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 داشته و اجتماعی را درباره انسان و محیط پیرامونش به خود مشغول
همچنین . از ارتباط بین آدمی و محیط بیرون، دغدغه اوست مشکالت ناشی

هاي مداخله او را در سازگاري مردمان با طبیعت بیرونی  مفاهیم است که شیوه
 مفاهیم فلسفی، نگاه مددکاري اجتماعی به آدمی این که نتیجه. کند هدایت می

بهره برده و با در نظر گرفتن ها  نظریه و جهان پیرامونش را شکل بخشیده، از
  .پردازد هاي گوناگون می تفکر نقدي به مداخله

  مدل، مددکاري اجتماعی فلسفه، دیدگاه، نظریه، :هاي کلیدي واژه
 

  مقدمه -1
 این کههدف این مسابقه چیست؟  اي براي برتري فنی هستند ها درگیر مسابقه همه ملت

ه هوش و انرژي زیادي صرف این از تسلط یا تخریب ملت دیگر جلوگیري کنند؟ و چ
رسد تالش برتر آن است  ها به نظر می ها و درگیري در میان این مسابقه .شود تالش می

هاي فنی  وسیله تالش این مهم به. که یک کمک مثبت و بالغانه به کسی بکنیم
گیرد بلکه از طریق کار و کمک یک انسان به دیگري حاصل  افزاري صورت نمی سخت

  .شود می
 است و "کمک خردمندانه"این  یش از یک سده مددکاري اجتماعی مدعیب

و  "نظام ارزشی" است که الزم اما مهم و تالش کرده روابط انسانی را بهبود دهد
و به  تر فهمیده شوند تر و اندیشمندانه  توسط اعضاي آن روشن"هاي حرفه هدف"

کاري اجتماعی مورد نیاز چرا مدد :این کههاي بنیادین پاسخ داده شود مانند  پرسش
ها مستلزم  است؟ مددکاري اجتماعی قصد دارد چه کمکی بکند؟ و پاسخ به این پرسش

برند؟   چرا مردم رنج میاین کهتر دیگري است مانند  هاي بنیادي پاسخگویی به سؤال
مسئولیت ما نسبت به موجودات انسانی چیست؟ ما چگونه دانشی را در رابطه با 

هاي حل مشکل را به اشتراك  آوریم؟ چرا ما روش ا به دست میه مشکالت انسان

                                                
1. Konooka, Dosela, Eduard c. Lindman & social work philosophy. 
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ها پاسخ  هاي مددکاري اجتماعی ممکن است به برخی از این پرسش گذاریم؟ نظریه می
  )Rajeshwar prased (؟ها براي پاسخگویی کافی هستند دهند؟ اما آیا تنها نظریه

 مانند " نظري "و" فلسفی"اي است که بر پایه مفاهیم  مددکاري اجتماعی رشته
بنانهاده شده است و ما  مانند آن  و"توانمندسازي"، "برابري"، "عدالت اجتماعی"

از انتخاب این مفاهیم براي کمک به دیگري چیست؟ ما باید "فلسفه ما "باید بدانیم 
ها از مددکاري اجتماعی چیست؟  مددکاران اجتماعی را تشویق کنیم که بدانند فلسفه آن

هاي مددکاري  مدل"و "ها نظریه"، "رویکردها " با "فلسفه"ین چه ارتباطی ب
براي کمک  ها در فهم فلسفه شخصی ها و مدل وجود دارد؟ رویکردها، نظریه "اجتماعی

 با این کهبراي ما راهگشا هستند؟ و یا  ها آیا آن کنند؟ به دیگري چه کمکی به ما می
گونه که  نع در ك واقعیت آن ما"واقعیت" شده از  مشخص و از پیش تعیین تعریفی

  .شوند؟ هست می
هاي گوناگونی از   الزم است همواره پرسش"فهم فلسفی"براي دستیابی به این 

 :خود داشته باشیم

 ما از پرداختن به حرفه مددکاري اجتماعی چیست؟ هاي هدف -

اش مـرتبط   را به جامعه امـروز، مـشکالتش و پیـشرفت آینـده           هایمان  چگونه هدف  -
شـویم و قـدرت    ها را نپرسیم در زمان متوقف می       ی اگر ما این پرسش    یعن(کنیم؟  

 .)دهیم پاسخگویی به نیازها را از دست می

ها فرار کنیم؟ آیـا شـما یـک           ها و مهارت     چگونه از آموزش فنی و مکانیکی ارزش       -
چرا؟ کدام نظام ارزشی؟ ایـن نظـام ارزشـی چـه             دهید؟  نظام ارزشی آموزش می   

 دهد؟ اي می نتیجه

سـوي یـک    توسعه فعالیـت علمـی بیـشتر درخطـر حرکـت بـه         ا در تالش براي    آی -
  .)Nathan Cohen( هستیم؟ "چیستی گرایی ناآگاهانه"

 و  "ارزیـابی "،  " تـشخیص  "در داشـتن مهـارت    تنها اجتماعی براي مددکاران   آیا -
هایمان را  رسد زمانی که تالش    به نظر می  ( گونه کافی است؟    هاي این   سایر مهارت 
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کنـیم یعنـی در یکجـا خـود را از           مـی  اي  عطوف به توسعه عملکـرد حرفـه      م تنها
 ). ایم یابی به معنا بازداشته دست

تواننـد    مـی "یکپـارچگی "، "برابري "، "آزادي" هاي آرمانی مانند  چگونه ارزش  -
 هاي مددکاري اجتماعی ارائه شوند زمانی کـه تنهـا          عنوان مفاهیم بنیادین نظریه     به

 ل افزایش است؟ بعد تجربی آن در حا

 در بعـد بیرونـی حرفـه    هاي مددکاران اجتمـاعی   زمانی که بخش بزرگی از فعالیت    -
بعد درونـی آن     توانیم  محدودشده است چگونه می    ها، فنون و دانش     چون مهارت 
 سازیم؟  هاي اخالقی را برجسته چون ارزش

اجتماعی راستین مددکاري  را بخشی از نیروي هاي اخالقی توانیم ارزش  چگونه می -
 بدانیم؟

 شود؟ آموزش داده می  آیا فلسفه مددکاري اجتماعی به دانشجویان این حرفه -

اخالقـی   هـاي  شـود کـه چگونـه ارزش     آیا به مددکاران اجتماعی آموزش داده مـی       -
 اي خود قرار دهند؟  بنیادین را زیربناي عملکرد و کار حرفه

جود دارد و براي پر کـردن      و عمل و   هاي اخالقی، اهداف    فاصله بین ارزش     آیا یک  -
 کنیم؟  ها تمرکز می و تکنیک ها روي روش این فاصله

 "رفـاه اجتمـاعی   "  افـراد و   "به زیستن "  چرا زمانی که هدف مددکاري اجتماعی      -
شوند که در تضاد با این     هایی می   است برخی مددکاران اجتماعی همسو با جریان      

خـصی، ایـن منـافع شخـصی        اي و ش    اصول بنیادین است و در تنازع منافع حرفه       
  هستند که پیروز خواهند شد؟

