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  م به:یتقد
  ها و ترمیممددکاران اجتماعى که تقسیم خنده

  اند؛ روان پاكها را پیشه خویش ساختهگریه
  مددکاران اجتماعى که پس از عمرى تالش و
  کوشش و خدمت به خلق محبوب خدا دار

کر وداع  که فانى را  بزرگوارم  پدر  و    دند؛ 
  همیشه در توجه به نیازمندان الگوى عملى

  بوده است. براى من
  
  

  پیشگفتار چاپ هشتم
  

زیستن و بهتر کـارکردن را   خداوند را شاکرم که توفیق اندیشیدن را به انسانها عطا کرد تا از این طریق راه بهتر
به چـاپ هشـتم   ) کار با فرد 1مددکارى اجتماعى ( ابنویسم که کتانتخاب کنند. در حالى این پیشگفتار را مى

 کتاب تخصصى لطف خداونـد بـوده و هسـت و اسـاتید و دانشـجویان، مسـئوالن       رسد. استقبال خوب از اینمى
شناسى، علوم اجتمـاعى، مشـاوره و   روان هاى مختلف مددکارى اجتماعى،سازمانهاى مرتبط و کارشناسان حوزه

انـد کـه از همـه آنهـا     و... نیز در ایـن اسـتقبال نقـش مـؤثرى داشـته      العات خانوادهراهنمایى، علوم تربیتى، مط
  گزارم.سپاس

شده بود در ایـن چـاپ تغییـرات     از آنجایى که اولین تجدید نظر اساسى کتاب حاضر در چاپ چهارم انجام
یـر کـرده اسـت و    قسمتها آمارهاى ارائه شده در کتـاب تغی  اساسى فراگیر صورت نگرفته است ولى در برخى از

اساسـى)   آمارهاى قبلى شده است. همچنین برخى از استراتژیهاى اساسـى (ارزشـهاى   آمارهاى جدید جایگزین
بقیه قسمتها تغییرات یا ویرایشى بوده و  جدید در مددکارى اجتماعى به استراتژیهاى قبلى اضافه شده است. در

  یا خیلى جزئى بوده است.
و از جمله جناب آقاى شیخلر  ویژه همکاران گروه علوم اجتماعىبه» سمت«از مسئوالن و همکاران محترم 

گـزارى  مستمرشان و سـایر همکـاران اداره چـاپ، فـروش،... سـپاس      جناب آقاى عبدالرسولى به خاطر پیگیرى
  نمایم.مى

  
  حسن موسوى چلک  

  رئیس انجمن مددکارى اجتماعى ایران 
Email: hmch47@yahoo.com  

  
  
  
  

mailto:hmch47@yahoo.com
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  ه چرخش نامش باغ در باغبه نام او ک«
  »ارغوانها را به رقص آورده است

  
  پیشگفتار

  
  منت بـهارمـزد و بىت مخلوق کن بىـخدم

  اى خوش آن بینا که روزى دست نابینا گرفت
  

عناوین مـددکارى اجتمـاعى    قصد آن بوده است که مجموعه مطالبى را درباره مددکارى اجتماعى در دو جلد با
خوشبختانه اینک جلد نخست آن پیش روى شما گرامیان است.  مندان کنم که) تقدیم عالقه2( ) و1کار با فرد (

دانشگاهها و  ریزى، پژوهشى، مدیریتى و آموزشى درتجربه در امور اجرایى، کارشناسى، برنامه با توجه به ده سال
ـ  سازمانها و کار با گروههاى مختلف از جمله بیماران عادى و خاص، ان سرپرسـت خـانوار، معتـادان،    معلوالن، زن

اجتماعى، جوانان، زوجهاى متقاضى طالق، کـارگران و کارکنـان، و ... تـالش     دیدهکودکان خیابانى، زنان آسیب
حرفـه در کشـور    گیرى از منابع موجود و تجارب خود و دیگران و با شناختى که از مشکالت اینبهره کردم تا با

