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         پیشگفتار
تولید منابع درسی برای دانشجویان رشته مددکاری اجتماعی از ضروریات غیر قابـ  انکـار اسـت.    

منابع زیادی در باره مددکاری اجتماعی به زبانهای خارجی موجود است ولی تعداد این منابع به زبان 

هـا، و  فارسی بسیار محدود می باشد. منبع حاضر، از محدود منبع هایی است که اصول، فنـون، تووری 

مباحث مهم مربوط به مددکاری اجتماعی گروهی را مورد پیگیری قرار می دهد. مطالب ایـن جـهوه،   

با استفاده از منابع مختلف نگاشته شده است و بخش هایی از آن ترجمـه، قسـمتهایی اقتبـا  و یـا     

ا و انتخاب و پاره ای دیگر مطالعات و تجربیات شخصی نویسنده اسـت. ایـن جـهوه شـام  دیـدگاهه     

رویکردهای کاربردی برای مددکاران اجتماعی است که تمای  دارنـد بـه شـیوه کـار گروهـی افـراد و       

جامعه خود را دستخوش تغییرات مطلوب نمایند. این منبع عـالوه بـر ارا ـه جنبـه هـای آموزشـی و       

اجـرا،  علمی، تاکید دارد که دانشجویان مددکاری اجتماعی را در نحوه تشکی  و سازماندهی گروهها، 

و هدایت کار گروهی یاری کند تا آنها از اصول و فنون آموخته شده بنحـو مطلـوب در پیشـبرد کـار     

 گروهی استفاده نمایند.  

این جهوه به عنوان یك منبع درسی، سعی کرده است تـا مفـاهیم نظـری و کـاربردی مـددکاری      

و دیگر افراد حرفه ای و غیر حرفـه  گروهی را با بیانی ساده و روان ارا ه کند، تا دانشجویان این رشته 

ای با یادگیری اصول و فنـون و روشـهای کـار گروهـی بتواننـد در چگـونگی تشـکی  و سـازماندهی         

گروهها و اجرا و رهبری آن موفقیت الزم را کسب نمایند. البته الزم بذکر است که این مجموعه نمی 

ین جهوه خود را از خطا مبـرا نمـی دانـد و    تواند از هر حیث کام  و بدون اشکال باشد، لذا نویسنده ا

 می پذیرد.  ان دیگر را از جان و دل هر گونه راهنمایی از جانب مددکاران اجتماعی و صاحبنظر

    
 1392 تابستان                                                                                              

 دکتر حسین یحیی زاده          
  



 


