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چکیده

صـورت تخصصـی    به ها، این مهم در کشور ایران باوجود اهمیت نقش مددکاري اجتماعی شغلی در سازمان

هاي بزرگ فاقد تخصص مـددکاري اجتمـاعی شـغلی     نشده و بسیاري از سازمان ها تعریف در تمامی سازمان

هاي مددکاري اجتماعی شـغلی فـراهم    پژوهش حاضر با هدف ارتقاء سطح شناخت از حیطۀ مداخله. هستند

منـد و   از روش مـرور نظـام   .آمده است و تالشی در جهت غنا بخشیدن به ادبیات تخصصی این حرفـه اسـت  

هاي برنامۀ کمک بـه کارکنـان، مداخلـۀ مـددکاري اجتمـاعی شـغلی، مـددکاري         براي جستجو از کلیدواژه

  . هـاي اطالعـاتی مختلفـی اسـتفاده شـد      در بانـک  2021اجتماعی صنعتی، بدون محدود کردن زمان، تا سال 

هـاي مـددکاري اجتمـاعی شـغلی در      مداخلـه  .مقاله براي بررسی و تحلیل بیشتر انتخاب شدند 19کتاب و  4

در . شـود  شناختی اکولوژیکی انجـام مـی   هاي بوم و کالن بر پایۀ نظریۀ سیستمبرونی چهار سطح خرد، میانه، 

هـاي مختلـف و در    سطح خرد رسیدگی به مسائل و مشکالت فردي، در سطح میانه توجه به افـراد در گـروه  

شناسـی محـیط    زي براي سازمان و جامعه و در سطح بیرونی، آسیبری ها و برنامه گذاري سطح کالن سیاست

رفاه و پیشرفت در هر کشوري در گرو تکیه بر نیروي انسانی ماهر و کارآمد بـراي  . شغلی حائز اهمیت است

بنـابراین ضـرورت و اهمیـت حرفـۀ     . گیري هرچه بیشتر و بهتر از سرمایه، منابع و امکانات جامعـه اسـت   بهره

هـا   هـا و جوامـع، انسـان    از طرفی پیچیده شدن روابط فرد در سازمان. نماید اعی شغلی رخ میمددکاري اجتم

هاي شغلی بـه فـرد متخصـص در ایـن زمینـه نیـاز دارنـد، مـددکاري          براي افزایش سازگاري خود در محیط

  .سازد اجتماعی شغلی در دو بخش پیشگیري و درمان این نیاز را برطرف می

  .خله، سازگاري با محیط شغلی، مددکاري اجتماعی شغلیحیطۀ مدا:ها کلیدواژه
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  طرح مسئله

عنوان یک وظیفۀ مذهبی وجود داشته است  سنتی از دیرباز در جوامع مختلف به» مددکاري«

عنـوان یـک حرفـه و بـراي حـل مشـکالت ناشـی از         اما مددکاري اجتمـاعی مـدرن، کـه بـه    

و گسترش کارخانجات در اروپا، شدن به وجود آمده، محصول پس از جنگ جهانی  صنعتی

در طـول  . مهاجرت روستاییان براي کسب شغل در صنایع جدید و ایجاد پیامدهاي آن است

هـاي رفـاه اجتمـاعی     ویژه بعد از جنگ جهانی دوم برنامه هاي بین دو جنگ جهانی و به سال

ر نقـاط  توجهی گسترش یافت و در بسیاري از موارد بـه سـای   در جامعۀ صنعتی با سرعت قابل

هـاي   که امروزه هیچ کشوري در جهان نیست که توجهی به برنامـه  طوري به. جهان نفوذ کرد

  .رفاهی نداشته باشد

مشـی اجرایـی    هاي عملی و خط ، یکی از جدیدترین زمینه1مددکاري اجتماعی شغلی  

هاي انسانی سازمان است که با هدف اصلی ارتقـاء کیفیـت    در حیطۀ شغل، سازمان و سرمایه

هاي انسانی و حل مشـکالت و مسـائل شـغلی و خـانوادگی افـراد و همچنـین        زندگی سرمایه

تکامـل یافـت و بـه     1960وري افراد در سازمان است که از اواسط دهۀ  تبع آن ارتقاء بهره به

  .اي پویا براي خدمات اجتماعی و نوآوري در عمل تبدیل شد عرصه

شمسـی و مـددکاري    1337دیـد از سـال   در کشور ما ایران نیز، مددکاري اجتماعی ج 

آغاز به کار  1345اجتماعی صنعتی با تأکید بر فعالیت در حوزة کارخانجات صنعتی از سال 

شـد، در   مددکاري اجتماعی شغلی که در ابتدا مددکاري اجتماعی صنعتی نامیـده مـی  . نمود

دیـپلم در شـرکت   با استخدام دو مددکار اجتماعی با تحصیالت فوق 1339ایران نیز در سال 

هـاي وابسـته بـه وزارت نفـت مـددکاران اجتمـاعی        نفت آغاز شد و بعدها در همـۀ شـرکت  

بـا اسـتخدام    1345مددکاري اجتماعی در کارخانجات نیز از سـال  . مشغول به خدمت شدند

ازآن  پسند آغاز شـد و پـس   هاي ارج و روغن نباتی شاه دو نفر مددکار اجتماعی در کارخانه

آهـن   هـاي ذوب  هـاي جیـپ و ایـران ناسـیونال در تهـران و کارخانـه       کارخانه1346در سال 

                                               
1. Occupational social work
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اصفهان اقـدام بـه اسـتخدام مـددکار اجتمـاعی نمودنـد و خـدمات مـددکاري اجتمـاعی بـه           

  ).15:1381سام آرام، (کارکنان خود ارائه دادند 

مــددکاري اجتمــاعی «المللــی مــددکاري اجتمــاعی  بــر اســاس تعریــف فدراســیون بــین

است کاربردي که توسـعه و تغییـر اجتمـاعی، انسـجام اجتمـاعی و توانمندسـازي و        اي حرفه

اصول عدالت اجتماعی، حقوق بشر، مسـئولیت جمعـی و   . کند آزادسازي افراد را تسهیل می

مددکاري اجتمـاعی بـا تکیـه    . اند ها در مددکاري اجتماعی از اصول اساسی احترام به تفاوت

هـاي   و دانش بومی افراد و سـاختارها را در مقابلـه بـا چـالش     بر علوم اجتماعی، علوم انسانی

IFSW(» .کنـد  ها درگیر می زندگی و ارتقاء رفاه و بهزیستی انسان
1
مفـاهیم کلیـدي   ) 2014 ,

چون توسعه و تغییر اجتماعی، توانمندسازي و رفاه اجتماعی ازجمله موضوعات مشترك در 

ۀ انسـانی و ارتقـاء عملکـرد سـازمان ارتبـاط      مدیریت سرمایۀ انسانی است که با توسعۀ سرمای

. تأمـل اسـت   هـا قابـل   رو جایگاه مددکاري اجتماعی شغلی در سـازمان  ازاین. تنگاتنگی دارد

اند تا بـا برطـرف کـردن مسـائل و مشـکالت       سو در تالش مددکاران اجتماعی شغلی از یک

ي دیگـر بـا تغییـر    ها با محیط زندگی خـود کمـک نماینـد و از سـو     ها به سازگاري آن انسان

از تعریـف بـاال   . مثبت در سازمان، نسبت به ایجاد سازگاري متقابل نقش مؤثري ایفـا نماینـد  

وري افـراد،   توان اسـتنباط کـرد کـه نقـش مـددکاران اجتمـاعی شـغلی در افـزایش بهـره          می

  .رضایت شغلی آنان و درنهایت ارتقاء عملکرد سازمان حائز اهمیت است

هـایی   هـا فرصـت   ی با تمرکز بر کار، نیروهاي کـار و سـازمان  مددکاري اجتماعی شغل 

کنـد تـا بتوانـد بـر تصـمیمات کـالن و اقـدامات         فرد را براي این حرفـه فـراهم مـی    منحصربه

هــاي قدرتمنــد و غالبــاً  بــاوجود خطــرات ناشــی از کــار در محــیط. مــدیریتی تــأثیر بگــذارد

هـاي انسـانی شـاغل     ه سرمایهخصوصی، مددکاران اجتماعی شغلی موقعیت را براي کمک ب

کنند تا عـالوه بـر ارائـۀ خـدمات      هاي آنان فراهم آورده و تالش می ها و خانواده در سازمان

بـه همـین منظـور الزم اسـت     . ساز تغییر اجتماعی اقدام نمایند عنوان عوامل زمینه تخصصی به

سـازمان و  هـاي اجتمـاعی    هـا، بـین سـرمایه    مددکار اجتمـاعی شـغلی بـراي کـار در سـازمان     

                                               
1. The International Federation of Social Workers
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مدیریت، پیوند و اعتماد ایجاد کند که این مهـم در سـایۀ ایجـاد رابطـه بـین دانـش، روش و       

پـذیر اسـت    هاي مددکاري اجتماعی با شبکۀ مدیریت و توسعۀ سرمایۀ انسانی امکان تکنیک

)Ghosh, 2021: 5.(  

:وضوح دریافت که مدیریت سرمایۀ انسانی با هدف برطرف کردن توان به می

اتی در تعامالت محل کارثب بی-

کارفرما-روابط کارمند-

ها و منابع داخلـی بـراي ارتقـاء     همچنین شناسایی، تعیین و جهت دادن تمام پتانسیل-

کند که هدف نهایی آن براي بهبـود   بازده از تخصص مددکاران اجتماعی شغلی استفاده می

  .هاي سرمایۀ انسانی است عملکرد فعالیت

شـغلی محـدود بـه کارخانجـات صـنعتی نیسـت بلکـه ایـن          امروزه مددکاري اجتماعی

در . هاي کاري اسـت  حرفه در حال گسترش تخصص خود در سطح تمام مشاغل و موقعیت

ــراد در سراســر جهــان در دوره  ــاي امــروز، اف ــر از جنجــال و اغتشاشــات شــغلی،   دنی هــاي پ

