رفت 
و آمدهای مردمی و تعویق در لیستی از فعالیت  های 
و  ورزش     ها  فرهنگی،  فعالیت  های  و  هنری  تفریحی، 
... بود. خدمات اساسی از قبیل فعالیت  های مددکاران 
اجتماعی همچنان ادامه داشت زیرا آنها بعنوان خدمات 
در  اسپانیا  در  وضعیت هشدار  می  شد.  تلقی  ضروری 
۲۱ ژوئن ۲0۲0 به پایان رسید و اطالعات رسمی نشان 
فوت   ۲۸۳۲۳ و  شده  تأیید  مورد   ۲۴۶۲۷۲ دهنده  ی 
ملی  قرنطینه  ی  برانگیز،  چالش  موقعیت  این  در  بود. 
و اقدامات محدودسازی مددکاران اجتماعی تبدیل به 

متخصصین خط مقدم شدند.

2-2- طرح روش ارتباطی
روش ارتباطی برای طراحی مطالعه  حاضر انتخاب شد. 
CM شامل ابعاد تحولی و استثنائی در تحلیل تحقیقی 
بود تا نه تنها موانع دستیابی به راه  حل  های مؤثر )در این 
نیازهای فوری اجتماعی(  به  برای پوشش دهی  مورد 
از میان برداشته شود بلکه راه  های غلبه بر این موانع 
بدست آید. بر اساس CM، گفت  وگوی میان محققان 
و شرکت  کنندگان )مددکاران اجتماعی(، به عنوان اساس 
فرایند تحقیقی بود؛ که همواره معنای سواالت برای بهبود 
لحظه  های زندگی بازبینی می  شد. هدف تحقیق، ثبت 
مددکاران  اعتقادات  و  احساسات  تصورات،  تجربیات، 
اجتماعی خط مقدم در اولین لحظه  های بحران کووید 
۱۹ در بارسلونا و مناطق اطراف بوده است. بدین ترتیب، 

تیم تحقیق یک مطالعه  ی کیفی را انجام داده است.
مطالعه   کیفی بر اساس ۲۳ مصاحبه  ی نیمه سازمان 
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یافته با مددکاران اجتماعی بود که در  اول پاندمی در 
بارسلونا و مناطق اطراف شهری جمع آوری شد. داده  ها 
شامل صدای مددکاران اجتماعی از حوزه  های مختلف 
مداخله بود. مثل مراقبت  های اولیه، سالمت، کهنسالی، 

بی  خانمانی و یا عدالت.

3-2- روش
این  طراحی  برای  تحقیق  تیم  گام  های  اولین  از  یکی 
مطالعه، تشکیل یک گروه واتس  اپ در ۱۷ مارس ۲0۲0 
یعنی روز بین  المللی مددکاری اجتماعی بود. هدف این 
و چگونگی  اطالعات، مسائل  گذاری  اشتراک  به  گروه 
حمایت از مددکاران اجتماعی بود، زیرا فعالیت     های آنها 
تأثیر مستقیمی بر کاربران مددکاران اجتماعی داشت. 
با  مصاحبه  امکان  گروه،  این  مکالمه     های  اولین  در 
مددکاران اجتماعی برای اطالع از پاسخ  های فوری آنها 
بر این بحران نیز فراهم شد. پس از دو روز از تشکیل 
این گروه، تیم تحقیق توافق کرد تا تحقیق را با توجه به 
موقعیت پاندمی، مشکالت دسترسی به متخصصین و 
پیشرفت  های بالقوه در این زمینه پیش ببرد. عالوه بر 
این، تعامل مداوم از طریق این گروه به ما امکان داد تا 
مسائل بالقوه ی اولیه و مقوله  هایی که باید ارزیابی شود 

را در میان بگذاریم.
اعضاء تحقیق از ۲0 مارس تا ۲۷ مارس، از طریق ایمیل، 
تماس  احتمالی  شرکت  کنندگان  با  واتس  اپ  و  تلفن 
با  تحقیق  تیم  قبلی  درازمدت  همکاری     های  گرفتند. 

مددکاران اجتماعی برای بدست آوردن اطالعات الهام 
بخش در یک دوره بسیار کوتاه و مهم با یک نگرش 
همکاری     گرایی  روح  بود.  ضروری  همکارانه،  بسیار 
مددکاران اجتماعی با تیم تحقیق بسیار نوع دوستانه 
بود و آنها از مشارکت خود برای ارزیابی مشاغل اجتماعی 

در طول دوره  ی زندگی اطمینان دادند.
تعداد کل مددکاران اجتماعی که به آنها دسترسی پیدا 
کردیم، ۲۸ نفر بود. در اولین تماس  ها، اعضاء تیم تحقیق 
اکثر  مقدم  خط  در  چالش  برانگیزی  موقعیت  متوجه 
شهادت  های بالقوه شدند. تیم تحقیق چنین موقعیتی را 
پیش  بینی کرده بود و بدین ترتیب تغییراتی را برای انجام 
مصاحبه     های نیمه سازمان     یافته با مددکاران اجتماعی 
انجام داد. عالوه بر این، روش پاسخ به سواالت نیز تا 
حد ممکن آسان شد و امکانات مختلفی فراهم گردید. 
علیرغم وجود این مشکالت، ۲۳ مصاحبه نیمه  سازمان  
   یافته در ۱۵ روز اول پاندمی بارسلونا و مناطق اطراف 
شهر انجام شد؛ که شامل ۲ مددکار اجتماعی مبتال به 
اجتماعی  تماس، ۵ مددکار  میان ۲۸  از  بود.  کووید۱۹ 

بدلیل بار کاری و یا بیماری نتوانستند پاسخ دهند.

4-2- شرکت  کنندگان
شرکت     کنندگان به حوزه     های مختلف مداخله مددکاری 
سالمت،  میانسال،  افراد  داشتند:  تعلق  اجتماعی 
و  معلولیت  زنان،  عدالت،  اولیه،  مراقبت  بی  خانمان، 
سالمت روان. تعداد شرکت  کنندگان حوزه  بی  خانمانی 
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شامل زنان بی  خانمان بیشتر بود که ۷ نفر بودند. حوزه  
سالمت، که شامل مراقبت     های تسکینی و جوانان بود، 
۵ شرکت کننده داشت و پس از آن مراقبت  های اولیه 
با ۴ شرکت  کننده بود. سه شرکت کننده در زمینه  افراد 
میانسال و در نهایت ۱ شرکت کننده در زمینه  خشونت 

جنسیتی، افراد سابقه دار، افراد معلول و سالمت روان 
از لحاظ جنسیتی، ۱۹ زن و ۴ مرد وجود داشت  بود. 
همه  بود.  اجتماعی  مددکار  دانشجوی  یک  شامل  که 
اسامی ناشناس بودند. جدول ۱ اطالعات شرکت  کنندگان 

را خالصه کرده است. 

جدول 1- اطالعات شرکت کنندگان

سن**سابقه خدمت*حوزه ی مداخلهجنسیتشناسه

۲۲افراد میانسالمردجوردی

۱۳سالمتزنپپتا

۱۱بی  خانمانیمردآنتونیو

۳۴عدالتزنآنا

۲۳بی  خانمانیزنبالسا

۱۱مراقبت اولیهزنپیچی

۳۴زنزن )دانشجو(کارمن

۱۱مراقبت اولیهزنکلودی

۴۴بی  خانمانیزنهرمن جیلدا

۲۲افراد میانسالزنمونیکا

۳۳بی  خانمانیمردکارولینا

۱۱معلولیتزنمانویل

۲۴سالمتزنگلوریا

۱۱بی  خانمانیزنفرناندا

۲۲بی  خانمانیزنمارتا

۱۱سالمت روانزنسسینلی

۱۱سالمتزنساپمار

۲۲مراقبت اولیهزناکسانا

۴۴سالمتزنترسا

۲۲سالمت روانزناکسا

۳۴افراد میانسالزنآنا

۲۲بی  خانمانیمردتریستان

۱۱سالمتزنتیالر

* سابقه خدمت: ۱: کمتر از ۱0 سال، ۲: بین ۱0 و ۲0 سال، ۳: بین ۲۱ و ۳0 سال، ۴: بیش از ۳0 سال. 
** سن پاسخ دهندگان: ۱: کمتر از ۳۵ سال، ۲: بین ۳۶ و ۴۵. ۳: بین ۴۶ و ۵۵، ۴: بیش از ۵۵. 

5-2- جمع  آوری داده و تحلیل و تجزیه
شرایط قرنطینه چگونگی مشارکت شرکت     کنندگان در 
این مطالعه را تعیین می  کرد که در  دستیابی به بهترین 
روش برای پاسخ دهی به سواالت کمک کرد و امکان 

این کار از طریق ایمیل، تلفن، واتس  اپ فراهم شد. از 
فناوری     های رو در رو در وضعیت کووید۱۹ استفاده شد 
تا تحقیق کیفی در حوزه     های مختلف دانش از قبیل 
روانشناسی بالینی و یا دارو توسعه پیدا کند. گفت  وگوی 
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میان محققان و مددکاران اجتماعی در این فرایند مورد 
تأکید بود تا در مورد زمان مصاحبه نیمه  سازمان  یافته 
موافقت داشته باشند. به شرکت کنندگان مورد هدف 
تحقیق آگاهی داده شد و از آنها رضایت آگاهانه همراه 
با جزئیات مربوط به ناشناس بودن و مسائل اخالقی 
گرفته شد. در سراسر فرایند جمع     آوری داده، گفت  وگو 
و مسائل مربوط به موفقیت در مکالمه     ها مورد تأکید 
قرار داشت و به قابل مشاهده بودن کار متخصصین در 
خط مقدم کمک می  کرد. تیم تحقیق سواالتی را برای 
هدایت مصاحبه     های نیمه سازمان یافته طراحی کرد و 
توجه ویژه     ای به بعد تحولی مددکاری اجتماعی داشت. 
عالوه بر این، سواالت اولیه به اطالعات اساسی مربوط 
به حوزه مداخله، سابقه  ی خدمت و غیره پرداخت. با 
توجه به استراتژی  های مختلف برای بهبود مصاحبه  های 
نظم  دهی  روش  غیره(،  و  )تلفن  سازمان  یافته  نیمه 
داده  ها نیز متفاوت بود. در مورد مصاحبه  های تلفنی، 
هر یک از اعضا مسئول ضبط مصاحبه     ها و یادداشت  
   برداری بودند. مصاحبه     های نیمه     سازمان یافته کتبی و 
واتس  اپ امکان انتخاب نقل قول  ها را فراهم کرد. این 
تیم یک طرح رایج برای انتقال و به اشتراک  گذاری داده  
   ها تهیه کرد که نه تنها شامل مقوله     های تحلیلی از پیش 
تعیین شده بلکه شامل موارد پدیدار شده از گفت  وگو با 

مددکاران اجتماعی بود.

تیم  سازمان     یافته،  نیمه  مصاحبه     های  انجام  از  قبل 
تأثیر  مشاهده   برای  را  تحلیلی  مقوله  های  تحقیق 
کرد.  تهیه  متخصصین  و  شرکت  کنندگان  بر  کویید۱۹ 
تعریف از طریق گفت  وگوها تعیین شد و تیم تحقیق 
را برای مطالعه حاضر تعریف زیر را انتخاب کرد: تأثیر 
پاسخ   اجتماعی،  خدمات  کاربران  بر  کووید۱۹  پاندمی 
   های سازمانی مددکاران اجتماعی و تأثیر مداخله  ها بر 
پوشش دهی نیازهای فوری اجتماعی شرکت کنندگان.

6-2- بیانیه اخالقی
هدف  درمورد  شرکت  کنندگان  به  تحقیقاتی  تیم 
تحقیق، بدون ذکر نام، بصورت داوطلبانه، و با کسب 
اطالع  ناشناس،  بصورت  داده  ها  انتشار  برای  اجازه 
برای  را  کتبی  ای  رضایت  نامه  شرکت  کنندگان  دادند. 
شرکت در تحقیق فراهم کردند، و تیم تحقیقات نیز به 

شرکت  کنندگان جوازی برای مشارکت دادند.

3- نتایج
دسته  های تحلیلی انتخاب شده که شامل »تأثیر پاندمی 
اجتماعی«،  مددکاری  خدمات  کاربران  روی  کووید۱۹ 
»تأثیر  و  اجتماعی«  مددکاران  »عکس  العمل  های 
افراد  اجتماعی  ضروری  نیازهای  رفع  برای  مداخله  ها 
شرکت  کننده« می  شوند؛ یک نگاه کلی دقیق و صریح در 
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مورد اینکه مددکاری اجتماعی چگونه به فاجعه کووید۱۹ 
پاسخ داده است داشته اند؛ یعنی رفع نیازهای ضروری 
مددکاران  که  مواردی  در  می  کنند.  فراهم  را  اجتماعی 
اجتماعی  ای که شرکت کرده  اند از همان رشته  ای هستند 
که در آن مداخله می  کنند، تیم تحقیقاتی مرتبط  ترین 
نقل قول  های خاص و تحول  آمیز بر اساس هدف تحقیق 
را انتخاب کردند. تحلیل موانع )بعد خاص( و چگونگی 
تحول  آمیز(  )بعد  آن  ها  بر  اجتماعی  مددکاران  غلبه 
از  اجتماعی  مددکاران  که  می  دهد  نشان  را  راه  هایی 

طریق آن  ها پایداری خدمات را تضمین می  کنند.

خدمات  کاربران  روی  کووید19  پاندمی  تأثیر   -3-1
مددکاری اجتماعی

اوایل شروع پاندمی در اسپانیا، وضعیت عمومی  ای که 
کاربران خدمات با آن روبه  رو شده   بودند، توسط مددکاران 
اجتماعی پیش  بینی نشده بود که این موضوع باعث 
ایجاد یک مانع )محدودیت( برای نقش غیرمنتظره  شان 
در شروع پاندمی می  شد. مددکاران اجتماعی در بخش 
مراقبت  های اولیه از خانواده  هایی که بطور مرسوم به 

این کمک  ها نیاز نداشتند، حمایت می  کردند:
وضعیت  های  با  ما  اولیه،  مراقبت  های  بخش  »در 
اجتماعی خانواده  هایی روبه  رو هستیم که در زمان  های 
دیگر  میان  در  نداشتند.  نیازی  ما  مداخله  به  دیگر، 
برای  حمایتی  که  طرد  شده  ای  افراد  با  ما  وضعیت  ها، 
بدست آوردن غذا ندارند، والدین آلوده  ای که به بستری 
شدن )در بیمارستان( نیاز دارند و مسئول کودکان زیر سن 

قانونی روبرو بودیم که کسی را برای تأمین مخارجشان 
ندارند. و همچنین همراهان بیمارانی که یکی از اعضاء 
خانواده  شان در بیمارستان است و فقط  با تماس دکتر با 

آنها از وضعیت او مطلع شده اند . . . «)زانا(.
خدمات  کاربران  تعداد  شرایط،  این  گرفتن  نظر  در  با 
اجتماعی افزایش یافته که این موضوع باعث یک فشار 
مضاعف بر عملکرد مددکاران اجتماعی ایجاد می  نماید، 
بخصوص در مورد عکس  العمل  های سازمانی، همانطور 
که بعدًا در موردش بحث خواهیم کرد. در نقل قول     ها  
تأثیر پاندمی روی نیازهای پایه، مانند غذا، و پی  آمدها 
یک  وضعیت،  این  شد.  روشن  خانوادگی،  روابط  در 
معمول  خدمات  پیشرفت  در  را  )محدودیت(  مشکل 

نشان می  داد که باید حل می  شد.
با توجه به گروه  های به شدت آسیب  پذیر، ما درمی  یابیم 
که افراد سالمند یکی از بیشترین گروه  های آلوده شده   
توسط کووید۱۹ در طول ۱۵ روز اولیه فاجعه در اسپانیا 
بوده  اند. مددکاران اجتماعی مقاومت و قدرت این گروه   
وجه  یک  موضوع  این  بنابراین،  می  دهند.  نشان  را 
تحول  آمیز برای مقابله با این وضعیت است. الزم است 
خاطر نشان کنیم که سالمندان در اسپانیا نسلی هستند 
که جنگ داخلی اسپانیا )۱۹۲۹-۱۹۳۶( را دیده  اند، و به 
اینگونه  را  حسشان  اجتماعی  مددکاران  دلیل،  همین 

بیان می  کنند:
»در ابتدا، افراد سالمند )...( به محدودیت  ها اهمیتی 
نمی  دادند زیرا آن  ها در دروان جنگ داخلی و دوران بعد 

از آن زندگی کرده  اند، و آن  ها ارزش کافی  ای برای 

ت
الم

 س
فع

دا
د م

هی
ش

ی
مین

ه ا
وب

حب
ه م

ید
س

نار
نک

ید
 فر

ان
ست

هر
 ش

گاه
ش

مای
 آز

س
شنا

کار



۰

۰

فصلنامه علمی تخصصی توانا

20

محدودیت  های خانگی قائل نمی  شدند« )پپیتا(.
بازتاب این موقعیت تحول  آمیز، تأثیر تجربه  های قبلی 
زندگی را روی حیطه  ی کووید۱۹ و اهمیت در نظر گرفتن 

پیشینه افراد شرکت  کننده را نشان می  دهد .

مقاالت و نوشتار
مقاالت علمی همچنین نشان می  دهد که گروهی دیگر 
از کاربران خدمات اجتماعی که بطور ویژه توسط پاندمی 
موضوع  این  هستند.  بی  خانمان  ها  پذیرفتند،  تأثیر 
مداخله  رشته  این  در  که  متخصصانی  از  یکی  توسط 

می  کنند، خاطر نشان شده  است:
بی  خانمان  ها،  برای  اجتماعی  منابع  از  »بسیاری 
این  و  کرده  اند،  محدود  یا  بسته  اند  را  برنامه  هایشان 
موضوع بی  خانمان  ها را حتی بیش   از قبل بدون کمک 
پایه،  به چیزهای  در دسترسی  برایشان  و  است  کرده 
مانند احتمال حمام کردن و داشتن چیزی برای خوردن، 

دشواری ایجاد کرده است« )آنتونیو(.
روی  که  محدود     کننده  وجه  چندین  چکیده،  این  در 
فراهم     سازی نیازهای پایه  ی افراد بی  خانمان تأثیر منفی 
گذاشته است، نشان داده شده که این موضوع یکی از 
تأثیرات قرنطینه است که به اقدامات ضروری مددکاران 
اجتماعی برای تغییر این دشواری  ها نیاز دارد. در نتیجه، 
بنابر شواهدی که در قسمت  های قبلی مقاله ارائه شد ما 
می  توانیم بیان کنیم که شرایط افراد بی  خانمان در این 
قضیه نیز باعث افزایش آسیب  پذیری می  شود. عالوه 
بر این، کم بودن مکان  هایی که بتوان افراد بی  خانمان 
را در آن  ها بستری کرد، به مشکالت رفع نیازهای پایه 
افزوده است. که این موضوع یک عنصر محدود کننده 

برای کارهای مددکاران اجتماعی است. یکی از مددکاران 
اجتماعی این سختی )محدودیت( را این  گونه توصیف 

می  کند:
بیماری  این  به  می  توانند  که  را  دیگری  جمعیت  »ما 
می  کنیم:  فراموش  را  هستند  ناآشکار  و  شوند  دچار 
زندگی  خانه  از  بیرون  روز  طول  در  که  خانواده  هایی 
می  کنند و اتاق  هایی را فقط برای خواب داشتند، و االن 
این موضوع اسکان به عنوان یک مشکل است؛ مردم 
از این  که صاحب  خانه  هایشان می  توانند آن  ها را بیرون 
از  بلندتر  صدایی  فرزندان  شان  و  می  ترسند،  بیاندازند 
آنچه که صاحب  خانه  ها  یا مستأجران می  توانند تحمل 

کنند، تولید می  کنند« )پپیتا(.
افراد درگیر مشکالت اعتیاد نیز یکی از گروه  های دریافت 
کننده خدمات مدد کاران اجتماعی بودند که در روزهای 

اولیۀ فاجعه در بارسلونا دچار تاثیرات منفی شدند: 
»در این لحظات، ما شاهد مشکالتی در فراهم کردن 
مواد برای قوت قلب دادن به آنها هستیم ؛ ما نمی  توانیم 
کار  این   )...( کنند  مصرف  که  بدهیم  اجازه  آن  ها  به 
تأثیراتی را روی شخصیتشان خواهد گذاشت« )بالنکا(.
هرچند، در چکیده  ای که در ادامه می  بینیم، شواهدی 
مثبت  واکنش  از  اجتماعی  کاران  مدد  که  دارد  وجود 
کسانی که از مواد مخدر استفاده می  کنند، شگفت  زده 

شده بودند: 
»من از آرامش و آسایشی که در کنار آمدن با شرایط 
دارند و طوری که برنامه  ها و کارها را انجام می  دهند، 

شگفت  زده شدم« )بالنکا(.
این وجه تحول  آمیز که در مورد کاربران موادمخدر ظاهر 
شد را می  توان در چکیده  هایی از دیگر مصاحبه  هایی که 
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ساختار مشابهی داشتند نیز پیدا کرد. در حقیقت، تغییر 
سختی  ها )بعد تحول  آمیز( یک عمل برای سبک کردن 
شرایط پیامدهای اجتماعی فاجعه پاندمی است. مدد 
کاربران خدمات  اجتماعی خوبی  های سرسختی  کاران 

اجتماعی را برجسته کردند:
»شرکت  کنندگان، مثل همیشه ما را شگفت  زده می  کنند؛ 
با  تطابق  برای  ما  به  نسبت  باالتری  ظرفیت  آن  ها 

شرایطی که داریم، دارند« )پیچی(.
اجتماعی توضیح می  دهد که  این چکیده، مددکار  در 
این وجه تحول  آمیز به بی  خانمانی اشاره   دارد، و این تنها 
گروه آسیب  پذیری نیست که ما در   آن  ها این رفتار مثبت 

را می  بینیم.
در راستای همین موضوع، مددکاران اجتماعی همچنین 
رفتار مثبت خانواده  هایی را که شرکت کرده بودند را نیز 

بیان کردند:
»خانواده  ها همه  چیز را به خوبی فهمیده   بودند؛ آن  ها 
بسیار سپاس  گزار و بسیار آگاه هستند. من با خانواده  ها 
تماس تصویری داشتم تا بتوانند همدیگر را ببینند. این 
کار بسیار هیجان  انگیز است و آن  ها بسیار سپاس  گزارند« 

)کارولینا(.
با توجه به این دو چکیده، ما می  توانیم بیان کنیم که 
شواهدی در مورد رفتار مثبت کاربران مددهای اجتماعی 
که  است  تحول  آمیز  بعد  یک  بنابراین  دارد،  وجود 
عکس  العمل مورد نیاز خدمات اجتماعی را برای برطرف 

کردن نیازهای ضروری اجتماعی، تسهیل می  کند.

2-3- عکس  العمل  های سازمانی مددکاران اجتماعی 
مددکاران  اصلی  سازمانی  عکس  العمل  های  از  یکی 
اجتماعی روی اقدامات پیشگیرانه، با توجه به اینکه این 
اقدامات یک معضل بزرگ در سالمت عمومی و خدمات 
مسئله  این  گفتن  و  است.  کرده  تمرکز  است،  مشابه 
برای  اطالعات  کمبود  با  همزمان  که  دارد  اهمیت  نیز 
جلوگیری از آلوده شدن به این بیماری اطالعات نادرستی 
مانند پروتوکل  های ضد و نقیض نیز بوجود آمده است؛ 
یک چنین حقیقتی برای مددکاران اجتماعی یک مانع 

)محدودیت( بسیار مهم بود:
»دروغ  پراکنی یک نقطه مهم در این موقعیت ضروری 
سالمتی است. من باور دارم که باید برای جمعیتی که در 
محرومیت اجتماعی هستند، کانال  های ارتباطی مختصر 
و شفافی ایجاد شود که همه بتوانند به آن دسترسی 
شرایط  این  جدیت  به  بتوانند  مردم  و  باشند،  داشته 

و نیاز برای محافظت از خودشان پی ببرند، بتوانند از 
عالئم بیماری مطلع شوند، و این    که در صورت بروز عالئم 

چگونه اقدام کنند«)پیالر(.
در این نقل قول، مددکار اجتماعی نه تنها ارتباط برای 
کننده  عنوان یک وجه محدود  به  را  اطالعات  داشتن 
تضمین  بلکه  می  کند،  بیان  کارشان  پیشرفت  برای 
کردن کانال  های ارتباطاتی برای دسترسی به گروه  های 
آسیب  پذیر را نیز بیان می  کند. این موضوع بخصوص 
به این دلیل اهمیت دارد که او به خطر  های مورد توجه 
خودشان فکر نمی  کند بلکه در مورد راه  هایی که می  توان 
محرومیت  های  دارای  که  افرادی  احتمالی  آلودگی 
می  کند.  فکر  کرد،  پیش  بینی  را  هستند  اجتماعی 
استراتژی  ها شامل عالئم بیماری و اقداماتی که باید در 
صورت وجودشان انجام داد، یعنی بیش از صرفًا تبادل 
اطالعات در مورد ویروس، هستند. در این عرصه، سواد 
سالمت به عنوان یک وجه تحول  آمیز پدیدار می  شود 
و باید در زمینه شرایط اضطراری سالمت و گروه  های 

آسیب  پذیر، این موضوع در نظر گرفته شود.
بوجود  باعث   )PPE( فردی  کمبود تجهیزات حفاظت 
آمدن یک نگرانی )بعد محدود کننده( بزرگ در میان 

مددکاران اجتماعی در ابتدای پاندمی شد:
»ما شروع به سفارش دارو به داروخانه  ها، جنرالیتات 
)دولت منطقه  ای( کردیم  و هیچ اتفاقی نیفتاد... آن  ها 
گفتند تا زمانی  که یک مورد کووید۱۹ نداشته باشیم، به 

ما تجهیزات نمی  دهند«)کارولینا(.
همانطور که توضیح داده شد، مددکاران اجتماعی تالش 
کردند که تجهیرات مورد نیاز را بدست بیاوردند، ولی 
این کار امکان  پذیر نبود، و بدلیل اینکه تجهیزات را خیلی 
بود که یک  از آن  دیر دریافت کردند؛ که آن هم بعد 
مورد مثبت پیدا شد و ویروس احتماالً پخش شده بود، 
عکس  العمل آن  ها باعث پیشگیری نشد. بنابراین کمبود 

تجهیزات حفاظت فردی به عنوان یک وجه محدود 
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برای  تأثیرگذار  راه  حل  های  کردن  فراهم  برابر  در  کننده 
برطرف کردن نیازهای ضروری اجتماعی بنظر می  رسد. 
در همین حین، طبق چکیده  ای که در ادامه می  بینیم، در 
بخش مراقبت  های اولیه، مددکاران اجتماعی در مورد 
موارد مثبت کووید۱۹ می  دانستند، ولی وضعیت کمیاب 

بودن تجهیزات محافظت فردی به همان شکل بود:
پرستار،  دکتر، ۳  درگیر می  شوند: ۴  این  جا خیلی  ها   «
و ۳نفر از کارکنان دفتری تا االن درگیر شده  اند. و این 
فقط در مرکز مراقبت  های اولیه است زیرا وضعیت در 
بیمارستان بدتر است، افراد مشغول، کارکنان بسیاری 
در حال آلوده شدن هستند و فقط مشکل اینجاست که 
تجهیزات محافظتی  ای نداریم که استفاده کنیم!«)ترسا(.
برای مقابله با این بعد محدود کننده )مانع(، مددکاران 
مدنی  نهادهای  و  داوطلبان  حمایت  های  اجتماعی 
است  وجهی  یک  موضوع  این  که  کردند،  دریافت  را 
)بعد  کرد  کمک  فرصت  ها  به  سختی  ها  تبدیل  در  و 

تحول  آمیز(:
»ماسک  های محافظتی در مرکز تولید ابزار و پروژه  های 
دیجیتال ساخته می  شوند. »مرکز ایده  پردازی« ساخت 
ویروس  سازندگان  جامعه  از  را  حمایت  شان  دیجتال 

کرونا )یک شبکه از داوطلبین که تجهیزات پزشکی را با 
استفاده از پرینتر سه بعدی، می  سازند( برای تولید بعضی 
پزشکی  ای  تجهیزات  و  فردی    محافظت  تجهیزات  از 
توسط جامعه پزشکی و بخش  هایی که بیشتر در معرض 
آلودگی ویروس کرونا قرار دارند، بیشترین درخواست را 

دارند، اعالم کرده است«)گلوریا(.
همانطور که در این نقل قول نشان داده شد، این شبکه 
یکپارچه به بسیج شدن عوامل در محله اشاره می  کند، 
و آن  ها تنوع کارکنان در خط مقدم، اولویت  بندی آماده 
بیشتری  خطر  در  که  آن  هایی  برای  تجهیزات  سازی 
هستند، را در نظر می  گیرند. حمایت بسیار مثبت باعث 
یک تالش برای هماهنگی برای تضمین تعیین نیازها و 
رساندن سریع تجهیزات محافظتی، شد. بعد تحول  آمیز 
هدف  یک  راستای  در  همه  که  این  شامل  تحلیل  در 
مشترک کار می  کردند، و مددکاران اجتماعی عمیقًا از این 
کمک سپاسگزاری می  کنند، و همچنین  باعث شناخته 

شدن توسط افراد محله می  شود.
یک مشکل دیگر )بعد محدود کننده( برای فراهم کردن 
که  بود  موضوع  این  اجتماعی  نیازهای  رفع  راه  حل 
دستورالعمل  های مقامات دولتی در مورد اینکه چگونه 
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به  دهیم،  نشان  عکس  العمل  فاجعه  این  به  نسبت 
سرعت عوض می  شد. این تغییرها باعث بوجود آمدن 
سردرگمی در مددکاران اجتماعی می  شد که از پیشرفت 

هموار کارشان جلوگیری می  کرد:
»دستورالعمل  ها به سرعت در حال تغییراند. در طول 
)با  سالمندان  از  نگه  داری  پایگاه  های  روز،  سه  یا  دو 
هیچ  می  شوند،  بسته  دارد(  تفاوت  سالمندان  خانه 
داشت،  نخواهد  وجود  پایگاهی  هیچ  برای  پذیرشی 
ساکنان  ندارند،  دسترسی  منابع  به  دیگر  خانواده  ها 
آپارتمان برای جلوگیری از ارتباط با دیگر ساکنین تمام 
غذاهای خودشان را خودشان در آپارتمان شان درست 

می  کنند«)تریستان(.
در  مداوم  تغییرات  که  درمی  یابیم  ما  چکیده،  این  در 
ارائه  خدمات  روی  منفی  تأثیرات  باعث  پروتکل  ها 
شده می  شود. در این مورد، روی رفاه و آسایش افراد 
با  ارتباط  و  خانوادگی  مالقات  های  مورد  در  سالمند 

هم  سن  وسال  های خوشان، تأثیر می  گذارد.
در مورد هماهنگی های میان مددکاران اجتماعی، مهم 
مجازی  نرم  افزار  های  و  ابزارها  از  براستفاده  که  است 
شرایط،  از  بسیاری  در  تیمی  ارتباطات  تضمین  برای 
از  استفاده  بیشترین  با  موضوع  این  کنیم.  تأکید 
پیشرفت  های تکنولوژی، غلبه کردن بر موانع ارتباطی 
را قادر می  سازد، بنابراین، یک وجه تحول  آمیز است که 

باعث سود رساندن تأثیرات مداخالت می  شود. از این 
گذشته، مددکاران اجتماعی شرایط پیش  رویشان را به 
اشتراک می  گذاشتند تا راه  حل مناسبی پیدا کنند، برای 
و کیفیت  کنند  ایجاد  گروه  های آسیب  پذیر محافظت 
خدمات را اولویت  بندی نمایند. هرچند در بعضی موارد، 
اجتماعی  نیازهای  رفع  برای  جسمانی  حمایت  های 
ضروری بود، برای مثال، از طریق راه  اندازی هیئت  هایی 

که بطور مؤثر کار می  کردند )بعد تحول  آمیز(:
حمایتی  تیم  های  از  متخصصان  چهارشنبه،  »هر 
را  بسیاری  غذای  و  داده  تشکیل  را  هیئتی  متفاوت، 
بین افراد شرکت کننده توزیع می  کنند )بدون توجه به 
اینکه آیا آن  ها جزئی از تیمشان هستند یا نه(. معموالً 
متخصصانی که وسایل نقلیه شخصی دارند یا آن  هایی 
انجام  را  کار  این  که در همان منطقه زندگی می  کنند، 
می  دهند تا از نقل  وانتقال عمومی پرهیز کنند«)پیچی(.

که  مددکارانی  تمایل  به  می  توانیم  ما  این چکیده،  در 
وسیله نقلیه شخصی داشتند برای توزیع غذا پی ببریم و 
این موضوع نشان دهنده یکپارچگی و اتحاد در روزهای 
تحول  آمیز  وجه  یک  عنوان  به  که  است  فاجعه  اولیه 

پدیدار شد.
به  که  می  کرد  مجاب  را  مردم  مربوطه  سازمان  عمومًا 
صورت حضوری و دورکاری کار را انجام دهند. برای هر 

شرایطی که به حضور فیزیکی احتیاج داشت، 
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عرصه،  این  در  داشت.  وجود  کار  آماده  متخصصانی 
مددکاران اجتماعی به ابزارهای مجازی زیر برای رسیدگی 

و نظارت بر افراد درمعرض خطر، نیاز داشتند:
»مراقبت و نظارت بر خانواده  هایی که جز آسیب  پذیرترین  ها 
شامل  که  شدند  سازماندهی  مختلفی  طرق  از  بودند 
آلودگی  بدلیل  که  جدیدی  نیازهای  درخواست  های 
کووید۱۹ بوجود آمده  اند، تعیین هویت متخصصان  شان، 
و در اولویت   قرار دادن نظارت از راه دور خانواده  هایی 
که از قبل تعیین هویت شده  اند و در نتیجه  ی پاندمی 
وضعیت اجتماعیشان ممکن است بهتر نشود و حتی 

بدتر نیز شود، می  شوند«)اگزا(.
کرد،  برداشت  می  توان  چکیده  این  از  که   همانطور 
ضروری  نیازهای  کردن  برطرف  اجتماعی  مددکاران 
با  مرتبط  متخصصان  تنوع  از  استفاده  با  را  اجتماعی 
و  کردند،  سازماندهی  )تحول  آمیز(،  اجتماعی  خدمات 
موارد  آسیب  پذیرترین  ارزیابی  طریق  از  اولویت  بندی 

انجام شد.

3-3- تأثیر مداخله  ها برای رفع نیازهای ضروری اجتماعی 
افراد حاضر

مداخله  ها برای رفع نیازهای بسیار ضروری غذایی تأثیر 
بسیار خوبی روی رفع نیازهای پایه  ی حاضران و در نظر 
تحول  آمیز(.  )بعد  داشت  درخواست،  افزایش  گرفتن 
غذا  تأمین  برای  اجتماعی  خدمات  قدیمی  کاربران 
درخواست کمک کردند، و مددکاران اجتماعی در ابتدا 
این  که  بودند  نکرده  پیش  بینی  را  درخواستی  چنین 
فراهم  در  مشکل  یک  آمدن  به  وجود  باعث  موضوع 
سازی راه  حل  های مناسب شد. هرچند، آن  ها توانستند 
افراد  زندگی  بهبود  باعث  آینده  در  که  را  این موضوع 

می  شود، انجام دهند.
»کاربران قبلی مراجعه کردند و در خواست غذا داشتند. 
را  آن  ولی  بودیم،  نکرده  پیش  بینی  را  شرایط  این  ما 
فراهم نمودیم. شرایط ما ایجاب می  کند که این کار را 

انجام دهیم« )جردی(.
در این چکیده، برای نقش تحول  آمیز مددکاری اجتماعی 
شواهدی وجود دارد. بدلیل اینکه مددکاران قادر بودند 
اولیه پاسخ دهند. همانطور که  که به کمبود نیازهای 
این شرایط یک  گذاشته شد،  اشتراک  به  با محققان 
عکس  العمل مثبت را تحمیل کرد، که باعث تغییر شرایط 

شد.

راه  حل  ها این بودکه  برابر فراهم کردن  یک مشکل در 
خدمات مشترک قبل از محدودیت  ها آغاز شده بود و در 
نتیجه، نیازهای ضروری باید تا حد امکان بدون اطالعاتی 
در مورد اینکه چگونه انجام شود و بدون جزئیاتی در مورد 
نگاه کلی نسبت به شرایط، رفع شوند. نیاز به حمایت در 
مورد فراهم  سازی اطالعات در میان افراد سالمند، شامل 
آن  هایی که در خانه سالمندان زندگی می  کردند، افزایش 
یافت. همانند همین موضوع، کنفرانس  های ویدئویی 
بدلیل  خانواده  هایشان،  و  معلولیت    دارای  افراد  با 
اینکه آن    ها تسکین درد و سختی را تسهیل می  کردند، 
بسیار تحول  آمیز بود؛ آن  ها می  توانستند همدیگر را با 

پشتیبانی یک گفتار درمانگر ببینند.
تأثیرات  که  است  مهم  همچنین  شرایطی،  چنین  در 
حمایت  های روانی  ای را که بعضی از مددکاران اجتماعی 
روی حاضران داشتند را در نظر بگیریم؛ بسیاری از آن  ها 
احساس می  کردند که در وضعیت اضطراری سالمت، 
امکان  داشتن  بدون  و  حمایتی  شبکه  یک  بدون 
دسترسی به خدمات همیشگی، گم شده  اند. برای غلبه 
روی  مداخالت  )محدودیت(،  اطالعات  کمبود  سد  بر 
دسترسی به گروه  های آسیب  پذیر با یک خوش  بینی زیاد 

متمرکز شدند )تحول  آمیز(.
حتی  نمی  کند،  افول  دیگران  به  کمک  برای  »تالش 
از طریق خدمات تلفنی، فرایندهای غیر مستقیم،  اگر 
هماهنگی، و تماس  های تلفنی و ایمیل  های زیادی باشد. 
ما با افرادی که تنها زندگی می  کنند و بطور مخصوصی 
بدلیل بیماری  هایشان که پاسخ سیستم ایمنی را کاهش 
می  دهد، نسبت به ویروس آسیب  پذیر هستند، تماس 

می  گیریم« )پاپیتا(.
این چکیده، تعهد مددکاران اجتماعی را برای نگه  داشتن 
ارتباط اجتماعی پایه با کسانی که آسیب  پذیرتر هستند را 
نشان می  دهد که این موضوع نقش تحول  آمیز شرایط را 
به نمایش می  گذارد. مؤثر بودن این تماس  های حمایت 
کننده، شبکه یکپارچه و همبسته ای را بوجود می  آورد؛ به 
این معنی که همبستگی نیز یک وجه تحول  آمیز را ارائه 
می  دهد. حاضران می  توانستند سختی  هایشان را برای 
مواجهه با وضعیت بیان کنند، و احساس شنیده شدن و 
این  که کسی به آن  ها اهمیت می  دهد می  کردند. درباره 
افراد سالمند، متخصصان به حاضران درمورد توصیه  های 
سالمت عمومی برای جلوگیری از آلوده شدن، یادآوری 
می  کردند، آن  ها می  پرسیدند که آیا شبکه  های خانوادگی 
یا محله  ای دارند، و آن  ها تأیید می  کردند که آیا هرگونه 
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نیازی دارند یا نه. این تماس  ها تداوم دارند، بدلیل اینکه 
متخصصان به حاضران می  گویند دوباره در عرض چند 

روز آینده با آن  ها تماس خواهند گرفت.
با توجه به پرونده مداخالت در زندگی افراد بی  خانمان 
می  توان به تأثیر تحول  آمیز کارهای مددکاران اجتماعی 
پی برد. فرناندا این موضوع را به طریق زیر بیان می  کند:
وضعیت  در  که  افرادی  برای  که  موضوع  »این 
که  زندگی می  کنند  افرادی  با  یا  آسیب  پذیری هستند 
در معرض خطر ابتال هستند، هتل  هایی وجود داشته 
باشد که برای این افراد تعبیه شده  اند، کمک بسیار بزرگی 
اجنماعی  مددکاری  توسط  هتل  ها  این  از  یکی  است. 
برای  جایگزین  تدبیر  یک  این  که  می  شد،  سرپرستی 
قرنطینه افرادی است که به مراقبت  های کمی نیاز دارند، 
یا افرادی به نوعی از حمایت کافی برخوردار نیستند یا 
شرایطشان، برگشتن به خانه را دشوار می  کند« )فرناندا(.
همان  طور که در این چکیده مشخص است، سختی  ها 
دلیل  به  و  می  کرد  ایجاد  بی  خانمانی  که  مشکالتی  و 
کووید۱۹ وخیم  تر شده بودند از طریق مداخالت مددکاران 
شده  اند.  دگرگون  عوامل،  دیگر  همکاری  و  اجتماعی 
امکان اسکان افراد در هتل  ها یک اقدام ضروری بود که 
در این مورد توسط مددکاری اجتماعی مدیریت شد، که 
تأثیر بسیار مثبتی روی حاضران داشت، زیرا یک جایی 
برای ماندن داشتند. این پشتیبانی شامل تعیین هویت 
افراد در خیابان که قبل از پاندمی تعیین هویت نشده 
بودند، می  شد و آن  هایی که پنهان  تر از همه بودند بیشتر 

از همیشه در معرض دید قرار گرفتند.
معلول،  افراد  و  سالمند  افراد  آسیب  پذیر  گروه  های  در 
مشکالتی  به  مشاغل  دیگر  با  اجتماعی  مددکاران 
برخوردند، و دخالت آن  ها می  توانست از مرگ جلوگیری 

کند. یک مثال روشن تبدیلی به شکل زیر است:
»جدی  ترینشان ۱۷ مارچ بود؛ یک زن تب داشت، و دکتر 
بخش مراقبت  های اولیه گفت که او کسی است که مورد 
را زیر نظر می  گیرد )ما سه دکتر در بین کارکنان داریم(. 
بدلیل اینکه زن تب داشت دکتر ... به همراه یک پرستار 
آمد ... و یک بسته مورفین نیز با خود آورد. حرف  های 
دکتر این بود:»تب در ۹0 درصد موقع از ویروس کرونا 
است، هیچ کاری نمی  توان انجام داد، نمی  توانیم اورا 
به بیمارستان ببریم«. سؤال من این بود که ... »چرا؟ 
آن  ها هم به اندازه دیگر شهروندان حق دارند« و دکتر 
گفت، »مورفین را تزریق کنید و یک  شنبه تست پی  سی  آر 
خواهیم گرفت، در روز یک  شنبه او آن  جا نخواهد بود«. 

