
 
   

 
 

مداومي است ست از تعلّق يا تمايل غيرطبيعي و اعتياد عبارت ا

كه برخي از افراد نسبت به بعضي از مواد مخدر پيدا مي كنندد  

منظور از اعتياد استفاده غيرطبي و مكرر داروست كه بده ردرر   

 خود مصرف كننده و ديگران است. 

نهدا  خصوصياتي كه افراد معتاد دارند به اين صورت اسدت كده    

فكر مي كنند كه مواد مخدر اختالل هاي رواني  نها را برطدرف  

مي كند. افراد معتداد داراي خخصديتي وابسدته و دوري ند ين     

هستند.  نان ميلي به داختن روابط اجتماعي ندارند و از جامعه 

كناره نيري مي كنند. اعتماد به نفد  ندارندد و ااسداي بدي     

 ارزخي مي كنند.  

 
 

 مددكاري اجتماعي 

ست مبتني بر دانش، اصول، مهارت و روخدها بدا هددف    يارفه ا

تا بتوانند با تكيه بر توانمنددي   كمك به افراد، نروهها و جامعه

و امكانات موجود براي ال مشكل و يدا رفدن نيداز خدود ا ددا       

 نمايند و به استقالل نسبي و ررايت خاطر فردي دست يابند.  

 

 

   مراجع

امدل مختلدف فدردي، خدانوادني و     كليه افرادي كده بدر ا در عو   

اجتماعي  ابليت ها و توانائيهاي ال مسئله در  نها كم خده به 

نونه اي كه امكان ادامه زندني مستقل براي  نان فراهم نيست 

و نياز به امايت و مداخله فدرد متخصدب بدراي ادل مشدكل      

 دارند.  

 مراجن ممكن است از هر نروه سني و جنسي، از هدر  شدري و  

 و  و ندااد و يدا از   ، منطقه، ح تحصيالتي، از هر طبقهبا هر سط

 و مليتي باخد.   مذهبهر دين و 

 روشهاي مددكاري اجتماعي:  

 روشهاي مستقيم )چهره به چهره(   .1

هنر كمدك كدردن بده    مددكاري فردي يا كار با فرد: الف( 

فرد بده منظدور پيشدرفت و توسدعه اسدتعدادهاي نهفتده وي و       

مسدائل و مشدكالتي كده در محديط      استفاده از  نها براي ادل 

 اجتماعي خود با  نها روبرو مي نردد.  

در ايدن رو  نروهدي   ب( مددكاري گروهي يا كار با گروه: 

كه مشكل مشترك دارند مراجن محسوب مي خوند. در  يافراد

كار نروهي هدف تواناكردن فرد و پيشدرفت دادن نحدوه انمدا     

ه و هاند به هداي  نا وظيفه و كاركرد اجتماعي فرد از طريق تمر

 عمدي نروهي است. 

 

در ايدن رو    مددكاري جامعه ايي يا كار باا جامعاه :   ج( 

مرد  يك محله يا منطقه مراجن محسوب مي خوند كده بدراي   

منطقه يا محله بدا   يك ن نياز يا مشكل مشترك بيشتر مرد رف

در جامعه و با بهره نيري  استفاده از توان  نها و امكانات موجود

نون برنامه ري ي اجتماعي منطقه ايي و محله ايي خددمات  از ف

 به مرد  عرره مي خود.  يمددكار

 . روشهاي غيرمستقيم  2

در اين روخها خدمات مددكاري به صورت چهره بده چهدره بده    

مراجعان عرره نمي خود بلكه نتايج ااصل از  نها براي بهبدود  

 اوراع مراجعان مؤ ر وا ن مي خود: 

 سسات اجتماعي و سازمان بخشي  نها. الف( مديريت مو

 ب( تحقيقات اجتماعي. 

