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، امعه آماري پژوهشج. دپردازیمطباطبائی در دانشگاه عالمه مددکاري اجتماعی
ي پژوهش با روش کیفی و هاداده. سرپرست کارورزي استشامل تمام استادان

هدفمند و ، گیريوش نمونهر. تشده اسبا استفاده از تکنیک مصاحبه گردآوري
که دهدیمنشان هاافتهی.نفر است20برابر باجم نمونه حدر دسترس بخشی و

سپردن ، مؤسساتمانند عدم همکاري 2ي رشته مددکاري با مسائلیاهيکارورز

ي این پژوهش حاصل نتایج طرح پژوهشی با همین عنوان است که با حمایت معاونت پژوهشی هاافتهی-1
.به انجام رسیده است1394دانشگاه عالمه طباطبائی در سال 

sparvin1359@gmail.com.ئیطباطبااستادیار مددکاري اجتماعی دانشگاه عالمه .*

الزم به ذکر است که این گونه مسایل در عمده  مراکز آموزش عملی مددکاري اجتماعی داخلی و خارجی کم -2
و بیش وجود دارد و به هیچ وجه قابل تعمیم به کلیـت آمـوزش عملـی مـددکاري اجتمـاعی در دانشـگاه عالمـه        



نسبت مؤسساتکاهش تعداد ، ربط با حوزه مددکاري اجتماعیي بیهاتیفعال
الزحمهحقپایین بودن ، سرپرستادانو مناسب استمؤثرعدم نظارت ، به گذشته

ابی اي عمل کردن سرپرستان و نداشتن وحدت رویه در ارزیسلیقه، اندتااس
اي شدن و کلیشه، سرپرست و دانشگاهادانبین استمؤثرعدم ارتباط ، دانشجویان

عدم نیل به سمت ، امور مربوط به کارورزي و تقلیل دادن آن به امور اداري
وجود فاصله بین ، ي گوناگون مددکاري اجتماعیهاحوزهتخصصی شدن در 

ویژه دانشجویان به(نی دانشجویازگیانگیب، مبانی نظري و عملی در کارورزي
ارتباط يعدم توانایی دانشجو در برقرار، وآمد دانشجویانمشکالت رفت، )پسر

.مواجه است... اي وحرفه
، کارورزي، مددکاري اجتماعی، دانشگاه عالمه طباطبائی:هاي کلیديهواژ

.سرپرستاداناست، ارزیابی دانشجویان

طرح مسئله
هم یار و اي هو حرفمیهاي علعنوان یکی از رشتهامروزه رشته مددکاري اجتماعی به

هاي گوناگونی در موسسات شود که داراي گرایشات و تخصصتوانمند ساز شناخته می
اي هو حرفمیاین رشته ضمن آنکه داراي دو بعد عل. باشدهاي مختلف میو حوزه

گیري از مبانی و هباشد و تالش دارد تا با بهراست، داراي دو بعد نظري و عملی نیز می
... ی، روانشناسی وشناسجامعههاي مددکاري اجتماعی و نیز برخی از علوم مانند نظریه

هاي مددکاري بعد عملی آموزش. هاي ابنا بشر یاري رساندبه حل و کاهش آالم و رنج
بنابراین . شوداجتماعی، به عنوان بخش بسیار با اهمیت و ماهوي این رشته شناخته می

هاي ان گفت که آموزش عملی، تعامل بین مباحث نظري و کمک به افراد و گروهتومی
هاي نظري، باشد و در این بین، عناصر مختلفی نظیر آموزشمددجو در عمل می

هـاي بسـیاري بـراي    با این حال تـالش . شوددر برخی از فیلدها مشاهده مید صرفاًباشد و این مواری نمیئطباطبا
. کاهش این گونه مسایل در سالیان گذشته در گروه مددکاري اجتماعی انجام شده است
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سرپرستی، عالوه و انگیزه دانشجویان، موسسات کارورزي و مواردي از این دست، 
. اثرگذار هستند

هاي اولیه اجتماعی ریشه در آموزشتجربه مستقیم کارورزي در مددکاري
شد که داوطلبان ارائه می1مددکاري اجتماعی دارد که به وسیله آن، یک مدل کارآموزي

هاي ساخت تا دوره آموزش را براي ایجاد دورهو مددکاران استخدام شده را قادر می
,Flynn and et alجورج به نقل از(تجربه کنند1898اولیه مددکاري اجتماعی در سال 

گیري این حرفه، کارورزي بخش جدایی ناپذیر آموزش و از ابتداي شکل. )2014
هاي یاریگرانه، رشتۀ مددکاري در میان حرفه. تربیت مددکار اجتماعی بوده است

اجتماعی را سردمدار استفاده از کار میدانی نظارت شده براي آموزش دانشجویان 
ظارت در آموزش مددکاري اجتماعی را از سرپرستی و ن"2اسکیدمور". دانندمی

با استفاده از فرایند سرپرستی در "هاي این حرفه دانسته و معتقد است که ویژگی
شوند و رشد کارورزي مددکاري اجتماعی، دانشجویان بی تجربه هدایت و راهنمایی می

: 1393،نیابخشی؛زاهدي اصل(شودمداوم کارآموزي و تجربۀ عملی آنان فراهم می
هم در دروس نظري و هم در کار عملی، سرپرستان کارورزي که از بین مددکاران . )3

شوند، به دانشجویان و اجتماعی واجد شرایط و متخصص در امر سرپرستی انتخاب می
رشد نمایند و دایماً بر دانش و مهارت اي هکنند از لحاظ حرفمددکاران کمک می

طور منظم در دسترس دانشجوست تا به او کمک سرپرست به. خویش بیفزاینداي هحرف
هایش را در کار با مردم گسترش داده و کند کارش را بهتر انجام دهد و دانش و مهارت

مددکاران اجتماعی خودشان ابزار کمک به افراد مشکل دار هستند، و نیاز . تعمیق بخشد
شان دارندعملیهاي اي، و حفظ رابطۀ تنگاتنگ دانش و مهارتبه رشد مداوم حرفه

کارورزي در مددکاري اجتماعی همواره بخش جدایی ناپذیر در امر آموزش . )همان(

1. apprenticeship model

2. Skidmore



کارورزي مبتنی بر فلسفه یادگیري در عمل بوده و هدف آن آموزش اصولی . بوده است
هاي کارورزي دانشجویان را به سمت مجموعه فرصت. باشددر مددکاري اجتماعی می

براي دانشجویان این رشته بسیار . دهدپیرامون جهان سوق میها از واقعیتاي هگسترد
ها، اخالقیات و پایه مهم است که در یک محیط آموزشی، به اصول عملی، ارزش

,Sunirose(در عمل دست یابندمیعل هاي که این مهم، صرفاً با انجام کارورزي) 2013
. امکان پذیر استاي هو حرفمیعل

تاکنون و در یک 1337ري اجتماعی در ایران از سال از ابتداي آموزش مددکا
در رشته ) کارورزي(هاي عملیهاي بسیاري در ارتباط با آموزشسال، تالش58دوره 

اند التحصیل شدهمددکاري اجتماعی صورت گرفته است، دانش آموختگان بسیاري فارغ
یب شهري، و در موسسات مختلف از جمله واحدهاي صنعتی، روستایی، محالت پرآس

با تمام . اندآموزش دیده... افراد توان خواه جسمی، حرکتی و اجتماعی، پزشکی و
اند، هم اکنون آموزش عملی در رشته مددکاري زحماتی که اساتید پیشکسوت کشیده

به عنوان متولی اصلی این رشته در طباطبائیبه خصوص در دانشگاه عالمه - اجتماعی
ها و راه طریق براي آن، هایی مواجه است که شناخت آنبا مسایل و محدودیت-کشور

. باشدنیازمند کنکاش و انجام مطالعات پژوهشی فراوان می
در حال حاضر در مقاطع تحصیلی کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتري، در 

، دانشجویان، طباطبائیگروه مددکاري اجتماعی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه عالمه 
گذرانند ارورزي مددکاري اجتماعی را در موسسات مختلف و مناسب میواحدهاي ک

