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 لف كتابؤمقدمه م

یکی از سری کتابهای منتشرر شرده  حاضر کتاب

اسرت کره  هرای برازتوسط انتشرارات دانشرگاه 

ط برین مهارتهرای مشراوره ای و ارتبراط ارتبا

حرفه ای گروه خاصی که مددکاران اجتماعی اسرت 

را در نظر می گیرد. این جلد شامل مهارت هرای 

اصول شش گانه صالحیت مرورد نیراز در مرددکاری 

 اجتماعی است.

این صالحیت ها، شامل تعدادی موضوعات کلیدی، 

 تئوری ها و روش هایی مددکاری اجتماعی است که

در نوشته های گذشته و حال مرددکاری اجتمراعی 

یافت می شود. دانش، مهارت ها و ارزش هایی که 

گفته شد پایه محکمری بررای فعالیررت مرددکاری 

اجتماعی فراهم می کند اگرچه ایردوولوژی هرا، 

تعهدات قانونی و انتظرارات اجتمراعی شراغلین 

 تغییر می کند.

 موضوع روش شناختی و تئروری شرناختی کره در

این جلد به کار بررده شرده از تجربیرات خرود 

نویسررنده، تحقیقررات، موضرروع ترردریی و بررسرری 

مطبوعات مجاز، همکاری در چارچوب توسعه بررای 

ارزیابی نیازهای کودکان و خانواده اشران کره 

اخیرا برای بخش بهداشتی تکمیل شرده اسرتخراج 

می شود. تشکر برای موافقت بررای انجرام ایرن 

دردانی از همه کسانی کره بررای کار عالوه بر ق

تولید آن مورد مشورت قرار گرفته اند این جرا 

 آمده است.
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مطالب کتاب به طررور عمرده دربراره کراربرد 

مهارت های مشاوره برای مددکاری اجتماعی است. 

من چنرد سرالی اسرت کره مهرارت هرای پایره و 

پیشرفته را برای دانشجویان مددکاری اجتمراعی 

کنم کره روی اسراس مهرارت و مشاوره تدریی می 

های عام بررای دانشرجویان مرددکاری اجتمراعی 

بیشتر از کار مشاوره تمرکز دارد. دانشرجویان 

مددکاری اجتماعی همیشه ترغیرب مری شروند ترا 

مهارت ها را به تجربره کراری هرر روزه اشران 

مرتبط کنند. بازخوردشان روی توالی مهارت های 

یره ای مصاحبه مثبرت اسررت و همیشره شرامل نظر

درباره مفید بودن زندگی و عمل نظارتی مهرارت 

های ارتباطی است. هدف من این است که روش ها، 

تئوری ها و ارزش های مددکاری اجتماعی را برا 

مهارت های مشاوره به عنوان مثال برای شراغالن 

در این کتاب متعادل کنم. مهارت هررای مشراوره 

ها، به عنوان ابزاری برای تأیید دامنه تئوری 

 روش ها و چارچوب ها برای کار اجتماعی است.

یب دانرش،  در کار مرددکاران اجتمراعی، ترک

ارزش ها و مهارت ها با هم برای تحویل خردمات 

اجتماعی نشانه روش کار خوب اسرت. بنرابراین، 

من معتقدم که درمان جرو بره عنروان یرک شرخ  

منحصر به فرد باید همیشه در مرکز بهترین عمل 

کارورز به زندگی درمان جو باید به باشد. کمک 

طور آشکاری مررتبط شرود، مشرارکت حمرایتی را 

متعهد شود و با رضایت آگاهانه انجام شود کره 

از نظر قانونی و انسرانی امکران پرذیر اسرت. 

مهارتهای مشاوره ای برای به دسرت آوردن ایرن 

مرحله از اقدامات استفاده می شوند. ارتبراط، 

ل حرفه ای است که اشخاص هنوز اساسی برای تعام

آسیب شناسی می شوند و مشرکالت سراختاری کرامال 

درک می شوند. چار چوب ها برای کار، عرو  مری 

شوند اما توجه به فرآیند خروب همیشره ضرروری 

است مخصوصا به خاطر اهمیت جلوگیری از تبعری  
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و ضرر در چیرزی کره مرا بره عنروان مرددکاری 

مداخله مری  اجتماعی وقتی که در زندگی دیگران

 کنیم انجام می دهیم. 

