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پیشگفتار

گروه علمی سالمت اجتماعی یکی از گروهاهی نوپا رد فرهنگستان علوم زپشکی جمهوری اسالمی اریان است .وژیگی این گروه رتکیب
متنوع متخ صصان مرتبط هب حوزه اجتماعی و توسعه پایدا ر است هک راه اکراهی متفاوت و جامعی را ربای مسائل اجتماعی اراهئ میدهند.
فرهنگستان ره ساهل رب اساس ربانهماهی عملیاتی ره گروه علمی از آناه حمایت کرده و سعی میکند نتایج هب دست آمده از گفتماناهی
گروهاهی علمی را هب مسئوالن ذی ربط رد قوای هس گاهن ارسالو حمایتطلبی کند .سوابق گروه نشان میدهد هک رد اینمسیر موفق بوده است
تح
ت
و موارد متعددی از جمله شکیل کارگروه کاهشرتک صیل رد وزارت آموزش و رپورش ،شکلگیری طرحاهی اگشیپم رد نظام مراقبت
اجتماعی جامع رد سازمان بهزیستی کشور و مصوبات شورای اجتماعی رد زمینه تدوین سیاست سالمت اجتماعی کشور نشاندهنده این تأثیر
است.
این مجموهع هک گفتمان سالمت اجتماعی انم گرفته است ،حاوی فعالیتاهی متنوع گروه رد سالاهی گذشته است .مجموهعای از
سخنرانیاه ،بحثاهی گروهی و گزارشاهیی هک مربوط هب فعالیتاهی اعضای گروه یا مدعوینی از خارج گروه بوده است .امید است هک
مطالب آن ربای دانش ژپواهن مفید واقع کردد.
دکتر سید حسن امامیرضوی

دکتر سید علیرضا مرندی
رئیس فرهنگستان علوم زپشکی

رئیس گروه سالمت اجتماعی فرهنگستان علوم زپشکی
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معرفی اعضای گروه علمی سالمت اجتماعی فرهنگستان علوم زپشکی
نام و نام خانوادگی

عضويت

دکتر سید حسن امامیرضوی

رئیس گروه و عضو پیوسته

دکتر بهزاد دماری

عضو و دبیر گروه و عضو وابسته

دکتر علی رمضانخانی

عضو گروه و عضو وابسته

دکتر ابوالقاسم پوررضا

عضو گروه

دکتر حسین باهر

عضو گروه

دکتر ملیحه کدیور

عضو گروه

دکتر ابوعلی ودادهیر

عضو گروه

دکتر عباسعلی ناصحی

عضو گروه

دکتر نرگس تبریزچی

عضو گروه

دکترمجید صفارینیا

عضو گروه

دکتر فردین قریشی

عضوگروه

دکتر عباس پسندیده

عضوگروه

دکتر حبیباله مسعودیفرید

عضوگروه

دکتر فرهاد نصرتینژاد

عضوگروه

دکتر علیرضا حمیدیفر

عضوگروه

دکتر علیرضا میالنیفر

عضوگروه

دکتر عباسعلی ناصحی

عضو گروه

دکتر عباس وثوق مقدم

عضو گروه

دکتر محمدتقی یاسمی

عضو گروه

دکتر سید محمدحسین جوادی

عضو گروه
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فصل اول

مقدهم
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برنامه گروه علمی سالمت اجتماعی تا 1404
گروه علمی سالمت اجتماعی یکی از گروههای علمی فرهنگستان علوم پزشکی جمهوری اسالمی است ،این
گروه از سال  1393راهاندازی شده است .اعضای آن از رشتههای متنوع شامل جامعهشناسی ،علوم سیاسی،
علوم انتظامی ،روانپزشکی ،پزشکی اجتماعی ،تخصصهای بالینی ،روانشناسی سالمت ،مددکاری اجتماعی،
حقوق ،اقتصاد و مدیریت تشکیل شده است .این گروه قبل از شروع هر سال جدید برنامه عملیاتی ساالنه خود
را بر اساس نظرات اعضا (مبتنی بر نیازهای حال و آینده) و اولویتهای اعالمی از طرف مدیریت فرهنگستان
تنظیم میکند .این برنامهها در کارکردهای پنجگانه گروههای علمی فرهنگستان تنظیم شده و بین اعضای
گروه تقسیم میگردد .ارزشیابی عملکرد این گروه در زمینه برنامه راهبردی گروه سالمت اجتماعی طی سالهای
 1393لغایت  1398در گزارشی با همین نام در خبرنامه فرهنگستان منتشر شده است .بر اساس این ارزشیابی،
نظرات اعضای گروه و همچنین اساسنامه و برنامه راهبردی فرهنگستان برنامه این گروه تا سال  1404به شرح
زیر خواهد بود:
دورنما

«شناخته شدن به عنوان مرجع مشاوره ملی [و منطقهای] سیاستهای سالمت اجتماعی و مروج رفتارهای
مطلوب اجتماعی»
شاخصهای پیشنهادی برای اندازهگیری مرجعیت مد نظر در دورنما:

▪ عضویت شورا یا اعضا ،مشاور و یا مشاوره برای مراجع تصمیمگیری قوه مجریه ،مقننه و قضائیه و
نهادهای فرا قوهای مرتبط به سالمت اجتماعی (در تدوین سیاستها ،برنامهها و پروژههای ملی یا بررسی
اثرات اجتماعی آنها)؛
▪ داشتن گزارش ساالنه از سالمت اجتماعی با یک تم خاص و انتشار وسیع

آن؛1

1خشونت ،کرونا و فقر و نابرابری ،سالمت سالمندان ،آسیبهای خانواده (تجرد ،افزایش سن ازدواج ،همباشی ،طالق ،کاهش
فرزندآوری) ،تعیینکنندههای رضایت مردم ،تابآوری ،دینداری ،عدالت اقتصادی اجتماعی و سالمت اجتماعی ،حکمرانی ،سالمت
معنوی ،تعارض منافع و فساد


فرهنگستان علوم زپشکی جمهوری اسالمی اریان
▪ ارائه نظریههای تکمیلی در زمینه تعاریف ،مفاهیم و شاخصهای سالمت اجتماعی؛
▪ میزان اثرگذاری فعالیتهای ترویجی در زمینه رفتارهای مطلوب اجتماعی اعضای گروه به روشهای
مقتضی؛
▪ آیا گروه در کاریکولوم های آموزشی وزارت علوم یا وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی تأثیری
گذارده است؟
▪ روشی جامع برای شناسایی و نگهداشت خبرگان مرتبط به سالمت اجتماعی دارد؛
▪ معرفی تجارب به سطوح منطقهای و بینالمللی مرتبط.
اهداف راهبردی کارکرد اول :رصد وضعیت سالمت اجتماعی کشور

▪ گزارش ساالنه دیدهبانی سالمت اجتماعی و مؤلفههای اثرگذار بر آن (به تفکیک استانها و با در نظر
گرفتن تفاوتها درونی و مقایسه در منطقه و بینالملل) و انتشار آن به شیوههای مختلف از جمله
گزارهبرگهای دورهای به ویژه برای مسئوالن تراز اول؛
▪ پیشنهاد شکافهای اطالعاتی در زمینه سالمت اجتماعی برای تولید و انتشار آن توسط دستگاههای
ذیربط و حمایتطلبی در این مورد از جمله شاخصهای اختصاصی برای گروههای سنی و جنسی و
همچنین روند رفتارهای اجتماعی در کشور.
اهداف راهبردی کارکرد دوم :نظريهپردازی در زمینه سالمت اجتماعی کشور

▪ انتشار دایرهالمعارف سالمت اجتماعی (در کشور) با بهرهگیری از پتانسیل دانشگاهها و مراکز علمی؛
▪ کاربست مطالعات بنیادین درباره سالمت اجتماعی از دیدگاه اسالم و مطالعات مروری و فرا تحلیل برای
دستیابی به آخرین یافتهها؛
▪ تحصیل نظریههای سالمت اجتماعی بومی منطبق بر فرهنگ و زیست بوم ایران؛
▪ بررسی مطالعات پژوهشی ملی و بینالمللی و گزارشهای جهانی منتشر شده و کاربست آنها در
سیاستهای ملی؛
▪ برگزاری سمینار یا سمپوزیومی ساالنه با عنوان نظریهپردازی در حوزه سالمت اجتماعی؛
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▪ تولید و نشر حداقل یک نظریه در حوزه ارتقای سالمت اجتماعی بر اساس آموزههای ایرانی -اسالمی در
مجالت علمی معتبر؛
▪ تولید نظریات و یا بومیسازی در مورد مشارکت مردم و همکاری بینبخشی در توسعه کشور؛
▪ ریشهیابی وضعیت سالمت اجتماعی فعلی؛
▪ واکاوی رفتارهای اجتماعی نامطلوب ،تعریف و ترویج رفتارهای اجتماعی مطلوب.
اهداف راهبردی کارکرد سوم :اثرگذاری بر برنامهها و سیاستهای ملی از طريق حمايتطلبی

▪ تالش برای ایجاد ضمانتهای قانونی دولت و نهادهای اجرایی برای مشورت و نظرخواهی از
فرهنگستانها در موارد مرتبط؛
▪ بستر سازی برای شناخته شدن فرهنگستان ،نقشها و وظایف آن در سطح جامعه با استفاده از برنامههای
متنوع صدا و سیما و ورود آن از حاشیه به متن جامعه و حمایتطلبیهای اختصاصی؛
▪ عضویت گروه یا اعضای گروه در مراجع مرتبط به تصمیمگیری سالمت اجتماعی به روشهای مقتضی
(شورای اجتماعی ،مرکز پژوهشهای مجلس و کمیسیونهای مرتبط ،معاونت اجتماعی قوه قضائیه،
مجمع تشخیص مصلحت و)...؛
▪ برگزاری نشست علمی سیاست محور با نمایندگان مجلس ،نمایندگان رهبری در دانشگاهها و نهادها با
همکاری شورای نگهبان ،قوه قضاییه ،حوزههای علمی /علمیه و...؛
▪ انتشار مستندات حمایتطلبی از کلیه موضوعات مطرح شده در برنامههای ساالنه گروه؛
▪ راهاندازی کانال تأثیرگذاری بر سالمت اجتماعی ویژه تصمیمگیرندگان؛
▪ حمایتطلبی اختصاصی از تصمیمگیرندگان در موضوعات اولویت دار سالمت اجتماعی؛
▪ ارزشیابی اهداف و سیاستهای راهبردی برنامههای توسعه پنج ساله در حوزه سالمت اجتماعی و
اثرگذاری در تدوین برنامه هفتم توسعه کشور.
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اهداف راهبردی کارکرد چهارم :تعامل با مردم و متخصصان

▪ شناسایی ذینفعان و خبرگان مرتبط گروه سالمت اجتماعی و اجرایی کردن روشهای مشارکت آنان از
جمله استانها؛
▪ اجرای تقویم حضور اثرگذار مستقیم (شرکت اعضا) و غیرمستقیم (کاربست پیامهای گروه در برنامهسازی)
در رسانهها از جمله رسانه ملی ،خبرگزاریها و فضای مجازی؛
▪ فعالکردن سایت گروه و تأکید بر اخذ نظرات متخصصان در زمینه سالمت اجتماعی؛
▪ تعامل مستمر با خانه مشارکت مردم در سطح ملی و استانها در زمینه ترویج مباحث سالمت اجتماعی
▪ تعامل با سمنهای کشور برای مشارکت آنان در کاربست مداخالت سالمت اجتماعی و آگاهی از وضعیت
و فعالیتهای آنان.
اهداف راهبردی کارکرد پنجم :تکريم خبرگان و نخبگان حوزه سالمت اجتماعی

دستورالعمل شناسایی و تکریم فعاالن حوزه سالمت اجتماعی و گنجاندن روشهای زیر:
▪ تهیه زندگینامه یا شرح دستاوردهای علمی و عملی افراد برجسته در حوزه؛
▪ تعریف مشوقهای مناسب؛
▪ برگزاری مراسم نکو داشت و بزرگداشت؛
▪ نامگذاری معابر و ابنیه و ...به نام آنها؛
▪ ایجاد بانک اطالعاتی نخبگان و صاحبنظران سالمت اجتماعی کشور؛
▪ انعکاس نقطه نظرات آنان به مراجع ذیربط جهت اثرگذاری بر خط مشیهای موجود؛
▪ عضویت در گروه سالمت اجتماعی ،ایراد سخنرانی در جلسات یا سمپوزیومهای گروه ،چاپ و انتشار
مقاالت و تألیفات آنها؛
▪ برگزاری ساالنه نکوداشت فعاالن حوزه سالمت اجتماعی و تعریف جایزه سالمت اجتماعی؛
▪ ایجاد فرصتهای مطالعاتی برای اهل فن و صاحبنظر در عرصه سالمت اجتماعی در فرهنگستان.
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برنامهریزی ساالنه
هر سال در جلسات ماهیانه گروه که به صورت منظم در سه شنبههای اول هر ماه بین ساعت  7لغایت 9:30
صبح تشکیل میشود ،موضوعات مختلف به بحث گذاشته میشود .رویه گروه این است که در سه ماهه آخر
هر سال موضوعات و عناوین سخنرانیها ،سمپوزیوم سالیانه و پروژههایی که در طول سال باید انجام شود،
نهایی میگردد و طی جدولی به کلیه اعضا و معاونت علمی فرهنگستان ارائه میشود .نمونه این برنامه که
مربوط به سال  1399است در جدول  1-1آمده است .در انتهای سال ارزیابی کاملی از تحقق برنامهها و انجام
سخنرانیها تهیه و به اعضای گروه به صورت جداگانه بازخورد داده میشود.
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جدول  )1-1نمونه برنامهریزی ساالنه گروه سالمت اجتماعی



گفتمان سالمت اجتماعی

فرایند ،روال و استانداردهای برگزاری جلسات
 )1قبل از برگزاری جلسه
ردیف
1
2
3
4
5

روال
هماهنگی با دبیر گروه در مورد دستورجلسه بر اساس برنامه
ساالنه گروه
تنظیم دعوت نامه و قرار دادن در گروه مجازی ساف
ارسال پیام به سخنران جلسه جهت یادآوری
اعالم اعضا برای شرکت مجازی (به غیر از سخنران)
آماده کردن امکانات ارتباط مجازی

مسئول
کارشناس گروه

زمان پیشنهادی
حداکثر یک هفته پیش از جلسه

کارشناس گروه
کارشناس گروه
اعضای گروه
کارشناس گروه

حداکثر یک هفته پیش از جلسه
حداکثر یک هفته پیش از جلسه
سه روز قبل از جلسه
سه روز قبل از جلسه

 )2حین برگزاری جلسه
ردیف
1
2
3
4
5
6

مسئول
کارشناس گروه
کارشناس گروه
روابط عمومی یا کارشناس
گروه
کارشناس گروه
کارشناس گروه
کارشناس گروه

شرح وظایف
ضبط جلسه ،یادداشت برداری از نظرات اعضا و مصوبات
دریافت اسالیدهای ارائه شده در جلسه از سخنران
تهیه عکس از جلسات گروه
تهیه لیست حضور و غیاب اساتید
هماهنگی آژانس برای اساتید
یادداشت مصوبات جلسه

زمان پیشنهادی
حین جلسه
بعد از اتمام سخنرانی
یک ساعت قبل جلسه
حین برگزاری جلسه
حین برگزاری جلسه
حین برگزاری جلسه

 )3پس از اتمام جلسه
ردیف
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

شرح وظایف
قراردادن اسالیدها در گروه
تهیه صورتجلسه (مشروح مذاکرات) و قرار دادن آن در گروه
مجازی ساف و همچنین سایت الکترونیکی گروه
تهیه مقاله از سخنرانی ارائه شده در جلسه برای چاپ در خبرنامه
آمادهسازی گزارش جلسه با توجه به فرمت ارائه شده جهت
خبرنامه فرهنگستان
تأیید مقاله و گزارش تهیه شده جهت انتشار
هماهنگی جهت چاپ گزارش جلسه در خبرنامه فرهنگستان
پیگیری چاپ مقاله سخنران در مجله فرهنگ و ارتقای سالمت
تکمیل کارنامه اساتید گروه
پیگیری مصوبات و پیشنهادات جلسه
پیگیری سایر برآمدهای گروه بر اساس برنامه ساالنه



مسئول
کارشناس گروه
کارشناس گروه

زمان پیشنهادی
حداکثر یک روز بعد از جلسه
حداکثر  10روز بعد از جلسه

سخنران جلسه
کارشناس گروه

حداکثر  10روز بعد از جلسه
حداکثر دو روز پس از آماده
شدن گزارشات
به محض آماده شدن گزارشات
پس از تأیید رئیس و دبیر گروه
پس از تأیید رئیس و دبیر گروه
حداکثر دو روز بعد از جلسه
تا قبل از جلسه ماهانه
مطابق جدول برنامه ساالنه

دبیر و سپس رئیس گروه
کارشناس گروه
کارشناس گروه
کارشناس گروه
کارشناس گروه
کارشناس گروه
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کارنامه ساالنه اعضای گروه سالمت اجتماعی
اعضای گروه
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

فعالیتهای اعضای گروه
فعالیت 1

فعالیت 2

فعالیت3

فعالیت4

فعالیت5

فعالیت6

فعالیت7

فعالیت 8

دکتر سید حسن امامیرضوی
دکتر بهزاد دماری
دکتر علی رمضانخانی
دکتر نرگس تبریزچی
دکتر عباسعلی ناصحی
دکتر فرهاد نصرتی نژاد
دکتر علیرضا حمیدیفر
دکتر حسین باهر
دکتر ابوالقاسم پوررضا
دکتر مجید صفارینیا
دکتر حبیب اله مسعودی فرید
دکتر محمدتقی یاسمی
دکتر عباس وثوق مقدم
دکتر عباس پسندیده
دکتر فردین قریشی
دکتر علیرضا میالنیفر
دکتر ملیحه کدیور
دکتر محمد حسین جوادی

توجه :کلیه موارد بر اساس گزارش کارشناس گروه و به طور ساالنه تکمیل میگردد که مبتنی بر مستندات منتشر شده است به غیر از
فعالیت  2که بر اساس نظرات ریاست گروه بوده و فعالیتهای  6و  7که بر اساس خوداظهاری عضو گروه خواهد بود.

نوع فعالیت
 )1حضور در جلسات ماهانه؛
 )2ارائه نظرات مرتبط و کاربردی در مورد موضوعات ارائه شده در گروه؛
 )3سخنرانی در طول سال؛
 )4مشارکت در فعالیتهای مورد انتظار خارج از جلسات ماهانه (پاسخ به نظرخواهیها ،مکاتبات و نظرات تکمیلی در گروه مجازی
ساف)؛
 )5گزارش منتشر شده از سخنرانی در خبرنامه فرهنگستان؛
 )6ارسال مقاله علمی از سخنرانی یا پروژه برای مجله علمی فرهنگستان و یا مجالت دیگر؛
 )7اجرای پروژه و ارائه گزارش در چارچوب فرهنگستان؛
 )8فعالیتها ی کاربست پروژه به نحو مقتضی خارج از فرهنگستان از جمله ترویج آموزههای گروه در جامعه.
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 )1سخنرانیها

1

ردآمدی رب اعتماد اجتماعی با رویكرد اسالمی
دکتر عباس پسندیده ،عضو هیأت علمی ژپوهش گاه قرآن و حدیث

گروهی معتقدند سرمایه اجتماعی ،یک مفهومسازی جدید از همان همبستگی و پیوند اجتماعی البته با اندکی
تغییرات است .در دانشهای دیگری مانند روانشناسی نیز این مبحث وجود دارد مانند هوش هیجانی که یک
بازپرداخت جدیدی از خودکنترلی و برخی مباحث دیگر است .سرمایه اجتماعی یک بازتولید از همان مباحث
پیشین است .اعتماد اجتماعی را نخستین بار پتنام در نظریه خود با سه مؤلفه برای این موضوع بیان نمود .او
معتقد است که نهادها ،ارزشها و اعتماد اجتماعی مسائل اصلی و رکن سالمت اجتماعی را تشکیل میدهند و
هسته اصلی سالمت اجتماعی ،روی اعتماد اجتماعی است که پس از آن بحثهای جدی در مورد اعتماد شروع
شد .البته در کشور ما نیز تحقیقات و نظریههای مختلفی در این رابطه صورت گرفته و وجود دارد .آنچه باید به
آن اشاره نمود این است که موقعیت اعتماد را باید شناسایی کنیم تا ببینیم که در کجا قرار میگیرد .در محور
زمان ،مسئله حال و آینده وجود دارد .انسانها در زمان حال نیازمندیهایی دارند که باید در آینده تأمین گردد.
در این فاصله بین نیازمندی حال انسانها و تامین نیاز و دستیابی به اهداف ،اعتماد شکل میگیرد .عنصر زمان
و مسئله آینده به هیچ عنوان از بحث اعتماد قابل تفکیک نیست .آینده هنوز محقق نشده و برای تأمین نیاز در
 1به دلیل آماده نشدن متن برخی سخنرانیها در این مجلد تنها سخنرانیهایی که موفق به آمادهسازیشان شدهایم ،آورده شده است.
امید است در انتشارات بعدی کتاب سایر متون هم آماده و اضافه شود.
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آینده ،اعتماد ضروری است که مانند پلی ،نیاز ما و دست یافتن به اهداف در آینده را به هم متصل میکند .این
موارد روی مؤلفهها و عواملی که بر اعتماد اجتماعی کارایی دارند از مسائل مهمی به شمار میروند .مؤلفههای
اعتماد به  2دسته کلی تقسیم میشوند« :مؤلفههای مفهومی» و نیز «مؤلفههای کارآمدی یا عملیاتی».
مؤلفههای مفهومی شامل سه جز میباشند .نکته اول در مورد مؤلفههای مفهومی ،انتظار مثبت است .انتظار
مثبت شامل موارد زیر است :دستیابی به سود و منفعت ،حل مشکالت و نیز برآورده شدن نیازها؛ همه این موارد
مربوط به احتمال مثبت از بروز و رویداد در آینده است .نکته دوم ،اطمینان به تحقق است به این معنا که اگر
انتظار مثبت داریم به اهداف موردنظر در آینده دست بیابیم ،باید اطمینان داشته باشیم که محقق میشود .با
اطمینان و احتمال معقول برای به دست آوردن دستاورد و منافع مثبت و احساس ایمنی نسبت به آینده ،میتوانیم
پیشبینی کنیم که از آسیب و زیان ایمن هستیم و منافع ،تأمین خواهد شد که منجر به احساس اطمینان در
افراد میگردد .نکته سوم ،واگذاری است .بعد از انتظار مثبت و اطمینان به تحقق ،چند عامل دیگر از جمله انتقال
مسئولیت ،احترام به تصمیم افرادی که به آنها اعتماد میکنیم ،انتقال بخشی از فعالیتها و نیز اطاعت و فرمان
برداری مهم است .در صورتی که بیمار به پزشک اعتماد میکند باید به تصمیم پزشک ،احترام بگذارد .گاهی از
اوقات ،رکنهای اول و دوم وجود دارد ولی واگذاری اتفاق نمیافتد .این سه مؤلفه ،مؤلفههای مفهومی اعتماد
را تشکیل میدهند اما به نظر میرسد موارد اول و دوم از مؤلفههای مفهومی با مفهوم امید بسیار نزدیک هستند
(اگر عین آن نباشند) .در امید انتظار مثبت و احتمال معقول نسبت به تحقق آن وجود دارد .گفته میشود در
صورتی که انسان به وقوع یک رویداد در آینده اطمینان کامل داشته باشد ،امید شکل نمیگیرد و برای وجود
امید باید درصدی از خطا و یا احتمال دست نیافتن وجود داشته باشد .اگر این تحلیل درست باشد ،دراعتماد
اجتماعی با امید و واگذاری سروکار داریم .اما مؤلفههای عملیاتی مواردی هستند که در عمل باید اتفاق بیفتند.
بر اساس اعتماد اجتماعی مؤلفهها به دو دسته اعتماد شونده و اعتماد کننده تقسیم میشوند.
در بخش اعتماد شونده ،اعتماد به افراداز طریق عملکرد ،سوابق و توانمندیهای فرد به وجود میآید .ویژگیهایی
که در این مرحله مورد نظر قرار میگیرد عبارتند از:
)1

لیاقت و کارآمدی کارگزار ،کسی که مسئولیتی را به عهده میگیرد بسیار مهم است و فرد باید لیاقت
و کارآمدی از قبل از اثبات شدهای را داشته باشد .از خصوصیات فرد الیق ،دارا بودن این صفات است:
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دانایی (دانش الزم و علم) ،توانایی (قدرت اجرا قوی) ،پایایی (پایش ،مراقبت ،حفاظت) ،پاک و منزه
بودن (عصمت و عدالت)؛
)2

امنیت بخشی به دیگران .دربحث اعتماد بخشی ،باید افراد احساس امنیت کنند .نشانه مؤمن بودن این
است که آیا میتوان به فردی اعتماد کرد و احساس امنیت نمود یا خیر .حمایت و مراقبت از افراد در
نبود آنها موضوع بسیار مهمی است .اگر فردی در مقابل افراد دیگر رفتاری متفاوت با زمان عدم
حضور آنها داشته باشد ،صدیق و قابل اعتماد نیست؛

)3

مسئله بعدی تأمینگری است (تأمینگری عبارت است از توان تأمین منافع دیگران) ،یعنی دغدغههای
دیگران را داشتن و به فکر دیگران بودن .مسئله بعدی خیرخواهی یا نصح است .افرادی که به فکر
منافع دیگران باشند ،قابل اعتماد هستند .نکته دیگر در حوزه تأمینگری ،در معادله «خود دیگری»
است که دو مدل «متوسط» و «متعالی» را شامل میشود .مدل متوسط معادل انصاف و مدل متعالی
معادل ایثار است .ایثار یعنی دیگری را بر خود ترجیح دادن .در ایثار ،درجه اعتماد خیلی باال میرود.
ایثار در مقابل استِیثار است یعنی خود را به دیگری ترجیح دادن؛

)4

از موارد قابل ذکر دیگر ،تعهد و پایبندی یا وفاداری است .آیا در نهاد فرد ،ویژگی وفاداری وجود دارد؟
وفاداری شامل عمل به وظایف و تکالیف و نیز پایداری بر اصول اخالقی و انسانی و نیز ارزشها
میباشد؛

)5

مفهوم این مورد با سایر موارد متفاوت است و تحت عنوان «شناخته شدهی توسعه یافته» ذکر میشود.
در تمدنهای جدید ،دامنه گمنامی افراد بسیار گسترش یافته که در شهرهای بزرگ قابل مشاهده است.
هرچه گمنامی افزایش یابد ،حیا کاهش پیدا میکند .در اینجا توسعه فرهنگ اخوت ایمانی و ملی بسیار
کمککننده است .یعنی افرادی که دارای مذهب مشترک هستند ،برادر ایمانی هم نیز محسوب
میشوند؛

)6

اطمینان به جبران زیانها ،نکته مهم دیگر است؛ یعنی حتی اگر منافع افراد تهدید شد ،به علت اجرای
عدالت ،احتمال بازگرداندن حق آنان وجود دارد و قابل جبران است .در این رابطه مسئله حق الناس
مطرح میشود که یک قسمت از آن ،ساختار نهادی است و بخشهای فرهنگی ،مسئله ضمان و دیه
در این بخش مطرح میشوند؛
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)7

حراست از حرمت و آبروی اجتماعی افراد نیز بسیار مهم است .آشکارسازی ویژگیهای نیک و عیب
پوشی و برمال نکردن خطاهای افراد ،نادیده انگاشتن (تغافل) و در صورت بروز اتفاقی ،توجیه مثبت
آن ،در این شرایط اعتبار اجتماعی فرد آسیب نمی بیند؛

)8

نکته مهم دیگر ،عدالت در داوری و قضاوت است .ما وقتی میتوانیم به فردی اعتماد کنیم که هنگام
تعارضات بازهم عدالت را رعایت کند؛

)9

مورد بعدی ،ضمانت بین فردی است .تا مورد هشتم هرچه مطرح گردید ،مربوط به فرد بود ولی از مورد
نهم ،فرد خودش قابل اعتماد نیست و باید وثیقه بیاورد .در بحثهای حمایتهای اجتماعی ،گاهی
میتوان اعتبار کمتر فردی را توسط ضمانت جبران نمود؛