منیـت  وسـاز دوبـاره در اقتصـاد و رقابـت در تجـارت و صـنعت حضـور دارنـد کـه ا          ساخت

هـاي اجتمـاعی از قبیـل افـزایش      عالوه بـر آن مسـائل و آسـیب   . اند اجتماعی را سست کرده

، فقر، نابرابري جنسیتی، آموزش نابرابر، مسائل خـانوادگی، اعتیـاد و سـایر    )درآمد(نابرابري 

دست در سطح جامعه منجر به تـأثیر انکارناپـذیر در الگوهـا و سـبک زنـدگی       مواردي ازاین

ها حتی اگر با پیامـدهاي آشـکار و مسـتقیم مسـائل و      سرمایۀ انسانی سازمان. ستافراد شده ا

شـان   هاي اجتماعی مواجه نباشند، متأثر از پیامدهاي پنهان و غیرمستقیم آن بر زنـدگی  آسیب

آگاهی از پیامدهاي مستقیم و غیرمستقیم مسائل اجتماعی بـر نگـرش و رفتـار افـراد،     . هستند

ازپـیش   براي درك و تالش در راستاي حذف یا کاهش مسـائل بـیش  ها را  مسئولیت سازمان

  .نموده است

هـا،   عالوه بر آن تغییر در نظام ارزشی خـانواده و جامعـه، تفـاوت در نیازهـا و خواسـته     

هاي ایدئولوژیک و فرهنگی، سیستم آموزشی  نسلی، شکاف هاي میان تعارضات و کشمکش

عی، نهادینه نشدن مفـاهیم نـوین مـدیریتی و    هاي فردي و اجتما ناکارآمد، ضعف در مهارت
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دست همگی از عوامل تأثیرگذار بر افراد هستند که بـر محـیط کـار نیـز تـأثیر       مواردي ازاین

  .گذارند می

شـماري   هـا بـا مشـکالت بـی     رسد که سـرمایۀ انسـانی در تمـام نظـام     بنابراین، به نظر می

ایـن حقیقـت   . قـرار گرفتـه اسـت   رو است که بـر سـر راه عملکـرد مـؤثر و مولـد آنـان        روبه

. پـذیرد  گذارد و از آن نیـز تـأثیر مـی    شود که انسان بر سازمان اثر می روز آشکارتر می روزبه

رو، عملکرد مطلوب مـددکاري اجتمـاعی شـغلی بـا درك اولیـه و اساسـی از جامعـه،         ازاین

انسـانی  ساختار سازمان، الگوهاي ارتباطی در محیط کار و ضرورت بهبود وضـعیت سـرمایۀ   

منجر به توسعۀ سازمان و بهبود کیفی و کمی عملکرد آن و همچنـین توسـعۀ پایـدار جامعـه     

  .خواهد شد

ها، این مهم در کشور ایـران   باوجود اهمیت نقش مددکاري اجتماعی شغلی در سازمان

ویـژه   هـا، بـه   نشده و بخش کثیري از سـازمان  ها تعریف صورت تخصصی در تمامی سازمان به

رو در  ازایـن . انـد  ي خصوصی بزرگ، فاقـد تخصـص مـددکاري اجتمـاعی شـغلی     ها سازمان

منـد، بـا بررسـی حیطـۀ مداخلـۀ مـددکاري        پژوهش حاضر در نظر است، به روش مرور نظام

شغلی در سایر کشورها، تالشی در جهت غنا بخشیدن به ادبیات تخصصی این حرفه صورت 

  .پذیرد

انی، عالقـه و وفـاداري بـه سـازمان و     هـاي انسـ   از سوي دیگر، رضـایت شـغلی سـرمایه   

. بالندگی کارکنان منوط به ایجـاد محیطـی اسـت کـه مـدیران، متـولی و مسـئول آن هسـتند        

شناسایی عوامل رضایت، دالیل نارضایتی و نیز ارزیابی و رفع مسائل و مشکالت کارکنان و 

بنابراین توجه بـه  . وري و ارتقاء عملکرد سازمان اهمیت دارد هایشان در افزایش بهره خانواده

جایی، فرسودگی شغلی، ترك کار و همچنـین   پیامدهاي نارضایتی از شغل نظیر غیبت، جابه

تواننـد   اثرات سوء مسائل و مشکالت بر سالمت کارکنان، همه و همه عواملی هستند که مـی 

  .وري و عملکرد سازمان شوند ساز کاهش بهره زمینه

ت کـه یکـی از عوامـل مهـم در زمینـۀ      رضایت شغلی نگرش فـرد نسـبت بـه شـغل اسـ     

بـر ایـن اسـاس    . موفقیت شغلی و افزایش کارایی، بروز خالقیـت و احسـاس رضـایت اسـت    
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دهـد   روشن است که عوامل موجود در محیط کاري که عملکرد فرد را تحت تأثیر قرار می

بنابراین تخصصـی الزم اسـت تـا بـین فـرد و محـیط کـار وي        . متأثر از شرایط محیطی است

. ادل و سازگاري ایجاد نماید و زمینه را براي ایجـاد رضـایت شـغلی در افـراد فـراهم کنـد      تع

هاي مددکاري اجتماعی ایجاد رضایت بـین فـرد و محـیط اسـت و یکـی از       هدف از مداخله

ترین اهداف مداخلۀ مددکاري اجتماعی شغلی عالوه بر ارتقاء عملکرد فرد در سـازمان   مهم

رضایت شغلی داراي ابعـاد مختلـف سـازمانی،    . شغلی افراد است افزایش و یا ایجاد رضایت

طور مستقیم و غیرمستقیم بر  ارتباطی و روحی و روانی است که مددکاري اجتماعی شغلی به

.این ابعاد تأثیرگذار است

عنوان یک حیطۀ تخصصی از مـددکاري اجتمـاعی اسـت     مددکاري اجتماعی شغلی به

ي و در کل افزایش عملکرد روانـی، اجتمـاعی از طریـق    ور که هدف اصلی آن افزایش بهره

تبـع ایـن مهـم     بـه . هـاي کـالن سـازمان اسـت     ارائۀ خدمات تخصصی در چارچوب سیاسـت 

ایـن  . یابـد  هاي هدف در پی دریافت خدمات اجتماعی باکیفیـت افـزایش مـی    رضایت گروه

. شـود  یهاي کالن سازمان حاصل م مهم طریق ارائۀ خدمات تخصصی در چارچوب سیاست

گیرد که تأثیر مسـتقیمی   نیازهاي انسانی و اجتماعی کارکنان به این دلیل مورد توجه قرار می

وري و عملکـرد   اگر از کارکنان مراقبت نشـود، بهـره  . عنوان یک کل دارد بر رفاه سازمان به

  .شود یابد و درنتیجه به زیان سازمان و عدم رضایت مراجعان منجر می شغلی کاهش می

ر این خصوص اهمیت دارد این است که توسعۀ سرمایۀ انسانی و بهبود عملکرد آنچه د

شـود بلکـه الزم اسـت بـه      هـاي فنـی و تخصصـی حاصـل نمـی      ها تنها از طریـق آمـوزش   آن

یکی از راهکارهاي اساسـی و  . ها پرداخت هاي مختلف به توسعه و ارتقاء عملکرد آن روش

ها و مشکالت فردي، خانوادگی،  به نیازها، خواستهریزي براي توجه  مهم در این زمینه برنامه

یابـد مگـر اینکـه نیازهـا و      ایـن مهـم تحقـق نمـی    . هاي انسانی است شغلی و اجتماعی سرمایه

هاي انسانی، سـازمان را مـأمن امنـی     حق افراد در سازمان محقق شده و سرمایه هاي به خواسته

به عبارت بهتـر، سـرمایۀ انسـانی احسـاس     . ها توجه دارد ها و نیازهاي آن ببینند که به خواسته

  .نماید براي سازمان مهم است و اهمیت دارد
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هـا و درنهایـت    هدف اصلی مددکاري اجتماعی شغلی، ارتقـاء کیفیـت زنـدگی انسـان    

برقـراري  . منظور ایجاد تغییر در زندگی فردي و اجتمـاعی ایشـان اسـت    توانمندسازي آنان به

هـاي   و شخصـی، کمـک بـه رفـع برخـی نیازهـاي سـرمایه       توازن و تعادل بین زندگی کاري 

منظور ایجاد سـازگاري در محـیط شـغلی و از سـوي دیگـر ایجـاد تغییـر مثبـت در          انسانی به

سازي شرایط توسعه در جامعه، از اهداف اصلی حرفـۀ مـددکاري    سازمان و درنهایت فراهم

تی یا سـازمانی نیـز   اجتماعی در حیطۀ شغلی است که به آن مددکاري اجتماعی شغلی، صنع

  .شود می گفته

هـاي   اي کمتـر از یـک سـده در ایـران، در حیطـه      حرفۀ مـددکاري اجتمـاعی بـا سـابقه    

هـاي اجتمـاعی، کـودك و خـانواده و مـواردي       مختلفی همچون سالمت و بهداشت، آسیب

ها،  هایی همچون بیمارستان دست به تعریف علمی خود پرداخته و با فعالیت در سازمان ازاین

هـاي خـود را    نهاد، حیطۀ تخصصی مداخله راکز قضایی، مراکز توانبخشی و مؤسسات مردمم

هاي تخصصی این حرفه اسـت   مددکاري اجتماعی شغلی یکی از زمینه. مشخص کرده است

رسـانی بـه کـارگران     که در ابتدا با عنوان مددکاري اجتماعی صنعتی و با تمرکز بـر خـدمت  

  .هاي بزرگ فعالیت خود را آغاز کرد سازمانها و یا کارکنان برخی  کارخانه

طورکلی جوان بودن این حیطه از مددکاري اجتماعی و غنی نبودن ادبیات نظري آن  به

سبب شده است که این حیطه از کار مددکاري اجتماعی، تحت عنوان مددکاري اجتمـاعی  

راي انجـام امـور   شغلی، براي کارفرمایان ناشناخته بماند و یا از افراد متخصـص ایـن حرفـه بـ    

رو ضـروري اسـت بـا مطالعـۀ منـابع       ازایـن . رفاهی و شغلی مددکاري اجتماعی استفاده نشود

المللی مددکاري اجتماعی شغلی فزون بر غنا بخشیدن به ادبیات نظري ایـن حرفـه    روز بین به

هـاي مـددکاري اجتمـاعی شـغلی کـدام اسـت و همچنـین         مشخص نمود که حیطـۀ مداخلـه  

  .سازمان چیستکاربرد آن در 
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پیشینۀ پژوهش

در ایـن  . انـد  ، امروزه اجتماعات پیشین جاي خـود را بـه جوامـع داده   1با استناد به نظر تونیس

جوامع، روابط چهره به چهره و مبتنی بر عواطف جاي خود را به روابط عقالنی و مبتنـی بـر   

ان دیگر خود را تر شده و مردم رنگ در این مرحله ارتباطات شخصی کم. وظایف داده است

هاي متقابل اجتماعی نیز بر اساس وظیفه انجـام   بینند وکنش در احساس مشترك شریک نمی

ها غالب  عالیق و منافع فردي بر یکی بودن خواسته. شود و نه از روي آشنایی و صمیمیت می

هاي اجتماعی رسمی حاکم شده است و تحمل بیشتري در برابـر رفتارهـاي    گردیده و کنترل

سـازد نـه    هاي اکتسابی است کـه افـراد را شـاغل مـی     اکنون پایگاه. افی پدید آمده استانحر

  .انتصاب از طریق شبکۀ خویشاوندي

کننـد کـه بیـان     هاي پیچیده و نوپدیدي زندگی می ها امروزه در سازمان رو، انسان ازاین

و  سـاالري  سـاالري و بروکراسـی اسـت و نظـام حـاکم بـر دیـوان        مفهـومی آن همـان دیـوان   

بنـابراین روابـط   . بروکراسی، نظامی بر پایۀ عقل و منطق است تا عواطف و احساسات انسانی

دهد و  مرورزمان جاي خود را به روابط منطقی با اتکا بر منفعت می عاطفی و خویشاوندي به

با استناد به تغییرات به وجود آمده در ساخت جامعـه، سـازگاري بـا وضـعیت موجـود بـراي       

هـا   رو تنظیم روابط انسـان بـا انسـان و انسـان بـا سـازمان       مان آسان نبوده، ازاینبسیاري از مرد

  .گیرد اي به خود می تعریف تازه

هـا نیـز از ایـن     پذیرنـد، سـازمان   به اینکه همۀ اجزاي جامعه از یکدیگر تأثیر مـی  باتوجه

خود را جاي  "2گمنشافت"طور که اجتماعات  همان. تغییرات و پیچیدگی روابط جدا نیستند

هـاي   هاي کوچک با ساختارهاي ساده بـه سـازمان   اند، سازمان داده"3گزلشافت"را به جوامع 

هـا بـا چنـین سـاختاري      رو، سازگاري انسـان  ازاین. بزرگ با ساختارهاي پیچیده تبدیل شدند

هـا و گسـترش روزافـزون کمـی و      شدن سازمانگیرد و با بزرگ خود صورت نمی خودي به

                                               
1. Tonnies Ferdinand
2. Gemeinschaft
3. Gesellschafts
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امـا  . یابـد  هـا اهمیـت مـی    صـل رقابـت بـراي بقـاء و پیشـرفت سـازمان      کیفی آن در جامعـه، ا 

هـاي امـروز اقتصـاد جهـانی و      ازآنجاکه استفاده از منابع فیزیکی و مالی با توجـه بـه ویژگـی   

توانـد مزیـت    تنهـایی نمـی   شدن و رشـد روزافـزون فنـاوري بـه     هایی مانند جهانی ظهور پدیده

هــا بایــد بـر عوامــل دیگــري ماننــد انســان و   مانهــا ایجـاد نمایــد، ســاز  رقـابتی بــراي ســازمان 

در دنیـایی  .منظور به دست آوردن مزیت رقابتی و بهبود بقا توجه نمایند هاي فکري به سرمایه

هـاي انسـانی بـه دلیـل دارا بـودن دانـش،        که دانش و ارتباطات اهمیت زیادي دارد، سـرمایه 

هـاي   بنـابراین، سـرمایه  . ؤثرنـد هاي فنی، خالقیت و تجربـه در پیشـبرد اهـداف بـاال م     مهارت

  .هاي پرهزینه شوند و نه دارایی هاي مولد در نظر گرفته می عنوان دارایی انسانی در سازمان به

هاي زیادي در خصوص مددکاري اجتماعی شغلی بـه معنـاي خـاص     در ایران پژوهش

اري در خصـوص مـددک   1381هاي سام آرام در سال  نشده است اما نتایج بررسی کلمه انجام

دهد که مددکار اجتماعی کارگاه کسی است که به کارکنـان   اجتماعی در کارگاه نشان می

ها یا کارکنانی که تحت فشارهاي روانی هستند و خود قادر  هاي آن داراي مشکل و خانواده

هاي دیگران  کند تا با استفاده از نیروهاي خودشان و کمک به مبارزه با آن نیستند کمک می

هاي مددکاري  مددکاري اجتماعی در کارگاه از تمام روش. را کاهش دهندمشکالت خود 

هـاي مختلـف بـه     نمایـد تـا در زمینـه    ویـژه روش مـددکاري فـردي اسـتفاده مـی      اجتماعی بـه 

  .ها رسیدگی نمایند هاي آن مشکالت کارگران و خانواده

) 1381(سام آرام در پژوهشی با عنوان کارابزارهـاي مـددکاري اجتمـاعی در کارگـاه     

اي و بازدید منـزل معرفـی کـرده و     ترین کارابزارهاي این حرفه را مصاحبه، ارتباط حرفه مهم

  .ترین اصل تأکید ورزیده است عنوان مهم اي به بر ارتباط حرفه

بـا موضـوع نقـش مـددکاري اجتمـاعی      )2015(در پژوهش مجیدي پرسـت و همکـار   

شـده اسـت کـه چهاراصـل بـراي       اشـاره  هاي اجتماعی شغلی در محل کار با توجه به سرمایه

هاي اجتماعی در محـیط   گیري سرمایه هاي مددکاري اجتماعی شغلی در ایجاد و شکل نقش

  :کار وجود دارد

  هاي بین شغلی پر کردن شکاف. 1
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  به سرمایۀ اجتماعی از باال» مشروعیت بخشیدن«. 2

  سیستم پرداخت مناسب به سرمایۀ اجتماعی. 3

  »یروي کار جدیدن«تقویت پتانسیل . 4

نهایت هدف مددکاري اجتماعی شغلی تضمین رضایت از زندگی، ایمنی، ظرفیـت  در

  .کاري بهینه و رفاه جمعیت شاغل است

بــا موضــوع راهبردهــاي مــددکاري اجتمــاعی و ) 1399(پــژوهش بابــاپور و همکــاران 

هدف تـدوین  با ) مطالعۀ کیفی(هاي کارکنان اقماري صنعت نفت  مشاوره در کار با خانواده

نفر از کارکنان اقماري صنعت نفـت   29راهبردهاي مددکاري اجتماعی و مشاوره با انتخاب 

: طبقـۀ اصـلی انتزاعـی شـامل     با اسـتفاده از مصـاحبۀ نیمـه سـاختاریافته، سـه     . شده استانجام

عنـوان   هـاي حمـایتی بـه    توانمندسازي فـردي، تحکـیم و پویـایی خـانواده و گسـترش شـبکه      

اي مددکاران اجتمـاعی در خصـوص کارکنـان صـنعت      هاي حرفه صلی و نقشراهبردهاي ا

  .شده است نفت اشاره

انجام داده است این روابط بین رضایت شغلی و عوامـل  ) 1964(1در تحقیقاتی که روم

  :آمده است دست دیگر به

به عبـارتی کسـی   . بین رضایت شغلی با احتمال استعفا از کار رابطۀ منفی وجود دارد. 1

  .از شغلش رضایت دارد کمتر احتمال دارد که از شغلش استعفا دهد که

کسـی کـه از شـغلش    . بین رضایت شغلی با غیبـت از کـار رابطـۀ منفـی وجـود دارد     . 2

  .راضی است کمتر احتمال دارد از حضور در محل کارش خودداري نماید

ارتی کسی کـه  به عب. بین رضایت شغلی با میزان سوانح کار ارتباط منفی وجود دارد. 3

  .شود از شغلش راضی است کمتر دچار سوانح در محیط کار می

بـه عبـارتی رضـایت    . بین رضایت شغلی با میزان کارآمدي ارتباط مثبت وجود دارد. 4

شغلی افزایش کارآمدي را به همراه دارد و درنهایت رضایت شغلی منجر بـه افـزایش تعهـد    

                                               
1. Rumme
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گردد کـه نهایتـاً    ت و کاهش فرسودگی شغلی میسازمانی، انگیزه و تالش بیشتر براي پیشرف

  .برند کل سازمان از آن بهره می

در پژوهشی با عنـوان ارزیـابی مـددکاري اجتمـاعی شـغلی بـه       ) 1985(1بردلی گوجین

گیـري مـددکاري اجتمــاعی شـغلی در آمریکــا     منــد، بـه چگـونگی شــکل   روش مـرور نظـام  

عنـوان یـک    هـا بـه   غلی در سـازمان پرداخت و اشاره کرد که خدمات مددکاري اجتماعی ش

هاي انسانی شکل گرفت و پـا بـه عرصـۀ     با جنبش 1940و  1930هاي  برنامۀ عملیاتی در دهه

این حرفـه ابتـدا در ایالـت متحـدة آمریکـا بـا هـدف خـاص رسـیدگی بـه           . حضور گذاشت

وضعیت نیروهاي انسانی داراي اعتیاد با سـابقۀ سوءمصـرف مـواد رو بـه پیشـروي و تکامـل       

  .فتر

به دیدگاه جدیـدي در مـددکاري شـغلی اشـاره      1989در پژوهشی در سال 2بالگوپال

تـري در   کند که مددکاران اجتماعی شغلی باید از دیـدگاه بـالینی گسـترده    دارد و تأکید می

اي خود استفاده نمایند و مداخالت خود را محدود بـه چـارچوب خـاص و     مداخالت حرفه

فـرد و فردمحـور    أکیـد دارد کـه الزم اسـت کـار اجتمـاعی فردبـه      او ت. اي ننماینـد  شده تثبیت

گسترش یابد و مددکاران اجتماعی با تکیه بیشتر با دیـدگاه التقـاطی و اکولـوژیکی فعالیـت     

  .نمایند

بـا عنـوان وظـایف مـددکاران اجتمـاعی شـغلی در        1992در پژوهشی در سال 3رامانتن

نقش مـددکاران اجتمـاعی شـغلی در ایـن      وري به خصوص استرس شغلی و تأثیر آن بر بهره

هـاي وي حـاکی از ایـن مهـم اسـت کـه مـداخالت مـددکاري          حیطه تأکید کرد و پژوهش

تبع آن کاهش استرش شغلی نیـز بـر    اجتماعی شغلی بر کاهش استرس شغلی مؤثر است و به

  .وري افراد تأثیرگذار است بهره

                                               
1. Bradley gooins
2. Pallassana R. Balgopal
3. Chathapuram S. Ramanthan
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هـاي   هـا و تفـاوت   وضوع شباهتمند و با م به روش مرور نظام) 1996(1پژوهش بریدج

ایـن پـژوهش در   . شده است هاي کمک به کارکنان و مددکاري اجتماعی شغلی انجام برنامه

متحـده بحـث    اي در ایـاالت  هاي کمـک بـه کارکنـان حرفـه     مورد تحوالت اخیر براي برنامه

در ایـن برنامـه   . هاي مـددکاري اجتمـاعی شـغلی هـدایت شـوند      کند که باید توسط مدل می

طـور کامـل در نظـر گرفتـه شـود و همچنـین نتـایج         کید بر آن است که منـافع کارفرمـا بـه   تأ

رو در پژوهش باال، موضوعات مربـوط بـه اصـل     ازاین. نماید هاي مربوطه را ارزیابی می مدل

عنوان یک اصل مهم دانسـته و بـه آن تأکیـد     محرمانگی و انجام مشاورة محرمانۀ فردي را به

  .ورزند می

  

  ژوهشسؤاالت پ

ساز و ظهور مددکاري اجتماعی شغلی چیست؟ ـ عوامل زمینه

  هاي کمک به کارکنان چیست؟ ـ تفاوت بین مددکاري اجتماعی شغلی و برنامه

هـا   هاي مددکاري اجتماعی شغلی کدام است و کارکرد آن در سازمان ـ حیطۀ مداخله

  باشد؟ چگونه می

  روش پژوهش

ایـن روش کنکـاش منظمـی در اسـناد و     . شـود  نجـام مـی  منـد ا  این مطالعه به روش مرور نظام

روش مـرور  . مدارك و منابع دیگـري اسـت کـه در زمینـۀ مـرتبط بـا سـؤال پـژوهش اسـت         

هـاي   کـه در سـایر روش   درحـالی . آیـد  هاي غیر واکنشی به شمار مـی  مند در زمرة روش نظام

هـا   درسـتی آن هـا و احتمـال نا   آوري داده دیگر، همچون مصاحبه و پرسشنامه، مشـکل جمـع  

شـده اسـت و تـا حـدودي پژوهشـگر      منـد اطالعـات ثبـت    وجود دارد در روش مـرور نظـام  

درســتی و اصــالت آن اعتمــاد دارد و تنهــا آگــاهی پژوهشــگر اســت کــه مبنــاي انتخــاب   بــه

                                               
1. Berridge
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نمایـد، دیـد و    وجو می روش پژوهشگر نسبت به آنچه جست با استفاده ازاین. اطالعات است

مند، آخرین  در مقالۀ مرور نظام. آورد د و آگاهی بیشتري به دست مییاب تري می افق گسترده

گیرد و هـدف از نوشـتن    اطالعات علمـی یـک موضـوع خـاص مورد نقد و بررسی قرار می

باشد و باید نظر نویسـنده   رسانی نیست بلکه ارزشیابی و تفسیر نیز می مقالۀ مروري تنها اطالع

  ).1389:3فروغی، (باشد را نیز دربارة موضوع دربر گرفته 

نظـر شخصـی و    مـانع اعمـال  » هـا  وزن داده«منـد آن اســت کـه     مزیت اصلی مرور نظـام 

هـایی بــا حـداقل خطـا، بــه     گــردد و درواقـع بـه کمــک اسـتراتژي    داوري مؤلــف مـی   پــیش 

منـد کــاري ســخت و     انجـام مـرور نظام. پـردازد بندي نتایج چندین مطالعـۀ اصـلی مـی جمع

در این روش، پژوهشگر دید نقدي مطالب را مورد تجزیه، تحلیل و بررسی قرار . تدقیق اس

گیري از این شـیوه موجـب فزونـی آگـاهی و بیـنش       بهره. نماید دهد و سپس گزینش می می

شود و در این جستار تالش بر این بوده است که  پژوهشگر نسبت به موضوع مورد مطالعه می

  ).256:1400دالور، (ت مورد توجه قرار گیرد تنها منابع و اسناد داراي اصال

هاي مربوط بـه مـددکاري اجتمـاعی شـغلی، بـدون محـدود کـردن         بدین منظور یافته   

 Science Direct ،ELSEVIER ،Googleهـاي اطالعـاتی    در بانـک  2021زمـان، تـا سـال    

scholar ،Scopus ،Civilica هـاي   بدین منظور از کلیدواژه. جستجو شدندOccupational 

Social Work ،Employee Assistance Program ،Intervention  وIndustrial social 

work سند، شامل کتاب و مقاله در جستجوي اولیه به دسـت   17287درمجموع . استفاده شد

هـایی در زمینـۀ مـددکاري     هـا و مقالـه   جامعۀ آماري ایـن مطالعـه شـامل تمـام پـژوهش     . آمد

در ابتدا کلیدواژة مددکاري اجتمـاعی شـغلی   . هاي آن است داخلهاجتماعی شغلی و حیطۀ م

هاي دیگري همچون برنامۀ کمک به کارکنان  موردبررسی قرار گرفت و به ترتیب کلیدواژه

ارتبـاط موضـوعی   «مقالـه بـر اسـاس معیارهـاي      19کتاب و  4که تعداد . نیز به آن اضافه شد

اري نبـودن و مـرتبط بـودن پیـام اصـلی      شده با موضوع پژوهش حاضـر، تکـر   مطالعات انجام

  .اند هاي الزم براي استفاده در پژوهش را دارا بوده از ویژگی» مطالعات با موضوع پژوهش
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ها اسـتخراج و   به معیارهاي باال، حیطۀ مداخلۀ مددکاري اجتماعی و تفاوت آن باتوجه  

خی از منابع موردطور خالصه به بر در جدول زیر به. در ادامۀ پژوهش حاضر گزارش شدند

  .شود استفاده اشاره می

  

  کتاب/ عنوان مقاله 
سال 

  انتشار
  موضوعات محوري  نویسندگان/ نویسنده 

Social work in the 

work place  
2000  Barak, M. E&

Bargel, D  

توجه به مداخلۀ مددکاري اجتماعی در 

محل کار با تأکید بر رسیدگی به مشکالت 

  فردي نیروي کار

Social work 

Intervention in 

Human Resource 

Managment  

2021  Ghosh, K

اشاره به نقش مددکاري اجتماعی در 

سازمان و ارتباط آن با مدیریت منابع انسانی 

  ها در سازمان

New roles for 

employee 

assistance 

programmes in the 

1990s: occupational 

social work is back 

and different  

1996  Berridge, John.  

هاي کمک به کارکنان و  تعریف برنامه

هاي بین مددکاري  ها و تفاوت تعیین شباهت

هاي کمک به  اجتماعی شغلی و برنامه

  کارکنان

Global perspectives 

of occupational 

social work  

2001  Paul, M  

اشاره به وظایف مددکاران اجتماعی شغلی 

وت مددکاري و توجه به نقاط ضعف و ق

  اجتماعی شغلی در بعد جهانی

Occupational social 

work today
1989  Straussner, L. S  

توجه به نقش مددکاري اجتماعی شغلی در 

  )تاریخچه و مداخالت(ها  سازمان

Social work, Stress 

and burnout  
2002  Loyd, C & king, R 

& Chenoweth, L  

اران ها و وظایف مددک اشاره به نقش

اجتماعی در کاهش استرس و فرسودگی 

  شغلی
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  ها یافته

ــه ــی       یافت ــؤال اساس ــه س ــه س ــخگویی ب ــراي پاس ــش ب ــه بخ ــژوهش در س ــل از پ ــاي حاص ه

سـاز ظهـور مـددکاري اجتمـاعی،      این سه سـؤال اساسـی عوامـل زمینـه    . شده است بندي طبقه

هـاي   اخلـه هـاي کمـک بـه کارکنـان و حیطـۀ مد      تفاوت مـددکار اجتمـاعی شـغلی و برنامـه    

  :شود مددکاري اجتماعی شغلی است که به توضیح آن پرداخته می

  ساز ظهور مددکاري اجتماعی شغلی چارچوب نظري و علل زمینه) الف

ــۀ سیســتم    شــکل ــر نظری ــی ب ــددکاري اجتمــاعی شــغلی مبتن ــري مــداخالت م هــاي  گی

اعی مسـتلزم  شناختی در مددکاري اجتمـ  هاي بوم کارگیري نظریۀ سیستم به. شناختی است بوم

هـاي فیزیکـی، رفتـاري و فرهنگـی      ها با محـیط  بر این اساس انسان. نگر است داشتن دید کل

مددکاري اجتمـاعی  . پذیرند گذارند و از آن تأثیر می خود در تعامل هستند و بر آن تأثیر می

بر دیدگاه سیستمی در تالش است که افراد، تعـادل و سـازگاري خـوبی بـین خـود و       با تکیه

شان برقرار نمایند و به عبارتی به یک تناسب مثبت و سازنده بین افراد و محـیط اشـاره   محیط

  .دارد

دانـد   تر و منسـجم مـی   شناختی افراد را جزئی از یک کل بزرگ هاي بوم دیدگاه سیستم

گیرد که در یـک   این نظریه شخص را به صورتی در نظر می. کنند که بر اساس آن عمل می

. گذارنـد  کند که چندین سطح از محیط اطراف بر او تأثیر می رشد میسیستم پیچیدة روابط 

  .این سطوح شامل ریز سیستم، میان سیستم، برون سیستم و کالن سیستم است

ها و الگوهاي  ریز سیستم است که به فعالیت 1ترین سطح محیط از نظر بروفن برنر عمیق

کند که نکتۀ داراي اهمیت براي  می برنر تأکید. ترین محیط فرد اشاره دارد تعامل در نزدیک

میان سیستم بـه ارتبـاط بـین    . ها است آگاهی از رشد در این سطح دو جهتی بودن تمام رابطه

هـاي   هاي اجتماعی اشاره دارد که بر تجربه برون سیستم به موقعیت. ها اشاره دارد ریز سیستم

سیسـتم  کـالن . سیستم اسـت  ترین سطح الگوي برنر، همان کالن بیرونی. گذارد فرد تأثیر می

                                               
1. Bronfen Brenner
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هـا و امکانـات یـک     هـا، قـوانین، سـنت    شود بلکه از ارزش موقعیت بخصوصی را شامل نمی

  .شود فرهنگ خاص تشکیل می

محـیط نیـروي ثابـت و    ) 1997ـ   1995(شـناختی بـروفن برنـر     هاي بـوم  بنا بر نظر سیستم

. بلکه پویـا و متغیـر اسـت   طور یکسان تحت تأثیر قرار دهد  راکدي نیست که همۀ افراد را به

شـود و نـه بـه     بنابراین در این نظریه، سازگاري و رشد نه توسط شـرایط محیطـی کنتـرل مـی    

شود بلکه، افراد محصـول و تولیدکننـدگان محیطشـان     هاي درونی هدایت می وسیلۀ گرایش

شـکیل  اي از تأثیرات وابسـته بـه هـم را ت    ها شبکه رو، هم افراد و هم محیط آن هستند و ازاین

هاي در ارتباط با فـرد، قابلیـت ایجـاد سـالمت و محـدودیت در       دهند و به عبارتی محیط می

  .افراد همواره به دنبال تطبیق جایگاه خود درون جامعه هستند. عملکرد فرد را دارند

محیطـی، اجتمـاعی و    شناختی، محیط ترکیبی از شرایط زیست هاي بوم در نظریۀ سیستم

این دیدگاه، عملکـرد مناسـب یـک فـرد در محـیط کـار خـود نیـز         بر اساس . فرهنگی است

هـا در همـان محـیط اسـت و بـا       اي از روابط میان ارگانسـیم  درواقع نشأت گرفته از مجموعه

با بررسی منـابع و  . تحلیل و بررسی است استناد به این نظریه، عملکرد فرد در محیط کار قابل

هـاي مـددکاري اجتمـاعی شـغلی، پـس از       لـه آمده گام بعدي در تحلیـل مداخ  دست اسناد به

  .ساز ظهور مددکاري اجتماعی شغلی است تحلیل چارچوب نظري، شناخت عوامل زمینه

ساز ظهور مددکاري اجتماعی شغلی در  بر اساس مطالعات صورت گرفته، عوامل زمینه

  ):Kurzman, 1993: 43(است  صفحه بعدآمریکا، آفریقا و اروپا به شرح جدول 
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  مفاهیم کلیدي و مهم  ساز ظهور عوامل زمینهقاره
شده توسط مددکاران  خدمات ارائه

  اجتماعی شغلی

کا
ری

آم
  

  جنگ جهانی اول و دوم

پاسخگویی به کمبود 

نیروي کار در زمان جنگ 

  جهانی

  داري رفاه سرمایه

  دستیاران بهزیستی

  دستیاران شخصی

  پرستاران صنعتی

  بهبود بهداشت

  تأمین مسکن

  منینظارت بر ای

  هاي آموزشی کالس

قا
ری

آف
  

  تحقیقات دکتري

du Plessis  
  

  تمرکز برحل مشکالت افراد

  

 1935اولین پست مددکاري شغلی در سال 

ارائۀ خدمات به نیروهاي کار براي

  سفیدپوست ایجاد شد

وپا
ار

  

جلوگیري از استثمار 

گیري  کارگران و شکل

  جنبش بهسازي صنعتی

  امنیت محیط کاري

  هیهاي رفا سیاست

  مددکاري اجتماعی صنعتی

  مددکاري اجتماعی در محل کار

  ارائۀ خدمات رفاهی

  بازنشستگی

  حقوق، توانبخشی

  

  آمریکا

حضور مددکاري اجتماعی شغلی در آمریکـا اقـدامی بـراي پاسـخگویی بـه فشـارهاي       

هـاي مـددکاري    ریشـه . ناشی از کار بر نیروي انسانی در طول جنگ جهانی اول بـوده اسـت  

رفاه پیدا کـرد؛ کـه   1داري توان در اصطالحی تحت عنوان سرمایه در آمریکا را میاجتماعی 

بـراي پیشـبرد ایـن امـر     . هدف اصلی آن تالش براي حفظ و نگهـداري سـرمایۀ انسـانی بـود    

2"هـا افـرادي را تحـت عنـوان     عموماً سازمان
welfare secretaries"    گرفتنـد تـا    بـه کـار مـی

هی همچون بهبود بهداشت جسمی، تأمین مسـکن، نظـارت   هاي مربوط به خدمات رفا برنامه

از » دسـتیاران رفـاه  «. هـاي آموزشـی بـراي نیروهـاي کـار را اجـرا نماینـد        بر ایمنی و کـالس 

تـدریج بعـد از جنـگ جهـانی اول وضـعیت در       هاي رسمی برخوردار نبودند امـا بـه   آموزش

خصـوص خـدمات رفـاه     هـاي مختلفـی را در   آمریکا تغییر یافت و دستیاران رفـاه، آمـوزش  

از بـین رفـت و برخـی از وظـایف      1935این عنوان شغلی تا قبل از سال . اجتماعی فراگرفتند

                                               
1. Welfare Capitalism

  دستیاران بهزیستی/ دستیاران رفاه  -2
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1"آن بر عهدة افرادي با عنوان 
personal officer"  2"و یا

Industrial nurse"    قـرار گرفـت

)Hughez, 2013: 3.(  

به کمبـود نیروهـاي   منظور پاسخگویی به فشار مربوط  با شروع جنگ جهانی دوم و به  

هاي رسمی پـا   کار در جنگ جهانی دوم، مددکاران اجتماعی صنعتی بعد از کسب آموزش

تـر و   مراتـب متخصـص   این گروه از مددکاران اجتمـاعی، کـه بـه   . به عرصۀ فعالیت گذاشتند

هـا   تر از پرستاران صنعتی یا دستیاران رفـاه بودنـد، بـه تعـداد کمـی در سـازمان       دیده آموزش

  .دادند اشتند و اغلب این افراد را زنان تشکیل میحضور د

یافتـه، در آمریکـا از    مددکاري اجتماعی صنعتی یا سـازمانی بـه شـیوة نـوین و توسـعه       

اولین اتفاق مربـوط  . گیري دو اتفاق مهم به وقوع پیوست زمان با شکل هم 1960اواسط دهۀ 

عنـوان مشـاوره بـراي کارکنـان     اي تحـت   برنامـه » در بوسـتون 3پوالریـدو «به زمانی است که 

. هـا تبـدیل شـد    هاي دائمـی سـازمان   اندازي کرد و این برنامه به بخشی از برنامه ها راه شرکت

هــاي  در نیویـورك تصــمیم گرفتنــد برنامــه » 5و ســامر 4وینــر آکابــاس«دوم، در همـان زمــان  

ایـن دو  . دروان را براي بهداشت نیروهاي کار در آمریکـا ایجـاد نماینـ   توانبخشی و سالمت

برنامه بستر الزم براي رشد و توسعۀ مددکاري اجتماعی صـنعتی و تبـدیل آن بـه مـددکاري     

  ).Cheeran, 2015: 3(اجتماعی شغلی را فراهم آورد 

، رشد رفاه اجتماعی مبتنـی بـر رشـد اقتصـادي     1960در سال  6بر اساس تحلیل روستو  

مبتنی بر صنعت، با پایان جنگ جهانی رو رفاه اجتماعی سنتی و مددکاري سنتی  ازاین. است

 1970درواقـع، مـددکاري اجتمـاعی شـغلی در آمریکـا از اواسـط دهـۀ        . دوم به پایان رسـید 

دهنــدة تــالش هماهنــگ و تمرکــز بــین منــابع انســانی و   توســعه یافــت و ایــن توســعه نشــان 

  .هاي اجتماعی و مالی سازمان است سرمایه

                                               
  دستیاران شخصی -1

  ان صنعتیپرستار -2

3. Polaroid
4. Weiner A (Bradley & Godfery, 1985) kabas
5. Sommer
6. Rostow
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  آفریقا

تـوجهی دارد کـه    اي جالـب  آفریقـا پیشـینۀ توسـعه   گیري مددکاري اجتمـاعی در   شکل

. آغـاز گردیـد   1994در سـال  » 1دوپلسـیس «زمینۀ ایجاد آن با تحقیقات دورة دکتـري خـانم   

رسـانی بـه    اساس اولین پست مـددکاري اجتمـاعی در آفریقـاي جنـوبی بـراي خـدمت       براین 

دهد کـه   نشان میمطالعات دیگري در آفریقا . ایجاد شد 1935کارکنان سفیدپوست در سال 

تنها تعـداد   ادبیات نظري و پژوهشی مددکاري اجتماعی شغلی قوي نبوده و از سوي دیگر نه

