
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 ؛ با مصاحبه پژوهشی

  کتر سید حسن موسوی چلک، رئیس انجمن مددکاری اجتماعی ایراند

 آوری تاب و اجتماعی : مددکاریانجمن مددکاری 98 سال شعار

  آوری تاب افزایش در اجتماعی مددکاری نقش

 (آن ردگذر از رشایط سخت آوری اجتماعی و نقشاتب)

 :ی در بخش های زیر قابل دسترس استتولیدات پژوهشهای خبری و فرآورده

 http://www.iribnews.irـ وب سایت خبرگزاری صداوسیما  )سرویس پژوهش (  

  فریفته هدایتیپژوهشگر: 

 

 سياسیمعاونت 
 سياسی اهیاداره ژپوهش
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 نکات برجسته 
 

 ایم.گاه کار نکردههیچسوانح و بالیا آوری اجتماعی در ما درخصوص تاب -

 است. ترعقب... و ژاپن چین، هند، مانند جوامعی از ما جامعه آوری اجتماعی،زمینه تابمتأسفانه در  -

 .دهندرفتارهای خشونت آمیز و انتقام جویانه انجام نمی دیگرانافرادی که تاب آوری بیشتری دارند در مواجهه با خطای  -

کیفیت زندگی و سبک زندگی به  ،روانی، جرم، امنیتاجتماعی، هایهزتوان از حوچند وجهی است که می یآوری، موضوعتاب -

 آن پرداخت.

  .تا از ایجاد مشکل مجدد جلوگیری شودد تواند کمک کنمداخالت مددکاری اجتماعی میـ 

 های اجتماعی قبل از وقوع می توانند موثر باشند.سیبآو در پیشگیری از گری دارند؛ مددکاران اجتماعی نقش مطالبه-

  .های طبیعی و غیرطبیعی استدر مدیریت همه انواع بحرانها ترین مؤلفه باز توانی اجتماعی و روانی از مهمـ 

شده  بیتصو راًیکه اخ ینیدر اغلب قوان و افتهی شیافزا یاجتماع یکالن کشور توجه به حوزه مددکار یهایاستگذاریدر سـ 

 دارد. ینقش پررنگ یمددکار اجتماع(قانون خانواده، قانون کودکان بدسرپرست، قانون معلوالن و... )

 
 مقدمه 

متعدد رو به رو نبوده باشد. منابع توان یافت که در  مقاطعی از دوران حیاتش با مسائل و دشواریهای ای را نمیهیچ فرد یا جامعه

ها و ها و شکستها و آسیبهایشان همواره آنها را با سدی از ناکامیبه منابع و خواسته محدود و توان محدود انسانها در دستیابی

توانند به حیات خود در سالمت اجتماعی و با کمترین آسیب ادامه دهند که بتوانند جوامعی می .کندها مواجه میاز دست دادن

توان از دست رفته را  باز نه تنها  آید عبور کنند ونها  فرود میها و مشکالتی که خواسته یا ناخواسته بر آها و ناکامیاز بحران

 بلکه در طی این فرایند توانمندیهای نهفته خود را کشف و شکوفا کنند و در سطح باالتری از کمال قرار گیرند.  ،یابند

یژه در شرایط است. این مهارت به وآوری اجتماعی مهارت تاب ،یکی از ابزارهای دستیابی به چنین موفقیتی از دل مصائب روزگار

برخوردار شرایط دشوار از ظرفیت یکسانی برای مقابله با تبعا همه افراد  .یابدوقوع بحرانها و بالیای طبیعی اهمیت بیشتری می

عی شان آوری اجتماعالوه بر نیروی درونی نیازمند عوامل بیرونی به عنوان تسهیلگر و یاری رسان هستند که سطح تابو نیستند 

 را ارتقا دهند. 

