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  چکیده

ود رتبه مناسب کشور در تولید دانش، از این ظرفیت در دهد که باوج مطالعات در ایران نشان می

بدین لحاظ پژوهش . شود راستاي رفع نیازهاي جامعه و کاهش مشکالت موجود استفاده نمی

هاي مددکاري اجتماعی و  حاضر باهدف تبیین و موشکافی وضعیت موجود اثربخشی پژوهش

هاي  شده و داده ه روش کیفی انجاماین پژوهش ب. راهکارهاي ارتقاء این اثربخشی انجام گردید

درمجموع . نظران گردآوري شد موردنیاز از طریق مصاحبه فردي نیمه ساختاریافته با صاحب

روش . مصاحبه فردي و یک مصاحبه گروهی مورد تحلیل مضمون قرار گرفت 10محتواي 

نظرات هاي مطالعه حاضر، طبق  یافته. شوندگان، هدفمند بوده است گیري مصاحبه نمونه

ها با سطح  پژوهش برخی مصادیق ارزشمند، اثربخشی باوجوددهد نظران نشان می صاحب

انتظار فاصله دارد که وجود برخی از عوامل مربوط به ارکان نظام آموزش عالی و برخی  قابل

هاي خدمات اجتماعی سبب اثربخشی پایین  دیگر از عوامل مربوط به ساختارها و سازمان

گذاران و مدیران و سایر مسئوالن هر دو بخش  لذا شایسته است که سیاست. تها شده اس پژوهش

  .شده استهاي سیاستی مربوطه ارائه در این راستا توصیه. جهت رفع یا کاهش مسائل اقدام نمایند
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  بیان مسئله

هاي جامعه هستند و استفاده از  دکاري اجتماعی مبتنی بر مسائل و واقعیتهاي مد پژوهش

ها، منجر به افزایش کیفیت و  ها، قوانین و دستورالعمل ها در تنظیم سیاست نتایج آن

هاي نوین حکمرانی که اداره امور به دست  در مدل. شود اثرگذاري این اسناد می

، نقش مددکاران )متخصصان مدیریت نه صرفًا(شود  کارشناسان هر حوزه سپرده می

با . اجتماعی و مدیران خدمات اجتماعی براي اداره امور اجتماعی ارزشمند و ضروري است

تأسیس رشته کارشناسی ارشد مدیریت خدمات اجتماعی در گروه مددکاري اجتماعی 

ریق گذاري از ط دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه عالمه طباطبایی، دانش مدیریت و سیاست

ریزي در خدمات  گذاري در خدمات اجتماعی، برنامه دروس مصوب ازجمله سیاست

... هاي پیشرفته در مدیریت، روانشناسی سازمانی و اجتماعی، حقوق اداري، تئوري

هایی بسیاري از قوانین  باوجود چنین ظرفیت. شود ازپیش به دانشجویان آموزش داده می بیش

شوند و این موضوع  هاي علمی طراحی و بازنگري نمی هها مبتنی بر یافت و دستورالعمل

با توجه به تنوع و تغییرات مشکالت و . موجب کاهش اثربخشی مداخالت شده است

هاي اجتماعی ضروري است مداخالت، مبتنی بر شواهد علمی طراحی و اجرا شوند  آسیب

. طراحی انجام شودصورت علمی ارزیابی شود تا در صورت لزوم باز ها نیز به و اثربخشی آن

گیري این پژوهش شده است تا از طریق آن وضعیت  اهمیت این موضوع موجب شکل

هاي مددکاري اجتماعی و راهکارهاي ارتقاء کمی و کیفی آن واکاوي  اثربخشی پژوهش

  .شود

  

  مبانی نظري

). 18: 1959مرتون،(کانون پژوهش بوده و چیزي فراتر از یک یا چند سؤال است  "مسئله"

شود که به دالیلی براي پژوهشگر حائز اهمیت  سئله به مشکالت و مسائلی اطالق میم

دیلون مسائل علمی را به سه دسته تقسیم . شوند شوند و سؤاالت درباره آن پرسیده می می
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کند، مسائل تازه پدید  ها را شناسایی می مسائل موجود که آشکار بوده، و محقق آن. کند می

ها را کشف کند و مسائل بالقوه که هنوز شکل  بایست آن محقق می آمده که ضمنی بوده و

  ).Dillon, 2011: 104(اند  نگرفته

چگونه برخی مسائل نسبت به برخی . 1: در مورد مسئله یابی سه سؤال کلی مطرح است

دانشمند در میان انبوه مسائل، چگونه مسئله خود را . 2شوند؟  تر قلمداد می دیگر کانونی

انجامد؟  چگونه شکست یک برنامه پژوهشی به انتخاب مسئله جدید می. 3یابد؟  می

کننده و جهت دهنده مسائل علمی  به نظر زاکرمن سه عامل تعیین). 75: 1987زاکرمن، (

  :باشد می

هاي تئوریکی سیراب شده  اینکه دانشمند از چه مشرب: شرایط و عوامل علمی) الف

  .باشد

  ...زهاي اقتصادي و نظامی خاص و نیا: شرایط و عوامل فراعلمی) ب

  .هایی که بین پژوهشگران وجود دارد وضعیت جامعه و رقابت: شرایط اجتماعی) ج

مورد سوم شاید در بسیاري از علوم تأثیر کمتري را بر مسئله یابی پژوهشگران داشته 

 خصوص مددکاري اجتماعی شرایط جامعه تأثیر زیادي بر اما در علوم انسانی و به. باشد

عنوان واقعیت  در حرفه مددکاري اجتماعی مسئله اجتماعی به. ها دارد گیري پژوهش شکل

ها در سطوح مختلف خرد، میانه و  اجتماعی در زندگی روزمره افراد و شبکه ارتباطی آن

اي  عنوان فرد حرفه جایی که مددکار اجتماعی به سازد، یعنی همان کالن خود را نمایان می

  )1386کامپتون و گاالوي، (. نماید مداخله می

بنابراین آموزش مددکاران اجتماعی و مدیران خدمات اجتماعی نیز داراي اهمیت 

ها و چه از این حیث که اگر اجراي نتیجه یک  چه از حیث ارتقاء پژوهش. باالیی است

لذا . درستی انجام نشود، پیامدهاي مورد انتظار را به همراه نخواهد داشت پژوهش به

هایی جهت آماده شدن براي تصدي  که مددکاران اجتماعی تحت آموزش یدرصورت"

هاي شامل مدیریت خدمات  هاي مدیریتی قرار نگیرند، مدیرانی از سایر بخش سمت
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ها  گرفته خواهند شد که در این صورت ارزشبکار... درمانی، مدیریت بازرگانی عمومی و

  ).Wuenschel, 2006("هاي حرفه نادیده گرفته خواهد شد و مهارت

در پارادایم جدید حکمرانی
1

شایسته که به معنی اداره خردمندانه امور است و از  

ویکم در حال جایگزینی پارادایم دولت ابتداي قرن بیست
2

است تعریف جدیدي از  

مدیریت
3

شده است که در آن، صرف داشتن دانش مدیریت براي  در امور اجتماعی مطرح 

باشد، و به مدیرانی ی نمیاداره خدمات اجتماعی کاف
4

مندي از مهارت و  نیاز است که با بهره 

گذاري را نیز داشته  و تخصص در حوزه موردنظر، سه توانایی مدیریت، حقوق و سیاست

ترین ابزار  هاي متأخر مهم در واقع صرف داشتن دانش و مهارت مدیریت که در دوره. باشند

ینگ. شود براي اداره امور بوده است کافی دانسته نمی
5

تعریف جدید مدیریت خدمات  

  .اجتماعی را در مدل خود ارائه داده است

شود که از نظر  آفرینی در اداره امور اجتماعی به کسانی سپرده می در این مدل نقش

اي و اقدام پژوهشی عمل  رشته دانشی از جنس علوم اجتماعی باشند و از طریق دانش بین

جاي متخصصان مدیریت، این متخصصان امور  ی، بهدر پارادایم جدید حکمران. کنند

گذاري، مدیریت و حقوق خود در امور  اجتماعی هستند که باید با ارتقاء دانش سیاست

جاي مدیریت از باال به پایین،  در واقع به. گذاري اجتماعی نقش ایفا کنند اجرایی و سیاست

ا مشارکت همه ذینفعان شامل مدیریت امور اجتماعی فرایندي است که از عرصه عمومی و ب

یکی از اضالع در  ناعنو گیرد و دولت نیز به مردم، نهادهاي مدنی و کارشناسان شکل می

  .کند آفرینی می کنار سایر ذینفعان نقش

  

                                               
1. Governance
2. Govenment
3. Administration
4. Administrators
5. Yang
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مدل ینگ در تعریف مفهوم و دانش موردنیاز مدیریت خدمات اجتماعی و خدمات  -1نمودار 

  (Yang, 2018)عمومی 

      