کمی مددکار اجتماعی شغلی در این حیطه مشغول به کار هستند بلکه این افراد بـا یکـدیگر   

.در ارتباط نبوده و وحدت رویۀ یکسانی در مداخالت خود ندارند

کاري اجتماعی شغلی در آفریقا در دو شرکت بزرگ براي بعد از گذشت زمان، مدد  

در ابتـداي  ). Bereda, 2009: 13(پاسخگویی به نیازهاي تمامی نیروهاي کار شکل گرفـت  

طـور صـرف رفـع مشـکالت      گیري مددکاري اجتمـاعی شـغلی در آفریقـا، هـدف، بـه      شکل

ي آنـان مـدنظر نبـوده    ور کارکنان بود و توجه و تمرکز به سازمان و ارتقـاء عملکـرد و بهـره   

رو، اقـداماتی از قبیـل ارتقـاء سـالمت همکـاران، رفـع نیازهـاي ایشـان و انجـام           ازایـن . است

منظـور از بـین بـردن اسـتثمار نیـروي انسـانی در دسـتور کـار مـددکاران           اقدامات قـانونی بـه  

  .اجتماعی شغلی در آفریقا قرار گرفت

  

اروپا

لی در اروپا تا حدودي همچون آمریکا با گیري مددکاري اجتماعی شغ هاي شکل زمینه

هـاي ایجـاد مـددکاري اجتمـاعی      زمینه. کشی از کارگران ایجاد شد هدف جلوگیري از بهره

دهـی بـه نیازهـاي قـانونی و      کـه بـراي پاسـخ   . شغلی ریشه در عقاید آنگلوساکسونی نیز دارد

یی از قبیـل ارائـۀ   هـا  مرورزمان توسـعه یافـت و برنامـه    مشروع نیروهاي کار شکل گرفت و به

                                               
1. DU Plessis
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خدمات رفاهی، خدمات توانبخشی در بخش سالمت و خدمات مربوط به بازنشستگی بـراي  

  ).Maseko, 2018: 100(ها ایجاد شد  کارکنان بازنشستۀ سازمان

گیري شد، مـددکاري بـه شـیوة سـنتی بعـد از وقـوع        بر اساس آنچه از مطالعات نتیجه  

تـدریج بـه سـمت توسـعه گـام       شـده نبـود و بـه   جنگ جهانی اول پاسخگوي نیازهـاي ایجاد 

صورت تخصصی و مدرن  برداشت و مددکاري سنتی جاي خود را به مددکاري اجتماعی به

گیري و تکامل مددکاري اجتمـاعی شـغلی نیـز نمـود توسـعه و ارتقـاء مـددکاري         شکل. داد

.اجتماعی براي پاسخ به نیازهاي مختلف ایجادشده بوده است

  

  )هاي کمک به کارکنان برنامه(1EAPاجتماعی شغلی و  تفاوت مددکاري) ب

هـاي کمـک بـه     هاي انسانی در سازمان عمومـاً در قالـب برنامـه    ارائۀ خدمات به سرمایه

هـاي زیـادي بـه مـداخالت      گرفتـه اسـت کـه در برخـی مـوارد شـباهت       کارکنان انجـام مـی  

اي  مـۀ مداخلــه هـاي کمــک بـه کارکنـان یــک برنا    برنامـه . مـددکاري اجتمـاعی شــغلی دارد  

استراتژیک مبتنی بر کار است که براي افزایش رفاه روانی و اجتماعی نیروهاي کار سازمان 

وري نیـروي کـار و درنهایـت     هـا درنهایـت سـبب افـزایش بهـره      این برنامه.شده است طراحی

هـاي عملکـردي    ، ارائۀ مداخلهEAPهاي  هدف اصلی برنامه. شود ارتقاء عملکرد سازمان می

هایی که ممکن اسـت   وفصل چالش شده براي شناسایی یا حل هاي شناخته فاده از دانشبا است

  .باشد بر عملکرد فرد تأثیر منفی بگذارد می

، مـددکاري  1990در سـال  2متحـده آمریکـا    وزارت امور اقتصادي و اجتماعی ایـاالت 

در رفـاه   مددکاري اجتماعی شغلی که ریشه: گونه تعریف کرده است اجتماعی شغلی را این

شـود کـه در سـطوح     هـایی گفتـه مـی    ها، عملیات و فعالیـت  اجتماعی دارد به مجموعه برنامه

هایشـان در محـل کـار تنظـیم      هـاي انسـانی و خـانواده    منظـور ارتقـاء رفـاه سـرمایه     مختلف به

هـاي کمـک بـه     هاي باال، مددکاري اجتماعی شغلی و برنامه بنابراین بر اساس یافته.گردد می

  :اند از سه تفاوت عمده با یکدیگر دارند که عبارتکارکنان 

                                               
1. Employee Assistance Program
2. United Nations Economic and Social council
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سطوح مداخلۀ مددکاري اجتماعی شغلی هم به لحاظ کیفیت و هم به لحاظ گستره -

درواقع بخشی از خدمات . هاي کمک به کارکنان است مراتب بیشتر از برنامه به

.هاي کمک به کارکنان است مددکاري اجتماعی شغلی برنامه

هاي  لی یک حرفۀ تخصصی است که داراي اصول و ارزشمددکاري اجتماعی شغ-

. هاي مددکاري اجتماعی مبتنی بر آن است خاص این حرفه است و مداخله

هاي  هاي خدمات کارکنان یک پست سازمانی است که تخصص که برنامه درصورتی

توانند در آن  ختلفی همچون مدیریت منابع انسانی، کارشناسان رفاه اجتماعی میم

).Hughes, 2018: 14(نمایند فعالیت 

هاي کمک به کارکنان  ترین تفاوت بین مددکاري اجتماعی و برنامه ترین و مهم اصلی-

در مددکاري اجتماعی شغلی پایش و ارزیابی . موارد مربوط به پایش و ارزیابی است

مراتب  هاي ارزیابی به گیرد و به عبارتی برنامه صورت عملکردي و بالینی صورت می به

هاي کمک به کارکنان پایش و ارزیابی  مدت و پیوسته هستند اما در برنامه النیطو

این تفاوت در پایش و . گیرد مدت صورت می صورت عملکردي و کوتاه عمومًا به

هاي کمک به کارکنان مداخالت  ارزیابی در خدمات به دلیل این است که در برنامه

شناسی  ت است تا پیشگیري و سببتر است و بیشتر تمرکز بر حل مشکال مدت کوتاه

  ).Dale, 1986: 13(از مشکل 

هاي کمک به کارکنان و مددکاري اجتماعی شغلی واضح  طور که از تعریف برنامه آن

هــاي  بنــابراین بعــد از بررســی. توجــه اســت اســت، نقــاط مشــترك بــین ایــن دو بخــش قابــل

هـاي ایـن دو    و تفاوت صورت کلی به بررسی وجوه اشتراك آمده، در یک جدول به عمل به

  ).Moseko, 2018: 105(شود  پرداخته می
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  هاي کمک به کارکنان برنامه  مددکاري اجتماعی شغلی  

  رویکرد درمانی
وظیفه محور ـ توانمندسازي ـ تمرکز بر 

  نقاط قوت ـ خدمات مشاورة بالینی
  حل تمرکز بر راه

  گروه هدف
نیروي انسانی و اعضاي خانوادة وي ـ 

  سازمان
  نیروي انسانی و اعضاي خانوادة وي ـ سازمان

  نشده است عنوان حرفه به رسمیت شناخته به  شده است عنوان حرفه به رسمیت شناخته به  وضعیت حرفه در دنیا

  اي تمرکز مداخله
  تمرکز بر فرد و محیط اجتماعی با هم

  دید پیشگیرانه و سیستمی

  تمرکز فقط بر فرد است

  فرد دید حل مشکالت فردبه

تحصیالت و آموزش 

  و مهارت

  رشتۀ تخصصی مددکاري اجتماعی

هاي  ترکیبی از دانش تخصصی، ارزش

  1اي و مهارت حرفه

هاي مختلفی همچون مدیریت منابع  رشته

  انسانی، روانشناسی و رفاه اجتماعی

  استفاده از دانش تخصصی

  

  رديصورت عملک صرفاً به  )سوپروایزي(عملکردي و بالینی   نظارت و ارزیابی

  هدف

ارتقاء عملکرد شغلی فرد، بهبود کیفیت 

زندگی فردي و خانوادگی، بهبود رفاه 

اجتماعی فرد در محیط اجتماعی ـ ارتقاء 

  عملکرد سازمان

  ارتقاء عملکرد شغلی فرد

هاي درمانی و  روش

  اقدامات اجرایی

  رویکرد نظري

تمرکز بر نظریۀ سیستمی، مداخالت 

تاردرمانی، حل مدار، رف مدت و راه کوتاه

محوري، حل  رویکرد توانمندسازي، مراجع

  مسئله

  حل مدار مدت و راه مداخالت کوتاه

  عملکردهاي محوري

مشاوره، آموزش و توسعۀ خدمات حمایتی 

  ارزیابی و مداخله

  )بانک اطالعاتی(سازي  شبکه

  خدمات حمایتی و مداخلۀ

  )بانک اطالعاتی(سازي  شبکه

  هاي محوري نقش
دهنده و  سهیلگر، آموزشگري، ت میانجی

  2دهنده، ارزیاب، مربی مشورت
  1دهنده ارزیاب، مشورت

                                               
1. Maiden, 2001: 5
2. Naberushkina,2017:3
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  مداخالت مددکاري اجتماعی شغلی) ج

شـناختی حیطـۀ مـداخالت     هـاي بـوم   مددکاري اجتماعی شغلی با تکیه بر نظریۀ سیستم

خود را در چهار بخش تعریف کرده است که بعد از بررسی مطالعات صـورت گرفتـه مـدل    

  :آمده به شرح زیر است دست ددکاري اجتماعی شغلی بهمداخلۀ م

  مداخلۀ مددکاري اجتماعی شغلی سطح خرد

خدمات مددکاري اجتماعی شغلی، با تکیه بر رویکرد توانمندسـازي و حـل مسـئله، بـه     

طـور   هـا بـا محـیط اجتمـاعی و همـین      کنـد تـا سـازگاري آن    افراد داراي مشکل کمـک مـی  