در یادداشت های ادبی، من به درمران جوهرا، 

کاربران خدمات، دریافت کننرده هرای خردمات و 

مشتریانی اشاره کرده ام کره آن افرراد را از 

مددکاران اجتماعی استخدامی تفکیرک مری کنرد.  

واژه درمان جو شاید صحیح ترین واژه باشد، که 

ی اسرت. اغلرب اصرطال    این موضوع بحث حرفه ا

کاربر خدمات  در نوشته های مددکاری اجتمراعی 

و   درمان جو  در نوشته های مشاوره ای یافرت 

می شود. هیچ کدام از راه ها برای درمان جوها 

به نظر نمی رسد که تمرام آن چره کره تبراد ت 

مردم با مددکاران اجتماعی است را در برگیرد. 

رگر و شاغل به طور همچنین مددکار اجتماعی، کا

 تبادل پذیری، تبحر را در عمل توضیح می دهند.

مددکاری اجتماعی در معر  رسانه ها و هرراس 

اخالقی از جامعه در سال های اخیر قرار گرفتره 

است چون به نظر می رسد یا   خیلی کرم  بررای 

پیشگیری از این فاجعه انجام شده یرا   خیلری 

  شرده انرد. زیاد  انجام شده و حقوق مدنی نق

هرریچ حرفرره ای واقررف برره همرره چیررز نیسررت و 

مددکاران اجتماعی و مدیرانشان ممکن اسرت برد 

قضاوت کنند. بنابراین من می خرواهم روی ایرن 

واقعیررت تمرکررز کررنم کرره مررددکاران اجتمرراعی 

وظایفشررران را بررره روش مررروثر و کارآمرررد و 

دلسوزانه ای انجام می دهند که بره نردرت بره 

ر عموم تأیید شوند. بسریاری نظر می رسد از نظ

از اقدامات انجام شده مسحور کننرده، چشرمگیر 

یا به نحوی شایسته در عنروان مقرا ت نیسرتند 

اما آن ها برای دریافت کننده های خدمات مهرم 

و ضروری و پرمفهوم هستند. انتقال از خانه به 

مرکز مراقبت یا بیمارستان، داشتن مشکالتی برا 
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دن کرودک، از دسرت دادن والدینشان، از دست دا

آزادی و اختیار، درآمد یا شهروندان، تعردادی 

از مساول جزوری زنردگی هسرتند کره مرددکاران 

اجتماعی با آن ها درگیر هستند. من امیردوارم 

که مثال های کاری، مددکاران اجتماعی را نشان 

دهد که وظایف متعهد شده هرروزه را بره روشری 

نواده هرا و موثر و دلسوزانه با کودکران، خرا

بزرگسا ن در سازمان هایی که استخدام می شوند 

 انجام می دهند.

همچنین، جستجو برای چیزهای جدیرد اغلرب در 

هزینه ارزیابی چیزهایی کره مرا مرری دانریم و 

گسترش مهارت های پیشرفته برای خوب انجام شدن 

در حال پیشررفت اسرت. مشراوره و مهرارت هرای 

هبود ارتبراط در مشاوره اکنون به عنوان روش ب

سازمان های ملی خدمات انسانی است. عمل نظارت 

و آموزش مداوم باعث می شوند که مهارت ها بره 

صررورت مرروثری حفرر. شرروند. بیشررتر مررددکاری 

اجتماعی، درباره تعامالت جزوی بین مرردم اسرت 

که مهارت های  مشاوره، دقیق ترین ابزار برای 

ر زده ارتباط مناسب است. کار با گروههای کنرا

شده، آسیب پذیر یا ضرر دیده از طریق توجه به 

بیمار هم از نظر ارتبراط و هرم عملکرردی کره 

 ممکن است دنبال کند انجام می شود.