دیگر همکاران نیز مددکاري اجتماعی را ابزاري براي حل مشکالت  پرلمن و

  .اند اجتماعی دانسته

عنوان واقعیت اجتماعی در زندگی  در حرفه مددکاري اجتماعی مسئله اجتماعی به

ها در سطوح مختلف خرد، میانه و کالن خود را نمایان  روزمره افراد و شبکه ارتباطی آن

. نماید اي مداخله می عنوان فرد حرفه مددکار اجتماعی به سازد، یعنی همان جایی که می

  )1386کامپتون و گاالوي، (
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  هاي تحقیق اهداف و پرسش

هاي مددکاري اجتماعی در چه  موضوع موردمطالعه این تحقیق این است که پژوهش

هاي هدف مددکاري اجتماعی  شده و کیفیت زندگی گروه اند مؤثر واقع هایی توانسته عرضه

ها موانع عدم توفیق در اثربخشی چه بوده  از طرف دیگر در سایر حوزه. ارتقاء ببخشندرا 

ها را  توان این موانع را برطرف نمود یا از طریق راهکارهاي دیگر پژوهش است و چگونه می

هاي  در واقع هدف این تحقیق شناسایی وضع موجود اثربخشی پژوهش. تأثیرگذارتر نمود

. شور است و ارائه راهکارهایی براي رسیدن به وضع مطلوب استمددکاري اجتماعی در ک

  .باشند لذا سؤاالت اصلی این پژوهش به شرح ذیل می

هاي آن  هاي مددکاري اجتماعی در چه وضعیتی است و مصداق اثربخشی پژوهش-

اند؟ کدم

هاي مددکاري اجتماعی را افزایش داد؟ توان اثربخشی پژوهش چگونه می-

ژوهش که نشأت گرفته از سؤاالت اصلی هستند شامل موارد ذیل هاي فرعی پ پرسش

  :باشند می

هاي کالن، قوانین یا  سیاست(ها بیشتر در چه سطحی  اثربخشی پژوهش

  بوده است؟) هاي اجرایی دستورالعمل

ها و یا از طریق توانمندسازي مراجعان و مددکاران  ها بیشتر از طریق ارگان پژوهش

  است؟ شده اجتماعی مؤثر واقع

معطوف به کنشگران عرصه عمومی شامل مردم، (اند؟  ها کدم موانع اثربخشی پژوهش

  ...)ربط و هاي دولتی ذي مددکاران اجتماعی و از سوي دیگر سازمان

در نظام آموزش عالی، (ها وجود دارد؟  چه راهکاري براي افزایش اثربخش پژوهش

  ...)هاي متولی و سازمان
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  روش تحقیق

خصوص در ایران، تصمیم گرفته شد که در این تحقیق از  ین بودن پژوهش بهبا توجه به نو

علت اخذ این . هاي نیمه ساختاریافته با تأکید بر رویکرد اکتشافی استفاده شود مصاحبه

هاي اولیه و عمیق براي  تصمیم این بود که هدف تحقیق شناسایی چارچوب کلی و ایده

هاي این پژوهش  ی و تجربی آتی بر پایه یافتههاي کیف بسط الگوهاي نظري براي پژوهش

دسترس،  شده براي انجام پژوهش و منابع مالی و انسانی قابل بینی با توجه به زمان پیش. است

علمی  علمی که از لیست اعضاي هیئت نفر از اعضاي هیئت 12ها با  براي انجام مصاحبه

قبل از اجراي مصاحبه،  .ریزي شد هاي مددکاري اجتماعی انتخاب شدند برنامه گروه

اي براي افراد ارسال شد و پیرامون نحوه و زمان برگزاري مصاحبه با ایشان  نامه دعوت

  . هماهنگی به عمل آمد

اند، اما در  هاي اجرایی بوده شوندگان داراي سابقه مسئولیت تقریبًا نیمی از مصاحبه

شوندگان از تمامی سه  بهمصاح. اند هاي اجرایی بوده زمان مصاحبه همگی فاقد مسئولیت

دانشگاه داراي رشته کارشناسی ارشد مددکاري اجتماعی انتخاب شدند و با توجه به توزیع 

ها تدوین  اي براي انجام مصاحبه نامه هاي مختلف، شیوه شوندگان در دانشگاه مناسب مصاحبه

براي  در ابتداي مصاحبه اهداف کلی پژوهش ذکر شد و تأکید شد که مصاحبه صرفًا. شد

هاي تحقیق و  شود و هویت افراد تحت هیچ شرایطی در گزارش مقاصد پژوهشی انجام می

نفر  10شوندگان اجازه گرفته شد و  براي ضبط صداي مصاحبه. مقاالت منتشر نخواهد شد

عنوان سؤاالت اصلی مصاحبه در نظر  سؤاالتی به. از ایشان موافقت خود را اعالم کردند

هاي دریافت شده حین  به نیمه ساختاریافته بودن مصاحبه، بر طبق پاسخگرفته شد و با توجه 

در . تر شدن برخی مباحث سؤاالت دیگر نیز امکان طرح داشت منظور روشن مصاحبه و یا به

شوندگان درخواست شد که اگر مطلب دیگري دارند اضافه  انتهاي هر مصاحبه از مصاحبه

هاي ارتباطی  ضوعی به نظرشان رسید از طریق راهکنند و همچنین پس از مصاحبه نیز اگر مو

  .اطالع دهند



  

  1399پاییز، 25، شماره هفتمپژوهشنامه مددکاري اجتماعی، سال |186  

هاي دو  سازي شد و به همراه یادداشت دقت پیاده ها به ها متن آن از انجام مصاحبه پس

وتحلیل مـورد اسـتفاده  مورد مصاحبه که در آن اجازة ضبط صدا داده نشده بود براي تجزیه

ها از روش تحلیل مضمون که یکی از  صاحبهوتحلیل مـتن م منظور تجزیه به. قرار گرفت

در این روش، با . هاي تحلیل در تحقیقات کیفی است، استفاده شد پرکاربردترین روش

ها و نظرات  شده تمامی ایده هاي تهیه مطالعۀ دقیق این متون، در ابتدا براي هر یک از مصاحبه

کدام یـک کد ن به هرآازمستقل در قالب مفاهیم و مضامین فرعی شناسایی شد و پس

ها انجام شد و در صورت ظهور مضامین  این عمل براي همه مصاحبه. اختصاص داده شد

هاي قبلی  مشـابه در متن یک مصاحبه جدید، از همان کدهاي مضامین مشابه در مصاحبه

شده در کل سپس بر اساس تمامی مضامین فرعی شناسایی. عنوان نشانگر آنها استفاده شد به

در ادامه نتـایج . تري انجام شد و مضامین اصلی شناسایی شد بندي کلی ش دستهپژوه

  .شود آمده از فرایند مذکور ارائه می دست به

  

  هاي تحقیق یافته

. شـده اسـت   ارائه 1هاي این پژوهش در جدول شماره  شده از یافته عناوین مضامین استخراج

و راهکارهـاي افـزایش اثربخشـی    شناسـی اثربخشـی پـایین     مصادیق وجود اثربخشـی، سـبب  

  .شود هایی هستند که در جدول مالحظه می هرکدام داراي زیرمضمون



  

  

  

  

187  |  ، زاهدي اصل و همکاران... هاي سازي پژوهش راهکارهاي ارتقاء و بهینه

  شده از نظرات خبرگان مضامین استخراج -1جدول 
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  هاي اثربخشی مصداق

  قانون حمایت از اطفال و نوجوانان

  هاي امن خانه

  بیمارستانیتعداد مددکاران اجتماعی 

  هاي توانمندسازي سازمان بهزیستی دستورالعمل

  ها قائم به فرد بودن بسیاري از اثربخشی

  سبب شناسی اثربخشی پایین

  تدوین و اجراي قوانین توسط افراد غیرعلمی

  کاري مدیران محافظه

  اعتمادي میان پژوهشگران و مجریان بی

  هاي ماهوي علوم اجتماعی ویژگی

  ها گویی پژوهش کلی

  ها به خود حرفه عدم توجه پژوهش

هاي اجرایی مددکاري اجتماعی توسط افراد غیرمتناسب  تصدي سمت

  با این حرفه تخصصی

  جاي کیفیت توجه مراکز علمی به کمیت به

ها و پژوهشگران  یافته و پایدار در حوزه پژوهش فقدان رابطه سازمان

  مددکاري اجتماعی

  گران گذاران و پژوهش تفاوت دیدگاه سیاست

  هاي دانشگاهی ها و محدودیت قالب

  مالحظات غیرعلمی

  راهکارهاي ارتقاء اثربخشی

  نظام مددکاري اجتماعی

  علمی تغییر سازوکار ارزشیابی و ارتقاء اعضاي هیئت

  ترجمان دانش

  ر و متولیگذا هاي قانون افزایش ارتباط مراکز علمی و سازمان

  آموزش اقدام پژوهی

  هاي تیمی ترویج پژوهش

  بسترسازي نقد علمی

ریزي پژوهشی برنامه
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  هاي مددکاري اجتماعی وضعیت فعلی تأثیرگذاري پژوهش

خبرگان مددکاري اجتماعی پیشنهادهاي سیاستی مربوط به مسائل اجتماعی را از طریق 

کنند اما تاکنون میزان اثربخشی  ها منتشر می روزنامهها، مقاالت و  هاي علمی، نشست گزارش

