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 پیشگفتار مترجمان
 

از دوران صنعتی دیگر خانواده مرکز زنردگی نیسرت، دگرگرونی روابرط تولیردی، سربب       

جردایی  اضمحالل قدرت و همبسرتگی خویشراوندی از طریرم امراکن شرغلی متفراوت،       

ها، تغییر شکل و تغییر مکان زندگی شد. بسیاری از کارکردهای خانواده، بتدریج بره   نسل

نهادهای دولتی و خصوصی واگذار شد. خانواده بتدریج در گذراندن اوقات فراغت خود برا  

های گروهی و غیره شریک شد. مراکز  ها و رسانه ها، باشگاه نهادهای اجتماعی چون کلوپ

دهنرد،   گیری شخصی و خانوادگی کمک و حمایت فکری ارائه مری  تصمیممشاوره که در 

گیری خانواده را به عهرده گرفتنرد.    های تصمیم به سرعت رشد کردند و بخشی از فعالیت

روز به روز بر اهمیت مدارس افزوده شد و مردارس نره تنهرا مکرانی بررای سروادآموزی،       

تبردیل بره مهمتررین مراکرز     آموزش و پیشرفت کودکان و کسب تخصص شد، به تدریج 

تربیتی و حتی تنها سازمان متخصص جهت آموزش و پرورش کودکان و نوجوانان شردند  

هرای اجتمراعی هریا سرازمانی از جهرت اهمیرت و        (. در میران سرازمان  2969)اعزازی، 

رسد. از آنجایی که پس از نهاد خانواده، مدرسه نقش  حساسیت به آموزش و پرورش نمی

پرررورش   ی آمرروزش و آمرروزان برعهررده دارد، وظیفرره کررردن دانررش مهمرری در اجتمرراعی

ی مسرئولین آموزشری مردارس بروده ولری در اثرر        آموزان از دوران دیرین برعهرده  دانش

آمروزان کره    افزایش تعداد جرایم، بزهکاری و مشکالت فردی، خانوادگی و تحصیلی دانش

ماعی جامعره نقرش دارد،   طور مستقیم در افزایش معضالت و مشکالت اجت این مسایل به

نیازمند حرکت و اقدام جمعی و حضور فعال افراد متخصص همچون مددکاران اجتمراعی  

گونره ترأثیر سرازنده در     باشد. گذرانردن سراعاتی در مدرسره بردون هریا      در مدارس می

اجتمراعی، آگراهی و دانرش، اعتقرادات مرذهبی و اخالقری،         های شخصیت، ارتقاء مهارت

و هنجارهای جامعه، آشنایی با پیامدها و مشکالت جامعه نوعی اتالف  پایبندی به قوانین

اجتمراعی و در نهایرت    اجتمراعی، کراهش سرالمت      هرای  وقت و از برین رفرتن سررمایه   

 اجتماعی است.  ی ماندگی جامعه و مانعی بر سر راه توسعه عقب

سری،  هرای سیا  ی همره جانبره در زمینره    جامعه درحال گذار ایران نیازمنرد توسرعه   

ی پایردار   اقتصادی، فرهنگی و اجتمراعی اسرت و توسرعه نیرروی انسرانی سربب توسرعه       

گذراننرد و مردارس در    های طوالنی را در مدرسه مری  شود. کودکان و نوجوانان ساعت می
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مند کردن رفتار  دهی زندگی فردی و اجتماعی، قاعده پذیری، شکل انتقال فرهنگ، جامعه

جمعی و علوم و دستاوردهای مادی و معنروی، شناسرایی و   آنان، انتقال اطالعات، معارف 

  گیرری هویرت مشرترك، رسریدگی بره مسرایل تحصریلی، نظرارت         حل مشکالت، شرکل 

اجتماعی، تربیت نیروی انسانی ماهر و متخصص، آشنایی با حقروق   اجتماعی، یکپارچگی 

. همرراه برا   ای دارنرد  العراده  و قوانین جامعه و پایبندی و احترام به آنهرا حساسریت فروق   