پاسخ دکترهای ما این بود که نشانه  هایش را نادیده 
را  زن  این  حالی  پریشان  و  بیماری  ها  آن  ها  بگیرند. 
می  دانستند و درمان  های آنتی  بیوتیکی را شروع کردند. 
امروز، ۱۵ روز از آن روز گذشته؛ تب او در پاسخ به درمان  

آنتی بیوتیک قطع شد« )کارولینا(.
در این چکیده، نشان داده شده که مداخله مددکاری 
اجتماعی به همراه یک تخصص دیگر، زندگی زن سالمند 
را نجات داد. این مورد روشن و تحول  آمیز، تأثیر مداخله 
متخصصان را نشان می  دهد، که این موضوع برای کل 
جامعه و مددکاران اجتماعی به عنوان یک اصل، بسیار 

اهمیت دارد.
اجتماعی  مددکاران  درگذشته اند،  افراد  که  مواردی  در 
و  در همراهی  مهمی  نقش  می  توانند  که  می  دانستند 
از خانواده  ها و دوستان داشته باشند. عمومًا  حمایت 
این وظیفه انجام نمی  شد، و مددکاران اجتماعی مواردی 
را گزارش کردند که در آن  ها دکترها مسئول اطالع  رسانی 
بودند.  تلفن  طریق  از  خانواده  ها  به  مرگ  ومیر  موارد 
مددکاری اجتماعی به عنوان یک اصل کلیدی که تأثیری 
روی حمایت احساسی خانواده  ها دارد، نمایان می  شود:
»این مسئله مهم است که در راستای همراهی احساسی 
عزاداری  در  و  کرده  اند  فوت  که  افرادی  خانواده  های 

سختی  هایی خواهند داشت، تالش کنیم« )تریستان(.
این  از  فراتر  به  اجتماعی  مددکار  قول،  نقل  این  در 
وضعیت پاندمی کنونی اشاره می  کند تا چیزی را که در 
آینده اتفاق می  افتد را بازتاب دهد، کاری که آن  ها باید 

بر اساس سختی  های خانواده  ها انجام دهند.
اینکه  مورد  در  را  عمیقی  نگرانی   های  پاندمی  فاجعه 
وضعیت چگونه مدیریت شده است، بخصوص در مورد 
جوامع   آسیب  پذیر و اینکه   آیا حقوق سالمتی آن  ها در 
افراد جامعه تضمین شده  شرایط یکسان مانند دیگر 
است یا خیر، ایجاد کرده است. روی نیاز نشان دادن 
این حقایق به جامعه توسط مددکاران اجتماعی تأکید 

شده است:
اضطراری  این شرایط  در  ما  که  از چالش  هایی  »یکی 
داریم، نشان دادن و حساس کردن دوباره شهروندان 
نسبت به شرایط افرادی که آسیب  پذیرتر هستند است. 
اکنون و همیشه، آن  ها در نابرابری زندگی خواهند کرد 
و دوباره حقوق  شان پایمال خواهد شد. نیاز است که 
شهروندان از حقیقت جایی که در آن زندگی می  کنند، 

آگاه شوند« )پیچی(.
در انتها، در این چکیده، نقشی را که مددکار اجتماعی 
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که  سختی  هایی  از  می  تواند  جامعه  آگاهی  مورد  در 
ایفا  هستند  مواجه  آن  ها  با  آسیب  پذیر  گروه  های 
کند، نشان می  دهند. این نوع از بازتاب  ها یک نقش 
تحول  آمیز در ایجاد نگرانی  ها و آمادگی بیشتر اجتماعی 
در مورد پاندمی  های پیش  رو یا موج    های متعاقبه، دارند.

4- بحث و گفتمان                     
کووید۱۹،  در طول  اجتماعی  مددکاری  نقش  زمینۀ  در 
جنبه های اصلی محدود کننده  که در این تحقیق تعیین 
شدند عبارتند از کمبود آمادگی مددکاران اجتماعی در 
مورد تبعات پاندمی، کمیابی تجهیزات محافظت فردی 
برای مددکاران اجتماعی، افزایش نیازهای پایه ی )غذا، 
یافتن  خاتمه  آسیب  پذیر،  گروه  های  غیره(  و  مکان، 
خدمات برای بی  خانمان  ها، و تغییرات در دستورالعمل  ها 
و پروتوکل  های رسمی برای کار در زمینۀ کووید۱۹. این 
جنبه  ها باعث بوجود آمدن دشواری  ها و موانعی برای 
مددکاران اجتماعی در اجرای کارشان شد. جنبه های 
تحول  آمیز پیشرفت  هایی را برای غلبه بر محدودیت  ها 
فراهم کردند که شامل واکنش مثبت حاضران، نقش 
در  و  خدمات  آمادگی  افزایش  در  یکپارچه  شبکه ی 
ابزارهای  از  استفاده  حفاظتی،  تجهیزات  کردن  فراهم 

مجازی- نه تنها برای افزایش تأثیرگذاری ارتباطات در 
میان متخصصان بلکه برای تضمین ارتباط بین کاربران 
زندگی  ها  که  مداخله  هایی  باالخره،  و  خانواده  ها-  و 
تحقیق  این  مجموع،  در  می  شوند.  داده  اند،  نجات  را 
دشواری  های  بر  غلبه  در  را  اجتماعی  مددکاری  نقش 
گروه  های آسیب  پذیر در زمینه کووید۱۹  نشان می  دهد 
که این موضوع ارزش اقدامات تحول  آمیز را به همراه 
دیگر اصول تعیین می  کند که این کار در طول پاندمی 
ارتباطات  و  گفت  وگو  دارد.  اهمیت  بسیار  کووید۱۹ 
مددکاران اجتماعی با گروه  های آسیب  پذیر و همچنین 
همکاری جامعه مدنی به عنوان یکی از تحول  آمیزترین 
وجوه پایه ی این یافته  ها پدیدار شدند. این یافته  ها در 
راستای شواهد قبلی هستند و دانش موجود در مورد 
مداخالت تحول  آمیز مددکاری اجتماعی و تأثیرشان در 
فراهم سازی  را گسترش می  دهند.  اسپانیا  بارسلونای 
یافته، تعیین هویت  از طریق شبکه  های سازمان    غذا 
افراد در موقعیت  های اضطراری، و امکان اسکان باعث 
یا  محروم  افراد  آسیب  پذیری  در  افزایش  از  جلوگیری 
توسط  که  مداخالتی  خطرشده  اند.  معرض  در  افراد 
مددکاران اجتماعی با کلمات و احساسات توضیح داده 
شده  اند به دانش موجود در تحقیق مددکاری اجتماعی 
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عالوه   بر  می  بخشد.  ارزش  کووید۱۹،  پاندمی  طول  در 
این، نتایج مداخالت تحول  آمیز برای اطالع رسانی به 
گروه  های آسیب  پذیر در مورد شرایط با یافته  های قبلی 

جمع می  شوند.
نتایج مربوط به مواردی که در آن  ها مددکاران اجتماعی 
درک  برای  می  کنند،  ایفا  را  نقشی  زندگی  ها  نجات  در 
در  راه  حل  کردن  فراهم  مشکالت  چطور  اینکه  پویایی 
را می  توان تغییر  پاندمی )بعد محدود کننده(  شرایط 
داد )بعد تحول  آمیز(، بسیار حیاتی هستند. پیامدهای 
تحقیق مددکاری اجتماعی و اصول مرتبط را می  توان 
بیشتر از این در دیگر عرصه  ها و زمینه  ها بررسی کرد تا 
بتوان تعیین کرد که آیا این موضوع در دیگر مکان  ها 
نیز اتفاق افتاده است یا خیر و اگر اتفاق افتاده است 
چگونه. نتایج درک مددکاران اجتماعی را در مورد نقش 
مهم  شان برای خانواده  ها و دوستان در تسکین دادن 
تأثیر مرگ عزیزان، برای مثال، در تحلیل انعطاف  پذیری، 
مورد  در  قبلی  شواهد  با  یافته  این  می  دهد.  نشان 
مداخالت روانشناسی برای سبک کردن عارضه عزاداری 

طوالنی   مدت، جمع می  شود. 
شامل  سازمانی  عکس  العمل  های  به  مربوط  نتایج 
ساختن شبکه  های یکپارچه بین جامعه مدنی، سازمان، 
و مددکاران اجتماعی می  شود، که این موضوع حمایت   
را برای نقش جامعه در چنین شرایطی  بسیار حیاتی 
تجهیزات  بودن  کمیاب  مورد  در  است.  کرده  فراهم 
حفاظت فردی، یافته  ها در راستای تحقیق قبلی هستند. 
هرچند، بر اساس تحلیل، ما می  توانیم این موضوع را 
اضافه کنیم که نقش داوطلبان و سازمان  های جامعه 
را  اجتماعی  مراقبت  های  برای  حمایت  تنها  نه  مدنی 
حفاظتی  تجهیزات  همچنین  آن  ها  بلکه  کرده،  فراهم 
دست  ساز را فراهم کرده  اند. این همکاری بین سطوح 
مختلف مداخله، نقشی را نیز بین مددکاران اجتماعی در 
مورد پیشقدمی برای تغییرات اصول   و قواعد، ایفا کرد. 
در همین راستا، انجمن متخصص مددکاری اجتماعی 
)دولت  کتالونیا  د  جنرالیتات  به  را  نامه  ای  کاتاالنیا، 
زمینه  در  ارتقا  درخواست  آن  در  که  فرستاد  کاتاالنیا( 
انجمن  بود.  داده  را  پساکووید۱۹  دوران  در  اجتماعی 
متخصصان  شرایط  اجتماعی،  مددکاری  متخصص 
با این کار پیشنهاد  را ذکر کرده بود که  در خط مقدم 

تأثیر  برای  را  مشی  خط  و  اصول  سطح  در  تغییراتی 
گذاشتن در متغیرهای ساختاری که باعث بوجود آمدن 
نابرابری  ها می  شوند را داد. شورای شهر بارسلونا مدال 
در  اجتماعی  انجمن متخصص مددکاری  به  را  افتخار 
میان دیگر سازمان  ها، اعطا کرد. این موضوع برای نظم 
و ترتیب بسیار مهم بوده و تأثیرات مثبتی را در مواجه 
عرصه،  این  در  کووید۱۹  پیش  روی  موج  های  با  شدن 

گذاشته است.
ترکیب مددکاران اجتماعی که کارهایشان را به صورت از 
راه دور پیش می  برند و دیگران که به صورت حضوری 
کار می  کنند بررسی  ها را تاکنون محدود کرده است و این 
موضوع اهمیت دارد که این بررسی  ها را به پیش ببریم. 
زیرا نتایج تحقیق نشان می  دهند که این کار می  تواند 
از موقعیت  های اضطراری سالمتی در آینده جلوگیری 
کند و آمادگی برای این موضوع را در زمینه  های مختلف 
از  به یکی  اواخر آگوست ۲0۲0، اسپانیا  ارتقا دهد. در 
کشورهای اروپایی با روند رو به رشد نرخ اطالع رسانی 
بنابراین نشانگر  نفر شد،  ازای هر ۱00,000  به  کووید۱۹ 
احتمال سناریوی بعدی است که مددکاران اجتماعی و 
سایر متخصصان با آن روبه  رو هستند. یافته  های این 
کار، چگونگی مدیریت شرایط و مهم  ترین مداخالت برای 
کم کردن تأثیر کووید۱۹ در گروه  های آسیب  پذیر را نشان 
می  دهد. درس  های یادگرفته شده به ایجاد یک آینده 
مناطق  و  بارسلونا  پرونده  تحلیل  می  کند.  کمک  بهتر، 
در  اجتماعی  مددکاران  طریق صدای  از  اطراف  شهری 
خط مقدم به این هدف، با پیشرفت به سوی پایداری 
خدمات اجتماعی در مدت زمان متوسط و طوالنی مدت 

کمک خواهدکرد.     
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تاثیر کووید19 بر مددکاری اجتماعی در بیمارستان
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 in the Intensive Care Unit

By Christine Vo & Suzanne Edelmaier
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در برنامه توانبخشی جامعه ای )PRC(، این موضوع به 
معنای مشخص کردن دسته ای از مراجعان است که در 
مقایسه با سایر مراجعانی که کم خطرتر ارزیابی می شوند 
و می توانند از طریق دسترسی از راه دور به مراقبت های 
بهداشتی و تلفن نظارت شوند، بیشتر در معرض خطر  

قرار دارند و نیازمند بازدید در منزل هستند. 
وجود  ما  جدید  کار  روش  با  ارتباط  در  چالش هایی 
برخی  ارزیابی  برای  اجتماعی  مددکاری  است.  داشته 
از جنبه های محیط خانه که به طور معمول بخشی از 
می دهند،  تشکیل  را  ما  کلی  اجتماعی  روانی  ارزیابی 
است.  متکی  درمان  تیم  متخصصین  سایر  بر  بیشتر 
ما مشاوره و پشتیبانی بیشتری به همکاران مان ارایه 
داده ایم. در مواقعی که مراجعان و مددکاران اجتماعی 
قبال مالقات حضوری با یکدیگر نداشته اند، شناسایی و 
ارزیابی خطرات خاص از جمله خشونت در خانواده و 
احساس ناخوشی روانی، قطعا نیاز به تعامل ماهرانه 
خدمات  کمبود  دیگر،  چالش  دارد.  مراجعه کنندگان  با 
فعال کنونی برای حمایت از مراجعان در خانه هایشان، 
محدودیت  و  جامعه  منابع  به  دسترسی  محدودیت 
قرنطینه برای مراجعان است که بر استراتژی های معمول 
مقابله ای از جمله برنامه های گروهی و فعالیت های 

روزمره تاثیر می گذارد.
یکی  و  برخاسته اند  چالش ها  همین  از  نیز  فرصت ها 
آزمایش گذاشتن  به  انعطاف پذیری در  این موارد،  از 
ارایه ی  منظور  به  اجتماعی  مددکاری  در  جدید  روشی 
است.  مراجعه کنندگان  و  بالینی  همکاران  به  حمایت 
در یکی از برنامه های توانبخشی جامعه ای ما، مددکار 
اجتماعی کوششی را برای شناسایی مراجعانی که ممکن 
است در ارتباط با توانبخشی خود مشکالت پیچیده ای 
داشته باشند، هدایت می کند. این مددکار اجتماعی با 
انجام مسئولیت بررسی پرونده ها، قبل از ویزیت اولیه 
پزشک، ارجاعات جدید را غربالگری می کند. این اقدام به 
منظور ارایه ی اطالعات و حمایت از پزشک اصلی برای 
مجهز کردن آن پزشک به هرگونه اطالعات یا راهبردی 
است که می تواند در زمان ویزیت مراجع سودمند باشد؛ 
صورت می گیرد. این اقدام همچنین تالشی است برای 
زمان  در  است  ممکن  که  خطراتی  هرگونه  شناسایی 
با  که  امیدواریم  ما  نباشد.  آشکار  خدمات  به  ارجاع 
شناسایی زودهنگام خطرات، با حمایت بهتر پزشکان و 
فراهم آوردن بسته ی مراقبتی جامع تر و ارایه ی کارآمدتر 
به مراجعین، شاهد سودمندی حاصل از این اقدامات 

باشیم.
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دوران پاندمی، قطعا یک زمان چالش برانگیز برای کار در 
حوزه ی سالمت بوده است؛ اما قابلیت رشته ی مددکاری 
در  مراجع  دادن  قرار  تداوم  و  انطباق  برای  اجتماعی 
اولویت و مرکز، صرف نظر از محدودیت ها، گواه بر امتیاز 
این رشته است. در حالی که بدون شک کوشش های 
بیشتری در این زمینه انجام خواهد پذیرفت. اما نقش 
مهمی  بخش  عنوان  به  همچنان  اجتماعی  مددکاری 
در پاسخ به مسایل سالمت در طی این پاندمی باقی 

خواهد ماند.
نقش مددکاری اجتماعی در بخش مراقبت های ویژه 
ولز،  ساوت  نیو   ،Westmead بیمارستان  در   )ICU(
از مارس ۲0۲0 به طور قابل توجهی تغییر کرده است. 
از آنجا که پاندمی برای اکثر ما ناآشنا است، سواالت 
بی شماری در مورد کووید-۱۹  بی پاسخ مانده است. در 
نتیجه، من ]نگارنده ی مقاله[ مجبور شده ام که به طور 
فعاالنه ای به دنبال اطالعاتی دقیق در مورد کووید -۹۱، 
تاثیر آن بر سیستم ارگان های بدن، الگوی مرگ و میر در 
مقابل میزان بهبودی در بین افراد مختلف، اصول اولیه ی 
گزینه های درمانی ارایه شده و تنظیمات تهویه ای برای 
حمایت بهتر از بیماران و خانواده های آنان در طی این 
تجربه باشم. این مسئله همراه با ترس از انتقال بیماری 
در جامعه و محدود شدن پروتکل های مالقات کنندگان 
نیز می شود.  کووید-۱۹ دشوارتر  به  مبتال  بیماران  برای 
این امر، من ]نگارنده ی مقاله[ را مجبور کرده است تا به 

سرعت با شرایط سازگار شوم و روش های جدیدی برای 
حمایت از بیماران و خانواده های آنان ایجاد کنم.

برخی از این اقدامات انطباق یافته ی مددکاری اجتماعی 
عبارتند از:

ارتباط گیری و بروزرسانی مکرر از طریق تلفن و حمایت از 
خانواده های بیماران بشدت بیمار مبتال به کووید-۹۱ که 

نیاز به تهویه مکانیکی یا دستگاه ونتیالتور دارند.
ارزیابی و حمایت به صورت تلفنی از بیماران مبتال به 
کووید-۱۹ بدون نیاز به ونتیالتور. ارزیابی های حضوری، 
بیماری   )PPE( شخصی  حفاظت  تجهیزات  با  همراه 

کووید-۱۹ و بر اساس نظر پزشک ارایه خواهد شد.
بین  دور  راه  از  ویدیویی  کنفرانس های  تسهیل 
خانواده های بیماران و تیم پزشکی به عنوان جایگزین 
از  پیش  دوران  در  حضوری  صورت  به  ما  که  چه  آن 
پاندمی به طور روزمره انجام می دادیم. در حال حاضر، 
جلسات حضوری با خانواده های بیماران، فقط در صورت 
بی خطر بودن، برای بحث در مورد پایان زندگی بیمار 

انجام می گردد.
عنوان  )به  فناوری  تجهیزات  نصب  و  منابع  تامین 
مثال، تبلت ها و کامپیوترها( به منظور امکان برقراری 
ارتباط بین بیماران و خانواده های آنان. فقط در شرایط 
استثنایی، تماس های ویدیویی برای بیمارانی که لوله 
گذاری شده اند ]به دستگاه ونتیالتور وصل شده اند[ و 
نمی توانند رضایت خود را اعالم نمایند، تسهیل می شود 
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)به عنوان مثال، در شرایطی که بیمار در مرحله ی پایان 
بیمارستان  در  نمی توانند  وی  خانواده  و  است  زندگی 

حضور یابند(.
منحصربه فرد کردن اتاق های بیماران با تصاویر، پیام های 
از پیش ضبط شده ای که  فیلم های  و  نامه ها  صوتی، 
توسط خانواده ی بیمار از طریق ایمیل ارسال شده است.
تمرکز بیشتر بر شناخت بیمار و آنچه که او دوست دارد 

)به عنوان مثال، موسیقی، مذهب و سرگرمی ها(.
و  باال  در  شده  ذکر  یافته  انطباق  اقدامات  براساس 
داخلی  ابتکاری  راهنمای  یک  یافته،  تغییر  مداخالت 
کووید-۱۹ برای مددکاران اجتماعی به منظور رسیدگی 
به مسایل متنوع روانی-اجتماعی ناشی از این پاندمی 

تدوین شد.
سخت ترین قسمت نقش مددکار اجتماعی، قطعا گوش 
شده  نومید  خانواده ی  اعضای  صحبت های  به  دادن 
است که از پزشکان می خواهند که بیمارشان را نجات 
دهند. عدم امکان ارایه ی حمایت چهره به چهره از ایجاد 
روابط، ابراز همدلی ممانعت کرده و مشاوره ی موثر را با 
مشکل مواجه می کند. شناخت سوگ، فقدان و سازگاری 
مرتبط با پذیرش بیمار مبتال به کووید-۱۹ که با وجود 
است،  شده  دشوارتر  مالقات کنندگان  محدودیت های 
در حمایت از بیماران و خانواده های آنان در طول این 

دوران بسیار دشوار ضروری است.

با تامل در شش ماه گذشته، موضوعات مناسب برای 
تحقیقات آینده می تواند شامل موارد زیر باشد: غم و 
به  قادر  که  اعضای خانواده هایی  بین  در  بغرنج  اندوه 
بیمارستان  در  کووید-۱۹ خود  به  مبتال  عزیزان  مالقات 
نبوده اند؛ و اینکه آیا مداخله مددکاری اجتماعی موثر 
تلقی شده است یا اینکه اضطراب و احساس ناامیدی  

را مجددا تشدید کرده است.
در طول این پاندمی، من]نگارنده ی مقاله[ تاثیر کووید-۱۹ 
بر سالمت روان را به شدت احساس کردم؛ به ویژه پس 
از دیدن همکارانی که در مقابل فرسودگی، خستگی و 
در نهایت تمامی عواملی که سالمت روان آنها را تحت 
بر  از پای در آمدند. اهمیت تمرکز  تاثیر قرار می دهد، 
حفظ  برای  کار  و  زندگی  میان  تعادل  و  خودمراقبتی 
وجود  با  است.  ضروری  امری  ما،  همکاران  بهزیستی 
اینکه هدایت این پاندمی، تعیین نقش من ]نگارنده ی 
مقاله[ و نحوه اجرای آن در شرایط فعلی، بسیار چالش 
خود،  همتایان  طرف  از  من  اما  است.  بوده  برانگیز 
بخصوص تیم بخش مراقبت های ویژه )ICU( حمایت 

زیادی را دریافت داشته ام.
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Social Work in the Age of Global Pandemic

By Charlotte Lyn Bright

محمدعلی حق دین
دانشجوی دکتری مددکاری اجتماعی دانشگاه عالمه طباطبایی

Haghdin@gmail.com

 

 با اسکن بارکد فوق می توانید
متن اصلی مقاله حاضر را

مطالعه نمایید 



۰
۱۴

۰۰
ز  

یی
 پا

م،
سو

ره 
ما

ش
ل، 

او
ل 

سا
33

ت
الم

 س
فع

دا
د م

هی
ش

ی
راد

خ م
شی

ی 
عل

الن
گی

ن 
ستا

مار
 بی

ار 
ست

پر

شرایط  احتماال  می خوانید  را  جمالت  این  شما  وقتی 
کووید ۱۹ خیلی نسبت به امروز که من دارم این متن 
را می نویسم متفاوت شده است. وقتی به اکنون، اوایل 
مارس ۲0۲0 دقت می کنیم، به نظر می رسد که باید به 
عقب نگریست. اینکه آیا کارهایی که قبال انجام داده ایم 
مناسب و کافی بوده اند یا خیر. وجود عدم قطعیت در 
شرایط کنونی، این نگرانی را در ما ایجاد کرده است که 
تجربه مشابهی در تاریخ معاصر وجود ندارد که بخواهیم 

از آن استفاده کنیم. 
مددکاران اجتماعی نقش حیاتی ای در بحران ها دارند. 
و علی رغم جدید و ناشناخته بودن این ویروس خاص، 
این حرفه در مدیریت شرایط بحرانی مهارت باالیی دارد. 
با آموزش برای نشان دادن هرچیزی ؛ از ترس های فردی 
فراهم  مددکاران  برای  جهانی،  مدیریت  هماهنگی  تا 
منحصر  ابزاری  دارای  اجتماعی  مددکاران  است.  شده 
توانایی  آنها  به  لنز  فردی هستند که همچون یک  به 
متفاوتی برای دیدن شرایط پاندمیک می دهد تا بتوانند 
بخش هایی از جامعه که آسیب پذیری بیشتری دارند 
را تشخیص داده و به آنها کمک کنند. از دهه ۱۹۷0 به 
بعد آموزش های مددکاران اجتماعی به کاربست و عملی 
بحران های  بروز  هنگام  در  حرفه ای  مهارت های  کردن 
عظیم بیشتر توجه کرده اند. از این رو مهارت های حل 
مددکاری  آموزش های  در  بحران  در  مداخله  و  مسأله 

اجتماعی مورد تأکید قرار گرفته است.
از ویژگی های مددکاری اجتماعی، کار بین حرفه ای است 
که این ویژگی در هنگام بحران ها که سالمت جسمی 
و روانی، نیازهای اجتماعی و عاطفی، تهدید خشونت 
و کمبود منابع به صورت توأم ایجاد می شوند، اهمیت 

پیدا می کند.
کنونی  شرایط  در  اجتماعی  مددکاران  اینکه  وجود  با 
وضعیت  این  به  واکنش  برای  و  هستند  نیاز  مورد 
با چالش ها  آنها  اما در چنین شرایطی  آمادگی دارند، 
و نگرانی های خودشان نیز دست و پنجه نرم می کنند. 
آنها  در  که  زلزله،  مانند  طبیعی  بحران های  برخالف 
به  غیرآسیب دیده  محل های  از  اجتماعی  مددکاران 
محل های آسیب دیده می آیند، در شرایط پاندمی کنونی، 
مددکاران اجتماعی تجربه اثرات کووید۱۹ را در خانه ها، 
این  کرده اند.  تجربه  خود  کاری  محیط  و  همسایه ها 
نوشتار در جستجوی تعیین فرصت هایی برای مددکاران 
اجتماعی است تا با وجود شرایط سخت دوران پاندمی 

جهانی، بتوانند مداخالت موثرتری داشته باشند.

کووید19 و واکنش سالمت عمومی
کووید۱۹ و به عبارتی ویروس کرونای نوظهور اولین بار 
ووهان چین مشاهده شد.  در   ۲0۱۹ دسامبر  اواخر  در 
این  از  پیش  تا  خاص  ویروس  این  که  این  وجود  با 
ناشناخته بود، عبارت "ویروس کرونا" برگرفته از گروهی 
از بیماری های مشترک بین انسان و مهره داران است. 
سندرم های MERS و SARS کرونا ویروس هایی بودند 
که پیش از این شناخته شده بودند. در وضعیت کنونی 
برای  اثبات شده ای  پیشگیرانه  رویکرد  یا  درمان  هیچ 
کووید۹۱ وجود ندارد. چرا که یک ویروس نوظهور است 
آن مواجه  با  این ویروس  از شیوع  تا پیش  انسان  و 
نشده بود و در برابر آن ایمن نیست. آگاهی پایین ما از 
این ویروس و نبود گزینه های درمانی، محدود کردن هر 

چه بیشتر انتقال این ویروس را ضروری ساخته است.
هر چه بتوان منحنی مبتالیان را افقی تر کرد حاکی از آن 
است که میزان شیوع محدود شده است. مرکز پیشگیری 
و کنترل بیماری های سازمان بهداشت جهانی )CDC( و 
برخی سازمان های دیگر راهبردهای اصلی جلوگیری از 
انتقال ویروس را برای کنترل شیوع تعیین کردند مانند 
شستن مداوم دست ها، عدم تماس دست با صورت، 
فاصله فیزیکی حداقل ۲ متر با دیگران و ماندن در منزل 
به  مربوط  منحنی  شک  بدون  زمینه ای.  بیماران  برای 

شیب کرونا را دیده اید. این منحنی اولین بار توسط 
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CDC در سال ۲00۷ انتشار یافت و این ایده را مطرح 
کرد که تعداد مبتالیان به یک بیماری همه گیر پس از 
طی زمان کاهش می یابد؛ با این وجود اهمیت کاهش 
شیب نمودار مبتالیان از این نظر مهم است که فشار 
را در طی شیوع همه گیری کاهش  به نظام سالمت 
بلند  در  می شود  پیش بینی  چند  هر  درواقع  می دهد. 
مدت تعداد مبتالیان کاهش یابد، اما باید در طی این 
زمان با رعایت دستورالعمل های بهداشتی از فشار بیش 

از حد ظرفیت، به نظام سالمت کاسته شود. 

پیامدهای پاندمی، عدالت اجتماعی و مددکاری اجتماعی
را تحت تأثیر قرار  افراد  با وجودی که بیماری ها همه 
می دهند، پاندمی ها به همه جمعیت به طور یکسان 
و  طبقه  قومیت،  نژاد،  جنسیت،  نمی رسانند.  آسیب 
جغرافیا از فاکتورهایی هستند که بر آسیب پذیری تأثیر 
که  افرادی  به  پاندمی ها  گذشته  قرن  یک  در  گذارند. 
منابع کمتری در اختیار داشته اند بیشتر آسیب رسانده 
است )ماملوند، ۲0۱۷(. همچنین این موضوع که منشأ 
کووید۱۹ چین بوده است موجب پررنگ تر شدن حمالت 

نژاد پرستانه و ملی گرایانه شده است )لی،۲0۲0(. 
دولت ها و سیاست گذاران در پی بستن مرزها و کاستن 
اینکه هیچ  از مسافرت های بین المللی هستند؛ بدون 
انتقال  از  رویکردها  این  اتخاذ  اینکه  بر  مبنی  مدرکی 

ویروس پیشگیری چه چیزی خواهد ساخت.
فاصله گذاری  بر  مبتنی  راه حل های  می رسد  نظر  به 
اجتماعی و قرنطینه، صحیح تر و عادالنه تر باشد و اگر 
به درستی اجرا شود می تواند نابرابری ها را در مرگ و 
میر را کاهش دهد. بهتر است و به جای مقصر ساختن 
یک ملت یا گروه خاص به وظایف جمعی تمرکز شود. 
است  ممکن  قرنطینه  و  اجتماعی  فاصله  راه حل های 

مناسب باشد.
زمینه  در  مشخصی  مزایای  اجتماعی  گذاری  فاصله 
سالمت دارد. اما متأسفانه انزوای اجتماعی را تشدید 
افراد  با  ارتباط  کاهش  بر  عالوه  امر  این  که  می کند 
خواهد  پی  در  را  دیگری  شدید  مشکالت  حمایت گر، 
داشت. شخص مسنی را در نظر بگیرید که روی مالقات 
با همسایه و حمایت وی حساب کرده است و دیگر آن 
را در اختیار ندارد. یا شخصی مبتال به بیماری مزمن که 
تمرین های جسمانی خود را رها می کند. یا شخصی که 
در معرض خشونت خانگی بوده و مانده بیش از حد در 
منزل او را در مخاطره قرار داده است. با از دست رفتن 

حمایت های غیر رسمی که تا کنون نقش حیاتی ایفا 
می کردند، مددکاران اجتماعی برای پیدا کردن افرادی 
که آسیب پذیری و مخاطراتشان افزایش یافته است در 

وضعیتی بحرانی قرار گرفته اند. 
ایجاد  اجتماعی  گذاری  فاصله  که  مشکالتی  بر  عالوه 
نیز  مدار  اجتماع  و  مدار  محله  حمایت های  می کند، 
و...  از طریق مدارس، مراکز محلی، مراکز مذهبی  که 
که در گذشته ارائه می شد دچار مشکل شده است. در 
چنین مراکزی حمایت های رسمی و غیررسمی تلفیق 
می شود و از افراد مختلف، به خصوص کسانی که دارای 
به عمل می آید. هر  بیشتر هستند حمایت  مشکالت 
چند تالش شده است با فعالیت هایی مانند بسته های 
خوراکی و خدمات آنالین این خال پوشش داده شود، 
اما برخی مشکالت مانند نیازهای جدید و برآورده نشده 
و همچنین عدم دسترسی مناسب افراد به خدمات، به 

قوت خود باقی مانده است.
مددکاران اجتماعی برای مدیریت و هماهنگی خدمات 
نارسایی ها  که  شرایطی  چنین  در  و  دیده اند  آموزش 
اهمیت  کرده است،  ظهور  مختلف  محدودیت های  و 
توانمندی هایشان برجسته تر می شود. آنها متفکرانه به 
شرایط کاری خود دقت می کنند و برای بهبود وضعیت، 

خالقانه راهکار ارائه می دهند.
در بسیاری از کشورها، مرخصی های عمومی بیماری و 
مراقبت از فرزندان بعنوان یک سیاست استاندارد وجود 
دارد. در برخی دیگر از کشورها مانند آمریکا دولت زمینه 
ایجاد طیف متغیر و متفاوتی از خدمات را توسط بخش 
خصوصی فراهم کرده است و معموال طیف فقیر و کارگر 
دسترسی کمتری به خدمات سالمت، مراقبت از فرزندان 
و مرخصی های استعالجی دارند. این گونه کارگران امکان 
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دارد هر لحظه کارشان را از دست بدهند و کارشان انعطافی 
برای دورکاری و... ندارد. لذا این افراد در صورت بیماری، 
امکان مراقبت از سایر اعضای خانواده خود را ندارند.. لذا 
مددکاران اجتماعی می توانند در کوتاه مدت گزینه هایی 
را برای بهره بردن از خدمات سالمت و مراقبت در اختیار 
این کارگران قرار دهند. حمایت از کارگران همواره ارزشمند 

بوده است اما در شرایط فعلی مطمئنا ارزشی باالتر دارد.

واکنش مددکاران اجتماعی به کووید 19
با توجه به پیامدهای بی شمار ناشی از کووید۱۹، مددکاران 
اجتماعی نقش های زیادی در جامعه خودشان و جامعه 
جهانی ایفا می کنند. مهارت های مددکاران اجتماعی برای 
کمک به پیامدهای جسمی و روانی ایجاد شده در بیماران 
کووید۱۹ و همچنین افرادی که برای جلوگیری از شیوع، 
خانه نشین شده اند مورد نیاز است. مددکاران اجتماعی 
هم در زمینه پیشگیری و هم در زمینه مداخله می توانند 
به افرادی که تجربه خشونت خانگی دارند خدمات رسانی 
کنند. در مجموع میتوان گفت هم سالمت اجتماعی و 
هم امنیت اجتماعی میادین حضور مددکاران اجتماعی 
سازمان های  دادن  مشارکت  با  برابری  ایجاد  هستند. 
کوچک و عقد قراردادهای چندجانبه توسط سازمان های 
بزرگ می بایست میسر گردد تا راهبردهایی اتخاذ شود 
که منجر به انحصاری شدن خدمات برای اقشار خاص 
و مرفه نگردد. در این باب مددکاران اجتماعی به عنوان 
نمایندگان اقشار ضعیف باید ورود کنند تا سیاست ها 
طبق نیازهای افراد، خانواده ها و گروه های آسیب پذیر 
اجتماعی  مددکاران  از  بهتر  کسی  چه  شوند.  تدوین 
می تواند در مورد نیازهای جسمی، محیطی و اجتماعی 

افرادی دریافت کننده خدمات، صحبت کند؟
با  نیز  اجتماعی  مددکاری  دانشجویان  و  مدرسین 
چالش هایی رو به رو هستند. بسته شدن ساختمان های 
آموزشی، آموزش های غیرحضوری، عدم امکان مالقات و 
فاصله گذاری اجتماعی مسائلی هستند که بین آموزش 
دهنده و آموزش گیرنده فاصله ایجاد کرده اند. همچنین 
دسترسی به مراکز، کلینیک ها و کمپ ها نیز دشوار شده 
است. دانشجویانی که کار می کرده اند درآمد خودشان را 
از دست داده اند. مسئولیت مراقبت از فرزندان افرادی 
که بیمار شده اند تا حدی می تواند به عهده دانشجویان 
و مدرسین مددکاری اجتماعی باشد ، اگرچه ارائه چنین 
خدمات و حمایت هایی از افرادی که اعضای خانواده شان 
بیمار شده است بسیار دشوار و استرس زا است که باید در 
آموزش ها گنجانده شود. با این وجود بسیار دشوار است 

که دانشجویی که هنوز با این حرفه آشنا نشده است 
برای مسئولیتی خطیر و تنش زا آماده شود تا ضمن ایجاد 
امنیت و آرامش برای مراجعین، بتواند به آنها خدمات 

رسانی نیز داشته باشد. 
پژوهش های مرتبط با شیوع شناسی و زیست پزشکی 
اثرپذیری  نحوه  از  اجتماعی  مددکاران  دانش  به  باید 
انسان ها از کووید۱۹ کمک نمایند. پیشگیری، درمان و 
فرایند بیماری حیطه های مطالعاتی هستند که می توانند 
در زمینه کنترل و محدود کردن بیماری، ملزومات مهمی را 
ارایه دهند. این دانش های تخصصی باید به صورت قابل 
فهم ترجمه و ساده سازی شوند که موجب اجرایی شدن 

بیشتر فاصله گذاری اجتماعی گردد. 
مشابه  وظیفه  نیز  اجتماعی  مددکاری  های  پژوهش 
ای دارد؛ما باید در زمینه کنترل پاندمی پیشرو باشیم. 
را  اجتماعی  ارزش توجه مددکاران  از سواالت،  بسیاری 
دارند.چه استراتژی هایی منجر به ارتقای سالمت عمومی 
و پیشگیری از بیماری کووید ۱۹ و سایر بیماری ها می 
شود؟ در شرایطی که خدمات اجتماعی، آموزش و کار 
به  اقشار  نیازهای  میتوان  چگونه  است  شده  محدود 
حاشیه رانده شده را برآورده کرد؟ چگونه می توان مسئله 
انزوای اجتماعی را رفع کرد در حالی که باید ارتباط فیزیکی 
افراد محدود شود؟ چگونه میتوان دسترسی به خدمات 
سالمت و مراقبت را فراهم کرد؟ محیط های کاری باید چه 
کند تا نیروی کار به حداقل نیازها و خدمات خود دسترسی 
داشته باشد؟ سازمان های خدمات اجتماعی چگونه باید 
در برابر تغییر نیازهای افراد در طی زمان منعطف باشند؟ 
این مسئله خیلی مهم است که پژوهش های مددکاری 
اجتماعی اثربخشی، بهره وری و بازخوردهای دریافت شده 
از مددکاران اجتماعی، مراجعین، سیاست ها، و تجربیات 
بررسی  کووید۱۹  به  واکنش ها  اصالح  و  بهبود  برای  را 
کنند تا بتوان راهبردهای پیشرفته تری برای مقابله با این 

بیماری اتخاذ کرد.
شک ندارم وقتی شما این نوشته را می خوانید، شرایط 
این بیماری در جهان تغییر کرده است. خود من در چند 
روز اخیر تغییرات زیادی را در واکنش دولت و سازمان ها 
مددکاران  کرده ام.  مشاهده  کشورم  در  اجتماع ها  و 
از  جلوگیری  برای  خودمراقبتی  از  اغلب  اجتماعی 
فرسودگی شغلی صحبت می کنند. سازمان های مختلف 
مانند اداره خدمات سالمت روان و اعتیاد به مواد مخدر 
راهکارهایی برای ارتقاء دانش و ایمنی در هنگام شیوع 

بیماری ها ارائه داده اند. 
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the time of COVID-19 

By Lena Dominelli 

ترجمه محمد امین کاوسیان
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 با اسکن بارکد فوق می توانید
متن اصلی مقاله حاضر را

مطالعه نمایید 
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 کرونا، مددکاران اجتماعی را از طریق درگیر کردن با مساله همه گیری سالمت و تامین خدمات در موقعیت ناایمن
 و پر خطر، به چالش کشیده است. مددکاران اجتماعی به واسطه ی فناوری های دیجیتالی، دستورالعمل های الحاقی
 دولت، پایداری در رعایت فاصله گذاری های جسمی و اجتماعی و دورکاری از منزل، از کودکان و بزرگساالن مختلف
 محافظت می کنند. مددکاران اجتماعی سالمت باید از چالش ها عبور نمایند و با وجود امکانات حفاظتی ناکافی و
 محدودیت های سرپرستی و حمایتی، خدمات را تامین نمایند. این مقاله محیط فیزیکی، اقتصاد اجتماعی و زمینه های
 سیاسی تنزل یافته که باعث تشدید بی اعتمادی ها و محدودیت هایی می شود که نئولیبرالیسم به ظرفیت های حرفه ای
 پیش از دوران کرونا و در طی دوران کرونا تحمیل کرده است را روشن می نماید. این مقاله  نتیجه گیری می کند که ارائه
 دهندگان خدمات باید  بیماری های مشترک بین انسان و حیوان و مسائل زیست محیطی را مطالعه و درک نمایند،
 تخصص مداخله در بالیای طبیعی را بدست بیاورند و نمونه کارهای خود را گسترش دهند و به مشارکت اجتماعی

ارج و ارزش نهند.

