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  پیشگفتار
  

شامل یازده نظریه بالینی موجز اما جامع است که مددکاران اجتماعی عموماً  در عمل هاي مددکاري اجتماعی نظریه
هـدف نوشـتن کتـاب    . کنند میاستفاده  هاو گروه ها خانواده، ي مربوط به افرادها مداخلهو  ریزي برنامه، براي ارزیابی

و نیز متخصصـان شـاغل در   (نشجویان دوره کارشناسی ارشد جلدي براي استادان و دا حاضر فراهم کردن کتابی یک
، ها نظریهکتاب  .مورد استفاده در مراکز مختلف بالینی را دربر بگیرد مهمي ها مداخلهو  ها نظریهاست که ) این حرفه

  .توانند از آن استفاده کنند منبعی است که دانشجویان پس از پایان تحصیالت نیز می
  

  درسیشمار مناسب واحدهاي 
تمرکـز بـر کـار بـالینی را نیـز دربـر       ، دکاري اجتماعی در ایـن کشـور  دي آموزشی دورة کارشناسی ارشد مها برنامهبیشتر 

. سازند که حداقل یک و غالباً چند واحد درسـی مربـوط بـه کـار مسـتقیم را بگذراننـد       گیرند و دانشجویان را ملزم می می
باید به منابع همان به طبع اند و  از حرفۀ مددکاري اجتماعی تدوین شده جخاردر  ها نظریهي منبع مربوط به هابیشتر کتاب

آن بـر  تأکیـد   ي خاص ایـن حرفـه و  هادر حالی که مددکاري اجتماعی به منبعی نیاز دارد که بر ارزش، حرفه متکی باشند
بـراي گنجانـدن در    ها نظریهمنطقی از  چالش استادان همانا انتخاب شماري. ي مراجع مبتنی باشدها سامانهبافت محیطی 
قدر کـم کـه دانشـجویان نتواننـد      قدر زیاد باشد که نتوان بیش از یک بار آن را مطالعه کرد و نه آن نه آن: این درس است

شده در کتاب حاضـر ایـن اسـت کـه ضـمن فـراهم        ي مطرحها نظریههدف انتخاب . ي علمی کافی به دست آورندهامهارت
  .نند مطالب را عمیقاً فرا بگیرنددانشجویان بتوا، ترده از حوزة عملاندازي نسبتاً گس کردن چشم

سالۀ کارشناسی ارشد مناسب باشد و شامل اطالعات کاربردي  ي مقدماتی و دوها دورهتواند براي  این کتاب می
اسـتفاده   هادر دو سطح اولیه و پیشرفته از آنتوان  میو فنون مددکاري اجتماعی است که  ها نظریهو جدیدي دربارة 

، نگـر  مـثالً کـار بهداشـت روانـی جامعـه     (براي انواعی از دروس اختیاري بالینی نیز کـاربرد دارد   ها نظریه کتاب. کرد
کـم بـودن نسـبی    . زیرا مطالب منحصر به یک مسئله یا مکان خاص نیستند، )مداخله در بحران و مراقبت بهداشتی

  .را در یک یا دو ترم تدریس کنند توانند کل کتاب زیرا می، اب باشدذباید براي استادان ج ها نظریهشمار 
  ساختار کتاب و مطالب آن

یا به ، شامل یازده نظریه مهم است مددکاري اجتماعیدر ي کاربردي ها نظریهکتاب ، اشاره شدتر  پیشطور که  همان
فصل یازدهم به تفصیل شرح داده الگویی که در . نه نظریه و دو الگوي عمل در آن گنجانده شده است، تر بیان دقیق

یکـی از الگوهـا   . شـود  مـی یی است که براي کار با انواع خاصی از مراجعـان اسـتفاده   هاشامل مجموعه روش، شود می
نظریه بـراي جمعیـت خاصـی از مراجعـان     ) یا دو(اي از شیوة به کارگیري یک  را به عنوان نمونه) فردي درمان بین(

و نیز قابلیت ، به دلیل محبوبیت چشمگیر و تأثیرش بر کار بالینی امروزرا ) نگیزشیا مصاحبه(و دیگري  مطرح کرده
  .ام در این کتاب گنجانده، ها نظریهبه کارگیري آن در بسیاري از 

