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Aims Because social workers often interact with affected groups, they themselves are exposed 
to work-related injuries, so it is essential to address the issues that cause them to be harmed. 
The purpose of this study was to identify the most important occupational injuries of social 
workers employed in the martyrs and sacrificers foundation and to provide useful suggestions 
for prevention, coping or intervention in injuries.
Instruments & Methods In this qualitative descriptive study, 80 employees working in the 
martyrs and sacrificers foundation in 2013, social workers of affiliated hospitals and professors 
of Allameh Tabatabai University were selected by targeted non random sampling. Data were 
collected by a respondent questionnaire and in an irregular (non-structured) interview. 
Descriptive statistics were used to analyze the data. 
Findings The causes of occupational injuries were organizational factors (60.0%), professional 
factors (30.0%) and factors related to the paitients (10.0%). Proposals were categorized into 
three general categories: scientific and specialized (37.5%), welfare and livelihood (31.25%) 
and legal (31.25%). In the field of scientific and specialized: holding specialized classes for 
updating employees information, in the field of welfare and livelihood: the requirement for 
employees to use compulsory Leave and Leisure, and in legal field: considering the severity of 
occupations and premature retirement were the most important solutions. 
Conclusion Organizational injuries are the most important occupational injuries of social 
workers employed in the martyrs and sacrificers foundation. The most prominent solution is in 
the field of scientific and specialized suggestions.    
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های رشته شغلی مددکاری آسیبشناسایی 
  اجتماعی در بنیاد شهید و امور ایثارگران

  
  ScM *سیدمستجاد حسینی

  رانیجانبازان، تهران، ا یو علوم پزشک یمهندس قاتیمرکز تحق
  

  چکيده
دیده در تعامل هستند، غالبًا با اقشار آسیب اجتماعیاز آنجا که مددکاران  اهداف:

گیرند، بنابراین توجه به مسایل های ناشی از کار قرار میخود نیز در معرض آسیب
دهد، امری ضروری است. و مشکالتی که این افراد را در معرض آسیب قرار می

شته شغلی مددکاران های رترین آسیبشناسایی مهمحاضر، هدف پژوهش 
ارایه پیشنهادهای کاربردی برای و ایثارگران  اجتماعی شاغل در بنیاد شهید و امور
  .ها بودپیشگیری، مقابله یا مداخله در آسیب

نفر از مددکاران شاغل  ۸۰روش کیفی به توصیفیدر این مطالعه  ها:و روش ابزار
های وابسته به مددکاران بیمارستان، ۱۳۹۲در بنیاد شهید و امور ایثارگران در سال 

گیری شیوه نمونهبنیاد و اساتید رشته مددکاری دانشگاه عالمه طباطبایی به
صورت بهبازپاسخ و نامه پرسش توسط هادادههدفمند انتخاب شدند.  غیرتصادفی

 ،هادر تحلیل داده .صورت تلفنی گردآوری شدبهمصاحبه نامنظم (ساختارنایافته) 
   .قرار گرفتاستفاده مورد یفی آمار توص
های شغل مددکاری به ترتیب عوامل سازمانی دالیل بروز آسیب ها:یافته

) بیان %۰/۱۰) و عوامل مرتبط با مددجویان (%۰/۳۰ای ()، عوامل حرفه۰/۶۰%(
 )، رفاهی%۵/۳۷تخصصی ( و در سه دسته کلی؛ علمی شدهپیشنهادات ارایه شد.
در زمینه بندی شدند. ) دسته%۲۵/۳۱انونی (ق -) و حقوقی%۲۵/۳۱معیشتی ( و

ت روزرسانی اطالعاهای تخصصی برای بهبرگزاری کالستخصصی  و علمی
های الزام مددکاران به استفاده از مرخصیمعیشتی  و در زمینه رفاهی مددکاران،

درنظرگرفتن سختی ی قانون -در زمینه حقوقیاستحقاقی و تفریح اجباری و 
  شده بودند.ترین راهکارهای ارایهمشاغل و بازنشستگی پیش از موعد، مهم

های رشته شغلی مددکاران آسیب ترینمهمهای سازمانی آسیبگیری: نتیجه
شده . بیشترین راهکار ارایههستندایثارگران  اجتماعی شاغل در بنیاد شهید و امور

  است.توسط مددکاران در زمینه پیشنهادات علمی و تخصصی 
  نایثارگرا بنیاد شهید و امورهای شغلی، مددکاران اجتماعی، آسیب ها:کلیدواژه

  
  ۱۲/۰۹/۱۳۹۵ تاريخ دريافت:
  ۲۰/۰۱/۱۳۹۶ تاريخ پذيرش:

  mostajad@gmail.comنويسنده مسئول: *

  
  مقدمه
ها مددکاری اجتماعی، بهبود و ارتقای بهزیستی و رفاه انسانرسالت 

قلمداد شده است و مشخصه اصلی این حرفه، توجه به رفاه فردی 
در بافت و بستر محیط اجتماعی او تعریف شده است. هدف اصلی 
حرفه مددکاری نیز کمک به تحقق عدالت اجتماعی، افزایش کیفیت 

ها در حل راد جامعه و خانوادهزندگی و ارتقای ظرفیت هر یک از اف
ای دیگر مددکاری . عده]1[مشکالت مختلف بیان شده است

های خاصی ای مبتنی بر دانش و مهارتاجتماعی را خدمت حرفه
ها است تا اند که هدف از آن کمک به افراد و گروهتعریف کرده

بتوانند استقالل شخصی، اجتماعی و رضایت خاطر فردی و 
(انجمن  IASSW. همچنین ]2[دست آورنداجتماعی را به

حرفه مددکاری ماعی) ماموریت المللی مدارس مددکاری اجتبین
انسجام افزایش توسعه و تغییر اجتماعی، را تسهیل  اجتماعی
در همین . بیان کرده استتوانمندسازی و آزادسازی افراد  ،اجتماعی
اصول عدالت اجتماعی، حقوق بشر، مسئولیت جمعی و تعریف، 

دانسته شده و  ها در مددکاری اجتماعی اساسیاحترام به تفاوت
با تکیه بر علوم اجتماعی، علوم کند تالش می مددکاری اجتماعی

افراد و ساختارها را در مقابله با مشارکت انسانی و دانش بومی، 
  . ]3[جامعه جلب نمایدرفاه و بهزیستی  یهای زندگی و ارتقاچالش

، )ohfint( ]4[های بازالمللی خانهبینبراساس بررسی موسسه 
مددکاری اجتماعی در همه اشکال متنوع خود متعهد به افزایش 

های توانمندی مددجویان خود است و الزمه این کار پذیرش نقش
متنوعی است که مددکاران باید ایفا نمایند. این امر مستلزم داشتن 

برای  دانش و اطالعات در موارد بسیار وسیعی است و تالش
های متنوع و گسترده موجب تحمیل یادگیری دانش و مهارت

های شود. این موسسه نقشبر مددکاران می میزان زیادی استرس
آوری ارزیابی که جمعشمارد از قبیل؛ مختلفی را برای مددکار بر می

ریز که برنامه، دولت را برعهده دارد و جامعه خانواده، اطالعات
آنان تا رسیدن به  توانمندسازی ومددجو  مسایل وظیفه شناسایی

 از اطمینان کند، حامی که موظف به حصولهدف را دنبال می
 به گفتنمدافع که رسالت سخنمددجویان خود است، وکیل ایمنی

و کننده هماهنگ را بر عهده دارد،مددجویان  از نمایندگی
موردی، معلم و  کارهایگروهی و  جلساتکننده تسهیل
ریزی و های برنامهو مهارت زندگی هایدهنده مهارتآموزش