شناسی،  هاي جامعه  با انبوهی از نظریه"مددکاران اجتماعی"در حال حاضر 
هایی که یک نوع نگریستن به  اند؛ نظریه شده احاطه ها دیگر نظریه روانشناسی، اقتصاد و

هاي   با گزارهدهند و هر واقعیتی را  قرار می"مددکار اجتماعی" فرا روي "واقعیت"
براي فهم سطوح دیگر  ها خود مانعی رود که این کنند و بیم آن می خود تبیین می

راستی فلسفه مددکاري اجتماعی چیست؟  بدانیم به  بنابراین الزم است که،دنواقعیت باش
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کنند؟ آیا فلسفه امري پایدار و یا  به آن دست پیدا می چگونه و در چه فرایندي افراد
 و مسائل پیرامون آن به "انسان واقعیت"فلسفه چه درکی از  ر افراد است؟تغییرپذیر د

را براي " واقعیت "از چه راهی چرایی و چگونگی  دهد؟ فلسفه مددکار اجتماعی می
چه ارتباطی بین فلسفه، نظام ارزشی و اخالقی  کند؟ مددکاري اجتماعی روشن می

... وهاي مددکاري اجتماعی  یهمددکاري اجتماعی، تاریخچه مددکاري اجتماعی، نظر
  وجود دارد؟

  
 هدف مطالعه -2

هاي  ها و نظریه رویکردها، مدل شناخت فلسفه مددکاري اجتماعی و ارتباط آن با
  .مددکاري اجتماعی

  
 هاي بنیادین پرسش -3
   منظور از فلسفه مددکاري اجتماعی چیست؟-
  توان به فلسفه مددکاري اجتماعی دست پیدا کرد؟  چگونه می-

وجود  ها ها و نظریه مدل رویکردها، رتباطی بین فلسفه مددکاري اجتماعی باچه ا
  دارد؟

  
  ضرورت و اهمیت مطالعه در این سپهر اجتماعی -4
 هجري شمسی 1337 به شکل مدرن و امروزي آن در سال "مددکاري اجتماعی"

مددکاري " که متفاوت از "مددکاري"هاي  گذاري شد هرچند ریشه در ایران پایه
 است در ادبیات کهن و باورهاي دینی و فرهنگ روزمره ایرانیان "اي  عی حرفهاجتما

  .جایگاهی شگرف و عمیق دارد اما در این سال نگاه رسمی به آن صورت گرفت
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هایی همراه بوده است تغییر  با فراز و نشیب تاریخچه مددکاري اجتماعی در ایران
 این حرفه را ...رهنگی وهاي اقتصادي، اجتماعی، سیاسی، ف و دستخوشی حوزه

و به  مایه تغییراتی قرار داده و گاه تغییر محتوایی و بیرونی در آن ایجاد کرده است دست
ها به مفاهیم  هایی عمل بر نظر پیشی گرفته و یا در برخی زمان رسد در زمان نظر می

یم جمله این مفاه شده است که فلسفه مددکاري اجتماعی از بنیادین آن کمتر پرداخته
است چون بسیاري از مفاهیم بنیادین  است پرداختن به فلسفه مددکاري اجتماعی مهم

توان فهم درستی از آن ایجاد  در این حرفه وجود دارد که با آزمون علمی و تجربی نمی
عنوان  به ،هاي فلسفی بهره جست هاي دیگري چون روش کرد و ناگزیر باید از روش

 شود؟ فقر چیست؟ عدالت چگونه محقق می :هایی مانند پرسش نمونه پاسخ به
  . از رهگذر فلسفه ممکن است)1384زوزنبرگ، (

هایی است که سایر علوم از  هاي ذاتی فلسفه پرداختن به سؤال جمله ویژگی از
 بنابراین ضروري )1387اکاشا،  (اند و به دنبال ژرف کاوي است پرداختن به آن بازمانده

امروزه  آن کهویژه  کاري اجتماعی پرداخته شود بهفلسفه مدد صورت جدي به است به
با جریانی روبرو هستیم که سایر علوم که زمانی بیرق استقالل برافراشتند و از مادر 

گیري  اند و شکل  رهایی جستند بار دیگر به دامان آن پناه برده" فلسفه"علوم یعنی 
علوم است که الزم  براي این "پناهی" در دل فلسفه "فلسفه مضاعف"اي چون  شاخه

که موضوع اساسی این  ویژه آن است مددکاري اجتماعی نیز این جایگاه خود را بیابد به
 است و نزدیکی عمیقی با فلسفه پیدا "و ارزشی هاي اخالقی نظام"  و"انسان"حرفه 

  .کند می
  
  پیشینه مفهومی-5

و در "مدل"، "نظریه"، "دیدگاه"کنیم به تعریف مفاهیم  در این بخش تالش می
  . بپردازیم"فلسفه"نهایت 
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  : دیدگاه-5-1
جهان برحسب یک موقعیت } هاي جریان{ روشی از کسب دانش و آگاهی از 

  .)Rajeshwar prased (گذارد دیدگاه بر انتخاب نظریه و مدل تأثیر می ارزشی است؛
  : انواع دیدگاه-5-1-1

  :ندک بندي از دیدگاه به سه دیدگاه کلی اشاره می یک طبقه
  ها؛ دیدگاه توانمندي-
  دیدگاه فمینیست؛-
  5 4.دیدگاه اکوسیستم-
  : نظریه-5-2
یک نظریه عمومی درباره مددکاري اجتماعی ارائه داده است و آن را  6"کترل"

  :کند گونه تعریف می این
کند توضیح دهیم چرا چیزي در روش  اي از آرا است که به ما کمک می مجموعه"

ها بر  نظریه. بینی کنیم آینده پیش افتد و نتایج احتمالی بالقوه را در یا میویژه اتفاق افتاده 
 Rajeshwar("اند طور قطعی ثابت نشده اساس شواهد و دالیل هستند اما هنوز به

prased(.  
پشتوانه آن  به بیانی دیگر نظریه یک بیان عمومی درباره جهان واقعی است که

و این شواهد از نظریه حمایت  آمده است دست شواهدي است که به روش علمی به

                                                
1. Perspetive 
2. strengts 
3. Feminist 
4. Eco-system 
5. Definition are from Syers & Boisen (2003). Course handout, Payne,M, (1997). 
Modern social work Theory.Lyceum Books. 
6. Cottrel 
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نظریه یادگیري "عنوان نمونه  کنند تا چرایی وقوع رویدادها را توضیح دهد به می
  1.شود بر این تأکید دارد که رفتار از محیط آموخته می"اجتماعی 

 
  هاي کالن در مددکاري اجتماعی انواع نظریه -5-2-1
  ها؛ نظریه سیستم -
  ؛نظریه روان پویایی -
  نظریه یادگیري اجتماعی؛ -
  5.نظریه تضاد -
  
  :هاي مددکاري اجتماعی بندي نظریه دسته  -5-3-1
 :کند بندي می چهار نوع نظریه را طبقه) 1991 ("پین "

