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 مقدمه
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. نسخه قبلیِ سند این کاری اجتماعی را روزآمد کرده اندمدد آموزشجهانیِ  به اتفاق یکدیگر استانداردهای
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سال  ازآن سند  ا تصویب شده وادالئید استرالی در الذکر توسط دو موسسه فوق 2004سال  استانداردها در

تعیین استانداردهای مطلوب برای آموزش مددکاری اجتماعی مورد استفاده  راهنمایبه عنوان  2019 تا 2004

 بود . 

قی جهانی بیانیه روزآمدِ اصول اخال انتشار و 2014 جدید جهانی مددکاری اجتماعی درتصویبِ تعریف  با

 همآهنگ با می بایستی انداردهای جهانی آموزش مددکاری اجتماعی نیز، سندِ است 2019مددکاری اجتماعی در

  داد . پیشرفت جهانی مددکاری اجتماعی را نشان می روزآمد شده وسند  آن دوتغییرات 

وه گر ن وموقت آموزش جهانی ازسوی فدراسیوبدین منظور دو موسسه مذکورکارگروه مشترکی شامل کمیسیون 

جامعه  اگروه باین کارسوی انجمن بین المللی مدارس مددکاری تشکیل دادند .  از مسئول استانداردهای جهانی

طریق  از رکشو 125 تبادل نظر هجده ماه ادامه داشت و بیش ازجهانی مددکاری ضمن مشورت های متوالی که 

. اعضاء بود تباطار درگرفت  را دربر میسازمانهای آموزشی  سایر دانشگاه و 400حدود  پنج انجمن منطقه ای با

 ان تشکیلات گیرندگنمایندگان خدم مشارکتِ  بین المللی هم با سمینار دوکارگروه مذکور عالوه براین ارتباطات 

 .دادند

رکشف تالش د نتیجه حداکثر ونیز حاصِل فعالیتی جامع وپویا  تیب اطمینان یافتیم که سندِ حاضربه این تر

 ت.فرهنگی اس ، سیاسی ، اخالقی ومسائل معرفتی

 اهداف عمده استانداردهای جهانی عبارتند از:

 و ، تشابهضمن عنایت به موارد تنوع تامین آموزش مددکاری اجتماعی در استمرار کسب اطمینان از 

 .شمول

  ن المللی توسط فدراسیون وانجمن بیبه نحوی که اجتماعی کسب اطمینان ازاینکه آموزشِ مددکاری

 .استسیاست های حرفه ای  تابعِ ارزشها و، تنظیم شده مددکاری اجتماعی مدارس 

 مراحل آموزش .  بهره گیران از ، دانشجویان وپرسنل حمایت و مراقبت از 

  ایی که هفرصت  وکسب اطمینان ازدسترسی نسل آینده مددکاران اجتماعی به بهترین کیفیتِ آموزش

 آورده است . کاربردها بدست ستها وتحقیق، تجربه، سیا ادغامِ را از دانشِ مددکاری

 بین آموزش،  پرورش روحیه همکاری وانتقال دانش بین مدارس مختلف مددکاری اجتماعی و

 دراین حرفه . اشتغال گذاری وسیاست

  ِم لیم وتعل  فضایِ تع بهره مندی از و مناسبمنابع  توسعهحمایت از مدارس مددکاری اجتماعی درجهت

 جامع االطراف . مشارکت آمیز و

 ردآموزشی  تجارب و فوق به این نکته نیز توجه داریم که محدوده تدابیر هداف فراگیرا عنایت بهضمن 

  هست . شامل تفاوتهای مهمی نیزکشورهای مختلف 
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ژگی وی که حفِظ تنوعی است هدف استانداردهای جهانی وصول به جهانی شدِن ارزشهای مددکاری اجتماعی و 

ید ازآنها مه ها باام برناکه به دو دستهِ ضوابط الزامی ) که تمد هائی تدوینِ مجموعه استاندارهای این حرفه را با 

 تقسیم د(نها برسنشرایط ممکن به آ زمان و در ضوابط آرمانی )استانداردهایی که مدارس باید تبعیت نمایند( و

یان رفتِ جعامل پیشرقراراست . دسته اول نشان دهنده عناصر بنیادی است که تاحدی دهد می شوند نشان می

  د .در سراسرجهان باش ش مددکاری اجتماعیآموز

 

  1پروفسورواسیلیوس یواکیمیدیس

  2پروفسوردیکسون سوکراج

  

 

 

                                                             
1 Vasilios Ioakimidis (IFSW) 

2 Dixon Sookraj (IASSW) 



5 

 

 

 

 مبانی 
ن ساس تدویرآن ابواقعیاتِ موجوِد مددکاری اجتماعی درسراسرجهان را به شرح زیردرنظرگرفته واستانداردهارا 

 کرده ایم :

هم  رداخل کشورها ود، اقتصادی و سیاسی که هم جتماعیا-فرهنگی، تنوع زمینه های تاریخی .1

 آن زمینه ها کاربرد دارد . درسراسرجهان ، مددکاری اجتماعی در

، نهاد، بهداشتی ای مردمازمانه، سوع سازمانها ) مثال موسسات دولتی( ن1براساس :  تنوعِ کارِمددکاری .2

ی و های محل سازمان ، سایربیتو خانواده، موسسات اصالح و تر ، موسسات خدمات کودکآموزشی

ی کاراجتماعنوع ( نوع کارِارجاعی ) مثل جمعیت خدمت گیرنده ، 2 موسسات خدمات خصوصی (

این  نمایانگر مهارتهایی که فنون و نظریه ها ، روشها و( 3و   وفردی ، اقتصادی ، سیاسی ومحیطی ( 

 )درسطوح لمللیبین ا جامعهِ وسیعتر و ،حرفه برای کار با فرد، زوج / خانواده، گروه، سازمان، محله

 ( .، متوسط وبزرگکوچک

ت خود . آموزش مددکاری ازنظرموقعیای ارائه آموزِش مددکاری اجتماعیروشه تنوع ساختارها و .3

ک ، یا یواحدِ درسی اینکه درحد چند دردرون ساختارهای موسسات آموزشی هم متفاوت است ) مثالً

قبیل  ایی از. بعضی برنامه های آموزش مددکاری همراه با رشته هبخش، یک مدرسه یا دانشکده باشد(

 و ل بهداشتقبی بعضی بصورتِ قسمتی از گروه بندی های وسیعترحرفه ای از جامعه شناسی و اقتصاد و

 های آموزش برخط هم توجه به برنامه و راهِ دور درآموزشهای از ،. عالوه براینهاتوسعه می باشد

  .رمتفاوت استمددکاری اجتماعی بسیا

اری آموزش مددک ی حمایت ازجمله مدرسان و مدیران برا ، ازتنوع منابع موجود درسراسرجهان .4

 . اجتماعی

. مددکاری دربسیاری ازکشورها حرفه ای جهان سراسر تنوع سطح پیشرفت حرفه مددکاری اجتماعی در .5

 نظام مند وضوابط اخالقی است .و دارای موسسات ناظر حمایتِ نظام قانونگذاری و مورد و کامال پایدار

حداقل شرایط اشتغال به حرفه مددکاری دراین کشورها داشتن مدرک رسمی کارشناسی غالبا 

این سازوکارها تاحدی مراقب بهره برداری از عنوان مددکاراجتماعی بوده ،  مددکاری اجتماعی است .

آسیب  از جامعه را نیز ظ نموده وحف وامنیت شغلی را محدوده وظایف شغلی را تعیین کرده ، صالحیت

درسایرکشور ها مددکاری اجتماعی  د .نمصون میداراجتماعی  افرادغیرحرفه ای تحت عنوان مددکار
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برنامه های آموزش مددکاری اجتماعی را بجای اینکه رشته جداگانه ای مثال حالت های دیگری دارد . 

برنامه هائی از دوره های محدودِ انحصاری تا  چنین. به رشته های تحصیلی موجود افزود توان باشد می

دوره های یکساله با ارائه گواهینامه یا دوساله با مدرک کاردانی  متغیراست . استانداردهای تحصیلی که 

دردرجه اول برای برنامه های منتهی به ارائه مدارک تحصیالتِ دانشگاهی دررشته دراین سند آمده 

ارائه دهنده دوره های کوتاه ترِ منجر به گواهینامه یا مدرک فوق موسسات مددکاری اجتماعی است . 

 دیپلم هم میتوانند ازاین استانداردها بهره مند باشند اما توانائی پیروی از تمام این استانداردهارا ندارند .

شدیدا  .وامپریالیزم آموزشی برپیشرفت مددکاری اجتماعی درجنوبِ جهان تاثیرات منفی استعمار .6

 اِل جهاندیدگاههای نظری وروشهای عملی وفنون ومهارتهایی که درشم کهوتاکید میکنیم م معتقدی

ن نوبِ جهای به جتوسعه یافته نباید بدون بررسیهای انتقادی ازنظرتناسب وکارآیی برای اجتماعاتِ محل

 منتقل شود .

 اجتماعیموضوعات ودرگیری های مشترِک موثربرآموزش واشتغالِ مددکاری شمارِ فزایندهِ  .7

 نو  رالیزمِدرسراسرجهان . این عوامل شامل نابرابری های فزاینده ای است که حاصلِ اندیشهِ لیب

ی زه جویوستیدرجهانی شدن ، تغییرات اقلیم ، بالهای طبیعی و انسانی ، فساداقتصادی و سیاسی 

 هاست .

ف یم واهدات اقلدار ، تغییرابسیاری از پیشرفت ها و ابداعات جدید ، بخصوص آنچه مربوط به توسعه پای .8

ِد ب پیونسازمان ملل درزمینه توسعه پایداربوده درجنوب جهان درشرف انجام است . با این ترتی

د کنقویت میت، آمادگی علمی مددکاران اجتماعی را در همه جا موضوعات جهانی ومحلی در مواد درسی 

ا ین کشورهبوچه  چه دردرون کشورها را؛ دسترسی و قابلیت نقل و انتقالِ آموزش مددکاری اجتماعی 

 . مک میکنداعضاء یک شغل جهانی ک به هویتِ حرفه ایِ دانشجویان بعنوانمیسر می سازد ؛ همچنین 

ا انشجورد باید نقش وتاثیرتخصص گراییِ تحصیلی دربخش بندیِ آموزش و اشتغال . برنامه آموزشی .9

بافرد ، ازکار خصصی که درمددکاری می آموزد اعمآماده پذیرش این نکته نیزبنماید که صرفنظرازنوع ت

ن انه وکالرد ، می، درهرتخصص پیوستگی هایی ) درمقیاسهای خُگروه ، خانواده ، سازمان ، جامعه وغیره 

ه ( با سایرتخصص های مددکاری نیز وجوددارد . چنین بصیرت گسترده تری دانشجویان را ب

 ل میکند .اد ، اخالق مداروقابل تبدیکارشناسانی نق 

ِه ال پیوستعین حاین نسخه استانداردهای جهانی پیرامونِ سه حوزهِ فراگیرتنظیم شده است که عناصرمتمایزودر

  حرفهونسانی ا املِو، عدانشکده آموزش مددکاری اجتماعی را دربرمیگیرد . حوزه های سه گانه عبارتند از: 
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 دانشکده
، اهانشکده جمله دانشگاهها، د متنوعی از سازمانهای بسیاراری اجتماعی توسط  آموزش مددکعرضه تاریخیِ

 که رود می انتظار. ههای غیرانتفاعی صورت گرفته استدستگا موسسات عمومی و خصوصی آموزش عالی و

 وارهای مالی آموزش و ساخت  ارائهسبکِ درتنوع  از صرفنظربرنامه های آموزشی مددکاری اجتماعی  مدارس و

آموزش  .شندرسمیت شناخته شده باه آموزش هر کشور ب امر در ناظر مان های ذیصالح وتوسط سازسازمانی ، 

یسته، شا ین، مدر سکه مستلزم دسترسی به منابع کافی مورد نیازی است مددکاری اجتماعی فعالیت پیچیده و

 باشد . برنامه درسی روزآمد می راهبردی روشن و

 

   و اهداف شرح وظایف.1 .1

 شند : ت زیر بااهداف یا شرح وظایفی بامشخصامددکاری اجتماعی باید دارای بیانیه ش آموزمام برنامه های ت

 تماعیاری اجالف .  بطورواضح وروشن تدوین شده ، قابل دسترسی بوده وارزشها و اصول اخالقی مددک

 درآن ذکرشده باشد . 

 ب .  باتعریف وهدف جهانیِ مددکاری اجتماعی هماهنگ باشد .

ازجمله  اشند )بفع مردمی را که باتمام جنبه های ارائه برنامه ها وخدمات مرتبط می ج .  حقوق ومنا

 دانشجویان ، مدرسین وخدمت گیرندگان ( رعایت نماید .

 

 مدارس حتی االمکان طرح هایی شاملِ :

 

عاتی که توانمندسازی اجتما وحرفه مددکاری اجتماعی  توسعه د .  تدوین راهبردهای مشارکت در

 د . کند )ازجهات محلی ، ملی و بین المللی ( داشته باشن موردنظر درآن فعالیت میمدرسه 

  

ا ارائه رزیر  سی به شرایطبتوانند روشهای دسترنظر مدارس باید ازلحاظ اهدافِ برنامه آموزشی ونتایج مورد

 : نمایند

 ه .  ویژگِی اهداف برنامه ونتایج مورد نظردرتحصیالت عالیه .

کاری که موجب پیشرفتِ معرفتی وموثردانشجوی مددهیت روشهای تدریسِ برنامه تعیین ما  و .

 اجتماعی میشود .
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ه ردنیازحرف، ارزشها ومهارتهای موآموزش ، مراحل   مورد تعلیمکه حاوی دانشِبرنامه آموزشی  ز.

 . باشد دانش نظری قیدشده مددکاری اجتماعی آن گونه که دربخش 

 وا ، دانش کاربرد ارزشه رسند و ماعی که به سطوح مقدماتی مهارت میدانشجویان مددکاری اجتح . 

 .  هندهای مددکاری اجتماعی را نشان می دمهارت

، طیدی، ارتبانگی، سیاسی، اقتصاجهانی را ازجهات فره طرح درسهایی که تاثیرات متقابل عواملط .  

 گیرد .  محیطی درنظر می بهداشتی، روانی و

ا المللی ر بین یا منطقه ای و سطوح ملی و اهداف حرفه ای دریات تعریف شده برنامه درسی مقتض ی.

 کند . رعایت می

 .دهد می وجه قرارمورد ت یا منطقه ای/بین المللی راملی  واولویت های محلی / برنامه درسی نیازها ک .

 اده ها ،، خانو ادمداخالتِ حرفه مددکاری اجتماعی درمسائل افر که آغازگرِ آموزشیتامین مقدمات  ل .

 ارند .یا محله هایی است که )ازجهات کارآیی وجغرافیایی ( قابلیت رشد و توسعه د و گروهها

رحاکی بهره گیری از روشهای مددکاری اجتماعی درشرایط مقتضی که مبتنی برشواهد پایدام .  

 ازتاثیرمداخالت وهمواره موجب اعتبارواحترام است .

 .کافی برای اجرای برنامه  منابع الزم و فیزیکی و ، ساختارحمایت های مدیریتی ن .  

ی یا ارشناس، کبه مددکاری اجتماعی درگواهینامه، مدرک کاردانی اعالمِ مشخصِ قابلیت اشتغالس . 

 ات .نین مقامچموارد وجود  منطقه ای در یا سطوحِ تحصیالت تکمیلیِ موردتایید مقامات ذیصالح ملی و

 

 وصول به اهداف وآرمانهای خود باید :  ارتقاء شرایط درمدارس برای تقویت و

ی شابه خارجمابی موسسات لحاظ مالی قابل قبول درمعرض ارزی را تاحد شایسته و از برنامه خودع .  

ا هان نامه ا و پای، یا امتحانات کتبی یارساله هتعدیل تکالیف درسی. این کار ممکن است شامل قراردهند

 برنامه آموزشی توسط موسسات مشابه خارجی باشد . ارزیابی و یا مرور و

ج بدست ی ونتایخودارزیابیِ موسسه ازبرنامه های درسی بمنظوربرآورد اینکه اهداف برنامه آموزش ف .

    آمده تاچه حد محقق شده است .

 

 منابع و امکانات .2 .2

 اید :امین نمموارد زیررا ت، مدیریت ، هیئت امنا ومنابع باید درمورد ساختاروسسه ارائه دهنده آموزش م
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د راین بایبرنامه های آموزشی مددکاری اجتماعی مستقل ومتفاوت از سایررشته هاست وبنابالف .  

 هها کهتوسط واحدی متمایزکه به عنوان دانشکده ، موسسه عالی ، بخش ، مرکزواین قبیل دستگا

 درنظام آموزش عالی هویت روشن و مشخصی دارند ارائه شود . 

 و ترجیحااموسسه باید دارای رئیس یامدیرمعینی باشد که شایستگی اداری ، علمی وحرفه ای  ب . 

 دررشته مددکاری اجتماعی ثابت شده است . 

کافی  منابع ج .   مدیرمسئولیت اساسی درهماهنگی ورهبری حرفه ای موسسه را برعهده داشته ووقت و

 برای اجرای این منظوردراختیاردارد .

فی صلی کارسیدن به هدف های ا بودجه درارائه برنامه آموزش مددکاری اجتماعی برای د .  تخصیص

 .است

 ت .خورداراسقفه بروه .  تخصیص بودجه ازثبات کافی برای ارائه و اجرای برنامه آموزشی بنحو پایداروبی 

 اناین کارکن به. د و .  برای رسیدن به اهداف برنامه کارکنان اداری همچنین مدرسین الزم آماده شده ان

 ست . اه شده داد فرصت و اختیارکافی و معقول برای مشارکت درتوسعه و اجرا وارزیابی مداوم برنامه

ی ی( آمادگینترنتحضوری ، ازراه دور ، ترکیبی ، غیرمتمرکز ، ویا از .  صرفنظراز سبک آموزش )اعم از

رسی ، ههای کامپیوتر ، متون دهای کافی زیرساخت هایی از قبیل فضای کالس های درس ، دستگا

حِل ای درمهتجهیزات سمعی وبصری ، منابع اجتماعی برای کارورزی دانشجویان وآموزشها و سرپرستی 

 برنامه ونتایج مورد انتظار. دستیابی به اهدافسهولت کاربمنظور

گیری یادها وآموزش اینترنتی نباید کامال جایگزین فضای راهنمایی های چهره به چهره وگفتگو ح . 

ا می ولذهای عملی شود . فضاهای چهره به چهره برای آموزش مناسب مددکاری اجتماعی امری الزا

 تغییرناپذیراست .

مله ازجمدیریتِ دوره های مددکاری اجتماعی بخاطرترکیب دانش نظری وتحقیق وعناصرعملی وکاربردی 

 ارس بایداین مدبنابر ونیازمند منابع است .امری پیچیده آموزش برقراری رابطه وعمل متقابل خدمت گیرندگان 

 تامین موارد زیررا درنظرداشته باشند : 

ن ، نشجویافضای فیزیکی کافی ازقبیل کالس درس ، دفاترکارمدرسین و کارمندان ، فضابرای دا ط .

 هیئت علمی ومحل دیدارهای مربوط به کارورزی .

 برنامه آموزشی . تحقق اهداف موسسه و ی .  تجهیزات الزم وکافی برای



10 

 

بی ، وش ترکیردرخصوص آموزش ازراه دور، ک .  کیفیت باالی برنامه آموزش با هرسبک ارائه مطالب . 

ی عملی بخصوص برای بخشها غیرمتمرکز ویا آموزش اینترنتی سازوکارهای تعلیم وسرپرستی درمحل

 باید درنظرگرفته شود . 

ابع ن تمام منتحقیق با منابع شایسته ودرصورت امکا وفضایکتابخانه های برخط ومتصل به سایت ل .  

 مورد نیاز اینترنتی برای دست یابی به هدفهای برنامه آموزشی باید تامین شود . 

، مجله  (  EduRoamم .  دسترسی به کتابخانه های بین المللی ، خدمات رومینگ بین المللی )مثل 

   برقرار باشد . ها ونشریات وپایگاههای داده های الکترونیک باید

 

      . مواد درسی 3   .3

 مایند :نامین دارس باید برای استانداردهای مواد درسی برنامه آموزشی خود مراتب زیررا دائما رعایت وتم

هماهنگ  ایف آنبا اهداف برنامه آموزشی ، نتایج مورد انتظاروشرح وظ الف .  مواد درسی وسبک آموزش

 باشد .

وسط وزشی  تبرای اجراء وارزیابی تعلیم بخش های نظری وعملِی برنامه آمب .  سازوکارهای روشنی 

 موسسه وجود داشته باشد . 

 تقبل شده باشد . ج .  توجه ویژه به مرور منظم وگسترش مواد درسی

اه موزش ازرآرسی ، دد .  دستورالعمِل روشن برای استفاده اخالقی ازفناوری ، درکارورزی ، ارائه مطالب 

 شد .، تحلیلِ داده های بزرگ وارتباط با رسانه های اجتماعی وجود داشته با یبیدور وترک

 که : باشند مواد درسی نوعی ازمدارس باید همواره عالقمند به توسعه 

ستدالل ا المانهِعبه دانشجویان مددکاری اجتماعی برای توسعه مهارت های تفکرانتقادی وگرایشهای ه .  

 ونه واشتیاق به یادگیری دائمی کمک میکند ، ، استقبال از تجارب نوونم

ی ی کارعملبرای طول مدت های تعیین شده وفرصت های یادگیری  بمنظورآمادگی دانشجویان براو .  

ا ردهایی رستانداوحرفه ای کفایت میکند . به دانشجویان ومربیان فضاووقت کافی داده میشود تاحداقل ا

 . که دراینجا تعیین شده تحصیل نمایند 

 ز .  نیازها ، ارزشها وفرهنگ های مردم مربوطه را نشان میدهد .
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  برمبنای عدالت واصول حقوق بشرتدوین شده باشد .ح .  

 

 .  دروس اصلی 4 .4

ت ه خدمرنامه های آموزش مددکاری اجتماعی درزمینه های اقتصادی و سیاسی ، موسسات محل کار، جامعب

ای حرفه ظریه هشخصی و اجتماعی ، اقتصادی ، سیاسی یامحیطی ، و ن نوع مسائل مورد بررسی ازلحاظگیرنده ، 

 ببا این ترتی .ای و دیدگاههای بکاررفته تفاوت میکند . بنابراین دروس معینی هست که کاربرد جهانی دارد 

زم اله حد مدارس باید مطمئن شوند که دانشجویان مددکاری اجتماعی پس ازاولین مرحله آموزش حرفه ای ب

 شوند آموخته شده اند :  تنظیم میزیرگسترده با دروس اصلی که به دودسته  ی وموثروکاف

دانه تشخیص نقا رک ولف( دانش نظری مددکاری اجتماعی : دانش وسیعتری را شامل میشود که برای د ا

 ست .اهنگی و تاریخی که مددکاری اجتماعی را شکل داده اند الزم اجتماعی ، فر-، حقوقینیروهای سیاسی

واجرای  طرح برای ب( جنبه های عملی مددکاری اجتماعی : یک سلسله دانشها و مهارتهایی را شامل میشود که

 مداخالت موثر، شایسته و اخالقی الزم است .

 همزمان آموزش داده شوند .  بایدوابستگی متقابل دارند و  این دودسته دروس پویائی و

 

    دانش نظری مددکاری اجتماعی
 آموزشی برای دانش نظری مددکاری اجتماعی باید شامل موارد زیر باشد :  برنامه

،  یاجتماع نواقص ساختارهای اجتماعی ، تبعیض ، ظلم ، وبیعدالتیِتاثیر اینکه نقادانهِدرک   .1

د دید ه بایسیاسی ، محیطی و اقتصادی بررشد انسان را درتمامِ سطوح ازجمله درسطح جهانی چگون

. 

چگونه  زندگیرسنت ها ، فرهنگ ، اعتقادات ، ادیان ورسوم بررشد انسان درسراسردانش اینکه تاثی .2

  ند .کیجاد ااست ، و اینکه این عوامل چگونه ممکن است منابعی برای رشد انسان باشد یا مانعی 

 ی . ادگیریِ نظریات مددکاری اجتماعی ، علوم اجتماعی ، علوم انسانی و دانش های بومی .3

 اهدافِ مددکاری اجتماعی .اصول و درک عمیق  .4

فع ری در ونقش مددکاراجتماع درک نقادانه بی عدالتی های تاریخی موثربرجامعهِ خدمت گیرنده .5

 .آنها
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 مکاریهدانش کافی راجع به مشاغل و حرفه های مرتبط با مددکاری اجتماعی به منظور تسهیل  .6

 های بین رشته ای وکارِ تیمی .

نها به آ ی رفاهی )یا کمبودهای آن( ، خدمات وقوانین مربوطاطالع از سیاست ها و برنامه ها .7

 درسطوح محلی ، ملی ویا منطقه ای و بین المللی .

 اعی ،درک وشناخت نقش مددکاراجتماعی دربرنامه ریزی ، اجرا و ارزشیابی سیاست های اجتم .8

 ومراحلِ تحوالت اجتماعی .

ت و ه قومیبطبقه ، جنس وموضوعات مربوط آگاهی از حقوق بشروتحرکات اجتماعی وارتباط آنها با  .9

 نژاد .

اف توسعه اهدبیل مللی واستانداردهای جهانی ازقبین الذیربط آگاهی ازقراردادها ، قوانین ومقررات  .10

  اجتماعی .

 درک نقادانه تاثیرتنزل امکانات محیط بررفاه جامعه وتوسعه عدالت درمحیط زندگی . .11

 ی .یتتساوی جنس تمرکز بر .12

 ی . یتتاثیرخشونت های جنس درک علل ساختاری و .13

 برموضوعات ساختاریِ موثربرجامعهِ حاشیه نشین ، آسیب پذیر ودراقلیت .  تاکید .14

 استنباط ، تشخیص وشناخت توانائی ها وامکانات تمام انسان ها . .15

رگیری ددرگسترش صلح و عدالت پایداردراجتماعاتی که تحت تاثیِر مشارکت مددکاری اجتماعی  .16

 ی سیاسی و قومی بوده اند .ها

 

 جنبه های عملی مددکاری اجتماعی 
 ند : اده نماییر آمبرنامه های آموزشی ازلحاظ جنبه های عملی باید دانشجویان مددکاری اجتماعی را برای امورز

 .  کاربرد رفتار ورشد انسان درطول حیات . 1

،  ، جسمی و رفاه مردم ازجهات ذهنیجتماعی برسالمت .  درک چگونگی تاثیر تعیین کننده های ا 2

 عاطفی و روحی .

 ا درتمامهن مردم وسازمان همچنین بی غیرظالمانه میان مردم.  گسترش روابط سالم ، منسجم ،  3

 ماعات . افراد ، خانواده ها ، گروه ها ، برنامه ها ، سازمانها واجت -سطوح 
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 اخراج ووههایی که تجربه حاشیه نشینی .  تسهیل و حمایت ازشمول نظراتِ مختلف بخصوص ازگر 4

 دارند .

 .  درک رابطه تجارب زندگی شخصی  ونظام ارزشهای شخصی با حرفه مددکاری اجتماعی . 5

 .  توانائِی ترکیب نظریه ها ، اخالقیات ، تحقیق / دانش درعمل .  6

برای زم احل الانجام مر.  مهارت حرفه ای کافی دربرآورد ، ایجادرابطه ، توانمندسازی ، وکمک به  7

مکن مآموزش  به خدمت گیرندگان . برنامه وصول به اهداف تعیین شده برنامه وتحقق تعهدات حرفه ای

به  یامداخالتیاست افرادحرفه ای را برای انجام خدماتی از قبیل تامین حمایت اجتماعی ، 

یف یا وظا ای که دربرنامهمنظوررشدوتوسعه ، حفاظت ، پیشگیری ، ویا درمان براساس تمرکز ویژه 

  شغلی پیش بینی شده آماده نماید .

ای د فمند برهاصول ، دانش ومهارتهای  آگاهانهِ مددکاری اجتماعی باتوجه بهکاربرد مداخالت .   8

 ارتقاء رشدانسانی وتوانِ بالقوه همه مردم .

وق عه حقب توسعی موج.  اشتغال به تحلیل نقادانه اینکه چگونه سیاست ها وبرنامه های اجتما 9

 بشروعدالت یا انحراف از آنها می گردد .

وان شربه عنبکاربردِ ایجاد صلح وصفا ، فعالیت های خشونت زدائی وحمایت های مبتنی برحقوق .  10

 روشهای مداخله . 

 مدار . وقدرت .  کاربرد دیدگاههای حل مسئله 11

 . مودهت دانشجویان درحد کارشناسان کارآزرشد معلوما .  12

 د . یات موجوبا واقع  مددکاری اجتماعی وانطباق آنکاربرد منشوراخالقیِ منطقه ای ویا بین المللیِ .   13

دن ، عدی بوچند بُ ، وجنبه های دشوار، ظرافت موارد.  توانائی ارتباط وهمکاری با سایرین در 14

 اخالقی وقانونی ومذاکره ای بودن کارها .

 

    آموزش عملی )کارورزی( 
به همین دلیل باید کارورزی بخوبی با دروس کارورزی بخش مهمی ازآموزش حرفه مددکاری اجتماعی است . 

اخالقی ، شایسته و نظری آمیخته شود تا دانشجوبا جذب دانش ، ارزشها و مهارتهای الزم برای انجام کار
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آمادگی ری برای کسب اطمینان ازموثرآماده گردد . کارورزی باید ازنظرمدت و تنوع وظایف وفرصت های یادگی

دانشجو برای انجام وظایف حرفه ای کافی باشد . بنابراین مدارس باید درموارد زیر نیزاطمینان خاطر حاصل 

 نمایند :

ی ها اردالف .  یک دستورالعمل منظم مکتوب و جامع االطراف کارورزی که شامل جزئیاتِ استاند

نشجو ، تیار دات باشد باید دراخزیابی ، معیارها و انتظاراضوابط ارکارورزی ، مراحل پیشرفت کار، 

    پرست کارورزی و موسسه محل کارورزی گذاشه شود .سر

 ب .  سیاست ها ورویه کار یا راهنمائی های روشن درموارد زیر : 

 انتخاب محل کارورزی ؛.   1

 .  تطبیق شرایط دانشجو با محل کارورزی ؛  2

 جو ؛ .  معرفی و اعزام دانش 3

 .  نحوه سرپرستی کارورزی دانشجو ؛  4

 .  هماهنگی با برنامه ؛ 5

 .  حمایت از دانشجو و سرپرست کارورزی ؛  6

 .  نظارت برپیشرفت دانشجو وارزیابی طرزکاردانشجو درمحل کارورزی ؛ و  7

 موسسه محل کارورزی .   کارکردارزیابیِ .   8

 رکشوردزموده براساس وضع پیشرفت حرفه مددکاری اجتماعی ج .  تعیین سرپرستان واجدالشرایط و کارآ

 وتامین جلسات توجیهی برای سرپرستان کارورزی .

 تعیین جلسات توجیهی وحمایت های مداوم ازجمله تعلیم وآموزش به سرپرستان کارورزی . د .  

  .اشد سترس میبه .  اعالم اینکه منابع مناسب وکافی برای رفع نیازها دربخش کارورزیِ برنامه درد

دارای  اتوان ونبرای افراد  اتخاذ تدابیری برای دربرگیری جمعیت حاشیه نشین و اسکان وانطباق مناسبو .  

 نیازهای ویژه .

 ز .  بخش عملی آموزش دارای بازخورِد مداوم ، بموقع وپیش رونده برای دانشجویان باشد .

 



15 

 

  د تامین موارد زیر نیز باشند :مدارس باید درصد

ل دوره آموزشی درصد ازحجم فعالیتهای ک 25 فرصت های جدید مراکز کارورزی ایجاد نمایند که حداقل با ح . 

 ) برمبنای محاسبه نظام واحدی یاشمارش روزها و ساعت ها( همگام باشد . 

ت موسسه آموزشی ، موسسه محل کارورزی ودرصورت امکان خدم رکت های ارزشمند بیناایجاد مشط . 

 ارزیابی کارِ دانشجو . دگان درمورد تصمیم گیری برای کارورزی وگیرن

سسه بط موی .  اگربرنامه آموزشی امکانات کارورزی خارج ازکشورداشته باشد دستورالعمل وراهنمای ضوا

ارورزی کمحل  وامکانات حمایتی نیز باید هم دراختیار دانشجوی اعزامی به خارج وهم موسسه خارجی پذیرنده

م هنش اصلی رک داشود . دراین مورد برنامه آموزشی باید دارای سازوکارهایی برای تسهیل آموزش مشت قرارداده

 داشته باشد .

 

 فعالیت های تحقیقاتی و علمی 
انی م انسمددکاری اجتماعی به عنوان یک رشته تحصیلی برمبنای نظریات مددکاری ، علوم اجتماعی ، علو

ل ازقبی . دانش مددکاری اجتماعی وجنبه های علمی آن ازمنابع وسیعی استودانش های بومی شکل گرفته 

تماعی ، ری اجنهادهای آموزشی ، سازمان های تحقیقاتی ، محققین مستقل ، جوامع محلی ، سازمان های مددکا

 ند بهمتخصصین حرفه ای وخدمت گیرندگان مایه میگیرد . تمام دستگاه های آموزش دهنده باید عالقم

کان رد ام، درک دقیق وایجاد جنبه های علمی مددکاری اجتماعی باشند . این امردرموا رتوسعهمشارکت د

 ازطریق هم افزائی استراتژی های علمی و تحقیقاتی به صورت های زیر محقق میگردد : 

لژی دراین با توضیح دیدگاههای مختلف متدو درمددکاری اجتماعی تاکید برجریان ایجاد دانش الف .

 گونگی پیشرفت و توسعه آن .رشته وچ

 اللیت انتقبار، قابقدردانی ازروشهای دشوارومختلف مورد استفاده مددکاران اجتماعی درارزیابی اعتب .  

 ت به اطالعات . قابلیت اعتماد واتکاء نسب، ، قابلیت تایید 

 ج .  تعلیماتی که شواهد آن متکی برمستندات جاری ، ارزشمند و قابل اعتماد است . 

قیقاتی ت های تحومهار ایجادفرصت هایی برای دانشجویان که نتایج تحقیقات را بادقت برآورد کنندد .  

 بدست آورند .
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 ه .  اشتغال دانشجویان به فعالیت های تحقیقاتی .

 ت باآنهاحمایت دانشجویان درکسب مهارت هاوپیشرفت درامورعلمی و تحقیقاتی ازجمله مشارکو .  

 درموارد مذکور .

 ناوین دیگری نیز میتوان به حسب امکانات موسسه برای اهمیت دادن به مدیریت درنظرگرفت . ع

صیل ال تحدربسیاری اززمینه ها اولین مدرک حرفه ای )یا کارشناسی مددکاری اجتماعی( طی سه یا چهارس

 د .تمام وقت قابل اکتساب است ، هرچند مقدارومحتوای دروس غیرمددکاری ممکن است متفاوت باش

 

       عوامل انسانی
جامعه ای پویا ، روشنفکرواجتماعی است . چنین جامعه ای دانشجویان ، برنامه های مددکاری اجتماعی شامل  

گرد هم آورده برای کوشش درجهت ارتقاء فرصت های یادگیری  مدرسین ، مدیران وخدمت گیرندگان را

 وپیشرفت شخصی وحرفه ای متحد می نماید .

 

 مدرسین  .1

 دارس وبرنامه های آموزشی درمورد مدرسین باید موارد زیررا رعایت نمایند : م

دکاری در مد تعداد مدرسین وتنوع تخصص های آنان ازجمله کیفیت تجارِب مناسب عملی و تحقیقاتیالف . 

 . باشنداجتماعی کافی باشد وهمه مصمم به رشد و ارتقاء موقعیتِ حرفه مددکاری اجتماعی در کشور

رسی موادد درمراحل تصمصم گیری موسسه وبرنامه برای تعیین هدف های کلی آموزشی وتهیه و تنظیمب . 

 ونتایج نهائی ، حضورومداخله مدرسین مشخص باشد .

 فاوت بینرنوع تهبیانیه روشِن سیاست های استخدامی مبنی برمساوات ازلحاظ جنس ، قومیت ، نژاد یا  ج . 

 کارکنان .

 نامه هایس یا برتخدام ، انتصاب و ارتقاء کارکنان روشن و مدون وهماهنگ با سایرمدارسیاست های اسد .  

 آموزشیِ داخل موسسه باشد . 
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 .ار باشد انی که .  سیاست ها هماهنگ با قوانین استخدامی ملی وبا مالحظات دستورالعمل های سازمان جه

هره برنامه منظور دست یابی به اهداف بمدرسین ازفضای شغلیِ حمایت آمیز، محیط همکاری وثمربخش به 

 مند باشند . 

رخواست دسیاست های مربوط به ارتقاء ، حق تصدی ، تنبیهات وخاتمه خدمت روشن وسازوکارهای و .  

 تجدید نظرموجود باشد . 

 حجم تدریس و سایروظایف محوله بین اعضاء بطورروشن وبه تساوی تعیین شود . ز .  

جتناب اکارتعیین شده ازنظرتدریس ، بورس )ازجمله تحقیق( وخدمات گاهی  تغییرات در میزانح .  

ع ین ، تنومدرس ناپذیراست . بهرحال تعیین حدود وظایف باید برمبنای اصولی از قبیل مساوات واحترام به

 مهارت ها ، تخصص وتوانائی های افراد باشد .

 رای رفع مشکل موجود باشد .تضاد سازوکارهای روشن و منصفانه بط .  درموارد اختالف و

 

 تمام مدارس باید موارد زیر را درنظر داشته باشند : 

 و هیئتتخصیص مقدارکارتدریس ، راهنمایی و سرپرستی کارورزی دانشجو ووظایف اداری به هرعضی . 