کننده عملی مددجویان که مراقب و پشتیبانی اقتصادی مددجویان،
دادن حضوری در دوران آشفتگی و استرس مسئول مراقبت و گوش

است، مشاور فردی و خانوادگی که یک واسطه برای کمک به حفظ 
و مدیریت ارتباط افراد با و ارتقای سطح ارتباط درونی خانوادگی 

منظور درج یکدیگر است، نگارنده و پژوهشگر برای نوشتن گزارش به
های مرتبط با ها، مدارس و دیگر سازماندر پرونده، دادگاه

های علمی برای حضور و ارایه در مددجویان و تدوین گزارش
دهنده مددجویان و مراجعان به های مرتبط، ارجاعکنفرانس
کردن و ارایه اطالعات و یا دیگر متخصصان، فراهمها سازمان

های اجتماعی مرتبط مشاوره به مددجویان در مورد منابع و برنامه
های تنها فعالیتایفاگر نقش یک نیایشگر بدین معنی که نه با آنان،
المللی و شده علمی، بینای خود را مطابق استاندارد شناختهحرفه

ای اطمینان از حل مسایل مددجویان دهد، بلکه برمنظم انجام می
عنوان یک خواست قلبی، ارایه خدمات را با ای دلسوزانه و بهشیوهبه

 کند. حداکثر استاندارد دنبال می
ای است که شاغالن آن با انسان و توسعه مددکاری اجتماعی حرفه

و پیشرفت رفاه اجتماعی سروکار دارند و بایستی مجهز به مهارت و 
خوبی در جهت توانند بهای و علمی باشند وگرنه نمیبینش حرفه

ها فعالیت نمایند. بدیهی است شدت و فشار رفاه و بهروزی انسان
ناشی از شغل در حرفه مددکاری نسبت به بسیاری از مشاغل دیگر 
بیشتر است و اگر این فشارها با عدم رضایت از شغل نیز همراه 

به حذف فشارها وجود  شود، در صورتی که هیچ منبعی برای کمک
تنها بر نداشته باشد، عملکرد همراه با عدم رضایت مددکار، نه

خودش اثر منفی خواهد داشت، بلکه برای سازمان، مراجع و در 
نهایت جامعه نیز تبعات منفی داشته و آنها را متضرر خواهد 

  . ]5[ساخت
توجه به مسایل و مشکالتی که این افراد را در معرض آسیب قرار 

توجهی به این مسایل از مددکاران دهد، امری ضروری بوده و بیمی
روند، افرادی نیازمند شمار میکه یاریگر توانمند مددجویان به

های مراقبت خواهد ساخت و غفلت از آنان موجب تحمیل هزینه
 شهید وری سازمانی خواهد شد. بنیادبیشتر و در نتیجه کاهش بهره

دیدگان از حوادث انقالب آسیب به رسیدگی با هدف ایثارگران امور و
. تاسیس شده است ایرانعلیه  عراق سالههشت جنگ اسالمی و

 یا خود است که ماموریت اصلی این سازمان رسیدگی به کسانی
اند یا شده روانی و روحی جسمی، یهاآسیب دچار مستقیم طوربه

 پدر، انندم خود وابستگان از یکی دادنازدست واسطهبه افرادی که
در بنیاد . نیاز به رسیدگی و حمایت دارند فرزند همسر یا مادر،

 پیراپزشکی، پزشکی، یهاحوزه در گوناگونی هایتخصص
 و بخشیتوان مهندسی، -حقوقی، فنی شناسی،روان پزشکی،روان
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اولین و . شودمی گرفته کاراین افراد بهبه خدمات ارایه مددکاری در
مددجویان توسط مددکاران اجتماعی صورت  بیشترین مواجهه با

 یا داده ارایه را گیرد. مددکاران نیز یا خود مستقیمًا خدماتیمی
  . نمایندزمینه ارایه خدمات تخصصی را از مجاری مربوطه فراهم می

دلیل تنوع مراجعان و فقدان تقسیم کار تخصصی مددجویان، این به
د؛ از نگهبان که در خوردار باشنای برهای ویژهافراد باید از توانمندی

پردازد تا داشتن دانش مسیر ورودی به کنترل رفت و آمد افراد می
قابل توجه.  های ارتباطی قوی و توانمندی جسمیتخصصی، مهارت

شناختی ایثارگران، عالوه بر این با تغییر سن و شرایط جمعیت
شرایط  الزامات شغلی آنان نیز نیازمند روزآمدسازی و انطباق با

ها با تغییرات توان به انطباق آموزشجدید است. از آن جمله می
ها و شرایط جسمانی، شرایط ذهنی، میزان مسئولیت مداوم، ویژگی

های در مقابل دیگران و مخاطرات کار اشاره کرد. افزون بر خشونت
که متوجه کارکنان این سازمان است، کار و ارتباط مداوم با  جسمی

 های دیگری است؛ مداومتدیده، خود زمینه بروز آسیبافراد آسیب
 فرسایش موجب زمان مروربه ناخوشایند پدیده یک با مجاورت در

 از را خود کارآیی تنها مددکاراننه آنان شده و در چنین شرایطی،
 و شده تبدیل مراقبت نیازمند موجودی به خود بلکه دهند،می دست
 در. شوند اطرافیان برای هاییبحران یا مسایل بروز منشا بسا چه
 خانواده خود، بر را جبرانی غیرقابل اجتماعی هایهزینه صورت این
  . نمایندمی تحمیل جامعه و

پذیری هستند افراد آسیب اجتماعی غالباً  یمددکاره کنندگان مراجع
های نامطلوب جسمی، روانی، که شرایط خاص یا موقعیت

ای و غیره، اقتصادی/اجتماعی، شغلی، خانوادگی، محلی و منطقه
 نیازمندشکلی و به دادهپذیری قرار نها را در موضع ضعف و آسیبآ

قادر به حمایت  این افراد بنا به دالیل متعدد. حمایت ساخته است
های خطرناکی که از موقعیتقادر نیستند نبوده و اطرافیان  خود یا

ازکارافتادگی، فقر،  ،جسمی ذهنی ناتوانی .فرار کنند ،انددچار شده
بت از مراق، بیماری و ناتوانی در های زندگیهزینهناتوانی در تامین 

های طالق، افراد در معرض خشونت، افراد بدسرپرست یا سوژه خود،
اری زمره مددجویان واحدهای مددکادان و غیره در سرپرست، معتبی

. موارد ذکرشده لزوم حضور موثر مددکاران را شوندمحسوب می
دهد و مددکار برای مواجهه موثر با این شرایط باید واجد نشان می

  شرایط روحی قابل قبولی باشد. 
های انسانی هر سازمانی برای کاهش فشارهای وارده بر سرمایه

منظور استانداردسازی شرایط کار، ارتقای هایی بههخود، برنام
توانمندی و تخلیه فشارهای وارده بر آنان برای جلوگیری از 

های نماید. توجه به ویژگیهای احتمالی اتخاذ میآسیب
 کاهش جایی شغلی،شخصیتی، جنسی، تناسب دستمزد، جابه

 اتخدم ارایه افزایش نسبت مددکاران به مراجعان و کار، ساعت
 این جمله فرد و غیره از هر موقعیت با متناسب رفاهی

این  رغبت معد موجب توجهی،انگاری و بیساده. راهکارهاست
در این  دارد. را در پی شغل این از مهاجرت نتیجه در کارکنان شده و
صورت اکتشافی انجام شده است، از روش کیفی و بهبررسی که به

طریق مصاحبه با مددکاران شاغل در بنیاد شهید و امور ایثارگران، 
های شغلی متوجه آنان، مورد شناسایی قرار گرفته و آسیب

روانی  -های روحیها و هزینهراهکارهای عملی برای کاهش آسیب
طور مداوم ویژه مددکاران که بهسازمان و بهو اجتماعی کارکنان این 

های جسمی، روحی و روانی هستند، ارایه شده در معرض آسیب
عنوان یکی از این پژوهش به مددکاری بهاست. نظر به اینکه 

پردازد، ضروری است در ابتدا درباره چیستی کار های شغلی میرشته
  و ابعاد مختلف آن مطالبی را ارایه نمود. 