1-1-3-5- Theories about Social Work: ها طبیعت و نقش  این نظریه
  .دهند مددکاري اجتماعی در جامعه را نشان می

2-1-3-5- Theories of Social Work :هاي  ها، فعالیت این نظریه
هاي  هایی براي هدف کنند؛ فعالیت دهنده مددکاري اجتماعی را توصیف می تشکیل

ها  ها براي آن هدف دهند چرا این فعالیت دهند و توضیح می مددکاري اجتماعی قرار می
  .سودمند و مرتبط هستند

3-1-3-5- Theories contributing of Social Work: هاي مختلفی  نظریه
ها هستند که رفتار فردي و  شناختی و دیگر نظریه شناختی، روان هاي جامعه نظریه

هاي مددکاري اجتماعی  کنند و نظریه دهند و یا توصیف می اجتماعی را توضیح می
                                                

1. Definition are from Syers & Boisen. (2003). Course handout, Payne,M, (1997). 
Modern social work Theory.Lyceum Books. 
2. System Theory 
3. Psychodynamic 
4. Social Learning 
5. Conflict 
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ها شواهدي را براي تأیید و تجویزهاي  کنند و این نظریه ها استفاده می مرتب از آن
  .دهند ددکاري اجتماعی ارائه مینظریه م
4-1-3-5- Theories of Social Work practice & method : تعیین این

جزئیات که چگونه خالصه نظریه دیگر ممکن است در پیوند مددکاري اجتماعی و 
  ).Rajeshwar prased( ها است مراجعین به کار گرفته شود در حیطه این نظریه

  
  ):الگو روش،(مدل  -3-5

مرحلـه    بـه   هـا مرحلـه     آن هـستند،  هاي مددکاري اجتماعی شبیه دستورالعمل      مدل 
 یـک برنامـه کـار    "مدل"در واقع  راهنماي مددکار اجتماعی در کار با مراجعین هستند   

  2.هستندبراي عمل 
هاي رایج در مددکاري   برخی مدل:هاي مددکاري اجتماعی  انواع مدل-5-3-1

  :اجتماعی عبارتند از
  ؛مسئله مدل حل -
  ؛ مدل وظیفه محور-
  ؛ مدل روایتی-
  ؛ رفتاري– مدل شناختی -
 ؛ مدل مداخله در  بحران-

                                                
1. Model 
2. Definition are from Syers & Boisen (2003). Course handout, Payne,M, (1997). 
Modern social work Theory.Lyceum Books 
3. Problem Solving 
4. Task-Centered 
5. Narrative 
6. Cognitive-Behavioral 
7. Crisis 
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  .گشایی  مدل مشکل-
موفق است که از هر  معتقد است مددکاري اجتماعی زمانی خیلی) 1997( "پین"

  . استفاده نماید"مدل"و "نظریه "، "دیدگاه "سه مفهوم 
 "،" دیدگاه"دهند برحسب  ن خود را آزار میمشکل مردانی که همسرا :مثال

  :کنیم می  تبیین" مدل " و "نظریه 
ما در یک که کند  بحث می نظریه فمینیستی: "دیدگاه فمینیستی"تبیین برحسب 

 کنیم شود زندگی می مراتبی که توسط مردان کنترل می جامعه مردساالرانه و سلسله
)Leon Anna& Guerrer,2009(.  

آمیز را در  مردها رفتار خشونت :"نظریه یادگیري اجتماعی"تبیین برحسب 
  .آموزند هایشان و در فرهنگی که مشوق آن است می خانواده

آنچه مردان به خودشان در موقعیت  :" رفتاري–مدل شناختی "تبیین برحسب 
ها را آماده براي خشونت  دهد و آن ها را افزایش می گویند خشم آن آور می استرس

  .)Rajeshwar prased (کند می
 

 فلسفه -4-5
 جهان از ،اي درصدد  برآمدند جهان را بشناسند فلسفه از زمانی مطرح شد که عده

کنیم؟ تمام تبارشناسی فلسفه  ما در این میان چه می رود؟ و به کجا می کجا آمده است؟
 هاي بنیادین هاي گوناگون در فلسفه برحسب همین سؤال بندي ها و دسته بندي و طبقه

دادند در نحله  برتري می  اندیشمندان چه سؤالی رااین کهگرفته است و برحسب   شکل
فالسفه پیشگام فاقد نظام و مرجعی جهت  عنوان نمونه به گرفتند فکري ویژه قرار می

هاي اخالقی، نوشتاري و دینی خاصی و   خود بودند و در آن زمان نظام"شناسی هستی"
هاي  این سؤال ها درصدد پاسخگویی به ها آن ن نظامجود نداشت و بنابراین بدون ای

 این کهرود؟ و ما چه نقشی داریم؟ تا  هستی از کجا آمده؟ به کجا می :بنیادین بودند
                                                

1. Solution-Focused 
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 او اولین "خودت را بشناس"شود  و او با این پیام اصلی شناخته می آید سقراط می
 ؛افزاید ی فلسفه میزمین رنگ نموده و بر وجه کسی است که وجه آسمانی فلسفه را کم

او برخالف پیشینیان به دنبال پاسخگویی به سؤاالتی چون رمزگشایی از هستی نیست 
نماید که  و تمام تالش خود را میا .کند  او تمرکز می"نظام اخالقی"  و"انسان"او بر 

  و"خود" راستینی بنانهاده شود و آن را نیز درگرو شناخت انسان از "نظام اخالقی"
هاي نظام اخالقی  داند و شاید بتوان پایه  خود و رهانیدن از یوغ دیگران می" شرافت"

مددکاري اجتماعی در فلسفه غرب را در آراي سقراط جستجو کرد که او با 
 را به چالش کشیده و ترسیم نظام "قدرت"، ساختار "هاي بدون ترس سخنرانی"

را در دسترسی به این نظام داند و همه  اخالقی را درگرو تدوین این نظام اخالقی می
  .داند اخالقی برابر می

و تفنن در مسائل علمیه،  عمید به معناي حکمت، تفکر و تعمق فلسفه در فرهنگ
کند تعبیر شده است  ها بحث می علمی که در مبادي و حقایق اشیاء و علل وجود آن

د و هم کن  انسان به وي کمک می"شناخت درونی" هم در فلسفه ).728 :1389 عمید،(
  .رساند  به او یاري می"رابطه انسان با دیگري"در فهم 
داند او به این   درباره همه علوم می" نظریه عمومی"فلسفه را "آگوست کنت"
 پردازد که انسان همیشه در پی این بوده که حوادث را تبیین کند و در می مطلب

که حوادث را "ی مرحله ربانی و اله"جستجوي این تبیین از سه مرحله گذشته است 
پردازد تا چرایی  که به طبیعت می"مرحله فلسفی و متافیزیکی "کرد؛ با خدایان تبیین می

پی آن است که  که در "مرحله علمی و اثباتی"و  حوادث را در آن جستجو کند
  ).7 :1358 فلیسین،( حوادث را با حوادث دیگر تبیین کند