اند تا خواننـده بـا اهمیـت کـار مبتنـی بـر نظریـه و         ي دو فصل آغازي کتاب هدفمندانه انتخاب شدهها نظریه
توجـه بـه   ، هاارزشـ  :نـد از ا عبـارت  هـا  مؤلفهاین . ي نظري مهم براي آرمان حرفۀ مددکار اجتماعی آشنا شودها مؤلفه
 یازده فصل بعد با دیدگاهی تـاریخی . توانایی ارزیابی کار خویشو  معنویت، راجعتوانمندسازي م، ]قابلیتها[ هاتوانایی

ي سـوم تـا پـنجم بـه     هافصـل . شـوند  علوم انسانی معرفی میبه ترتیب ورود به قلمرو  ها نظریهاند و  سازماندهی شده
ي خانواده بوئن ها سامانهو نظریۀ  نظریۀ روابط ابژه، شناسی خود از جمله روان پویایی اختصاص دارند ي روانها نظریه

رفتـاري   -ي شـناختی هـا  نظریـه ي ششم تا نهم به هافصل). اند برگرفته از مبانی تحلیلی، گرچه تحلیلی نیستندا، که(
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و نظریـۀ سـاختاري خـانواده     )یک الگو(فردي  نظریۀ بین، نظریۀ شناختی، از جمله نظریۀ رفتاري، اند اختصاص یافته
ي دهم تا دوازدهم بـر چنـد نظریـه یـا رویکـرد      هافصل). همخوانی داردرفتاري  -الگوهاي شناختیبا که به نظر من (
فصل آخر کتاب به مداخله در . انگیزشی و درمان روایتیمصاحبۀ ، محور حل راهاز جمله درمان ، متمرکزند »جدیدتر«

درگیـر در   براي سازماندهی پاسخ سـریع بـه مراجـعِ    ي آنهایعنی دیدگاهی ترکیبی که روش، بحران اختصاص دارد
  . هستند هاشده در سایر فصل برگرفته از مطالب مطرح، بحران

  : هر فصل براساس نکات مهم زیر سازماندهی شده است
 تمرکز بر نظریه ●
 )در گذشته و حال(هواداران مهم  ●
 از جمله بافت اجتماعی، ]یا پیشینه[ي نظریه ههاخاستگا ●
 ه در مورد فرددیدگاه نظری ●
 و سایر مفاهیم مهم) دند داشته باشدر صورتی که کاربر(فردي  فردي و میان مفاهیم ساختاري بین ●
 )دنشاگر کاربرد داشته با(د انسان مفاهیم رش ●
 ماهیت مشکالت ●
 ماهیت تغییر ●
 ي مداخلههاهدف ●
 )مراجع/ ار اجتماعیاز جمله ماهیت رابطۀ مددک(راهبردهاي ارزیابی و مداخله  ●
 شیوه رسیدگی به مسائل معنوي مراجع ●
 به مسائل مربوط به عدالت اجتماعیتوجه  ●
 ي مورديها نمونه ●
 تحقیقی درباره اثربخشی و سودمنديشواهد  ●
 انتقادها  ●
 یکالس هايیی براي بحث و فعالیتهاسؤال ●
 ) شامل نکات مهم نظریه( ها هضمیم ●

 هـا  نظریـه منـد   نظـام  ۀتواند از نظر مقایس میبه خصوص شود و  نکات مهم نظریه در پایان هر فصل مطرح می
  .استادان و دانشجویان مفید باشد براي

بـه   هبر چگونگی رسیدگی نظری، اجتماعی با رابطۀ کاري بالینیهر فصل با پیوند دادن رفتار انسان در محیط 
، عـالوه بـر سـازماندهی ایـن مطالـب     . متمرکـز اسـت  گونـاگون  انسانی و فرهنگی  هايارچوب بافتهرشد انسان در چ

تحقیقات مربوط به کارایی هر نظریـه  . شود چگونگی توجه نظریه به مسائل معنوي و عدالت اجتماعی نیز بررسی می
  .اند یج مفید آنها در هر فصل خالصه شدهو نتا

آنهـا وقـت   . ي کـاربردي دارنـد  هادانشجویان در دورة تحصیل تقریباً همیشه انگیزة زیادي براي یادگیري روش
. یابندکنند و فقط چند سال فرصت دارند تا بر مطالب پیچیده تسلط  اي خود می زیاد و پرارزشی را صرف رشد حرفه