ای است مبتنی بر دانش، شناخت، مهارت، مددكاری اجتماعی حرفه
. كمك به افراد برایهای مختلف استعداد و هنر با استفاده از تكنیك

 مختلف یهاموقعیت و شرایط حسب بر اجتماعی مددکاران
 یا مدافعه گری،مداخله قبیل؛ از را متفاوتی هایمددجویان، نقش

 امکانات وکننده فراهم واسط، رابط، تسهیل، فرد، حقوق از دفاع
 پیشرفته جوامع در امروزه اجتماعی مددکاری .کنندمی ایفا مشاوره

 عنوانبه نیز و موردی" روش "مدیریتبه معموالً  صنعتی، و
 و جامع هایکمک و ارایه رسیدگی به مفهوم مراقبت"، "مدیریت
 انجام مددجو حل مشکل یا رفع تا نیازها با برخورد برای جانبههمه
 با ر"مددکاری کا فرد"، با "کار یا فردی" "مددکاری هایروش. گیردمی

 "مددکاری به جوامع" با "کار یا ای"جامعه "مددکاری و گروه"
  . است شده تبدیل نگر"کل

نخست،  ؛های مددکار اجتماعی دو نتیجه اساسی استتحلیل نقش
خدمات مددکاران اجتماعی شبیه به خدمات اجتماعی عمومی 

ه کمک یو موظف به ارا استمانند معلمان مدارس یا وکال در دادگاه 
بنابراین باید در  .های قابل شناسایی هستندمستقیم در زمینه

د. نیدهد، فعالیت نماای که منابع اقتصادی اجازه میمحدوده
مرزهای قابل  محدودیتی نداشته و مددکاری اجتماعی هیچ گونه

شکل بینی ندارد. با این رویکرد، مددکاران بهتعریف و قابل پیش
 .ستندهای مداخله هطور عمده متکی به استراتژیساختاری و به

بنابراین موسسات مددکاری اجتماعی به منابع کمتری از نیروی کار 
قبول کنند که و خدمات اداری نیاز دارند. مددکاران اجتماعی باید 

کار اساسی آنها حمایتی است. بنابراین آموزش و پرورش مددکاران 
اجتماعی باید تمرکز خود را بر مداخالت مبتنی بر مددجو متمرکز 

شناسی کاربردی و علوم سیاسی را تقویت کند کند و آموزش جامعه
های بسیج منابع داخلی و بین سازمانی را تا بهتر بتواند روش

  .]6[دتجهیز نمای
ای برای مددکاران اجتماعی، مشخص حرفه یهااز نقش ییک

 ،)GCM( مدیریت کیس سالمندی است. مدیریت کیس سالمندی
ها کار کرده و نیازهای پزشکی و صورت محرمانه با خانوادهبه

کننده و کند. همچنین تدویناجتماعی افراد را ارزیابی می
درمانی برای سالمندان است. در یک  کننده یک برنامههماهنگ
مربوط به مدیریت کیس سالمندی که توسط انجمن  مطالعه

د که بیشتر از شبازنشستگان آمریکا انجام شده است، مشخص 
طور دهندگان، یک مددکار اجتماعی داشتند. بهسوم پاسخیک

را بر  مددجو در ماه ۱۷متوسط، مدیران کیس سالمندی، مسئولیت 
عهده داشتند و خدماتی را برای مراجعان در طول یک سال یا کمتر 

  .]7[کردنده مییارا
در خصوص پیشینه تحقیق از میان تحقیقاتی که صورت گرفته 

  :پردازیمبرخی از موارد می صورت نمونه صرفًا بهبه
های شغلی رسی مشکالت و آسیبدر پژوهشی با هدف بر دیباج

شناسی آسیب برایکارمندان شهرداری اصفهان و ارایه الگویی 
گانه شهرداری در سال کارمندان مناطق یازدهنفر از  ۱۶۶آنان،  شغلی

شغلی مورد ارزیابی قرار شناسی آسیب نامهبا پرسشرا  ۸۵-۱۳۸۴
 عاطفی و در یهاآسیب در طبقهداد و مشخص شد که کارمندان 

ها و مشکالت آسیب در حیطه، بودن محیطروحمورد خشک و بی
رجوع و در موارد ارتباط با ارباب یهاآسیب در طبقه ،فردیبین
کردن، تفاوت سطح فرهنگی و تحصیلی و بودن، توهینعجول

و  هاآسیب در حیطه ورجوع با قوانین اداری ناآشنایی ارباب
 یهاسازمان و در مورد یهادر طبقه سیاست ،مشکالت فرافردی

شیوه انتقاد از کارمندان به و عدم استقبال از پیشنهادات کارمندان
موارد مرتبط  ارمندان در تمامیهمچنین کهستند.  آسیب غلط دچار



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ینیحس دمستجادیس  ۴۴

   ۱۳۹۸ مستانز، ۱، شماره ۱دوره                                           نامه مطالعات فرهنگ ایثارصلف

ند و در طبقه هست آسیب حقوق، مزایا و امنیت شغلی دچار ،با طبقه
وله مح یهانبودن افراد برای پستشغلی در مورد مناسب هاینقش

و در طبقه تاثیر کار بر بیماری افراد در مورد تشدید یک یا چند 
 .]8[جدی نشان دادند آسیب بیماری جسمی

ن، کاشا های شغلی در شهرگیرشناسی آسیببررسی همهدر  صابری
برای در اثر آسیب شغلی  سالهدر فاصله زمانی یكدر کارگرانی که 

 بودند مراجعه نمودههای شهر كاشان درمان به یكی از بیمارستان
و پس از آن ) %۶/۵۳( های چشمیآسیب رابیشترین نوع آسیب 
. گزارش کرد )%۶/۲۶(از مچ تا انگشتان  آسیب مربوط به دست

 ،دیدگان ناشی از كاربیشترین فراوانی عامل حادثه در آسیب
آالت و پس از آن كار با ماشین )%۳/۳۹(تصادف و برخورد با اشیا 

 )%۲/۵۰(ها در بخش خدمات رین فراوانی آسیببیشت و )۳/۱۴%(
و بخش كشاورزی  )%۳/۴۸(و بعد از آن بخش صنعت و معدن 

مچنین بین عضو ه ،بود. بین محل آسیب و محل كار )۵/۱%(
 .]9[وجود داشتداری ارتباط معنی دیده و نوع آسیبآسیب
و همکاران در پژوهش خود که با هدف واکاوی نقش و  حیدری

ثیرگذاری متغیرهای مختلف مدیریت ریسک بر شاخص روزهای ات
انجام رسیده است، عنوان نگاری بهرفته در صنعت لرزهکاری ازدست

میلیون حادثه شغلی و تعداد زیادی ۲۵۰ساالنه حدود  که کردند
دهد که می ناشی از آنها در جهان رخ مییهای موقت یا داناتوانی

هستند. در این مطالعه که قسمت عمده آنها قابل پیشگیری 
تحلیلی روی حوادث شغلی طی دوره  -صورت توصیفیبه

میانگین شاخص  ،حادثه انجام شده است ۴۸۷ساله از هشت
روز بوده است. براساس  ۵۷/۴۹رفته روزهای کاری ازدست

دلیل فقدان سیستمی ت بههای این پژوهش پیشنهاد شده اسیافته
ی، با استفاده از کاربرد انواع های شغلبرای ثبت حوادث و آسیب