 )10مسئله بسیار مهم ،مسئله یکسانی «بود و نمود» است .موارد زیادی از اعتماد به افراد از روی گزارشهای
فرد است تا در آینده مشخص شود .در این موارد ،اگر قول و عمل او هماهنگ نباشد اعتماد از بین
خواهد رفت .سه مورد هم برای مؤلفههای فرد اعتمادکننده ذکر شده است .اعتماد کردن یک ویژگی
فرد است .بدون آن اعتماد شکل نمیگیرد حتی اگر شرایط اعتماد فراهم باشد .گاهی تمام موارد پیشین
هم اگر وجود داشته باشد ،اعتماد شکل نمیگیرد چون فردی که باید اعتماد کند ،توان اعتماد کردن
ندارد .از خصوصیات فرد برای اعتماد کردن میتوان خوشبینی ،خطرپذیری و قابل اعتماد بودن خود
فرد اشاره نمود .اگر حسن ظن وجود داشته باشد و فرد مثبتنگر باشد ،خوشبینی در او وجود دارد.
همچنین در اعتماد ،حرکت در ابهام داریم که اگر فردی قدرت حرکت در ابهام را نداشته باشد ،اعتماد
در او شکل نمیگیرد .همچنین افرادی که خودشان قابل اعتماد نیستند ،کمتر به دیگران اعتماد میکنند.
عواملی که تاکنون مطرح گردید ،بر اساس مؤلفههای مفهومی چنین تصویری خواهند داشت .عواملی
مانند لیاقت و کارآمدی ،تعهد و پایبندی (وفاداری) ،شناختهشدگی توسعهیافته ،ضمانت و وثیقه ،جبران
قطعی زیان ،یکسانی بود و نمود ،داوری عادالنه ،حفظ آبروی اجتماعی ،دو عنصر کلیدیتر و جامعتری
به نامهای امنیتبخشی و تأمینگری منافع را شکل میدهند .این بخش ،در مجموع مؤلفههای اطمینان
در گام اول و یا اصلیترین کار این مجموعه برای افراد است .در گام دوم ،میتوان روی انتظار مثبت
و واگذاری هم اثرگذار باشد .از طرفی خوشبینی سرشتی هم انتظار مثبت را به وجود میآورد که
میتواند روی اطمینان اثرگذار باشد .برای واگذاری و اتکال ،مفاهیم شجاعت و قابل اعتماد بودن فرد
هر دو مهم و مؤثر میباشند.
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نظرات و پیشنهادات اعضای گروه
در ادامه جلسه ،اعضای محترم گروه نظرات خود را به شرح ذیل ارائه دادند:
آقای دکتر باهر :در قرآن ،برای کارگزاران ویژگیهای متفاوتی مطرح شده و کلی گفته نشده است.
آقای دکتر امامیرضوی :مطالب مطرح شده بسیار خوب بودند ولی بهتر است در مورد کاربردی کردن این
مباحث و مصادیق آنها بحث شود .شاید نزدیکترین مثال ،انتخابات مجلس باشد .در قدیم ،رئیس قبیله یا
عشیره ،فرد مورد نظر را تعیین میکرد که افراد قبیله به چه کسی رأی بدهند و افراد به علت اعتماد و اطمینانی
که به رئیس داشتند ،اطاعت مینمودند؛ ولی طی سالیان ،تغییراتی در روشهای جمعآوری رای برای نماینده
مجلس ایجاد شده است .افراد کاندید ،نیازهای مردم منطقه را شناسایی کرده و برای تحقق این نیازها ،به مردم
وعده میدهند .با اینکه شاید این وعدهها ،بسیار فراتر از توانمندی این کاندید محترم باشد .مسائلی مانند رفع
بیکاری و معضل کم آبی ،از جمله مواردی است که شاید رفع آن به راحتی توسط یک نماینده امکان پذیر نباشد
ولی با قول و وعده برای رفع آن ،باعث جلب اعتماد مردم برای رأی دادن میشود.
خانم دکتر تبریزچی :مواردی را که فرمودید در مورد مشخصات فردی برای فرد اعتمادکننده یا شونده بود
که موارد و ویژگیهای ذاتی هستند ،ولی در اینجا به نقش آموزش اشاره نگردید .همچنین نقش تجربیات
گذشته مشخص نشد .افراد جامعه به فردی اعتماد کردند ولی بعداً گزارشهای فسادها و جرم و جرایم در جامعه
گسترش مییابد که اعتماد به افراد بعدی را با مشکل دچار میکند.
آقای دکتر پوررضا :اعتماد ،مسئلهای است که میتواند در پیشگیری از بسیاری از بیماریها مانند استرس،
چاقی و فشار خون اثرگذار باشد ولی نکته این است که جمع شدن تمام ویژگیهای مثبت در یک فرد کمتر
اتفاق میافتد .رفتار فرد با رفتار جمع ،همیشه متفاوت بوده و در دورههای مختلف هم ،متفاوت است .گاهی یک
جمعیت در یک دوره زمانی خود را به یک رهبر مانند هیتلر تفویض میکند و این مواقعی است که تودهها جرأت
تصمیمگیری ندارند .گاهی این سؤال مطرح میشود که چه کسی برای حکومت کردن شایسته است ،ولی این
سؤال درست نیست ،بلکه باید پرسیده شود که چه سیستمی و چگونه باید حکومت کند؟
آقای دکتر امامیرضوی :در انتخابات مجلس ،انتخابات استانی رأی نیاورد .من در تمام دورههای مجلس تا
حدی با آن در ارتباط بود .در مجلس ،کمیتههای تخصصی بسیار مهم هستند و بحثهای کارشناسی در کمیتهها
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صورت میگیرد ولی نکته مهم این است که چه افرادی وارد کمیسیونهای تخصصی میشوند .به عنوان مثال،
کمیته بهداشت و درمان را در نظر میگیریم که اعضای آن ،پزشک هستند .به ندرت ممکن است اساتیدی مانند
جناب آقای دکتر مرندی با سابقه مدیریتی کالن ،در این کمیسیون عضو باشند .بسیاری از موارد حداکثر
مسئولیت یک پزشک ،ریاست شبکهای در شهرستان بوده و تجربه تصمیمگیریهای سطح کالن را نداشتهاند
ولی در مجلس در رأس سیاستگذاری قانونی کشور قرار گرفته و نظر کارشناسی میدهند .بیشک باید روش
درستی برای انتخاب داشته باشیم تا افرادی به عنوان نماینده وارد مجلس شوند که ملی فکر کنند .به نظر
میرسد ،اعضای سایر کمیسیونهای تخصصی هم به همین نحو انتخاب میشوند.
خانم دکتر کدیور :در مباحث مطرح شده ،موضوع عدالت در داوری و قضاوت مطرح شد که متأسفانه در
محیطهای امروزی ،منافع افراد تصمیمگیرنده در تصمیمگیری دخیل است .این مورد به چه صورت معنا میشود؟
مورد دیگر ،به نظر میرسد یکی از مشکالت انتخابات نمایندگان مجلس ،نبود احزاب است که باعث میشود
نمایندگان با رویکردهای فردی وارد مجلس شده و منافع فردی را پیگیری نمایند که گاهی با پذیرایی یا غذا
دادن رأی جمعآوری کرده و وارد مجلس میشوند و برای کل کشور تصمیمگیری میکنند.
آقای دکتر امامیرضوی :مسئله اعتماد اجتماعی بسیار مهم است .مثالً در یکی از کشورهای اروپایی
چنانچه کودکی را در کالسکه و در مقابل مغازهای رها کنیم ،هیچ اتفاق برای طفل نمیافتاد ولی در کشور ما
گم شدن بچه معضل مهمی است .البته خیلی از اوقات افرادی هستند که بهدنبال والدین بچه گمشده میگردند
ولی استرس گم شدن بچه در کشور ما بسیار زیاد است.
آقای دکتر ناصحی :بحث سالمت اجتماعی ،یک بحث جدید در جامعهشناسی میباشد که سابقه آن به
حدود  100سال قبل برمیگردد .از زمانی که مطرح گردید ،به تدریج توسعه یافت .گفته میشود هر جامعه سه
سرمایه دارد« :انسانی ،اقتصادی و اجتماعی» که سرمایه اجتماعی آن از همه مهمتر است .همچنین میتوان
گفت جامعهای سرمایه اقتصادی و انسانی توسعهیافتهتری دارد که سرمایه اجتماعی مناسبی داشته باشد .در
ارتباط با بخش سالمت جامعه و بهداشت و درمان ،رابطه به طور مستقیم با سرمایه اجتماعی دارد و هرچه
سرمایه اجتماعی بیشتر باشد ،سالمت وضعیت بهتری دارد .سرمایه اجتماعی چیست؟ تعاریف خیلی زیاد است،
ولی مؤلفههای مختلفی دارد و این مؤلفهها از قبیل مشارکت اجتماعی ،امنیت اجتماعی ،انسجام اجتماعی و
همبستگی اجتماعی و اعتماد اجتماعی میباشد که در میان این مؤلفهها ،اعتماد اجتماعی از همه مهمتر است.
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سرمایه اجتماعی با اعتماد اجتماعی برابر است .سالمت اجتماعی عبارتند از :میزان اعتماد و حس عمل متقابل
در اجتماع و بین مردم و البته بین مردم و سیستم حاکمیتی .بحث بیشتر روی جنبههای فردی بود ولی تمام
موارد ،قابل گسترش به بعد حکومتی است .برای اینکه اعتماد اجتماعی بیشتر باشد باید بین حکومت و مردم
اعتماد وجود داشته باشد .زمانی اعتماد مردم به حکومت افزایش مییابد و اعتماد اجتماعی شکل میگیرد که
کارگزاران ،یکسانی گفتار و عمل داشته باشند و حداقل تناقض بین زبان و عمل ،دیده نشود .داوری عادالنه
یکی از پایههای مهم مشارکت اجتماعی است به این مفهوم که مردم احساس کنند سیستم داوری حکومت و
کشوری ،عادالنه است .بنابراین همه مؤلفهها را میتوان به حکومت تسری داد و مطرح نمود.
آقای دکتر نصرتینژاد :در بحث اعتماد از پتنام نام برده شد .یکی از مهمترین افراد صاحبنظر در
جامعهشناسی ،گیدنز میباشد .طبق نظریه گیدنز ،سه بعد اعتماد وجود دارد که عبارتند از« :اعتماد بین فردی»،
«اعتماد تعمیمیافته» و «اعتماد نهادی» .اعتماد بین فردی اعتمادی است که افراد به دلیل شناخت از یکدیگر،
به یکدیگر اعتماد میکنند .این نوع اعتماد ،در فضاهای کوچک و با چگالی زیاد اتفاق میافتد .اعتماد بین فردی،
مستلزم فضاهای کوچک و مخصوص  Communityیا جمع کوچک میباشد که در جوامع عشیرهای،
موضوعیت پیدا میکند .در روستاها ،اعتماد تعمیمیافته کم است .یعنی اینکه به هر فردی بدون اینکه بشناسیم،
اعتماد کنیم .این نوع اعتماد ،میتواند خروجی خوب داشته باشیم .همان است که کالسکه را درب فروشگاهی
رها کنیم ،هیچکس مزاحم فرزندمان نمیشود .این نوع اعتماد مخصوص جامعه جدید و شهرهای خیلی بزرگ
 Societyبوده و بسیاری از اتفاقاتی که در شهرهای بزرگ می افتد به علت عدم وجود این نوع اعتماد است.
اعتماد دیگر ،اعتماد نهاد است .اعتماد به نهادهای خانواده ،دولت و ...است .نهاد در جامعهشناسی ،به معنای
الگوی پایدار پاسخگویی به نیازهای اجتماعی است .انواع این نوع از اعتماد ،مثل نوع دوم هم هستند .اعتماد
نهادی که به وجود آمده باعث میشود به هر ناشناسی اعتماد کنیم .آنچه که در جامعه ممکن است روی دهد
و بهتر است روی دهد ،اعتماد نهادی است .اگر بخواهیم اتفاق مثبتی بیفتد باید بدانیم که چه کنیم که نهادهای
اجتماعی قوی داشته باشیم.
نکته بعدی در رابطه با اهداف است که انتخاب باید طوری طراحی شود که افراد شایسته ارتقا و جایگزین شوند،
ولی هنوز این سیستم به رسمیت شناخته نمیشود .یکی از دالیل این است که یک سری از افراد که در
بوروکراسی دارای سمت هستند ،نمیگذارند این اتفاق بیفتد .حلقه مفقودی دموکراسی در ایران حزب است .ما
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در ایران گروههای سیاسی داریم ولی حزب نداریم .نمایندگان مجلس هیچ مکانیسم کنترلی ندارند .این مسئله
پارادوکسیکال است .مکانیسم کنترلی مانند مطبوعات باید وجود داشته باشد.
آقای دکتر ناصحی :در نامه حضرت علی به مالک اشتر خیلی از شرایط حکمرانی مانند تقوی ،ایثار ،فداکاری،
عدالت و شایسته ساالری برای گماردن افراد مناسب برای پستها ،ذکر شده است.
آقای دکتر پسندیده :برای کاربردی کردن موضوعها ،به نظر میرسد بهتر است جلسات متعددی را به یک
موضوع اختصاص داد و از جنبههای مختلف روی آن کار کرد تا بتوان برنامهای در این رابطه تدوین نمود .در
بحث اساتید مطالب مختلفی ارائه شد مانند بحث سیستم یا نهادی که کامالً درست است آنهایی که مطرح
گردید مؤلفه بودند آنجا که نظارت و داوری و قضاوت مهم است یعنی سیستم طوری طراحی شود که این موارد
انجام شود .مثالً در چین  20میلیون دوربین مردم را کنترل میکنند ،در حالی که یکی از وزرای یکی از
کشورهای اروپایی در سفر به ایران پرسید که چطور شما بدون دوربین کشور را اداره میکنید .نظارتها که حق
افراد باید برسد که قابلیت تعریف در سیستم را دارد .نکته دیگر این است که باید روی آموزش کار کرد ،البته
آموزش طریقه انتقال این مطالب است .مواردی که باید به این نوع مؤلفههای فردی اضافه شود «تجربه و
عبرت» است .در منابع اسالمی ذکر شده که عبرتها در جامعه زیادند ولی اعتبار کم است .اعتبار یعنی
عبرتپذیری افرادی که حفظ تجربه نمیکنند و آنچه که تجربه کردهاند ،برای آنها قابلیت کاربرد ندارد .باید
روی بحثهای فردی خیلی بیشتر کار شود .تمام ویژگیهای ذکر شده برای فرد اعتمادشونده ،در یک مفاهیم
کلیتر جمع میشود که عملیاتی است .موارد ریز ،عملکردهای موقعیتی است شبیه یک برنامه کامل و منظم.
در بحث مالکاشتر به کتاب اشاره شد .در دو سالی که به نام امیرالمؤمنین بود 12 ،جلد کتاب به نام «دانشنامه
حضرت علی» تدوین گردید که هرچه مربوط به حضرت علی است در آن طبقهبندی شده است .جلد چهارم آن
به نام سیاستنامه حضرت علی (ع) به تمام مباحث حکومتی در آن اشاره شده است.
اعتماد به نهاد و اعتبار تعمیمیافته ،کامالً درست است ولی باید مفهومسازی شود یعنی فرد مؤمن ممکن است
داشته باشیم ولی سیستم مؤمن نداشته باشیم.
در انتها دکتر پسندیده و دکتر کدیور در رابطه با کاربردی کردن بیشتر نتایج این جلسات برای استفاده
سیاستگذاران و همچنین تأثیر بیشتر بر روی سالمتی جامعه تأکید نمودند و پیشنهاد دادند که تعداد بیشتری
از جلسات به یک موضوع اختصاص داده شده و سخنرانان با دیدگاههای متنوع و متفاوت بر روی یک موضوع
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خاص دعوت شوند که در انتها یک خالصه سیاستی و یا جمعبندی قابل استفاده برای سیاستگذاران حاصل
شود .همچنین دکتر ناصحی ،پرداختن به موضوع خشونت در جامعه را با توجه به افزایش بروز خشونت در
اصناف و مکانهای عمومی ،پیشنهاد دادند .در انتها مقرر گردید سرکار خانم دکتر تبریزچی محورهایی را که
در طرح تحقیقاتی اولویتهای سالمت اجتماعی حاصل شده بود ،جهت نظرخواهی اعضا در گروه واتسآپ به
اشتراک بگذارند.
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سیاست سالمت اجتماعی و اتریخچه آن
متخ
دکتر بهزاد دماری ،صص زپشکی اجتماعی و عضو هیأتعلمی دااگشنه علوم زپشکی تهران

ما در این جلسه سیاست سالمت اجتماعی و تاریخچه این کار را مورد بررسی قرار میدهیم .ایده سیاست
سالمت اجتماعی از گروه سالمت اجتماعی فرهنگستان علوم پزشکی آغاز شد .نتایج مجموعه مطالعاتی که در
سالهای اول و دوم تشکیل گروه صورت گرفته بود ،طی مکاتباتی به رؤسای سه قوه ارسال گردید که قوه
مجریه به نامه عکسالعمل نشان داد و آن را به وزارت کشور ارجاع نمود که بدین ترتیب مسیر همکاری
فرهنگستان با وزارت کشور هموار گردید .البته ،بهزیستی اقداماتی در قانون برنامه و قانون دائمی انجام داده
بود .آقای دکتر مسعودیفرید به عنوان متولی در حوزه سالمت اجتماعی در قانون دائمی مطلع بودند و کمک
کردند که این کار در حوزه وزارت کشور (شورای اجتماعی) و سازمان بهزیستی جلو برود .این کار با همکاری
وزارت کشور ،شورای اجتماعی ،سازمان بهزیستی و وزارت بهداشت صورت گرفت .البته دانشگاهها و به نوعی
فرهنگستان هم با آن همکاری نمودند .همه دستگاههای عضو شورای اجتماعی در دو نوبت ،در اسفند 1397
و دو هفته پیش این مطالب را شنیدند و نظراتشان را منعکس کردند .یک بار هم کتباً آقای رحمانیفضلی از
دستگاهها نظرخواهی کردند که تمام نظرات آنها در نظام نامه اجرایی سیاست سالمت اجتماعی اعمال گردید.
برای انجام این کار به اندازه کافی ضرورت وجود داشت از جمله صحبتهای مقام معظم رهبری در مورد انجام
اقدامات فوقالعاده و اثربخش .این بار مطالعه سرمایه اجتماعی که در سال  1394انجام شده بود مورد استفاده
قرار گرفت .مطالعه قبلی در سال  1384کاربردی نشد و  10سال زمان از دست رفت ،اگر مطالعه دکتر غفاری
تبدیل به برنامه میشد ،روی وضعیت سالمت اجتماعی ما تأثیرگذار بود .ما سال  1394مطالعه سرمایه اجتماعی
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دکتر غفاری را در جلسه ارائه کردیم اما مطالعه دیگری در شهریور ماه سال گذشته صورت گرفت که نتایج آن
خوب نبود و منتشر نشد ولی در این سند ،از مطالعه سال  97استفاده گردید .حمایتطلبی باعث شد در سطوح
فوقانی کشور تحریکاتی ایجاد شود .اما بند پ جزء  8قانون  57قانون احکام و مصوب شورای اجتماعی ،همگی
روی یک طرح جامع کنترل آسیبها تاکید داشتند .اقدامی که توسط فرهنگستان صورت گرفت این بود که ما
آنها را راضی کردیم از عنوان گروه یعنی سالمت اجتماعی استفاده کنند .در آن زمان دکتر ایازی و در شورای
اجتماعی از همین عنوان و وضعیت دفاع کردند و تصویب شد که شورای اجتماعی دنبال سیاست سالمت
اجتماعی باشد و نه مبحث آسیبهای اجتماعی (آسیب محور نباشد) .نشانگرهای مهم سالمت اجتماعی در
بخش اول استخراج شدند و چون تمام شاخصها برای سند قابل استفاده نبود ،به تعدادی از آنها که اعتبار
بیشتری داشتند تکیه شد .البته دادهها مربوط به سال  1396است ولی اطالعاتی که در نظام نامه اجرایی ارائه
گردید ،اطالعات جدید (چند ماه اخیر) حوزه آسیبهای اجتماعی میباشند .به هر ترتیب وضعیت بهتر نشده ولی
مواردی که در اینفوگرام ذکر شدهاند عبارتند از :شاخصهای حاشیهنشینی ،عدم وجود سرپرست خانوار ،طالق،
کودکان کار و افراد خارج از مدرسه ،بارداری در نوجوانی ،جرایم ،خشونت خانگی ،مصرف مواد و مصرف الکل
و خودکشی .شاخصهای جدول در وضعیت بهتر ،ثابت و بدتر به ترتیب با رنگ های سبز ،زرد و قرمز مشخص
شدهاند .اغلب شاخصها روند بدتر شدن داشتند به غیر از دو عامل بچه های خارج از مدرسه و خودکشی که
تقریباً در ده سال گذشته ثابت مانده و نشان میدهد که مداخالتی که توسط وزارت بهداشت صورت گرفته،
مؤثر بوده و وضعیت را ثابت نگه داشته است .در مورد موضوع بچههای خارج از مدرسه ،به خودی خود وضعیت
خوبی وجود ندارد و به دو دسته تقسیم میشوند:
 )1شاخص ترک تحصیل کرده؛
 )2اصالً ثبت نام نکرده.
معموالً در ایران ،روی گروهی ازکودکان که ثبت نام نکردند ،حساسیت وجود دارد که حدود  400تا  500هزار
نفر در کشور را شامل میشوند اما آمار افراد ترک تحصیل کرده از دو میلیون و سیصد در مطالعه  DHSتا شش
میلیون نفر در سرشماری سال  1395متفاوت است .درهرصورت ،در سطوح تصمیمگیری هنوز ترک تحصیل را
به عنوان آسیب اجتماعی قبول ندارند و بازمانده تحصیلی بیشتر مدنظر قرار میگیرد .جدول نشانگر وضعیت
آسیب اجتماعی به شکل دماسنج مشخص است که نشان میدهد سطوح میکرو ،مزو و ماکرو ،هر سه پایینتر


فرهنگستان علوم زپشکی جمهوری اسالمی اریان

از میانگین است .در مطالعه سرمایه اجتماعی سال  1397این اعداد بازهم ،پایینتر است .در پایین صفحه10 ،
ریشه آسیب اجتماعی و  10عامل مؤثر بر سالمت اجتماعی مانند هویت و تعلق خاطر ملی ،مهاجرت ،شرایط
اقتصادی ،حکمرانی مطلوب ،سواد اجتماعی ،احساس امنیت و عدالت ،خانواده پایدار ،روابط بین نسلی ،مدیریت
بحران ،محیط زیست به عنوان ریشهها معرفی شدهاند .بر اساس تحلیل وضعیت موجود و تحلیل مداخالت
انجام شده در دستگاهها ،دستگاههایی که جز شورای اجتماعی بودند ،دعوت کردیم و از آنها خواسته شد هر
اقدامی در ارتباط با ارتقای سالمت اجتماعی و کاهش آسیبهای اجتماعی انجام میدهند را اعالم و در فرمهای
تهیه شده ،ثبت کنند و اطالعات ثبت شده در فرمها راستیآزمایی شد .بر اساس تحلیل مداخالت و شاخصهای
سالمت اجتماعی ،دورنمایی برای سال  1404توافق شد که شامل شکلگیری نظام همکاری بینبخشی و
مشارکت مردم در ارتقای سالمت اجتماعی کشور مطابق با الگوی سبک زندگی و خانواده اسالمی ایرانی با دو
هدف «افزایش سرمایه اجتماعی به میزان  % 25سال پایه» و «کاهش شیوع و بروز آسیبهای اجتماعی (حاصل
کار برنامه ششم)» است .پس انتظار داریم این مدل کار کردن دستگاهها در کشور در آینده برای آسیبهای
اجتماعی متفاوت باشد چون دستگاهها به صورت چکشی و عمودی کار میکنند و همکاریهایی کمی بین
دستگاهها وجود دارد .همه در این شرایط اقداماتی انجام میدهند ولی این کارها اثرات همافزایی ندارد.
یکی از آرزوهای این سند این است که نظام همکاری بینبخشی بین دستگاهها شکل بگیرد .در وزارت بهداشت
در سالهای  1382 -1383قانون برنامه چهارم شروع شد .در این وزارتخانه نظام همکاری بینبخشی از نظر
سازوکار و فرآیند ،شکل گرفت ولی متأسفانه در حوزه سالمت اجتماعی وزارت کشور که تا  4-5سال پیش،
جو سیاسی بود و االن حوزه اجتماعی به آن اضافه شده ،چنین نظامی دیده نمیشود .جلساتی تشکیل میشود
ولی نظام پیگیری و عملکرد همافزایی دستگاهها وجود ندارد و یا در مورد سازمانهای مردم نهاد و جلب
مشارکت مردمی ( 21نهاد مردمی در کشور وجود دارد) ،هنوز حساسیت الزم نسبت به آسیبهای اجتماعی و
سالمت اجتماعی ایجاد نشده است .بر اساس این چشم انداز 5 ،هدف راهبردی تدوین شده که تأکید آنها روی
موارد زیر است:
 )1تحکیم خانواده که به شکل یک شاخص درآمده که باید در سال اول سنجیده شود (عبارتند از :آسانسازی
ازدواج ،کاهش طالق ،ارتقای سالمت جنسی ،مهارت فرزندپروری و همسرداری ،وضعیت تعادل کار و
زندگی ،شادکامی و تفریحات خانوادگی) .اولین هدف ما روی دو عبارت ،بهبود وضعیت کار و زندگی و
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همچنین شادکامی و تفریحات خانواده بود ولی به علت حساسیت زیاد نسبت به موضوع تفریحات ،آنها
را در هم تلفیق کردیم .هرچه نمره تحکیم خانواده باالتر باشد ،به دورنما بیشتر نزدیک میشویم؛
 )2بهبود رفتارهای مطلوب اجتماعی به میزان  % 25سال پایه؛
 )3خدمات یکپارچه و جامع سالمت روانی اجتماعی تحت عنوان الگوی سامان در همه شهرستانهای کشور
 )4بهبود نمره حکمرانی کشور به میزان  % 25سال پایه؛
 )5اجرایی شدن حداقل  10سیاست و یا برنامه.
هنگام ارائه این گزارشها و به تصویر کشیدن وضعیت موجود کشور ،مقاومت عجیبی در مورد نمره حکمرانی
کشور وجود داشت .نمره حکمرانی در ایران در  15سال گذشته 120 ،از نمره کلی  600بوده است .سازمان ملل
این نمره را بر اساس دیتاهای خود کشورها محاسبه میکند و در حال حاضر منبع دیتاها روی سامانه سازمان
ملل وجود دارد .متأسفانه از سال  2006تا االن ،نمره در همین حدود بوده است .البته کمی بهتر شده و حدود
 130و  140رسیده ولی بیشتر از آن افزایش نیافته است .باالترین نمره مربوط به نیوزیلند 580،از  600امتیاز
مربوط به شش شاخص برای حکمرانی بوده است .متأسفانه رتبه ما در منطقه هم جزو رتبههای آخر است و
این نشان میدهد بیشتر آسیبهای اجتماعی به برقرار نشدن اصول حکمرانی مطلوب در کشور و مبانی آن
برمیگردد .اجزای حکمرانی مؤثر شامل موضوعهایی از قبیل فسادهای اقتصادی ،قانونگرایی ،وجود قوانین با
کیفیت ،نبود همکاری بین بخشی ،شنیده نشدن صدای مردم و معیارهایی که برای هر کدام ،یک شاخص وجود
دارد.
قسمت آخر در اهداف راهبردی ،اجرایی شدن  10برنامه است که مطالبهگری شورای اجتماعی از سایر دستگاهها
میباشد .میدانیم که ریشه آسیبهای اجتماعی به شرایط اقتصادی مردم جامعه و وضعیت عدالت در حوزههای
مختلف مربوط میشود که مسئولیت آن در دستگاههای دیگر است و وزارت کشور و شورای اجتماعی به تنهایی
قادر نیست مشکالت مربوط به آسیبهای اجتماعی را حل کند .برای بهبود شاخصها ،ارتقا و بهبود رفتارها و
عوامل محیطی در کنار حکمرانی مؤثر مورد نیاز است .هدف راهبردی اول ،به شکل پروژه تقسیم شد که
پروژههای ملی هستند و یک گزارهبرگ ،وضعیت موجود پروژه را مشخص میکند .مثالً شاخصهای سالمت
جنسی و رضایت زناشویی در کشور ،جزء شاخصهای است که حرفی از آن زده نمیشود ولی اطالعات دقیق
آن در پیمایش سالمت روان کشور وجود دارد .ما در این حوزه حساس نبودهایم و وقتی که مشغول تنظیم سند
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سالمت جنسی شدیم این اعداد تازه آماده شده بود و مشخص شد که چقدر در این زمینه مشکل داریم و
همینطور وضعیت تفریحات .برای هر هدف راهبردی برای قانع کردن شورا ،یک گزارهبرگ تنظیم شد .در حوزه
رفتارهای اجتماعی مطلوب هم همین طور ،برای اینکه رفتارهای اجتماعی مطلوب اتفاق بیفتد ،پروژههای
متعددی را تعریف کردیم از جمله برقرار کردن  Social Contractدر محیطها و موقعیتهای مختلف مثل
محیط کار ،محل گذر و رانندگی ،محل عبادت ،محل تحصیل و محل تفریح؛ که این  Social Contractدر
کشور ما خیلی هم متداول نیست .ما نمیدانیم رفتار ما در محیطهای مختلف به چه شکلی قابل استانداردسازی
است.
ترویج آموزش رفتاری از طریق رسانههای کشور ،تقویت روحیه قانونمداری و نظام تشویق و قدردانی و
پیمایشهایی که باید انجام شود و نیز ورود این رفتارهای اجتماعی در کتب درسی و دانشگاهی به خصوص
رشتههای مختلف دانشگاهی و اینکه این آموزش رفتارها باید از روش مهارت محور انجام شود و در مدارس و
دانشگاهها دنبال روشهای آموزشی باشیم که مهارت محور است .در برنامهایی که پیشنهاد گردید طی  7سال
آینده ،خدمات یکپارچه و جامع سالمت روانی و مراقبت اجتماعی ایران تحت عنوان «سامان» در همه
شهرستانهای کشور اجرایی شود.
این مدل حاصل مدل مراقبت اجتماعی جامع است که سازمان بهزیستی در شهرستان اسالمشهر انجام میدهد
و ادغام آن در مدل سراج که مدل ارتقای سالمت روان است که در شهرستانهای اسکو ،بردسیر و قوچان
انجام میشود و مدل نماد است ،نظام مراقبت اجتماعی دانش آموزان که وزارت آموزش و پرورش پیگیری
میکند و همین طور الگوی کاج که برای جامعه کارگری است .در یک فرصت که پنجره سیاستی نامیده
میشود ،فرصت را غنیمت شمردیم و الگوهای مختلف ،تلفیق شدند و «الگوی سامان» را پیشنهاد دادیم که
بیش از  6تا  7ماه در وزارت کشور روی آن کار شد و در نهایت اجرای آن در  34نقطه کشور به تصویب رسید.
روش کار آن مانند شبکه سالمت ،از روستا و خانه بهداشت شروع میشود ولی این بار ،ارزیابی سالمت اجتماعی
است که غربالگری و آموزش داده میشود و برای دریافت خدمات تخصصی ،ارجاع داده میشود ولی خدمات
یکپارچه است.
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هدف چهارم هم مربوط به بهبود حکمرانی ولی با تأکید روی  6مورد است که امتیاز موارد ،جمع شده و معادل
 600میشود .این موارد عبارتند از:
 )1کنترل فساد؛
 )2حاکمیت قانون؛
 )3کیفیت قانون؛
 )4اثربخشی دولت؛
 )5ثبات سیاسی و نبود خشونت؛
 )6حق اظهارنظر و پاسخگویی.
آنهایی که باید از دستگاههای دیگر مطالبهگری شود عبارتند از :کاهش فقر به عنوان مثال در وزارت کار،
برنامه کاهش فقر که بر اساس شواهد علمی نوشته شده باشد وجود ندارد و کسی هم پیگیر نیست .از موارد
دیگر میتوان به کاهش بیکاری ،سیاست مهاجرت داخلی ،توسعه پایدار کشور ،مسایل فساد اقتصادی ،توزیع
عادالنه منابع و کاهش حوادث جاده ای اشاره نمود .جز سیاستهایی که در قانون برنامه ششم هم آمده ،اجرای
سیاستهای پیشگیری از جرایم و کاهش زندانیان است که ربطی به شورای اجتماعی ندارد ولی مطالبهگری
آن باید انجام شود .در نهایت محصوالتی که برای سیاست سالمت اجتماعی تهیه شدند و قابلیت انتشار دارند
عبارتند از:
 )1کتاب تحلیل سیاست اجتماعی کشور؛
 )2اینفوگرام؛
 )3گزارهبرگها پنجگانه که برای  5هدف راهبردی تعریف شدند؛
 )4فیلم برای معرفی سیاست تدوین شده؛
 )5دفترک سؤاالت مکرر زیرا پرسشهای زیادی مطرح میشد.
بسیاری از گروههایی که به نوعی مسائل مذهبی را تولیت میکنند ،حساس بودند و حساسیت این گروهها خیلی
بیشتر از گروههای دیگر مانند دانشگاهها ،وزارت علوم و وزارت کار بود .بنابراین دفتر سؤاالت تهیه شد تا
مشخص شود که تمام این موارد در نظر گرفته شده است .در نهایت ،این مطالب منجر به تدوین آئیننامه
اجرایی و شیوهنامههای مرتبط شد که بتواند این کار را مستقر کنند.
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حدود  5بسته آموزشی در این مورد تهیه گردید که مطالب را تا سطح بخشدار منتقل کند .افرادی در وزارتخانهها
به نام راهبران توسعه اجتماعی تعیین شدند که این افراد ثابت بوده و برای  4سال ابالغ دارند که امور مربوط
به سالمت اجتماعی در سند را در دستگاهها پیگیری کنند که دوره آموزشی ویژه خود را دارند .همچنین ،وزارت
کشور و شورای اجتماعی دورههای آموزشی ویژه خود را دارند.
بسته آموزشی استانداران کوتاهمدت و برای  2ساعت و بسته آموزشی فرمانداران 2روزه است .درتمام این بستهها
دفترک ،همچنین در فیلم آموزشی واسالیدها وجود دارد .دستگاههای مربوطه وجود دارد آئیننامه اجرایی شدن
سیاست سالمت اجتماعی بر اساس این  5اصل تدوین شده است .در دنیا  5استراتژی برای کاربردی کردن
آنها وجود دارد که عبارتند از :مشروعیت بخشی به برنامهها ،جلب مشارکت ،توانمندسازی مجریان ،رصد
پاسخگویی نسبت به هدف برنامه (که وجود ندارد) و تأمین مالی پایدار .تمام این موارد داخل آئیننامه اجرایی
درنظر گرفته شدند« .الگوی سامان» هدف راهبردی سوم است که در  10استان و  34نقطه کشور اجرا میشود.
برآورد کلی هزینه این برنامه 800 ،تا  1000میلیارد ریال برای  5سال پیشبینی شده (هر سال  200هزار
میلیارد) .در حال حاضر ،بیش از  30هزار میلیارد در دستگاههای اجرایی برای مشکالت اجتماعی هزینه میشود
که اگر اینها تلفیق و یکپارچه شوند ،هزینه آن حدود  1/15خواهد شد .سال  1398این الگو روی  34نقطه،
سال  1399تکمیل برای  10استان و به ترتیب شروع استانهای دیگر خواهد بود.
نظرات و پیشنهادات اعضای گروه
در ادامه جلسه ،اعضای محترم گروه نظرات خود را به شرح ذیل ارائه دادند:
آقای دکتر امامیرضوی :در شاخصها ،بحث بارداری در سنین نوجوانی مطرح شد ،با توجه به اینکه بارداری
در سنین نوجوانی به دو قسمت تقسیم میشود )1 :بارداریهای غیرقانونی  )2ازدواجهایی که در سنین نوجوانی
صورت میگیرد .سؤال این است که آیا این شاخص هر دو بخش را شامل میشود یا فقط شامل بارداری قانونی
است؟
امروزه عدهای معتقدند که این ازدواجها باید تشویق شوند و مستنداتی از کشورهای غربی هم ارائه میکنند که
در این کشورها ،خانمها تخمکهای خود را فریز و نگهداری میکنند برای اینکه تغییرات ژنتیکی در سنین زیر
 18سال کمتر رخ داده و این خانمها قادر خواهند بود فرزندان سالم تری را به دنیا آورد .بنابراین تصویب قانون
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منع ازدواج در سنین کمتر از  18سال در مجلس درست نیست .با توجه به اینکه حاملگیهای زیر  18سال و
باالی  35سال پرخطر محسوب میشوند ،باید مراقبت بیشتری در بارداریهای این سنین انجام شود.
آقای دکتر مسعودی فرید :بحث تأخیر در ازدواج مسئله جداست .برای جبران این موضوع که سن ازدواج
در جامعه افزایش یافته و تعدادی از افراد جامعه دیرتر ازدواج میکنند ،نباید سن ازدواج را پایین آورد .عالوه بر
موضوع ژنتیک که موضوع بسیار مهمی است ،بحثهای روانی اجتماعی هم بسیار مهم است .بنابراین در فردی
که در حال ازدواج است ،عالوه بر مراقبتهای جسمی و ژنتیکی ،مراقبتهای روانی و اجتماعی را هم باید در
نظر گرفت .در اسالمشهر الگوی مدیریت اقدامات اجتماعی و مداخالت اجتماعی جامعه را به صورت پایلوت
انجام میدهیم که به پنجره واحد برای ارائه خدمات اجتماعی میرسیم که منجر به افزایش بهرهوری و افزایش
دسترسی میشود.
آقای دکتر پسندیده :در برنامهریزی ما یک مثلث داریم شامل سه ضلع )1 :وضعیت داخلی خودمان به
عنوان کشوری با اقتضائات ایران؛  )2مسائل علمی و یافته های تجربی؛  )3مسائل مذهبی و دینی.
طی سخنرانی عباراتی مطرح گردید که میتواند به صورت دقیقتری توصیف شوند .مثالً در موضوع آسانسازی
ازدواج ،مشکل صرفاً سخت بودن ازدواج نیست بلکه سبک همسرگزینی منجر به طالق میشود و اگر آسان
سازی را هدفگذاری کنیم ،یکسری مسائل در نظر گرفته نمیشوند .یکی از بحثهایی که خیلی از افراد روی
آن توافق دارند ،پراکندگی و نداشتن متولی در بحث خانواده است و معتقدند که خانواده متولی ندارد .در جلسهای
در مورد سیاست جمعیت ،از یکی از افرادی که دارای مطالعات زیادی در این باره است ،سؤال شد :متولی سیاست
اجتماعی در کشورهای دیگر کجاست؟ ایشان پاسخ داد :عمدتاً در نهادهای امنیت ملی قرار میگیرد .نکته مهم
دیگر مبتنی بودن بر مبنای دقیقتر اسالمی که تأکید بسیار زیادی دارم که میتوان حرفهای بسیار قشنگتری
را مطرح نمود و پژوهشگاه علوم قرآن و حدیث میتواند در این زمینه کمک کند.
آقای دکتر وثوق مقدم :برای نشان دادن روند تغییرات باید حداقل  3نقطه وجود داشته باشد تا بتوان گفت
که این روند رو به بهبود است یا خیر؛ بنابراین پیشنهاد میشود روی دادهنمای اطالعات سالهای  1395و
 ،1396یک نقطه یا داده اضافه شود .در «الگوی سامان» ،شورای سالمت مکلف است کاری انجام دهد و آن
سامانه خدمات جامع و ملی سالمت و امنیت غذایی است .در «الگوی باغ» ،بیشتر بحث امنیت غذایی مطرح
است و با جهاد کشاورزی همکاری وجود دارد« .الگوی سامان» یکی از رفرانسهای قانونی است؛ این الگو
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مبتنی بر اصول و سطحبندی نظام ارجاعی است که وزارت بهداشت قبالً برای بیماریهای جسمی طراحی کرده
بود ،ولی کمتر به بعد روانی اجتماعی سالمت توجه داشت .الگویی که باید یک نکته یعنی قسمت امنیت غذایی
را به آن اضافه نمود .دامپزشکی برای خودش یک شبکه دارد ،قسمت نباتات برای خودش یک سیستم ارائه
خدمت دارد ،همه اینها میتواند یکپارچه شوند.
پاسخ دکتر دماری به موارد مطرح شده :بعضی از عبارات موجود در اسالیدها ،عبارات انتخابی گروه
برنامهریزی نیست .مثالً عبارت آسانسازی ازدواج ،عبارت انتخابی تیم برنامهریزی نیست چراکه واژههای ما در
برنامهریزی ،کامالً مشخص است .آسانسازی باید تعریفی مشخص داشته باشد .این امر ،نتیجه فشاری است
که شورای اجتماعی آورده است و یا در مورد ادغام طرح نماد ،طرح به شدت از نظر شواهد علمی گرفتاری دارد.
آموزش و پرورش دفترچههایی را درست کرده است که کودکان را غربال میکند و بعید به نظر میرسد که
کودک با این دفترچهها و این معیارها نتیجه منفی داشته باشد زیرا که استاندارد دفترچهها و سؤاالت غربالگری
بسیار ضعیف است ولی نقدها مورد پذیرش واقع نمیشود چون ائتالفی را از  8وزارتخانه مهم ایجاد کردند .یک
کار مهمی که باید انجام دهیم ،رفع اشکاالت در طول زمان است .در مورد خانواده ،ستاد ملی خانواده در ریاست
جمهوری تشکیل شده است که از این به بعد تمام تصمیمگیریهای مربوط به خانواده باید در این ستاد صورت
گیرد؛ اما در تقسیم کار ،آن مواردی را که مربوط به خانواده بود به آن سمت سوق دادیم .به نظرم بعید میدانم
که جمعیت در بخش امنیت باشد .در دو سال گذشته تعداد زیادی از اساتید دانشگاه و کارشناسان دستگیر شدهاند
به خاطر همین نگاهی که وجود دارد ،این که تصمیمگیری در سیستم امنیت کشور است و شرایط علمی در
چنین فضایی نمیتواند پیش برود.
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آسیب شناسی تفكر اجتماعی
دکتر فردین قریشی ،عضو هیأت علمی دادکشنه علوم سیاسی دااگشنه تهران

اهم مطالب عنوان شده در این سخنرانی در مقاله منتشر شده توسط ایشان با عنوان «تحریر و تبیین
دگردیسیهای معرفت اجتماعی» در مجله علوم اجتماعی دانشگاه فردوسی مشهد (سال چهاردهم پاییز و
زمستان  96شماره )2منتشر گردیده و قابل دسترسی است .پس از سخنرانی ایشان چند تن از اساتید گروه،
نظرات خود را ارائه نمودند.
آقای دکتر پسندیده :من در کلیات ارائه شده کامالً موافق هستم ولی در جزئیات میتوان مناقشه نمود که
خیلی موارد مهمی نیست .تفکر اجتماعی سالم بر پایه تجربه است و ما باید بر اساس توصیفها و تبیینها
حرکت کنیم تا به تفکر اجتماعی سالم برسیم .در بحث تجربه ،مشاهده یک مرحله است و دادهها میتوانند در
اختیار همه قرار بگیرند ولی تفسیرها با یکدیگر متفاوت است که آن ،وظیفه محقق است و تجربی نیست بلکه
بر پایه اندیشهها اتفاق میافتد .چه شاخصی برای تفسیر صحیح داریم؟ تجربه یک مسئله است .برخالف آن
که میگویند منابع دینی و قرآن بیشتر نظری و معرفتی است ،اسالم اکثراً تجربی است منتها با آن تفسیری که
در آنجا وجود دارد .در مباحث اجتماعی بین پایداری اجتماعی اگر به عنوان یک شاخص سالمت تفکرها و
منشها و طرحها و مدلهای اجتماعی در نظر بگیریم و درست بودن و حقانیت آنها تفاوت وجود دارد .فردی
به نام حضرت علی علیه السالم در جامعه صدر اسالم در اداره حکومت ناموفق است .این یک پدیده اجتماعی
است زیرا که سبک تعامل با مردم کوفه سبک خاصی است در این مورد حضرت علی ناتوان و عبیدبن زیاد
موفق است .دلیل آن چیست؟ اگر زمینه اجتماعی برای مدل مطلوب فراهم نباشد ،مدل مطلوب ناموفق میشود.
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در مثالهایی که در مورد تفکرها و دورههای مختلف مطرح شد بین فراگیری اجتماعی یک تفکر و تعدد و
صحت آن تفاوت وجود دارد .همان زمان که تفکر اسالم سوسیالیستگرا وجود داشت ،تفکرهای دیگر نیز وجود
داشت ولی غلبه اجتماعی وجود نداشت چون بستر اجتماعی آن را نمیپذیرفت و یا همان موقع که تفکر لیبرالی
وجود داشت افراد دیگری هم بودند که تفکری از اسالم نداشتند و آن را نقد میکردند .بنابراین مثال آوردن از
افرادی که در برهههای مختلف بر اساس واقعیتهای اجتماعی پررنگ شدهاند ،نشان نمیدهد که اندیشمندان
دینی و اسالمی هم همین کار را کردهاند .افراد دیگری بودند که در انزوا بودند .ما در منابع دینی بحثی داریم
به نام «تأویل دین» ،در تفکر و تفسیر دین به معنی بازگشت به اول است که در مرحله یک قرار میگیرد .تمام
آیات و روایات در یک بستر اجتماعی روی میدهند و در خأل نیستند .اصوالً نزول قرآن به این شکل است .کار
معصومین تأویل قرآن است یعنی زدودن پیرایههای مربوط به زمان حاضر و برگرداندن آن به قانون پایه اصلی
الهی سپس تطبیق قانونهای الهی با مصادیق جدید ،چون زمان مرتباً تغییر میکند و متحول میشود .کار
معصومین ،تأویل است .حضرت علی میفرمایند :پیامبر برای تنزیل جنگید من برای تأویل میجنگم .باید قانون
پایه را استخراج نمود و مطابق با اقتضائات جدید قانون را اجرا کرد .از طرفی بین عصمت در تأویل و حداقل
عبارت در تأویل تفاوت وجود دارد و ممکن است در تأویلها به دقت اصلی که در تفکر معصومین وجود داشت،
نتوانیم برسیم و این کامالً پذیرفته شده است.
آقای دکتر یاسمی :در فرهنگ اسالمی  )1اشاره به سنن الهی که در قرآن داریم بسیار کلی است مانند
عدالت و عدالتخواهی ،ولی وقتی وارد جزئیات میشویم در منابع مشخص میشوند؛  )2معصومین به پایداری
خیلی اهمیت میدادند .حضرت امیر در چاه فریاد میزد برای این که پایداری جامعه نوپای اسالمی به هم نخورد
و یا صلح امام حسن که اصول را زیر پا نگذاشتهاند ولی نشان میدهد که در همان اصول ،پایداری نظام
اسالمی مهم بوده تا این که یک طرز تفکر و دین مهم باشد .معصومین هم شاید این گونه تفسیر میکردند که
اسالم برای مردم آمده که مردم از آن استفاده کنند و به رستگاری برسند .اگر نظام و مردم جامعه از هم بپاشد،
مردم و امکاناتی برای رستگاری وجود ندارد .پایداری بخشی از حقانیت است و رضایت مردم غالباً در شرایط
کنونی فراموش میشود؛  )3باید دید چه چیزی عمده و چه چیزی غیرعمده است .اجتهاد در مورد مسائل جزئی
وجود دارد و در مورد مسائل اصلی و کلی مانند فساد مالی ،مالیات خمس و زکات کم است باید از مالیات کم
شود یا خیر ،یا در مسائل کالن مالی ,عدالت اجتماعی اجتهاد جدید نداریم.
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آاثر و عوارض اجتماعی بالیای طبيعی
دکتر عباسعلی انصحی ،عضو هیأت علمی دااگشنه علوم زپشکی تهران

بحث این جلسه ،در مورد آثار و عوارض اجتماعی بالیای طبیعی و اثرات آن در سالمت اجتماعی میباشد .از
نظر تعریف ،حوادث و بالیا به این شرح است« :حوادث غیر طبیعی به طور مستقیم توسط انسان ایجاد میشود
مثل تصادفات جاده ای ،خشونت ،اقدامات تروریستی ،آتش سوزی و.»...
بالیای طبیعی :به مجموعهای از حوادث زیانبار گفته میشود که منشأ انسانی ندارند .این حوادث معموالً
غیرقابل پیشبینی بوده یا این که درمدت طوالنی نمیتوان وقوع آنها را پیشبینی کرد .مانند زلزله ،سیل،
طوفان .برخی از بالیای طبیعی ،بهطور غیرمستقیم ناشی از عملکردهای انسانی هستند مانند گرم شدن زمین
و یا سیل که ناشی از تخریب جنگلها است و شاید در آینده نقش انسان در بروز بالیا بیشتر شناخته شود به
خصوص که در  40سال اخیر ،زلزله بیشتر روی داده است .در زلزله  30سال پیش که در هندوستان روی داد و
تعداد زیادی کشته شدند ،علت احتمالی آن را به آزمایشات اتمی نسبت دادهاند .بحرانهای آسیبزا از نظر شدت
و گستردگی به سه دسته تقسیم میشوند :حادثه ،سانحه و فاجعه.
ویژگیهای حادثه :حادثه در مقیاس کوچک و موقعیت و فضای جغرافیایی کم و محدود رخ میدهد .قربانیان
و افرادی که درگیر حادثه میشوند ،محدود است و به افراد کمی جهت ارائه خدمت به آسیبدیدگان نیاز میباشد.
همچنین ،آشفتگی فقط در محدودة محل حادثه پیش میآید (مثل حادثه تصادف دو اتومبیل).
ویژگیهای سانحه :محدوده واقعه وسیع تر از محدودة یک حادثه است ،تعداد افراد درگیر در سانحه به عنوان
قربانیان و امدادگران بیشتر از حادثه است .بین وقوع سانحه و بر طرف شدن کامل آن ،زمان بیشتری نیاز است
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و به طور موقت فعالیتهای بخش کوچکی از یک سیستم اجتماعی با مشکل مواجه میشود .مثال :سانحه
سقوط هواپیما ،تصادف دو قطار ،آتشسوزی یک مجتمع یا یک هتل .آتش سوزی ساختمان پالسکو از جمله
مثالهای عینی آن است.
ویژگیهای فاجعه یا بال :دامنه جغرافیایی فاجعه از حادثه و سانحه بزرگتر است .به دلیل زیاد بودن افراد
آسیبدیده ،برای امدادرسانی نیاز به امکانات و نیروی انسانیِ منطقهای ،کشوری و یا بینالمللی میباشد .کارکرد
و ساختار اجتماعی محل فاجعه برای یک دوره زمانی به هم میریزد؛ مثل وقوع زلزله یا سیل:
▪ جهان در سال  2018از انواع مختلف بالیای طبیعی از سیل ،زلزله ،سونامی و طوفانها گرفته تا موج
گرمای شدید در امان نبوده است؛
▪ یک شرکت بیمه سوئیسی خسارات اقتصادی بالیای طبیعی سال  2018میالدی را  155میلیارد دالر
برآورد کرده است؛
▪ آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل متحد( :)2017از سال  1970تاکنون طی  47سال آمار بالیای
طبیعی در دنیا  4برابر شده و بیشترین آن در آمریکا ،چین و هند رخ داده است؛
▪ از سال  1970تا سال  ،2014بیش از  2میلیون نفر جان خود را از دست داهاند که  %56/6از کل
مرگومیرهای ناشی از وقوع بالیای طبیعی در جهان به شمار میرود .همچنین ،در طول این مدت (از
سال  1970تا سال  ،)2014جهان شاهد وقوع  11985مورد بالی طبیعی بوده است که از این تعداد،
( 5139یا  )%42/9مورد در آسیا -پاسیفیک روی داده است .آسیا -پاسیفیک بالخیزترین منطقه جهان
است .این منطقه از نظر جغرافیایی دارای صفحات تکنوتیکی متحرک در اقیانوسهای آرام و هند است،
که همین مسئله منشأ زمینلرزهها و سونامیهای بزرگ میشود؛
▪ با آن که اغلب بالیای طبیعی خارج از کنترل انسان به نظر میرسند ،ولی خسارات و آسیبهای ناشی از
آنها ،بهطور چشمگیری قابل کنترل است .این موضوع ارتباط مستقیمی با عملیات پیشگیرانه توسط
انسان دارد .برای مثال استحکام ابنیه در برابر بارهای افقی جهت کاهش خسارات ناشی از زلزله یا ایجاد
پوشش گیاهی و ساخت بندها و سدها جهت کاهش خسارات ناشی از سیل ،از جمله موارد پیشگیرانه
است .گاهی خسارات ناشی از حادثه ثانویه ،بیش از خسارات ناشی از یک بالی طبیعی است .برای مثال
گاهی خسارات ناشی از وقوع آتش سوزی پس از وقوع زلزله ،از خسارات خود زلزله بیشتر است؛
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▪ ایران جزء  10کشور اصلی بالخیز دنیا است .از مجموع  42عنوان بالیای طبیعی جهان ،تاکنون  32نوع
بالی طبیعی در ایران اتفاق افتاده است .زلزله ،سیل و طوفان جزء پرتلفاتترین بالیای طبیعی در ایران
هستند .زلزله مهیبترین بالی طبیعی به حساب میآید ،چرا که در مدت زمان کوتاهی رخ میدهد و
فرصت گریز باقی نمیگذارد .قبل از زلزله بم 120هزار نفر طی یک قرن از بالیای طبیعی فوت کرده
بودند که عمدتاً به علت زلزله بوده است .در جریان زلزله بم که در تاریخ  1382/5/10اتفاق افتاد حدود
 40هزار نفر فوت کردند؛
▪ انواع بالیای طبیعی شامل :زلزله ،سیل ،آبگرفتگی ،طغیان رودخانه ،طوفان ،گردباد ،گرد و غبار ،بادهای
داغ ،بادهای سرد ،فعالیت آتشفشان ،خشک سالی ،بیابان زایی ،گرمای شدید ،شرجی شدن هوا ،سرمای
شدید ،برف ،یخبندان ،تگرگ ،بهمن ،کوالک ،بارانهای اسیدی ،رگبار ،رعد و برق ،مه گرفتگی ،سونامی،
امواج بلند دریایی ،گرداب ،آتشسوزی جنگلها و مراتع ،رانش زمین ،نشست زمین ،ریزش کوه ،برخورد
شهاب سنگ و دیگر اجرام آسمانی ،وارونگی هوا ،هجوم ملخها؛
▪ ممکن است دو یا چند بالی طبیعی همزمان یا پشت سرهم اتفاق بیفتد .مثل همراهی زلزله با سونامی
و ریزش کوه ،یا همراهی سرمای شدید با یخبندان.
اهمیت عوارض روانی اجتماعی حوادث:
آسیبهای روانی اجتماعی در حوادث و بالیا بسیار شایع هستند (حتی شایعتر از آسیبهای جسمی) چون
استرس شدید و ناگهانی که به افراد وارد میشود .اغلب افرادی که در امر امداد و نجات درگیر میشوند
(امدادگران ،کادر پزشکی و )...خود دچار درجاتی از آسیبهای روانی اجتماعی می شوند .آثار فیزیکی و جسمی
حوادث و بالیا واضح هستند ،ولی آثار روانی اجتماعی آنها کمتر مشهود است .بعضی از افراد حادثه دیده که
در ابتدا سالم هستند بعد از مدتی دچار آسیبهای تأخیری روانی اجتماعی می شوند .سیاستگذاریهای کالن
کشوری در حوادث و بالیا عمدتاً معطوف به پیامدهای جسمی و فیزیکی بوده و کمتر مرتبط با پیامدهای روانی
اجتماعی حوادث و بالیا هستند .آسیبهای روانی -اجتماعی در صورتی که درمان و بازتوانی نشوند تبدیل به
منبع دائمی استرس شده و آثار مخربی بر افراد مبتال ،خانوادهها و جامعه خواهند داشت .عدم توجه الزم به
سالمت روانی اجتماعی افراد حادثهدیده نهایتاً منجر به کاهش سطح سالمت کلی و افزایش هزینههای سالمت
خواهد شد .در ساعات اولیه پس از وقوع یک بال ،حداقل  %90از افراد دچار درجاتی از آسیبهای روانی میشوند.
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پس از سه ماه از وقوع بال % 20-50 ،از افراد هنوز عالئم مهم فشار روانی را نشان میدهند %15 .تا  %25از
افراد حادثه دیده ممکن است حتی بعد از یک سال از وقوع حادثه یا بال هنوز هم دچار درجاتی از آسیب روانی
باشند .شایعترین اختالالت روانی متعاقب حوادث و بالیا عبارتند از :اختالل سازگاری ،اختالل استرس پس از
حادثه ) ،(PTSDاختالل افسردگی اساسی و بقیه اختالالت خلقی ،اختالالت اضطرابی.
عوامل مؤثر بر آسیبپذیری روانی اجتماعی:
نوع حادثه یا بال ،شدت ،سرعت و وسعت حادثه یا بال ،آسیبپذیری زمینهای افراد ،میزان نزدیکی افراد به
حادثه یا بال ،سکونت در اردوگاهها و پناهگاهها ،میزان برخورداری از حمایتهای عاطفی و روانی اجتماعی.
انواع عوارض اجتماعی در بالیا:
این عوارض عبارتند از :آسیبهای اقتصادی ،آموزشی و تحصیلی ،فرهنگی ،خانوادگی و آسیبهای اجتماعی
که به طور مختصر به آنها میپردازیم:
▪ آسیبهای اقتصادی در بالیا :از دست رفتن اموال خانوادهها ،تخریب خانهها ،تخریب کارخانهها و
کارگاهها ،تخریب بازار و محل کسب ،از دست دادن شغل ،بیکاری ،نابودی زمینهای کشاورزی ،مراتع
و جنگلها ،نابودی دامها و دامداریها ،تخریب تأسیسات زیربنایی (نفت و گاز ،آب ،برق) ،نابودی
زیرساختها (جادهها و پلها ،فرودگاه ،راه آهن ،مترو ،مراکز تحصیلی ،مراکز درمانی)؛
▪ آسیبهای فرهنگی در بالیا :احساس گناه در مردم ،تعطیلی مدارس ،دانشگاهها و حوزههای علمیه،
خراب شدن مساجد و دیگر عبادت گاهها و مراکز مذهبی ،سست شدن عقاید مذهبی ،کاهش یا تعطیلی
فعالیتهای سنتی یا مرسومی که برای هویت فردی و اجتماعی افراد مهم هستند (جشنها ،اعیاد ،رسوم
مذهبی) ،رشد خرافات به خصوص در جاهایی که بالیای طبیعی به صورت مکرر اتفاق میافتد،
سوءاستفاده افراد شیاد از خرافات مردم؛
▪ آسیبهای خانوادگی در بالیا :از دست دادن اعضای خانواده ،از دست دادن سرپرست خانواده،
بیاطالعی اعضای خانواده از یکدیگر ،جدایی اعضای خانوده از یکدیگر ،از بین رفتن اقتدار پدر خانواده،
بروز اختالفات خانوادگی ،یتیم شدن و تنها شدن کودکان ،سوءرفتار با کودکان (سوءرفتار جسمی ،جنسی
و روانی) ،بارداریهای ناخواسته (مشروع و نامشروع) ،سقطهای عمدی و غیرعمدی ،سوءرفتار با زنان
(سوءرفتار جسمی ،جنسی و روانی) ،سوءرفتار با سالمندان ،سوءرفتار با بیماران و معلوالن؛
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▪ آسیبهای اجتماعی در بالیا :احساس درماندگی و ناامیدی اجتماعی ،افزایش استرس اجتماعی ،افزایش
بزهکاریهای اجتماعی ،باال رفتن آمار اعتیاد ،باال رفتن آمار سرقت ،کاهش سرمایه اجتماعی و همبستگی
اجتماعی ،تغییر پایدار در الگوهای تولید و حتی زندگی ،مهاجرت درون کشوری و مهاجرت به خارج از
کشور ،مهاجرت از مناطق دیگر به منطقه بالزده برای استفاده از کمکهای دولتی و مردمی ،زندگی در
اردوگاهها و کمپها همراه با مشکالت خاص خود ،رشد حاشیهنشینی و سکونتگاههای غیررسمی،
گسست پیوندهای خانوادگی و اجتماعی ،افزایش آمار طالق ،تخریب محیط زیست (جنگلها ،مراتع،
حیات وحش ،تنش و درگیریهای محلی ،طایفهای و قومی ،جنگ آب بین روستاها و شهرها و حتی
استانها ،پیدایش رهبران جدید در جامعه و تعارض با رهبران سنتی جامعه ،سوءاستفاده مقامات سیاسی-
اجرایی یا افراد سرشناس برای مطرح کردن خود ،رواج شایعات مختلف ،احساس اتّکا و وابستگی جامعه
به کمکهای دیگران ،کاهش انگیزه و شور و شوق برای انجام فعالیتهای کاری سنتی ،کاهش مشارکت
مردم در امور اجتماعی ،خشم در افراد جامعه بهخاطر بیعدالتی یا احساس بیعدالتی در دریافت کمکهای
دولتی و مردمی ،رقابت و گاهی اعمال خشونت برای بهدست آوردن امکانات و کمکهای بیشتر ،شیوع
بیماریهای عفونی (مثل وبا) ،سوءتغذیه ،افزایش مرگومیر بهخصوص کودکان و زنان ،کاهش احساس
امنیت فردی ،خانوادگی و اجتماع ،گاهی عوارض یک بال از خود بال مخربتر است ،مثل شیوع اعتیاد یا
بیماریها در یک منطقه بعد از بروز زلزله ،نظام حمایت اجتماعی ،نقش فوقالعاده مهمی در محافظت از
افراد در مقابل بالیا و به طور کلی اثرات آن دارد.
بررسی سیلهای اخیر کشور:
سیل گلستان (و مازندران) ،سیل شیراز ،سیل لرستان ،سیل خوزستان ،و سیل در مناطق دیگر:
سیل گستان و مازندران :استان گلستان با بیش از  20هزار کیلومتر مربع مساحت جزء مناطق بالخیز کشور
به ویژه از نظر وقوع سیل است .طی دو روز  300میلیمتر بارش رخ داد که برابر متوسط بارش یکساله استان
گلستان است .این حجم از بارش در این منطقه در تمام دوران ثبت دادههای هواشناختی ،دستکم در  70سال
گذشته ،بیسابقه بودهاست .میزان بارش باران در  3روز پایانی سال  1397در مازندران در  30سال گذشته
بیسابقه بودهاست .در این سیل که از تاریخ  26اسفند 1397شروع شد 13 ،نفر فوت و حداقل  116نفر مصدوم
شدند .سیل استانهای گلستان و مازندران ،اصطالحاً یک سیل دورانی بودهاست که هر صد سال یکبار رخ
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میدهد .در استان گلستان شهرهای آققال ،گمیشان ،بندر ترکمن و گنبد که در مسیر رودخانههای قرهسو و
گرگان رود قرار داشتند ،بیشترین خسارت را دیدند.
سیل شیراز :در همان ساعات اولیه وقوع سیل هتلی در جوار دروازه قرآن دربهای خود را بر روی سیلزدهها
گشود و ضمن توزیع حوله و خوراک و نوشیدنی گرم اقدام به پذیرایی رایگان از سیلزدگان نمود و پس از آن
شیرازیها درب هتلها و مهمانخانهها و ورزشگاهها و مدارس و منازل را به روی مسافران باز نمودند و
سفرهخانهداران ،هتلداران ،مجتمعهای گردشگری و رستورانها بیش از  25هزار پرس غذای گرم تأمین و
توزیع کردند .مردم خودجوش با اعالم شماره تلفن برای کمکرسانی اعالم آمادگی نمودند .صافکاران و
قالیشوها اعالم آمادگی کردند که به رایگان کمکرسانی میکنند .بعضی اقدام به دعوت رایگان مسافران به
خانه خود نمودند که این امر باعث بازتاب زیادی در نشریات و دنیای مجازی شد .در نهایت پس از باز شدن راه
شمالی شیراز ،هنگام خروج مسافران توسط مردم هزاران گل به آنها اهدا شد .روزنامهها تیتر زدند مهمان
نوازی شیرازیها باز هم جهانی شد.
سیل لرستان :در این سیل که موج اول سیل آن در  5تا  9فروردین و موج دوم از  11تا  13فروردین 1398
و در معموالن ،پلدختر ،خرمآباد ،نورآباد و ویسیان رخ داد ،تعداد  15نفر فوت کردند و  256نفر مصدوم شدند.
همچنین  72000واحد مسکونی تخریب شدند یا آسیب دیدند .بیش از  50میلیارد تومان ،به بناهای تاریخی
لرستان خسارت وارد شد 57 .پل تخریب و  250کیلومتر راه اصلی و بزرگراه منهدم شد .به  712مدرسه خسارت
وارد شد .خسارات زیادی به اراضی کشاورزی ،دام عشایر ،مزرعههای پرورش ماهی ،شبکههای ارتباطی ،شبکه
برق و شبکه آب ،تخریب جنگلها و مراتع ،تجاوز به حریم رودخانه وارد گردید.
علت این اتفاق ،تداوم بارشها بسیار پر رنگتر از شدت آنها بود و در مخرب بودن سیل لرستان همین موضوع
بیشترین نقش را داشت .دو سامانه بارشی لرستان با فاصله تنها یک روز استان را تحت تأثیر قرار دادند .سامانه
اول طی روزهای  4تا  9فروردین به مدت شش روز و با میانگین  137میلیمتر در کل حوضه کشکان و سامانه
دوم از  11تا  13فروردین و با معدل بارش  157میلیمتر حوضه کشکان را متأثر کرد.
سیل خوزستان :موجب زیر آب رفتن تعداد قابل توجهی از روستاها و بخشی از شهرها ،زیر آب رفتن بخش
عمدهای از زمینهای کشاورزی نزدیک زمان برداشت محصول ،آسیب به شبکههای آب و فاضالب شهرها و
روستاها و تلف شدن دامها گردید.
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سیل در سایر استانها :در اغلب استانهای کشور در سه ماه گذشته سیلهای کوچک و بزگ اتفاق افتاده
است .استانهای سیستان و بلوچستان ،سمنان ،خراسان رضوی ،خراسان جنوبی ،خراسان شمالی ،مرکزی،
اصفهان ،یزد ،کرمان ،هرمزگان.
نکات برجسته :کمکرسانی مردم در سیلهای اخیر مانند همیشه خیلی برجسته بوده است:
▪ حضور نیروهای مردمی (جوانان ،دانشجویان ،طالب ،کارگران و استادکاران صنعتی و ساختمانی،
ورزشکاران ،پزشکان ،پرستاران )...،برای کمک در مناطق سیلزده استانهای گلستان ،لرستان و خوزستان
بسیار چشمگیر بود؛
▪ حضور سرشناسها (سلبریتیها) اعم از سیاسی ،هنری ،ورزشی و ...در سیلهای اخیر بر خالف زلزله
استان کرمانشاه در سال  1396کمرنگ بود؛
▪ حضور نیروهای نظامی (ارتش و سپاه) در مناطق سیلزده بسیار پررنگ و مؤثر بود؛
▪ در سیلهایی که اخیراً اتفاق افتاد بهخصوص در لرستان ،بهرغم هشدارها برای تخلیه مناطق در معرض
خطر ،ساکنان تمایلی به تخلیه خانههای خود نداشتند؛
▪ ایرانیان مقیم کشورهای دیگر کمکهای خود را برای مناطق سیل زده ارسال کردند؛
▪ سازمان ملل متحد بستههای غذایی به ارزش  600هزار دالر برای سیلزدگان ایران ارسال کرد؛
▪ کنفدراسیون فوتبال آسیا به منظور بازسازی و ساخت ورزشگاههای آسیبدیده در استانهای سیلزده
کشور کمک صد هزار دالری اختصاص داد؛
▪ کشورهای مختلف اعم از دوست و غیردوست با ایرانیان همدردی کردند و کمکهای مختلف ارسال
کردند؛
▪ در روزهای ابتدایی وقوع سیل در لرستان و خوزستان ،مردم خیلی عصبانی و معترض بودند ولی بهتدریج
از خشم آنها کاسته شد؛
▪ جبران خسارتهای مردم در بالیای طبیعی توسط دولت خیلی سخت است .بهترین راهکار جبران
خسارات مردم استفاده از بیمه است که در کشور ما به آن توجه نمیشود.
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آثار مثبت بارندگیهای اخیر:
▪ خروج از بحران کمبود آب آشامیدنی؛
▪ پرشدن ظرفیت سدهای کشور (طبق آخرین آمار  %82ظرفیت سدهای کشور پر شده است)؛
▪ سرسبز شدن زمینها و مراتع کشور؛
▪ غنیتر شدن محیط زیست گیاهی و جانوری کشور؛
▪ سیراب شدن زمینهای کشاورزی؛
▪ پرآب شدن دریاچهها ،باتالقها ،تاالبها ،رودخانهها ،چشمهها ،قناتها ،چاههای آب؛
▪ رونق گرفتن کشاورزی که در درازمدت میتواند باعث مهاجرت معکوس به شهرای کوچک و روستاها
شود؛
▪ کاهش گرد و غبار هوا؛
▪ کاهش آلودگی هوا در شهرهای صنعتی؛
▪ خنک شدن هوا تا نیمه خرداد.
علت افزایش بارندگیهای سال جاری آبی:
سال آبی جاری سال بسیار پرآبی بوده است .حجم بارشهای کشور از ابتدای مهرماه (آغاز سال آبی) تا 24
خرداد  1398به  332/9میلیمتر رسید که در مقایسه با میانگین  11سال اخیر از  % 65افزایش برخوردار بوده
است .همچنین ،بهار سال  1397نیز سال پربارشی بود .برخی از ابتدای سال قبل پیشبینی میکردند ،امسال
سال پرآبی را خواهیم داشت؛ برخی نیز میگفتند دوره خشکسالی را طی کردهایم و وارد یک دوره ترسالی چند
ساله شدهایم .عدهای هم طول دوره ترسالی را تا  40سال پیشبینی کردهاند .کارشناسان هواشناسی عقیده دارند
پیشبینی درازمدت برای ترسالی یا خشکسالی امکانپذیر نیست .سؤال :آیا ترسالی الزاماً همراه با سیلهای
کوچک و بزرگ است؟
سایر بالیا و یا وقایع طبیعی اخیر در کشور:
▪ صاعقههای شدید :در یک سال اخیر تعداد قابل توجهی در اثر برخورد صاعقه فوت کردهاند که چند برابر
سالهای گذشته بوده است (سازمان اورژانس کشور :از تاریخ  8لغایت  10خرداد ماه در اثر صاعقه در
مناطق مختلف کشور نفر  25فوت کردند و  39نفر مصدوم شدند)؛
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▪ سرمای شدید همراه با ریزش برف و یخبندان در نیمه اول اردیبهشت امسال همرا با آسیب به باغات
کشور؛
▪ گرمای غیرعادی در بعضی روزها و بعضی استانهای کشور در یک ماه اخیر :دمای  47درجه ()1398/3/6
و باالی  50درجه ( )1398/3/19در اهواز ،دمای باالی  50درجه در جنوب فارس ()1398/3/28؛
▪ آتشسوزی جنگلها و مراتع (میانکاله شمال ،خوزستان و چهارمحال و بختیاری)؛
▪ هجوم ملخها به کشور بعد از نزدیک به  50سال؛
▪ طوفانهای متعدد در مناطق مختلف کشور؛
▪ رانش کوه و زمین در برخی نقاط کشور؛
▪ گرد و غبار در خوزستان ،سیستان و بلوچستان و اصفهان؛
▪ تخریب  105واحد مسکونی بر اثر رانش زمین در مینودشت گلستان (.)1398/2/16
بالیا و یا وقایع طبیعی در سایر کشورها:
سیل در سوریه ،اردن ،عراق و عربستان (فروردین  ،)98سیل در افغانستان (فروردین  ،)98سیل در بحرین
(اردیبهشت  ،)98سیل در یمن (خرداد  ،)98سیل شدید و وسیع همراه با خسارت قابل توجه در ایالتهای غربی
آمریکا (اسفند  ،)97سیل در شرق چین (خرداد  )98با  49کشته و تعدادی مفقود ،سیل و طوفان در هند (خرداد
 ،)98گرمای بی سابقه در کویت با دمای  63درجه و عربستان با  58درجه (خرداد  ،)98هجوم ملخها به جنوب
ایتالیا (خرداد  ،)98بارش دانههای تگرگ به قطر  5سانتیمتر در جنوب آلمان (خرداد  ،)98وقوع سیل و کشته
شدن دست کم  350نفر و آواره شدن بیش از هزاران نفر در هند (تابستان  ،)97موج گرمای کراچی پاکستان و
کشته شدن حدود  180نفر (تابستان  ،)97سیل و کشته شدن حدود  200نفر و آوارگی بیش از  8میلیون نفر در
ژاپن (سال .)2018
تحلیل علت بارندگی اخیر:
با توجه به موارد ذکر شده نمیتوان گفت افزایش بارندگیهای یک سال اخیر در کشور اتفاقی بوده استف،
همچنین نمیتوان گفت این مسئله حاصل ورود به یک دوره ترسالی است بلکه باید این پدیده را در زمینه
افزایش وقوع بالیای طبیعی به خصوص سیل و طوفان در سطح جهان ارزیابی کرد .آنتونیو گوترش دبیر کل
سازمان ملل متحد ( )2017میگوید :از سال 1970تاکنون طی  47سال آمار بالیای طبیعی در دنیا چهار برابر