هاي مددکاري  نظران مددکاري اجتماعی که برگرفته از پژوهش نظرات فعاالن و صاحب

دلیل این امر . ها را فراهم کند اجتماعی است نتوانسته است موجبات رضایتمندي آن

باز . شود پذیر مشاهده میهاي آسیب وضعیتی است که در عمل در جامعه در ارتباط با گروه

توزیع نامناسب منابع به اقشار مختلف و همچنین نبود دسترسی برابر به خدمات اجتماعی 

همچنین بسیاري از مشکالت . ها نتوانند به حقوق خود دست یابند موجب شده است آن

هاي مختلف نشأت گرفته از قوانین ناکارآمد و یا نظارت نامناسب است که منجر به  گروه

مسائلی مانند افزایش جرم و آسیب در جامعه، عدم دریافت خدمات مناسب از سوي 

هاي خانگی  پذیر مانند سالمندان و معلوالن، انواع خشونت ازجمله خشونت اقشاري آسیب

هاي آن  محیطی، کاهش سرمایه اجتماعی و مؤلفه علیه کودکان و زنان، مشکالت زیست

یکی از کارشناسان این مسئله را . تماعی شده استازجمله اعتماد اجتماعی و مشارکت اج

  :گونه توضیح داده است این

گذاري شدند بله شدند اما چه مقـدار   اینکه مددکاران اجتماعی وارد عرصه سیاست«

نقطه نظراتشان موردتوجه واقع شد، چه قدر نکته و قواعد اساسی که بایـد اجرایـی شـود    

  .»در واقع اثرگذاریش خیلی کم بوده استبهش توجه شد؟ ... ها و گذاري در سیاست

نظران از  متأسفانه مجریان حوزه خدمات اجتماعی عمدتاً بدون دریافت نظرات صاحب

خدمات اجتماعی امري که در حوزه حال آن. کنند تجربیات سایر کشورها الگوبرداري می

توان صرفاً  گذاران نمی نظران و سیاست دشوار بوده و بدون استفاده از دانش علمی صاحب

  .گذاري کشورهاي موفق الگوبرداري کرد از سیاست

هاي جامعه امـروز، حاصـل    هاي کامالً بومی و مبتنی بر واقعیت رغم انجام پژوهش به«

هاي آموزشی شده و نه پیوندي به اجرا خورده و نه حتی کیفیـت   مایه ها نه دست پژوهش

  .»بخشیده است هاي مرتبطی مانند سازمان بهزیستی را ارتقا سازمان
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  هاي مددکاري اجتماعی هاي اثربخشی پژوهش برخی از مصداق

ها موجب  هاي مددکاري اجتماعی در برخی حوزه درك ضرورت اثربخشی پژوهش

هاي مددکاري اجتماعی  شده است که در یک دهه اخیر شاهد افزایش تأثیرگذاري پژوهش

ها  همچنین حتی اگر پژوهش .هاي اجرایی باشیم ها، قوانین و دستورالعمل در سیاست

هاي روز جامعه  که به واقعیت ها اثرگذار باشند، همین طور مستقیم بر سیاست نتوانسته باشند به

نظر یکی از کارشناسان . طور غیرمستقیم اثرگذار باشند تواند به ها می پردازند انتشار آن می

  :در این زمینه عبارت است از

نظـران   داده که یک بخشیش مصاحبه با صـاحب دانشجوي ما یک کار کیفی انجام «

اون چیـزي  . و کسانی که در درمان اعتیاد بودند و برخی کسانی که تجربه درمـان دارنـد  

آمیـز اسـت امـا پـژوهش مـا داره       ها اعالم میشه که ابـن درمـان موفقیـت    که داره از رسانه

کـنم خـب    مـی کنم یا مصـاحبه   خب من وقتی اینو منتشر می. دهد عکس این را نشان می

  ».ها است اش هم به نفع گروه قطعاً نتیجه

هاي مددکاري اجتماعی در جامعه ارائه هایی از اثرگذاري پژوهش در ادامه مصداق 

  .شده است

  

  :هاي توانمندسازي سازمان بهزیستی دستورالعمل

هـاي   شده در دهه ها یک دهه است که شروع گذاري و پژوهش ارتباط بین سیاست«

رنگ بـوده ولـی اآلن ایـن در سـازمان بهزیسـتی هسـت        ه یا اگر بوده خیلی کمقبلی نبود

هایی که نوشـته میشـه مبتنـی بـر      اپروج هایی که در توانمندسازي هست و یا دستورالعمل

  .»هاست پژوهش

تصویب شد که  1382این قانون ابتدا در سال : قانون حمایت از اطفال و نوجوانان

 1399هاي فراوان نهایتًا در سال  وقوس پی از کش. داشتباوجود مزایا نقاط ضعف مهمی 

شده  هاي سازمانی بیشتري استفاده قانون جدید تصویب و ابالغ شد که در آن از ظرفیت
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تري را در  است و بسیاري از مسائل حقوق جدید در آن لحاظ شده است و ابزار مناسب

  .اختیار مددکاران اجتماعی قرار داده است

هاي هدف  اي از خدمات به گروه توان نمونه هاي امن را می خانه: هاي امن خانه

. هاي مددکاري اجتماعی ایجادشده است مددکاري اجتماعی دانست که بر پایه پژوهش

  :شده است اظهارات یکی از کارشناسان در این زمینه ارائه

هـاي مناسـبی را    انـد چـارچوب   هاي مددکاري اجتماعی توانسـته  تعدادي از پژوهش«

. هـاي هـدف طراحـی و ارائـه نماینـد      اي ارائه خدمات مـددکاري اجتمـاعی بـه گـروه    بر

اي مـددکاري اجتمـاعی    دستاوردهاي تعدادي از این مطالعات مبناي ارائه خدمات حرفه

هـاي امـن زنـان و دخترانـی کـه مـورد        مثال خانه عنوان به. اند هاي مختلف شده در سازمان

اس یـک مطالعـه مـددکاري اجتمـاعی طراحـی     انـد، بـر اسـ    خشونت خانگی قرار گرفتـه 

.»اند شده 

تبیین ضرورت حضور و اثربخشی : افزایش تعداد مددکاران اجتماعی بیمارستانی

ها و خبرگان  مددکاران اجتماعی در کاهش مشکالت اجتماعی که توسط پژوهش

له ها ازجم کارگیري مددکاران اجتماعی در برخی حوزه شده است، موجب افزایش به انجام

  .هاي اجتماعی شده است بالینی و آسیب

هـاي   شده و مبتنی بـر پـژوهش بـوده اسـت، در بیمارسـتان      اآلن طبق قانونی که درج«

هاي روانمـون بـه    در بیمارستان. داریم) اجتماعی(تخت یک مددکار  80جنرال براي هر 

ي هر تخت یک مددکار اجتماعی داریم و در بیمارستان سوختگیمون به ازا 37ازاي هر 

  .»تخت یک مددکار اجتماعی 50

  

  قائم به فرد بودن بسیاري از مصادیق اثربخشی

نشده است، بسیاري از  که نهادسازي قانونی براي مددکاري اجتماعی انجام ازآنجایی

صورت موردي و بر اساس نظر شخصی یک مدیر یا مسئول  ها به ها و اثرگذاري پیشرفت

  .صورت گرفته است
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عنی اگر کسی یک مسئولیتی بگیره ممکنه بخاطر دغدغه مند بـودنش  قائم به فرده ی«

بیاد یک کاري را بکنه و ولی آگه یک شخص دیگـري تـوي اون جایگـاه قـرار بگیـره      

.»کاري نکنه هم بازخواست نمیشه

  

  هاي مددکاري اجتماعی سبب شناسی اثربخشی پایین پژوهش

  تدوین قوانین توسط افراد غیرعلمی

ها در  هاي مددکاري اجتماعی، انعکاس آن اثربخشی پژوهشهاي  یکی از راه

آفرینی  در حال حاضر باوجود ضرورت نقش. ها است ها، قوانین و دستورالعمل سیاست

هاي اجرایی، این افراد در  ها، قوانین و دستورالعمل مددکاران اجتماعی در تعیین سیاست

شود که داراي  دي انجام میگیري توسط افرا ایجاد این اسناد نقشی ندارند و تصمیم

شوندگان جایگاه  یکی از مصاحبه. باشند تخصص الزم و نگاه جامع براي تدوین قوانین نمی

  :گونه توصیف کرده است فعلی مددکاران اجتماعی را این

نـه اینکـه   . شـود  شود مربـوط مـی   اینکه قوانین تدوین میازمشارکت ما بیشتر به بعد«

خواهنــد ورود پیــدا کننــد امــا از ســوي کســانی کــه  متخصصــین مــددکاري اجتمــاعی ن

ها توسـط کسـانی کـه     ها و قانون شود سیاست گذار هستند خیلی به بازي گرفته نمی قانون

  .»شود نظر نیستند تدوین و نگارش می خیلی صاحب

توان گفت حضور کمرنگ متخصصان مددکاري اجتماعی در  بنابراین می     

ها و نتایج علمی  رایی موجب شده است امکان دفاع از یافتهگذاري و اج هاي قانون مسئولیت

