
 آرام: مددکاری اجتماعی در کارگاهنقدی بر مقاله دکتر سام 

 مجتبی اسالمی 

 

که برای احیای حقوق کارگران و کارمندان به وجود آمده بعضن جای خود را به   شغلیاجتماعی  مددکاری

دهد تا با کوچک شدن نقش مددکاری اجتماعی، وظایف  می "مددکاری اجتماعی در کارگاه"مفاهیمی مانند 

ا  نیز تابع اصلی همان قوانین درونی آنجاجتماعی مددکار اجتماعی در همان کارگاه محدود بماند و مددکار  

شود و  کند، اطالق می ی کوچکی که وسایلی را برای کارخانه ایجاد میباشد. از آنجا که کارگاه به محدوده

دهد، تحویل وظایف مددکار اجتماعی شغلی به کارگاه، وافی  کارخانه هست که تولید نهایی را انجام می

مددکاری اجتماعی کارگران و  "تری برای آن انتخاب گردد که آن را نیست و بایستی مفهوم وسیع 

 دار شود. تواند عهده، می"کارمندان

غیر   وباشد و شامل قلمرمددکاری اجتماعی صنعتی نیز مفهومی جامع برای احیای حقوق کارگران نمی

کارمند مدنظر است و   ی کارگر وای به مسالهشود. از آنجا که نگاه ریشههای خدماتی نمیصنعتی و بخش

ی ماست، مفاهیمی مانند مددکاری  های مقتدر مسالهها از یوغ سرمایه و کارفرما و دولتنرهایی آ

باشد. و حتی مددکاری اجتماعی شغلی  اجتماعی در کارگاه و مددکاری اجتماعی صنعتی کارگشای ما نمی

ی مددکاری  هست و مانند پیشینهنیز همینطور است زیرا که "شغلی" لفظی کلی و غیرجانبدارانه 

خواهد توپ را در زمین اربابان و کارفرمایان کارگران و کارمندان بیاندازد در  اجتماعی، دوباره می

-ند بازی کند نه اینصورتی که بایستی مددکار اجتماعی در زمین مظلومین و کسانی که قدرت دفاع ندار

و در جایی که   راه برودستری رنگ، در هر دو زمین طرف و خاکبازی کند یا بی مقابلشانکه در زمین 

 اش را عوض کند. اش بود رنگ پیراهن بازیبه نفع 

آرام  به عنوان مددجو با محیط بود است. سام  اجتماعی شغلی تاکنون، تطبیق کارگرهمت اصلی مددکار  

یک کارخانه یا یک  تواند در موسسات مختلفی ارائه شود از جمله در نویسد: »مددکاری اجتماعی می می

کارگاه و در این صورت منظور از مددجو در تعریف مددکاری اجتماعی یکی از کارکنان کارگاه یا  

کارخانه است که به دلیل مشکالت فردی )روحی روانی( یا خانوادگی )اختالفات خانوادگی( یا حقوقی  

با مدیریت، ارتباط با فضای  )مسائل دادگاهی...( یا مشکالت ارتباطی )ارتباط با همکاران، ارتباط 

است و برای کاهش آثار منفی این مشکالت و در نهایت حل   کار...( دچار عدم سازگاری با محیط شده 

تطبیق با محیط و انطباق  (. 15، 1381آرام؛ ای دارد« )سامها نیاز به راهنمایی، حمایت و کمک حرفهآن

 با قدرت بایستی در اینجا نیز سرمشق قرار گیرد! 