گفتمان سالمت اجتماعی

شده و بیشترین آن در آمریکا ،چین و هند رخ داده است .در دو دهه اخیر الگوی بالیای طبیعی در جهان تحت
تأثیر دو پدیده گرمایش جهانی 1و تغییر اقلیم 2دگرگون شده ،شدت و فراوانی آنها بیشتر و آثار آنها ژرفتر
شده است.
نظرات و پیشنهادات اعضای گروه
در ادامه جلسه ،اعضای محترم گروه نظرات خود را به شرح ذیل ارائه دادند:
آقای دکتر یاسمی :با توجه به این که در ابتدا سازمان بهداشت جهانی و یا سازمان ملل برنامه منسجمی در
این رابطه نداشتند ،ما مجبور به نیازسنجی شدیم .در زلزلههای بیرجند و اردبیل نیازسنجی صورت گرفت و
بهدنبال آن در زلزلههای آوج قزوین طرح پایلوت انجام شد .زمان زلزله بم ،همه چیز آماده بود .نکته مهم این
است که چگونه از این تجارب به عنوان فرصت استفاده کنیم .باید روی توانمندسازی مردم فعالیت نمود .در
حوادثی مانند زلزله ،مواردی از نیازهای بهداشتی مردم آسیبدیده به اندازه کافی مورد توجه قرار نمیگیرند مانند
ساخت دستشویی یا تهیه پد بهداشتی .این نیازها درنتیجه برقراری ارتباط با مردم ،مشخص میشوند .نکته قابل
ذکر بعدی این است که در زلزلهها ،تعدادی از افراد ،مبتال به پاراپلژی میشوند که به علت ناتوانی ،پزشکان
برای ویزیت آنها مراجعه مینمایند .در تجربه قبلی برای موارد مبتال به پاراپلژی ،یک  NGOتشکیل شد که
برای افراد باسواد ،کالسهای کامپیوتر و بیسوادان،کالسهای صنایع دستی مثل بافندگی برگزار میکردند.
بنابراین در حوادث طبیعی باید به سه مورد توجه کرد:
 )1توانمندسازی مردم؛
 )2اعتماد به مردم محلی و ریشسفیدان را که مورد تأیید و اطمینان مردم هستند؛
 )3توانمندسازی نیروهای هالل احمر.
مسئله بعدی ،شایعات و خرافات است که از یک جنس بوده و در هیچ حادثه و بحرانی نیست که وجود نداشته
باشد زیرا که مردم بهدنبال تبیین و علت بروز سانحه هستند (چرا این اتفاق افتاد؟) .بیاعتمادی به مسئوالن،
نکته مهم دیگری است که در زلزله بم هم وجود داشت .بسیاری از شایعات امکان ارائه کمک را کاهش میدهد
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و مردم به علت بیاعتمادی به دولت کمک نمیکند؛ همچنین همکاری بینبخشی خیلی مهم استNGO.هایی
ساخته شده که هنوز هم فعال هستند ،البته هالل احمر خود بزرگترین  NGOاست.
آقای دکتر وثوق مقدم :در ادبیات آیندهنگاری ،یکی از موضوعاتی که آینده را میسازد ،بحث روی دادن
وقایع و حوادث در کنار روندها و تصمیماتی است که گرفته میشوند .خود بالیا فرصتی برای تغییر است مانند
بازسازی روابط بین کشورها؛ به چند مورد زیر میتوان اشاره کرد:
 )1در زلزله بم ،تمام زیرساختهای بهداشت و درمان از بین رفت و فقط بیمارستان خصوصی دکتر
افالطونیان باقی مانده بود .یکی از فرصتهایی که در این زلزله حاصل شد ،راهاندازی الگوی پزشک
خانواده (که موفق نشده بودیم آن را در چهار شهرستان دشتی ،فارسان ،شبستر ،قوچان اجرا کنیم) با یک
کانکس ،یک پزشک طرحی و ظرفیتهای محدودی موجود بود که اثربخشی خود را در سال 1383
نشان داد .بنابراین زلزله فرصت مناسبی برای اجرای این طرح بود؛
 )2با دقت در روند مدیریت بالیا مثالً زلزله رودبار در سال  ،69زلزله بم و بعد کرمانشاه که اخیراً اتفاق
افتاده ،چه چیزهایی تغییر کرد؟ همان طور که مالحظه میکنیم ،میبینیم که در حوزه مدیریتی تغییرات
محسوسی ایجاد نشده ،با اینکه بازه زمانی بزرگی بوده است .شاید یکی از علتهای آن ،گرایش اقتصاد
سیاسی این موضوع باشد .در موضوعی مشابه ،حوادث جادهای با اینکه موجب تلفات زیادی میشود ولی
هیچ اقدام خاصی روی آن انجام نشده و نمیشود و اتومبیلی مانند پراید همچنان تولید میشود؛
 )3ماجرای سیل اخیر در شمال کشور ،از مازندران شروع شد و با این که بارش زیاد بود ولی خسارت زیادی
به مازندران وارد نشد .این سیل ،بعد از مازندران به استان گلستان رفت که موجب خسارات زیادی در این
استان شد .در مازندران آب از رودخانهها خارج شد .نکته قابل توجه دیگر ،وجود تفاوت در ساختمان منازل
مازندران با گلستان است .بنابراین پیشنهاد میشود رویداد سیل و آسیبهای ناشی از آن در این دو استان،
مورد بررسی بیشتر و مقایسه گردد؛
 )4با توجه به گسترش خدمات بهداشتی درمانی پزشک خانواده ،سامانه سیب و سامانه ناب در بهداشت و
درمان ،مدیریت امکاناتی که به استان گلستان ارسال گردید ،نسبت به توزیع امکانات در شیراز و لرستان
که پوششدهی خوبی ندارند ،شرایط بسیار مطلوبی داشت .بنابراین استفاده از سامانهها بسیار کمککننده
بود .البته در این میان بحث همکاریهای بینبخشی نیز از اهمیت ویژهای برخوردار است .کماکان معضل
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توالتهای بهداشتی وجود دارد و هنوز مشخص نیست که چه ارگانی مسئول ساخت این توالتها برای
افراد حادثهدیده است؛
 )5بعد از پایان سانحه برای کنترل عواقب آن ،برگزاری جلسات ماهانه ضروری است.ما این جلسات را به
طور ماهانه در دبیرخانه شورای عالی امنیت غذایی برگزار میکنیم که بررسی کنیم حاال که فاز و مرحله
حاد سانحه برطرف شد ،مسئله اپیدمی بیماریهای عفونی و همین طور عوارض اجتماعی سانحه چگونه
مدیریت میشود و امیدواریم که این جلسات بتواند برای کنترل و مدیریت این سانحهها کمککننده
باشد .همچنین مسئله کنترل عوارض خطر و  Risk Perceptionبسیار مهم است.
آقای دکتر دماری :مطالبی که ارائه شده جمعبندی خوبی از عوارض و مسائل اجتماعی و روانی پس از بالیا
است .با توجه به شناختی که از وزارت کشور و سازمان مدیریت بحران در این چند سال داشتهام به نظر میرسد
هنوز اولویتهای روانی اجتماعی جزو اولویتهای سازمانی نیست ،شاید به این دلیل که اولویت دولت برای
مدیریت مسائل جسمی و فیزیکی است که برای مردم در این حوادث اتفاق میافتند .اگر پس از هر زلزله یا هر
بالیی که اتفاق بیفتد ،عوارض ناشی از آن فراموش شود و به این اولویتها رسیدگی نشود ،در بالیای آینده
دوباره همین ماجرا اتفاق میافتد و ما آثار روانی و اجتماعی را خواهیم دید .پیشنهاد من این است که مطالب و
اسالیدها را جمعبندی کنیم و گزارشی از فرهنگستان به وزیر کشور و سازمان مدیریت بحران که زیر نظر
وزارت کشور اداره میشود ،ارسال شود .وزیر کشور چندین جلسه در مورد اختالالت روانی مردم پس از بالیا
برگزار کرده ولی آنچه مهم است ،آشفتگی وظایف است .سازمان بهزیستی و وزارت بهداشت تمایل به همکاری
دارند ولی پروتکل مشخصی موجود نبود .البته مستنداتی هم در اختیار داریم که بعد از زلزله بم تدوین شدهاند
ولی تقسیم وظایف در آن وجود ندارد ،تضاد منافع وجود دارد ،سازمانها با یکدیگر رقابت میکنند و تقسیم
کارها در اولویت نیست .چنانچه به آثار روانی و اجتماعی بالیا را به خصوص در اعداد توجه کنیم (مثال %90
مردم دچار اختالالت ضعیف روانپزشکی میشوند) باید برای طراحی و استقرار نظام پیشگیری از عوارض روانی
و اجتماعی و کنترل آن در زمان وقوع چارهای اندیشید .در آن صورت پروتکل موجود قابل استفاده است چون
در طراحی سیستم معلوم میشود زمان وقوع حادثه چه باید کرد (از اقداماتی که قبل از وقوع حادثه باید صورت
گیرد مانند الیروبی رودخانهها تا فسادهایی که در اراضی اتفاق میافتند و فعالیتهای دیگر) درخواست ما به
عنوان وکیل مردم این است که برای کنترل این آثار ،مسئوالن باید بیشتر روی پیشگیری سرمایهگذاری کنند
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تا زمانی که حادثه اتفاق میافتد ،سیستمی داشته باشیم که از روز اول شروع کند و وظیفه هر فردی و سیستمی
مشخص شود .در این صورت دستورالعمل 1کاربرد دارد در غیر این صورت این دستورالعملها توسط کارشناسان
بهداشت روان یا روانپزشکان در وزارت بهداشت به کار میرود و برای هالل احمر و سایر انجمنهای مردمی
کاربردی نیست .این گزارش با تأکید بر ارقام و موجودیها تهیه و به وزارت کشور ارسال شود .همچنین ذکر
شود که چند دستورالعمل در این مورد موجود است و افراد و اساتید صاحبنظر و با تجربه در این مورد معرفی
شوند .در سازمان مدیریت بحران کمبود نیروی کارشناسی وجود دارد .باید اساتید باتجربه معرفی شوند تا بتوان
قبل از حادثه فکری کرد .در مجموع ،جمعبندی مطالب اسالیدها ،با تکیه بر آمار و ارقام و همچنین طراحی
سیستم برای مشخص کردن وظایف افراد ،گروهها و سازمانهای مختلف ،معرفی و ارائه دستورالعملهای تدوین
شده در وزارت بهداشت و همچنین معرفی اساتیدی که در این زمینه تجربه دارند ،میتواند برای وزارت کشور
جهت پیشگیری از بروز عوارض روانی و اجتماعی بسیار مفید باشد.
خانم دکتر کدیور :بحث پیشنهادی در مورد سنین مختلف و همینطور قشرهای آسیبپذیر و نیز بازماندگان
برای ادامه حیات ارائه و طراحی شود .از طرف دیگر ما هیچ درسی از مشکالت مکرری که برای ما پیش آمده
نگرفتیم .ستاد بحران ما بحرانزده است و مشخص نیست در یک بحران ،رهبری با چه کسی است؟ سطوح
مختلفی را که باید وجود داشته باشد ،باید مشخص شوند .نکته دیگر ،عالوه بر سرویس بهداشتی ،حمام هم
مهم است .همچنین بیل گیتس یک میلیون دالر برای فردی که توالتی طراحی کند که آب نخواهد در نظر
گرفت .در کشورهای اروپایی شرکتهای خاصی وجود دارند که کارشان تهیه اتاقکی برای سرویس بهداشتی
است.
آقای دکتر دماری پس از جمعبندی مطالب مطرح شده ،پیشنهاد خود را مبنی بر تهیه یک نامه از طرف
ریاست محترم فرهنگستان به وزیر محترم کشور و ریاست ستاد بحران مبنی بر توصیه طراحی و استقرار نظام
پیشگیری از عوارض روانی و اجتماعی و کنترل آن در زمان وقوع در گروههای مختلف سنی را ارائه نمودند.
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جانشین رپوری
متخ
دکتر عباس وثوق مقدم ،صص زپشکی اجتماعی وعضو هیأتعلمی وزارت بهداشت ،ردمان و آموزش زپشکی

این موضوع به طور خالصه در چهار بخش و محور ارائه شد:
 )1علت انتخاب موضوع؛
 )2بحث در مورد مبانی؛
 )3ذکر یک مورد 1از وزارت بهداشت بر اساس شواهد؛
 )4برنامههایی که در این راستا باید انجام شود.
نکته بسیار مهم ،تهدیدات استراتژیک موجود برای توسعه در تاریخ ایران است .با بررسی نمودار تمدنی در فالت
ایران مشخص میشود که ایران دارای فراز و فرودهای زیادی در بحث توسعه بوده است ،ولی از دوره صفویه
به بعد حدود  500تا  600سال است که کشور در سراشیبی و سقوط تمدن سیر میکند و متأسفانه تمام
تالشهای انجام شده در صد سال گذشته نتوانسته سیر صعودی را در این مسیر منجر شود.
تمدن یعنی جامعهای که تالش میکند نیازهای خود را توسط امکانات بومیاش پاسخ دهد.
تمدنسازی عبارت است از روحیهای که سبب میشود هر جامعه از داشتههای خود برای پاسخ به خواستههایش
استفاده نماید.

Case
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به نظر میرسد آنچه مانع متمدن شدن ایران شده است ،نقص در این روحیه باشد .متدولوژیهای مختلفی
برای تمدنسازی وجود دارد که یکی از آنها روش  8موضوعی یا  8گامی میباشد که عبارتند از:
 )1تعریف فراگیر از خود (هویتسازی)؛
 )2شناخت نیازها؛
 )3شناخت امکانات؛
 )4حل مسئله (تولید علم)؛
 )5نظم؛
 )6شایسته ساالری (هماهنگ کنندگان)؛
 )7تالش و سختکوشی؛
 )8ارزیابی عمومی.
در بعضی از مراحل ذکر شده اختالل و اشکال وجود دارد .اولین بخش ،هویتسازی است که در کشور ما خیلی
مشخص نیست (ملی ،مذهبی ،مدرن یا ترکیبی) .در مورد حل مسئله تالشهای صورت گرفته است .اگر
بخواهیم در تمدنسازی کاری بکنیم و پیشرفت داشته باشیم ،مسئله شایستهساالری بسیار با اهمیت و مهم
است.
بر اساس اسناد باالدستی تصویری ارائه شده که باید در آن چارچوب حرکت کنیم .اصل  154قانون اساسی،
سعادت انسان در کل جامعه را آرمان جمهوری اسالمی ایران میداند و استقالل و آزادی و حکومت

حق و عدل را حق همه مردم جهان میشناسد .مهمترین سندی که از این اصل استخراج میگردد مربوط
به جایگاه ایران در سال  1444است که باید با استفاده از ویژگیهای برجسته جامعه اسالمی و تمدن نوین

اسالمی و ایرانی به سطحی از عدالت برسیم که در شمار  4کشور برتر آسیا و  7کشور برتر دنیا قرار
گیریم.
از دیگر مواردی که برای دورنمای نظام سالمت در جمهوری اسالمی ایران میتوان به «چشمانداز ایران در
سال  »1404اشاره نمود که عنوان میکند :ایران کشوری توسعهیافته با جایگاه اول اقتصادی ،علمی و
فناوری در سطح منطقه با هویت اسالمی و انقالبی است که الهامبخش در جهان اسالم و دارای
تعامل سازنده و مؤثر در روابط بینالمللی و برخوردار از سالمت و رفاه و امنیت غذایی است.
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با توجه به موارد مطرح شده باید سعی شود به این جایگاهها ارتقا پیدا کنیم و این موضوع نیازمند اهمیت دادن
به موارد زیر میباشد:
 −ارتقای شاخصهای سالمت برای دستیابی به جایگاه اول در منطقه آسیای جنوب غربی؛
 −دستیابی به مرجعیت علمی در علوم و فنون و ارائه خدمات پزشکی و تبدیل ایران به یک قطب پزشکی
منطقه آسیایی جنوب غربی و جهان اسالم؛
 −توسعه کیفی و کمی نظام آموزش و علوم پزشکی به صورت هدفمند ،سالمت محور ،مبتنی بر نیازهای
جامعه و پاسخگو و عادالنه؛
 −تحول راهبردی پژوهش علوم پزشکی با رویکرد و نظام نوآوری.
زیرساخت تمام این موارد ،تحول استراتژیک است که انتظار میرود در تولید علم ،در حوزه علوم پزشکی با
رویکرد نظام نوآوری ایجاد شود و این مسیری است که باید در آن حرکت کنیم و این نشان میدهد که به چه
میزان نیازمند موضوع جانشینپروری هستیم .برای طی مسیر چهل سال بعد باید مسیر  20سال قبل را
ارزیابی و بررسی نماییم .در این رابطه پیتر دراکر چند جمله معروف دارد:
▪ رهبران زاده نمیشوند بلکه باید آنها را تربیت نمود؛
▪ برای ساخت و تربیت آنها باید رویکرد سیستماتیک و نظاممند داشته و برنامهریزی کرد؛
▪ این کار شانسی نبوده و رهبران و مدیران ارشد باید در این زمینه برنامهریزی نمایند.
جانشینپروری یك فرایند سیستماتیك آگاهانه است (به صورت یک فرآیند است نه پروژه) که طی آن
استعدادهای انسانی سازمان برای تصدی مشاغل و مناصب کلیدی شناسایی شده و از طریق برنامهریزیهای
متنوع آموزشی و پرورشی برای تصدی این شغلها آماده میشوند.
جانشینپروری یک فرایند پویا و مستمر است نه یک هدف ایستا و ثابت .نکته مهم در جانشینپروری تمرکز
روی موقعیتهای کلیدی سازمان است (نه برای همه جایگاههای سازمانی).
تعاریف مختلفی برای جانشینپروری توسط صاحبنظران مختلف مانند ولت ( ،)1996کاران ( ،)2001با ایهام
( ،)2002راث ول ( ،)2003دولت آلبرتا( )2004و راث ول ( )2010ارائه شده است.
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ضرورت جانشینپروری:
▪ تغییرات سریع در اوضاع اجتماعی فرهنگی اقتصادی و صنعتی جهان؛
▪ شباهت اندک میان سازمانها در زمان حال و گذشته؛
▪ آینده متعلق به سازمانهایی است که از همه امکانات بالقوه و بالفعل خود برای رویارویی با چالشهای
جدید بهره بگیرند؛
▪ فقدان دانش در اثر بازنشستگی ،مهاجرت و فرسایش؛
▪ تداوم کوچکسازی سازمانها و حذف مدیران میانی باعث شده تعداد افراد در دسترس سازمان برای
پیشرفت به شغلهای باالتر کاهش یابد؛
▪ تداوم بقای سازمان به داشتن بهترین افراد در جای مناسب و در زمان مناسب بستگی دارد؛
▪ قدرت و اقتدار واقعی سازمانهای توسعه یافته به واسطه وجود منابع انسانی متخصص به منزله
سرمایههای استراتژیک؛
▪ پیش نیاز یک جامعه توسعهیافته برخورداری از سازمانهای توسعه یافته است.
تغییرات سریع در حوزه اجتماعی و اقتصادی در حال روی دادن است .از طرفی سازمانها با پدیدههایی از جمله
بازنشستگی ،مهاجرت از سیستم دولتی به غیر دولتی و یا از داخل به خارج کشور روبرو هستند .سازمانهای
کنونی با سازمانهای قبلی خیلی متفاوت هستند و این تفاوت در سالهای آینده نیز وجود دارد .اگر قرار باشد
جامعهی توسعه یابد ،باید سازمانهای توسعه یافته داشته باشد و سازمان توسعه یافته نیازمند منابع انسانی

است.
برنامهریزی برای جانشینپروری با برنامهریزی برای جایگزینی متفاوت است .جانشینپروری ،برنامهریزی آینده
است ولی جایگزینی ،مدیریت ریسک است .به عبارت دیگر در برنامهریزی جایگزینی هدف شناسایی مدیری
است که جایگزین مدیریت قبلی شود ولی در برنامهریزی برای جانشینپروری ،تالش بر این است که تداوم
رهبری را از طریق پرورش استعدادها در سازمان توسط فعالیتهای برنامهریزی شده حفظ نماید .سه رویکرد
برای تآمین نیازهای آینده سازمان در مشاغل کلیدی وجود دارد:
 )1برنامهریزی نکنیم و امور را به دست حادثه و یا مرور زمان بسپاریم (بیتوجه باشیم)؛
 )2نیازهای خود را از خارج از سازمان تأمین و استخدام کنیم (خرید)؛
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 )3استعدادهای داخلی سازمان را شناسایی کنیم و پرورش دهیم (تولید).
مسلماً رویکرد سوم باعث بهبود روحیه کارکنان ،حفظ استعدادها در سازمان ،توانمند کردن کارکنان ،تقویت و
تثبیت روحیه سازمانی ،ارضای نیاز کارکنان به رشد ،پیشرفت و توسعه ،انتصابات صحیحتر و تشویق کارکنان
به یادگیری و ارتقای قابلیتها و همچنین افزایش تعهد و وفاداری کارکنان این سازمان میشود ولی چالش
مهم که با آن روبرو هستیم حفظ روحیه افرادی است که در رقابتهای داخلی سازمان برای ارتقا برنده نمیشوند.
موضوع مهم دیگر در جانشینپروری ،بحث استعداد است .استعداد یعنی ظرفیت و آمادگی الزم برای نیل به
موفقیت ،توانایی خاصی که فرد با استعداد را در انجام کار به نحو احسن ،موفق میکند .همه دارای استعداد
هستند ولی آنچه کمیاب است ،شجاعت دنبال کردن استعداد میباشد .استعداد ممکن است خام باشد و برای
پرورش استعداد خام 10هزار ساعت زمان مورد نیاز است .استعداد انسان شبیه کوه یخ است که یک پنجم آن
آشکار و چهار پنجم آن پنهان است و ممکن است هیچگاه به کار نرود.
موضوع دیگر این است که فرد با استعداد کیست؟ فرد با استعداد کسی است که دارای عملکرد برتر با قابلیت
بیشتر ،مهارت کمیاب و دارای فرصت انتخاب برای تصدی مشاغل کلیدی است .این فرد ارزش آفرین است و
امکان جایگزینی آن دشوار بوده و از دست دادن وی هزینه باالیی دارد ،ولی تعریف این که مستعد چه کسی
است ،از استراتژی سازمان حاصل میشود.
افراد با استعداد تحرک و جابجایی زیاد و وفاداری کم به سازمان دارند .این افراد مطلع ،متوقع و دارای نیازهای
متنوع میباشند .مسیرهای شغلی مختلفی را جستجو میکنند .هر شرایطی را نمیپذیرند .بیشتر ،سازمان به
آنها نیاز دارد تا آنها به سازمان .مورد خواست و نیاز رقبای سازمان هستند و رقبا به این افراد توجه دارند.
مسئله جانشینپروری در بزرگان اسالم و ایران نیز وجود داشته است؛ به عنوان مثال پیامبر اسالم ،حضرت
علی(ع) را شناسایی و برای جانشینی خود تربیت کرده بودند و همچنین ابوالحسن بهمنیار ابن مرزبان دیلمی
که از شاگردان برجسته ابوعلیسینا بوده است.
برای جانشینپروری باید از متدولوژی و روشهای خاص استفاده نمود .شایعترین متدولوژی متدولوژی «استاد
و شاگرد» است .در این متدولوژی حوزه نسبت به دانشگاه و علوم پزشکی نسبت به غیرپزشکی ،جلوتر هستند.
در متدولوژی «ستاره هفت پر» که هفت گام دارد ،تعهد مدیران ارشد به جانشینپروری در سازمان مهمترین
گام است.
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گامهای «ستاره هفت پر» عبارتند از:

 )1ایجاد تعهد؛
 )2ارزیابی الزامات کار فعلی؛
 )3ارزیابی عملکرد فردی؛
 )4ارزیابی الزامات کار آینده؛
 )5ارزیابی استعدادهای آتی فرد؛
 )6پر کردن خالء پرورشی؛
 )7ارزیابی برنامهریزی جانشینی.
عوامل کلیدی برای موفقیت برنامه جانشینپروری مدیران ،تعهد و التزام مدیریت ارشد است که اگر با صرف
وقت و باور به نقش استعدادهای انسان به عنوان مزیت رقابتی و حمایت همه جانبه باشد ،به نظر میرسد که
بتواند برای جانشینپروری برنامهریزی نماید.
از دیگر عوامل کلیدی موفقیت میتوان استفاده از مدل قابلیتها ،رویکرد مشارکتی در پرورش استعدادها و
نقش مدیران امروز در برنامههای پرورشی مدیران فردا را نام برد.
جانشینپروری نیاز به برنامههای خاص دارد .شرکتهای مهم و موفق دنیا ،چندین مخزن نیروی انسانی دارند
مانند شرکت کامپیوتری  DELLکه دارای دو مخزن ،شرکت  Lillyدارای سه مخزن ،شرکت سونوکو هشت
مخزن و شرکت نفتی پان کانادا دارای شش مخزن میباشند .برای موفقیت یک سازمان در موضوع
جانشینپروری ،دارا بودن خزانه استعداد بسیار مهم است .موضوع جانشینپروری در ایران دارای چالشهای
متعددی میباشد که عبارتند از:
 −ثبات مدیریت؛
 −فشارهای سیاسی برای انتصاب؛
 −کمبود مدیران پرورشدهنده؛
 −نظام و معیارهای ارزیابی مدیران؛
 −فرهنگی آماده (خرید به جای ساخت)؛
 −عدم تداوم و ابهام در استراتژیها؛
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 −نداشتن مسیرهای چندگانه پیشرفت شغلی؛
 −فرهنگ حسادت و تعارض؛
 −نگرانی مدیران از جانشینپروری؛
 −ارزیابی مدیران محدود به دوره مدیریت آنهاست؛
 −هزینه تلقی کردن آموزش.
کلید موفقیت سازمان ،مدیریت جانشینپروری است .در وزارت بهداشت مطالعهای توصیفی مقطعی برای تحلیل
شکاف بین وضعیت موجود و مطلوب جانشینپروری در سال  1394توسط یک پرسشنامه خود ساخته روا و
پایا صورت گرفت که در آن از  268نفر مدیران کل مختلف در مورد وضعیت موجود و مطلوب در  6محور
شامل :الزامات برنامهریزی ،باورهای فرهنگ سازمانی ،رویکرد سیستمی ،الگوی شایستگی ،رویکرد مسیر ارتقای
شغلی سازمان و نقش مدیران نظرخواهی شد .در تمام محورهای مورد مطالعه ،تفاوت معنی دار بین وضعیت
موجود و مطلوب وجود داشت .همچنین مطالعه دیگری در وزارت بهداشت صورت گرفت که در سال 1395
منتشر گردید و مشخص شد در این سازمان ،فرهنگ سازمانی مطلوبی در ستاد وجود ندارد.
با توجه به شرایط موجود چه اقداماتی صورت گرفته است؟ در یک مطالعه که در مجله النست منتشر گردید،
چگونگی تربیت افراد برای آینده مورد بحث قرار گرفته است .در نظام سالمت چالشهای مختلفی از جمله
تغییرات جمعیتی ،گذار اپیدمیولوژی ،کثرت رشتههای مختلف و نوآوری های فناوری وجود دارد .در اغلب
کشورها،دو سیستم مجزا وجود دارد که در کشور ما این دو سیستم یکپارچه هستند .یک سیستم نیازهای سالمت
جامعه را شناسایی میکند و سیستم دوم برای نیازهای سالمتی جامعه نیروی انسانی تربیت می نماید.
در صد سال گذشته تحولی از نظر نوع مؤسسه و شیوه کار کرده به وقوع پیوسته است .مؤسسات آموزش عالی
به سمتی میروند که افراد شایسته و توانمند تربیت کنند و نیز اتصالی بین سیستم آموزشی و سیستم ارائه
خدمت ایجاد شود که کشور ما در این زمینه پیشگام بوده و این تحول از  30سال پیش شروع شده ولی بصورت
فانکشنال و عملکردی اتفاق نیفتاده است.
در سال  1393به تمامی دستگاهها لزوم داشتن برنامه آموزشی و تربیت مدیران و در سال  1395اساسنامه
مرکزی به نام مرکز ملی آموزش و حرفهای علوم پزشکی در خصوص آموزش ابالغ گردید .در سال 1396
مؤسسه عالی توسعه و تربیت مدیران نظام سالمت ایران تآسیس شد.
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جمع بندی:
▪ پیش نیاز یک جامعه توسعهیافته ،برخورداری از سازمانهای توسعه یافته است؛
▪ جانشینپروری ،یک فرآیند سیستماتیک و آگاهانه ،پویا و مستمر شناسایی استعدادها و پرورش آنها برای
تصدی مشاغل و مناصب کلیدی در راستای دستیابی به چشمانداز آینده سازمان است؛
▪ اسناد باالدستی قوانین و مقررات برای جانشینپروری وجود دارد؛
▪ بین وضعیت موجود و مطلوب جانشینپروری در نظام سالمت فاصله معنی داری وجود دارد؛
▪ مرکز ملی مهارت آموزی و مؤسسه عالی توسعه تربیت مدیران نظام سالمت ایران مشغول به کار هستند.
نظرات و پیشنهادات اعضای گروه
در ادامه جلسه ،اعضای محترم گروه نظرات خود را به شرح ذیل ارائه دادند:
آقای دکتر امامیرضوی :در مقایسه بحثهای مدیریتی و حوزههای آموزشی ،بحث دیگری به نام منتورینگ
مطرح میشود که بهترین ترجمه لغوی برای آن «مرشد و بچه مرشد» میباشند« .استاد و شاگردی» شبیه
کاری است که در حوزه انجام میشود که با سیستم دانشگاهی متفاوت است .اصطالح منتورینگ با رل مدلینگ
متفاوت است .در رل مدلینگ فرد برجسته ،الگویی برای فرد دیگر میشود و سایرین سعی میکنند از او تقلید
کند ولی در منتورینگ رابطه بین منتور و منتی وجود ندارد.
بحث آموزش در دانشگاه و حوزه متفاوت است .در دانشگاه افراد انتخاب میشوند و وارد سیستم دانشگاهی
میشوند و اساتید در انتخاب آنها نقشی ندارند ولی در حوزه استاد و شاگرد یکدیگر را انتخاب میکنند.
تغییرات مدیران و کارشناسان وزارت بهداشت خیلی زیاد است ،مدیران عمدتاً از اعضای هیأت علمی انتخاب
میشوند و پس از دوره مدیریت به دانشگاه قبلی خود باز میگردند.
بحث دیگر که در مدیریت وجود دارد ،تفاوت افراد با یکدیگر در نحوه و سرعت انجام کار است .بعضی از
کارکنان به طور خودکار ،کار را انجام میدهند ولی بعضی افراد برای انجام وظایف خود ،نیاز به انگیزههای
قوی دارند.نکته دیگر در مدیریت این است که مدیران موفق از ترس برکناری خود و جایگزینی توسط فرد
دیگری ،موجب رشد و آموزش و پرورش فرد دیگر نمیشود.
نکته بعدی این است که یک مدیر نباید یک روش مدیریتی در نظر بگیرد و باید با توجه به موضوع روش را
انتخاب کند.
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آقای دکتر پسندیده :در بحث پرورش در منابع دینی کلمه ابتال را داریم که به غلط به «آزمون و امتحان»
ترجمه شده که اصطالح غلطی است .ابتال در سیستم دینی یعنی زمینه رشد را به وجود آوردن و در چالشها
است که پرورش شکل میگیرد .اصطالح دیگری به نام «رجال» وجود دارد که به معنی گزارش کردن نیست
بلکه به سیستم استاد و شاگردی اشاره دارد ،به این شکل که استاد به شاگرد خود آموزش میدهد و وقتی او به
مرحله اجرا رسید اجازه میدهد .منظور از اجازه ،اجازه نقل روایت است که میتوان آن را انجام دهد .مهمترین
چالش در این حالت ،مدلینگ این کار است .در سیستم حوزه جاهایی که شخصیتهای علمی به وجود میآید
نه از جلسات درسی است نه از سیستمی که از دانشگاه به نام «ترم» به حوزه وارد شده بلکه در جلسات عمومی
افراد شناسایی میشوند .افراد شناسایی شده به جلسات خصوصی منتقل میشوند و در چالشها و بحثهای
علمی خصوصی افراد تربیت میشوند ولی در اینجا آنچه که مهم است ،تداوم زمانی است که فرد مدتهای
طوالنی حضور دارد .در جانشینپروری ،استاد و شاگرد هر دو حق انتخاب دارند .باید روی مدلینگ این موضوع
کار کرد .اگر مدلی وجود دارد ،کارهای که در خارج از کشور انجام شده که اعتماد به نفس ما را بیشتر میکند
ولی باید روی این موضوع بیشتر کار شود و موانع ،رقابتها و حسادتها مشخص شوند.
نکته دیگر این است که اگر فردی پرورش پیدا کند تبعات آن چیست که بحثهای اخالقی بیشتری در مورد را
مطرح میکند.
آقای دکتر رمضانخانی :در صورتی که جانشینپروری مانند یک کار تیمی دوی امدادی باشد که وقتی نفر
آخر از خط گذشت به همه جایزه بدهند ،مؤثر خواهد بود .اگر هدف سازمانی هدف واحدی تعریف شود ،قطعاً
افرادی که در آن سیستم کار میکنند به نحو احسن انجام وظیفه خواهند کرد.
سازمانها به دو دسته کلی دولتی و غیردولتی تقسیم میشوند .در سازمانهای غیردولتی صاحب فرآیند و
صاحب سازمان منفعت نمیبرد .جانشینپروری یک مسئولیت سازمانی است ولی عبارت دیگری هم مطرح
میشود که «نوچه و نوچهپروری» نامیده میشود .در این حالت استاد ،فنونی را برای خود نگه داشته و به شاگرد
منتقل نمیکند.
بحث دیگری که مطرح میشود« ،مرید و مراد» بودن است .کنش و گرایش ،خواسته مرید است و بیشتر امری
فردی است تا جانشینپروری.