: مددکاري اجتماعی شغلی در سطح خرد دو دیدگاه عمـده دارد . شان افزایش یابد وري بهره

بـه عبـارتی مـددکاري اجتمـاعی     . عنوان یک شـخص  فرد به )2عنوان نیروي کار و  فرد به) 1

                                                                                                              
1. Sanchez, 2020:6

 يها ستمیس هینظر

یشناختبوم
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رو  گیـرد، ازایـن   عنوان عضوي از سازمان در نظـر مـی   شغلی در سطح خرد، در ابتدا فرد را به

  .گیرد فرد از این منظر موردبررسی قرار میها و مشکالت عملکردي سازمانی  توجه به نقش

هایی که به علت تنظیم زندگی کاري، مشکالت محیطـی، سـاختار سـازمانی و     چالش 

از سوي دیگر مددکاري شـغلی در  . دهد دست در ارتباط با محیط کار رخ می مواردي ازاین

توجـه بـه    بنـابراین . نگرد عنوان یک شخص در محیط اجتماعی خود می سطح خرد فرد را به

مسـائلی از قبیـل مشـکالت اقتصـادي، اجتمـاعی، فرهنگـی،       (ها و مسائل فردي ایشان  چالش

رو  ازایـن . شـود  هاي خرد مددکاري اجتماعی شغلی بررسی مـی  در حیطۀ مداخله) خانوادگی

دهنـده و   مددکاري اجتماعی شغلی در سطح خـرد، نقـش میـانجی گـر، تسـهیلگر، آمـوزش      

  .به سازگاري بهتر فرد در محیط کاري و اجتماعی کمک کند کند تا مشاور را ایفا می

  

  مداخلۀ مددکاري اجتماعی شغلی سطح میانی

هاي مددکاري اجتماعی شغلی در سطح میانی با تکیه بر رویکردهاي  مداخله

ها کمک  توانمندسازي و پویایی گروهی و تعامل گروهی در تالش است به افراد و گروه

کند تا در سازمان به  ها کمک می دسازي رسیده و به عبارتی به گروهکند تا به رشد و توانمن

هاي تسهیلگر،  رو مددکاري اجتماعی شغلی در سطح میانی نقش ازاین. عاملیت دست یابند

در سطح میانی مداخالت مددکاري . کند دهنده، ارزیاب و مشاوره دهنده را ایفا می آموزش

  .تري دارد اهمیت ویژه اجتماعی شغلی، پایش و ارزیابی عملکرد

  

  مداخلۀ مددکاري اجتماعی شغلی سطح کالن

اي که سازمان در  مددکار اجتماعی شغلی در سطح کالن به حصول درك کلی جامعه

مندي اجتماع و سازمان  شناخت نسبت به منابع منجر به بهره. کند آن قرار دارد کمک می

اي  یافته طح کالن تالش سازمانحیطۀ مداخلۀ مددکاري اجتماعی شغلی در س. خواهد شد

است که براي جلب مشارکت اعضاي سازمان براي تأمین نیازهاي جمعی و برطرف کردن 

به عبارتی، مددکاري اجتماعی شغلی در سطح کالن در تالش . پذیرد مشکالت انجام می
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ریزي،  رو برنامه ازاین. وري سازمان و افراد توأمان کمک کند است تا به ارتقاء بهره

مددکاري اجتماعی . هاي اجتماعی اهمیت زیادي دارد گذاري و مدیریت مداخله سیاست

هاي  ها به ترویج و ایجاد برنامه ها و ساختار سازمان شغلی در سطح کالن با شناخت سیستم

  .رفاهی و کمک به مدیران براي مدیریت مؤثر کارمندان و توسعۀ سازمانی مؤثر است

  

  لی سطح برونیمداخلۀ مددکاري اجتماعی شغ

مددکار اجتماعی شغلی در سطح برونی به بررسی وضعیت و عوامل محیطی که فرد 

کند تا با بررسی، شناخت و ارزیابی عوامل  نماید و تالش می در آن قرار دارد کمک می

وري و کیفیت زندگی فرد به تنظیم ارتباط فرد و محیط  محیطی مؤثر در عملکرد، بهره

هاي انسانی سازمان  هایی که به نفع سرمایه رو تالش براي تغییر رویه ینازا. اش بپردازد شغلی

. دهد شود را هدف قرار می نبوده و از سویی دیگر باعث افت عملکرد افراد در سازمان می

منظور مدافعه و  هاي کلیدي در سازمان به بدین منظور رایزنی با صاحبان قدرت و نقش

هاي  بر اساس مدل سیستم.در این حیطه است گري از عمده مداخالت تخصصی میانجی

شده، مداخالت مددکاري اجتماعی شغلی در چهار سطح خرد، میانی،  شناختی مطرح  بوم

:کالن و بیرونی به شرح جدول زیر قابل تبیین است

  

  سطح بیرونی  سطح کالن  سطح میانی  سطح خرد

حل مشکالت فردي و 

  خانوادگی

هاي منظم  برگزاري گروه

ارتقاء کیفیت با هدف 

  زندگی

  ارائه و توسعۀ خدمات
شناسی محیط  آسیب

  شغلی

حل مشکالت ناشی از 

اضطراب و استرس 

  محیط کار

هاي گروهی  ارائۀ آموزش

  مشارکتی
  ارائۀ خدمات

بررسی و ارزیابی 

مسائل و مشکالت 

  محیط شغلی

ارزیابی و پایش 

  فرد افراد فردبه
  ارزیابی و پایش گروهی

شرایط (مان تغییر در رویۀ ساز

  )بحران و موارد اضطرار
  تغییر در رویۀ سازمان

ریزي و اقدام  برنامه  ارزیابی و پایش  -  -
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  سطح بیرونی  سطح کالن  سطح میانی  سطح خرد

در راستاي 

  هاي سازمان سیاست

-  -  
ریزي و اقدام در راستاي  برنامه

  هاي اجتماعی سیاست
 -  

  -   هاي اجتماعی انجام پژوهش  -  -

  

مددکاري اجتماعی در تحقق هاي  عالوه بر موارد ذکرشده، توجه به اصول و ارزش

صورت عملی در هر سه مرحلۀ مدیریت سرمایۀ انسانی شامل جذب،  اهداف مدیریتی به

  .باشد توجه می توسعه و نگهداشت و خروج قابل

  

  گیري بحث و نتیجه

 با رشد جوامع شهري، گسترش ارتباطات جوامع بشري و تبدیل اجتماعات به جوامع

ارتباطات در گذشته در اجتماعاتی شکل . به خود گرفت ها شکل جدیدي ارتباطات انسان

گرفت که تعداد افراد زیاد نبوده و ارتباطات عمومًا بر مبناي عواطف، اعتماد و دوستی  می

شدن شکل جدیدي از  مرورزمان با رشد جمعیت، افزایش شهرنشینی و صنعتی به. بوده است

بسیاري از . و ارادة انسانی استجوامع ایجاد شد که ارتباطات در آن بر مبناي منطق 

گیرند اما جامعه گزلشافت با  صورت طبیعی و محیطی شکل می اجتماعات مانند خانواده به

شده و علت آن غالبًا دگرگونی و رشد جمعیت و لزوم تقسیم و تسهیم  اختیار آدمی تشکیل

شود  نظر گرفته میها برسد در  یعنی رابطۀ افراد بر اساس سود و زیانی که به آن. منافع است

  .و مالکیت خصوصی یکی از ارکان این نوع جامعه است

کوشد نیازهاي انسان را با اصل  هاي گوناگون در یک گزلشافت می مشاغل و حرفه

اي نیازمند  کار بین افراد جامعه تقسیم نماید و طبیعتًا چنین جامعۀ پیچیده و گسترده تقسیم

برخالف گمنشافت، . کیالت اجتماعی نیز هستگیري نهادها و مقررات حقوقی و تش شکل



  

  

  

  

183  |  ، محمدزاده و فالح بابایی... حیطه مداخله مددکاري اجتماعی شغلی

جاي » عاطفه«شود،  تبدیل می» سودجویی«کم به  کم» رسانی خدمت«در جامعۀ صوري 

  .شود می» رقابت«تبدیل به » حمایت«سپارد و  می» وظیفه«خودش را به 

صورت طبیعی آزاد و رها هستند اما حسب شرایط هر فرد،  در یک جامعه افراد به

مسبب » عقالنیت«از نظر تونیس . کند سطح ارتباط با دیگري تجربه میتنشی را در 

از نظر او یک جامعه پیوسته . گیري جوامع مدرن، امري غیرطبیعی و غیرمطلوب است شکل

که در گمنشافت شرایط طبیعی و ثبات حاکم است و این  وتاب تغییر است درحالی در تب

رو افراد براي ایجاد  ازاین. گردد می مسئله منجر به آرامش بیشتر اعضاي یک اجتماع

سازگاري با جوامع بزرگ و تنظیم روابط خود با سایر افراد ممکن است دچار 

به . دهد ها را در همین جوامع تحت تأثیر قرار می هایی شوند که عملکرد آن کژکاردي

دارند تا ها نیاز به افراد متخصصی  همین دلیل افراد در جوامع شغلی، اجتماعی و سایر گروه

رو،  ازاین. شان با محیط کمک کند ها براي تنظیم روابط خود و افزایش سازگاري به آن

  .نماید وجود حرفۀ مددکاري اجتماعی ضروري می

مند مقاالت حاکی از آن  بر اساس مطالعات صورت گرفته، نتایج حاصل از مرور نظام

پس از جنگ جهانی اول هاي  گیري حرفۀ مددکاري اجتماعی شغلی در سال است که شکل

پرداخت و  ایجاد گردید که در ابتدا با عنوان مددکاري اجتماعی صنعتی به ارائۀ خدمات می