 "ذهن"شود   می"ذهن"از شود به معنایی صحبت  وقتی صحبت از فلسفه می
شود و چگونه از رفتارها و   چگونه تأثیرگذار می؟کند مددکار اجتماعی چگونه کار می

خودمان،  گیرد؟ فلسفه یک نگرانی درباره معناسازي درباره شرایط محیطی تأثیر می
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 Ani Casimir,Ejiofor (.درباره جهانمان و درباره محیط اجتماعی پیرامون مان است

Samuel, 2013.(  
  
  ها  مرور پیشینه-6
هاي مختلفی  ؛ این دو از کسا نی هستند که مقاله)1978 (1"واستون" و "تیمس"

در جهت مبناهاي فلسفی مددکاري اجتماعی جهت هدایت در عمل و پژوهش ارائه 
و وظایف  چون اصول اخالقی، حقوق هایی موضوعاز ها  در مباحث آن. اند داده

همگی اصول بنیادین فلسفه مددکاري  ها  این، استمددکاري اجتماعی بحث شده
نیز که  از سویی این موضوع شده است پرداخته ها که کمتر به آن اجتماعی هستند

کمتر مورد توجه بوده  مددکاران اجتماعی فلسفه شخصی خودشان را جستجو کنند
  .)Paul Force-Emery Mackie, 2007( .است

  
فه اخالقی، سیاسی و منطقی مددکاري بحثی عمیق از فلس )1993( 2"ریمر"

هاي  به نظر او مددکاري اجتماعی بر مجموعه ژرفی از موضوع اجتماعی ارائه داده است
  ....و" فراهم نمودن کمک"، "عدالت اجتماعی"فلسفی بنانهاده شده است مانند 

 از خودشان و "فهم"الزم است مددکاران اجتماعی مصرانه  کند که او اشاره می
  . )Paul Force-Emery Mackie, 2007( شان را افزایش دهند  فلسفیموقعیت
اي در حوزه فلسفه مددکاري اجتماعی ارائه داد که  مقاله) 2000 (3"دي ساي"- 

  :کند گونه تعریف می پردازد او مفهوم فلسفه را این به رویکردهاي تاریخی این حرفه می
رسی روابط بین انسانیت، جستجو براي درك و فهم رازهاي هستی و بر  فلسفه"

  ".طبیعت، افراد و جامعه است

                                                
1. Timms & Waston 
2. Reamer 
3. Desai 
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را در پیوستار  "تاریخ فلسفه مددکاري اجتماعی"توانیم  دهد که ما می او ادامه می
که چگونه از  باید درك کنیم ما تا مدرن و پسامدرن بررسی کنیم وسطی زمانی از قرون

ه که مشغول گردآوري از جوامع اولی "محرومیت اجتماعی"و  "ستمگري"همان ابتدا 
و بفهمیم  گرفته و ادامه پیداکرده است مدرن شکل اند تا دوران مدرن و پست شکار بوده

هایی است که هنوز از گذشته  در ارتباط و پیوستگی با برداشت"تبعیض"چگونه 
  . )Paul Force-Emery Mackie, 2007( مانده است باقی

دهند و در این  اي ارائه می ه مقال2005 در سال 1"دنزیگ" و "چان بادي" -
کنند که جدایی دین از فلسفه مددکاري اجتماعی ضروري نبوده است  قسمت عنوان می

رسانی به  شوند که به بررسی اصول بنیادین یاري و مددکاران اجتماعی تشویق می
 ,Paul Force-Emery Mackie (.هاي معنوي و مذهبی بپردازند دیگران بر اساس اندیشه

2007(.  
 این این کهکند مددکاري اجتماعی از   عنوان می2004در سال  2"کشنی ویجاال"

خورده است چون نتوانسته است  هاي فلسفی بنا نهد شکست حرفه را بر اساس بنیان
 Paul Force-Emery(   هاي زندگی متفاوت انسانی ارائه دهد درکی از همه شیوه

Mackie, 2007(.  
  
   مرور نظري-7

 و "نظریه" ،"دیدگاه" و ارتباط آن با "فه مددکاري اجتماعیفلس"براي درك 
 بدون تردید چراهاي .شود می  استناد" فلسفه" و "علم"به دو حوزه کلی  "مدل"

 و "نظریه"، "دیدگاه"دستیابی است و ماهیت   قابل" فلسفه"فلسفی در حوزه
وضیحی که رو در این قسمت به ت  ازاین،است دستیابی  در چارچوب علم قابل"مدل"

                                                
1. Chaan Boddie & Danzig 
2. Vijalakshni 
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 از فلسفه و علم "معماي زندگی، فلسفه به زبان زندگی"کتاب   در"فرناندو ساواتر"
  :شود دهد پرداخته می ارائه می
شوند و   از چه چیز ساخته میءخواهد توضیح دهد که اشیا می"علم"امروزه  -

ما ها براي  خواهد بگوید که مفهوم آن نیز می "فلسفه" که کنند درحالی چگونه عمل می
  چیست؛
 فلسفه همیشه آن که  همه مسائل بپذیرد حال علم باید نگرش غیرشخصی را در -

  د، پیشوایی انسان؛نشو ها ضرورتاً یک موضوع را شامل می آگاه است که همه دانش
دهد، آگاه باشد؛ اما  هدف علم آن است که ازآنچه وجود دارد و آنچه رخ می -
دهند و وجود دارند، براي  دانیم رخ می  که ما میخواهد بداند که معنی اموري می فلسفه

  ما چیست؟؛
دهد، علم تجزیه  علم حیطه دانش و آگاهی و راه دستیابی به آن را افزایش می -

هاي دیگر است  کند، اما اصرار فلسفه بر ارتباط هر تکه دانش و آگاهی با تکه می
د تا از این علوم متنوع، ها را در چارچوبی نظري قرار ده کند آن که تالش می درحالی

  نگرشی کلی فراهم کند؛ براي ماجراي متداول تفکر، یعنی انسان بودن،
دهند که از حقیقت ناشی  هایی پاسخ می دانشمندان و فیلسوفان هر دو به پرسش -

وقتی پاسخ علمی مناسبی به آن . کنند ها را توصیه می حل اما دانشمندان راه .شده باشد
ها  حل هاست، نه راه اما فلسفه پیشنهاددهنده پاسخ .ر اهمیتی نداردپرسش دیگ داده شد،

ها  دهند که با آن کنند اما به ما اجازه می هاي اولیه را محو نمی پرسش ها، و این پاسخ
 ممکن است گاه و بی گاه باز هم درباره آن پرسش آن کهعقالنی برخورد کنیم ضمن 

عدالت " هایی چون سفه به پرسشهاي زیادي که فال ممکن است به پاسخ. کنیم
گاه از پرسش  دهند، آگاه باشیم، اما هیچ می  چیست؟"زمان"چیست؟ یا  "اجتماعی

  .ایستیم درباره عدالت بازنمی
توانند از کشفیات دیگر  فرق دیگر علم و فلسفه این است که دانشمندان می -

