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در بسیاری از کشورهای دنیا هم به همین صورت 
است که چنین فعالیت هایی در دوران تحصیل، 
می شود.  لحاظ  امتیاز  عنوان  به  دانشجو  برای 
درواقع با این امتیازات این پیام داده می شود که 
دانشجویی که به مدت دو یا سه سال خودش 
را درگیر فعالیت های یک موسسه مردم نهاد یا 
خیریه کرده است، نسبت به دانشجویی که هیچ 
درکی از این موسسات ندارد، متفاوت است. اما 
در نهایت ما به اینها می گوییم انگیزه های بیرونی. 
پول، پست، مقام، لوح تقدیر، مدال و ... انگیزه های 
بیرونی هستند. در کارهای اجتماعی انگیزه های 
درونی خیلی بیشتر از انگیزه های بیرونی فرد را 
تشویق می کند که به فعالیت های اجتماعی خود 
ادامه دهد. به همین دلیل ما از طریق کارگروه 
پاسخگویی اجتماعی معاونت آموزشی وزارت 
کارگاه های  و  سخنرانی ها  وبینارها،  بهدشت، 
آموزشی برگزار کردیم که افراد بدانند چرا باید 
دغدغه مند بود. باالخره اگر چرایی چیزی دانسته 
شود، چگونگی آن مسئله قابل دستیابی است. 
یکی از کارهای مهمی که ما در سال  گذشته این 
بود که چرایی چنین فعالیت هایی را برای افراد 

توضیح دادیم. 

برنامه های  اجرای  برای  شما  تعامل  سپید: 
اجتماعی، با سازمان های مردم نهاد و گروه های 

اجتماعی چگونه است؟
ما در بحث پاسخگویی اجتماعی به شدت نیاز 
داریم که با سازمان های مردم نهاد و خیریه ها، تعامل 
خوبی داشته باشیم. اتفاقا یکی از معضالتی که 
در کشور ما وجود دارد این است که بسیاری 
از افراد ترجیح می دهند که به صورت شخصی 
کار کنند. ما تالش زیادی در این جهت انجام 
دادیم که در بحث پاسخگویی اجتماعی، روحیه 
کار تیمی و تیم سازی را در بچه ها تقویت کنیم و 
ضمنا تعامالت بین سازمانی را هم افزایش بدهیم. 
مثال ما به همراه دانشجویان با سازمان انتقال خون 
تشکیل جلسه می گذاریم که این شخص اگر تمایل 
دارد در زمینه سرطان کاری برای جامعه اش انجام 
دهد، بداند مرکزی وجود دارد به نام پذیره نویسی 
سلول های بنیادی خون ساز. درواقع گام اول این 
با این مراکز آشنایی پیدا  است که دانشجویان 

کنند و آنها را بشناسند.

سپید: آیا این امکان وجود ندارد که مباحث مربوط 
به پاسخگویی اجتماعی جزو دروس دانشگاهی 
دیده شود که دانشجویان قبل از فارغ التحصیلی 

با این مهارت ها آشنا شوند؟
البته این امکان می تواند مهیا شود. یکی از کارهایی 
که در حال حاضر وزارت بهداشت در حال پیگیری 
آن است این است که ما عالوه بر اینکه یک درسی 
را داشته باشیم با نام »پاسخگویی اجتماعی« که در 
این درس به دانشجویان با مهارت های پاسخگویی 
اجتماعی آشنا شوند و درواقع دغدغه مند و عالقه مند 
شوند و بتوانند در حوزه های اجتماعی کارهای عملی 
انجام دهند، عالوه بر آن، تالش داریم که این تفکر 
را در بقیه دروس هم جا بیندازیم. به این معنا که 
فرضا شما استاد بیوشیمی هستید. وقتی درحال 
تدریس مباحث بیوشیمی می شوید، بگویید که 
ضمنا این مباحث چگونه می توانند در بحث های 

پیشگیری کاربرد داشته باشد.

سپید: این بحث ها را چگونه به اساتید انتقال 
می دهید؟

همانطور که ما برای دانشجویان کارگاه های آموزشی 
توانمندسازی برگزار کردیم، برای اساتید هم چنین 

کارگاه هایی در حال برگزاری است. 
بحث دیگری که در پاسخ به سوال شما درباره ارتباط 
با گروه های اجتماعی باید مطرح کنم، ارتباط ما با 
خیرین حوزه سالمت است. ما تعداد زیادی خیر در 
حوزه سالمت داریم که هرکدام از آنها نیات خاصی 
دارند. یک گروه از آنها خیرین بیمارستان ساز هستند، 
یک گروه در خرید تجهیزات فعال هستند، یک 
گروه در حوزه دارو کمک می کنند و ... نکته مهم 
اینجاست که باز متاسفانه در بسیاری اوقات، رابطه 
مستمر و قوی بین دانشجویان، اساتید و خیرین 
وجود ندارد. عمال آنها برای خودشان تفکراتی دارند 
و براساس تفکرات خودشان مشغول خدمت رسانی 
هستند و این طرف اساتید و دانشجویان هم تفکرات 
خاص خودشان را دارند. ما درتالش برای ایجاد 
این همگرایی هستیم که دانشجویان، اساتید و 
خیرین بیشتر بر سر یک میز بنشینند و با هم 
صحبت کنند. به عنوان مثال در ایام کرونا در کنار 
همه مسائل منفی که گریبان جامعه را گرفت ولی 
همدلی افراد با یکدیگر بیشتر شد. ما به سراغ این 
مسئله رفتیم که خیرین را هدفمند کنیم. مثال خیلی 
از کسانی که پدر و مادر خودشان را در کرونا از 

دست داده اند، با مذاکره ای که دانشجویان و اساتید 
با آنها داشتند گفتند شما که پدر و مادر خودتان 
را در کرونا از دست داده اید، اگر می توانید برای 
بیمارستان ها دستگاه های کمک تنفسی بگیرید که 

یک پدر و مادر دیگر حفظ شود.