مفاهیم علمى، از نظر اجرایـى نیـز حـاوى     کاران تقدیم کنم که عالوه بر انتقالدارم کتابى را به دانشجویان و مدد
  توانمندسازى آنان کمک بیشترى کند. شاءاللّه بهنکاتى سودمند باشد تا ان

مفـاهیم بسـیار مـؤثر اسـت، از      آوردن مثالهاى متعدد و متنوع از موضوعات روز و بیان ساده، که در انتقال
  ضر است.دیگر ویژگیهاى کتاب حا

استفاده شود تا رعایت امانـت   قول مستقیمقول از منابع مختلف سعى شده است بیشتر از شیوه نقلدر نقل
  داشت، تغییرات مختصرى ایجاد شده است. شده باشد و فقط در بعضى از موارد که نیاز به ویرایش

یش خدمات اجتماعى براى گرا کتاب حاضر عالوه بر دانشجویان رشته مددکارى اجتماعى و علوم اجتماعى
مشاوره و راهنمایى، امداد و نجات، مطالعات خانواده، خدمات  شناسى،هاى مختلف از قبیل رواندانشجویان رشته
پـرورش،   ها و سازمانها و نهادها از جملـه آمـوزش و  مددکاران و کارشناسان شاغل در وزارتخانه پرورشى و براى

اجتماعى، بنیاد شـهید و امـور ایثـارگران،     ا، کمیته امداد، سازمان تأمینسازمان بهزیستى کشور، سازمان زندانه
  ها، ادارات، مؤسسات خیریه دولتى و غیردولتى نیز مفید است.انتظامى، کارخانه مراکز درمانى، دادگاهها، مراکز نیروى

ن و ایران مددکارى اجتماعى در جها جلد نخست کتاب مشتمل بر نه فصل است. در فصل اول، به تاریخچه
  و ادیان مختلف پرداخته شده است.

اینکـه  مددکاران ارائه شده است؛ ضـمن   در فصل دوم، تعاریف مفاهیم و اصطالحات مورد نیاز دانشجویان و
  اجتماعى و ویژگیهاى مددکار اجتماعى نیز در این فصل آورده شده است. اهداف و ارزشهاى اساسى مددکارى

شناسـى، مشـاوره و   شناسـى، جامعـه  انسـان  شناسـى، یر علوم از جمله روانارتباط مددکارى اجتماعى با سا
  اجتماعى، موضوع فصل سوم کتاب است. شناسىشناسى و روانراهنمایى، جمعیت

اصول مددکارى اجتماعى اشاره  فصل چهارم درباره مشکل در مددکارى اجتماعى است و در فصل پنجم، به
  شده است.
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قسمت تقسیم شده اسـت کـه در    هدف در مددکارى اجتماعى است به دوفصل ششم که درباره گروههاى 
  در جلد دوم صحبت خواهد شد. این جلد به برخى از آنها اشاره شده و از بقیه گروهها

  صورت مبسوط بررسى شود. فرایند مددکارى اجتماعى موضوع فصل هفتم کتاب است که تالش شده به
اجتماعى اسـت کـه بـه دلیـل      وضوع آن مهارتهاى مددکارىفصل هشتم نیز به دو قسمت تقسیم شده و م

  خواهد آمد. تعدد آنها برخى در این جلد و بعضى نیز در جلد دوم
است که سعى شده با توجه به نیاز  نویسى در مددکارى اجتماعى هم در فصل نهم توضیح داده شدهگزارش

اختـه شـود و از آنجاکـه دانشـجویان پـس از      کاربردى بـه آن پرد  دانشجویان و مددکاران اجتماعى و با رویکرد
ضـرورت   گذرانند) را مى1)، در ترم بعد کارورزى فردى (1مددکارى اجتماعى کار با فرد ( گذراندن درس نظرى
  نویسى در این جلد احساس شد.نوشتن بخش گزارش

دانـم از همـه   خود وظیفـه مـى   در نوشتن کتاب حاضر از راهنمایى استادان ارجمندى برخوردار بودم که بر
صمدى راد و جناب آقاى دکتر سید احمد حسینى تشکر و  خصوص استاد ارجمند جناب آقاى دکتر انورآنها، به

  قدردانى کنم.
ام هاى مهم و ارزنـده یـارى  توصیه در پایان، از دوستان ارجمندى که با بازخوانى کتاب و بیان پیشنهادها و

دادى و بهـزادمنش و نیـز از مسـئوالن و کارشناسـان و     اللّـه  و آقایـان اند از جمله خانمها سلطانى، فرجـى  کرده
 توجهشان در تألیف این کتاب و همچنـین از جنـاب آقـاى جمـال    دلیل زحمات قابل کارکنان سازمان سمت به

مـن لـم یشـکر المخلـوق لـم      « یزدانى که زحمت ویراستارى کتاب را متقبل شدند برحسب وظیفه و به مصداق
  کنم.تشکر مى» یشکر الخالق

  
  حسن موسوى چلک 

  مددکار اجتماعى
  1383مرداد 

  

  
  اى بر چاپ چهارمدیباچه

  
  مددکارى اجتماعى پویا و توانمندساز ضرورت حال و آینده

و اگـر جـویم رضـاى تـو      الهى در سر خمار تو، در دل اسرار تو و به زبان اشعار تو دارم، اگر گویم ثناى تو گـویم 
  خواست خواست توست، من چه خواهم. ر عجز خود آگاهم و بر بیچارگى خود گواهم،جویم، الهى ب

  از دوست هر آن چیز که آید نکوست      گر درد دهد به ما و گر راحت دوست
بدى خوبى و  ا نبود نظر به    تـقصود رضاى او و خشنودى اوسـم      ما ر

و به لطف خداوند رحمـان و   ذشتهنویسم که دو سال و نیم از چاپ اول این کتاب گدر حالى دیباچه را مى
که آن هم از لطف بیکران دریاى رحمت حضرت دوسـت   رحیم و به مدد استقبال خوبى که از آن به عمل آمده،
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اصـحاب فـن    اى از طـرف شود. در طول این مدت پیشنهادات و انتقادات ارزندهمنتشر مى است، چاپ چهارم آن
  چهارم با ویرایش جدید انتشار یابد. ، الزم دیدم چاپمطرح شده که ضمن تشکر از همه آن بزرگواران

مسئله اول، شکرگزارى از درگاه  اى بنویسم سه مسئله است:آنچه من را بر آن داشت تا در این چاپ دیباچه
که با نفس گرم خود اینجانب را یارى و راهنمایى کردنـد؛ و   گزارى از همه کسانىایزد منان؛ مسئله دوم، سپاس

  مباحثى مختصر در خصوص مددکارى اجتماعى در جامعه کنونى. طرح مسئله سوم؛
دسـتگیرى از نیازمنـدان و    دهد که از دیرباز تاکنون مـددکارى اجتمـاعى از طریـق   مطالعه تاریخ نشان مى

ایـن زمینـه سـؤاالتى مطـرح اسـت کـه برخـى از آنهـا          حمایت از معلوالن و سالمندان وجود داشـته و دارد. در 
  اند از:عبارت

  ـ آیا مددکارى اجتماعى فقط دستگیرى از نیازمندان و ... است؟
  ـ آیا مددکارى اجتماعى نیاز به تحول ندارد؟

  ـ آیا رویکردهاى کاربردى مددکارى اجتماعى همینهایى است که در حالحاضر وجود دارند؟
  چگونه است؟ گذارى و در چرخه توسعه پایدار کشورـ نقش مددکارى اجتماعى در سیاست

  شود.و سؤاالت دیگر که از طرح بیشتر آنها پرهیز مى
اجتمـاعى نیـاز بـه تحـولى      ایم، باید بپذیریم کـه مـددکارى  ایم و عمل کردهبا تأمل بر آنچه تاکنون داشته

زیـر  » طرح نـو در انـداختن  «البته منظور نگارنده از  ».طرحى نو در اندازد«اساسى دارد و الزم است به اصطالح 
منظور این است که در جامعه امروزى رویکردهاى حاکم بر مددکارى اجتمـاعى   شته نیست بلکهسؤال بردن گذ

نیست که ممکن بود در  متناسب با شرایط روز دنیا و جامعه باشد و این مسئله نافى اقدامات مناسب گذشته باید
رى اجتمـاعى پویـا و   مـددکا «جامعـه امـروزى    زمان خود اقدامات مؤثرى نیز بوده باشـند. امـا معتقـدم کـه در    

  و گریزى از آن نیست. ضرورت حال و آینده است» توانمندساز
محـورى تغییـر   مرکزمحورى بـه اجتمـاع   در این رویکرد نوین در عمل، مددکارى اجتماعى از فردمحورى و

اى، محلـى و بـومى   با اشراف بر جامعه جهانى به صـورت منطقـه   گیرد ودهد و از دانش نوین بهره مىشکل مى
اسـتقالل   کند و هدف اصلى خود را نه صرف کمک به افراد داراى مشکل براى رسیدن بهمى ریزى و عملبرنامه

کند تا انسانها زنـدگى کـردن را بـر    مى نسبى که فراهم کردن زمینه ارتقاى کیفیت زندگى آحاد جامعه انتخاب
عى به دلیـل جـامعیتى کـه دارد ایـن     که حرفه مددکارى اجتما ترجیح دهند. نگارنده معتقد است» زنده بودن«

طلبـد  مى پذیر و با دانش باال رااین راه طوالنى همراهان همدل، همنوا، همصدا، انعطاف توان و قدرت را دارد، اما
  تا بتوانند به این هدف جامه عمل بپوشاند.

زایش سـرمایه  همین دلیـل بـر افـ    در مددکارى اجتماعى پویا انسان سالم و کارآمد محور توسعه است و به
  پذیرى تأکید دارد.اجتماعى و مسئولیت اجتماعى از طریق ارتقاى مشارکت اجتماعى، اعتماد

این راستا توجـه بـه سـطح اول     نگرى از محورهاى مددکارى اجتماعى پویا و توانمندساز است و درسالمت
، تغییـر نگـرش و تغییـر کـنش     که منجر به افزایش دانش موقعسازى بهپیشگیرى با هدف ارائه اطالعات و آگاه

مددکار  گیرد. در این رویکرد بیش از آنکه در عمل،هاى مددکارى اجتماعى قرار مىبرنامه (رفتار) شود، سرلوحه
غیر دولتى محـور امورنـد کـه ایـن      اجتماعى محور قرار گیرد مردم، گروههاى خودیارى و همیارى و سازمانهاى

ریـزى، اجـرا و نظـارت    باشد. البته این امر در سه حـوزه برنامـه   نبال داشتهتواند توانمندسازى را به دمسئله مى
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بود.  ترین برنامه در مددکارى اجتماعى پویا و توانمندساز خواهدترین و محورىکلیدى »آموزش«یابد. تحقق مى
در عمـل   اىاجتمـاعى جایگـاه ویـژه    ریزیهاى مـددکارى ضمن اینکه پژوهش و نتایج حاصل از آن نیز در برنامه

شود و نظام هوشمند ارزیابى و خوبى بهره گرفته مىو داخلى به خواهد داشت. در این ساختار، از تجارب جهانى
مددکارى اجتمـاعى   شوند. مشکلى کهاى در نظر گرفته نمىوجود دارد و به عنوان اقدام حاشیه پیگیرى مستمر

گونـه  تغییر و تحول است که در این رویکـرد ایـن   ازبرد شیفتگى نسبت به گذشته و پرهیز سنتى از آن رنج مى
 شود اما نظام هوشمندى وجود خواهد داشت کهپیشکسوتان احترام گذاشته مى نیست. به گذشته و گذشتگان و

داشت بلکه بـا نگـاهى بـه آینـده      اى از زمان حال فاصله نخواهدتنها لحظهگیرى از تجارب گذشته نهضمن بهره
  رساند.نظام هوشمند به حاکمیت و جامعه نیز بهره کافى مى کند و از این طریق اینریزى مىمهپژوهى) برنا(آینده

گیرد ضمن اینکـه  پویایى بهره مى این نظام هوشمند از تمام فرصتها و منابع و دانشها براى توانمندسازى و
  خود نیز در خدمت سایر نهادها قرار خواهد داشت.

هاى از دانش تخصصى و تجربه نیست بلکه با استفاده» اجرا«رد، محدود به مددکارى اجتماعى در این رویک
اى نیز نقش فعال و پویا ایفـا  گیرى کالن و خرد ملى و منطقهتصمیم ریزیها وگذارى و برنامهمختلف در سیاست

ههاى هدف و گرو تر نیز اشاره شد مشارکت مردم، گروههاى خودیارى ازگونه که پیشراه همان کند و در اینمى
تـوان  اسـت کـه بـدون مشـارکت مـردم نمـى       سازمانهاى غیر دولتى را نیز خواستار است چرا که اعتقاد بر ایـن 

 توانمندسازى اتفاق نخواهد افتاد. تربیت نیروى انسانى متخصص یکى از ارکان موفقیتى به دست آورد و در عمل
و واحدهاى درسى دانشـگاهها   ى نظامهاى آموزشىپذیرى و تقویت و بازنگراصلى است و به همین دلیل انعطاف

  نیز مورد توجه است.
از همـه  » لـم یشـکر الخـالق    من لم یشکر المخلـوق، «دانم بر حسب وظیفه و به مصداق در خاتمه الزم مى

انـد و از مسـئوالن و کارکنـان صـدیق     لطف قرار داده عزیزانى که با رهنمودهاى ارزشمند خود اینجانب را مورد
گـزارى نمـایم و بـراى همـه آنهـا آرزوى      انـد، سـپاس  چاپ کتاب انجـام داده  ه همکارى الزم را براىک» سمت«

پیشـنهادها و   کـنم راهنماییهـا،  عزت و سربلندى نمایم. از همه اندیشمندان و کارشناسـان تقاضـا مـى    سالمتى،
  کنم که:شوم و دعا مىنصارى همراه مىعبداهللا ا انتقادهاى سازنده خود را از اینجانب دریغ نکنند. در پایان با خواجه

  رهنمون کند. ـ الهى دلى ده که شوق طاعت افزون کند و توفیق طاعتى ده که به بهشت
  ـ الهى دلى ده که در کار تو جان بازیم، و جانى ده که کار آن جهان بسازیم.
  نوش کند. ـ الهى نفسى ده که حلقه بندگى تو گوش کند و جانى ده که زهر حکمت تو

  ـ الهى دانایى ده که در راه نیفتیم و بینایى ده که در چاه نیفتیم.
  الهى مرا آن ده که آن به.

  
  سیدحسن موسوى چلک  

  مددکار اجتماعى  
  1385تهران، اسفندماه 

Email: hmch47@Yahoo.com 
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  به جاى مقدمه
  

  به قلم سوگند
چکـد سـوگند، بـه رشـحه     مى از حلقومش قلم توتم من است، توتم ماست، به قلم سوگند، به خون سیاهى که«

آیـد سـوگند ... تـوتم مقدسـم را     اش بر مىکه از سینه هاى دردىتراود سوگند، به ضجهخونى که از زبانش مى
 بخشـم، بـه  کـنم، بـه کیسـه زرش نمـى    خورم، به دسـت زورش تسـلیم نمـى   نمى کشم، گوشت و خونش رانمى

کـنم،  چشـمهایم را کـور مـى    گـذارم، کنم و قلم را از دست نمىسپارم، دستم را قلم مىسرانگشت تزویرش نمى
کشـم،  شکافم، قلبم را مـى ام را مىبرم، سینهبندبند مى شکنم، انگشتانم راکنم، پاهایم را مىگوشهایم را کر مى
  دهم.دوزم ... اما قلمم را به بیگانه نمىمى برم و لبم راحتى زبانم را مى

صلیب مقدس من است ... بگذار  القدس من است، ودیعه مریم پاك من است،وحقلم توتم من است، امانت ر
کشند، به چار میخم کوبند تا او کـه اسـتوانه حیـاتم بـوده اسـت       بر قامت بلند راستین و استوار قلمم به صلیبم

ام، تـا  نرفته شاهد رسالتم گردد، گواه شهادتم باشد، تا خدا ببیند که به نامجویى بر قلمم باال صلیب مرگم شود،
بداند، زر بداند و تزویـر بدانـد کـه امانـت      خلق بداند که به کامجویى بر سفره گوشت حرام توتم ننشستم، تا زور

تواننـد از مـن خریـد و یادگـار رسـالت را      ودیعه عشق را قارونیان نمى توانند از من گرفت،خدا را، فرعونیان نمى
اسـت، هـرکس را    زبان خداست، قلم امانت آدم است، قلـم ودیعـه عشـق   توانند از من ربود .... قلم نمى بلعمیان

  1».توتمى است و قلم توتم من است و قلم توتم ماست
شدن موجب شده تا علوم با تخصصى حوالت کنونى جوامع و رشد فزاینده مسائل و مشکالت انسان امروزىت

باشند. یکـى از ایـن علـوم کـه در اوضـاع کنـونى کـاربرد بسـیارى دارد          توانند در خدمت انسانهابیش از پیش ب
شـمار بیکـاران،    شدن، افـزایش است. در جامعه ما، به دلیل گسترش شهرنشینى، صنعتى» اجتماعى مددکارى«

ن خیابانى، فـرار از  طالق، خودکشى، کودکا معتادان، زنان خیابانى و افزایش میزان جرایم و آسیبهاى اجتماعى،
  مددکارى اجتماعى کاربرد بسیار دارد. آزارى، همسرآزارى و غیره،منزل، کودك

  شود:البته، این امر منوط به چند مسئله است که به برخى از آنها اشاره مى
کتـب کـاربردى و علمـى     ـ تربیت نیروى انسانى ماهر و متخصص. براى این کار، نیاز مبرم به وجود منـابع، 

  که متأسفانه در کشور ما کمبود آن کامالً مشهود است. است
  شدن مددکارى متناسب با گروههاى هدف.ـ تخصصى

هرچیز باید عشق خـدمت بـه   4 مند به یارى دیگران؛ زیرا در این حرفه بیش ازـ وجود نیروى انسانى عالقه
  توان یافت.نمى بازار مهررونق عشق و بىبى خلق داشت و به همین دلیل است که مددکارى را

اجرایى. مـددکارى اجتمـاعى در    ـ ایجاد اتحاد و همدلى بین مددکاران اجتماعى اعم از جامعه دانشگاهى و
رسانى، هنوز نتوانسته است جایگاه واقعـى خـود را بـه    خدمت ایران، با وجود بسترهاى بسیار مناسب براى کار و

همـه در   اى کهتر کرد، به گونهها، باید دلها را به هم نزدیکهامروز به جاى جدال بر سر واژ دست آورد؛ بنابراین،
مندشدن مردم از خدمات جامعه و بهره پى دستیابى به یک هدف مشترك باشیم که همانا اعتالى این حرفه در
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  مددکاران است.
پیشـگیرى. امـروزه، بیشـتر وقـت      ـ توجه مددکاران اجتماعى به عرضه خدمات در سـطوح مختلـف بـراى   

  اند، در حالى که پیشگیرى نیز باید مدنظر قرار گیرد.مشکل شده شود که دچارکاران صرف خدمت به افرادى مىمدد
ریـزان کـالن کشـور.    برنامـه  ـ تحلیل کارشناسانه و غیرسیاسى مسائل موجود جامعـه بـه منظـور اسـتفاده    

گونه که باید، گذارى، آنر سیاستمددکارى اجتماعى د متأسفانه، با وجود افزایش مشکالت اجتماعى، به جایگاه
  ضرورى است که جامعه مددکارى حرکت جدى را در این زمینه آغاز کند. روتوجه نشده است. از این

دیگر مسـائلى اسـت کـه بایـد      ـ تقویت تشکلهاى مددکارى اجتماعى در سطح استانها و شهرهاى کشور از
  زیادى خواهد داشت. رمدنظر قرار گیرد؛ چون در شناخت این حرفه تأثیر بسیا

جامعه از دیگر اقداماتى اسـت   کردن آن با نیاز امروزـ تغییر سرفصلهاى مصوب دروس مددکارى و متناسب
التحصیل این رشته باید با گروههاى هدف خود در جامعه آشنا فارغ که جامعه مددکارى کشور باید پیگیرى کند.

استادان گرامى  ند از این اطالعات به صورت کاربردى استفاده کند.مشکالت آنها را بشناسد تا بتوا باشد و موانع و
اجتمـاعى در کشـور ضـرورت مسـئله فـوق       نیز باید خود در این زمینه پیشگام باشند. با توجه به تنوع مسـائل 

اى به نام کودك خیابانى در کشور به شکل امروزى وجود نداشـت،  پدیده انکارناپذیر است؛ مثالً تا چندسال قبل
  و تبیین کنند. یکى از واقعیات جامعه ماست و استادان باید این مسئله را براى دانشجویان تحلیل لى امروزهو

  فعال نیز ضرورى است. ـ امکان انتقال مستقیم تجارب پیشکسوتان این رشته به نیروهاى جوان و
بینى است و خست، واقعامر، ن ـ شناخت مشکالت واقعى جامعه مددکارى و تالش براى حل آنها. الزمه این

  مشکالت و ضعفها و تقویت تواناییها. سپس، همکارى و همدلى و پیگیرى براى رفع
دانشگاهها و چه در مراکـز اجرایـى و    دانم از همه کسانى که تا به امروز پرچم مددکارى را، چه درالزم مى

  ان اعالم دارم.و ارادت خود را به آن اند تشکر کنمریزى، برافراشته نگه داشتهبرنامه
  دارم.در بین ما نیستند گرامى مى کردند و اکنونهمچنین یاد و خاطره عزیزانى را که در این عرصه خدمت مى

  کنم:در پایان شعرى از شیخ بهایى را به مددکاران اجتماعى تقدیم مى
  ساله حج نمودن، سفر حجازکردنهمه       ب نمازکردنـبودن، همه شهمه روز روزه

بى      نخفتن، به خداى رازگفتن هاشب جمعه نیازکردنز وجود  یازش، طلب    ن
  ز مالهى و مناهى، همه احتراز کردن      به مساجد و معابد، همه اعتکاف جستن

  دو لب از براى لبیک، به وظیفه بازکردن      رفتنز مدینه تا به کعبه، سر و پا برهنه
  بسته بازکردن که به روى ناامیدى، در      قدر نباشدیک را، ثمر آنخدا که هیچبه

  
  حسن موسوى چلک  

  مددکار اجتماعى  
  1383تهران 

Email: hmch47@Yahoo.com 
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