را ... ها و ها، استنتاج الل خودشان مجبور باشند آن استدآن که دانشمندان استفاده کنند بی
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آن هاي دیگر فالسفه را بپذیرد مگر  سادگی پاسخ تواند به بررسی کنند، اما فیلسوف نمی
  از اظهارات و ادعاهاي آنان راه جدیدي را کشف کند؛ اش، وتحلیل شخصی  با تجزیهکه

ها رجوع کند، اما  کشفیات علم در دسترس هرکسی است که تمایل دارد به آن -
  شود؛ ها باشند مفید واقع می وردهاي فلسفی تنها براي کسانی که آماده تعمق در آندستا

هدف دستاوردهاي علمی آن است که دانش همگانی را از واقعیت افزایش  -
مان را نسبت به زندگی تغییر  کند که نظر شخصی که فلسفه به ما کمک می دهند درحالی

  .و گسترش دهیم
  
   روش مطالعه-8

 يها  در عرصهیربازو بدون طرحی منظم از دشیوه روایتی"به متون مرور 
مختلف علمی رواج داشته و دارد که هدف آن تلخیص متون و استخراج نتایج کلی از 

در این شیوه پژوهشگر مطالعات پیشین مربوط به یک موضوع ویژه یا . ها است آن
چندان  ، نتایج نه و تلخیص کرده و با تفسیر فردييآور مسئله پژوهشی خاصی را جمع

 نظري و توان خود یردر این نوع مرور، تفاس. کند یها استخراج م عینی را از دل آن
ادیب حاج باقري، پرویز و صلصالی  (زند یمرورگري در تفسیر متون حرف اول را م

 شوند ییافته و ذهنی انتخاب م ها به صورتی غیر نظام در این شیوه، پژوهش). 1386
)Glass 2000.() 316-293: صراللهی و همکارانن.(  

در بررسی نوشتارهاي مربوط به فلسفه مددکاري اجتماعی دودسته منبع یافت 
  :شود می

 ها فلسفه مددکاري اجتماعی است؛ هایی که نام آن کتاب -1

 هاي وابسته به رفاه اجتماعی و مددکاري اجتماعی چاپ مقاالتی که در مجله -2
ارجی که به موضوع مددکاري اجتماعی و فلسفه  مقاله خ5 که در این مقاله ندا شده 

  .اند مورد مطالعه قرارگرفته است پرداخته
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 قراراست و منابعی که مورد مطالعه  روایتی بوده یوهروش این مقاله نیز ش
 شما از فلسفه"ویژه مقاله   بهاند شده غیرایرانی بوده که مطالعه يها مقاله اند گرفته

 و نیز "اي جهت راهنمایی اندیشه و عمل عریف حرفه یک تتوسعه: مددکاري اجتماعی
یه فلسفی آن و نیز کتبی که در رابطه با پا مددکاري اجتماعی و حرفهاي بر   مقدمه"مقاله

  .ندا شده  ترجمه علم فلسفه
  
   تحلیل-9

و "تجربه "آموزش است؟ آیا از  اجتماعی یک حرفه قابل آیا مددکاري
 "کنند که مددکاري اجتماعی کمتر ث میها بح  برآمده است؟ برخی"خالقیت"

) Rajeshwar prased(است "مبتنی بر ادراك مستقیم " و "خالق" و بیشتر "تکنیکی
ها است  مددکاري اجتماعی یک حرفه عملی درباره حمایت از مردم و تغییر زندگی آن

مددکاري اجتماعی . ها داراي مشکل هستند که چرا آن"توضیحات نظري "نه درباره 
 در سطح فردي و اجتماعی، تغییرات پیچیده، گوناگون و "تغییرات اجتماعی"اره درب

، "تصور کردن" ،"دانش"پرخطر است، براي فهم آن؛ مددکاري اجتماعی نیاز به 
عنوان  دانش به" به 1"فرایند دانش" از "تغییر اساسی" و "خلق کردن"، "فهمیدن"

  ).Rajeshwar prased( دارد " تولید
 فلسفه اند الزم است راستی مددکاري اجتماعی را انتخاب کرده بهکسانی که 

نیز از مددکاري اجتماعی سامان  مددکاري اجتماعی را درك کنند و فلسفه خویش را
مانند کشتی زیبایی در  ها و فنون به دهند در غیر این صورت با انبوهی از دانش، مهارت

و از غواصی  مانند ا بر الیه بیرونی میمیانه اقیانوس هستند و چونان همین اقیانوس تنه
، "دانش"اجتماعی که تنها مجهز به   مددکاران.مانند تر بازمی پهناي عمیق و درك

                                                
1. Knowledge as process 
2. Knowledge as Product 
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آن و گزینش مفاهیم اساسی براي خود باشند این  بدون درك"ها ارزش"و "ها مهارت"
  .ندنبازما انتظار هست که از درك معنا و تأثیرگذاري ژرف

شود این مطالعه پیوند نزدیک با  ددکاري اجتماعی پرداخته میزمانی که به فلسفه م
اي از سؤاالت تاریخی مطرح  کند و مجموعه پیدا می "نظام اخالقی" و "تاریخ"

 کجاست؟ چگونه هویتی مستقل پیداکرده این رشته اساس و منشأ این کهمانند : شود می
ن سودمند گیري آ  در شکل"اجتماعی"  و"تاریخی"است؟ چگونه محتواهاي 

هاي مختلف چگونه بوده است و قرار است چه خدمتی به  اند؟ جایگاه آن در دوره بوده
  انسان و جامعه کند؟

درك فلسفه مددکاري اجتماعی بدون تبارشناسی و درك چگونگی تاریخچه 
صورت   فلسفه مددکاري اجتماعی قبل از تولد این رشته به.پیدایش آن ممکن نیست

 شکل گرفت از زمانی که انسان درك کرد بین او و آنچه در فرد و مدرن منحصربه
گیري چگونگی رابطه خود با  اطراف اوست تفاوت وجود دارد و باید به کشف و شکل

 یعنی از زمانی که انسان تصمیم گرفت به شیوه خود از هستی رمزگشایی .آن بپردازد
لسفه مددکاري در درك ف . یعنی تالش کرد فلسفه شخصی خود را بنیان نهد،کند

 ،هاي مددکاري اجتماعی تفاوت بگذاریم بین فلسفه و تئوريکه اجتماعی الزم است 
 فلسفه ؛مددکاري اجتماعی هستند هاي مددکاري اجتماعی متفاوت از فلسفه تئوري

 "بصیرت مددکاري اجتماعی"و "آگاهی"، "ذهن"طور عمیق در  مددکاري اجتماعی به
  .هستند "ادبیات مددکاري اجتماعی"ز بر ها متمرک که تئوري است درحالی

)Force&Mackie, 2007 (کنیم که  و در مرور ادبیات مددکاري اجتماعی مشاهده می
  .تمرکز کرده است هاي مددکاري اجتماعی بخش بزرگ روي نظریه

این که کسانی که به دنبال درك فلسفه مددکاري اجتماعی هستند الزم است 
ست؟ فلسفه من از مددکاري  فلسفه مددکاري اجتماعی چی:ها را مطرح کنند سؤال