ای برخوردارند. ای الزم برای چنین مواجههای حرفهیکی از این عوامل تسهیلگر مددکاران اجتماعی هستند که از  آموزش

شرایط کنونی کشور با توجه به مشکالت اقتصادی و اجتماعی و بحران سیل اخیر که به دلیل نبود آمادگی زیرساختهای 

های وسیعی از کشور را درگیر کرده است ضرورت توجه به موضوع تاب آوری اجتماعی و رخدادی بخشمواجهه با چنین 

کشور نیز با توجه به اجتماعی انجمن مددکاری  کهنقش مددکاران اجتماعی را در این خصوص بیشتر نمایان کرد. به ویژه آن

ی قرار داده و کنگره امسال را در بیستم فروردین ماه شعار امسال را مددکاری اجتماعی و تاب آوری اجتماع ،شرایط پیش رو

ای با دکتر موسوی چلک، رئیس انجمن مددکاری اجتماعی مصاحبه . در همین خصوص دره استبه این نام برگزار کرد

در  آوری و پیشگیری از خشونترا در ارتقای تاب آوری اجتماعی و نقش مددکاران اجتماعیتابموضوع  1کشور

 جامعه جویا شدیم. 
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  ؟اجتماعی چیستمنظور از تاب آوری 

 یبلکه توانمند شدن برا ستیکنند. منظور ما سوختن و ساختن نیرا به منزله سوختن و ساختن برداشت م یآورتاب یبعض

که مشکل نداشته باشد و جامعه ما هم از  ستین یافرد و جامعه چیه .است یاجتماع ستنیز و به تیفیبا ک یزندگ کیداشتن 

 یقو یارو به رو است به گونه یکه با مشکالت متعدد یادر جامعه میتوانیم یول .و نخواهد بود ستینبوده و ن یامر مستثن نیا

توانمند  یعنیمنظر  نیاز ا یورآبا. تمیلذت ببر یو از زندگ میگران احترام بگذاریدو د به حقوق خو ،میکن یزندگستقل م و

مثل  ،دهدیم یکه ناخواسته رو یاتفاقات ایما وجود داشته باشد ه که ممکن است سر را یشدن در برابر مشکالت یشدن و قو

 1.یعیطب یایبال نیهم

 .ستیو منفعل آن برابر ن یمنف یبه معنا طیوجه با تحمل کردن شرا چیفعاالنه است و به ه ندیفرا کی یآورتاب

 :کرد فیتوان با سه جزء تعریرا م یاجتماع یآورتاب
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توانایی افراد و جوامع در مقابله و غلبه بر انواع مختلف رخدادها•

ر مقابله و ایستادگی در برابـ 
ها و بالیابحران

(Coping capacities)

ا توانایی آموختن از تجربیات پیشین و سازگار کردن خود ب•
چالش های آینده در زندگی روزمره 

ـ سازگار شدن با شرایط سخت 
پس از وقوع بحران ها

(Adaptive capacities)

فراد و توانند بهزیستی اای از نهادها که میتوانایی ایجاد مجموعه•
ن های آینده تضمیسالمت پایدار جوامع را در مقابله با بحران

یندی توان گفت که تاب آوری اجتماعی فرابنابراین می. کنند
ه شود و در مرحلاست که از ایستادگی و بازیابی خود آغاز می

ها زندگیآموختهبعد با تجدید نیروها و گنجینه ای از درس
.مقاومتری از سر گرفته می شود

انتقال از شرایط ظرفیت
بحران به شرایط  روزمره 

(عادی  Transformative 

capacities(
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 آوری دارد؟اکنون جامعه ما چه جایگاهی در زمینه تاب 
 یعموم ینزاع در فضاها یباال زانیم 1.است ترکم... و ژاپن چین، هند، مانند جوامعی از ما جامعه آوری اجتماعی،متأسفانه تاب

که در  ییو روستاها او شهره رندیگیقرار م یمختلف در معرض فروپاش لیکه به دال ییهاآمار قابل توجه خانواده ،یو خصوص

بودن  نییپا یبرا یمناسب ینماگرها ،کنندیم لیرا به مردم تحم ینیو خسارات سنگ آورندیتاب نم یعیطب یایمقابله با بال

 یهاها و تنشمقابله با بحران یبرا یو روانی اجتماع ،یکیزیف یرساختهایها و فقدان زافراد با چالش یسطح مدارا و مواجهه منطق