رسد که وضعیت کنونی آموزش کارورزي مطلوبیت مورد انتظار را ندارد اما به نظر می
شاید در . دهدمیشدن دانشجویان را تشکیل اي هها، بنیان حرفدر حالی که ، کارورزي

انگیزه و یا کم انگیزه، نبود موسسات نگاه نخست بتوان عواملی مانند دانشجویان بی
مناسب کارورزي و مواردي از این دست را در کاهش اثر گذاري آموزش کارورزي 

کند تا به این پرسش پاسخ این پژوهش تالش می. مددکاري مورد مداقه نظر قرار داد
دهد که مهمترین مسایل و مشکالت فراروي کارورزي مددکاري اجتماعی از نظر 
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و چه راه کارهایی جهت کاهش این مسایل مو ارتقا کیفیت رپرست کدامند؟اساتید س
.توان پیشنهاد کرد؟  میها کارورزي

پیشینه پژوهش
هاي داخلی به خصوص در ارتباط با در ارتباط با موضوع مورد مطالعه، در پژوهش

. هاي چندانی صورت نگرفته است، پژوهشطباطبائیدانشگاه عالمه 
مـددکاري  ] عملـی [دهـد کـه شـیوة غالـب آموزشـی     ف وند نشان میمطالعه معار

ایـن امـر بـه    . اجتماعی در ایران، معلم محور و بیشتر به صورت سـخنرانی بـوده اسـت   
هــاي تجربــۀ کــاهش مشــارکت دانشــجو در فراینــد یــادگیري، محــدود کــردن فرصــت

هـاي تجربـه شـده، منجـر    هاي مختلف و ضعف استفادة آموزشـی از موقعیـت  موقعیت
. )1389،وندمعارف(گرددمی

تاپ و دیگران در بررسی اثربخشی موسسات کارورزي به مواردي مانند 
مندي مددجو و ابزارهاي ارزیابی مبتنی ، رضایت1مندي دانشجو، خودکارامديرضایت

,Tapp et al(انداشاره کرده2بر شایستگی 2012 ( .
شکاف میان نظریه و عمل ماسب و دیگران در مطالعه خود، به موضوع چرایی

ها و دهد که نیازمندياین مطالعه نشان می. اندموسسات کارورزي در کویت پرداخته
و توسعه 4دانشجو، توصیف مشاغل3هاي شغلی دانشجویان، برنامه آموزشیچالش
همچنین محققان به موارد اثرگذار . از متغیرهاي اثرگذار در این شکاف هستند5نفس

1. self-efficacy

2. competency-based evaluation tools

3. curriculum

4. curriculum, job description

5. self-development



نسیت، نوع دانشگاه، رشته و نوع مؤسساتی که دانشجویان در آن فعالیت دیگري مانند ج
,Al-Ma’seb et al(انددارند اشاره کرده 2013( .

ها در موسسات کارورزي به مسایل مانند بر اساس برخی از مطالعات، نگرانی
احساس شایستگی، نگرانی درباره نحوه عملکرد و ارزیابی و احساس ناراحتی مرتبط 

and et al(است Flynn, دهد که دانشجویان کارورزي مطالعه گلمن نشان می. )2014
در حین اینکه داراي احساس خوبی در موسسات هستند، همچنین سطوحی از 

کنند که با متغیرهایی مانند سن و تجارب زندگی ارتباط دارداضطراب را تجربه می
)Gelman, دهد که تعامل مناسب بین میهمچنین وي در مطالعه دیگري نشان . )2004

سازد تا احساس خوبی در دانشجو، مدیریت موسسه و دانشگاه، دانشجو را قادر می
,Gelman(موسسات کارورزي داشته باشد 2011( .

مطالعه بام، موضوع پایان نظارت و احساس دانشجویان مددکاري اجتماعی را 
به روش کیفی انجام شده است، این مطالعه که. دهدنسبت به آن مورد بررسی قرار می

اند که احساس خیلی خوب درصد از دانشجویان اظهار کرده73دهد که حدود نشان می
همچنین، بر اساس نتایج، پاسخ دانشجویان . و یا خوب نسبت به سرپرست خود دارند

بستگی دارد1به پایان کارورزي با کیفیت رابطه سرپرستی به عنوان یک مجموعه
)Baum, 2011( .

تجربه دانشجویان در کار گروهی کارورزي موضوعی است که توسط گودمن و 
دهد که دو سوم از دانشجویان اظهار ها نشان مییافته. همکاران به انجام رسیده است

از دانشجویان از مینی. اندها را به سمت موسسات تشویق کردهاند که گروهکرده
اند با این حال، ار عملی اظهار رضایت کردههاي نظري و استفاده از آن در کآموزش

ها را براي کار گروهی هاي نظري، آناند که کالساکثریت پاسخگویان احساس نکرده
,Goodman and et al(آماده کرده است 2014 .(

1. as a whole
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کـه از مباحـث نظـري    میدهد که دانشجویان هنگاشون در مطالعه خود نشان می
Barlow and(انـد ههاي عـاطفی و شـناختی مواجـ   شرود با چالبه سمت کارورزي می

Hall, کـه وارد  میدهند که دانشجویان هنگاهمچنین روف و همکاران نشان می. )2007
احسـاس دانشـجویان   . )همـان (اندهشوند با سطح باالیی از اضطراب مواجکار عملی می

طالعـه قـرار   هال در چنـد حـوزه مـورد م   در ارتباط با موسسات کارورزي توسط بارلو و
گرفته است که شامل شرایط مددجو، مسایل مربوط بـه صـالحیت، مـدیریت موقعیـت     

دهد که اگر چه این پژوهش نشان می. شودداراي پتانسیل خشونت و شرایط موسسه می
هـایی  در ارتباط با منابع استرس بین دانشجویان و سرپرستان توافق نظر هست اما تفاوت

اند که احساس آسـیب پـذیري بـه    ثال دانشجویان اظهار کردهبه عنوان م. هم وجود دارد
در حـالی کـه سرپرسـتان بـه     . انـد ویژه در ارتباط با امنیت و رابطه با سرپرسـتان داشـته  

هاي موسسه و موضوعات حـل نشـده بـین شخصـی بـه عنـوان منبـع اسـترس         سیاست
را مـی مههـاي اند، دانشـجویان در موسسـات کـارورزي اسـترس    دانشجویان اشاره کرده

دانشجویان . کنند و تمایل ندارند تا عواطفشان را با سرپرستان در میان بگذارندتجربه می
در ارتباط با مددجویان احساساتی مانند بی قدرتی، ناراحتی، بیم ناکی، دسـتپاچه شـدن،   
نگرانی، ایزوله شدن، شک داشتن، غمگینی، نگرانی و مـواردي از ایـن دسـت را تجربـه     

هـاي دردنـاك مـددجویان    به نظر سرپرستان، دانشجویان زمانی که با موقعیت. کرد ه اند
یا هنگام مواجه با کودکی که مورد سو رفتار و خشونت قرار گرفته با اسـترس  اند همواج

. )همان(شوندمواجه می
دهد که مربیان و سرپرستان آموزش ها و مطالعات نشان میهاي پژوهشیافته

توان به مواردي مانند تعداد که میاند هاعی با مسایلی مواجکارورزي مددکاري اجتم
و نیمه اي ههاي اشتغال غیر حرفناکافی مربیان و سرپرستان واجد شرایط، فرصت

هاي غیر اي، شناخت کم نسبت به منزلت حرفه اي، محیط نامناسب براي سازمانحرفه
,Wong and Pearsonل از به نق(دولتی براي رشد و ارائه خدمات اجتماعی اشاره کرد

2007( .