ل ایمنی و بهداشت یها برای تجزیه و تحلیل مساابزارها و روش
شغلی و همچنین طراحی و تدوین یک ساختار قوی برای 

های مرتبط با حوادث شغلی و دیگر آوری و ثبت همه دادهجمع
 یهای شغلی اقدام شود تا بتوان به ارتقاپیامدهای مرتبط با محیط

  .]10[های کاری دست یافتو بهداشت در همه محیطایمنی 
بین وادث ناشی از كار در های شغلی و حارتباط بین استرس سوری

 ۱۰۰ در این بررسی، كاركنان شركت خودروسازی سایپا را بررسی نمود.
عنوان فرد دارای سابقه حادثه شغلی طی یك سال قبل از مطالعه به

عنوان نفر فرد فاقد حادثه شغلی در همان زمان به ۵۰۸گروه مورد و 
عنوان نمونه آماری بهگروه شاهد از میان كاركنان شركت سایپا 

نامه نمایه انتخاب شدند. برای سنجش استرس شغلی از پرسش
های مربوطه با استفاده از استفاده شد. داده كیكبلاسترس شغلی 

ساعته در ۲۴كتواستروئید ادرار - ۱۷آزمایش كراتینین، كورتیزول و 
. میزان استرس شغلی در مورد ارزیابی قرار گرفتافراد مورد مطالعه 

ترین عوامل بود. مهم %۲۱و در گروه شاهد  %۳۵گروه مورد 
 و و ارزیابی کارکنانفشار زمان، نحوه پرداخت  زای شغلی؛استرس

تر و افراد جوان و آالت بودسایر همكاران یا ماشین تعامل كاركنان با
 .]11[تر بیشتر در معرض استرس شغلی بودندتجربهكاركنان كم

عوامل موثر بر بروز حوادث بیمارستانی را با و همکاران  پورنیك
 گانههای سهکارکنان بخشاز نفر  ۸۱۴آوری اطالعات از جمع

یک  درمانی، تشخیصی و پاراکلینیک، پشتیبانی و عمومی
های تشخیصی و ن بخش. شاغالندبیمارستان بررسی نمود
مورد حادثه در رتبه اول، کارکنان  ۲۴/۴پاراکلینیک با میانگین 

مورد حادثه در رتبه دوم و  ۲۳/۹میانگین با های درمانی بخش
مورد  ۱۶/۲ و پشتیبانی با میانگین های عمومیکارکنان بخش

داده، حادثه حادثه در رتبه سوم قرار داشتند. از میان حوادث رخ

فراوانی وقوع و  ینتماس پوست با خون و سایر مایعات بدن بیشتر
سوزی همراه با سوختگی دارای کمترین فراوانی وقوع حادثه آتش

بود. بین وقوع حوادث بیمارستانی با متغیرهای خدمت و جنس 
 . ]12[دار مشاهده شدیارتباط آماری معن

ها از دهد، این پژوهششده نشان میهمان گونه که تحقیقات انجام
اند، در رویدادی بوده و به حوادث شغلی بالفعل پرداختهنوع پس

ای را بررسی کرده که های بالقوهحالی که پژوهش حاضر آسیب
ین ااینکه عالوه جاری بوده و ممکن است فاقد نمود عینی باشد. به

اند و مطالعه ها غالبًا در حیطه فردی به بررسی پرداختهپژوهش
های فردی به ابعاد دیگری که مد حاضر در صدد است عالوه بر جنبه

شناسایی حاضر، هدف پژوهش نظر مددکاران است نیز بپردازد. لذا 
های رشته شغلی مددکاران اجتماعی شاغل در ترین آسیبمهم

ارایه پیشنهادهای کاربردی برای و ایثارگران  بنیاد شهید و امور
  .ها بودپیشگیری، مقابله یا مداخله در آسیب

  
  ها ابزار و روش

روش کیفی در بین به که یک مطالعه توصیفی استمطالعه حاضر 
نفر از مددکاران باسابقه بنیاد شهید و امور ایثارگران در  ۸۰

کار مددکاری بودند ت یا تجربه های مختلف که دارای تحصیالاستان
بر  ۱۳۹۲و نیز مسئولیت اداره واحد مددکاری استان خود را در سال 

های وابسته به بنیاد و عهده داشتند، همچنین مددکاران بیمارستان
اساتید رشته مددکاری دانشگاه عالمه طباطبایی انجام شد. این 

 گیری غیرتصادفی هدفمند انتخاب شده و واردشیوه نمونهافراد به
  مطالعه شدند. 

صورت تلفنی گردآوری نامه بهبا استفاده از پرسش پژوهشهای داده
صورت ها بهآوری دادهصورت بازپاسخ بود و جمعنامه بهپرسش. شد

انجام رسید. مصاحبه نامنظم (ساختارنایافته) و با هدایت محقق به
مصاحبه با مددکاران شاغل در بنیاد براساس فهرست مشخصاتی که 

ر اختیار واحد توسعه منابع انسانی بنیاد قرار داشت، انجام گرفت. د
تر، با برخی از مددکاران عالوه بر این، برای دریافت اطالعات دقیق

داری جانبازان دارای ها و مرکز نگهباتجربه در بیمارستان
 ۴عمل آمد. تعداد های اعصاب و روان نیز مصاحبه تلفنی بهبیماری

د تمایل به مصاحبه نداشتند یا نظرات آنان از گردونه نفر از این افرا
پژوهش خارج شد. برای اطمینان بیشتر با دو تن از اساتید رشته 

عمل مددکاری در دانشگاه عالمه طباطبایی نیز مصاحبه تلفنی به
   آمد.
 یلذ ،شد واقع پرسش مورد هامصاحبه این رد که اصلی هایمولفه
 و هاآسیب بروز دالیل و چرایی ها،سیبآ چیستی کلی مفهوم سه

   :گیرندمی قرار هاآسیب آن با مقابله چگونگی
 رد ددکارانم هک هاییآسیب از شوندگانمصاحبه درک و شناسایی -۱

 غلیش هایآسیب یستیچ به اسخپ برای د،هستن نآ معرض
  .بنیاد در مددکاران

  :کلی زمینه سه رد شغلی هایآسیب چرایی -۲
 و هابرنامه مدیریت، بیلق از ازمانس با مرتبط دالیل )الف -
 ازمانی،س واملع عنوانبه ددکاریم خدمات ارایه یندهایآفر

 باعث توانندیم چگونه ها،مایتح فقدان و هامایتح امکانات،
 مددکاران شغلی هایآسیب اهشک و یشگیریپ یا دیدگیآسیب
  شوند؟

 مانند دکاریمد تخصص و حرفه عوامل با مرتبط دالیل )ب -
 دریافت شغلی، رشته این در مددکاری نامتخصص کارگیریهب

 صورتبه آموزشی هایکارگاه برگزاری روزآمد، و الزم هایآموزش
 و فقدان یا مددجویان لیمسا با مرتبط هایزمینه در تخصصی
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 هایآسیب ظهور و بروز در تواندمی که موارد این از یک هر کمبود
  .شود واقع موثر مددکاران شغلی

 انندم ددجویانم اب رتبطم سیبآ روزب هایزمینه و دالیل )ج -
 و نتظاراتا آنها، کالتمش نوعت ددجویان،م یادز تنوع و تعداد

   .شود ددکارانم به آسیب روزب باعث تواندمی گونهچ آنها، نیازهای
 یشنهادهایپ و راهکارها ریافتد و هاسیبآ با قابلهم چگونگی -۳