 داشته یق راعلمی متعادل باشد تا فرصت اشتغال درتمام انواع فعالیت های علمی ازجمله خالقیت و تحق

 باشند . 

  ک .  برای اشتغالِ مربیان داشتنِ حداقل مدرک فوق لیسانس مددکاری اجتماعی ارجح است .

جتماعی اری ال .  کارکنان موسسه درانجام وظایف خود نشان دهنده اخالقیات ارزشها و اصول حرفه مددک

 دانشجویان وجامعه هستند . برای 

ر دسه سعی تقویت خواهد کرد . به این صورت مدر  ی راموسسه درموارد امکان مواضع بین رشته ا  م .

انیز رزمینه هر وسایقبیل جامعه شناسی ، تاریخ ، اقتصاد ، آما اشتغال مربیانی از سایر رشته های مرتبط از

   خواهد داشت .

د تماعی بایدرصد مدرسان باید دارای مدرک مددکاری اجتماعی باشند ودروس مددکاری اج 50ن .  حداقل 

 ق ضوابط هرکشورتوسط مدرسان دارای فوق لیسانس مددکاری اجتماعی تدریس شود .طب

 س .  مدرسه باید امکاناتی برای استمرارِ رشد حرفه ای مدرسان خود داشته باشد .
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 دانشجویان .2

 رخصوص دانشجویان مدرسه باید دارای امکانات زیر باشد : د

 ی و خدمتی پذیرش . درصورت امکان افراد حرفه اضوابط ومقررات ومراحل روشن ومدون براالف .  

 گیرندگان نیز درمراحل ذیربط دخیل باشند . 

سی ، یش سیاب .  هیچگونه تبعیضی علیه دانشجوبراساس نژاد ، رنگ ، فرهنگ ، قومیت ، مذهب ، گرا

 اجتماعی اعمال نشود .  –، موقعیت کاری وشرایط اقتصادی جنسیت ، سن ، وضعیت تاهل 

 برای ارزیابی تحصیالت . روشن وصریح  وابطج .  ض

یابی در ارزد .  مراحل امکان درخواست و شکایت بطور واضح به تمام دانشجویان توضیح داده شود و

 دانشجویان تبعیضی اعمال نگردد . 

مقررات  ،تمام اطالعات مربوط به ارزیابی ، اهداف وساختار دوره آموزشی ، نتایج آموزش ه .  

ر ید بطو، مقررات امتحانات ، مراحل درخواست های دانشجویان وخدمات دانشجویی با حضوردرکالس

ر روشن ومدون به صورت مکتوب دردفترچه یا بطور الکترونیک درشروع سال تحصیلی دراختیا

 دانشجویان گذاشته شود . 

ه بی نسبت هکسب اطمینان از اینکه برای دانشجویانِ مددکاری اجتماعی فرصت های رشد خودآگاو .  

ی رتوانائبایجاد میشود واین فرصت ها ارزشهای شخصی و فرهنگی ، عقاید ، سنت ها وتعصبات خویش 

 آنها درگسترش روابط بامردم و کاربا گروههای مختلف جامعه تاثیر می گذارد . 

ی ، مال صیلی ،ز .  تهیه اطالعات راجع به انواع حمایت های ممکن به دانشجویان ازجمله کمک های تح

 وشخصی . استخدامی 

د قی میشوسوء رفتار تلدرسی وسیاست های کلی موسسه ح .  دانشجویان باید نسبت به آنچه ازلحاظ 

 د .نوچگونگی برخورد موسسه با آن موارد آگاه باش

 

 تمام مدارس باید موارد زیررا نیزمنظورِ نظر داشته باشند : 

  رفاه دانشجو . ط .  سیاست های جامعِ

 دامات مثبت برای پذیرش گروههای اقلیت که کمترمورد توجه هستند .ی .  اق



19 

 

 اجتماعاتِ موسسه . آزاد نماینده دانشجویان درکمیته های تصمیم گیری و و ک .  حضور مستمر

 

    خدمت گیرندگان   .3

 دارس برای مشارکت خدمت گیرندگان باید موارد زیررا رعایت نمایند : م

ای فعالیت ه را در آنها اجتماعات وسیعتری از ئق خدمت گیرندگان مختلف و، نظریات وعالحقوقالف . 

 ارائه آنها منظور نمایند .  درسی و اجرا و جمله درگسترش مواد خود از

نبه جدرصدد گسترش راهبرد حرکت آفرینی درجهت تسهیلِ مشارکت خدمت گیرندگان درتمام ب .  

 باشند . های طراحی ، برنامه ریزی وارائه برنامه های آموزشی

ته رت گرفتطابق های شایسته به منظور حمایت ازمشارکت خدمت گیرندگان صو ج .  توجه نمایند که

 است .  

 همچنین: 

جاد اتی اید .  فرصت هایی برای رشد و ترقی شخص و حرفه ای خدمت گرندگان دخیل دربرنامه مطالع

 نمایند . 

 

یل از قب )کارآموزشی می پردازند بکاررفته  اصطالحات مختلفی برای توضیح راجع به کسانی که به

ما برای  یره ( .معلم ، آموزگار ، معلم خصوصی ، سخنران ، مربی و غدانشگاهی ، هیئت علمی ، مدرس ، 

 م .این سند از عنوان مدرس مددکاری اجتماعی بجای این اصطالحات متنوع استفاده کرده ای

 . میشود ری ازجمله مددجو یا عضو جامعه استفادهبجای خدمت گیرندگان حسب مورد از عناوین دیگ

 

  حرفه
باید مدارس مددکاری اجتماعی اعضاء یک جامعه حرفه ای و دانشگاهیِ جهانی هستند . بنا براین 

بتوانند دررشد علمی وگسترش حرفه ای وسیاست گذاری های رشته مددکاری اجتماعی درسطح ملی 

 باآنها مند باشند . ارتباطِ پرورشی ، توسعه ای و تشکیالتی  وبین المللی مشارکت نمایند و ازآن بهره

 نهایت اهمیت برخورداراست . موسسات ملی و بین المللِی نماینده حرفه مددکاری اجتماعی از
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  مشترک نسبت به حرفه درک .1

 دارس باید مراتب زیررا مورد توجه قراردهند :م

قه ای رد منطریان آموزش وازجمله هرنوع کاربمورد استفاده درجالف .  تعاریف مددکاری اجتماعی 

مدارس  لمللیاو موجود آن باید موافق با تعریفِ بین المللی مددکاری اجتماعی مصوبِ انجمن بین 

 مددکاری وفدراسیون بین المللی مددکاران اجتماعی باشد . 