بررسی معیارهاي ارزیابی در مؤسسات کارورزي و تنش میان کارورزان و 
بر اساس این مطالعه، بین . انجام شده است1سرپرستان، موضوعی است که توسط چوي

تواند تحت تأثیر این دو گروه به لحاظ معیارهاي ارزیابی تفاوت وجود دارد که می
دانشجویان . شد شخصی و تفاوت جایگاه آنان در محیط کارورزي باشدعواملی مانند ر

در حالی که در حال اجراي و انجام وظایف روزمره خود هستند، ممکن است کامالً 
. کامالً درك نکنداند هفشارهاي سازمانی و دیگر مشکالت را که دانشجویان با آن مواج

ت ناکافی سرپرستان در درك کار بر اساس این مطالعه، برخی از دانشجویان از حمای
در . تواند گواهی بر تنش میان دو گروه مذکور باشداند که میشان ناراضی بودهعملی

استاد و دانشجو، موضوع قدرت / این مطالعه ذکر شده است که رابطه دوگانه سرپرست
ملی گونه که سرپرستان امید زیادي به انجام کار عشود بدین معنا که همانرا شامل می

دانشجویان دارند، دانشجویان و کارورزان در ارتباط با نقش حمایتی سرپرستان در 
,Chui(هدایت فرایند کار عملی انتظارات باالیی دارند 2010( .

ادبیات نظري پژوهش
در این بخش از مقاله به بررسی و ارائه مهمترین رویکردهاي نظري کاربردي در حوزه 

. شودمیماعی پرداخته کارورزي رشته مددکاري اجت
هاي موجود در مددکاري ترین نظریهمهم) 2014(2هوت چین سون و اولتدال

ی است را به پنج شناسجامعههاي روانشناسی و اجتماعی که عمدتاً بر گرفته از رشته
هاي پویایی روانی، نظریه یادگیري اجتماعی، کنند که شامل نظریهنظریه تقسیم بندي می

ها به دلیل کثرت این رویکرد. شودها میی، نظریه تضاد و نظریه سیستمنظریه تعامل
. شوندمیاستفاده در آموزش عملی مددکاري اجتماعی به طور خالصه مطرح 

1. Chui

2. Hotchinson and Oltedal
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را فروید ابداع کرده است و سپس 1نظریه پویایی روان در مددکاري اجتماعی
اشی از محرکات و در این نظریه، رفتار ن. وارد حوزه مددکاري اجتماعی شده است

تعامالت در ذهن آدمیان است و بر این تاکید دارد که ذهن انسان محرك رفتار است و 
ذهن و رفتار هر دو تحت تاثیر محیط اجتماعی شخص بوده و هم بر محیط اجتماعی 

ي پویایی روان به مددکاري اجتماعی کمک نظریه. )151: 1391،پین(گذارندمیتاثیر 
درك رشد شخصیت فرد و مشکالت احتمالی موجود در فرایند رشد را کند تا امکان می

ها از ما را فراهم همچنین درکی از رابطه خود با دیگران و تقاضاهاي آن. کسب کند
تمرکز اصلی در . دهدهایی براي غلبه بر مسائل در اختیار قرار میکند و نیز روشمی

هاي مددکاري اجتماعی که روششود کهبنابراین اغلب مشاهده می. سطح فردي است
هایی استفاده ي پویایی روانی هستند بیشتر همراه با نظریهتحت تأثیر شدید نظریه

Hutchinson and(هاي سیستمشود که به محیط پیرامون توجه دارند مانند نظریهمی

Oltedal, 2014: 25( .
بندورا است که بیان ي هامبتنی بر نظریه2ي یادگیري در مددکاري اجتماعینظریه

رفتار جدید در صورتی ادامه پیدا . شودکند یادگیري با مشاهده و تکرار انجام میمی
ي یادگیري به ي مرکزي کار مددکاري اجتماعی در نظریههسته. کند که تقویت شودمی

: این صورت است که
رده و کند تا مشکلی مطرح کفرد به مرکز خدمات مددکاري اجتماعی مراجعه می

نیز معروف است که عناصر آن 3این مدل، به مدل چهار پی. راه حلی براي آن پیدا کند
ها چنان کلی است شود این ویژگیگفته میشخص، مسئله، مکان و فرایند : عبارتند از

آنچه این فرایند را مخصوص مددکاري . که براي هر نهاد رفاه اجتماعی کاربرد دارد

1-Psychodynamic theory in Social Work

2. Learning theory in social work

3. Person, Problem, Place, Process



هاي مسئله در ارتباط با فرد، نوع مسئله، نهادهاي ارائه اجتماعی کرده است ویژگی
. ي خدمات و فرایندهاي حل مسئله استدهنده

تمرکز بر این است که هر کسی موقعیت خود را در تعامل، 1ي تعاملیدر نظریه
. سازدانسان با ارتباط، تصویري از خویشتن و دیگري می. کندچگونه تفسیر می

:له فکري شامل موارد زیر استترین اصول این نحمهم
. تر از استعداد تفکر بهرمندندها برخالف جانوران پستانسان-1
. گیردقابلیت تفکر از طریق کنش متقابل اجتماعی شکل می-2
گیرند که به ها در کنش متقابل اجتماعی معانی و نمادهایی را یاد میانسان-3

. کارگیرندنسانی شان براي تفکر را بهدهند تا قابلیت مشخصاً اها امکان میآن
دهد که در کنش و کنش متقابل ها میمعانی و نمادها این امکان را به انسان-4

ها با توجه به معنایی که از وضعیت انسان. )318: 1393،ریتزر(انسانی شرکت کنند
زندگی در این نظریه هدف براي هر کسی معنادار یافتن. کنندکنند، رفتار میدرك می

مددکاران اجتماعی به مددجو . است تا هدف و ارتباطی در زندگی خود کشف کنند
هاي زندگی خود را در راستاي داستانی معنادار و هماهنگ کنند تا تجربهکمک می

در این نظریه آنچه اتفاق افتاده اهمیت ندارد، بلکه برداشت مددجو از . بندي کننددسته
.آن تجربه داراي اهمیت است

بر این نکته تاکید دارد که انسان مدام در معرض تعارض براي در 2نظریه تضاد
در این رویکرد منافع، بنیاد زندگی . اختیار گرفتن منابع و موقعیت و قدرت هستند

اجتماعی است و زندگی اجتماعی ضرورتاً تفرقه انگیز و مبتنی بر نابرابري ، تقابل و 
ها، اجبار و این نظریه، جامعه با تضادها، تفاوتدر. )77: 1393،کرایب(تضاد هست

ها یا هدف تضاد یافتن راه حلی با چالش میان افراد، گروه. شودتغییرات تعریف می
Hutchinson and(طبقات است که در آن بعضی برنده و بعضی دیگر بازنده هستند

1. Interactionist theory

2. Conflict theory
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Oltedal, 2014: ها در ارتباط با هاي نظریهی تضاد، مسائل افراد و گروهدر مدل)142
جهت . تمرکز این نظریه روي قدرت و ضعف است. شودنظام و جامعه مطالعه می

ي تضاد در پی حرکت دادن قدرت به سمت فرد با رشد خودآگاهی عملکردها در نظریه
. هاي مولد مسئله استوي و به سمت تغییر وضعیت

هـا را در قالـب   انسـان ، رفتار1ها در مددکاري اجتماعیو در نهایت نظریه سیستم
این نظریه مبتنی بر این تفکـر اسـت کـه سیسـتم مـوثر،      . کندپیچیده توصیف میمینظا

باشـد کـه در آن   مـی است که مبتنی بر نیاز افراد، پاداش، انتظارات و نگرش مردمیسیست
ها و افراد سـازمان در حـل   ها، زوجبر اساس این نظریه خانواده. کنندسیستم زندگی می

. له درگیر هستند حتی اگر مسئله مربوط به فردي خاص باشدمسئ
1950و 1940است که در دهه میهاي عمواین رویکرد برگرفته از نظریه سیستم
. در این نظریه انسان بخشی از جامعه است . در مدیریت و روانشناسی بکار گرفته شد

: 1391،پین(گردنمیارزش این نظریه به این است که به انسان به صورت یک کل 
ها وجود دارد که در مکاتب مختلف این ي سیستمشش ویژگی عمده در نظریه. )271

. ي کل نگر استنخستین ویژگی اهتمام الزم براي پرورش نظریه. شودنظریه یافت می
سومین . ها استي ایجاد شدن و تعریف سیستمدومین ویژگی طرز تلقی فرد از نحوه

چهارمین . ها استها و محیط پیرامون آنر هنگام تقسیم سیستمویژگی، اهمیت مرزها د
هاي اجتماعی حفظ ها به دلیل پویایی فرایندها و توازنویژگی، این است که سیستم