هاي انسانی ارزشمندي  این مسائل موجب شده است تا ظرفیت. این حوزه وجود نداشته باشد

انعکاس . هاي دانشگاهی خود بسنده نماید که در مددکاري اجتماعی وجود دارد به فعالیت

  .وضوح مشخص است ارشناسان بهناامیدي از اثربخشی پژوهش در اظهارات یکی از ک

پژوهش جایگاهش توي کشور ما در حوزه علوم انسانی اینطوریه که خیلی به نتایج «

کاري که پژوهشگرا انجام میدن توجه اي نمیشه و فقط انجام میشه پژوهش بـراي اینکـه   
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هـا هسـت اون    اي داشته باشم براي اینکه یک بودجه پژوهشی در سازمان من یک رزومه

  .»ها پر بشه و هیچ اهتمامی وجود نداره براي اینکار بشه و کتابخانههزینه 

مندي خود  هاي دانشگاهی گله اعتنایی به پژوهش یکی دیگر از کارشناسان در باب بی

  :گونه اظهار داشته است را این

موضوعی که دغدغه مهم یک سازمان بود را دانشجوي مـا دنبـال کـرد و پـژوهش     «

ه دانشجو دعوت کرد از اون سازمان کـه آقـا ایـن تحقیـق همـان      انجام شد، موقع دفاع ک

اولویت شما بوده و ما به شکلی در ساحت علمی انجامش دادیم و شـما بیایـد ببینیـد کـه     

کـه یـک همچـین     وقتـی . حتی حاضر نشدن زحمت بکشند به جلسه دفاع دانشجو بیاینـد 

  .»شیم نگاهی باشد خب واقعاً خیلی متأثر می

  

  دیرانکاري م محافظه

اجراي هر . کارانه معموًال دردسر کمتري براي مدیران دارد اتخاذ رویکردهاي محافظه

اي و نگرانی از  فشارهاي رسانه. هایی را به همراه خواهد داشت ها و مخالفت طرحی موافقت

از طرف . دهد کار را به سمت کاهش کنشگري سوق می دست دادن سمت مدیران محافظه

اي است که اگر فردي خدمات مثبت  گونه مدیران اجرایی بهدیگر شیوه نظارت بر 

یک تخلف جزئی داشته باشد، بابت آن بازخواست  تأثیرگذاري انجام دهد و حین آن

  :گونه بیان کرده است یکی از کارشناسان تجربه خود در این زمینه را این. گردد می

ــک ســر       « ــت ی ــردیم و در نهای ــاحبه ک ــم، مص ــام دادی ــا انج ــري کاره ــک س ي ی

کسانی که در سطوح عالی مدیریتی بودن و خودشون خواسته . هایی نوشتیم دستورالعمل

کردند و زمـانی ابالغـش کـردن کـه      ها را بنویسیم، در ابالغ آن تعلل می بودند که ما این

  .»رفتند که در آماج حمالت دیگران قرار نگیرند خودشون داشتند می
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اعتمادي میان پژوهشگران و مجریان بی

شده هاي دانشگاهی و اجرایی ایجاد اي میان حوزه اعتمادي مزمن و برطرف نشدهبی

افزایی مورد انتظار، منجر به  است که براي جامعه عواقب خوبی ندارد و ضمن عدم ایجاد هم

  :کند یکی از کارشناسان اظهار می. بحران هویت و مشروعیت در هر دو حوزه خواهد شد

میـدونم یعنـی اآلن در اجـرا دانشـگاهی هـارا قبـول       اعتمادي  درصدش را بی 50من «

  .»ها هم افرادي که توي اجرا هستند را قبول ندارند ندارند بعد دانشگاهی

  :کند گذاران را متهم به برتر دانستن خود متهم می یکی دیگر از کارشناسان، سیاست

هــاي مــددکاري  هــا و پــژوهش گــذاري ارتبـاط محکــم و ثمربخشــی میــان سیاســت «

هـاي مـددکاران    عی وجود ندارد زیرا سیاسـت گـذاران اجتمـاعی از نتـایج و یافتـه     اجتما

هـا نیـز    توان پنداشت که در صورت آگاهی از این یافته اند اما نمی اجتماعی مغفول مانده

  .»"اند» خود برتري«در نگاه خود تغییري دهند زیرا دچار توهم 

  

  نبود بستر نقد

بیشـتر  ها و قـوانین موجـب ارتبـاط    چه نقد سیاستها و  وجود بستر نقد چه نقد پژوهش

هاي سیاسـتی شـده و محـک نقـد، دقـت پژوهشـگران را نیـز در تـدوین          ها با حوزه پژوهش

  .دهد هاي خود افزایش می گزارش

هاي خاصی صـورت میگیـره    هاي خاصی و ایده هاي ما با نگاه گذاري وقتی سیاست«

شـود آن موقـع    دپذیري هم حتی داده نمـی ها هم قابل نقد نیست و اجازه نق و خیلی وقت

گذاري هم مسیر خـودش   کند و سیاست هست که پژوهش دارد مسیر خودش را طی می

  .»خواهند به یکدیگر برسند وقت هم نمی کند انگار هیچ را طی می

  هاي ماهوي علوم اجتماعی ویژگی

در مورد  هاي مسائل اجتماعی این است که ارزیابی اثربخشی و داوري یکی از ویژگی

لذا بسیاري از مدیران و مسئولین ممکن است نتوانند تشخیص بدهند که . ها دشوار است آن

  .موضوعی غیرعلمی و غیرتخصصی نادرست است
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مثالً فالن کارخانه دوغش روي کیفیت فروشش تـأثیر میـذاره و بازخواسـت میشـه     «

ور ممکنـه  مدیر فروشش ولی مـثالً اآلن مـن میشـم رئـیس یـک سـازمان اجتمـاعی کشـ        

وقــت مــورد  تــر کــنم ولــی هــیچ هــاي جامعــه هــدف را خــراب زنــدگی خیلــی از گــروه

.»گیرم بازخواست قرار نمی

شود که منجر  موضوع دیگر به زودبازده نبودن مداخالت در امور اجتماعی مربوط می

گونه توضیح داده  شوندگان این موضع را این یکی از مصاحبه. به اهمیت کمتر آن شده است

  :است

مثـال مـن    عنـوان  کالً مسائل اجتماعی، فرهنگی مثل بخش صنعت زودبازده نیست به«

ها انجام دادم و اآلن اومده توي قـانون ولـی    بیست سال قبل این کارو توي سازمان زندان

  .»که خیلی موضوع مهمیه االنم که توي قانون هست خیلی اهمیتی نداره درحالی

  

  ها گویی پژوهش کلی

هاي  رش یک پژوهش با قالب یک طرح سیاستی یا اجرایی تفاوتهرچند سبک نگا

توان از برخی  هایی که از نوع کاربردي هستند می زیادي دارد، با این در پژوهش

در ادامه نظرات . تر پرداخت هاي ملموس ها کاست و به ارائه راهکارها و پیشنهاد گویی کلی

  .تشده اس چند تن از کارشناسان در این زمینه ارائه

کنند شاید منتهی بـه نوشـتن    هاي ما است که کل گویی می این مبتالبه همه پژوهش«

قوانین کلی بشن اما براي نوشتن دستورالعمل اصـالً مناسـب نیسـتند چـون نکـات ریـزي       

.»میخواد و خیلی فرایندي هست

اي و به کارشون نمیاد و خب حق دارند و  پیشنهادهایی که میدیم خیلی کلیه، کلیشه«

کنند و اگر  هاي مداخله استفاده می هایی که از روش گیرند از ما مگر پژوهش صله میفا

اصول پژوهش رو رعایت کرده باشن شاید تأثیر گزار باشه ولی اینکه چقد ازش استفاده 

.»بشه باز هم یک مسئله است
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خورم باید راهی پیـدا کـنم بـراي گفتگـو کـه بـه نتیجـه         منی که لیبل دانشگاهی می«

ی برسیم نه اینکه من پژوهشی کنم براي شهرداري که اصالً بـه هـیچ کـاري نمیـاد و     میان

  .»هاي فضایی و ایده آل و پیشنهاد کلی باشه تحلیل

خصــوص در حرفــه مــددکاري  هــاي کــاربردي بــه تــوان از پــژوهش در ایـن زمینــه مــی 

تـر   ساجتماعی انتظار داشت که سبک نگارش را به سمت افزایش جزئیـات و بیانـات ملمـو   

  .سوق دهند

  

  ها به خود حرفه عدم توجه پژوهش

هایی در جهت نقد  کند پژوهش گرایی حرفه مددکاري اجتماعی ایجاب می عمل

ها به همراه سبب  وضعیت موجود حرفه در ایران صورت پذیرد تا نقاط قوت و چالش

زا در  موجب پیشرفت و توسعه درون "خود"نگاه به . ها موردمطالعه قرار گیرد شناسی آن

حرفه خواهد شد که دستاورد مهم آن اثربخشی بیشتر حرفه در راستاي رفع مشکالت 

دو نمونه از نظرات کارشناسان در این زمینه عبارت است . پذیر خواهد بود هاي آسیب گروه

