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در مبـادالت آزاد و رقابتـی در عرصـه اقتصـاد، معمـوال خریدار 
نسـبت به فروشـنده در موضع فرادسـت قـرار دارد؛ زیرا حیات 
اقتصـادی عرضه کننده بـه تمایل خریدار بسـتگی دارد. پیامد 
مسـتقیم این وضعیت، مشتری مداری و تنظیم رفتار فروشنده 
در قبـال خریـدار اسـت. مشـتری مـداری در ایـن چارچوب نه 

یـک ارزش اخالقـی که یک تدبیر اقتصادی اسـت. 
علی سرزعیم، اقتصاد برای همه، انتشارات ترمه، چاپ هشتم 1397، ص 1۵1

غازین
ن آ

سخ
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 مشکل دیجی کاال نیست!
در نقد پرهیز از اندیشیدن با نگاهی به آمار خرید کتاب در دیجی کاال

پـس از انتشـار گـزارش دیجـی کاال در مـورد میزان 
خریـد کتاب در ایـن پلتفرم1، برخـی نقدهای تندی 
بـر این فروشـگاه اینترنتی وارد کردنـد. عموما نیز بر 
یـک مقوله تاکید داشـتند و آن کاالیی شـدن کتاب 
بوسـیله دیجـی کاال بود. شـاهد مثال ایـن منتقدین 
هـم آن بـود کـه دیجـی کاال کتـب زرد بسـیاری را 
رایـگان یـا بـا تخفیـف ارائـه مـی کنـد. شـخصا این 
دسـت نقدهـا را وارد نمـی دانم. به یک دلیل سـاده؛ 
مشـکل آن نیسـت که دیجی کاال کتاب را کاال کرده 
اسـت یا خیر، مشـکل آن اسـت که اندیشیدن حتی 
بـرای طبقـه متوسـط و برخـوردار هـم محـل توجه 
چندان نیسـت. نشـان به آن نشـان که کم نیسـتند 
کسـانی کـه پـی دی اف کتابـی را به رایگان منتشـر 
مـی کنند و یـا حتی دانلود می کنند! با این تفاسـیر 
نبایـد از خودمـان بپرسـیم اگر اهل مطالعه هسـتیم 
با این اقدام تمام زحمات ناشـر، نویسـنده و بسـیاری 
دیگـر را بـر بـاد داده ایـم؟! نبایـد از خـود بپرسـیم 
فعـاالن ایـن حـوزه چگونه ارتـزاق می کنند؟ اساسـا 
جامعـه ایـران دانلود غیرقانونـی را مصـداق دزدی یا 
سـرقت مـی دانـد یـا خیـر؟ شـاید گمان مـی کنیم 
دزدی فقـط بـه سـرقت ماشـین، لوازم منـزل، طال و 
ماننـد این محدود می شـود! اگـر بخواهیم عمیق تر 

بـه ماجرا نـگاه کنیم جـا دارد از خود بپرسـیم: 
»آیا اندیشیدن جایگاهی در زندگی ما دارد؟«

1- جهت کسب اطالعات بیشتر بنگرید به: 
نگاهی به آمار و ارقام خرید و فروش کتاب در پلتفرم دیجی کاال

 www.ibna.ir

اندیشیدن محل توجه است؟
و  دیکتاتـوری  اقتصـادی  هـای  "ریشـه  کتـاب 
دموکراسـی" یکـی از برجسـته تریـن آثـار حـوزه 
اقتصـاد سیاسـی اسـت. ایـن اثـر بوسـیله دکتر علی 
سـرزعیم و دکتر جعفرخیرخواهان ترجمه و بوسـیله 
انتشـارات کویـر چاپ شـده اسـت. در چند نسـخه؟ 
۵00 نسـخه! بله ۵00 نسـخه! پرسـش روشن است. 
کتابـی کـه نویسـندگانش دارون عجـم اوغلو اسـتاد 
اقتصـاد ام ای تـی2 و جیمـز رابینسـون اسـتاد علوم 
سیاسی دانشگاه شـیکاگو3 هستند و مترجمانشان از 
چهره های شـناخته شـده دانشـگاهی کشـورند، می 
بایسـت در ۵00 نسـخه بـه چاپ برسـد؟ مـی گویم 
بلـه! چـرا؟ چـون دغدغـه جامعـه ایـران الک زرد و 
سـبزی اسـت که بانوی هموطنی به انگشـتان پایش 
زده و در آب تـکان داده اسـت! حتـی در شـبکه های 
اجتماعـی چـون لینکدایـن کـه عمومـا متخصصین 
ایرانـی حضـور دارنـد، مطالـب جـدی و کالن جامعه 
ایـران چنـدان محـل توجـه نیسـت امـا اگـر بانـوی 
عکـس  اگـر  بویـژه  کنـد  درج  مطلبـی  هموطنـی 
خـود را منتشـر کننـد، چـه تعریـف و تمجیدهایـی 
کـه نثـار ایشـان نشـود!4 این بـی حوصلگی نسـبت 
بـه مسـائل کالن بـه قدری جدی اسـت کـه چندی 
پیـش دکتر مجتبی لشـکربلوکی۵ منابـع مهم حوزه 
توسـعه را خالصـه نـگاری کـرده و در اختیـار عموم 
قراردادنـد. در حسـن نیـت ایشـان تردیـدی نـدارم. 
در حقیقتـی ایشـان بـه نوعی تـالش کرده انـد برای 
آشـنایی مخاطـب گریـزان از منابـع متعـدد و چنـد 
صـد صفحـه ای توسـعه، بـا خالصـه نویسـی، بدنـه 
جامعـه دانشـگاهی را دسـت کـم بـا رئـوس مطالب 
این حوزه آشـنا کنند. پرسشـی که شـکل می گیرد 
آن اسـت کـه چـرا کتابـی چـون "چـرا ایـران عقب 

2- جهت کسب اطالعات بیشتر بنگرید به:
 www.economics.mit.edu/faculty/acemoglu

3- جهت کسب اطالعات بیشتر بنگرید به:
 www.harris.uchicago.edu/directory/james-robinson 

4- در حقیقت بحث آن نیست که نباید معاشقه یا تفریح باشد بحث آن است که چرا 
اندیشیدن در میان نیست.