پذیر  اجتماعی چیست؟ آیا فلسفه من از مددکاري اجتماعی سخت و محکم و یا انعطاف
 این کهاند؟ و یا  است؟ آیا فلسفه من بر مبناي تعاریفی است که دیگران براي من کرده
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من آن را با اندیشه عمیق در  و فرد است فلسفه من از مددکاري اجتماعی منحصربه
  ام؟ ه دست آوردهجهان ب

 و "عدالت اجتماعی"خواهم  ها روبرو هستیم من می ها با این پاسخ بعضی وقت
طور عمومی   را در جهان توسعه دهم یک ادعایی که ما مددکاران اجتماعی به"برابري"

کنیم اما سؤال اینجاست که معناي آن واقعاً چیست؟ آیا امید به برابري و  مطرح می
  کنیم؟ جهت برابري و عدالت کار میعدالت داریم؟ یا در 

یابی به آن پرداخته   به فلسفه مددکاري اجتماعی و چگونگی دستاین کهقبل از 
هاي  ها مقدم بر درك بنیان  این پرسش، زیراهایی ضروري است شود پاسخ به پرسش

  :هایی چون  پرسشهستند،فلسفی 
 یخته شده را بینید فردي از سطل آشغال، غذاهاي دور ر آیا زمانی که می

 رنجید؟ دارد می برمی

 اید؟ دیدهرا دعواي افراد فقیر بر سر یک بسته شکر یا برنج  حال آیا شما تابه 

 شود  پزشکی درمان نمی بیمار به دلیل عدم دسترسی به خدمات زمانی که فردي
 کنید؟ شما چه می

 بینید؟ کننده مواد را می کنید وقتی شما کودکان مصرف چه می 

 بینید چه می ...ها و ها، پارك دکان را در حال دریوزگی در خیابانزمانی که کو 
 کنید؟ می

 هاي شغلی ندارند شما چه  دسترسی به فرصت ،افرادي شایسته زمانی که
 کنید؟ می

 ها و مسائل اجتماعی هستید؟ مند به رویارویی با واقعیت آیا شما عالقه 

 برند رسنگی و درد رنج میتعداد زیادي از افرادي که از فقر، گ آیا شما نگران 
 هستید؟

 هستید که هدفش افزایش  اي در پی مشارکت در ساختن جامعه آیا شما
  براي همه است؟"اجتماعی عدالت" و "کیفیت زندگی"
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مهم  هاي فلسفی گیري پایه ها براي فهم چگونگی شکل و بعد تأمل بر این پرسش
  :نماید می

 کنید؟ چرا شما به مردم کمک می  
 کنیم از افراد مراقبت کنیم؟ کاران اجتماعی تالش میچرا ما مدد  
 ی بایکنیم افراد وابسته به مواد و الکل را باز چرا ما مددکاران اجتماعی تالش می
  کنیم؟

 کنیم؟ چرا ما مددکاران اجتماعی براي کاهش فقر تالش می  
 هاي اجتماعی مناسب و تغییر  مددکاران اجتماعی در جهت سیاست چرا ما

  کنیم؟ ش میاجتماعی تال
 کنیم؟ چرا ما مددکاران اجتماعی در جهت توانمند کردن افراد تالش می  
 هاي بنیادین مددکاري اجتماعی هدایتگر مددکاران  چرا اصول و ارزش

 .)Sajed, 2001 (هاي عملی است؟ اجتماعی در فعالیت

 هدایت "فلسفه بنیادین مددکاري اجتماعی"را به ما  ها به این پرسش پاسخگویی
  : فلسفهخواهد کرد؟ زیرا

 مجموعه باورها و اصولی است که زیربناي ساخت دانش است؛ 

 یا رفتار است؛ فلسفه مطالعه حقیقت، اصول هستی و بودن، دانش 

 یا یک مکتب  ها برخی گروه عنوان مرجع توسط که به یک مجموعه باورهایی
 .شده است پذیرفته

 کرده و  جهت در ك فلسفه مددکاري طی1"مک کی" در اینجا به فرایندي که
پردازیم تا فهم بهتري  کند می ریزي می مبناهاي فلسفی خود از مددکاري اجتماعی را پی
  .از این چگونگی دستیابی به فلسفه به دست آوریم

                                                
1. Mackie 
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"Mackie"توانمندسازي" و "برابري"، "عدالت"فلسفه من بر اساس : گوید  می" 
طور  رکنم الزم است بهها کا  من در جهت تحقق ایناین کهبنانهاده شده است و براي 
  .بهره گیرم} مددکاري اجتماعی {ها و دانش  سودمند از راهبردها، مهارت

هاي ذیل بهره  به خودم براي فهم این مفاهیم کمک کنم از نظریه  مناین کهبراي 
  :ام گرفته

  رالز"نظریه عدالت اجتماعی" 

وران مدرن فقط به خاطر احیاي فلسفه سیاسی در د   رالز نههارزشمندي نظری
 :است، بلکه رالز با هوشمندي و ظرافت توانست بین اصول متناقض نمایی مانند

اي  گونه  سازش به وجود آورد و نسبت آزادي و عدالت را به"برابري" و"آزادي"
 .محتوا شود ترسیم کند که حداقل در تئوري، نه آزادي قربانی گردد و نه برابري بی

نظیم روابط افراد در جامعه تدوین نماید که در رالز سعی دارد اصولی را براي ت
ازنظر او این اصول، .  جلوگیري کندها آن شدید "نابرابري"، از "آزادي"عین حفظ 

سعی دارد "رالز "  را از طریق عقل کشف کنیمها آن توانیم میاخالقی است و ما 
، از "آزادي" اصولی را براي تنظیم روابط افراد در جامعه تدوین نماید که در عین حفظ

 توانیم میازنظر او این اصول، اخالقی است و ما .  جلوگیري کندها آن شدید "نابرابري"
  . را از طریق عقل کشف کنیمها آن

 قرارداد اجتماعی را براي حل مسئله عدالت در هاین فیلسوف قرن بیستمی، نظری
اد نسبت به ؛ چون مشکل عدالت از عدم توافق افرداند میسطح نظري بسیار مناسب 

 عدالت ه بخش نظریترین مهم اولیه، وضع. شود میسهم خود از منافع اجتماعی ناشی 
منظور او از وضع نخستین، وضعی فرضی و ایده آل است که در . دهد میرالز را تشکیل 

 در این وضع شرایطی وجود دارد که افراد جامعه در ،شود میآن اصول عدالت گزینش 
 خود، اصول زندگی اجتماعی را گزینش هیندآاز موقعیت آن شرایط، بدون اطالع 

 و در این یابد می رالز با سطح ثروتی معقول، عدالت معناي دیگري ه جامعدر. کنند می
                                                

1. Rawls 
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 و بر هر امر دیگر یابند میاهمیت بیشتري »  بنیادینهاي آزادي«جامعه برخی خیرها مثل 
حصول و تحقق دو اصل مهم  بنابراین عدالت رالز مبتنی بر کنند میاولویت پیدا 

  1)1385 پژوهان، دانش. ( است"برابري" و "آزادي"
  