 شغلی هایآسیب روزب از یشگیریپ و یشغل رایطش بهبود برای آنان
  .مددکاران

   فی استفاده شد.ها از آمار توصیدر تجزیه و تحلیل داده
  

  هایافته
سازی محتوای گرفته و پیادههای صورتبعد از انجام مصاحبه

  بندی شدند:وه کلی تقسیمها، مطالب در دو گرمصاحبه
  

  شغلی مددکاری در بنیاد شهید و امور ایثارگران هایدالیل بروز آسیب )١ جدول
  عوامل سازمانی

  های دیگر به مددکاریاحدوای و مراجعان ارجاع موارد غیرحرفه -۱
  عدم توجه مناسب به جایگاه مددکاری از نگاه مسئوالن -۲
تعداد مددکار عدم تناسب میان  کمبود نیروی متخصص در واحد مددکاری، -۳

  و مددجو در نتیجه، افزایش فشار ناشی از حجم کار
عدم اختیارات کافی و محدودیت امکانات و اعتبارات مالی برای رسیدگی به  -۴

  های مددجویاندرخواست
های جدید در مددکاری و ها و ارسال مداوم دستورالعملتنوع دستورالعمل -۵

  هانامههای کاری و الزام مددکاران برای انطباق با این بخشتغییر در رویه
  خش مددکاریهای دیگر به بکارگماری و ارجاع کارکنان ناکارآمد بخشبه -۶
  عاتیای فاقد پشتوانه مطالهای سلیقهها و برنامهاعالم سیاست -۷
ها و نیازهای مددجویان (رسیدگی ناقص به ماندن برخی از خواستالینحل -۸

عنوان مثال تامین بخشی از ها و در نتیجه برجاماندن تقاضاها، بهدرخواست
  جای تامین مسکن)هزینه خرید یا ساخت مسکن به

  ایعوامل حرفه
  شارهای اجتماعی و روانی ناشی از ماهیت حرفه مددکاریف -۱
وانی و ر -لحاظ روحیار مددکاری در خارج از وقت اداری بهکتاثیر منفی  -۲

  خانوادگی
علت شیوع مشکالت، تنوع وحی و جسمی در کارکنان بهبروز آسیب ر -۳

  مددجویان و مداومت حضور در فضای توام با ناراحتی
  از ایثارگران دیدارهای فشردهانجام  -۴
  و نامشهودبودن نتایج بودن خدمات مددکاریکیفی -۵
  شدن نتایج اقدامات مددکارییطوالن -۶
دنبال آن بروز مشکالت جسمی و به وب میان شهر و روستا وتردد متنا -۷

  های مداومخستگی
  عوامل مرتبط با مددجویان

ایجاد فرسایش روحی برای مددکاران بودن مشکالت مددجویان و چندوجهی -۱
های اجتماعی، های روانی، پرخاشگری، آسیب(مشکالت جسمی، آسیب

  کاری)بی
عنوان نقطه تماس برای حل تمام امعه ایثارگری از مددکاران بهتوقع زیاد ج -۲

  مشکالت آنها

  
های شغل مددکاری در بنیاد شهید و امور سیبآدالیل بروز  - ۱

مرتبط با  دالیل) الف؛ ها در سه گروه کلیمولفه اینایثارگران: 
 ،ریزی با عنوان عوامل سازمانیسازمان، مدیریت، فرآیندها و برنامه

یل دال) جو  و تخصص مددکاری دالیل مرتبط با عوامل حرفه) ب
% ۰/۶۰دارای های سازمانی آسیب قرار گرفتند.مرتبط با مددجویان 

فراوانی  %۰/۳۰ دارایمددکاری  های مرتبط با حرفهآسیب، فراوانی
بودند  انیفراو% ۰/۱۰دارای های مرتبط با مددجویان آسیبو 

  ).۱(جدول 
های شغلی پیشنهادها و راهکارهای پیشگیری و رفع آسیب - ۲

این پیشنهادها نیز در سه مددکاران بنیاد شهید و امور ایثارگران: 

تخصصی و پیشنهادهای  و ، علمیمعیشتی و رفاهی ؛دسته کلی
در این میان سهم پیشنهادهای . بندی شدندحقوقی و قانونی دسته

. افزون بر دو مورد دیگر بود %)۵/۳۷با فراوانی (علمی و تخصصی 
و %) ۲۵/۳۱با فراوانی (موارد مرتبط با امور رفاهی و معیشتی 

توجه به یک اندازه مورد %) ۲۵/۳۱با فراوانی (قوانین و مقررات 
  .مددکاران بودند

ترین و اثرگذارترین تخصصی، مهم و در زمینه پیشنهادهای علمی
روزرسانی اطالعات های تخصصی برای بهبرگزاری کالسراهکار، 
ایجاد شرایط الزم برای ادامه و پس از آن به ترتیب  مددکاران

آموزش مدیران و کارکنان برای درک جایگاه و  تحصیل مددکاران
عنوان یک تخصص و حرفه دارای مراتب علمی و همددکاری ب
  بود. تخصصی

الزام مددکاران به معیشتی، راهکار  و در زمینه پیشنهادهای رفاهی
های استحقاقی و تفریح اجباری مددکاران و استفاده از مرخصی

میزان کاری بهخانواده آنها در رتبه اول و راهکار تخصیص اضافه
دوم قرار داشت و راهکارهای ایجاد مناسب و تشویق خاص در رتبه 

امکانات ورزشی و اجبار به استفاده آن در ساعات اداری و 
نمودن فضای فیزیکی مطلوب برای کارکنان و تدارک امکانات فراهم

  الزم برای انجام وظیفه در مرتبه بعدی قرار داشتند.
  

شده توسط ارایه هایو راهکار اتپیشنهادفراوانی نسبی  )۲جدول 
  انونیق -حقوقیو  رفاهی و معیشتی ،علمی و تخصصی هایمددکاران در زمینه

  درصد  شدهارایه هایو راهکار اتپیشنهاد
  زمینه علمی و تخصصی

   ۰/۴۰  کارانروزرسانی اطالعات مدد هبهای تخصصی برای برگزاری کالس
  ۶/۲۸  ایجاد شرایط الزم برای ادامه تحصیل مددکاران

المللی برای های مددکاری داخلی و بینعضویت مددکاران در انجمن
   ۹/۲  روزآمدنمودن دانش آنان

عنوان یک آموزش مدیران و کارکنان برای درک جایگاه مددکاری به
  تخصص و حرفه علمی 

۶/۸   

   ۳/۴  مجوز الزم برای جذب نیروی متخصص
   ۳/۴  اددر بنیفرد از مقام مددکار تجلیل و تکریم خاص و منحصربه

های شغلی در بنیاد یابی آسیبانجام پژوهش و تحقیق در خصوص ریشه
   ۳/۴  برای تمام مشاغل

   ۳/۴  استفاده از مددکار متخصص زن و مرد در مشاغل مدیریتی بنیاد
   ۹/۲  ایجاد تمهیدات و فضای مناسب برای ارتقای جایگاه حرفه مددکاری 

  زمینه رفاهی و معیشتی
  ۵/۳۹  های استحقاقی و تفریح اجباریمددکاران به استفاده از مرخصیالزام 

   ۱/۲۱  میزان مناسب و تشویق خاصکاری بهتخصیص اضافه
   ۸/۱۱  ایجاد امکانات ورزشی و اجبار به استفاده آن در ساعات اداری

نمودن فضای فیزیکی مطلوب و تدارک امکانات الزم برای انجام فراهم
  وظیفه

۸/۱۱   

   ۹/۷  انجام معاینات اجباری روحی و جسمی کارکنان
های نوین برای پیشگیری از فرسودگی شغلی ریزی و ایجاد سیاستبرنامه
   ۹/۳  صورت ساالنهبه

   ۹/۳  خانواده وهای تفریحی برای مددکاران تخصیص هزینه
  قانونی - در زمینه حقوقی

  ۹/۳۴  درنظرگرفتن سختی مشاغل و بازنشستگی پیش از موعد
کردن ساعت کاری برای مشاغل صورت روزکاری یا کماجرای دورکاری به

