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 در مددکاری اجتماعی تمایزیافتهمطالعه برابری 
 

 عباس صادقی سرچشمه 

 دانشجوی دکتری مددکاری اجتماعی   

 

 چکیده 

بسیار بوده است    تأمالتموضوع    ،مفهوم برابری در طول تاریخ  . باشدمیاساسی در مددکاری اجتماعی برابری    هایارزشیکی از  

در این    .انجام گرفته است  مندنظاممروری و به شکل    صورتبهروش پژوهش مطالعه حاضر    . گیردبرمیمعانی متفاوتی را در  و  

  ،ی مانند گوگل اسکوالرپژوهشی اصل  هایسایتمقاالت استخراج شده از    ،مرتبط  هایکتابمطالعه از منابع اصلی تحقیق مانند  

اجتماعی در تاریخ مددکاری    هاینابرابریمداوم در مورد    هاینگرانیکه    دهد مینشان    ها یافته   . استفاده شد  . . . اسکوپوس و  

 ، اولیه در تاریخ مددکاری اجتماعی نسبت به شرایط اجتماعی و مسائلی نظیر جنسیت  هایدیدگاه  .اجتماعی وجود داشته است

مختلف    های گروهبه    موردتوجهاخیر در    هایسالکه در    هاییدغدغهو    ها نگرانی  . بود  تفاوت بیمحرومیت و فقر    ، خانمانیبی  ،نژاد

و نظریات مختلفی   ها جنبش گیریشکلافراد محروم مطرح شده است باعث  ، ناتوانی ، هویتی  ،قومیتی  ،نژادی ، به لحاظ جنسیتی

است شده  اجتماعی  مددکاری  صدای    در  همچنین    هایهویتتا  و  شود  درک  و  شنیده  و    هایتفاوتبه  متفاوت  هویتی 

ش  هایزیرگروه توجه  خاص  گروه  یک  در  اجتماعی    هادیدگاهاین    .ودمختلف  مددکاری    ، انتقادی  هایدیدگاهشامل  در 

پسانوینیها فمینیست   ویژهبه  هافمینیست  برابری    ،ی  و    ،ها ستمپارادایم  تبعیض  ستمرویکرد ضد  رویکردهای حساسیت    ،ضد 

و   نژادی  از  که هرک  باشدمی  مدرنپستفرهنگی  تمایزاتیهویتی    هایتفاوتبر    نوعیبه  هاآندام  بین    و  مختلف    هایگروهکه 

مفهوم    گیریشکل  و زمینه برای  دارد  تأثیرهم  دارند که در رفاه و دریافت خدمات مددکاری اجتماعی    تأکید   دارد  دجامعه وجو

 .  شد ایجاد در مددکاری اجتماعی  تمایزیافتهبرابری 

 

عدالت    ،مددکاری اجتماعی فمینیستی  ،فمینیسم  ،نژادپرستی  ،مددکاری اجتماعی  ،تمایزیافتهبرابری    ،برابریهای کلیدی:  واژه

 اجتماعی

 



 مطالعات روانشناسی و علوم تربیتی

 461-474، صفحات 1401، تابستان 2، شماره 8دوره 

462 

 

 مقدمه   -1

بسیار بوده استت   تأمالتموضوع    ،خمفهوم برابری در طول تاری  .باشدمیاساسی در مددکاری اجتماعی برابری    هایارزشیکی از  

اجتماعی وجتود داشتته   هاینابرابریمداوم در مورد    هاینگرانی  ،در تاریخ مددکاری اجتماعی  .گیردبرمیو معانی متفاوتی را در  

اولیه در متددکاری اجتمتاعی نستبت بته شترایط  هایدیدگاه .(Carlton-LaNey, 2001; Adams et al. , 2002) است

 کردنتدنمیتوجته جتدی  هتاآندرون  هایبندیتقستیمجنستیت و حتتی    ،دبودند و بته مستائلی نظیتر نتژا  تفاوتبیاجتماعی  

(Mekada Graham & Jerome H Schiele,2010). اجتماعی از این رویکرد منعکس شده استت  هایسیاست چنینهم

توجه نکرده است و حتی تصتورات و باورهتایی کته نستبت بته ایتن  پوستانسیاه ،معلوالن ،زنان ،هاخانوادهکه به نیازهای خاص 

و   هتاگروهدرک ایتن    ستویبهبنابراین تغییر جهتت    ؛بود  تأثیرگذارهم    مددکاری اجتماعی  و دریافت خدمات  بود در رفاه  هاگروه

ی از برابتری بته نتام برابتری قترار گرفتنتد و مفهتوم جدیتد  تأکیتدمورد    هاتنوعو    هاتفاوت  ،مدنظر قرار داده شد  هاآنبه  توجه  

ظلتم   هتاگروهاگر برابری را به معنای تشابه در نظر بگیریم به بسیاری از    .با برابری ساده تفاوت داشت  که  ؛دتمایزیافته مطرح ش

مختلف در یتک  هایزیرگروههویتی و  هایتفاوتبنابراین باید به   ،شودمیتوجه ن  هاآنزیرا به بسیاری از نیازهای خاص    شودمی

 ،مختلف به لحاظ جنستیتی  هایگروهبه    موردتوجهاخیر در    هایسالکه در    هاییدغدغهو    هانگرانی  .گروه خاص باید توجه شود

در متددکاری   و نظریتات مختلفتی  هتاجنبش  گیریشتکلافراد محروم مطرح شده است باعتث    ،ناتوانی  ،هویتی  ،قومیتی  ،نژادی

 المللتیبینانجمتن  متددکاری اجتمتاعی و  المللتیبینفدراسیون    در تعریف  یکی از اصول اساسی که  حتی  .اجتماعی شده است

کته   ستتهاتفاوتبته    معدالت اجتماعی و احترا  ،مطرح گردید  از مددکاری اجتماعی  2014در سال    مدارس مددکاری اجتماعی

در این پژوهش به بررسی مفهتوم برابتری تمایزیافتته در متددکاری   .باشدمیبرابری از نوع تمایز    مفهوم  در راستای  هاآنهمگی  

و ستیر تتاریخی آن   شتودمیپاستخ داده    ،در مددکاری اجتماعی چیست  تمایزیافتهبرابری  مهم    سؤالو به    پردازیممیاعی  اجتم

 .  گرددمیبررسی 

 

 :کارروش  

در این پتژوهش  مورداستفادهکلمات کلیدی  .انجام گرفته است مندنظاممروری و به شکل  صورتبهطالعه حاضر روش پژوهش م

 عتدالت اجتمتاعی ،مددکاری اجتمتاعی فمینیستتی ،مفمینیس ،نژادپرستی ،مددکاری اجتماعی  ،تمایزیافتهبرابری    ،شامل برابری

لی ماننتد پژوهشی اص هایسایتالت استخراج شده از مقا ،مرتبط هایکتابدر این مطالعه از منابع اصلی تحقیق مانند   .باشدمی

 .  استفاده شد  . . .اسکوپوس و  ،گوگل اسکوالر

 

 :هایافته

 . آمده است 1مرتبط استخراج گردید در ادامه آمده است و خالصه آن در شکل   هایکتابآنچه از بررسی مقاالت و  

 

 تمایزیافتهبرابری  

برابتری  ،برابتری فرصتت دسترستی بته منتابع ،برابری رفتاه ،برابری منابع مانند  از برابری در حوزه رفاه اجتماعی تعابیر متفاوتی

 ،اخیتر در بتاب برابتری اجتمتاعی  هایستالدر    .ه و تمایز استتاز منظری دیگر برابری به معنای تشاب  .شده است  فرصت رفاهی

یکتی از ایتن مفتاهیم  .کنتدمیهدایت  ،که در مورد برابری است مسائلی مطرح شده است که ما را ورای برخی از مفاهیم سنتی
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و تتالش بترای   به حذف اختالف مفهومی که بین تفاوت و برابتری وجتود دارد  تمایزیافتهبرابری    .است  تمایزیافتهبرابری    ،جدید

اکنتون   ،برای مثال  (1381تونی    ،فیتز پتریک)  .شودمیاقتصادی و سیاسی مربوط    ،عمومی  ،متناسب اجتماعی  هایشیوهتدوین  

موجود   هایتفاوتری نسبت به  اما اگر این براب  ؛خواهانه بوده است  ی ترقیهاجنبشمدت هاست که تحقق برابری جنسی هدف  