 سال ۲0۲0 در حالی رسید که ورود کرونا ویروس جدید
 باعث پاندمی کووید-۱۹ شد که در ابتدا مانع سرایت از
 حیوان به انسان را کنار زد و در دسامبر ۲0۱۹ در ووهان
 چین انسان ها را آلوده کرد و  باعث بالیی گردید که در

سراسر جهان گسترش یافت.
تاثیر انسان( و  به  این مانع )سرایت حیوان  از   تجاوز 
مددکاری در  عمومی  بطور  انسان،  زیست  محیط   در 
اقدامات در  باید  که  گرفته  قرار  غفلت  مورد   اجتماعی 
آمار )دومینیلی۲0۱۲،۱(.  بگیرد  قرار  توجه  مورد   روزمره 
 کووید-۱۹ بطور روزانه متفاوت است و آمارهای ذکر شده

باید با دقت مورد استفاده قرار گیرد.
 ۱0 اکتبر  ۲0۲0 در جهان ۳۷۳۱۳۸۱۸ نفر مورد ابتال ثبت
 شده بود که از این ها ۱0۷۵۳۵۸ نفر مرگ و  ۲۸0۱۲۶۹۷
 نفر بهبود یافته اعالم گردید. آمریکا با ۷۹۲0۷۲۹ مورد
 ابتال و ۲۱۸۹۳۶ مورد مرگ در صدر؛ هند با ۷0۳۷۳۲۹
 مورد ابتال و ۱0۸0۴۶ مورد مرگ در مقام دوم جدول و
 برزیل با ۵0۷۳۴۸۳ مورد ابتال و ۱۵00۲۳ مرگ به دنبال

این ها قرار داشت.
)http://www.worldmeters.info/coronavirus(
که چرا  است  دشوار  کشورها  میان  مستقیم   مقایسه 
 مقررات دولت ها برای شمارش افراد مبتال و فوت شده
بیمارستان در  که  کسانی  تنها  برخی  است.   متفاوت 
 فوت شده اند و تست کرونای آنها مثبت بود را شمارش
 میکنند؛ برخی دیگر مرگ های منتسب به کووید-۱۹ را در
 آمار قرار می دهند خواه در بیمارستان، خانه سالمندان و یا
 سایر مکان ها روی داده باشد. دیگر دولت ها خط مشی
 استراتژیک خود را با توجه به شرایط بحث برانگیز شدن
 در رسانه ها و انتقاد های منفی نسبت به ساختارشان

 1Dominelli

 بازتنظیم کردند و سیاست های جدیدی اتخاد نمودند.
 به عنوان مثال دولت بریتانیا برای اینکه کشورش رکورد
نرساند، به ثبت  را  اروپا  در  آمار فوتی کرونا   بیشترین 
 به فکر افتاد و فرمول محاسبات آماری خود را از تاریخ
 آگوست ۲0۲0  از بازه ۶0 روزه مرگ میر به ۲۸ روز تغییر
تعداد نفری   ۵۳۷۷ شبه ی  یک  کاهش  باعث  که   داد 

فوتی ها گردید.
 در نتیجه بجای آمار   ۴۶۷۲۷ نفره فوتی ها، آمار آنها
با الرنتی۲(.  مک  و  )دانکن،بار  شد  اعالم  نفر   ۴۱۳۵۷ 
 این حال سازمان ملی آمار، تعداد فوتی های کرونایی

.)۲0۲0 ,ONS( .انگلستان را ۴۹۱۸۳ نفر اعالم کرد
 بطور کلی در مدت کوتاهی، آمارها در هر دو نمیکره ی
 شمالی و جنوبی زمین رو به افزایش گذاشت و موارد
 جدیدی بر همگان آشگار گشت. این شامل خوشه های
 جدیدی است که در کشورهایی که ابتدا موفق به کنترل
 شیوع کووید-۱۹ شده بودند، مثل هنگ کنگ، سنگاپور
و اسپانیا  فرانسه،  در  دیگر  طرف  سربرآورد.  ویتنام،   و 
 آلمان و درگیر شدن مناطق روستایی شمارش نشده در
 هند، آمریکا، آفریقا و آمریکای التین شکل گرفت. با آغاز
 زمستان و ترس از موج بعدی کرونا در نیمکره ی شمالی،
 همه ی بیماران با عالئم ابتالی کرونا، بدون در نظر گرفتن
 دستورالعمل ها در آمارها وارد شدند و ملت ها یکبار دیگر
 خود را با سیستم ردیابی و تشخیص قدرتمندی که قبال
 در تایوان، کره جنوبی، هنگ کنگ و ویتنام انجام شده
 بود، تطبیق دادند و این روند )تست ها و ردیابی  های
 گسترده( شدت گرفت. این "تست ها و ردیابی ها" شامل
از را  خود  جان  کووید-۱۹  عالئم  با  که  نمی شد   افرادی 

 دست می  دادند و تست نشده بودند؛ حتی زمانی

 2Duncan, Barr, & McIntyre

)www.gov.uk(
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 که مراقبان سالمت اقرار می کردند آنها نشانگان کرونا را
داشتند! برای مثال در بریتانیا نیز همین گونه عمل شد.

ویروس شناسان، دانشمندان،  جدید،  ویروس   کرونا 
مامورین همینطور  و  سالمت  اجتماعی   مراقبان 
 کفن ودفن را به چالش کشید. دانش درباره کووید-۱۹
 و نقص ایمنی انسان در برابر آن، به اندازه کافی وجود
قالب تالش های  دولت- در  ندارد. حساسیت جهانی 
کنترل" و  "محدودیت  استراتژی های  برای   ملت ها  
کردن "عریض  برای  کرونا  شیوع  کاهش  منظور   به 
 منحنی نوک تیز۱" مبتالیان به کرونا که تهدیدی برای
مشهود می باشند،  سالمت  شده  اشباع   سرویس های 
طریق از  منحنی"  کردن  "عریض  استراتژی   است. 
به خدمات درمانی زمان می خرد نیاز ضروری   کاهش 
 تا سرویس های سالمت که امکانات کافی نیز ندارند،
 خود را با این بیماری خطرناک سازگار کنند و دانشمندان
 درمان دارویی و واکسن موثر برای نابودی این ویروس
 را کشف کنند. دولت ها همچنین به وسیله وضع کردن
 محدودیت ها و فاصله گذاری های اجتماعی  به دنبال
این هستند.  مردم  بین  ویروس  سرایت  نرخ   کاهش 
رعایت سایر کنار  در  متری  تا ۲   ۱ فاصله   موارد شامل 
 پروتکل  ها مثل اجباری کردن استفاده از ماسک و رعایت
 فاصله اجتماعی که برای جلوگیری از سرایت های بدون
اینکه بدون  که  است  افرادی  کردن  و محدود   عالمت 
 بدانند ناقل ویروس می باشند. محدودیت  های ذکر شده
 به جهت شیوع تصاعدی ویروس می باشد که یک نفر
 می تواند باعث آلودگی چند نفر بشود. در حالت ایده  آل،
 این محدودیت ها باید اجتماعات و ابتالی نفر به نفر را

به خوبی کنترل کند و "منحنی را عریض نماید".
 زمانی که فهمیدند بیماران کرونایی ممکن است ظرفیت
کنند، مواجه  چالش  با  را  بهداشتی-درمانی   سیستم 
به درمانی  پرسنل  رسیدگی  شرایط  کردن  فراهم   برای 
از استراتژی  بیماران کرونایی اورژانسی در بیمارستان، 
 "محدودیت و کنترل" برای کنترل منحنی آمار مبتالیان
 استفاده شد. ژانویه ۲0۲0 چین بطور فوری ۶0 میلیون نفر
 از ملت خود را قرنطینه نمود که یک نمونه از استراتژی
منحنی" کردن  "عریض  برای  کنترل"  و   "محدودیت 
 می باشد. این استراتژی بعدها در فرانسه، ایتالیا، اسپانیا
 و بریتانیا اتخاذ شد. چرا که تعداد افراد قابل توجه ای
 به ویروس مبتال شدند. محدودیت های قرنطینه ای در

۳. منظور همان کاهش مبتالیان به کروناست.

 کشورهای مختلفی مثل سوئد، آمریکا و برزیل اجرا نشد.
 با این حال فاصله گذاری فیزیکی-اجتماعی به امر رایج
 این دوره در بسیاری از کشورها تبدیل شد تا "منحنی
 را عریض نمایند" و ظرفیت های درمانی در شرق، غرب،

شمال و جنوب را حفظ کنند.
محدودیت یک  با  جهانی  صورت  به   نئولیبرالیسم۲ 
 جدی مواجه شد؛ بطوریکه ساعات حضور در مکان های
بخش ظرفیت  و  کرد  پیدا  کاهش  عمومی   خدمات 
آفریقا، در   ۲۱ قرن  اوایل  نمود.  افت  عمومی   سالمت 
برنامه  های و جنوبی،  آسیای شرقی  و  التین   آمریکای 
پول) بین  المللی  صندوق  بوسیله  ساختاری   تعدیل 
IMF( بانک جهانی )۳ WB4( در مواد قوانین سالمت 
 عمومی طی قرن بیستم اعمال شد )راکرت و البنته۵ ،
 ۲0۱۷(. تاتچر و ریگان، نئولیبرالیسم در غرب را بوسیله
مراقبت سیستم  و  سالمت  بودجه   خصوصی سازی 
 اجتماعی در مردم جا انداختند. در دولت های شرق اروپا
جایگزین نئولیبرالیسم  برلین،  دیوار  فروپاشی  از   پس 
به التین  آمریکای  در  گردید.  کمونیستی   ایدئولوژی 
 استثنای شیلی، در دوران کوتاه تحت حکومت آلنده۶،
 لیبرالیسم جهانی در سیاست های دولت ها ریشه دوانید.
آسیا، در   )۲00۴ ،۷ هوگنبوم  و  جیبلرتو  فرناندز،   )دمرز، 
 چین، هند، ویتنام، سنگاپور، مالزی، فیلیپین و اندونزی
کردند. اتخاذ  را  نئولیبرالیسمی  خاص   سیاست های 

  ۴. مکتب  آزادی بازار سرمایه و اقتصاد رقابتی
3. International Monetary Fund
4. World Bank
7. Ruckert & Labonté, 2017
6. Allende
7. Demmers, Fernández, Jilberto, & Hogenboom.



۰
۱۴

۰۰
ز  

یی
 پا

م،
سو

ره 
ما

ش
ل، 

او
ل 

سا
39

ت
الم

 س
فع

دا
د م

هی
ش

کیا
ی 

وق
 وث

ضا
مر

غال
تر 

دک
ت

رش
ن 

ستا
مار

 بی
ار 

ست
پر

)لوبائو،گری،کوگس و کیستون۸، ۲0۱۸(
 این مقاله به همه ی فرصت ها و تهدیدهایی می پردازد
 که مددکاران اجتماعی هنگام انتخاب رویکرد به منظور
افراد مواجه راه دور  از   ایفای وظایف خود در حمایت 
همه گیری که  رسیده ام  نتیجه  این  به  من   می شوند. 
 کرونا می تواند یک راه میانبر فراهم کند. به طور جهانی
بحران مداخالت  در  می توانند  اجتماعی   مددکاران 
 شامل گسترش سالمت، آموزش دیدن در زمینه بالیا،
کرونا کردن  ریشه  حمایتی،  بودجه  برای   واسطه گری 
 در سطح جهانی و اطمینان از اینکه همه افراد به آب،
داروها، مسکن بهداشتی،  مراقبت های   مواد شوینده، 
همراه پایدار  توسعه  با  متناسب  شغل های   مناسب، 
از دفاع  و  باشند  داشته  دسترسی  مکفی  حقوق   با 
 توسعه های  حرفه ای دوستدار اکوسیستم در راه اصول
 و ارزش و انسانی گام نهند. مددکاری اجتماعی می تواند
زیست، محیط  با  سازگار  حرفه  یک  عنوان  به  را   خود 
 حقوق بشر و عدالت اجتماعی که اخالق مدارانه رفتار
 می نماید، مجددَا چارچوب بندی نماید. من از چشم  انداز
ریشه های تا  کردم  استفاده  سبز9  اجتماعی   مددکاری 
را در محیط تنزل یافته بوسیله  انسانی-حیوانی کرونا 
 صنعتی سازی تجارت کشاورزی، توسعه گسترده سیاسی
از طریق کاهش هزینه عمومی، اقتصادی-اجتماعی   و 

8. Lobaoa, Gray, Cox, & Kitson
9. Green Social Worker

 زمینه سازی کنم )جانسون۱0 ،۲0۲0( و بحثی با مددکاران
 داشته باشیم تا با عالقه ی فعال در این پس زمینه در
مشارکت انسانی-حیوانی  بیماری های  کردن   ریشه کن 

داشته باشند.

انداز "مددکاری اجتماعی از چشم   مالحظات ساختاری 
)GSW( "سبز

 عصر نو-انسانی۱۱ و تغییرات اقلیمی به عنوان نتیجه ی
راه گشاترین مدرن،  صنعتی شدن  فرایند   خروجی 
 کلیدهای فهم چرایی تنزل کیفیت زیست محیطی، از
 بین رفتن تنوع گونه های زیستی، نابرابری های محیطی
 و بیماری های سالمت انسان می باشد. )جفری، سنان و

میکولویچ۱۲، ۲0۲0(
حفظ اهمیت  به  سبز  اجتماعی  مددکاری   چشم انداز 
 محیط زیست برای بهزیستی انسان توجه ویژه دارد و
 بحثی در این رابطه دارد که حرفه مددکاری اجتماعی
را در  باید پیگیری کردن بالیا نظیر همه گیری بیماری 
 خود جای دهد. این دیدگاه رویکردهای ضد-سرکوب،
زیست و  اجتماعی  عدالت  اخالقی،  رفتارهای   تقویت 
 محیطی  و حقوق بشر را به عنوان پاسخ در برابر ویروس
 کووید-19، ترویج می کند. چشم انداز مددکاری اجتماعی

10. Johnson
  ۱۱. دورانی که سرآغاز تأثیر عمده فعالیت های انسان بر
اکوسیستم و ساختار زمین شناختی سیاره است(. آنتروپوسین(
12. Jafry, Sennan, .Mikulewicz
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رشته ای بین  نگرانه،  کل  قدرتمند سیاسی  رابطه   سبز، 
 و دوستدار محیط زیست را نسبت به "فرد در محیط
زیست- زمینه های  همه ی  تا  می کند  اتخاذ  زیست" 
 محیطی، اقتصادی-اجتماعی و سیاسی را که انسان در
 آن زندگی و عمل می کند، در بر بگیرد. نابود کردن محیط
 زیست و تخریب عادات حیوان ها، سرایت ویروس هایی
 مثل مثل سارس، مرس، آنفلوالنزای نوع آ و کووید-۱۹
 به انسان را تسهیل می کند و آسیب پذیری نسبت به
گسترش بیماری ها را افزایش میدهد )جانسون،۲0۲0(.
 تخریب محیط زیست تغییرات اقلیمی را تشدید می کند،
 روابط انسان و حیوان را تنزل می دهد و احتمال انتقال
 کرونا ویروس ها از حیات وحش به زندگی انسان ها را
فروشگاه هایی که  .)۲0۲0،۱ آل  ات  )ئی   شدت می دهد 
انواع تا  گرفته  خوار  مورچه  از  حیوانات وحشی   انواع 
می رسانند، فروش  به  انسان ها  مصرف  برای  را   مارها 
 چنین روندی را بدتر می کنند. به عنوان نمونه میتوان
 به شکست بسیار قابل توجه در برخورد با تغییرات اقلیم

جهانی اشاره کرد.
 چشم انداز "مددکاری اجتماعی سبز )2GSW("، زمینه های
 اقتصاد-اجتماعی ملی را، از طریق تمرکز بر استعدادهای
می کند. بازشناسی  فرهنگی-ملی  ارتباط  و   محیطی 
 خودخواهی ملی و قدرت طلبی، نیروهای اصلی درون
 نظام بین المللی هستند که در برابر پیدا کردن راه  حل
 برای مشکالت زیستی-محیطی نظیر تغییرات اقلیمی و
 این بیماری همه گیر مانع تراشی می کنند. سیاست های
 سخت  گیرانه لیبرالیستی و آماده نبودن دولت-ملت ها
 برای همه گیری سالمت در کشورهای مختلف، عوامل
محدود پوشش  برای  که  هستند  دیگری   مشکل  زای 
داروها، و  انسانی  محافظت  تجهیزات  به   دسترسی 
ملی رویکردهای  است.  کرده  ایجاد  جهانی   رقابت 
 گرایانه به کووید-۱۹، وحدت بین المللی برای حمایت از
 آسیب دیدگان در همه جای جهان را دست کم می گیرد.
 مددکاران اجتماعی بیش از این قادر به نادیده گرفتن
دیدگاه با  شدن  هماهنگ  نیستند.  واقعیت ها   این 
به گفتمان علیه را   مددکاری اجتماعی سبز، مددکاران 
 استثمار حیوانات و محیط زیستی که حامی انسان ها و

حیوانات است، تشویق می نماید.
 اقشار کم درآمد جامعه در هر کجا به طرز بدی تحت فشار
تامین خواسته های برای  ایجاد منابع بیشتر   هستند. 

1. Ye et al
2. Green social work

تاثیر تحت  که  انسان  میلیون ها  بین المللی  و   محلی 
 بیماری قرار گرفتند، امرار معاش شان با کاستی رو به رو
 شده و زندگی روزمره شان مختل شده، ضروری است.
 بودجه همبستگی قابل توجه تا کنون تحقق نیافته است.
 عالوه بر این، برای مردم زندگی در محیط زیست شکننده،
 محدودیت های ساخته شده در کنار سیاست گذاری ها
 و زیرساخت های زیست محیطی و سالمت ناکافی که
 قادر به تامین امکانات بهداشتی )نظیر مواد شوینده( و
 فاصله گذاری ۱ تا ۲ متری مناسب نیست، بسیار دشوار
 است. به دنبال این مطلب، در محالت فقیرنشین دنیا
کمیاب سالم  آب  و  بهداشتی  نظام  درمانی،   خدمات 
 است. دیگر تجربه نامطلوب کرونا، مواجه با این واقعیت
 است که در اکثر کشورهای سفید مانند آمریکا و بریتانیا،
 گروه های سیاه پوست و اقلیت های مذهبی به احتمال
 بیشتری تسلیم کرونا می شوند و جان خود را از دست
 می دهند )کاک، کورمویج و لنان۳، ۲0۲0(. به عنوان مثال
 در بریتانیا اقلیت های مذهبی ۲۱ درصد از کل خدمه ی
 سالمت اعم از پرستار و نیروهای پشتیبان و کادر درمان
 را تشکیل می دهند. به ترتیب تعداد فوت شدگان کرونا
 از اقلیت  های مذهبی در هر بخش به ترتیب ۶۳درصد
غالب اکثریت  است.  بوده  ۹۵درصد  و  درصد   ۶۴  ، 
 فوت شدگان کادر درمان را آقایان تشکیل می دهند در
نیروهای  حالی که در میان فوت شدگان، پرستاران و 
آمار مربوط این  زنان حضور بیشتری دارند.   پشتیبان 
 به بخش هایی است که زنان در آن بیشتر بکار گرفته
 می شوند. عالوه بر این، آمارهای درون بریتانیا نشان
نامتناسبی بطور  محروم  مناطق  ساکنان  که   می دهد 
 در میان کسانی حضور دارند که تحت تاثیر کووید-۱۹
شده اند تشدید  موجود  نابرابری های  و  گرفته اند   قرار 
میان در  فقیرتر،  افراد  جهانی  بطور   )بلوندل،۲0۲0(. 
 بیماران و افراد فوت شده حضور بیشتری دارند. زنان
 ۷0 درصد جمعیت فقیر جهان را شامل می شوند و از
 اول، مسئولیت تمیز کردن خانه ها، بیرون کشیدن آب
 و مراقبت از بیماران را به عهده داشته اند و متاسفانه
چنین در  منزل  سنگین  بار  کشیدن  دوش  به   بخاطر 
به است.  رسیده  آسیب  سالمت شان  به   سناریوهایی 
 هر حال عدم تفکیک جنسی در آمارهای ثابت شده ی
 سازمان بهداشت جهانی، یک دسته تصاویر التقاطی را
 روشن می کند: در بیش از ۴۴ کشور که آمارهای آنها در

3. Cook, Kursumovic, & Lennane
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 اوایل بهار منتشر شد، در هر ۱۹ نفر از مرگ میر، زنان
 بیش از ۵0 درصد آنها را شامل می شدند. در ۳ کشور
 آمار جنسیت ها برابر بود و مردان در ۲۲ کشور اکثریت

 مرگ و میرها را تشکیل می دادند.
 )https://globalhealth5050.org/covid19/sex-disaggregated-data-tracker/(

۶۳ در  مردان  پاییز،  اوایل  در  که  است  درحالی   این 
می شدند شامل  را  میر  و  مرگ  آمار  اکثریت  کشور 
)https://globalhealth5050.org/the-sex-gender-and-covid-19-project/dataset(.

 تجربه های بین المللی من )نویسنده این مقاله( در رابطه
 با پشتیبانی از مددکاران اجتماعی در کشورهای مختلف،
و جمع آوری  در  توجه  قابل  تفاوت   ۲0۲0 زمستان   در 

دسترسی به اطالعات را نشان می دهد.
(www.wssai-steia.org)

 پس از این من )نگارنده مقاله( اصلی ترین نشانه های
 کووید-۱۹، تاثیر آن بر مددکاران اجتماعی و مراحلی که
 مددکاران اجتماعی سالمت می توانند برای به کنترل در

آوردن کرونا انجام دهند شرح خواهم داد.

کووید-19: مصیبت جدیدی که حرفه را به چالش می کشد!
کووید-19 چیست؟

 مددکاران اجتماعی می توانند از اطالعات پزشکی درباره
منظور به  تا  بگیرند  فرم ها چکیده  قالب  در   کووید-۱۹ 
توان یابان دسترس  در  دگر-مراقبتی  و   خود-مراقبتی 
قرار بگیرد. این کرونا ویروس جدید که به اسم سارس-
 کووید-۲ )سندروم حاد تنفسی کووید۲( شناخته شده
 است، به سیستم تنفسی حمله می کند.کمیته بین المللی
ایجاد ویروس  کرونا  این  که  بیماری ای   سم شناسی، 
اصلی ترین است.  کرده  نامگذاری  کووید-۱۹  را   می کند 

نشانه های آن عبارتند از:
ـ سرفه

ـ بدن درد
ـ تب باالی ۳۸ درجه سانتی گراد

ـ تنفس سخت )به خاطر درگیر بودن ریه(
ـ از دست دادن حواس بویایی و چشایی

 این نشانه ها عموما همزمان با یکدیگر اتفاق می افتند.
 راه های انتقال آن به اشکال زیر است: زمانی که شخصی
قرار بگیرد که کرونا با شخص دیگر   در تماس نزدیک 
۱  ویروس دارد )تماس نزدیک یعنی ماندن در فاصله 
 تا ۲ متری شخص مبتال به کرونا برای مدت ۱0 دقیقه
از و  کند  ویروس سفر  به  آلوده  مناطق  به  بیشتر(،   یا 
 شخصی که در دوران نهفتگی ویروس و فاقد عالئم کرونا
 است، سرایت بگیرد )زمانی که شخص حامل یا ناقل
 ویروس است اما خودش نمی داند( و یا اشیایی را لمس
 کند که آلوده به کرونا می باشد، مثال در آزمایشگاه، اداره،

مکان های حمل و نقل عمومی و منزل.
 مددکاران اجتماعی ممکن است با افرادی برخورد داشته
 باشند که ناقل کرونا ویروس باشند و یا در هنگام  بازدید
 از توان یابان یا حین کمک به کادر درمان، با وسایلی
در ویروس هستند؛  به  آلوده  که  باشند  داشته   تماس 
 اینجا خودمراقبتی و استفاده از تجهیزات حفاظت فرد
 )PPE4( ضروری می باشد. اگرچه در رسانه های خبری به
 ندرت پوشش داده می شود اما برخی مددکاران اجتماعی
مبتال کروناویروس  به  سالمت  اجتماعی  مددکاران   و 
 می شوند و جان خود را از دست می دهند. آنها بطور
مراقبت هایشان از  که  هستند  کسانی  عزادار   گسترده 
 بهره مند می شوند؛ کسانی که جان سالم به در می برند
 این وظیفه را دارند تا درباره علت مرگ آن ها تحقیق و
 مطالعه کنند. بسیاری از آن ها زنان و بسیار دیگر از جوامع
 اقلیت های نژادی و مذهبی بوده اند. با درس گرفتن از
 این تحوالت، مطالعه درباره کووید-۱۹ و آماده کردن بهتر
 خود برای بیماری های فراگیر آینده که ممکن است در
 گوشه و کنار کمین گرفته باشند، ضروری است. افزایش
افراد داوطلب به  ظرفیت ها در کوتاه مدت و آموزش 
 عنوان نیروهای پشتیبان، آنها را قادر می سازد تا به کادر
 درمانی که پرمشغله شده اند، کمک برسانند. برنامه ریزی
  برای آینده می تواند از کمبود تجهیزات حفاظت فردی
کافی، محافظتی  امکانات  وجود  با  نماید.   پیشگیری 
 مددکاران اجتماعی دانشگاهی و دانشجویان می توانند

4. Personal Protective Equipment
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واسطه گری سیاست های  طریق  از  را  خود   مشارکت 
 افزایش دهند تا  تامین منابع و  سیاست گذاری مناسب
 برای کادر درمان و محیط زیست تضمین شود. آمادگی
 کادر درمان باید شامل آموزش در رابطه با مداخله، با
 توجه به بافت خاص و استفاده از امکانات تعبیه شده
 محیطی برای مداخله در بحران هایی نظیر همه گیری
 بیماری ها باشد. چنین اقداماتی نیاز به سرمایه گذاری
 بر افراد واجد شرایط، افراد در حال تحصیل، پزشکان و
 متخصصان می باشد. سازمان جهانی بهداشت در تاریخ
فراگیر خواند. بیماری  را یک   ۱۱ مارچ ۲0۲0  کووید-۱۹ 
اشاره جغرافیایی  شیوع  به  بیماری  یک  بودن   فراگیر 
ندارد و این ویروس  به قدرت عفونی  ارتباطی  و   دارد 
 سیستم حمل ونقل جامعه را درگیر می کند که این مربوط
 به سرایت نفر به نفر می باشد. حمل ونقل به ویروس این
 امکان را می دهد که بطور وسیع با سرعت پخش شود
 و در صورتی که کنترل نشود می تواند ظرفیت های یک
نماید. کاهش سرایت اشباع  را  برای سازگاری   جامعه 
 نفربه  نفر و یا "عریض کردن منحنی"، زیربنایی است برای
 سیاست قرنطینه و فاصله گذاری فیزیکی و اجتماعی که
که عالئم برای کسانی  در خانه  ماندن  تقاضای   بیانگر 
منحنی"، کردن  "عریض  می دهند.  نشان  را   ویروس 
 پائین نگه داشتن گسترش ویروس در حد امکان است
 تا شرایطی فراهم شود که افراد حرفه ای سالمت بتوانند
رسیدگی دارند  بیمارستانی  درمان  به  نیاز  که  آنها   به 
 نمایند. تاریخ ویروس در چین نشان می دهد که هرکس
 می تواند به این ویروس مبتال شود؛ اما عوامل ویژه ای

حساسیت به ویروس را تحت تاثیر قرار می دهد.
 آماره های اولیه در چین، ایتالیا، اسپانیا و بریتانیا نشان
 می دهد که مردان به احتمال بیشتری نسبت به زنان به
 ویروس مبتال می شوند؛ افراد با بیماری های زمینه ای مثل
 دیابت، سرطان، مشکالت تنفسی، بیماری های قلبی و
 چاقی، حساسیت بیشتری در برابر ابتال به ویروس در
 مقایسه با افراد ناقل بدون عالمت دارند. افراد مسن
 به احتمال بیشتری پس از ابتال به ویروس جان خود
زمینه ای بیماری  اگر  خصوصا  می دهند؛  دست  از   را 
 داشته باشند. افراد جوان تر حساسیت کمتری دارند و
 به احتمال بیشتری به کرونای خفیف مبتال می شوند.
 آمارهای اخیر در بریتانیا و آمریکا تخمین می زند که افراد
 اقلیت های قومی که در کادر و خدمه ی درمان حضور
نامتوازنی در آمارهای ثابت شده کرونا و  دارند، بطور 

 مرگ ومیر قرار می گیرند )کوک،۲0۲0(. در بریتانیا ۹ دکتر
 اولی که جان خود را به خاطر کرونا از دست دادند از
 قومیت های سیاه پوست و آسیایی بودند، دسته ای که
 در حال حاضر نقش واضحی در مراقبت های اجتماعی
 دارند )بلوندل، ۲0۲0(. تحقیق های در رابطه با علت این
 موضوع آغاز شده است، اما اقدامات فرهنگی، تجربه،
 مهاجرت، فقر، بهداشت ناکافی و تبعیض، نقش کلیدی
 ایفا می کنند. در آغاز طیف سنی، کودکان و افراد جوان
 با عالئم خفیف ممکن است ندانند که به بیماری مبتال
 شده اند؛ افراد فاقد عالمت می توانند بطور تصادفی از
 طریق تعامالت اجتماعی ویروس را به دیگران منتقل
گسترش حال  در  اخیرا  آنتی بادی  تست های   کنند. 
 می باشد و در برخی کشورها مثل آمریکا، بریتانیا و چین
 آغاز شده است. بقیه کشورها نظیر سوئد هم تقریبا از
 آنها استفاده می کنند. این تست ها تعیین می کنند که
 آیا یک شخص اخیرا به کرونا مبتال شده است یا خیر و
 ممکن است به شناسایی افراد ایمن در برابر موج های
 بعدی کرونا کمک نماید. اگرچه برخی تحقیق ها نشان
از مدتی به آنتی بادی های کووید-۱۹ پس   می دهد که 

تدریج از بین می روند.
بهداشت ملی و کرونا کمبود   علت دیگر شیوع سریع 
 نداشتن علم برای برخورد با نیاز گسترده به تست گرفتن
 و ردیابی اشخاصی است که تست شان مثبت شده است.
 پس درمان کسانی که نیاز به خدمات جدی بیمارستانی
دارند به حاشیه رانده شده؛ برای مثال در برزیل و هند.
 کمبود ظرفیت ها برای پاسخگویی به این نیازها منجر
 به تالش هایی شده که از آن به عنوان "عریض کردن
 منحنی " نام بردیم تا بتوانند درخواست ها برای خدمات
 درمانی و تجهیزات محافظتی را به کنترل در بیاورند و
 تست ها را محدود به کادر درمان کنند و فرایند درمان
آهسته تر کانادا  و  بریتانیا  مثل   در کشورهای مختلف 
 شود )نپوگدیو۱، ۲0۲0(. قرنطینه کردن برای کنترل آمار
 مبتالیان ضروری می باشد. کشورهایی مثل کره جنوبی،
 تایوان و هنگ کنگ که مسئولیت تست کردن همه ی
 افراد جامعه را به عهده گرفته اند، سیستم ردیابی قوی
 دارند که با انجام قرنطینه افراد دارای عالمت و تجهیز
بهداشتی خصوصا ماسک، به وسایل محافظت   همه 
 نتیجه بهتری از سایر کشورها مثل آمریکا گرفتند. کمبود
 تجهیزات پزشکی، تسهیالت و کادر بیمارستانی در غرب
 به علت کاستی های افسارگسیخته ای است که  تحت
1. Nepogodiev
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 سیاست شدید نئولیبرالیستی به نظام خدمات سالمت
و خدمات اجتماعی غالب شد.

زمانی شده  تعیین  دوره های  طی  مقایسه   انجام 
نئولیبرالیستی و زیرا ساختاربندی   بسیار دشوار است؛ 
 خصوصی سازی خدمات سالمت، قوانین جهانی را نادیده
 گرفته است. در بریتانیا، تاتچر شروع به خصوصی سازی
غیر نظرش  به  که  خدماتی  کرد.  ملی  سالمت   نظام 
 ضروری می رسید را حذف نمود و پرداخت های شخصی
 را برای مصرف کنندگان نظام سالمت رایگان، افزایش داد
 تا از لحاظ ایدئولوژیکی دولت را کوچک کند )ماینارد۲،
پزشک ها، تعداد  نئولیبرالیستی،  سیاست های   .)۲0۱۷ 
 پرستاران و مددکاران اجتماعی را کاهش داد و بر روی
تکیه از قحطی  منظور جلوگیری  به  مهاجران   کارکردن 
 کرد. علی رغم افزایش هزینه ها، بودجه سالمت در طی
 دوره  هایی در بحبوحه افزایش تقاضا و تورم قطع شد.
 این مسئله باعث شد که تعداد کثیری از بیمارستان ها
را اهداف  و  آورند  بدست  در  را  دولت  اعتماد   نتوانند 
بازسازی تخریب  حال  در  ساختمان  سازند.   برآورده 
ورشکسته دولت  و  شد  آنها حیف ومیل  بودجه   نشد؛ 
 گردید. این جنبه خطاهای سیستمی را نشان می دهد.
 کاستی های مشابهی به مددکاران اجتماعی متحمل شد.
 اکثر کاستی ها در بخش مراقبت اجتماعی زنان را تحت

2. Maynard,

 تاثیر قرار داد و باقی مانده به بهره وری کشیده شدند. به
 عنوان مثال، در سال ۲0۱0 حاکمان منطقه هفتصدهزار
در دادند.  اختصاص  برای سالمندان   مکان مخصوص 
 سال ۲0۱۶ این آمار به چهارصدهزار سقوط کرد. کاستی
 در آموزش و افت بورس، کمبودهای حرفه های درمانی
 و اجتماعی را بدتر کرده است. چنان چه تحصیالت به
به افراد  که  می  شود  تعریف  خصوصی  کاالیی   عنوان 
ازای در  و  آن هزینه می پردازند  برای   صورت شخصی 
 آن بهره برداری می کنند، نه به صورت اجتماعی. بودجه
 ۲0۲0 هزینه های ضروری اضافی مراقبت های اجتماعی را
 در نظر نگرفته است اما این می تواند از هزینه هایی که
 پاسخ به نیاز بیماران کووید-۱۹ و پولی که برای ترخیص
 بیماران از تخت های بیمارستان اختصاص داده شده،
 بودجه خود را کسب کند. یک راه میانبر ممکن است
بودن نامتناسب  از  ملی  جمعیت  سوال های  میان   از 
 نئولیبرالیسم بوسیله ارزش گذاری مشارکت کادر خدمات
 عمومی و اخالق مدنی برای ساخت یک جامعه جدید
 سر بر بیاورد؛ چنانچه در مراسم خودجوش دست زدن به
 منظور تشکر برای کادر درمان که جان خود را برای دیگران
 به خطر انداختند، اتفاق افتاد. شعار دولت بریتانیا: "در
کنید؛ محافظت  ملی  نظام سالمت  از  تا  بمانید   خانه 

 زندگی ها را حفظ کنید". از مردم می خواهد یک ارزش
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 عمومی را به یک ارزش فردی ترجیح بدهند. قرنطینه
 در هر کجا که اعمال شده باعث عقب ماندگی اقشار کم
 درآمد شده است. باالخص کسانی که در مشاغل زیانبار
 و حساس مشغول هستند و همچنین افراد بی خانمان.

)https://www.iassw-aiets.org/covid -19-updaes/(

ارتباط هستند، در  گروه ها  این  با  اجتماعی   مددکاران 
 البته ارتباط اکنون به صورت آنالین می باشد و بوسیله
 موبایل و شبکه های اجتماعی و فاصله گذاری فیزیکی
 صورت می گیرد که بر پیچیدگی های اضافی این رشته
 الیه های دیگری اضافه کرده است. خصوصا زمانی که
 بحث تفحص درباره کودک آزاری و سالمندآزاری پیش
 می آید. در مقابل درآمد باالها، اقشار طبقه متوسطی که
 درآمد چندانی ندارند، ممکن است از کمبود غذا، مسکن
 و یا زندگی در مناطق حاشیه ای پرجمعیت رنج ببرند.
 همراه با پس انداز محدود برای ایجاد زیرساخت های
 الزم در خانه ماندن برای مدت طوالنی. قرنطینه اجتماعی
 به معنی در خانه ماندن آزارگران در تمام شبانه روز، از
 عواملی هستند که استرس افراد و خانواده ها را تشدید
اعتیاد ترک  خدمات  از  استفاده کنندگان  است.   کرده 
 ممکن است درگیر خشونت روابط عاطفی بشوند. هر
 دو این رفتار ها در دوران کرونا فاجعه بار تر شده است
 )نیلی۲0۱۶،۱(. در نتیجه افراد از خشونت، سواستفاده و
 بی  توجهی شریک عاطفی خود رنج می برند بدون اینکه
 بتوانند به خدمات دسترسی داشته باشند. آنهایی که از
 مشکالت بیماری روانی رنج می برند و اقدام به خودکشی
 می کنند، نیاز به انواع اقدامات حمایتی عملی در حوزه
وجدان از  خارج  آنها  نیازهای  دارند.   روانی-اجتماعی 
 جمعی می باشد و خدماتی که آنها باید از آن استفاده
 کنند، نیاز به منابع اقتصادی بیشتری دارد. مددکاران
 اجتماعی می  توانند نیازهای آنها را برجسته کنند؛ چرا
 که آنها می  دانند اینکه افراد سرگذشت خود را از طریق
که است  این  از  دشوارتر  بسیار  کنند،  بیان   تکنولوژی 
 مالقات چهره به چهره داشته باشند. بی توجهی مردم
 به اقتصاد رقابتی و ریاضت طلبانه در دوران کووید-۱۹
برای مناسباتی  جهانی  بطور  گوناگون  کشورهای   در 
 مددکاران اجتماعی ایجاد کرده است تا مشارکت عمومی
 را برای برقرار داشتن خدمات در طی دوران همه گیری
 فراهم کنند. کارکردن از راه دور، تامین خدمات نظیر غذا،
 شلتر، خدمات حفاظت ازکودکان، پلن  های ایجاد درآمد
 و حمایت عاطفی تسهیل می کند؛ بدون اینکه نیاز به
1. O’Neil

 بازدید از منزل در محیط پرخطر باشد. کادر خدماتی به
 این موقعیت بحرانی به وسیله کمتر کردن بازدید از منازل
 از طریق شکل های مختلف  ارتباط از راه دور و استفاده
و واتس آپ و مانند فیس  بوک  ارتباطات دیجیتالی   از 
 اسکایپ و زوم است. چنین تکنولوژی هایی بحث  های
 اخالقی درباره اقدام مبتنی بر حقوق انسانی و برابری
 اجتماعی به راه انداخته است و به توزیع نابرابر جهانی
 تکنولوژی دیجیتالی در جوامع، دسترسی به اطالعات
 و حمایت های عملی از غذا تا مسکن اذعان می دارد.
 برخی متخصصان درباره متکی بودنشان بر ارزیابی خطر
 احساس نگرانی می کنند. چرا که می دانند اطالعاتی که
 آنها از راه دور بدست می آورند ممکن است محدود و
اعتماد به کمبود  این  باشد. همچنین   دستکاری شده 
مربوط تکنولوژی  از  استفاده  مهارت  در  آنها  نفس   به 
موقعیت های در  اجتماعی  مددکاران  مقابل  در   است. 
 اجتماعی به عنوان مثال در چین نقش  های خود را از
 طریق مشارکت در توسعه اجتماعی، آموزش عمومی،
 تحت پوشش قرار دادن طیف جدید استفاده   کنندگان از
 خدمات، بیدارکردن وجدان ها، تعریف کردن همه گیری و
 اینکه استفاده کنندگان از خدمات زمانی که به تکنولوژی
 سطح باال برای ارتباطات دسترسی ندارند، باید چه کنند،
 گسترش داده اند. در برخی کشورهای دیگر  بودجه ها
از خدمات، استفاده کنندگان  برای  تا  دادند  افزایش   را 
 لپ تاپ و گوشی هوشمند بخرند. در همه جا متخصصان
خانواده هایشان و  خود  سالمت  از  مراقبت   درباره 

احساس نگرانی می کنند.
)https://www.iassw –aiets.org/covid-19-updates(

پاسخ به چالش های کووید-19
است. آورده  بوجود  را  بی سابقه ای  شرایط   کووید-۱۹ 
مواجه سالمت  منابع  کمبود  با  کشورها،  از   بسیاری 
 شده اند،   از پزشک و مراقب سالمت گرفته تا ماسک
تست ناکافی  امکانات  مصنوعی.  تنفس  دستگاه   و 
 گرفتن و دسترسی به تخت های بیمارستانی خصوصا
را واکنش ها  ویژه  مراقبت های  و  اورژانس  بخش   در 
 تحت تاثیر قرار داده است. این منجر به تولیدات فوری،
استفاده محدودسازی  و  سهمیه بندی   اولویت بندی، 
کادر مانند  حیاتی  کارکنان  برای  حفاظتی  ابزارهای   از 
 درمان، اکثریت نیروی های داوطلب و بیمارهای شدید
 کرونایی شده است )شارما، حسن و والیدهان۲، ۲0۲0(.
2. Sharma, Hasan, & Velayudhan
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 این مسئله، معضالت اخالقی بسیاری برای مددکاران
 اجتماعی  و کارکنان سالمت بوجود آورده است. کسانی
زندگی چه که  باشند  به تصمیم گیری  نباید مجبور   که 
 کسی باارزش تر است مخصوصا زمانی که دستگاه های
 تنفس مصنوعی و تخت  های بیمارستان از تعداد تقاضا
اثرات درمانی،  تجهیزات  کمبود  است!  کمتر  آنها   برای 
 مخربی  بر روی ارائه  کنندگان خدمات سالمت گذاشته
 است. کسانی که باید با وجود کمبود امکانات محافظت
 فردی، کارشناسان درمانی و پروتکل های مناسب برای
 کاهش شیوع کرونا از مردم دربرابر بیماری جدی مراقبت
 کنند. چنین عواملی باعث تسلیم شدن بیشتر کارکنان
 سالمت در مقابل کرونا ویروس شده است. )اولیور و

ساموئل،۲0۲0(
 یکی از ابداعاتی که در مقابل کمبودات درمانی صورت
 گرفت بر پا کردن بیمارستان در هتل ها در کشوری مثل
 چین بود. در بریتانیا برخی بیمارستان  های صحرایی برپا
 شد تا مشکل کمبود تخت را حل کنند که خیلی زود
 جمع  آوری شدند چرا که پاسخگوی نیازها نبود. آیا چنین
 تسهیالتی می توانند دسترسی آسان  به مراکز مراقبتی و
 درمانی را برای مردمی که به طور جدی به کرونا ویروس
 مبتال شده اند و خطری برای دیگران محسوب می شوند
 فراهم کند؟ در نهایت، داده  های تحقیقاتی نشان خواهد
 داد که آیا چنین تسهیالتی می تواند منجر به انبار مردگان
 و یا ماشین محافظت از زندگی متخصصانی می شود
 که با وجودی که به خدمات بهداشتی و اجتماعی نیاز
 پیدا کرده اند اما با عشق به کارشان ایستادگی می کنند!
 متخصصان در کانادا و اسلوونی شگفت زده اند که چه

اگر منابع پزشکی از مرگ کادر درمان و جامعه   تعداد 
 علی الخصوص تخت های بیمارستانی در زمان و مکان

مورد نیاز در دسترس بود، قابل پیشگیری بودند.
 بسیاری از دولت های این بحث را راه انداخته اند که افراد
را نشان نمی دهند بیماری کووید-۱۹   سالمی که عالئم 
 بهتر از مقرهای تست گیری و بیمارستان ها بخصوص
 بخش های اورژانسی دوری کنند تا ضمن حفظ منابع
برای متخصصان سالمت  که  زمانی  بیمار،  افراد   برای 
 رسیدگی جدی به بیماران نیاز دارند، تلف نشود. عقب
  ماندگی های عظیمی در سطح جهان رخ داده بطوریکه
 درمان های انتخابی مثل شیمی درمانی ها لغو شده اند
سبک با  مجدد  بطور  درمان ها  این   )نگودوف،۲0۲0(. 
 شدن محدودیت ها آغاز خواهد شد اما به عنوان نتیجه،
 صف انتظار افزایش خواهد یافت. بیماران به ویزیت
با کارشناسان باید  و  ندارند   دکترهای جراح دسترسی 
 از طریق تلفنی و یا آنالین مشورت بگیرند. جایی که
را نیاز  مورد  مطمئن  پاسخ های  مختلف   سوال های 

دریافت نمی کند.
 حتی زمانی که وسایل محافظت شخصی در دسترس
متعددی مشکالت  با  اجتماعی  مددکاران   باشند، 
ناکافی، شخصی  محافظت  وسایل  هستند.   مواجه 
 وسایل بی کیفیت، تعداد ناکافی کیت های نمونه گیری
 و مشکالت محل نمونه گیری. زندگی در قرنطینه با در
 دسترس نبودن درمانگران و نداشتن توانایی ارتباط از
 راه دور برخی از اعضای خانواده ها ترکیب شده است.
 سایر پیچیدگی ها شامل آشفتگی های احساسی است

 که به دلیل عدم مشارکت در مراسم فوت عزیزان و یا
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 جشن های والدت بوجود آمده است. حضور مجازی در
 بالین افراد رو به مرگ و یا بر سر مزار اموات، جایگزین

مناسبی برای حضور و لمس فیزیکی نبوده است.
برای را  خود-مراقبتی  راهنمای  اجتماعی   مددکاران 
 پیشگیری از استرس مفید یافتند؛ خصوصا زمانی که
زیر در  که  راهنمایی  باشد.  بهداشتی رسمی    راهنمای 
 می آید نیاز به زمینه سازی دارد تا بتواند مرتبط با شرایط

محلی و ارتباطات فرهنگی عمل کند.
 اگر شما بدون وسایل حفاظتی به مناطق آلوده رفت وآمد
 داشتید، در ارتباط با افراد مشکوک به ابتال به ویروس
به ویروس مبتال شده اید  بوده اید یا شک داشتید که 
 حتی اگر کامل عالئم را نداشتید و یا کرونای شما ثابت
 نشده و نیازی به خدمات اورژانس بیمارستانی ندارید،
 به مدت ۱۴ روز خودتان را قرنطینه کنید تا از گسترش

ویروس جلوگیری کنید.
 اگر به مردم خدمات ارائه می کنید از لباس های محافظ
 از جمله محافظ های چشم، ماسک، روپوش و دستکش
دیگران و  خودتان  از  تا  کنید  استفاده  مصرف   یکبار 

مراقبت کنید.
 ماسک را با دستکش یکبار مصرف از صورت خود بردارید
 چرا که کرونا ویروس می تواند در الیه درونی و بیرونی

ماسک پنهان شده باشد.
اطالعات تا  کنید  یادداشت  را  خود  روزانه ی   خاطرات 
 افرادی که ممکن است از طریق آنها آلوده شده باشید
 را برای ردیابی افراد مشکوک به کرونا در اختیار داشته

باشید.