 .شوند یاست که با آن مواجه م یکوچک و بزرگ

 های امروز ایران است؟وری یکی از اولویتآچرا تاب 

 اقتصاد روزحال و شود. یم ادآوریرا به ما  یآورتاب ندیواال و ضرورت فرا تیدر کشور اهم ریدو دهه اخ یبه رخدادها ینگاه

 چنین در طبیعتا. طبیعی سیل نیز وضعیت دشوارتری را برای بخش زیادی از مردم رقم زده است بحرانخوب نیست  کشور

آوری اجتماعی یکی از ها تجهیز شوند. مهارت تابسخت باید به یک سری ابزارها و مهارت روزهای گذران برای افراد شرایطی

شوند و رفتارهای خشونت در مواجهه با خطای دیگری تحریک نمی افرادی که تاب آوری بیشتری دارند .ترین این ابزارهاستمهم

برند، معضالتی مانند اعتیاد و الکل و ... نیز که برخی برای فرار از مشکالت به آن پناه میو  دهندانجام نمیو انتقام جویانه  آمیز

ها قطعا با خشونت و تخریب و شورش اجتماعی گری افراد و گروهمطالبه ،آوری بیشتری دارنددر جوامعی که تابیابد. کاهش می

فاوت خواهد بود. گیرد و معنای زندگی متو مهرورزی بیشتر از تنفر و خشونت مورد توجه قرار میعشق  و همراه نخواهد بود

 یبهایو آس یو سالمت روان و سالمت اجتماع تیگذارد. لذا حوزه امنمی ریهم تاث یسالمت اجتماع یرو یاجتماع یآوربتا

 ای یریتدبیب تیاست که نها یعیطب ردیگیابعاد را در بر م همهنیا یموضوع یگردد. وقتیبر م یآور... همه به تابو یاجتماع

یک موضوع چند وجهی است که  ،آوریتاب .میمان قرار ندهیتیو ترب یآموزش یهااست که آن را سرلوحه برنامه یریدببدت

وی این موضوع راجتماعی، روانی، جرم، امنیت و کیفیت زندگی و سبک زندگی به آن پرداخت. در کشور ما هایتوان از حوزهمی

  2. میاانجام نداده دیحوزه آنگونه که با نیمحتوا در ا دیتولو  اندها کمتر به آن پرداختهخیلی کار نشده و رسانه

 چیست؟ اجتماعیهای نقش مهم مددکاران اجتماعی در پیشگیری و کاهش آسیب   

تواند کمک از وظایف مددکاران اجتماعی این است که به افراد دچار مشکل کمک کنند. مداخالت مددکاری اجتماعی مییکی 

گری دارند؛ انجمن مددکاران اجتماعی نیز به مددکاران اجتماعی نقش مطالبه .تا از ایجاد مشکل مجدد جلوگیری شودد کن

به ویژه تاب ها کجا چه مشکالتی وجود دارد و کجا رفع آن مشکالت به افزایش مهارت که کندرصد میعنوان سازمان مردم نهاد 

 .3وابسته است تا روی آن کار کنیمآوری اجتماعی 
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 آوری اجتماعی در بحران هانقش مددکاران اجتماعی در افزایش تاب 

 

 
 شود؟یاستفاده م یریشگیپ یبرا یمددکار اجتماع تیدر کشور چقدر از ظرف 

کالن کشور توجه به حوزه  یهایاستگذاریدر س . خوشبختانهکنندیم تیفعال یهزار مددکار اجتماع1۶از  شیکشور ب در

مانند قانون خانواده، قانون کودکان  شده بیتصو رایکه اخ ینیاست. در اغلب قوان افتهی شیافزا یاجتماع یمددکار

فضا، هالل احمر،  ناجا، هوا ،یشهر تیریدارد. در بخش مد یرنگنقش پر یبدسرپرست،  قانون معلوالن و... مددکار اجتماع

 میاداشته یقبولمنظر توسعه قابل نیاز ا کنمیاست. تصور م تیدر حال فعال یها و... هم مددکار اجتماعبانک  ما،یصداوس