سپید: شما در کارگروه پاسخگویی اجتماعی، 
صرفا بر اجتماعی سازی بحث »آموزش« متمرکز 
هستید یا به موارد دیگر مثل بهداشت و درمان 

هم می پردازید؟
تمرکز ما بر بحث آموزش است ولی وقتی این 
تفکر در دانشجویان شکل بگیرد، آن شخص عمال 
در آینده کاری خودش در بخش های بهداشت 
و درمان و... هم با همین نگاه ورود پیدا می کند. 
است  به همین صورت  آموزش ها هم  درواقع 
که ما به دانشجویان اینطور آموزش می دهیم که 
شما در حوزه بهداشت می توانید چه کارهایی 
را انجام دهید یا در حوزه درمان به چه صورت 

می توانید رفتار کنید. 

سپید: به نظر می رسد که این برنامه ها و تفکرات 
در عین حال که می توانند بسیار مفیدفایده باشند 
ولی با سلیقه مدیران وارد سازمان ها می شوند 
و از این رو با تغییر مدیران، شاهد هستیم که 
برنامه های آنها هم کنار گذاشته می شوند. آیا این 

مسئله را قبول دارید؟ 
بله معموال با عوض شدن و تغییر مدیران، خیلی از 
سیاست ها هم عوض می شوند. مثال درحال حاضر 
استراتژی معاونت آموزشی وزارت بهداشت بر این 
است که به صورت ویژه روی موضوع پاسخگویی 
اجتماعی کار شود. اما ما برای اینکه این برنامه ها 
قائم به فرد نباشد و به اشخاص متصل نباشد، 
تالش داریم که همه این برنامه ها را نهادینه کنیم. 
به عنوان مثال بعد از اینکه مورد بررسی قرار گرفت 
که دانشجویان در دوران تحصیل خود چه مطالبی را 
باید در حوزه های مختلف فراگیرند، نتایج به دست 
آمده مصوب شود که با آمدن و رفتن اشخاص و 

مدیران دستخوش تغییرات قرار نگیرد. 
اما نکته ای که خیلی ها از آن غافل هستند این است 
که در دانشگاه ها عالوه بر دانشجویان و اساتید، 
کارمندان زیادی هم مشغول کار هستند. بنابراین 
اگر کارکنان دانشگاه با مطالب مربوط به پاسخگویی 
اجتماعی آشنا نباشند این اکوسیستم به هم می ریزد. 
بنابراین یکی از کارهای دیگری که ما در این 

دوره انجام دادیم، برگزاری دوره های آموزشی 
پاسخگویی اجتماعی برای کارکنان دانشگاه های 

علوم پزشکی بود. 
از طرفی ما تالش کردیم که این مطالب را جذاب 
کنیم. به این صورت که ما در کارگاه های اینطور 
اعالم می کنیم که اگر شما مثال تاب آوری اجتماعی را 
بیاموزید، هم در منزل به درد بچه های شما می خورد، 
هم به درد زندگی شخصی شما می خورد، هم به 
درد کارتان در وزارتخانه می خورد و هم به درد 

مردم جامعه می خورد. 
انجام آن  از کارهایی که ما درحال  یکی دیگر 
هستیم، مستندسازی کسانی است که در تاریخ حوزه 
سالمت ایران، انسان های دغدغه مندی بوده اند و 
تفکرشان پاسخگوی اجتماعی بوده است. برای 
مثال گنجینه سالمت یکی از پلتفرم هایی است که 
در پژوهشکده آینده پژوهی در سالمت تنظیم شده 
و آرشیوی از فعالیت هایی است که سال های گذشته 
افرادی همچون دکتر قریب و خیلی های دیگر انجام 
داده اند. درواقع بعد از اینکه من دانشجوی سالمت 
دغدغه مند شدم، احساس می کنم که به الگو نیاز 
دارم. اینجاست که گنجینه سالمت، الگوهای بسیار 

مناسبی را می تواند عرضه کند.
در کنار اینها، یکی دیگر از کارهایی که ما انجام 
دادیم این بود که یک گروه مطالعاتی را از دوستان 
کارگروه پاسخگویی اجتماعی تشکیل دادیم یا 
این هدف که مطالعه کنند که در کشورهای دیگر 
در حوزه پاسخگویی اجتماعی چه کارهایی انجام 
می دهند. مثال در خیلی از کشورها قوانینی وجود 
دارد مبنی بر اینکه اگر کسی در دوران جوانی در 
سرای سالمندان های مختلف به سالمندان خدمت 
کند، امتیازاتی دریافت می کند که در کارتی ذخیره 
می شود. اگر این شخص روزی به هردلیل تنها 
شد، اعتباری دارد که براساس آن، اشخاصی به آن 
شخص سرویس می دهد. البته نباید انتظار داشته 
باشیم که همه اشخاص همه کارهایشان را به طور 
صددرصد خیرخواهانه انجام دهند. البته شاید آن 
حالت ایده آل باشد ولی این یک ارزش و احترام 
است برای کسی که در روزگار توانمندی دغدغه 
کمک به جامعه را داشته است که در سوابق او 
ثبت می شود. چنین طرح هایی می تواند به عنوان 
الگو در کشور خودمان بومی سازی شده و مورد 
استفاده قرار بگیرد. اما به طور کلی باید این حس در 
جامعه به وجود بیاید که اگر پاسخگویی در جامعه 

نهادینه شود، چقدر حال همه ما بهتر می شود.

شماره 121903 21 فروردین 1400