گوید:  کند، میاجتماعی تعریف می به طرزی ر ادامه با توجه به اینکه پیش از آن مشکالت مددجویان راد

های آنها یا کارکنانی که تحت  »مددکار اجتماعی کارگاه کسی است که به کارکنان دارای مشکل و خانواده

کند تا بتواند با استفاده  ک می»فشارهای روانی« هستند و خود به تنهایی قادر به مبارزه با آن نیستند، کم

  گوید کهنمیاما (. 15های دیگران، مشکالت خود را کاهش دهند« )همان؛ از نیروهای خودشان و کمک

که   و منشا فشارهای روانی کارگر چیست شودبدیل می چطور مشکالت اجتماعی به فشارهای روانی ت

 ت.مطابق خواست کارفرماسها، ها و ناگفتهدقیقن همین گفته



اش وظایفی  های ایدئولوژیکآرام با پرت کردن موضوعات غیر مرتبط به کارگاه و مطابق با خواستسام

نویسد که وقتی یک کارگر دچار یک مشکل  کند، او میرا برای مددکار اجتماعی در کارگاه تشریح می

شود که خودش قادر به اداره آن نیست، در آن صورت اگر با نظام حقوقی و دادگستری کشور  حقوقی می

(.  16تواند از مددکار اجتماعی راهنمایی بگیرد )همان؛ مشورت با یک وکیل را نداند میو راه آشنا نباشد 

و مختص   فردی پیش بیایدی وظایف مددکار اجتماعی در کارگاه که ممکن است برای هر او در ادامه

شود که  اش دچار بیماری میگوید: در زمانی که کارگر خود یا یکی از اعضای خانواده نیست، میکارگاه 

های تخصصی سازمان تامین اجتماعی  نیازمند بستری شدن در بیمارستان است، اگر با نظام بیمارستان

کند ولی اگر  رستان استفاده میکند و از خدمات آن بیماآشنا باشد خودش به بیمارستان مناسب مراجعه می

تواند از کمک مددکار اجتماعی کارگاه برخوردار گردد. مثل دیگر اینکه گاهی  با این نظام آشنا نباشد می 

داند یا با  سه را نمیشود چون آدرس موس یک کارگر برای مراجعه به موسسه دچار سردرگمی می 

داند... در این صورت مددکار اجتماعی  را نمیمقررت آن آشنایی ندارد، روش پر کردن فرمهای موسسه 

(. ایشان در ادامه  16تواند به او کمک کند )همان؛ مستقر در بانک مربوطه یا مددکار اجتماعی کارگاه می 

ست و بازهم مرتبط به کار کارگر در  گویانهبا تعریفی از "مددکاری اجتماعی در کارگاه" که به شدت کلی

ای است که از سوی  سد: »مددکاری اجتماعی در کارگاه، مجموعه خدمات حرفهنویباشد، میکارگاه نمی

شود تا بتوانند مشکالت  پذیر ارائه میمددکار اجتماعی شاغل در کارگاه به کارکنان دارای مشکل یا آسیب

وری در کارگاه  شخصی، خانوادگی و اجتماعی خودشان را بطور مستقل حل کنند که نتیجه آن بهره

وری در کار برای کارفرما وظیفه اصلی مددکاری اجتماعی بوده و بایستی  (. گویا بهره17ان؛ است« )هم

 ! شوددر تعریف مددکاری اجتماعی در کارگاه، آورده 

نیز   "اقدام اجتماعی"در کارگاه، از رویکرد   اجتماعی  خوب پیش رفت که برای مددکاری  آنجاییآرام  سام

کند »در نهایت روش اقدام اجتماعی در رابطه با حقوق  هم اخته میآن را در ادامه  گرچه  نام برد، 

کارگران است، مثل همکاری با سندیکاهای کارگری، کمک به وزارت کار و امور اجتماعی برای  

گذراندن قوانین مورد نیاز امور رفاهی کارگران. اقداماتی مثل همکاری با شوراهای کارگری و تالش  

های محل زندگی خانواده کارگران نیز از  رفاه داخل کارگاه و یا شهرک برای بهبود وضع بهداشت و 

گرچه در ایران شوراهای  ( 17)همان؛ جمله موارد مددکاری اجتماعی با روش اقدام اجتماعی است« 

کار اجتماعی است که باید آن را ایجاد  دکارگری اجازه فعالیت یا ندارند یا به شدت محدود و این خود مد