5- برای کسب اطالعات بیشتر بنگرید: 
  www.lashkarbolouki.com 

سپهر ساغریسپهر ساغری

سخن آغازینسخن آغازین
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ماند و غرب پیشـرفت؟" که در ۵00 صفحه به رشـته 
تحریـر درآمـده اسـت، مـی بایسـت در چنـد اسـالید 
خالصـه شـود؟ یعنـی کسـی چـون دکتـر کاظـم 
علمـداری به عنوان یک جامعه شـناس و پژوهشـگر 
خـود نمی دانسـته که نیـازی به این میـزان پرگویی 
نیسـت؟ آشـکار اسـت کـه هم دکتـر علمـداری می 
دانسـته چـه می کند هـم دکتـر لشـکربلوکی. اولی 
کتـاب را بـه شـکلی ارزشـمند تدوین کـرده و دومی 
تـالش کـرده با خالصه نـگاری حوصلـه مخاطب بی 
حوصلـه ایـن روزها سـرنرود!. تاکید مـی کنم جامعه 
دانشـگاهی! یعنی کسـانی که طبعا بیش از متوسـط 
جامعه اهل خواندن، پرسـیدن و اندیشـیدن هسـتند 
یـا دسـت کـم انتظـار مـی رود کـه چنیـن باشـند. 
امـا در عمـل شـاهد آنیـم کـه دسـت بـاال جـز مواد 
درسـی دانشـگاهی خود بـه موضواعتی دیگـر توجه 
ندارنـد سـهل اسـت که افـراد بیـن رشـته ای را هم 
بـه سـخره مـی گیرنـد! پیامـد آشـکار اسـت و بـه 

دفعـات مـورد توجـه قرارگرفته اسـت: متخصصینی 
تـک بعـدی! همیـن تـک بعـدی بـودن هـم موجب 
شـده تا فقـدان توسـعه یافتگـی خـود را در تخریب 
دیگـری یـا پـاک کردن صـورت مسـئله ببینیم. یک 
روز دیجـی کاال را نقـد و نفی می کنیـم یک روز هم 
بـد و بیراه گفتـن به تتلو را مصداق روشـنفکری می 
دانیـم. عکـس یا آهنگی از اسـتاد شـجریان داشـتن 
را متـر و معیـار عمیـق بودن مـی دانیم امـا در عمل 
بـا چـه کسـانی روبـرو هسـتیم؟ صریـح تـر بگویـم 
عمومـا طبقـه برخـوردار و مدعـی اندیشـیدن، تتلـو 
را نقـد مـی کنـد و شـجریان را اسـتاد مـی نامـد اما 
توضیحـی نمـی دهد ثمره شـعر حافظ و موالنـا را با 
صدای خسـروی آوزار ایران شـنیدن دقیقـا چه بوده 
اسـت؟ مگـر جـز این بـوده کـه خیابـان منتهـی به 
بیمارسـتانی که ایشـان در آن بستری بودند، مسدود 
شـد؟ مگـر جز ایـن بود کـه در مقابـل بیمارسـتان! 
آهنـگ های اسـتاد خوانده شـد؟! یکـی از قابل تامل 

سخن آغازینسخن آغازین
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تریـن صحنـه هـا زمانی شـکل گرفـت کـه همایون 
شـجریان بـرای گفتگو با مـردم در مقابـل اورژانس با 
"بلندگو" شـروع به صحبت کرد! این دسـت رفتارها 
محل پرسـش نیسـت؟ بـا بلندگو مقابل بیمارسـتان 
بـا مـردم صحبـت کـردن چـه معنـی می دهـد جز 
فقـر فرهنگی و توسـعه نیافتگی؟ چگونه کسـانی که 
پای اشـعار بزرگان شـعر و ادب و فارسـی و موسیقی 
فاخـر ایرانی نشسـته اند، نمـی دانند در بیمارسـتان 
ده هـا بیمـار دیگر هم بسـتری هسـتند یـا نباید راه 
اورژانـس را بسـت؟ ایـن رویـه هـم ریشـه در کاالیی 

کـردن کتاب بوسـیله دیجـی کاال دارد؟

بازار چه می خواهد؟
هـر محصولـی چـه در قالـب کاال و چـه در قالـب 
خدمـت، بـازار دارد. در واقـع مـی بایسـت حداقلی از 
تقاضا وجود داشـته باشـد تـا محصولی ارائه شـود. با 
ایـن تفاسـیر اندیشـه هم بـازار دارد. سـرمایه گذاران 
ایـن حـوزه هـم ماننـد هر حـوزه دیگـری بـه دنبال 
بازگشـت سـرمایه خود و البته سود حاصل از سرمایه 
گذاری هسـتند. در نتیجه اگر ناشر به عنوان سرمایه 
گـذار بازار اندیشـه، کتابی چـاپ می کند در حقیقت 
معتقد اسـت محتوای کتاب حداقـل مخاطبانی دارد 
کـه بـا خریـد آن موجـب بازگشـت سـرمایه و البته 
سـودآوری خواهند شـد. با این تفاسـیر کیفیت بازار 
اندیشـه در ایـران چگونـه اسـت؟ وقتی کتـب حوزه 
علـوم انسـانی کـه راهنمای سـاختن کشـوری بهتر 
هسـتند، در ۵00 یا 1000 نسـخه آن هم در کشـور 
8۵ میلیونـی منتشـر می شـوند، معنایش چیسـت؟ 
بیـراه اسـت بگوییـم بـازار اندیشـه در ایـران همـان 
مطالـب زرد اسـت؟6 وقتـی در جامعـه ایـران رابطـه 
ایـن بازیگـر بـا آن بازیگر یـا واکنش فالن سـلبریتی 
با حساسـیت بـاال دنبال می شـود، باید معتـرف بود 

6- کمااینکه رفتار بدنه جامعه هم بسیار زرد است. از دوبله پارک کردنمان تا صف 
ایستادنمان. از پارتی بازی در گرفتن وام تا خارج نوبت واکسن زدنمان جملگی مصداق 

بارز همین توسعه نیافتگی است.

سخن آغازینسخن آغازین
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بـا نقـد دیجـی کاال7 یـا حتی تعطیلـی! آن مـردم به 
سـمت مطالعـه تاریـخ و جامعـه شناسـی نخواهنـد 
رفـت. کمااینکـه در سـال هایـی کـه اساسـا دیجـی 
کاالیی وجود نداشـت کمتر کسـی فـی المثل تاریخ 
بیـداری ایرانیان اثر ناظم االسـالم کرمانـی را خوانده 
بـود! بنابراین دیجـی کاال بر فرض کاالسـازی کتاب، 
در حقیقـت انعکاسـی بروز شـده از جامعه ای اسـت 
کـه کتاب را بـرای ویترین می خرد و نـه نخواندن! با 
آن عکـس می گیـرد و نه انس! بماند که اساسـا باید 
پرسـید چـه کتبی خریـداری می شـوند؟! بـه دیگر 
سـخن دیجـی کاال و دیگـر واسـطه هـا را نـه مقصر 
کـه باید آیینه جامعه ایران دانسـت. چـه بهتر بجای 

