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تعريیف جهھانی اازز حرفهھ مدددکارریی ااجتماعی  
ررشتهھ دداانشگاهھھھی ااست کهھ توسعهھ وو تغيیيیر ااجتماعی٬، يیک وو  تنی بر ااقدااممبممدددکارریی ااجتماعی يیک حرفهھ 

 ٬،بشرکند. عداالت ااجتماعی٬، حقوقق   	رراا تسهھيیل می اانسانهھااانسجامم ااجتماعی وو تواانمندساززیی وو آآززااددساززیی 
. مدددکارریی می باشند مدددکارریی ااجتماعیساسی اا ااصولل اازز  	سئوليیت جمعی وو ااحتراامم بهھ تفاووتهھام

علومم ااجتماعی٬، علومم اانسانی وو دداانش بومی٬،  مدددکارریی ااجتماعی٬، هھ هھھھایینظريی ااجتماعی٬، با تکيیهھ بر
.با چالشهھایی ززندگی وو ااررتقاء ررفاهه وو بهھزيیستی ددررگيیر می کند براایی موااجهھهھوو ساختاررهھھھا رراا  اانسانهھا  

 
ددرر سطوحح ملی/ منطقهھ اایی گسترشش دداادد) (تعريیف باال اازز مدددکارریی ااجتماعی رراا می تواانن  

 
نکاتی ددررباررهه تعريیف جهھانی مدددکارریی ااجتماعی  

٬، االزااماتتتعريیف نوشتهھ شدهه وو ااررتباطط آآنن با اايین ااستفاددهه شدهه ددرر  مفاهھھھيیم ااصلیِ  توضيیح برااییززيیر  نکاتت
ااصولل٬، دداانش وو ااقداامم حرفهھ مدددکارریی ااجتماعی تشريیح شدهه ااست.  

ااساسی االزااماتت  
تغيیيیر ااجتماعی٬، توسعهھ ااجتماعی٬، اانسجامم ترغيیب براایی مدددکارریی ااجتماعی شامل ااساسی حرفهھ  االزااماتت

ست.اا ااجتماعی وو تواانمندساززیی وو آآززااددساززیی اانسانهھا  
عواامل هھھھمبستهھ یی وو يیک ررشتهھ دداانشگاهھھھی ااست کهھ  مبتنی بر ااقداامممدددکارریی ااجتماعی يیک حرفهھ 

-تارريیخی٬، ااجتماعی نن فرصتهھا وو/يیا مواانع ااقتصاددیی٬، فرهھھھنگی٬، فضايیی٬، سيیاسی وو فرددیی بهھ عنواا 
. مواانع ساختارریی ددرر بقاء نابراابريیهھا٬، تبعيیض٬، ااستثمارر وو بهھ ررسميیت می شناسد ییبشر بهھزيیستی توسعهھ

 مواانع ددرر جهھت ررفع اايیجادد برنامهھ هھھھایی عملی ددرراازز مدتتستم نقش ددااررند. توسعهھ آآگاهھھھی نقادداانهھ اازز ططريیق 
. حرفهھ ستاا اانسانهھا ررهھھھايیی وو ندساززییتواانم هھھھدفف بخش ووبا ررهھھھايیی ااقدااماتت ااصلی  اازز فرددیی٬، وو ساختارریی

با اابراازز هھھھمبستگی با کسانی کهھ اازز مزاايیایی ااجتماعی محروومند براایی مدددکارریی ااجتماعی می کوشد تا 
اافراادد ستمديیدهه وو آآسيیب پذيیر رراا آآززاادد ساززدد وو شمولل ااجتماعی وو اانسجامم ااجتماعی رراا  فقرززدداايیی تالشش کند٬،

ااررتقاء بخشد.  
صوررتت  ززمانی کهھ مدااخالتت مدددکارریی ااجتماعی ااست اايین پيیش فرضض پايیهھ بر ااجتماعی تغيیيیر االزاامم بهھ

 يیا محلهھ کوچک٬، هھھھایی گرووهه خانوااددگی٬، فرددیی٬، سطح ددرر می گيیردد کهھ بنظر برسد ووضعيیت جارریی٬، چهھ
اايین اامر اازز لزوومم بهھ چالش کشيیدنن وو تغيیيیر ددااددنن آآنن ددستهھ اازز   ااست. توسعهھ وو تغيیيیر نيیاززمند جامعهھ٬،

