
در گفت وگوی سپید با ابوالفضل صلواتی زاده، عضو کارگروه پاسخگویی اجتماعی معاونت آموزشی وزارت بهداشت مطرح شد

نظر به اینکه پاسخگویی به نیازهای جامعه، از 
جمله رسالت های اصلی دانشگاه است، بنا به 
پیشنهاد معاون آموزشی وزارت بهداشت، درمان و 
آموزش پزشکی در دی ماه سال 1398، کارگروه 
اجتماعی«  »پاسخگویی  عنوان  تحت  ویژه ای 
تشکیل شد. هدف اصلی این کارگروه، نهادینه 
و اجرایی کردن برنامه پاسخگویی و مسئولیت 
پذیری دانشگاه و ارائه راهکارهایی اثربخش در 
جهت تقویت آن از جمله توانمندسازی اساتید و 
دانشجویان و ایجاد انگیزه های درونی و بیرونی 
برای ایشان از طریق تدوین آئین نامه های اجرایی 
و اثربخش و نهادینه کردن آموزش مهارت های 
پاسخگویی اجتماعی و توجه ویژه به دروس 
کاربردی در حوزه مهارت های نرم، توجه به 
نیازهای واقعی جامعه و ارائه خدمت توسط 
اساتید و دانشجویان دغدغه مند در حین تحصیل 
و پس از فارغ التحصیلی و تقویت ارتباط مؤثر 
جامعه دانشگاهی با مؤسسات خیریه، سمن ها 
همانند  خدمت  ارائه دهنده  سازمان های  و 
شهرداری ها، مرکز نگهداری سالمندان، زندان ها 
و ... در راستای همگرایی و هم افزایی اعالم 

شده است.
اساتید  از  جمعی  مذکور  کارگروه  اعضای 
دانشگاه های علوم پزشکی کشور و همچنین 
و  نهادها  سازمان ها،  کارشناسان  و  مسئولین 
سمن های مرتبط با حوزه سالمت هستند. جلسات 
کارگروه به صورت ماهیانه در حوزه معاونت 
آموزشی وزارت برگزار شده و مصوبات این 
جلسات در کمیسیون های تخصصی مورد پیگیری 

و نظارت قرار می گیرند.
آنچه در ادامه از نظرتان می گذرد، گفت وگوی 
خبرنگار روزنامه سپید با ابوالفضل صلواتی زاده، 
عضو کارگروه پاسخگویی اجتماعی معاونت 

آموزشی وزارت بهداشت است.

سپید: لطفا برای شروع بحث درباره مفهوم 
برای  چرا  اینکه  و  اجتماعی  پاسخگویی 
است،  کرده  پیدا  اهمیت  بهداشت  وزارت 

بفرمایید. توضیحاتی 
همه شرکت ها، سازمان ها و افراد حقیقی و حقوقی، 
الزم است بخشی را در زندگی خودشان لحاظ 
کنند با عنوان »مسئولیت اجتماعی«. به این معنا که 
من اگر پزشک هستم، باید از خودم سوال کنم که 
آیا عالوه بر کسب و کاری که در حوزه سالمت 
دارم، هیچ بخشی از کار و زندگی من به صورت 
داوطلبانه انجام می شود؟ اگر من یک مهندس عمران 
هستم، آیا بخشی از روز، ماه یا سال را به انجام 
کارهای داوطلبانه اختصاص می دهم؟ این همان 
مفهومی است که با عنوان »مسئولیت اجتماعی« 
در ذهن اکثر افراد وجود دارد و باعث می شود که 
افراد به سراغ سازمان های مردم نهاد و خیریه و ... 
بروند. ما هم با تامل بر روی این مفهوم، آرام آرام 
به این سمت رفتیم که درسی که یک دانشجو 
در دانشگاه می خواند و تحصیلی که می کند، آیا 
باعث می شود که او در جامعه، یک فرد دغدغه مند 

شود؟ آیا نسبت به موضوعاتی که در جامعه وجود 
دارد، حساس می شود؟ یا مثال دانشجویی که در 
آزمون موفق شده و در یکی از دانشگاه های معتبر 
کشور مشغول تحصیل شده، آیا اصال مفهوم فقر را 
متوجه می شود؟ آیا می داند آن بیماری که در آینده 
برای درمان پیش او می آید، شاید با مشکالت مالی 
فراوانی دست و پنجه نرم می کند و به سختی برای 

درمان بیماری خود اقدام کرده باشد؟ 
ما در بحث پاسخگویی اجتماعی، یکی از کارهایی 
که باید انجام بدهیم این است که مباحث آموزشی 
را به سمتی پیش ببریم که کسی که از دانشگاه های 
علوم پزشکی فارغ التحصیل می شود، مهارت هایی 
را داشته باشد که آن مهارت ها کمک کند که آن 
شخص از تخصص خودش برای حل مشکالت 
جامعه، بهره بهتری ببرد. مثالی برای شما می زنم. 
ما در راستای پاسخگویی اجتماعی، تاکید زیادی 
می کنیم که افراد، فن بیان خودشان را قوی کرده 
و اصول و فنون مذاکره را یاد بگیرند. این افراد 
تاب آوری خودشان را باال ببرند، همدلی را با همه 
وجودشان بیاموزند. یاد بگیرند که چگون باید 
کار تیم سازی را انجام بدهند. یکی از بزرگترین 
چالش هایی که ما داریم این است که بسیاری از 
افراد، سواد را فقط محدود به دانسته های علمی 
می دانند. درصورتی که انواع بسیاری از سواد وجود 
دارد. سواد رسانه ای، سواد مالی، سواد ارتباطی و 
حتی سواد عاطفی و ... یکی از مسائلی که در 
پاسخگویی اجتماعی حائز اهمیت زیادی است 
این است که آیا این فردی که مدرک پزشکی 
یا پرستاری یا سایر مدارک را دریافت می کند، 

عالوه بر سواد علمی در آن رشته، سایر سوادها را 
هم آموخته است؟ آیا این فرد می تواند وقتی مثال 
مسئول یک بیمارستان شد، سواد ارتباطی خود را 
به کار بگیرد و مدیریت بهتری داشته باشد؟ پس 
یکی از مباحث پاسخگویی اجتماعی این است 
که تالش می کند که افراد واقعا باسوادتر باشند و 
به جز سواد علمی، بقیه سوادها را هم فراگیرند. 