کند و آن  کارانه را جایگزین اقدام اجتماعی که خصلتی رادیکال دارد میآرام مددکاری محافظهکند اما سام 

کند. در ادامه برای مددکار  را در مواردی هر چند مهم اما فاقد بنیاد برای تغییر روند کارگر، خالصه می

-ای می خوانده اجتماعیهر مددکاری   دهد که به ذهنمورد را در کار در کارگاه پیشنهاد می 15اجتماعی 

و از این  پیش روی مددکاری اجتماعی بگذارد  ای تازه را خواهد مساله گویا دوباره نمی و 1وند برسد ت

 هست، استفاده کند.   کارمندانو کارگران های رهایی که در دست مددکاری اجتماعی جرقه

 
همکاری با سازمان تامین اجتماعی برای پیگیری مسائل مربوط به کارکنان کارگاه مثل کسب حقوق دوران  -1»آن موارد عبارت است از   1

همکاری با مدیریت خدمات  -2مربوط به سازمان تامین اجتماعی است. ها و سایر مواردی که بستری شدن کارکنان و دیگر اعضای خانواده آن

های عمومی و تخصصی که  همکاری با بیمارستان -3های آن مدیریت. اجتماعی وزارت کار از جمله امور آموزشی کارکنان کارگاه و دیگر برنامه

. همکاری با دادسراها به ویژه در مواردی که کارکنان 4تامین اجتماعی. های ها بستری هستند، به ویژه بیمارستانکارکنان کارگاه در آن بیمارستان

همکاری با مهدکودک کارخانه یا دیگر موسسات مشابه و کمک در گرفتن فرجه شیر دادن برای   -5باشد. کارگاه در آن دادسرا مسایلشان مطرح می

خاص هستند مثل هموفیلی، تاالسمی و نارسایی کلیه )دیالیز(، دیابت و مشابه  هایهمکاری با خانواده کارکنانی که دارای بیماری -6مادران کارگر. 

های  همکاری با خانواده -7ها. ها در این سازمانهای مسئول و پیگیری امور مربوط به فرزندان آنها برای استفاده از سازمانآنها و راهنمایی آن



برای مددکاری اجتماعی در کارگاه  های خاصی که  آرام با تیتری که برای نکات دیگرش در مسئولیتسام

  داردمینگهکند و ما را امیدوار در نظر گرفته، اولین مورد را تحت عنوان »آزادی در کار« معرفی می

خوانیم که »مددکاری اجتماعی در کارگاه معتقد است که »کار کاال نیست« و کار  اما در ادامه می 

شود  ور از کار اجباری »به کار یا خدماتی اطالق میاجباری مغایر با آزادی و ارزش انسان است. منظ

  پیش خود  ( ما 18شود« )همان؛ که با تهدید به مجازات و بدون میل و رضای شخصی به وی تحمیل می

ی تعاونی یا دموکراسی اقتصادی یا کاِرمزدی که  ی در کار« مسالهبا گفتن »آزادخواهد  گفتیم االن می

اما به »کار اجباری«ای اشاره کرده است که در  را به پیش بکشد ه است برده تبدیل کردبه کارگران را 

ی بیکاری و فشاری که بر کارگران هنگام کار وارد  مساله سبت باندر گیرد  این زمانه کمتر صورت می

به کشورهای مستعمره  »آزادی در کار«  به اختصاص این مورد  شانی مقالهآید. گرچه ایشان در ادامهمی

و  1933و  1930مصوب سال  36، 35، 29های که »این نکته از مقاوله نامهکند و با گفتن ایناشاره می

عرض ارادت خود را به  المللی کار گرفته شده« سازمان بین  1957مصوب سال  105نامه شماره مقاوله

جباری« در  شایان ذکر است که ایران نیز به این مقاوله »منع کار ادهد. های جهانی نشان میسازمان

آید این است که دقیقن نقش مددکاری  باره پیش میملحق گردیده. اما سوال مهمی که در این 1337سال 