ااجتماعی وو ظظلم نقش ددااررند. اازز ططريیق  ططرددرر اايیجادد حاشيیهھ نشيینی٬، کهھ ددناشی می شودد شراايیط ساختارریی 
ززيیست ٬، جايیگاهه عامل اانسانی ددرر ااررتقاء حقوقق اانسانهھا وو عداالت ااقتصاددیی٬، تغيیيیرگراايیانهھمدااخالتت 

بهھ حفظ ثباتت ااجتماعی نيیز متعهھد اايین حرفهھ محيیطی وو ااجتماعی باززشناختهھ می شودد. بهھ هھھھمانن ميیزاانن٬، 
 هھایین ثباتت براایی بهھ حاشيیهھ ررااندنن٬، بهھ اانزوواا کشاندنن وو ظظلم کرددنن بهھ گرووهھھھااست مشرووطط بهھ اايینکهھ اازز اايی

خاصی اازز اافراادد ااستفاددهه نشودد.  
سيیاست  ی برااییوو چاررچوبتصميیماتت مدبراانهھ ااسترااتژيیهھایی مدااخلهھ٬،  ددرر معناییی مفهھومم توسعهھ ااجتماع

تعريیف نهھفتهھ نيیز ددرر اايین  باقيیماندههوو  نهھاددیی٬، مرسومم. (ضمن اايینکهھ چاررچوبب هھھھایی فرضض می شوددگذاارریی 
-ززيیستی هھھھا جامع مبتنی بر مدااخالتت وو ااررززيیابی ااجتماعی توسعهھااست).  -رروواانی ااست  ااجتماعی٬، وو معنویی

کهھ فرااتر ااززتقسيیم بندیی بيین سطوحح خردد وو کالنن بوددهه وو سطوحح سيیستمهھایی چندگانهھ رراا با هھھھمکارريیهھایی بيین 
-بخشی وو ددرروونن -بخشی وو ددرروونن ااوولويیت  تاميین گردددد. حرفهھ اایی ددررهھھھم می آآميیزدد تا هھھھدفف توسعهھ پايیداارر
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-ساختارریی گسترشش ااجتماعی توسعهھ  کهھ عامهھ پسند مرسومی پندااشت با ااست وو ااقتصاددیی وو ااجتماعی
.نيیست مواافق ددااند می ااجتماعی توسعهھ نيیازز پيیش رراا ااقتصاددیی ررشد  
ااصولل  

٬، ااجتنابب اازز وو شأنن ذذااتی ووجودد اانساننااحتراامم بهھ ااررززشش  عباررتند ااززااصولل پايیهھ اایی مدددکارریی ااجتماعی 
ب ززددنن٬، ااحتراامم بهھ تفاووتهھا وو  حمايیت اازز حقوقق اانسانهھا وو عداالت ااجتماعی.آآسيی  
ووجودد مدددکارریی ااجتماعی  کنندهه وو توجيیهھ قق اانسانهھا وو عداالت ااجتماعی اانگيیزههوو حمايیت اازز حقو ددفاعع

مسئوليیت جمعی  ووکهھ حقوقق اانسانهھا  اايین ااصل رراا بهھ ررسميیت می شناسدااست. حرفهھ مدددکارریی ااجتماعی 
. ااعتقادد مسئوليیت جمعی اايین ووااقعيیت رراا برجستهھ تر می ساززدد کهھ حقوقق اانسانهھا تنهھا ددرر الززمم وو ملزوومم ااند

نسبت بهھ يیکديیگر وو محيیط ززيیست خودد تحقق می يیابد کهھ اافراادد  ددرر ززندگی ررووززمرهه می توااندصوررتی 
رراا بپذيیرند. بنابراايین٬، يیکی ااجتماعاتت خودد  تعاملی ددرروونن رروواابط برقراارریی مسئوليیت پذيیر باشند٬، وو ااهھھھميیت

توجهھ مدددکارریی ااجتماعی ددفاعع اازز حقوقق اانسانهھا ددرر هھھھمهھ سطوحح وو تسهھيیل پيیامدهھھھایی ااصلی زز نقاطط اا
ووبيین  يیکديیگر٬، بهھ اافراادد وواابستگی بهھ ااحتراامم وو توجهھ وو يیکديیگر٬، بهھزيیستی مسئوليیت پذيیریی مرددمم ددرر قبالل

ااست محيیط ززيیستشانن مرددمم وو  
قق نسل ااوولل هھھھمانا حقوقق مدنی وو مدددکارریی ااجتماعی حقوقق نسل ااوولل وو ددوومم وو سومم رراا می پذيیردد. حقو

حقوقق نسل ددوومم  ااست. سيیاسی مانند آآززااددیی بيیانن وو ووجداانن وو آآززااددیی اازز شکنجهھ وو حبس بدوونن محاکمهھ
-حقوقق ااجتماعیمربوطط بهھ  حق تحصيیل٬، خدماتت شامل سطوحح منطقی ااقتصاددیی وو فرهھھھنگی ااست کهھ 

جهھانن ططبيیعی وو حق  هھمعطوفف بوو حقوقق نسل سومم  ااقليیتهھاست ززبانن مربوطط بهھ حقوققسالمت وو مسکن وو 
بطورر ددووططرفهھ هھھھمديیگر رراا تقويیت می کنند حيیاتت گونهھ هھھھایی مختلف وو عداالت بيین نسلی ااست. اايین حقوقق 

وو اازز ددرروونن وواابستهھ بهھ هھھھم بوددهه٬، وو مواافق حقوقق فرددیی وو جمعی اانسانهھا هھھھستند.  
 غايیرمددرر برخی مواارردد٬، "آآسيیب نزددنن" وو "ااحتراامم بهھ تفاووتهھا" ممکن ااست بيیانگر ااررززشهھایی متضادد وو 

. ززنانن ررعايیت نمی شودد مانند اافراادد اازز گرووهھھھی ززندگی حق فرهھھھنگ٬، ناممهھ ب کهھ جايیی مثلباشد. 
اايین مسالهھ پيیچيیدهه رراا مد نظر ددااشتهھ ووحامی   "ااجتماعی مدددکارریی تربيیت وو آآموززشش جهھانی ااستاندااررددهھھھایی"

آآموززشش هھھھموااررهه با رروويیکردد ططرفداارریی اازز حقوقق ااساسی اانسانی  اايین مطلب ااست کهھ  مدددکارراانن ااجتماعی
:وو چنيین توضيیح می ددهھھھد کهھ می بيینند  
 تجاووزز اانسانهھا ااساسی حقوقق بهھ سنتهھا وو ااررززشهھا فرهھھھنگی٬، عقايید  کهھ جا هھھھر ااست ممکن رروويیکرددیی چنيین
عی بوددهه ااجتما یی يیک برساختهھ. فرهھھھنگ هھھھمچنانکهھ٬، باشد تغيیيیر وو کند٬، تسهھيیل کنندهه برخورردد ساززندهه می
بهھم . چنيین موااجهھهھ ٬، ساخت گشايیی وو باشدموضوعع تغيیيیر وو ساخت گشايیی هھھھم پويیاست می توااند  وو

سنتهھایی  وو باووررهھھھا ااررززشهھایی فرهھھھنگی٬، با ددررکک وو هھھھمسازز شدنن با ممکن ااست رريیختن ساززهه هھھھایی ااجتماعی
براایی  فرهھھھنگی آآنن گرووهه ااعضایی با اانتقاددیی باززتابب ددهھھھندهه وو گفت وو شنودد ططريیق اازز وو يیک گرووهه خاصص

رروويیارروويیی با مسايیل بزررگتر مربوطط بهھ حقوقق اانسانهھا تسهھيیل گردددد.  
 

