
 كمهنة (social work) االجتماعي للعملالتعريف الدولي 

اله ياطللو،الالللعا لالل(social change)الاتماملل   الللاغييلل البمث بلل الالفلل   الوهللكمهنلل الالالعمللاالاتماملل   

 نهل الالععالل الالللعملاالاتمامل   ومنالالمبل ئ الالال التالىنلىال لىالتمكينالوتف ي الالبش .الالالع ماو،الهتم سكو

ال-اتماملل   الالعمللامعللااليو.الالمنلللولي الالممامعيلل ،الواحالل االالات للا  وحقللواالاسانلل  ،الو،الاتمام  يلل 

ال-ال(indigenous knowledges)الالوالمع ر الاسقليمي ،الوالعراس تالاتان اي ،الهالو لومهبنظ ي تال  المع وم

الال   هي الإل ام اللأل  ائالوالنظل.الالالواترتق ءالبمناوىمنالتذلياالالافعي تالالفي تي ال

الالاوسعال  الالاع يفالالن بقال لىالالمناوىالالمفل الوالعول ،الأحعهم الأوالكليهم .ويمكنال

ال

التفسيرال

كمهن الالالعماالاتمام   الالاع يفالويناهع الالغ ضالمنالالافني الهوالتوضيحالالاصوراتالالذهني الللاع يف،

الالنظ ي الوالاطبيق.الالمنالحيثالواألسس،الوالاألهعا منالحيثال

ال

 الرئيسية األهداف

 هالوتم سلكه،الو لواالي،الوئ للالتطلوالاغيي الاتمام   كمهن التففي الالللعماالاتمام   الال ئيني الاألهعا منال

الذلكالكلهالالعماال لىالتمكينالوتف ي الالبش .الال

اتقاصل ئي ،الوالثق  يل ،الوال،كمهنل الاللثل الال لنالأ الالعواملاالالا ري يل ،الواتمام  يل العملاالاتمامل   الميطاليو

إ الالعوائلقالوعوائلق.الالالأوالبمث بل الالفلوا  الالل   هيل الوتقلعالالالبشل التكو م الأ الإوالني سي ،الوكذلكالالش صي ال

الوالظلل.التك سالتسام ارالالاف يقالوالاميي الواتساغ لالُمَمْنَهم ال

 الللعماال  المم لالال عم الاتمام  يل البغل ضالتمكلينالوتف يل الي الر ال  الفاَلومنالاألمورالالا التالىنىالللمم رس الالاَال

جالملنالا حيل ،الوملنالا حيل الأ ل ىالهاَلناْلَمل ال ل الالظلللالأوالالامييل الالماُلك لفَالالاَالسالالن قعالملنال ل لالتطوي الالف الال:البش 

صلبواليتضل من الملعالالماضل رينالو.المل الك ال الأيل  الالمل ُمَمْنهاَلتطوي الاسا اتيمي تاللموامه الالعوائلقالالف ئيل الوال

مبلعأالالمشل رك الالئ للوإللىالإللىالتف يل الالمغللولال للىالأمل هلالوالمناهكل الحقلوقهل،الالكمهن الالعماالاتمام   

الالممامعي الوالع عالافوالالام سكالالممامع .ال



 social work)الالعملللاالاتمامللل   تلللع اال لللنالمبلللعأالحلللعو الالتصلللعرالالاغييللل الاتمامللل   إ المهمللل ال

interventionلاطوي الض ورةال لىالمناوىالاأل ل ائالواألسل ال  الالموقفالال اهنال نعم اليكو الالاغيي الوا(ال

الأوال لىالمناوىالالممامعالككا.الالوالمم   تالالصغي ةالوالطوائف

مل اليلنملال نهل الحامل التهمليق،الوإقصل ءالُمَمْنهاَلتففل هالضل ورةالموامهل الوتغييل الحل تتالالوالاغيي الاتمام   

ال.الممامع واضطه ئال

واال يللهال لللىالاشلل الحقللالاأل لل ائإلللىالقللعرةالال- لل الممامللعالملل ال-للاغييلل الاتماملل   الشلل اراتالاألولللىالالوتشللي 

كمل التعملاالتللكال.الواتمام  ي ال-م البينالالبيل الوالك ئن تالالفي ال يه أيالال-والبيلي الاسان  ،الوالععال الاتقاص ئي 

