
  ماهنامه  تحلیلی مسائل ایران/ سال ششم/ اسفند 1399 / 27 صفحه

ایجاد انگیزه در کارکنان 
نکاتی در مورد ایجاد انگیزه در کارمندان 

رسندرسند
سرند تالشی است جهت نقد اندیشه و رفتار جامعه ایران

در نقد تعریف اصالحات در ایران
با نگاهی به انتخابات فدراسیون فوتبال

این این اصالحاتاصالحات نیست نیست

چهره فقرچهره فقر
درباره فقر و تبعات آن بر سالمت و جایگاه اجتامعی در ایراندرباره فقر و تبعات آن بر سالمت و جایگاه اجتامعی در ایران

کارآفرینی اجتامعی چیست؟
نگاهی به کارآفرینی اجتامعی

قسمت دوم

مسئله ساسی 
درباره دیدگاه جنسیت زده جامعه ایران

با نگاهی به انتقادها به کلیپ جدید ساسی مانکن



آینه چون نقش تو بنمود راست   خود شکن، آینه  شکسنت خطاست

ماهنامه تحلیلی مسائل ایران
سال ششم/ شامره شصت و پنجم / اسفند 99

مدیرمسئول و رسدبیر: سپهر ساغری

منبع تصویر جلد:    
علی کریمی: ریاست فدراسیون فوتبال؟ من آماده ام

www.shomanews.com

همکاران این شامره:
زینب برومند، زهرا ناگهی و سمیه امیری

رسند رایگان است و رایگان خواهد ماند

نشانی سایت ماهنامه:
          www.sarandmonthly.com 

    
ماهنامه رسند را در شبکه های اجتامعی دنبال کنید  

   Sarandmonthly
     

وند جان و خرد وند جان و خردهب انم خدا هب انم خدا
رسند تالشی است جهت نقد اندیشه و رفتار جامعه  ایران

  ماهناهم سرند  ماهناهم سرند
فروش

رقابل 
غی

تو منی توانی از زیر بار مسئولیت فردا
 با طفره رفنت از آن در امروز شانه خالی کنی.

آبراهام لینکلن

از روسای جمهور ایاالت متحده آمریکا



سخن آغازینسخن آغازین
مسئله ساسی / ص 3

درباره دیدگاه جنسیت زده جامعه ایران
با نگاهی به انتقادها به کلیپ جدید ساسی مانکن

چهره فقر / ص 7
درباره فقر و تبعات آن بر سالمت و جایگاه اجتامعی در ایران

این اصالحات نیست / ص 10
در نقد تعریف اصالحات در جامعه ایران

با نگاهی به انتخابات فدراسیون فوتبال

کارآفرینی اجتامعی چیست؟ / ص 15

نگاهی به کارآفرینی اجتامعی
قسمت دوم

ایجاد انگیزه در کارکنان / ص 19 

نکاتی در مورد ایجاد انگیزه در کارمندان

سخن پایانیسخن پایانی
او چگونه مى تواندد بازگردد؟ / ص 22

بریده ای از برخوانی آرش اثر بهرام بیضایی

آگهیآگهی
آگهی ها / ص 23

 آن چه در این شامره می خوانید:

2

منبع تصویر:منبع تصویر:
Neyshabur or Nishapur - Khorasan Razavi  - IranNeyshabur or Nishapur - Khorasan Razavi  - Iran

www.ifpnews.comwww.ifpnews.com  

اقتصاد و کارآفرینیاقتصاد و کارآفرینی

ماهنامه سرند      شماره شصت و پنجم، اسفند 1399

جامعهجامعه



3

یر:
صو

ع ت
منب

من
جتل

 و 
کتر

، د
یه

سم
گ 

آهن
ده 

وانن
ش خ

سر
هم

 و 
سی

 سا
ای

س ه
عک

ن ؛ 
انک

ی م
اس

ی س
راف

وگ
بی

w
w

w.
to

pn
az

.co
m

ازین
 آغ

سخن

ماهنامه سرند      شماره شصت و پنجم، اسفند 1399

هـدف هرنمنـد اگـر بیشـر دیـده شـدن کارش باشـه با چه مـی دونم کسـی که 

صنعـت منـی دونـم روسـپیگری رو داره پی می گیره یا با کسـی کـه داره قاچاق 

مـواد مخـدر مـی کنـه فرقی نـداره مـا منی تونیـم هـرن رو در این سـطح بیاریم 

پاییـن یـا فکـر کنیم بـا همه چیز می شـه هـرنی برخـورد کرد. 

داریوش محمدپورکارشناس BBC: ساسی مانکن با قاچاقچی مواد مخدر فرقی ندارد!

www.mashreghnews.ir
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از دل نگرانـی هـای مـداوم ما ایرانیان روابط جنسـی 
اسـت. بـا خـود رو راسـت باشـیم چقـدر در هنـگام 
برخـورد بـا دوسـتان و آشـنایان بحـث ما این اسـت 
که چه کسـی با چه کسـی رابطه داشـته یا نداشـته 
اسـت؟ آن قـدر که در کوک روابط جنسـی دیگرانیم 
در فکر بهبود شـرایط زیستی خود نیستیم. آهنگ های 
تتلـو یا ساسـی هـم صرفا بهانه ای اسـت برای شـانه 
خالـی کـردن از بار مسـئولیت! بـه ایـن ترتیب خود 
را آگاه و مطلـع معرفـی مـی کنیـم و عامـل عقـب 
ماندگـی و انحـراف را بـه یک کلیپ چنـد دقیقه ای 
نسـبت مـی دهیم. با علم بـه این موضوع در نوشـتار 
پیـش رو بـا اشـاره به آهنگ جدید ساسـی مانکن به 
بررسی اجمالی فرهنگ جنسـیت زده ایران می پردازیم.

خانواده و مدرسه: ستون های آموزشی با ما چه کرده اند؟

عمومـا پـدران و مـادران ما معتقد بودنـد آنکه دندان 
دهـد نـان دهـد. پیامـد روشـن بـود. نیمکـت هایی 
کـه ظرفیـت دو نفـر را داشـتند چهـار یـا بعضا پنج 
نفـر بـر روی آن مـی نشسـتند. در برخی مـوارد هم 
کـه اساسـا فرصتـی بـرای تحصیـل همـه فرزنـدان 
فراهـم نبود، مسـئولیتی متوجه خود نمی دانسـتند. 
آن هـا مسـئولیت معاشـقه و فرزندآوری خـود را هم 
بـه عهـده نگرفتنـد. همـان هـا کـه انقـالب را هـم 
گـردن نگرفتند. همـان قدر که فرزندان متعددشـان 
خواسـت خدا بـود، انقالبشـان هم کار آمریـکا!! همه 

سپهر ساغریسپهر ساغری
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با نگاهی به انتقادها به کلیپ جدید ساسی مانکن

آن چـه مـی بایسـت بـه مـا مـی گفتنـد را نگفتند. 
یـاد دادنـد کـه دختـر و پسـر فرقـی نـدارد مهـم 
سـالم بودنشـان اسـت امـا در عمـل حتـی خندیدن 
زنـان یـا دوچرخـه سـواری ایشـان محل بحـث بود. 
مـا یادگرفتیـم تبعیـض قائـل شـویم و به جلـو فرار 
کنیـم آن قـدر هـم انـگاره هـای جنسـیتی ریشـه 
دوانیـده اسـت کـه بـا چنـد خط نوشـتن گرهـی از 
آن بـاز نشـود. بـا ایـن حال ایـن همه ماجرا نبـود. ما 
کـه میـراث دار فرهنگـی بودیـم که بردن نـام زن در 
جلـوی بیگانـگان ممنوع بـود، حال در مـدارس پس 
از انقـالب اسـالمی هـم بـه بـدن خانم معلم دسـت 
مـی زدیم. شـوربختانه فیلمـی از ماجـرای زندگی ما 
در میـان نیسـت اما کلیپ ساسـی دسـت به دسـت 
مـی چرخـد. به ایـن ترتیب مـای کم حافظـه همان 
قـدر کـه کارنامه خود را از یاد برده ایم با ناسـزاگفتن 
به ساسـی، فیگور روشـنفکری می گیریم. کسـی هم 
نیسـت بپرسـد خـود ایـن مثال بـزرگان و دلواپسـان 
فرهنگـی کـه بـا بدتریـن و رکیـک ترین الفـاظ1 به 
نقد! ساسـی بلند شـده اند، در کجا تربیت شـده اند؟ 
گرچه برخی نیز بسـیار سـاده انگارانه گمان مـی کنند که 
دیـدن یک کلیـپ می توانـد کودکانمـان را منحرف 
کنـد. ایـن بخـش از هموطنـان مـا توضیحـی نمـی 
دهنـد آیـا سـال هـا در کنـار خانـواده و در مـدارس 
زندگـی کـردن بـا یک کلیـپ چنـد دقیقـه ای دود 
مـی شـود؟ از طرفـی برفـرض که ساسـی توبـه کرد 
و تغییـر رویـه داد بـا ایـن همـه فیلـم پـورن کـه در 
اینترنـت وجـود دارد چـه خواهیـم کـرد؟ بـرای آن ها 
هـم امضـا جمع کنیـم کـه اینسـتاگرام یـا توییتر و 
ماننـد ایـن، حذفشـان کند؟ با این تفاسـیر مشـکل 
سـقوط اخالقی ما کیسـت؟ کلیپ ساسی؟ در مقابل 
بـزرگان قوم هسـتند کـه برغـم برخـورداری از همه 
امکانـات مـادی و معنـوی تـوان این را نداشـتند که 
یـک شـبکه مجـازی آموزشـی را بـه درسـتی پیاده 
سـازی کننـد. آن هـم در کشـوری کـه بسـیاری از 
فرزندان سیسـتانیش به جهت نداشـتن شناسنامه از 
حـق تحصیل محرومنـد یا آن ها کـه مثال حقی هم 