کاری فه مددحر مدارس باید روابط رسمی و نزدیک خود را با نمایندگان ونگاهبانانِ کلیدیِب .  

 دکاریاجتماعی ازجمله تنظیم کنندگان وانجمن های ملی وبین المللی حرفه ای و آموزشی مد

 اجتماعی حفظ نمایند .  

ویان ثبت نام )عضویت( کارکنان حرفه ای و دانشجویان مددکاری اجتماعی )چون دانشجج .  

 . ود انجام شا منطقه ای درانجمن های ملی یدرمحل کارورزی بامردم ایجاد رابطه میکنند( 

ه جهانی رجامعد .  تمام مسئولین دخیل درآموزش مددکاری اجتماعی باید فعاالنه پیگیرِ مشارکت د

 مددکاری اجتماعی وبهره گیری از آن با روحیه عضویت وانسجام بین المللی باشند . 

 

 مدارس باید عالقمند به : 

جویان وتشویق آنان به مشارکت فعال درجامعه ملی و پیگیریِ میزان اشتغال و استخدام دانشه .   

 جهانی مددکاری اجتماعی باشند .

 

 و ارزشها  اخالق .2
 

 د هموارهرس بایاخالقیات و اصول مددکاری اجتماعی عناصرعمده این حرفه میباشند مداظربه اینکه ارزشها ، ن

 موارد زیررا رعایت نمایند : 

ی ن المللددکاری اجتماعی مصوب فدراسیون بین المللی وانجمن بیم ازمنشورجهانی اخالقیِ الف .

 مدارس مددکاری اجتماعی تبعیت نمایند . 

 منطقه ای را نصب العین قراردهند .  اخالقی ملی و ب .  منشور

عی ی اجتماتعریف جهانی مددکاری اجتماعی مصوب فدراسیون و انجمن بین المللی مدارس مددکارج . 

 .را به کار بندند 
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نظیم تتماعی اهداف خویش را براساس رفتارهای مبتنی برارزشها ، اخالقیات واصول مددکاری اج  د .

هیئت  اعضاء نمایند . مراقبت نمایند که یکایک دانشجویان مددکاری اجتماعی ضمن کارورزی و یکایک

خالقی ارنند که چه مواردی طبق  منشونسبت به حدوحدود وظائف حرفه ای آگاه باشند وبداعلمی 

 رفتارغیرحرفه ای محسوب میشود . 

سته ، قدام شایااخالقی قصور می ورزند هیئت علمی که دررعایت منشور دربرابر دانشجویان واعضاءه .  

 وسسه یامضوابط معین توسط مناسب و معقول ازطریق ایجاد یک نهاد مددکاری انتظامی ، برقراری 

 ازطریق سازوکارهای مناسب بعمل آورند . 
 

 مدارس باید موارد زیررا نیز رعایت نمایند : 

 وکنند حتی االمکان  اخالقی را رعایت نمی مجازات دانشجویان یا اعضاء هیئت علمی که منشور درو . 

 ترجیح دهند .  کیفر فت را برأراصول تاحد معقول 

 

  تنوع تشابه و .3

 را رعایت نمایند : زنظرتشابهات و تفاوتها مدارس باید موارد زیرا

 یشوند بامربوط م وسایروجوه تنوع دربرنامه وکسانی که با آن تفاوتهای فرهنگی ، قومیانعکاس ازف . ال

 تالشهای هماهنگ و مداوم برای تقویت وغنای تجربه آموزشی استفاده شود . 

ی یادگیر ورشد  مراقبت شود که مدرسان ، دانشجویان و خدمت گیرندگان از فرصتهای برابرجهتب .  

اوت جوه تفز تفاوتهای جنسی ، سوابق اقتصادی اجتماعی ، نژاد ، قومیت ، مذهب وسایر وصرفنظر ا

 برخوردار باشند .

قوق حرعایت وج .  مراقبت شود که با حفظ اصول احترام به تفاوتهای فرهنگی و قومی ، تساوی جنسی 

 . باشد بشراهداف آموزشی به وضوح دربرنامه تدوین شده 

یض ای تبعاختارهای نژادپرستی ، وحشت پراکنی ، تبعیض جنسی وسایررفتارهد .  با سیاست ها و س

 مبارزه و برخورد بعمل آید .آمیز

 مدارس به این نکته نیز توجه داشته باشند که : 
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آموزش ویژه مددکاری اجتماعی ناشی از سنن و فرهنگ  ه .  شناسائی و رشد جنبه های بومی ومحلیِ

ختلف تاحدی مورد قبول است که با منشوراخالقی ما وحقوق بشر های گروهها واجتماعات قومی م

 هماهنگ باشد . 

 

     حقوق بشر و عدالت اجتماعی ، اقتصادی و محیطی  .4

 دالت اجتماعی ، اقتصادی و محیطی شاخص های اساسی تعیین کننده نظریات ، سیاستها وع

  مایند :نباید موارد زیر را رعایت کاربردهای مددکاری اجتماعی است . بنا براین تمام مدارس 

 ن المللیمیه بیاعالدانشجویان را آماده کنند که توان کاربرد اصول حقوق بشر) آن گونه که در الف . 

جود اعی موحقوق ومعاهدات بین الملی حقوق بشرآمده ( را داشته وبفهمند که چگونه موضوعات اجتم

 گذارد . برعدالت اجتماعی ، اقتصادی و محیطی تاثیر می

ک را در ب .  دقت کنند که دانشجویان آنها اهمیت عدالت اجتماعی ، اقتصادی ، سیاسی و محیطی

 مداخله درموارد مذکوررا بیاموزند .نموده و دانش ومهارت های مربوط به 

تصادی ی ، اقج .  درتالشهای جمعِی داخل وبیرون از ساختارمدرسه به منظوررسیدن به عدالت اجتماع

 مشارکت نمایند .  ومحیطی

 موارد زیررا درنظر داشته باشند :همچنین 

تحقق  ا براید .  تشخیص فرصت ها برای حمایت ازرشد اجتماعات محلی و اقدامات مشارکت جویانه آنه

 هدف های رشد اجتماعی . 

 ت ازای حمایبا همکاران جهانی بر ه .  بهره گیری از فرصت ها برای مبادله دانش ، تخصص و افکار

 بدور از تاثیرات استعماری . پیشرفت آموزش مددکاری اجتماعی 

    بط .تهیه مواد درسی ودوره های ذیرایگاه برای مددکاران اجتماعی بومی جهت و .  ایجاد پ

 