ها است و در نهایت اي موجود در سیستمویژگی پنجم مربوط به تفکر چرخه. شوندمی
کنند در درون سیستم ش میششمین ویژگی، امکان شناسایی اهدافی است که افراد تال

,Hutchinson and Oltedal(به آن دست یابند 2014: 175( .
ها عمومیت و کاربرد آنها در آموزش عملی مددکاري هدف از ذکر این رویکرد

.اجتماعی است

1. Systems Theories in Social Work



مفهومی پژوهشمدل-1مدل 

روش پژوهش
رد نظر از طریق مصاحبه هاي موروش پژوهش این مطالعه، کیفی است که داده

. ها، از تحلیل تماتیک استفاده شده استبراي تحلیل داده. گردآوري شده است 
يگیرنمونهجمعیت آماري ، حجم و روش 

جامعه آماري پژوهش شامل کلیه اساتید سرپرست کارورزي رشته مددکاري 
نمونه برابر حجم. سابقه همکاري دارندطباطبائیاجتماعی است که با دانشگاه عالمه 

. باشدي، هدف مند و دسترس میگیرنمونهشیوه . باشدنفر از اساتید سرپرست می20با 

هاي پژوهشیافته
هـا و مسـایل فـرا روي کـارورزي رشـته مـددکاري       در ادامه به بررسی مهمترین چالش

یـل  بر این اساس و بر مبنـاي تحل . شودمیپرداخته طباطبائیاجتماعی در دانشگاه عالمه 
توان این مسایل را به چهار حوزه کلی کدگذاري کرد که میهاي اساتید تماتیک مصاحبه

مسایل مرتبط بـا اسـاتید سرپرسـت،    )2مسایل مربوط به مؤسسات کارورزي،)1شامل 
. شودمیمسایل مربوط به مؤسسات کارورزي )4مسایل مرتبط با دانشجویان و )3

اندتامرتبط با اسمسائل

سساتؤممرتبط بامسائل مرتبط با آموزش نظريمسائل

مرتبط با دانشجویانمسائل

هايکارورزمسائلو هاچالش



177...    کارکردها و   : کارورزي مددکاري اجتماعی

ط به مؤسسات کارورزيها و مشکالت مربومحدودیت-الف
اند، مشکالت یکی از موضوعات و مسایلی که اساتید سرپرست بدان اشاره داشته

مصاحبه زیر، نظر یکی از اساتید را در این باره . باشدمربوط به مؤسسات کارورزي می
) : ي(به نظر آقاي. دهدنشان می

ل در رابطه با موسسات مشکالت متعددي وجود دارد به عنوان مثا«
دهند بسیاري از این مؤسسات به دانشجویان اجازه فعالیت چندانی نمی

و همکاري مناسبی با دانشجویان ندارند خیلی از این مؤسسات در 
هاي فردي و همچنین بازدید از منزل رابطه با تشکیل گروه و مصاحبه

همچنین در بسیاري از این . کنندبراي دانشجو محدودیت ایجاد می
ر اجتماعی یا وجود ندارد و یا اینکه رشته فرد موسسات مددکا

مددکاري اجتماعی نیست و به همین جهت همکاري چندانی با 
».دانشجویان ندارند

این مصاحبه به موضوع همکاري موسسات اشاره دارد که بنا به آن، همکاري 
. شودمیمناسبی بین برخی موسسات و دانشجویان مالحظه ن

خی موسسات با رشته مددکاري اجتماعیعدم آشنایی کافی بر-1
شود که در موسسات، مسوولینی هستند که با ماهیت و وظایف گاهاً مشاهده می

رشته مددکاري اجتماعی آشنایی ندارند و این مساله، سبب بروز مشکالت متعددي در 
عدم شناخت کافی و یا شناخت . شودامر آموزش کارورزي در مددکاري اجتماعی می

مؤسسات از حرفه مددکاري اجتماعی و کاربردهاي آن، یکی از ابعاد این نامناسب
:بر اساس نظر یکی از اساتید مددکاري اجتماعی. باشدوضعیت می

پردازند ها به کارورزي میبرخی مؤسسات که دانشجویان در آن«
شناسند و یا حرفه مددکاري اجتماعی را یا بسیار جزئی و اندك می

شناسند در حالی ه مددکاري اجتماعی را به درستی نمیاینکه کاربرد رشت
که در گذشته وضعیت بدین صورت نبود و شناخت بهتري وجود 



همچنین مؤسساتی که وجود دارند بسیار محدود و اندك . داشت
»)آقاي الف(باشندمی

هاي مددکاري اجتماعی این گفته عدم آشنایی کافی مؤسسات کارورزي با فعالیت
بعالوه برخی از اساتید به نامناسب بودن برخی مؤسسات کارورزي و . دهدرا نشان می

:در این باره معتقد است که) ط(آقاي. اندعدم ارتباط آن با آموزش کارورزي اشاره داشته
مؤسساتی که دانشجویان در آن به کارورزي مشغولند به سه دسته «

NGOشوند، مؤسسات دولتی، مؤسسات خصوصی و عمده تقسیم می

ها، از نظر من ارتباط با مؤسسات دولتی و خصوصی و برخی از 
NGOرسد اما یکسري از ضروري است و بسیار مناسب به نظر میها
NGO ،ها متناسب با کار مددکاري اجتماعی نیستند و در این موسسات

».شودکار مددکاري اجتماعی انجام نمی
ی به دانشجو در برخی موسساتسپردن کارهاي نامرتبط با مددکاري اجتماع-2

عدم پذیرش دانشجویان و یا سپردن کارهاي بی ربط با رشته به دانشجویان در 
برخی موسسات، یکی دیگر موضوعاتی که در ارتباط با مؤسسات کارورزي بدان اشاره 

:گویددر این باره می) ح(آقاي. شده است
در برخی از موسسات با دانشجو برخورد مناسبی صورت «
شود که حس سربار بودن برخورد میاي هگیرد و با دانشجو به گوننمی

شود، در برخی دیگر از موسسات کارهاي پراکنده به دانشجو منتقل می
شود و در و کامالً بی ربط به دانشجویان مددکاري اجتماعی داده می

ها و برخی موارد مشاهده شده که دانشجو مسئول جواب دادن به تلفن
»سئول کپی گرفتن شده و این امر بسیار نامطلوب استیا حتی م

در مواردي مشاهده شده است که دانشجویان در مؤسسات کارورزي به کارهایی 
هاي کارورزي اجتماعی بیگانه است که گفته باال برخی از ابعاد مشغول اند که با آموزش

. دهدآن را نشان می
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و در مورد دیگري، استاد سرپرست معتقد است
به علت اینکه دقیقا وظایف مددکاري اجتماعی دربرخی موسسات «

شود که میتعریف نشده است، بعضا به دانشجویان کارهایی داده 
ارتباطی به مددکاري اجتماعی ندارد که این موضوع به امر آموزش 

»زندمیصدمه 
کاهش تعداد موسسات  -3

فعالیت دانشکده کاهش تعداد مؤسسات کارورزي نسبت به بیست سال نخست
بر . باشدخدمات اجتماعی سابق از جمله موضوعات مورد اشاره اساتید سرپرست می

:اساس گفته یکی از اساتید در این زمینه
در گذشته تنوع موسسات و مؤسساتی که دانشجویان به آنجا «

شدند بسیار بیشتر بود اما اآلن بسیار محدود شده از طرف معرفی می
هاي خارجی نوع موسسه در با سایر کشورها و دانشگاهدیگر در مقایسه 

»)آقاي س(این حوزه براي دانشجویان بسیار کم است
به طور کلی موضوعاتی مانند نامناسب بودن موسسات، سپردن کارهاي نامربوط، 
مسئولین ناآشنا با مددکاري اجتماعی، تعداد محدود موسسات، عدم همکاري مناسب با 

جمله مواردي است که در مصاحبه با اساتید سرپرست به آن اشاره از... دانشجویان و
ها با اساتید سرپرست در ارتباط با مسایل در ادامه به ارائه نتایج مصاحبه. شده است

. شودمربوط به سرپرستان پرداخته می
:مسایل مربوط به اساتید سرپرست-ب

اند به خود آنها ارتباط پیدا برخی از مسایلی که اساتید سرپرست به آن اشاره داشته
:شودمیکند که به مواردي از آنها اشاره می