1- که عموما جنسیت زده اند
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دارنـد عمومـا در مـدارس کپـری درس مـی خوانند. 
این روایت درد نیست روایت واقعیت است. گله نمی کنم 
شـرح مـی دهم. همه مـا مقصریم. بویـژه آن ها که در 
دسـتگاه قدرت یا بخش خصوصی دستشـان می رسـد 
و کاری نکردنـد. همـه مـا در محیطی بزرگ شـدیم 
کـه »آموزش مسـائل جنسـی« را زشـت مـی داند. 
اگـر نگویم هیـچ یک باید بگویم کمتر کسـی از ما از 
طریـق پدر، مادر یا معلم مدرسـه با مسـائل جنسـی 
آشـنا شـدیم. ساسـی عامل این خال عمیق نیست او 
خـود محصول چنین شـرایطی اسـت. خانـواده های 
مـا خشـونت زده انـد. اکثریت مـا آن قدر که شـاهد 
دعـوای پدر و مـادر خود بوده ایم، شـاهد بغل کردن 
و بوسیدنشـان نبودیـم. چرا؟ چون زشـت بـود و »ب 
ی ن ا م و س ی!« مـا شـاهد خشـونت بودیـم. بـاور 
نـدارم ساسـی در بریـدن سـر رومینـا اشـرفی دخل 
و تصرفـی داشـته باشـد امـا مـا چـرا! آنچه همیشـه 
درسـت بود و نمی بایست کسی به آن دسـت می زد که 
مبـادا سـاحت دیکتاتـوری متصلب ما از هم بپاشـد، 
اعتقـادات مـا بود نه ساسـی! جامد بودیم و هسـتیم. 
بـه مـا آموختند که زن مفعول اسـت. رابطه جنسـی 
رابطـه غالب و مغلوبی اسـت. ما گمـان می کنیم زنان 
شی اند و در مالکیت مردان! هر چه خواستیم می گوییم هر 
طور خواسـتیم عمل مـی کنیم و ایشـان جـز تمکین 
گزینـه ای ندارنـد، نـه حق طالقی نه حـق حضانتی. 
بایـد زرنـگ باشـند و شـروط ضمـن عقـد را لحـاظ 
کننـد یا از مهریه چون سـپر و سـالح کمک بگیرند! 
این اسـت روابط مـا که بدان سرخوشـیم! همه آنچه 
گفته شـد مشـت نمونه خـرواری اسـت از جامعه ای 
جنسـیت زده! وقتـی گفتـه می شـود جنسـیت زده 
معنـای دردناکی دارد. بگذارید کمی روشـن تر بگویم. 
چـه تعـدا از مـا صحنـه خشـونت سـربازان بعثی در 
قبـال سـربازان ایرانـی را دیـده ایـم یا تمایـل داریم 
ببینیـم؟ حـال چه تعداد  دوسـت داریم یا دسـت کم 
وسوسـه شـده ایـم کلیـپ رقصیـدن ساسـی بـا یک 
پـورن اسـتار را ببینیـم؟ نکتـه اینجاسـت که ما بین 
دو واقعیـت آنکه که کیفمـان را کوک می کند یا دسـت 
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کـم حـس کنجکاویمـان را ارضـا مـی کنـد انتخاب 
کـرده ایم. در کنار آن خواسـته یا ناخواسـته ساسـی 
را تبلیـغ کردیـم و حتـی بـا پسـت هـا و مطالـب 
آنچنانـی از خجالتش درآمدی تا نشـان دهیم چقدر 
مـودب و روشـنفکریم! مـا کـه در کارنامـه پرحرف و 
حدیـث خـود آن قـدر کـه خرج خریـد فیلـم رابطه 
جنسـی زهـرا امیرابراهیمـی کردیـم، صـرف خریـد 
آلبـوم شـجریان نکردیـم، بـه یک بـاره کبـاده علم و 

ادب می کشـیم!

ما، سنت و ساسی
زورمـان بـه سـنت و حامیانـش نمـی رسـد و آن ها 
مـی تواننـد مقابـل اجـرای آمـوزش های مـدرن من 
جمله »سـند بیسـت سـی« را بگیرند.2 ما که چندان 
مطالبـه عینـی از آمـوزش و پرورش فشـل و پرنقص 
خـود نداریـم3 بـه غـرزدن و مقصـر نشـان دادن غیر 
عالقـه وافـر داریـم. در ایـن بیـن چـه کسـی بهتر از 

2- خالصه سند 2030 را اینجا بخوانید/ آنچه دلواپسان گفتند، آنچه در سند آمده 
www.asriran.com است

3- بماند که اساسا مفهوم مطالبه در جامعه ما بد جاافتاده است
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همـه مـا در محیطـی بـزرگ شـدیم کـه »آمـوزش 

مسـائل جنسـی« را زشـت می داند. اگر نگویم هیچ 

یـک باید بگویم کمر کسـی از ما از طریـق پدر، مادر 

یا معلم مدرسـه با مسـائل جنسـی آشنا شدیم. ساسی 

عامـل ایـن خال عمیق نیسـت او خـود محصول چنین 

رشایطـی اسـت. خانـواده هـای مـا خشـونت زده انـد 

اکرثیـت ما آن قدر که شـاهد دعوای پـدر و مادر خود 

بـوده ایم، شـاهد بغـل کـردن و بوسیدنشـان نبودیم. 

چـرا؟ چـون زشـت بـود و »ب ی ن ا م و س ی!« مـا 

شاهد خشـونت بودیم. 
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ساسـی یـا تتلـو؟ ساسـی معلـم آمـوزش و پـرورش 
نیسـت. او راه خـود را بـه روح و روان مخاطـب ایرانی 
جـدا از سـن و جنس بازکرده اسـت چون بـازار را می شناسـد. 
ساسـی و تیمـش مـی دانـد ایـن ملـت تشـنه چـه 
چیـزی اسـت. مردمـی کـه حتـی تحصلیکـردگان 
دنیادیـده اش، بیـش از آنکه از نهادسـازی و فرهنگ 
مـدرن غرب ره توشـه آورند حکایت ها از مشـروب و 
سـفیدی تن و موهای بلوند زنانشـان تحفه مـی آورند؛ 
ناصرالدیـن شـاه هایـی مدعـی امیرکبیـری! در ایـن 
بیـن کسـانی کـه دستشـان بـه فرانسـه و انگلیـس 
رفتن نمی رسـید به کاباره های ترکیه و گرجسـتان 
بسـنده کردند. هر کاری خواسـتند کردنـد. پولش را 
هـم دادنـد. بار سـفر بسـتند و راهـی تایلند شـدند. 
سـوغات ایشان توصیف »ت ن گ ی« و »گ ش ا د 
ی« زنـان تایلنـدی بود. از بین این واعظان غیرمتعظ 
کـم نبودند کسـانی که کلیپ آن نوجـوان که از آلت 
تناسـلی خـود فیلـم گرفتـه بـود، دسـت بـه دسـت 
چرخاندنـد و خندیدند. چه جای تعجب؟ ما مسـئول 
هیـچ چیز نیسـتیم وظیفه ما تحصیـل و اخذ مدرک 
دکتـری بـود و انتشـار چنـد مقالـه ISI کـه به همه 

منبع تصویر:
هزینه های سفر به پاتایا

w
w

w.lahzeakhar.com

بگوییـم چـه آدم مهمی هسـتیم بی آنکـه از معنای 
رسـالت اجتماعی اطالعی داشـته باشـیم. زانو به زانو 
بدخواهـان مالیدیـم و بـرای هرکس که پول بیشـتر 
داد بیشـتر کرنـش کردیم. نگاه ما به اهـداف آن نهاد 
یا سـازمان نبـود. تمام فکر مـا زندگی خودمـان بود. 
پـز دادیـم و پـول گرفتیـم. چـه چیـزی بهتـر از این 
کـه جای خـوب! و بـا درآمد مکفـی کار کنیم؟ حال 
همـان طـرز تفکـر گریبانمـان را گرفـت. کسـانی را 
بـزرگ کردیـم که چندان بـا تجدد میانـه ای ندارند. 
کاله خـود را باالتـر بگذاریـم. مـا کـه عرصـه را تنگ 
مـی دیـدم بـر طبق عـادت همیشـگی خود فـرار به 
جلـو را ارجح دانسـتیم. تـا اینجای امر هـر آنچه بود 
و نبـود را سـر امثـال تتلو، ساسـی یا سـحر قریشـی 
خالـی کردیـم. بـه ایـن ترتیـب در سـایه داد و هوار، 
خـود را محـق و دلسـوز جلـوه دادیـم و سـاده و کم 
هزینـه از بار مسـئولیت شـانه خالـی کردیـم. با این 
حـال ساسـی مانکـن، نام جامع و با مسـمایی اسـت 
اون چـون مانکنـی عالیـق و سـالیق مـا را بـه تن کرد 
و بـه نمایش گذاشـت اما مـا ایرانیـان رغبتی به دیدن 

خود نداریم آیینه شکسـتن برایمان مطلوب تر اسـت. 

سخن آغازین

25

سخن آغازینسخن آغازینسخن آغازین

ماهنامه سرند      شماره شصت و پنجم، اسفند ماهنامه سرند      شماره شصت و پنجم، اسفند 13991399

ساسـی و تیمـش مـی داند این ملت تشـنه چه چیزی اسـت. مردمی کـه حتی تحصلیکردگان دنیادیـده اش، 

بیـش از آنکـه از نهادسـازی و فرهنـگ مـدرن غرب ره توشـه آورند حکایت ها از مرشوب و سـفیدی تن و 

موهـای بلونـد زنانشـان تحفـه می آورند؛ نارصالدین شـاه هایـی مدعی امیرکبیری! در این بین کسـانی که 

دستشـان به فرانسـه و انگلیس رفنت منی رسـید به کاباره های ترکیه و گرجسـتان بسـنده کردند. هر کاری 

خواسـتند کردند. پولش را هم دادند. بار سـفر بسـتند و راهی تایلند شـدند. سـوغات ایشـان توصیف "ت 

ن گ ی" و "گ ش ا د ی" زنـان تایلنـدی بـود. 
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بـر اسـاس مطالعـه حـارض افرسدگـی شـدید در بیـن مـادران فقیـر بیشـر از مـادران 
غیرفقیـر اسـت. همچنیـن در خانـواده هـای فقیر تعـداد خواهـران و برادران بیشـر 
اسـت. عالوه بر این مهم رشـد شـناختی در خانواده های فقیر کندتر اسـت در حالی 

کـه رشـد شـناختی بـا زدودن فقر رسیـع تر مـی گردد. 