الالمهن ال لىالالفف ظال لىالاتساق ارالالممامع ،الط لم الأاهالتالين هلال  الإقص ءالأوالهضلالحقواالأيالمممو  .الال

الممامعلل الينبغلل الأ اليضللعالمنللوئاتالتكللو البمث بلل الاسللا اتيمي تالللاللع االولافصللياالى يلل تالالي والاطللإ ال

الوىي ه .الالوم ام الوض وري تالسي سي الومؤسني 

ت  عالالفواصاالالوروحي ،الامام  ي والافني وال لىالتأم تالوتع  تالكلي ،الحيوي ال الالممامع يوينبن الالاطو

الوش اك تالوظيفي الم الف .الالوتوحعالاظم الومناوي تالم الفالالمناوي ت،البين

 الالبن ئ الاتمام   الواتقاص ئي،ال    الللل أيالالشل ئعالالق ئلاالي الالممامع الي تبالأولوي تالالاطويإ الالاطو

ال الالممامع .الالالاليبأ الالنموالاتقاص ئيالهوالش يط الالاطو

ال

 األسس

وقيماه،الو عالالاسض ارالبل لغي ،الواحال االالالاععئيل ،الواللع   ال لنالحقلواالاليععالكاالمنالاحا االالك ام الاسان  

ال.الاتمام   الالعمااتان  الوالععال الاتمام  ي المنالأب زالأسسال

و ل الال.وأهليل الالوملوئبمث بل الالفل   الالللعملاالاتمامل   كم الأ الاسيم  البفقواالاسان  الوالععال الاتمام  ي ال

الال  الب لمنلولي الالممامعي .التقا  الحقواالاتانالالعماالاتمام      ال

المطل ئبشلكاالالحقلواالاسانل  ال للىالمنلاوىالاأل ل ائالتفعيلاالحقيق الإمك اي المنؤولي الالممامعي الالزال ك ة  الباْلوتُال

ماب ئلل ال للىال للقال  قل تالض ورةالالتب ز قطالحينم اليطلعالاأل  ائالبمنؤولي تهلالتم هالبعضهلالالبعض،الالكم ال

اللع   ال لنالالينصلبال للىالللعملاالاتمامل   الالا كيل الال ئينل وملنالهلذاالالمنطللقال ل  الالمناوىالالمم  ل ت.

بمنلؤولي تهلالتمل هالبعضلهلالاللبعض،الالالقي الالفقواال لىالك   الالمناوي ت،الوال  وجالبنا ئجالتع عالاأل  ائالإلىال

الال،الحاىالتاعلقالمص ئ الالبش البعضه الببعضالوب لبيل الالمفيط .الوأ اليعا  الويفا الالبعضهلالبعض 



واالالمياالاألولالوالث ا الوالث لث.ال أم الحقلواالالميلاالاألولال هل اليع  البفقالاضمنالم يالالعماالاتمام   إ ال

،الوتملل يلالالاعللذيبال لل الالقللولالوالفعللاحقللواالمعايلل الوسي سللي ،الكف يلل الالكلملل الوحللقالالصللعورال للنالالضللمي ال

ثق  ي ،التشماالالفقال  الكف يل الواقاص ئي الووالفبسالالاعنف .الوأم الحقواالالمياالالث ا ال ه الحقواالامام  ي ال

ال للىالالبيلل الوتنصلبالحقلواالالميلاالالث للثال.اللغويل حقلواالاألقليل تال،الوالنكن،الو،الوال   ي الالصفي الاعليلال

(natural world) ال،الوالاععئيلل الالبيليلل(species biodiversity)ال،الوالمنلل واةالبللينالاألميلل ل(inter-

generational equity)ال.التاكل تفالهلذهالالفقلواالوتاشل بكالمصل ئ ه ،الوتفالويال للىالحقلواال  ئيل ،الكمل 

التفاويال لىالحقواالمم  ي .ال

وذللكالحينمل اليلالال للىالالقيم الماع رض الومان  ن الأحي ا القيلال عالالاسض ارالب آل  الواحا االالالاععئي التمثاقعالو

الحلقالالفيل ة،الكمل الهلوالالفل لال يمل الياعللقالبمل ال يهل ب سللالالثق  ل ال للىالحقلواالاألقليل ت،الالات العاءالسبياالالمث ل

الوذلكال ب ال، الش ئكهذهالالقضي الالمع يي الالع لمي الللاعريبال لىالالعماالاتمام   الالوتع لج.الوالمثليينال لنن ءب

إ المثلاالهلذاالاللنهجال،الوإ ل  المل اليلل :ال  الإط رالملنالمبل ئ الحقلواالاسانل  التأهياالاأل ص ئيينالاتمام  يين

للاَالناْلحيللثالتَالالاوتغييلل بنلل ءةاليمكللنالأ اليفلل االموامهلل ال والموروثلل تالحقوقلل الالالقن  لل تالالثق  يلل الوالقلليلبعللضالكاله 

يمكلنالأ الالاكهلذال ء الن لبَالالوتغييل  الالموامهل  الوللاغييل .الال ق بللالالثق   المنلاجالحيلوي،الوللذلكال هل إ الأس سي اللإلان  .ال

لنَيُال والقلليلالوالموروثلل ت،الوكللذلكال بلل المق بللل التلللكالالأصللف لالهللذهالالقن  لل تالالثق  يلل المللعحللوارالاقللعيالىال بلل الم 

الالقن   تالوالقيلالوالموروث تالمعالقض ي الحقواالاتان  الاألوسع.ال

ال

 علم العمل االجتماعي ك

نهاالمنالمعينالواسعاليوالياش بكالمعالىي هالمنالالعلوال،كم الالالم الف ،الكعللالبينال  و هالالعماالاتمام   اليانقاال

المنالالنظ ي تالالعلمي .الال

بلعورهالملنالالالوينهلاالالعملاالاتمامل    ل السلي قهال ل الإطل رالملنالمعنل هالال ئينل .الاليُْفَهلال  م الالعللالالبصف إ ال

تنميل ال لللالال ل الذللكنهلاالملنالاظ يل تالالعللوالالاتانل اي الاأل ل ى،البمل اليأصولهالالنظ ي الئائم الالاطلور،الكمل ال

الاسئارة لللال،ال(social pedagogy)الاتمامل  الالا بلوي للال،ال(community development)الممامعال

(administration)الاسانللل  ،ال لللللال(anthropology)الاتقاصللل ئ،ال لللللال(economics)الالبيلللل ،ال لللللال

(ecology)ال للللال،(الاعللليلالeducation)ال،ال للللالالقيلل ئة(management)ال للللال،(الاملل يضالnursing)ال،

،ال(public healthالصلف الالع مل ال)،ال لللال(psychology)ال،ال لللالاللنفس(psychiatry)ال للالطبالاللنفس

ال.ال(sociology)الو للالاتمام  



االالكثيل الملنالاظ يل تالك الَشلة.الالوقلعالتَالراَل   الَفل الوماُلقَالب الطاَل  الأاه الماُل صوصي ،التامثاالاتمام   الالالعمانظ ي تالول

 ب ال ملي تالالحواري التف  لي المعالط لب الاتساش رةالوالمنل  عة،الوتكلو البلذلكالقلعالرويل الالالعماالاتمام   

الالمنالمعينالالاطبيق.الال

نهاال قطالملنالممل تتالبعينهل الواظ يل تالى بيل ،البلاالالعماالاتمام   التاليويؤكعالهذاالالاع يفالالمقا حالأ الال

 الاتسللاعم رالأ الك الل الالنظ يلل تالوالمعلل ر الَهللفَالل ال.الالومللنالالموروثلل تالالالل ال اَلالمعلل ر الاسقليميلل وأيضلل المللنال

ذالَ لؤاْلتهل الالوطنيل الالال الك ال التالتُالىالمنالقعره ،ال للىالالنقليضالملنالمثي لَالعاْل  البه الويُالاَالعاْلالغ بي ال قطاله الم اليُال

وضلعالت.الالويف ولالهذاالالاع يفالالمقال حاله الالنظ ي تالوالمع ر الالغ بي الحيثالش ء اُلي  الناَلبعينالات اب ر،الوتُال

،الوذلكالب  ا ا هالبأ الالشعولال  الكلاالإقلليلالو ل الكلاالئولل الأوالمنطقل اللهل القيمهل اله و كنباالالهذهالالعملي لالحع

وط قه الال  ص البه ال  الاسافعا الالمع ر الو  الاقله ،الوبأ التللكالالشلعولالقلعم الللعلللالإسله م تال ظيمل .ال

،الوذللكال بل الالمع  ل نلعىالللقضل ءال للىالاتسلاعم ري الالغ بيل الالا ري يل ال ل الممل لالالعماالاتمام   اليإ ال

ال.الالالاعللالمنه  ءالللشعولال  الكاالمك  ال  الالع لل،الواسصغ

 indigenous)اسقليمي الالب لمش رك المعالالشعولالالعماالاتمام   وبهذاالالط يق اليالالتكوينالواساق ءال لوالال

peoples)اليالالاسا عامه الليسال قطالمفلي ،الباالوئولي .الوب ل مو الإلىالاألملالالمافلعةالبَال ساَلنَ،الوبط يق الأكث الماُل 

الكم اليل :الالالالاتقليمي شعولال(المصطلحالالـIFSWالعول اللأل ص ئيينالاتمام  يينال)اليع  الاتتف ئ

 منالأواص البه البم الي بطهليعيشو ال  المن طقالقبلي المغ ا ي المعين ،الأواليفافظو ال. 

 بعينه يمنفو ال  المن طقهلالإلىال عالالالاف يطال  المؤسن تالسي سي الواقاص ئي الوامام  ي ال. 

 مف كل ةالالي تهلالالمؤسنلي ،الوالمغ ا يل ،الوالثق  يل ،البلعتالملنال  ئةالم الي يعو الالفف ظال للىال صوصل

 لممامعالالعول .الالا م الل

  الارتب طهلالبوطنالأوالقبيل .الال  أافنهلالاليمعو

ال

 التطبيق

الويمعلاالالعملاالاتمامل   إ الالنهجالالاف  ل الالذيالين ئيالبهالالعماالاتمام   اليظه ال  الالاع يفالكم اليلل :ال

وبقلعرالاسمكل  الي  لعالمنالتذلياالالافعي تالالفي تي الواترتق ءالبمناوىالال   هي الإل ام اللأل  ائالواللنظل.الال)...(ال

 الاتماملل   الينللا عالاليالعمللاالاتماملل   الشللع رالاعمللاالمعللكالبللعتالمللنالاعمللااللللك.الالوو قلل اللنمللوذجالالاطللو

والمبل ئ الال اتيمي تم الف الملنالالمهل راتالواألسل ليبالواتسلاماععئةالواأل ص ئيو الاتمام  يو المناوي تال

الأوالإلىالتغيي ه.الالالاظ الالم الا التهع الإم الإلىالاسبق ءال لىالالواألاشط ،



وتشاماالتطبيق تالالعماالاتمام   ال لىالقلعرالملنالاألاشلط ،المنهل الأشلك لالم الفل الملنالالعل جالواتساشل رة،ال

والاع االالق اوا الصي ى الوتفلياالاتتم ه تالالني سي ،الوالعماالالمم   البصفاهالال سمي الوىي الال سمي ،الو

يال   الهذاالالاع يلفاليلع لالاسلا اتيمي تالالعملاالاتمامل   الالال التهلع الإللىالر ال  الفاَلوالني س .الومنالمنظورالتَال

الط قل تالاتبعا يل الللبشل ،الحالىالياثنلىاللهل المق ومل الملوازينالال للقالبعثالاألملاالوات ال ازالالبل لنفس،الوتابنلى

 لني س الللاع اال  الوحعةالمام ان .العالالش ص الواعاْلالقوىالوالنظلالالم ئ ة.الالوبهذااليناظلالالبُال

 

،الإتالأ الأولوي تلهالت اللفالملنالبللعالآل ل ،الوملنال للىالمنلاوىالالعل للإ البؤرةالاهام الالالعماالاتمام   الواحعةال

 واتقاص ئي .الالللظ و الالا ري ي الوالثق  ي الواتمام  ي  ق الووق الآل  ،الوذلكال

تفقيقهل ،اللهلوالوالعملاال للىالإث ائهل الو،الامل   تع يفالالعملاالاتمإ الالع   ال نالالقيلالوالمب ئ الالا اليعكنه ال

اللوارئةال ل الالوالل ىىاأل ص ئيينالاتمام  يينال لىالمناوىالالع لل.الو قطالحيناليؤمنالهؤتءالب لقيلالال منؤولي

 اع يفاليصبحالتع يفالذاالمعنى.الالهذاالال

ال