آیینه شکسـتن خود شـکنیم!
7- و صد البته دیگر واسطه های اینترنتی فروش کتاب

وقتـی در جامعـه ایـران رابطه این بازیگـر با آن 
بازیگـر یا واکنش فالن سـلبریتی با حساسـیت 
بـاال دنبـال مـی شـود، باید معتـرف بود بـا نقد 
دیجـی کاال یـا حتـی تعطیلـی! آن مـردم بـه 
سـمت مطالعه تاریخ و جامعه شناسـی نخواهند 
اساسـا  هایـی کـه  رفـت. کمااینکـه در سـال 
دیجـی کاالیـی وجود نداشـت کمتر کسـی فی 
المثـل تاریخ بیـداری ایرانیان اثر ناظم االسـالم 
کرمانـی را خوانـده بـود! بنابراین دیجـی کاال بر 
فـرض کاالسـازی کتـاب، در حقیقت انعکاسـی 
بروز شـده از جامعه ای اسـت که کتـاب را برای 
ویتریـن مـی خـرد و نـه نخواندن! بـا آن عکس 

مـی گیـرد و نـه انس! 
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“مردهـا بـه طـرف طویله می روند. اسـالم وارد طویله می شـود. پشـت سـرش دیگران، مشـد جبار هم وحشـت زده بعد 
از همـه داخـل مـی شـود. کدخدا اشـاره می کنـد و دیگـران فاصله می گیرند. اسـالم و کدخـدا جلوتر می روند. اسـالم: 
سـالم علیکـم مشـدی! حالـت خوبـه؟ دماغت چاقه؟ مشـد حسـن جـواب نمی دهد و سـرش هم چنـان در آغل اسـت. 
اسـالم بلندتر حرف میزند: هی مشـدی! مشـد حسـن! با توأم!  مشـد حسـن سـرش را از کاهدان بیرون می آورد و تند 
تند می جود و خیره اسـالم را نگاه می کند.  مشـد حسـن با صدای گرفته می غرد: من مشـد حسـن نیسـتم! کدخدا: 
چی می گی مشـدی؟ تو مشـد حسـنی! مشـد حسـن با لگد زمین را می کوبد. مشـد حسـن: من گاوم! گاو مشـد حسن!”

گاو، غالمحسین ساعدی،  نشر نگاه، چاپ چهارم، بهمن 9931،  تهران، صفحه 36

ماهنامه سرند      شماره هشتاد و یکم، تیر 1401
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علی تیموریعلی تیموری

فرار از واقعیت
نگاهی به کتاب گاو اثر غالمحسین ساعدی

پیشنهادپیشنهاد

در علـم روانشناسـی زوآنتروپـی1 یـا خـود حیـوان 
پنـداری، بیمـاری اسـت کـه فـرد دچـار اختـالالت 
ذهنـی و روانـی شـده و خـود را حیـوان می پنـدارد. 
طبـق تحقیقـات این بیماری بسـیار نادر اسـت و آن 
را نوعـی تظاهـر غریضی و راهی برای ابراز اشـتغاالت 
ذهنـی توصیـف مـی کننـد و عوامل مختلفـی مانند 
اختـالالت افسـردگی، آسـیب هـای مغـری و ... را 
عامـل بـروز ایـن بیمـاری می داننـد. این بیمـاری از 
جنبـه های مختلف به اسـکیزوفرنی و اختالل هویت 
تجزیـه ای مربـوط مـی شـود زیـرا بیمـار از هویـت 
اصلـی خـود فاصله می گیرد و ممکن اسـت همزمان 
بـا دو یـا چند شـخصیت زندگـی کند بـدون آن که 
شـخصیت هـا از حضـور یکدیگـر اطالعـی داشـته 
باشـند. غالمحسـین سـاعدی2 که عالوه بـر فعالیت 
در حـوزه نویسـندگی دارای مـدرک دکترا تخصصی 
در رشـته روان پزشـکی بـود بـا آگاهی از شـخصیت 
هـای روان پریـش و آسـیب دیـده و شـناخت کامل 
اختـالالت ذهنی، توانسـت فضای داسـتان هایش را 
بـه سـمتی ببرد که با خلـق کاراکترهایی، بیشـتر به 
موضوعـات روان شـناختی بپردازد و در سـال 1342 
مجموعـه داسـتان عـزاداران بََیـل را منتشـر کرد که 
یکـی از داسـتان هـای آن بـه نـام گاو از همیـن نوع 
اختـالالت را روایـت مـی کنـد. گاو داسـتان مـردی 
بـه نام مشـد حسـن اسـت کـه در روسـتایی بـه نام 
بََیـل زندگـی می کند و تنهـا دارایـی او گاو ماده اش 
اسـت. داسـتان از توصیف عالقه زیاد مشـد حسن به 
1- Zoanthropy

2- غالمحسین ساعدی، نویسنده و پزشک ایرانی )1314-1364(

گاو آغـاز مـی شـود. در ایـن بیـن به دالیـل نامعلوم، 
زمانـی که مشـد حسـن روسـتا را بـرای مدتی ترک 
مـی کنـد گاو مـی میرد. زمانی که زن مشـد حسـن 
گاو را مـرده پیـدا مـی کنـد به نـزد کدخـدا و اهالی 
روسـتا مـی رود تـا قبـل از بازگشـت مشـد حسـن 
فکـری بکنند چـون می داند کـه با اتفاقـی که برای 
گاو افتـاده، مشـد حسـن از غـم و غصه نابـود خواهد 
شـد. امـا تمـام کارهای اهالی روسـتا بی فایده اسـت 
و زمانـی کـه مشـد حسـن بـه روسـتا باز مـی گردد 
و بـا اتفـاق پیـش آمـده رو بـه رو مـی شـود رفتاری 
غیرقابـل تصـور از خـود نشـان مـی دهـد. آنچـه که 
ابتـدا رخ مـی دهد عدم پذیرش اتفاق بوسـیله مشـد 
حسـن اسـت. مشـد حسـن  با ایـن کـه وارد طویله 
مـی شـود و گاوش را  پیـدا نمـی کنـد امـا فکـر می 
کنـد کـه گاوش درون طویلـه اسـت و اهالی روسـتا 
دروغ مـی گوینـد  و بعد اتفـاق اصلی یعنی تصور گاو 

بـودن بوسـیله مشـد حسـن اتفاق مـی افتد:

"مشـد حسـن بیدار اسـت. سـرش را توی آغل کرده، 

دارد نشـخوار می کند. مشـد جبار فانـوس را باال می 
گیرد، اسـالم طنـاب را باز می کنـد و حلقه می کند 
و بـا احتیـاط جلو می رود. مشـد حسـن سـرش را از 
آغـل بیـرون مـی آورد و هـم چـون گاوی بـی اعتنا 
اسـالم را نگاه می کند. اسـالم دسـت به پشت و کله 
مشـد حسـن می کشـد، انگار که گاوی را تیمار می 
کند. اسـالم آهسـته سر مشـد حسـن را باال می برد 
کـه حلقـه طناب را از سـر او رد بکند، مشـد حسـن 
یـک بـاره تقال مـی کند و خـود را بـه در و دیوار می 
زند. مشـد حسـن گوشـه ای پناه می گیـرد و الواری 
را کـه بغـل دسـتش اسـت بلنـد کـرده و حمله می 
کنـد. مردهـا جا خالـی می دهنـد. الوار به داربسـت 
علوفـه مـی خـورد. آواری از کلوخ و خس و خاشـاک 
رو سـر مشـد حسـن مـی ریـزد. مردهـا هجـوم می 
آورنـد و بـا داد و فریاد دسـت و پای مشـد حسـن را 