گفتمان سالمت اجتماعی

نکته دیگر «استاد و شاگردی» است که حالت بینابینی است و ساختار سازمان یافته دارد .در این حالت ،انتخاب
و ارتباط دوطرفه است.
از نکات قابل بحث ،معیارها هستند .معیارهای انتخاب باید با شفافیت و به درستی منطبق با فرهنگ و قوانین
باشند .معیارهای حفظ و حذف و جانشینی همه بسیار مهم و قابل تأمل میباشند.
چالش دیگری که در سازمانها وجود دارد و از اهمیت بسیاری برخوردار است ،سیاستبازی ،باندبازی و
گروهبازی است که همان نوچهپروری سازمان یافته است.
سیستم ادغام یافته آموزش و پژوهش و ارائه خدمات ،مناسبترین الگو برای جانشینپروری در سازمان میباشد.
آقای دکتر دماری :در بحث جانشینپروری ،روشها و متدولوژی بسیار مهم است .متدولوژی به دو دسته
مستقیم و غیرمستقیم تقسیم میشود .متد مستقیم مثال های متعددی دارد مانند استاد و شاگردی که این روش
برای همه ممکن نیست و باید به فکر روشهای غیرمستقیم بود که چگونه میتوان تجربیات فردی باتجربه را
بستهبندی آموزشی کرد و به فرد دیگری منتقل نمود.
نکته دوم ،جانشینپروری با موضوع جامعهشناختی ارتباط بین نسلی مرتبط است .اگر ارتباط بین نسلی خوب
نباشد ،روند جانشینپروری هم اتفاق نمیافتد .اگر نسل قبل را قبول نداریم و قادر به برقراری ارتباط با نسل
قبل نیستیم ،در جانشینپروری هم دچار مشکل خواهیم شد.
نکته سوم ،به نظر میرسد که بخشی از الگوهای ما مهاجرت میکنند .در یک پروژه تحقیقاتی گزارش شد
که حدود  %70دانشجویان از مهاجرت به خارج از کشور استقبال میکنند ،بنابراین افرادی که باید جایگزین
شوند ،مهاجرت کرده و الگوها شناسایی نمیشوند .با توجه به این نکته ،وجود بانک اطالعاتی افرادی که میتواند
خاصیت الگو پذیری داشته باشند الزامی است.
نکته چهارم ،تغییر مدیران و جایگزین کردن آنهاست .یک اصل مدیریت این است که در زمان تغییر مدیران،
یک مرحله گذار وجود دارد که دو مدیر باید کنار یکدیگر باشند .بسیاری از اقدامات ،در جابجایی مدیران متوقف
میشوند ،در نتیجه مسیر توسعه کشور باید دوباره تکرار شود و مدیر جدید مجدداً تمام مسیرهای قبلی را تکرار
میکند .این انتقال تجربیات هم نسبت به جانشینپروری موضوع کوچکتری است و باید شکل قانونمندی به
خود بگیرد.
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ما باید روی روشهای غیرمستقیم بیشتر کار کنیم .منظور از روش غیرمستقیم ،غنیسازی کوریکولومهای
آموزشی به روشهای مختلف است .بنابراین باید روی جانشینپروری فکر کرده و بومیسازی شود ،در آن
صورت میتواند در ایران قابلیت عملیاتی شدن داشته باشد.
آقای دکتر نصرتینژاد :جانشینپروری در پارادایم مدرن موضوعیت ندارد .در جامعه سنتی ،ما هنوز انتظار
داریم افراد نخبه ای جریان سالمت را به سمت و سوی نهایی ببرند که البته این دیدگاه در سایر حوزهها نیز
وجود دارد.البته دنیا از این مرحله عبور کرده و به سمتی میرود که باید سیستمی فراهم کرد که وابسته به یک
فرد نبوده و در غیاب فرد هم به کار خود ادامه میدهد.
نکته بعدی ،تسری دادن الگوهای حوزه به دانشگاه است .در حوزه مسئلهای به نام تضاد منافع وجود ندارد.
بنابراین وارد کردن این الگوها به بحث دانشگاهی که حرفه ای است که باید از آن ارتزاق شود ،خطرناک است.
باید یک بورکراسی خوب داشته باشیم .بنابراین بروکراسی پاسخ عقالنی است به نیازهای اجتماعی ،چرا دستگاه
بروکراسی خوب کار نمیکند؟ وقتی ما مدیران شایسته نداریم یعنی بروکراسی خوب کار نمیکند علت ناکارامدی
بروکراسی چیست؟
هر پدیده آسیبزا علل متعددی دارد ولی مهمترین علل آن چیست؟ یکی از مهمترین علل آن را میتوان
فشارهای سیاسی نام برد انتصابها منطق عقالنی ندارند و منطق سیاسی دارند ،یعنی اتوبوسی میآیند و
اتوبوسی میروند .از نکات مهم دیگر کمیابی منابع است ،مدیریت یک موقعیت کمیاب است به همین دلیل
برای به دست آوردن آن اختالف و کشمکش وجود دارد.
باید بخش دیگری بر روی بروکراسی کنترل داشته باشد و آن را ارزیابی کند و آن چیزی است که به آن جامعه
مدنی میگویند .بروکراسی کارآمد خوب بدون جامعه مدنی آزاد و مستقل مانند مطبوعات و احزاب آزاد و مستقل
اساساً موضوعیت ندارد.
آقای دکتر میالنی فر :بهترین روش انتخاب مدیران ،گزینش از افرادی است که در بحرانهای قبلی تجربه
موفقی را داشتند.
آقای دکتر پوررضا :با توجه به وجود مشکل در تمام عرصهها گاهی الزم است مدیری ساخته و پرورش
یابد .تمام ویژگیهایی که تاکنون ذکر گردید ،مربوط به یک سازمان عقب مانده است .گسست ،بی ثباتی ،موقت
بودن ،اتالف منابع ،گفتمان قدرت .در این سازمانها برنامهها خوب پیش نمیرود ،چون برنامهها جدا از هم
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بوده و انسجام سیستمی فراهم نمیشود ،در نتیجه سالمت اجتماعی ساخته و پرورانده نخواهد شد ،البته نمیتوان
فقط روی جنبههای فردی تأکید نمود و باید روی جنبههای سازمانی هم کار شود .سیستم موفق ،سیستمی
است که نیروی خوب پرورش دهد و حضور این نیروها مستمر و بادوام باشد .وقتی سازمان این چنین است
نحوه انتصاب و انتخاب ندارد بنابراین سازمان باید تولید کند ،پرورش دهد و بادوام باشد .علت عدم دوام در
سازمانها ،گسست است .برنامهها از بین میروند چون گسست داریم ،تفکر ایزوله و در ضمن انسجام سیستمی
وجود ندارد .وقتی بیثباتی وجود دارد استرس ایجاد میکند ،اصالت دادن به سیستم بسیار مهم است
آقای دکتر وثوق مقدم :در جامعهای که این همه گسست دارد چگونه میتوان از رویکرد جامعه مدرن و یا
پسامدرن برای آن استفاده کرد؟ بنابراین هنوز نیازمند به موضوع جانشینپروری هستیم ،اگر بپذیریم که این
خود یک بعد سالمت اجتماعی است .در سالمت اجتماعی بحث مناسبات بین فردی مهم است ،نکتهای که در
رابطه با آموزش و ارائه خدمت قابل ذکر است این است که این دو منحنی به یکدیگر می چسبند ،در ابتدا
فضای بین این دو وجود داشت ولی مؤسساتی که افراد را تربیت میکنند این دو را به یکدیگر نزدیک و از نظر
عملکردی به یکدیگر میچسبانند.
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چگوهن می توان امید اجتماعی را گسترش داد؟
دکتر محمد تقی یاسمی ،دانشیار گروه روانزپشکی دااگشنه علوم زپشکی شهید بهشتی

مسئوالن ما مدام میگویند که باید امید را تقویت کرد که این موضوع نشان میدهد که نگرانیهایی در تمام
سطوح در مورد کاهش امید در جامعه وجود دارد .مطالعاتی هم که در سالهای اخیر انجام شده ،داللت بر این
دارد که اعتماد و امیدواری در بین مردم کاهش یافته است .مطالعات آقای دکتر نورباال و رفیعی و همچنین
مطالعه آقای دکتر صفارینیا نشان میدهد که اکثر جامعه به مسئوالن اعتماد ندارند و کسی که اعتماد ندارد،
امیدی هم به ایجاد تغییرات نخواهد داشت .بدون امید نمیتوان حرکت مثبتی انجام داد و جامعه را بسیار
آسیبپذیر خواهد کرد.
در زبان انگلیسی دو واژه  Hopelessnessو  Pessimismبجای هم بهکار میروند .در زبان فارسی بدبینی
برای دو منظورِ «نا امیدی نسبت به آینده» و «بدبینی نسبت به اشخاص» استفاده میشود.
عناصر اصلی ناامیدی؛ اولین عنصر این است که به زمان مربوط میشود .وقتی می گوییم ناامیدی یا امیدواری،
حتماً زمان آینده مورد نظر است .دوم این که رویداد را خوب یا بد تفسیر کنیم .در پژوهشهایی که انجام شده،
افراد اکثراً خوب یا بد را برای «من» تعریف میکنند .مورد بعدی عنصر پیشبینی است؛ آیا برای «من» رویداد
بد پیش خواهد آمد یا خوب؟
در ایران پژوهش در این خصوص کم انجام شده است .یکی از عواملی که مانع از کاربست تدابیر اجتماعی
میشود ،همین مسئله نومیدی است.
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فواید خوشبینی :خوشبینی باعث میشود که انسانها به احساس سالمت بهتری دست یابند؛ به خصوص
وقتی وقایع بدی برایشان پیش بیاید ،راحت از آن عبور میکنند .دو گونه رفتار انطباقی در قبال پیش آمدن
مشکالت وجود دارد :فرار از آن و حل مشکل .کسانی که امیدوارترند بهدنبال حل مشکل خواهند بود .افراد
خوشبین ،بیشتر مراقب سالمتیشان هستند و از سالمت جسمی بهتری برخوردار خواهند بود .برعکس ،افراد
ناامید رفتارهای ضدّ سالمتی بیشتری دارند .افرادی که امیدوارند ،انرژی بیشتری دارند و از نظر اجتماعی و
اقتصادی موفقترند و ارتباطات بیشتر و بهتری دارند .افراد خوشبین خیلی کم اتفاق میافتد که ضرری هم
داشته باشند.
مبانی زیستی-روانی :اولین تجربه را پاولف انجام داد .او به سگها غذا میداد و آنها را با نشان دادن یک
دایره شرطی میکرد .بعد از آن یک مستطیل نشان داده و صدای وحشتناکی تولید میکرد .در آخر وقتی شکل
بیضی را به سگها نشان می داد ،سگها به شدت نوروتیک شده و مضطرب و بیقرار میشدند .در نتیجه
بیخبری از سرنوشت بدتر از خبر بد است.
سلیگمن در آزمایشی سگی را میبست و به او شوک وارد میکرد .اما یک اهرم قرار داده بود که سگ با فشار
دادن اهرم جریان برق را قطع میکرد .سگ قطع جریان برق را یاد گرفته بود .سپس سلیگمن اهرم را برداشت
و دادن غذا یا شوک غیرقابل پیشبینی شده بود .سگ افسرده شد و هیچ کاری انجام نمی داد و درمانده شده
بود.
این تصور که عدم کنترل بر سرنوشت میتواند صرفاً افسردگی ایجاد کند ،تصور غلطی بود (تجربه پاولف).
شرایط بسیار دشوار و کارهای غیرقابل پیشبینی بر انسانها نیز باعث درماندگی آنها میشود .پیشبینیناپذیر
شدن وقایع و حوادث بسیار خطرناکتر از سختی است .مردم اگر درک درستی از سختی داشته و معنایی در
زندگی داشته باشند ،واکنش بهتری نشان میدهند.
قویترین مطالعهای که حتی ژنها را بررسی کرده ،مطالعه بیتس 1میباشد .او  850دوقلو را مطالعه کرده و
مشاهده کرد که ژنها در ناامیدی افراد تأثیر دارند و برخی از انسانها بهصورت ژنتیکی امیدوارتر از بقیه هستند.
اما ژن تنها فاکتور نیست .تربیت خانواده ،نقش مهمی میتواند داشته باشد .برای مثال خانواده میتواند تابآوری
را در فرزندان پرورش دهد .نقش جامعه نیز بسیار مهم است .از موارد دیگر میتوان به وضعیت اقتصادی ،سواد
Bates
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خانواده ،محله زندگی ،مدرسه و حتی امنیت محله اشاره کرد .در مدل آنالیز چند متغیره با متغیرهای نهفته در
شکل زیر میتوان عوامل تأثیرگذار را مشاهده کرد.

شواهد زیادی وجود دارد که نشان میدهد مشکالت اقتصادی ،ناامیدی ایجاد میکند .خودکشی که یکی از
فاکتورهای اندازه گیری ناامیدی در جامعه است ،در زمان بحران مالیِ غرب به میزان زیادی باال رفت .نکته
جالب توجه این است که خودکشی در کشورهای قدیمی و ثروتمند اروپایی بیشتر مشاهده شد .علت آن دو
عنصر «فقر» و «از دست دادن ثروت» است.
بحرانهای مالی به همه اقشار به صورت یکسان آسیب نمیزند .جوانان و افراد بیکار بیشتر ناامید میشوند و
آنها آسیبپذیرتر هستند .بنابراین اشتغالزایی یک استراتژی بسیار مهم برای خروج مردم از ناامیدی است.
ناامیدی واگیر دارد .شخصیت واگیر ندارد ولی رفتارها و نگرشها واگیر دارند .بنابراین افراد ناامید یا به دلیل
شرایط زندگی خودشان و یا به خاطر سرایت افراد ناامید ،دچار ناامیدی میشوند .همچنین فضای مجازی میتواند
یک اپیدمی ناامیدی ایجاد کند.
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پیش داوری خوشبینانه :نگرشی خوشبینانه مبنی بر این که امکان بروز حوادث خوب برای خود و خانواده
شخص بیشتر است و امکان بروز حوادث بد کمتر است .در شرایط معمول انسانها یک مقدار امیدوارتر از آنی
هستند که باید باشند .در حقیقت انسانها واقعبین نیستند .انسانها از داشتن امید لذت میبرند و میخواهند که
امید داشته باشند.
فرهنگها و واحدهای فرهنگی نیز منتقل میشوند .انتقال آن هم عمودی است و هم افقی (بر خالف ژن که
فقط عمودی است).
در زیر چند ضرب المثل در این رابطه آورده شده است:
▪ ضرب المثل ژاپنی :در امید لذتی است که در وصال نیست؛
▪ ضرب المثل عربی :در هر امیدی ترس و در هر ترسی امید هست؛
▪ ضرب المثل ایرانی :در نومیدی بسی امید است.
در یک بررسی انجام شده به افراد گفته شد که یک فرد سرشناس حاضر به گفتگو با شما شده است و زمان
این رابطه به انتخاب افراد گذاشته شد (االن 3 ،روز دیگر 2 ،ماه دیگر) .اکثریت افراد گزینه  3روز دیگر را
انتخاب کردند چون میخواستند تصویر این دیدار را مجسم کنند.
بنابراین ساز و کارهای گول زنندهای در ذهن انسان وجود دارد که واقعیات را آنگونه که هست نمیبینیم .گاهی
بدتر از آن و بیشتر اوقات بهتر از آن چیزی که واقعیت است را میبینیم که کژبینی خودخواسته میباشد .ذهن
انسان واقعیات را آنگونه که هست نمیبیند و تحت تأثیر عوامل فیزیکی ،احساسی و رفتاری قرار دارد.
وقتی ما عمیقاً به چیزی معتقد باشیم و تعصب داشته باشیم ،در درک واقعیت میتواند مشکل ایجاد کند .افراد
شواهد خوشایند را بیشتر از شواهد ناخوشایند میپذیرند .این خطری است که انسان را از واقعبینی دور میکند.
بدتر از این مورد ،پیشبینی خودساخته است ،یعنی پیش داوری کردن بر اساس شواهد ناقص.
رابطه افسردگی و خوشبینی متعصبانه :افرادی که افسردگی مالیمی دارند ،واقع بینتر هستند .وقتی
افسردگی متوسط و شدید شود ،افراد بدبین شده و واقعیات را بدتر از آن چیزی که هست ،میبینند .بنابراین
افسردگی کم ،افراد را واقعبینتر میکند.
برخی جنبههای پیش داوریهای خوشبینانه عبارتند از :در مورد حوادث نادر بیشتر است؛ در افراد افسرده
و مضطرب کمتر است؛ در مورد کسانی که مستقیماً در گیر مشکل هستند کمتر است.
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در شرایط واقعی افراد غیر افسرده آینده خود و خانواده خود را بهتر از دیگران ارزیابی میکنند .افسردگی خفیف
افراد را واقعبینتر میکند و اگر افسردگی ثانوی به عوامل بیرونی واقعی باشد نمیتوانند چه آینده خود وچه
آینده دیگران را مثبت ارزیابی کنند .بنابراین اگر شرایط واقعی اقتصادی خوب نباشد ،چون پیش داوری
خوشبینانه ندارند ،نومیدی فراگیر میشود.
تحوالت سالهای اخیر:
طبقه نوکیسه اشراف به این دالیل به وجود آمدند« :توزیع غیرهدفمند درآمدهای نفتی ،چندنرخی بودن ارز طی
سالهای بعد از انقالب ،اختالس و تبانیهای گسترده بین کارفرمایان و پیمانکاران در پروژههای عظیم دولتی،
قاچاق صدها میلیارد دالر کاال طی سالهای متمادی ،طرح بنگاههای زودبازده با اختصاص تسهیالت بانکی،
افزایش نجومی قیمت زمین ،مسکن ،مغازه و ،...واگذاری و فروش دهها ،صدها و هزاران ملک مصادره شده،
نبود یک نظام عادالنه هوشمند و تأثیرگذار مالیاتی ،پولشویی ،تغییر کاربری اراضی کشاورزی و زمینخواری».
موارد فوق ناامیدی را در بین مردم نسبت به مسئوالن بیشتر کرده است.
ما یکسری ماناهای فرهنگی داریم که یکی از آنها عدالتخواهی است .عدالتخواهی یک ویژگی فرهنگی
ایرانی است که از قبل از اسالم بوده و بعد از اسالم هم در مواردی تحکیم شده است .بعد از اسالم ،علت این
که ایرانیها به تشیع گرایش پیدا کردهاند ،عدالت بود .تشیع با عدالت تعریف میشود.
چه کارهایی برای امیدافزایی میتوان کرد؟
مردم نشان دادهاند که تمام امیدشان از بین نرفته است .انواع اقدامات که انجام میدهند مانند :دیوار مهربانی،
رحم به حیوانات ،جمعآوری زباله از طبیعت و ...نشاندهنده این موضوع است .باید فضا را برای افزایش امید
مهیا کرد .در شرایط ثبات اقتصادی ،اقتصاد آزاد مشکلی ندارد ولی در شرایط بحرانی این موضوع درست نیست.
در کشور سرمایهداری انگلیس و در زمان بحران مالی ،سیاستگذاریهایی در راستای پیشگیری از ناامیدی و
خودکشی جوانان انجام شد ،مانند :توجه به اشتغالزایی به جای سودزایی ،افزایش رفاه مردم و....
راههای پیش رو برای افزایش امید اجتماعی:
▪ پرهیز از پسیکولوژیسم؛
▪ اصل بقراطی ،کند کردن ماشینهای ناراضی تراشی؛
▪ راهحلهای اقتصادی ،اجتماعی ،تقنینی و آموزشی؛
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▪ ناکارامدی استفاده از نظریه ناهمگونی شناختی در شرایط کنونی (شناخت سیستمی باز است)؛
▪ اطالعرسانی به مسئوالن در مورد آنچه برای مردم مهمتر است .نقش سنگین دانشگاهیان و طبقه متوسط
مدرن؛
▪ تشویق رفتارهای درست؛
▪ گسترش عدالت اجتماعی و توزیع عادالنه درآمد؛
▪ شفافسازی ،مبارزه با فساد و تبعیض (مرتبط با عدالت) .اجرای قانون از کجا آوردهای ،سیاست مالیاتی
ضد داللبازی و کنترول توزیع و بازگشت ار؛
▪ فقرزدایی و کارآفرینی از طریق توانمندسازی (نیازهای اولیه ،افزایش اعتماد به نفس و مرتبط با عدالت)
▪ برآوردن نیازهای اولیه نیازمندان به شکل عزت مدار ولی فوری .سیاست عرضه و تقاضا در شرایط بحران
اقتصادی برای این اقشار کاتاستروفیک است و عکس آن ایجاد احساس امنیت میکند؛
▪ تشویق مشارکت مردم در تصمیمگیریها (ایجاد مالکیت تصمیم و مسئولیت)؛
▪ تقویت وحدت ملی از طریق رواداری با اقلیتها از هر نوع (ایجاد همبستگی ،عدالت و مالکیت بر میهن)؛
▪ جرمزدایی ،جایگزینی روشهای تأدیبی به جای حبس در مورد قانونگریزیهای کوچکتر (عدالت)،
اولویتدهی متناسب به مجازاتها« ،تغافل به تعبیر مرکز پژوهشهای مجلس» و مدارا در موارد کم
اهمیت ،پذیرش تفاوتهای فردی به خصوص در جوانها (ایجاد احساس مالکیت بر خود و اتونومی)؛
▪ آموزش مهارتهای زندگی و تابآوری؛
▪ ایجاد فضای نشاط آفرین (نقش فرعی) و سایر مداخالت مشابه.
در این جلسه به دلیل ضیق وقت موفق به اخذ نظرات همکاران نشدیم.
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نظام اهی سیاسی و سالمت اجتماعی
دکتر فردین قریشی ،عضو هیأت علمی دادکشنه علوم سیاسی دااگشنه تهران

در ابتدا تعریف دو مفهوم نظامهای سیاسی و سالمت اجتماعی ارائه میشود.
سالمت اجتماعی:
ایمنی شهروندان از تهدیدات و اختالالت جدّی در زندگی جمعی .منظور از تهدیدات ،آفات و مشکالتی میباشند
که احیاناً محقق نشدهاند ولی بیم تحقق آنها وجود دارد .اگر چنین آفاتی محقق شود ،اهداف ،منافع و آرمانهای
شهروندان را میتواند در معرض لطمه قرار دهد .اختالالت هم مشکالتی هستند که جامعه بالفعل از آنها رنج
میبرد .مصادیق این تهدیدات و اختالالت در زندگی جمعی (که اگر وجود داشته باشند ،سالمت زندگی کاهش
یافته و به سمت بیماری اجتماعی سوق پیدا میکند) عبارتند از :خودکشی ،طالق ،افسردگی ،سرقت ،تجاوز،
پرخاشگری ،قانونگریزی ،اعتیاد ،بحران معنا و ....بنابراین ایمنی شهروندان از این تهدیدات و اختالالت را
میتوان سالمت اجتماعی و ابتالی به این تهدیدات و اختالالت را بیماری اجتماعی نامید.
نظامهای اجتماعی:
نظامهایی هستند که کار آنها در  4بخش در سطح جامعه قابل رویت است:
 )1کارکرد نظم بخشی :نظام سیاسی در جامعه سعی میکند که نظم ایجاد کند ولو این که با خشونت همراه
باشد .یعنی نظام سیاسی نظامی است که توانایی به کارگیری خشونت را به طریق مشروع دارد .بنابراین
این کارکرد سیستم ،احیاناً با سرکوب و کارکردهای پلیسی هم همراه است؛
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 )2کارکرد عمومی :نظام سیاسی یکسری خدمات عمومی ارائه میدهد .مانند :بیمه ،تأمین امنیت برای جامعه،
توسعه ساختارهای مفید برای حمل و نقل ،رفاه اجتماعی و...؛
 )3کارکرد ایدئولوژیک :نظامهای سیاسی سعی میکنند که برای بقای خودشان و بازتولید و مشروعیت
بخشی خود ،از یکسری عقاید و ایدئولوژیها دفاع کرده و آنها را بازتولید کنند.
 )4سبقه خصوصی و مادّی :نظامهای سیاسی برخالف معرفیای که از خودشان کرده و بیشتر کارکرد عمومی
خود را پررنگ میکنند ،یک چهره خصوصی هم دارند .یعنی در خدمت تأمین منافع یک عده خاص و
یک گروه محدود یا طبقه مشخصی هستند .بنابراین نظامهای سیاسی در جامعه به نحو صوری در خدمت
نظم هستند ولی شاید در عمل خیلی وقتها در خدمت تحقق منافع و اهداف گروه خاصی باشند.
دولت یا نظامهای سیاسی در یک طرف و سالمت اجتماعی در طرف دیگر ،هر دو از متغیرهای مختلفی متأثر
هستند .یعنی اگر تحولی در سالمت اجتماعی اتفاق بیفتد (یا این که تحولی در نظام سیاسی رخ دهد) صرفاً
ناشی از متغیّر مقابلش نیست .دولت و سالمت اجتماعی صرفاً متأثر از یکدیگر نیستند ولی با همدیگر ارتباط
دارند.
تأثیر سالمت اجتماعی بر دولت:
سالمت اجتماعی میتواند دو تأثیر متعارض بر دولت بگذارد .اگر سالمت اجتماعی در سطح پایینی باشد ،یعنی
به جای سالمت ،بیشتر شاهد بیماری اجتماعی باشیم ،خواهیم دید که در سطح دولتها ما مستعد شکلگیری
دولتهای اقتدارگرا و یا دولتهای توتالیتر خواهیم بود؛ یعنی این که جامعه ناامن ،بیمار و ضعیف که سالمت
اجتماعی در آن جا کم است ،همیشه مستعد تولید دولتهای ناسالم است .شاید این بحث در درجه اول کتاب
گریز از آزادی اریک فرام را به ذهن متبادر کند .فرام بر این باور است در جامعهای که امنیت کم باشد ،مردم
نیاز به امنیت را در برابر نیازشان به مسائل دیگر در اولویت قرار میدهند و سعی میکنند به یکسری از گروهها
یا شخصیتهایی که به آنها وعده تأمین امنیت میدهند ،پناه ببرند؛ ولو به بهای گرفتن نعمات دیگر از زندگی
آنها .در چنین جامعههایی دولتهای توتالیتر شکل میگیرد .به طور کلّی در جامعهای که سالمت اجتماعی
پایین باشد ،همیشه با دید فرامی میتوان گفت جامعه مستعد شکلگیری دیکتاتوری ،اقتدارگرایی و توتالیتاریسم
است .اگر سالمت اجتماعی افزایش پیدا کند و جامعه سالمتر باشد ،شهروندان بالطبع برای رسیدن به اهدافشان
سعی میکنند که از روشهای عقالیی و منطقی استفاده کنند؛ بنابراین زمینه شکلگیری یک تعامل اجتماعی
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برقرار میشود که خودش را در شکل حکومتهای دموکراتیک متجلّی میکند .یعنی این که وقتی شهروندان
اعتماد به نفس و تعادل روحی داشته باشند ،بهدنبال اداره زندگیشان با تعامل جمعی خواهند بود و نیازی به
توسّل به خشونت نیست .در این جامعه نیازی به توسل به مدلهای احساسی و غریزی در این جامعه حس
نمیشود .بنابراین در چنین جامعههایی ،خواهیم دید که دموکراسی گسترش و تعمّق پیدا میکند .امروزه
دموکراسی فقط یک مدل ساده که در قرنهای قبل وجود داشته ،نیست .امروز از دموکراسی ارتباطی صحبت
میشود  ،به این معنا که در جامعه شرایط برخورد افراد با یکدیگر باید فارغ از سلطه باشد .صرفنظر از اینکه
موقعیت ما در ساختار اجتماعی کجاست ،باید بتوانیم بدون لکنت با یکدیگر حرف بزنیم و آن چیزی حق باشد
که در حقیقت در این تعامل اجتماعی (فارغ از سلطه) توافق میشود .به طور خالصه سالمت اجتماعی بیشتر،
دولت سالمتر و سالمت اجتماعی کمتر ،دولت بیمارتر و اقتدارگراتر را در پی خواهد داشت.
تأثیر نظامهای سیاسی بر سالمت اجتماعی:
در این جا دو نوع تأثیر قابل بررسی است ،یعنی دولتها میتوانند در شکل تهدیدکننده سالمت و یا به صورت
ارتقادهنده سطح سالمت اجتماعی ظاهر شوند .در سطح تهدید سالمت اجتماعی از سوی نظامهای سیاسی و
یا دولتها میتوان گفت که دولتها هرچقدر اقتدارگراتر (توتالیتر) باشند ،خودشان به بیماری اجتماعی بیشتر
دامن خواهند زد ،هرچند که خودشان محصول ناسالمی اجتماعی هستند .این دولتها از بازتولید بیماری اجتماعی
و عدم سالمت اجتماعی سود میبرند .اساساً عدم سالمت اجتماعی پایه قدرت دولت توتالیتر به حساب میآید.
اولین کاری که دولتهای توتالیتر برای کمک به بقای خود انجام میدهند ،گسست پیوندهای اجتماعی است.
یک جامعه توتالیتر هرچقدر بیشتر اَتُمیزه 1باشد ،توتالیتاریسم قدرت بیشتری پیدا میکند .اتمیزه شدن به این
معنا است که جامعه مجموعهای از افراد ،بدون رابطه محکم بین آنها باشد .افراد در اصناف ،انجمنها ،گروهها
و احزاب با یکدیگر متصل نشوند تا به یک قدرتی در برابر دولتها و اقتدار نظام حاکم تبدیل شوند .در چنین
شرایطی افراد در مقابل دولت احساس تنهایی و ترس میکنند .بر همین اساس در این جامعه مخالفت
سیستماتیک با دولتها شکل نگرفته و بیشتر مردم تبدیل میشوند به حامی دولت .این احساس تنهایی ،نشانی
از عدم سالمت اجتماعی است .در جامعه توتالیتر خشونت تقدیس میشود و در جامعه برای بقای نظامهای
َ 1اتُمیزه یا «ذرهای» شدن جامعه یعنی وضعیتی که هرکس بدون توجه به سرنوشت مشترک (یا به قول شاملو :درد مشترک) به هر
روش میکوشد هرچه بیشتر «لحاف را بکشد سمت خودش».فقط خودش و دیگر هیچ!
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توتالیتر ،رعب و وحشت و داروینیسم اجتماعی حاکم میشود .در حقیقت وجود امنیت باعث میشود که شاید
ضعفهای دولتها به نقد گذاشته شود و جامعه از نقد حکّام نترسد؛ به همین خاطر اگر فضای رعب و وحشت
حاکم شود ،به نفع سیستم توتالیتر است امّا در سطح اجتماعی باعث حسّ ناامنی میشود .حسّ ناامنی یکی از
شاخصهای عدم سالمت اجتماعی است .دولت توتالیتر برای اعمال خشونت توجیههای مختلفی پیدا میکند
(نژادی ،ایدئولوژیک و )...تا از این طریق مشروعیتی هم برای آن فراهم آورد .ویژگی دیگر دولتهای توتالیتر،
تسهیل رفتارهای غریزی است ،یعنی کنش اجتماعی افراد خیلی اوقات ،کنش غریزی است تا کنش عقالیی و
منطقی .اگر به نحو سیستماتیک خشونت در جامعه زیاد شود ،ممکن است صبر افراد جامعه تمام شود و در یک
لحظه خشمی را از خودشان نشان بدهند و یا رفتار جمعی علیه دولت به صورت اعتراض نشان دهند .این
خشونت به انقالب جلوه میکند؛ این انقالبات در نظامهای دموکراتیک مشاهده نمیشود .به اعتقاد هانا آرنت
جوامع به دو گونه «تودهای» و «مدنی» هستند .انقالبات در جوامع تودهای معموالً به وجود میآید؛ چون در
جامعههای مدنی مجاری اعتراض باز است و نقدها آرامآرام اتفاق میافتد و دولت به مرور خودش را اصالح
میکند .در جامعه توتالیتر مجاری اصالح بسته است و اعتراضها پشت س ّد توتالیتاریسم جمع میشود و ممکن
است یک روزی به نحو غریزی و بسیار خشونت بار این رفتار توسعه پیدا کند .رفتارهای غریزی به جای
رفتارهای عقالیی ،از شاخصهای عدم سالمت اجتماعی میباشد .چهارمین ویژگی دولت توتالیتاریسم و سالمت
اجتماعی ،توسعه عدم اعتماد است .در جامعه توتالیتر که تحت تأثیر اقتدارگرایی صورت می پذیرد ،در حقیقت
به خاطر رعب و وحشت و عدم وجود پیوندهای اجتماعی افراد به یکدیگر اعتماد ندارند و آنها به جای نشان
دادن چهره واقعیشان ،چهره دیگری را از خود به نمایش میگذارند .به عبارت دیگر در جامعه نفاق توسعه پیدا
میکند .در جامعهای که اعتماد کم باشد ،سرمایه اجتماعی کم خواهد بود .سرمایه اجتماعی میتواند پشتوانه
توسعه باشد .مشارکت اجتماعیای که یکی از شاخصهای توسعه است ،در جامعه توتالیتر شکلش عوض
میشود .مشارکت مدنی و سالم تبدیل میشود به مشارکت تودهای و صرفاً در جهت حمایت از نظامهای سیاسی
و کانالیزه شده.
ما در عرصه واقعیت ،یک جامعه توتالیتر محض نخواهیم داشت .در همه نظامهای سیاسی نشانههایی از
توتالیتاریسم و نشانههایی از کنش دموکراتیک دیده میشود ،بسته به این که در کدام جامعه ،کدام وجه غالب
باشد ،ما از این اصطالحات استفاده میکنیم.
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تأثیر نظامهای سیاسی در ارتقای سالمت اجتماعی :مسلّما در برابر توتالیتاریسم ،ما دولتهای دموکراتیک را
داریم .هرچقدر دولت دموکراتیک باشد ،برای سالمت اجتمعی مناسب تر است .البته منظور از دموکراسی،
لیبرالیسم نیست.
دولت دموکراتیك از سه منظر میتواند به توسعه سالمت اجتماعی کمك کند:
 )1دموکراسی آگاهی را در جامعه افزایش میدهد .در جامعهای که فرصت نقد باشد و احزاب و گروههای
مختلف وجود داشته و نقش آفرینی کنند ،آگاهی توسعه پیدا میکند .آگاهی به مدیریت بهتر جامعه و
تولید حس توانمندی در شهروندان دامن میزند .وقتی که آگاهی بیشتر باشد ،انسان حسّ توانمندی
بیشتری دارد .در جهت مخالف آن ،بیگانگی از خویش است که گفته میشود انسان در بعضی از نظامهای
سرمایه داری احساس میکند هیچ تواناییای از خودش ندارد.
 )2توسعه رفاه :تحقق دموکراسی بر خالف نظر لیبرالها اساساً مستلزم میزانی از رفاه در جامعه است .گفته
شده است که اگر در جامعه توزیع عادالنه درآمد وجود نداشته باشد ،در آن جامعه اساساً دموکراسی به
وجود نمیآید .در شاخصهای دموکراسی کشورهایی که سرمایهداری عریانتری دارند ،در صدر نیستند
بلکه کشورهای سوسیال دموکراتیکتر هستند ،در این زمینه شاخصهای بهتری دارند .بر همین اساس
میتوان گفت رفاه نسبی که برای پیراستن جامعه از بسیاری از بیماریها مؤثر است ،در دموکراسی فرصت
تحقق بیشتری پیدا میکند .بر همین اساس در چنین جامعهای احساس محرومیت و ناکامی کم است و
بیماریهای روانی که متعاقب ناکامیها و محرومیتها به وجود میآیند ،کمتر خواهد بود .بزهکاری و
کجرویهای اجتماعی هم در چنین جامعههایی کمتر است.
 )3تشکّل اجتماعی :گفته میشود که انسانها عالقهمند هستند با همدیگر ارتباط داشته باشند؛ تنهایی
برای انسان حسّ نامطلوبی به وجود میآورد .دموکراسی این ارتباط را راحت تر میکند و افراد با حسّ
امنیت بهتری با یکدیگر ارتباط پیدا میکنند .در حالی که در دولتهای توتالیتر دولت از ارتباط شهروندان
با یکدیگر حسّ ترس دارد .در چنین شرایطی و در توسعه تشکلهای اجتماعی ،انسانها احساس میکنند
که تکیه گاه دارند .انجمنها ،اصناف و گروهها از آنها حمایت کرده و در برابر تجاوزات قدرت سیاسی
از آنها دفاع میکنند .این موارد نشاندهنده این است دموکراسی برای سالمت اجتماعی مفید است.
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در مقوله تأثیر نظام سیاسی بر سالمت اجتماعی ،میتوان گفت که دو مقوله دیگر وجود دارند که
میتوانند دخیل باشند:

 )1عدالت :هرچقدر عدالت در نظامهای توتالیتر مجال ظهور پیدا کنند ،از میزان آن ضرر های توتالیتاریسم
کاهش خواهد یافت .در دموکراسی نیز هرچقدر عدالت اجتماعی کم شود ،از فواید دموکراسی کم خواهد
شد و همینطور بالعکس؛
 )2دین :اگر دین در کنار توتالیتاریسم قرار گیرد ،فاجعه بیشتر خواهد شد و در دموکراسی اگر ورود پیدا کند،
دموکراسی را ارتقا خواهد بخشید .در واقع دین مستعد این است که در رژیمهای توتالیتر مورد استفاده
ابزاری قرار گیرد و توتالیتاریسم حتّی رنگ شریعت به خودش بپوشاند .اگر در شرایط دموکراتیک دین
حضور داشته باشد ،از آفتی که امروزه دموکراسیها و حکومتهای دموکراسی در دل لیبرالیسم به آن
مبتال شدهاند ،میتواند دموکراسی را نجات دهد .امروزه در دامن لیبرالیسم ،دموکراسی در کنار بحران
معنا قرار گرفته است .معنویت و دین میتوانند به سالمت کمک کنند .بر همین اساس اگر بخواهیم
بگوییم که در نظامهای اجتماعی و در سطح نظری ،کدام نظام سیاسی میتواند به سالمت اجتماعی
کمک کند ،میتوان در مفهومی تحت عنوان سوسیال دموکراسیِ دینی تئوریزه کرد که ما در عالم واقع
کمتر با چنین سیستمی روبرو هستیم.
در این جلسه به دلیل ضیق وقت موفق به اخذ نظرات همکاران نشدیم.
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تحوالت نظام سالمت رد اریان و ایپمداهی آن
دکتر ابوالقاسم پوررضا ،عضو هیأت علمی گروه اقتصاد سالمت دااگشنه علوم زپشکی تهران

هدفهای اصلی طرح تحول عبارتند از :اصالح تعرفهها ،محافظت مالی مردم (کاهش پرداخت از جیب یا
هزینههای کمرشکن( ،عدالت در دسترسی ،همگانیتر کردن پوشش بیمه ،افزایش زایمان طبیعی ،افزایش
پاسخگویی نظام سالمت و هدف اصلی طرح عمدتاً مالی است.
بستههای خدماتی این طرح عبارتند از :کاهش ویزیت پرداختی بیماران بستری ،حمایت از ماندگاری
پزشکان در مناطق محروم ،حضور پزشکان متخصص در بیمارستان ،ارتقای خدمات ویزیت در بیمارستان،
ارتقا هتلینگ در بیمارستان ،حفاظت مالی از بیماران صعبالعالج ،خاص و نیازمند ،ترویج زایمان طبیعی .عمدتاً
بعد مالی و بعد بیمارستانی در اینجا پررنگ است ،برای مثال :ساخت20هزار تخت بیمارستانی و واحدهای
زایمان طبیعی.
در عرصه بهداشت ،کارهای زیر انجام شده است:
▪ برنامه خدمات و مراقبتهای اولیه بهداشتی به روستاییان و شهرهای زیر  20هزار و عشایر ،بین  20تا
 50هزار و باالی  50هزار؛
▪ سیستم ارجاع در فارس و مازندران؛
▪ ترویج خود مراقبتی و توانمن سازی مردم؛
▪ بهداشت عمومی (آب سالم ،غذای ایمن و رژیم غذایی سالم ،هوای پاک)؛
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▪ بهداشت دهان و دندان؛
▪ همکاریهای بینبخشی.
برخی از این موارد صرفاً به وزارت بهداشت مربوط نمیشود .دستاوردهای این کارها بر اساس پژوهش مؤسسه
ملی تحقیقات سالمت در سال  1393-1394عبارت بودند از :رضایتمندی مردم ،رضایتمندی پزشکان ،شاخص
دسترسی (میزان ماندگاری پزشکان در مناطق محروم( ،شاخص حفاظت مالی.
در کوتاهمدت موارد زیر به دست آمد :افزایش دسترسی ،امنیت خاطر نسبی جمعیت مراجعهکننده به
بیمارستانهای دولتی ،رونق کسب و کار در بیمارستانهای دولتی ،کنترل چشمگیر زیر میزی! ،کنترل ارجاع
غیرموجه بیمار به بخش خصوصی ،تأمین انگیزه مالی برای درمانگران اصلی ،رشد رقابت بینبخش دولتی و
خصوصی در جذب بیمار ،افزایش تقاضای القایی (مخصوص ًا به خاطر شیوه پرداخت؛ در تعدیل شیوههای
پرداخت باید خیلی کار شود و شیوه پرداخت متناسب با نوع خدمت ،منطقه و مراجعهکننده طراحی شود(،
افزایش احتمال عدم حضور نیروی کار در بازار تولید (کاهش بهرهوری( ،افزایش نابرابری درآمدی درون
سیستمی ،افزایش جاذبه آموزش پزشکی (تهدید برای ناکارایی نظام آموزشی و عدم توسعه متوازن آموزشی(،
تغییر بعضی تعاریف به ویژه در رابطه با بارداری (ترم و وزن نوزاد) برای کاهش سزارین!
در درازمدت ممکن است مقداری بیثباتی در سیاستها را داشته باشیم (به هر دلیل از جمله تحریمها،
محدودیت بودجه و .)...برخی از این تغییرات به شرح ذیل میباشند :نوسانات و بیثباتی در سیاستها و
خطمشیها (رشد بیتفاوتی( ،احتمال رشد نارضایتی درمانگران ،احتمال کاهش دسترسی و افزایش نارضایتی
خدمت گیرندگان ،قدرتمندتر شدن بخش خصوصی ،کاهش انگیزه کارکنان ،برگشت زیر میزی و کاهش
کیفیت ،احتمال کاهش در شیوه پرداخت به درمانگران ،گسترش بوروکراسی ،تداوم ساختار ناکارآمد و نابرابر
(به ویژه به لحاظ سیاستگذاری و توزیع قدرت).
در رابطه با سالمت اجتماعی ،هدف خاصی طرح نشده است ،اما در رابطه با پیامدهای اجتماعی طرح تحول
(چون سالمت یک پدیده وسیع است) همه پیامدهای این عرصه به نحوی اجتماعی است .از نظر تأمین مالی،
طرح تحول سالمت میتواند پیامدهای همچون کیفیت خدمت ،زندگی و ،...حقوق بیمار ،رشد اقتصادی ،توسعه
انسانی و ...داشته باشد.
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ضعف عمده در نظام سالمت ،عدم چارچوب نظری است .دیدگاه نظری و تئوریک برای سالمت نداریم.
دیدگاههای کالن در رابطه با سالمت عبارتند از :سالمت به عنوان حق ،مراقبت بهداشتی به عنوان حق،
سالمت به عنوان یک کاالی مصرفی ،سالمت به عنوان یک سرمایهگذاری؛ همچنین تحول دیدگاهها در
رابطه با تحلیل بیماری خیلی معنیدار نبوده است .تقریباً روی یک ریل راه رفتهایم و آن حاکمیت نگاه بالینی
به سالمت بوده است .به همین دلیل نظام سالمت ما در سالمت جسم متوقف شده است و به سالمت روان
و سالمت اجتماعی هنوز آنچنان که باید نرسیدهایم.
عرصههای نبرد در نظام سالمت عبارتند از :ویژگیهای بازار سالمت و ناکامی بازار سالمت ،کاالی عمومی
(مالکیت ،بودجه عمومی و پیامدهای فرافردی( ،تقاضای القایی ،فقدان توازن اطالعاتی ،رابطه کارگزاری،
کارآیی و عدالت (کارآیی فنی ،کارآیی تخصیصی).
پنج اهرم اصالحات عبارتند از « :تأمین مالی ،شیوههای پرداخت ،سازماندهی ،قوانین و مقررات ،و رفتار».
اهداف اصالحات در سالمت عبارتند از:
 )1اثربخشی )تخصیصی یا فنی)؛
 )2برابری (عمودی/افقی)؛
 )3کیفیت (خدمات/زندگی)؛
 )4دسترسی و بهرهبرداری (فیزیکی/مالی(؛
 )5رفاه.
دو هدف دیگر را نیز باید اضافه کرد که« ،آموزش پزشکی» و« سیاستگذاری» است .دو الگوی بزرگ
اصالحات ،در کشورهای انگلیس و امریکا اتفاق افتاده اند.
برنامه طرح تحوّل ،بعد از روی کارآمدن دولت یازدهم شکل گرفته است .یک مشکل سیاسی در اینجا بوجود
می آید که اگر حزب وجود نداشته باشد ،به برنامه رای داده نمیشود بلکه به افراد رای میدهند .احزاب ما یا
احزاب واقعی نبوده یا احزاب با برنامه نیستند .این موضوع میتواند در عرصه سالمت خیلی اثرگذار باشد.
در طرح تحول بیشتر تکیه ،بر پرداخت بوده است ولی به ماهیت سالمت و بیماری به عنوان یک مسئله
اجتماعی ،پایداری منابع توجه نکردهایم .ما ساختار تصمیمگیری جامع در سیاستگذاریهای سالمت نداشتهایم.
وقتی سالمت یک پدیده اجتماعی است ،الزمه آن ،این است که برای مثال یک روانشناس ،اقتصاددان،
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جامعهشناس ،حقوقدان ،روحانی و  NGOحضور داشته باشند .صدای مردم در سیاستگذاریها باید شنیده
شود .این مستلزم رشد جامعه مدنی است ،همچنین تصمیمگیریها عمر کوتاهی دارند .حتی در برنامههای
کالن توسعه در رابطه با اهداف سالمت دچار گسستهای زیادی هستیم و برخی اهداف سالمت در برنامهها
پیگیری نشدهاندو سازماندهی کارآمد هم وجود ندارد .نه فقط منابع مالی به درستی استفاده نمیشوند بلکه
از منابع انسانی هم خوب استفاده نمیشود .به تولید سالمت خارج از بیمارستان و سازماندهی بُعد تقاضا توجه
نشده است .این موارد هزینهها را خیلی باال میبرد .اگر تفکر سیستمی نداشته باشیم ،رفرم هم یک بُعدی و
یک خطی خواهد بود .چند بعدی و درازمدت بودن ،پایدار بودن و جامعنگر بودن مسائلی هستند که در طراحی
رفرم حتم ًا باید لحاظ شود.
سیستم ما در سه سطح طراحی شده است و این گسست سیستمی در جامعه ما آسیب بزرگی ایجاد کرده است.
در دو سطح اول سالمت به عنوان حق است و در سطح سوم سالمت به عنوان مصرف میباشد .در دو سطح
اول سالمت را عمومی تلقی میکنیم ،رایگان و همه گیر است و دولت متولّی است؛ اما در بخش سوم بخش
خصوصی خیلی درگیر است .سطح سوم خیلی نابرابر و به اصطالح شهری است.
تحوالت نظام سالمت در ایران عبارتند از :شبکه بهداشت ،ادغام آموزش پزشکی در نظام سالمت،
بیمارستانهای خودگردان ،خصوصیسازی ،پزشک خانواده ،جلوگیری از  Public Private Splitو برنامه طرح
تحول سالمت.
برای ایجاد کامیابی در این طرح ،یک سازمان سالم باید شکل بگیرد و سازمان سالم ،سازمانی کارآمدی و
مبتنی بر تقسیم کار درست ،مهارتها و صالحیتها است .توزیع مهارتها باید در درون سازمان و سطوح
مختلف به صورت کارآمد شکل بگیرد.
ماهیت سالمت و بیماری به عنوان یک کاالی عمومی با ویژگیهای خاص خود که رسالت نظامهای سالمت
در رابطه با آنها تعریف میشود در سیاستگذاریها و تصمیمات کالن مورد عنایت جدی قرار نمیگیرد.
بنابراین تفکر به پدیده سالمت نه در جامعیت آن ،بلکه فقط در بعد فنی آن صورت میگیرد که باید توسط
افراد با مهارتهای فنی )عمدتاً پزشک ،جراح متخصص و )...در سازمانهای فنی (بیمارستانهای مجهز به
تکنولوژی مدرن) تولید و یا بهتر بگوییم بازآفرینی شود .به عبارت بهتر ،سالمت در درمان خالصه میشود.
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این سرآغاز شکلگیری یک انحصار و تمرکز قدرت در دست گروهی است که برخوردار از مهارت فنی برای
بازگرداندن سالمتی به تن رنجور بیماران است.
فراموش نکنیم که درمان ،توان و قدرت خود را از بیماری و در نهایت از مرگ )بیماری و ناتوانی کامل)
میگیرد و لذا بسیار طبیعی است که نظام درمان محور ،نظام بیماری محور هم باشد و پیشگیری به شکل
گسترده و در سطح کالن اجتماعی اولویت اول آن نباشد.
طب به معنای صناعتی است که بدان سالمت را در بدن نگه دارند و چون زایل شود بدان باز گردانند .نظام
ما در واقع بیشتر قسمت دوم این تعریف را مورد توجه قرار داده است .سلطه نگاه بالینی و بیمار محور موارد
ذیل را شامل میشوند :بازگرداندن سالمت ،توسعه بیمارستانهای مدرن و مجهز ،توسعه نابرابری (دسترسی
و بهرهمندی نیازمندان( ،توسعه نابرابری درآمدی در جمع درمانگران ،توسعه تقاضای القایی.
ما ساختار مبتنی بر قدرت حرفهای و بیمار محور را داریم که باید تعدیل شود .باید سالمت مردم را لحاظ کنیم
نه فقط سالمت بیماران .از عرصههای تولید سالمت در خارج از بیمارستان نباید غافل بود .همچنین باید
ناکارایی دیگر منابع را لحاظ کرد و فقط به منابع مالی فکر نکنیم.
به طور خالصه علل ناکامی در طرح تحول سالمت عبارتند از:
▪ فقدان نگاه سیستمی و جامع؛
▪ استفاده از قدرت اعم از سیاسی یا حرفهای (برای حل مشکل)؛
▪ نمایش مدیریت درونبخشی و بینبخشی بسیار ضعیف؛
▪ نداشتن نگاه سیستمی به رفرم و مالحظه رفرم نه در قالب یک مجموعه و منظومه بلکه در قالب یک
فرآیند آن هم با تکیه بر منابع مالی؛
▪ عدم توجه به بعد تقاضا )مردم ،رفتارهای بهداشتی و بستر فرهنگی اجتماعی این رفتارها)؛
▪ عدم توجه به ماهیت سالمت به عنوان یک کاالی عمومی؛
▪ توسعه نامتوازن درون سیستمی (نظام سالمت)؛
▪ نارساییهای آموزش پزشکی؛
▪ حاکمیت نگاه بالینی وگفتمان قدرت؛
▪ تک صدایی در شورای سیاستگذاری سالمت.
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در نهایت برای کامیابی در طرح تحول سالمت باید به موارد زیر توجه داشته باشیم:
▪ نگاه سیستمی به خدمات سالمت؛
▪ گفتمان قدرت در نظام سالمت؛
▪ تقسیم کار دقیق و تخصصی؛
▪ توجه با ماهیت سالمت و بیماری؛
▪ اصالحات در شورای سیاستگذاری سالمت؛
▪ اصالحات در آموزش پزشکی؛
▪ و....
در این جلسه به دلیل ضیق وقت موفق به اخذ نظرات همکاران نشدیم.
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اشتغال ( کارآفرینی )
دکتر حسین باره ،عضو هیأت علمی دااگشنه آزاد اسالمی

در ابتدا به کلید واژههای موضوع اشتغال پرداخته میشود:
 −رابطه کار فیزیکی عبارت است از)W=F.L( :؛ کار= نیروهای مصروفه × تغییرات حاصله .یعنی اگر نیرویی
وارد شود و تغییراتی به وجود آید ،کار نامیده میشود؛
 −رابطه کار غیر فیزیکی (ابتکار) عبارت است از)E=∆.W( :؛ ابتکار= هر نوع انرژی × هر نوع تغییر .بنابراین
ابتکار پوششی باالتر از کار دارد .متأسفانه کارآفرینی فقط به اشتغال ،کار فیزیکی ،کار استخدامی تلقی
شده است؛
 −انواع کارآفرینیها عبارتند از :تهیه مواد ،تولید محصوالت ،توزیع محصوالت و تصریف (هرگونه دخل و
تصرف در محصول ،مانند :سرمایهگذاری ،پس انداز و)...؛
 −انواع ابتکار آفرینیها عبارتند از :اکتشاف ،ابداع ،اختراع ،انبساط (گسترش رو به جلو یا بالندگی)؛
 −انبساط امری است که در جامعه وجود دارد ،رو به جلو رفته و توسعه مییابد .کار آفرینیهای جدید
(استارتاپها) بر این دارند که حداالمکان توسعه محتوایی و فیزیکی بدهند.
روند نظری کارآفرینیها (مراتب جزءنگرانه) عبارتند از:
 ،Q1=F(K) −اصالت سرمایه و کاپیتالیسم؛ بنیانگذار آن آدام اسمیت میباشد که علم اقتصاد را پایهریزی
کرده است.
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 ،Q2=F(L) −اصالت نیروی سرمایه و سوسیالیسم؛ بنیانگذار آن کارل مارکس است و معتقد بود که
کارگران باید با هم متحد شوند؛
 ،Q3=F(K,L) −اصالت ترکیب سرمایه و کار؛ تولید تابعِ دو عامل عمده سرمایه و نیروی انسانی است که
ضرایب آن را باید تعیین کرد .بنیانگذار این رابطه کاپ-داگالس است؛
 ،Q4=F{M(K,L)} −اصالت مدیریت استراتژیک؛ بنیانگذار آن آقای دکتر حسین باهر میباشد .تابع تولید
تابعی است از  Kو  Lبا ضرایب خاص خودش .به طور کلی هر دو آنها تابعی هستند از مدیریت .در
کشور به موضوع مدیریت نسبت به سرمایه و نیروی انسانی کمتر پرداخته شده است.
روند گسترش کارآفرینیها (مراتب کالننگرانه) عبارتند از:
 −خلق :آفرینش کاالهای مادی (اقتصادی)؛ از حداقل مواد اولیه حداکثر محصوالت به وجود آید که خالقیت
نام دارد؛
 −خلق حتماً نیازمند  Materialاست؛
 −امر :آفرینش خدمات معنوی (فرهنگی)؛ منوط به زمان و مکان نیستند .خالقیتهای هنری را میتوان از
این دست شمرد؛
 −وضع :آفرینش نظامات رفتاری (اجتماعی)؛ نظامات رفتاری جامعه ما احتیاج به یکسری خالقیتهای
قانونگذارانه دارد؛
 −جعل :آفرینش نظامات ساختاری (سیاسی)؛ مسئله پستها ،سمتها و مقامات جعل نامیده میشود ،قرار
دادن یک مأمور در جایی که محصول آن است.
جوامع بشری در  4رکن «اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی و سیاسی» با هم شریک هستند و همه آنها احتیاج به
خالقیت دارد.
روند کاربستهای کارآفرینی در ایران عبارتند از:
 −واردات ) :(C.K.Dواردات کاالها و خدمات به طور کامل از خارج؛ در کشور ابتدا کل کاال و خدمات از
خارج وارد میشد؛
 −مونتاژ ) :(S.K.Dواردات قطعات و سوارکردن آنها در داخل؛
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 −مهندسی معکوس ) :(R.Eجزءجزء کردن یک دستگاه برای کپی کردن آن؛
 −استارتاپ ) :(S.UPگسترش بنگاههای مبتکرانه هوشمند نوین؛ تولید هوشمند کاالها و خدمات به صورت
گسترده با به کارگیری باالترین و پیشرفتهترین تکنولوژی و کمترین هزینههای مواد اولیه .اسنپ ،جزء
این موارد است .استارتاپها بین جوانانی که سرمایه اندکی دارند و با مشارکت اجتماعی و همکاری
یکدیگر تولید میشوند ،رونق یافته است.
الزامات رونق کارآفرینی هوشمند عبارتند از:
 −استعداد سنجی :به جای جستجوی کار درآمدزا ،شخص باید ببیند که چه استعدادی دارد؛
 −آموزشهای کاربردی استعدادها :استعدادها را باید به صورت کاربردی آموزش داد و یکی از مشکالت
دانشگاههای کشور این است که آموزشها کاربردی نمیباشند؛
 −به کارگیریهای ضابطهمند کارگزاران؛
 −داشتن انگیزه منافع و مواهب مادّی خود و خلق.
نظرات و پیشنهادات اعضای گروه
در ادامه جلسه ،اعضای محترم گروه نظرات خود را به شرح ذیل ارائه دادند:
آقای دکتر امامیرضوی :بحثهای استارتاپها جزء باالترین حوزههای اقتصادی دنیا است .برای مثال،
شرکت آمازون جزء ثروتمندترین حوزههای جهانی شده است .در کشور ایران هم این موضوع در حال رشد است
و به سرعت در حال اشتغالزایی هستند و با صرفه اقتصادی همراه است .اما در حوزه سالمت این موضوع خیلی
رشد نکرده است .برای مثال در حوزه غذا و دارو شرکتهای استارتاپی اجازه ورود میخواهند تا داروها را حتی
تا درب منزل برسانند .اما این شرکتها با موانعی برای ورود مواجه هستندRegulation .های حوزه سالمت
این بحثها را محدود کردهاند.
آقای دکتر صفارینیا :به نظر میرسد سیستم آموزش از ابتدای تحصیالت کاری برای کارآفرینی انجام
نمیدهند .یکی از دغدغههای بانکهای کشور این است که بانکپذیری را به کودکان آموزش دهند .با رصد
کتابهای درسی ابتدایی و راهنمایی ،معموالً چیزی در ارتباط با کارآفرینی دیده نمیشود .در حال حاضر ،مفهوم
کارآفرینی در سالمت ،یکی از مفاهیم روزِ دانشکده کارآفرینی میباشد .اساتید کارآفرینی دانشگاه تهران
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عالقهمند هستند تا در حوزههای تجهیزات پزشکی ،تشخیص ،درمان ،پیگیری ،پیشگیری و ...فعالیت کنند.
کارآفرینی در حوزه سالمت میتواند به راههای عدالت درمانی ،عدالت در حوزه پیشگیری و یا عدالت اجتماعی
کمک کند .بهتر است وزارت بهداشت کنگرهای با همکاری دانشکدههای کارآفرینی برگزار نماید و ممکن است
خیلی از مخترعان و مبتکران حضور پیدا کنند و ایده بدهند.
آقای دکتر پوررضا :رونق کارآفرینی به یک عنصر اساسی و ساختاری نیاز دارد .یکی از این عناصر ساختاری،
رقابت است .فضا برای رقابت و آزادی باید باز باشد .موانع محقق شدن این پتانسیل به شدت قوی است .هر جا
انحصار وجود داشته باشد ،رشد متوقف میشود .اینگونه محدودیتها به شدت دیده میشود .باید از قانونگذاری
شروع کرده و فضای رقابتی را در اقتصاد و سیاستگذاری فراهم کرد.
آقای دکتر ناصحی :یک مورد مثبت شرکتهای استارتاپی این است که بین پزشک و بیمار واسطه میشوند.
بیمار با شرکت تماس میگیرد و شرکت بیمار را به پزشک وصل میکند .در این صورت شماره تلفن پزشک در
اختیار بیمار قرار نگرفته و از طرفی بیمار میتواند به پزشک دسترسی داشته باشد .پزشک هم میتواند
محدودیتهای خاص خود را در ارتباط با بیمار (برای زمانهای استراحت و )...اعمال کند .بیمار هم باید هزینه
تماس را بپردازد و بنابراین از تماسهای غیر ضروری جلوگیری میشود .موضوع منفی این شرکتها ،ایجاد
شدن استارتاپهای زیرزمینی میباشند که در حوزههای داروهای قاچاق و داروهای اعتیاد فعالیت میکنند.
شخص به راحتی به این مواد دسترسی پیدا میکند و هیچ نظارت پزشکی هم وجود ندارد .اگر ترتیبی داده شود
که استارتاپها تحت نظارت و با ضوابط پزشکی -درمانی فعالیت کنند ،بالطبع مردم ترجیح خواهند داد تا از
استارتاپهای قانونی استفاده کنند.
آقای دکتر وثوق مقدم :استارتاپ یک تکنولوژی وارداتی است .بنابراین باید بررسی کرد که به سالمت
مردم کمک میکند یا خیر .حتی استارتاپ های حوزه های دیگر را باید با نگاه  SDHبه آن توجه کرد که آیا
به کلّ سالمت جامعه کمک میکند یا خیر؛ در غیر این صورت دچار آسیب خواهیم شد .اولین گام این است که
 Technology Assessmentداشته باشیم و این موضوع به عنوان  Policyتوسط وزارت بهداشت ابالغ شود.
آقای دکتر مسعودیفرید :در ابتدا باید به ایجاد ذهن خالق و کارآفرین پرداخت .در خیلی از کشورها و در
بحث مهارتهای زندگی ،از پیش دبستانی تا دبیرستان روی آن کار میکنند و فقط مصادیقش با توجه به نوع
دریافت ذهنی دانشآموزان تغییر کرده و تقویت میشود .موضوع نظارت هم بسیار مهم است .باید مدلهای


فرهنگستان علوم زپشکی جمهوری اسالمی اریان

نظارتی را تغییر داد (مانند :خود نظارتی ،نظرات توسط مردم ،آگاه کردن مردم از حقوق خود و .)...بحث دیگر
پایدار بودن در این مورد است .تعهد سیاسی هم نکته مهمی است .در بحث استارتاپها باید یک رویکرد تحقیق
و توسعه مبتنی بر نیاز کشور داشته باشیم .نحوه ایجاد ایدههای جدید ،میتواند به عنوان یک موضوع مورد
کنکاش قرار گیرد.
خانم دکتر کدیور :متأسفانه آموزش در بحث کارآفرینی در دورههای علوم پزشکی ارزش تلقی نمیشود.
نکته بعدی این است که در پزشکی رویکرد درمانی وجود دارد و رویکردهای سالمت و پیشگیری بسیار ضعیف
هستند و حتی تعریف سالمت به مقوله درمان هزینه بردار اختصاص پیدا کرده است .متأسفانه پزشکی در کشور
ما تک بعدی است .در بحث نظارت و ارزیابی ،پیشگیری از انحصارطلبی نیز نیازمند نظارت درونی ،گروهی و...
است .بحث  Leadershipو رهبری و مدیریت هم خیلی مهم است اما آموزش داده نمیشود.
آقای دکتر دماری :فرایند نوآوری در حوزه پژوهش مصداق دارد .باید از دوره دانشجویی و بخشهای
تحقیقاتی به این رسانه بهای بیشتری دهیم .در بررسیهایی که انجام شده ،بیش از  %80مراکز تحقیقاتی،
واحدی به نام کاربست تحقیقات ندارند .تحقیق انجام میشود و نهایتاً به  ISIتبدیل میشوند .بعد از آن تالشی
برای کاربردی کردن آن محصول نمیشود .این نکتهای است که در آموزش روش تحقیق کنار گذاشته شده
است .باید روش تحقیق را از حالت متدولوژی خارج کرد و به سمت اجرایی کردن محصول برد .در دنیا دانشگاهها
را به سمت تحقیقات آنالین بردهاند .تحقیقات آفالین ،چیزی است که در کشور ما انجام میشود و از آن
مقالهای تولید میشود که برای کشورهای پیشرفته مفید خواهد بود و ما نمیتوانیم با آن مشکالت کشور خود
را حل کنیم .تحقیقات آفالین تحقیقاتی است که به تنهایی کاربردی نمیشود و چندین تحقیق دیگر کنار هم
باید انجام شوند تا در مجموع بتوانند نتیجهای را در بر داشته باشند .در دانشگاههای علوم پزشکی حتی بودجه
تحقیقات آنالین محدود است .هنگام صحبت از نوآوری ،باید دید بخش پژوهش چه مقدار برای این کار زحمت
کشیده و هزینه صرف میکند .در بحث سالمت اجتماعی ،یکی از خصوصیات و شاخصهای ارتقای سالمت
اجتماعی ،موضوع کارآفرینی است .این موضوع در سند سالمت اجتماعی وزارت کشور لحاظ شده است .حدود
 8سال ،شهرداری تهران به صورت فعال در سرای محلهها دورههای کارآفرینی برگزار کرده است .این یک
تجربه محلی و میدانی است که میتوان برای عملیاتی کردن در کشور استفاده کرد .در طرح مراقبت اجتماعی
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در اسالمشهر ،برای آموزش مردم محالت از  8بسته استفاده شده است که یکی از آنها بسته کارآفرینی
میباشد .در دورههای آموزشی سالمت اجتماعی ،ناگزیر هستیم مباحث کارآفرینی را به مردم آموزش دهیم.
آقای دکتر ایمانیه :موضوع کارآفرینی و خالقیت و ابتکار و اشتغال ،مشکل اصلی کشور است .بسیاری از
مشکالت اجتماعی به خاطر بیکاری است .همچنین بسیاری از فارغالتحصیالن رشتههای روانشناسی ،علوم
آزمایشگاهی ،مامائی و ...بیکار هستند .باید در معاونت آموزشی وزارت بهداشت واحدی به نام تحقیق و توسعه
( )R&Dراجع به موضوع کارآفرینی ایجاد و این واحد موظف شود طی زمانبندی مشخص ،یک Benchmark

انجام دهد .سپس باید دید هدف از آموزش ،صرف آموزش است یا خیر؟ معقول این است که آموزش برای
خدمت به مردم و رفاه بیشتر آنها ارائه شود .واحد تحقیق و توسعه ( )R&Dباید تحول در نظام پذیرش دانشجو،
نظام آموزشی در علوم پزشکی ،نظام ارزیابی ،نظام استخدامی و هیأت علمی را مورد توجه قرار دهد و با شجاعت
و پیگیری فرهنگستان به یک مطالبه جدی کشوری تبدیل شود.
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مدرنیسم اریانی – عقالنیت خودمدا ر
نب
دکتر فراهد نصرتیژناد ،عضو هیأت علمی دااگشنه علوم توا خشی و سالمت اجتماعی

آسیبهای اجتماعی در ایران ویژگیهای مختلفی دارند:
 )1آسیبهای اجتماعی در ایران متکثرند ،یعنی ما دامنه زیادی از اعتیاد ،طالق ،همباشی ،تکدیگری ،انواع
جرائم ،فرار از خانه ،روابط فرازناشویی ،رانتخواری ،اختالس ،ارتشا و ...داریم؛
 )2آسیبهای اجتماعی رو به افزایش هستند .کمتر آسیبی وجود دارد که نرخ آن رو به افزایش نباشد؛
 )3آسیبهای جدید بروز میکنند ،مانند :همباشی ،روابط فرازناشویی ،پدر کشی ،همسرکشی و...؛
 )4آسیبهای اجتماعی درهم تنیدهاند و در نتیجه همدیگر را تولید و یا بازتولید میکنند .برای مثال اعتیاد،
به وجود آورنده تن فروشی است و یا فقر ،اعتیاد را بازتولید میکند؛
 )5آسیبها تقریباً در همه نقاط ایران دیده میشوند .البته تفاوتهایی در نرخ است اما در جاهایی هم که
نرخ پایینتر است ،نرخ رشد باالست.
پاسخهای جامعه علمی داده شده به چرایی تکثر و افزایش آسیبهای اجتماعی ،صرف نظر از درستی یا نادرستی
آن ،تبیین موردی و در موارد نادری چرایی این آسیبهاست .به همین دلیل مطالعات زیادی در خصوص ،اعتیاد،
طالق ،جرم ،تنفروشی و ...انجام شده است اما هنوز پاسخها اقناعکننده نیست .ما باید بهدنبال متغیرها و
تئوریهایی باشیم که بتوانند به حجم زیادی از این آسیبها بپردازند.
منطق علم اجتماعی بیانگر این مطلب است که در شرایطی که شما با گسترهای از آسیبها مواجهه هستید باید
سراغ متغیرهایی بروید که در همه آسیبها ردپای آن دیده میشود .یعنی متغیرهایی را یافت که قدرت
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تبیینکنندگی طالق ،همباشی ،فراز از خانه ،اعتیاد ،روابط فرازناشویی ،جرم و ...را دارد .این جاست که نظریه
تولید میشود .این همان ضعفی است که در حوزه مواجهه با آسیبهای اجتماعی در کشور با آن روبرو هستیم،
فقدان کالن اندیشی و رسیدن به یک مگاتئوری یا یک نظریه کالن که بتواند حجم زیادی از آسیبها را تبیین
کند .به جای این که بگوییم چرا طالق در کشور زیاد شده یا چرا اعتیاد زیاد شده و ،...بپرسیم که چرا جامعه
ایران این همه آسیب تولید میکند؟ چه اتفاقی افتاده است که هر روز بر شدت و گستره آسیبها افزدوه میشود؟
چه عامل یا عواملی میتوانند هم اعتیاد به وجود آورند ،هم همباشی را بروز دهند ،هم روابط فرازناشویی را
تبیین کنند ،هم تنفروشی را و....
آسیبهای اجتماعی به دو دسته کلی قابل تقسیم هستند:
 )1آسیبهایی که از جنس کنش یا رفتار هستند :اعتیاد ،طالق ،همباشی ،روابط فرازناشویی ،سرقت ،ارتشا،
رانتخواری ،پایمال کردن حقوق دیگران ،بی اخالقی ،تنفروشی ،خودکشی ،فرار مالیاتی ،اختالس ،تجاوز
به عنف ،تکدیگری...؛
 )2آسیبهایی که از جنس قرار گرفتن در یک موقعیت هستند :حاشیهنشینی ،فقر ،بیکاری و....
آنچه در اینجا مدّ نظر است دسته اول میباشد که در جامعهشناسی به این دسته «انحراف اجتماعی »1میگویند.
وقتی انحرافات اجتماعی گسترش پیدا میکنند «مسأله اجتماعی» 2را به وجود میآورند.
چارچوب مفهومی این بحث ،مدرنیسم ایرانی و عقالنیت خودمدار نام دارد .مدرنیسم ایرانی تحت شرایطی ،یک
نوع عقالنیت در جامعه ایران به وجود آورده است که در بسیاری از آسیبهایی که از جنس رفتار هستند ،میتوان
درجه باالیی از عقالنیت خودمدار را مشاهده کرد .مدرنیته یک موقعیت اجتماعی ،اقتصادی و فرهنگی است .در
ادبیات جامعهشناسی ،مدرنیسم ایدئولوژیای است که از طریق فرایند مدرنیزاسیون ما را به مدرنیته میرساند.
در دو دهه اخیر تحول ژرفی در جامعه ایران اتفاق افتاده است .جامعه ایران به لحاظ فرهنگی به شدت مدرن
شده است .اگر دیروز بعد سختافزاری مدرنیته (کارخانه ،ماشین ،جاده و )...وارد جامعه ایران شده بود و
چالشهایی را برای ما به وجود میآورد ،از دهه  80به بعد ،بعد نرم مدرنیته (تکنولوژی رسانهای جدید مانند
اینترنت ،ماهواره و )...است که در حال تعمیق شدن در جامعه ایران میباشد.
Social Deviance
Social Problem