الزحمه اساتید سرپرستپایین بودن حق-1
ها اشاره داشتند بحث پایین ترین مواردي که در این حوزه به آنیکی از عمده

سرپرستان شده و  بر سرپرستان کارورزي که سبب کاهش انگیزهالزحمهبودن حق



این موضوع در ارتباط با اساتید مدعو و . ت کارورزي تأثیر نامطلوب گذاشته استکیفی
:در این خصوص معتقد است که) ب(آقاي. نمود بیشتري داردمیغیر هیئت عل

سرپرستان بسیار ناچیز است و در الزحمهبا توجه به اینکه حق«
مقابل از آنجا که تعداد جلسات کارورزي طوالنی است و کار  

پرستی بسیار وقت گیر است لذا سرپرستان انگیزه کافی براي آموزش سر
به دانشجو ندارند و همین مقدار از تالش و وقت گذاشتن نیز که شاهد 
آن هستیم ناشی از تعهد سرپرستان به حرفه مددکاري اجتماعی است و 

شود و این بسیار منفی ایجاد نمیاي هگرنه از لحاظ مالی هیچ انگیز
».است

:کنداشاره می) ل(همین این رابطه خانمدر
هاي دریافتی سرپرستان بسیار ناچیز است آنقدر ناچیز که هزینه«

من حتی خبر ندارم هزینه ترم قبل پرداخت شده یا خیر به این دلیل که 
این مبلغ از نظر مالی در زندگی من هیچ نقشی ندارد چون که بسیار 

سرپرست یک رابطه دو طرفه ناچیز است در همین رابطه دانشگاه و
است از آنجا که دانشگاه به ناچیز بودن مبلغ واقف است لذا انتظارات 
چندانی از سرپرستان ندارد  از طرف دیگر سرپرست به این دلیل که 
دریافتی مناسبی ندارد انگیزه کافی نخواهد داشت جالب است که یک 

براي سرپرست باید چیزي در حدود سی جلسه در طول یک ترم 
براي اي هدانشجو وقت بگذارد حال با این دستمزد بسیار کم چه انگیز

این بسیار واضح است که در چنین شرایطی ماند؟سرپرست باقی می
کند  و امري به اهمیت کارورزي که بسیار براي کیفیت کار افت می

»شوددانشجوي مددکاري اجتماعی حیاتی است به درستی انجام نمی
ین وضعیت کاهش انگیزه برخی سرپرستان براي مبحث مهم آموزش نتیجه منفی ا

و نظارت را در پی خواهد داشت، موضوعی که مسلماً در کیفیت آموزش تأثیر 
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باشد در این نتیجه این وضعیت عدم همراهی برخی از سرپرستان می. نامطلوب دارد
. معتقد است که) ز(رابطه خانم

ر سرپرستی دچار گسسته گاهی اوقات برخی سرپرستان در ام«
کاري شده و به صورت منسجم و مداوم بر دانشجو نظارت ندارند و 

شود دانشجو کار را جدي نگرفته و کار را به این مسئله موجب می
از طرف دیگر برخی از سرپرستان وقت کافی براي . خوبی انجام ندهند

وند گذارند و رگذارند و دانشجو را در موسسه تنها میدانشجو نمی
»کنندپیشرفت دانشجو را به درستی بررسی نمی

نداشتن وحدت رویه  در ارزشیابی دانشجویان-2
یکسان عمل نکردن سرپرستان در ارزیابی دانشجوها، یکی دیگر از موضوعات و 

:معتقد است) -م(در این رابطه آقاي. باشدمسایل مورد اشاره اساتید می
ان یکسان نیست و تفاوتی بین متأسفانه سیستم ارزیابی دانشجوی«

از طرفی برخی از سرپرستان . سرپرستان کم کار و پرکار وجود ندارد 
سهل گیرند و حتی بدون در خواست کار الزم از دانشجو نمره باالیی را 

دهند مثالً یکی از دانشجویان این ترم من ادعا داشت که به دانشجو می
ه فقط دفترها و سرپرست ترم قبل وي از وي خواسته در موسس

هاي روزانه را بخواند و یا صرفاً در کارهاي اداري به اعضاي یادداشت
شود که دانشجویانی که و این مسئله سبب این می. مرکز کمک کند
را بپذیرند خواهد با بی میلی آنمیمیها کار جامع و علسرپرست از آن

چون برخی از دوستانشان که اهمیت خیلی کمتري به کارورزي داده 
اند، نمره بهتري بگیرند در واقع در زمینه ارزیابی دست سرپرستان بسیار 

در میان اي هباز گذاشته شده و این مسئله سبب برخوردهاي سلیق
»شودسرپرستان می



اشتن وحدت رویه بین اساتید دارد که متأسفانه نتیجه آن این مسئله ریشه در ند
. تواند کاهش انگیزه دانشجویان در امر آموزش باشدمی

:مشکالت مربوط به دانشجو) ج
سومین موضوعی که در مصاحبه با اساتید به آن اشاره شده است، مشکالت 

. مربوط به دانشجویان است
انگیزگی دانشجویانبی-1

ترین مسایل و مشکالت دانشجویی در انشجویان یکی از مهمانگیزگی دبی
:کند کهدر این باره اشاره می) ز(آقاي. هاي عملی  استآموزش

ترین دالیل براي این دانشجویان انگیزه الزم را ندارند یکی از مهم«
مسئله این است که دانشجویان در بدو ورود به رشته مددکاري 

گیرند لذا ممکن است دانشجویانی وارد نمیاجتماعی مورد ارزیابی قرار 
رشته شوند که عالقه چندانی به این رشته نداشته و صرفاً کارها را از 

».دهندسر اجبار انجام می
گفته باال مساله بی انگیزگی دانشجویان را به عدم گزینش مناسب دانشجو در بدو 

وص استاد دیگري در این خص. ورود به رشته مددکاري اجتماعی مرتبط کرده است
:معتقد است که
مساله بی انگیزگی به نظر من فراتر از رشته است و به شرایط کلی «

متاسفانه جوان امروزي از انگیزه و دغدغه کافی و . گرددمیجامعه بر
الزم برخوردار نیست در مورد رشته مددکاري اجتماعی چون کار با 

لی بسیار حساس تر  هاي تحصیانسانها است شرایط نسبت به سایر رشته
»است
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کم توجهی به عالقه دانشجویان در انتخاب موسسات کارورزي-2
شایع است، در -عمدتاً پسر-عالوه بر مورد باال که در بین برخی از دانشجویان

نظر نگرفتن عالقه دانشجو در هنگام انتخاب موسسه کارورزي از موارد دیگر مورد 
:کند کهاشاره می) س(آقاي. باشداشاره اساتید می
شود و این در انتخاب موسسه به نظر دانشجویان چندان توجه نمی«

».کندانگیزگی دانشجو فراهم میزمینه را براي بی
با این حال همواره تالش بوده است تا برمبناي عالقه دانشجو ، موسسات انتخاب 

هایی با چالششوند ولی به دلیل محدودیت تعداد موسسات مناسب  این مورد هم 
. مواجه است

:به نظر استاد سرپرست دیگري
هاي تخصصی مددکاري اجتماعی شرط عالقه دانشجو به حوزه«

و عملی دانشجو است و هر گونه قصور میدرپیشرفت علمیبسیار مه
به نظر من هیچ . کندمیدر این خصوص به امر آموزش صدمه وارد 

ه تخصص مددکاري اشکالی ندارد که دانشجو صرفا در یک حوز
».اجتماعی آموزش ببیند

مشکالت مربوط به رفت و آمد دانشجویان-3
از سوي دیگر، مشکالت ایاب و ذهاب دانشجویان براي مؤسسات کارورزي که 
قاعدتاً در هفته دو بار دانشجویان در حال تردد به مؤسسات کارورزي هستند، از 

هاي رفت و هزینه. ن از آن گله مندندمشکالت جدي است که به نظر اساتید، دانشجویا
در این رابطه ) ي(آقاي. کندآمد به بسیاري از دانشجویان، مسایل مالی را تحمیل می

