
 ..که الزم است بدانیم . "انجمن علمی مددکاری اجتماعی ایران"همه چیز درباره 

 ِدکتر مصطفی اقلیما با همراه وبسایت مددکاری اجتماعی ایرانیان  سومین مصاحبه اختصاصی

 )رئیس انجمن علمی مددکاری اجتماعی ایران(

مددکاری اجتماعی ایران وجود دارد، لذا جهتت وظایف و عملکردِ اصناف وجه به شناخت کمی که نسبت به نقش، با ت

یتا  مومیِ جامعته متددکاران نستبت بته ج  باالبردن سطح آگاهیِ ع

انجام یافتته توستت تعتدادی اص اصتناف متددکاری  فعالیتها و اقداما 

اجتماعی که به ندر  اص آنها در رسانه ها و جراید عمومیِ کشتور نتام 

رنامته شتان اقتداما  بستیار برده می شود، در حالیکه  در عمت  و کا

 نی  و تأثیرگذاری برای جامعه مددکاری اجتماعی ایران دیده می شود

و  هتخصوصاً آشنایی با نوع نگاه و نقطته نرترا  شیصتیتهای برجست

کیفیتِ گفتمان های رسانه ایِ امروص جامعه متا، جتایی مطتر  مددکاری اجتماعی کشور که شاید بر حسب  تأثیرگذار

ذا بر حسب رسالت رسانه ای مان بر آن شدیم تا مصاحبه ای دیگر همراه با سواالتی شفاف تتر و واحتح نشده باشند، ل

دهتیم  امیتد استت جامعته متددکاران با دکتر مصطفی اقلیما ترتیتب تر نسبت به موقعیت مددکاری اجتماعی کشور 

در ایت  دقیق تر و اشراف اطالعاتی بیشتر نسبت به اوحاع مددکاری اجتمتاعی در کشتور  یبا نگاه نی  اجتماعی ایران

، کلیته متوارد در اظهتارا ، تعبیتر و تفستیر تحریفقاب  به ذکر است با هدف پیشگیری اص هرگونه  مسیر گام بردارند 

هیچگونه تغییری داده نشتده  ی ایشان به رشته تحریر در آمده است ومطابق کالم و گفته هامطروحه اص جانب ایشان 

 است 

 

 اینکهه و  بفرمایید ایران اجتماعی مددکاری علمی انجمن از مختصر بصورت لطفاَ  :اول سوال 

 تخصصهی -علمهی ی جامعهه صهن  بعنهوان حاضهر  زمانی مقطع در را انجمن این موقعیت

 میفرمایید؟ ارزیابی چطور ایران اجتماعی مددکاری

استم و  ، به ترتیبِبحال که ما تأسیسش کردیمانجم  علمی مددکاران اجتماعی اص روص اولش تا :  پاسخ دکتر اقلیما

بنتابرای  ستعی کتردیم مبحت   ؛ایتران - اجتمتاعی – متددکاران – علمی - انجم  :انجم  هم مشیص است عنوان

اجتمتاعی، عتالوه بتر  کاریمتدد حوصه بشود و تا به امروص تمام کارها را برای محقق بدرستی جامعه مددکاران موصشِآ

 (انجم  مددکاران اجتمتاعی ایتران بتوده ی وظیفه در واقع که)کارهای صنفی هم انجام داده ایم  کارهای علمی بلکه

متددکاری اجتمتاعی را مشتیص  جایگتاهاص نرر علمتی یعنی عالوه بر اینکه آمدیم در ساصمانهای میتلف  یعنی چی؟

برای استیدام مددکاران اجتماعی جا باص کردیم، اگته اص اول تابحتال  و سپس چنی  برایشان بیشنامه صدیم، همکردیم



ستی که در ساصمان به یستی داشت بیشتر اص ده تتا تنها تعداد پُ ،نگاه کنیم مددکاری اجتماعی در هیچ جا جا نداشت

منحت  شتده بتود و شتده بقیه پستهای مددکاری در ساصمان به یستی  ،بود که آنهم به اسم افراد بود که گرفته بودند