  :از

هایی که در حوزه مددکاري وجـود داره را بـه اطـالع برسـونه      نقص) پژوهش(اگر «

هـایی کـه در حـوزه مـددکاري انجـام میشـه بهتـر         کیفیت فعالیت .خیلی میتونه مفید باشه

  .»خواهد شد

هاي نظري و  کمتر راجع به خوده رشته مددکاري اجتماعی مطالعه شده، دغدغه«

  .»عملیش یا مطالعه درباره کارورزي هاش باشه

  

هاي اجرایی مددکاري اجتماعی توسط افراد غیرمتناسب با این  تصدي سمت

حرفه تخصصی

ها بر  ها تشریح شد، مواردي از اثربخشی پژوهش طور که در بخش مصداق همان

فقدان مددکاران اجتماعی متخصص . ها و تدوین قوانین وجود داشته است گذاري سیاست
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ها به اهمیت و تفاوت مددکاران  با توجه به حجم انبوه نیاز به حرفه و عدم توجه سازمان

ها که قوانین و مقررات  ه است که در برخی زمینهاي منجر شد اي و غیرحرفه اجتماعی حرفه

هاي حوزه اجرایی موجب کاهش اثربخشی الزم شده و  شده است، نارسایی مناسبی هم وضع

  .هاي حرفه مددکاري اجتماعی مأیوس نماید گذاران را هم از استفاده بیشتر از ظرفیت قانون

شـد امـا    قضـاییه ارسـال مـی   تا قبل این هرکس در کالنتري بود پرونده زده و به قوه «

آمدند مددکاران اجتمـاعی را در اینجـا وارد کردنـد و خـب آمـار کـاهش پیـدا کـرد و         

طور کل، کمیت فداي قضایاي شـکلی شـد یعنـی همـین مـددکاران       اثرگذار بود ولی به

.»هاي مددکاري خیلی آشنایی نداشتند اجتماعی با چارچوب

  

  جاي کیفیت توجه مراکز علمی به کمیت به

هاي تخصصی مددکاري اجتماعی و  پذیرش باالي دانشجویان و توسعه کم گروه

فقدان استخدام اساتید جدید و توانا که با تعداد زیاد دانشجویان تناسب ندارد در کنار قبول 

هاي اجرایی  هاي غیرعلمی توسط بسیاري از اساتید و درگیر شدن در مسئولیت مسئولیت

. زمان کمی براي پژوهش و مطالعه داشته باشند دهندعلمی  شود اعضاي هیئت موجب می

هاي نسبتاً زیادي را به ارتباط با جامعه هدف و تفکر  آنکه الزم است پژوهشگران زمان حال

ها زمان کافی را براي درگیر شدن در  ها اختصاص دهند و در پژوهش در باب مشکالت آن

به دانشجویانی که ممکن است تجربه محول کردن کل فرایند پژوهش . ها داشته باشند پروژه

تواند فرایند پژوهش از  و تخصص الزم را براي مدیریت و پیشبرد پروژه نداشته باشند می

این چالش موجب شده است عالوه بر کاهش . مسئله یابی تا نگارش را با مشکل مواجه کند

  .ها، پژوهشگران نیز از مسئله شناسی بازبمانند کیفیت برخی پژوهش

رویه دانشـجو اسـت و اینکـه اسـتادان      باشد پذیرش بی که به دانشگاه وارد می نقدي«

  .»دانشجوهاي زیادي دارد

همچنین افزایش تعداد دانشجویان ورودي و کاهش متقاضیان ورود به دانشگاه موجب 

شده و بدتر از آن  شده است دانشجویانی که دغدغه کمتري به رشته دارند نیز پذیرش
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متقاضی ... آموزي مانند ترفیع شغلی، افزایش پایه حقوق و افی غیر از علمافرادي که با اهد

هاي  و اساتید هم ملزم هستند براي آموزش و پژوهش. هستند نیز در دانشگاه افزایش یابد

هاي چنین دانشجویانی در  نامه انتشار این پایان. اجباري همه دانشجویان وقت بگذارند

هاي مددکاري اجتماعی را  د علمی، برداشت مخاطبان پژوهشهاي اسنا ها و پایگاه کتابخانه

پیامد این مسئله کاهش روي آوردن نهادهاي . دهد قبول تنزل می نسبت به سطح انتظار قابل

  .هاي مددکاري اجتماعی است مختلف دولتی و غیردولتی به پژوهش

  .»خرند الب میکنند و از میدان انق نامه را هم خودتون میدونید اجرا نمی اآلن پایان«

  

ها و پژوهشگران مـددکاري   یافته و پایدار در حوزه پژوهش فقدان رابطه سازمان

  اجتماعی

سازي است که منجر به  یکی از مسائل مهم در پژوهش ایجاد تعامالت و شبکه

صورت فردي انتشارات خود را  اینکه هر پژوهشگر به. شود افزایی و افزایش اثربخشی می هم

بایست مدیریت  لذا در این زمینه می. کند هاي دانشی منفصلی را ایجاد می رهداشته باشد جزی

هاي مختلف  اي باشد که در حوزه گونه هاي متولی و چه اساتید به پژوهشی چه در سازمان

منظور افزایش اثربخشی  هاي مختلف نیز به هاي پژوهشی کارآمدي تشکیل شوند و تیم تیم

ر فضاي فعلی پژوهشگران کمتر به مطالعه یا استفاده از د. هاي یکدیگر باشند مکمل تالش

  .ورزند هاي سایر محققین مبادرت می پژوهش

  .»هایی که انجام میشه به هم ارتباط ندارد اوضاعی که اآلن داریم آینه که پژوهش«

اي کـه مـددکاران اجتمـاعی در     شخصه خیلی کم پیش اومده از حـوزه  من خودم به«

  .»وام رفرنس بدمداخل روش کار کردند بخ

  

  گذاران و پژوهشگران تفاوت دیدگاه سیاست

نظران و پژوهشگران دانشگاهی معتقدند مسائل اجتماعی توسط  بسیاري از صاحب

درستی درك نشده است و لذا در چنین شرایطی امکان  مجریان و مسئولین این حوزه به



  

  1399پاییز، 25، شماره هفتمپژوهشنامه مددکاري اجتماعی، سال |198  

بخشی مورد انتظار به وقوع تعامل جامعه علمی و حوزه اجرایی وجود نداشته و بنابراین اثر

  .نخواهد پیوست

شوند کـه   گذاران اصالً درست دیده نمی به نظر من مسائل اجتماعی توسط سیاست« 

  .»بخواهند براي آن راهکار ارائه دهند

مثالً در . شناختی درستی به جامعه هدف مددکاري اجتماعی وجود ندارد نگاه معرفت«

کنند درست است یا  ن آنچه را که فکر میگذارا بحث زنان سرپرست خانوار سیاست

هایی که  دستورالعمل. دهند اند انجام می رویکردي را که در کشورهاي دیگر مشاهده نموده

شاید در سطح محدود بعضی از نیازهاي مالی و کوچک مددجویان را برطرف کند، اما 

  .»نیازهاي کالن فرد شناسایی نشده باقی بماند

گاهی مددکاري اجتماعی نیز شاید بتوانند با توجه به دانش وجود خبرگان دانش بااین

هایی که امکان رایزنی و تعامل سازنده وجود دارد، زمینه اثربخشی  اي خود در موقعیت حرفه

عقیده تعدادي دیگر از کارشناسان، این . هاي اجرایی را فراهم کنند ها بر حوزه پژوهش

  .هتر با مجریان را فراهم کنندخبرگان علمی هستند که باید زمینه ارتباط ب

جور  ها دارن یک کنند و آن جور فکر می در کارهاي اجرایی دانشگاهیان دارن یک«

هـا هسـت و مـن مشـکل را بیشـتر در       کنند و یک شکاف زیـادي بـین ایـن    دیگه فکر می

بینم چون دانشگاهیان هستند که باید شیوهاي گفتگـو بـا کارفرمایـان رو یـاد      دانشگاه می

د و این ضعف بزرگیه که دانشگاهیان روي اصول و باورهایی که دارند و آمـوزش  بگیرن

.»ناپذیر تأکید دارند دیدند خیلی خشک و انعطاف

  

  هاي دانشگاهی ها و محدودیت قالب

ها و  شده در پژوهش عنوان عرف پذیرفته شده و به هاي از پیش تعیین برخی قالب

تا امکان اجرایی کردن برخی موضوعات هاي دانشگاهی موجب شده است  نامه پایان

ها غیرممکن و یا دشوار باشد و لذا بین میادین پژوهشی و مسائل روز  اثربخش در این قالب

  .فاصله ایجاد شود
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هایی است که پژوهشـگر بایـد    بینیم قالب هاي دانشجویی می نامه ایرادي که در پایان«

خاصـی  ) مـورد (کنـه یـک کـیس    که در مطالعه موردي مم درصورتی. از آن تبعیت کند

  .»نامه باشد تواند یک پایان خود می خودي ببینی که به

  