: کندمطرح می
یکی از مشکالتی که وجود دارد و بر کیفیت کار دانشجو تأثیر «

وذهاب دانشجویان وجود گذارد این مسئله است که وسیله براي ایابمی



اهی اوقات دانشجو براي رسیدن به محل کارورزي باید ندارد و گ
هاي کارورزي براي دانشجویان به ها در راه باشد و گاهاً محلساعت

ویژه دانشجویان دختر امنیت کافی وجود ندارد و این مسئله را حاد تر 
».کندمی

گفته باال به تاثیر مشکالت ایاب و ذهاب بر کیفیت آموزش عملی دانشجویان 
:در این خصوص استاد سرپرست دیگري معتقد است که. دارداشاره

یکی از مشکالت دانشجویان مددکاري اجتماعی از گذشته تا به «
هاي امروز مشکالت اقتصادي و مساله رفت و آمد است که هزینه

همواره دانشجویان از این موضوع . کندمیزیادي را به دانشجو تحمیل 
»ع آن چاره اندیشی نشده استگله مندند ولی تا کنون براي رف

عدم توانایی دانشجویان در برقرار رابطه حرفه اي-4
اي هشود که دانشجویان توانایی سازگاري و برقراري ارتباط حرفگاهاً مشاهده می

را با مؤسسات -به عنوان یکی از اصول اساسی و مهم در مددکاري اجتماعی-
. یا در این زمینه، ضعف جدي دارندکارورزي، اساتید و مسئولین موسسات ندارند

بنابراین ضعیف بودن ارتباطات اجتماعی برخی از دانشجویان از موارد مورد اشاره 
:گویدآقاي آ در این باره می. باشداساتید سرپرست می

بسیاري از دانشجویان به هنگام مراجعه به موسسه توانایی برقراري «
خود را با محیط کارورزي سازگار توانند ارتباط مناسب را نداشته و نمی

».کنند
نتیجه اینکه یکی از ابعاد مهم در کیفیت کارورزي مددکاري اجتماعی 

انگیزگی و بی عالقه گی به حرفه بی. باشدها میدانشجویان و مسایل خاص آن
مددکاري اجتماعی، نبود دورنماي شغلی مناسب، مسایل مالی، ضعف در ایجاد ارتباط 

در مؤسسات کارورزي از جمله مواردي است که به طور جدي اي هرفاجتماعی و ح
در ادامه به . تواند امر آموزش در مؤسسات کارورزي را با چالش مواجه سازدمی
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مشکالت مربوط به سیستم آموزشی دانشگاه و ارتباط آن با مؤسسات کارورزي و 
. شوداساتید سرپرست پرداخته می

نظري و عملیموضوعات مرتبط با آموزش -د
عدم انسجام در ساختار آموزشی کارورزي-1

عدم مداومت و عدم پیگیري در پیشرفت دانشجو و توانمند سازي وي در امر 
آموزش و عدم انسجام در ساختار آموزشی کارورزي در طول چهار نیمسال تحصیلی به 

ات از دیگر موضوعاي هو مددکاري گروهی و جامع2و1خصوص بین مددکاري فردي 
:معتقد است که ) آ(در این رابطه آقاي. باشدمورد اشاره می
کنند که دانشجویان دوره کارورزي را طی میمیتر4به نظر من در«

ها به هیچ وجه داراي ساختار و مداومت چندانی وجود ندارد و آموزش
منطقی مشخص نیست به همین دلیل دانشجویان اطالعاتی را به صورت 

کنند اما چون انسجام و مداومت کافی ندارد دانشجو میپراکنده دریافت 
تواند حداقل در یک حوزه خاص توانمند شود و در این راستا سیر نمی

گیرد اینکه دانشجو ابتداي کارورزي پیشرفت دانشجو مد نظر قرار نمی
چه شرایطی داشته و پس از آن چه شرایطی دارد همچنین بین کارورزي 

نیز چندان ارتباط منطقی وجود ندارد و این ي اهفردي گروهی و جامع
شود و نهایتاً چیزي به علم و مهارت یک ضعف بزرگ محسوب می

».افزایددانشجو نمی

عدم نیل به سمت تخصصی شدن-2
ها در مددکاري اجتماعی و عدم نیل به سمت تخصصی شدن عدم تفکیک گرایش

هاي اجتماعی، صنعت، ، آسیبهاي مختلف مددکاري اجتماعی مانند پزشکیدر حوزه
ها به آن تاکید از موضوعاتی است که در این مصاحبه... جوانان و نوجوانان، خانواده و

:کند کهمطرح می) ب(آقاي. شده است



یکی از دالیلی که باعث تضعیف مددکاري اجتماعی در کشور ما «
هاي تفکیک شده مددکاري شده این مسئله است که در ایران گرایش

تماعی وجود ندارد و دانشجویان حتی در مرحله دکتري نیز در حوزه اج
مقداري اطالعات اي هخاصی تخصص الزم را ندارند و از هر حوز

توان کسانی را یافت که در یک حوزه مشخص بسیار دارند اما کمتر می
»عمیق شده باشند

:در این خصوص معتقد است که) ز(همچنین خانم
اري اجتماعی رشد چشمگیري داشته پس در کشورهایی که مددک«

شود به دلیل همین از دوره فوق دیپلم گرایش بندي در رشته آغاز می
گرایش بندي هر سرپرستی متناسب با حوزه توانمندي خود هدایت 

گیرد و با کیفیت بسیار مناسبی به مهارت دانشجویان را بر عهده می
»کندافزایی دانشجو کمک می

در آموزش نظري و شکاف بین مبانی نظري و عملی در هاي مرتبط ضعف-3
کارورزي

هاي مرتبط یکی دیگر از مسایل جدي مورد اشاره توسط اساتید سرپرست، ضعف
به . باشددر آموزش تئوریک و فاصله زیاد بین مبانی نظري و عملی در کارورزي می

ین مباحث را لحاظ اصولی دانشجویان بایستی ضمن فراگیري مباحث نظري، بتوانند ا
که بخشی از آن ناشی از اي هدر عمل و در طول فرایند کارورزي بکار ببرند، مسئل

ب (آقاي. بودن دروس تخصصی و عدم تطابق آن با نیازهاي روز جامعه استمیقدی
:معتقد است

شود هاي درس به دانشجویان آموخته میهایی که در کالستئوري«
و جدید چندانی وجود ندارد و یا در است و منابع به روزمیبسیار قدی

نیست که در ارتباط با کارورزي و اي هصورت وجود آموزش آن به گون
».کار عملی باشد
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:هم در این راستا بر این عقیده است که) آ(همچنین آقاي
به نظر من فاصله زیادي بین مبانی نظري و عملی در کارورزي «

کارورزي گاهاً با خألهایی وجود دارد و دانشجو به هنگام ورود به 
ها متناسب و کافی نبوده شود بدین جهت که یا آموزشمواجه میمیعل

جایگزین اي ههاي کارورزي رویکرد کلیشو یا اینکه اساساً در موسسه
»شده استمیرویکرد عل

هاعدم وجود ارتباط منطقی بین بازار کار و آموزش-4
هاي دانشجویان رشته مددکاري دغدغهیافتن کار مناسب در آینده یکی از 

این موضوع، یعنی عدم وجود . باشدهاي علوم اجتماعی میاجتماعی به مانند سایر رشته
. باشدها از موارد مورد تاکید اساتید سرپرست میارتباط منطقی بین بازار کار و آموزش

:عقیده دارد که) ح(آقاي
ددکاري اجتماعی یکی دیگر از ایرادتی که در زمینه آموزش م«

هاي بازار کار وجود دارد این مسئله است که در هنگام آموزش خواسته
شود فرد را به هایی که داده میگیرد و آموزشچندان مد نظر قرار نمی
کند اما اگر این آمادگی مناسب و در  جهت صورت کلی آماده می

ي حضور فعاالنه در بازار کار نیست و این سبب کاهش انگیزه
»شودانشجویان مید

رسد که تقسیم بندي کالسیک مداخالت مددکاري اجتماعی به سطوح به نظر می
فردي، گروه و جامعه اي، بیشتر تاکید بر سطح اثرگذاري مداخالت مددکاري اجتماعی 