و هفتصد یا هشتصد تا پست مددکاری اجتماعی در به یستی ایجاد شتد، در نیتروی بود امور به یستی، در حدود ه ار

پستت  600یتا  500وصار  بهداشت و درمان ایجاد کردیم، در کلیه ساصمانها در دادگستری در انترامی ایجاد کردیم، 

احمر ایجاد کردیم، در فرهنگستان علوم پ شکی جا باص کردیم، و هرگونته  مددکاری اجتماعی درست کردیم، در هالل

شد انجام دادیم، در رشته مددکاری دو سه بار طر  رشته  کارشناسی و کارشناسی ارشتد  کاری که در ای  صمینه می

کاران در ستمینارها نقتش متددو مددکاری را تعویض کردیم بته وصار  بهداشتت و درمتان دادیتم، در ستینرانی هتا 

اجتماعی را در کارهای تحقیقاتی اعالم کردیم، سعی کردیم کلیه کارهایی که در حد علمی میشه انجتام بتدهیم و در 

بصور  یت  رشتته مستتق  در  کارشناسی ارشد مددکاری اجتماعی جوانان و نوجوانانسال گذشته هم طر  درسی 

دانشجو در ای  رشته گرفته خواهتد شتد  و کارهتای وصار  بهداشت درمان در دوره قب  مصوب شد که اص سال آینده 

ب کارهایی که در واقع به متا مربتون نمیشتد ولتی متا بتر حستب دیگری بود انجام دادیم  خُ دیگری که برای مجامعِ

در هر جایی که الصم بود انجام دادیم، بتا  ، بنابرای "حمایت اص مددکاران اجتماعی"اساسنامه انجم  علمی که نوشتیم 

بته متا  (عضتو انجمت  علمتی هتم نبتوده اگر حتی)داشته  یم انجام دایدم، مددکاری نیست که بگوید مشکلقدر  ه

دادیتم، خصوصتاً کته  ندنامه خواست کاری داشتند انجام دادیم،  مشکلش را ح  نکرده باشیم، ما مراجعه کرده باشد و

 جام داده ایم و خواهیم داد نامه ما اعتبار بی  المللی دارد و کاری که اص دستمان بر می آمده ان

 

 :لطفاً در خصوص نحوه انتخابهات انجمهن علمهی مهددکاری اجتمهاعی بفرماییهد.  سوال دوم

 انتخابات این انجمن به چه صورتی است؟ 

همیشه هم آصاد بوده که هتر کستی مایت  بتود در  ،مدبه وجود آ ای  انجم  علمی مددکاری که:  پاسخ دکتر اقلیما

قانون هم کسی می تواند جهت عضویت در هیتأ  متدیره انجمت  علمتی  و انتیاباتش شرکت بکند، ولی طبق حوابت

کسی غیر اص ای  نمیتواند،   کاندید بشود که حداق  مدرک تحصیلی اش فوق لیسانس مددکاری اجتماعی به باال باشد

طبق اساسنامه فوق لیستانس بتاالتر باشتد و اینطتور  می بایستعه شناسی هم باشد نمی تواندحتی اگر دکتراش جام

فتوق لیستانس و دکتترای متددکاری فارغ التحصیالن عضو در مقاطع تحصیلی نباشد حق رأی دادن هم ندارد، فقت  

هتای علمتی در کت  کشتور اجتماعی حق رأی دادن دارند، البته ای  فقت قانون و حوابت ما نیست بلکه قانون انجم  

ر نیست کته هتر واست، خب تا االن تشکی  شد، افراد آمدند کارهای خودشان را انجام دادند، البته انتیابا  ما ای  ط

بایتد کلیته افترادی کته بلکته  ،کسی در تهران باشد بتواند در جلسه انتیابا  شرکت کند و در رأی گیری حضور یابد

د و اسمشان در وصار  بهداشت درمان بترود و تأییدیته اولیته اص ایت  وصارتیانته را مییواهند عضو بشوند ثبت نام کنن

دریافت کنند اسمشان در لیست اصلی قرار بگیرد که در آنجا قرار بگیرد و در سایت انجم  های علمی مصتوب شتده 

