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ســابقه جامعه شناســی بســیار طوالنی تر از 
مــددکاری اجتماعــی اســت. در اواخر قرن 
هجــده رویکردهــای انتقــادی در خصوص 
عــدم کاربردی بودن جامعه شناســی زمینه را 
برای شــکل گیری و توســعه حرفه مددکاری 
اجتماعــی فراهم نمود. مــددکاری اجتماعی 
در مراحــل آغازیــن بیــش از هــر چیــز بر 
مداخالتــی کــه به مشــکل گشــایی منتهی 
می شــدند، متمرکز بــود و ضعــف پایه های 
نظــری برای مداخالت آن هــا بارها از جانب 
 جامعه شناســان مورد انتقاد قرار می گرفت.)1(

 نکتــه قابــل توجــه این بــود که مــددکاران 
اجتماعــی بــا اولویت تــالش می کردند برای 
مشکالت اجتماعی راه حل های عملی بیابند 
و آن هــا را به اجــرا درآورند. جامعه شناســان 
معتقــد بودنــد مــددکاران اجتماعــی به طور 
اجتنــاب ناپذیری بایــد از روش هــای ابداع 
شــده در جامعه شناســی بهــره بگیرند. آنچه 
در واقعیــت روی داد این بــود که مددکاری 
اجتماعی تالش کرد از دانش تولید شــده در 
رشته های دیگر به منظور ارائه پاسخ عملی و به 
اجرا در آوردن مداخالت موثر برای مواجهه با 
مشکالت اجتماعی بهره گیرد. به این ترتیب 
می توان ردپای دانش تولید شده در رشته هایی 
مانند جامعه شناسی، روانشناسی و مردم شناسی 
 را در مــددکاران اجتماعــی جســتجو کرد. 
اگرچــه در آمــوزش مــددکاران اجتماعــی 
می شــود،  گرفتــه  بهــره  جامعه شناســی  از 
کادمیــک  آ آمــوزش  در  جامعه شناســی 
مددکاری اجتماعــی  تجربــه  و  دانــش  از 
اســتفاده نکرده اســت. گویا جامعه شناســی 

خــود را بی نیــاز از دانش و تجربه های عملیاتــی می داند. این در حالی 
اســت که جامعه شناســی کاربردی یکی از شــاخه های جامعه شناســی 
اســت که تالش هایی برای نزدیک کردن نظریه های این رشــته به عمل 
صورت داده اســت اما دامنه عملکرد جامعه شناســی کاربردی به هیچ 
وجه قابل مقایســه با مــددکاری اجتماعی نبوده اســت. با وجود ظهور 
جامعه شناســی کاربردی به نظر می رســد همچنان جامعه شناسی بر ابعاد 
نظری تاکیــد دارد و از ورود به عرصه هــای عملیاتی اجتناب می ورزد. 
شــرایط زمانی وقتی پیچیده می شــود که جامعه شناســان در جامعه ای 
مانند ایران همچنان بر نظریه هایی که در کشــورهای توسعه یافته مطرح 
شــده اند، متمرکز می شــوند و از ارائه نظریه های جامعه شناسی بومی باز 
می مانند. در چنین وضعیتی عملیاتی کردن نظریه هایی که شرایط بومی 
 جامعه در آن ها لحاظ نشــده اســت، دشوار و گاه نشــدنی خواهد بود. 
مددکاری اجتماعی در مقایسه با جامعه شناسی برای بومی سازی مدل ها 
و مداخالت خود در ایران به طور چشــمگیری فعالتر عمل کرده است. 
به طور مشــخص در دهه اخیر تعداد زیــادی از پژوهش ها و دانش تولید 
شده در رشته مددکاری اجتماعی بر طراحی مدل های بومی و کارآزمایی 
 بالینی و اجتماعی آن ها متمرکز بوده است.)10،9،8،7،6،5،4،3،2و11(

 تبدیل نظریه به عمل در مددکاری اجتماعی به عنوان یک رکن اساســی 
مــورد توجه قرار دارد. از این رو مــددکاران اجتماعی حتی هنگام ارائه 
نظریــه و طراحــی مدل، بــه جنبه های عملیاتــی آن ها توجــه می کنند. 
اگرچه مداخــالت مددکاران اجتماعی در ســطوح خرد بیشــتر جلب 
توجــه می کنند، آن ها تغییرات در ســطوح میانه و کالن را با مشــارکت 
فعال در زمینه هایی مانند طراحی سیاســت های اجرایی دنبال کرده اند. 
در همین راســتا مددکاران اجتماعی با تعامل با سازمان های ارائه دهنده 
خدمــات اجتماعــی و راهنماهای بومی مداخالت در ســطوح فردی، 
گروهی، خانوادگی و اجتماعی را طراحی کرده اند.)12و13( بســیاری 
از این راهنماها توســط ســازمان های مذکور در دســتور کار قرار داده 
شــده اند و پــس از آمــوزش مــددکاران اجتماعی بــرای ارائه خدمت 
بــه جامعه هدف مورد بهــره برداری قرار می گیرنــد. در واقع مددکاران 
اجتماعی ســعی کرده اند نقشی پیشــرو در حوزه اجتماعی ایفا نمایند و 
بــرای این منظور تالش کرده انــد با تولید دانش کاربــردی، بومی و به 
 روز نیازهــای حرفه ای در حــوزه مددکاری اجتماعی را پاســخ دهند. 
نظریه های متقــدم در مددکاری اجتماعی عموما ریشــه در نظریه های 
جامعه شناســی یا روانشناســی داشــتند. متاســفانه نمی تــوان ادعا کرد 
جامعه شناســی و روانشناسی در ایران بومی شــده اند اما به نظر می رسد 
مــددکاری اجتماعی در ایران از قابلیت هــای الزم برای ارائه نظریه ها و 
مدل های علمی بومی و کاربردی نمودن آن ها برخوردار است و می توان 
پیش بینی کرد که مددکاری اجتماعی از جمله اولین رشــته هایی خواهد 
بود که در حــوزه اجتماعی با ارائه نظریه های بومی ابتکار عمل را برای 

ارتقای وضعیت اجتماعی در ایران به دست گیرد.
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