  مالحظات غیرعلمی

یکی از مشکالت جامعه نگاه سیاسی به امور اجتماعی است که موجب شده است 

که رفع مسائل و مشکالت  حال آن. صورت علمی با مسائل اجتماعی برخورد نشود به

  .پذیر نیست هاي اجتماعی امکان لجز از طریق تحلی اجتماعی به

سایه سنگین عرصه سیاسی بر سر جامعه مدنی و ازجمله کنشگران حـوزه پـژوهش   «

ضـلعی   رابطـه سـه  (موجب گردیده نظام منطقی براي ایجاد این سـه ضـلع فـراهم نگـردد     

هـا و   هاي هدف مـددکاري اجتمـاعی، واقعیـت    هاي مرتبط با گروه قوانین و دستورالعمل

  »).گیري پژوهشی مددکاران اجتماعی ه و جهتمسائل جامع

انکار  هاي غیرقابل غفلت از برخی واقعیت وجود برخی تابوهاي فرنگی نیز منجر به

  :شود مثالی که یکی از کارشناسان در این زمینه زده است ارائه می. شود می

 هم خانگی که تجربه دختران از رابطه جنسی است و نگاهشـون بـه   مثالً کار بر روي«

گـذاري هسـتند    جنس مخالف چیست که شاید خیلی خوشایند کسـانی کـه در سیاسـت   

  ».نباشه

شود نتایج  موضوع دیگر غیرقابل نقد بودن برخی اصول و ساختارها است که منجر می

اظهارات یکی از کارشناسان در . شده توسط پژوهش با واقعیت تفاوت داشته باشداعالن

  .تأمل است این زمینه قابل

واسطه اون پژوهش یـک سـاختار    شده و به هایی را سراغ دارم که انجام پژوهشمن «

طـور بگـم در    گیري ایـن  رفته بعد اومدن در فصل پنجم یا در بحث و نتیجه زیر سؤال می

  .»دهنده بوده ها نبوده، مبتنی برخواسته هاي سفارش گیري مبتنی بر یافته بحث و نتیجه
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  هاي مددکاري اجتماعی راهکارهاي ارتقاء اثربخشی پژوهش

  نظام مددکاري اجتماعی

هاست نتوانسته است در مجلس شوراي اسالمی تصویب  نظام مددکاري اجتماعی سال

تأیید طرح نظام  یکی از مالحظات مرکز مطالعات مجلس شوراي اسالمی براي عدم. شود

قرار است شده مبین این مطلب است که نظام  نامه ارائه مذکور این است که طرح و اساس

نامه  که اساس پذیر لذا ازآنجایی هاي آسیب مدافع حقوق مددکاران اجتماعی باشد و نه گروه

هاي فوق ممکن است  هاي پزشکی و پرستاري الگوبرداري شده است، مانند نظام از نظام

ها در راستاي منافع حرفه شود چرا که بودجه نظام هم از حق  عدالتی حتی موجب برخی بی

نوعی  شود و به آمده از مددکاران اجتماعی تأمین می دست ایر درآمدهاي بهعضویت و س

که نظام مددکاري اجتماعی نقش نظارتی قوي را در  حال آن. دار ایشان خواهد بود نظام وام

که بر  هاي هدف خواهد داشت و در صورت تأسیس آن، ضمن این راستاي منافع گروه

التحصیالن سایر  خواهد شد، از اینکه فارغ فعالیت مددکاران اجتماعی نظارت تخصصی

رشته صرفًا تحت عنوان مددکار اجتماعی مداخالت نامناسبی را اجرا نمایند نیز جلوگیري 

ها  کننده پژوهش شوندگان نظام مددکاري اجتماعی را تسهیل اکثر مصاحبه. خواهد شد

  .شده است اظهارات یکی از کارشناسان در ادامه ارائه. اند دانسته

. ها باید سایر فاکتورها را در نظـر بگیـریم   خواهیم مقایسه کنیم با سایر رشته اگر می«

که بخشـی از   آنجاییاز. ما هنوز نتواستیم در چارچوب ساختارها یک نظام داشته باشیم

ها نیز از حـوزه مـداخالتی    اي از پژوهش فعالیت مددکاري در عمل است و بخش عمده

هاي دولتـی   آید، دائماً باید از سازمان دهند به دست می ام میکه مددکاران اجتماعی انج

  . »تواند تسهیل شود اما اگر نظامی داشته باشیم، مستقالً بخشی از کارها می. مجوز بگیریم

  

  علمی تغییر سازوکار ارزشیابی و ارتقاء اعضاي هیئت

تعداد  گرایانه نظام آموزش عالی در دو دهه اخیر موجب شده است هاي کمی سیاست

اسناد علمی یک پژوهشگر بیش از هر چیز ازجمله کیفیت و اثربخشی آن موجب ارتقاء 

  .هاي بعدي را فراهم کند شده و زمینه پیشرفت



  

  

  

  

201  |  ، زاهدي اصل و همکاران... هاي سازي پژوهش راهکارهاي ارتقاء و بهینه

چرا که ما بیشتر بـه دنبـال مقالـه دادن و بـه دنبـال      . ما در این موضوع ضعیف هستیم«

  .»نفع هستند، هستیمهایی که متولی و ذی ها و سازمان هاي دستگاه نشر نتایج پژوهش

چرا . باوجود پیشرفت علمی دانشگاهیان، اثربخشی مورد انتظار به دست نیامده است

که اثرگذاري یک پژوهش در جامعه در معیارهاي ارزیابی پژوهشگران در نظام آموزش 

. تري نسبت به انتشار تعداد بیشتر اسناد علمی ازجمله کتب و مقاالت دارد عالی اهمیت پایین

  .نگر دارد هاي کمی ورد از نظرات کارشناسان نشان از تأثیر این سیاستدو م

ازلحـاظ متـدلوژي، ازلحـاظ    . وسوي خوبی حرکت کرده است ها به سمت پژوهش«

آمده اما ایـن نتـایج صـرفاً خـودش را در قالـب       دست انتخاب موضوع و به لحاظ نتایج به

  .»مقاالت نشان داده است

هاي دیگر  بینیم که مددکاري هم در کنار رشته م میبرحسب بازخوردهایی که داری«

خورد تا کار عملیاتی و اجرایی که بتواند دردي از  مقاالتش بیشتر به درد رزومه افراد می

  .»دردها و مشکالت جامعه را باز کند

ساز  ضروري است که معیارهایی مانند اثرگذاري مثبت تحقیق در جامعه نیز زمینه

  .ارتقاء پژوهشگران شود

  

  ترجمان دانش

هـاي   نکته بسیار مهم این است که در اغلب موارد ترجمـان دانـش در مـورد پـژوهش    «

کنـد و از   معموالً پژوهشگر به انتشار مقالـه اکتفـا مـی   . گیرد مددکاري اجتماعی صورت نمی

گـذاران بهـره    هـا و درگیرکـردن تصـمیم سـازان و سیاسـت      هاي دیگر براي انتشاریافته روش

عنـوان مرجـع    بـه (این اشکال البته تا اندازه زیادي به عـدم ارتبـاط دانشـگاه    . دگرفته نمی شو

البتـه  . کننده از دانـش مربـوط اسـت    هاي استفاده و سازمان) اصلی تولیدکننده دانش در ایران

هـا   انـد در تمـامی پـژوهش    هـاي زیرمجموعـه وزارت بهداشـت موظـف شـده      اخیراً دانشـگاه 

ترتیـب   ایـن  ن بخش مهمی از پروپوزال در نظر بگیرنـد و بـه  عنوا موضوع ترجمان دانش را به

هـاي مختلـف بـه     هاي خود را به روش پژوهشگر بر اساس پروپوزال موظف خواهد بود یافته
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توانـد در تقویـت ارتبـاط دانشـگاه و      رسـد ایـن روش مـی    به نظر می. برداران ارائه نماید بهره

  .»بردار مؤثر باشد هاي بهره سازمان

  

  گذار و متولی هاي قانون تباط مراکز علمی و سازمانافزایش ار

شود  هاي علمی و اجرایی از طرق مختلف موجب می افزایش ارتباط میان سازمان

مشکالتی مانند . هایی که در بخش قبل به آن پرداخته شد کاهش یابد برخی آسیب

تخصص در کاري مدیران، کمبود افراد م ها، محافظه اعتمادي، فاصله داشتن دیدگاه بی

هاي  تر شدن ارتباط که جزئیات آن از طریق توافقنامه تواند با نزدیک هاي اجرایی می سمت

نظر یکی دیگر از کارشناسان در مورد راهکار افزایش این . شود کاهش یابد تعریف می

  :شود ارتباط در ادامه مالحظه می

کـه بـراي چـه     دانـیم  دهنـد مـی   هاي مـددکاري انجـام مـی    اآلن تحقیقاتی را که بچه«

توانیم دانشجو و محققی که کار را انجـام داده موظـف کنـیم     سازمانی خوب است و می

.»ساعته ارائه داشته باشد و سازمان نیز بنشیند و گوش بدهد براي سازمان مربوطه یک

  

  آموزش اقدام پژوهی

به این معنی که . گر است هاي مهم مددکاري اجتماعی، نقش پژوهش یکی از نقش

گر  یک پژوهش عنوان  بایست به التحصیلی از دانشگاه نیز می ار اجتماعی پس از فارغمددک