یکی از این سوادها، سواد عاطفی و ارتباطی است. 
یکی از بحث هایی که در پاسخگویی اجتماعی مطرح 
است، این است که تا زمانی که یک دانشجویی 
قبل از فارغ التحصیلی اش با درد و غم واقعی مردم 
جامعه آشنا نباشد، نمی تواند فرد دغدغه مندی باشد.

حوزه  در  جشنواره ای  گذشته  سال  سپید: 
پاسخگویی اجتماعی برگزار شد با نام »اتا«. 
لطفا درباره آن جشنواره و اهدافی که دنبال 

می کرد توضیح بدهید.
آبان سال گذشته جشنواره ای با عنوان »جشنواره به 
اشتراک گذاری تجربیات ارزشمند« یا به صورت 
خالصه »اتا« برگزار شد. در جشنواره اتا که به 
میزبانی دانشگاه علوم پزشکی ایران و همکاری 
وزارت بهداشت برگزار شد، ما فراخوانی صادر 
کردیم مبنی بر اینکه هر دانشجویی در هر کجای 
ایران و هرکدام از دانشگاه های علوم پزشکی اگر 
کاری در حوزه اجتماعی انجام داده که نشان از 
دغدغه مند بودن او در حوزه اجتماعی است، با ما 
به اشتراک بگذارد و ما هم بهترین و برترین ها را 
با دیگران به اشتراک بگذاریم. ما از برگزاری این 

جشنواره چند هدف داشتیم:

اول اینکه افراد بر روی این مسئله که اصال پاسخگویی 
اجتماعی چیست، حساس شوند.

دوم اینکه شبکه ای ایجاد شود از افرادی که در 
حوزه های مختلف و در سراسر کشور مشغول 

انجام فعالیت های اجتماعی هستند.
سوم اینکه بچه ها همیشه به دنبال الگو هستند. 
با این قبیل فعالیت ها می توان الگوهای مناسبی 
معرفی کرد تا دیگران هم ایده بگیرند که برای 
اینکه غمی از روی دل جامعه برداریم، چه کارهایی 

می توان انجام داد.

سپید: یکی از فعالیت های اجتماعی برگزیده 
جشنواره »اتا« که نام عجیبی هم داشت، طرح 
»دلقک درمانی« بود. لطفا این طرح را توضیح بدهید.

»اتا«،  جشنواره  برگزیده  طرح های  از  یکی  بله 
بحث دلقک درمانی بود. خیریه ای به نام »التیام« 
در دانشگاه علوم پزشکی ایران مشغول فعالیت 
است که دانشجویان پزشکی و غیرپزشکی در خالل 
درس ها، در کارگاه های آموزشی رشته های مختلف 
هنری مثل تاتر و هنرهای ارتباطی شرکت  کرده و 
مهارت کسب می کنند و این افراد بعدا در بخش های 
آنکولوژی و بخش های مربوط به اطفال و ... حضور 
پیدا کرده و تالش می کنند که »حال دل« بچه ها 
را خوب کنند. همچنین تالش می کنند که حال 
دل پدر و مادرهای این بچه ها را هم خوب کنند. 
و جالب اینجاست که این روش انقدر بر روی 
روند درمانی افراد تاثیر گذاشته است که مثال یک 
دختربچه  8 ساله که مبتال به سرطان بود و خدا 
را شکر موفق می شود سرطان را شکست بدهد، 
خودش به صورت داوطلبانه به این تیم خیریه التیام 
می پیوندد و می گوید حاال که من بهبود پیدا کردم، 
من هم برای پدر و مادرهایی که االن در بخش 
اطفال هستند پیام صوتی می فرستم و می گویم مادر 
من به من انرژی مثبت داد و من خوب شدم. شما 
هم امیدوار باشید. این موارد این موارد هیچ وقت 
جزو چارچوب سفت و سخت آموزشی در کشور 
دیده نمی شود. ولی زمانی که در مورد پاسخگویی 
اجتماعی صحبت می کنیم، ما دانشجویان را به این 
سمت سوق می دهیم که عالوه بر فراگیری دروس، 

یه این مسائل هم باید توجه داشته باشند.

سپید: آیا اساتید برای اجرای این برنامه ها با 
شما همراه هستند؟

این نکته بسیار مهمی است که اساتید ما برای اینکه 
کارهای اجتماعی انجام بدهند، نیاز به »انگیزه های 
درونی و بیرونی« دارند. بنابراین همانطور که وقتی 
یک استاد مقاله علمی می نویسد امتیازی می گیرد، ما 
در معاونت آموزشی در تالش هستیم که اگر اساتید 
در حوزه های اجتماعی کارهای ارزشمند و شاخصی 
انجام دادند، برای آنها امتیازاتی لحاظ شود. اگر 
دانشجویی در زمان دانشجویی با سازمان های مردم 
نهاد ارتباط داشته باشد به عنوان مثال دانشجویی به 
مدت 3 سال به محک در ارتباط بوده و همکاری 

داشته باشد، باید به آن توجه داشته باشیم. 
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