دداانش  
 ااقداامم ددررفضا مورردد پذيیرشش براایی تنهھا نهھ ااجتماعی حاضر٬،  مويید آآنست کهھ مدددکارریی پيیشنهھاددشدهه تعريیف
 اازز بخشی ست.اا ددرر سايیر فضاهھھھا بومی دداانش با بلکهھ هھھھمسو ااست٬،  غربی هھھھایی نظريیهھ وو خاصص هھھھایی
توليید غربب اازز ااعتبارر منحصر بهھ فردد  دداانش وو نظريیهھ هھھھا یی غربی کهھ ااست اايین  ااستعمارر ميیرااثث

تلقی شدهه وو تحت ااستيیالیی   بومی سايیر کشوررهھھھا فاقد ااررززشش وويیا کم ااعتبارر برخورردداارر ااست٬، وو دداانش
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 سعی شدهه ااست پيیشنهھادد تعريیفی کهھ براایی مدددکارریی ااجتماعی نظريیهھ هھھھا وو دداانش غربی قراارر گرفتهھ ااست.
 بومی اافراادد اايین ووااقعيیت ااست کهھ مويید وو شودد ن ررووند وو باعث وواارروونهھ ساززیی اايین فراايیندمانع اايی تا دداارردد
خاصص  دداانش اانتقالل ررووشش هھھھایی دداانش٬، وو کسب ررااهھھھهھایی ااررززشهھا٬، اایی٬، دداارراایی محدووددهه يیا کشورر منطقهھ٬، هھھھر
ااستعماررعلمی  جبراانن ددنبالل بهھ ااجتماعی سهھم ااررززندهه اایی ددرر توليید علم ددااررند. مدددکارریی وو هھھھستند خودد

 ددرر آآنهھا اازز آآموختن شنيیدنن صدااهھھھایی اافراادد بومی وو اازز ططريیق ااستيیالیی غربی وو تارريیخ ددرر ططوللغربب 
 شکل وو توليید شدهه بومی اافراادد مشاررکت با ااجتماعی مدددکارریی دداانش بديین ططريیق. ااست جهھانن سرااسر

کارربردد خوااهھھھد  االمللی٬، بيین سطح ددرر بلکهھ محلی فضاهھھھایی ددرر تنهھا تریی٬، نهھ بطورر مناسب وو خوااهھھھد گرفت
. تددااش  

	ااجتماعی مدددکارراانن االمللی بيین بر ااساسس تعارريیف ساززمانن ملل متحد٬، فدررااسيیونن  )IFSWبومی" ٬، "اافراادد ( 
:کند می تعريیف اايینگونهھ رراا  

 ااست ااجداادديیشانن سرززميین کهھ جغراافيیايیی مشخص(يیا وواابستهھ بهھ آآنن) منطقهھ يیک ددرر کهھ اافرااددیی •
  کنند می ززندگی

ددرروونن سرززميین هھھھایی  سيیاسی وو اددییااقتص مشخص ااجتماعی٬، اافرااددیی کهھ بهھ حفظ نهھاددهھھھایی •
.خوددشانن گراايیش ددااررند  

اازز حيیث فرهھھھنگ٬، منطقهھ جغراافيیايیی٬، وو نهھاددهھھھایی ااجتماعی٬، بجایی آآنکهھ کامال  معموال اافرااددیی کهھ •
. يیل ددااررند هھھھويیتی مشخص ددااشتهھ باشندجذبب جامعهھ ملی شوند با تمامم ووجودد تما 	  

.عضو يیک قبيیلهھ می شناسند يیا بومی رراا خودد اافرااددیی کهھ  •  
 

ااقداامم  
مدااخالتش خوددنمايیی می کند کهھ اانسانهھا با محيیط  ددررجاهھھھايیی اازز ااجتماعی مدددکارریی االزااماتت وو حقانيیت

ددرر آآنن نقش  اافراادد کهھ مختلفی ااست ااجتماعی هھھھایی نظامم محيیط ززيیست شامل ددرر تعامل هھھھستند. ززيیست خودد 
 شناسی ررووشش. دداارردد اافراادد آآنن ززندگی بر  عميیقی تأثيیر جغراافيیايیی وو ططبيیعی ددااررند وو اايین محيیط ززيیست 

 وو اانسانهھا" منعکس ااست کهھ  جملهھ اايین شودد ددرر اازز آآنن حمايیت می ااجتماعی مدددکارریی ددرر کهھ مشاررکتی
 مدددکارریی خودد ددررگيیر می ساززدد".  چالشهھایی ززندگی ووااررتقایی سطح بهھزيیستی براایی رراا ساختاررهھھھا
 با گاممهھھھم ااست. اافراادد براایی کارر جاییهھ اافراادد٬، ب با حامی کاررکرددنن ستاا جايیی کهھ ممکن تا ااجتماعی
 فعاليیتهھا وو ااصولل ررااهھھھبرددهھھھا٬، تکنيیکهھا٬، مهھاررتهھا٬، اازز ططيیفی ااجتماعی مدددکارراانن ااجتماعی٬، توسعهھ االگویی
تالشهھایی معطوفف بهھ تغيیيیر سيیستم   وو يیا ارر می گيیرند کهھ ددرر جهھت حفظ سيیستمسطوحح مختلف رراا بک ددرر