را اص آنجا میگیترد در  که هر انجم  علمی سایت خودش را دارد و هر کسی پیامی دارد در آنجا میگذارد و کلیه خبرها



انتیابا  هم می بایست افرادی که در آنجا عضو هستند آن روص را اص سراسر کشتور، یت  روص یتا دو روص بترای اینکتار 

با  ،نفر یا دویست نفر را جمع کند صدوقت بگذارند و افراد اص طریق سایت رأی خود را میگذارند  دیگه کسی نمیتواند 

ید اینها رأی دادند  پس انتیابا  ما اینطور است که باید طبق حتوابت باشتد و هتر کستی خودش ببرد و بیاورد و بگو

نمیتواند در انتیابا  شرکت کند، وقتی میگوییم باید مددکار باشد یعنی مددکار فوق لیسانس به باال است و کمتتر اص 

کسی در سیستم بترود ختود بته حوابت،  ای  ای  نمیتواند باشد و لیست افراد فوق لیسانس و دکترا را دارند و غیر اص 

و در روص انتیابتا  متا هتم در انتیابا  روند قانونی انجام میشود و کسی نمیتواند تقلتب بکنتد،  ،خود حذف می شود

لی بت ر  در انجمت  هتای علمتی ودقیقا به همی  شک  انجام شد و خود سایت در نهایت آمار را ارا ه داد و ای  تحت

ت که بالغ بر تعداد دویست انجم  علمی در کشور داریم و م  فکر می کتنم انجمت  علمتی وصار  بهداشت درمان اس

بهتتری  بته جترأ  بگتوییم  یعنی می توانیم ،است ارهایی که انجام داده در دنیا بی سابقهاجتماعی ایران ک انمددکار

ن اجتمتاعی در دنیتا وجتود یعنی تمام آن چی هایی که برای مددکارا یعنی چی؟علمی مددکاری در دنیاست، انجم  

دارد ما برای مددکاران اجتماعی ایران مصوب کردیم، در ساصمانها، در ادار  و در کلیه جاها، حاال اگر اشتکالی اص ایت  

به بعد وجود دارد که ما باید کار کنیم، نیاص به ی  دولت ثابت در کشور هست، نیاص به قانون در کشور هست، نیتاص بته 

ایت  منرتور اینکته در کشور نوشته می شود و اجرای آیتی  نامته هتا در کشتور هستت، در واقتع  آیی  نامه هایی که

حوابطی که مشیص شده و مصوب شده در دستگاهها اجرایی بشود، متأسفانه مسئولینی نداریم که هتر روص نررشتان 

ی در هر جایی هر کاری را که را عوض نکنند، البته نه فقت برای رشته ما بلکه در اکثر موارد اینگونه هست که هر کس

قوانی  در کشور ما کامالً اجرا بشود و اگر اینطور بشتود تمتامی کارهتایی انجام میدهد، به امید روصی که  ددوست دار

اگر بچهه هها که ما انجام دادیم موجود هست و وجود دارد در تمامی دستگاهها و هیچ مشکلی وجود نیواهد داشت 

وقتی اعالم میشود در کشتور متددکار اجتمتاعی  عدم اجرای قوانین مشکل دارند در استخدام مشکل دارند با 

استیدام می کنیم هیچوقت دیگر کسی نمی تواند بنویسید روانشناس مییواهیم جامعه شتناس متی ختواهیم علتوم 

اسیگو اجتماعی می خواهیم، در چنی  شرایطی بفرمایید شکایتمان را به چه کسی باید بکنیم؟! هیچکس نیست که پ

کته اههای دولتی و رسمی و ای  مشکلی باشد! هر مسئولی با توجه به افراد مدنررش ی  آگهی ای را می دهد، دستگ

ما در آنجا داریم، دادگاهی هم نداریم که وقتی می خواهیم شکایت کنیم مطمئ  باشیم به نتیجه می رسد، امیدواریم 

ه نماند ای  ج ء کارهای ما نیست، اینها دقیقا ج ء کارهتا آن انجمت  اص ای  به بعد کارها خوب پیش بروند، البته ناگفت