 2003(" اسکهایم"نظریه توانمندسازي( 

کند که توانمندسازي چیست؟ به نظر   این پرسش را مطرح می" اسکهایم"
عنوان یک هسته بنیادین، براي  به زمانی که توانمندسازي رسد سؤال خوبی است می

  .شود  اجتماعی انتخاب میمددکار فلسفه شخصی
فرایند افزایش " :گونه تعریف کرد  توانمندسازي را این1994 در سال "گیتیرز"

توانند  می ها و جوامع رو افراد، خانواده ازاین ...قدرت درونی، قدرت بین شخصی، و
  ."توانمندي را افزایش دهند

است و  "سیاست اجتماعی"  و"رفاه اجتماعی"توانمندسازي هسته بنیادین 
فرد "  و"فرد ارائه کننده خدمات" توانمندسازي مفهومی است که در آن واحد

در این جمله این مفهوم بنیادین وجود دارد . سازد را توانمند می "کننده خدمات دریافت
گر  عنوان تسهیل هستند و مددکار اجتماعی تنها به "کارشناس"که طرفین رابطه هردو 

  .کند ي نقش میرسانی ایفا در فرایند خدمات
ها  هاي اصلی فلسفه شخصی آن خواهند توانمندسازي یکی از هسته کسانی که می

هاي سنتی خود یک بازبینی انجام دهند مددکاران اجتماعی گاهی  باشد الزم است در نقش
رسانی ظاهر  در فرایند خدمات "مدافعه گر" و "گر اجتماعی کنترل"عنوان  اوقات به

که در رویکردهاي توانمندسازي به  اي است  دور از نقش برابرانهها و این نقش شوند می
  .گیرند شود و مددکار اجتماعی و مراجع در یک نقش برابر قرار می آن اشاره می

                                                
-  شده انتخاب نشد و براي اینکه خوانندگان از    به آن اشاره" مک کی "نظریه رالز برحسب متنی که در مقاله

  .هاي دیگر نیز وام گرفته شد تري به دست آورند از مقاله نظریه رالز درك عمیق
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گر اجتماعی به شرح ذیل  گر و یا کنترل عنوان مدافعه نقش مددکار اجتماعی به
  :.است

 روي قدرت کرده و با  در مدافعه تمرکز:گر مددکار اجتماعی در نقش مدافعه
هاي منتشرشده از سوي قدرت است مخالفت  مسائل اجتماعی که برخاسته از نابرابري

  .کنیم می
را  "نظم"و "هماهنگی" در این نقش یک :گر مددکار اجتماعی در نقش کنترل

بوده و نقش  دارنده قدرت در جامعه کنیم بنابراین نگه در جامعه جستجو می
و به فقدان قدرتی که مراجعین تجربه کرده و از بخشی از خدمات کارانه داریم  محافظه

  .پردازیم و نیازهاي اساسی خود به دلیل آن محروم هستند کمتر می
عنوان  به اي وجود دارد تر و هم در جامعه حرفه مسئله قدرت هم در جامعه بزرگ

 وجود قدرتکنیم زمانی که  عنوان مددکار اجتماعی آن را مدیریت می نمونه چگونه به
شده  ها داده به آن به مدیریت قدرتی که یا زمانی که مراجعین قادر. دهیم را تشخیص می

 در روبرو شدن با این .گزینیم عنوان مددکار اجتماعی چه راهکاري را برمی نیستند به
ها الزم است   پیشنهاد کرده است که مددکاران اجتماعی برخی زمان"اسکهایم"دوراهی 

حفظ کردن همه قدرت به  ها آن را از دست بدهند دارند و برخی زمان قدرت را نگه
و من براي این کار باید بدانم چه  خدمات گیرندگان همیشه نه ممکن و نه مناسب است

کند که   او بحث می.توانم آن را بکار گیرم دارم و چگونه می سطحی از قدرت را
 با نتایج سودمند همراه توانمندسازي یک مفهوم محض نیست توانمندسازي همیشه

تواند  ها می این مفهوم در برخی زمان ،بار هم داشته باشد تواند نتایج زیان نیست و می
توانمندسازي کار سختی  )Force&Mackie, 2007( .موجب ناتوان کردن دیگران باشد

که  خورید اما اگر به دنبال آن هستید ها شکست می شما برخی زمان است
الزم است در یک تعهد  }اي شما باشد حرفهتوانمندسازي از بنیادهاي اصلی فلسفه {

اند پس  بلندمدت باشید و این را هم بدانیم که مردم در یک فرایند طوالنی ناتوان شده
  .شوند دفعه یا بدون تالش توانمند می ها یک واهی است که اگر بپنداریم آن این خیلی
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 و در فرایند توانمندسازي الزم است تشخیص دهید چه میزان قدرت دارید
چه میزان از آن که  سپس الزم است تشخیص دهید ،توانید از آن استفاده کنید چگونه می

همچنین درك کنید توانمندي  دارید و می را به خدمت گیرنده داده و چه مقدار را نگه
دهد موجب  رخ می که  وقتی1"ازحد توانمندسازي بیش".یک مفهوم محض نیست

تواند منجر به ناتوانایی دیگران حتی خودمان  د میشود دستاوردها از بین برود و خو می
  2.شود

 فوکو
 مفاهیم در علوم انسانی و اجتماعی است و شاید دلیل نیتر  از عامیکیقدرت، 

 یقدرت، ذات.  در روابط اجتماعی و انسانی باشداش یشگیاین عام بودن، حضور هم
در نگرش سیاسی و  .شود یواسطه آن به سامان م روابط اجتماعی است و جامعه به

 و حکومت، تنها شود یفلسفی عمومی معاصر، قدرت همواره معادل حکومت تلقی م
 این نگرش، هیبر پا.  و مردم فاقد آن هستنددیآ یحساب م امتیاز قدرت به صاحب

افراد "  و فرودستان"صاحبان قدرت"کشمکش اصلی در جوامع، تضاد بین فرادستان
 تالش : در این دیدگاه، چالش اصلی عبارت است از،نی، بنابراباشد ی م"فاقد قدرت

فرودستان در جهت به دست گرفتن تمام یا بخشی از قدرت و در پی آن رسیدن به 
، دارد ی و اظهار مداند ی اما فوکو این برداشت از قدرت را نوعی توهم م.رهایی و آزادي

 گرفت، بلکه باید  در نظرشود یعنوان امتیازي که تصاحب و تملک م  قدرت را بهدینبا
.  از مناسبات دانست که همواره در حال گسترش و فعالیت استيا منزله شبکه آن را به

فوکو، قدرت و مناسبات آن را در روابط میان شهروندان یا در مرز میان طبقات 
اي گسترده که تا اعماق جامعه پیش رفته است و  ، بلکه آن را شبکهندیب یاجتماعی نم

چه ! ها ها و چه پایینی ، چه باالییداند یوبیش درگیرند، م ین شبکه کمهمه افراد در ا

                                                
1. Over-empowering 

-     هاي دیگر نیز جهت پرداخت به مفهوم توانمندسازي بهره گرفته شـد   در پرداخت به نظرات اسکهایم از مقاله
  .تر پرداخته شود اسی نظریه توانمندسازي دقیقتا به بنیادهاي اس