ي عملی مستقیمی فراهم ها مداخله، با شایستگی رود از آنها انتظار میشوند که  ل کار میهمچنین در مراکزي مشغو
ي هااي از روشـ  شوق آنها به یادگیري گنجینـۀ گسـترده  تردید  بیدانم که  من به عنوان یک استاد باسابقه می. سازند

نیازهـاي آنهـا باشـد و     بخـش  رضـایت امیدوارم کتـاب حاضـر منبعـی بـراي ارضـاي      . یکسان نیست، مداخلۀ بالینی
  . بندي آن بتواند مطالب را وارد حوزة زندگی کند ساخت
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ه از خواندن و آزمودن رویکردهاي مختلف دربارة شکنم و همی ست که به عنوان متخصص بالینی کار میهاسال
و انتخـاب  ، و الگوهـا  هـا  نظریـه دوست دارم باور کنم که ضمن تـالش بـراي تسـلط بـر     . ام مداخلۀ بالینی لذت برده

امـا  ، اي شخصـی هسـتم   در حال تـدوین نظریـه  ، دنبراي مراجعان مختلف سودمند باشرسد  به نظر مییی که هاروش
امیدم این است که کتاب حاضـر بـه دانشـجویان مـددکاري اجتمـاعی      . حرفه ماست يهااي که مبتنی بر سنت نظریه

  . کمک کند تا همین مسیر را بپیمایند
  تغییرات چاپ جدید

ي هاگزارشـ ، این کتاب شـامل منـابع روزآمـد   ، تر به عبارت کلی ؛ي روزآمدي استهاجدید کتاب شامل موضوعچاپ 
از نویسندگان مددکار اجتماعی که به رشد هـر نظریـه    زیاديمنابع ، هر نظریه یا روشکارایی تحقیقی جدید دربارة 
به عبـارت  . مطالب در سراسر کتاب استو اصالح شیوة روایت  چند مطلب جدید براي بحث، اند یا روش کمک کرده

 هـا  نظریـه تر دربارة شواهد تحقیقی و عوامل مشـترك شـفادهندة    طوالنی یبحث :ند ازا مطالب جدید عبارت، تر خاص
و نظریۀ توانمندسـازي   پذیري ارچوب خطر و ترمیمهچ، ]هاقابلیت[ هامطالبی اضافی دربارة دیدگاه توانایی، )فصل اول(
 فصـلهاي (قـومی   -نظریۀ دلبستگی و انتقـال فرهنگـی  ، پویایی معاصر ي جدیدي از نظریۀ روانها گزینه، )فصل دوم(

خانوادة اولیۀ خود مددکار اجتماعی هنگام فراهم کردن درمان خانوادگی تأثیر  مطالب جدیدي دربارة، )سوم و چهارم
رویکـرد  «و بحث درمان رفتـاري دیـالکتیکی   ، )فصل ششم(بومی  هاي هبحث رفتارگرایی بومی و نقش، )فصل پنجم(

بخش ، )فصل هشتم(فردي  سازماندهی مجدد مطالب درمان بین، )فصل هفتم(در نظریۀ شناختی » دار جلسۀ ساخت
دربـارة نوجوانـان متخلـف     ينمونـۀ مـوردي جدیـد   ، )فصل دهم(راجع م/ اي دربارة رابطۀ مددکار اجتماعی گسترده

 .ي ناگهـانی در فصـل سـیزدهم   هـا  ضـربه مختصري دربارة ارزیـابی خودکشـی و    و مطالب جنسی در فصل دوازدهم
نقش  ها حوزههمکاران و بازنگران کتاب است که در تشخیص نیاز به ارتقاي کیفیت این ، نویسنده مرهون دانشجویان

  .اند داشته
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  مقدمه مترجم
  

سازد، دانش نظري است و نیاز به این دانش  اي متمایز می اي را از یاوران غیرحرفه هایی که یاوران حرفه یکی از مؤلفه
هاي یاورانه را از اقداماتی  رد و حرفهبود که درهاي دانشگاهها و مدارس عالی را به روي مشتاقان کمک به مردم باز ک