دیگری است اما ما متأسفانه در ای  سی سال هیچگونه دفاعی و مطالبته گتری ای در ایت  متوارد ندیتدیم، البتته متا 

نجتام ننشستیم تا انجم  های دیگر بیواهند کاری بکنند! ما یکسری فعالیتهتایی در گستترش قتوانی  داشتتیم کته ا

دادیم و در ای  چهار سال سعی می کنیم به ساصمانها و جاهای دیگری که غیر متددکار میگیرنتد بته استم متددکار و 

قانونی نیست اص طریق مراجع ذیصال  اقداما  قانونی را انجام خواهیم داد که در آنجا حداق  یکی دو مورد اص شکایت 

  خواهد آمدها را برنده بشویم سایری  همه حساب کار دستشان 

 



 مددکاری نظام خصوص در شما سوی از اقداماتی شدیم مطلع گذشته هایماه طی :ومس سوال 

 این در صالحدید و امکان صورت در است  پذیرفته صورت بهداشت وزارت طریق از اجتماعی

 . بفرمایید هارائ توضیحاتی لطفاً خصوص

یعنتی کارشناستان ارشتد و  اجتمتاعی درستت متی کننتدنرام مددکاری اجتماعی را مددکاران  پاسخ دکتر اقلیما:

یست تنریم نماینتد، اگتر ستری پتیش متا در مجلتس شتواری بادکتراهای مددکاری اجتماعی نرام مددکاری را می 

اسالمی جلوی ای  کار را گرفتیم که با نمایندگان صحبت کرده بتودیم همتی  قضتیه هستت، متا در حتال حاحتر در 

ه افرادی غیر اص رشته مددکاری اجتماعی رفت و آمد می کننتد چیت  دیگتری نیستت، انجم  های مددکاری ج  اینک

شما نمیتونید نرامی را پیدا کنید که کارشناس ی  رشته ای عضو آن ساصمان نرام باشد، در ساصمان نرام متددکاری 

متی گویتد مت   هم حتما می بایست کارشناسان ارشد و دکترای مددکاری عضو ساصمان نرام بشوند، یعنی کسی کته

مددکار هستم می بایست دو مدرک تحصیلی اش مددکاری اجتمتاعی باشتد، یعنتی یتا لیستانس و فتوق لیسانستش 

مددکاری می بایست باشد یا کارشناستی ارشتد و دکتترایش متددکاری باشتد  در همته جتا همتی  استت، در نرتام 

معلتوم  وشتته ایتمغیرقانونی و بی حتابطه ن ،روانشناسی هم به همی  صور  است، وقتی ما همه موارد را در آن طر 

است که تصویب نیواهد شد  و ما به هیچ عنوان اجاصه نمیدهیم که ای  کار انجام بشود، نباید فکر کنیم ما پنجتاه یتا 

صد نماینده میشناسیم و ای  کار ح  می شود، در صمانی که الصم باشد ما به کسی خواهیم گفت که ک  ای  برنامه را 

 ه غلت بوده را برهم بری د اص پایکه 

 

کند یا  میعلت اینکه انجمن علمی مددکاری اجتماعی همایش و سمیناری برگزار ن  :چهارمسوال 

 کرده است چیست؟ آیا دلیل خاصی وجود دارد؟ کمتر برگزار

بکشتیم، انجمت  مددکاری اجتماعی را بدون داد و فریاد و سر و صدا بته بتاال تالش می کنیم ما  پاسخ دکتر اقلیما:

غ بکند، انجم  علمی کارش را انجام میدهد، و آنهایی که بایتد بداننتد جمنی نیست که هی مدام بیواهد تبلیعلمی ان

فرمایشی که در آن بحت   هایو سمینار ا همایشبرگ اری میفهمند چقدر کار انجام شده است  پس ما بجای هرگونه 

نیاص به چنی  گردهمایی هایی نداریم، ما سمینارهایی متی گتذاریم  ما  بر سر ح  مشکال  مددکاری اجتماعی نباشد