چته بستا کته برابتری  ،زنان تندرست و از کار افتاده و امثتال آن حستاس نباشتد ،زنان غربی و غیرغربی ،بین زنان سیاه و سفید

 همان() .باعث نهادی شدن اشکال ظریف تر و پنهانی تر از تبعیض و پیش داوری شود ،ناخواسته ،جنسی

ی هاستماجتماعی وجود داشته است و تمرکز بر کاهش سی  هاینابرابریمداوم در مورد    هایانینگردر تاریخ مددکاری اجتماعی  

 Carlton-LaNey, 2001; Adams et) استتجمعیت های در معرض خطتر بتوده  نفی و سرکوب کننده و امتیاز دادن به

al. , 2002).  دنبال کرد و در دوران مدرن تتا 19 قرناین سنت در ایاالت متحده آمریکا را می توان در اصالح طلبان در اواخر 

مبارزات  ،ی فمنیستیهاجنبش ،ی اجتماعیهاجنبش ،حقوق شهروندی .(Lum, 2000) بود 1960ی اجتماعی دهه هاجنبش

مساوات طلبانه که برختی   هایسیاستسائلی بودند که بسیاری از  از جمله م  تحریکات سیاسی اجتماعی برای تغییر  ،نژادپرستی

رویکردهتای ضتد  ،در چتارچوب بریتانیتا .ارزشمند را منتفی می کرد و بی اهمیت جلوه می داد را به چتالش کشتید  هایتفاوت

عتدالتی و نتابرابری در ارائته بی  ،ها در متورد تبعتیضدر پاسخ به نگرانی  1980نژادپرستانه به مددکاری اجتماعی در طول دهه  

 . (Dominelli, 1997)  شدخدمات و همچنین نژادپرستی در خود این حرفه پدیدار 

رویکردی کته پشتتوانه اش فعالیتت حرفته ای   .بود  تفاوتبیبه شرایط اجتماعی    اولیه در مددکاری اجتماعی نسبت  هایدیدگاه

امتا بته نظتر متی رستد راجتع بته  ؛را تا حد زیادی توضیح داده بود  خانمانیبی  ،محرومیت  ،مشکالت اجتماعی مانند فقر  و  است

 Mekada) استتنکترده جنستیت چنتدان توجته جتدی  ،مسائلی نظیتر نتژاد ،شکاف های اجتماعی جامعه ،اختالف طبقاتی

Graham & Jerome H. Schiele,2010). هم از این رویکرد منعکس شده است که تمایل داشتت  اجتماعی هایسیاست

بتود  هتاگروهتصورات و باورهایی که نسبت به این   حتی  .را نادیده بگیرند  پوستانسیاه  ،نزنا  ،و کودکان  هاخانوادهنیازهای خاص  

 هتاآنو توجه بته  هاگروهدرک این  سویبهبنابراین تغییر جهت  ؛تاثیرگذار بود خدمات مددکاری اجتماعی همدریافت  و    در رفاه

 .  مد نظر قرار داده شد

 ،در ادامته .د فرهنگی در مددکاری اجتماعی مطرح شد و درک شکاف های اجتماعی و تبعیض انجام شدنبنابراین نظریه های چ

بتین بتردن اشتکال تضتعیف یتا از  ،ضد تبعیض به عنوان یک رویکرد وارد دانش مددکاری اجتماعی شد که تالش برای کتاهش

 ،قومیتت ،طبقته اجتمتاعی ،گترایش جنستی ،و ظلم و تبعیض بر اساس جنستیت نژادپرستیاشکال مختلف  .تبعیض و ظلم بود

و ایتن هتا تحتت  شودمیهم مطرح    هاآنفراگیری و شدت    ،ر فراوانیکه از نظ  مهاجران  ،هویت و بیان جنسیتی  ،فرهنگ ناتوانی

 .  (Mekada Graham & Jerome H. Schiele,2010)  شودمینامیده    هاستمشعاع پارادایم برابری 

عتدالتی استت و  ی خاصی از بتیظلم و ستم دسته .ها باشندمددکاران اجتماعی باید به دنبال درک ماهیت انواع تبعیض و ستم

 . ی منابع ستم توجه یکسان داشته باشندشود و مددکاران اجتماعی باید به همههیچ اولویتی به منبع خاص داده نمی

 

 :هاستمپاردایم برابری  

 ،اشکال دیگر تبعیض بر استاس جنستیت  ،به بعد در آمریکا این ایده مطرح شد که عالوه بر تبعیض در زمینه نژاد  1960از دهه  

کته همته  کنتدمیاین دیدگاه این ایده را تتروی   .مهم هستند نژادپرستیانی مطرح شد که همگی به اندازه ناتو  ،طبقه اجتماعی

تتوجهی کته  ،به عبارت دیگتر  ؛فراگیری و شدت هم برای فرد و هم برای جامعه برابر است  ،اشکال تبعیض و ظلم از نظر فراوانی
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چیزی قرار گرفته است که می تتوان آن را پتارادایم برابتری ستتم   اکنون تحت الشعاع  ،زمانی به آن معطوف می شد  نژادپرستی

 .  (Mekada Graham & Jerome H. Schiele,2010)  نامید

متددکاری اجتمتاعی  محققتان .(Schiele, J. H,2007) گردیتددر متددکاری اجتمتاعی نیتز آشتکار  هاستتمپارادایم برابری 

پیشتنهاد متی کننتد کته هتیچ شتکل  هاآن .مختلف به یک اندازه توجه شود هایگروهاستدالل می کنندکه باید به ظلم و ستم 

 ) هستتندزیرا همه اشکال ظلم نمایانگر بخش های مولفه ای از یک نظام کامل سلطه  ،واحدی از ظلم نباید برجسته تلقی شود

McDonald, P. & Coleman,1999)در طتول  کایآمر یاجتماع  یدر آموزش مددکار یبه نژادپرست هیتوجه اول ،نیبنابرا ؛

و   ینتاتوان  ،ییگراستن  ،یطبقته اجتمتاع   ،ییگرادگرجنس  ،ییگراتیبا توجه به جنس  یاندهیبه طور فزا  1970و    1960  یهادهه

 یظلم هتا در آمتوزش متددکار  یبرابر  میبرجسته بودن پارادا  زانیم  .الشعاع قرار گرفتتحت  یاجتماع   یهایعدالتیانواع ب  ریسا

 ،(2008)  ریتاخ  یاعتباربخش  یاستانداردها  .ی تشخیص داداجتماع   یآموزش مددکار  یتوان توسط شورا  یرا م  کایآمر  یاجتماع 

 ،ینتاتوان ،فرهنتگ ،رنتگ ،طبقته ،عوامل متعدد از جمله ستن  ی: »ابعاد تنوع به عنوان تالقکندمی  انیرا ب  ریکه از جمله موارد ز

درک   و  انیتب  یجنست  شیجتنس و گترا  ،متذهب  ،نتژاد  ،یاستیس  یدئولوژیا  ،مهاجرت  تیوضع  ،یجنس  تیهو  ،تیجنس  ،تیقوم

 میپتارادا نیهمچن ،کایآمر یاجتماع   یمددکار  یسازمان حرفه ا  نیبزرگتر  ،(NASW)  یمددکاران اجتماع   یانجمن مل  .شودمی

تنوع و ستم   تیدر مورد ماه  دیبا  یکه مددکاران اجتماع   کندمی  انیب  یآن تا حد  یمنشور اخالق  .کندمی  دییرا تا  هاستم  یبرابر

و به  نندیسن آموزش بب  و  یتیجنس  انیب  ای  تیهو  ،یجنس  شیگرا  ،تیجنس  ،رنگ  ،یمنشاء مل  ،تیقوم  ،با توجه به نژاد  یاجتماع 

ی جستم ایت یذهنت  یمهتاجرت و نتاتوان  تیوضع  ،مذهب  ،یاسیاعتقاد س  ،تأهل  تیوضعمانند    یتنوع اجتماع   تیدنبال درک ماه

دستته  ایتاز ظلتم  یبه منبع خاص یتیاولو چیهبنابراین  ؛(National Association of Social Workers,2008) .باشند

 مدرنپستتچرخش    .داشته باشند  یکسانیموضوع توجه    نیبه ا  دیبا  یمددکاران اجتماع و    داده نشده است  یعدالت  یاز ب  یخاص

 یبرابتر  یهتامیپارادا  یریگدر شتکل  یتوجهقابتل  تتأثیر  مدرنپستت  یاجتماع   هیظهور نظر  و  تر سرکوبگسترده  یهاو گفتمان

مفروضتات  بر یبه عنوان نقد یاجتماع  هیشکل از نظر نیا .داشته است یاجتماع مددکاری  در    ضیضد تبع  یهامیها و پاراداستم

 شتد  داریتپد  یبزرگ« در درک جهتان اجتمتاع   یها  تیبر »روا  هیمطلق و تک  قتیحق  ،یعلم  تیعقالن  ،ییجهان گرا  یستیمدرن

(Schiele, J. H,2007). نظر  دیمنجر به تجد یداشته است که به طور کل یبر علوم اجتماع  یقابل توجه تأثیر سمیمدرنپست

مطالعات  یبرا  سمیمدرنپست  دگاهید  یاصل  امدیپ   .شده است  یاجتماع   هایهویتروزمره و    یدر زندگ  یاجتماع   باتیدر مورد ترت

گفتمتان  نیتا بلکته  .تسلط داشته باشد  یو دانشگاه  یبر گفتمان عموم  دینبا  ایتواند    یاز ستم نم  یشکل  چیاست که ه  نیستم ا

 کیتبته  هیتتوجته اولاین که  .داشته باشد یکسانیتوجه و شناخت  هاآنبه مظاهر گوناگون ظلم و معضالت مرتبط و خاص   دیبا

 یبرتتر .شتودمیی عتدالتیب  گرانید  نسبت بهنوعی  بهو    شودیما از ظلم م  یمانع درک جمع  ،شکل از ظلم و ستم معطوف است

( آن را 1977کته فوکتو ) یزیتتستلط بتر چ ،کنتدمی جتادیاز ستلطه را ا یشکل متفاوت ،گرانید غفلت ازنوع ظلم به    کیدادن  

 .  نامد  یم  "میتسل"

کننتد بته  می تجربه باال وطبقه متوسط  دپوستانیکه سف ییآنها یظلم ها با در نظر گرفتن همه اشکال ظلم حت یبرابر  میپارادا

 گذاران استیس .کندمیارائه  هانگرانیاز  یاریاز بس  ،جهیمنحرف کردن توجه از فقرا و در نت  یبرا  یمناسب  هیتوج  ،کسانیعنوان  

 یگروهت اتیکه تجرب ،نشان دهند یاسیو س یاجتماع  یبرابر یریگیپ  یراه برا نیبه عنوان بهتر  یکسانیرا با    یدارند برابر  لیتما

-کند به نحتوه( سیاست تفاوت موقعیتی را بیان می2008یونگ ) .گیردمی دهیناد  ،را در جامعه گسترده تر  یموضع  هایتفاوتو  
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هتای شکل مشوّق  ،عملکرد هنجارها ،های نهادیبرخی از قوانین و شیوه  .شودبی عدالتی مردم در قالب نابرابری مطرح می  که  ی

 .  ها در نابرابری تأثیرگذارندیاستاثرات فیزیکی اقدامات گذشته و س  ،اقتصادی یا سیاسی

ها در دستیابی به ها توانایی این گروهپذیریاین آسیب .های اجتماعی بیشتر از سایرین در معرض آسیب قرار دارندبرخی از گروه

 ،ستندیها ن تیکم برخوردار در معرض محروم هایگروه یاگرچه همه اعضا .(Young, 2008, p. 80)کند رفاه را محدود می

 یاعضتا ییرا بر توانا  ییهاتیمحدود  هایریپذبیآس  نیا  .هستند  بیدر معرض آس  نیریاز سا  شتریب  یاجتماع   هایگروهاز    یبرخ

 .  کنندیم  جادیبه رفاه ا  یابیدست یگروه برا

 حیتوضت یمتفتاوت بترا یریپذبیاز آست یکه چتارچوب کندیارائه م دیمدل مف کی( 1990) انگی ،موضوع نیا  نبا در نظر گرفت

 هتایگروهکته  کنتدمیاذعان  کردیرو نیکه ا ییاز آنجا .کندیاستفاده م یدر سطوح مختلف تعامل و روابط اجتماع   هایدگیچیپ 

 .افتتیظلتم را  یعلت اصل  ایمشترک    فیتوان توص  ینم  ،کنند  یم  بهبه درجات مختلف و به طرق مختلف ستم را تجر  یاجتماع 

 یمجموعته ا  نیو همچن  طیاز شرا  یچارچوب به ظلم به عنوان مجموعه ا  نیا  ،سلسله مراتب ظلم  جادیا  لیاز پتانس  زیپره  یبرا

ستمگر و   یدوگانگ  ،از ستم  فیتعر  نیا  .کنند  یرا تجربه م  یمشابه  طیهمه افراد تحت ستم شرا  ،نیبنابرا  ؛کندمیها نگاه    دهیاز ا

 لیتتحل یدارد و اعمتال آن را در ستطوح چندگانته تعامتل اجتمتاع   ینگه مت  الیو در عوض قدرت را س  کندمیرا رد    هدیستمد

 .  کندمی

 یریپذ  بیآس  زانیم  نییتع  یتواند برا  یکه م  ،ظلم)  .کندمی  انی( پن  چهره را ب1990تفاوت )  استیدر کتاب عدالت و س  انگی

( 5و )  ؛یفرهنگت  ستمیالی( امپر4)  ؛یبهره بتردارسوء  (  3  ؛ی( ناتوان2)  .ینینش  هی( حاش1عبارتند از: )  نهایا  (.  استفاده شود  هاگروه

جامعته   یرونتیب  یرا بته لبته هتا  هاگروه  رایز  ،شکل ظلم باشد  نیدتریشد  دیشا  ینینش  هیحاش  ،(1990)  انگیبه گفته    .خشونت

 ،ینینشت  هیحاشت  یچهتره هتا  .کننتد  یرا تجربه م  ییعدم شناسا  ایشوند    یم  یکنند نامرئ  یکه احساس م  ییجا  .دهدمیسوق  

دارنتد   لیتتما  ستاختارها  و  یاجتمتاع   بتاتیرا که ترت  یهایشیوهو قدرت همراه است و    یکار اجتماع   میو استثمار با تقس  یناتوان

 .  کنند دیها را بازتول یفرصت ها را مسدود کنند و نابرابر

بته   یهاگروه  که در آن  شودمیمربوط    ییو به روش ها  شودمیگرفته    دهیاز ستم است که اغلب ناد  یشکل  یفرهنگ  سمیالیامپر 

 هتاآن یهادگاهید ای اتیحال تجرب  نیاما در ع   ،شوندیمشخص م  یعموم  یهاییدر بازنما  ییهاشهیرانده شده اغلب با کل  هیحاش

گتروه   کیتشدن تجتارب و فرهنتگ  »عام  یفرهنگ  سمیالیکه امپر  کندیم  شنهادی( پ 1990)  انگی  .دانندیم  ربطیرا ب  یدر زندگ

از ستوء استتفاده  یفیظلم خشونت است که متضمن ط ییچهره نها  ،سیماتر  نیدر ا  .عنوان هنجار« است  هآن ب  تیمسلط و تثب

بته  یلیمتفاوت ممکتن استت تمتا یریپذبیاگرچه آس  .ارعاب و تمسخر است  ،تیآزار و اذ  ،یپرخاشگر  ،یکیزیف  بیاز جمله آس

 . به کار برد  ییشناسا یبرا توانیبر شواهد را م یمنطق عملکرد مبتن  ،تحت ستم داشته باشد  یهاگروه  نیتعارض ب  جادیا

شتده   تلقیق  یاقتدار محوربا    یاجتماع   مددکاریستم در    یمفهوم ساز  یبرا  یعموم  کردیکه رو  کندمی  شنهادی( پ 2007)  لهیش

 . است

 یریتشتدت و فراگ  ،یدر فراوان  هاستمچگونه کثرت    نکهیا  ییشناسا  یبرا  کیستماتیس  یکردهایرو  یبه جا  یاسیمالحظات س  با

 یدرجتات نتابرابر نیا .هاست که مشخص شده است که سطوح سرکوب و شدت آن در جوامع متفاوت استمدت  .متفاوت است

 یدر گنجاندن نژادپرست یاز مشکالت اساس یکی  .گذارد  یم  تأثیر  هاخانوادهروزمره منعکس شده و بر افراد و    یزندگ  یدر نهادها

در جامعه قابل استفاده   یماع اجت  هایگروههمه    یاست که همه چهره ها برا  نیا  یاجتماع   یهااز ستم  یتردر چارچوب گسترده

و خشتونت را   ینینش  هیحاش  ،باشند  دیاما اگر شاغل و سف  افراد طبقه کارگر استثمار شده و ناتوان هستند  ،بعنوان مثال  .ستندین
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و  کنتدمی رانتدن هیبته حاشت تبارهتا را محکتوم نیو الت ناهپوستایاز س یاریمتحده بس االتیدر ا ینژادپرست .دنمی کننتجربه 

 .  برند  یاغلب از هر پن  شکل ستم رن  م  هاگروه نیا  یاعضا

در  هتاآنسترکوب و نحتوه ظتاهر شتدن  ،اشتکال ختاص نیبت  تتوانیکه م  یدیرا در مورد ارتباطات مف  ییهابحث  ،کردیرو  نیا

 .  کندیباز م  ،کرد جادیمختلف ا  یهاگروه

 

 اجتماعی  مددکاری  در  تمایزیافته  برابری مفهوم نظری و تاریخی  سیر

-ی ماهیت مددکاری اجتماعی در سه دیدگاه کلی مطرح میگفتمان دربارهکه    شودمیبه این نکته اشاره    ،در ابتدا سیر تاریخی

هتای مهتم تفتاوت .گوینتداقدام میمعناهایی است که به آن گفته یا  های مهم در بینی تفاوتدهنده ها نشاناین دیدگاه .شود

ی اینکه چگونته ختدمات رفتاهی بایتد تتأمین های سیاسی مختلف دربارهمددکاری اجتماعی با بینش  تقابل  ها ازبین این بینش

 شود ارتباط دارد:

رویکترد متددکاری ایتن  .نامتدکننتده متیرا رویکترد درمتانی کمتک دیدگاه ( این2002) دومینلی:  1درمانی  -بازتابی  دیدگاه(1

گروههتا و  ،اجتماعی را از طریق ارتقا و تسهیل رشد و خودشکوفایی در پی دستیابی به بهترین و حداکثر رفاه ممکن برای افتراد

دهتد تعامل دائمی بین مددکاران اجتماعی و عقاید و نظرات مراجعان را اصالح کترده و امکتان متی  .بینندجوامع در اجتماع می

 تسلط پیدا کتردهدر این دیدگاه مراجعان بر روی احساسات و سبک زندگی خودشان    .بگذارند  تأثیر  هاآنی بر  مددکاران اجتماع 

 .  نمایندرا کنترل می هاآنو  

 .بیننتدمددکاری اجتماعی را در پی یافتن همکاری و حمایت متقابل در اجتماع می  : این دیدگاه2جمع گرا  -اجتماعی  دیدگاه(2

متددکاری اجتمتاعی از طریتق   .داشتته باشتندتستلط  ترین افراد بتوانند بر زنتدگانی خودشتان  ترین و مظلومبه طوریکه محروم

-گردد که همه متیهایی میتوانمندسازی افراد برای مشارکت در فرایند یادگیری و همکاری که منجر به ایجاد نهادها و سازمان

افتراد ممتتاز در جامعته   .کنتدرا تسهیل میتوانایی  این امر کسب    .شرکت کنند  هاآنرا متعلق به خود دانسته و در    هاآنتوانند  

آنتان بتا  .کننتداستفاده متی هاآنبه نفع خود و در جهت افزایش  هاآنقدرت و منابع را به نفع خودشان انباشته کرده و دائماً از 

کند بتا ایجتاد تستاوی و روابتط برابتر در ش میآفرینند و مددکاری اجتماعی تالای در جامعه ستم و محرومیت میچنین شیوه

افتراد را از ظلتم و ستتم و  هتاآنزیترا  ،متی نامتد  3دومینلی اینها را رویکردهای رهایی بخش  .این وضعیت را تغییر دهد  ،جامعه

متع بته نفتع در پتی تغییتر و دگرگتونی جوا  هتاآنزیترا    ،نامنتدرا دگرگون ساز می  هاآنافراد دیگر    .بخشدمحرومیت رهایی می

کنند که افراد محروم و مظلوم هرگز نمتی تواننتد قتدرت همچنین بیان می  .باشندترین افراد میفقیرترین و مظلوم  ،محرومترین

 اجتمتاعیی سیاستی  این دیتدگاه بتر فلستفه  .ها را ایجاد نمایدمگر آنکه جامعه این دگرگونی  ،اجتماعی و فردی به دست آورند

 تأکیتد ،اد برنامه ریزی شده و تأمین اجتماعی که مروج و ارتقادهنده مساوات و عدالت اجتماعی باشدسوسیالیستی( یعنی اقتص)

 . دارد

ای از خدمات رفاهی برای افراد در جامعته متی : این دیدگاه مددکاری اجتماعی را به مثابه جنبه  4فردنگر اصالح طلب  دیدگاه(3

متددکاری اجتمتاعی را نگهدارنتدظ نظتم اجتمتاعی و در ایتن دیتدگاه   .می نامد  5را رویکرد نگهدارندهاین دیدگاه  دومینلی    .بیند

 
1 . Reflexive - therapeutic 
2 . Socialist- collectirist 
3 . Emancipatory 
4 . Individualist - reformist 
5 . Maintenance 
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شتوند متی و ابقای افراد در هر دوره ای که آنان ممکن است با مشکالتی مواجته   هساختار اجتماعی جامعه و همچنین نگهدارند

این دیدگاه بر فلسفه ی سیاسی اقتصتاد   .هم فرد و هم جامعه( بتوانند دوباره ثبات خود را بدست آورند)  هاآنبه طوریکه    ،بینند

رین روش و آن را بهتت  کنتدمی  تأکیتدیعنی حمایت از آزادی فردی در بازارهای اقتصادی توسط قوانین حقوقی    ،آزاد یا خردگرا

 .  (.  2005payne,m)  انددسازماندهی جامعه می  

 .ن رفاه در هر جامعه ای می گویندها و اهداف مددکاری اجتماعی در جهت تأمیی فعالیتمطالبی درباره  هادیدگاههریک از این  

 هتومبیتان کننتده مف نوعیبته ،شتودمیو نظریاتی که در این دیدگاه مطترح  جمع گرا -دیدگاه اجتماعیمفاهیم مطرح شده در  

ضتد ستتم و  ،باشد و سیر تاریخی برابری تمایزیافته را باید در این دیدگاه بررسی نمود و نظریتات انتقتادیبرابری تمایزیافته می

آغاز شد و به  1970مددکاری اجتماعی رادیکال در دهه  این رویکردها با    .شودمیفمنیستی و توانمندسازی را شامل    ،محرومیت

ادامته  1990و به رویته ضتد ظلتم در دهته  1980مددکاری اجتماعی ضد نژادپرستی در دهه   مددکاری اجتماعی فمینیستی و

های مختلف برای تعریف و تأثیرگذاری بر زیرا گروه  ،توسعه رویه ضد ظلم یک امر پراکنده و بسیار بحث برانگیز بوده است  .یافت

 ((Dominelli, L. 1998  .کنندمعنای آن تالش می

پیوندی تنگاتنتگ بتا مفتاهیمی از تمتام جنبته هتای زنتدگی   ،تا آنجا که به اجرای عدالت اجتماعی مشغول است  ،ظالمانهرویه  

در   .اجتمتاعی و روابتط بتین فتردی دارد-زیرساخت های اقتصتادی  ،نظام سیاسی  ،چارچوب قانونی  ،نهادها  ،فرهنگ  -اجتماعی  

 ،ویژگتی هتای شخصتی ماننتدبه این معنی که    .اصی را برجسته می کردرویه ضد ظالمانه تقسیمات اجتماعی خ  ،روزهای اولیه

که ریشه در روابط نابرابر قدرت مبتنتی بتر  در بر داردکه معانی اجتماعی خاصی به  ،جنسیت و گرایش جنسی  ،سن  ،طبقه  ،نژاد

ایتن نگرانتی منجتر بته   .نمثالً در مورد متردان بتر زنتا  ،های متضاد دارد که در آن یک بخش بر دیگری غالب استایجاد جفت

های اجتمتاعی شتد: طبقته در متددکاری اجتمتاعی رادیکتال بندیهای عملی خاصی با هدف پرداختن بته ایتن تقستیمپارادایم

(Corrigan and Leonard, 1978)، ( زنان در مددکاری اجتماعی فمینیستیBrook and Davis, 1985; Hanmer 

and Statham, 1987; Dominelli andMcLeod, 1989)درمددکاری اجتمتاعی ضتد نژادپرستتی پوستان«»سیاه و ؛ 

(Cheethamet al. , 1986; Dominelli, 1988; Ahmad, 1990). ًهویتتدرک این موضوع که هویت فردی و  ،اخیرا 

تمرکز بر یک تقسیم بندی اجتماعی واحد کته بته عنتوان یتک   .به آن پرداختبتوان  تر از آن چیزی است که  اجتماعی پیچیده

افتراد در   ،زنتان سفیدپوستت  ،زنتان ستیاه پوستت  ،و نیاز به جلوگیری از جدا شدن زندگی اجتماعی  شودمیجفت دوگانه بیان  

ستتجوی پیونتدهای جنبشتی بترای ج  .و کسانی که در محیط زیست هستند را ستوق داده استت  ،افراد مسن  ،جنبش معلولیت

کنتد کننتد تصتدیق میمشتترک کتار میهایی از مردم در جهت یتک هتدف  همبستگی که نقاط شروع متفاوتی را توسط گروه

(Collins, 1990; Dominelli, 1997).  برای تأمین روابتط اجتمتاعی کته عتدالت اجتمتاعی را تأییتد  هاآنهدف مشترک

تتا   دهتدمیجامعه یتا گتروه اجتازه    ،تماعی مردم محور بیان شود که به هر فردمی تواند به عنوان حفظ یک محیط اج  ،کندمی

در حالی که سنت های فرهنگی خود را گرامی می دارد و به حقوق و کرامت دیگران احتترام   .پتانسیل کامل خود را توسعه دهد

متنتوع بته عنتوان یتک   هتایهویتناستایی  و تعهد به ش  شودمیاز تایید سلسله مراتب ظلم ها امتناع    ،عالوه بر این  .می گذارد

 . (Collins, 1990موقعیت برابر وجود دارد )

تتا بصتورت خالقانته  کندمیبه مددکاران اجتماعی کمک  ودهدمیتحلیل متفاوتی از مسائل اجتماعی ارائه  ،انتقادی  هایدیدگاه

از   جنبه های معینتی از زنتدگی  ،این رویکرد  .در مورد مسائل مربوط به فعالیت در جهت مبارزه با ستم و محرومیت پاسخ دهند

را   ستتم وتبعتیض جنستیتی  ،محرومیتت  ،حرفته ای ستازی  ،پایگاه اجتماعی و طبقته  ،برتری ایدئولوژیکی  ،جمله اهمیت قدرت
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و مباحثتات دربتاره  ،تقادی بر زمینه های خاصی از تفکر غیرمعقول )فهم نادرست درباره گفتمتان هتافعالیت ان  .کندمیبرجسته  

دارد و بر تغییر در جهت خاصی تمرکز دارد )به سمت ساخت دهی مجتدد روابتط بترای ارتقتای   تأکیدسلطه( و انعطاف پذیری  

نظریه هتای انتقتادی   .باط تنگاتنگی با تفکر انتقادی دارنداین ها مجددا ارت  .درک و شناخت مراجعان از قدرت و استفاده از آن(

می کنند که می توانتد مبنتای بهتتری بترای تبیتین   تأکیدبر محیط های ستمگر و محروم کننده و نابرابر و خدمات ناکافی ای  

 .  (payne,m,2005)  .مشکالت مراجعان باشد

فمینستی در مددکاری اجتماعی بر توضیح   هایدیدگاه  .است  زنانجنبش    ،ی اجتماعیهاجنبشفعالیت    های  اولین موجیکی از  

در  اولین موج فعالیت جنبش زنان .حرومیت هستند تمرکز داردمو پاسخ دادن به وضعیت زنانی که در اکثر جوامع تحت ستم و 

دومتین متوج  ،به بعتد 1960از دهه  .ی کسب حقوق سیاسی و حق مالکیت قانونی بودشکل گرفت که درباره  1800اواخر سده  

ها نستبت نفوذ سیاسی و حوزه عمومی به طور کلی با نگرش ،های کاریهای مداوم در فرصتنابرابری  گیمربوط به چگونفعالیت  

هتایی را دیتدگاه  ،فداری از حقوق زنانجنبش طر  ،1960از دهه    .ی خصوصی در روابط بین فردی رابطه داشتبه زنان در حوزه

نیستم سوسیالیستتی یتا یفم  ،نیستم رادیکتالیفم  ،ختواهنیسم آزادییاز جمله فم  .مطرح کرده استبرای توضیح دادن نابرابری  

که پیچیدگی و ترکیبتی بتودن روابتط نیسم پسانوینی  یدر این بین فم  که  ؛نیسم پسانوینییفم  ،نیسم سیاهانیفم  ،مارکسیستی

کند کته چگونته گفتمتان در جامعته این دیدگاه بر این موضوع تمرکز می  .نمایدمشخص می  ،گیرداجتماعی که زنان را در برمی

نیستم پستانوینی یهتای فهتم فمیکی از جنبه  .زنان چگونه هستند و چگونه باید با آنان رفتار شود  ،آفریندفرضیات اجتماعی می

هتا و تمتایزات هتویتی بتر هویتتدر اینجتا  .همان()  است  هاآنها به جای پذیرفتن  یموضوع بررسی کردن مقوالت و دسته بند

 ،مدرنپستتتفکتر  .شتودها در یک گروه خاص توجه ویژه متیشود و برابری تمایزیافته به تفاوتهای هویتی و زیرگروهمی  تمرکز

 ،جنستیت  ،طبقه  ،)نژاد  هاای از ستمدرهم تنیدهچند وجهی و پیچیده ماهیت    ،های اجتماعی متفاوتبا هویتیک شخص واحد  

کند و در پتی درک و شتناخت های متعددی را که وجود دراد تأیید مینیسم پسانوینی تنوع و بحثیفم  .کندناتوانی( را بیان می

اجتمتاعی و تتأثیرات احساس و برداشت افراد از خودشان است که از هزاران روابتط    .یکی از مفاهیم اصلی هویت است  .آنهاست

-کننتد و تجربته متیی تاریخی که آنان زندگی میاجتماع و دورهاز  بنابراین هویت افراد    ؛گرددفردی و نهادی بر آنان ناشی می

سازد و این که چگونه این هویت به عضویت گروهی ربتط دارد جتزء بررسی عواملی که هویت کسی را می  .شودکنند ساخته می

رفتارهای رای    ،این رویکرد سعی دارد  .نوینی است و این هویت با حساسیت فرهنگی و نژادی مرتبط استنیسم پسایاساسی فم

ات گوناگون و جایگزین فراهم کند و این نظریه به کتار و عرفی را ناپایدار کند و به هم بریزد و باب بجث و گفتگو را برای تفسیر

انتقتادی و   ،سطح و توانمندسازی گروهتی کته اثتر مهمتی بتر فعالیتت عملتیبرابر و هم  عملی مبتنی بر بحث و گفتگو و رابطه

ساختار  هایدیدگاهکه در آن برخی اوقات  یکی از زمینه های مهم فمینسیم پسانوینی  .توانمندی داشته است کمک نموده است

گتر افتراد در فمینیستم تشخیص دادن تنتوع و تفتاوت در تجربیتات اجتمتاعی زنتان و دی  ،گرایی بخوبی ایفای نقش نمی کنند

و انواع مختلف ستم و محرومیت و   ،شود و اشاره دارد به گوناگونی زنانفمنیسم سیاهان از نژادپرستی شروع می  .پسانوینی است

 .  شودکه بر این زنان وارد می  هاآنترکیبات 

ی و زندگی خانوادگی تحت ستم و ع های اجتماپوست در بسیاری از زمینهکند به دلیل اینکه زنان سیاه( اشاره می2000)  کالینز

اوروم چهار زمینه اصلی   .کنندستم و محرومیت بیشتری را تحمل می  ،آنان در مقایسه با زنان سفیدپوست  ،محرومیت قرار دارند

 را در مددکاری اجتماعی فمینیستی مشخص می نماید:

 .  بسیاری از زمینه های زندگی داشتندشرایط زنان: درباره زنانی که تجربه مشترکی از ستم وتبعیض در 
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 .  فعالیت مبتنی بر زنان: جایی که تمرکز کار بر تشخیص نیازهای ویژه آنان و پاسخگویی به این نیازهاست

 . مردان متفاوت است  هایدیدگاهشان از هایدیدگاهصدای متفاوت زنان: زنان دنیا را به شکل متفاوتی تجربه می کنند و  

 . نزدیک است  تمایزیافتهو تمایزات در زنان است که به برابری   هاتفاوتبر   تأکید: که  هاتنوعفعالیت مبتی بر تقاوت ها و 

هاست و از افتادن در دام دروغی به ایتن ی ستم و محرومیت و نابرابریتروی  گفتگو دربارهکاری اجتماعی فمنیستی در پی  مدد

 ،شتودورزد و این همان چیزی است که در برابتری تمایزیافتته مطترح متیه شود اجتناب میصورت که به تمام زنان یکسان نگا

بته  ،عالوه بر نگاه یکسان به زنان که گیرد؛میقرار  موردتوجهعمیق تر و مفهوم برابری به طور    و تمایزات است  هاتفاوتتوجه به  

 .  شودمیتمرکز   ،ی که در داخل زنان وجود داردهایزیرگروه

دهد های مختلف باید عمل نماید و نشان میبندینیستی از طریق توجه به دستهیدومینلی معتقد است که مددکار اجتماعی فم

ها ا بر تفاوتهنیسمیفم .های مختلف کار کندهای انتقادی در این حوزهتواند به شیوهنیستی مییچگونه فعالیت عملی متمایز فم

ها معتقدند که تفاوت نباید بته عنتوان نقتص و کمبتود نگریستته فمنیست  .شمارندرا ارزشمند می  هاآندارند و    تأکیدها  و تنوع

پوستت را های رفاهی و زنان سیاهی روابط متمایز بین دولت و نظاممسائلی را درباره  ،های سیاه پوستیستینمف  همچنین  .شود

 .  دهدنابرابری را افزایش میمطرح کردند که  

تضادهای قومی و نژادی در بسیاری از جوامتع غربتی و تعارضتات جهتانی و ی  های روزافزونی دربارهبه بعد نگرانی  1980از دهه  

نتژادی کته بته تنتوع و  -ضرورت و امکان نوعی از فعالیت مددکاری اجتماعی را که بته جتدایی فرهنگتی  ،های اجتماعیجنبش

کته   دهتدمیشتواهد تحقیقتاتی بته وضتوح نشتان    ،در کانتادا  .کنتدمی  مطرح  ،دهد  دی و فرهنگی در جوامع پاسخگوناگونی نژا

 Canadian Task Force) قومی و قومی فرهنگتی وجتود دارد هایگروهمشکالت خاصی در ارائه خدمات بهداشت روان به 

on Mental Health Issues Affecting Immigrants and Refugees, 1988)  . 

مستتندات قابتل تتوجهی از   .مت روان به حاشیه رانده شده انتدقومی و فرهنگی در سیستم مراقبت کانادا از نظر سال  هایگروه 

بنتدی نتژاد و قومیتت در بحتث بته لتزوم اولویت  ،گتذاردمی  یرتأثهای قومی و قومی فرهنگی  های سیستمی که بر گروهنابرابری

فعلتی  و نحتوه ترتیتب ،بتا ایتن حتال .های بهداشت روان اشتاره داردخدمات مددکاری اجتماعی و مراقبت افزایش دسترسی به

ی نسبت بته تفاوتبیپیامدهای    .زبان و نژاد( در این مناطق است  ،فرهنگ )قومیت  تأثیری نسبت به  تفاوتبیخدمات نشان دهنده  

هایی کته استتانداردهای های قومی و قومیتی توسط سیستتماگرچه اقلیت  .فرهنگ برای افراد و جوامع اقلیت نژادی بارزتر است

مندی از ذخایر امتیازی هستند قادر به بهره  رنگین پوستان کمتر  ،در معرض آسیب هستند  ،دهندآمریکایی را تعالی می-اروپایی

همگتی متوانعی را بتین  ،ظتاهر فیزیکتی و جداستازی اجتمتاعی ،زبتان ،اعمال فرهنگتی .که برای افراد سفید پوست وجود دارد

 کنتدهتای اصتلی را دشتوارتر میپوستت در محیطکننتد کته مشتارکت افتراد رنگینهای نژادی و گروه غالتب ایجتاد میاقلیت

(deAnda,1984)  . 

این شواهد را می توان برای ارائه تصویری منسجم از به حاشیه راندن و آستیب در   .مسائل و شواهدی از نابرابری ارائه شده است

بنابراین اقلیت های نتژادی و قتومی بایتد جتذب شتوند تتا بتا   ؛ترکیب کرد  ،شودمیی سیستمیک ناشی  سیستم که از نژادپرست

مجبور می شوند برای مذاکره در مورد ختدمات و  ،ان قومی و فرهنگی که به دنبال خدمات هستندمراجع .موفقیت مراقبت شوند

های خدمات اجتماعی و بهداشتی آمریکای شتمالی اکثر سازمان .خود را با هنجارهای جریان اصلی جذب کنند  ،سیستم مراقبت

دسترستی بته ختدمات یتا  .(Pugh, 1994) کننتدکنند که منحصراً انگلیسی صحبت میدهندگان خدماتی کار میتوسط ارائه

 . مستلزم صحبت کردن به زبان انگلیسی به عنوان زبان اول یا ترک زبان ترجیحی برای برقراری ارتباط به زبان انگلیسی است
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 نتژادی-دو رویکرد مرتبط با هم سعی دارند به چنین مسایلی بپردازنتد: رویکترد ضتد تبعتیض و رویکترد حساستیت فرهنگتی 

(2005payne,m  .)  . 

گرایشات جنسی و تبعیض است و چنین مسائلی را با   ،هاناتوانی  ،جنسیت  ،دیدگاه ضد تبعیض دربرگیرندظ تبعیض بر اساس نژاد

همانطور کته در برابتری تمایزیافتته بته حتذف اختتالف   .کندرا در یک تبیین ساختاری جامع تلفیق می  هاآنهم جمع کرده و  

-هتا متیتمرکز بر تفتاوت  ،ضد ستمهای اصلی فعالیت ضدتبعیض و  یکی از ویژگی  ،شودمی  تأکیدت و برابری  مفهومی بین تفاو

 .  باشد

کته موجتب ستتم و محرومیتت  اجتماعی را می آفرینند هایهویت ،که این تقسیم بندی ها کندمی تأکیددومینلی بر شیوه ای 

نظریه فمینیستی کار روی ناتوانی ها و مسایل جنسی اهمیت دارد امتا  .و آن را هسته نظریه ستم و محرومیت می داند  گرددمی

فعالیت در یک نظریه و  هاآنفعالیت ضد تبعیض و ضد ستم و محرومیت در پی جمع آوری و پیوند دادن این زمینه ها و تلفیق  

 و گیترد؛برمیدر  ،دهتدمیه افراد را بطور ناعادالنته متورد تبعتیض و ستتم قترار علمی جامع است که مبارزه در هر زمینه ای ک

 .  کندمیی را در مددکاری اجتماعی مطرح یالگوها

در عتوض متا بایتد تشتخیص  .معتقد است که الگوی پزشکی بر نقص و ضعف افراد تمرکتز دارد 6دیدگاه الگوی اجتماعی ناتوانی

 گترددمیی  هایشتیوهمنجر به سازماندهی جامعه به    ،دهیم که تعاریف اجتماعی درباره اینکه چه چیزهایی عادی و طبیعی است

نتاتوان  ،شخصی که دچار ناتوانی در راه رفتن استت  ،برای مثال اگر در ساختمان پله ای وجود نداشت  .که ناتوانی را می آفرینند

 برابتریو تمایزات بر مبنتای  هاتفاوتبا توجه به  هاگروهجامعه باید به گونه ای تغییر داده شود که تمام   .نمی شد  هدر نظر گرفت

کته ناتوانتایی هتای خاصتی افترادی    یعنی جمعیت  ،شناختن جوامع افراد ناتوان  .با یکدیگر همزیستی داشته باشند  تمایزیافته()