بهادران پروین، عریضي ساماني سیدحمیدرضا، اندازه  گیري کمي تاثیر فقر و افسردگي مادران بر 
رشد شناختي و حرکتي کودکان، پاییز 1384، دوره 5، شماره 18 )فقر و نابرابری در ایران(، ص 12
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فقـر، واژه ای سـه حرفـی و به ظاهر سـاده که تبعات 
بی شـمار آن انـکار ناپذیر اسـت. تصویری کـه از فقر 
در ذهـن اکثریـت مـا نقش بسـته شـبیه آن چیزی 
اسـت کـه در فیلم هـای سـینمایی و تلویزیونـی بـه 
تماشـا نشسـته ایـم؛ خانـه ای قدیمـی حیـاط دار بـا 
حـوض آبـی رنـگ در محلـه  ای پاییـن شـهر. تعداد 
زیـاد افـراد خانـواده، احتمـاال پسـری معتاد یـا مواد 
فـروش و مادری که با چرخ خیاطی قدیمی مشـغول 
خیاطـی اسـت. همـه این هـا می توانـد وجود داشـته 
باشـد امـا فقـر بـه چنیـن مـواردی محدود نیسـت. 
عمدتـا چیزی کـه از فقر نمایش داده می شـود، تنها 
پوسـته ای نـازک و ظاهـری از اصـل ماجراسـت در 
حالیکـه ریشـه های فقـر در همـه ابعـاد زندگی یک 
خانـواده گسـترده می شـود که پیامدهـای اقتصادی 
و اجتماعـی از مهمتریـن ابعـاد آن اسـت و ثمره  اش 
میوه هـای تلخ وگسـی اسـت کـه بعضا به چشـم هم 
نمی آیـد. از ایـن رو در نوشـتار پیش رو بـه تاثیر فقر 

بر رشـد و سـالمت افـراد در ایـران پرداختـه ایم. 

فقر و نابرابری
در جامعه شناسـی معمـوال دو مفهوم فقـر و نابرابری 
در کنـار یکدیگـر بـه کار می رونـد. ایـن دو مفهوم با 
اینکـه از نظـر معنـی، مسـتقل از یکدیگرانـد، امـا به 
نظر می رسـد چنـدان قابـل تفکیک از هم نیسـتند؛ 
زیرا از یک سـو فقر متأثر از نابرابری در درآمد اسـت 
و از سـوی دیگر نابرابری اقتصادی هم نشـان دهنده 
وجـود فقر اسـت. فقـر در ابعاد مختلـف زندگی نمود 
پیـدا مـی کنـد و صرفـا به رفـاه اقتصـادی و کیفیت 
زندگـی  محدود نمی شـود. تاثیرات فقر در سـال های 

چهره فقر
درباره فقر و تبعات آن بر سالمت و جایگاه اجتامعی در ایران

اولیه زندگی کودکان بیشـتر اسـت. پژوهش ها نشان 
می دهنـد کـه فقـر در رشـد فیزیکی مغز و سـاختار 
زبانشناسـی ذهـن موثـر اسـت. همین امر مـی تواند 
عامـل کاهـش توانایـی ادراک زبانـی و بـه تبـع آن 
کاهش عملکرد کودکان در مدرسـه باشد. نتیجه یک 
پژوهش در آمریکا نشـان می دهد که کـودکان نوپای 
خانواده های فقیر، تا سـه سـالگی حـدود 30 میلیون 
کلمـه کمتـر از کـودکان خانواده هـای پردرآمدتـر و 
تحصیلکرده تـر از مـادر و پـدر خـود شـنیده انـد. در 
ایـن مطالعـه دو گـروه از کـودکان پیـش دبسـتانی 
سـاکن در مناطـق فقیـر نشـین و کودکان اسـتادان 
دانشـگاه کانـزاس مـورد مطالعـه قـرار گرفتنـد. این 
پژوهـش بـا تمرکز بـر سـاختار زبـان روزمـره ای که 
کـودکان از آن اسـتفاده مـی کردنـد، رشـد آن ها را 
هم ارزیابی کرده اسـت.1 درواقع غیر از اینکه عده ای 
بـه دلیل فقـر از تحصیل بـاز می مانند، عـده ای هم 
با مشـکل فهم و ادراک زبانی روبرو هسـتند و عملکرد 
ضعیف تری نسـبت به همسـن و سـاالن  خود دارند. 
در پژوهشـی دیگـر، دکتـر کیمبرلـی نوبـل بـا انجام 
آزمایش هـای عصب شـناختی بـه تاثیر فقر بر رشـد 
مغـزی کـودکان می پـردازد. نتایـج نشـان مـی دهد 
کودکانـی که در خانـواده های فقیر متولد می شـوند 
قشـر پیشـانی نازک تری نسـبت به کودکانـی که در 
خانواده هـای مرفه بدنیا آمـده اند، دارنـد. این تفاوت 
در سـاختار مغـزی بـر نحـوه یادگیـری، اسـتدالل و 
مهـارت هـای ارتباطـی و حافظـه تاثیرگذار اسـت و 
منجـر بـه ضعـف عملکـردی کـودکان می شـود.2 با 
این تفاسـیر آشـکار اسـت که که این  نابرابری حتی 
در جنبه زبانشناسـی و سـاختاری مغز هم نمود پیدا 
مـی کنـد و خـود را نشـان مـی دهـد. در دنیایی که 
روزانـه با سـیلی از داده های متفاوت روبرو هسـتیم، 
فقـر  باعـث مـی شـود کـه کـودکان از درک دنیـای 

اطـراف خود عاجز باشـند. 

1-The early catastrophe The 30 Million Word Gap by Age 3, 
American educator, Spring 2003. 

2- آیا می توان فقر را در مغز کودکان دید؟ 
 www.tarjomaan.com

جامعهجامعه

ماهنامه سرند      شماره شصت و پنجم، اسفند 1399
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کودکان فقیر آینده سازان کشور خواهند بود؟
بـه جـرات همـه مـا بـاور داریـم کـه کـودکان آینده 
سـازان کشـور هسـتند و بایـد روی آن هـا سـرمایه 
گـذاری شـود، بـا این وجـود گسسـت های اجتماعی 
و اختـالف طبقاتـی روز بـه روز بیشـتر می شـود و 
کـودکان قشـر بی دفاعـی هسـتند کـه اثـرات ایـن 
نابرابـری هـا در وهلـه اول آن هـا را متاثر می سـازد. 
در یکسـال گذشـته عـالوه بر تمام مشـکالتی که در 
کشـور وجـود دارد، بیمـاری کرونا هم مزیـد بر علت 
شـده و حتـی دانـش آموزانـی بـه دلیـل مشـکالت 
مالـی و نداشـتن امکانـات از تحصیـل محـروم شـده 
انـد. دسـت کـم در روزگار مـا آمـوزش و تحصیـل 
ماننـد آب حیاتـی اسـت و بایـد شـرایط دسـتیابی 
بـه آن بـرای همـه فراهم باشـد. در حالیکـه بیش از 
نیمی از جمعیت کشـور را کارگـران با درآمد ماهیانه 
سـه میلیون تومان تشـکیل می دهند و خـط فقر ده 
میلیون تومان برآورد شـده اسـت3، دغدغه مسئولین 
بحـران جمعیـت و کاهـش جمعیت جوان اسـت و با 
سیاسـت گذاری های سوال برانگیز سـعی در افزایش 
ایـن مسـئله  جمعیـت دارنـد. شـکی نیسـت کـه 
در جایـگاه خـود حائـز اهمیـت اسـت و بایـد بـه آن 
پرداختـه شـود اما به چـه قیمتی و با چـه امکاناتی؟ 
افـراد جامعـه بـرای زندگـی بـه رفـاه و آسـایش نیاز 

ir.tabnak.www 3- خط فقر 10 میلیون تومان شد

ماهنامه سرند      شماره شصت و پنجم، اسفند 1399

دارنـد و دسـتیابی بـه حداقـل نیازهـای زندگی حق 
آن هاسـت. آشـکار اسـت تاکیـد بیـش از انـدازه بـر 
روی افزایـش جمعیـت بدون در نظـر گرفتن منابع و 
زیرسـاخت های مـورد نیاز زیان های جبـران ناپذیری 
برجـای خواهـد گذاشـت. باید بپذیریم که کشـور ما 
علـی رغم تمام ظرفیت ها و پتانسـیل هـای خود، بنا 
بـه دالیلی مختلفی چون فقر فرهنگی، سـومدیریت، 
سیاسـت گـذاری هـای غلـط و فسـاد گسـترده در 
دسـتگاه هـای اجرایـی، در اداره جمعیـت فعلـی هم 
ناتـوان اسـت. الزم اسـت پیـش از افزایـش جمعیت 
نیازهـای جامعـه را در نظر بگیریم. روشـن اسـت که 
آینده کشـور به افراد سـالم و پویایی احتیاج دارد که 
از لحـاظ کیفیـت زندگی در شـرایط مناسـبی رشـد 
کرده انـد. ایـن مهـم از یک سـو به سیاسـت گـذاران 
بازمی گردد که شـرایط مناسـب یا حداقلی را فراهم 
کننـد و از یـک سـو بـه شـهروندان بازمـی گـردد تا 
مقـدم بر فرزنـدآوری، شـرایط خود اعـم از اقتصادی 
و اجتماعـی را در نظـر بگیرنـد. بـه فرموده سـعدی: 