3. Foucault 
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بر همین مبنا، فوکو از ما . اند  در مسیر اعمال قدرتیحاکمان و چه زیردستان، همگ
. برداریم  منفی، دستيها  که در توصیف اثرات قدرت از به کار بردن واژهخواهد یم
جلوگیري و سانسور " ،"کند یسرکوب م" ،"کند یقدرت طرد م" نظیرییها  واژهیعنی
قدرت تولید "  وي،دهیمبین مناسبات قدرت نیست و در واقع به عق ...و"کند یم
کننده در طرح   اندیشمند فرا مدرن نقشی تعییننی میشل فوکو، اطورکلی  به"کند یم

  .)1392 کوهستانی،(ادبیات مربوط به قدرت دارد 
سخنرانی بدون " و یا همان "Parrhesia"  عنوان2001در متنی در سال " فوکو"

گوید اگر شما حق سخنرانی آزادانه را نداشته باشید توانا  او می کند  را مطرح می"ترس
توانید بدون  گوید شما نمی او می نخواهید بود که هیچ نوعی از قدرت را تمرین کنید

خالفت با ساختار قدرتی که شما را تعریف کرده است م "سخنرانی بدون ترس"یک 
  است"سخنرانی دلیرانه" یا "سخنرانی بدون ترس" به معناي "Parrhesia" کنید

)Sajed, 2001(.  این مفهوم تمرکز دارد بر این سؤال که چه کسی از بین ما حق دارد و
مخالف این قضیه هستم } مک کی{وظیفه دارد که از حقیقت صحبت کند در اساس من

 ها متفاوت است منفی قدرت انسان تزیرا اثرا توانیم آن را انجام دهیم که همه ما می
عنوان مددکار  ما به دهند طور نادرست قدرت را تشخیص می تعدادي از افراد به

اجتماعی موظف هستیم عقاید خود را آزادانه درباره مردم بیان کنیم در غیر این صورت 
اگر مردم نتوانند حقوق خود را از طریق این  .کنند دیگران درباره آن صحبت می

 مددکاران اجتماعی )Force&Mackie, 2007 ( بگیرند"هاي بدون ترس نرانیسخ"
  توانند سودمند باشند؟ چگونه می

من مرزهاي فلسفی خودم را توسط آنچه دیگران به من " :گوید  می" مک کی"
تر  کردم تالش کردم عمیق آموختند ترسیم کردم من از نقطه زمانی و مکانی که کار می

 " رالز" و" فوکو"من از ر من چیست؟هاي کا شوم و این سؤال را بپرسم که پایه
تواند خوب باشد که فلسفه من بر پایه افتخارات و  خیلی آموختم اما این نمی

من تشخیص دادم که تعبیرهاي فلسفی من در یک جریان  .هاي دیگران باشد ناموري
 یک کشتی :است اما این داللت به این ندارد که ما مانند رشد دائمی و تغییرپذیري
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مانند  ام از مفاهیم قرار داده اي مجموعه  سرگردان هستیم من براي خودم یکشناور و
 با ترکیبی ویژه در "ها دسترسی به فرصت" و"توانمندسازي" ،"عدالت اجتماعی"

ارزیابی "و یک "فعالیت محکم و استوار" و"سخنرانی بدون ترس"مفاهیمی چون 
  1."انتقادي از قدرت

  
  گیري  بحث و نتیجه-10

دهیم سوار بر  کنیم همه آنچه انجام می  که ما فلسفه شخصی خودمان را دنبال نمیزمانی
اند و ما به فلسفه  اند و این هستی را رمزگشایی کرده هایی است که وقت گذاشته آن

ها،  مهارت گیري از کند؛ بهره دایره شناخت وسعت پیدا نمی کنیم؛ ها تکیه می شخصی آن
شود که ما از  و موضوعاتی می همچون ابزارهاي ماديها  دانش، اصول اخالقی، ارزش

ها  تکنو کرات"دهیم و چونان  گیریم و نظام معنایی بر اساس آن تشکیل نمی آن بهره می
  .بینیم دنیا را مهندسی می"

دهد چگونه  گزینیم نشان می داشتن فلسفه شخصی بر اساس مفاهیمی که برمی
ها در جهت هدایت عمل   عمیق کنیم و از آنتوانیم درکمان را از مددکاري اجتماعی می

تر، رشد یافته تر  رویم فلسفه ما بالغ مرور که جلوتر می  ما به.و دانش خود استفاده کنیم
 "نقشه براي عمل" و نیز یک "فلسفه شخصی"شود با داشتن یک  تر می و فرهیخته

ان که اوضاع خوبی م توانیم در کنار اعضاي جامعه توانیم متعهد به این باشیم که می می
  . فعالیت کنیم،ندارند

فلسفه یک ابزار اصلی براي مددکاري اجتماعی است و مقدم بر رویکرد، نظریه و 
مدل است چون فلسفه مددکاري اجتماعی مجموعه مفاهیمی است که هسته اصلی ذهن 

هاي او درباره خودش،  ها و اندیشه دهد و از نگرانی مددکار اجتماعی را تشکیل می

                                                
-       هـاي فوکـو    هاي دیگر نیز بهره گرفته شد تا بـه درك بهتـري از اندیـشه           در پرداخت به نظرات فوکو از مقاله

 .یابیم دست
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هایش  عمل و انتخاب ان پیرامونش و مشکالت آن ناشی شده است و او را درجه
  .کند هدایت می

هایش را  محدودیت "ها نظریه"  یا"نظریه"مددکاران اجتماعی با بررسی یک 
 .تواند هر امري را تغییر دهد نمی دهند که تنها یک نظریه فهمند و نیز تشخیص می می

تواند ریشه در پیوستاري  شود دلیل رفتار آن می وقتی یک شخص درگیر یک فعالیت می
توانند  اي داشته باشد برخی رویکردهاي نظري نمی هاي نظریه از دالیل یا محدودیت

 ممکن است "مدت هاي کوتاه درمان"عنوان نمونه  به براي برخی از مردم کارساز باشند
) Rajeshwar prased (براي برخی از مردم کارساز بوده و براي برخی دیگر نباشد

 "پرسش کردن" و "فهمیدن"نظریه ایده آل در مددکاري اجتماعی باید تشویق به 
 Rajeshwar ( احترام بگذارد"پیچیدگی مسائل"مراجع و  "نفس عزت"باشد و به 

prased.(  
ها و  مفاهیم بنیادین فلسفی مددکار اجتماعی او را در انتخاب رویکردها، نظریه

چون این مفاهیم فلسفی روش نگریستن مددکار اجتماعی به کند  ها راهنمایی می مدل
 است و زمانی که مددکار اجتماعی به فهم فلسفه "جهان پیرامونش" و "انسان"

ها بهره  نظریه اي از شود به شکل آگاهانه مددکاري اجتماعی و فلسفه خود نائل می
  .گرفته و دید انتقادي هم به آن دارد
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