اجتماعی در خصوص لغو اجبار کار چیست؟. چرا ایشان راهی برای ورود مددکار اجتماعی برای این  

بایستی بسیار محتاطانه بیان گردد یا  شود، دهد؟ شاید احتمالن مواردی که منجر به تالطم میکار نشان نمی

-کارانه هست نه تغییرات واقعی! همانهای سازشاینکه اصلن بیان نگردد چون گویا اصل بر رفورم

 (.  15ای )همان؛ طوری که اصل بر مددکاری فردی بود نه مددکاری جامعه

مهمی که برای   نکته 6آن   آرام در قسمت پایانی مددکاری اجتماعی در کارگاه، درسامناگفته نماند که 

ی حائز اهمیت را تحت نام »آزادی تشکل صنفی  کشد، یک نکتهمددکاری اجتماعی در کارگاه پیش می

دارد  المللی کار در اولین متن اساسنامه سازمان بیان می کند: »سازمان بین)آزادی سندیکایی(« تشریح می

ایرت نداشته باشد برای مزدبگیران و کارفرمایان که »حق تشکیل انجمن در همه اموری که با قانون مغ

کند که:  چنین بیان می 1948مورخ  87نامه شماره شود، این سازمان در مقاولهبه رسمیت شناخته می 

کارگران و کارفریان حق دارند تا بدون هرگونه تمایزی، به انتخاب خود و برای پیشبرد منابع خویش  

کارگران  1971مصوب  135نامه شماره شوند. این حق در مقاولهتشکیل سازمان داده و به آن ملحق 

-دار را نیز شامل شده است« )سام دار و مزرعهروستایی شاغل در کار کشاورزی اعم از کارگر، اجاره

ها ی بسیار مهم در البالی مسایلی دیگر که برخالف آنآرام با ارائه یک مساله(. سام 19؛ 1381آرام، 

سطر به شکلی جسورانه عمل کرده و در  اجتماعی مددکاری اجتماعی مرتبط است، در این  بار با اقداماین

 
بهزیستی و پیگیری امور مربوط  های مسئول مثل سازمانها به سازماند برای راهنمایی آنکارکنانی که دارای فرزند معلول یا سالمند معلول هستن

سرپرست و رسیدگی به اطفال یتیم )بازماندگان کارکنانی که در حوادث ناشی از کار فوت  های بیحمایت از خانواده -8ها.  ها در آن سازمانبه آن

و حمایت از معلولین، نابینایان، ناشنوایان، آموزش و حمایت کودکان عقب مانده ذهنی مربوط به  های توانبخشیهمکاری در برنامه -9کنند(. می

ای با موسسات اصالح تربیت و حمایت از کودکان و ارتباط حرفه - 10ها هستند. شان دچار اینگونه معلولیتکارکنانی که خود یا عضوی از خانوده

ای با موسسات بازپروری و درمان معتادان به مواد مخدر که  ارتباط حرفه  -11کارکنان کارگاه هستند. نوجوانان بزهکار که احتمالن از فرزندان 

ها در مواردی که احتمالن از  های حمایت از زندانیان و خانواده آنای با انجمنارتباط حرفه  -12ها هستند.  احتمالن از کارکنان کارگاه یا فرزندان آن

-ارتباط با باشگاه  -14ها. ارتباط با بازنشستگان کارخانه و کارکنان سالمند در محل زندگی آن  -13ها زندانی هستند. ن آنکارکنان کارگاه یا فرزندا

زیارتی و غیره در جهت جذب خدمات -های سیاحتیها، مراکز فرهنگی، مراکز گذران اوقات فراغت، سازمانای ورزشی کارکنان، اردوگاهه
سوزی، جنگ و  آمادگی همکاری در حوادث غیرمترقبه مثل زلزله، سیل، آتش -15ها. های آنه به کارکنان و خانوادهها برای ارائمربوط به آن