حرفه ای حمایت های  به  اجتماعی  مددکاران   پاسخ 
قرار کرونا  تاثیر  تحت  که  گیرندگان  و خدمت   سالمت 

گرفته اند
 فعالیت های مددکاران اجتماعی در سطح جهانی متفاوت
اجتماعی. پایدار  توسعه  تا  گرفته  فردی  کار  از   است. 
فدراسیون مشترک  فصلنامه  در  آنها  مشترک   وظایف 
 بین المللی مددکاران اجتماعی- انجمن مدارس مددکاری

اجتماعی1 بیان شده است.
 متخصصان همراه با گروه ها، خانواده  ها و اجتماعات به
 مردم و منابع متصل می شوند. مددکاران اجتماعی در
افراد را می گیرند و  چین، در کنار این فعالیت ها، تب 
 ساختمان های عمومی را ضدعفونی می کنند. مددکاران

1.Association of Schools of Social Work-The Interna-
tional Federation of Social Workers (IASSW-IFSW)

 اجتماعی هنگام درگیر شدن مستقیم با استفاده کنندگان
 از خدمات به تجهیزات محافظت فردی و فاصله گذاری
 فیزیکی-اجتماعی نیاز دارند. مراقبین سالمت می   توانند
 به مددکاران اجتماعی یاری برسانند تا اطالعات مربوط
 به ارزیابی خطر را جمع  آوری بکنند، نیازهای مراجعین
 را ارزیابی نمایند و بر خدمات مربوط به منازل و سایر
 خدمات ویژه دسترسی داشته باشند. مددکاران اجتماعی
 مشمول قانون گذاری های مطرح شده ی ملی و نقش ها
 و مسئولیت های ویژه ای در دوران همه گیری هستند.
وظایف شامل  ملی  شده ی  مطرح  قانون های   اکثر 
متحد بزرگساالن،  و  کودکان  از  محافظت  مثل   خاص 
 کردن مجدد خانواده ها، شبکه سازی های اجتماعی و
 پاکسازی محیط های اجتماعی می باشد. به عنوان مثال
بریتانیا دستورالعمل مدنی سال ۲00۴  در قانون گذاری 
 به همراه دستورالعمل کرونا ویروس ۲0۲0 آماده است.
قانون مواد  برخی  برابر  در  جمعًا  اجتماعی   مددکاران 
 پیشین که بازدید از منزل را کاهش می  داد، مقاومت

نمودند.
 در این همه گیری، فعالیت های مددکاران اجتماعی به

صورت جهانی شامل:
 ـ ارجاع مردم به خدمات دیگر، از جمله خدمات بهداشتی

درمانی.
 ـ دیده بانی بر دروازه ورود به خدمات علی الخصوص
خدمات کمیاب و توضیح دادن درباره لزوم سهمیه بندی.
 جست  وجو کردن و متصل کردن منابع به یکدیگر در
شهروندان نوآوری های  از  حمایت  اجتماعی،   سطح 
فرهنگی اجتماعی–  پروژه های  مجدد  سازماندهی   و 

موجود و ابداعات ضد-کرونایی.
 ـ حفاظت از قابل استفاده بودن، در دسترس بودن و
 قابل اطمینان بودن خدمات اجتماعی برای مراجعین به

خدمات در دوران قرنطینه.
 ـ ارتقا آموزش سالمت عمومی به منظور توضیح اینکه
 چگونه مردم می توانند از خودشان و عزیزان شان، جامعه

و محیط زیست مراقبت کنند و توضیح چرایی آن.
اضطراب ها، ،ترس  ها،  احساسی  نیازهای  پیگیری   ـ 
و سوگ ها  عقب ماندگی  ها،  احساسی،   بازخوردهای 
مراقبان و  همکاران  کارکنان،  میان  در   بی اعتمادی ها 

بخش سالمت در دو سطح فردی و اجتماعی.
 ـ تسهیل دسترسی به مشاوره و خدمات روانی-اجتماعی
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و سالمت ذهن.
از مراقبت  راه  های  بتوانند  تا  افراد  به  کردن  کمک   ـ 
فیزیکی- فاصله گذاری  زمان  در  خصوصا  خودشان 

اجتماعی شناسایی کنند.
 ـ ارتقا وحدت و عدالت اجتماعی درون محدوده مطمئن
 همراه با استفاده از تجهیزات محافظت فردی و رعایت

فاصله دومتری از یکدیگر هنگام تعامالت اجتماعی.
 ـ مباحثه با مردم برای اطمینان از اینکه عدالت اجتماعی
واقع احترام  مورد  بشر  حقوق  و  محیطی  زیست   و 

می شود.
 ـ واسطه گری با سیاست مداران برای منابع محلی و بین
 المللی و استفاده از شبکه های فعلی و سازمان ها برای

اطمینان از کیفیت دسترسی.
برای جمعی  اقدامات  از  حمایت  برای  متحدشدن   ـ 

انتقال تغییرات ساختاری و تعویض سیاست ها
زبان با  مردم  برای  دولت  سیاست های  کردن  بازگو   ـ 
 آسان و قابل فهم خصوصا برای گروه های در حاشیه مثل

مهاجران بدون شناسنامه
اضطراری موارد  در  سالمت  متخصصان  از  حمایت   ـ 

پزشکی.
 ـ حمایت از کودکان در مدرسه در زمان بازگشایی و در
 خانه؛ استفاده از راه های آموزش از راه دور برای تشویق
 فعالیت های گروه های کوچک به منظور جلوگیری از در

معرض کرونا قرار گرفتن.
 ـ حمایت از کودکان به منظور دسترسی به غذا ،کاالها

و خدمات ضروری خصوصا در زمان تعطیلی مدارس.
 آموزش، حمایت و استفاده از نیروهای داوطلب بطور

مناسب.
توسعه برای  تکنولوژی  از  استفاده  و  بودن  خالق   ـ 
انجام دور  راه  از  بنوانند  خانواده ها  که   سرگرمی هایی 

دهند مثل بازی های نظیر قایم موشک مجازی.
 ـ یک تیم حرفه ای و نه یک فرد مسئولیت به انجام
 رساندن این وظایف را دارد. مددکاران اجتماعی بیشتر
 بار وظایف محافظت از سالمت و بهزیستی خود بوسیله
 استفاده از وسایل محافظت شخصی و گزارش و نظارت
دارند. را  مدیریتی  هم  و  همکاری  بصورت  هم  منظم 
 گروه حمایتی همکاران برای حل مشکالتی که از کرونا
ایفا می کنند. متخصصان اثربخشی  نقش   بلند شده، 
 باید مطمئن شوند که گروه های حمایتی همکاران طبق
 دستورالعمل کار می کنند و فضاهای امنی برای بحث
درباره مسائل مشکل برای حرکت به جلو فراهم می کنند.

حمایت از رفتارهای اخالقی و حقوق بشر
 اسناد جهانی فدراسیون بین المللی مددکاران اجتماعی
 و انجمن مدارس مددکاری اجتماعی و قوانین ارزشی
 کشور اصول اخالقی مددکاری اجتماعی را بیان می دارند.
 به عنوان مثال هند نظام نامه اخالقی در سطح ملی ندارد
 و هر شهر اساس مخصوص به خود را دارد. در آمریکا
 انجمن ملی مددکاران اجتماعی کدهای اخالقی را تعیین
انجمن های و  ملی  نظارتی  نهاد  بریتانیا  در   می  کند. 

حرفه ای راهنمایی  های اخالقی را ارائه می کنند.
اصول اخالقی شناخته شده ی جهانی عبارت اند از:

 ـ زیانی وارد نکنید. خودتان و دیگران را در معرض خطر
قرار ندهید. از حقوق بشر، عدالت اجتماعی و زیست-

محیطی و حقوق خدماتی حمایت کنید.
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 ـ بومی محور بودن و داشتن ارتباط فرهنگی متناسب با
زمینه ها در مداخالت همه گیری.

و اجتماعی  گذاری  فاصله  طریق  از  خود  از  مراقبت   ـ 
پوشیدن ماسک.

 ـ گوش دادن فعال و پیگیری با اقدامات و توضیحات
مناسب.

 ـ استفاده از اصول پیشگیرانه )همراه بودن با کمترین
زیان( هنگام حل و فصل معضالت اخالقی.

ـ رفتار و درمان مردم همراه با احترام و کرامت.
 ـ مهربان و همدل بودن، استفاده از صالحدیدها همراه

با استفاده از راهنمایی موجود در جای مناسب.
دادن توضیح  بوسیله  ترس  سرچشمه های  کاهش   ـ 

واضح و ساده مسائل همراه با حفظ آرامش.
ـ ایجاد تاب آوری و قدرت در افراد، خانواده ها و اجتماع.
 ـ ایجاد ارتباطات فردی، خانوادگی و اجتماعی و استفاده

از تکنولوژی های موجود برای غلبه بر مسائل قرنطینه.

اصل یک  که  می افتد  اتفاق  زمانی  اخالقی   معضالت 
 اخالقی با اصل دیگر، تناقض ایجاد می کند. معضالت
انواع تا  برجسته  احساسی  دغدغه های  از   اخالقی 
 شغلی را شامل می شود که بار احساسی و روانی ایجاد
منزل از  بازدید  به  رفتن  درباره  گیری  تصمیم   می کند. 
 در برابر فداکردن مسائل ایمنی نمونه ای از یک معضل
استفاده و  ارزیابی های ویژه  نیازمند  که   مهم می باشد 
 از  وسایل محافظ شخصی می باشد. اگر ارزیابی خطر
مقدار چه  کنید  فکر  نروید"ُ  "بازدید  که  بکند   توصیه 
 مشاوره از راه دور برای کیس مورد نظر بکار می آید و
 چه نوع اطالعاتی باید بدست بیاید تا این ارزیابی را
 کامل کند. به عنوان مثال کسب اطالعات از همسایه ها،

پزشک عمومی، مراقبان عمومی و نیروی انتظامی.
 معضالت اخالقی دلشکستگی ایجاد می کنند زمانی که
 مددکاران اجتماعی نتوانند خدمات مورد نیاز را دریافت
 کنند یا نیاز به جست  وجوی دقیق در زندگی مردم باشد،
 خصوصا در رابطه با حفظ کودکان در برابر سوءاستفاده
 و غفلت جسمی-جنسی؛ محافظت از دیگران در برابر
و مالی  تضمین  فقر،  کاهش  مالی،   سوءاستفاده های 
به دست دادن ها  از  و  سوگ  مسائل  پیگیری   جانی، 
 ویژه برای خودشان زمانی که دوستان و عزیزان تسلیم
 ویروس کووید-۱۹ می شوند. ناتوان بودن برای حمایت
و کمبود  احساس  قرنطینه،  تنهایی،  لحظات  در   افراد 
می کند. تشدید  را  بعدی  احتمالی  مراحل   نگرانی ها 
و اداری  بخشنامه های  سیالب  کاری،  بی وقفه   فشار 
 کمبود نیروی انسانی چنین احساسی را تشدید می کند

را اقدام جمعی  تغییرات ساختاری یک  ایجاد  برای   و 
عمومی مهارت های  به  اجتماعی  مددکاران   می طلبد. 
 تکیه می کنند تا با مشکالت مقابله کنند، اما کووید-۱۹
ایجاد پیچیده ای  معضالت  کرده،  سنگین   تر  را   مسائل 
 کرده که راه  حل آسانی ندارند. در نقطه غیرقابل تحمل
 فرسودگی شغلی، حمایت همکاران، تفکر برای ساخت
همگی رسانی،  اطالع  و  همکاران  با  بحث   ،  برنامه 
مددکاران برخی  می شوند.  تنش ها  کاهش   باعث 
 اجتماعی ممکن است "استرس پس از سانحه" و نیاز
 به حمایت های روانی-اجتماعی داشته باشند. همکاران
 باید همدلی و درک متقابل داشته باشند و حمایت های
 ضروری را تامین کنند. حمایت هایی چون: مراقبت از
راه از  مداخالت  پذیر،  انعطاف  کاری  ساعات  و   کودک 
 دور چالش  های خاصی را برای ریشه اصلی حرفه یعنی
 "مالقات نفر به نفر" ایجاد کرده. فاصله گذاری فیزیکی و
 اجتماعی می تواند به عنوان ناتوانی تعبیر شود؛ خصوصا
 درباره دغدغه های پیچیده برای محافظت از کودک که
 از طریق تکنولوژی های از راه دور قابل پیگیری نیست.
 احساس ناراحتی مددکاران اجتماعی نسبت به بازدید
 از منزل می تواند با همکاران و مدیران مربوطه به بحث
 گذاشته شود. حمایت همکاران باید در خصوص دادن
باشد. بخش  نتیجه  مشکل  برای  خالقانه   ایده های 
 مدیران بخش ها وظیفه دارند از کارکنان محافظت کنند
را پیگیری کنند و سرویس های مورد نیاز  و دغدغه ها 
از می توانند  مددکاران  نمایند.  ارائه  ممکن  جای  در   را 
 زنجیره های مدیریتی باالتر نیز مشورت بگیرند. اگر در
 آن سازمان یک شورایی وجود دارد، مسئولین آنجا نیز

می توانند کمک کننده باشند.
روبه  رو عملی  معضالت  با  وقتی  اجتماعی   مددکاران 
در می روند.  راه حل  جست وجوی  دنبال  به   می شوند 
 هند متخصصان باید سازمان های مردم نهاد۱ پیدا کنند
 تا غذا و بودجه برای مهاجران تامین نمایند. بررسی ها
 در بریتانیا نشان می  دهد زمانی که در دوران قرنطینه
 خانواده ها برای تهیه غذا بی پول هستند و بانک جهانی
جمعیت برای  بتواند  تا  شده  روبه رو  بودجه  کمبود   با 
 تغذیه و داروهای ضروری را تهیه نماید، متخصصان باید
 دست در جیب خود بکنند. موارد دیگری که مددکاران
الزم مالی  منابع  با  ارگان ها  کمبود  زمان  در   اجتماعی 
 برای تامین کودکان نیازمند مواجه هستند، واسطه گری
بودجه برای تخصیص مقداری  پرنفوذ محلی  افراد   با 
 عمومی برای کووید-۱۹، تقسیم کردن از دارایی خود و
 خواستن از نیروهای داوطلب در خیریه ها برای پوشش
به پاسخ هایی می تواند  نیازهایی است. چنین   چنین 
1. NGO
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موقعیت  هایی چنین  اما  کند  کمک  خانواده ها   افراد 
توسط باید  که  می  کند  روشن  را  ساختاری   مشکالت 
 متخصصان به طریق دیگری حل بشود. نابودکردن فقر
 نیاز به اقدامات جمعی متخصصان درگیر در انجمن های
البی گری برای  محلی  دفاتر  و  اتحادیه ها   حرفه ای، 
 سیاسی دارد تا تغییرات ساختاری در سطوح محلی، ملی

و بین المللی اتفاق بیافتد.
 افرادی که سرمایه خوبی دارند، ممکن است درباره قحطی
 سوپرمارکت ها و احتکار خواروبار احساس نگرانی کنند.
 مددکاران اجتماعی می توانند بوسیله روشن کردن اینکه
 زنجیره ی مواد بسیار فراتر از افکار مردم هستند، افراد را
 مطمئن کنند. اجازه دادن به سوپرمارکت ها تا وسایل را
 با روال معمولی دوباره جایگزین کنند، وسایل قفسه ها
 را موجود نگه می دارد و به همه ی مردم اجازه دسترسی
برای محدود  فضای  می دهد.  را  می خواهند  آنچه   به 
 انبار کردن غذا ممکن است باعث فاسد شدن آن قبل از
 مصرف شود و کوهی از مواد غذایی فاسد شده درست
 کند. در حالی که بسیاری از مردم گرسنگی می  کشند و
 مشکالت توزیع ثروت را عیان تر نماید. نگرانی دیگر درباره
بنابر افراد است.  برای مصرف شخصی   کمبود ماسک    
 اصل احتیاط، مردم می توانند از ماسک هایی استفاده
  کنند که بین ۳ تا ۶ الیه دارند. آن را تا باالی دهان و
 بینی خود ثابت کنند، آن را پشت گردن خود گره بزنند
 یا با کش به گوش های خود بزنند، درحالی که نباید هیچ
این ماسک بماند.  خالی  چانه  و  بینی  اطراف   فضایی 
 زمانی که استفاده شد، نباید با دست لمس بشود. بعد
 از برداشتن آن با دستکش یکبار مصرف، می توان آن را
 برای مصرف دوباره شست. متخصصان می توانند هوش
 خود را بکار بگیرند تا راه حلی برای مشکالت حل نشده
 بیابند. مددکاران اجتماعی می توانند همکاری شان را با
 تقویت مهارت ها و توانایی  های موجود، ساختن ارتباط

 بین مردم برای نوآوری و کاهش ترس ها، استفاده از
تلفن و سایر تکنولوژی ها تسهیل نمایند.

رفتارهای احتیاطی برای محافظت از خود و دیگران
 مددکاران اجتماعی چنان درگیر کار کمک کردن به دیگران
 می شوند که فراموش می کنند به سالمت و رفاه خود
 توجه داشته باشند. مراقبت از خود برای خوب بودن در

دوران کرونا حیاتی است. در نتیجه شما باید:
درباره بمانید.  خانه  در  بیماری  احساس  صورت   در 
 شرایط خود با مدیر بخش تان صحبت کنید و بهترین
 مشورت های ممکن را بگیرید. به یاد داشته باشید در
به بخواهید  اینکه  بدون  است  ممکن  اینصورت   غیر 

دیگران آسیب بزنید.
 آماده باشید. سناریوهای مختلف را با همکاران قبل از
 مالقات با مددجویان در نظر بگیرید و جزوه خودتان را

همراه داشته باشید.
 از وسایل محافظت شخصی مناسب برای محیط تان

استفاده کنید.
 نسبت به تنش  های اجتماعی هنگام ارتباط از راه دور با
 مردم آگاه باشید. افراد تحت فشار به احتمال بیشتری
به طرف خشونت، و  دیگران سوءاستفاده می  کنند   از 
می شوند. کشیده  موادمخدر  به  اعتیاد  و   پرخاشگری 
با صحبت  کردن  در  و  بپرسید  کاوشگرانه   سوال  های 
 کودکان و سالمندان مداومت بورزید. مطمئن شوید که
ارتباط با شما، مراکز خدماتی، خیریه ها و  آنها طریقه 

خیرانی که می توانند از آن حمایت کنند را می دانند.
فشار شرایط  در  عاطفی  پرخاشگری  که  باشید   آگاه 
 افزایش می یابد و محیط محدود باعث خشونت های

خانگی و کودک آزاری می شود.
 به دنبال نشانه های سوءاستفاده احساسی، جسمی و
 جنسی باشید که به علت قرنطینه شدن اعضای خانواده
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 در خانه ممکن است رواج بیابد. کودکان ممکن است
 تحت سوءاستفاده های اینترنتی قرار بگیرند در زمانی که
 بدون مراقبت با گوشی هوشمند و کامپیوتر خود رها

بشوند.
 به دنبال نشانه  های سوءاستفاده  های جسمی، جنسی،

احساسی و مالی در سالمندان باشید.
افراد باشید.  آگاه  روانی  بیماری  نشانه های   درباره 
 ممکن است از منابع مختلف و مشکالت سازگاری دچار
 اضطراب بشوند. کاهش نرخ خودکشی نیازمند پیگیری

خدمات مناسب می باشد.
 آگاه بشوید که قرنطینه اجتماعی نه تنها در سالمندان بلکه
 در خانواده ها با فرزندان جوان، نوجوانان و بزرگساالن
در تنهایی  احساس  می کند.  محدود  خانه  در  را   فضا 
 طول دوران قرنطینه تشدید می شود. چه ارتباطاتی شما
 می توانید با آنها بگیرید؟ آنها را تشویق کنید که برنامه
 روزانه پیاده  روی با حفظ فاصله ۲ متری داشته باشند و
 مراودات را کوتاه کنند. استفاده از شبکه های اجتماعی
 مثل اسکایپ،زوم، فیس بوک و یا  هر راه دیگر را برای
 چت کردن پیشنهاد کنید چرا که باعث کاهش احساس
 تنهایی می شود و سالمت ذهن را تضمین می کند. مردم
 باید از راه های ارتباط از راه دور با خالقیت استفاده کنند

تا قرارهای صبحگاهی و تولدها را حفظ نمایند.
با آمدن  کنار  در  تا  نمایید  کنترل  را  مجازی   ارتباطات 
 سوگواری ها و فقدان  ها کمک کند. از طریق مشاوره  های
 آنالین به افراد تنها در مناطق از راه دور خدمت رسانی

کنید.
اعضای آینده خود،  درباره  است  ممکن  که  افرادی   به 
 خانواده و جامعه شان نگرانی داشته باشند، با احساس
 و هوشیارانه پاسخ دهید. بی اعتمادی اجتماعی ممکن
 است هنگام از دست دادن شغل، تعطیلی های فراگیر و

کاهش درآمدها برجسته بشود.
در آنالین  صورت  به  خصوصا  که  فعالیت  هایی   به 
که کنید. مطمئن شوید  فکر  داد  انجام   خانه می شود 
 دست  هایتان قبل و بعد از بازی چه بازی های تخته ای
گذاری فاصله  و  شود  آنالین، شسته  بازی های  چه   و 

اجتماعی هنگام بازی کردن رعایت شود.
مشکل به  خواروبار  تهیه  برای  است  ممکن   مردم 
 بخورند؛ پس همراه خود یک فالسک و قمقمه داشته
 باشید و در هنگام مالقات با افراد از آن استفاده کنید.
 خریدکردن ممکن است برای برخی مددجویان مشکل
 باشد پس به اندازه کافی نیروی داوطلب برای انجام
 این کار جمع  آوری کنید. اگر اقالم غذایی را به خانه های
 مددجویان می  برید، مطمئن باشید که از دستکش یکبار

 مصرف تمیز استفاده می کنید و آنها را بعد از برگشت به
 سمت ماشین دور بیاندازید. یک جفت جدید باید برای
 منزل استفاده کنید. ضدعفونی کننده دست را در ماشین
 برای استفاده فوری همراه داشته باشید. ماشین خود را
 بطور منظم ضدعفونی کنید و دست  های خود را زود به

زود با آب و صابون بشویید.

نتیجه گیری
 کووید-۱۹، یا همان کرونا ویروس جدید، خیلی سریع
 در گستره وسیعی از قلمرو محیطی وارد می شود. تعداد
 کمی از دستورالعمل  های کرونایی امتحان و اثبات شده
و ناروشن  پارامترهای  با  بحرانی  موقعیت  در   است. 
 نامشخص، ترس مردم از ناشناخته  ها بیشتر می  شود.
ترس هایی چنین  با  می  توانند  اجتماعی   مددکاران 
 همدلی کنند و افراد را تشویق کنند تا روی نقاط قوت
از بروند،  حمایت ها  جست جوی  به  کنند.  کار   خود 
کاهش را  اضطراب  شان  بشوند،  مطمئن   خودشان 
و بحران ها  ببرند.  بین  از  را  خود  ترس های  و   بدهند 
 محدودیت  ها ممکن است باعث بهتر شدن متخصصان
باید اجتماعی  مددکاران  در  بحران  به  پاسخ   بشوند. 
 باعث شود این بیماری فراگیر را به فرصت تبدیل کند
 تا متخصصان نمونه کاری  های خود را گسترش بدهند،
 خالقیت به خرج بدهند، از یکدیگر بیاموزند و از یکدیگر
 حمایت کنند، از تجربه کشورهای دیگر درس بگیرند و
 از ظرفیت های انعکاسی، حیاتی و خالقانه خود استفاده
 کنند تا بصیرت درونی خود را بسنجند، راه  حل های جدید
 ارائه کنند و همبستگی متقابل جهانی را تقویت بکند. در
 سطح محلی، از طریق مشارکت در تولید و نوآوری ها
راه حل  های محله محور، مرتبط باعث بشود   می تواند 
 فرهنگی و دوستدار محیط زیست ارائه گردد. مددکاران
 اجتماعی بوسیله ی کار کردن به صورت فردی و جمعی
برای تسهیل انجمن های حرفه ای، می توانند   از طریق 
واسطه گری جامعه  و  ادارات  در  ساختاری   تغییرات 
 کنند و آموزش ها و سیاست های مساوات طلبانه ارائه
 نمایند. آنها می  توانند به جنبش های اجتماعی بپیوندند
 تا در رابطه با کاهش استفاده از سوخت های فسیلی و

محاظت از محیط زیست بحث کنند.
 مددکاران اجتماعی مراقبت از خود و دیگران را تشویق
 می کنند. مددکاری اجتماعی سبز محافظت از زیست کره
 و کره ی زمین و مقابله با سوءاستفاده از زمین را به این
 ترکیب اضافه می کند تا از پاندمی های آینده پیشگیری
 کند. اتحاد مددکاران اجتماعی می تواند باعث شکست

کووید-۱۹ شود.
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مصاحبه با دکتر محمد زاهدی اصل
پیشکسوت و هیئت علمی مددکاری اجتماعی دانشگاه عالمه طباطبایی
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در اوایل مهر ماه ۱۴00 مصاحبه ای توسط اعضای انجمن علمی مددکاری اجتماعی دانشگاه عالمه طباطبایی با دکتر 
محمد زاهدی اصل پیرامون شرایط کرونا در کشور انجام شد. دکتر محمد زاهدی اصل، متولد سال ۱۳۲۴ استاد تمام 
دانشگاه عالمه طباطبایی در رشته مددکاری اجتماعی هستند. ایشان مدرک کارشناسی خود را در رشته خدمات 
اجتماعی  در سال پنجاه، کارشناسی ارشد مدیریت امور فرهنگی در سال پنجاه و نه و دکتری مدیریت اجتماعی را از 
دانشگاه استانبول در سال شصت و هفت دریافت نموده اند. ایشان فعالیت های اجرایی بسیاری را در طول سال ها 

خدمت خود برعهده داشته اند که به قسمت مختصری از آنها اشاره می نماییم:
ـ همکاری در تاسیس سازمان بهزیستی کشور

ـ مدیریت امور اجتماعی بنیاد مهاجرین جنگ تحمیلی
ـ ریاست دانشکده خدمات اجتماعی سابق

ـ موسس شورای اسالمی کارکنان دانشگاه تهران
ـ مدیر گروه دانشکده علوم اجتماعی  و بسیاری دیگر که در رزومه کاری ایشان می درخشد.

در ادامه می توانید مصاحبه نماینده انجمن علمی دانشگاه عالمه طباطبایی را با ایشان مطالعه فرمایید:

کرونا  گیری  بحران همه  در  اجتماعی  مددکاری  رویکرد 
چیست؟

تبعیت از منشور اخالقی، بخصوص در رابطه با بحران ها 
پیمان  ما  اجتماعی،  مددکاری  سوگندنامه  در  و  است 
بسته ایم با باورهای حرفه ای خود که نهایتا در حوادث و 
رخدادها اعم از طبیعی و غیرطبیعی فریادرس محرومان، 
بحران  طبیعتا  و  باشیم  آسیب دیدگان  و  نیازمندان 
فراگیر کرونا هم به نوعی یکی از آن حوادث است. در 
و  اما  هنوز  چون  غیرطبیعی  یا  طبیعی  حاال  حقیقت 
اگر در این رابطه وجود دارد که مطرح می شود ساخته 
چینی ها است و چینی ها هم دیگران را متهم می کنند. 
ولی باالخره هرعلتی که  باعث این بحران فراگیرشده 
اجتماعی  و مسولیت مددکاران  رسالت  باشد، طبیعتا 
در  که  است  چیزی  همان  با  متناسب  رابطه  این  در 
منشور اخالقی و سوگندنامه مددکاری اجتماعی مطرح 
می شود. رویکرد ما مددکاران اجتماعی باید رویکردی 
انسان محور و حمایتی نسبت به آسیب دیدگان از این 
سازمانی خود،  وظایف  مقدور،  در حد  و  باشد  بحران 
وظایف حرفه ای و به نوعی وظایف اجتماعی خودمان 
که حاال هرکدام از اینها موارد خاصی را در برمی گیرد، 
به نحو احسن انجام دهیم. وظایف سازمانی به کارکرد 
سازمانی، وظایف حرفه ای به حرفه خودمان و وظایف 
از  عنوان عضوی  به  حرفه  از  نظر  اجتماعی هم صرف 
خانواده بزرگ جامعه جهانی  برمی گردد و  به نوعی چون 
این مساله، مساله ای جهانی است و بحث ملی و داخلی 
نبوده؛ بنابراین رویکردمان باید در همین راستا باشد که 

بتوانیم در حد بضاعت علمی، توان حرفه ای و تجربییات 
خود اثر گذار باشیم و در رابطه با تعدیل این وضعیت 
برای کسانی که گرفتار  این معضل و مشکل می شوند 

تالش نماییم.

نقش اجرایی مددکاران اجتماعی در ارگان ها و نهادهایی 
که فعالیت های حرفه ای را ایفا می کنند چیست؟

که  مسئولیت هایی  و  تکالیف  به  مورد  این  طبیعتا 
سازمان ها برعهده دارند برمی گردد. فرض کنید سازمانی 
مثل بهداشت و درمان مددکار اجتماعی داشته باشید 
که ایفای وظیفه کند. در این صورت مستقیما در رابطه 
با آسیب دیدگان و بیمارانی که به نوعی گرفتار و دچار 
مساله،  این  متاسفانه  بود.  خواهید  می شوند  بحران 
مسئله ای نیست که فقط  فرد را دچار مشکل نماید، 
بلکه فرد گرفتار بیماری می شود، در بیمارستان بستری 
برمی گردد.  هم  خانواده  به  آن  تبعات  ولی  می شود 
باشد، حمایت هایی که  نان آور خانواده  بیمار،  فرد  اگر 
همه ی  و  می شود  متفاوت  باشد  داشته  باید  خانواده 
اجتماعی  مددکار  یک  که  تکالیفی  به  برمی گردد  اینها 
بیمارستانی نسبت به مخاطبینش و گروه های هدفش 
سازمان،  اگر  یا  می کند.  مداخله  آن  با  متناسب  دارد؛ 
یک سازمان رفاهی مثل سازمان بهزیستی کشور است، 
قانون گذار  که  تکالیفی  و  وظایف  با  متناسب  درواقع 
سازمان  این  کارگزاران  گذاشته،  سازمان  این  عهده  به 
از جمله مددکاران اجتماعی هم باید متناسب با شرح 
و  طرف  ازیک  حمایتی  زمینه های  دارند،  که  شغلی 
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توانمندسازی و توان بخشی ازطرف دیگر ورود کنند تا 
بتوانند درتعدیل این مصیبت و بحران تاثیرگذار باشند. 
حقیقت  در  اجتماعی  مددکاران  اجرایی  نقش  یعنی 
در ارگان ها و نهادها در قالب همان تکالیف کالن این 
می شود،  ارائه  که  تعریفی  و  سازمان هاست  و  نهادها 
معموال در  شرح شغل مددکاران اجتماعی و در طبقه 

بندی مشاغل مشاهده می کنیم .

کرونا چه آسیب هایی اعم از  فردی و اجتماعی بر پیکره 
است؟  کرده  وارد  اجتماعی  مددکاری  حوزه  در  جامعه 
را می توان در  بویژه در حیطه آموزش چه آسیب هایی 

نظر گرفت؟
این مورد بحث وسیعی است که می شود ساعت ها راجع 
به آن صحبت کرد.  طبیعتا هم آسیب های فردی وجود 
دارد و هم آسیب اجتماعی و وقتی از آسیب اجتماعی 
صحبت می شود، علتش مسائل اجتماعی هستند که زیر 
مجموعه اش مسائل فرهنگی، اقتصادی و حتی سیاسی 

می باشند.
شده،  ارائه  گزارش های  طبق  فردی،  مسائل  درحوزه 
کاهش  مثل  می شود  وارد  افراد  بر  که  روانی  مسائل 
آستانه تحمل و به هم ریختگی روابط درونی خانواده  و 
در پی آن خشونت در انواع مختلف در خانواده افزایش 
مدرسه  فرزندان  خانواده  یک  در  کنید  تصور  یافته. 

نمی روند یا پدر خانواده کارمندی است که باید دورکاری 
واقع  در  است.  خانه  در  اقامت  به  مجبور  یعنی  کند 
کسی که قبال از صبح سرکار بوده و شب خسته به خانه 
می آمد و مشکلی با اعضای خانواده نداشته است، در 
این دوران چون به نوعی وظایف مخلوط شده و ارتباط 
روابط  نوعی  به  واقع  دارند و در  انتظاراتی  دارند،  زیاد 
می کند  پیدا  منفی  آمیختگی  درهم  خانواده  ساختار 
انواع خشونت ها هچون خشونت  ازدل این موارد،  و 
می زند.  بیرون  سالمندان  و  فرزند  علیه  همسر،  علیه 
بحث و جدل هایی پیش می آیند و باالخره انعطاف ها 
و  نمایان می گردند  بیشتر  کم می شوند و خشونت ها 
در نهایت آستانه تحمل پایین آمده و روابط خانواده را 
دچار تزلزل می نماید. ازطرف دیگر، شرایط اقتصادی را 
هم تغییر داده و اقتصاد خانواده هم مزید بر علت گشته 
البته که در کشورهای دیگر هم کرونا وضعیت  است. 
اقتصادی را دستخوش تغییر کرده اما  نه با شدتی که 
در کشورمان با آن مواجه هستیم چون همراه با بحث 
کرونا بحث تحریم ها، فساد سیستماتیک و رانت ها هم 
مطرح هستند و همه این ها سبب می شوند سفره مردم 
کوچکتر شده و شرایط تغذیه مردم تغییر کند و طبیعتا 
مقاومت و مصونیت اعضای خانواده در مقابل بیماری 
کم شود. در واقع موارد مذکور سبب ترکیب بحران جان 
و نان می شود و وضعیتی را ایجاد می کند که خانواده ها 



۰

۰

فصلنامه علمی تخصصی توانا

54

بیشتر به هم می ریزند. سرپرست نمی تواند زندگیش را 
تامین کند و سفره خانواده اش را باز نگه دارد و روز به 
روز این سفره کوچک و کوچکتر می شود. فشار وارده به 
را معترض می کند. پدر خانواده  آنها  اعضای خانواده 
هم که نمی تواند درآمد بیشتری کسب کند؛ دولت هم 
حمایت الزمه رو ندارد؛ حاصلش می شود به هم ریختگی 
خانوادگی و معیشتی و فشارهای مضاعف برخانواده. 
باالخره اینها نمونه هایی هستند از تاثیر کرونا در بعد 
مسائل فردی و اجتماعی از منظر مددکاری اجتماعی که 

به عنوان مصداق بیان کردم.
به  تبدیل  حضوری مان  کالس های  که  وقتی  طبیعتا 
کالس های مجازی می شود، استاد و دانشجو همدیگر 
را نمی بینند. حاال اگر سیستم مشکلی پیدا نکند، امکان 
پخش تصاویر طرف متقابل وجود دارد. مخصوصا برای 
تحصیالت تکمیلی! ولی تصویر واقعیت نیست یعنی 
حس کالس را ایجاد نمی کند. معموال یکی از خروجی 
این  استاد محور شدن کالس هاست  مورد،  این  های 
در حالی  است که در کالس ها ) بخصوص تحصیالت 
تکمیلی( تاکید بر فعالیت دانشجویی و گفتگو هست 
و وقتی این شرایط محیا نباشد، استاد به ناچار متکلم 
ارتباط  امر خسته شدن طرفین  این  وحده می شود و 
را بهمراه دارد. بشخصه در کالس های حضوری که ۴۸ 
سال بر این منوال تدریس داشته ام، واقعا گذشت زمان 
را در کالس احساس نمی کردم چون مباحث، پرسش 
با  چهره  به  چهره  دیدار  همچنین  و  است  پاسخی  و 

دانشجوها که فرزندان علمی ما هستند می تواند فضایی 
فضای  در  ولی  ایجادکند.  انعطاف  و  آرامش  با  توام 
می شود،  سپری  سختی  به  کالس ها  زمان  مجازی، 

خستگی برای معلم و استاد بیشتر می شود.
می آید.  پایین  آموزش  کیفیت  واقعا  دیگر  ازطرف 
کیفیت کالس حضوری با کیفیت مجازی قابل قیاس 
نیست. درکالس های مجازی صرفا نامی از دانشجو در 
صفحه کامپیوتر مشاهده می شود و مشخص نیست 
آیا خود دانشجو را هم داریم یا نه و استاد نمی تواند 
ثبت  درخواست  دانشجو  جمعی  حواس  برای  مدام 
حضور داشته باشد مخصوصا در کارشناسی که جمعیت 
کالس ها باال است و مشکالت سیستمی هم که کیفیت 
را کمتر می کند و امتحانات که خیلی نا مناسب برگزار 
می شود. با این شرایط، ما در بحث گزینش دانشجو 
باز هم  داریم،  که مصاحبه  ارشد  کارشناسی  در مقطع 
در بستر فضای مجازی بود و با کیفیت بسیار پایین تر 
آمد. دانشجوها هم با این شرایط مسئله رفت و آمد 
نیست  حضوری  کالس  حضورندارند،  شرم  ندارند، 
بحث های  در  باشند.  استاد  سوال  مخاطب  نگران  که 
مختلف کالسی هم می توانند به دالیل گوناگون شرکت 
نکنند و همه اینها باعث افت کیفیت کالس ها می شود 
و من واقعا نگرانم، اگر شرایط آموزش مجازی یکسال 
دیگر ادامه پیداکند، کیفیت یادگیری و آموزش بشدت 
پایین می آید، گرچه مشکالت مربوط به آموزش مجازی 
طبیعی است ولی آسیب زا بودنش بعدا رخ می نمایاند. 
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چند سال بعد که دانشجو فارغ التحصیل شود تبعاتش 
مشخص می شود. همچنین حرفه مددکاری اجتماعی ۴ 
درس کارورزی دارد؛ به عبارتی ۱۶واحد کارورزی داریم که 
آموزش نیمه حضوری و مجازی به هیچ وجه جوابگوی 
برای  عملی،  فنون  یادگیری  و  بود  نخواهد  کارورزی ها 

دانشجو میسر نمی شود.