 وو ددررمانن ختلفم شکل هھھھایی شامل فعاليیتهھا ددرربرگيیرندهه گسترهه اایی اازز ااجتماعی مدددکارریی ااقداامم ااست.
 منظر اازز. شودد صوررتت بندیی خط مشی هھھھا وو تحليیل آآنهھا می محورر٬، جامعهھ کارر وو گرووهھھھهھا کارربا مشاووررهه٬،
ااسترااتژیی هھھھا يیا  کند٬، می حمايیت آآنن اازز تعريیف اايین کهھ ررهھھھاساززیی اافراادد اازز بندهھھھایی ااجتماعی رروويیکردد

 آآنهھا براایی خالقانهھ ظظرفيیت وو نفس عزتت ااميید اانسانهھا٬، متوجهھ اافزاايیش ااجتماعی مدددکارریی ااهھھھداافف بلند مدتت
اازز اايین ررووست کهھ با  وو ااست عداالتی بی ساختارریی منابع نيیرووهھھھایی سرکوبگر قدررتت وو با چالش وو موااجهھهھ

-خردد يیک کل منسجمی اازز اابعادد مدااخلهھ اایی -شخصی کالنن٬، وو -جامع تمرکز. ددرر می آآميیزدد سيیاسی  نگر
اازز کشورریی بهھ کشورر دديیگر  تماعیااج ااقداامم مدددکارریی ااوولوليیتهھایی ااما ااست جهھانشمولل ااجتماعی٬، مدددکارریی

-وو اازز ززمانی بهھ ززمانن دديیگر بستهھ بهھ شراايیط تارريیخی٬، فرهھھھنگی٬، سيیاسی وو ااجتماعی ااقتصاددیی متفاووتت 
خوااهھھھد بودد.  
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 قيید تعريیف اايین ددرر کهھ ااصولی وو ااررززشهھا اازز کهھ ااست جهھانن سرااسر ددرر ااجتماعی مدددکارراانن مسئوليیت اايین
 توااند می ززمانی ااجتماعی مدددکارریی تعريیف يیک. بخشند تحقق وو تقويیت کرددهه رراا آآنن وو کنند ددفاعع ااند شدهه
 فعاالنهھ متعهھد چشم اانداازز مدددکارریی ااجتماعی وو ااررززشهھا نسبت بهھ  ااجتماعی مدددکارراانن کهھ باشد ددااشتهھ معنا
	.باشند    

 
 جهھانی تعريیف ااررتباطط با ددرر ااجتماعی مدددکارراانن فدررااسيیونن عمومی مجمع ددرر کهھ ططرحح هھھھایی االحاقی

:دش تصويیب ااجتماعی مدددکارریی  
"باشد ددااشتهھ تناقض آآنن بخشهھایی سايیر با کهھ شودد تدوويین اایی گونهھ بهھ نبايید تعريیف اايین اازز بخشی هھھھيیچ"  
 آآنن کلی ررووحح با وو تعريیف اايین مختلف ااجزاایی معنایی با نبايید اایی منطقهھ يیا/وو ملی سطوحح ددرر تعريیف بسط"

"باشد ددااشتهھ تناقض  
  ااست٬، شغلی گرووهه دنن بهھ يیکعنصر کليیدیی هھھھويیت بخشيی ااجتماعی مدددکارریی تعريیف کهھ آآنجايیی اازز"

 نيیازز وو ووجودد آآنن ااجراایی فراايیند ددقيیق ااررززشيیابی اازز بعد تنهھا بايید باززبيینی براایی تغيیيیر اايین تعريیف ددرر آآيیندهه
بيیشتر بهھ اايین تعريیف پيیش  نکاتت وو نظرااتت اانتخابب نخست می بايید اافزووددنن. بگيیردد صوررتت تغيیيیر براایی

	 اازز تغيیيیر آآنن باشد.  
	  