های جامعه، درگیرری   تر شدن شرایط زندگی اجتماعی، افزایش مشکالت و آسیب پیچیده

آحاد جامعه با این مسئله و ناتوانی در حل آن و کراهش ترأثیر و نفروذ نقرش والردین در      

آموزش و پرورش فرزندان و واگذاری این مسئله بر عهرده مدرسره سربب توجره بیشرتر      

آمروزان شرد.    اجتماعی به مسئله آموزش و پررورش دانرش    متخصصین ازجمله مددکاران

اجتمراعی   کادر آموزشی مدارس را مردیران، معراونین، معلمرین، مشراوران و مرددکاران      

تواننرد برا ایفرای     دهند. در این میان ازجمله متخصصانی که در مردارس مری   تشکیل می

  رتقرا سرالمت  های مختلف خود سبب حل مشکالت فردی، خانوادگی و اجتمراعی، ا  نقش

اجتماعی، شادابی و نشاط در جامعه و کاهش نرخ بزهکاری، خودکشری، فررار از منرزل و    

باشرند.   اجتمراعی مری    آمروزان شروند، مرددکاران    مدرسه و ارتقاء کیفیت تحصیلی دانش

هررای مختلفرری همچررون مشرراور،   اجتمرراعی در مرردارس بررا ایفررای نقررش   مررددکاران 

کننده و وکالت زمینره را   دهنده، ارزیابی دهنده، آگاهی عدهنده، ارجا دهنده، ارتباط آموزش

نمایند. رشد هماهنگ آنها در تمامی  جانبه و هماهنگ نوجوانان فراهم می برای رشد همه

 شود.  گیری هویت منسجم و مستقل می ها سبب شکل زمینه

ار های جامعه و تعداد افراد مجرم و بزهک همگام با افزایش روزافزون مشکالت و آسیب

اجتمراعی   ای جامع و کاربردی در جهرت اسرتفاده از حضرور مرددکاران      ریزی برنامه طرح

آمروزان الزم و   برای کاهش مشکالت مدرسه و حل مشرکالت فرردی و خرانوادگی دانرش    

هرا، تجرارب و وظرایف خرود و      اجتماعی با توجه بره مهرارت   باشد. مددکاران  ضروری می

دهنرده   کننده، تسهیلگر و آمروزش  ره، مداخله های مختلفی همچون مشاو بکارگیری نقش

در مدارس قادر به حل و کاهش مشکالت مدرسه همچون بی انضباطی، افرت تحصریلی،   

ترك تحصیل، بارداری نامشروع، موانع تحصیل، اعتیراد، خودکشری و بزهکراری خواهنرد     

را  شرناختی  آموزان نیز همچون سایر افراد ممکن است طیفی از مشکالت روان شد. دانش

رو  در فرآیند رشد تجربه کنند و با تغییرات و تحوالت جسرمانی، رفتراری، عراطفی روبره    

کنرد.   فرردی آنهرا ایجراد مری      شوند که این تغییرات مشکالت بسیاری را در روابرط برین  
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ای فعالیرت   سطح مددکاری فردی، خانوادگی و جامعه سهاجتماعی مدارس در   مددکاران

کننرد.   آمروزان اسرتفاده مری    ن در جهت حل مشرکالت دانرش  نمایند و از حضور والدی می

اجتمراعی سربب تسرریع در حرل       جانبه میان مدرسره، خرانواده و مرددکاران    سهارتباط 

اجتمراعی در مردارس بره      شود. ضرورت حضور مرددکاران  مشکالت مدرسه و خانواده می

آمیرز در   یرت اجتماعی، آمادگی شررایط بررای حضرور موفق     ی سازگاری دلیل ایجاد زمینه

زندگی تحصیلی، زناشرویی و شرغلی، رشرد شخصریتی، رفتراری، اجتمراعی و تحصریلی        

ی نیازهرای عراطفی، روحری، مرادی، اجتمراعی،       آموزان، کسب اطالعات در زمینره  دانش