تحلیل شما بعنوان پیشکسوت مددکاری اجتماعی برای 
مهار کرونا با تاکید بر نقش مددکاری اجتماعی چیست؟

تاکید من بر این است که حتما واکسیناسیون سراسری 
اطالعات  با  نه  واقعی،  بصورت  آنهم  و  شود  عملیاتی 
غلط؛ نه با بزک کردن برخی زمینه ها که مثال ۶0 میلیون 
را  آن  واقعی خالف  آمار  که  درحالی  واکسینه شده اند 
اثبات می کند. تا وقتی که واکسیناسیون به حدود ۶0 
یا۷0 درصد جامعه نرسد، طبیعتا نمی توانیم اظهار نظری 
این ویروس داشته  ایمنی جامعه و شکست  در مورد 
نکردن  وارد  سیاسی،  بحث های  از  نظر  صرف  باشیم. 
واکسن ظلم آشکاری به ملت بود و همتی که در حال 
را، مسولین  داریم  به کشور  واکسن  ورود  برای  حاضر 
می توانستند ۶ ماه پیش داشته باشند. عدم انجام این 
کار باعث شد ۷0 یا۸0 هزار انسان بی گناه به کام مرگ 
کشیده شوند! طبیعتا ربط دادن یک مسئله مربوط به 
سالمتی به سیاست، این آسیب ها را هم ایجاد می کند. 
ما مددکاران اجتماعی هم الزم است در جهت آگاه سازی 
مردم گام برداریم که هم پروتکل های بهداشتی را رعایت 
کنند و هم همراه با حفظ فاصله اجتماعی، واکسن را 
بنابر  اجتماعی  مددکاران  همچنین  نمایند.  دریافت 
به  می توانند  دارند  که  جایگاهی  و  سازمانی  وظایف 
جامعه  در  اینها  امثال  و  توانمندساز  تسهیل گر،  عنوان 

حضور پیداکنند و ایفای نقش داشته باشد.

راه  چه  موجود،  وضعیت  از  رفت  برون  و  بهبود  برای 
کارهایی را می توان به کار برد؟

فاصله  رعایت  عمومی،  واکسیناسیون  رفت،  برون  راه 
اجتماعی و توجه نهادهای حکومتی به وظیفه خود که 
حمایت از مردم است می باشد؛ که به نوعی حفظ جان 
همراه با حفظ نان باشد و این دو به هیچ وجه قابل 
تفکیک نیستند و اگر می خواهیم جان مردم در امان 

را تامین کنیم و متاسفانه در این  باشد باید نان آنها 
رابطه هرچند ما گفتیم و نوشتیم، گوش شنوایی وجود 
نداشته، می توانستند با در نظر گرفتن سهمی از سرمایه 
یکی از نهادهای وابسته به حکومت مانند آستان قدس 
رضوی، یابنیاد مستضعفان یا ستاد فرمان امام و امثال 
اینها، از کسبه جزء حمایت کنند که این مشکالت پیش 
نیاید و مسائل را حل کنند. ما اگر نسبت فوت شدگان 
و مبتالیان به جمعیت را در نظر بگیریم، جزء رتبه های 
دارد  تاثر  و  تاسف  جای  این  و  در جهان هستیم  اول 
که  مسئولین  بی درایتی  و  بی کفایتی  به  برمی گردد  و 

می توانستند از پیشامد این مسائل جلوگیری کنند.

ارزیابی شما از منظر مددکاری اجتماعی در وضعیت پسا 
کرونا چیست؟ چه اقداماتی الزم است صورت بگیرد؟

بحران  کردن  فروکش  از  بعد  بحران ها  تبعات  معموال 
و مسئله ظهور کرده و نمایان می شود. ما فعال گرفتار 
درگیر  و  جان مان  حفظ  برای  ستیز  حال  در  و  بحران 
و  نباشیم  مبتال  خودمان  که  هستیم،  خود  سالمتی 
اطرافیان را هم مبتال نکنیم. همچنین در رابطه با فوت 
عزیزان مان، مراسم عرفی که برگزار می شود، اطراف فرد 
غم زده شلوغ می شود و نزدیکان وی درکنارش هستند 
و این بسیار تسلی بخش است؛ ولی با کرونا این مراسم 
برگزار نمی شود و البته چاره ای هم نیست و این مراسم 
مجازی شده و قطعا نمی تواند تسکین واقعی و مناسبی 
بهمراه داشته باشد و سوگ که مسئله جدی هست، اگر 
بموقع و بطور مناسب انجام نشود و فرد بطور مساعدی 
سوگواری انجام ندهد، تبعات روحی و روانی را در آینده 
فقط  که  سال جنگ  دوران ۸  همانند  داشت.  خواهد 
درگیر دفاع از وطن و حفظ خاک بودیم ولی بعد از تمام 
شدن جنگ تازه متوجه شدیم خسارات انسانی زیادی 
داشته ایم و سالمتی مردم دچار نقصان شده است و 
خسارات مالی زیادی هم بهمراه داشته است، همچنین 
ما باید آمادگی آن را داشته باشیم که پس از فروکش 
خساراتش  و  تبعات  رفع  برای  تالش  در  کرونا،  کردن 
باشیم ولی فعال تحقیقاتی برای این مورد صورت نگرفته 
در حالی که الزم است ابعاد خسارات کرونا در جامعه 
بخوبی شناخته شود که بعد از شناخت، راهکارهایی در 

جهت کم کردن تاثیر خسارات بر زندگی 
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فردی و اجتماعی بیابیم. در بعد فردی با افسردگی و 
آستانه  و  تاب آوری  همچنین  هستیم  روبرو  خشم ها 
تحمل پائین آمده، درگیری های خیابانی که وجود دارد 
و خشم هایی که برون ریزی می شود و اینها نتیجه پائین 
آمدن سطح تاب آوری و آستانه تحمل است و البته فقط 
مربوط به بحران کرونا نیست بلکه وقتی ویروس کرونا 
و  جان  بحران  می شود  درمی آمیزد،  مردم  معیشت  با 
نان، و به نوعی فوق بحران و درهم آمیختگی بحران ها 
تبعات سنگین تر و عمیق تری در بر دارد و این می تواند 
تبعات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی داشته باشد. االن 
آسیب های اجتماعی که حوزه کاری مددکاران اجتماعی 
است، گسترش پیداکرده. مثل اعتیاد، طالق، تجرد و 
عدم فرزندآوری و طبیعتا در این ۲ سال، بحران کرونا 
همراه با بحران اقتصادی به مسائل دامن زده است. در 
این شرایط وضعیت مدیریت ها نتوانسته اثرگزار باشد و 
در واقع متاسفانه ما مدیریت بحران نداریم؛ بلکه بحران 
مدیریت داریم. تعداد شعبات در سطح کشور مناسب 
است ولی کارآمدی مورد نظر را ندارند. بااین حال بعد از 
فروکش کردن کرونا ما با مسائلی مواجه هستیم که باید 
از االن بررسی کنیم و راهکار بیابیم تا بتوانیم از تبعات 
منفی کم کنیم تا در نهایت جامعه به مرزهای سالمت 

برگردد.

از منظر حرفه مددکاری اجتماعی مجموعه اقدامات انجام 
گرفته در حیطه پاندمیک چیست؟

را نمی شود در قالب همین  اقدامات  طبیعتا مجموعه 
کالم مطرح کنی. یعنی ما باید درحقیقت اول مسائل 
و مشکالت را در زمان کرونایی و پساکرونایی بشناسیم 
راهکار  به آن شناخت رسیدیم، سپس  نهایتا وقتی  و 
حرفه ای ارائه بدهیم که چه کار می شود کرد که نهایتا 
بعد از فروکش کردن کرونا، ما مشکالت و تبعات تخریب 

کننده ی کمتری داشته باشیم.
عالوه برآسیب های اجتماعی مورد نظر ما که افزایش 
پیدا کرده اند، آسیب های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی 
افزایش پیداکرده اند. در یک مورد یکی از مسئولین بیان 
افزایش   ... و  اختالس  اقتصادی،  انحراف  که  می کرد 
پیداکرده و همین جمعیت ۴ درصدی که اقتصاد جامعه 

در  کاسبی می کنند.  فرصت  این  از  دارند،  در دست  را 
واقع ما هم کاسب تحریم داریم هم کاسب کرونا؛ مگر 
می شود پذیرفت که دولتی که یکدست شده توان کنترل 
قیمت مواد خوراکی را نداشته باشد! خب دانشگاه ها 
و  شکل  همین  به  هم  خوابگاه ها  ندارند،  دانشجویی 
هزینه های این موارد و مشابهاتش پائین آمده، پس 
این پول های جمع آوری شده قرار هست کجا مصرف 
شود؟ تعرفه های خود دولت روز به روز بیشتر می شوند 
یعنی مسئولین در دوره کرونا هم به مردم رحم نمی کنند، 
تورم روی تورم و افزایش قیمت روی اقالم اصلی بحران 

کرونا را برای مردم طاقت فرساتر نموده است.
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چکیده: سازمان های مردم نهاد)سمن ها(، تشکل هایی مردمی و خصوصی اند که به ویژه در دوران بروز مشکالت اساسی 
در یک جامعه، می توانند به سرعت اقدام به خدمت رسانی، حمایت و توانمندسازی آسیب دیدگان نمایند. کاری که 
سازمان های دولتی به دلیل ساختار بوروکراتیک خود نمی توانند با همان چابکی به انجام برسانند. بر این اساس، هدف 
پژوهش حاضر بررسی اقدامات سمن های جوانان استان مرکزی در حوزه حمایتی در میان آسیب دیدگان از شرایط 
اقتصادی متاثر از شیوع ویروس کووید۱۹ در قالب دو رزمایش "همت جوانانه" و "کمک مومنانه" از اسفندماه ۱۳۹۸ تا 
پایان خردادماه ۱۳۹۹ بوده است. جهت تحقق این هدف، از روش پژوهش مشاهده همراه با مشارکت بعالوه روش 
پژوهش اسنادی استفاده شده است. یعنی گردآوری داده های پژوهش با مشاهده مشارکتی محققین در مدیریت 
و نظارت بر تهیه و توزیع بسته های کمک معیشتی و نیز بر اساس آمارهای معاونت فرهنگی و امور جوانان اداره کل 
ورزش و جوانان استان مرکزی صورت گرفته است. یافته های پژوهش نشان می دهد که ۱۶۲ نفر از اعضای سمن های 
جوانان در ۹ شهرستان استان مرکزی در قالب دو رزمایش پیش گفته، بسته های حمایتی کمک معیشتی را تهیه و 
میان ۶۱۴۸ خانوار توزیع کرده اند. اقدامات مزبور نشان دهنده اهمیت نقش سمن ها در بحران های اجتماعی است که 
با وجود وظایف تعریف شده خود، در کنار سازمان های دولتی و چه بسا موثرتر از آنها می توانند نقش حمایتی به خود 
گرفته و اقدامات حمایتی را به انجام برسانند. البته بایستی توجه داشت که اقدامات حمایتی سازمان های مردم نهاد، 
نباید موجب غفلت از مطالبه برابری و برافراشتن علم گفتمان عدالت طلبی در جامعه شود؛ امری که پیش نیازش، توزیع 

عادالنه قدرت و ثروت در جامعه است!
کلمات کلیدی: سازمان های مردم نهاد)سمن ها(؛ سمن های جوانان؛ اقدامات حمایتی؛ ویروس کووید۱۹؛ استان مرکزی.

مقدمه و بیان مسئله
یا  مردم نهاد  سازمان های  غیردولتی۱،  سازمان های 
رفع  برای  که  سمن ها، تشکل هایی خصوصی هستند 
آالم مردم، ارتقاء سطح زندگی و فراهم آوردن خدمات 
 world bank:(می شوند تشکیل  اجتماعی  اساسی 
وابسته  معموالً  هستند،  غیرانتفاعی  عمدتًا   ،)2016
یا  مّلی  محلی،  سطح  در  و  نیستند  دولتی  هیچ  به 
بین المللی برای خدمت رسانی یا سیاست گذاری ایجاد 
می شوند)Karns, 2016: 10(. به بیان دیگر، این نوع 
تشکیالت، سازمان هایی خصوصی را شامل می شوند که 
ارتقاء سطح  برای رفع گرفتاری ها و مشکالت مردم و 
زندگی آنها ایجاد می شوند و سهم به سزایی در کاهش 
معضالت اجتماعی دارند. طبق گزارش سازمان ملل، در 
اوایل قرن بیست ویکم حدود ۳0000 سمن در کشورهای 
 Shah, 2005:(است داشته  وجود  توسعه  حال  در 
97(. پژوهش های انجام شده در ایران نیز گویای رشد 
چشمگیر سمن ها، هم به لحاظ تعداد و هم به لحاظ 
گستره مسائل مورد توجه از سوی آنان است)موالئی، 
۱۳۹۳: ۵۹؛ تویسرکانی، ۱۳۹۱: ۶۸(. بر همین منوال، در 
ابتدای سال ۱۳۹۹ در استان مرکزی، ۸۳ سمن در حوزه 
کل  اداره  جوانان  امور  و  فرهنگی  معاونت  در  جوانان 

1 NGO= Non- Government Organizations

به ثبت رسیده است۲  استان مرکزی  ورزش و جوانان 
که در حوزه های گوناگون اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، 
هنری و... در حال فعالیت می باشند. نکته جالب توجه 
اما این است که با شیوع و همه گیری ویروس کووید۱۹ 
در اواخر سال ۱۳۹۸ و اوایل سال ۱۳۹۹ که تا حال۳ نیز 
ادامه داشته است، اکثر سمن های مزبور الاقل در بخشی 
ایفا  را  حمایتی  نقش سمن های  خود  فعالیت های  از 
کرده و در زمان سردرگمی نهادها و سازمان های دولتی 
به حمایت، خدمت رسانی و توانمندسازی اقشار محروم 
و حاشیه ای اقدام کرده اند. افرادی که از نتایج اقتصادی 
نابسامان  نه چندان  وضعیت  به  که  کرونا  دوران  سوء 
اقتصادی دوران پیشاکرونا اضافه شده بود، صدمات و 
لطمات فراوانی متحمل شده بودند. این واقعیت های 
هستند  مختلفی  پژوهش های  تاییدکننده  تجربی، 
موثری  نقش  نشان می دهند سمن های حمایتی،  که 
توانمندسازی  و  فقر  رفع  ناتوان،  گروه های  اشتغال  در 
محرومین داشته اند و دولت را در رفع کمبودهای موجود 
و شناسایی و طرح معضالت مهم و گریبانگیر کشور یاری 
هر حال،  در   .)۳۸ عزیزاللهی، ۱۳۸۷:  و  کرده اند)دانش 
 ۲. این آمار با مراجعه حضوری به معاونت فرهنگی و امور جوانان اداره 
 کل ورزش و جوانان استان مرکزی کسب شده است که سمن های
 جوانان استان تحت نظر این معاونت به فعالیت مشغولند. تاکید
ثبت نیز  برخی سمن ها  که  روست  آن  از  جوانان"،  "سمن های   بر 
ولی می گیرند  قرار  مرکزی  استانداری  ذیل  که  شده اند   وتشکیل 
است. نگرفته  قرار  بررسی  مورد  پژوهش  این  در  آنها   اقدامات 

٣. آبان ماه ١٣99 
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فعالیت های  نقش آفرینی سمن ها،  زمینه های  از  یکی 
نوع دوستانه این نوع تشکیالت در هنگام وقوع حوادث 
است)سعیدی، ۱۳۸۴: ۳۱(. بر این اساس، هدف اصلی 
نقش آفرینی  نحوه  و  نقش  بررسی  حاضر،  پژوهش 
به  در خدمت رسانی  مرکزی  استان  جوانان  سمن های 
محرومین در قالب دو رزمایش "همت جوانانه" و"کمک 
مومنانه" جهت تهیه و توزیع بسته های کمک معیشتی 
جهت  می باشد.  کووید۱۹  ویروس  یکه تازی  دوران  در 
تحقق این هدف، توضیحاتی چند درباره سازمان های 

مردم نهاد به نظر ضروری می باشد.
 

مبانی نظری
به  موسوم  تشکل های  شکل گیری  ایده  طرح  لزوم 
سازمان های مردم نهاد، با تاسیس سازمان ملل متحد 
 )۱0  :۱۳۸۶ آمد)گلشن پژوه،  وجود  به   ۱۹۴۵ سال  در 
با تاسیس بخش  آنها  از طریق  امور  انجام  و ضرورت 
اطالعات عمومی سازمان ملل در سال ۱۹۴۶ آغاز شد. 
ظهور سمن ها از یک سو، واکنشی به شرایط و عوامل 
گفتمان  ظهور  یعنی  دوران،  آن  اقتصادی  و  اجتماعی 
توسعه و ناتوانی دولت ها در پاسخ به نیاهای توسعه ای 
نیروهای  فعال گرایی  محصول  سو،  دیگر  از  و  جوامع 
نهادی  ساختارهای  و  سیاست  در  تحوالت  و  سیاسی 
دولت ها و سازمان های بین دولتی بوده است)موسوی، 
امروزه گسترش سازمان های مردم نهاد در   .)۱۳۱ :۱۳۹۱
کشورهای صنعتی و غیرصنعتی، چنان شتابی گرفته که 
آنها را به بازیگران مهمی در زمینه رفاه اجتماعی در سطح 
 Hulme and Edwards,(است نموده  تبدیل  ملی 

.)1997: 3

از نظر نقش، کارکرد و توسعه،  سازمان های مردم نهاد 
همواره در طول زمان دستخوش تغییر و دگرگونی بوده اند. 
عمومًا سه مرحله برای تکامل سازمان های مزبور مطرح 
شده است:  در دوره اول، این سازمان ها بیشتر معطوف 
که  چنان  بودند.  امدادرسانی  و  رفاهی  کارکردهای  به 
برخی اندیشمندان، نخستین مرحله توسعه سازمان های 
رفاه گرایانه  را  غیردولتی در دهه های ۶0 و ۷0 میالدی 
دانسته اند که به طور مستقیم به تامین نیازهای فقرا 
کمک می کردند. در مرحله دوم، این سازمان ها خصلتی 
به  معطوف  فعالیت شان  عمده  و  کرده  پیدا  محلی تر 
اجتماعات محلی و تامین نیازهای این قبیل اجتماعات 
بود. در مرحله سوم و از دهه ۹0 میالدی به بعد نیز، این 
سازمان ها به عنوان یکی از ارکان توسعه مورد توجه قرار 
گرفتند و نقش و کارکردشان به سطح عاملین توسعه، 
تغییر ماهیت داد)سعیدی، ۱۳۸۲: ۵۷(. عالوه بر نقش 
اعمال  انجام  اقتصادی،  توسعه  در  سمن ها  کارکرد  و 
حمایتی توسط افراد و گروه های یک جامعه و تشویق 
سایرین به انجام چنین کارهایی، از نظر توسعه سیاسی 
نیز بسیار مهم و حتی موجب حمایت از جامعه مدنی و 

توانمندی آن می باشد)اسنایدر،۱۳۹۶: ۸۳(.  
روند جهانی رشد سمن ها، این سازمان ها را به عنصر 
اجتماعی بااهمیتی در دنیا و از جمله ایران تبدیل کرده 
است که با مداخله در حل و فصل مسائل اجتماعی، به 
بهبود و رفع معضالت مختلف کمک نموده و از گروه های 
آسیب پذیر جامعه حمایت می کنند. سمن ها همچنین، 
ایجادکننده بستری مناسب برای همکاری و مشارکت 
گروه های مختلف مردم در گره گشایی از معضالت جامعه 
هستند و توان ویژه ای برای کاهش فقر و توانمندسازی 
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دیگر،  سوی  از  دارند.  محروم  و  حاشیه ای  گروه های 
فعالیت سازمان های مردمی، موجب ایجاد حساسیت 
در جامعه نسبت به مشکالت گوناگون اجتماعی شده 
این  حل  اولویت گذاری  و  طبقه بندی  شناسایی،  و 
مشکالت و برآوردن نیازهای اجتماعی را در پی دارد)مرکز 

پژوهش های مجلس، ۱۳۹۲: ۱۱(.
سازمان های مردم نهاد نسبت به سازمان های دولتی از 
یک مزیت مقایسه ای برخوردارند که از نظر سرنیا۱ در 

چهار مورد به شرح ذیل قابل ارائه می باشند:
قرار  رسیدگی  مورد  را  محروم  مناطق  فقیر  مردم  الف( 
می دهند؛ جایی که دولت حضور ندارد و یا حضورش 

اثربخش نیست.
ب( با هزینه های به مراتب کمتری نسبت به سازمان های 
دولتی، عملیات و اقدامات خویش را انجام می دهند؛ 

چرا که ماهیتی داوطلبانه دارند.
ج( از طریق کار مشترک با گروه های اجتماعی، مشارکت 
محلی را ارتقاء می بخشند و بر ابتکارات خودیاری محلی 

و کنترل محلی برنامه ها تاکید دارند.
د( متناسب با نیازها و شرایط محلی، دست به نوآوری 
می زنند و خود را با نیازها و شرایط جدید تغییر و تطبیق 

.)Lewis, 2001: 77(می دهند
سازمان های  که  گفت  باید  فوق  مطالب  دنبال  به 
مردم نهاد، جایگزین مناسبی برای سازمان های دولتی در 
ارائه خدمات اجتماعی و پرکردن خألهای خدمات رسانی 
این طریق  از  و  گوناگون هستند  در حوزه های  دولتی 
می توانند به کاهش میزان تصدی گری دولت در حوزه 
 .)۱۲۱  :۱۳۸۲ رسانند)مقیمی،  یاری  اجتماعی  مسائل 
این سازمان ها موجب فعال شدن هر چه بیشتر توان 
بخش عمومی جامعه شده و ظرفیت های مناسبی برای 
پیشبرد مشارکت های مردمی دارند)موسوی، ۱۳۹۱: ۱۱۱(. 
با نهادهای دولتی،  سازمان های مردم نهاد در مقایسه 
به  و  برخوردارند  در جامعه  بیشتری  اجتماعی  نفوذ  از 
دلیل بهره مندی از ساختار مردمی و تحرک و چابکی باال، 
قابلیت تبدیل شدن به مراکز کانونی جذب، سازماندهی 
دارا  بالقوه  شکلی  به  را  مردمی  کمک های  هدایت  و 
هستند)سعیدی، ۱۳۸۲: ۳۲(. یکی از عوامل عمده ای که 
دولتی  در سازمان های  ویژگی هایی  مانع وجود چنین 
است، همانا ساختار بوروکراتیک این سازمان ها می باشد. 
از  مراتبی  سلسله  از  متشکل  که  اجتماعی  ساختاری 
1 Cernea

رویه های  و  مقررات  از  منبعث  نقش های  و  منزلت ها 
صریح است و بر تقسیم کارکردها و اقتدار سلسله مراتبی 
مبتنی می باشد)هیوز و کرولر، ۱۳۹۵: ۱۹۳(. مزایا و معایب 
فراوانی از سوی اندیشمندان مختلف برای سازمان های 
دولتی بوروکراتیک مطرح شده است. به عنوان نمونه، 
را مؤثرترین  وبر در عین حال که سازمان بوروکراتیک 
شیوه اداره امور جامعه در جوامع مدرن می داند، آن را 
نیروی اجتماعی تهدید آمیزی برای جامعه در نظر می گیرد 
وی  می کند.  تهدید  تاریک  آینده ای  با  را  بشریت  که 
معتقد است که با بوروکراتیک شدن نهادها و سازمان ها، 
انسان ها کنترل مستقیم بر ابزارهای اقتصادی، آموزشی، 
نظامی و... را برای ساختن زندگی شان تا حّد باالیی از 
دست می دهند و برای رفع بسیاری از نیازهای خود به 
بوروکراسی وابستگی پیدا می کنند. طی همین فرایند 
است که بوروکراسی، درگیری عاطفی و شخصی افراد را 
به نفع تصمیم گیری های عقالنی از بین می برد و جهان را 
به جایی تبدیل می کند که غالبًا بی هویت است)دیلینی، 
وجود  به  را  اجتماعی  جهانی  بوروکراسی   .)۲۱۱  :۱۳۹۴
می آورد که در آن، انسان ها موجوداتی وابسته و فاقد 
قدرت هستند، انسان های دگرراهبری که با وابسته شدن 
به بوروکراسی، می پذیرند که سرنوشت شان به دست آن 
تعیین شده، می شود و خواهد شد)سیدمن، ۱۳۸۶: ۸۲(. 
نتیجه این فرایند، اسارت در شرایطی اجتماعی است که 
وبر، قفس آهنین اش می نامد. چنین موضع گیری هایی 
به  حرکت  بوروکراتیک،  دولتی  سازمان های  به  نسبت 
سوی تشکیل سازمان های مردم نهاد و استفاده از آنها 
در جهت رفع مسائل اجتماعی را بیش از پیش مطرح و 

الزامی می کند.
البته باید توجه داشت که سازمان های مردم نهاد، زمانی 
که  یابند  دست  خود  نظر  مورد  اهداف  به  می توانند 
به رسمیت شناخته شده  از سوی دولت  جایگاهشان 
باشد و قیود و محدودیت های کمتری بر آنها تحمیل 
سازمان های  و  دولت  بین  همکاری  واقع،  در  شود. 
غیردولتی، هنگامی به بهترین شکل اتفاق می افتد که 
در یک موضوع مشخص، نه تنها هدف و روش نسبتًا 
کار  به  نیز  را  نسبتًا مشابهی  ابزار  بلکه حتی  مشترک، 
بگیرند. الزمه این وضعیت، وجود گردش آزاد اطالعات، 
بودن  بی طرفانه  و  دولتی  مناسب  برنامه ریزی های 
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سیاست های حکومتی است)سعیدی، ۱۳۸۴: ۳۶(.
غیردولتی  سازمان های  که  داشت  توجه  باید  بعالوه، 
نه تنها  مدنی،  جامعه  نهادهای  سایر  با  هماهنگی  در 
رقیب ساختار سیاسی محسوب نمی شوند، بلکه در کنار 
حکومت و به عنوان پلی ارتباطی میان جامعه و حکومت، 
می توانند نقش موثری در کاهش آالم اجتماعی و رفع 
نابسامانی های جامعه داشته باشند)امیراحمدی، ۱۳۸0: 
۱۲۵(. همچنین، تقویت سازمان های غیردولتی می تواند 
پویا  و خصلتی  کند  توده وار خارج  از حالت  را  جامعه 
حرکت  الزمه  که  را  اجتماعی  انسجام  و  ببخشد  بدان 
به سوی توسعه است، افزایش دهد. به بیان دیگر، در 
غیاب چنین سازمان هایی، جامعه خصلت توده وار پیدا 
می کند، وضعیتی که در آن، افراد هویت فردی خود را از 
دست می دهند و در غیاب گروه ها، انجمن ها و نهادهای 
جمعی  هویت  فرد،  و  دولت  بین  میانجی  و  واسط 
تقویت   .)۱۱۶  :۱۳۹۱ ندارند)موسوی،  خودانگیخته ای 
سمن ها و نهادهای مدنی سبب می شود تا افراد، ضرورت 
فعالیت جمعی و تشخیص منافع جمعی را دریابند و 
بر خودخواهی و منفعت طلبی خودخواهانه غلبه کنند. 
در  مردم نهاد  سازمان های  پیش گفته،  موارد  بر  عالوه 
بلندمدت با اصالح برخی ساختارهای معیوب می توانند 

به اجرای عدالت نیز یاری برسانند)ون روی، ۱۳۸۶: ۴۱(.
یکی از ساده ترین روش ها برای طبقه بندی سازمان های 

مردم نهاد به شرح ذیل است:

الف( سازمان های عملیاتی که هدف اصلی شان تدوین و 
اجرای پروژه های توسعه است 

ب( سازمان های حمایتی که هدف اصلی شان حمایت و 
دفاع از مردم در برابر یک معضل خاص و تاثیرگذاری 
با  مرتبط  خاص  نهادهای  رویه های  و  سیاست ها  بر 
آن معضل و مشکل است. البته باید توجه داشت که 
این طبقه بندی، انحصاری و مطلق نیست و بسیاری 
فعال  بخش  دو  هر  در  مردم نهاد  سازمان های  از 

هستند)مقیمی، ۱۳۸۲: ۲۱(. 

بر همین اساس و با توجه به آنچه که در مقدمه در مورد 
تغییر رفتار و عملکرد سمن های جوانان استان مرکزی در 
حرکت از فعالیت های معمول خود به سوی فعالیت های 
حمایتی از اقشار آسیب دیده از بیماری کرونا بیان شد، 
در ادامه و پس از ارائه مطالبی مرتبط با روش شناسی 
پژوهش، اقدامات سمن های مزبور در قالب دو رزمایش 
قرار  بررسی  مورد  مومنانه"  و"کمک  جوانانه"  "همت 

خواهد گرفت.

روش پژوهش
مشاهده همراه با مشارکت، روشی پژوهشی است که 
خواهد  صورت پذیر  انسان ها  درون  به  رسوخ  آن،  در 

بود)ساروخانی، ۱۳۸۵: ۱۸۸( و آن را می توان نوعی 
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تعریف  میدانی  مطالعه  برای  پژوهشی  استراتژی 
با  مصاحبه  مدارک،  و  اسناد  تحلیل  همزمان،  که  کرد 
پاسخگویان و افراد مطلع، مشارکت و مشاهده مستقیم 
 Denzin,(می کند تلفیق  یکدیگر  با  را  درون نگری۱  و 
که  است  آن  روش  این  بارز  158 :1996(. مشخصه 
وارد  مستقیمًا  تدارکی،  و  مقدمه  هیچ  بدون  محقق 
میدان می شود. به فرایند مشاهده همراه با مشارکت 
باید از دو جنبه نگاه کرد. نخست آنکه محقق باید به 
شکل فزاینده ای به یک شرکت کننده تبدیل شود و به 
میدان و اشخاص دسترسی پیدا کند. دوم آنکه عمل 
باید طی فرایند فزاینده ای بر جنبه هایی  نیز  مشاهده 
که برای پرسش تحقیق حیاتی اند متمرکز شود)فلیک، 
۱۳۸۷: ۲۴۵(. عالوه بر روش مشاهده مشارکتی، از روش 
اسنادی نیز در گردآوری داده های این پژوهش استفاده 
اطالعات  از  استفاده  بر  اسنادی  روش  است.  شده 
ثبت شده ای که افراد و سازمان هایی غیر از خود محقق 
تولید و نگهداری می کنند، مبتنی است)هیوز و کرولر، 
۱۳۹۵: ۶۹(. بر این اساس، گردآوری داده های تحقیق 
و  تهیه  امر  در  محققین  مشارکتی  مشاهده  با  حاضر 
توزیع بسته های کمک معیشتی و در مدیریت و نظارت 
بر همکاری مستقیم با سمن های جوانان استان مرکزی 
و نیز با استناد و استفاده از آمارهای معاونت فرهنگی 
و امور جوانان اداره کل ورزش و جوانان استان مرکزی 
در این زمینه انجام گرفته است. یعنی از روش پژوهش 
مشاهده مشارکتی- اسنادی جهت دستیابی به هدف 
اصلی پژوهش استفاده شده است. نهایتًا باید گفت که 
بازه زمانی پژوهش، اوایل اسفندماه ۱۳۹۸ لغایت اواخر 
خردادماه ۱۳۹۹ را در بر می گیرد و حاصل آن، یافته هایی 

است که در ادامه ارائه خواهد شد.

یافته های پژوهش
حاضر،  پژوهش  یافته های  شد،  گفته  که  طور  همان 
اقدامات و فعالیت های حمایتی، داوطلبانه،  بر  مبتنی 
خیرخواهانه و عام المنفعه سازمان های مردم نهاد جوانان 
جوانانه"  "همت  رزمایش  دو  قالب  در  مرکزی  استان 
بحران های  وقوع  ازابتدای  که  است  مومنانه"  و"کمک 
 ۱۳۹۸ اسفندماه  در  کووید۱۹  ویروس  شیوع  از  ناشی 

1. introspection

آغاز شده و تا پایان خردادماه ۱۳۹۹ ادامه داشته است. 
یافته های پژوهش نشان می دهند که تعداد قابل توجهی 
انفرادی،  به شکل  مرکزی  استان  از سمن های جوانان 
قالب مجمع سمن های  در  و  چندتایی  نیز،  و  دوتایی 
جوانان در بیشتر شهرستان ها به انجام اقدامات حمایتی 
پرداخته اند. نکته قابل توجه این است که زمینه فعالیت 
اجتماعی،  فرهنگی،  حوزه  در  عمدتًا  مزبور  سمن های 
اعتقادی-  پژوهشی،  علمی-  اجتماعی،  آسیب های 
مذهبی و... بوده است که با شیوع ویروس کووید۱۹ در 
جامعه و تاثیرات اقتصادی سوء آن بر معیشت مردم، 
بالفاصله نقشی حمایتی به خود گرفته اند و با تهیه و 
به  توزیع بسته های کمک معیشتی، در حد توان خود 
یاری اقشار آسیب پذیر شتافته اند. در این میان، زمینه 
فعالیت برخی از سمن ها به اقدامات حمایتی نزدیک تر 
و برخی دورتر بوده است ولی تاکید نوشتار حاضر بر 
مرکزی،  استان  جوانان  سمن های  که  است  نکته  این 
بسیار سریع و در فاصله زمانی کم به تغییر موضع و 
از زمینه فعالیت مصرح شان به  وظیفه خود و حرکت 
سوی فعالیت های حمایتی اقدام کرده اند، امری که در 
سازمان های دولتی، اگر نگوییم غیرممکن است، حداقل 
بسیار زمان بر می باشد. همین امر، نشان دهنده وجود 
انعطاف و چابکی در سازمان های مردم نهاد نسبت به 
به شمار  آنها  برای  بزرگ  و مزیتی  سازمان های دولتی 
می آید. کل تعداد نفراتی که در بازه زمانی پژوهش و 
در قالب دو رزمایش پیش گفته به فعالیت پرداخته اند 
در ۹ شهرستان  را  خود  اقدامات  که  می باشد  نفر   ۱۶۲
اقدامات  طی  رسانده اند.  انجام  به  مرکزی  استان 
سمن های مزبور در قالب دو رزمایش "همت جوانانه" 
و"کمک مومنانه" در بازه زمانی پژوهش، ۶۱۴۸ خانوار 
بسته های حمایتی کمک معیشتی را دریافت کرده اند. 
بایستی توجه داشت که این اقدامات، تنها بخشی از کل 
فعالیت هایی است که در مدت مزبور انجام گرفته و سایر 
گروه ها و سازمان های دولتی و غیردولتی نیز در این بازه 
زمانی و در این زمینه به فعالیت های خیرانه و حمایتی 
پرداخته اند. در هر حال، یافته های پژوهش حاضر را در 

قالب جدول ۱ می توان به شکلی مدون مشاهده کرد:
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جدول ۱، اقدامات سمن ها در دوران شیوع کووید۱۹ در سال ۱۳۹۹

ردیف
خانوارهای تحت حمایت رزمایش به تفکیک شهرستانسمن های مشارکت کننده در رزمایش

سمن های 
شرکت کننده

زمینه 
شهرستان تعداداعضافعالیت

برگزارکننده
تعدادخانوارهای دریافت 
کننده بسته های حمایتی

متوسط ارزش مالی 
هربسته حمایتی)ریال(

سمن مهرپویان ۱
وسمن رهپویان

فرهنگی/ 
۲0۱۱/000/000 خانوارآشتیان۱۲ نفراجتماعی

ریال

سمن آوای مهر ۲
آفتاب کمره

آسیب های 
۱/۵00/000 ریال۴0 خانوارخمین۶ نفراجتماعی

سمن رهجويان ۳
۵00/000 ریال۲0 خانوارخمین۶ نفراجتماعیزندگي آفتاب

۴
سمن منتظران ظهور 
و سمن كار آفرينان 

سرزمين آفتاب

فرهنگی/ 
۳/۳۳0/000 ریال۳00 خانوارخمین۱۵نفراجتماعی

سمن راهيان زندگي  ۵
۲/000/000 ریال۱۸ خانوارخمین۶ نفراجتماعینوين

۶

سمن آوای دانش 
سرزمین خورشید 

وسمن سفیران اخالق 
نیکو

علمی- 
پژوهشی/ 

اجتماعی
۳/000/000 ریال۴0 خانواردلیجان۱۲ نفر

سمن آسمان آبی ۷
۳/000/000 ریال۲0 خانوارخنداب۵ نفراجتماعیزندگی

سمن پیروان راه ۸
شهادت

اعتقادی- 
۲/000/000 ریال۸0 خانوارکمیجان۶ نفرمذهبی

سمن رهجویان راه ۹
کربال

اعتقادی- 
۱/۵00/000 ریال۹0 خانوارکمیجان۶ نفرمذهبی

سمن رهجویان راه ۱0
کربال

اعتقادی- 
۱۵0/000 ریال۱000 خانوارکمیجان۶ نفرمذهبی

سمن رهجویان راه ۱۱
کربال

اعتقادی- 
۲۲0/000 ریال۲000 خانوارکمیجان۶ نفرمذهبی

۱۲

سمن مهر تابان 
سرزمین آفتاب و 

سمن نوآوران خالق 
سرزمین آفتاب

اجتماعی/ 
۱/000/000 ریال۵00 خانوارزرندیه۱۲ نفراجتماعی

سمن رهپویان ۱۳
۱/۱۱۵/000 ریال۱0 خانوارفراهان۶ نفراجتماعیسالمت فردا

۱۴
مجمع سمن های 

جوانان استان مرحله 
اول ودوم

۱/۵00/000 ریال۱000 خانواراراک۱۸ نفر

۱۵
مجمع سمن های 

جوانان استان مرحله 
سوم

۳/000/000 ریال۸۶0 خانواراراک۹ نفر

سمن های جوانان ۱۶
۳/۵00/000 ریال۱۶0 خانوارساوه۳0 نفرشهرستان ساوه

۹ ۱۶۲ نفرجمع کل
*۶۱۴۸ خانوارشهرستان
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تأمین معیشت
یکی از آثار کووید۱۹، برجسته کردن میزان آسیب پذیری 
افراد و اهمیت سیاست های حمایت اجتماعی بود. به 
عبارت دیگر افراد شاغل در اشتغال غیررسمی، مشاغل 
خرد و افرادی که تحت حمایت نظام تأمین اجتماعی 
اجباری  تعطیلی  با  مواجه  در  سرعت  به  ندارند،  قرار 
مشاغل و هزینه های درمانی دچار فقر می شوند. مطابق 
آمار،  نیمی از جمعیت جهان فاقد دسترسی به خدمات 
بهداشتی و درمانی هستند و حدود ۴0 درصد از آنها به 
یک برنامه رسمی تحت نظارت عمومی که بهره مندی 
ارزان از مراقبت های بهداشتی را تضمین کند، دسترسی 
ندارند. بر اساس داده های سال  ۲0۱۷ سازمان بهداشت 
جهانی و بانک جهانی، در دنیا حدود ۸00 میلیون نفر، 
را برای سالمت هزینه  از درآمد خانوار  حدود ۱0درصد 
می کنند و ۱00 میلیون نفر به خاطر هزینه های درمانی در 
فقر مطلق گرفتار می شوند)سازمان بین المللی کار، ۲0۲0(. 
زنجیره  در  اخالل  چون  پیامدهایی  می رسد  نظر  به 
تامین مواد غذایی شهروندان به دلیلی محدودیت های 
و  کاالها  قیمت  افزایش  واردات،  و  صادرات  از  ناشی 
کاهش قدرت خرید مردم )Avezedo, 2020: 1( رکود 
بی سابقه اقتصادی، تعطیلی و ورشکستگی بسیاری از 
انجام  را ملزم به  مشاغل و بیکاری گسترده، دولت ها 
اما در عمل،  اقدامات جدی در این زمینه کرده است. 
در  نظرسنجی  از موج هشتم  نتایج حاصله  اساس  بر 
)ایسپا،  تهران  در  کرونا  ابعاد شیوع ویروس  خصوص 
١٣99(، ٥٢% از شهروندان مشکالت اقتصادی و معیشتی 
را باعث نگرانی می دانند! که  نیز بیماری کرونا  و ٤٨% 
این خود اهمیت این دو پیامد مهم در بحث بحران 
کرونا را نشان می دهد. بنابراین عمالً کووید١9 با الزام به 

تعطیلی بسیاری از مشاغل، مسئله معیشت را جدیتر 
اجتماعی  حمایت  سیاست های  فقدان  طرفی  از  کرد. 
عدم  و  زندگی  حداقل های  از  بهرهمندی  جهت  کافی 
بهره مندی طیف گستردهای از افراد که مطابق الزامات 
نهادهای حمایتی مشمول طرح های حمایتی نبوده اما 
وضعیت بی ثباتی را در این دوران پیدا کرده اند؛ اهمیت 
همچنین  و  مناسب  معیشت  از  حداقلی  برخورداری 
از پیش  بیش  کاستیهای طرحهای معیشتی هدفمند 

نمایان شد.
یکی از اقدامات سمن ها در طی سال ۱۳۹۹، مجموعه ای 
بسته   ۷۷۵۳ عبارتی  به  است.  معیشتی  اقدامات  از 
معیشتی و حمایتی توزیع شده است. در کنار بسته های 
به  رسانی  خدمات  برنامه های  معیشتی،  و  حمایتی 
روستاها و مناطق محروم نیز در دستور کار اداره ورزش 
و جوانان کمیجان و سازمان های مردم نهاد بوده است. 
به عبارتی در میان اقدامات سمن ها، شناخت اهمیت 
قابل  معیشتی  بسته های  توزیع  و  تغذیه ای  نیازهای 

توجه است. 

