اﺻول ﻣددﮐﺎری اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ:
-1اﺻل ﭘذﯾرش
ﺑرای ﻣددﮐﺎر ﻣﮭم ھﻣﺎن ﻣددﺟوﺳت ﮐﮫ ﻗﺻد ﮐﻣﮏ ﺑﮫ او را دارد .ﺗوﺟﮫ ﻣددﮐﺎر ﺑﺎﯾد ﺑﮫ زﻣﺎن ﺣﺎل او ﺑﺎﺷد
ﺿﻣن اﯾﻧﮑﮫ ﺑﺎﯾد از ﮔذﺷﺗﮫ او ﻧﯾز اطﻼع داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد ﺗﺎ ﺑﺗواﻧد ﺑﮫ او ﮐﻣﮏ ﮐﻧد.

 -2اﺻل ﻣﺷﺎرﮐت ﻣددﺟو
ﻣددﮐﺎر در ﺟرﯾﺎن ﻣددﮐﺎری ﻣﯾﺑﺎﯾﺳت طوری ﺑرﺧورد ﮐﻧد ﺗﺎ ﻣددﺟو ﻣﺷﮑﻼت را ﻣﺗﻌﻠق ﺑﮫ ﺧود ﺑداﻧد
وﺧود ﺑﮫ اﯾن ﻧﺗﯾﺟﮫ ﺑرﺳد ﮐﮫ ﺑرای ﺣل آن ﺑﺎﯾد ﺗﻼش ﮐﻧد.

-3اﺻل ﺧود آﮔﺎھﯽ ﻣددﻛﺎر
ﺗﺎ ﻣددﻛﺎراز درون ﺧود آﮔﺎه ﻧﺑﺎﺷد و ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﺧود ﺷﻧﺎﺧت ﻧداﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد ،ﻧﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑﮫ طور ﮐﺎﻣل
ﻣددﺟوی ﺧود را ﺑﺷﻧﺎﺳد.

-4اﺻل رازداری ﺣرﻓﮫ ای
ﻣددﮐﺎر ﺑﺎﯾد از اﺑﺗدا رﺿﺎﯾت ﮐﺗﺑﯽ و ﺷﻔﺎھﯽ ﻣددﺟو را از ﺑﯾﺎن ﮐردن رازش ﺑﮕﯾرد و ﺑﮫ او ﺑﮕوﯾد اﮔر در
ﺷراﯾطﯽ ﻗرار ﮔﯾرد ﮐﮫ ﻻزم ﺑﮫ ﺑﯾﺎن اﺳرار اوﺳت ﺑﺗواﻧد آﻧﮭﺎ را ﻋﻧوان ﮐﻧد.

-5اﺻل راﺑطﮫ ﺣرﻓﮫ ای
ﯾﻌﻧﯽ ﺑرﻗراری راﺑطﮫ ﺑﺎ ﻣددﺟو ﺑرای رﺳﯾدن ﺑﮫ ھدف ﺑﮫ اﺷﻛﺎل ذﯾل:
اﻟف(ارزﯾﺎﺑﻲ ﻣﯾﺎن طرﻓﯾن ازطرﯾق ﺑرﺧورد اوﻟﯾﮫ ﻣددﮐﺎر
ب( ﺷراﯾط زﻣﺎﻧﯽ و ﻣﮑﺎﻧﯽ ﺑﮫ ﮔوﻧﮫ ای ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﻣددﺟو اﺣﺳﺎس اﻣﻧﯾت و راﺣﺗﯽ ﮐﻧد.
ج( ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ اﺻل رازداری ﺗوﺳط ﻣددﮐﺎر
د( آﺷﻧﺎﯾﯽ ﻋﻠﻣﯽ ﻣددﮐﺎر ﺑﺎ ﮔروھﮭﺎی ھدف
ه( اﺣﺗرام ﺑﮫ ﻣددﺟو
-6اﺻل ﻓردﯾت
ﺗوﺟﮫ ﻣددﮐﺎر ﺑﮫ اﯾﻧﮑﮫ ﺑرای ﺣل ﻣﺷﮑل ﺑﮫ ظﺎھر ﯾﮑﺳﺎن دو ﻣددﺟو ،ﺑﺎﯾد ﺑرﻧﺎﻣﮫ رﯾزی ھﺎی ﻣﺗﻔﺎوﺗﯽ را
اﻋﻣﺎل ﮐﻧد و ﺑرای ھر ﮐدام اﻗداﻣﺎت ﻣﺗﻧﺎﺳب اﻧﺟﺎم دھد ﭼرا ﮐﮫ ﻋﻠل ﺑﮫ وﺟود آﻣدن ﻣﺷﮑﻼت ھر ﻓرد
ﻣﺗﻔﺎوت و ﻣﺧﺗص ﺧود اوﺳت.

ارزش ھﺎی اﺳﺎﺳﯽ در ﻣددﮐﺎری اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ:
ﻣددﮐﺎری دارای ارزﺷﮭﺎی اﺳﺎﺳﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺷﺎﻟوده و اﺳﺎس اﯾن ﺣرﻓﮫ را ﺗﺷﮑﯾل ﻣﯽ دھد .در واﻗﻊ
ﺑدون اﯾن ارزﺷﮭﺎ ﻣددﮐﺎری ﻋﻠم ﺑﮫ ﺣﺳﺎب ﻧﻣﯽ آﯾد.
ارزﺷﮭﺎی اﺳﺎﺳﯽ در ﻣددﮐﺎری اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﺑﮫ ﺷرح ذﯾل ﻣﯽ ﺑﺎﺷد:
(1
(2
(3
(4

ﺣرﻣت ﻣﻘﺎم اﻧﺳﺎﻧﯽ
ﺣق ﺑﮭره ﻣﻧدی اﻓراد ﺑﮫ ﺻورت ﯾﮑﺳﺎن از اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﺎدی و ﻣﻌﻧوی
ﺣق اﻓراد در ﺗﺻﻣﯾم ﮔﯾری ﻣﺳﺎﺋل ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﺧود)ﺧود ﺗﺻﻣﯾم ﮔﯾري(
ﻣﺳﺋوﻟﯾت ﻓردی و اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ

