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 مقدمه

کنیم، جهانی است که به صورت آگاهانه و با انتخاب و یا ناآگاهانه و  جهانی که در آن زندگی می

                            گی بخواهیم، مطمئنا  نصیب ما یشایم. حال اگر سعادت هم بدون انتخاب برای زیستن در نظر گرفته

د برگزینیم، سهم ما، همان خواهد باش زندگی می دهمان خواهد شد و اگر عکس آن را که شکل ب

های  بود. اعتقاد بر آن داریم که ایمان زیربنای موفقیت است. عقایدی که به آنها ایمان داریم، برداشت

کنیم. این که زندگی را چگونه نگاه کنیم و  یافته خاصی است که آنها را احساس و درک می سازمان

اندازد یا از فعالیت  ای مغزی ما را به کار میبه چه ترتیب زندگی کنیم، ایمان است که نیروه

کند و الزم  راهنمایی می ،آلمان  های ایده س باید دریابیم که چه باورهایی ما را به هدفپدارد.  بازمی

است که اهدافی برای خود انتخاب کنیم و برای رسیدن به آنها دست به عمل بزنیم. باید  متوجه 

ایم موفق  ایم، و اگر نتوانسته ایم، به چه نتایجی دست یافته کرده هایی که انتخاب باشیم که در راه

ایم، موقعیت خود را بازیابیم و برای  ذیری داشته باشیم که اگر به خطا رفتهپ شویم، قدرت انعطاف

ها را  دوباره قدم برداریم. ضمن این که قبول کنیم که اگر چنین باوری نداریم، آن ،رسیدن به مقصود

یم و عقاید تازه را جایگزین آنها نماییم. و این یعنی همان تغییر و دگراندیشی نسبت به به دور افکن

شویم و زندگی خود را بر  گرفتار باورهای غیرواقعی میگاهی در زندگی  باورهای گذشته.

خبر  کنیم بی از حقیقت دنیایی که در آن زندگی می ،نهیم که های این باورهای خیالی بنا می ایهپ

 دایره مقعر آن. ایم یا در نیم ب قرار گرفتهددایره مح دانیم که در نیم م و نمیشوی می

 این که متوجه شویم که عقاید و باورهایمان درستت هستتند یتا نادرستت، نیتاز بته افترادی       

داریم که قبل از آن که باورهای درست را به ما بیاموزند، به ما بفماننتد کته در عقایتد     متخصص



زنیم. با شناخت این وضعیت متوجه اشتتباه   ا میپای تنیده عنکبوتی دست و غلط و در میان تاره

س از شتناخت  پت شویم. وقتی زندگی ما،  مییدا کردن راه اصلی پخود شده و درصدد چاره برای 

حل، بارور گردید، احساسمان نسبت به همه مسایل زندگی عتو    یدا کردن راهپمسایل اصلی و 

 خواهد شد.

سعی دارد کته جامعته را کته از     ،ای های گروهی و جامعه ز طریق روشمددکاری اجتماعی ا

حنتی را بته صتورت مقعتر     خبر هستند، آگاه سازد، تا بتواننتد ختط من   حقایق امورات زندگی بی

 و نسبت به طرف منحنی محدب و مسایل ناشی از آن آشنا شوند. کنند  مشاهده

های ذهن به روی عقایتد و امکانتات    های، دریچ های گروهی و جامعه با استفاده از این روش

کنند و نسبت بته تغییتر    یدا میپتر آمادگی  شود و همیشه برای فراگیری مطالب تازه می وسیع باز

گیتری از ایتن    مقاومت نخواهند کرد. مددکاران اجتمتاعی معتقدنتد کته بهتره     ،برای زندگی بهتر

تتر و بیشتتر بشناستد و بته     شوند کته جامعته استتعدادهای ختود را به     های نوین سبب می روش

 ذیرا باشند.  پتر را  کارگیری اقدامات وسیع

آن چه در این کتاب متی آیتد، تالشتی استت نتاچیز در جهتت معرفتی دو روش عمتده از         

های مددکاری گروهی )کار با گتروه( و متددکاری اجتمتاعی )کتار بتا      اجتماعی به نام یمددکار

 )شاید هرگز( درآمده است. تر سازمانی به اجراجامعه( که تاکنون در کم

هتا بتا ااترات    مؤلف علت عمده عدم اجرای این دو روش را در جامعه، عدم آشنایی سازمان

داند، زیرا اگر به اهمیت آن پی برده شود، راه موفقیتت را  بسیار سازنده و مزایای کاربردی آن می

دو  در واقتع  .های اساسی، در جهتت پیشترفت برداشتته خواهتد شتد     ها و جهششناخته و قدم

شده و پایگتاه  تناخته نت تگرایش علمی و عملی بسیار نیرومند و حیاتی که تاکنون به رسمیت شت 

های درس دانشگاهی مطرح شده و فقط در کالساست اساسی و مستقلی برای خود پیدا نکرده 

 و بعد از اتمام دوره درسی، شاید برای همیشه فقط در اذهتان متددکاران اجتمتاعی بتاقی مانتده     

 ای برای عملی کردن آن در جامعه به وجود نیامده است.است، زیرا زمینه

                                 ت           هایم برای دیگران ناتوان هستتم، ام ا ستخت     اگرچه قبول دارم که در توصیف و ارائه آموخته

که میزان آگاهی جامعه را در زمینه شناخت ارزش کار مددکاران اجتمتاعی بترای ایتن     آرزومندم

های بهتر و متؤارتری بتواننتد از اندیشته و فکتر و     قاء داده تا با شیوهها ارتدر سازمان ،دو روش

مؤلف براین تصتور استت    ای استفاده کنند.خالقیت و نوآوری این افراد مبتکر و خالق و حرفه



د، بتدون تردیتد   نموفقیتی حاصل نمای اندضمن داشتن دانش نتوانسته ،که اگر مددکاران اجتماعی

توانتد دیگتری را متحتول و دگرگتون     ، زیرا هیچ کس نمیاندفراهم نکردهو زمینه را  اندنخواسته

دارد. ها نیاز به آشکار شدن خواهد. در حالی که ضمیر تحقق نیافته انسانبسازد مگر آن که خود 

پس اگر انجام نشده، ما بودیم که انجام ندادیم. با توجه به ایتن کته بته ختوبی آگتاه هستتم کته        

های مددکاری کار با گتروه و متددکاری کتار بتا جامعته توستط استاتید        که در زمینه هاییابکت

می توانند نیازهای دانشتجویان عزیتز رشتته متددکاری اجتمتاعی را       ،اندیشمندم نگارش گردیده

های عملتی و کتاربردی   تر به موارد تئوری پرداختم و بیشتر سعی کردم به جنبهد، کمنتأمین نمای

هتای نفتتی در   ای که در بعضی از ستازمان ازم. )با توجه به تجربهها بپرداین دو روش در سازمان

 ام(.جنوب ایران پیاده کرده

                                                                            مطالب عمدا  جای سؤال زیادی دارند که الزم است در کالس درس با اساتید محترم مطرح 

 د.نو به بحث پرداخته شو
 