ریزی برای عبور از شرایط خاص بعد از حادثه با کمترین خسارت« غیره از جهت کمک در نجات کارکنان و اعضای خانواده آنها و برنامه
 (. 18-17)همان؛ 



نویسد: »برای حرفه مددکاری اجتماعی در کارگاه این نکته قابل توجه است که کارگران بتوانند  ادامه می 

کارگر  شان دفاع نمایند. یک نفر کارگر تنها یا تعدادی های صنفی از حقوق از طریق مشارکت در تشکل

کنند و ممکن است بوسیله کارفرما یا دیگر  که دارای تشکل صنفی نیستند همواره احساس ناامنی می 

ها مورد استثمار قرار گیرند. ولی وقتی این کارگر تنها در یک سندیکای کارگری یا در تشکل  سازمان

برای دفاع از حقوق خودش به  کند و در مواقع الزم صنفی عضویت داشته باشد همواره احساس امنیت می

( باری، همانطور که مارکس در قسمت  19کند« )همان؛  سندیکا یا تشکل صنفی خودش مراجعه می

دارد »هر قدر صنعت مدرن و رقابت، بیشتر توسعه یابند، به همان اندازه  پایانی فقر فلسفه بیان می

که اتحادیه  گردند و به محض آندیدار میشوند، بیشتر پها میعناصری که موجب ایجاد و پیشرفت اتحادیه

یک واقعیت اقتصادی شد و روز به روز بر صالبت آن آن افزوده شد، دیگر مدت مدیدی الزم ندارد که  

-هایی که کارگران برای همکاری با یکدیگر به عمل مییک واقعیت قانونی نیز بشود... اولین کوشش

ای از مردم را که با یکدیگر آشنا  رد. صنعت بزرگ، عدهگیآورند، همواره شکل اتحادیه را به خود می

شود ولی مساله مزد، یعنی نفع  آورد. رقابت، موجب جدایی منافعشان می نیستند، در یک نقطه گردهم می 

ها را بر محور اندیشه مقاومت مشترک یعنی اتحاد، متفق  ها، آنشان در برابر صاحبان کارخانهمشترک 

که رقابت را میان  همواره اتحادیه دارای اهداف دوگانه است. یکی برای آن سازد. به این ترتیب می

؛  1395دار باشند )مارکس، کارگران از بین ببرد تا بتوانند قادر به یک رقابت عمومی در برابر سرمایه

دو  دهد و شکلی در برابر صاحبان کار، نجات میها را از پراکندگی و بی ها آن(. پس اتحادیه181و  179

حفظ متحدشدن کارگران در برابر   -2حفظ دستمزدها  -1کرد: هدف اصلی را از دیر باز دنبال می

 سرمایه. 

دهد که »در جامعه جدید و شهری که نقش حمایتی خانواده از اعضای خودش به حداقل  آرام ادامه میسام

کنند، به  ی خود دفاع میشوند و از اعضاهای خانوادگی میهای صنفی جانشین حمایترسیده است، تشکل

این دلیل و دالیل بسیاری که جای آن در این نوشته نیست، آزادی تشکل صنفی برای کارگران و 

(. در اینجا  19کارفرمایان از نکات مهم و مورد حمایت مددکاری اجتماعی در کارگاه است« )همان؛ 

باره در وسط بازی کند و پیشنهاد بدهد  خواهد دوکند و گویا میآرام کارفرمایان را هم وارد میدیگر سام 

که مددکار اجتماعی در کارگاه، برای کارفرمایان نیز تشکل سندیکایی راه اندازی کند. مارکس در همان  

ها، در انگلستان به موجب یک  ها توسط کارگران، قانونی شدند »اتحادیهدارد که اتحادیهکتاب بیان می

ها را  سیستم اقتصادی بود که مجلس را مجبور کرد که مجاز بودن آناقدام پارلمانی به تصویب رسیدند و 

، در دوران وزارت هاسکیسون، مجلس مجبور به تغییر  1825از نظر قانون اعالم دارد. وقتی در سال 