اقدامات مربوط به سالمت
اقدامات مربوط به سالمت در چند دسته قابل طبقه بندی 
چون  بهداشتی  اقالم  توزیع  شامل  اول  دسته  است. 
دوم  کننده می باشد؛ دسته  مواد ضدعفونی  و  ماسک 
اقدامات عملیاتی مربوط به ضد عفونی فضای شهری به 
ویژه درب منازل و ضدعفونی خوردوهای عبوری است؛ 
مورد  در  بخش  آگاهی  اقدامات  مجموعه  سوم  اقدام 
بیماری کووید۱۹ است. به عبارتی از طریق پوسترهایی 
از کرونا به ساکنین  در خصوص شیوههای پیشگیری 
سالمت  حوزه  در  بعدی  اقدام  شد.  داده  اطالعاتی 
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غربالگری بوده که به صورت مستمر توسط اداره ورزش و 
جوانان ساوه و سازمان های مردم نهاد همچنان در حال 
اقدام دیگر حوزه سالمت جسمی شامل  انجام است. 
برنامه های ورزشی و فیلم های آموزشی تمرین ورزش 
در خانه و برگزاری چالش های ورزشی است. در حوزه 
سالمت روان نیز سه مرکز به صورت آنالین مشاوره های 
روانشناسی و کارگاه های آموزشی آنالین با موضوعات 

مختلف برگزار کردند. 

اقدامات فراغتی
و  فرهنگی  مسابقات  برگزاری  شامل  فراغتی  اقدامات 
هنری، ورزشی، استفاده از بازیها و آیین های سنتی و 
خانگی بنا به سنت های این استان بوده است. در دوران 
افزایش  و  خانگی  قرنطینه ی  اهمیت  دلیل  به  کرونا 
انتقال بیماری به دلیل سرایت باال، عمال مراکر تفریحی 
و فراغتی تعطیل شدند درحالی که نیاز به پرکردن اوقات 
فراغت بیش از پیش ضرورت داشت. از اقدامات انجام 
شده، احیاء بازی های سنتی جهت پرکردن اوقات فراغت 
بود که از طریق یک فراخوان جهت تولید محتوا در حوزه 
رسوم  و  آداب  و  خانگی  بازی های  و  سنتی  آیین های 

استان مرکزی انجام شد. 
نقاشی،  )همچون  مفرح  مسابقات  برگزاری  همچنین 
در  فکری  بازی های  ارائه  کتاب خوانی،  شعرخوانی، 
تهیه  آنالین،  صورت  به  سنی...(  مختلف  ردههای 
فیلم های آموزشی جهت دسترسی همگانی به آموزش 

و مهارت، از دیگر فعالیت های سمن های استان است.

اقدامات انگیزه بخش
شامل مجموعه ای از اقدامات جهت ترغیب ماندن در 
خانه، حمایت و تقدیر از کادر درمان، استفاده از مضامین 
مذهبی جهت امیدبخشی و تقویت روحیه مطالبه گری 
است. به عنوان مثال راه اندازی پویش عکس آن سوی 
موضوع  با سه  اسالمی  ارزشهای  ترویج  زندگی جهت 
سرگرمی، کسب و کار و مذهبی و یا تشکیل گروه مجازی 
و جوانان  نوجوانان  از  کمیجان، متشکل  آینده سازان 
شهرستان که برای  اهداف مختلفی همچون پیگیری 

مطالبات مردمی از مسئولین شکل گرفته اند. 

همکاری با سازمان های دولتی
از دیگر اقدامات سمن ها، همکاری با سازمان های دولتی 
در ارائه برنامه هاست. به عنوان مثال، همکاری سمن ها 
 ،۴0۳0 سامانه  در  شهروندان  به  پاسخگویی  طرح  در 
حضور در جلسات کمیته فرعی ستاد پیشگیری از شیوع 
کووید-۱۹ و ارائه راهکار در سطح شهرستان های استان، 
همکاری در جهت انجام غربالگری، اطالعرسانی روزانه 
اخبار و پیام های ستاد مبارزه با کرونا در فضای مجازی.

بحث و نتیجه گیری
شیوع گسترده ویروس کووید ١9 نشان داد و تأیید کرد 
که در برخی بحران ها و حوادث، گاه عمق فاجعه آنقدر 
وسیع و مخرب است که دولت ها به تنهایی نمی توانند 
به همه امور در کوتاه ترین زمان ممکن و با تصمیم گیری 
حضور  شرایطی  چنین  در  کنند.  رسیدگی  یکجانبه 

نهادهای برخاسته از بطن مردم یک جامعه به  شدت 
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احساس می شود؛ چرا که باید به دنبال مدیریت بحران 
اجتماع محور بود که خود مستلزم درگیر ساختن نیروهای 
مردمی، بومی و محلی در برنامه ریزی، سیاست گذاری، 
با  بحران  مدیریت  سازماندهی  و  کنترل  هماهنگی، 
هدایت دولت و کمک های سازمان های اجتماع محور 
در  هستند.  نهاد  مردم  سازمان های  همان  که  است 
واقع، در مدیریت بحران سه نهاد اصلی دولت، بخش 
در  و  دارند  اساسی  نقشی  مدنی  جامعه  و  خصوصی 
 ،١9 کووید  ویروس  شیوع  با  مرتبط  اخیر  بحران های 
ثابت  نهاد  یا همان سازمان های مردم  جامعه مدنی  
کردند که می توانند همچون بخش های دیگر جامعه و یا 
حتی موثرتر از آنها، در سراسر کشور به اقدامات حمایتی 
با  اقدام کنند. همزمان و همگام  اقشار آسیب دیده  از 
سراسر کشور، در استان مرکزی نیز سمن های جوانان 
در قالب دو طرح »همت جوانانه" و "کمک مومنانه" تا 
اواخر خردادماه ۱۳۹۹ به تهیه بسته های کمک معیشتی و 
توزیع آنها در میان ۶۱۴۸ خانوار اقدام کرده اند. کاری که 
شاید در این مدت زمانی و با این گستردگی از نهادهای 
دولتی بوروکراتیک ساخته نبود. در این مورد باید گفت 
از  در جامعه شناسی سیاسی خویش  وبر"  "ماکس  که 
سه نوع مثال سلطه سنتی، کاریزمایی و قانونی- عقالنی 
سخن می گوید و بوروکراسی را به  مثابه مصداق اصلی 
شکل سازمانی سلطه قانونی- عقالنی مطرح می کند. وی 
معتقد بود که بوروکراسی موثرترین شیوه اداره امور در 
جهان مدرن است ولی در عین حال، پتانسیل تبدیل به 
یک نیروی اجتماعی تهدیدآمیز را نیز داراست. چرا که 
در ساختارهای بوروکراتیک، انسان ها کنترل خود بر ابزار 
برآوردنده نیازهای شان را از دست می دهند. بر همین 
التذاذ  که  را  دائم التزاید  بوروکراتیک  نظم  وبر  اساس، 
خودانگیخته از زندگی از آن محو شده است را مترادف 
خلق قفس آهنینی می دانست که انسان مدرن مجبور 
به زندگی در آن است. برداشت خاص نگارندگان نوشتار 
حاضر از آراء وبر و مواجهه با واقعیات تجربی سمن های 
جوانان استان مرکزی و اقدامات آنها در دوران شیوع 
ویروس کووید۱۹ در بازه زمانی مورد پژوهش، این است 
بر  آنها  ابتنای  و  مزبور  اقدامات  دلی بودن  چه بسا  که 
ارزش های واالی انسانی و عقالنیت معطوف به ارزش را 
بتوان عامل موفقیت بیشتر و برگ برنده آنها در مقایسه 
با اقدامات مبتنی بر قانون و عقالنیت معطوف به هدف 
نظر،  این  از  دانست.  بوروکراتیک  دولتی  سازمان های 
سازمان های مردم نهاد و اقدامات آنها را می توان دارای 

نیرو، قابلیت و توانمندی جهت گشودن قفس آهنین 
بوروکراسی دانست. 

در نهایت، باید توجه داشت که تکیه و تاکید بیش از 
حد بر سازمان های مردم نهاد و دولتی حمایتی و خیریه 
و تالش در جهت تاسیس و گسترش بی حساب  و کتاب 
آنها، صرف نظر از سوء استفاده های محتمل اقتصادی، 
می تواند موجب به محاق رفتن مطالبه برابری و گفتمان 
عدالت طلبی در جامعه نیز بشود و از این رو، توجه و 
حتمًا  خیریه،  دولتی  و  مردم نهاد  سازمان های  توسعه 
توزیع  به  دولت  توجه  با  همراه  و  همگام  می بایست 
عادالنه قدرت و ثروت در جامعه باشد. امری که بدون 
شک و به شکلی زیربنایی و اساسی می تواند به کاهش 
شکاف های طبقاتی و بهبود شرایط طبقات آسیب پذیر 

جامعه منجر گردد.  
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کرونا ویروس  ورود  رسمی  ازاعالم  ماه   ۱۸ به   نزدیک 
 به ایران می  گذرد؛ این شرایط و همه گیری ویروس،
میر، و  مرگ  افزایش  و  آسیب های جسمی  بر   عالوه 
 آسیب های دیگری نظیر افزایش فقر، کاهش اعتماد
و روانی  آسیب  های  و  بیکاری  افزایش   اجتماعی، 
برای است.  داشته  پی  در  را  خانوادگی   مشکالت 
 مقابله با این شرایط، دولت  جمهوری اسالمی ایران،
پزشکی مداخالت  انکار،  جمله  از   سیاستگذاری  هایی 
سیاست های همچنین  و  ناقص  قرنطینه  های   صرف، 
 ایزوله ی اداره کشور به بهانه حمایت از تولید ملی را
 به اجرا درآورده است و از ابعاد دیگر مساله غافل شده
 است! باری، این درحالی است که سیاست های اجرا
 شده درحوزه پزشکی نیز کار آمد به نظر نمی رسد. از
اجتماعی حوزه  رویکردهای  ما  کشور  در  که   آنجایی 
 و رفاهی چندان مورد توجه و شناخته شده نیستند،
امور راس  در  سازی  پزشکی  و  درمان  حوزه    همواره 
 قرار می گیرد. اگرچه در حوزه مرتبط با رفاه و مسایل
اجتماعی مددکاران  ارگان ها،  از  برخی  در   اجتماعی 
در می رسد  نظر  به  اما  هستند  فعالیت  به   مشغول 
اجتماعی، مددکاران  از  تعداد  این  پاندمی،   دوره 
تقاضاهای گستردگی  و  تنوع  و  حجم  با   متناسب 
که میزان این شرایط دشوار  در  نمی باشد.   مراجعین 
یافته افزایش  جامعه   ضعیف  اقشار   آسیب پذیری 
است، حضور گرفته  قرار  آنان تحت الشعاع  زندگی   و 
 مددکاران اجتماعی که می  توانند تسکینی بر آالم این
برخی وجود  این  با  اما  است  ضروری   باشند،   افراد 
خیریه ها و  اجتماعی  آژانس  های  و  موسسات   از 

 فعالیت های خود راکاهش داده و یا فعالیت های خود
 را به صورت آنالین ارائه می دهند که به نظر می رسد
 در این شرایط، بسیاری از افراد نیازمند یاری، رها یا

تنها مانده اند.
  ماهیت و اولویت های اپیدمی کرونا سبب اختالل در
 وظایف و مسئولیت های معمول مددکاران اجتماعی
شرایط به  نظر  که  است  حالی  در  این  است؛   شده 
 موجود، نیازهای جدیدی به وجود آمده که چالش های
 علمی و اخالقی  بی شماری را در پی دارد که طبیعتا
را جدیدی  اخالقی  صالحیت های  و   دستورالعمل ها 
بصورت مداخالت  غالب  نمونه  برای  می طلبد.   هم 
سبب آنهم  که  می شود  ارائه  غیرحضوری  و   آنالین 
 مشکالت عمده شده است مثال بسیاری از مددجویان
 دسترسی به گوشی تلفن همراه و یا اینترنت ندارند و
 یا نمی توانند از این وسیله های ارتباطی استفاده کنند.
 در تحقیقات و گزارشاتی که در کشورهای مختلف در
 خصوص مداخالت مددکاری  اجتماعی آنالین انجام و
 ارائه شده، نشان می  دهد کارایی مداخالت مددکاران
 اجتماعی کاهش یافته و آنان دچار نوعی سردرگمی و
 آشفتگی به دلیل ناتوانی در امر یاری رسانی شده اند.
 به نظر می رسد در شرایط موجود ضرورت دارد هر دو
 سمت معادله را لحاظ نماییم؛ یکی اقدامات و حمایت
 مددکاران اجتماعی از مددجویان، و دیگری نیازهای
بدون که  است  اجتماعی  مددکاران  خود   حمایتی 
آگاهی و  شغلی  فرسودگی  های  و  نیازها  به   اهتمام 
 سرپرستان از این موضوع، نمی  توان انتظار ارائه کیفی
 خدمات را از سوی مددکاران اجتماعی داشته باشیم.
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به ویروس ابتال  از  ترس  این شرایط،  در  نمونه   برای 
اجتماعی مددکاران  نگرانی  های  از  یکی  نیز   کرونا 
 است که با توجه به ارتباط آنان با اقشار آسیب  دیده،
اولویت در  اجتماعی  مددکاران  تمامی  دارد   ضرورت 
 واکسیناسیون قرار گیرند و این خود نوعی حمایت و

پشتیبانی از آنان است.
)موسوی ایران  اجتماعی  مددکاران  انجمن   رئیس 
 چلک(، بر نقش مددکاران اجتماعی در کنترل بحران
اظهارات از  دربخشی  می  کند.  تاکید  کشور  در   کرونا 
  ایشان آمده است: "اطمینان دارم که حضور همکاران
و پیشگیری  در  اجتماعی  رویکردهای  تقویت   برای 
 تشویق مردم در مراقبت از خود و خانواده و تقویت
جلب خانواده ها،  و  ویروس  این  درگیر  افراد    ارتباط 
 منابع  اجتماعی و مشارکت  های مردمی برای تسهیل
 و تقویت دسترسی به خدمات مورد نیاز و در تاریخ
و شد  خواهد  ماندگار  ایران  اجتماعی   مددکاری 
زمینه این  در  بومی  دانش  تولید  به  منجر   می  تواند 
رقم اتفاقات  این  هنوز  کار  جای  این  به  تا  اما   شود. 
عنوان تحت  که  هم  برنامه ای  حتی  و  است   نخورده 
مراقبتی مراکز   در  روانی_اجتماعی   دستورالعمل 
جوادی حسین  محمد  توسط  که  کویید۱۹   بیماران 
کارآیی و  نگرفته  قرار  اقبال   تدوین شده است، مورد 

 مورد انتظار را نداشته است.
    تمامی این عوامل ذکر شده، دست به دست هم

و دقیق  برنامه  ریزی های  تدوین  لزوم  تا   می  دهند 
 ورود مددکاران اجتماعی به صورت میدانی به صحنه
 معضالت موجود را آشکار کنند اما به دلیل عدم وجود
زیرساخت های نبود  و  باره  این  در  دقیق   برنامه  ریزی 
در همچنان  ایران،  در  اجتماعی  مددکاران   مناسب 
و روشن  دستورالعمل  و  برنامه  و  مانده اند   حاشیه 

واضحی نیز در این خصوص، ابالغ نشده است.
   مددکاران اجتماعی، در سطح جهان اقدامات فراوانی

 انجام داده اند که به چند مورد اشاره خواهد شد: در
 استرالیا مداخالت مددکاران اجتماعی شامل اقدام به
 پاسخ گویی به ذهنیت، روان و نگرانی های بهداشتی
 و درمانی، در ایتالیا تمرکز به نقش مددکاران اجتماعی
 برای تضمین عملکرد اساسی و تقویت انسجام روانی،
 در ژاپن مداخله مستقیم مانند اسکان بی خانمان ها در
 هتل   ها، در اسپانیا )با همکاری شهرداری  ها( فضایی
خشونت و  شده  ایجاد  بی خانمانان  اسقرار   برای  
دادند. قرار  خود  مداخالت  هسته  در  را   جنسیتی 

اجتماعی مددکاری  پاسخ  انگلستان،  در   همچنین 
مراکز محلی،  مقامات  طریق   از  محلی،   سطح   در 
 بهداشتی و مراقبت  های اجتماعی  و سایر آژانس های
راهنمایی های برخی  با  پیشرو،  و   استخدام کننده 
 دولت مرکزی شکل گرفته است. به طور کلی می توان
 گفت، در اکثر کشورها، دولت برای حمایت از بیماران
 و خانواده    های سوگوار،  مددکاران اجتماعی را بسیج

نموده است.
بررسی به  ابالغی  برنامه  های  کشورها، طی  غالب   در 
راه دور و توسعه و پیاده سازی از   مدل  های مداخله 
 این روش ها برای به حداقل رسانیدن خطرات موجود
 در سالمت و ایمنی مددکاران اجتماعی و مددجویان
اشاره ابالغیه هایی  در  نمونه  برای  است.  شده   اقدام 
 شده است که قبل از تصمیم  گیری، ارزیابی  کاملی از
 خطرات و پیامدهای اخالقی هر گونه مداخله اجتماعی
را مواردی  البته  و  ریسک(  )ارزیابی  شود  انجام   باید 
اجتماعی مددکاران  در جهت حفظ سالمت  باید   که 

رعایت شود را نیز مد نظر قرار داده اند.
اروپایی کشورهای  در  اجتماعی  مددکاران  از  برخی    

 اذعان  کرده اند که تجربه همه گیری کرونا آموخته های
و اندیشی  دور  ایجاد  باعث  و  داشته  پی  در   مثبتی 
که است  حالی  در  این  است.  شده   نوآوری هایی 
سوم، جهان  کشورهای  در  اجتماعی   مددکاران  
تجهیزات و  منابع  کمبود  از  شدیدی   نگرانی  های 
 مقابله  ای دارند. به نظر می رسد کشورهایی که میدان
قرار اجتماعی  مددکاران  اختیار  در  وسیع تری   عمل 
 داده اند نتایج بهتری در مقابله با  ویروس کرونا کسب
اتخاذ را  بهتری  مداخالتی  سیاست های  و   کرده  اند 

 کرده اند.
شبکه  های اهمیت  همچنین  همه  گیری  تجربه     

و اجتماعات  و  بر جامعه  مبتنی  داوطلبانه   پشتیبانی 
 نقش مددکاران اجتماعی و کارکنان توسعه جامعه در
که نمود  مشخص  و  کرد  برجسته تر  را  شبکه  ها   این 
با مقابله  توانایی  دولتی،  و خدمات  موجود    منابع  
 نیازهای فزاینده دوران پاندمی را ندارد و باید پاسخ
 مناسب تری برای این نیازهای جدید یافت شود. این
 نیازها مستلزم همکاری همه جانبه است و در سایه
روی بهتری  کنترل  می توانیم  جمعی  همکاری   این 

 شرایط به دست آوریم.
هر واکنش های  و  موقعیت  ها  اینکه  وجود   با 
است، بوده  متفاوت  بیماری  این  مقابل  در   کشوری 
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با که  یافت  می  توان  نیز  را  مشترکی  تجربیات   اما 
 بهره گیری و جمع بندی از آنها می توان به یک اقدام
 مناسب و کارآمد دست یافت که این نیازمند همکاری
مددکاران و  اجتماعی   از صاحب نظران  بهره گیری   و 
 اجتماعی در امر سیاسگذاری است. از دیگر کارهایی
 که یک  مددکار اجتماعی می  تواند انجام دهد، تالش
 در راستای تغییر سیاست های  اجرایی در کشور است.
 در کشور ما به دلیل سیاست  های ایزوله سازی کشور
هنوز ملی  تولید  از  حمایت  و  خودکفایی  بهانه   به 
کارآمد و  منسجم  بصورت  همگانی   واکسیناسیون 

 اتفاق نیفتاده است.
   آسیب های روانی و جسمانی ناشی از کرونا از یک

 طرف و مشکالت معیشتی و تورم و گرانی و تحریم
مختلف مسائل  با  مقابله  در  را  مردم  دیگر،  طرف   از 
و غلط  سیاست های  اجرای  حال  است.  کرده   ناتوان 
و آسیب  کرونا،  ویروس  مهار   در  دولت    ناکارآمدی 
 ضررهای غیر قابل جبران دیگری را نیز به مردم وارد
 کرده است. حال زمان آن رسیده است که مددکاران
با و  باشند  ایران  در  مطالبه گری  پرچمدار   اجتماعی 
مردم یاری  به  جا،  به  و  درست  مداخالت   طراحی 
 بشتابند. امید می  رود با کمک مددکاران اجتماعی و
آینده دولت،  توسط  آنان  برای  مداخله  زمینه   ایجاد 

بهتری در پیش رو داشته باشیم.
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مددکاری اجتماعی در جامعه ی پساکرونا

دکترعلی احمد رفیعی راد
جامعه شناس و عضو مرکز تحقیقات مراقبت اچ ای وی و عفونت های آمیزشی

همکار مرکز سازمان جهانی بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کرمان
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روند فراگیر واکسینه کردن افراد جامعه در برابر ویروس 
کرونا، نوید گذر از بحران بیماری و رفتن به جامعه پساکرونا 
را می دهد. با این حال طوالنی بودن دوره ی بحران، شدت 
میانگین سالمت  که  می شود  باعث  آن  فراگیری  و  اثر 
جامعه در دوران پساکرونا همچنان با ناخوشی و تیرگی 
روبرو باشد. تعلیق طوالنی مدت روابط اجتماعی، تنگناهای 
شدید اقتصادی، فشارهای روانی، ناخوشی های جسمی، 
بیماری خود و اطرافیان و عوارض مزمن آن، مرگ عزیزان 
و ناکامی های بسیار در دوران بحران، جامعه را تروماتیک و 

خانوارها و افراد را به شدت آسیب پذیر نموده است. 
با توجه به تنگناهای بسیار جامعه ی ما در سالیان شیوع 
کرونا، اولویت اساسی بسیاری از خانوارها و افراد در زمان 
بیماری، به نوعی از تنازع بقا تقلیل یافته بود. از این رو 
افراد در ابعاد متفاوت سالمت )جسمی، روانی، اجتماعی 
و معنوی( دچار آسیب شده اند. در این مدت صدها هزار 
خانوار، نابهنگام عزیزانشان قربانی کرونا شدند، صدها هزار 
خانوار دیگر نیز به دالیل دیگر مرگ عزیزان را تجربه کردند 
که به واسطه شرایط جامعه به درستی نتوانسته مراحل 
سوگواری را به انجام برسانند. در این دوران میلیون ها نفر 
با شدت متفاوت به کرونا مبتال شدند وخود و آشنایان شان 
درد، رنج، ترس و اضطراب زیادی را تجربه نمودند. اضافه بر 
تاثیرات مستقیم بیماری، شرایط ناخوشایند جامعه باعث 
تکوین و تشدید آسیبهایی نظیر طالق، اعتیاد، بیکاری، 
ناسازگاری هایی در درون خانواده ها شد.  گسترش فقر، 
امکان تحرک و پویایی زیادی بویژه از کودکان، نوجوانان و 
جوانان گرفته شد. موارد بسیاری از این دست باعث اختالل 
Post-traumatic stress dis- )استرس پس از سانحه 

order( در افراد بسیاری شده است.
 با فراگیر شدن یک عنصر و حالت مرضی و پروبلماتیک 
پیدا کردن، بخش عظیمی از جامعه در معرض اختالل قرار 
می گیرند و فراتر از وجه فردی، زندگی اجتماعی با اختالل 
مواجه می شود. حالت بدتر، انباشت و تجمع حوادث منجر 
به اختالل استرس پس از سانحه می باشد. به گونه ای که 
فرد انگار همزمان تعدادی از این آسیب ها را تجربه کرده 
اختالل های  از  تعدادی  ترکیب  به  زبان علمی  در  است. 
استرس پس از سانحه » اختالل استرس پس از سانحه ی 
Complex Post traumatic stress disor- )مرکب« 
der( گفته می شود که به میزان حداکثری کیفیت زندگی 
فرد را تحت تاثیر قرار داده و  او را در آستانه از کار افتادن 
و حذف از زندگی مینماید. مشابه با اختالل استرس پس 
از سانحه تک موردی در این وضعیت نیز به هر میزانی که 
چنین اختاالتی در سطح جامعه گسترده شوند، وضعیت 

بسیار پیچیده و بغرنج می شود.

گرچه تحمل این وضعیت برای همه دشوار است ولی فشار 
آن بیش از همه بر گروه های حاشیه ای، فقیر و نامرئی 
است که بیشتر از زمان های معمول در مقابل دشواری ها، 
سازمان های  حمایتی  برنامه های  می شوند.  آسیب پذیر 
دولتی و مردم نهاد برای کمک رسانی به این گروه ها نیز 
در  دوران دشوار تضعیف میشود. زیرا کمک سازمان ها 
در چنین شرایطی حداکثر به گروه های در دسترس، دارای  
قدرت چانه زنی و  مرئی تر می رسد. از این رو گروه های فقیر، 
حاشیه ای و نامرئی برای گذران زندگی و بقاء به تشدید 
فعالیت هایی می پردازند که بسیاری از آنها پرخطر بوده و با 

ارتکاب آنها سالمتی خود یا دیگران را به خطر می اندازند.
آنها،  تعدیل  یا  و  مرتبط  مشکالت  از  برون رفت  برای 
اجتماعی جامعه می تواند  روانی-  سیاست گذار سالمت 
با مشارکت تخصص های مرتبط )انسان شناس، مددکار 
اجتماعی، روان پزشک، جامعه شناس، روان شناس و ...( 
به تدوین و کاربست بسته ی درمانی مبتنی بر سیاست 
زندگی برای جامعه تروماتیک و افراد و خانوارهای آسیب 
دیده اقدام نماید. بخش عظیمی از بسته ی درمانی مورد 
وابسته  اجتماعی  مددکاری  تخصص  و  نقش  به  نظر 
یاوری  خود  فلسفه  به  بنا  اجتماعی  مددکاری  است. 
آسیب دیدگان و گره گشایی از وضعیت های دشوار را بر 
اساس پتانسیل های ممکن در برنامه و عمل دارد. سیاست 
زندگی مشابه با رویکرد مددکاری اجتماعی نوعی سیاست 
انتخاب و سیاست شیوه ی انتخاب است. آنتونی گیدنز- 
جامعه شناس- گفته است: سیاست زندگی به واقع سیاست 
متحقق ساختن خویشتن در محیطی است که به شکلی 
بازتابی سازمان یافته است. بر خالف سیاست رهایی بخش 
که به دلیل وجوه انقالبی با جبهه گیری از جانب مدافعان 
وضع مستقر مواجه می شود، سیاست زندگی با طرح سوال 
»چگونه باید زندگی کنم و شرایط را سامان دهم؟« برای 
تحقق خویشتن به دنبال ایجاد شکل هایی از زندگی است 
که اخالقًا توجیه پذیر باشد. از این رو تصمیم بر اساس آزادی 

انتخاب و قدرت است.
گروه ها سپری  و  افراد  که  در شرایط سخت و دشواری 
روابط حرفه ای همدالنه  با  کرده اند، مددکاران اجتماعی 
می توانند به ویژه در ارتباط با بعد معنوی آسیب دیده، 
افراد را به اکتشاف و پی جوئی معناها یاری نمایند. گرچه 
پیگیری  و  زیستن  آرام  برای  زندگی  معنامندی  اهمیت 
اهداف همواره اصلی و اساسی است. ولی این مهم در 
شرایط دشوار دوچندان اهمیت می یابد؛ زیرا وقتی افراد 
تسلط چندانی بر شرایط بیرونی ندارند، برگزیدن معناهای 
استوار و پایبندی به آنها تسکین دردها و رنج ها و رسیدن 

به آرامش است.
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از دست دادن سرپرست؛ موضوعی مغفول در پاندمی کرونا

محمدعلی حق دین
دانشجوی دکتری مددکاری اجتماعی دانشگاه عالمه طباطبایی

Haghdin@gmail.com
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و شرایط  با  اجتماعی  مددکاران   ۲0۱۹ سال   از 
روبرو قبل  به  نسبت  پیچیده تری   مراجعان 
 هستند. فاصله گذاری اجتماعی موجب شده است
سابق به  نسبت  مراجعان  اجتماعی   حمایت های 
دادن دست  از  قرنطینه،  در  ماندن  یابد.   کاهش 
 شغل، همدم، فرزند، دوست، سرپرست و ... منجر
 به افزایش تنهایی و انزوای اجتماعی مراجعان شده
در سالمندان،  و  کودکان  مانند  گروه هایی   است. 
 این شرایط آسیب پذیرتر هستند و ضروری است
کیفیت ارتقاء  جهت  پژوهش هایی  و   اقدامات 

 زندگی آن ها در شرایط پاندمی انجام شود.
 به منظور ارزیابی پژوهش های مددکاری اجتماعی
در که  مقاله   ۸۸۶ تعداد  کرونا  پاندمی  زمینه   در 
 عنوان، چکیده یا کلیدواژه های خود دارای عبارت
 کرونا یا کووید بوده و دارای یکی از سه شرط ذیل
 باشند از پایگاه اسناد علمی اسکوپوس استخراج و

مورد بررسی قرار گرفتند.
 0 در نشریات "مددکاری اجتماعی" چاپ شده باشد.

)دارای عبارت "مددکاری اجتماعی" در نام نشریه(
 0 در عنوان مقاله عبارت "مددکاری اجتماعی" به کار

برده شده باشد.
 0 در کلیدواژه های درج شده توسط نویسنده مقاله

عبارت "مددکاری اجتماعی" به کار رفته باشد.
 همان طور که در نمودار شماره۱ مالحظه می شود،
 ۲۹۲ سند علمی در سال ۲0۲0 و ۵۹۴ سند علمی در

۱۱ ماهه نخست سال ۲0۲۱ به چاپ رسیده است.

نمودار شماره1

 در ادامه موضوعات این مقاالت بررسی شده است.
 معیار تعیین موضوع مقاالت "کلیدواژه های درج
 شده توسط نویسندگان۱" بوده است. برای هر سند
عبارت یا  واژه   ۷ الی   ۳ معموال  نویسنده   علمی، 
اصلی مفاهیم  مبین  که  می کند  تعیین   کلیدی 
 مرتبط با آن مقاله )یا هر نوع سند علمی دیگر(
 است. در جدول شماره۱، چهل کلیدواژه پرکاربرد در

اسناد استخراج شده ارائه شده است.

1 Author Keywords
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 جدول شماره1: پرکاربردترین کلیدواژه های درج شده توسط نویسندگان مقاالت مرتبط با مددکاری اجتماعی
و کرونا

بی خانمانی۳۱تنهایی۲۱دسترسی به خدمات۱۱سالمت روان۱
 فاصله گذاری۲۲سیاست گذاری سالمت۱۲سالمند۲

اجتماعی
نوزاد۳۲

بیمه سالمت۳۳ارزیابی نیازها۲۳مصاحبه تلفنی۱۳بزرگساالن۳
 انزوای۴

اجتماعی
اقلیت ها۳۴مراقبت در منزل۲۴افسردگی۱۴

بارداری۳۵بیکاری۲۵پیر پزشکی۱۵1آمریکا۵
 سالمت۶

عمومی
 خشونت۳۶پژوهش کیفی۲۶نوجوانان۱۶

جنسی
انگ اجتماعی۳۷نژادپرستی۲۷کودکان۱۷میانساالن۷
 مراقبان۸

اجتماعی
 مداخله در۳۸سوء تغذیه۲۸دولت۱۸

بحران
 راهبردهای۲۹کیفیت زندگی۱۹پیشگیری۹

مقابله ای
انصاف۳۹2

 حمایت۱0
اجتماعی

سالمت شغلی۴0خودکشی۳0پرسشنامه۲0

 همان طور که مالحظه می شود واژه های سالمند،
 بزرگسال و میانسال نسبت به واژه های کودکان و
 نوجوانان بیشتر استفاده شده است. در واقع توجه
دلیل است.  بوده  بزرگساالن  از  کمتر  کودکان   به 
در بزرگسال  افراد  بودن  آسیب پذیرتر  به  امر   این 
 برابر ویروس است. همچنین پیامدهای اقتصادی
 پاندمی موجب گسترش بیکاری، فقر، بی خانمانی
 و ... شده است و این مسائل نیز بیشتر در ارتباط
 با بزرگساالن مورد توجه قرار می گیرند؛ حال آنکه

 پیامدهای این مشکالت برای کودکان که در برابر
 سوء تغذیه، خشونت و بی سرپرستی آسیب پذیرتر
 هستند، عمیق تر و طوالنی مدت تر می باشد. نمودار
 شماره۲ نشان می دهد که در حوزه کودکان و پاندمی
 کرونا، تمرکز پژوهشگران مددکاری اجتماعی بیشتر
انزوای اجتماعی، افسردگی و مشکالت روانی،  بر 
 حمایت در برابر خشونت و سوء استفاده و همچنین

دسترسی به خدمات سالمت بوده است.

نمودار شماره2: مرتبط ترین مفاهیم مرتبط با کودکان در اسناد علمی مددکاری اجتماعی در حوزه کرونا



۰
۱۴

۰۰
ز  

یی
 پا

م،
سو

ره 
ما

ش
ل، 

او
ل 

سا
77

 یکی از مسائل بسیار مهمی که در حوزه کودکان
از دست است،  بوده  توجه  کمتر مورد  پاندمی   و 
 دادن سرپرست است. طبق تعریف، کودکانی که
 سرپرست خود را از دست می دهند در سه دسته

قرار می گیرند.

  موضوع از دست دادن سرپرست در پاندمی کرونا
جامعه مانند  دیگر  حوزه های  پژوهش های   در 
 شناسی و درمانی مورد توجه قرار گرفته است اما
 بررسی ۸۸۶ سند معرفی شده در ابتدای این گزارش
پژوهش های در  که  است  موضوع  این   مبین 
مورد در  مقاله ای  کنون  تا  اجتماعی   مددکاری 
 آسیب ها و مداخالت مربوط به کودکانی که حداقل
منتشر داده اند  دست  از  را  خود  سرپرست   یک 
 نشده است. حال آنکه ابعاد و اثرات این مسئله در

 وضعیتی بحرانی قرار دارد.
شده انجام  )غیر مددکاری اجتماعی(   پژوهش 
 توسط مرکز کنترل بیماری ها و پیشگیری۲ آمریکا
و آکسفورد  و  هاروارد  دانشگاه های  همکاری   با 
کشور در  که  می دهد  نشان  لندن،  کالج   امپریال 
 آمریکا تا ابتدای تابستان ۲0۲۱، بیش از ۱۲0 هزار
 کودک، حداقل یکی از سرپرستان اصلی خود را از
 دست داده اند. این مطالعه، کودکان یتیم شده بر اثر
 کرونا را پیامد پنهان و طوالنی مدت این همه گیری
 معرفی کرده که اثرات آن پس از فروکش بیماری،
 از بین نخواهد رفت و دهه ها جامعه را تحت تأثیر
 قرار خواهد داد. طبق نتایج این مطالعه حتی پیامد
 هایی از دست دادن مراقب ثانویه مانند مادربزرگ
را به  که وظیفه دائم نگهداری و پرورش کودکان 

2Centers for Disease Control and Prevention )CDC(

کودکان تعداد  و  بوده  بزرگ  نیز  داشته اند   عهده 
 آسیب دیده از مرگ آن ها بیش از ۲0 هزار کودک
اضطراب آور اخبار  قرنطینه،  شرایط  است.   بوده 
 و جامعه آمریکا که با مسائلی مانند نژادپرستی،
تاب آوری عمومی پایین۳ و بیکاری مواجه می باشد،

 بر آسیب پذیری کودکان افزوده است.
 هچنین طبق گزارش منتشر شده توسط یونیسف
 در مورد کشور اندونزی، بیش از ۷0 هزار کودک متأثر
 از مرگ و میرهای ناشی از کرونا یکی از سرپرست
از دست داده اند که ۵۷ درصد سرپرست را   خود 
دو درصد هر  و ۵  زن  درصد سرپرست   مرد، ۳۷ 
کودکان آمار  داده اند.  از دست  را  خود   سرپرست 
 دختر متأهل در این کشور باال است و کودکان با
 مرگ همسر دچار آسیب های اجتماعی و اقتصادی
 اند. آمار باالی کودکان بی سرپرست متعددی شده
 شده در مدت کوتاه در اندونزی موجب شده است
 دولت این کشور مردم را به فرزندخواندگی تشویق
 کند که این امر نیز در صورت عدم مدیریت صحیح
و کودکان  برای  را  نامناسبی  پیامدهای   می تواند 

 جامعه به همراه داشته باشد.

از یکی  جدید،  سرپرستان  صالحیت  از   اطمینان 
دغدغه های مهم مددکاران اجتماعی

با ایجاد تغییراتی در نرم افزار  از این رو یونیسف 
 رپیدپرو۴، آن را برای شناسایی کودکان بی سرپرست
 شده و همچنین نظارت بر کیفیت زندگی کودکان
 شناسایی شده یا تحت سرپرستی جدید قرار گرفته،
 اختصاص داده است که از طریق بسترهایی مانند
3 resilience
4 RapidPro
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 پیامک و واتساپ اطالعات مورد نیاز را جمع آوری
 می کند.

 در زمان انتشار این مقاله در مورد مرگ سرپرستان
 کودکان ایران آمار و اطالعات داخلی در دسترس
روش از  که  مطالعه  یک  آمار  لذا   نبوده است. 
 مدلسازی برای تخمین کودکانی که در کشورهای
 جهان سرپرست از دست داده اند مورد استفاده قرار

گرفته است.

 نمودار شماره3: گروه سنی مرگ  و  میرهای ناشی از کرونا
در ایران )صورتی: زنان / آبی: مردان(

 نمودار شماره4: تعداد کودک یتیم شده به ازای هر مرگ
ناشی از کرونا در گروه های سنی مختلف در ایران

میرهای و   مرگ  از  را  کلی  آماری  شماره۳   نمودار 
 کرونا در ایران به تفکیک جنسیت و گروه سنی ارائه
به مراتب زیر ۵0 سال   می دهد. مرگ  و میرهای 
 کمتر از باالی ۵0 سال است. با این وجود با توجه
 به پر جمعیت بودن برخی خانواده ها، یک مرگ
 ممکن است چند کودک را تحت تأثیر قرار بدهد.

 جدول شماره۲ که از مطالعه مذکور استخراج شده
 است نشان می دهد تا پایان جوالی ۲0۲۱ )اوایل
از ۴0 هزار کودک حداقل یک  مرداد ۱۴00( بیش 
 سرپرست خود را بر اثر مرگ ناشی از کرونا از دست

 داده اند.

 جدول شماره2: آمار تقریبی  کودکان یتیم شده در ایران
)Hillis, 2021( 1400 بر اثر کرونا تا تیر ماه 

تعدادوضعیت کودک

8.916از دست دادن سرپرست زن بر اثر کرونا

31.503از دست دادن سرپرست مرد بر اثر کرونا

7از دست دادن هر دو سرپرست بر اثر کرونا

40.426جمع

 آمار جدول فوق هر چند تقریبی است اما با برآورد
از آسیب دیدن یک بانک جهانی که نشان   کلی 
دارد، کرونا  از  ناشی  مرگ   ۲ هر  ازای  به   کودک 
 هماهنگ است )نمودار شماره۵(. در زمان انتشار
 آمار جدول شماره۲، حدود ۸۷.000 مرگ در ایران
۴0.000 از  بیش  جدول  طبق  و  است  شده   ثبت 

کودک سرپرست اولیه خود را از دست داده اند.
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نمودار شماره5: نرخ مرگ و میر ناشی از کرونا )بنفش( و مرگ سرپرستان کودکان )آبی( در سال 2020

 با توجه به تخمین بانک جهانی و مرگ  و  میر بیش
کووید۱۹، بیماری  اثر  بر  تاکنون  نفر  میلیون   ۵  از 
 می توان با دقت باالیی برآورد کرد که بیش از ۲/۵
 میلیون کودک در جهان به دلیل کرونا حداقل یک
 اند. موضوع کودکان سرپرست خود را از دست داده
 بی سرپرست شده در پاندمی موضوعی درازمدت
پیامدهای از  برخی دیگر  بر خالف  و  بود   خواهد 
 اقتصادی و اجتماعی، با افول پاندمی، باقی خواهد
 ماند و لذا برنامه ریزی در مورد کودکاِن بی سرپرست
باشد. بلندمدت تر  نگاه  با  و  متفاوت  باید   شده 
 برنامه هایی نیز توسط مطالعات معرفی شده ارائه
 شده است که از جمله آن می توان به حمایت از
 خانواده های دارای کودک از جمله اولویت دادن در
 مواردی مانند واکسیناسیون، اشتغال و درمان در
 شرایط بحرانی اشاره کرد. در کشور ایران هر چند
بی سرپرست کامال  کرونا  اثر  در  که  کودکانی   آمار 
 شده اند پایین است، اما کودکانی که تک سرپرست
و اقتصادی  روانی،  آسیب های  دچار  نیز   شده اند 

 اجتماعی زیادی شده اند. از آنجایی که در بسیاری
 از خانواده ها الگوی تک نان آور۵ رایج است و نقش
زیادی تفاوت های  دارای  خانواده  در  مادر  و   پدر 
 است، بسیاری از والدینی که همسر خود را از دست
 می دهند قادر به ایفای نقش همسر نمی باشند. لذا
 در بسیاری از موارد نیاز است حمایت های شغلی
همچنین و  تک سرپرست  زنان  از  اقتصادی   و 
برای روانی  اجتماعی  حمایت های  و   آموزش 
اینصورت غیر  در  ارائه شود.   مردان تک سرپرست 
مشکالت معرض  در  خانواده ها  این   کودکان 
قرار خواهند گرفت و اجتماعی  و  روانی   جسمی، 
 کودکان تک سرپرست به کودکان بدسرپرست و یا
 بی سرپرست تبدیل خواهند شد. از این رو ضروری
 است دولت و جامعه مددکاری اجتماعی به منظور
برای آینده،  در  متنوع  آسیب های  از   پیشگیری 
 خانواده های دارای کودک برنامه ریزی نموده و به
 کودکان آسیب دیده از پاندمی و سرپرستان آن ها

به طور جدی  توجه نماید.