 :وجود دارد یچند چالش جد میارو بودهروبه نهیزم نیدر ا یبا توسعه کم نکهیرغم ابهاما 

در جهان  یاجتماع یدانش در بخش مددکار دیدر حوزه تول یادی. ما سهم زمددکاری اجتماعیحوزه دانش در  دیفقر تولـ 

 . میندار

 های دانشگاهی رشته مددکاری هنوز از کیفیت الزم و به روز دنیا فاصله دارد.آموزشـ 

. کندشود، مداخله میهنگامی که مشکلی ایجاد مینه نیاز محور. یعنی  ،مشکل محور استدر کشور  مددکاری اجتماعیـ 

 چون در این زمینه  .استفاده کرد نیز های اجتماعیدر پیشگیری از آسیب ،باید از ظرفیت مددکاران اجتماعیاما 

 . تاثیرگذاری بیشتری دارند

  است. یاجتماع یمددکار یاصل تیدو مامور یسالمت اجتماع یهامردم و توسعه شاخص یزندگ تیفیمستمر ک یارتقاـ 

های های اداری سازمانمحدودیتمددکاران اجتماعی فراتر از شرح وظایف مورد انتظار شغلی و فراتر از  در جامعه ماـ 

 .خدمات اجتماعی در حال فعالیت هستند

.: ـ قبل از ایجاد بحران1

توانند در زمینه پیشگیری، آموزش و توانمندسازی فعالیت کنندـ مددکاران اجتماعی می•

ـ شناسایی افراد نیازمند کمک: ـ در وضعیت بحرانی2

بازماندگانبهنیازمورداجتماعیخدماتدسترسیدرتسهیلـ•
اجتماعیمنابعبهافرادارجاعومنطقهاجتماعیوضعیتتحلیلـ•
مشکالتازبخشیکردنبرطرفبرایمداخلهونیازهاشناساییـ•
دریاجتماعمددکاران).خدماتآنبهافرادارجاعآن،تناسببهومنطقهدرموجوداجتماعیخدماتازاطالعاتیبانکایجادـ•

خاصنیازهایدارایافرادوکودکانمعلوالن،سالمندان،هااولویتازبخشیامادارندکاروسرهاگروههمهبابحرانمدیریت
(.هستندروانواعصاببیمارانحتی

خوبیوندهشنوکردهبرقرارارتباطمردمبابایدمواقعاینگونهدرمددکاران:بازماندگانموقتاسکانهایاردوگاهدرحضورـ•
.دهندانجامداده،دستازراخوداعضایازیکیکهایخانوادهبرایمثالراالزمهایپیگیریوباشند

وارکتمشجلبنیزومنطقهبازسازیبرایمردمخودظرفیتازاستفادهوخودیارهایگروهتشکیلبرایبسترسازیـ•
.آناناجتماعیوروانیبازتوانیهدفبامردمپذیریمسئولیت

استانجخاربهدرمانبرایفردیگاه:دیدهآسیبهایخانوادهبازماندگاندرمانیمسائلپیگیریودرمانیمراکزدرحضورـ•
.کنندپیگیریرامسائلاینبایدمددکارانونیستندجریاندرخانوادهاعضایوشودمیاعزام

شودامانجبهترهمفیزیکیبازسازیوامدادتاباشندهمدورخانوادهاعضایبطوریکهدیدگانآسیباسکانبهکمک-•
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الزم است با توجه به مسئولیت خطیر مددکاران اجتماعی سازمان نظام مددکاری اجتماعی برای حمایت و نظارت و ارتقای -

 هرچه بیشتر مجموعه تشکیل شود.