آموزان نیازمند، آشنایی با منابع و امکانات موجود جامعره در جهرت رفرع     شناسایی دانش

ی  های فکری آنهرا، رقابرت سرالم، آمروزش نحروه      ترش افمنیاز افراد نیازمند مدرسه، گس

های دوران نوجوانی، عدم  رو شدن با بحران تعلیم و تربیت صحیح فرزندان، چگونگی روبه

ی مشرکالت و   نگرانی در هنگام بروز بلوغ زوردس یا دیررس، کسرب اطالعرات در زمینره   

ل، فرار از مدرسه، گررایش  آموزان در مدرسه و خانه ازجمله ترك تحصی های دانش حل  راه

به مواد مخدر، بارداری نامشروع، پرخاشگری، فرار از منزل و مدرسه، علل افت تحصریلی،  

باشرد لرذا    گرایی، مشکالت اخالقی و روحی و روانی و رفتراری و اجتمراعی مری    همجنس

ی کتاب حاضر برانگیخرت. از   ی مترجمان را برای ترجمه مسایل و مشکالت مذکور انگیزه

رسرانی بره آحراد جامعره در      در مترجمان شد، اطالع  ر مواردی که سبب ایجاد انگیزهدیگ

  اجتمراعی مدرسره، تشرکیل واحرد مرددکاری       هرای مرددکاران   ی وظرایف و نقرش   زمینه

آمروزان، والردین و مسرئولین     اجتماعی مدرسه برای رفع نیازها و حرل مشرکالت دانرش   

 باشد.   مدرسه و ایجاد ارتباط بین آنها می

هرا و   باشد که فصل اول در ارتباط با تاریخچه، نقرش  فصل می 21تاب حاضر شامل ک

شناختی اسرت. فصرل دوم بره توضریح سرازمان       اجتماعی و دیدگاه بوم  وظایف مددکاری

پرردازد. فصرل    مری  18-68-18سیاسی مدرسه، تئوری تغییر مدرسره    اجتماعی و محیط 

خارجی شامل ماهیت و وسعت مشکالت  سوم در ارتباط با مشکالت رفتاری با موجودیت

بخش هرا و مرداخالت آزمروده و امیرد     رفتاری، آزار و اذیت جنسی و قلدری است و برنامه

کنرد.   آموز محور که بر مشکالت رفتاری با منشأ بیرونی تمرکز دارد را بررسری مری   دانش

و ، مشکالت رفتاری با موجودیت بیرونی همچون اضرطراب  8موضوع مورد بحث در فصل 

بره بررسری مشرکالت     6ترس، تنهایی و کمرویی، افسردگی و خودکشی اسرت. در فصرل  

خانمرانی، سرپرسرتی کودکران، سروء      تحصریل، بری    هراسی، ترك  اجتماعی چون مدرسه 
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توجهی، سوء مصرف مواد مخدر، رفتار جنسی نوجوانان و بارداری نوجوانران   استفاده و بی

زش برای معلولین و اصالحات قرانون آمروزش   مرور قانون آمو 6توجه شده است. در فصل

ی  رفتراری، مطالعره   -، برنامه آموزش انفرادی، ارزیابی کارکردی2996برای معلولین سال

)کمبود توجه همرراه برا بریش فعرالی، عراطفی، نقرص        اجتماعی و انواع اختالالت  تکامل

هرای   هشرامل برنامر   6یادگیری، درخودماندگی( مورد بررسی قررار گرفتره اسرت. فصرل     

پذیر  مداخالتی در زمینه حمایت از گروههای آسیب 6پیشگیری مبتنی بر مدرسه، فصل 

عنروان مشراور و عضرو     به بررسی نقش مددکار اجتماعی مدرسه به 9آموزان، فصل  دانش

ارزیرابی   22دخالت والدین و اجتماع در بازسرازی مجردد مردارس، فصرل      28تیم، فصل 

 6پرردازد.   محرور مری   به ارزیابی مداخالت سیسرتم  21فصل  آموز محور و مداخالت دانش

فصل پایانی توسط خانم محبوبره تروکلی    6فصل اول کتاب توسط خانم زلیخا عربگری و 

 ترجمه شده است.