5 Sole Breadwinner 
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 مقاله پدیدار شناختی روزنامه تایم در مورد تجربه زیسته و راهبردهای مقابله ای کودکان یتیم شده بر
اثر کرونا:

https://time.com/6111902/covid-orphans-coping
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خانه ی ای بی
مددکاری اجتماعی و بیماران پروانه ای

نسرین قندالی
کارشناس مددکاری اجتماعی

Nasringhandali00@gmail.com
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پروانه ای،  بیماران  با  کار  در  اجتماعی  مددکاران 
به مراجع و خانواده کمک می کند تا با مشکالت 
بیماری و مسائلی که مانع بهبودی و توانبخشی 

می شوند، مقابله کنند.
ارائه حمایت روانی اجتماعی و آموزش مراجع و 
برقراری ارتباط بین مراجع و منابع جامعه از دیگر 
این  در  اجتماعی  مددکار  که  است  فعالیت هایی 

حیطه  انجام می دهد.
مددکاران اجتماعی تالش می کنند تا از افراد  «

پشت  را  سختی  دوران  که  خانواده هایی  و 
ارتقا عدالت  با هدف مشترک  سر می گذارند 
و  پذیر  آسیب  جمعیت  از  دفاع  اجتماعی، 

توانمندسازی گروه های هدف، حمایت کنند. 
که  « مسائلی  بیان  جهت  در  افراد  به  کمک 

در  آزادانه  صحبت  و  دارد  اهمیت  برایشان 
مورد و فقدان و تصمیماتشان

ارائه حمایت در فقدان از طریق کار گروهی،  «
مشاوره و دیگر اشکال کمک رسانی

حمایت از خانواده های  درگیر با بیماری ای بی  «
برقراری ارتباط بین بیمار پروانه ای و خانواده «
کمک به بیمار در مسیر بیان احساساتش «
ارزیابی بالینی و ارائه مراقبت های پزشکی بیمار «

ارزیابی جامع شرایط روانی، معنوی، مذهبی،  «
اجتماعی و اقتصادی بیمار

فراهم نمودن مراقبت های الزم روحی و معنوی  «
بیمار و خانواده

برقراری ارتباط موثر با بیمار پروانه ای «
برای  « خانواده  یا  بیمار  به  دادن  آگاهی 

تصمیم گیری مشارکتی و مبتنی بر آگاهی
بررسی منظم دوره های کیفیِت ارائه مراقبت و  «

پیامدهای آن
ضرورت ارائه مراقبت های حمایتی_تسکینی از  «

دیدگاه حقوق بشر
ضرورت ارئه مراقبت های حمایتی_تسکینی از  «

دیدگاه جلب رضایت عموم
ضرورت ارائه مراقبت های حمایتی_تسکینی از  «

دیدگاه کاهش هزینه های سالمت

اپیدرمولیزیس بولوسا
تاول های دردناکعالئم

تنگی مری، سرطان سلول های سنگ فرشی، قطع عضوعوارض
زمان تولددوره آغاز
اغلب مادام العمرمدیریت

-dystrophic epiderانواع  ،Epidermolysis bullosa simplex  
 Kindler  ،junctional epidermolysis bullosa  ،molysis bullosa

syndrome
اختالل ژنتیکیعلت

تست ژنتیک، نمونه برداری از پوستتشخیص پزشکی
pemphigus vulgaris, friction blisters, ،Bullous pemphigoid تشخیص افتراقی

insect bites
مراقبت از زخم ها، کنترل درد، کنترل عفونت ها، مکمل غذاییدرمان

٥٠٠،٠٠٠فراوانی
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ارزش ها و اصول اخالقی در طب تسکینی
عدم آسیب رسانی به بیمار «
تالش در جهت منافع بیمار «
احترام به استقالل بیمار «

بدن بیمار 
بدن بیولوژیکی: بدن جسمی یا مادی 

بدن  از  است  شخص  اول  تجربه  زیسته:  بدن 
بیولوژیکی، بدنی که شخص با آن زندگی کرده است.
بیولوژیکی  بدن  بین  هماهنگی  بیماری  زمان  در 
دو  این  تفاوت  و  میریزد  هم  به  زیسته  بدن  و 

محسوس می شود.

ای بی چیست؟
بولسا«  »اپیدرموالیزیس  یا  پروانه ای  بیماری 
نادر  ژنتیکی  اختالالت  از  خانواده ای  بی«  »ای  یا 
است که بر بزرگترین اندام بدن یعنی پوست تأثیر  
می گذارد. بیماری ای بی واگیر ندارد و درمانی نیز 

برای این بیماری یافت نشده است.

راه های تشخیص بیماری ای بی:
آزمایش ژنتیک. ١
نمونه برداری از پوست )پاتولوژی(. ٢
در . ٣ جنین  مخصوص  آزمایش های  و  بررسی 

دوران بارداری

عالئم
پا،  و  دست  انگشتان  بین  چسبندگی  تاول ها،  
شدن  بسته  ناخن ها،  افتادن  یا  ناخن  نداشتن 
پوسیدگی  مری،  در  تاول  وجود  بخاطر  گلو  راه 
دندان ها... و مشکالتی که در همه بیماران شایع 

نیست. اعم از:
کم خونی،  بدن،  ایمنی  سیستم  بودن   ضعیف 
مشکالت دهان و لثه، یبوست، کم آبی، خشکی 
چشم،  مشکالت  حد،  از  بیش  تعریق  پوست، 
عفونت، سوتغذیه، زخم های غیر شفا بخش، باریک 
شدن دهان، مری و مجاری ادرار، سرطان پوست، 

مشکالت جابجایی و....
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Simplex خفیف
ای  بِی ساده رایج ترین نوع ای بی است ، تاول ها در 

الیه بیرونی پوست شکل می گیرند.
Dystrophic  متوسط )اضمحاللی(

باعث ایجاد تاول در الیه داخلی و بیرونی پوست 
می شود. عالئم آن از خفیف تا شدید متغیر است.

Junctional شدید )اتصالی(
این نوع ای بی، در الیه ها و غشاهای زیرین شکل 
تاول  و  می شود  شکننده  بسیار  پوست  می گیرد. 
می زند. این نوع بیماری از دو نوع باال دردناک تر و 

آسیب زننده تر است.
Kindler syndrome سندرم کیندلر

 سندرم کیندلر نادرترین نوع بیماری پروانه ای است، 
که موجب می شود پوست بسیار شکننده بوده و 

به راحتی تاول بزند.

بیماری ای بی و کرونا در یک قاب
عموم  گوش  به  بی  ای  بیماری  امروز  به  تا  شاید 
جامعه آشنا نباشد. این بیماران در جامعه خیلی 
مطرح نشده اند و به مشکالتشان پرداخته نشده 
است. بیماران ای بی به خاطر وضعیت جسمانی 
و ظاهری در مضیقه اند و اکثرا راضی به حضور در 

جامعه نیستند.
ویروس کرونا نیز بر روی یک عده تأثیر عمیق تری 
عادی  حالت  در  ای،که  پروانه  بیماران  مثل  دارد 
هزینه زیادی رو برای مراقبت از زخم هاشون متحمل 

می شوند و نیاز به حمایت بیشتری دارند.
رعایت پروتکل های بهداشتی که از اساسی ترین راه های 
مقابله با بیماری کروناست برای بچه های ای بی دشوارتر 
از  است، زیرا پوست حساس این بیماران در معرض 
الکل و مواد شوینده بسیار آسیب پذیر است و استفاده از 

ماسک نیز پوست نازک بیماران را آزار می دهد.
از همه این ها که بگذریم میرسیم به زمانی که شخصی 
درگیر کرونا شود اولین بحثی که مطرح میشود تاثیر 
آن برسیستم ایمنی بدن است. همانطور که در باال به  
عالیم ای بی اشاره کردیم، یکی از مشخصه های این 

بیماری نیز ضعف سیستم ایمنی است.
در نهایت بحث واکسیناسیون این بیماران مطرح 
را به شدت درگیر  است که این روزها خانواده ها 
بیماری های  جزو  همچنان  بی  ای  است.  کرده 
زمان  در  اولویتی  و  شود  نمی  محسوب  خاص 
واکسیناسیون برای بیماران پروانه ای در نظر گرفته 
نشده که حداقل باری از دوش خانواده پروانه ها 

برداشته شود.
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خانه ای بی:
ملی  تنها مؤسسه رسمی  عنوان  به  بی،  ای  خانه 
حمایتِی مردم نهاد، غیرانتفاعی و داوطلبانه با مجوز 
فعالیت در سطح کشور اقدام به شناسایی بیماران 
پروانه ای و تحت پوشش قرار دادن آنها می نماید و 
در این مسیر کمک های بشر دوستانه مردم شریف 
ایران همواره پشتوانه ما بوده است. فعالیت خانه 
ای بی از سال ۱۳۹۴ آغاز شده و در سال ۱۳۹۶ با 
پوستی  بیماران  از  حمایت  خیریه  نام »موسسه 
خاص«، خانه ای بی به عنوان سازمانی مردم نهاد 

و مستقل ثبت گردیده است.
در  پروانه ای  بیماری  بودن  ناشناخته  به  توجه  با 
سطح کشور، فعالیت خانه ای بی در زمینه اطالع 
رسانی، معرفی بیماری ای بی، تشریح گستردگِی 
برای  صحیح  مراقبت های  آموزش  و  آن  عوارض 
بیماران متمرکز بوده است، به طوری که با جلب 
همکاری رسانه های گروهی و اطالع رسانی توانسته 
تا حدی حساسیت جامعه و مسئولین را نسبت به 
این بیماری افزایش دهد. چهار تا دهم آبان ماه 
هفته جهانی شناخت ای بی می باشد. هدف اصلی 
این هفته شناخت بیماری ای بی و تالش جهت 
معرفی این بیماری به جوامع مختلف است. خانه 
ای بی نیز در کنار دیگر بنیادهای بین المللی متولی 
رسیدگی به بیماران پروانه ای، در این مسیر اقدامات 
خانه  خوشبختانه  است.  داده  انجام  را  بسیاری 
مراقبت های  آموزش  با  است  بی موفق شده  ای 
صحیح از بیماران، کیفیت زندگی و امید به زندگی 
ارتقاء بخشد و با توجه به هزینه های  را در آنان 
باالی این بیماری، با جذب حامیان، نیکوکاران و 
خیرین داخل و خارج از کشور و ارتباط با نهادها و 
سازمان های مسئول، بخشی از هزینه های درمانی 

بیماران را تأمین کند.

خدمات خانه ای بی در حال حاضر به شرح ذیل می 
باشد:

ارسال پانسمان به صورت ماهیانه «
واریز کمک هزینه های درمانی «
آموزش و مشاوره به خانواده های بیماران در  «

زمینه برخورد مناسب با بیمار
اقدامات الزم برای جراحی های مورد نیاز بیماران «
واریز کمک هزینه شیرخشک برای نوزادان بیمار «
واریز کمک هزینه ایتام و سادات «
طریق  « از  بیماران  خواسته  کردن  برآورده 

طرح »درخت آرزوها«

اهداف خانه ای بی
برقراری  « به ای بی و  بیماران مبتال  شناسایی 

و  کنترل  پیشگیری،  منظور  به  موثر  ارتباطی 
کاهش آسیب های جبران ناپذیر.

به  « بخشی  آگاهی  و  رسانی  اطالع  بر  تمرکز 
عموم جامعه.

بیماران  « از  صحیح  مراقبت های  و  آموزش 
در راستای افزایش کیفیت زندگی و امید به 

زندگی.
ایجاد عزم ملی در توجه به مسائل و مشکالت  «

بیماری های ناشناخته
نهاد  « با سازمان های مردم  تعامل  و  همکاری 

و  توانمندی ها  از  بهینه  بهره گیری  منظور  به 
قابلیت های آنان در راستای تجهیز، راه اندازی 
و توسعه مراکز درمانی و آموزشی برای بیماران

ارائه  « و  بیماران  خانواده  هدایت  و  راهنمایی 
خدمات درمانی رایگان به افراد بیمار

جذب  « طریق  از  درمانی  هزینه های  تأمین 
و  نهادها  خیرین،  و  نیکوکاران  کمک های 

سازمان های مسئول

حوزه مرکزی ای بی در استان تهران

شماره تلفن آدرس گروه هدف نوع خدمات مرکز

۴۱۱۴۳-0۲۱
۸۸۶۱۳۹۷۷

 تهران، خیابان مالصدرا،
 خیابان شیرازی جنوبی،

بن بست بهاران، پالک ۳

 بیماران مبتال به ای بی
 )اپیدرموالیزیس

بولسا(

ارائه خدمات درمانی، مالی، مشاوره ای و 
آموزشی. اقدامات الزم برای جراحی بیماران 

کمک در تهیه شیر خشک و پوشک واریز 
کمک هزینه ایتام و سادات و ...

 موسسه خیریه
 حمایت از
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 مصاحبه با دکتر حمیده عادلیان راسی
و لیلی افخمی گلی
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 به نقل از سازمان ملل، جهان با یک بحران جهانی بهداشتی روبرو است، بحرانی که مردم را می کشد، رنج انسانی
 را گسترش و نظم زندگی مردم را مختل می کند که فراتر از یک بحران بهداشتی است. بحران کووید ۱۹ یک بحران

اقتصادی، اجتماعی و انسانی است، ویروس کووید۱۹ و این بیماری همه گیر جوامع را مورد حمله قرار می دهد.
 تیم شورای مرکزی انجمن علمی دانشجویی مددکاری اجتماعی دانشگاه عالمه طباطبایی در راستای ویژه نامه کووید
 نشریه توانا مصاحبه گروهی را با موضوع پیامدهای پاندمی کرونا بر فعایت های مددکاران اجتماعی با دو نفر از
 متخصص ترین مددکاران اجتماعی ایران انجام داده است. این مصاحبه با سرکار خانم دکتر حمید عادلیان استاد مشاور
 انجمن و همچنین مدیر گروه مددکاری اجتماعی دانشگاه عالمه طباطبایی به همراهی سرکار خانم لیلی افخمی گلی مددکار

اجتماعی و مدیراتور کالب  آسیب های اجتماعی انجام شده است.

جوامع اجتماعی  حیات  بر  کرونا  پاندمی  شما  نظر   از 
انسانی به ویژه ایران چه تأثیری گذاشته است؟

  تقریبًا می شود گفت کرونا در ابعاد مختلف زندگی
 تاثیر گذاشته از ابعاد اقتصادی گرفته تا فرهنگی و
 کشورهایی که درگیر با مسائل و مشکالت بیشتری
خودمان، کشور  مانند  کشورهایی  بخصوص   بوده اند، 
پاندمی این  در  را  تاثیرات عدیده و بحرانی تری   ایران 
 تجربه نموده اند. بعبارتی می توان گفت که این بحران
 برای کشورهای در حال توسعه و توسعه نیافته مشکالت
 و چالش های بیشتری را به همراه داشته است. یکی از
 مسائلی که شیوع کرونا به آن دامن زد، موضوع عدالت
 اجتماعی است، هرچند که به هرحال شرایط ایجاد شده
 برای همه کشورهای دنیا در موضوع مواجه با بیماری
 یکسان است و  در این خصوص همه کشورها باید به
اگر می خواهند سالم  این مهم توجه داشته باشند که 
توجه نیز   در جهان  افراد  به سایر  باید  قاعدتا   بمانند 
بازهم اما  بیاندیشند  نیز  آنان  سالمت  به  و   داشته 
 مشاهده می کنیم در همه کشورهای دنیا من جمله در
 کشور خودمان دسترسی برابری برای منابع سالمت در
 شرایط شیوع کرونا در اختیار همه افراد قرار ندارد، یکی
 از مواردی که ما شاهد آن بودیم بحث واکسیناسیون و

  دسترسی به آن است.
 هرچند مسئله در کشور ما ابعاد سیاسی داشت و این
جامعه بر  حاکم  به سیاست های خاص  توجه  با   مهم 

دکتر حمیده عادلیان
 مدیر گروه آموزشی مددکاری اجتماعی

دانشگاه عالمه طباطبائی

 لیلی افخمی گلی
کارآفرین، پژوهشگر و
 مددکار اجتماعی

 مدیریت و برنامه ریزی شد  ولی بطور کلی می توان گفت
 که دسترسی کشورهایی که از نظر اقتصادی و اجتماعی
 توسعه یافته تر بودند در بحث واکسن و برخورداری از
 واکسیناسیون به مراتب نسبت به سایر کشورهای دیگر
 که از نظر اقتصادی-اجتماعی در سطح پایین تری قرار
 داشتند، شرایط مناسب تری را تجربه نمودند. به گونه ای
 که فرآیند دریافت واکسن های دارای اعتبار و در زمان
مساعد در این کشورها واقعا با هم قابل قیاس نبودند.
  به عنوان مثال، هم اکنون ما شاهد این هستیم که

را کشورهای پیشرفته شروع واکسیناسیون   دور سوم 
نتوانسته هم  را  دوم  نوبت  هنوز  ایران  اما   کرده اند، 
 بطور کامل به انجام برساند. مسئله بعدی درگیر شدن
 افراد و خانواده ها به کرونا و فرآیند سخت و پرهزینه
 درمان است. فراوان شاهد آن هستیم که خانواده هایی
 با وضعیت مالی نامناسب امکان دسترسی به خدمات
 و برنامه های درمانی و بهداشتی مناسب را مانند سایر
 خانواده های برخوردار نداشته و در روند درمان با مشکالت
 و دشواری هایی مواجه هستند.بنابراین من فکر می کنم
 که کرونا تاثیرات مختلفی را بر زندگی همه ما در جامعه
 داشته است اما با توجه به رویکرد مددکاری اجتماعی،
موارد از سایر  بیش  کرونا  در  اجتماعی  عدالت   مسئله 
 حائز اهمیت است؛ به عبارتی عدالت اجتماعی زیربنای
 چالش های متعدد و بی شماری را در بحران کرونا تبیین

می کند.
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جوامع اجتماعی  حیات  بر  کرونا  پاندمی  شما  نظر   از 
انسانی به ویژه ایران چه تأثیری گذاشته است؟

 حقیقت این است که همیشه به طور شهودی به این
 موضوع فکر میکردم که اگر یک زمانی در دوره حیات
 من بخواهد این اتفاق رخ دهد و یک  بیماری ایجاد
بیولو|ژیک، سالح های  که  می شد  شنیده  )چون   شود 
 میکروبی و ویروسی درحال ساخت هستند( که به آسانی
 و فقط با تنفس از انسانی به انسان دیگر منتقل شود
 وحشت می کردم، همه ما این گونه سالح ها را به عنوان
 ابزارهای بیولوژیک خطرناکی که می توانند به دست بشر
می گرفتیم درنظر  شوند  ساخته  تخریب خودش   برای 
 ولی یک بیماری با قدرت انتقال سریع از تنفس انسان
از را  آن  که  بود  آن قدر تصورش وحشتناک  انسان   به 
 مخیله خود خارج می کردیم و فاصله اجتماعی در تفکر
 ما نمی گنجید، این فاصله اجتماعی از افراد غریبه طبیعی

بود ولی از اطرافیان و نزدیکان مان خیر.
عزیزان از  شد  باعث  کووید-۱۹  دهشتناک   پاندمی 
تنها نه  مورد  این  و  بگیریم  فاصله  هم   خودمان 
 آسیب های فردی زیادی بهمراه داشته بلکه آسیب های
 اجتماعی بسیار زیادی با گستره زیاد نیز داشته است؛ در
 واقع دیدن بیماری مرگباری که از طریق تنفس منتقل
 می شود که انسان نگران زندگی و هستی اطرافیان خود
 باشد و بداند ارتباط نزدیک با عزیزانش چه بسا برای
 ایشان خطرناک است، پس چندین ماه از آن ها دوری
 می گزیند و از طرفی شاهد مرگ انسان های دیگر بودن،
 واقعا شرایط جنگی و به تعبیر من جنگ جهانی بود و

 طبق شواهدی که از همان ابتدا مشخص شد، دانستیم
 که در واقع خلق این بیماری به دست بشر چگونه بوده
 و کشور سازنده یعنی چین،  بدون شلیک حتی یک
 فشنگ پیروز جنگ جهانی سوم شد و اقتصادش که در
 طی رقابت تنگاتنگ ۱0 ساله با صعود سالی یک پله از
به آمریکا  با  و   بود  به دوم جهان رسیده   دهم جهان 
از آن خود را  تا جایگاه نخست  بود   سختی در تقابل 
 کند، کل دنیا را به هم ریخت و در حالی که کل جهان
جز به  چین  کشور  در  بودند،  کرونا  با  مبارزه   مشغول 
 تعداد محدودی از شهرهایش بقیه قرنطینه نشدند. به
 شانگهای مرکز اقتصادی چین نگاهی بیندازید! چگونه
 بیماری مرزها را در نوردید و تمام جهان را آلوده کرد در
 حالی که از شهر ووهان تا شانگهای نرسید! طبق این
 موارد و شواهد دیگر ساخت انسانی ویروس کرونا بر

 همه ما رخ می نمایاند.
با شالوده حرفه ای مثل که  بگیرید  درنظر  را  این   حاال 
 حرفه مددکاری اجتماعی ایجاد این پاندمی چقدر  مغایر
 است؛ چون ما داعیه ی عدالت اجتماعی داریم و داعیه

دفاع از حقوق بشر و انسان را داریم.
 من به عنوان مددکار اجتماعی که بیش از ۲۷ سال به
 این حرفه آغشته ام و حدود ۲0 سال سابقه کار تخصصی
 در سازمان بهزیستی کشور را دارم و هم اکنون ۵ سال
 است که بیرون از ایران فعالیت دارم و )البته فعالیت های
 مرتبط با حرفه ام بیرون از ایران با خیریه ها و انجمن های
 غیر دولتی( جنبه داوطلبانه دارد و محل درآمد من در
البته به عنوان یک  زمینه بیزینس بین المللی است و 
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 مددکار اجتماعی با ایران به صورت مستمر فعالیت های
 زیادی دارم ولی حول محور درآمد نیست یعنی حتی
 یک سنت به این حرفه چشم داشت درآمد نداشته و

ندارم.
 من می دانم که وقتی پاندمی چنین تاثیرات مخربی بر
 اقتصاد جهان و همه ابعاد زندگی انسان ها در کشورهای
 توسعه یافته داشته، با اقتصاد فشل و شرایط نابسامان
است. کرده  چه  ایران  ما  توسعه  حال  در  مثال   کشور 
کشورها، و  ملت ها  همه  برای  همگانی  ابعاد  این   به 
 مدیریت ناکارآمد و ناپخته مدیریت کردن بحران را هم
 اضافه کنید. تا آنجا که سازمان بهداشت جهانی از ایران
 به عنوان یک تجربه یاد کند که برای بررسی این که اگر
 یک کشور هیچ گونه مقابله ای با یک پاندمی نداشته
 باشد، بیماری چگونه خود به خود )ایمنی گله ای( کنترل
 می شود! با چه تغییراتی در نرخ ابتال ، شیوع و چه میزان

 مرگ و میر!

بر خاص  بطور  تاثیری  چه   19 کووید  ویروس   شیوع 
 گروه های آسیب پذیر جامعه )افرادی که در فقر زندگی
جوانان( و  معلولیت  دارای  افراد  مسن،  افراد   می کنند، 

گذاشته است؟
 همان طور که اشاره نمودم در کشورهایی که مسئله
 عدالت اجتماعی با چالش بیشتری روبرو است و
دارد اجتماعی وجود  بین طبقات  بیشتری   شکاف 
خیلی تاثیرات  مسئله  این  شرایطی  چنین  در   قاعدتا 
 بیشتری را خواهد گذاشت. وضعیت در این نابرابری های
 اجتماعی و بحران بوجود آمده، شرایط را برای گروه های
 آسیب پذیر سخت تر نموده طوری که در ابتدا وضعیت
 اقتصادی آن ها را تحت تاثیر قرار داده و فقر و دسترسی
 کمتر به منابع سالمت را در ابعاد جسمی، روانی و اجتماعی
 برای آن ها خواهد داشت. سیاست های جهانی تحت
 تاثیر  مسئله کرونا،  قرار گرفته اند و در این شکی نیست
 که ابعاد منفی و تاثیرات این بحران خیلی زیاد است اما
  این شرایط باعث یک سری تغییر و تحوالت مثبت نیز
 شده است که قابل توجه و برای بشر و جوامع اهمیت
و اقشار  از  برخی  در  که  بهداشت  رعایت  مثال    دارند. 
 گروه های جامعه نادیده گرفته می شد و در شرایط عادی
 بسیار زمان بر و کند می شد بر آگاهی های بهداشتی و
 رعایت آن با توجه به اهمیت پیشگیری در سالمت تاثیر
 گذاشت، در زمان کرونا توانست پیشرفت چشم گیری

 داشته باشد. در شرایط عادی زمان زیادی می طلبید که
 آموزش هایی به این گروه ها داده شده و بتوان باورها و
 نگرش های آنان و متعاقبا رفتارشان را در عرصه بهداشت
 و سالمت تغییر داد اما کرونا این روند را تسریع نمود.
 عرصه دیگر فضای مجازی هست  که کرونا باعث شد
همه در  مجازی  فضای  تقویت  برای   زیرساخت هایی 
 کشورها از جمله ایران ایجاد شود و هم چنین گروه هایی
از فضای مجازی برابر استفاده  زیادی در   که مقاومت 
 داشتند، در این شرایط ناچار به پذیرفتن این تغییرات و

کاربرد تکنولوژی های نوین در زندگی خود شدند.

 شما به عنوان مددکار اجتماعی در شرایط پاندمی  چه
فعالیت هایی انجام داده اید؟

  فعالیت هایی که من به عنوان مددکار اجتماعی
با و حداقل  در سطح محدود  پاندمی   در شرایط 
 انسان هایی که با آنها در ارتباط بودم انجام بدم، این
 بود که در ابتدای شیوع یعنی ژانویه ۲0۲0 که خودم جز
 اولین مبتالیان بودم در اسپانیا در جشن های خیابانی
 سال نو مبتال شدم چون دوستان چینی و ایتالیایی کنار
 ما بودند و آن زمان همه فکر می کردند مانند ویروس های
درستی به  منطقه  یک  در   ... و  مرس  و  سارس   قبلی 
 محدود شده و دانش بشر اجازه انتشار جهانی نمی دهد!
 آگاهی نداشتیم که در سطح دنیا پخش شده است،
نخست روزهای  آن  در  پیشگیرانه  مراقبت های  لذا   و 
 وجود نداشت، حتا هنوز تست هم وجود نداشت که
 من و خانواده ام به سختی مبتال شدیم. من بعد از بهبود
 نسبی خودم سعی کردم در موردش مطالعه کنم، بعد با
 جستجوی اینترنتی مقاالت و اطالعات )که هنوز بسیار
 محدود بودند ولی االن فوق العاده زیاد هستند( وقتی
 راه های مقابله با ویروس را مطالعه کردم بالفاصله در
را طراحی کردم و در فضای مجازی بروشور آن   قالب 
 بین اطرافیانی که دسترسی مجازی داشتم به سه زبان
 فارسی، انگلیسی و اسپانیایی( نشر دادم و برای همه
غیرفعال و  ساکن  نمی توانستم  واقع  در  کردم.   ارسال 
 باشم که اپیدمیولوژیست ها و پزشکان پروتکل طراحی
 کنند، پروتکل هایی برای خود و خانواده ام با جمع بندی
 دیتای علمی موجود نوشتم. پروتکل خرید، استفاده از
 ماسک، تهیه و مصرف مواد ضدعفونی و ... منتشر کردم.
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بیکاری و  تبعیض  طردشدن،  نابرابری،  کرونا   پاندمی 
 جهانی را در میان مدت و بلند مدت افزایش می دهد،
 بنظر شما خانم دکتر عادلیان نقش سیستم های جامع
تاثیرات این  کاهش  و  مهار  برای  سیاست گذاری ها   و 

چیست؟
 بدیهی است وقتی بحرانی ایجاد می شود، در برابر
مهم استراتژی  عنوان  به  بحران  مدیریت   بحران  
 در مواجه با آن مطرح است. برای مدیریت بحران
 الزم است در ابتدا به حوزه های سیاست گذاری مبتنی
در قرار است  نوعی  به  که  پیامدهایی  از   بر پیشگیری 
 آینده رخ دهند، توجه ویژه داشت. بنابراین پیش بینی
از آن ها  در  مداخله  و  درمان  و  احتمالی   پیامدهای 
 مهم ترین فعالیت هایی است که جوامع و دولت ها باید
 به آن بیاندیشند. این در حالی است که باید توجه ویژه
 به بحث پیشگیری و برنامه ریزی و اقدام برای کاهش و
 کنترل پیامدهای احتمالی بحران داشت. کرونا، به هر
نیز انسان ها شد و مسائل زیادی   شکلی  وارد دنیای 
 ایجاد کرد. متاسفانه، ما نتوانستیم آن را درست مدیریت
 کنیم، به خصوص در ایران؛ االن الزم است حداقل به
 پیشگیری در مورد پیامدهایش توجه داشته وبه آنها
 بپردازیم. حداقل الزم است در بحث سیاست گذاری و
 اجرا تمرکز را بر موضوع  پساکرونا قرار دهیم. نکته حائز
 اهمیت این است که آسیب های ناشی از این بحران
بخشی قاعدتا  که  دارد  تاثیراتی  مختلف  گروه های   بر 
 از آن جبران ناپذیر است، اما می توان با برنامه ریزی و
 مدیریت آن اثرات ناشی از آن را کاهش داده و در مورد
 بخش هایی نیز می توان با تمرکز بر رویکرد پیشگیری
این خصوص در  نمود.  جلوگیری  پیامدها  آن  بروز   از 
 می توان به آسیب های سالمت روان در بین کودکان،
 نوجوانان و جوانان اشاره داشت. یا شرایطی که برای
 خانواده و اعضای آن در مواجه با فوت یکی از بستگان
 در اثر کرونا پیش می آید بطوری که آسیب های روحی و
 روانی بسیاری را تا مدت های طوالنی با خود به همراه
 خواهند داشت. مشکالت اقتصادی ناشی از کرونا و از
 دست دادن شغل بسیاری از افراد و پیامد آن مشکالت
 اقتصادی و روانی بسیار ناشی از آن هم از موارد بسیار

متداول می باشد.
   اگر برای این موارد برنامه ریزی صورت نگیرد و رویکردهای
 پیشگیرانه مورد استفاده قرار نگیرند، قطعا پیامدهای آن
 را در آینده خواهیم  داشت. در آن شرایط آن قدر این
 معضالت و آسیب ها تاثیرات عمیق گذاشته اند  که دیگر

 درمان های سرپایی جوابگو نخواهند بود و در پی آن
 هزینه های اقتصادی و روانی زیادی را دولت ها و هم

افراد خواهند پرداخت.
 در مواجه با این چنین بحران هایی، اگر کشوری رویکرد
 بین المللی و جهانی داشته باشد، وضعیت متفاوتی را
 تجربه می کند تا زمانی که به دلیل سیاست های حاکم،
 شرایط متفاوتی را با دیگر کشورهای جهان دارا باشد.
 مانند ایران که همین رویکرد متفاوت برای کشور شرایطی
 را ایجاد می کند که در عرصه عمل و بطور خاص اقداماتی
 که می تواند انجام شوند، بسیار متفاوت از دیگر کشورها
 است. مثال می توان به فرآیند واکسیناسیون در کشور
 اشاره داشت که این رویکردهای سیاسی باعث شد تا
 ایران وضعیتی را تجربه کند که برای مردم کامال ناعادالنه
 بود. هر چند که این وضعیت، بیشتر به رویکرد سیاسی
نابرابری بحث  صرفا  تا  می گشت  بر  کشور  بر   حاکم 
 اجتماعی که در دنیا حاکم است ولی به هرحال شرایطی
 را ایجاد می کند که افراد در قیاس با سایر افراد دیگر
 در دنیا خود را می بینند و این می تواند بسیار بر بحث
نابرابری و شکاف در عدالت اجتماعی تاثیرگذار باشد.
است بقیه کشورها متفاوت  با  ایران   در کل وضعیت 
  و بنابراین در عرصه عمل، برنامه ریزی و اجرا وضعیت
 ایران و بطور خاص مددکاران اجتماعی نیز تفاوت های

 چشمگیری خواهد داشت.

 چه ظرفیت هایی در رشته مددکاری اجتماعی وجود دارد
 که در ارائه به مراجع تحت شرایط، آن را از سایر رشته های

یاورانه منفک می کند؟
عضوی که  خانواده هایی  مورد  در  که   می دانیم 
از این، فعالیت ها مدام  از آن ها مبتال شده، قبل 
ُبعد به  راجع  حاال  ولی  بود  پیشگیری  مورد   در 
 دیگری از زندگی با ویروس یعنی یک عضو خانواده که
 جداسازی اش انجام می شود، قرار است به عالم درون
 برود و سه هفته کسی را نبیند و هیچ ارتباطی نداشته

باشد و شاید هم بیشتر از سه هفته.
افراد صورت این  از   می دانید الزم است حمایت هایی 
تامین در حد  فقط  پوشش ها  و  این حمایت  و   گیرد 
 غذا نیست بلکه حمایت عاطفی، خانوادگی، فرهنگی و
 اجتماعی نیز شامل آن می شود که این افراد و خانواده ها
 سریع تر از شرایط بحران خارج شوند، چون بحران در
 دل سلول اولیه یک جامعه یعنی خانواده بوده و این
 واحدهای مبتال به کرونا وقتی یک عضو خانواده مبتال
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مبتال خانواده  آن  کل  که  بود  این  بر  فرض   می شد، 
 هستند و انگار سلول اولیه یک جامعه از منظر و نگاه
ما و  است  آلوده  است،  خانواده  که   جامعه شناسی 
 مددکاران اجتماعی  با تعداد بسیار زیادی سلول مواجه
 هستیم که یکایک آلوده هستند، نه فقط آلوده به یک
 ویروس بلکه در سطح ارتباطات خانوادگی یعنی حتی
و نداشت  وجود  خانوادگی  ارتباط  افراد   نزدیکترین 
 آسیب هایی که بر روح و روان انسان ها از زمان قرنطینه
 بر جای ماند. اینها با هیچ درمانی قابل رفع به طور کامل
 نیست و تاثیر آسیب زای خود را داشته، همان طور که ما
 در سطح جسمانی هم واقعا شاید درمان کامل و قطعی
 نداشتیه باشیم و درواقع شاید فقط درمان نسبی وجود
 خارجی دارد و همین مورد برای بیماری ها و آسیب های
 روانی و اجتماعی نیز وجود دارد. این آسیب ها به گونه ای
 نیستند که به راحتی بتوان از دل خانواده هایی که درگیر
 بودند بیرون آمده و پاک شوند.تنها کاری که می توانیم
 انجام دهیم این است که از این تجربه بشری،بشر از
 این مورد استفاده کند چون هیچ تضمینی وجود ندارد
روبه رو دیگر  پاندمی  یک  با  مجدد  دیگر  چندسال   که 
 نشویم و نهایتا این که ارتباطات انسانی که همیشه محل
 تبادل انرژی بوده، حال همان مورد محل خطری شود،
 واقعا وحشتناک تر از این پدیده ای در طول تاریخ وجود
 نداشته و این یکی از وحشتناک ترین تراژدی هایی است

که جامعه بشری تا به حال با آن روبه رو شده است.

کرونا ویروس  گیری  همه  طول  در  اجتماعی   مددکاران 
 با نیازهای پیچیده تر مراجعین مواجه هستند و نقش
ویروس کرونا  پاندمی  در  اجتماعی  مددکاران   سخت 
 سخت تر شده است، از نظر شما مددکاران اجتماعی به
 چه نوع آموزشی نیاز دارند؟ و وضعیت آموزش مددکاران
 اجتماعی در ایران طی بحران پاندمی را چگونه ارزیابی

می کنید؟
 نکته ای که االن وجود دارد این هست که وقتی
 به عنوان یک مددکار اجتماعی در یک جامعه ای
 فعالیت می کنید که منابع خیلی زیادی در اختیارت
رفع برای  کنی  استفاده  منابع  ازآن  اینکه  برای   نیست 
کامال مراتب  به  وضعیت  بنابراین  مراجعین   نیازهای 
 متفاوت است و درواقع نکته این است که مددکاران
 اجتماعی هم شرایط نابرابری را در عرصه عمل تجربه
 می کنند و این وضعیت بسیار متفاوت است با زمانی
 که در حیطه کاری منابع بسیار زیادی وجود دارند که

 می توانی براحتی از منابع در دسترس استفاده کنی و
 در اختیار مراجع خود  قرار دهی تا آنها بتوانند مسائل،
 مشکالت و نیازهای خود را رفع کنند. خود این شرایط
نابرابر در عرصه کارهای حرفه ای است،   نیز  تجربه ای 
 که مددکاران اجتماعی در حیطه های کاری خود تجربه
رویکرد یک  با  می کنم  فکر  من  کلی  طور  به   می کنند. 
 سنتی در عرصه مددکاری اجتماعی نمی توانیم مراجعین
 یا گروه های مختلفی که آسیب دیده هستند را حمایت
 کرده و مشکالت اجتماعی را حل کنیم. تمرکز بر صرفا
گرفتن نظر  در  بدون  خانوادگی  و  فردی   حمایت های 
 رویکردهای مبتنی بر تغییرات ساختاری در سطح جامعه
به می تواند  فقط  بلکه  کرد،  نخواهد  را حل   مشکالت 
مواجه، این  نماید.  عمل  اطمینان  سوپاپ  یک   عنوان 
 مانند مسکن عمل می کند، مشکل را موقتا کاهش داده
 اما کامال حل نمی کند بلکه در جایی دیگر و به شکلی

متفاوت مجددا ظهور می یابد.
نمی شوند، توانمند  رویکرد  این  با  گروه ها  و  افراد    

 مدیریت حل مسئله پیدا نمی کنند و نمی توانند بر محیط
ایجاد تغییراتی  آن  در  و  داشته  کنترل   اجتماعی خود 
 کنند. بدین ترتیب، اگر قرار هست کاری صورت گیرد
 و مددکاری اجتماعی، عملی حرفه ای انجام دهد باید
 به زیرساخت ها بپردازد. در واقع باید به زیرساخت های
 اجتماعی، سیاسی و فرهنگی پرداخت، بنابراین عرصه
 کار مددکار اجتماعی در اینجا با رویکرد جامعه ای خواهد
 بود. یکی از مهم ترین مواردی که می توان انجام داد، این
 است که بتواند صدای گروه هایی که آسیب دیده اند،
در جامعه افراد مسئول  دیگران، خصوصا  به گوش   را 
 برساند و برای موازنه قدرت در جامعه به نفع گروه های
 محروم و در حاشیه اقدام نماید. هر چند که گروه های
اگر هم یا  دارند  دادن  گوش  به  تمایلی  کمتر   مسئول 
 بشنوند تمایلی به تغییر ندارند. البته این خود سختی
 کار در مددکاری جامعه ای است. بنابراین آموزش هایی
 که مددکاران اجتماعی می توانند داشته باشند مبتنی بر
بر تمرکز  با  بود   روش های مددکاری جامعه ای خواهد 
 الگوهای توسعه محلی و اقدام اجتماعی. از این طریق
 می توان به  گروه های آسیب دیده کمک کرد تا بتوانند
 تشکل هایی را ایجاد کنند و براساس آن بتوانند صدای
 خود را به گوش کسانی که باید بشنوند، برسانند. هر
دشواری هایی با  همراه  سطوح  این  در  فعالیت   چند 
کمتری دموکراسی  از  که  جوامعی  در  خصوصا   است، 
 برخوردار هستند. در معرض برچسب های سیاسی قرار
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کارهای پیامدهای  از  می تواند  منافع  تهدید  و   گرفتن 
 ساختاری در هر جامعه ای باشد. ایران نیز از این قاعده
 مستثنی نخواهد بود. محیطی که مددکار اجتماعی در
 آن فعالیت می کند، باید مورد توجه خاص و ویژه باشد
 که چقدر بستر برای چنین فعالیت هایی مهیا است و
 نکته مهم این است که حداقل در بستر آگاهی بخشی
عرصه ی در  ما  اجتماعی  مددکاران  آگاهی سازی   و 
 فعالیت های مددکاری جامعه ای می توانند ورود پیدا کنند
 و به آن گروه های آسیب دیده و آسیب پذیر کمک کنند که
 در اصل بتوانند راه و مسیر الزم برای این که صدای خود را
 به گوش آنهایی که باید بشنوند برسانند. در مجموع باید
 به اصالح و تغییر زیرساخت های اساسی و بنیادی جامعه
 توجه خاص و ویژه داشته باشیم، نه صرفا حمایت های
 خاص، رویکرد حمایتی، در مواقع بحران و فقط به عنوان

 حمایت های جانبی می تواند موثر افتد.