1
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نشانههای مدرنیته عبارتنداز :کمرنگ شدن مناسبات خویشاوندی ،کاهش فرزندآوری ،افزایش تک فرزندی،
افزایش سن ازدواج ،کاهش ازدواجهای فامیلی ،افزایش طالق اعم از رسمی و عاطفی ،اهمیت یافتن کاالیی
چون خودرو در زندگی ،اهمیت یافتن بدن و مدیریت آن ،مصرف کاالهای خاص فرهنگی ،گرایش به مد ،میل
به تبرز وتمایز اجتماعی ،اهمیت یافتن مقولهای به نام سفر خصوصاً سفر خارجی ،ظهور همباشی ،اهمیت یافتن
ویترین و شکلگیری نوعی جامعه ویترینی که نمودهایش را هم در فضای واقعی و هم در فضای مجازی به
وفور میبینیم.
مراد از بُعد نرمافزاری مدرنیته یا مدرنیسم ،به یک معنای عام فرهنگ مدرن است که مهمترین مؤلفههای آن:
فردگرایی ،عقالنیت (انتخاب مناسبترین ابزار برای راحت رسیدن به هدفِ خود بدون توجه به ارزشها) و
لذتگرایی و به تبع آن تنوعطلبی است .مؤلفههای یاد شده در دو دهه اخیر در ایران به دلیل تکنولوژی رسانهای
جدید (ماهواره ،اینترنت ،شبکههای اجتماعی) و سیاستزدگی افراطی (ترجیح منافع سیاسی بر منافع ملی در
نزد کنشگران سیاسی ،استفاده از حربههای غیرقانونی و غیرمعمول برای از میدان بدرکردن رقیب سیاسی و)...
به شدت تعمیق شده است .ترکیب مؤلفههای یاد شده با خودمداری ایرانی (تفرد و تکروی ،گلیم خود را از آب
بیرون کشیدن و بیتعلقی به حوزه عمومی) به عنوان یک ویژگی فرهنگی که ریشهای تاریخی و البته علیت
اجتماعی دارد ،منجر به شکلگیری نوعی خاصی از فرهنگ شده که میتوان آن را مدرنیسم ایرانی نامید.
ترکیب مؤلفههای نرم مدرنیته (عقالنیت ،فردگرایی و لذتگرایی) با خودمداری ایرانی (مدرنیسم ایرانی) نوعی
عقالنیت در جامعه ایران به وجود آورده که میتوان آن را عقالنیت خودمدار یا عقالنیت سیاه نامید که صد البته
با عقالنیت و فردگرایی مدرن تفاوتهایی جوهری دارد .این عقالنیت که خود را در قالب تیپ شخصیتی
خودمدار رشنال بروز داده است ،در هر رابطه اجتماعی خود را کانون و مصدر رابطه قرار میدهد ،قضاوت در
باب رابطه و یا اهمیت آن را بر اساس میزان سود و زیان برای خود تعریف میکند وکرانهای برای سود بیشتر
حتی به قیمت خسران دیگران قائل نیست؛ نسبت به پیامدهای اجتماعی کنش خود بیتفاوت است؛ تنها هدف
را دارای اصالت دانسته و در نتیجه هر وسیلهای را برای رسیدن به آن مشروع تعریف میکند؛ کاسبکار است
و موقعیت خود را بدل به دکان میکند؛ رقابتجو ،خودشیفته و همه چیزخواه است.
عقالنیت خودمدار عموماً به دو شکل عِلّی و واسطهای یا کاتالیزوری آسیبهای اجتماعی (آسیبهای اجتماعی
رفتاری) را یا به وجود میآورد یا بازتولید میکند .در برخی آسیبهای اجتماعی عقالنیت خودمدار خود علت
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موجده یا حداقل یکی از علل موجدة آن آسیب است .نقش واسطهای یا کاتالیزوری اشاره به وضعیتی دارد که
در آن عقالنیت خودمدار نقش عاملهای اصلی به وجودآورنده آسیب اجتماعی را برجسته میکند و موجب بروز
عینی آن میشود .در اینجا عقالنیت خودمدار برخالف بخش قبل که شرط الزم بروز یک آسیب اجتماعی
قلمداد میشد به صورت شرط کافی عمل میکند.
مکانیسم عِلّی عقالنیت ،با اهمیت ذاتی دادن به هدف و خودمدارانه کردن بنیان کنشهای اجتماعی ،وسیله
رسیدن به هدف را مشروع میکند .این در حالی است که به دلیل اهمیت و ارزش نمادین یافتن پول در جامعه
ایران ،رقابت سفت و سختی برای دستیابی به پول ،آن هم در کوتاهترین زمان ممکن ،درگرفته است و این خود
زمینه ساختاری فعلیت یافتن کنشهای مبتنی بر عقالنیت خودمدار را فراهم کرده است .به همین جهت در
چنین شرایط ساختاری ،کنش مبتنی بر عقالنیت خودمدار به راحتی امکان بروز مییابد .انواع کالهبرداریها،
تقلبها ،تخلفها ،پایمال کردن حقوق دیگران و کمکاریهایی که در حوزههای مختلف حیات اجتماعی حتی
در حوزههای علمی رخ میدهد ناشی از گسترش همین نوع عقالنیت است .فرد کالهبرداری که حتی کاله
دوست و نزدیکان خود را بر میدارد ،دانشجویی که برای گذراندن یک واحد درسی تقلب میکند ،استاد
دانشگاهی که مقاله دانشجو یا همکارش را کپی و یا به اسم خود چاپ میکند ،مهندس ناظری که پایان کار و
کیفیت ساختمانی را امضا میکند که چند روز بعد فرو میریزد ،پزشکی که جراحیهای غیرضروری برای
بیمارش تجویز میکند ،جوانی که برای رسیدن به ثروت یک شبه سرقت مسلحانه میکند ،کارفرمای ساختمانی
که به انحای مختلف از هزینههای ضروری ساختمان میکاهد ،مدیری که انواع رانتها در حوزه اختیارات خود
به وجود میآورد ،زوجهایی که به هم خیانت میکنند ،رانندهای که برای زودرسیدن راه دیگران را سد میکند،
مغازهداری که کمفروشی میکند و ...همه متلخق به همین عقالنیت خودمدار هستند.
مکانیسمهای واسطهای عقالنیت:
در شرایطی که زمینه اجتماعی برای بروز یک آسیب اجتماعی وجود دارد عقالنیت خودمدار به صورت یک
عامل واسطهای موجب بروز آن آسیب میشود .در این موارد شرط الزم برای شکلگیری یک آسیب اجتماعی
از قبل وجود دارد و عقالنیت خودمدار به صورت شرط کافی موجب بروز آن میشود .در بسیاری از آسیبهای
اجتماعی در کشور که علت زیرین آنها شرایط اجتماعی -اقتصادی است ،عقالنیت خودمدار نقشی واسطهای
ایفا میکند .برای مثال طالق در کشور در بسیاری از موارد ریشه اقتصادی و ...دارد ،اما این عامل اقتصادی به
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خودی خودی نمیتواند موجب بروز افزایش نرخ طالق شود چرا که اگر چنین بود طالق میبایست همواره به
همین شکل در جامعه ایرانی وجود میداشت اما طالق مسئله امروز جامعه ایرانی است .از این رو در تبیین
افزایش نرخ طالق در کشور باید به متغیرهای واسطی اشاره داشت که نقش کاتالیزوری دارند .این نقش در
شرایط فعلی به خوبی توسط عقالنیت خودمدار ایفا میشود .مکانسیم اثرگذاری عقالنیت خودمدار در بروز
طالقها به این شکل است که چون زوجین خصوصاً دختران به دلیل گسترش این شکل از عقالنیت تالش
میکنند تا خانواده را بر مدار چنین عقالنیتی استوار کنند دیری نمیپاید که کوچکترین اختالفات که میتواند
ریشه اقتصادی ،فرهنگی و ...داشته باشند بدل به نزاعی غیرقابل حل میشود و عشقهای رومانتیک را به نفرتی
ابدی بدل میکند .مهریههایی که صرفاً بعد از چند ماه بعد از ازدواج به اجرا گذاشته میشوند ،حجم زیاد زندانیانی
که به دلیل عدم پرداخت مهریه در زندان به سر میبرند ،ازدواجهایی که اساساً شکل نمیگیرند (بعد از نامزدی
و عقد از هم میپاشند) ،عدم تفاهمهای زوجین ،کاهش شبکههای اجتماعی زوجین بعد از ازدواج و ...همه
نمودهایی از گسترش عقالنیت خودمدار در نهاد خانواده ایرانی است .به دلیل بروز این شکل از عقالنیت در
کانونیترین نهاد اجتماعی که مناسبات درونیاش میبایست نه بر مبنای عقالنیت ابزاری که بر مبنای عشق
باشد ،زمینه شکلگیری نهادی رقیب به نام «همباشی» فراهم شده است .از این رو انتظار میرود که به دلیل
منافع خاصی که این شکل از زندگی (همباشی) برای افرادی که نظام شخصیتیشان بهرهای از عقالنیت
خودمدار دارد به سرعت رو به تزاید رود .عقالنیت خودمدار در آسیبهای دیگری همچون سرقتهایی که از
سوی طبقات پایین اجتماعی رخ میدهد نیز نقش واسطهای دارد .این دسته از سرقتها علت اصلیشان معموالً
تنگناهای معیشتی است اما بروز عقالنیت خودمدار باعث شده است که این دسته از افراد با توجیه عمل خود به
راحتی دست به سرقت بزنند .در این دسته از رفتارهای انحرافی عقالنیت خودمدار از طریق توجیه و شکستن
قبح اخالقی عمل انحرافی زمینه عینت یافتن رفتار انحرافی را فراهم میکند.
پدیدههای دیگری همچون تکدیگری نیز تحت تأثیر عقالنیت خودمدار هستند .در آن دسته از متکدیانی که
روی آوردنشان به تکدیگری نیاز اقتصادی است ،عقالنیت خودمدار به صورت واسطهای ایفای نقش میکند.
این دسته از متکدیان با توسل به این نوع از عقالنیت قبح تکدیگری را نادیده میگیرند و به راحتی تن به
تکدیگری میدهند .دسته دیگری از متکدیان نیز تکدیگری را نه راهی برای رفع نیاز معیشتی که به عنوان
یک حرفه برمیگزینند .حرفهای که در عین سادگی درآمدهای بسیاری دارد .در دسته اول عقالنیت خودمدار با
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شکستن قبح اخالقی تکدیگری و توجیه آن و در دسته دوم اساساً با برجسته کردن و اصالت بخشیدن به هدف
(دستیابی آسان به پول) ،وسیله رسیدن به آن (تکدیگری) را مشروعیت میبخشد .مکانیسم یاد شده در سایر
آسیبهایی که در مدل پیشنهادی نشان داده شده است نیز صادق است.
این نوع از عقالنیت در حال تبدیل شدن به یک نظام شخصیت است که میتواند سرمایه اجتماعی اندک جامعه
ایرانی را به شدت مضمحل و زمینه وضعیت آنومیک را فراهم کند .خود زمینه ساختاری فعلیت یافتن کنشهای
مبتنی بر عقالنیت خودمدار را فراهم کرده است .به همین جهت در چنین شرایط ساختاری ،کنش مبتنی بر
عقالنیتخودمدار به راحتی امکان بروز مییابد.
به دلیل نبود نهادهای مدرنی که این عقالنیت را مهار کند و به بند بکشد این عقالنیت در جامعه ترکتازی
میکند .نهادهای محدودکننده این نوع عقالنیت عبارتند از:
▪ در حوزه سیاست :حزب ،قانون؛
▪ در حوزه اجتماعی :تشکلهای مدنی ،نهادهای استیفایکننده حقوق شهروندی؛
▪ در حوزه فرهنگ :اخالق مدرن ،آموزش و پرورش؛
▪ در حوزه اقتصاد :انجمنهای صنفی ،اتحادیههای کارگری ،نهادهای حمایت از مصرفکننده.
نظرات و پیشنهادات اعضای گروه
در ادامه جلسه ،اعضای محترم گروه نظرات خود را به شرح ذیل ارائه دادند:
آقای دکتر پسندیده :ریشه و اساس اخالقیات ،عقل است ،اما نه عقالنیتی که آسیب زاست .اساساً این نوع
عقالنیت ،در دین عقل نامیده نمیشود .برای بهتر شدن اخالق ،باید به مفهوم عقالنیت با نگاه اسالمی توجه
شود.
آقای دکتر پوررضا :عالوه بر بعد نرم افزاری ،به بعد سخت افزاری نیز باید توجه شود ،چون علت العلل است.
انقالب صنعتی در غرب باعث شد تا یک فاصله زمانی ایجاد شود و بازماندهها از زمان ،مصرفکننده شدند.
بیشتر آسیبهایی که در کشور تجربه میشود ،وارداتی هستند .عقالنیت خودمدار بر رقابت منفی استوار است.
در غرب عقالنیت خودمدار وجود داشت ولی آن را به عقالنیت سازمانی در قالب بروکراسی تبدیل کردند .در
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ایران عقالنیت خودمدار هنوز به عقالنیت سازمانی تبدیل نشده است .با رشد فردیت 1جامعه متکثر میشود و
نفوذش را از دست میدهد.
آقای دکتر یاسمی :خودمداری ویژگی فرهنگی مردم ایران نیست و بستگی به شرایط اجتماعی دارد .اگر
فردیت را در غرب پیش میبردند ،باعث نابودی میشد اما قرارداد اجتماعی «حدود قائل شدن برای منافع
شخصی» را جایگزین آن کردند .این نکتهای است که باید به فرزندان آموزش داده شود .باید به فکر منافع خود
بود در حین رعایت حقوق دیگران را نمود .در خصوص اخالق دینی ،باید به صورت  Pragmaticآموزش داده
شود .دوگانگی بین اخالق مطلق و اخالق  Pragmaticرا میتوان حل کرد .اخالق یک طیف است و افراد
متدیّن هم اگر خوانش درستی از دین داشته باشند ،تناقضی وجود نخواهد داشت .در خصوص مسائل اجتماعی،
بسیاری از مسائل نوعی لجبازی است .به جای پرداختن به اصول و فروع دین ،بیشتر انرژی صرف مسائلی
میشود که از اهمیت پایینتری برخوردار است و به مسائلی مانند مسئله اقتصادی کمتر توجه میشود .فروریزی
اخالق به خاطر درک مطلق از اخالق میباشد.

Individualism


1

گفتمان سالمت اجتماعی
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شادکامی و رضایتمندی از دیدگاه اسالم
دکتر عباس پسندیده ،عضو هیأت علمی ژپوهش گاه علوم قرآن و حدیث

بر اساس آنچه که در منابع دینی آمده است ،مؤلفههای شادکامی عبارتند از :خیرو سرور ،یعنی سعادتمندی .در
حقیقت زندگی مبتنی بر خیر ،به عالوه آن احساس خرسندی و شادی ،شادکامی میباشد.
نکته مهم دیگر در منابع اسالمی ،دوسطحی بودن شادکامی است که فقط محدود به حوزه زندگی دنیوی
نمیشود ،یعنی همه آنچه که در مسیر زندگی دنیوی احساس شادکامی میدهد ،باید با نقطه نهایی زندگی ما
پس از این جهان هماهنگ باشد .یکی از تفاوتهای بین شادکامی در روانشناسی و منابع دینی ،همین نکته
میباشد .اگر در راستای بسته زندگی دنیا ،زندگی اخروی هم دیده شود ،تغییراتی را در چارچوب نظری ما ایجاد
میکند.
بنابراین ماهیت اصلی احساس شادکامی ،خیر و سرور پایدار میباشد .شادکامی ترکیبی است از یک زندگی
خوب و یک زندگی شاد اما احساس شادکامی ترکیبی است از احساس رضایتمندی و نشاط .خیر بودن زندگی،
به انسان احساس رضایتمندی میهد .همچنین سرورها و لذتها به ما نشاط میدهند .نشاط غیر از سرور است.
نشاط به معنای احساس برانگیختگی ،فعالی ،پویایی و پرانرژی بودن میباشد.
در تعریف روانشناسان رضایت ،تجربه شناختی و داوری است که داللت میکند بر اختالف ادراک شده بین
آرزو و پیشرفت .رضایت از زندگی بازتاب توازن میان آرزوها و وضعیت فعلی افراد میباشد .رضایت از زندگی
منعکس کننده این نکته است که تا چه اندازه نیازهای ما برآورده شده و تا چه اندازه انواع دیگر اهداف ،قابل
دستیابی است.
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بخشی از رضایت از زندگی یعنی تحلیل یا داوری نسبت به وضعیت حال و در قسمت دیگر تعریف ،یعنی دست
یافتن به اهداف در آینده (امید به آینده) .نظریههای در این خصوص عبارتند از:
▪ نظریه هدفگذاری :افراد اهداف مشخصی برای خودشان تعیین میکنند و وقتی انسان به آن اهداف
دست یابد ،احساس رضایتمندی میکند؛
▪ نظریه نیازها :ارضای نیاز باعث احساس رضایتمندی میشود؛
▪ نظریه امید :امید ،به ما احساس رضایتمندی میدهد .هر چقدر احتمال دسترسی به هدف بیشتر باشد،
تأثیر مثبت بیشتری خواهد گذاشت.
در مجموع میتوان گفت احساس رضایتمندی یک ارزیابی است از گذشته تا کنون؛ این ارزیابی ،یک ارزیابی
کلی از زندگی و یک ارزیابی مثبت میباشد (خیر دانستن زندگی).
بر اساس آنچه که در مطالعات اسالمی به دست میآید ،حس رضایتمندی ،ترکیبی است از انطباق ،پذیرش و
خرسندی .انطباق به معنای این است که آنچه که فرد میخواهد با آنچه وجود دارد ،هماهنگ باشد .پذیرش به
معنای این است که وضعیت فعلی را بپذیریم که یک حس مثبت هم خواهد داشت.
پایه نظری رضایتمندی از دیدگاه اسالم :تئوری رضایتمندی در اسالم مبتنی بر مفهوم خیر میباشد .اگر زندگی
انسان منطبق بر مفهوم خیر باشد ،میتوانیم داوری کنیم که این یک زندگی خیر است و منجر به رضایتمندی
خواهد شد.
عبارت «خیر» به معنای لغوی عبارت است از :امر مثبتی که هیچ نقطه منفی در آن وجود نداشته باشد.
با توجه به متون اسالمی ،مبنای رضایتمندی مسئله خیر بودن میباشد.
نتیجه بحث این میشود که وقتی کلیت زندگی خیر باشد ،احساس رضایت پیدا خواهیم کرد و این کلیت زندگی،
دو حالت از یک منظر خواهد داشت :گاهی اوقات با سختیها مواجه هستیم و گاهی اوقات با خوشیها .در
سختیها مسئله صبر و تابآوری پیش خواهد آمد.
مبنای نظریه خیر در معارف دین ،وابسته به تحوالت زندگی نیست .تئوری دین در رضایتمندی ،بر مبنای خیر
میباشد که هر دو مورد لذت و رنج را در بر داشته است.
در بحث عوامل ،چند محور وجود دارند .یک نکته محور انطباق میباشد؛ یعنی برای کسب احساس رضایتمندی
چه باید کرد .محور دیگر ،محور خیر میباشد؛ در محور خیر ،اولین نکته «خیرآوری» است .این که انسان چه
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نقشی در تحقق خیر دارد (تالش برای به دست آوردن خیر)؛ دومین نکته «خیریابی» است :وجود خیر در زندگی
الزاماً رضایتمندی نمیآورد بلکه ادراک خیر منجر به رضایتمندی خواهد شد .سومین نکته نیز «خیرباوری»
است.
یکی از چالشهای جدی در بحث رضایتمندی ،محور انطباق میباشد .دو رویکرد در انطباق میتوان داشت:
یک رویکرد مبتنی بر خواسته «من» است« :من آزاد هستم هرگونه مایلم ،آرزو داشته باشم» و بعد از آن انتظار
داشته باشم که این امر از زندگی تحقق پیدا کند که در این صورت منجر به احساس رضایتمندی خواهد شد.
این موضوع با واقعیتهای زندگی دنیوی هماهنگ نیست .یکی از بحثهای مهم ،این است که هماهنگ بودن
انتظارات با واقعیتها مسئله اصلی است .انتظارات باید در چارچوبی هماهنگ با واقعیتها باشد .در منابع اسالمی
صراحتاً اشاره شده است که انسان در رنج آفریده شده است .رویکرد دیگر ،مسئله واقعیتگرا بودن است .در
عین حال که فردیت شخص در انتخاب آرزوها به رسمیت شناخته میشود ،اما در چارچوبی خاص قرار میگیرد.
آرزوهای دور و دراز سه ویژگی دارند :لذت نبردن از داشتهها ،کوچک شمردن داشتهها ،خوردنِ حسرت نداشتهها.
در این جلسه فرصت بحث و ارائه نظرات و پیشنهادات اعضای گروه فراهم نگردید.
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تحوالت اجتماعی اخیر (اعتراضات دی ماه )96
تهدیداه و فرصتاه
دکتر عباسعلی انصحی ،عضو هیأت علمی هالل احمر جمهوری اسالمی اریان

آقای دکتر ناصحی سخنرانی خود را با موضوع حوادث و اعتراضات دی ماه  1396به شرح ذیل ارائه دادند:
▪ شروع این حوادث از شهر مشهد در تاریخ  7دی ماه آغاز گردید .یک روایت میگوید عدهای از کسبه
خیابان های مشهد نسبت به مشکالتی که شهرداری ایجاد کرده بود ،تجمع کردند و مردم نیز به آنها
پیوستند .روایت دوم معتقد است این اتفاقات از قبل و توسط افرادی که منسوب به جناح رقیب دولت
هستند ،سازماندهی شده بود؛
▪ پس از روز اول ،تجمعات و تظاهرات به شهرهای دیگر همراه با خشونت و خرابکاری گسترش پیدا
کرد؛
▪ تعدادی مصدوم و کشته و حدود  5هزار نفر بازداشت شدند؛
▪ تجمعات ظرف  7الی  10روز فروکش کرد؛
▪ با پیدا شدن ماهیت این راهپیماییها ،میتوان علت را یافت؛
▪ مخالفتهای مردم ،به چند طریق نشان داده میشود:
 −اعتراض :سادهترین و سالمترین شیوه ابراز مخالفت است و از طرف مردم یا گروههای سیاسی انجام
میشود؛
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 −عصیان :شکل شدیدتر اعتراض است .به شکل نافرمانی مدنی و تخطی از قوانین ممکن است بروز کند،
مانند :کشف حجاب ،عدم شرکت در انتخابات و...؛
 −شورش اجتماعی :اعتراض همه یا بخشی از جامعه نسبت به نابسامانیهای موجود که نشانهای از
بحران است .خشونت سیاسیِ خودجوش و بدون سازماندهی است .همراه با مشارکت قابل توجه مردم
میباشد .شورشهای اجتماعی فاقد اهداف مشخص است و ممکن است به انقالب منجر شود .شورشگر
از روی استیصال به اشیا و افرادی که آنها را مسئول بدبختی خویش میداند ،حمله میکند .اتفاقات دی
ماه ،از نوع شورش است؛
 −خیزش اجتماعی :خیزش ارادهای است متّکی بر تفکر و تشکّل که با مشارکت مردم صورت میگیرد.
تفاوت آن با شورش در این است که همراه با تفکر است .هماهنگی و سازماندهی ممکن است توسط
احزاب یا گروههای سیاسی مردم اتفاق افتد .شکل ظاهری آن موجّه تر است؛
 −جنبش اجتماعی :از خیزش وسعت بیشتری دارد ،به هر گونه پوششی هماهنگ و مستمر توسط یک یا
چند گروه اجتماعی برای رسیدن به هدف یا اهداف مشترک گفته میشود و خارج از حوزه نهادهای
رسمی کشور میباشد .برای ایجاد جنبش اجتماعی ،شرایط کلی اجتماع خیلی مهم میباشد .شرط مه ِم
آن آمادگی پذیرش است .جنبش اجتماعی نیازمند رهبر است .وسایل ارتباط جمعی از ابزار مهم جنبش
است .برخی از جنبشها در چهارچوب قوانین کشوری هستند .جنبش اجتماعی ممکن است در یک زمانی
تمام شود یا دائمی و نهادینه باشد؛
 −قیام :قیام به مفهوم حرکتی مبارزهای با هدفی معیّن و عملی ارادی و آگاهانه بوده که برای نفی وضعیت
موجود و اثبات وضعیت مطلوب انجام میشود؛
 −نهضت :نهضت حرکتی است درازمدت که ممکن است انقالب بخشی از آن به شمار آید .نهضت ممکن
است به شکل تالش های فکری و فرهنگی آغاز شده و سپس در اثر گسترش افکار جدید رنگ سیاسی
و انقالبی به خود گیرد یا اینکه به انقالب منجر نگردد؛
 −انقالب :هرگونه جنبش اجتماعی فراگیرِ ملّی که به دگرگونیهای اجتماعی میانجامد ،انقالب نامیده
میشود .انقالبهای بزرگ به آن دسته از انقالبها گفته میشود که با تغییرات اساسی در حکومت و
ساختار اجتماعی کشور یا جامعه همراه بوده است؛
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 −رفرم یا اصالح :از نظر تعریف ،به حرکت اصالحی تدریجی گفته میشود که در چهارچوب قانون و از
طریق نظام حاکم و در عین حال تحت فشارهای اجتماعی میباشد.
▪ بحران دی ماه ،ناگهانی و بدون مقدمه در مشهد شروع شد و به سرعت در سطح کشور منتشر شد .این
بحران هدف مشخصی نداشت و شعارها پراکنده بود %60 .معترضان شاغل بودند .بنابراین جنبش بیکارها
نبوده است .سازماندهی معیّنی هم نداشته است و هویت و ایدئولوژی مشخصی هم نداشته است.
اعتراضات در شهرهای کوچک بارزتر بوده است .گروههای سیاسی پشتیبانی نکردند .همچنین شورشها
همراه با خشونت بود.
▪ بیشتر شرکتکنندگان جوان بودند %50 :بازداشتیها  19تا  25سال و  %27هم  25تا  32سال سن
داشتند.
▪ جوانان که از نظر اقتصادی ،اجتماعی و سیاسی چشمانداز روشنی پیش روی خود نمیدیدند ،مسیر
اعتراضات را در پیش گرفتند .این جوانان که احساسی هستند ،رویاپرداز بوده و بهدنبال زندگی در طبقه
متوسط بودند ،ولی به خاطر محرومیتهای اقتصادی در سطح پایین زندگی میکنند و وابسته به خانواده
هستند.
▪ به اعتقاد برخی ،ریشه این ناآرامیها در خارج از کشور قرار داشت .اما به اعتقاد وزیر محترم کشور و با
استناد به گزارشی از سوی شورای امنیت کشور و دستگاههای اطالعاتی ،امنیتی و انتظامی ،عوامل
نارضایتیها داخل و بدون هیچگونه دخالت از خارج از کشور بوده است اما آنها در تشدید شورش تالش
کردند.
▪ به اعتقاد آقای دکتر افروغ شبکههای مجازی نمیتوانند به مثابه یک ساز و کار درونی نقش علّی و
تکوینی داشته باشند و نمیتوانند با یک اشاره حادثهای را ایجاد کنند.
▪ زمینه شورش ممکن است از سالها قبل شروع شده باشد و در انتها به صورت یک بحران ناگهانی جلوه
کند.
▪ وقتی شورش در سطح کشور فراگیر شده باشد ،نمیتوان آن را به یک مسئله خاص ارتباط داد .تحلیل
شعارها نشان میدهد که هیچ عامل واحدی باعث طغیان مردم در این بحران نبوده است بلکه نشاندهنده
نارضایتی کلی تظاهرکنندگان از وضعیت خود است.
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▪ دکتر رحمانی فضلی اظهار داشتند که دو عامل باعث ناآرامیها شده است :عوامل نزدیک (مسائل
اقتصادی ،اجتماعی و سیاسی موجود) و عوامل دور و عمیق (تغییر نسل ،سبک زندگی و تغییرات
تکنولوژیکی)؛
▪ دکتر عبداهلل گنجی ،مدیر مسئول روزنامه جوان اظهار داشتند که تنفر مردم ناشی از انباشته شدن احساس
تحقیر ،تبعیض و فاصله طبقاتی و عملکرد اشتباه دستگاهها در رسیدگی به مشکالت ،و همچنین رفتارهای
اشتباه کسانی که تابلوی انقالب را در دست دارند ،میباشد؛
▪ به لحاظ روانشناختی ،در کشور ایران و در سطح جامعه استرسهایی مانند استرس جنگ ،تحریم،
مشکالت اقتصادی ،بیکاری و ...خیلی زیاد است .یکسری صفات شخصیتی همچون صفات شخصیتی
هیجانی ،مرزی و ضد اجتماعی ،یأس و ناامیدی جمعی ،باال بودن اختالالت روانی در سطح کشور ،بحران
هویت ،ضعف مهارت های فردی در مهارت های حل مسئله و بقیه مهارتهای زندگی را در دو دهه اخیر
در کشور شاهد بودهایم؛
تهدیدها و فرصتها:
 −تهدیدها :برخورد سادهانگارانه با شورش ،سادهسازی مسئله ،عدم توجه به علتها و ریشهها ،ادامه
سیاستها و برنامههایی که منجر به این شورشها شده است ،بهرهبرداری سیاسی و جناحی از این
موضوع ،افزایش فشارها توسط کشورهای خارجی؛
 −فرصتها :بررسی علمی به دور از تعصب ،انجام اصالحات الزم و تغییرات در برنامهها ،ایجاد انسجام
ملی بعد از این اتفاقات (اعالم برائت از خشونت و قانون شکنیها).
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 )2بحثهای گروهی