با گذشت زمان به مددکاري اجتماعی سازمانی تغییر نام یافت و اکنون با عنوان مددکاري 

مداخالت مددکاري اجتماعی شغلی در ابتدا . اجتماعی شغلی مشغول به فعالیت است

شناختی و  هاي بوم تدریج با تکیه بر نظریۀ سیستم صورت تخصصی و جامع نبوده است و به به

  .احساس نیاز در ابعاد مختلف رشد و تکامل یافت

از سوي دیگر، مطالعات در زمینۀ نگرش شغلی پیش از جنگ جهانی اول آغاز شد و 

آغاز  1ا مطالعات هاثورننهضت روابط انسانی ب. طور گسترده در اروپا و آمریکا دنبال شد به

الکتریک در شهر شیکاگو  2هاي ثورن وابسته به شرکت وسترن این مطالعه در کارخانه. شد

                                               
1. Henthorn
2. Western
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وسیلۀ گروهی به سرپرستی التون مایو با همکاري  به 1927ـ  1932هاي  آمریکا در سال

ند اي اعتقاد دار عده. انجام گرفت و به نتایج چشمگیري منتهی شد 1روتلیز برگر دیکسون

که پیدایش مکتب روابط انسانی به وسیلۀ التون مایو و دستیارانش اتفاقی بود زیرا آنان در 

ها و اهمیت آن انجام  هایی براي یافتن روابط انسانی در سازمان ابتدا قصد نداشتند آزمایش

طور تصادفی در حین پژوهش بر روي تأثیر عوامل فیزیکی و مادي بر افزایش  بلکه به. دهند

کشف اهمیت عوامل . یی رضایت شغلی به این دستاورد بزرگ جهانی دست یافتندکارا

  . ترین یافتۀ مطالعات هاثورن است اجتماعی در روابط انسانی مهم

مطالعات هاثورن موجب تغییر مرکز توجه کانون پژوهش از متغیرهاي فیزیکی و 

ی گردید که در مرحلۀ روانشناسی به متغیرهاي روانی ـ اجتماعی و سپس به عوامل اجتماع

کار را جزئی از  2در سدة بیستم پرودن و مارکس. بعد در زمینۀ روابط انسانی تلقی شد

کند  ها انسان صرفاً براي امرارمعاش نیست که کار می به نظر آن. وجود آدمی معرفی کردند

در بلکه باید ضمن کار نیازهاي روانی او نیز ارضا شوند و احساس مفید بودن و خالقیت 

هاي خود به اهمیت رضایت شغلی در ایجاد  امیل دورکیم نیز در نوشته. کار داشته باشند

ساز تکامل تدریجی مددکاري  همین موارد زمینه. روح جمعی در جامعه توجه کرده است

ظهور مددکاري اجتماعی . ها گردید اجتماعی شغلی و استفاده از این تخصص در سازمان

توجهی را به همراه آورد که سرمنشأ تحقیقات  دهاي مهم و قابلها کارکر شغلی در سازمان

لزوم وجود مددکاري اجتماعی شغلی و در سازمان . هاي زیادي در این زمینه شد و پژوهش

شناختی در سطوح مختلف خرد، میانه، کالن و بیرونی  هاي بوم مطابق با نظریۀ سیستم

ه دارد که در دو سطح اصلی پیشگیري تحلیل است که کارکردهاي مختلفی را به همرا قابل

  :شود و درمان اجرایی می

  

  

                                               
1. Berger Dickson
2. Proden and Marx
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  پیشگیري در مددکاري اجتماعی شغلی) الف

منظور کاهش  پیشگیري در مددکاري اجتماعی شغلی به معنی انجام اقدامات الزم به

از سوي . هاي انسانی سازمان است وري و کارآمدي سرمایه هاي شغلی و افزایش بهره آسیب

رفت و رفاه در هر کشوري در گرو توانمندي براي حضور و پیروزي در عرصۀ دیگر، پیش

این امر مستلزم تکیه بر نیروي انسانی ماهر و کارآمد براي . هاي اقتصاد جهانی است رقابت

  .گیري هرچه بیشتر و بهتر از سرمایه، منابع و امکانات جامعه است بهره

است احساس رضایتمندي نبست به  نیروي انسانی براي عملکرد درست و بهتر الزم

شغل خود داشته باشد که این مهم نیازمند وجود تخصصی براي تأمین نیازهاي گوناگون 

هاي  بنابراین ضرورت و اهمیت مداخله. ازجمله نیازهاي عاطفی و روانی کارکنان را دارد

  .نمایند پیشگیرانه در حرفۀ مددکاري اجتماعی شغلی رخ می

اجتماعی شغلی در هر سازمانی براي رسیدگی به مسائل و الزم است مددکاران 

اي خود را  هاي حرفه مشکالت ناشی از عدم رضایتمندي از شغل، فرسودگی شغلی، مداخله

مثال، تالش براي ارتقاء رضایت شغلی افراد ازجمله اقدامات  عنوان به. ریزي نمایند برنامه

یکی از عوامل مهم و مؤثر در رضایت شغلی . پیشگیرانه در مددکاري اجتماعی است

رضایت شغلی باعث افزایش کارایی و احساس امنیت شغلی . موفقیت و انگیزش شغلی است

هاي انسانی خود را افزایش دهد  شود و هر سازمان درصدد است رضایت شغلی سرمایه می

)Aziri, 2011: 3.(  

استعفا و غیبت از کار کننده و مهمی براي  در مقابل نارضایتی شغلی نیز متغیر پیش بینی

هاي  کارآمدي سرمایه. دهند این موارد کارآمدي سازمان را کاهش می. آید حساب می به

انسانی شاد و راضی در سازمان زیاد است و در کارکنان شاد و راضی نگرش مثبت، سالمت 

، عنوان شغل: پنج بعد شغل یعنی. شود روان و عالقۀ قلبی به ادامۀ اشتغال بیشتر دیده می

حقوق و دستمزد، فرصت ارتقاء و پیشرفت، مدیریت و سرپرستی همکاران و ارتباط بین 

توجه به این موارد در رضایت شغلی اهمیت زیادي . ها در رضایت شغلی مؤثر است آن
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درنهایت رضایت شغلی کارکنان موجب اثرگذاري مثبت سازمان در جامعه، افزایش . دارد

  ).Zhue, 2013: 2(شود  ع سوانح کمتر میسالمت روان شاغلین جامعه و وقو

هاي  هاي هاثورن عواملی نظیر استراحت بین ساعات کار، تأمین هزینه بر اساس یافته

بهداشتی، توجه به شرایط سالم و امن کار، بهبود روابط بین همکاران و ارتقاء شرایط محیط 

دامات در مددکاري بعد دیگر اق. آید حساب می کار جزو عوامل مؤثر در رضایت شغلی به

اجتماعی شغلی که جنبۀ پیشگیرانه دارد، تالش براي ایجاد سازگاري مطلوب بین نیروهاي 

هاي انسانی، ارتقاء کیفیت زندگی  تالش براي افزایش انگیزة سرمایه. انسانی و سازمان است

  .نیروهاي انسانی و مواردي از این قبیل اقداماتی در این حیطه است

  

  دکاري اجتماعی شغلیدرمان در مد) ب

هاي  آمده بین سرمایه هاي پیش بروز برخی مسائل و مشکالت در حیطۀ شغل و چالش

انسانی سازمان با یکدیگر و کارپذیر و مواردي از این قبیل نیاز به مداخله تخصصی 

رفع مشکالت ارتباطی و تالش براي حل تعارضات . مددکاران اجتماعی شغلی دارد

. گري است صورت مسئوالنه از طریق ایفاي نقش میانجی محیط بهایجادشده بین فرد و 

کارکرد دیگر مددکاري اجتماعی شغلی در سازمان است که سبب حل مشکالت 

  .شود هاي انسانی می عملکردي سرمایه

. گردد بازمی 1345هاي  پیرو آنچه در مقدمه بیان شد، در ایران سابقۀ این حرفه به سال

هاي  ها و افراد، جنبه اري اجتماعی شغلی براي عملکرد سازمانباوجود اهمیت حرفۀ مددک

شده نبوده و ادبیات نظري آن نیز چندان قوي نبوده  مختلف این حرفه براي افراد شناخته

هاي مددکاران اجتماعی شغلی در سایر کشورها و  رو شناخت حیطۀ مداخله ازاین. است

لذا به نظر . اران اجتماعی امري مهم استتالش براي استفادة بومی از این حرفه براي مددک

اي تخصصی در ساختار  عنوان حیطه رسد، الزم است مددکاران اجتماعی شغلی به می

اي این حیطه  یابی مداخالت حرفه آموزش آکادمیک به طرزي قوي واردشده و همچنین راه
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بر اساس بنابراین . هاي اجتماعی و رفاهی شناخته و تقویت شود در بعد کالن و سیاست

  .ارائه است هاي پژوهش یادشده، پیشنهادهایی در دو بخش خرد و کالن قابل  یافته

  اجرایی

هاي  هایی در حیطۀ مداخالت مددکاري اجتماعی شغلی در سازمان انجام پژوهش

.داراي این حرفه

المللی اجرایی در  مقایسۀ مداخالت مددکاري اجتماعی شغلی با استاندارهاي بین

.ش براي همسوسازي با این استاندارهاجهان و تال

دهی مدل مداخالتی بومی مددکاري اجتماعی شغلی در  تالش براي شکل

.ها سازمان

:کالن

شناسی عدم استفاده از تخصص مددکاري اجتماعی شغلی در  شناسی و سبب آسیب

.ها سازمان

 آموزش نیروهاي آکادمیک و متخصص در حیطۀ مددکاري اجتماعی شغلی

.ا استاندارهاي روز جهانیمطابق ب

 مطالبه گري در قوانین کار و به عبارتی استفاده از تخصص مددکاري اجتماعی

.ها گذاري شغلی در بعد کالن و سیاست

منظور ایجاد تغییرات  حضور مددکاران اجتماعی شغلی در سندیکاهاي کارگري به

  .هاي انسانی اجتماعی و مدافعه گري از حقوق سرمایه
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