این موضوع نبایستی جایگزین تخصصی شدن مددکاري اجتماعی در دنیاي امروز . دارد
و اي ههاي کارورزي فردي، گروهی و جامعک صحیح حوزهبا این حال عدم تفکی. شود

عدم وجود مرزهاي مشخص در این حیطه از موارد مورد اشاره در مصاحبه با اساتید 
:در این رابطه معتقد است که ) ب(به عنوان مثال آقاي. بوده است



متأسفانه در موسسات کارورزي تفکیک مشخصی بین کار فردي، گروهی و «
جود ندارد و در برخی از مؤسسات عمالً امکان انجام حداقل یکی از این و اي هجامع

سه حوزه مددکاري اجتماعی وجود ندارد لذا عمالً براي دانشجویان چیزي به عنوان 
تواند با خالی از محتوا شده و دانشجو نمیاي همددکاري فردي گروهی یا جامع

ا شود و این ضعف بزرگی براي هاي مربوط به مددکاري اجتماعی آشنترین حیطهمهم
»باشد که نیازمند اصالح و بازنگري استسیستم کارورزي می

الزم به ذکر است که این موضوع در برخی موسسات ، با نظارت سرپرست عملی 
. بوده و هست

لزوم وجود یک دانشکده مددکاري اجتماعی مستقل -5
ن نیازمند وجود یک به نظر برخی از اساتید الزمه نیل به سمت تخصصی شد

بنابراین عدم وجود یک دانشکده . باشددانشکده مستقل در حوزه خدمات اجتماعی می
آقاي. باشدها میمستقل مربوط به مددکاري اجتماعی از موارد مورد اشاره در مصاحبه

:در این خصوص معتقد است که ) آ(
مه یکی از مسائلی که بسیار به مددکاري اجتماعی و کارورزي صد«

مختص به مددکاري اجتماعی اي هزده این مسئله است که دانشکد
هاي مختلف این تر و گسترش گرایشنداریم تا به شکلی تخصصی

رشته به رشد و توسعه رشته کمک کند لذا با عمومیت یافتن رشته فقط 
هاي تخصصی پیشرفت چندانی تحت عنوان مددکاري اجتماعی گرایش

»نخواهند داشت
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ود مجالت تخصصی کمب-6
پژوهشی در حوزه مدد کاري اجتماعی از میهمچنین کمبود مجالت عل

هاي کارورزي مددکاري اجتماعی در تواند در شناساندن فعالیتموضوعاتی است که می
:در این خصوص اظهار داشته است که) م(آقاي. هاي مختلف اثرگذار باشدحوزه

ددکاري اجتماعی است یکی از معضالتی که گریبان گیر رشته م«
پژوهشی است که راه را بر رشد و توسعه حرفه میکمبود مجالت عل

به ویژه در حیطه میمددکاري اجتماعی و همچنین به روز رسانی عل
»بنددکارورزي می

تواند مانعی براي رشد و توسعه میبر مبناي گفته باال کمبود مجالت تخصصی 
:استاد دیگربه نظر . حرفه مددکاري اجتماعی باشد

پژوهش پیوند ناگسستنی با مددکاري اجتماعی دارد موضوعی که به نظر من تا 
حدودي در کارورزي مددکاري اجتماعی به ویژه تحصیالت تکمیلی با غفلت مواجه 

هایی خوبی انجام شده باشد اما در مجالت هر چند ممکن است پژوهش. شده است
بنابراین ضرورت دارد مجالت . شودمیغیر مددکاري اجتماعی و لی مرتبط چاپ 

. تخصصی مددکاري اجتماعی چاپ شود

پیوند میان اجتماعات علمی- 7
تواند به ارتقا میاي هدر هر رشتمیبین اجتماعات علمینهایت اینکه پیوند عل

و طباطبائیدر حال حاضر دو دانشگاه عالمه . و کیفی آن تأثیر شایانی داشته باشدمیک
بخشی به عنوان متولیان اصلی این رشته در ایران، ارتباط تی و توانعلوم بهزیس

و طباطبائیهاي عالمه بنابراین عدم همکاري الزم بین دانشگاه. موثر با هم ندارندمیعل
هاي متولی آموزش در حوزه مددکاري اجتماعی از دانشگاه بهزیستی و سایر دانشگاه

که تعداد زیادي از اساتید اي همسئل. باشدیمسایل مورد اشاره توسط اساتید سرپرست م
:معتقد است که) الف(به آن اشاره کردند همین مسئله بود به عنوان مثال خانم



یابد همکاري هایی که یک رشته رشد و گسترش مییکی از راه«
هاست اما متأسفانه در مددکاري اجتماعی هاي متولی این رشتهدانشگاه

تولی مددکاري اجتماعی هستند چندان با هم که ماي هدو دانشگاه عمد
هایی وجود دارد که تعامل ندارند و بعضاً اختالف نظرها و جبهه گیري

»کندپیشرفت رشته را مختل می
:در این خصوص استاد دیگري معتقد است که 

داخلی و خارجی به کاهش مشکالت میتبادل فکري بین مراکز عل«
تواند به ایجاد میکند که میک آموزشی حرفه مددکاري اجتماعی کم

هاي تخصصی هم اندیشی با موضوعات مشخص و روز جامعه نشست
»منتهی شود

الزم به توضیح است که به گفته یکی از اساتید پیشکسوت گروه مددکاري 
اجتماعی، عضویت دانشکده خدمات اجتماعی سابق در انجمن بین المللی مدارس 

معلق شده و مکاتبات در این میي بعد از انقالب اسالمددکاري اجتماعی از اوایل سالها
. خصوص نیز تاکنون نتیجه بخش نبوده است

مطالبی که به آن اشاره شده بر ارزیابی مسایل و مشکالت موجود مؤسسات 
. کارورزي و آموزش عملی از دید اساتید سرپرست اشاره داشت

بحث و نتیجه گیري 
هاي همیار مانند به ویژه در رشتهمیهاي علمام رشتههاي عملی در تکارورزي و فعالیت

توان گفت در واقع می. باشدمددکاري اجتماعی داراي کارکردهاي زیاد و مهم بسیاري می
هاي عملی پل ارتباطی بین ها سروکار دارد فعالیتدر رشته مددکاري اجتماعی که با انسان

معنا خواهد داشت و میرشته علهاي نظري زمانی در این آموزش. آموزش و عمل است
همراه باشد، در غیر این اي ههاي حرفهاي عملی مبتنی بر مهارتشود که با آموزشکامل می
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صورت این رشته درگیر مباحث صرف نظري خواهد شد که این وضعیت با ماهیت این 
. به مددجویان است مغایرت خواهد داشتاي هرشته که ارائه خدمات حرف

اي ههاي هدف در سطوح فردي، گروهی، جامعپیوند با جامعه و گروهاین رشته در
ها است، بنابراین ماهیت آن، اقتضا دارد که در جهت کمک هدفمند به مددجویان، کارورزي

بنابراین هر . . مناسب به این افراد کمک شوداي ههاي حرفجدي گرفته شود تا با اتخاذ شیوه
انی و مددرسانی به مددجویان و هر گروه انسانی که با گونه قصور در این زمینه یاري رس

به طور قطع . هاي مددکاري اجتماعی سروکار دارند را با مشکل مواجه خواهد کردفعالیت
توان گفت که جامعه کنونی و آتی ایران با توجه به ساختار خاص خود و مسایلی مانند می

هاي اجتماعی، بروز بیماريهايهاي خانواده، اعتیاد و سایر آسیبطالق و آسیب
نیازمند خدمات ... ، سالخوردگی جمعیت و... اس و. العالج مانند سرطان، امصعب

هاي عملی مناسب به دانشجویان این رشته راه باشد و قطعاً آموزشمددکاري اجتماعی می
هاي رشتهاین مطالب ضرورت توجه به امر پژوهش در ارتباط با کارورزي. گشا خواهد بود

. دهدمددکاري اجتماعی را نشان می
هاي عملی در رشته مددکاري اجتماعی همواره به عنوان جز جدایی ناپذیر  فعالیت

با این حال . وبه عنوان قلب این رشته ، همواره مورد توجه پژوهش گران قرار داشته است
در . ه استهاي خاص خود مواجاین بعد اثر گذار در همه مراکز آموزشی با مسایل و چالش