   ۶/۲۰  حساس

   ۰/۱۹  ایگاه مددکاران بعد از یک مدت زمانی مشخصججایی مشاغل و جابه
ها و عدم ارجاع کارهای نمودن فعالیتاصالح فرآیندها برای شفاف

   ۹/۱۵  غیرتخصصی به مددکاری

   ۸/۴  دنحو احسن در بنیاتخصصی هر بخش بهتالش برای انجام وظیفه 
   ۸/۴  دادن شرح وظایف تخصصی به مددکاران

  
در زمینه پیشنهادهای حقوقی و قانونی نیز به ترتیب راهکارهای 
درنظرگرفتن سختی مشاغل و بازنشستگی پیش از موعد، اجرای 
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   ۱۳۹۸ مستانز، ۱، شماره ۱دوره                                           نامه مطالعات فرهنگ ایثارصلف

کردن ساعت کاری برای مشاغل صورت روزکاری یا کمدورکاری به
جایی مشاغل و جایگاه مددکاران بعد از یک مدت حساس و جابه

شده توسط مددکاران ترین راهکارهای ارایهزمانی مشخص از مهم
  ).۲بودند (جدول 

  
  بحث

نکته مهم و قابل توجه اینکه هر چند تعداد عوامل سازمانی در 
ای و مددجویان از فراوانی بیشتری برخوردار مقایسه با عوامل حرفه

های بود، لیکن اهمیت عوامل مرتبط با مددجویان خود دارای الیه
زیادی است و چنانچه این عامل مورد توجه و رسیدگی الزم قرار 

اجعات مددکاری نیز کاسته شده و گیرد، چه بسا تراکم مر
 های این رشته نیز کاهش یابد. دشواری

رو مددجویان در بنیاد غالبًا با چندین مساله و مشکل همزمان روبه
اهمیت، ماندن یک درخواست ولو کمهستند و حتی در صورت باقی

نارضایتی آنان همچنان برجای مانده و فشار مضاعفی بر مجموعه 
نماید. فشار و بر مددکاران از سوی دیگر وارد می سازمان از یک سو

ها بر مددکاران هم از جانب مدیران که خود از ناحیه نارضایتی
جامعه تحت فشارند و هم از ناحیه مددجویان، شرایط دشواری را بر 

  نماید. آنان تحمیل می
مطلب دیگری که در این خصوص شایان ذکر است و نباید از آن 

ت که مددکار بیشترین سطح تماس را با جامعه غافل بود این اس
نشده ایثارگران که بعضًا در چندین دارد. انباشت تقاضاهای مرتفع

صورت ناقص رسیدگی شده است، همگی به سمت مددکار نوبت به
ها و نامههجوم آورده و الزمه آن اشراف بر قوانین و مقررات، بخش

روحی و روانی زیادی فرآیندهای کاری است که این امر سبب فشار 
  شود. بر مددکار می

مزید بر همه این موارد، مشاهده تاثر و تالم همنوعان چنانچه 
صورت مکرر اتفاق بیفتد، شرایط را برای افسردگی مددکاران و به

ویژه در مراکز نماید. در شرایط حاضر بهتالمات روحی آنان فراهم می
یی و جانبازان دارای های شیمیادیدگان سالحداری از آسیبنگه

دیده در شرایط های اعصاب و روان که هم خود فرد آسیببیماری
های آنان و هم افراد در تماس با نامطلوبی قرار گرفته، هم خانواده

شود. موضوعی که بر این آنان، مددکار با شرایط ناگواری مواجه می
هه افزاید، عدم تدوین استانداردهای الزم برای مواجدشواری می

ویژه های متولی و بهمددکاران با این افراد و کاستی عملکرد سازمان
های علمی وابسته به مددکاران است که تاکنون تعریف حد انجمن

قابل تحمل از میزان ارتباط یک مددکار با مددجویان را ارایه 
  اند. ننموده

مشاهدات مستقیم و گفتگو با مددکاران و سایر افراد در معرض 
دیدگان جنگ موید این نکته بود که مداومت در ا آسیبتماس ب

 –مجاورت با مددجویان دارای شرایط حاد، در مواردی سالمت روحی
روانی مددکار را تحت تاثیر قرار داده و حتی زندگی اجتماعی او را 

دلیل عدم توانایی بیماران دچار اختالل نموده است و در مواردی به
هیجانات خود، صدمات جسمانی و  دارای مشکل روانی در کنترل

تهدیدات جانی را برای کارکنان و مددکاران ایجاد کرده است. این در 
ها سختی و حالی است که این رشته شغلی بعد از تحمل سال

آور عنوان مشاغل سخت و زیان) به۱۳۹۱دشواری، اخیرًا (در سال 
موضوع یای ناکافی این توانند از مزاشناخته شده و مددکاران می

  مند شوند.بهره
گرفته، به ارایه راهکارها و های صورتبخش دیگری از مصاحبه

های شغلی حرفه مددکاری پیشنهادهای مرتبط با کاهش آسیب
  مربوط بود. 

شده از جانب مددکاران، برخالف تصور راهکارها و پیشنهادهای ارایه
باشد، های عمومی، بیشتر از آنکه جنبه مادی داشته داوریو پیش

دارای ابعاد فنی، علمی و تخصصی بود. مددکارانی که در این 
ترین و پژوهش مورد مصاحبه قرار گرفتند راهکار مطلوب و مهم

های شغلی خود را افزایش اثرگذارترین راهکار برای کاهش آسیب
دانستند تا بتوانند با غلبه بهتر بر دانش و مهارت خود حین کار می

تری را برای خود نیز فراهم یط کاری مناسبمسایل مددجویان، شرا
سازند. در این صورت خواهند توانست نتایج بهتری از عملکرد خود 
را مشاهده نمایند و رضایت درونی ناشی از کسب موفقیت و کاهش 
مراجعات به آنان، انگیزه و توان آنان را افزایش خواهد داد. 

به مددجویان  همچنین عالوه بر اینکه فرصت کافی برای رسیدگی
های شغلی دهد، خطرات و آسیببیشتری را در اختیار آنان قرار می

  آنان را نیز کاهش خواهد داد. 
راهکار دوم مورد اشاره و اتفاق مددکاران نیز در زمینه ارتقای دانش 
و مهارت مددکاران بود، با این تفاوت که ادامه تحصیل از مجاری 

این راهکار آموزش رسمی و بودند. در  رسمی را خواستار شده
دانشگاهی برای تکمیل دانش خود را پیشنهاد کردند. راهکار سوم 
که تعداد زیادی از مددکاران به آن اشاره نمودند نیز دارای ویژگی 

رود، با این تفاوت که در این شمار میعلمی و در زمینه دانش به
ضعف نقطه زمینه مدیران و سایر کارکنان بنیاد مخاطب قرار گرفته و

اساسی را در نگرش کارکنان و مدیران بنیاد نسبت به مددکاری 
دانستند. مددکاران بر این باورند که درک صحیحی از جایگاه می

مددکاری در بنیاد وجود ندارد و این امر باعث بروز مشکالت و 
شود. این موضوع های مختلف برای مددکاران میساز آسیبزمینه

شود شود و تعبیری که از مددکاری میدیده میدر کالن جامعه نیز 
بیشتر از آنکه یک رشته علمی و تخصصی را معرفی نماید، بیانگر 
فعالیتی خداپسندانه و خیرخواهانه است و افرادی بدون داشتن 
تحصیالت دانشگاهی و تجربه مکفی و صرفًا با داشتن انگیزه 