مددکار اجتمراعی   رضا میرزایی، دانیم از زحمات آقای حسین در پایان بر خود الزم می

هرای   راستاری اثر حاضرر، برا پیگیرری   بیمارستان روانپزشکی رازی که عالوه بر زحمت وی

 .  نماییممستمر خود زمینه پیشبرد هر چه سریعتر کتاب را فراهم نمودند، تقدیر و تشکر 

امید است مددکاران اجتماعی، مشاوران، روانشناسان، معلمان و مسرئوالن مردارس و   

آمروزان   نظام آموزشی از کتاب حاضر استقبال و بیش از پیش بره حرل مشرکالت دانرش    

 اهتمام ورزند.

 زليخا عربگری

 محبوبه توکلی

ه. ش 1396زمستان   

 
کسی که منبع همیشگی تشویق و  ماریانا کانتولبه یاد 

 حمایت بود

 

 



 

 ی نویسنده درباره
 

در دانشرگاه مدرسره عرالی     2دکتر دیوید داپرر، دانشریار و رئریس دانشرکده کنوکسرویل     

است. وی مدرك فوق لیسانس مددکاری اجتماعی و دکترری   1مددکاری اجتماعی تنسی

سال  6اش، دکتر داپر به مدت  گرفته است. قبل از شغل دانشگاهی 9را از دانشگاه فلوریدا

در  (PASSآمروزان محرروم)   ی جایگزینی مثبرت بررای دانرش    مددکار اجتماعی در برنامه

ی مردل سرازگاری مدرسره     ی برنامره  ، فلوریدا بود. بعد او هماهنگ کننرده 8شهر پینالس

(MSAPو راهنمای برنامه ) آمروزان متوسرط   سه برای دانشی پیشگیری از اخراج از مدر 

 که در معرض خطرند، بود. 

و  6اجتمراعی مدرسره در شرهر لرون      عنروان مرددکار   بعداز آن، او به مدت دو سال بره 

ی نشرریاتی برود کره برر ارتقرا موفقیرت        ی تعداد زیادی مقالره  فلوریدا کار کرد. نویسنده

القره خراص دکترر    آموزان در معرض خطر مدرسه تمرکز داشت، تحقیقات مرورد ع  دانش

های انضباطی تنبیهی  ها و سیاست هایی برای فعالیت گیری و ارزیابی جایگزین داپر، شکل

اجتماعی در آموزش و پرورش و  مدرسه است. او در شورای ویراستاری مقاالت مددکاری 

 اجتماعی در مدرسه کار کرده است.  مددکاری 

  کند)قبال مرددکار  و مدارس کار می عنوان مشاور سردبیر برای کودکان اکنون به او هم

اش در دانشرگاه تنسری، دکترر داپرر      اجتماعی در آموزش و پرورش بود(. قبل از اسرتادی 

  ی تخصصری مرددکاری اجتمراعی در گرروه مرددکاری      عضو هیئت علمی و رئیس برنامه

 بود. 6در اربانا چمپین 6اجتماعی در دانشگاه ایلینوئیس

، 28و سره دختررش امری    9ی بره همرراه همسررش آن   ، تنسر 6دکتر داپر در کنوکسویل

 کند. زندگی می 1و لورا 2کریستین

                                                           
1
 Knoxville 

2
 Tennessee 

3
 Florida 

4
 Pinellas 

5
 Leon 

6
 Illinois 

7
 Urbana-Champaign 

8
 Knoxville 

9
 Ann 

10
 Amy 
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1
 Christine 

2
 Laura 



 

 پیشگفتار
 

بینند اما  ام. مددکاران اجتماعی کال آموزش می من این کتاب را به دالیل متعددی نوشته