مثال کاری فقط همان اسرت. آن هرا تحقیقرات 

موردی نیسرتند بلکره از موقعیرت هرای واقعری 

استخراج می شوند،که برای انتشار، روی آن کار 

انجام می شود. آن هرا بررای مجدد و بازنویسی 

شر  دادن کراربرد عملری مهرارت هررای مشراوره 

توضیح داده می شوند. هم چنانکه مرن برا ایرن 

موضوع کار می کردم تشرخی  دادم کره ایرن هرا 

نوعی از کار مددکاری اجتماعی هسرتند کره هرم 

مهارت های مشاوره را برای تسهیل اقدامات بره 

مختصری را  کار می برد و هم مهارت های حمایتی
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به عنوان بخشی از مرحله کاری عرضه مری دارد. 

هیچ تالشی برای تحت پوشش قرار دادن همه جنبره 

های کار صورت نگرفته ، با این حال به نظر من 

کافیست کره توضریح دهریم چگونره مهرارت هرای 

مشاوره با تأییرد اسرتاندارد وسریع مرددکاری 

ز اجتماعی که در تعهدات قانونی و سازمانی مجا

است در ارتباط است. مثال ها از کار ابتردایی 

و کررارورزان بررا تجربرره کرره صررالحیت مررددکاری 

اجتماعی را دارنررد اسرتخراج مری شروند. کرار 

کودکررران و خرررانواده، مراقبرررت اجتمررراعی، 

بزرگسا ن، قاضی مجرمین و داوطلبران را شرامل 

می شود. زمینه، قسمتی از کار را شکل می دهرد 

رباره مرحله، ایجراد شرده اما انتخاباتی که د

بهترین کرار را از صرالحیت اداری متمرایز مری 

 کند.

بعضی از کارورزان پر مشغله خواهند گفت کره 

آن هررا اصررال وقررت کررافی برررای گرروش دادن برره 

نیازهای مردم نمی گذارند. آن ها می گویند که 

وظیفه مددکاری اجتماعی فقط اجرایی و کارکردی 

ه مختلفری از کرار است. در این کتاب من دیدگا

را اراوه می دهم و این دلیل نوشتن این کتراب 

است. من می گویم که مهارت های خوب سازمانی و 

اجرایی برای مددکاری اجتماعی ضروری هسرتند و 

با نیازهرای قرانونی بایرد بره طررور مناسربی 

 برخورد شود اما:

  افراد پرمشغله باید در مهارت هرای

د تررا بره اساسی مشاوره بسیار ماهر باشن

ارتباط مناسربی در زمران محردود تخصری  

 داده شده برسند.

  درمررران جوهرررا حرررق دارنرررد کررره

نیازهایشان را بگویند و بره عنروان یرک 

فرد توسط شخصی که به آن ها احترام، فهم 
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و درک و حساسیت فرهنگری عرضره مری دارد 

 شنیده شوند.

  خدماتی که به آن ها عرضه مری شرود

نده ها باشد و باید مورد قبول دریافت کن

 از نظر آن ها مرتبط باشد.

   برنامه های کاری کره بسریار شرلو

هستند و به افراد تحمیل می شوند عملکرد 

ضعیفی را دنبال می کند و خیلی سرریع از 

اثررر مرری افتررد و در بلندمرردت بسرریار 

پرهزینرره تررر و کررم تررأثیرتر نسرربت برره 

گذاشتن کمی زمان بیشتر و اهمیت دادن به 

ررسی و پاسخ در مراحل اولیه گوش کردن، ب

 مصاحبه و تشخی  است. 

  مددکاری اجتماعی فعالیتی اسرت کره

تعامالت میان فردی بین شخصی که نیاز بره 

خدمات دارد و شخصی که پاسخ مری دهرد در 

کمک به ایجاد و حف. نتیجه مروثر بسریار 

 مهم است.

  کاربر و نیرو، دیدگاهش، انگیزه اش

ری اجتمراعی باید در مرکز فعالیت مرددکا

باشد که مری توانرد برا عمرل قرانونی و 

 اخالقی همخوانی داشته باشد.
 لف كتابؤ( مت سیدن)جان

Janet sedan 

Leicester, 2005 

 

 

 

 