، بنتابرای  اگتر چه چی ی عایتد متددکارها خواهتد شتد یت ما خواهد بود کهوکه در آن هدفی داشته باشیم، و ای  اول

 خواستیم سمینار علمی بگذاریم ی  سمینار علمی خواهد بود نه تبلیغاتی 

 

 



 دادیهد؛ قرار ما اختیار در مصاحبه این گیری شکل جهت که وقتی از تشکر ضمن :پنجم سوال 

 میفرماییهد؟ ارزیهابی چطور را ایران اجتماعی مددکاری اوضاع کلی ی بطورپایان بعنوان سوال

 جامعهه بهرای ای توصهیه چهه ایران  اجتماعی مددکاری پدر عبارتی به و پیشکسوت بعنوان

 دارید؟ ایران اجتماعی مددکاران

نهایت می خواهم ای  را بگویم که ب رگتری  اشکال مددکاری اجتماعی ما ای  است کته یکستری اص افتراد بته م  در 

اسم مددکار هستند یا واقعا مددکار مددکاری هم دارند، و اینکه بیاطر سودشان بیاطر منافع مالی شان کارهایی متی 

ردونند، مددکاران اجتماعی آدمهایی نیستتند کنند که خالف مددکاری است چون مددکاری را به نفع خودشان می گ

که بیواهند منافع طلب باشند، در مددکاری نون در نمیاد! هر وقت شما دیدید مددکار اجتماعی در ای  جامعه حترف 

مردم را صد، مشک  آدمها رو عنوان کرد، و حق را گفت، ما میتونیم بگیم اون مددکار اجتماعی هست حاال مییواد هتر 

اگه حرف حقی باشه و مددکار احقاق حق نکنه اونجا باید ش  کرد که آیا ای  ی  مددکار هستت یتا نته!  کی باشه، و

ند و مشکال  میتلفی بترای ه ارسید دمتأسفانه یکسری مددکارها به منافع طلبی و پشت سر حرف صنی و      ای  موار

در جامعه درست اجرا نشه هر کستی میتونته  خودشان دارند، خب ای  هم قسمتی اص جامعه است، تا صمانی که قوانی 

ع طلبی ها رو که مددکاری رو برای خودشون  پلته برای خودش هر کاری بکنه، به امید آن روصی هستیم که ای  مناف

، و اص مددکاری مییوان باال برن کاری برای خودشون و صندگی شون انجام بدن ایت  اص بتی  بتره، و تتا ترقی می کن 

هستم بتونم ای  قسمت کار را هم درست کنم، دیگه افتراد  و ا رو کردیم، امیدوارم تا موقعی که صنده اماالن ما اینکاره

نتون  خودشون رو بجای یکی دیگه جا ب ن ! نتون  بجای تیصص دیگه کار بکن ، و کسی کته واقعتا متددکار هستت 

یران داریتم، کشتور صتدبرابره دکتتر تیصصی هست بیاد کار تیصصی انجام بده، عده صیادی آدمهای خیلی خوب در ا

اقلیما دلش برای کار درست تیصصی میتپه، ما مییواهیم کمت  کتردن تیصصتی باشته، کمت  خیرانته بتا کمت  

تیصصی فرق داره، اون افراد کم  خیّرانه را در قسمت کم  تیصصی بکار ببرن، اون وقتت خیلتی اص مشتکال  متا 

نه ما بهش می گیم مددکار! پس هر کی هتم پیشتنهاد میتده فتالن ح  خواهد شد، بله متأسفانه هر کی کم  می ک

دارو رو بیوریم هم باید بهش بگیم دکتر! ما اگه اینها را در جامعه بفهمیم خیلی اص مسا   ح  می شود، متا هنتوص در 

ون در بلنتد کشورمون در تمام رشته هاش، شارالتان باصی حرف اول را می ند، البته ناگفته نماند در کوتاه متد      چت

مد  کسانی که ای  کارها را می کنند باصنده اند، به امید اون روصی که افراد واقعا آن چی ی که متی گوینتد باشتند و 

 م  هم بتونم اون چی ی که میگم باشم  
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