وظرایف  هرا و   شرود. ایرن کتراب نقرش     اغلب به سختی از آنها در مدارسری اسرتفاده مری   

کند، یکپارچگی تحقیقات فعالیرت   ای از مددکاری اجتماعی مدرسه را تعریف می گسترده

هرای   کننرد ترا شرکاف برین تحقیقرات و فعالیرت       دهند و تالش مری  محور را افزایش می

اجتماعی مدرسه را پر کنند. درحالی که تحقیقات اخیرر، اطالعرات ارزشرمندی     مددکاری

کننرد، بیشرتر ایرن     کننده در موقعیت مدرسه ارائه مری  ی مداخالت تجربی حمایت درباره

شناسان و معلمان نوشرته شرده اسرت. اگرچره سراختار کمری از        انداز روان کتاب از چشم

ی مداخالت تاثیرگذار برای مددکاران اجتماعی ایجاد کرده است ایرن کتراب    کتاب درباره

اجتماعی مدرسه و نره   اش نه برای امتحان گرفتن از دانشجویان مددکاری مفاهیم ضمنی

در  "کنرد  می چه کار"ای  متخصصان تدوین شده است. به عبارت دیگر، اگرچه دانش پایه

طور چشمگیری در  از مشکالت موجود در محیط مدرسه بهای  پرداختن به طیف گسترده

ی اخیر افزایش یافته است و ایرن دانرش هنروز هرم بره شرکل مطلروبی بررای          چند دهه

اجتماعی مدرسه یا متخصصان مرددکاری اجتمراعی مدرسره ارائره      دانشجویان مددکاری

ای از مداخالت مناسرب   چکیده -شده است. هدف اولیه این کتاب برآوردن آن نیازهاست

ی وسیعی از مشکالت کره در مردارس برا آن     ی آزموده و امیدبخش که به دامنه گسترده

ی مداخالت مدرسه محرور   بارهکنند. افزون بر این، اطالعات جامعی در درگیرند، توجه می

ی  کنیم، این کتاب به دانشجویان مددکاری اجتماعی مدرسه و متخصصان درباره ارائه می

هرا و محرالت و اجتماعراتی     های آزموده و امیدبخش که کالسها، مدارس، خرانواده  برنامه

و  هرا  کنرد. کرل فصرول از دانرش     دهند، اطالعاتی ارائه می برای تغییر مورد هدف قرار می

های ضروری برای کارکرد مروثر در موقعیرت سرازمانی خراص و محریط سیاسری        مهارت

ضرروری و حیراتی مرددکار    هرای   مدرسه، شکل گرفته است. اینجرا فصرولی بررای نقرش    

اجتماعی مدرسه همچون مشاور و نیز نقش مددکار اجتماعی مدرسره در ایجراد و حفر     

آمروزان در معررض    رسه برای دانرش های اجتماع مدرسه، برای ارتقا موفقیت مد همکاری

ی خشونت در مدارس، این کتاب  خطر طراحی شده است. برای توجه به مفاهیمی درباره

های پیشگیری از خشونت جرامع را در برر    های مدرسه محور و برنامه توضیحاتی از نمونه
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گیرد. تاکید بیشتر بر مسئولیت پاسرخگویی، مرددکاران اجتمراعی مدرسره قرادر بره        می

هستند. در نتیجه، ایرن کتراب شرامل فصولیسرت بررای بحرث        های خود یابی فعالیتارز

ابزارهای ارزیابی قابل دسترس رایج در جهت ارزیرابی مرداخالت مروثر اسرتفاده     ی  درباره

های استاندارد توسرعه یافتره جدیرد اختصراص      به مالك 21شود. توضیح خاص فصل  می

در سطوح کالس، مدرسه، خانواده، محالت و  داده شده که برای دستیابی به تغییراتی که

آمیرز   ی رهنمودهایی برای طراحری موفقیرت   اجتماع طراحی شده است و با بحثی درباره

های باکیفیرت جرامع    های ارزیابی شده جدید و قابل اجرا براساس استراتژی برنامه برنامه

ی  ها دربراره  یشرفترسد. برای آگاه کردن خواننده از جدیدترین تحقیقات و پ به پایان می

بسیاری از موضوعات، این کتاب شامل منابع اینترنتی و نیز سایر منابع در آخر هر فصرل  

ها و سرواالتی بررای بحرث در جهرت فهرم عمیرم خواننردگان و         است. شرح کوتاه کیس

 مطالب کاربردی است. 