 بعنوان مددکاران اجتماعی و مدرس این رشته در دانشگاه
 عالمه طباطبایی در حیطه آموزش در پاندمی کرونا چه

فعالیت هایی انجام داده اید؟
  باتوجه به این که تمرکز کاری من و به طور خاص

 گروه مددکاری اجتماعی در دانشگاه عالمه طباطبایی
 روی بحث آموزش و پژوهش است، بنابراین ما سعی
 کردیم که بخشی از موضوعات پژوهش را در عرصه های
این سمت سوق به  رساله ها  و همین طور  نامه    پایان 
آکادمیک در عرصه  به هرحال  این که  دلیل  به   دهیم. 
را پژوهشی  داده های  برخی  که  هستیم  این   نیازمند 
 متمرکز بر جامعه ایران داشته باشیم، البته به هرحال
 االن  تعداد محدودی از این پروژه ها به نتیجه رسیدند
 و تعدادی نیز دردست اقدام هستند. همچنین در شروع
 پاندمی کرونا به همراه خانم مرضیه محمدی )دانشجوی
اجتماعی دانشگاه عالمه طباطبایی(  دکتری مددکاری 
 پروپوزالی را برای وزارت بهداشت تهیه کردیم که در آن
اجتماعی و  روانی  مداخالت  پیاده سازی  و  طراحی   بر 
خود خانواده  اعضای  کرونا  در  که  خانواده هایی   برای 
 را از دست داده بودند، تاکید شده بود، ولی متاسفانه
 نگاهی که در سیستم های اجرایی و به طور خاص در
رویکرد بر  متمرکز  صرفا  است  حاکم  بهداشت   وزارت 
 پزشکی است و سالمت اجتماعی خیلی مورد استقبال

قرار نگرفت و طرح به نوعی ارجاع شد به منابع دیگر.
 با توجه به این که کرونا تاثیراتی را روی فضای آموزشی
 و زندگی دانشجویان و موقعیت هایی که دانشجویان

 در عرصه خانواده و آموزش تجربه می کنند، می گذارد،
 چالش ها و مشکالتی وجود داشت مبنی بر این که در
 برخی موارد زیرساخت ها مهیا نبودند و در برخی دیگر
 مشکالت اقتصادی حادی وجود داشت، در این موارد
دانشگاه، اجتماعی  مددکاری  گروه  که  کردیم   سعی 
 صدای این افراد را به گوش مسئولین و دست اندرکاران
 دانشگاه برساند و بتواند برای دستیابی به  حمایت های

 موثر مدافعه گری و پیگیری های الزم را داشته باشد.
 ارتباط با سازمان هایی که در عرصه گروه های آسیب پذیر
 فعالیت دارند، از جمله سازمان بهزیستی و کمیته امداد
 از دیگر برنامه های گروه بود و با توجه به این که این
 گروه های آسیب پذیر در بحران کرونا مسائل  و مشکالت
 بیشتری را شاید نسبت به گروه های دیگر تجربه می کنند،
 سعی کردیم مشاوره هایی را برای این سازمان ها داشته
 باشیم و اصال آنها را تشویق کنیم که همکاری هایی را
 با دانشگاه داشته باشند، مبنی براین که اقداماتی که در
 دوران کرونا ارائه شده است، مورد ارزیابی قرار گرفته تا
 بعد بتوانیم از برخی راهکارها و استراتژی های بهتری
 برای موقعیت هایی که ممکن است در آینده با آن ها
متاسفانه تالش هایی اما  باشیم  داشته   روبه رو شویم، 
برگزاری حد  در  بیشتر  گرفت  صورت  ما  سوی  از   که 
ارزیابی عرصه  به  ورود  و  افتاد  اتفاق   نشست هایی 
 برنامه ها و مداخالت مددکاری اجتماعی در دوران کرونا

چندان مورد موافقت سازمان ها قرار نگرفتند.
گروه های و  کرونا  عرصه  در  را  نشست  چند   تاکنون 
 آسیب پذیر برگزار نمودیم که موقعیتی بود برای این که
اجتماعی خدمات  ارائه دهنده  سازمان های  و   ارگان ها 
 برنامه ها و کارهایی را که انجام داده بودند، عرضه کرده

 و مورد تحلیل قرار بگیرند.
دادن نشان  برای  خوبی  فرصت  مذکور  نشست های    

 چالش هایی بود که  این سازمان ها و ارگان ها با آن مواجه
 بودند. مثال ارائه ی خدمات کمیته امداد در نشستی که
 مدیران آن حضور داشتند، بسیار کلی و مبهم بیان شد،
 گویی کارهای اصولی و بنیادینی در عرصه برنامه های
 حمایتی در این خصوص اتفاق نیفتاده است. بخش
 مهمی از کارها، برنامه های نمایشی بود که توسط این

نهادها ارائه می شد.
 برنامه های مبتنی بر همکاری دانشگاه و سازمان های
 اجرایی از آنجایی که می تواند پل ارتباطی نظریه و عمل

 باشد بسیار حائز اهمیت است.
نبودن نتیجه بخش  که  عدیده ای  مشکالت  از  یکی    
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و مسائل  و حل  رفاه  عرصه  در  برنامه های  و   خدمات 
 مشکالت اجتماعی را شامل می گردد، این هست که
به طور خاص و  ما  در جامعه  اجرایی  در عرصه   آنچه 
اجتماعی صورت ارائه دهنده خدمات   در سازمان های 
 می گیرد، پایه های چندان علمی ندارد و از طرف دیگر
 چون ارتباطی مستمر و سازمان یافته بین بخش اجرایی
پژوهش عرصه  بنابراین  ندارد،  وجود  دانشگاهی   و 
اجرایی حوزه های  سمت  به  خیلی  هم  آموزش ها   و 
 و کاربردی سوق پیدا نمی کنند که در واقع ارتقاء بهتر
 و کیفی تر فعالیت ها را در عرصه اجرا داشته باشیم و
 این نکته بسیار مهمی است که باید به آن توجه کرد.
 احساس نیازی که بخشی از آن را خانم افخمی بیان

کردند.
شرایط در  متخصص  اجتماعی  مددکار  عنوان  به   شما 
 پاندمی کرونا در حیطه آموزش چه فعالیت هایی انجام

دادید؟
 در خصوص  بحث در مورد  آسیب های اجتماعی
مطرح اجتماعی  آسیب های  چندعلیتی   بحث 
 است. در بحث درمان و پیشگیری باید معطوف
 به چندعلتی باشد مثال حیطه پیشگیری، باید پیشگیری
از چند علت به طور  را معطوف به چند علت باشد و 
 همزمان پیشگیری کنیم و برایند حاصل از این ها یعنی
در پیشگیرانه  اقدامان  برایند  از  حاصل  که   پیشگیری 
بتوانیم به هدف از این عوامل است،   جهت هر کدام 

مورد نظر برسیم.
واکسیناسیون ایده  روی  بنده  است  سال   ۱۵  حدود 

 اجتماعی کار می کنم و چندین پژوهش هم انجام داده ام
 که در نشریات و همایش های داخلی چاپ شد و به
 عنوان پژوهشگر برتر مددکاران اجتماعی و مقاله برگزیده

در یکی از همایش ها انتخاب شد.
 حقیقت این است هنوز طرح پختگی الزم را ندارد که
 بتوانیم به صورت رسمی منتشر کنیم البته با استفاده از
 برنامه مجازی کالب هاوس به انتشار این طرح نزدیک تر

شده ایم.
 برنامه کالب هاوس بعنوان پلتفرمی  مطرح و در پاندمی
 کرونا منتشر شد در حالی که افراد مجبور به فاصله گیری
 اجتماعی بودند، افراد را بهم مرتبط و متصل کرد و حتی
 پژوهش هایی انجام شده در باره ی این برنامه و تاثیرات
 آن نتایج به کاهش نرخ خودکشی را در برخی از کشور ها

 اشاره می کرد.
 پلتفرم  کالب هاوس این امکان را فراهم کرد تا ما اتاق های
و نظران  صاحب  که  باشیم  داشته  همزمان   گفتگوی 
از تمام دنیا همزمان متصل زبان   متخصصان به یک 

  شوند.
رئیس حضور  با  رسمی  میزگزدهای  راه اندازی   ایده 
 کانون آسیب شناسی اجتماعی ایران )اقای دکتر کوروش
دکتر )خانم  کشور  خانواده  انجمن  رئیس  و   محمدی( 
 هادی( و سرکار خانم دکتر حمیده عادلیان در راستای

 طرح واکسیناسیون اجتماعی، استارت زده شد.
 در هر میزگردی در مورد هر آسیب اجتماعی و هر بعدی

 از هر آسیب اجتماعی حداقل دو میزگزد برگزار
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سه به  را  تجاوز  اجتماعی  آسیب  مثال  طور  به   کنیم. 
 موضوع تقسیم کردیم )زنان -کودکان و مردان( که هر
از این موضوعات در دو بخش بررسی می شود.  کدام 
 اولی بحث سبب شناسی و اتیولوژی آسیب را یک تیم
 چند تخصصی به بحث و گفتگو گذاشته می شود و از
 منظر  تمام رشته های یاورانه دانشگاهی مرتبط بررسی
 می شود و در میزگزد دوم به ارائه راهکارهای پیشگیرانه

پرداخته می شود.
 جمع بندی این داده برای ما مددکاران اجتماعی بسیار
 ارزشمند است چون تمرکز فعالیت بنده هم روی حرفه
 مددکاری اجتماعی است تا بتوانیم از منظر و رویکرد نگاه
 حرفه و رشته خود به این آسیب های اجتماعی  نگاه
 کنیم و ارائه ی راهکارهای پیشگیرانه را به سمت حرف
۱۵ آرزوی  این  البته  ببریم.  پیش  اجتماعی    مددکاری 
 ساله بنده روی کار کردن در مورد طرح واکسیناسیون
از کدام  هر  دست  جهت  همین  به  است.   اجتماعی 
 مددکاران اجتماعی عزیزی که واقعا به واکسیناسیون
 اجتماعی معتقد هستند و می دانند که می توانند در این
 زمینه کار کنند، می فشاریم و امیدواریم که بتوانیم این
 طرح را بنده و خانم دکتر حمیده عادلیان عزیز با کمک
 انجمن علمی دانشجویی مددکاری اجتماعی دانشگاه

 عالمه طباطبایی پیش ببریم.
برنامه کالب از طریق   در حال حاضر ۵ میزگزد رسمی 
کالب لینک  خوانندگان  که  است  شده  برگزار   هاوس 
صفحه انتهای  در  میتوانند  را  اجتماعی  های   اسیب 
 مشاهده کنند و در این میزگزد ها حضور فعال داشته

باشند.
 

 پیش آگهی شما نسبت به طرح واکسیناسون اجتماعی
برنامه در  اجتماعی  آسیب های  میزگردهای  برگزاری   با 

کالب هاوس چیست؟
برابر در  را  فرزندمان  مثال  است  قرار  ما  که   وقتی 
 ویروس فلج اطفال واکسینه کنیم چون در بحث
 سالمت جسمی عامل بیماری زا معموال یکی است
 و واکسینه بسیار ساده است ولی در بحث اجتماعی
 کال تک علتی نداریم و آسیب های اجتماعی چندبعدی
 هستند و دالیل زیادی دارند و باز همان علت ها هم به
 صورت یک طرفه و خطی نیستند و زنجیروار به یکدیگر

 مرتبط می شوند و هم افزایی دارند، در واقع با شبکه ای
 از علت ها روبه رو هستیم به یک سازه ی چندبعدی  که
 حتی بعد از شناخت آن ها به راحتی واکسیناسیون را
 نخواهیم داشت، چون واکسینه کردن خود و فرزندانمان
 نسبت به این علت ها به همین راحتی نیست، واکسینه
 کردن باز هم ساختارهای قدرت را می طلبد که آن ها در
 دست مددکاران اجتماعی نیستند، در واقع من می دانم
 که نهایتا این کار با تمام زحمت هایی که طی ۱۵ سال اخیر
 داشته ام در زمان حیات من به واکسیناسیون اجتماعی
ولی نمی انجامید  است،  من  آرزوی  و  من  ایده ی   که 
 نمی توانم سکوت کنم، در واقع من مددکاران اجتماعی
 را دعوت می کنم به این که ناامید نشوید و تالش کنید
 حتی اگر یک صدا باشد و حتی اگر صدای شما بلند
 نباشد برای خود تریبون ایجاد کنید و میکروفون ها را از
 دست متخصصان سایر رشته ها و حرف یاورانه بگیرید
 که به قدر وسع، سال ها حرف زده اند و گاه حرف نویی
 ندارند. برای اهداف حرفه مان برای اهداف یاورانه مان  از
 پای ننشینید و مدام در تالش باشید. به امید موفقیت

همه ی مددکارا ن اجتماعی

 بحران ویروس کرونا چه درس آموزی برای نظام آموزش
و حرفه مددکاری اجتماعی داشته است؟

 به نظر من مهم ترین مسئله ای که هست بحث
مددکاران ما  همه ی  قاعدتا  است.  تغیر  به   نیاز 
 اجتماعی و همه ی ایرانی ها متوجه این هستیم
بنیادی و به تغییر  نیاز  داریم،  تغیر  این  به  نیاز  ما   که 
 اساسی در عرصه های مختلف و همین طور که اشاره
 شد تغییری سهل و آسان نخواهد بود و برای دستیابی
 به این مورد ما نیاز به این داریم که از برخی منافع و
 موقعیت ها بگذریم، تا این که بتوانیم به آن تغییر دست
 یابیم و البته بر این مورد آگاهیم، افراد فعال در عرصه
 سیاست گذاری و همین طور در سیستم های اجرایی بر
اما است.  دشوار  بسیار  کار  این  که  آگاهند  مورد   این 
 مسئله مهم امید به تغیر است که در همه ما وجود دارد،

حال در یکی بیشتر و در دیگری کمتر.
 باید به این بیاندیشیم که چگونه امید به تغییر را در عرصه

@swassoc_allameh
 آی دی کالب هوس انجمن مدددکاری
دانشگاه عالمه طباطبائی
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 واقعیت متبلور کرده و به ظهور برسانیم، به نظرم همین
 امید است که باعث می شود با وجود این که می دانیم
 سخت است و شاید خیلی زمان خواهد برد و یا این که
  خیلی هم نتواند مشکالت اساسی را حل کند ولی باز در
 تالش هستیم و سعی می کنیم که آسیب های اجتماعی
می شوند،را دیده  جامعه  در  مختلف  به شکل های   که 
 مورد بررسی قرار داده و با آن ها مواجه علمی و تخصصی
 داشته باشیم. یکی از بسترها و فرصت ها برای این مهم
مختلف زوایای  از  اجتماعی  آسیب های  به   پرداختن 
 است و تمرکز بر سبب شناسی و ارائه راهکارهای اصولی
 و مبتنی بر واقعیت. راه اندازی کالب هاوس آسیب های
به ما  گرفته است.  این اساس شکل  بر   اجتماعی هم 
 دنبال بررسی انواع آسیب های شایع و تولید محتواهای
 تخصصی هستیم تا برای متخصصین، سیاست گذاران
 و مداخله کنندگان بتواند مفید و سازنده باشد. هدف
 چاپ و انتشار تمام میزگردها و نشست هایی است که
 در برنامه سالیانه ما است. شاید نتایجی که در به دست
جامعه مختلف  سطوح  در  را  نیازهایی  بتواند   می آید 
 پاسخگو باشد، حتی اگر در حال حاضر نتواند کارایی
 مناسبی داشته باشد ولی در آینده برای افراد و گروه های
نتایج از  یکی  تاکنون  باشد.  تاثیرگذار  می تواند   دیگر 
واکسیناسیون بحث  در  آموزش  ضرورت   نشست ها، 
 اجتماعی است که بسیار مهم و نیازمند برنامه ریزی های

کامال اساسی و ساختاری است.
 ارتباط کرونا و کالب هوس آسیب های اجتماعی را در
به کرونا،  پاندمیک  دوران  در  جامعه  بر  حاکم   شرایط 
 شرایط بحرانی و خاص حاکم بر جامعه باید ربط داد.
اجتماعی و  روانی  ـ  زمینه ساز مشکالت جسمی   کرونا 
 است که خود باعث باال رفتن آسیب های اجتماعی در
 بین گروه های متعدد در جامعه است. مثال خشونت و
 به طور خاص خشونت خانگی کودکان یا سایر افراد،
در کالب هاوس مطرح که  برخی موضوعات   بنابراین 
ارتباط در  کرونا  با  مستقیم  صورت  به  شد،   خواهند 
بر  هستند. سعی می شود به آن ها توجه کرده، عالوه 
و برنامه ریزی  عرصه  در  آگاهی بخشی،  و   آگاه سازی 
 سیاست گذاری هم  برای کسانی که تمایل داشته باشند
 تا از این نظرات و ایده ها استفاده کنند، فرصت هایی را

 ایجاد نماییم.

 این بیماری همه گیر سیستم های آموزشی در سراسر جهان
 را تحت تاثیر قرار داده است، تعطیلی گسترده مدارس
 و دانشگاه ها که در 165 کشور در دنیا این تعطیلی اجرا
 شده است، این اقدام چه تاثیری در نظام های آموزشی
 در کشورهای مختلف داشته است و از چه سازوکارهایی
برای تبدیل شدن این چالش به فرصت اقدام کرده اند؟

 مهم ترین موضوع و چالش در ابتدای امر خصوصا،
اساتید و  دانشجویان  است:  بوده  افراد   سالمت 
آموزشی سیستم  کاری،  هر  از  قبل  بنابراین   ...  و 
و شرایط  درک  تا  و  اندیشید  دانشجویان   به سالمت 
و شد  تعطیل  آموزشی  فعالیت های  الزم   برنامه ریزی 
 پس از مدتی جایگزین آموزش های حضوری، آموزش
توسعه یافته کشورهای  دانشگاه های  گردید.   مجازی 
نظر از  مجازی  فضای  زیرساخت های  وجود  دلیل   به 
 امکانات و تجهیزات و دانش و تجربه نیروهای انسانی
در نیز  کشورها  سایر  داشتند.  را   وضعیت مساعدتری 
 این وضعیت باید تالش نموده و توسعه پیدا می کردند.
 شروع تغییرات و تجربه کردن ها در بسترهای تکنولوژی
 آموزشی و آموزش مجازی در بین دانشجویان و اساتید
 رقم خورد. راه اندازی کنفرانس ها و نشست های مجازی
 فرصت ارزشمندی بود برای کشورهایی از جمله ایران که
 تعامل و بسترسازی در ارتباط با همکاری های بین المللی،
 به دلیل تحریم ها و شرایط دشوار دیگر به سختی اتفاق
 می افتاد. اساتید و دانشجویان ایرانی به راحتی و بدون
و دوره ها  در  می توانستند  هنگفت  هزینه های   صرف 
کارگاه های بین المللی شرکت نموده و بهره الزم را ببرند.
 اساتید و پژوهشگران بسیاری که در کاربرد IT مقاومت
 داشتند، چاره ای جزء پذیرش  آن نداشته و خود را ارتقاء
برای ایده هایی  فکر  به  آموزشی  سیستم های   دادند. 
 راه اندازی آموزش تلفیقی و یا مجازی برای رشته هایی
 نمودند و این شد که دنیای آموزش به سمت تکنولوژی

تو فن آوری سریع تر از قبل حرکت کرد.
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یکی بود؛ یکی نبود؛ کرونا...!س

 زهرا علی پور
zahraalipour07@yahoo.com
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او  کاسه ی سوپی گذاشت.  در  پا  ویروسی  اژدها،  در سرزمین   ۲0۱۹ آخرای سال  نبود؛  کرونا  بود  یکی 
سرویس کاری ماهر در حوضه حلق و ریه بود و خواست تا به همه ی جهان سرویس ارائه دهد!

ویروس سر توی سوپ قصه ی ما،  کووید یک نشده به ۱۹ رسید و تصمیم گرفت از مرکز ووهان به مرکز 
سوهان برود. بالی چینی مثل گل توی تور دقیقه ۹۳ وارد خونه ها شد.

میزبانان خبر ورود این ویروس منحوس رو قبل از صیانت اینترنت از دنیای مجازی شنیده بودند. با 
ماسک و دستکش تا می تونستن تو چشمش دود اسپند چپاندند و با وایتکس دم کشیده و نوشیدنی 

الکلی مجاز پذیرای مهمان ناحبیب خود شدند.
آنها هم خانگی با ویروسک ناجنس را به مدت ۱۴ روز تحمل کرده و جای خوابش را )گالب به روتون 

روم به دیوار مهربانی( دم در دست به آب پهن کردند.
اهالی خانه همچون نوکر بی مزد و مواجب در حال خدمت رسانی بودند. توطئه، عزل و برکناری اش را 
هم در سر داشتند. در اولین حرکت بعد از چک کردن حساب یارانه، تهیه ی مقداری بوی میوه، طعم 
الکل و رنگ گوشت بود تا شرمنده سیستم ایمنی برای رودرویی با کرونا نباشند و هرچه زودتر این کنگر 

نخورده ی لنگر انداخته را ناراضی کرده تا جمع کند و برود!
قدم بعدی، تهیه انواع سوپ و خوراکی با طعم های عنبر نسا، روغن بنفشه، زنجبیل، تخم از نوع چهار 

تایی، ویتامین سی، شربت از نوع هالکت با عصاره ی آبلیمو بود.
از طرفی، با وجود رگ اوردنگی بخصوصی که ویروسک داشت، وزارت "خودت روغن بمال خوب میشه"  
با تمام قوا با تصمیمات یک به اضافه چهار نقشه سربه نیست کردنش را می کشید و در قدم اول، انکار 

وجود ویروس را امتحان کرده و در نهایت با عدم نتیجه گیری، به تولید واکسن روی آورد.
انواع واکسن با اسانس آب مقطر و همچنین آموزش سرم سازی خونگی از نوع نمکی و قندی و تهیه 

ماسک پارچه ای از نوع بگم بگم از بی بدیل ترین دست آوردها به شمار میرفت.
و این حالی بود که جهان در کنترل و مهار کووید در کشور ما انگشت به دماغ باقی مانده بود و سازمان 
بهداشت جهانی رسما درخواست عاجزانه برای آموزش پرسنل خود داشت و کم مانده بود مردم آمریکا 

با نارضایتی بار و بندیل جمع کرده به ایران پناه آورند.
ستاد ملی مبارزه با کرونا وقتی فرهنگ باالی مردم و درخانه ماندن و عدم مسافرت را مشاهده کرد، در 
کنفرانس خبری اعالم نمود:" بعد از محو شدن کرونا از جهان روزهای زیادی را بین در بین التعطیلین 
مد نظر قرار می دهد وحتی کوپن سفر به سواحل نیلگون شمال به عنوان پیشکشی در نظر می گیرد و در 
پایان مصاحبه خود اعالم کرد: هرکسی به هر دلیلی به مسافرت نرفت، خودشون میان دستشو می گیرن 

می برن پارک وسینما.
اینگونه بود که با محدودیت هایی که از ساعت ده شب تا ۳ صبح اعمال می شد، ویروس به شک افتاده 

بود نکنه توطئه ای در کار باشه؛ اما کار از کار گذشته بود.
چون با کشف ۱۶ واکسن در یک لحظه سالتو بارانداز شد و با قامتی خمیده دست از زبان درازتر راهی 

ظرف سوپ خود در سرزمین اژدها شد.
ویروس سر توی سوپ قصه، بعدها در کتاب خاطراتش از ایران اینگونه یاد کرد: »من نمی دانستم با 
ملتی طرف می شوم که ۴۵ هزار ناموت برایشان چیزی نیست. اما در هر صورت باید در انواع صف به 

زندگی ادامه دهد. زنجبیل می خوردم پا توی ایران می گذاشتم«.
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معرفی و گزارش عملکرد انجمن علمی دانشجویی

مددکار اجتماعیس
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معرفی انجمن علمی-دانشجویی مددکاری اجتماعی دانشگاه عالمه طباطبایی

تاریخ برگزاری انتخاباتشماره دوره شورای مرکزیتاریخ تاسیس

۶ و ۱۳۹۹/0۸/۷  خردادماه 1384۱۴۱۴00

تعداد اعضا

تعداد شرکتکنندگان 
در انتخابات

تعداد نفرات کاندیدای 
شورای مرکزی

تعداد نفرات عضو شورای 
مرکزی

تعداد کل دانشجویان 
همکار انجمن علمی

50نفر 9 نفر 10نفر40 

افتخارات

توضیحاتعنوان جشنواره، مسابقه، رقابتمقام

انجمن برگزیده در حوزه 
فعالیت خالق 

۱۳ جشنواره ملی حرکت  
فعالیت انجمن در بخش اخالق آکادمیک /
گرامی داشت روز جهانی توانخواه )بازدید( 

معرفی انجمن علمی- دانشجویی

استاد مشاور

پست الکترونیکسوابق و مرتبه علمینام و نام خانوادگی

دکتر حمیده عادلیان 
هیئت علمی و مدیر گروه آموزشی            
مددکاری اجتماعی دانشگاه عالمه طباطبایی 

 Hadelyan@yahoo.com

اعضا

پست الکترونیک سال ورود مقطع 
تحصیلی سمت نام و نام خانوادگی

Fatemeh.ne1381@gmail.com ۱۳۹۹ کارشناسی عضو فاطمه نژادابراهیم ۱
Mohammadrajabi3442@gmail.com ۱۳۹۶ کارشناسی عضو  محمد رجبی ۲

Ershadbeyranvand@gmail.com ۱۳۹۶ ارشد عضو ارشاد بیرانوند ۳
Fatemeh.mosavia1@gmail.com ۱۳۹۹ ارشد عضو فاطمه موسوی ۴

Mahsa.kpour2@gmail.com ۱۳۹۸ ارشد عضو مهسا کاویان پور ۵
Ronak.iraji1993@gmail.com ۱۳۹۸ ارشد دبیر روناک ایرجی ۶

haghdin@gmail.com ۱۳۹۹ دکتری عضو محمد علی حق دین ۷
Lelamohamadi@gmail.com ۱۳۹۵ دکتری عضو مرضیه محمدی ۸
mshrahnama@gmail.com ۱۳۹۸ دکتری عضو مریم رهنما ۹

Madadkar_49@yahoo.com ۱۳۹۷ دکتری علل البدل مجید هوشمند ۱0
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گزارش عملکرد انجم ن علمی-دانشجویی مددکاری اجتماعی عالمه طباطبایی 

فعالیت ها در شورای مرکزی انجمن به صورت تیمی و جزیره ای بر اساس عالقه، توانمندی، انتخاب وساختار یافته، 
انجام می گیرد.

۱- فعالیت های ترویجی                                           ۲- فعالیت های آموزشی
۳- فصل نامه علمی ـ تخصصی توانا                          ۴- ارتباطات و همکاری های علمی

۵- حوزه دیجیتال                                                   ۶- فعالیت های خالقانه 
۷- روابط عمومی و تامین مالی

هر فعالیت به کارهای جزئی تر تقسیم می شود و به شکل کمیته های کاری انجام می گیرد. 
هر عضو در کار گروه یا کمیته کار وظیفه خاصی بر عهده و مسوولیت پاسخگویی را می پذیرد.

کلیه ی فعالیت های شورای مرکز با مشورت و تایید استاد مشاور انجمن سرکار خانم دکتر حمیده عادلیان، برنامه ریزی 
و اجرا می شود:

۱- تشکیل کارگروه کمیته روابط عمومی                       ۲- تشکیل کارگروه کمیته همکاری-ارتباطات  
۳- تشکیل کارگروه نشریه توانا مددکاری اجتماعی       ۴- تشکیل کارگروه ترویجی و آموزشی 

۵- تشکیل کارگروه تامین مالی انجمن                        ۶- تشکیل کارگروه محتوای دیجیتال و خالقیت 

جدول 1- عملکرد حوزه ی فعالیت های ترویجی انجمن علمی-دانشجویی مددکاری اجتماعی

تاریخ بستر سخنرانان عنوان رویداد

۱۴00/0۳/۳0

ی
ور

ض
رح

غی
ی-

جاز
م

دکتر فرشید یزدانی
جامعه شناس و فعال حقوق کودکان

پریسا پیرخندان
مددکار اجتماعی و فعال حقوق کودکان

پیام روشنفکر
استادیار دانشگاه علوم توانبخشی و سالمت اجتماعی

دبیر نشست مرضیه محمدی 
دانشجوی دکتری مددکاری اجتماعی و عضو اصلی 
انجمن مددکاری اجتماعی دانشگاه عالمه طباطبایی

سته ها و اقدام
ک، ابعاد، بای

لغو کار کود

ک
ی کار کود

ص
ص

خ
ت ت

س
ش

ن

۱

۱۴00/0۳/۳۱

ی
ور

ض
رح

غی
ی/

جاز
م

دکتر الهام محمدی )عالمه طباطبایی(

دکتر حمیده عادلیان )عالمه طباطبایی(

دکترمحمد زاهدی اصل )عالمه طباطبایی(

دکتر فرید ابوالحسنی )دانگشاه علوم پزشکی ایران(

دکتر سیدمحمدحسین جوادی )وزارت بهداشت(

دکتر محمد زاهدی اصل )عالمه طباطبایی(

مسوولین نشریه
هیئت تحریریه
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۱۴00/0۷/0۸

ی
ور

ض
رح

غی
ی-

جاز
م

دکتر کیوان دواتگران)فوق دکتری بازتوانی عصبی(

علیرضا نجف پور)نائب رئیس انجمن خانواده 
ناشنوایان(

حتمد عابدین زاده )رئیس انجمن خانواده ناشنوایان(

دبیر نشست:
مهسا کاویان پور 

دانشجو کارشناسی ارشد و عضو اصلی انجمن 
مددکاری اجتماعی دانشگاه عالمه طباطبایی

ی و 
شنوای

ت 
ی در اختالال

ی عملکرد
ها

ب 
سی

آ
شنوایان

ی با نا
ی برخورد مددکاران اجتماع

چگونگ

ت هفته 
سب

ی به منا
ص

ص
خ

ی-ت
ت علم

س
ش

ن
شنوایان

ی نا
جهان

۳

۱۴00/0۷/۶
۱۴00/0۸/۴

۱۴00/0۸/۲۵

ی
ور

ض
رح

غی
ی/

جاز
م دکتر حمیده عادلیان )دانشگاه عالمه طباطبایی(

مریم افخمی گلی)مددکار اجتماعی(

گروهی از مددکاران اجتماعی،جامعه شناسان، 
روانشناسان، حقوقدان ها در این میزگزد ها سخنرانی 

می کنند.

ی 
ی و ارائه راهکارها

س
شنا

ب 
سب

شگیرانه 
پی

ب 
سی

ی آ
سم

ی ر
ی میزگرد ها

برگزار
س

ب هاو
ستر کال

ی در ب
ی اجتماع

ها

۴

۱۴00/0۷/۲۱

ی
ور

ض
رح

غی
ی/

جاز
م

دکتر تاج مزینانی)رئیس دانشکده علوم اجتماعی 
عالمه طباطبایی(

دکتر میترا عظیمی )مدیرامور آموزشی دانشکده علوم 
اجتماعی(

کبری محمدی)مددکاراجتماعی سازمان جوانان هالل 
احمر ایران(

دکتر حمیده عادلیان)دانشگاه عالمه طباطبایی(

دکتر منصور فتحی)دانگشاه عالمه طباطبایی(

دکتر مرضیه قرائت)دانگشاه عالمه طباطبایی(

ی
خنران

س
جویان

ش
تایم خاطره دان
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جمعی

۵

۱۴00/0۹/۱0

ی
ور
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غی
ی/

جاز
م

دکتر هادی خانیکی
)دانشکده ارتباطات دانشگاه عالمه طباطبایی(

الهه شعبانی )مدیر عامل انجمن احیاء ارزشها(

دکتر زینب نصیری)مددکار اجتماعی(

دکتر علی احمد رفیعی راد 
)جامعه شناس،عضو مرکز تحقیقات مراقبت اچ ای 

وی و عفونت های آمیزشی(

دبیر نشست مرضیه محمدی
 )دانشجو دکتری مددکاری اجتماعی و عضو اصلی 

انجمن دانشگاه عالمه طباطبایی(
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جدول 2. عملکرد حوزه ی فعالیت های اموزشی انجمن علمی دانشجویی مددکاری اجتماعی 

تاریخ بستر سخنران عنوان نوع 

۱۴00/0۴/۱۷ مجازی-غیرحضوری
اقبال ولدبیگی

 )دانشجوی دکتری مددکاری اجتماعی 
دانشگاه عالمه طباطبایی(

مداخالت غیرحضوری 
در مددکاری اجتماعی

کارگاه آموزشی ۱

۱۴ و۱۴00/0۵/۱۵ مجازی/غیرحضوری
مرضیه محمدی

)دانشجو دکتری دانشگاه عالمه طباطبایی(

نکنیک های گزارش 
نویسی در مددکاری 

اجتماعی
کارگاه آموزشی ۲

/۱۶و۱۴00/0۵/۱۹ مجازی-غیرحضوری
مریم رهنما

 )دانشجوی دکتری مددکاری اجتماعی 
دانشگاه عالمه طباطبایی(

تلفیقی روش 
SPSS تحقیق،آمار و

کارگاه آموزشی ۳

۱۴00/0۵/۲۴ مجازی-غیرحضوری
دکتر کاوه قادری

)دکتری روانشناسی بالینی(

تکنیک های مصاحبه 
تشخیصی

کارگاه آموزشی ۴

۱۴00/0۶/۱۸ مجازی-غیرحضوری
اقبال ولدبیگی 

)دانشجوی دکتری مددکاری اجتماعی 

دانشگاه عالمه طباطبایی(

مهارت افزایی 
مصاحبه )شغلی 
–تحصیلی(رشت 
مددکاری اجتماعی

پخش زنده\
)اینستاگرام( 

۵

۴و۱۴00/0۷/۱۱ مجازی-غیرحضوری
عاطفه صفرابادی فراهانی

)دانشجو دکتری مددکاری اجتماعی(

از نظریه سیستمی 
تا مددکاری محیط 

زیست 
کارگاه اموزشی ۶

۱۲ و ۱۹ /۱۴00/0۸ مجازی-غیرحضوری
دکتر هادی آتشی گلستانی 

)مددکار اجتماعی (

میانجیگری در 
مددکاری اجتماعی

کارگاه اموزشی ۷

۲۲و۱۴00/0۸/۲۳ مجازی-غیرحضوری
دکتر مریم شب افروز

)روان درمانگر-مدرس دانشگاه-

پژوهشگر حوزه یونیسف(

خودشناسی بر اساس 
TA نظریه

کارگاه آموزشی ۸

۹ و ۱۴00/0۹/۱۶ مجازی-غیرحضوری
احمد شریف زاده

)مدرس- ویراستار بین المللی(
مقاله نویسی کارگاه آموزشی ۹

۲۲ و ۱۴00/0۹/۲۳ مجازی- غیرحضوری دکتر مریم ذبیحی
مددکاری اجتماعی 

فیلد بیمارستان 
کارگاه آموزشی  ۱0
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3- حوزه ارتباطات و همکاری های علمی
همکاری در انجمن علمی-  دانشجویی به دو صورت بین بخشی و درون بخشی صورت می گیرد.

همکاری درون بخشی
همکاری مستمر با گروه اموزشی مددکاری اجتماعی دانشگاه عالمه طباطبایی

همکاری با سایر انجمن های علمی-دانشجویی دانشگاه عالمه طباطبایی )انجمن روانشناسی-علوم تربیتی-مدیریت 
خدمات اجتماعی(

همکاری بین بخشی
همکاری با سازمان شهرداری تهران)اداره کل سالمت . مدیریت پسماند(-همکاری با دانشگاه علوم پزشکی تهران- 
علمی-دانشجویی  انجمن های  با  نهاد خانه خورشید-همکاری  مردم  با سازمان  تهران-همکاری  بهزیستی  سازمان 
مددکاری اجتماعی دانشگاه علوم توانبخشی و سالمت اجتماعی، دانشگاه شاهد، دانشگاه خوارزمی و یزد-همکاری با 
انجمن خانواده ناشنوایان ایران-همکاری با انجمن احیاء ارزشها- همکاری با سازمان کل جوانان جمعیت  هالل احمر 

ایران

 4- گزارش عملکرد انجمن علمی-دانشجویی بخش محتوای دیجیتال
@socialwork_atu :۱- تشکیل کانال اطالع رسانی در برنامه پیام رسان

socialwork_atu :۲- تشکیل صفحه اینستاگرام
Socialwork.atu@gmail.com  :۳- ایجاد حساب کاربری گوگل ) ایمیل ( انجمن 

@swassoc_allameh :۴- ایجاد حساب در برنامه کالب هاوس
۵- ایجادگروه ارتباطی مستقیم و اطالع رسانی مخاطبین در برنامه پیام رسان واتساپ)تعداد اعضا۵00 نفر(

۶- تشکیل گروه مجازی همفکری شورای مرکزی )اعضای شورای مرکزی و استاد مشاور انجمن(
۷- تشکیل گروه مجازی همفکری و نظارتی با مجمع انجمن علمی-دانشجویی مددکاری اجتماعی

۸- تشکیل گروه مجازی هم اندیشی با انجمن مدیریت خدمات اجتماعی

5- گزارش عملکرد بخش خالقانه انجمن مددکاری اجتماعی عالمه طباطبایی

پاییز ۱۴00
هدف: مستندسازی صوتی 
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بیانیه مشترک انجمن های علمی-دانشجویی
مددکاری اجتماعی ایران 
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سکوت سرشار از ناگفته هاست 

در این مرز و بوم درد آشنا گاهی گفتمان یک  سویه و وهم آلود رجحان و برتری برخی گروه ها نسبت 
به علوم باالخص علوم انسانی موضوع جدیدی نیست وگویی این گفتمان تمامیت خواه هیچ حد و 
مرزى برای خویش نمی شناسد و نتیجه چنین ورودغیرعلمی وغیر تخصصی به حوزه های علوم انسانی 

و اجتماعی بازتولید آسیب های اجتماعی خواهد بود.
سکوت جامعه علمی درمواجهه با این باتالق های ذهنی وانگاره های ناصواب به هیچ عنوان به معنای 
پذیرش وتایید آن نبوده و نیست بلکه به معنای بی اعتمادی و ناامیدی ازتعامل وگفتمان سازنده و 
گره گشا در یافتن راهی جهت برون رفت از مسائل و مشکالت است که سال هاست، ناقوس مرگ آن به 

گوش می رسد و مهر سکوت را بر لب نشانده است.
حرفه آکادمیک مددکاری اجتماعی در ایران به قدمت ۶۳ ساله خود از سویی تکیه گاه و تسری بخش 
از سویی به گزک نااهالن و نامحرمان این رشته زخمی بر تن دارد اما  آسیب دیدگان جامعه بوده و 
کارشناسی،  مقاطع  در  را  توانمندی  اجتماعی  مددکاران  کشور  دانشگاه های  در  مقتدرانه  همچنان 
کارشناسی ارشد و دکتری تربیت می نماید تا به بستر جامعه دردکشیده ورود پیدا کرده و با اتکاء به 
تخصص و مهارت هایی که در دوران تحصیل به صورت نظری و عملی زیر نظر اساتید آموخته اند، مسیر 

عدالت خواهی را در راستای ایجاد تغییر بپیمایند.
حال چگونه می توان پذیرفت که سازمانی صرفا با برگزاری یک دوره چند روزه ادعایی ناباورانه و ناممکن 
نماید و بدون اهتمام به حفظ حرمت ها، مرزهای علمی و حرفه ای مددکاری اجتماعی را این چنین 

درهم شکند.
جامعه علمی مددکاری اجتماعی ایران نه آنکه مخالفتی با توسعه این حرفه در سراسر ایران داشته باشد 
بلکه مشتاقانه از آن استقبال می کند اما اعتقاد دارد که توسعه غیرمسئوالنه و بدون چارچوب و پشتوانه 

علمی و  تخصصی می تواند، زمینه انحطاط علمی این رشته تخصصی را در پی داشته باشد.
در نهایت، گرچه همواره سکوت سرشار از ناگفته هاست اما اگر درکی از معنای آن در مخاطب نباشد، 
ناگزیرسکوت به فریاد می رسد. بدین منظور و  در پی اقدام غیرعلمی سازمان تبلیغات اسالمی تهران، 
مراتب  دانشگاه ها  محترم  اساتید  و  علمی  ملی،  انجمن های  از  اعم  ایران  اجتماعی  مددکاری  جامعه 
تمامی  در  اجتماعی  مددکاری  دانشجویی  علمی  انجمن های  داشته اند.  اعالم  را  خود  شدید  اعتراض 
دانشگاه های کشور نیز، در اقدامی متحدانه و مسئوالنه برگزاری دوره مذکور از سوی این سازمان را 

قاطعانه رد و خواستار بازنگری در اجرای آن می باشند. 
و  نموده  تجدیدنظر  خود  دراقدام  سریعتر  تهران هرچه  اسالمی  تبلیغات  محترم  سازمان  است،  امید 
از آن سازمان به هزاران دانشجو و دانش آموخته این حرفه در سراسر  پاسخی درخور شأن و انتظار 

ایران ابالغ نماید. 
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