ه هاي خود ت: در اين رو  مددكار اجتماعي يافج( اقدام اجتماعي

را دربدداره مشددكالت يددا نيازهدداي نروههدداي هدددف، از طريددق ارائدده 

پيشنهاد، تصويب  وانين، تدوين برنامه هاي اجرايي در سدطح كدالن   

 د تسهيالت جديد به  نها ارائه مي نمايد. جامعه و ايما

 

 

 

اعتياد و مددكاري 

 اجتماعي



 اهداف مددكار اجتماعي  

بين انسان و محديط(   يعي )ايماد سازناراهدف اصلي خدمات اجتم

و هدف ديگر  ن )بين به يستي افراد و رفداه اجتمداعي سدازناري و    

وفاق ايماد كند( و همچنين مددكار اجتماعي با بهره نيري از تدوان  

ي خويش سعي دارد تا انسان ها نسبت به مو عيت و ارفه ا  -علمي 

خرايط خود بينش روخني پيدا كنند، در وا ن مددكار اجتمداعي بده   

افراد، نروهها و جوامن كمك مي كند تا بهترين راه را براي پيشرفت 

ررايت بخش به دست  ورند. با محيط سازنار و هماهنگ خوند و از 

االجبار تسليم محيط پيرامون زندني خويش لذت ببرند، بدون  نكه ب

 خود خوند. 

 نقش مدددكار اجتماعي در بازتواني فرد معتاد 

 تشخيب و بازنيري معتاد از مواد مخدر است و  مرحله اول:

توانبخشي كوتاه مدت است كه در  ن تال  مي خود  مرحله دوم:

 وابستگي رواني فرد از بين برود. 

مراله فرد دوممكن است توانبخشي بلندمدت است كه  مرحله سوم:

 بل براي او كافي نباخد و دوباره به  ن بازنردد به همين خاطر ايدن  

برنامه تا جايي پي نيري مي خدود تدا معتداد بده زنددني اجتمداعي       

بازنردد. در ايدن مرالده افدراد معتداد مدي توانندد زيرچتدر نظدارت         

يدن  مددكاران اجتماعي  رار نيرند با تماي مددكار با خانواده هاي ا

افراد به عنوان رابط بين افراد و خانواده و موسسات عمل مي كندد و  

 نره كار افراد را مي نشايد. 

 

 وظايف مددكار 

اين مفهو  از باورهاي مهم اجتماعي  صداقت و رازداري: -

معنوي موردنياز در روند درماني و بازپروري مي باخد. هر 

اجتماع اندازه اين مفهو  معنوي توسط درمانگر در خبكه 

كدداربردي و عملددي نددردد. )معنويددت درمدداني(   ،درمدداني

استحكا ،  بات و ااساي امنيت در بين اعضاي نروه در 

 مقابل تنش ها و ارطراب ها مقاومتر خواهد خد. 

درمانگر و كل اعضداي اجتمداع    قضاوت و پيش داوري: -

د كده در مدورد خخصديت ديگدران و     نبهبودي بايد بياموز

ه خصوصديات اخال دي، فرهنگدي و    كيفيت درماني به ويا

 باورهاي ديني،  ضاوت و پيش داوري نكنند. 

ااترا  به ااساسات نروه توسدط درمدانگر اعتمداد     احترام متقابل:

 موردوع جمعي نروه را نسبت به خود و يكديگر تقويت مدي نمايدد.   

مهم ديگري كه مي تواند عاملي جهت پيشگيري از و دوع تعارردات   

مناسب جهت ايماد امنيدت، اعتمداد و   ازي خديد و همچنين بسترس

هماهنگي نروهي نردد، تركيب انواع روابطدي اسدت كده مدي تواندد      

اجتمدداع درمدداني را در جهددت سددالمت و بهبددودي تسددهيل كنددد و  

 سدددالم و عددداري از مدددواد مخددددر و   ،همچندددين فضدددا و مكدددان 

 دارو نردد. 

 

 

 

 