  -که به علت رقابت آزاد، به وجود آمده بود –را هر چه بیشتر با اوضاع و احوالی  قانون مزبور شد تا آن

ساختند، الزامن ملغی شدند« )مارکس،  هماهنگ سازد، کلیه قوانینی که اتحادیه کارگران را ممنوع می

خواهند توسط مددکاری اجتماعی بهره  (. اما گویا کارفرمایان نیز از همین اتحادیه می 175-174؛ 1385

ورژوازی، ما باید دو  ست که اتحادیه دارند »در رابطه با بببرند! گرچه اربابان کنونی کار، دیربازی

ای که ضمن آن بورژوازی، تحت سلطه فئودالیسم و سلطه مطلقه، خود را به  مرحله را تمیز دهیم: مرحله 

ای که به عنوان یک طبقه انسجام یافته و متشکل، فئودالیسم و  دهد و مرحلهعنوان طبقه سازمان می

جامعه بورژوایی درآورد. مرحله   سازد تا جامعه را به صورت یکحکومت سلطنتی  را واژگون می

های محدود،  های بیشتری بود. بورژوازی نیز از طریق ایجاد اتحادیهتر و مستلزم تالشاول، طوالنی

ای نسبتن قابل تحسین را بیان  آرام که نکته (.  باری، سام182علیه فئودالیسم شروع به کار کرد« )همان؛ 



ی اقدام تشکل صنفی برای مددکار اجتماعی در  این مساله کرده بود، با اضافه کردن کارفرمایان به 

کند و در  کارگاه، علت اینکه آزادی سندیکایی را در پرانتز آورده و نقشی مبهم بدان بخشیده، مشخص می

بخشد  ریزد و دوباره نقش رفورمی حداقلی به مددکاری اجتماعی میادامه، آب پاکی روی دستش می

و   (19سازند« )همان؛ رابطه بین کارگر، کارفرما و دولت را برقرار می »معمولن سندیکاهای کارگری،

که  دهد، چنانشوند و دیگر سندیکا خصلت واقعی خودش را از دست میآلت دست طبقات حاکم می

جایی که هنوز طبقه کارگر به درجه کافی سازمانی دست  گوید »در آناش به بولت، میمارکس در نامه

ای قاطع بپردازد، در هر  علیه قهر دسته جمعی، یعنی اقتدار سیاسی طبقات حاکم به مبارزه نیافته تا بتواند

حال باید با کار تهییجی پیاپی علیه شیوه برخورد سیاسی دشمنانه طبقات حاکم نسبت به ما، این طبقه را به  

ات حاکم باقی  آن درجه سازمانی ارتقاء داد. در غیر این صورت طبقه کارگر، به صورت آلت دست طبق 

به نقل از درباره   1972خواهد ماند« )مارکس، کتاب کارمزدی و سرمایه، انتشارات سوسیال، پاریس، 

های خود به خودی  ( و سندیکایی که در وهله اول توسط کوشش6؛ 1359های کارگری، سازمان

یدن به شرایط کار  کارگران برای از بین بردن و یا حداقل محدود کردن این رقابت، و برای بهبود بخش

قراردادی حداقل به صورتی برتر از شرایط بردگان صرف، به وجود آمدند و به همین دلیل هم هدف آنی  

وقفه سرمایه، و خالصه به مسایل مزد و  به مطالبات روزمره، به وسایل دفاع در مقابل تجاوزات بی

، به نقل  1886رناسیونال ول، ژنو های نخستین کنگره انتشد )مارکس، از قطعنامهزمان کار محدود می

شود و تشکل صنفی برای کارفرماها نیز توسط مددکاران اجتماعی،  ( در پرانتز آورده می7از همان؛ 

-ای برای کارفرما و دولت را به خود میگیرد و سندیکا هم در پایان نقشی کامال مدنی و واسطهانجام می

 دست به دست شود و نقشی مستقل و موثر نداشته باشد. خواهد دائما بین کارفرما و دولت  گیرد و می
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