  راهکارها 

آوری دیده و در آینده نیز خواهد دید؛ با وجود این ما درخصوص تاب خودکشور ما سوانح و بالیای طبیعی زیادی را به

 از جمله: است تدابیر ویژهنیازمند ایم. این مسئله گاه کار نکردهاجتماعی در این شرایط هیچ

 1.ها نهادینه شود؛باید از سنین قبل از دبستان و در خانواده آغاز و در مدارس در بچه ؛آوری اجتماعیآموزش تاب ـ 

های مردمی را برای امدادرسانی بهتر تواند ظرفیتفرماندهی واحد می ؛داشتن یک فرماندهی واحد در مواقع بحرانـ 

 ها نشوند. هماهنگ کند و مردم نیز باید با خویشتنداری مانع از کار دستگاه

تر لذت چرا که افراد قویآوری در میان مردم کمک کند تواند به تقویت تابمی ؛های درست اجتماعیسیاستگذاری -

 .بیشتری از زندگی برده و وابستگی آنها برای خروج از شرایط بحرانی کمتر خواهد بود

 در این زمینه کمک کند.  تجربه و دانش باورها، ها،اولویت خطر، ادراكتواند به می آموزش-

 تربیت مددکاران تخصصی برای مداخله در بحران ها 
مواقع بحرانی معموال آخرین گروهی هستند که از مناطق خارج می شوند. در چند سال اخیر توجه مددکاران اجتماعی در 

ها به کار گرفته نشده به خدمات مددکاری اجتماعی در بالیا پررنگ تر شده که یک گام به جلو است اما هنوز همه ظرفیت

هزار نفر مددکار اجتماعی در سراسر کشور فعالیت  15با احتساب دانشجویان مددکاری اجتماعی در حال حاضر  .است

انجمن مددکاران اجتماعی ای دارند. های ویژه حرفه. اما برای حضور موثرتر مددکاران در مناطق بحرانی نیاز به آموزشدارند

 11 نیز سال گذشته .دهدها، آموزش میا در زمینه مداخله در بحرانایران امسال هزار دانش آموخته مددکار اجتماعی ر

مددکار اجتماعی  50تا  30دوره آموزشی برای مددکاران اجتماعی از سوی انجمن برگزار شد و به طور میانگین تربیت 

ی به صورت بسیار نفره ملی مددکار اجتماع 50تیم  به طوری که در هر استان .است در اولویت آموزش دیده در هر استان

ادامه  99افزایش مددکاران تخصصی تا پایان سال  .ها بتوانند حضور پیدا کنندای داشته باشیم تا در تمام بحرانحرفه

 .2خواهد داشت

 کالم آخر 

جامعه  تواند فرد ویوجود دارد که م ییهایحالت، همواره توانمند نیاند و در بدترشکوفا نشده یهاتیانسانها سرشار از ظرف

 یازهایاز ن یجزئرا  یزندگ یهایدشوار و و موانع ایمواجهه با بالاندیشمندان تا جایی که برخی  دشوار رها سازد طیرا از شرا

. کنندیخواه انسان را ارضا م یدهند و روح تعالیفرد معنا می که به بقا دانندمی تریعال یبه مقام دنیرس فعبه نبشر 

های اجتماعی و گیرد حمایتهای طبیعی و غیر طبیعی آنچه کمتر مورد توجه قرار میاین بحرانمتأسفانه در بسیاری از 

روانی هستند. این موضوع در بسیاری از کشورها از جمله ایران وجود دارد. این در حالی است که باز توانی اجتماعی و روانی 

ها هستند و گیر بحرانو غیرطبیعی است تا افرادی که در های طبیعیدر مدیریت همه انواع بحران هاترین مؤلفهاز مهم

بدون شک مددکاران  .دآسیب دیدند، بتوانند واقعیت را بپذیرند و برای خروج از این شرایط قدم بردارند و مشارکت کنن

 .آوری اجتماعی در چنین شرایطی دارنداجتماعی کارآمد نقش موثری در افزایش تاب
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۶ 

 

شود و عوارضش را درخشونت، جرایم جامعه دچار مشکل می شودکار نآوری اجتماعی تاب وضوع مروی ای که در هر جامعه

آوری اجتماعی که افت کند سالمت اجتماعی و امنیت جامعه دهد. تابتر شدن روابط بین فردی نشان میخرد و ضعیف

 . 1آوری نداریمای جز جدی گرفتن ارتقای تابشود. پس چارهمی نیز تهدید
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