محکم مـی بندند."3

3- گاو، غالمحسین ساعدی، نشر نگاه، چاپ چهارم، بهمن 1399، تهران، صفحه 82
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داسـتان گاو که از ابتدا در قالب فیلم نامه نوشـته شـده بود عالوه بر تدریس در کتاب ادبیات فارسـی، در سـال 1348 
با اندک تغییراتی فیلمی از آن با همین نام بوسـیله داریوش مهرجویی4 سـاخته شـد و توانسـت موفقیت های جهانی 
چشـمگیری کسـب کنـد و مورد توجه و تحسـین همـگان قرار بگیرد؛ بـه گونه ای کـه از آن به عنوان یکـی از بهترین 
فیلـم هـای تاریـخ سـینمای ایـران یـاد مـی شـود. عـزت اهلل انتظامی۵ بـا بازی در نقش مشـد حسـن بـه بهترین نحو 

ممکـن توانسـت این شـخصیت را به نمایش در بیاورد و نقشـی مانـدگار ایفا کند. 

4 - داریوش مهرجویی، کارگردان، تهیه کننده و فیلم نامه نویس )1318(
5 - عزت اهلل انتظامی، بازیگر و کارگردان )1303-1397(
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اقتصاد و کارآفرینی
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کارآفرین اجتماعی کیست؟
درباره کارآفرینی اجتماعی و نقش کارآفرین اجتماعی در جامعه

هـر تعریفـی از مفهـوم کارآفرینـی اجتماعـی بایـد 
نمایانگـر نیـاز بـه  نوعی تغییـر در نظـم بازار باشـد . 
تعریـف زیـر تاکید بر نظم و پاسـخگویی را با مفاهیم 
عوامـل  سـه(،  نظریـات  اسـاس  )بـر  ارزش  خلـق 
تغییـر و نـوآوری )بـر اسـاس مفاهیـم شـومپیتر(، 
فرصت طلبـی )بـر اسـاس نظریـات دراکـر( و درایت 
)بـر اسـاس نظریـات استیونسـن( را ترکیـب کـرده 
اسـت کـه به طـور خالصـه می تـوان به ایـن صورت 
بیـان کـرد:1 کارآفرینـی اجتماعی به شـیوه های زیر 
 نقـش تغییـر در بخـش اجتماعـی را ایفـا می کنـد: 
1- پذیـرش رسـالت خلـق و حفـظ ارزش اجتماعی 
 )ایـن مـورد منحصـر بـه ارزش خصوصـی نیسـت( 
2- شناسـایی و جسـتجوی فرصت هـای جدید برای 

اسـتفاده در این رسالت
3- فعالیـت در فرآینـد دائمـی نـوآوری، سـازگاری و 

یادگیری
4- فعالیت جدی بدون محدودسازی منابع فعلی

۵- نمایـش مسـئولیت پذیری بیشـتر در حوزه هـای 
لیت  فعا

ایـن یـک تعریف کامال ایـده آل از مفهـوم کارآفرینی 
اجتماعـی بود. افراد پیشـرو در حـوزه های اجتماعی 
ایـن ویژگی هـا را بـه روش هـا و در جهـات مختلـف 
نشـان مـی دهنـد. هـر چقـدر فـردی بیشـتر تمـام 
شـرایط را رعایـت کند، نمونه  بهتری بـرای کارآفرین 
اجتماعـی اسـت. افـرادی کـه در کار خـود خالق تـر 
باشـند و بهبـود اجتماعـی بیشـتری ایجـاد کننـد، 

1- یادداشت حاضر ترجمه و تلخیصی است: 
The Meaning Of Social Entrepreneurship  J.Gregory Dees 

طبیعتـا بیشـتر بـه  عنـوان یـک کارآفرین شـناخته 
می شـود. افـرادی کـه حقیقتـا نظریات شـومپیتر را 
دنبـال می کننـد و در صنایـع خـود تغییـر و اصـالح 
ایجـاد می کننـد. هریـک از مؤلفه هـای تعریـف بـاال 
نیـاز بـه تعریـف بیشـتر دارد، پـس جزئی تـر به هر 

یـک مـی پردازیم:

عوامـل تغییـر در بخـش اجتماعـی: طبـق توصیـف 
شـومپیتر، کارآفرینـان اجتماعی افـرادی اصالح طلب 
و تحول آفریـن بـا رسـالتی اجتماعـی هسـتند. آن ها 
تغییرات اساسـی در نحوه انجام کارها ایجاد می کنند. 
دیدگاه هـای این افراد جسـورانه اسـت. آن ها صرفا به 
دنبال حل نشـانه های مشـکل نیسـتند و به علت های 
اصلـی توجـه می کننـد. اغلـب بـه  جـای رفـع نیازها 
سـعی در کاهـش آن دارند و به دنبـال ایجاد تغییرات 
فراگیـر و بهبـود پایـدار هسـتند. ممکن اسـت حوزه  
فعالیـت آن هـا منطقه ای باشـد ولـی اقدامـات آن ها 
امـکان ایجـاد تغییرات جهانی در عرصه هـای آموزش، 
سـالمتی، توسـعه  اقتصادی، محیط زیسـت، هنـر و یا 

هـر حـوزه زندگی اجتماعـی را دارد.

پذیرش رسـالت خلـق و حفـظ ارزش اجتماعی: این 
تفاوت اصلی بیـن کارآفرینان اجتماعی و کارآفرینان 
تجاری، حتی در مشـاغل دارای مسـئولیت اجتماعی 
رسـالت  اجتماعـی،  کارآفریـن  یـک  بـرای  اسـت. 
اجتماعـی بسـیار مهـم اسـت. ایـن رسـالتی بـرای 
بهبـود اجتماعی اسـت که نمی تـوان آن را بـه ایجاد 
منافـع خصوصـی )بازدهی مالی یا سـود صرف( برای 
افـراد تقلیـل داد. ممکـن اسـت کسـب سـود، ایجاد 
ثروت یا پاسـخ به خواسـته های مشـتریان بخشـی از 
ایـن مدل باشـد اما این هـا ابزاری برای دسـتیابی به 
هـدف اجتماعـی هسـتند نه خـود هـدف اجتماعی. 
سـود و رضایـت مشـتری معیـاری برای خلـق ارزش 
نیسـت، تأثیـر اجتماعـی معیـار خلـق ارزش اسـت. 
خـود  سـرمایه گذاری  در  اجتماعـی  کارآفرینـان 
بـه دنبـال بـازده اجتماعـی طوالنی مـدت هسـتند. 

زهرا طالییزهرا طالیی

اقتصاد و کارآفرینی
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آن هـا چیـزی بیشـتر از تغییـر سـریع می خواهند و 
بـه دنبـال ایجـاد بهبـود پایـدار هسـتند و بـه حفظ 
تأثیـر مـی اندیشـند. جسـتجو و شناسـایی بی وقفه 
رسـالت  در  اسـتفاده  بـرای  جدیـد  فرصت هـای 
اجتماعـی: سـایر افـراد مشـکالت را می بیننـد امـا 
کارآفرینـان اجتماعـی فرصت هـا را می بیننـد. آن ها 
صرفا از درک نیاز اجتماعی یا دلسـوزی خود دسـت 
بـه عمـل نمی زنند، بلکـه چشـم اندازی از دسـتیابی 
بـه بهبـود دارنـد و در تـالش بـرای عملـی کـردن 
ایـن چشـم انداز هسـتند. ایـن افـراد پیگیر هسـتند. 
مدلـی کـه کارآفرینـان اجتماعـی طراحـی می کنند 
و رویکردهایـی کـه اتخـاذ می کننـد اغلـب تغییـر 
می کننـد زیـرا کارآفرینـان اجتماعـی در طـی زمان 
متوجـه می شـوند کـدام از ایـن رویکرد و مـدل مؤثر 
اسـت و کـدام کاربردی نیسـت. عنصر مهم پشـتکار 
و تمایـل بـه تغییـر و تعدیـل در گـذر زمـان اسـت. 
کارآفرینـان هنـگام مواجـه بـا یـک مشـکل  به جای 
می تـوان  می پرسـند چطـور  از خـود  تسلیم شـدن 
ایـن مشـکل را حل کرد؟ چطـور می تـوان این مورد 
را عملـی کـرد؟ فعالیـت در فرآینـد دائمی نـوآوری، 

سـازگاری و یادگیری: کارآفرینان مبتکر هسـتند. آن ها 
مدل هـای  می کننـد،  ایجـاد  جدیـدی  زمینه هـای 
جدیـدی طراحی می کنند و پیشـگام در به کارگیری 
روش هـای جدیـد هسـتند. همان طور که شـومپیتر 
اشـاره می کنـد، نـوآوری بـه اشـکال مختلفـی بـروز 
پیـدا می کنـد و صرفـا بـا اختـراع یـک چیـز جدید 
شـکل نمی گیـرد. نـوآوری می تواند شـامل اسـتفاده 
از ایـده معمـول بـه روشـی جدیـد یـا در موقعیتـی 
جدید باشـد. لزومی نـدارد که کارآفرینـان اجتماعی 
به کارگیـری  در  بایـد  آن هـا  باشـند.  نیـز  مختـرع 
چیـزی کـه سـایر افـراد اختـراع کرده انـد، خالقیت 
بـه خـرج دهنـد. ممکـن اسـت خالقیـت آن هـا در 
شـیوه  تنظیـم و شـکل دهی برنامـه  اصلـی خـود یـا 
جمـع آوری منابـع و تأمین مالی کارشـان بـروز یابد. 
کارآفرینـان اجتماعـی بـرای تأمیـن مالی بـه دنبال 
راه هـای خالقانـه ای هسـتند کـه مطمئـن باشـند 
سـرمایه گذاری ها تا زمانی کـه ارزش اجتماعی ایجاد 
می کننـد، بـه منابـع دسترسـی داشـته باشـند. این 
تمایـل بـه نوآوری بخشـی از روش کارآفرینان اسـت 
و تنهـا بـروز ناگهانـی خالقیت نیسـت، بلکـه فرایند 
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دائمـی جسـتجو، یادگیـری و بهبـود اسـت. البته در 
کنـار نـوآوری عـدم اطمینـان و شکسـت نیـز وجود 
دارد. کارآفرینـان اجتماعـی تمایـل بـه تحمل میزان 
زیـادی عـدم قطعیـت دارند و یـاد می گیرنـد چطور 
خطـرات را بـرای خـود و دیگران مدیریـت کنند. آن 
هـا شکسـت پـروژه را بـه  عنـوان تجربـه یادگیـری 
تلقـی می کننـد نـه یـک اتفـاق شـخصی. فعالیـت 
جدی بـدون محدودسـازی منابع فعلـی: کارآفرینان 
اجتماعـی اجـازه نمی دهند منابع محـدود آن ها مانع 
از پیگیـری چشـم انداز و دیدگاه های شـان شـود. آن 
هـا در فعالیت بیشـتر با منابع کم و محـدود و جذب 
منابـع دیگر ماهر هسـتند. منابع محـدود را به خوبی 
و  دیگـر  بـا جـذب شـرکای  و  می کننـد  اسـتفاده 
همـکاری با آن ها نهایت اسـتفاده را از منابع محدود 
خـود می کننـد. کارآفرینـان اجتماعـی تمـام منابـع 
ممکن را بررسـی می کنند از جمله منابع مؤسسـات 
نیکـوکاری و روش هـای بازرگانـی در بخـش تجاری، 
آن هـا خود را محـدود به قواعد و روش های مرسـوم 
بخـش تجاری نمی کننـد. این افراد اسـتراتژی منابع 
را به گونـه ای طراحـی می کننـد کـه منابـع تمایل به 
پشـتیبانی از رسـالت اجتماعی آن ها را داشته باشد، 
ریسـک پیـش رو را در نظـر می گیرند و مشـکالت و 
ضررهـای ممکـن را به گونـه ای کنتـرل می کنند که 
آسـیب ناشـی از شکسـت را کاهش دهد. آن ها توان 
ریسـک پذیری سهام دارانشـان را شناسـایی می کنند 
و از ایـن مسـئله بـرای افزایـش ریسـک در مقابـل 
افـرادی که توانایی پذیرش بیشـتری دارند، اسـتفاده 
در  بیشـتر  مسـئولیت پذیری  نمایـش  می کننـد. 
حوزه هـای  فعالیـت: کارآفرینـان اجتماعـی به دنبال 
درک صحیحـی از مخاطبیـن و حوزه هـای فعالیـت 
خود هسـتند و مـی خواهند اطمینـان حاصل  کنند 
کـه از نیازها و ارزش های مخاطبیـن خود و جوامعی 
کـه فعالیـت می کننـد، ارزیابـی درسـتی دارنـد. این 
مسـئله در بعضـی مـوارد نیازمنـد ارتبـاط نزدیک با 
آن جوامـع اسـت. کارآفرینـان اجتماعـی انتظـارات 
تشـخیص  را  خـود  سـرمایه گذاران  ارزش هـای  و 
می دهنـد و هرکسـی کـه سـرمایه، زمـان و تخصص 
خـود را برای کمـک به آن ها اسـتفاده می کند، جزو 

سـرمایه گذاران خـود می شناسـند. آن هـا بـه دنبال 
پیشـرفت واقعـی برای ذی نفعـان و جامعه  خود و هم 
چنین برگشـت سـرمایه )اعـم از اجتماعی یـا مالی( 
بـه سـرمایه گذاران خـود هسـتند. برقـراری تناسـب 
بیـن ارزش هـای سـرمایه گذاران و نیازهـای جامعـه 
بخـش مهمی از چالش کارآفرینان اسـت. کارآفرینان 
اجتماعی در صورت امکان، مکانیسـم بازخورد شـبیه 
بازخـورد بـازار را بـرای افزایـش پاسـخگویی خـود 
ایجـاد می کننـد. آن ها عالوه بر سـنجش پیشـرفت 
در انـدازه، خروجـی و فرآینـد، پیشـرفت خـود در 
حوزه هـای اجتماعی، مالی و مدیریتـی را نیز ارزیابی 
می کننـد و از ایـن اطالعـات برای اصـالح در صورت 

لـزوم اسـتفاده می کنند.

کارآفرینان اجتماعی، افرادی منحصربه فرد 
کارآفرینـی اجتماعـی توصیف کننـده مجموعـه ای از 
رفتارهـای خاص و اسـتثنایی اسـت. این نـوع رفتارها 
بایـد در افـرادی کـه توانایـی و ویژگی هـای اخالقـی 
الزم بـرای ایـن نـوع کارهـا را دارنـد، تقویت شـود. ما 
می توانیـم کارآفرینـان اجتماعـی بیشـتری در جامعه 
داشـته باشـیم. بـا این حال آیا هـر فردی بایـد آرزوی 
کارآفرینـی اجتماعـی داشـته باشـد؟ خیـر! هـر فـرد 
پیشـرو در بخش اجتماعـی برای کارآفرینی مناسـب 
نیسـت. این مسـئله درباره تجارت نیز صادق است، هر 
مدیر تجاری یک کارآفرین نیسـت )بر اسـاس تعریف 
سـه، شـومپیتر، دراکـر و استیونسـن از کارآفرینـی(. 
درحالی کـه مـا تمایل به رفتارهای کارآفرینانه بیشـتر 
در هـر دو بخـش اجتماعی و تجـاری داریم، جامعه به 
انـواع سـبک و شـیوه های مختلف مدیریـت و رهبری 
دارد. کارآفرینـان اجتماعـی گـروه خاصـی از رهبـران 
هسـتند و بایـد منحصربه فـرد شـناخته شـوند. ایـن 
تعریـف تمایـز ایـن افـراد را به خوبـی نشـان می دهد 
و تاکیـد می کنـد که کارآفرینی اجتماعـی کار راحتی 
نیسـت. مـا بـه کارآفرینان اجتماعـی نیاز داریـم تا در 
قـرن جدیـد به مـا در پیداکـردن راه هـای جدید برای 

پیشـرفت و بهبـود اجتماعـی کمک کنند.
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جامعهجامعه

یـک سیسـتم آموزشـی زمانـی یـک سیسـتم کارآمـد و موثـر تلقی می شـود که 
بتوانـد سـالمت و رفاه دانـش آموزان، کارکنان و جامعه پیرامونی خـود را ارتقا دهد. 
رویکـرد مدرسـه مـروج سـالمت بیش از 2۵ سـال پیش معرفی و در سـطح جهان 
ترویـج شـد. با این حـال راه زیادی بـرای پیمودن باقی مانده و آرمان یک سیسـتم 
کامـال یکپارچـه و پایـدار هنوز محقق نشـده اسـت و تعـداد کمی از کشـورها این 
رویکـرد را اجرایـی کـرده انـد. مقولـه هایی مانند سـالمت، رفـاه و نتایج آموزشـی 
کامـال درهـم تنیده اند و مدارس بسـتر بسـیار مهمی برای آموزش، سـالمت و رفاه 
دانش آمـوزان، خانواده ها و جامعه هسـتند. تعطیلـی مـدارس در دوران همه گیری 

ویـروس کرونـا بیـش از پیش نمایانگـر این پیوندها بوده اسـت. 

ماهنامه سرند      شماره هشتاد و یکم، تیر 1401



یلدا دنیایی مبرزیلدا دنیایی مبرز

15

مدرسه مروج سالمت
درباره چیستی مدارس مروج سالمت با 
نگاهی به گزارش سازمان جهانی بهداشت

جامعهجامعه

طبق تعریف سـازمان بهداشت جهانی، سالمتی فقط 
بـه معنای عـدم وجود بیماری یا ناتوانی نیسـت بلکه 
بـه معنای  برخـورداری از رفاه کامل جسـمی، روانی 
و اجتماعـی نیز اسـت1 و ابعاد گوناگونـی دارد. برنامه 
"مدرسـه مـروج سـالمت"2 یـک حرکـت جهانـی و 
حاصل همکاری سـازمان بهداشـت جهانی و سازمان 
یونسـکو اسـت و هدف آن آمـوزش، ترویج، اسـتقرار 
و ارتقـای سـالمت دانـش آمـوزان بـه عنوان نسـلی 
اسـت کـه آینـده یـک کشـور را رقم مـی زننـد. این 
برنامـه بـر پایـه مشـارکت و تعامل والدین، سیسـتم 
آموزشـی و دانش آموزان اسـتوار اسـت و رویکرد آن 
توانمندسـازی دانـش آموزان در زمینـه خودمراقبتی 
و پیشـگیری از سـوء تغذیه و بی تحرکی، مخاطرات 
سـالمت روان، رفتارهـای پرخطر، سـوء مصرف مواد 
مخدر، الکل، خشـونت و... اسـت. از این رو به ترجمه 
و بازخوانـی بخشـی از یادداشـت منتشـر شـده در 
سـایت سـازمان بهداشـت جهانی در زمینـه ضرورت 

ترویـج مدارس مـروج سـالمت3 میپردازیم.

مدرسه مروج سالمت چیست؟
مدرسـه مروج سـالمت مدرسـه ای اسـت که به طور 
پیوسـته ظرفیـت خـود را بـه عنـوان بسـتری امن و 
سـالم بـرای یادگیـری، زندگـی و کار تقویت میکند 
1- www.who.int  Abortion
2-Health-promoting school 

3- متن حاضر ترجمه و تلخیصی است از:
www.who.int  Making every school a health-promoting school 
 –Global standards and indicators

و بـرای ارتقـای سـالمت دانـش آمـوزان و پیشـرفت 
تحصیلـی آنـان بـا سـرمایه گـذاری بـر پتانسـیل 
سـازمانی مـدارس در جهت ارتقای شـرایط فیزیکی، 
روانـی، عاطفـی و اجتماعـی فراگیـران و همچنیـن 
بـرای دسـتیابی بـه نتایـج مثبـت آموزشـی تـالش 
مـی کنـد. یـک مدرسـه مـروج سـالمت بـه ارتقای 
همـه حـوزه هـای رفـاه کمـک مـی کنـد و در برابر 
بحـران هـای مختلـف جامعه ماننـد بالیای زیسـت 
محیطـی، آمـاده، انعطـاف پذیـر و پاسـخگو اسـت. 
رویکرد سـالمت محـور این مدارس اثـرات مثبتی بر 
حیطـه های مختلف سـالمت ماننـد افزایش فعالیت 
بدنـی، بهبود تغذیه، کاهش اسـتفاده از مـواد مجاز و 
غیرمجـاز و خشـونت در دانش آموزان دارد. سـازمان 
بهداشـت جهانـی شـش ویژگـی کلیـدی را بـرای 
مدرسـه مروج سـالمت تعریف کرده اسـت کـه فراتر 
از ارائـه یـک برنامـه درسـی در حوزه سـالمت اسـت 
و بـه طـور گسـترده تـر اخـالق، مشـارکت والدیـن، 
مدرسـه و جامعـه پیرامونـی را دربرمـی گیـرد. ایـن 

شـش ویژگی کلیـدی عبارتنـد از:

● سیاست های مدرسه سالم
● محیط فیزیکی سالم در مدارس

● محیط اجتماعی سالم در مدارس
● مهارت ها و آموزش بهداشت

 ● پیوند والدین و مدرسه 
 ● دسترسی به خدمات بهداشتی مدرسه

چـرا سـرمایه گذاری بـر مدارس مروج سـالمت مهم 
است؟

1. مـدارس بسـتری بـرای دسـتیابی بـه سـالمتی 
هسـتند.

مـدارس بـه عنوان یک بسـتر کلیـدی بـرای ارتقای 
سـالمت، رفـاه و رشـد کـودکان و نوجوانـان در نظـر 
گرفتـه می شـوند. در سـطح جهـان اکثر کـودکان و 
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نوجوانـان بـه طور پیوسـته از دبسـتان تا دبیرسـتان 
در مدرسـه ثبـت نـام می کننـد. در بهتریـن حالت، 
کـه  هسـتند  مطمئـن  و  امـن  مراکـزی  مـدارس 
نگـرش،  دانـش،  آنجـا  در  می تواننـد  دانش آمـوزان 
رفتـار، مهارت هـا و تجربیاتـی را کسـب کننـد کـه 
پایـه ای برای شـکل گیری شـخصیت آنـان به عنوان 
شـهروندانی سـالم، تحصیل کـرده و متعهد اسـت. به 
عنـوان مثال مـدارس میتواننـد به عوامـل اجتماعی 
موثر بر سـالمت )مانند خشونت مبتنی بر جنسیت( 
بپردازند و با شـکل دهی هنجارهای گروه هم سـاالن 
و مهـارت هـای اجتماعی، سـالمت دانش آمـوزان را 
ارتقـا دهنـد )بـه عنـوان مثـال توانمندسـازی دانش 
آمـوزان بـرای اجتنـاب از مصـرف مـواد مضـر مانند 
الـکل و تنباکـو، توصیـه هـای تغذیـه ای و آمـوزش 
جامـع جنسـی(. بسـیاری از دانش آمـوزان و والدیـن 
نیـز مـدارس را به  عنـوان مراکزی امن بـرای دریافت 
می داننـد.  سـالمت  حـوزه  در  حمایـت  و  مشـاوره 
ارائـه  در  ارتباطـی  پـل  یـک  می تواننـد  مـدارس 
خدمـات سـالمت مانند واکسیناسـیون و دسترسـی 
بـه وعده هـای غذایی سـالم بـرای دانش آمـوزان به 
ویـژه در مناطـق روسـتایی یـا مناطق کم برخـوردار 
باشـند. در این بین، نابرابری جنسـیتی همچنان یک 
موضـوع مهـم و برجسـته در آموزش اسـت. هنوز در 
بسـیاری از مناطـق دختـران دسترسـی کمتـری به 
مدرسـه دارند و نسـبت به پسران سـواد پایه کمتری 
دارنـد. بـا این حـال سـرمایه گذاری جهـت آموزش و 
پـرورش دانش آمـوزان سـالم تر و با تحصیـالت بهتر، 
به ویـژه دانـش آمـوزان دختـر، سـالمت آنـان را  بـه 
عنـوان والدیـن احتمالـی آینـده بهبـود می بخشـد. 
بنابراین مدارس بسـتر مهمی هسـتند که نه تنها بر 
سـالمت و رفـاه دانش آمـوزان، خانواده هـا، کارکنان 
مدرسـه بلکه به طور گسـترده تر بـر کل جامعه تاثیر 

مـی گذارند. 

2. مفاهیمـی ماننـد رفاه، بهداشـت و آمـوزش به هم 
مرتبط هسـتند و درهم تنیـده اند.

بیـن سـالمت، رفـاه و نتایـج آموزشـی پیوندهـای 
گسـترده ای وجـود دارد و در دسـتیابی بـه نتایـج 
دانـش  بهزیسـتی  و  سـالمت  آموزشـی،  مطلـوب 
آمـوزان یـک اصـل بنیادیـن اسـت. سـالمت و رفـاه 
بهتـر دانش آمـوزان، از جملـه رفتارهـای بهداشـتی 
ارتقـای  و  سـالم  تغذیـه  بدنـی،  فعالیـت  ماننـد 
مهارت هـای عاطفی_اجتماعی با حضور در مدرسـه، 
افزایـش مشـارکت و عملکـرد تحصیلی آنـان مرتبط 
اسـت. ارتقـای مهـارت هـای عاطفی_اجتماعی باید 
بـه عنـوان یـک هـدف آموزشـی در اسـتانداردهای 
یادگیـری دانـش آمـوزان گنجانده شـود. دسترسـی 
بـه آمـوزش، تحصیـالت بهتـر و مدرسـه هـای امن 
و حمایت کننـده بـا نتایـج بهتـر در حـوزه سـالمت 
دانش آمـوزان همـراه اسـت کـه ایـن نتایـج تـا زمان 
بزرگسـالی نیز ادامه می یابد. در سـال 2019 سازمان 
بهداشـت جهانـی بـا توجـه بـه تاثیـرات متقابل بین 
سـالمت، محیط هـای حمایتـی و عوامـل اجتماعی، 
بـرای بهزیسـتی نوجوانـان پنج حیطه بهم پیوسـته 