 1دیوید. آر. داپر
 

 

                                                           
1
 DAVID R. DUPPER 
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 تقدیر و تشکر
 

هایی در طرول نوشرتن ایرن کتراب بره مرن        خواهم از تعداد زیادی از افرادی که در زمینه من می

از ابتدا به مرن بررای انجرام     26و جان ودارسکی 28کمک کردند، بسیار قدردانی کنم. کترین دومالز

ی مرن و   بردلیل عقایردش دربراره    26طرح نزدیک شدند و تشویقم نمودند و مرن از کرارن سرورز   

خرواهم از جران    شران در طرول ایرن طررح بسریار سپاسرگزارم. مرن مری         های همیشرگی  دلگرمی

 خرواهم از نانسری   ی اصلی گروه بقای مدرسه تشکر کنم. همچنرین مری   عنوان نویسنده به26ککلی

خاطر سخت کوشی و اشتیاق برای کمک به من با توجه به وظایف مختلفری کره    به 26آدامس-میر

hittingthegroundو  ”running“خاطر  به 29ی این طرح برعهده داشت و کثی داویز در کل دوره

کمک به من با توجه به وظایف مهم زیادی که در طول مراحل پایانی این طرح داشرت، قردردانی   

بره دلیرل    11و کثررین دامرس   12، وقرن مریرزون  18خواهم از همکاری گری شافر ین میکنم. همچن

 19واکنش سازنده و پیشنهاداتی برای پیشرفت کار قدردانی نمایم. تشکرات مرن بره سریلویا نراش    

خراطر کمرک بره     بره  16و ناترالی کرریپن   18اش، لری آن کیلیرون   های ویرایش عالی خاطر مهارت به

که اشکاالت متعدد کامپیوتری را در طول مسیر برطررف کررد.    16سها. گینا کوک نمودارها و تایپ

آیرد را نوشرته اسرت و     ، شرح مختصری از کیس که در ابتدای هر فصل مری 16کریستی بروکشاید

مشراهده شرود(. مرن     22.2)جدول  اش استفاده شد که از مهارتهای هنرمندانه 16مارکوس آدامس

که زندگی کاریم را سرازماندهی کررد و حمرایتش     19خواهم از دستیارم لیندا برویلیز می همچنین

 باارزش بود، قدردانی کنم.   در طول طرح

                                                           
14

 Catherine Dulmus 
15

 John Wodarski 
16

 Karen Sowers 
17

 JohnKackley 
18

 Nancy Meyer-Adams 

19 Kathy Davis 

20 Gary Shaffer 

21 Vaughn Morrison  

22 CatherineDulmus 
23

 Sylvia Nash 
24

 LeeAnn Killion 
25

 Natalie Crippen 

26 Gina Cox 

27 Kristi Brookshire 

28 Marcus Adams 
29

 Linda Broyles 
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خاطر بازخورد و حمایرت گررم    به  92، ترس بیلون98این، تشکرات را به ویراستارم والی افزون بر

 کنم.   در طی این طرح تقدیم می

خراطر   بره  96و لرورا  98، کریسرتین 99و سه دخترم امی 91خواهم از همسرم آن بیشتر از همه، می

ها تشکر کنم، که در نوشرتنم در ایرن کتراب     حمایت محکم و استوار و صبوریشان در کل این ماه

 مؤثر بودند. دوستتان دارم!

 

 36دی. آر. دی
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 Wiley 
31

 Tracey Belmont 
32

 Ann 
33

 Amy 
34

 Christine 
35

 Laura 
36

 D. R. D. 