شده در هر  همواره مداخالت خود را ارزیابی و بازطراحی کند و پس از هر مداخله انجام

یک پژوهشگر، نتایج مداخالت  عنوان  همچنین به. یک از سطوح، به دانش خود بیفزاید

مداخالت خود را مبتنی بر شواهددیگران را مطالعه کند تا 
1

علمی و بر اساس بهترین  

عملکردهاي
2

شود  اقدام پژوهی موجب می. اجراشده در همان حوزه اجرا نماید 

هایی  هاي مددکاري اجتماعی به بیرون از دانشگاه نیز تسري پیدا کند و پژوهش پژوهش

                                               
1. Evidence based
2. Best practices
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. یات جامعه منطبق هستندبرگرفته از متخصصان عملی و نظري شکل گیرند که کامالً با واقع

عنوان تجربیات موفق در مداخالت مبتنی بر  استفاده بودن به هایی ضمن قابل چنین پژوهش

  .شود هاي دانشگاهی نیز می تر شدن آموزش شواهد، بر منجر به غنی

ها مسـتند   در رشته مددکاري چون ما خیلی تجربیات خوبی داریم در فیلدها که این«

با رفتن اون آدما از بین میرن و فراموش میشن و خیلی کـیس هـاي   نمیشن و نمی مونن و 

  .»خوبی داریم که استفاده کنیم براي آموزش هامون ولی اتفاق نمی افته

  

  هاي تیمی ترویج پژوهش

ها  توجه به گروه. اي دارد هاي گروهی در مددکاري اجتماعی جایگاه ویژه فعالیت

هاي گروهی و همکاري و انسجام در  مصاحبه درمانی، عنوان سطحی از مداخالت، گروه به

هاي توجه به گروه و تیم در  هاي مختلف ازجمله مصداق هاي متشکل از تخصص تیم

هاي تیمی نیز  لذا این ضرورت و امکان وجود دارد که پژوهش. مددکاري اجتماعی است

گسترش یابند تا نتایج، مداخالت و پیشنهادهایی برگرفته از تالش و خرد جمعی 

  .پژوهشگران تهیه و ارائه شود

اي از  گوشـه  توانند درگیر یک موضوع بشـوند و هرکـدام یـک    تا دانشجو می 5تا  4«

یک موضـوعه   کنند که این کنند و فکر می هاي ما این خطا را می کار را بگیرند ولی بچه

  .»چیزي نفر آدم معطل این بشیم و ما باید بریم هرکدوممون سراغ یک 6و ما نباید 

  

  سترسازي نقد علمیب

ها  که الزمه یادگیري وجود تفکر نقدي است رویکرد موجود در دانشگاه باوجود آن

احترامی به گوینده  در واقع این باور که نقد به معناي بی. بیشتر به سمت نقل میل کرده است

شود و نبود آن موجب  آنکه نقد باعث توسعه حرفه می حال. نیست هنوز شکل نگرفته است

  .فت یا درجا زدن خواهد شدپس ر
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بینیم آنجا خیلی جرات و جسارت نقـد کـردن    ها را قائم به فرد می وقتی ما پژوهش«

  .»هایی که فالنی انجام داده است چون فالنی انجام داده است را نداریم پژوهش

پژوهی است و یکی از  که ذاتاً یک امر شخصی نیست و به دنبال حقیقت حال آن

نظر یکی از کارشناسان درباره فواید نقد در . اعتالي آگاهی علمی است هاي ترین راه قوي

:تأمل است فضاي آکادمیک قابل

هـاي مثبـت و نـو     هاي با آزادي بیـان سـبب رشـد و دگرگـونی     نقد اندیشه در جامعه«

شود و عمل نقـد   هاي گوناگون فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادي می شدن در جنبه

ها و پدید آمدن سنتزي جدید در ایده  موجب رشد و برخورد اندیشهسازنده در دانشگاه 

شـده در دانشـکده    هـاي انجـام   هاي گذشته مشاهده نقد پژوهش شود طی سال پردازي می

کـه بـرخالف    نتیجـه ایـن  . علوم اجتماعی عالمه بوده و خـود نیـز مشـارکت داشـته اسـت     

نجامد، عمـل نقـد سـبب رشـد     ا کننده می اندیشه نقلی و نقل مطالب که به تکراري خسته

  .»شود علمی می

مند، داراي الگوي مشخص،  هاي مددکاري اجتماعی باید نظام نقد علمی در پژوهش«

هاي تخصصی  نگر، مبتنی بر نگاه انتقادي، داراي مبناي فلسفی، متمرکز بر چارچوب جامع

ویر از نقد علمی کنم با این تص فکر می. مددکاري اجتماعی، خالقانه و مبتنی بر اخالق باشد

ها در نقدهایی که در  معموالً یک یا بیش از یکی از این پایه. فاصله زیادي داریم

از نظر من . شوند شود، نادیده گرفته می هاي مددکاري اجتماعی انجام می پژوهش

.»)کارشناس ن("پژوهشگران مددکاري اجتماعی به آموزش در این حوزه نیاز دارند

بدیهی شمرده نشده و موضوعات مختلف بـه محـک عقـل و    در تفکر نقدي چیزي «

این رویکرد موجب شکوفایی و اعتالي جمعه علمی و تـأثیرات  . شود تجربه گذاشته می

هایی که در آن زمینه ایجـاد نقـد و نقدپـذیري     ایجاد زیرساخت. شود مثبت در جامعه می

ــرویج آن در ســایر عرصــه  فــراهم شــود مــی یکــی از . کنــدهــا را فــراهم  توانــد زمینــه ت

  .»شوندگان ایجاد بستر نقد را از طریق زیر پیشنهاد کرده است مصاحبه

اي وجود داشته باشد که هر هفته یا هر دو سه روز  باید جایی مثل دانشگاه یا شبکه«

بار که هرکسی که کاري را انتخاب کرده بیاید آنجا کارش را عرصه کند بااطالع  یک
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و داراي تخصص بتوانند کارش را نقد کنند مانند بستري که نظر  رسانی قبلی و افراد صاحب

  .»در زمان انتخابات فراهم شد

  

  ریزي پژوهشی برنامه

هایی در سطوح راهبردي، تاکتیکی و عملیاتی در  مدیریت پژوهشی و تدوین برنامه

هاي  هاي هدف در حوزه خصوص در راستاي منافع اقشار و گروه هاي مختلف به حوزه

ریزي مشارکتی خود از طریق پژوهش انجام  این نوع برنامه. ی ضروري استمختلف پژوهش

یکی دیگر از کارشناسان نقش مراکز علمی در تدوین برنامه پژوهشی را به شرح . شود می

  .ذیل بیان کرده است

تـوان امیـد    با توجه به اینکه جریان پژوهشی در این حرفه به هم متصـل نیسـت نمـی   «

و ایـن حـوزه نیـاز بـه     . گفتـه را مرتفـع کـرده باشـد     هـاي پـیش  داشت که نیازهاي گـروه 

هـاي مرجـع    هـاي مـددکاري اجتمـاعی دانشـگاه     نقش دانشـکده . ریزي جدي دارد برنامه

.»بدیل خواهد بود همچنین انجمن علمی مددکاري اجتماعی در این خصوص بی

پژوهشگر،  هاي ها و شبکه توان به ایجاد همکاري ریزي پژوهشی می باوجود برنامه    

. ها امید داشت پژوهی، خالقیت و اثربخشی بیشتر پژوهش اي، آینده رشته تحقیقات بین

زا توصیف  فایده و حتی مشکل ریزي را بی تعدادي از کارشناسان پژوهش بدون برنامه

  .قول در ادامه آورده شده است اند که یک نقل کرده

حرکتـی کنـیم ممکـن اسـت ایـن      شده نداشـته باشـیم هـر     ریزي هاي برنامه حل تا راه«

  .»حرکات ما را به بیراهه ببرد

ریزي علمی به معناي محدود کردن و حذف  البته باید توجه داشت که برنامه     

گیري  افزایی و شکل بلکه ایجاد نوعی یکپارچگی جهت هم. خالقیت پژوهشی نیست

ریزي  ر در برنامهیکی از کارشناسان وجود توأمان وحدت و تکث. روندهاي روبه رشد است

  :گونه بیان کرده است پژوهشی را این
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توجـه بـه وحـدت یـا همــان اتصـال جریـان پژوهشـی بــه هـم و تکثـر کـه روییــدن           «

هــاي پژوهشــی مختلــف از دل عالئــق و منــافع متکثــر اعضــاي جامعــه مــددکاري  برنامــه

.»تواند کمک کند اجتماعی است می

  