نیز اشاره  ،متشکل از افرادی که ناشنوا بدنیا آمده و زبان و فرهنگ شان مبتنی بر زبان اشاره است(  ،مثال جامعه ناشنوایان)  دارند

 . را دارد  هادیدگاهبه امکان پذیرش موضع 

است که فرضیات درباره سالمندی ناشی از محرومیت و حتذف افتراد ستالخورده از   معتقد  7سی سالمندی  دیدگاه اقتصادی سیا 

 disabled livingدیدگاه زندگی فرد نتاتوان  .گرددمیکه منجر به وابستگی آنان از لحاظ اقتصادی و اجتماعی  ،بازار کار است

به گونه ای هدایت و مدیریت نمایند   ،ه شده استکه افراد و جوامع ناتوان باید خدماتی را که برایشان در نظر گرفت  کندمیبحث  

 .  عدم وابستگی پیش ببرد سویبهکه آنان را 

 تبعتیضرویکردی خلق شد که در برگیرنتده تمتام شتکل هتای ستتم و محرومیتت در یتک رویکترد عتام ضتد    1990در دهه  

(Thompson/1993 یا ضد )ستم (dalry and burke/199بود ). با مفهتوم  بعیض ارائه دادند کههر دو رویکرد تحلیلی از ت

 .  مطابقت دارد  تمایزیافتهبرابری 

و مبارزه بتا ایتن تبعیضتات را در فعالیتت   هاگروهفعالیت ضد ستم و ضد تبعیض در پی آن است که توجه به تبعیض علیه تمام  

بعتیض آمیتز حتائز اهمیتت رفتتار ت  تحلیل تامپسون درباره فعالیت ضد ستم دربتاره طیفتی از  .مددکاری اجتماعی تلفیق نماید

نتژاد و قومیتت در ایجتاد ستاختارهای  ،جنستیت ،اجتمتاعی بتر استاس طبقته  هایبندیتقسیماین فعالیت بر اهمیت    .باشدمی

و در  ،نتاتوانی ،ستالمندی ،قومیتت و نتژاد ،او جنستیت .دارد تأکید ،تبعیض وسیع را تجربه می کنند هاآناجتماعی که افراد در 

نفص و ضعف جسمی را   ،بیماری روانی  ،محل و منطقه جغرافیایی  ،ملیت  ،زبان  ،مذهب  ،سطح کمتر جامعی گرایش های جنسی

 ،تتر باشتدهتمگری مهای مختلف تبعیض در سلسله مراتبی که در آن یکی از دیاین دیدگاه از جدا کردن شکل  .گیردمیدر نظر  

 
6 social model of disability 
7 political economy of egeing 
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کننده بر یکدیگر دارند بطوری کته یتک شتکل از اثر تشدید هاآن .های تبعیض اهمیت یکسانی دارندتمام شکل  .کنداجتناب می

مخاطرات  و از یک اقلیت نژادی بودن ،سالمند بودن ،برای مثال زن بودن  .کندمیتبعیض اثرات زیانبار تبعیض دیگری را تقویت  

 .  (Norman,1985) ستده اچندگانه توصیف ش

های مربوطه به علت ناتواناییشان در تلفیتق های مددکاری اجتماعی و سازماناز تمام فعالیت  ،ضد ستمهای ضدتبعیض و  دیدگاه

 .کنتدانتقاد متی  ،های اقلیت و تحت ستم و محرومتغییر اجتماعی عمده جهت دستیابی به تساوی و عدالت اجتماعی برای گروه

ی گزینته .برنتدها و دگرگونیهای اجتمتاعی زیتر ستؤال متیرویکردهای حساسیت و فرهنگی تمرکز ساختارگرایان را بر نابرابری

هتای تمرکز بر دیدگاه  ،گرایی( استجمع  -راهبرد اجتماعی)  ساختاریشده برای کارگزاران و مجریان پذیرش کامل انتقاد  مطرح

های اقلیت تحت ستم در ی متعهد شدن به برآوردن نیازهای گروهمحروم به مثابه شیوه  گروههای  ،های سیاهاندیدگاه  ،فرهنگی

متددکاران  ،"ایتن یتا آن"از ایتن دوگتانگی  اببترای اجتنت  .باشددرمانی( می  -راهبرد بازتابی)  فردیدرون فعالیت درمانی و بین

 ،ی آگاهی ستاختارگرایی بتا دیتدگاه حساستیت باشتدکنندهطلب که تلفیقاصالح  -اجتماعی ممکن است نیاز به راهبرد فردنگر

 .  داشته باشند

ه نماینتد: رویکترد الزم است به ایتن متوارد توجت ،و محرومیت از نظر دالریمپل و بورک  ضد ستممددکاران اجتماعی در فعالیت  

ها استفاده نماینتد تتا این فعالیتتوانند از  مددکاران اجتماعی می  .حداقل مداخله  ،کارکردن مشارکتی با مراجعان  ،توانمندسازی

متثالً  .گرانته اجتنتاب نماینتدهای رای  و سنتی فعالیت مددکاری اجتماعی شتکل داده و از اقتدام ستتمشان را از قدرتاستفاده

یتن ای به خانم سالمندی کمک نماید تا بررسی نماید آیتا اکنندهمددکار اجتماعی نباید با هدف پنهان ترتیبی بدهد که مراقبت

مددکار اجتماعی باید به طور آشتکار و   ،در عوض  .ظرفیت و توان الزم را برای اینگه زندگی خود را به تنهایی اداره نماید  ،مراجع

این روش از تالش بترای ایجتاد سیستتمی کته  .با شخص مراقب بحث نمایند  ،دن مراجعشفاف در مورد خطرات تنها زندگی کر

تواند بته ایتن زیرا چنین رویکردی می  ؛کندجلوگیری می  ،ام را از طرف مراجع حذف نمایدهرگونه مسئولیت و مشارکتی در اقد

 .  معنا باشد که زن سالمند نقشی در پذیرفتن مسئولیت حتی برای سالمتی خودش هم ندارد

بته  .نمایدمیتمرکز کمک کردن به مراجعان در جهت به دست آوردن کنترل بیشتر بر زندگی خودشان   بر  رویکرد توانمندسازی

-بر موانعی که در راه برآوردن نیازها و رسیدن به خواستته  ،استفاده نمایند  هاآنطوریکه از منابع فردی خودشان آگاه شده و از  

هتایی کته آنتان ستتم و و قادر شوند با موقعیت ،ها شنیده شودگیریمصدا و نظراتشان در تصمی ،غلبه کنند ،هایشان وجود دارد

های ستاختاری های شخصی مراجع و نابرابریتوانمندسازی ایجاد ارتباط بین موقعیت  .مبارزه نمایند  ،کنندنابرابری را تجربه می

ل برای آنان اتفاق افتتاده استت و ستعی کند به افراد کمک شود دریابند که چگونه مسائمی  توانمندسازی اقتضا  .کندرا طلب می

سردرگمی مراجعان این امر    .شان کنترل داشته باشندهایی از زندگیبتوانند حداقل روی جنبه  هاآنهایی را بیابند که  نمایند راه

 .  شان دارندو کنترل بیشتری بر زندگی  تأثیرکند احساس نمایند  را کاهش داده و به آنان کمک می

 .ای و برنامه ریزی دقیق خدمات استفعالیت کارامد بین مؤسسه  ،کار مشارکتی  .مشارکت است  ،ضد ستمی بعدی فعالیت  جنبه

ای را برای اجرایی کردن حق انتخاب خود داشته ای و حرفهبه طوریکه مراجعان باالترین درجه انتخاب و کمترین موانع مؤسسه

 .  باشند

 .شتان آگتاه باشتندکند متددکاران اجتمتاعی از قتدرت بتالقوهی حداقل طلب میمداخله  .باشدفعالیت بعدی حداقل مداخله می

در  ،ی افراطی یا غیرمشارکتی یا باعث شکست مداخله گرددتواند موجب ستم به مراجعان شود یا منجر به مداخلهها میناآگاهی

 .  حمایت کنند هاآنبه آنان کمک نمایند و از توانند  حالیکه مددکاران اجتماعی با کاربرد مناسب قدرتشان می
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 دهند در سه سطح مختلف به مداخله بپردازند:مددکاران اجتماعی ترجیح می

 . در این سطح خدمات باید متناسب با نیازهای مراجعان ارائه گردد .سطح اولیه: برای پیشگیری از به وجود آمدن مشکالت

اقتدام بته  .تر و شدیدتر شتوندقبل از آنکه این مشکالت جدی  هاآنی  اقدام درباره  سطح ثانویه: تمرکز بر مشکالت و تالش برای

 .  دهدمیزان مداخله در زندگی مراجعان را کاهش می ،موقع در این سطح

 . هنگامی که مشکلی پیش آمده یا اقدامی بر مؤسسه تحمیل شده است  ،سطح ثالثیه: کاهش پیامدها یا عواقب برای افراد

انتد و مفتاهیمی را کته در زیادی داشته تأثیربر مددکاری اجتماعی   1990و    1980های ضد ستم و ضد تبعیض طی دهة  نظریه

های مختلف جامعه توجه دارند ها و هویتکننده برابری تمایزیافته است زیرا به تفاوتبیان  نوعیبهاین نظریات مطرح شده است  

 .  گیرندرا در نظر می هاآنو  

های مختلف اقلیتت ی گروههای جدید دربارهند فرهنگی به مددکار اجتماعی کمک کرده است که دانش و آگاهیرویکردهای چ

افراد ناتوان و سالمندان در مناسبات اجتماعی را به مرحله عمل بگذارند که در راستای توجه به برابری تمایزیافتته   ،زنان  ،نژادی

 .  باشدمی

در نشستت ی کته از متددکاری اجتمتاعی تعریفتدر می باشند و حتتی  تمایزیافتهبیان کننده برابری  ،رویکردهای که مطرح شد

متدارس متددکاری  المللتیبینانجمن ) IASSW عمومیمددکاری اجتماعی( و مجمع  المللیبینفدراسیون ) IFSW عمومی

 از:  تعریف عبارتند  ،شودمیدیده   تمایزیافتهابری جنبه هایی از بر ،به تصویب رسید 2014اجتماعی( در سال

انستجام اجتمتاعی و  ،مددکاری اجتماعی یک حرفه کاربردی و رشته تحصیلی دانشگاهی استت کته توستعه و تغییتر اجتمتاعی

در  8امسئولیت جمعی و احترام به تفاوتهت ،حقوق بشر ،اصول عدالت اجتماعی .کندمیتوانمندسازی و آزادسازی افراد را تسهیل 

افراد و ساختارها را در   ،علوم انسانی و دانش بومی  ،با تکیه بر علوم اجتماعی  ،مددکاری اجتماعی  .مددکاری اجتماعی اساسی اند

 .  کندمیمقابله با چالشهای زندگی و ارتقاء رفاه و بهزیستی درگیر 

(International Federation of Social Workers) 

 ،بته مفتاهیم توستعه و تغییتر اجتمتاعی  ،باشتدمیجمتع گترا    -ر برگیرنده دیتدگاه اجتمتاعیدر تعریف اشاره شده که بیشتر د

بایتد   که  باشد؛می  تمایزیافتهاشاره شده است که در برگیرنده مفهوم برابری    هاتفاوتعدالت اجتماعی و احترام به    ،توانمندسازی

 ردگیمیبه معنای تشابه در نظر ن نگاه شود و برابری را  هاتفاوتبه 

 

 1جدول  

1800دیدگاه های فمینستی در مددکاری اجتماعی در اواخر سده   

 میالدی1960پارادایم برابری ستم ها دومین جنبش فمینیستی

 میالدی 1960رویکرد مددکاری اجتماعی رادیکال

 میالدی 1970نژادی رویکرد پست مدرن-و حساسیت فرهنگی رویکرد ضد نژاد پرستی

 میالدی 1990ستمرویکرد ضد تبعیض و ضد  

از مددکاری اجتماعی و تاکید   انجمن بین المللی مدارس مددکاری اجتماعی  فدراسیون بین المللی مددکاری اجتماعی وتعریف  

 میالدی 2014عدالت اجتماعی و احترام به تفاوتبر 

 
8 diversities 
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 بحث و نتیجه گیری:

مرتبط با عنتوان شتامل تعریتف و و    مقاالت استخراج شده  ،مرتبط  هایکتابمنابع اصلی تحقیق مانند    این مقاله حاصل بررسی

 .  باشدمی  تمایزیافتهسابقه تاریخی برابری 

متفتاوت شتنیده و   هتایهویتتتا صتدای    .است  تمایزیافتهبرابری    ،یکی از مفاهیم جدید برابری که در سالیان اخیر مطرح شده

 هایدیتدگاهامتا    ؛اجتماعی در تاریخ مددکاری اجتماعی وجود داشتته استت  هاینابرابریمداوم در مورد    هاینگرانی  .درک شود

محرومیتت و فقتر  ،خانمتانیبی ،نتژاد ،مستائلی نظیتر جنستیتبه شرایط اجتمتاعی و    اولیه در تاریخ مددکاری اجتماعی نسبت

ی مختلف هاجنبشو با ظهور  ،1800در اواخر سده  .(Mekada Graham & Jerome H. Schiele,2010) بود تفاوتبی

و سیر تتاریخی ایتن مفهتوم در  باشدمی تمایزیافتهاجتماعی به برابری در مددکاری اجتماعی توجه جدی شده که بیانگر برابری 

مختلف   هایگروهم به  و بر ظلم و ست  هاتفاوتانتقادی بر هویت و    هایدیدگاه  .جمع گرا مطرح شده است  -اجتماعی  هایدیدگاه

فمینیسم پسانوینی از جمله آنهاست که پیچیدگی و ترکیبی بتودن روابتط اجتمتاعی   ویژهبهی فمینیستی  هاجنبش  .دارد  تأکید

های فهم فمنیسم پسانوینی موضوع بررستی کتردن مقتوالت و دستته یکی از جنبه  .نمایدمشخص می  ،گیردکه زنان را در برمی

ی ستم و مددکاری اجتماعی فمینیستی در پی تروی  گفتگو درباره  .شودها و تمایزات هویتی توجه میهویتکه بر    ،هاستبندی

دیتدگاه  .ورزدهاست و از افتادن در دام دروغی به این صورت که به تمام زنان یکسان نگاه شود اجتناب متیمحرومیت و نابرابری

اصتلی فعالیتت   ویژگتی  .گرایشتات جنستی و تبعتیض استت  ،هاناتوانی  ،جنسیت  ،ضد تبعیض دربرگیرندظ تبعیض بر اساس نژاد

و مبارزه با  هاگروهاین دیدگاه در پی آن است که توجه به تبعیض علیه تمام   .باشدها میتمرکز بر تفاوت  ،ضد ستمضدتبعیض و  

بتر شتناختن موقعیتت  تأکیتد دیدگاه حساسیت نتژادی و فرهنگتی .این تبعیضات را در فعالیت مددکاری اجتماعی تلفیق نماید

که همه اشکال تبعیض و ظلم  کندمیاین ایده را تروی    هاستمپارادایم برابری    .ادی مختلف در جوامع گوناگون داردنژ  هایگروه

بیان می کنند که هیچ شتکل واحتدی از ظلتم  هاآن .فراگیری و شدت هم برای فرد و هم برای جامعه برابر است  ،از نظر فراوانی

 ,McDonald ) هستندزیرا همه اشکال ظلم نمایانگر بخش های مولفه ای از یک نظام کامل سلطه  ،ید برجسته تلقی شودنبا

P. & Coleman,1999)و  داده نشتده استت یعتدالت یاز بت یدستته خاصت ایاز ظلم  یبه منبع خاص یتیاولو چیهبنابراین  ؛

 و تر سترکوبگستترده یهتاو گفتمان مدرنپستتچترخش  .داشته باشند یکسانیموضوع توجه  نیبه ا دیبا یمددکاران اجتماع 

در  ضیضتد تبعت یهتامیها و پاراداستتم یبرابتر یهامیپارادا یریگدر شکل یتوجهقابل تأثیر  مدرنپست  یاجتماع   هیظهور نظر

 هتایزیرگروههتویتی و  هتایتفاوت ،ی کته مطترح شتدهایدیتدگاه .(Schiele, J. H,2007 ) استداشته  یاجتماع مددکاری 

 .  باشدمیدر مددکاری اجتماعی    تمایزیافتهمختلف در یک گروه خاص را برجسته نمودند که نشان دهنده اهمیت به برابری 
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