عالج واقعه پیش از وقوع باید کرد
   دریغ سود ندارد چو رفت کار از دست

به روزگار سالمت سالح جنگ بساز
    وگرنه سیل چو بگرفت، سد نشاید بست
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وقتـی از 87 رای فقـط 9 رای بـه نـام علی کریمـی از صندوق بیـرون آمد 
مشـخص بود کـه دغدغه تغییرات اساسـی در فوتبال فقـط در ذهن 9 نفر 
وجـود دارد. بایـد تشـکر کـرد از آن 9 نفـر و به آن ها دسـت مریـزاد گفت. 
شـک نـدارم اگر مـردم در این انتخابات حق رای داشـتند نـام علی کریمی 
بـه عنـوان برنده انتخابات فدراسـیون فوتبال از صندوق بیـرون می  آمد. ما 
امـا بـه رای مجمع احتـرام می گذاریم و بـه افتخار برنده تریـن بازنده تاریخ 
انتخابات ورزشـی کشـورمان دسـت می زنیم. به افتخار علی کریمی دسـت 
می زنیـم تـا تشـویقی باشـد بـرای همه کسـانی که بـه دنبال تـالش برای 

شـفاف کـردن فوتبال در این روزگار پرغبار هسـتند.
پست اینستاگرامی سیدجالل حسینی

ماهنامه سرند      شماره شصت و پنجم، اسفند 1399
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در طول سال خبری از او در میان نیست. در نزدیکی 
انتخابـات بـه یک بـاره نامش »تکـرار« می شـود یا با 
دعوت به مشـارکت در انتخابات یـا با نامه ای؛ رئیس 
دولـت اصالحـات سـید محمد خاتمـی! با ایـن حال 
همچنـان هـم محـل توجـه اسـت ولو نـه به انـدازه 
سـابق. به هـر روی در این مجال نـه دولت اصالحات 
یـا شـخص خاصی کـه تلقـی و تعریـف از اصالحات 
را نقـد خواهـم کـرد. تعریفی که عموما به مشـارکت 
در انتخابـات بـا تکیـه بـر اصالحـات از بـاال متکـی 
اسـت و چنـدان به لوازم آن ماننـد اقتصاد خصوصی، 
تشـکل و تحزب، نشـریات مسـتقل و اساسا فرهنگ 
عمومـی بـی اعتناسـت. تعریـف و تلقی کـه محدود 
بـه سیاسـیون نمـی شـود و در بطـن جامعـه ایـران 
هـم طرفـداران بسـیاری دارد. شـاهد مثـال حضـور 
علی کریمی در انتخابات ریاسـت فدراسـیون فوتبال 
اسـت که در نوشـتار پیـش رو به بررسـی آن خواهم 

پرداخت.

اصالحات یعنی رشکت در انتخابات؟ 

ریاسـت  انتخابـات  چـه  مجلـس،  انتخابـات  چـه 
جمهـوری و چـه حتـی انتخاباتـی چون فدراسـیون 
فوتبـال گـواه یـک مطلـب اسـت. مـا مـردم ایـران 
عمومـا بـاور داریـم کـه »اصالحـات« یعنـی بـا یـا 
بـی »تکـرار« در انتخابـات شـرکت کـردن ولـو بین 
گزینـه بـد و بدتـر بـه بـد رای دادن! ایـن تعریـف 
فانتـزی از اصالحات طبعا نتیجه ای در پی نداشـته و 
نمی بایسـت کـه می داشـت. در حقیقت مشـکالت 

این اصالحات نیست
در نقد تعریف اصالحات در جامعه ایران

 با نگاهی به انتخابات فدراسیون فوتبال

جامعـه را نـه »مـا« کـه »آن هـا« بایـد حـل کنند 
حـال »آن هـا« از کجـا بایـد بیاینـد و چگونـه امـر 
اصالحـات را پیـش ببرنـد، اهلل اعلـم! این دلخوشـی 
و سرخوشـی مسـتانه خروجـی جز فیگورهـای ریز و 
درشـت روشـنفکری در فضای مجازی در پی نداشته 
و نمـی توانسـت که داشـته باشـد. چرا؟ چـون کمتر 
کسـی از مـا ایرانیـان بـا مفهوم نهادسـازی آشـنایی 
داریـم. مقولـه ای کـه بـا مفاهیـم متعـددی چـون 
رهبـری، متقاعدسـازی، امـور مالـی و حسـابداری و 
... قابـل تعریـف اسـت. نهادسـازی ولـو در سـطح راه 
انـدازی یک نشـریه یـا شـرکت کوچک، پیـچ و خم 
هـای متعـدد کار بـا نیـروی انسـانی، تامیـن مالـی، 
بیمـه کارمنـدان و بسـیاری مسـائل دیگر را آشـکار 
مـی کنـد. به این ترتیـب در فرهنگ هـای کارآفرین 
بدنـه جامعـه درک بیشـتری از نقش آفرینـی خود و 
البتـه سـختی تغییـرات دارد. در مقابـل در فرهنـگ 
هـای غیرمولـد، کاسـب مسـلک و کارمندمـآب بـه 
جهـت ارائـه خدمـات واسـطه ای یـا پشـت میـزی 
اساسـا شـناخت چندانـی از مدیریـت وجود نـدارد و 
در عیـن حـال جملگـی مدعی اصالحـات و مدیریت 
کالن کشـورند! نمونـه بـارز آن رویکـرد علی کریمی 
و اکثریـت هموطنانمـان اسـت. علـی کریمـی چون 
بسـیاری دیگر با حمایت از رئیـس جمهوری نزدیک 
بـه اصالحات نشـان داده چـون اکثریت مـردم ایران 
تعریف سـاده انگارانـه ای از اصالحـات دارد. گرچه او 
حمایتش از حسـن روحانی را خیلی زود پس گرفت 
امـا همـان رویـه و بـاور بـه اصالحـات را بـا شـرکت 
در انتخابـات فدراسـیون فوتبـال تکرار کرد تا نشـان 
دهـد رویگردانـی او صرفـا از شـخص روحانـی بـوده 
اسـت نـه از دیدگاهـش نسـبت بـه امـر چندوجی و 
پیـچ در پیچ اصالحـات. کریمی که سـابقه مدیریتی 
خاصـی در کارنامه خود نداشـت برغـم همه حریف و 
حدیث هـا، توفیقـی در انتخابات فدراسـیون فوتبال 
بدسـت نیـاورد.1 طبعـا از زوایـای مختلفی مـی توان 
مدیریتی  سابقه  کنونی جملگی  مدیران  مگر  که  کنند  می  مطرح  ای  عده  مطمئتا   -1
داشته اند؟ باید گفت خیر و همین مسئله اهمیت برخورداری از سابقه مدیریتی را نشان 
می دهد. در ثانی وقتی صحبت از سابقه مدیریتی به میان می آید الزاما منظور مدیریت 
سازمان های بزرگ نیست بلکه بررسی این مهم است که فرد تجربه کارکردن با نیروی 

انسانی و رهبری ایشان تا دستیابی به اهداف مشخص را در کارنامه خود دارد یا خیر.

جامعهجامعه
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بـه ایـن انتخابـات پرداخت امـا آنچـه آن را نمایی از 
حقایـق جامعـه ایران می کنـد و در حقیقت از کالبد 
صرف فوتبالـی بودن آن خارج مـی گرداند، فرهنگی 
بود که به اشـکال مختلف نمک به زخممان پاشـید. 
بـه عنـوان نمونـه چرا فوتبالی ها پشـت هـم را خالی 
کردنـد و علـی کریمی فقـط 9 رای اخذ مـی کند؟ آیا 
کار، کار دسـت هـای پنهـان اسـت؟ آیـا مـی توانیم 
گفتـه سـیدجالل حسـینی را بپذیریـم کـه فقـط 9 
نفـر دغدغـه فوتبـال پـاک را دارنـد؟ بنابرایـن ده ها 
تن فاسـد و حامـی ناپاکی در بدنـه مدیریتی فوتبال 
کشـور داریـم؟ قصد نادیـده گرفتن البی هـا را ندارم 
هـدف آن اسـت که نشـان دهـم چگونه دسـت های 
پنهـان شـکل می گیرنـد. به بیانی روشـن تر نشـان 
خواهم داد دسـت های پنهان تماما ریشـه در نقشـه 
خودخواهان و بدخواهان ندارد که ریشـه در سـکوت 
و سـاده انـگاری خیرخواهان نیـز دارد. در حقیقت به 
نظر می رسـد سـکوت های پرمصلحت و در حقیقت 
متکی بر دیکتاتوری اکثریت هم از عوامل شـکاف در 
خانـواده فوتبالی ها باشـد.2 آن زمان که پرسـپولیس 

2- دقیقا مانند دیگر اقشار و اصناف مثال مدنی و مستقل کشور
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بـی توجـه به سرنوشـت شـهرخودرو سـرمربی وقت 
ایـن تیم یعنی یحیـی گل محمدی را از مشـهد ربود 
یا بهتر اسـت بگویم آن زمـان که یحیی گل محمدی 
بـا عـدم رعایت اصـول اخالقـی، بی توجه به قـرارداد 
خـود یک طرفه مشـهد را به قصد تهـران ترک کرد، 
علـی کریمـی یـا مهـدی مهـدوی کیـا چـه موضـع 
گیـری داشـتند؟ همیـن رفتـار را محمـود فکـری با 
نسـاجی کـرد. نسـاجی هـم قربانـی زور و البتـه بـی 
اخالقـی کسـانی شـد که جـز بـزرگان فوتبـال ایران 
انـد! بـاز هـم سـکوت و بـاز هـم غلبـه دیکتاتـوری 
اکثریت. چرا؟ چون اسـتقالل و پرسپولیس بیشترین 
طرفـدار را دارنـد محق اند که هرچه خواسـتم بکنند 
و مـا سـراپا بایـد گوش و چشـم باشـیم. هرگونه نقد 
هم هم با پاسـخی کلیشـه ای روبرو می شـود: این دو 
تیم مردمی اند! پنداری داماش، نسـاجی یا شـهرخودرو 
غیرمردمی اند! تامل برانگیزتر آنکه وقتی پرسـپولیس 
در فینـال جـام حذفی برخالف قانـون نه فقط نصف 
ورزشـگاه را در اختیـار طرفـداران دامـاش قـرار نداد 
کـه حتـی خواهـش و تمنـای بازیکنان و مسـئولین 
هـم تاثیـری بر رفتار تماشـاگران همیشـه خودفهیم 

منبع تصویر:
ت سر گذاشتیم

ت/ سال پر فرار و نشیبی را پش
گل محمدی: حذف فردوسی پور اشتباه بزرگی اس
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 آن زمان که پرسـپولیس بی توجه به رسنوشـت 
شهرخودرو رسمربی وقت این تیم یعنی یحیی 
گل محمـدی را از مشـهد ربـود یـا بهـر اسـت 
بگویـم آن زمـان که یحیی گل محمـدی با عدم 
رعایـت اصـول اخالقـی، بـی توجـه به قـرارداد 
خـود یـک طرفه مشـهد را به قصد تهـران ترک 
کـرد، علـی کریمـی یـا مهـدی مهـدوی کیا چه 
موضـع گیری داشـتند؟ همین رفتـار را محمود 

فکـری با نسـاجی کرد.
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پنـدار مـا نگذاشـت تا روشـن شـود هـم ما مـردم و 
هـم بزرگانمـان تا چه میزان از حـدود و ثغور اخالقی 
بدوریـم. کسـانی کـه در نیمـه نهایـی بـه سـپاهان 
بـرای تخصیـص نیمی از ورزشـگاه به پرسپولیسـی ها 
بـا اصفهانـی هـا چانـه مـی زدنـد، خـود در فینـال 
هیـچ حقی بـرای دامـاش گیـالن قائل نبودنـد و در 
نهایـت هـم با یک گل قهرمان شـدند. ایـن تصویری 
اسـت از فوتبال ایـران. تاکید می کنم فوتبـال ایران! 
حـال فرض بفرماییـد چگونه به دنبـال اصالحات در 
نهادهـای پـرو پیـچ و خـم تر و حسـاس تر باشـیم؟!

مشکل فوتبال؛ مدیران غیرفوتبالی؟

در ایـن بیـن تصور غالـب این بود که وضع نابسـامان 
فوتبال ریشـه در فوتبالـی نبودن مدیـران دارد غافل 
از آنکـه بیاندیشـند چگونـه مـی تـوان فوتبـال پاک 
داشـت؟ مسـیر سـخت اصالحات دقیقا از همین جا 
آغاز می شـود. از نهادسـازی! اکثریت فوتبالیست های 
مشهور کشورمان باشگاه ورزشی تاسیس نمی کنند بلکه 
منتظرند تا در بازی سیاسـیون، برکرسـی مربی گری 
اسـتقالل و پرسپولیس بنشینند. ایشان نمی خواهند 
یـک باشـگاه کوچـک تاسـیس کننـد تا بعـد از طی 
5 سـال یـا حتـی ده سـال از رده هـای پاییـن لیگ 
اسـتانی به لیگ دسـت اول و نهایتا برتر صعودکنند. 

چرا؟ چون این مسـیر طوالنی و سـخت اسـت. دقیقا 
ماننـد اکثریـت مردم ایـران در دیگر اصناف و اقشـار. 
کارجمعـی کـردن، دنبـال جـذب سـرمایه رفتـن، 
اساسـا آشـنایی بـا فنـون مذاکـره و متقاعدسـازی و 
از همـه خطیرتـر پاگذاشـتن روی امیـال شـخصی و 
سـهم قائل شـدن برای دیگران چندان سـاده نیست. 
یادمان باشـد فوتبالی ها هم در گام نخسـت ایرانی اند. 
همـان قدر که اکثریت پزشـکان مـا در فکر کلینیک 
زیبایـی و سـاختمان سـازی اند فوتبالی هـای ما هم 
در فکر تاسـیس کافی شاپ و رسـتوران اند. علی دایی 
طالفروشـی دارد اما باشـگاه فوتبال ندارد. منصوریان 
و بسـیاری دیگـر هـم چنین اند. دسـت کـم تاجایی 
که نویسـنده تحقیق کرده اسـت به جـز مهدوی کیا 
چهره دیگری باشـگاه فوتبال تاسـیس نکرده اسـت.3 
در حالی که امثال مهدوی کیا باید باشـگاه تاسـیس 
کننـد و صـد البتـه بـا انتشـار نشـریات ورزشـی، راه 
اندازی تولیدی البسـه ورزشـی، محصوالت و بازی های 
ورزشـی و مانند ایـن، در بخش اقتصـاد ورزش نقش 
آفرینـی کنند تـا بتوانند در پناه اسـتقالل اقتصادی، 
اسـقالل سیاسـی پدیدآورنـد. بـه ایـن ترتیـب پـس 
از چنـد سـال فرصـت الزم فراهـم مـی شـود تـا در 
هیئـت های فوتبال اسـتان صاحب کرسـی شـوند و 
بـه مـوازات توسـعه فوتبـال، در بخـش مدیریتی هم 

www.fckia.com   3- آکادمی کیا

 اکرثیت فوتبالیسـت های مشـهور کشـورمان باشـگاه ورزشـی تاسـیس منی کنند بلکه 
منتظرند تا در بازی سیاسـیون، برکرسـی مربی گری اسـتقالل و پرسپولیس بنشینند. 
ایشـان منـی خواهنـد یـک باشـگاه کوچک تاسـیس کننـد تا بعـد از طی 5 سـال یا 
حتـی ده سـال از رده هـای پاییـن لیـگ اسـتانی بـه لیـگ دسـت اول و نهایتا برتر 
صعودکننـد. چـرا؟ چـون این مسـیر طوالنی و سـخت اسـت. دقیقا ماننـد اکرثیت 

مـردم ایـران در دیگـر اصناف و اقشـار.
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رشـد کننـد و قابلیـت هـای مدیریتی خـود را اثبات 
کننـد تـا در یک گذار پر فـراز و نشـیب در انتخابات 
فدراسـیون فوتبـال مشـارکت داشـته و بتواننـد بـا 
تکیـه بـر رای روسـای هیئت فوتبـال اسـتان ها، که 
حال اکثریتشـان نـه الزامـا »فوتبالی« کـه »فوتبال 
کـه  اسـت  آشـکار  بیاورنـد.  رای  هسـتند،  فهـم« 
حوصلـه خوانـدن آن را هم نداریم چه رسـد به پیاده 
کردنـش! ایـن همان تلقی فانتزی از اصالحات اسـت 
کـه گمـان می کند بدون نهادسـازی و مشـارکت در 
بخـش هـای اقتصـادی و مدیریتی می توانـد صرفا و 
صرفـا بـا کاندیداتـوری در انتخابـات، زمام امـور را به 
دسـت بگیرد و همه چیز را درسـت کند. به صراحت 
مـی گویم اگر کریمی ریس فدراسـیون هم می شـد 
طرفـی نمـی بسـت چـون نهادهـا مدنی الزم شـکل 
نگرفتـه انـد. کریمی در حالی از فسـاد مـی گوید که 
بسـیاری از نشـریات ما در حد دریافت کاغد وابسـته 
بـه یارانـه هـای دولتـی انـد و یـا بـه نهادهـای ریز و 
درشـت شـبه دولتـی نزدیک اند. حال سـوال سـاده 
اسـت. اگـر برخـالف منویات دسـتگاه قـدرت حرفی 
زده شـود و سـهم کاغذ نشـریات قطع شـود، رئیس 
فدراسـیون هزینـه انتشـار آن هـا را خواهـد داد؟ اگر 
بگوییـم »خیر« که طبعا نشـریات منتقـد از صحنه 
مطبوعـات خـارج مـی شـود اگـر بگوییم »بلـه« که 
در آن صـورت قهرمـان مبـارزه بـا فسـاد خـود علنـا 
بـه فسـاد دسـت زده اسـت. مگـر جـز این اسـت که 
در آن صـورت بایـد بگوییـم علی کریمی از نشـریات 
حامـی خـود حمایـت مـی کنـد؟ اگـر این نشـریات 
حـرف راسـت و درسـت می زننـد و ما مـردم فوتبال 
فهم، شـریف و همیشـه در صحنه هم پا به رکاب ایم، چرا 
نشـریه مردمـی!! را با یارانـه اصحاب قـدرت بخریم؟ 
ایـن گـوی و این میـدان! ای مردم حـق طلب! هزینه 
کاغـذ، حـق التحریر، حقـوق آن صفحـه آرا و عکاس 
و دیگـران از فروش محصولشـان یا همین نشـریه به 
دسـت مـی آیـد. اگر حق طلبیـم نشـریه را بخریم تا 
مقابلـه با فسـاد و روشـنگری ادامـه یابد. گمـان می کنم 
توانسـتم تصویـر بهتـری از اصالحـات نشـان دهـم! 
شـاید االن بهتر و بیشـتر موافق با نویسـنده باشـید 

کـه اصالحـات کمـی بیـش از کمـی برایمـان زود 
اسـت. در کالم مـی گوییـم اصالحـات اما در موسـم 
عمـل کمیتمـان لنگ می زنـد. ما که پول سـیگار و 
مشـروب را چنـد ده برابر قیمت یک نسـخه روزنامه 
پرداخـت مـی کنیم از قیمت باالی کتاب و نشـریات 
گله مندیم! در چنین شرایطی نشریات هم برای بقا به 
اصحاب قـدرت نزدیک می شـوند. اصحـاب قدرتی که 
ماجـرای خودشـان مثنوی هفتاد منی اسـت جانکاه! 
سیاسـیون هرجـا محـل توجـه مـردم باشـد حضور 
دارنـد. نـه از آن جهت کـه الزاما خیرخـواه یا بدخواه 
باشـند از آن جهـت کـه در سـایه محل توجـه بودن 
مـی تواننـد در شـطرنج قـدرت باقی بماننـد. چرخه 
کامل شـده اسـت. بیرون گودیم و منفعـل و در عین 
حـال اهـل مطبوعات را بـه قلم به مـزدی متهم می 
کنیـم. خودمـان هم که عموما بـرای یللی تللی هزینه 
مـی کنیم. اصالحات در ایران شـبیه دو چهار در صد 
متـری اسـت که هرکس به یک سـمت مـی دود! بی 
آنکـه بخواهـد »چـوب امـدادی«4 را بـه نفـر بعدی 
تحویـل دهـد و به نقـش و تاثیرگـذاری خود معترف 
و متعهـد باشـد. در ایـن حجم از مسـئولیت گریزی، 
درهـم ریختگـی و سـاده انـگاری چـراغ نشـریات به 
خاموشـی می رود. اصحاب رسـانه هـم معطل نکرده 
بـه اصحـاب قـدرت نزدیـک مـی شـوند،5 در نتیجه 
هـر نشـریه بلندگـوی یک طیـف یا جناح می شـود. 
خروجـی آنکه همین نشـریات به مهندسـی اجماع6 
روی می آورند و مطالبی می نویسـند که الزم اسـت 
مخاطـب بداند و نه بیشـتر! پیامد این چرخه آشـکار 
اسـت. حال کـه جمع اصحـاب جمع اسـت حقیقت 
به مسـلخ مصلحت مـی رود و اصالحات در حد کالم 

باقی مـی ماند.

4- Relay baton
5- گرچه جاه طلبی و ره صد ساله یک شبه رفتن برخی روزنامه نگاران هم در این 

میان وجود دارد
همزمان  صورت  به  خاص  موضوع  یک  هدفمند  انتشار  معنای  به  اجماع  مهندسی   -6

بوسیله مطبوعات است تا به این طریق در مورد آن موضوع به نوعی اجماع پدید آورند.
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در قسمت دوم نوشتار "کارآفرینی اجتامعی چیست؟" به 
معرفی دیدگاه تعدادی دیگری از کارآفرینان برجسته 

خواهیم پرداخت.1 

آلیسون گیبسون، کیرینگ و رستوران پینت باکس؛
 اولویت با مردم است2

اولیـن بار بـا آلیسـون در همایش شـرکت های گروه 
B در نیواورلئـان آشـنا شـدم. از همـان لحظـه کـه 
یکدیگـر را مالقـات کردیـم، کامـال آشـکار بـود کـه 
آلیسـون نسـبت به کاری که انجام مـی داد و اتحادی 
کـه همـراه بـا گـروه پینت باکـس در رجنت پـارک، 
منطقـه ای تاریخـی و محروم در حومـه  تورنتو، ایجاد 
کـرده بود، شـور و شـوقی شـگرف داشـت. آلیسـون 
سـخاوتمندانه پذیرفـت تـا دربـاره  ایـن فرهنـگ در 
پینت باکـس بـا مـا صحبت کنـد. او نمونـه ای واضح 
ایـن فرهنـگ  اینکـه چگونـه  بـر  ارائـه داد مبنـی 
امـکان تکیـه کـردن بـه گـروه خـود در زمان هـای 
سـخت را برایـش فراهـم کـرده اسـت، بـه خصوص 
در زمـان مدیریـِت تجربـه  چالش برانگیـز ناشـی از 
مـرگ والدیـن اش. "خیلـی خیلـی از داشـتن چنین 
گروهـی کـه فرصـت کار کـردن بـا آن هـا را دارم و 
همچنیـن از اداره  کـردن کسـب و کاری کـه افراد را 
در اولویـت قـرار می دهـد، سپاسـگزارم. اگـر در جای 

1- نوشتار پیش رو ترجمه و تلخیصی است از:
www.growensemble.com   50 Social Entrepreneurs Changing 
the World
2-www.paintboxcatering.ca

زهرا ناگهیزهرا ناگهی

کارآفرینی اجتامعی چیست؟
نگاهی به کارآفرینی اجتامعی

قسمت دوم

می شـدم...  اخـراج  قطعـا  می کـردم،  کار  دیگـری 
نیازهـای شـخصی ام علی رغـم تجربه هایـی کـه بـا 
مـادرم داشـتم، تغییـر نکـرده بـود و همچنـان بایـد 
اول مـاه اجـاره پرداخـت می کـردم و تمـام افـرادی 
کـه به مـن وابسـته بودند، هنـوز هم به من وابسـته 
بودنـد... واقعـا بـه اعتماد کـردن به گروهی کـه با آن 
کار می کـردم، نیـاز داشـتم و همچنیـن نیـاز بـود تا 
فرصت هـای بیشـتری در اختیـار آن هـا قـرار دهـم. 
بنابرایـن در زمان هایـی کـه غایـب بـودم از دیگـران 
درخواسـت می کـردم. آن ها این مسـئولیت را قبول 
انجـام می دادنـد. واقعـا  می کردنـد و بـدون نقـص 
فرامـوش کـرده  بـودم کـه اگـر گـروه را بـه چالـش 
بکشـی یـا به آن هـا فرصـت بدهـی، در آن موقعیت 
می درخشـند و کار خـود را بـه خوبی انجام می دهند- 
بـه آن هـا مسـئولیت بدهید، بـا آن ها همراه شـوید 
تـا مشـکالت را حـل کنند. واقعا ارزشـمند بـودم که 
در چنین کسـب و کاری فعالیت داشـتم، شـغلی که 
برایـت اهمیـت و ارزش قائـل می شـد. این احسـاس 
ارزشـمندی به این دلیل نیسـت که بـرای من کارت 
پسـتال های همدلـی می فرسـتادند، آن هـا برای من 
غـذا می فرسـتادند و تمـاس می گرفتنـد و بـه دیدنم 
می آمدنـد. تقریبـا هـر روز کـه به خانه برمی گشـتم، 
جلـوی ورودی خانـه دسـته گل های زیبـا می دیـدم. 

شـگفت انگیز بـود."

یونی مدهین، مدیرعامل گرین فور گرین؛
 متایل به ایجاد تجارتی دوطرفه3 

بـا "یونی" خیلـی اتفاقی در بـازار کشـاورزان محلی 
در سـن آنتونیو آشـنا شـدم. یونی کلوچه های درست 
شـده از ترکیـب غالت را بـه عابران تعارف مـی کرد، به 
همین خاطر به شـنیدن داسـتان شغل شـان مشتاق 
شـدم. همین باعت شـد تا یک رابطه  دوسـتی ایجاد 
شـود و متعاقـب آن مصاحبـه ای در اتـاق راحتی که 

3-www.grain4grain.com
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در سـن آنتونیو داشـتم شـکل گرفت، جایی که یونی 
انگیزه هـا و ارزش های خـود را بـرای راه اندازی گرین 
فورگریـن بـا دوسـت و شـریک تجـاری خـود، مـت 
متلـی، بـه اشـتراک گذاشـت. "در واقـع ایـن عالقه 
زمانـی در مـن شـکل گرفـت کـه بـرای آموختـن 
دوران  در  سـپس  و  رفتـم  لهسـتان  بـه  انگلیسـی 
دانشـگاه بـه نیکاراگوئـه نقـل مـکان کـردم تـا در 
سـاختن یتیم خانـه ای بـرای بچه هایـی کـه از اعتیاد 
رنـج می برنـد کمـک کنـم... امـا بـرای ما و شـخصا 
بـرای مـن، ایـن چیزی بود کـه از اعماق قلبـم به آن 
اعتقـاد داشـتم- ایجاد شـرکتی صمیمانـه و دوطرفه 
و ایـن آرزو فقـط در گریـن فور گرین شـکوفا شـد."

پائـول هارگریـوز، مدیـر عامل کاسـت ولد فایـر؛ راه اندازی 
کسـب و کار یعنی ایجـاد رضایتمندی4

"پائـول هارگریـوز" رهبر و مدافع سرسـخت انجمن 
معتبـر شـرکت های گـروه B در انگلسـتان و اروپـا 
اسـت. در مـارس 2019 کتـاب خـودش را منتشـر  
کـرد؛ نیروهای خوب: سـاخت دنیایی بهتـر از طریق 
کسـب و کارهـای هدفمنـد. او در کتـاب اش و در 
مصاحبـه ای کـه بـا مـا داشـت درباره  مسـیر کسـب 
و کارهـای هدفمنـد و راهـی کـه خودش طـی کرده 
بـود، از تأسـیس یـک سـازمان غیرانتفاعـی در لندن 
تـا رهبـر فعلی کاسـت ولد فایـر بودن، صحبـت کرد. 
کاسـت ولد فایر یکی از شـرکت های گروه B در لندن 
اسـت کـه در زمینـه  توزیع عمده  غذا و نوشـیدنی در 
منطقـه فعالیـت دارد. اشـتیاق پائـول برای اسـتفاده 
از کسـب و کار بـه عنـوان یـک نیـروی عالـی کامال 
مشـخص اسـت و ایـن را می تـوان از دیدگاهـی کـه 
در کتاب اش به اشـتراک گذاشـته اسـت و گفتگویی 
کـه داشـتیم، متوجه شـد. بـه نظر می رسـد که همه 
چیـز بـرای او تنهـا در یـک چیـز خالصـه می شـود: 
"اگـر مردم از کار کردن برای من خوشـحال و راضی 
هسـتند، پس من وظیفـه ام را برای سـاختن دنیایی 
بهتـر انجـام داده ام. ایـن همـان دلیلـی اسـت که در 

دنیـای تجارت هسـتم."

4-www.cotswold-fayre.co.uk
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اقتصاد و کارآفرینی

ت و پنجم، اسفند 1399
ماهنامه سرند      شماره شص

"اگـر مـردم از کار کـردن برای من خوشـحال 
و راضـی هسـتند، پـس مـن وظیفـه ام را برای 
سـاخنت دنیایی بهـر انجـام داده ام. این هامن 
دلیلـی اسـت کـه در دنیای تجارت هسـتم."



 مکس ریوست، مدیرعامل و بنیانگذار وایزمانکی؛
 چرا اشتیاق موجب ایجاد پایداری در موفقیت می شود5

مکـس ریوسـت مدیرعامـل و بنیانگذار وایـز مانکی، 
شـرکتی در ونکـوور اسـت کـه دم نـوش بـرگ قهـوه 
را احیـا کـرد. ایـن کار بـه ثبـات صنعت قهـوه برای 
رشـد اجتماعی-اقتصادی طوالنی مـدت کمک کرد. 
برنامـه  تجاری او کـه به عنوان پایان نامه  کارشناسـی 
ارشـدش در دانشـکده  بازرگانـی ارائـه شـد، بعدها به 
یـک مـدل تجـاری کسـب و کاری اجتماعـی بـدل 
گشـت. مکـس و وایزمانکـی بـرای کارگـران فصلـی 
قهـوه )و کسـانی که توت برداشـت می کننـد( که در 
گذشـته قربانی فصول سـال بودند، کار ایجاد کردند. 
مکـس کارآفرینـی خـالق و مشـتاق اسـت و در این 
مصاحبـه در مـورد اشـتیاق اش صحبت کـرد و برای 
افـرادی که همین کار را انجام می دهند، توصیه هایی 
دارد: "اگـر در حـال انجام کاری هسـتید که اهمیتی 
برای شـما نـدارد و بـه آن عالقه ای نداریـد، هرگز در 
آن موفـق نخواهیـد شـد، فقط به ایـن دلیل که هیچ 
میل درونی ندارید که باعث شـود در آن بهتر شـوید 
و مجبـور کـردن خودتان برای ادامـه دادن در آن کار 
بی فایـده اسـت. هیچ کـس نمی خواهـد چیـزی را به 
اجبـار یاد بگیـرد. هیچ کـس نمی خواهـد کاری را به 
اجبـار انجـام دهـد. اجبـار در کارها عملی نیسـت. از 
آنجـا که نسـبت بـه پیشـینیان خـود دارای ذهنیت 
متفاوت تری هسـتیم، بایـد آنچه را که بـرای ما مهم 
اسـت، پیـدا کنیـم و سـعی کنیم بـه آن نفـوذ کنیم 
و جایـگاه خـود را در آن پیـدا کنیم. سـرانجام زمانی 
کـه بـه انـدازه  کافـی در آن مهـارت پیـدا کردیـد به 
اشـخاص دیگـر کمک می کنیـد و این همـان زمانی 

اسـت که دسـت رنج خـود را خواهیـد گرفت." 

5-www.ca.drinkwize.com

پائول باین، چای کاپیتان )و مدیرعامل( جاست تی؛
 تأثیر عدالت و برابری بر کسب و کار خانوادگی6 

پائـول و گـروه جاسـت تـی، مسـتقر در ونکـوور، بـا 
کشـاورزان چـای در کنیا به طور مسـتقیم همکاری 
می کننـد تـا تجـارت چـای عادالنـه، اخالقـی و پایـدار 
ایجـاد کننـد. ایـده ای که با سـفر او به همـراه پدرش 
بـه آفریقا در سـال 2012 ایجاد شـده بـود اکنون به 
کسـب و کاری تبدیـل شـده اسـت که بالغ بـر 200 
زن و جوان را در کنیا شـاغل کرده اسـت و همچنین 
اولیـن کارخانـه  کوچـک تولیـد چـای در کشـور را 
راه انـدازی کـرده اسـت. پائول در پادکسـت چیزهای 
زیـادی در مورد "داسـتان پشـت چای" به اشـتراک 
گذاشـت، و درباره  تأثیر احسـاس برابری و عدالت در 
جامعـه  کشـاورزان کنیـا صحبت کـرد. "مـا در مورد 
نحوه  کشـت و برداشـت چـای ارگانیک و دست سـاز 
در  بنابرایـن  دادیـم.  ارائـه  بسـیاری  آموزش هـای 
اوایـل فقـط برگ هـا را می چیدیـم و بعـد در آفتـاب 
خشـک می کردیـم. وقتـی بـرای اولین بار مـزه  چای 
خودمـان را چشـیدیم، فکـر کردیـم، بی نظیر اسـت. 
واقعـا خوشـمزه بـود و ماننـد چای هـای دیگـری که 
از کنیـا می گرفتیـم، نبود. وقتـی که این کشـاورزان 
مـزه  آن را چشـیدند، واقعـا شـگفت زده شـدند و مـا 
نمی دانسـتیم چـرا. فکـر می کردیـم کـه فقـط بـه 
خاطـر مـزه  آن اسـت، اما بعـد از آن شـروع کردند با 
همدیگـر بـه زبان بومی خودشـان صحبت کـردن! از 
شـخصی کـه مـا را به آنجـا بـرده بود پرسـیدم "چه 
مـی گوینـد؟" او گفـت: بسـیار شـگفت زده شـدند، 
زیـرا ایـن اولین باری اسـت کـه چایی که خودشـان 
کاشـتند را می نوشـند. آن ها این چای را ده ها سـال 
کشـت می کردنـد و هیچ وقـت مـزه  آن را نچشـیده  
بودنـد... از ایسـتگاه سـنجش، کارخانـه، تـا حراجی، 
هرگـز طعـم چای خـود را نچشـیده بودنـد. بنابراین 
زمانـی کـه مـزه  آن را چشـیدند، احسـاس مالکیـت 
و غـرور کـرده بودنـد، واقعـا لحظـه  خاصی بـود، هم 

بـرای آن هـا و هـم بـرای ما."

6-www.justea.com
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اگـر در حال انجام کاری هسـتید که اهمیتی برای 
شـام نـدارد و به آن عالقـه ای ندارید، هرگـز در آن 

موفق نخواهید شـد.
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شـما در مقـام یک کارآفریـن عقیده داریـد که تمام 
شـرکت یکـدل هسـتند. در درونتـان یـک اشـتیاق 
قـوی برای کارآفرینـی وجود دارد که هر روز شـما را 
برای کار سـخت تـر آماده می کند اما متاسـفانه این 
موضـوع در مـورد کارمنـدان شـما صدق نمـی کند! 
در حقیقـت کارمنـدان شـما ممکن اسـت بـه اندازه 
شـما با انگیزه نباشـند. در یک نظرسـنجی مشارکت 
و رضایت شـغلی که در سـال 2015 انجام شـد فقط 
69 درصـد کارکنـان معتقـد بودنـد که تمـام تالش 
خـود را بـه کار مـی گیرند. اگر شـما از مشـوق های 
گوناگونـی تـا بـه حال اسـتفاده کـرده اید، امـا هنوز 
هـم با اثـرات منفـی کاهش انگیـزه مواجه هسـتید، 
بدانیـد که تنها نیسـتید! گاهی اوقـات حتی بهترین 
مدیران ناچار هسـتند بـرای یافتن راه هـای خالقانه 
و قابـل اعتمـاد بـرای تشـویق کارکنـان خـود تالش 
کننـد. در اینجـا 14 راه انگیزشـی بـی نظیـر از دیگر 
کارآفرینان آورده شـده اسـت که مـی تواند راهنمای 

شـما باشد.1

1- بازیکاری جهت انگیزه بخشی:
بـا وجـود اینکـه ما هنـوز آن را تکمیل نکـرده ایم، با 
این حال یک سیسـتم بازخورد را توسـعه داده ایم که 

1- متن حاضر ترجمه و تلخیصی است از:   
14 Highly Effective Ways to Motivate Employees  www.inc.com

سمیه امیریسمیه امیری

ایجاد انگیزه در کارکنان 
نکاتی در مورد ایجاد انگیزه در کارمندان 

بـه کارکنـان بـرای مشـارکت در تدوین دانشـنامه و 
یادگیـری نحوه کار با اپلیکیشـن از طریق ویدئوهای 
آموزشـی، پـاداش مـی دهـد. عـالوه بـر ایـن بـرای 
دسـتیابی بـه اهداف مشـخصی نیـز افراد را تشـویق 
کـرده ایـم. در حقیقت برای دانشـجویان و کارمندان 
بـرای مشـارکت در فعالیـت هایی  مشـخص، تقدیم 

یـک نشـان درنظر گرفته شـده اسـت..  
Blair Thomas, EMerchantBroker2 

2- به کارکنان نشان دهید به آن ها اعتامد دارید: 

اگـر بـه کارکنـان نشـان دهید که بـه آن هـا اعتماد 
دارید، کارشـان را زودتر از چیزی که شـما فکر می کنید 
بـه خوبـی انجام مـی دهند. اجـازه دهیـد بدانند که 
شـما بـه آن هـا بـرای انجـام بهتریـن عملکردشـان 
اعتمـاد داریـد و مطمئـن باشـید بـه نـدرت شـما را 

مایـوس خواهند کـرد. امتحـان کنید!
 Ayelet Noff, Blonde 2.0  

3- اهداف هفتگی کوچک تر تعیین کنید: 
اگـر به دنبـال اهداف عالی هسـتید، در طول مسـیر 
اهـداف کوچـک تری مشـخص کنید که افـراد به آن 
بپردازنـد. بـه جای به دسـت آوردن یک میلیـارد در 
سـال جاری، بـر روی به دسـت آوردن صد مشـتری 
جدیـد در ایـن هفتـه تمرکز کنید. این چیزی اسـت 

که شـما را بـه هدف یـک میلیاردی می رسـاند.    
Nicolas Gremion, Free-eBooks.net

4- به کارکنان خود هدف بدهید: 
مـن بـا دادن هـدف بـه کارکنان قـادر به تشـویق آن 
هـا هسـتم. وقتی شـما ایـن کار را انجام مـی دهید، 
کارکنـان چشـم انـداز را بهتـر درک خواهنـد کرد و 
قـادر بـه ایفـای نقـش قدرتمند تـری خواهنـد بود. 
در مجمـوع بـا درک هدف کسـب و کار، یک کارمند 
قـادر خواهـد بود تشـخیص دهد چگونه مـی تواند با 