  گیري بحث و نتیجه

گرا و  هایی عمل عنوان حرفه یت خدمات اجتماعی بهمددکاري اجتماعی و مدیر

فرد که جایگاه مهمی در حوزه نظر و عمل دارند نزدیکی با اقشار مختلف جامعه  منحصربه

بایست نقش پررنگی در  ها شناخت جامعی دارند می داشته و از نیازها و مشکالت آن

هاي اخیر دروس مدیریت، خصوص اینکه در سال به. ها ایفا نمایند طراحی و اجراي سیاست

ی ارائه ئگذاري و حقوق نیز در گروه مددکاري اجتماعی دانشگاه عالمه طباطبا سیاست

آمده از این پژوهش حاکی از آن است که  دست این ظرفیت، نتایج بهوجودبا. شود می

هاي  هاي امن، تدوین دستورالعمل شده مانند خانه باوجود برخی مصادیق اثربخشی معرفی

ضمن اینکه . مان بهزیستی و غیره، میزان این تأثیرات با وضع مطلوب فاصله زیادي داردساز

هاي مددکاري  کارگیري نتایج پژوهش هاي معدود موجود نیز نشان از توفیق به مصداق

رو در گام بعدي پژوهش این اثرگذاري کم،  ازاین. اجتماعی در عمل بوده ست

ژوهش نشان داد که برخی موانع متوجه نظام نتایج این مرحله از پ. شناسی شد سبب

  . گذاري اجتماعی است هاي مختلفی چون آموزش عالی و سیاست حکمرانی در مؤلفه

هاي تخصصی مددکاري اجتماعی و فقدان استخدام اساتید جدید و  توسعه کم گروه

ی و هاي آموزش ها و قالب توانا که با پذیرش باالي دانشجو تناسب ندارد، برخی محدودیت

توان به مؤلفه  علمی را می ها و کمی نگري در سازوکارهاي ارتقاء اعضاي هیئت نامه پایان

کاري مدیران که متأثر از تأثیر  نظام آموزش عالی مرتبط دانست و مواردي چون محافظه

باالي مالحظات سیاسی و غیره در برخورد با مسائل اجتماعی است، در کنار نقدپذیر نبودن 

عنوان مددکار  کارگیري افراد غیر، به هاي بومی و به دي حاکمیت به پژوهشاعتما و بی

هاي علمی شده، از مواردي  اجتماعی که موجب کژکارکردي در اجراي دستورالعمل
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از طرف دیگر ایراداتی . گذار و اجرایی مرتبط دانست هاي قانون توان به بخش هستند که می

ها به  توان به عدم توجه پژوهش از این موارد می .گران است ها و پژوهش نیز متوجه پژوهش

سازي و  ها و فقدان شبکه گویی بسیاري از پژوهش خود حرفه مددکاري اجتماعی، کلی

شواري دهاي ماهوي علوم اجتماعی و  ویژگی. هاي پژوهشی کارآمد اشاره کرد ایجاد گروه

ی در کمبود اقبال هاي اجتماعی نیز تأثیر مهم ارزیابی اثربخشی مداخالت و سیاست

  .حاکمیت به استفاده از نتایج پژوهشی داشته است

هاي  توانند منجر به افزایش اثربخشی پژوهش در این پژوهش راهکارهایی که می

عنوان نهادي  تأسیس نظام مددکاري اجتماعی به. مددکاري اجتماعی شوند استخراج شد

ساالري در مددکاري اجتماعی  هتواند در راستاي احقاق حقوق جامعه هدف، شایست که می

و افزایش اختیارات و رفع موانع پژوهشگران و مددکاران اجتماعی متخصص عمل کند 

هاي متولی باید تقویت شود این امر  همچنین ارتباط دانشگاه و سازمان. باشد ضروري می

هاي مرتبط توسط  تواند از طریق راهکارهایی مانند ترجمان دانش، تصدي مسئولیت می

. ها و مراکز علمی انجام پذیرد آور میان سازمان هاي الزام نامه تخصصان و انعقاد توافقم

ترین  تا زمانی که مهم. همچنین ضروري است تغییراتی در نظام آموزشی صورت بگیرد

علمی براي ارتقاء یا رسمی شدن قرارداد، تعداد اسناد علمی  معیار ارزشیابی اعضاي هیئت

ر داشت که اساتید زمان زیادي را صرف مسئله یابی، اجرا و ارزیابی توان انتظا باشد نمی

ریزي بلندمدت  اي و بدون برنامه هاي جزیره همچنین پژوهش. مداخالت کاربردي نمایند

  . تواند روند مثبتی را در تولید علم مؤثر ایجاد نماید نمی

ذاري دانشی گ گذاري اجتماعی اهمیت دارد، سیاست گونه که سیاست بنابراین همان

هاي پژوهشی  ها و برنامه نیز در مددکاري اجتماعی ضروري است تا ضمن رویش گروه

آموزش و ترویج اقدام پژوهی نیز به بسط . جلو نیز ایجاد شود متکثر، انسجام و حرکت روبه

نقش پژوهشگري مددکاران اجتماعی در عمل کمک خواهد کرد و بسیاري از تجربیات 

ر مخزن علمی حرفه ثبت خواهد شد تا مورد استفاده مجریان و ارزشمند ایشان نیز د

دانشگاه محل ترویج تفکر نقدي . مسئله مهم دیگر نقد منصفانه است. پژوهشگران قرار گیرد
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اما شاهد هستیم که مراکز علمی به محلی براي نقل . و فاصله گرفتن از افراط در نقل است

شده  پژوهش ضروري است به حاشیه راندهاند و نقد علمی که در آموزش و  شده تبدیل

طور کامل فراگرفت و یا  یک مقوله را به توان که در سایه نقد است که  می حال آن. است

لذا ایجاد بسترهاي نقد علمی که در آن نقد و تخریب از هم تمیز داده . آن را اصالح نمود

نقدپذیري را به شوند منجر به ارتقاء کیفی تولیدات علمی شده و فرهنگ نقادي و 

  .هاي مختلف جامعه تسري خواهد داد بخش

طور که باید  هاي مددکاري اجتماعی آن شده پژوهش تاکنون به دالیل شرح داده

ها  وجود انتشار آن اند، بااین ها تأثیرگذار نبوده طور مستقیم در تدوین قوانین و دستورالعمل به

ها،  هی، تأثیرات خود را چه بر سیاستتوانسته است از طریق گفتمان سازي و افزایش آگا

ها توسط مددکاران اجتماعی در عمل، بر  ها و چه استفاده از نتایج آن قوانین و دستورالعمل

شده  تواند از طریق اقدامات ارائه این اثربخشی می. هاي مختلف تأثیرگذار باشد منافع گروه

  .توسط این پژوهش افزایش یابد

هـاي   هـا و راهکارهـاي مربـوط بـه اثربخشـی پـژوهش       بدر بخش پایانی تحقیـق، آسـی  

هـاي   هـا و توصـیه   هـا پیشـنهاد   مددکاري اجتماعی نیز موردبررسی قرار گرفت که بر طبق آن

  :اند از سیاستی این پژوهش عبارت

ترویج تفکر نقدي و ایجاد بستر و زیرساخت نقد علمی و منصفانه-

هاي نوظهور و افزایش  حمایت از مددکاران اجتماعی براي پژوهش در عرصه-

ها آوري اطالعات و بیان نظرات و نتایج پژوهش اختیار و آزادي ایشان در جمع

چه در آموزش دروس روش تحقیق و چه  "مسئله یابی"افزایش توجه و اهمیت به -

ها و انسجام  عنوان امري مهم در فراگیري آموزش تلفیق آن در آموزش سایر دروس به

.ها پژوهش

هاي آموزشی مددکاري  هاي عملی در سازمان ازپیش آموزشافزایش بیش-

ها و  تواند از طریق تأسیس مراکز ارائه خدمات اجتماعی در دل این سازمان اجتماعی که می
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هاي  ها و سایر سازمان هاي مددکاري اجتماعی، بیمارستان یا همکاري بیشتر با کلینیک

.خدمات اجتماعی انجام شود

هاي مددکاري اجتماعی  ها و پژوهش نامه ر تدوین پایانایجاد تغییرات اساسی د-

زدایی، توسعه تحقیقات تیمی، اهمیت دادن به مسئله یابی و ترویج اقدام پژوهی  شامل قالب

آفرینی بیشتر مددکاران اجتماعی حاضر در مقام عمل در طراحی و اجراي  و نقش

.ها پژوهش

مراکز علمی با توجه به نیازهاي ریزي پژوهشی و تدوین نقشه راه تحقیقات  برنامه-

.ها توجه به اصل آزادي انتخاب موضوع توسط پژوهشگران جامعه و سازمان

افزایش ارتباط و مفاهمه مراکز علمی و اجرایی از طریق ایجاد بستر توسعه -

.ها گویی پژوهش مابین ترجمان دانش و کاهش کلی هاي فی همکاري

هاي  ت و اطمینان از انجام فعالیتتأسیس نظام مددکاري اجتماعی جهت نظار-

اجرایی مددکاران اجتماعی طبق رویکردهاي علمی و اسناد قانونی و همچنین یکپارچگی و 

تبادالت بیشتر بین مددکاران اجتماعی حاضر در مقام عمل و پژوهشگران حاضر در مراکز 

علمی

یشتر بر علمی با تأکید ب ایجاد برخی اصالحات در گزینش و ارتقاء اعضاي هیئت-

  .ایفاي نقش در تغییرات مثبت در راستاي نیازهاي جوامع هدف مددکاري اجتماعی
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