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های مددکاری  مهارت

 اجتماعی
 

 پامال ِتِرویتیک مولف:

 :مترجمان            

                                                                        جعفری                                         امین بتول

 واحد اسالمی آزاد دانشگاه علمی تهیئ )عضو

 شهر( خمینی

                                                                       ایروانی                                    مدرضامح دکتر

 واحد اسالمی آزاد دانشگاه علمی تهیئ )عضو

 شهر( خمینی

                                                                         جوادیان                                     سیدرضا دکتر

 (یزد دانشگاه علمی تهیئ عضو)

                                                                                                                قجاوند کاظم دکتر

واحد  اسالمی آزاد دانشگاه علمی تهیئ عضو)

 (شهر خمینی

                                                                                                          هاشمیانفر دعلیسی دکتر

 (اصفهان دانشگاه علمی تهیئ عضو)

1391 
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    اجتماعی مددکاری

 
 پامال، ترویتیک : سرشناسه

عنوان و نام 

 پدیدآور
مترجمان های مددکاری اجتماعی/ مهارت :

، محمدرضاا ایروانای، بتول امین جعفری

سایدعیی قجاوناد، کاظم جوادیان، سیدرضا 

 .هاشمیان فر

 ، 1391.نگاراصفهان: آسمان : مشخصات نشر

مشخصااااااات 

 ظاهری
 : جدول. 1۷۶ص. :

 8-22-6596-600-978 : شابک

وضعیت فهرست 

 نویسی
 فیپا :

 مددکاری اجتماعی : موضوع

 توانبخشی : موضوع

 رده بناااادی

 کنگره
 HV۴۰الف9م۴ 1931/ :

رده بناااادی 

 دیویی
: 3۰1/3۶1 

شاااااااماره 

کتابشناسااای 

 میی

:  2۷۸۴۴۴9 

 (09131172642) آسمان نگارانتشارات 

                                                                                                                                              مددکاری اجتماعی های مهارتنام کتاب: 

                                                                                                                                         :مترجمان

 -محمدرضا ایروانی دکتر -امین جعفریبتول دکتر 

دکتر  -دکتر کاظم قجاوند -جوادیانسیدرضا ر دکت

                                                                                                                                                  هاشمیان فرسیدعلی 

                                                                                                                                                 آسمان نگار ناشر:

                                                                                                                                                                               تومان 6000 :قیمت 

                                                                                                                                         1391اول/نوبت و سال چاپ: 

                                                                                                                                                                               جلد 1000تیراژ: 

-22-8شماره استاندارد بین المییی کتاب: 

6596-600-978                                                                                                                       

کییه حقوق مادی و معنوی این اثر محفوظ و »

 «است مترجمانمخصوص 
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، تقدیم به روح بلند استاد برجسته

  دانشمند جانباز بسیجی

 مرحوم دكتر رسول ربانی

 اصفهانت علمی دانشگاه هیئعضو 
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    اجتماعی مددکاری

 فهرست مطالب
 مقدمه

 ينه مددكاري اجتماعي  زم

 تغيير قوانين  

 رئوس مطالب كتاب  

 فصل اول

 كاربرد نظریه و تحقيق در رسيدن به عمل

 گفتمان بين نظریه و عمل

 در مددكاري اجتماعي  (Anti-intellectual)دیدگاه مخالف روشنفکري

 قابليت هاي مبتني بر رویکردها

 مهارت ها   (transferability)قابليت انتقال

 عمل : فقدان زبان مشترک (Terminology)م كليديمفاهي

 نظریه 

 فرضيه

 روش دیدگاه عملي

 مدل ها  

 رویکرد عملي 

 رویکرد التقاطي  

 (perspective)دیدگاه 

 (intervention)مداخله 

 (skills)مهارت ها 

9 

16 

17 

19 

23 

23 

23 

25 

28 

30 

33 

33 

35 

36 

38 

39 

40 

41 

43 

44 



 

                                                                     ی       مددکاری اجتماع مهارت های

5  

 دیدگاه عملي

 (intensity)سطح و شدت مشکل

 (duration)دوره زماني 

 تأكيد بر عمل و اقدام 

 نمونه  ذكر

 (conclusion)نتيجه گيري 

 فصل دوم

 (understanding)درک و فهم انساني 

 انسان گرایي  

 سلسله مراتب نيازهاي مازلو

 رفتارگرایي

 روان تحليلي

 مراحل هشت گانه انسان از دید اریکسون  

 نقاط ضعف / موقعيت هاي عجز و ناتواني

 دیگر جنبه هاي رشد در روانشناسي

 ي در حوزه روانشناسي ، روان تحليلي و فمينيست درمانيیافته هاي فمينيست

 و انتقادات (reservation)تفکرات ، محدودیت ها

 نتيجه گيري

 فصل سوم

 اهميت ارتباط ، شنيدن و مهارت هاي ارزیابي

 راه حل ها و خدمات  

 (self – disclosureاستفاده از خودافشایي )

45 

49 

50 

51 

51 

53 

55 

55 

59 

59 

64 

68 

71 

76 

80 

81 

85 

88 

89 

89 

92 

99 
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    اجتماعی مددکاری

 پایان دادن به مصاحبه

 و پایان بخشيدن به رابطه (closing the case)بایگاني مصاحبه 

 (positive experiences« )تجارت مثبت»ها به عنوان مصاحبه

 فصل پنجم

 و هدایتایجاد شرایطي براي كمك، راهنمایي 

 آگاهي دادن

 ارائه اطالعات

 و دیگر اطالعات مکتوب (lealets)جراید 

 هاتبيين

 هيجانيشيوه اي از ارائه نيازهاي ها به عنوان تبيين

 تشویق نمودن و اعتبار بخشي

 اعتباربخشي

 ایجاد اطمينان

 متقاعدسازي و ایجاد تمایل

 كمکهاي عملي و مادي

 ارائه حمایت

 مراقبت

 در مراقبت (pitfalls in caring)خطرات غير منتظره 

 الگوسازي و آموزش مهارتهاي اجتماعي

 آموزش مهارتهاي اجتماعي

 بازسازي رفتار

104 

109 

114 

117 

117 

122 

124 

125 

127 

129 

131 

133 

133 

134 

136 

137 

139 

141 

143 

145 

145 
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 سيرهاارائه تعبير و تف

 هاانطباق

 هاي مشاورهمهارت

 اهداف مشاوره

 كنترل اضطراب و دلشوره

 نتيجه گيري

 منابع و مآخذ

148 

150 

153 

155 

157 

159 

161 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