چشـم انـداز کسـب و کار هماهنگ شـود.  
Vlad Moldavskiy, Mabbly, LLC
2- www.emerchantbroker.com
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5- مثبت بودن را اشاعه دهید: 
مـن همیشـه در حـال تزریـق انـرژی به محیـط کار 
هسـتم. بسیار پر انرژی هسـتم و از کارمندانم می خواهم 
کـه از ایـن انـرژی مثبـت اسـتفاده کننـد. فرهنـگ 
محیـط کار بـرای من خیلـی اهمیـت دارد. از پخش 
ایجـاد  لطیفـه،  گفتـن  کار،  محیـط  در  موسـیقی 
سـرگرمی و انجـام بازی اسـتفاده می کنـم. ما هم به 
شـدت کار مـی کنیـم و هم بازی! شـما بایسـتی در 

همـه حـال و هـر لحظه بـا انـرژی باال باشـید.
  Josh York, GYMGUYZ    

6- شفاف باشید: 
مـن بـا کارمندانـم در مـورد آنچـه کـه در باالتریـن 
سـطوح رخ می دهد بسـیار شـفاف هستم و هر کس 
ایـن فرصـت را دارد کـه سـوال خود را مطـرح کند و 
بازخـورد بدهـد. مـن از کارمنـدان می خواهـم تا در 
تصمیـم هـای بزرگ شـرکت خود را سـهیم بدانند و 
در مسـیر کار شـرکت مشـارکت کنند. این به ایجاد 
انگیـزه پایـدار و افزایـش غـرور و وفاداری به شـرکت 

کمک مـی کند.
  Martina Welke, Zealyst

7- بجای گروه به افراد انگیزه بدهید: 
هـم راسـتا کردن مشـوق ها تنهـا راه بـرای تضمین 
ایـن موضـوع اسـت کـه هـر فـرد در تیـم در حـال 
حرکـت بـه سـوی هـدف اسـت. ایجـاد چهارچـوب 
بنـدی اسـتراتژی بـه روش هـای مختلـف، تضمیـن 
مـی کنـد کـه هـر یـک از طرفیـن درک روشـنی از 
مزایـای همـکاری با یکدیگر دارند. این روش به شـما 
اجـازه مـی دهـد تا بـه تیم خـود جهت دسـت یابی 

بـه اهـداف انگیـزه بدهید. 
 Ross Resnick, Roaming Hunger   

8- بدانید که چه چیزی هر کارمند را عصبی می کند

از کارمندانتان بپرسـید کار کردن بر روی چه چیزی 
را دوسـت دارنـد و یا دوسـت ندارند. اهداف شـرکت 
را بـه آن هـا بگوییـد و بـه سـوال هـای آن ها پاسـخ 
دهیـد. اهدافشـان را دریابید سـپس برای رشدشـان 
سـرمایه گذاری کنیـد. به ایده هایشـان گوش دهید 
زیـرا کارمندانتان در آن چـه انجام می دهند بهترین 
هسـتند. بـه برنامه ریـزی فردی آن هـا و زمان هایی 
کـه سـر کار نیسـتند احتـرام بگذارید. هرگـز اهداف 
و برنامـه زمانـی کارمنـدان خـود را در برابـر هم قرار 

ندهید.  
Heather McGough, Lean Startup Company
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 9- بر اساس بازخورد کارکنان به آن ها پاداش دهید
برای محاسـبه زمانـی که هر کارمند برای فرسـتادن 
خالصـه هـای روزانـه و ماهانـه خود تشـویق شـود، 
توسـعه  را   Valuebot نـام   بـه  اپلیکیشـن  یـک 
دادیم. هر کسـی که تحسـین بیشـتری جمع می کند 
 Valuebot .پـاداش های بیشـتری را برنده می شـود
بـرای عینیـت بخشـیدن به فرهنـگ و تاکیـد دوباره 
بـر اینکـه مـا چقدرهمدیگـر را حمایـت مـی کنیم، 
بـه مـا کمـک کـرده اسـت. انـرژی و جـو مثبتی که 
در شـرکت ایجـاد کـرده ایـم به مـا در جـذب و نگه 

داشـت اسـتعدادها کمـک کرده اسـت.  
 Stephen Gill  www.50onred.com 

 10- در اولویت قرار دادن تعادل بین کار و زندگی 
مـا سـرگرمی های انگیزشـی کمی داریـم، مثل یک 
باجه تلفن به سـبک ماشینی که به شـما می گوید که 
اسـکناس هـای دالری برداریـد. ایـن یک سـرگرمی 
انگیزشی است که تیم فروش در مقیاس کوچک تر از آن 
اسـتفاده می کننـد. این وسـیله کارکنان را تشـویق 
بـه اسـتفاده از اوقـات فراغـت می کنـد. فرهنگی که 
تعـادل بیـن کار و زندگی را در اولویـت قرار می دهد 
شـاهد افزایـش بهـره وری و شـادی در محیـط کار 

خواهـد بود. 
 Jesse Lipson, Citrix 

11- داشنت سیاست درهای باز 
شـگفت انگیـز اسـت کـه گفتـن یـک لطفـا و یـک 
کارکنـان  روی  تاثیـر  چقـدر  سـاده  سپاسـگزاری 
دارد. بایـد آن طـور بـا کارکنـان صحبـت کنیـم که 
دوسـت داریـم با خودمـان صحبت کننـد. همچنین 
ایـده هـا و  قبـال  را در  بـاز  مـا سیاسـت درهـای 
پیشـنهادهای کارکنان اتخاذ کردیـم. وقتی کارکنان 
احسـاس می کنند که صدای آن ها شـنیده می شـود، 
احسـاس اعتماد بیشـتری نسـبت به موقعیت کاری 

خـود پیـدا مـی کنند. 
Justin Beegel, Infographic World, Inc

12. به آن ها اجازه مشارکت دهید 

انگیـزه دادن بـه کارکنـان فقط این نیسـت که بـه آن ها 
مرخصـی و تعطیـالت بدهیـم، بلکـه انگیـزه دادن 
یعنـی اینکـه که بـه آن ها نشـان دهیم کـه متفاوت 
و بـا ارزش هسـتند. هر وقت جلسـه کاری داریم چه 
بـزرگ و چـه کوچـک، بـه تمـام اعضـای تیـم اجازه 
مـی دهیـم که در مباحث شـرکت کنند و جلسـه را 
بـه پیش ببرنـد. در این صـورت آن ها عالوه بر اینکه 
عقایـد خـود را بیـان مـی کنند و شـنیده می شـوند، 
تشـویق مـی شـوند تـا ایـده هـای خـود را بـه عمل 

درآورند. 
Miles Jennings, Recruiter.com

13. چشم انداز بزرگ تری را به تیم نشان دهید
خیلـی مهم اسـت کـه کارمندان چشـم انداز وسـیع 
تـری را درک کنند و ببینند آنچه که در لحظه انجام 
مـی دهند تا چه اندازه در دسـتیابی بـه هدف نهایی 
موثـر اسـت. وظایـف و پـروژه هـا را بـه آن ها بدهید 
تـا روی آن کار کننـد و مطمئن شـوید کـه کارمندانتان 
ایـن موضوع را که کارشـان در دسـت یابـی به هدف 
نهایـی شـرکت مهـم اسـت، کامـال درک کـرده اند. 
کارمندان با اسـتعداد کار را فراتر از آنچه شـما تصور 

مـی کنید بـه انجام می رسـانند. 
Brian David Crane, Caller Smart Inc

14. مراسم و ترشیفات شناخت کارمندان برگزیده ایجاد کنید 

در جلسـات شـرکت، هر مدیر و عضو هیئت رئیسه ایی 
جلسـه را بـا معرفـی فـردی از تیمشـان کـه فراتر از 
انتظـار بـرای شـرکت یـا یـک مشـتری عمـل کرده 
اسـت، آغـاز مـی کنـد. ایـن حلقـه بازخـورد مثبـت 
بـه اعضـای تیـم انگیزه می دهـد و مدیریـت را برای 

شـناخت ایـن  افـراد پاسـخگو مـی داند. 
Kelly, Convene Christopher
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او چگونـه میتوانـد بازگـردد؟ زیـرا او تیـرش راـ  کـه بـه بلنـدی نیـزه ای بـودـ  بـا دل خـود انداخته 
بـود و نـه بـازوی خـود... و تیـر میرفـت و بـاد از پـی او. چندان سـوار دشـمن و دوسـت کـه در پس 
آن می رفتنـد، در مـرز از آن بازماندنـد. کنـار درختـی تک، سـترگ و سـتبر و سـالدار و سـایه دار....و 
تیـر می رفـت روز از پـی روز و شـب از پـس شـب، بندیـان کـه آمدنـد آن را در شـتاب دیـده بودند و 
گروگان هـا. آوارگان درسـت بـه دیـده  خـود بـاور نداشـتند و هنگامـه در آنـان افتاد که از پشـته های 
ویرانـه سـر برآورنـد؟! او هـر کـس از آن می گفت، پدر با پسـر، برادر با برادر، زن شـویمند با شـوی. و 
شـور برخاسـت و افسـانه   تیر در دهان ها افتاد از تیره به تیره، از سـینه به سـینه، از پشـت به پشـت 

و تـا گیهـان بوده اسـت ایـن تیر رفته اسـت.
خورشـید بـه آسـمان و زمیـن روشـنی میبخشـد و در سـپیده دمـان زیباسـت، ابرها بـاران به نرمی 
میبارند، دشـت  ها سـبز اسـت. گزندی نیسـت، شـادی هسـت، دیگران راسـت. آنک البرز بلند اسـت 
و سـر به آسـمان میسـاید و ما در پای البرز به پای ایسـتاده ایم و در برابرمان دشـمنانی از خون ما، 

بـا لبخند زشـت و مـن مردمی را میشناسـم که هنـوز میگویند:
آرش باز خواهد گشت.
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بها: 4,000 تومان
www.tiwall.com

در روزگاری تاریک و سرد که جز آتش انتقام همه چیز یخ زده 
مردی زخم خورده می رود تا پس از سی سال خودش را پیدا کند.
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بها: 10,000 تومان
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بازخوانی پرونده هولناک قاتل سریالی کودکان در پاکدشت