را مدنظـر قـرار داد.
● سالمت و تغذیه مطلوب

● ارزش های مثبت و مشارکت در جامعه
● امنیت و و یک محیط حمایتی

و  آمـوزش  و شایسـتگی،  یادگیـری، صالحیـت   ●
پـرورش، مهـارت هـا و قابلیـت اسـتخدام

● عاملیت و تاب آوری

پیچیدگی پیوندهای بین سـالمتی، رفـاه و یادگیری 
بـا تاثیـر تعطیلـی مـدارس در مواجـه بـا همه گیری 
ویـروس کرونا به خوبی نشـان داده شـد. تعطیلی ها 
نـه تنها اثـرات مخربـی بر مشـارکت دانش آمـوزان، 
نتایـج آموزشـی و یادگیـری داشـته انـد بلکـه منجر 
بـه مشـکالت سـالمت روان نیز شـده انـد. در حالی 
کـه دامنه و اثـرات درازمـدت این بیمـاری همه گیر 
هنـوز بـه طـور کامل مورد توجـه قرار نگرفته اسـت، 
مـدارس بایـد تغییـرات نوآورانـه و مبتکرانـه ایجـاد 
کنند. در بسـیاری از سیسـتم های آموزشی، مدارس 
بـه سـرعت با یادگیـری از راه دور در مقیاس وسـیع، 
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فن آوری هـای جدیـد و برنامه هـای بازتعریـف شـده 
بـرای پاسـخگویی به نیازهـای عملـی دانش آموزان و 
خانواده هـا، خـود را با شـرایط موجود تطبیـق دادند. 
تعطیلی مدارس و تغییر مسـیر به سـمت آموزش از 
راه دور همچنیـن درک گسـترده تری از نقش حیاتی 
مدارس در سـالمت و رفـاه دانش آمـوزان، خانواده ها، 

مـدارس و جوامـع محلی به همراه داشـته اسـت.

 مدارس مروج سـالمت چه دسـتاوردهایی می توانند 
باشند؟ داشته 

رویکـرد مـدارس مـروج سـالمت بـا پیشـرفت های 
قابل توجهی در بسـیاری از حوزه های سـالمت، رفاه، 
تغذیـه و عملکـرد دانش آموزان همراه بوده اسـت. بر 
اسـاس مطالعات در کشـورهایی که رویکرد مدارس، 

جامعهجامعه

سـالمتمحور بوده اسـت شـاهد بهبود شـاخص توده 
بدنـی، افزایـش فعالیـت بدنـی، آمادگـی جسـمانی، 
تغذیـه سـالم، کاهش اسـتعمال دخانیـات و مصرف 
مـواد مخدر، کاهـش رفتارهای پرخطر و خشـونت و 
افزایش مشـارکت در امر آمـوزش بوده اند. همچنین 
بـر اسـاس مطالعـات مـدارس مـروج سـالمت مـی 
توانند نابرابری در حوزه سـالمت و آموزش را کاهش 
دهنـد. بـرای مثال بیمـاری هایی مانند سـوء تغذیه، 
کمخونـی، اختالل بینایی، اضطـراب و ... و همچنین 
تجربیات زیسـته نامطلوبی مانند خشونت بین فردی 
مـی توانند بر عملکـرد تحصیلی دانشـآموز و فرآیند 
یادگیـری وی تاثیـر منفـی داشـته باشـند. از این رو 
یک مدرسـه مروج سـالمت می تواند با تشـخیص و 
ارجـاع زودهنگام بـر هر دو جنبه سـالمت و آموزش 

دانـش آموزان تاثیر به سـزایی داشـته باشـد.
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تبدیل هر مدرسه به یک مدرسه مروج سالمت
نهادینه سـازی  بـرای  برنامه ریزی شـده  اقدامـات 
ارتقـای سـالمت در تمـام جنبه هـای سیسـتم های 
آموزشـی مانند حاکمیت فرآیند آموزشـی و محتوای 
آن، تخصیـص منابـع، آمـوزش حرفهای آمـوزگاران، 
سیسـتم های اطالعاتـی و مدیریت عملکـرد ضروری 
اسـت. بـرای تسـریع پیشـرفت جهانـی در جهـت 
تبدیـل هر مدرسـه بـه یک مدرسـه مروج سـالمت، 
سـرمایه گـذاری در سـطوح ملی و منطقـه ای مورد 
راسـتا سـال 2018 سـازمان  ایـن  اسـت. در  نیـاز 
بـرای"  را  برنامهـای  یونسـکو  و  جهانـی  بهداشـت 
تبدیـل هـر مدرسـه به یک مدرسـه مروج سـالمت" 
اعـالم کردنـد کـه شـامل التزام کشـورها به توسـعه 
و ترویـج اسـتانداردها و شـاخص هـای جهانـی برای 
ترویج مدارس مروج سـالمت اسـت. این استانداردها 
و شـاخص هـای جهانـی بـه منظـور جهـت دهـی 
دولـت هـا و سیاسـتگذاران در همـه بخـش هـا اعم 
از شناسـایی، برنامه ریـزی، تامین مالـی، اجرا، نظارت 

جامعهجامعه

و ارزیابـی رویکرد سـالمتمحور در مدارس در سـطح 
محلـی، منطقـه ای، ملـی و جهانـی در نظـر گرفتـه 
شـده اسـت. انتظـار مـی رود ایـن برنامـه بـه بیش از 
1/9 میلیـارد کـودک و نوجـوان و همچنیـن نیل به 
هـدف سـیزدهمین برنامـه عمومـی کاری سـازمان 
زندگـی  میلیـارد  "یـک  یعنـی  بهداشـت  جهانـی 
سـالم تر شـده تا سـال 2023" و اسـتراتژی یونسـکو 
در مـورد آمـوزش برای نیل به سـالمت، رفـاه و پایان 
دادن بـه بیمـاری ایـدز بـه عنـوان تهدیـدی بـرای 
سـالمت عمومـی تـا سـال 2030 کمـک کنـد. این 
برنامـه از برنامـه توسـعه پایـدار سـازمان ملل متحد 
نیـز حمایـت مـی کنـد و بـر هـر دو حوزه سـالمت 
و آمـوزش و همچنیـن یادگیـری دانـش و مهـارت 
در زمینـه حقـوق بشـر، برابـری جنسـیتی، ترویـج 
فرهنـگ صلح و عدم خشـونت، شـهروندی جهانی و 
به رسـمیت شـناختن تنوع فرهنگی تا سـال 2030 

بـرای ترویج توسـعه پایـدار تاکیـد دارد.
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نه باهوشم ،
نه بیهوشم ،

نه گریانم نه خاموشم
همین دانم که می سوزم ،
همین دانم که می جوشم

پریشانم ، پریشانم ،
چه می گویم؟

نمی دانم
ز سودای تو حیرانم ،
چرا کردی فراموشم؟

نه باهوشم ...!
سروده ای از بانو سیمین بهبهانی به مناسبت 28 تیر زادروز ایشان
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