هـایی چـون مـددکاري     تأسـیس رشـته  . اي و اندیشـیده بـدل سـاخت    اي به اقداماتی حرفه خیرخواهانه اما غیرحرفه
اي در صورت آگـاهی از دانـش    اجتماعی در نهادهاي آموزش عالی نتیجۀ تشخیص این واقعیت بود که هر یاور حرفه

شـاید  . ي مؤثر و سنجیده براي مراجعان انجام دهد و نیاز اولیۀ او همین آگاهی اسـت تواند کار جدید رشته خود می
اند امري بدیهی و تکراري به نظر برسد، اما در هر حـال اشـارتی    آنچه ذکر شد براي یاورانی که در این راه گام نهاده

  .بود
با آخرین دانش  اند اي ملزم حرفه نام گرفته است، یاوران» عصر انفجار اطالعات«در جهان امروز که بنابراین 

د، بـه همـین دلیـل شـاهدیم کـه در      ننـ اطالعات خود را بـه روز ک  هو مهارتهاي حرفۀ خود آشنا شوند و هر لحظ
هاي کاربردي هر رشته بـه   هاي دیگر، عالوه بر همۀ کتابهاي علمی و نظري، کتابهاي زیادي در زمینۀ نظریه رشته

امـا  . شـوند  هاي جدیدتر، روزآمدتر مـی  و هر روز نیز این کتابها با ورود نظریه نگارش درآمده یا ترجمه شده است
کند و به اعتراف اکثر آگاهـان، کمبـود منـابع بـه      متأسفانه این مهم در مورد رشتۀ مددکاري اجتماعی صدق نمی

ن رشـته  انـدرکارا  بنـابراین دانشـجویان و دسـت   . هاي کاربردي خاص رشته آشکار اسـت  خصوص در زمینۀ نظریه
  .هاي مشابه اکتفا کنند ناگزیرند به کتابهاي رشته

شناسـی دارنـد،    شناسی و نظایر آن ریشه در روان هاي رشتۀ مشاوره، مددکاري اجتماعی، جامعه اگرچه نظریه
مترجم با آگاهی از این مهم، درصـدد  . هایی نیازمند است که کاربرد بیشتري براي آن داشته باشد هر رشته به نظریه

نیاز و خاص حرفۀ مددکاري اجتماعی باشد و با جستجوي فـراوان و   هاي مورد مۀ کتابی برآمده که شامل نظریهترج
این کتاب یک منبع نظري جـامع، روزآمـد و اختصاصـی اسـت کـه بـراي       . مداوم به کتاب حاضر دسترسی پیدا کرد

  .ي این رشته کاربرد دارنددهد که برا هایی را توضیح می مددکاران اجتماعی نگارش شده است و نظریه
اند که ضمن تمرکز بر کار بالینی در مددکاري اجتماعی، براي کار با  یازده نظریه در این کتاب شرح داده شده

آخـرین دیـدگاههاي    تـا  پویـایی  هاي روان اند و از اولین نظریه ها، سازمانها و جوامع نیز قابل استفاده گروهها، خانواده
ساختار کتاب در پیشگفتار مؤلف به تفصیل توضیح داده شده اسـت و در اینجـا نیـازي بـه     . گیرند جدید را دربر می
از همۀ استادان فرزانه انتظار دارم نقایص و کاستیها را به اینجانب یادآوري کنند و بـا رهنمودهـاي   . تکرار آن نیست

  .اي و اندیشیدة خود به رفع کاستیها در چاپهاي بعدي یاري رسانند حرفه
است به این نکته مهم نیز اشاره کنم که مترجم ضمن توجه به رعایت امانـت در ترجمـۀ کتـاب، گـاهی      الزم

یر بودن بـا ارزشـهاي دینـی و فرهنگـی     اناچار شده است برخی از مطالب را به دلیل مغ) خوشبختانه در موارد نادر(
  .جامعۀ ما حذف کند

زاد صمیمانه سپاسگزاري کنم که متن حاضر را با دقتـی  ن دانم از سرکار خانم فاطمه لشکري در پایان الزم می
قابل تحسین خواندند و تذکرات و پیشنهادهایی دادند که با دیدة منت پذیرفتم و اعمال کردم، امید که به استحکام 

  .ها کمک کرده باشد جمله
  فریده همتی