ها و سیاست سطح  کالن و ساختاري، موضوع به جایگاه این رشته در برنامه ریزي
بنابراین  به هر میزان این جایگاه شناخته شده تر باشد از . گردد میهاي اجتماعی برگذاري

. مشکالت رشته مددکاري اجتماعی و از جمله در بعد عملی آن کاسته خواهد شد
مورد بررسی قرار گرفت نتایج مصاحبه با اساتید سرپرست آنچه در این مقاله 

کارورزي مددکاري اجتماعی در ارتباط با مسایل و مشکالت آموزش عملی در مددکاري 
تالش شد تا با کنکاش آسیب شناسانه به بررسی مسایل و مشکالت این . اجتماعی بود

نجاست که همه این مسایل نکته قابل تأمل ای. حوزه از دید مصاحبه شوندگان پرداخته شود
توان به همه اساتید و مؤسسات کارورزي تعمیم داد ولی به هر حال در برخی از را نمی



. موسسات و در ارتباط با برخی از اساتید در گذشته مسایل و مشکالتی وجود داشته است
نهایت اینکه در طی چند سال گذشته تالش گروه مددکاري اجتماعی و واحد کارورزي، بر 

هاي درخور توجهی صورت ها بوده است و در این زمینه تالشو کیفی کارورزيمیارتقا ک
. گرفته است

هاي دانشگاه عالمه هاي مقاله، مسایل و مشکالت موجود در کارورزيبر اساس یافته
استاد سرپرست، )2، )نظام آموزشی(دانشگاه)1تحت تاثیر عوامل چهارگانه یعنی طباطبائی

. باشدمیهاي مددکاري اجتماعی موسسه)4و دانشجو)3
توان به مواردي مانند عدم انسجام در ساختار آموزشی، میدر ارتباط با نظام آموزشی 

هاي عملی ، عدم وجود عدم نیل به تخصصی شدن، شکاف بین مباحث نظري و آموزش
اجتماعی ها، لزوم وجود یک دانشکده مددکايارتباط منطقی بین بازار کار و آموزش

. اشاره داشتمیمستقل، کمبود مجالت تخصصی، پیوند ضعیف میان اجتماعات عل
در ارتباط با اساتید سرپرست ، مسایلی مانند پایین بودن حق الزحمه اساتید، نداشتن 

حضور کمرنگ معدودي از وحدت رویه در ارزشیابی دانشجویان توسط اساتید  و بعضاً
. طرح شده استها ماساتید در محل کارورزي

در . ها با موسسات کارروزي مرتبط استدر کارورزيیکی دیگر از مشکالت موجود
این زمینه اساتید به موضوعاتی مانند عدم آشنایی برخی موسسات با رشته مددکاري 

هاي نامرتبط به دانشجویان و کاهش تعداد موسسات نسبت به اجتماعی، سپردن فعالیت
.اندگذشته اشاره داشته

در . ها با دانشجویان مرتبط استدر نهایت برخی از مشکالت موجود در کارروزي
توان مواردي مانند بی انگیزگی دانشجویان، کم توجهی به عالقه دانشجو میاین خصوص 

در انتخاب موسسات، هزینه رفت و آمد دانشجویان، عدم توانایی دانشجویان در برقراري 
. قرار دادرا مورد توجه اي هارتباط حرف

ها و مسایل فراروي  آموزش عملی مددکاري اجتماعی به طور کلی مهمترین چالش
هاي نه مواردي مانند عدم همکاري مؤسسات، سپردن فعالیتطباطبائیدر دانشگاه عالمه 
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کاهش تعداد موسسات نسبت به چندان مرتبط  با حوزه مددکاري اجتماعی به دانشجویان،
الزحمه اساتید، ر و مناسب اساتید سرپرست، پایین بودن حقگذشته، عدم نظارت موث

عمل کردن برخی سرپرستان و نداشتن وحدت رویه در ارزیابی دانشجویان، عدم اي هسلیق
ارتباط موثر بین اساتید سرپرست و دانشگاه، و صوري شدن امور مربوط به کارورزي ، 

صله بین مباحث نظري در هاي مختلف، فاتخصصی نبودن مددکاري اجتماعی در حوزه
، مشکالت )به ویژه دانشجویان پسر(انگیزگی دانشجویانها و عملی در کارورزي، بیکالس

را شامل ... واي هرفت و آمد دانشجویان، عدم توانایی دانشجو در برقراري ارتباط حرف
شون،)2011(، گلمن) 2013(ها یا نتایج مطالعات الماسب و دیگراناین یافته. شودمی

. همخوانی دارد) 2010(و چوي) 2007(

پیشنهادات پژوهش
هاي مربوط حال با توجه به نتایج پژوهش، پیشنهادات زیر جهت ارتقا کیفی آموزش

:شودمطرح میطباطبائیهاي رشته مددکاري اجتماعی در دانشگاه عالمه به کارروزي
هاي مربوط به آموزشهاي پژوهش، یکی از مشکالت موجود دربر اساس یافته- 1

را میها، نداشتن وحدت رویه بین اساتید است که گاهاً سلیقه، جاي معیارهاي علکارورزي
. شوداین وضعیت هم در حین آموزش و هم در ارزشیابی دانشجویان مشاهده می. گیردمی

تهیه یک دستورالعمل مشخص که وظایف سرپرست و همچنین نحوه ارزشیابی در آن 
تواند به ارتقا کیفی آموزش عملی کمک کند و از اعمال سلیقه باشد میمشخص شده 
. جلوگیري کند

برگزاري جلسات هم اندیشی با حضور سرپرستان با تجربه و استفاده از خرد - 2
تواند به هاي متولی این رشته، میهاي مشترك با مسئولین دانشگاهجمعی و همچنین نشست

. جتماعی یاري رساندارتقا کیفی کارورزي مددکاري ا



انگیزگی و عدم عالقه برخی از دانشجویان به حرفه مددکاري با توجه به بی- 3
شود که گزینش دانشجو به صورت نیمه متمرکز و با انجام اجتماعی، پیشنهاد می

این امر براي . هاي آموزشی توسط گروه انجام پذیردهاي الزم جهت ورود به دورهمصاحبه
ارشد و دکتري تحقق یافته است و براي کارشناسی نیز ضرورت مضاعف مقاطع کارشناسی

. دارد
هاي مددکاري اجتماعی وجود دارد یکی از مسایلی که در حوزه کارورزي- 4

مشخص نبودن وظایف مددکاري اجتماعی در موسسات و عدم ارتباط مناسب با مسئولین 
در هر سال تحصیلی ي اهشود به صورت دورموسسات کارورزي است، پیشنهاد می

هاي مشترکی میان مسئولین این موسسات و گروه مددکاري اجتماعی جهت تعامل نشست
. بیشتر برگزار شود

. الزحمه بودیکی دیگر از مشکالتی که اساتید به آن اشاره داشتند، مسئله حق- 5
ع اقدام شود که دانشگاه با توجه به امکانات مالی موجود در جهت این موضوپیشنهاد می

علیرغم اینکه اقداماتی در این خصوص انجام شدهاست ولی هنوز . الزم را به انجام رساند
. به نتیجهمورد انتظار حاصل نشده است

هاي موجود ، مسایل مربوط به دروس نظري مانند مبانی یکی دیگر از چالش- 6
شود که پیشنهاد می. باشدمی... ی، دروس روانشناسی وشناسجامعههاي ی، نظریهشناسجامعه
المقدور این دروس توسط اساتیدي ارائه شود که حداقل آشنایی با حرفه مددکاري حتی

. یعنی به نوعی کاربرد مباحث در مددکاري اجتماعی مدنظر قرار گیرد. اجتماعی دارند
با توجه به ضرورت نظارت کافی بر مؤسسات مختلف کارورزي و ارتقا کیفیت - 7
. رسدی، به نظر تشکیل واحد مددکاري اجتماعی ضروري به نظري میهاي عملآموزش

شود که این واحد حداقل داراي یک کارشناس اداري و با نظارت یکی از پیشنهاد می
.گروه مددکاري اجتماعی باشدمیاعضاي هیئت عل
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