بنابراین با عنوان مددکار معرفی شوند. توانند بهیاریگری می
تشخیص دقیق این مساله از طرف مددکاران بنیاد، ضرورت 

تنها برای مدیران بنیاد، بلکه برای جامعه نیز بخشی نهآگاهی
ضروری است تا ضمن اینکه درک درستی از رشته مددکاری در ذهن 

گیرد، از پتانسیل مددکاری در جهت کاستن از مسایل آنان شکل می
  صورت گیرد.  اجتماعی استفاده مطلوب

های آموزشی و ارتقای سطح علمی و تخصصی برگزاری دوره
ای بود که در پیشگیری از ترین گزینهمددکاران در حین خدمت مهم

آسیب عنوان شده بود و این مولفه فاصله زیادی با بقیه داشت و 
تر اینکه بعد از آن نیز ادامه تحصیل در خارج از محیط سازمان مهم
ت آنان بود. نکته قابل توجه دیگر صورت رسمی مورد درخواسو به

های سازمان از جایگاه اینکه عدم درک مدیران و سایر بخش
زا تلقی شده بود و های آسیبعنوان یکی از مولفهمددکاری به

شناسایی این رشته توسط اعضایی که خارج از دایره مددکاری 
صورت غیرمستقیم های شغلی خود بههستند را در کاهش آسیب

دانستند. در این زمینه عالوه بر آموزش سایر مدیران و موثر می
کارگیری مددکاران در سطوح مدیریتی نیز از نظر این کارکنان، به
عنوان راهگشای مسایل عنوان شده بود. نکته دیگر اینکه افراد به

های این گروه از کارکنان قایل به وجود آسیب برای دیگر رشته
تحقیق در این زمینه را برای کاهش شغلی بودند و لزوم مطالعه و 

اند. این نکته آسیب رشته شغلی مددکاری مورد توجه قرار داده
عنوان موجودی زنده دارای تاثیر بیانگر این مهم است که سازمان به

ای شدهو تاثر متقابل از دیگر اجزا است و نگاه دقیق و کارشناسی
که در بروز آسیب  ای از عواملاست که مددکار باید بتواند زنجیره



 ۴۷  گرانثاریو امور ا دیشه دایدر بن یجتماعا یمددکار یرشته شغل یهابیآس ییشناساــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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صورت موثرند را شناسایی کرده و راهکار مرتبط را بیابد، نه اینکه به
های حوزه مددکاری بیندیشد که ها و آسیبمحدود تنها به دغدغه

این نکته بیانگر نگرش جامع مددکاری است که در این مورد نیز 
  دهد.خود را نشان می

عیشتی ه امور رفاهی و مشده در زمینپیشنهادها و راهکارهای ارایه
های عمده در پیشگیری و کاهش آسیب عنوان یکی از مولفهنیز به

هایی که در موارد قبلی وجود شغلی مددکاری عنوان شده بود. نکته
کارگیری مددکاران و رعایت تناسب میان داشت مبنی بر جذب و به

دهنده این نکته است که تعدد تعداد مددجو و مددکار، نشان
ها و لزوم رسیدگی به آنان موجب حضور بیش از ظرفیت استدرخو

ای که مانع از استفاده از گونهمددکاران در محیط کاری بوده، به
رود که در شمار میمرخصی و اختصاص زمانی برای احیای خود به

کردن آن تاکید دارند. نکته پنهانی که در این این پیشنهاد به اجباری
ص به رشته شغلی مددکاری نیست و زمینه وجود دارد و مخت

شود، عدم های شغلی نیز دیده میصورت فراگیر در سایر گروهبه
تامین و کفایت حقوق و دستمزدی است که کارکنان دریافت 

های دارند و این امر سبب شده است که افراد به سمت شغلمی
دوم و سوم روی بیاورند یا اینکه در همان محیط کار خود زمان 

کاری صرف ی را برای دریافت افزایش دستمزد ناشی از اضافهبیشتر
دلیل نمایند و نباید غافل از این موضوع بود که مدیران به

های مختلف امکان جذب نیروهای متخصص را نداشته محدودیت
برداری را بنمایند تا بتوانند و ناچارند از نیروهای موجود حداکثر بهره

عه هدف خود را برطرف نمایند و های جامهم نیازها و درخواست
های هم کارنامه موفقی از خود بر جای بگذارند. بنابراین تمام رشته

طور اخص در این طور اعم و رشته شغلی مددکاری بهشغلی به
زمینه هم از ناحیه مراجعان و مددجویان و هم از ناحیه مدیران 
خود تحت فشار هستند. تداوم این شرایط چیزی جز فرسودگی 

  زودرس آنان یا فرار از این رشته شغلی را در پی ندارد.
روانی  -لحاظ جسمی و روحیپایش سالمت این قبیل کارکنان به

نیز مورد تاکید مددکاران بود و جالب اینکه در این زمینه نیز قایل به 
بودن پایش سالمت خود بودند. همچنین تاکید بر امر ورزش اجباری

تواند در احیای توانمندی یی که میعنوان یکی از راهکارهابه
مددکاران موثر واقع شود و شرایط مساعدی را برای آنان فراهم 

های ورزشی متشکل نماید، ذکر شده بود. در چندین سال قبل، رشته
ها وجود داشت که عامل مهمی در برقراری نشاط از کارکنان سازمان

زمانی و جسمی، روحی و سازمانی، ایجاد انسجام، حفظ هویت سا
های غیرکارشناسانه دلیل اتخاذ سیاستتعلق گروهی بود. لیکن به
بیشتر، این موضوع جویی هرچهها و صرفهمبنی بر کاهش هزینه

ها نشده است، تنها باعث کاهش هزینهمورد غفلت واقع شده و نه
های بیشتری را به افراد و صورت غیرمستقیم هزینهبلکه به
  است.  ها تحمیل نمودهسازمان

تفریح اجباری، ورزش اجباری و معاینات اجباری نکات قابل 
های این نوع درخواست و پیشنهاد، توجهی است که شناخت ریشه

 خود زمینه تحقیقی مناسبی است که باید مورد توجه قرار گیرد.
های پیشنهادی بود های حقوقی و قانونی یکی دیگر از زمینهمولفه

عنوان یک مولفه مهم برای گرفته بهرتهای صوکه از میان مصاحبه
بندی پیشنهادها انتخاب شد. هر چند شاید انتخاب این دسته

عنوان نتواند گویای نوع پیشنهادها باشد، لیکن از آنجا که تمهید هر 
یک از این پیشنهادها، اصالح قوانین و مقررات مربوطه را طلب 

شد. مالحظه این  قانونی انتخاب -نماید، بنابراین عنوان حقوقیمی
صورت ناپیدایی، نارضایتی از شرایط پیشنهادات و تامل در آنها به

نماید. درنظرگرفتن سختی مشاغل و کاری را به ذهن متبادر می
بازنشستگی زودهنگام، دورکاری اجباری، کاستن از ساعت کار و 

هایی بودند که بیشترین اتفاق در مورد آنان جایی شغلی گزینهجابه
گرفته بود. هر چند تجربه مولف نیز موید این نکته است و  صورت

برخی از موارد مانند دورکاری یا بازنشستگی پیش از موعد 
اکنون نیز در حال پیگیری است، لیکن الزم است شرایط شغلی هم

  این گروه از کارکنان مورد توجه جدی مدیران سازمان قرار گیرد.
 و بوده رایج مساله و مشکل یک مددکاران علیه مددجویان خشونت

 صورت آن با رابطه در مدیران جانب از موثری اقدامات غالباً 
 بر این باور است که قوانین و مقررات در حال اسکارال .]13[گیردنمی

پرداختن به این موضوع و رفع این مشکل هستند. تحقیقات نیز 
ی پذیری برادهد در سطوح سازمانی نیز افزایش مسئولیتنشان می

  .]14[مقابله با این مساله در حال فزونی است
آمده در مقایسه با چند پژوهش که دستدر خاتمه نتیجه کلی به

  گیرد:انجام رسیده، مورد مقایسه و تحلیل قرار میخارج از ایران به
های شغلی، موضوعاتی با منشا سازمانی، در در زمینه بروز آسیب

پژوهش حاضر در درجه اول اهمیت و بیشترین فراوانی، غفلت 
سازمان در رسیدگی به مددکاران عنوان شده است. این موضوع در 

عنوان مقایسه با مطالعات دیگر نیز مورد تایید قرار گرفته است. به
ز نفر ا ۱۷ که با کیفی مطالعه یک در ]15[هوگتنونکیتنمونه 
 دهد که مددکاران درمی انجام داده است گزارش اجتماعی مددکاران
اند. همچنین شده و اذیت واقع تبعیض و آزار خود مورد کار محل

در محل کار خود تجربه  را توجهی قابل این مددکاران پریشانی
از  اندنبازم خوارشمردن و تلقی نفس،اعتمادبه اند. کاهشکرده
زا، عدم استرس کار محل در های شغلی بهتر، زورگویی مدیرانفرصت

 برای رقابت ای خود وآتیه حرفه اطمینان از وضعیت
های حرفه مددکاری کار از جمله دشواری دراختیارداشتن و کنترل

 و ی پیشگیریهای سازمانی براگزارش شده است. اتخاذ سیاست
عنوان راهکارهای مقابله و مداخله و بهسالمت مددکاران  در مداخله
  از کار عنوان شده است. حمایتی هایمحیط پرورش

هایی است که به شغل آنان مرتبط در رتبه دوم مسایل دارای ریشه
صورت ذاتی مستعد بروز آسیب تلقی بوده و حرفه مددکاری را به

اری غل مددکدر این زمینه نیز تاثیر منفی ش آکرمکاند. تحقیق کرده
  .]16[دهدبر مددکاران را نشان می

تواند برای شاغالن در حرفه در رتبه سوم و آخرین گروهی که می
مددکاری ایجاد آسیب نماید، مددجویان هستند که از نظر کارکنان، 

عالوه تنوع مددجویان و تنوع مسایلی که با آن مواجه هستند به
ها و نیازهای کمبود امکانات و مقدورات برای رسیدگی به تقاضا

شمار های بروز آسیب در بین مددکاران بهمراجعان از جمله ریشه
نشان داده  ]17[گرنترغم اینکه تحقیق رود. در این زمینه علیمی

آمیز مددجویان را تجربه مددکاران تجربه رفتار خشونت %۵۷حدود 
اند، در بنیاد این مورد در مقایسه با دو منشا آسیب دیگر در کرده
دارند تری قرار دارد. هر چند این تحقیقات اذعان میگاه پایینجای

شود، اطالعات دقیقی از میزان و کیفیت خشونتی که اعمال می
شود. در این زمینه پیشنهادها حول مواردی ثبت و ارایه نمی

تر، ایجاد تر و با دامنه وسیعهمچون انجام تحقیقات بیشتر، دقیق
ا برای مستندسازی تجربیات، تجزیه و هآوری دادهمرکزی برای جمع

تحلیل اطالعات و پیگیری راهکارهای قانونی برای حمایت از 
های مقابله با خشونت شاغالن حرفه مددکاری، قرارگرفتن آموزش

های ها و مراکز علمی در خالل دورهدر سطح وسیع در دانشگاه
 گرنتهایی است که در نتیجه تحقیق آموزشی از جمله توصیه
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  دست آمده است. هب
هایی چند در راه انجام این تحقیق وجود داشت که از آن محدودیت
توان به محدودیت دسترسی و زمان ناکافی جمله می
شوندگان برای مصاحبه و تماس چندباره برای هماهنگی، مصاحبه

های کوتاه و بدون تحلیل و ایجاد توقع و حوصلگی و پاسخبی
های مددکاران در مشکالت و خواستهشدن انتظار برای برطرف

نتیجه انجام این مصاحبه اشاره کرد. محدودیت دیگر (که مختص 
شوند) عدم قابلیت هایی است که با روش کیفی انجام میپژوهش

برای تعمیم نتایج این تحقیق است که تالش شد با مقایسه نتایج 
یری کارگتحقیقات دیگر خارجی از این نقیصه کاسته شود. عدم به

توان از های تحصیلی را میافراد در پست مددکاری متناسب با رشته
های این تحقیق برشمرد. از طرفی، نوآوری این دیگر محدودیت
های شغلی مددکاران توان تالش برای شناسایی آسیبتحقیق را می

صورت ملموس با روش کیفی و مصاحبه عمیق از زبان افرادی که به
ه و در معرض آسیب هستند، ذکر کرد. با این موارد را درک کرد

  ژوهشی در داخل انجام نشده است.پهای محقق، چنین بررسی
جانبه به این تردیدی نیست که این نوشتار ادعای پرداختن همه

های دیگری با صرف وقت و موضوع را ندارد و الزم است پژوهش
ست حوصله بیشتر به زوایای این مساله بپردازند و چه بسا الزم ا

صورت تخصصی به این مساله نگریسته شود تا بتوان نتایج را در به
عنوان همان گروهی که زمینه کاری مشترکی دارند، تعمیم داد. به

مثال مسایل مرتبط با مددکاری بیماران اعصاب و روان، معتادان به 
ایدز، مددکاری افراد مبتال به مواد مخدر، مددکاری بیماران مبتال به 

دیده یا مددکاری العالج یا مددکاری افراد داغهای صعببیماری
بزهکاران، متفاوت بوده و ضرورت دارد تمهیدات پیشگیرانه یا 

های شغلی مددکاران هر موضوع درمانی برای کاهش آسیب
  رار گرفته و ارزیابی شود. تنهایی مورد بررسی قبه
  

  گیرینتیجه
کاران شغلی مدد  های رشتهآسیب ترینمهمهای سازمانی آسیب

هستند و پس از آن ایثارگران  اجتماعی شاغل در بنیاد شهید و امور
های مرتبط با آسیبو مددکاری  های مرتبط با حرفهآسیب

شده توسط مددکاران در قرار دارند. بیشترین راهکار ارایهمددجویان 
های برگزاری کالسزمینه پیشنهادات علمی و تخصصی و مربوط به 

روزرسانی اطالعات مددکاران است. الزام مددکاران تخصصی برای به
های استحقاقی و تفریح اجباری مددکاران و به استفاده از مرخصی
و درنظرگرفتن معیشتی  و رفاهی پیشنهاداتخانواده آنها در حیطه 

 پیشنهادات سختی مشاغل و بازنشستگی پیش از موعد در حیطه
شده توسط مددکاران انونی از دیگر راهکارهای مهم ارایهق -حقوقی
  هستند.

  
نویسنده از کلیه مددکاران شاغل در واحدهای  قدردانی: و تشکر

ستادی و استانی و مراکز وابسته به بنیاد شهید و امور ایثارگران و 
اساتیدی که دانش و تجربه خود را در اختیار ایشان قرار دادند، 

  د. نمایسپاسگزاری می
شوندگان با رضایت کامل به تمام مصاحبه :تاییدیه اخالقی

ها پاسخ داده و مشخصات فردی ایشان نیز در هیچ موردی پرسش
این مقاله به تایید کمیته سازمانی ثبت نشده است. همچنین 

  اخالق در پژوهش بنیاد شهید و امور ایثارگران رسیده است. 
 هیچ گونه تعارض منافعی واصل نشده است.  منافع: تعارض
این مقاله توسط فرد محقق و با هزینه شخصی و بدون مالی:  منابع

  انجام رسیده است.دریافت حمایت مالی به
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