توانمندسازی كودکان
اعضای گروه

خانم دکتر تبریزچی :جمعیت در همه کشورها یک سرمایه انسانی محسوب میشود و همه کشورها بر این
هستند که آن را افزایش دهند .نوعی رابطه بین جمعیت و سیاست کشورها وجود دارد .هر زمان که سیاستها
برای افزایش جمعیت تغییر کند ،باید بودجه کافی برای اجرایی شدن سیاست هم در نظر گرفته شود .نرخ باروری
در ایران  2/11است .چه عواملی روی نرخ جمعیت یک کشور تأثیر میگذارند؟ در ایران ،کاهش نرخ ازدواج،
افزایش سن ازدواج ،افزایش سن فرزندآوری ،افزایش نرخ سالمندی و کاهش نرخ باروری جمعیت را نام بردهاند.
برای کاهش نرخ باروری عوامل مختلف اجتماعی و اقتصادی را میتوان نام برد .همچنین امید به آینده نسل
جوان و مهاجرت نیروی کار از عوامل مهم دیگر میباشند.
با بازنگری در برنامههای کشورهای دیگر متوجه میشویم که اقدامات فرهنگی و حمایتهای اجتماعی و
اقتصادی در راستای افزایش نرخ باروری و افزایش جمعیت کشور صورت گرفته است .بهترین و مهمترین کار،
تمرکز روی جوانان مجرد است .برنامهها میتوانند کوتاهمدت ،میانمدت و یا بلندمدت باشند .میتوان روی
کسب و کار جوانان کار کرد و به اشتغال آنها اهمیت داد .باید به جوانان ،و مهارتهای حرفهای آموزش داده
شود و تسهیالت زمینهای ازدواج و یا فرزندآوری در اختیار آنها قرار گیرد.
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متن اصلی گزارش ،وضعیت موجود کشور را از منظرهای مختلف مورد بررسی قرار داده است .یک چهارم
جمعیت  15تا  29ساله کشور ،بیکار هستند .روند کاهش نرخ باروری از نیمه دوم دهه شصت شروع شده است.
زمانی که جمعیت جوانان خیلی زیاد بودند و بمب جمعیتی محسوب میشدند .سن ازدواج افزایش پیدا کرده
است .بارداریهای که در سنین باالتر از  35سال انجام میگیرند ،بارداریهای پرخطر محسوب میشوند و
نیازمند مراقبتهای ویژه هستند .وقتی نرخ باروری  1/8در نظر گرفته شود ،جمعیت کشور به  90میلیون نفر
میرسد .در این میان ،کودکان و نوجوانان  ،%14افراد در سنین فعال  %71/5و جمعیت سالمند %14/4است
که سالمندی هم افزایش مییابد .وضعیت زایمان سزارین در کشور در گذشته  %52و اکنون  %49است .البته
تهران حدود  %70است .پیشبینی میشود در بازه زمانی  5تا  10ساله نرخ سزارین به حدود  %40کاهش
مییابد .همچنین به وضعیت طالق اشاره شده است که بیشترین نرخ طالق در گروه سنی پایین یعنی  15تا
 19سال رخ میدهد و حدود  %28بوده است .برآوردهای موجود نشان میدهد که جمعیت تا سال  1404رشد
منفی را تجربه نمیکند.
در بخش بعدی به موضوع مهاجرت اشاره میشود که شهرنشینی افزایش پیدا کرده و مهاجرت از روستا به
شهرها بیشتر شده است .نسبت شهرنشینی از حدود  %31در سال  1335به  %74در سال  1395افزایش پیدا
کرده است .به مطالعه موج سوم ،پیمایش ارزشها و نگرشهای ایرانیان اشاره شده است .به شاخصهای مهم
در خانمها و آقایون و نظرشان در مورد بیعدالتی رانتخواری و عوامل مؤثر بر گسترش فقر در جامعه ذکر
میشود .همچنین به ازدواجهای فامیلی و نقش آن در مرگومیر کودکان زیر  5سال اشاره شده است .در بخش
بعدی در مورد سیاستهای مختلفی که در کشور وجود دارد چه تأثیری دارد و این که باید زیرساختهای مناسب
برای رشد جمعیت در نظر گرفته شود .اگر جمعیت افزایش پیدا کند و در خیلی از زیرساختهای مناسب نداریم
مثالً در آموزش و پرورش این فرصت وجود ندارد که همه کودکان بتوانند تحصیل کنند .همکاری بینبخشی
در کشور باید وجود داشته باشد که میتوان فرهنگستان نقش تسهیلگر را در این میان ایفا کند .باید سیاستها
براساس بودجه مناسب باشد و بعضی از برنامهها هزینههای زیادی داشت و هنوز در کشور قابلیت اجرا ندارد.
اشاره به این که تسهیالت ازدواج و افزایش حمایتهای اقتصادی و اجتماعی از متأهلین و زوجهایی که دارای
فرزند هستند ،باید در نظر گرفته شود .به هزینههای باالی مهدکودکها و مدارس اشاره شده که این موارد،
موانع جدی برای فرزندآوری هستند و نیز مواردی همچون دخترانی که تحصیل میکنند و ازدواج کردند و فرزند
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دارند ،بتوانند به تحصیل ادامه دهند و از مدرسه اخراج نشوند .اشاره به بحث مرخصی زایمان و شیردهی و این
که چه نقشی دارد و چقدر اجرایی میشود و دانشجویانی که در قسمتهای مختلف هستند آیا میتوانند از آن
استفاده کنند یا خیر؟ به مهاجرت نیروی کار مهاجر در داخل کشور از روستاها به شهرها و یا خارج از کشور
اشاره گردید که در آن فقط با پدیده فرارمغزها مواجه نیستیم .نیروی کار هم در حال مهاجرت هستند که به آن
پدیده «فرار دست و پا» گفته شد .به این مورد که چالشهای اقتصادی چقدر بر تمایل جوانان به فرزندآوری
تأثیرگذار است ،اشاره میکنند و این که باید برای جوانان و دانشجویان کارآفرینی صورت گرفته و مهارتهای
کارهای مختلف آموزش داده شود تا توان کافی برای اینکه هزینههای خودشان و خانواده را تأمین کنند ،داشته
باشند .به افزایش میانگین سن ازدواج ،افزایش طالق ،کاهش پایداری خانوادهها ،فردگرایی در خانوادهها ،مدرنیزه
شدن و کاهش تمایل به ازدواج ،افزایش فاصله بین زمان ازدواج و فرزندآوری و این که چقدر تمایل به
تکفرزندی وجود دارد ،به عنوان عوامل تأثیرگذار اشاره شده است.
نواقص آماری هم وجود دارد و شواهد کافی برای موالید و مهاجرت وجود نداشته و بانکهای اطالعاتی که
بتوان ازصحت آنها ایمان داشت ،وجود ندارد.
در بخش سوم در راهکارهای پیشنهادی ،اولین مورد برای افزایش جمعیت ،پایین آوردن سن ازدواج و کاهش
هزینههای ازدواج است .افزایش حمایتهای اجتماعی که خانوادهها از فرزندانشان دارند و تأثیر آن بر ترویج
ازدواج و فرزندآوری هم اشاره شد و ذکر شد که نیازمند حمایتهای اجتماعی است؛ یعنی امکان دسترسی افراد
به آموزشهای رایگان ،مرخصی زایمان ،پرهیز از تجملگرایی در مراسم ازدواج فرزندان مسئوالن کشوری که
به عنوان الگویی برای جوانان ،تأمین اشتغال جوانان و ...همه به عنوان حمایتهای اجتماعی تأثرگذار هستند.
احتماالً در  %80موارد در صورت رفع مشکل اشتغال جوانان ،آنها هم تمایل به ازدواج و فرزندآوری را دارند.
به مهارتآموزی و تمرکز برای کسب و کارهای کوچک اشاره شده که در خیلی از کشورهای توسعهیافته جواب
داده است؛ این که مهارتهای کاربردی و خدماتی آموزش داده شود .هدایت یارانههای نقدی به سمت اشتغال
جوانان ،ترویج فرهنگ ازدواج و تمرکز بر این که در رسانهها و با استفاده از فناوریهای جدید ،این فرهنگسازی
در جامعه انجام گیرد و میتواند در گروههای مختلف روستایی و مذهبی هم انجام شود .خیرینی که در این
راستا هزینه و فعالیت میکنند .فاصله انجام ازدواج و رفتار فرزندآوری کاهش یابد .از ظرفیتهای حوزه علمیه
برای تغییر سیاستهای جمعیتی استفاده نمود که ذکر گردیده تاکنون  200مبلغ در استانهای مختلف به کار
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گرفته شدهاند .سیاستهایی که به کاهش مهاجرت از روستاها را به شهرها کمک میکنند .اگر جوانان در
روستاها مشکل اشتغالشان برطرف شود کمتر به شهرها را مهاجرت میکنند .از بهورزان و مراقبان سالمت
برای ترویج ازدواج و فرزندآوری استفاده بشود.
این که یک واحدی متولی برای سیاست و مسائل جمعیتی وجود داشته باشد اهمیت دارد .سیاستهای مختلف
ضدونقیض است و جلوی سیاستهای جمعیتی را میگیرند .به نقش خیرین و نهادهای مردمی هم اشاره شده
است و عالوه بر مردم ،سازمانهای غیردولتی مانند کارخانهها و ارگانهای مختلف هم میتوانند در این راستا
فعالیت کنند .مانند هر سیاست و فعالیتی ،پشتوانههای مطالعاتی و تحقیقاتی الزم است که سیاستها را پایش
کند .تحقیقات در قسمتهای مختلف گروههای قومی مذهبی استانهای مختلف انجام شود تا وضعیت مشخص
و به طور مستقل باشد شاید هم نیاز باشد که مداخالت در استانهای مختلف با هم فرق کند.
آقای دکتر برکاتی :نرخ باروری جمعیت هیچ وقت  2/11در کشور نبوده و باالترین رشد جمعیت در سال
 1395معادل  2/08بوده است .این میزان در  5سال منتهی به سال  1395معادل  2/01بوده و از سال 1394
تا  1397حدود  200هزار تولد کم شده است .مسئلهای که بیشتر مشکل است و جهانی شده است این است که
خانواده گستردهای که کشاورزی میکرد و جمعیت عامل قدرت آن بود ،امروزه به خانوادهای تبدیل شده است
که بهدنبال راحتی است و جمعیت برایش عامل مزاحمت است و نیز خانوادههای سفید و همخانگی که در دنیا
در حال افزایش میباشد .در آمریکا %26 ،از کودکان با مادری که ازدواج نکردهاند زندگی میکنند و این مقدار
در دنیا در حال افزایش است .مسئله دیگر بحث اقتصادی است که بسیار مهم است .در شهر تهران ،در قشری
که از نظر مالی وضعیت بهتری دارند میزان ازدواج و تعداد فرزندان کمتر است .در جامعه امروزی ،سرمایه
اجتماعی از بین رفته است .سرمایه جمعیتی خلیلی مهم است .برآورده شده در سال  1430جمعیت  104میلیون
با همین رشد خواهیم داشت .برای سال 1397رشدی معادل1/83است که اگر این میزان به  %1/5برسد
جمعیت اصالً به حد جایگزینی بر نخواهد گشت و ما در مرزی هستیم که باید تصمیمگیری و کاری بکنیم .در
سال  1430جمعیت ما حدود  104تا  105میلیون نفر با حدود  %30سالمندان خواهد بود که تا آن وقت هیچ
کشوری بیش از  %30سالمند نخواهد داشت و ما پیرترین کشور جهان خواهیم شد .پاکستان در همسایگی ما
با یک دوم مساحت و یک پنجم منابع ما 400 ،میلیون نفر جمعیت با سالمندی کمتر از  %10و عراق نیز میزان
سالمندی کمتر از  %10خواهد شد .آنچه که بسیار مهم است ،حفظ ترکیب جمعیت است و باید سنین فعال حفظ
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شوند .برای حفظ آن باید فرزندآوری بیشتر از امروز باشد .در سال  1404میزان تولد کمتر از یک میلیون خواهد
بود در حالی که در سال  ،1394تعداد تولد یک میلیون و  570هزار بود که در عرض  10سال  %50کاهش یافته
خواهد یافت.
خانم دکتر کدیور :یکی از چالشهایی که همیشه در مسائل مرتبط با کودکان داریم این است که کودک
کیست؟ آیا کودک مینیاتور بزرگساالن است و توانمندسازی کودکان باید مانند بزرگساالن مد نظر قرار بگیرد.
چرا کودکان مهم هستند؟ یکی از مسائلی که سیاستمداران دنیا به آن معتقدند بحثهای توسعه اقتصادی است
که اگر بخواهیم بحثهای توسعه اقتصادی و اجتماعی را در نظر بگیریم به خصوص برای بلندمدت ،هر کشوری
که بخواهد پیشرفت داشته باشه منوط به سرمایهگذاری روی کودکان به عنوان نسل بعدی آن جامعه است.
سازمان یونیسف نشان داده که هر یک سال تحصیل بیشتر کودکان معادل با افزایش  %10درآمد در بزرگسالی
است .کودکانی که دچار سوءتغذیه و مشکالت مرتبط به آن هستند ،هزینهای حدود  %2تا  %3کاهش تولید
ناخالص داخلی را بر اقتصاد کشور تحمیل میکنند و باعث میشوند یک چرخه معیوب در فقر ایجاد شود .آیا
توانمندسازی از نظر کلی همان تعریفی است که در علوم جامعهشناسی ،روانشناسی و مدیریت میشود و انواع
آن به روحی ،روانی و اجتماعی تقسیمبندی میشود؟ و یا احساس خوشبختی و شایستگی ،احساس خودسامانی،
پذیرفتن شخصی نتیجه و معنادار بودن و اعتماد قابل تعمیم به کودکان است؟ توانمندسازی کودکان به چه
معنایی است؟ آیا معادل بزرگساالن است؟ آیا فقط قویتر شدن کودک در ابعاد مختلف است؟ و یا اطمینان
خاطر بیشتر به خصوص برای کنترل زندگی شخصی و آگاهی از حقوق فردی و یا هدایت کودک به سوی
داشتن حس ارزشمندی ،توانایی و باور ایفای نقش خالق و زندگی فعلی و آینده است؟
در منابع مختلف بیشتر به این تعریف پرداخته شده است که رشد کودک ،تغییرات ذهنی جسمی و روانی و ابعاد
مختلف کودکان است که هر کدام از اینها ،از دوره نوزادی شروع میشود .رشد و تکامل حسی ،یعنی چگونه
از احساس مختلف استفاده میکند .سیر تکامل شناختی ارتباطات و تکامل زبان و یکی از عواملی که شاید در
جلسه امروز ما بیشتر بتوانیم به آن بپردازیم ،بحث رشد اجتماعی است .کودک در کشور ما با توجه به تربیتی
که از خانوادههای ایرانی میگیرد ،وابستگی زیادی به والدین دارد به همین خاطر باید توانمندسازی کودکان را
در جهت رشد ،اطمینان و اعتماد به نفس این کودک ،تشویق به مستقل بودن که بتواند کارهای خود را بدون
وابستگی انجام دهد ،بپرورانیم .کودک باید توانایی برخورد با مشکالت را داشته باشد .فرزندان در مسئله ازدواج،
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با توجه به وابستگی زیاد به مادر به پدر خود ،آنها را رها نمیکنند .بحث دیگر ،خوداحترامی ،یکی از بحثهایی
خیلی مهم در رشد اجتماعی است به این معنی که بهترین خودآموزی و آموزش کودک طی مراحل مختلف با
روشهای مختلف انجام شود .ازمسائل مهم ،مسئولیت دادن به کودکان است جهت دستیابی به هدف مورد نظر
مشخصی که از قبل تعیین شده است .کودک را در تصمیمگیریهای مختلف مشارکت دهیم و در نهایت حمایت
و هدایت کودک در طی مسیری است که بتواند رشد و تکامل خود را به بهترین وجه انجام دهد .افزایش اعتماد
به نفس درباره حل مسئله مهم است .در ایران باید روی مدیریت بحران کار کنیم که کودکان هنگام وقوع
حوادث غیرمترقبه ،چگونه با آن مواجه شوند .یکی از مسائل خیلی مهم روش حل مسئله است .برای این که
امنیت داشته باشد باید محیط ایمنی را ایجاد کنیم و فرصت مناسبی را برای کودک ایجاد کنیم .همان طور که
رویکرد حمایتی را داشته باشد .بحث رشد اجتماعی کودک یکی از مسائلی است باید مورد عنایت قرار گیرد که
منجر به افزایش استقالل و اعتماد به نفس کودکان شود و بتواند مهارتهای اجتماعی کودکان توسط والدین
کودک را افزایش دهد .رویکرد والدین در مورد این مسئله خیلی اهمیت دارد .والدین باید در این مورد
آموزشهای الزم را ببینند که به چه نحو ،کودک را آموزش دهند و بتوانند کودکان را حمایت کنند .به همین
خاطر به بستر توانمندسازی کودکان باید نگاه مثبت و تحسینآمیز وجود داشته باشد و پذیرای ایدههای خالق
کودک و نوجوان باشیم تا فرصت شکلگیری و شخصیت متکی به نفس کودک ایجاد شود.
توجه به خودباوری کودک و افزایش اعتماد به نفس منجر به پرورش فکری کودک شود .میزان استرس و
اضطراب کودکان در مدارس کشورهای در حال توسعه  1/5برابر کشورهای توسعهیافته است .این گزارش
یونیسف برای سال  2014است و این موضوع روی بحث توانمندسازی و آینده کودکان تأثیر میگذارد .مشکل
دیگر ،عدم رشد مهارتهای عاطفی اجتماعی و تثبیت احساسات در کودکان است که مانع بزرگی برای رشد و
ادراک اجتماعی برای کودکان در آینده است .یکی از بحثهایی که در خیلی از کشورهای توسعهیافته دنبال
میشود ،بحث مدیریت استرس است که کودک از طفولیت یاد بگیرد چگونه با مسائل محیط و پیرامونش
مواجهه کند .به همین منظور از نقاشی و هنر استفاده کردند که کودک بتواند به خود کنشی برای آینده در دست
پیدا کند .دانشآموزی که فاقد خالقیت و یا پرسشگری است ،کودک خاموش و بدون پرسشگری ،کودک خوبی
نیست و میتواند برای آیندهاش مخاطرهآمیز باشد .دانشآموز منفعل تبدیل به یک گیرنده اطالعات میشود و
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فاقد توانایی پردازش و تحلیل مطالب داده شده است .این موارد ،بحثهایی است که باید روی توانمندسازی
مورد توجه قرار گیرد.
از مواردی که در کشورهای توسعهیافته مورد توجه قرار گرفته است ،تبدیل رویکرد معلم محوری به تئوریهای
دیگر که رویکرد پروژه محور دارند ،است .امروزه الگوهایی در آموزش پیشنهاد شدهاند که بر رشد و استقالل و
خالقیت ،توجه به محیط یادگیری و روشهای آموزشی و ارزشیابی تأکید میکنند .این موارد زیربنای بسیاری
از مکاتب توانمندسازی کودکان را تشکیل میدهند .به عبارتی دیگر محدوده آموزش و توانمندسازی کودکان
فقط به خانواده محدود نمیشود بلکه نوع مدرسه هم بسیار مهم است؛ مدارس بدون دیوار ،ارتباط با محیط
زیست که کودکان از آن محیط یاد بگیرند .در مکاتب جدید ،معلم محوری به سمت دانشآموز محوری تغییر
مییابد و عالقمندیهای کودک مورد توجه قرار میگیرد .این روشها فارغ از هرگونه مرزبندیهای سیاسی و
اجتماعی و قانونی مورد نظر قرار میگیرند .هدفمندیهای آموزشی از نکات دیگری بود که دنبال شد .بحث
توانمندسازی کودکان به سمت فرایند محوری به جای محصول محوری تغییر یافته است .آموزش کودکان در
کالسهای غیررسمی نسبت به قبل انجام میشود .کودکان در طبیعت آموزش میبینند و از حسهای مختلف
خود استفاده میکنند .کشورهای توسعهیافته به جنبههای مختلف پرداختند و به روشهای نوین اهمیت میدهند.
دنیای جدید و فناوریهای جدید موجب شد که یونسکو ،سواد را فقط به عنوان خواندن و نوشتن نداند بلکه
سواد حوزههای اقتصادی و عاطفی را هم شامل میشود .شبکه توانمندسازی بینالمللی کودکان برنامههای
سیاسی خوبی را ارائه داده است .بحث دیگر در توانمندسازی کودکان ،استفاده از بازی ،سرگرمی و ورزش است.
در کشورهای آمریکای شمالی ،اروپایی و آمریکای التین و همین طور کشورهای در حال توسعه شبیه مالزی
به بعضی از این برنامهها توجه شده است و با استفاده از جنبه بازی شرایط بهتری را برای آینده کودکان فراهم
آوردند .سال گذشته سال مهاجرت و پناهندهها بود ،یونیسف برای توانمندسازی کودکان پناهنده و مهاجر خیلی
کار کرد ،به خصوص در مواردی که کودکان از کشورهای کمتر توسعهیافته به کشورهای توسعهیافته مهاجرت
کردند تا بتوانند از توانمندیهای این کودکان استفاده کنند و سازگاری بهتری را با محیط پیدا کنند .حتی از
تکنولوژی و فناوری اطالعات استفاده کردند .موضوع خودمراقبتی کودکان برای جلوگیری از سوءاستفاده و
سوءرفتار در کشورهای درحال توسعه و توسعهیافته روز به روز اهمیت بیشتری پیدا میکند ،این که کودک
بفهمد حریم خصوصی چیست و به چه نحوی میتوان از آن مراقبت نمود .یکی از مقولههای خیلی مهم ،بحث
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جنسیت است .در بحثهای آموزش دختران به عنوان سرمایههای اصلی برای آینده و بحث مادر بودن و جمعیت
اهمیت دارد.
موضوع توانمندسازی نحوه استفاده از دنیای دیجیتال (تلفنهای هوشمند و همراه) و امنیت آن هم مهم است.
در کشورهای غربی توجه میکنند که چه مطلبی برای چه گروه سنی مناسب است .در انجمن متخصصان
کودکان آمریکا توصیه میشود هیچ کودکی تا سن  2سالگی نباید مقابل اسکرین قرار بگیرد و هیچ کودکی تا
13سالگی نباید کامپیوتر و تلفن همراه داشته باشد و از این وسایل استفاده خصوصی داشته باشد .بحث مهمی
در مورد کارتونها وجود دارد .توانمندسازی کودکان دچار معلولیت ،مشکالت جسمی و ذهنی توانمندسازی
بسیار مهم است و توانمندسازی کودکان با طبیعت در طبیعت ،در این موارد موضوع حیوان و حیوان دوستی هم
مطرح میشود .توانمندسازی نوجوانان و جوانان در پیشگیری از اعتیاد و نیز دنیای دیجیتال و آنالین از دیگر
مطالب مهم هستند .بحث دیگر موضوع توانمندسازی کودکان بیمار است که چگونه با بیماری مواجه پیدا کنند.
همراهی با تیم مراقبت و این که از سنین کودکی پذیرش بیماری مقدور شود.
امیدوارم با توانمندسازی کودکان بتوانیم آینده بهتری را برای نسل جدید و کشور ترسیم کنیم؛ در دنیا 1/9
میلیون نفر جمعیت زیر  15سال وجود دارد.
خانم دکتر اعتماد سعید :رسانه چگونه میتواند در توانمندسازی کودک و خانواده مهم باشد .رسانه یک
ابزار است که پیامی را از جایی میگیرد و به مخاطبی میرساند و درک و عکسالعمل به پیام مهم است .این
که چگونه ما ارتباط برقرار کنیم ،تبادل و انتقال مفاهیم و احساسات و ایدهها و اندیشهها و پیامها باید به صورتی
باشد که اثرگذار باشد .اگر ما فرستنده داریم که پیام میفرستد ،باید توجه داشته باشیم که زمینه پذیرش آن پیام
چقدر است و عکسالعمل راجع به این پیام ،چقدر میتواند در اثرگذاری پیام مؤثر باشد .با توجه به کاری که ما
در رسانه انجام میدهیم خیلی وقتها درکی از پیام وجود ندارد ،ما یک پیام درست میفرستیم ولی برداشت
درست از پیام نمیشود چون زمینه اجتماعی آن پیام را بررسی نکردیم .میخواهیم در حقیقت یک رفتار درست
را ترغیب کنید ولی نتیجهای که میگیریم ممکن است آسیبزا باشد .مدتی رسانه روی حقوق زنان کارکرد،
آماری که دریافت کردیم این بود که در بعضی از شهرها ،آمار طالق باال رفت زیرا همزمان روی بقیه بسترهای
اجتماعی برای اینکه زنان به حقوقشان آشنا بشوند ،کار نشده بود؛ لذا باید هر پیامی که در رسانه تولید میکنیم
نسبت به این بستر اجتماعی و مداخلهای که میکنیم توجه داشته باشیم و بر اساس آن پیام را تولید کنیم و
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شاید نتوانیم هر پیام درستی را از طریق رسانهها منعکس کنیم .نظام رسانهای سالمت محور چیست؟ در نظام
رسانهای سالمت محور ،هدف ،حوزه ارتقای سالمت است .تمام کسانی که به عنوان پیام گیرنده هستند شامل
اولیا ،مربیان ،کودکان را باید در نظر بگیریم .در نظام سالمت محور افزایش آگاهی میدهیم و بحث توانمندسازی
را انجام میدهیم ولی در تغییر رفتار ،رسانه نمیتواند همه کاره باشد؛ شاید رسانه بتواند باعث شروع تغییر رفتار
شود اما باید زمینههای اجتماعی وجود داشته باشد تا یک تغییر رفتاری اتفاق بیفتد .ما میتوانیم یک پیام را
تولید و یا ترغیب کنیم اگر زمینههای اجتماعی فراهم نباشد ،پیام فقط در حافظه مخاطب میماند ولی اگر
زمینههای اجتماعی فراهم باشد میتواند تبدیل به یک رفتار اجتماعی شود مانند کمربند ایمنی که رسانه روی
این حوزه کارکرد .در سال  1362-1363ما درگیر بیماریهای واگیر بودیم .به کمک وزارت بهداشت رسانه
روی یک رفتار به نام واکسیناسیون کار کرد که االن تغییر نوع بیماری از واگیر به غیر واگیر داریم ،چون
واکسیناسیون جزو رفتار جمعی ،فرهنگ خانوادگی و ارزش شده است .تحقیقی که انجام شده بود این بود که
 %65 -% 85تمام مراقبتهایی که باید باعث حفظ و نگهداری سالمت ما میشود اگر سواد سالمت و
خودمراقبتی افزایش یابد ،قابل پیشگیری است .ما در رابطه با توانمندسازی کودکان چه باید بکنیم؟ برای ارتقای
سالمت در بخش رسانه ،ما به سه جز احتیاج داریم؛ مطالبی که ارتقای آگاهی داشته باشد ،چگونه نگرشهای
نادرست را تغییر دهیم و چگونه مهارت ایجاد کنیم ،یعنی در نظام رسانه سالمت محور باید همزمان روی این
سه محور کار کنیم .ما در رسانه ،بازاریابی میکنیم ولی مشکلی برای بازاریابی وجود دارد ،اگر ما با شرکت کاله
وارد معاهده تجاری شویم ،کاال را به خوبی میشناسیم ولی در رابطه با بازاریابی اجتماعی ،پیامهایی که برای
ما ارسال میشود ،مأموریتی هستند ،بدون این که زیرساختها و پیرامون مسائل پیرامون مشخص باشد .ما با
چند نوع مخاطب روبهرو هستیم .کسانی که تمایل دارند که رفتارشان تغییر کند ،افرادی که مقاومت دارند و
نمیخواند بپذیرند .برای این که ما بتوانیم پیام درستی را منتقل کنیم تنها سطح آگاهی نیست بلکه خیلی از
اوقات باید قانون به ما کمک کند ،مانند کمربند ایمنی در صندلی کودک که با کمک پلیس راهور صورت
گرفت.کاری که ما یاد گرفتیم این است که چگونه ترویج دهیم و چگونه در هر پیامی که منتقل میکنیم ،هم
خلق نیاز کنیم و هم تداوم نیاز به وجود آید.
ما دو نوع محصول داریم «درباره کودک»« ،برای کودک» .دیدگاههای متفاوتی درباره مسائلی که نیاز خانوادهها
و جامعه است ،وجود دارد .گاهی این دیدگاهها چنان قدرتمند هستند که ممکن است یک قسمتی از نظام بگوید
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اصالً نیازی به صحبت در مورد برخی مسائل (مانند مسائل تربیتی مخصوصاً تربیت جنسی که در فرزندپروری
والدین ضروری است) نیست؛ پس با اتفاقی در جامعه مواجه هستیم که ممکن است به علت وجود دیدگاههای
متفاوت امکان رسیدن به یک اتفاق نظر و یک اجماع برای تولید یک محصول رسانهای وجود نداشته باشد تا
بتوانیم از نتایج آن استفاده کنیم .به عبارتی در مورد یک موضوع خاص بر اساس دیدگاه علمی ممکن است
چیزی را مطرح کنیم و یک قسمت دیگر بر اساس دیدگاه فرهنگی و دیدگاه دینی مطلب دیگری را مطرح
میکند ،بنابراین این چندگانگی باعث میشود که پیامهای متناقض تولید شود .ما روی این قسمت از بازاریابی
اجتماعی و توانمندسازی کودکان ،ناتوان بودهایم و به خاطر این که اجماعی روی تولید پیام وجود ندارد ،خواهش
میکنم در این حوزه به رسانه کمک شود وگرنه هر کسی در اتاق تاریک قرار میگیرد و هر چیزی که خودش
به تشخیص رسید را انجام میدهد .در برنامههای که برای کودکان است نگاهمان باید به اولیا باشد .تسهیالتی
برای خانوادهها فراهم شود تا سرگرمی بچهها از رسانه کاهش یابد و این کاری است که در جامعههای
توسعهیافته انجام شده است .ما باید زیرساخت جداسازی از رسانه را برای کودک فراهم کنیم .به این موضوع
که کودکان زیر  2سال نباید در فضای رسانه قرار بگیرد ،اهمیت داده شود .برنامهایی بر اساس گایدالینهای
علمی در مورد مالحظاتی که پدر و مادر از دوره جنینی تا  8سالگی برای تربیت جنسی باید داشته باشند ،در
نظر گرفته شود .برای تمام این اتفاقها باید یک اجماع نظر بیرونی وجود داشته باشد و بعد به پیام رسانهای
تبدیل شود .موضوع دیگر ،بحث فرزندپروری که در حوزه سالمت جسم و سالمت اجتماعی انجام دادیم این
که در چه سنی اجازه دهیم کودک در منزل تنها بماند .این موضوع نیاز خانوادهها است و در هیچ جای دیگری
گفته نمیشود .برنامههای مختلف یک برنامه دیداری شنیداری ما ارتباطی که با مخاطب برقرار میکند خیلی
بیشتر از کتاب است .در انتها ،امیدها را میگویم .امیدوارم که سالمت توسط مردم با مردم ارتقا پیدا کند .از
ایجاد درد هر نوع بیماری ،چون ناتوانی اجتماعی هم یک بیماری است ،پیشگیری شود و کیفیت زندگی کودکان
با توانمندسازی آنها افزایش یابد.
آقای دکتر مسعودیفرید :دو یا سه موضوع پایه ای در مورد کودکان وجود دارد .برای موضوع سیاستهای
رفاه کودکان ،باید برنامه در سطح استراتژیک داشته باشیم .شورای عالی کودک در سطح شورای عالی انقالب
فرهنگی باید برگزار شود .توانمند کردن کودکان تقسیمبندیهای متفاوتی دارد که شامل توانمندی داخلی و
خارجی میشود .نوع داخلی ،همان بحث مهارتهای زندگی است .باید توانمندیهایی را در کودکان ایجاد کنیم
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و بعد موانع را برداریم ،تسهیلگریها ایجاد شود و توانمندیها در جامعه عملیاتی شود .تعریف ارتقای سالمت
کودک این است :مشارکت کودک در تصمیمگیریها یا شرکت در کارهای گروهی .سهم کودکان از سیاستهای
کالن و بودجه کشور چقدر است؟ بسیاری از کشور هستند که سهم قابل توجهی از تولید ناخالص داخلی را برای
رشد و تکامل کودکان در نظر میگیرند .در برنامه ششم پیشنهاد شد که حدود  %1از تولید ناخالص داخلی به
بخش کودکان اختصاص داده شود که هنوز تأیید نشده است است .عدم توجه به عرصه کودکان در کشور وجود
دارد .موضوع کودک با موضوع جمعیت مرتبط است .کیفیت جمعیت هم مهم است و فقط کمیت جمعیت مهم
نیست .آیا ما میخواهیم اندونزی باشیم یا ژاپن؟ در اندونزی  550هزار کودک بیسرپرست در مراکز شبانهروزی
وجود دارد در حالی که در اروپا با  740میلیون نفر جمعیت یک میلیون کودک در مراکز شبانهروزی به سر
میبرند .موضوع سالمت روان کودکان هم مهم است ،زیرا که  %50اختالالت روانی در سنین کمتر از  14سال
آغاز میشود و در بیشتر موارد ،سنین زیر  14سال در مورد مسائل روانی بررسی نمیشوند و در خوشبینانهترین
حالتها  %5از بودجه به سالمت روان تخصیص مییابد .مطالعات یونیسف در سال  2011در مورد جوانان این
بود که این قشر بسیار مورد غفلت قرار میگیرند و برای ریشه کنی فقر باید روی نوجوانان تمرکز کرد؛ البته
دادههای دقیقی برای نوجوانان در کشور ما وجود ندارد .در بسیاری از کشورها به خصوص با وضعیت اجتماعی
اقتصادی مطلوب ،فرزندآوری کمتر به خاطر نگرانی از وظایف فرزندپروری است .ما طی برنامهای در سازمان
بهزیستی برای کودکان زیر سن دبستان ،یک وعده غذای گرم میدهیم و معتقدیم که اگر آگاهسازی خانواده
هم همراه باشد ،موفق خواهد بود .استانهایی که سه سال پشت سر هم این کار را انجام دادهاند %50 ،سوءتغذیه
را کاهش دادهاند .موضوع مهم ،میزان پرداخت از جیب مردم است .در حوزه آموزش و گروه سنی زیر دبستان،
 %85از موارد هزینهها از جیب مردم است و مردم میپردازند .کودکان باید کسب مهارتهای زندگی را با
روشهای غیرمستقیم و دستورزی یاد بگیرند ولی منابع محدود است و فعالیتها نیاز به ارتقا دارند .بخش
دیگری مربوط به دهکهای پایین درآمدی است .در مالزی ،نگاه به کودکان نگاه سرمایهگذاری است .از طرف
دیگر با کودکانی سروکار داریم که در معرض آسیب هستند 666 .شبانهروزی که ده هزار کودک بیسرپرست و
بدسرپرست در آنها حضور دارند .پیشبینی میشود حدود  280هزار کودک بیسرپرست وجود داشته باشد .به
نظر میرسد در بهزیستی مشکالت زیادی برای حوزه کودک و همچنین حوزه کودک در مدارس وجود دارد.
اگر بخواهیم به سمت اجتماعی کردن کودک کار کنید باید کارکرد ساختارها را بازنگری کنیم .همانند کشورهایی
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که در حوزه جمعیتی کار کردند .خدمات مراقبت پس از مدرسه وقتی صحبت از افزایش جمعیت میکنیم ،باید
زیرساختها مهیا شود و نیز از طرف سازمانهای متولی به جامعه کمک شود.
آقای دکتر یاسمی :بیانصافی است که نقش عوامل اقتصادی را کلی در نظر نگیریم .حتی در کشورهای
اروپایی و آمریکایی فرزندآوری با مسائل اقتصادی مرتبط است .تحقیر مسائل اقتصادی تخصصی نیست .موقع
 Recessionتولد کم میشود ولی اینرسی بیشتر میشود.
مسئله  Basic Needهم مهم است .این مسئله در حیوانات هم مهم است به همین علت حیوانات در باغ وحش
جفتگیری نمیکنند .چون احساس امنیت نمیکنند .امروزه کشور ما از نظر امنیت و بقا بسیار خوب است ولی
پیشبینی هم بسیار مهم است که آیا در آینده جنگ صورت میگیرد .البته سایر موارد امنیت مانند امنیت
اقتصادی هم مهم است .اکثر جوانانهای طبقه متوسط قصد مهاجرت دارند ،بنابراین تصمیم میگیرند که
فرزندآوری پس از مستقر شدن در محل جدید صورت گیرد .زوجها مجبورند برای تأمین زندگی هر دو کار کنند.
مسئله مقاومتها در برابر آموزش کودکان هم بسیار مهم است .درمان کودکانی که مورد تجاوز قرار گرفته اند،
بسیار مشکل است.
آقای دکتر پوررضا :سیاستهای توانمندسازی نباید در فرد خالصه شود .توانمندسازی بیشتر به صدای
گروههای مردم در کانونهای قدرت و مقدار زیادی با توسعه و آزادی مرتبط است .گاهی مسئله جمعیت هم
مهم است .هدف از افزایش و تغییرات جمعیت چیست .اگر هدف شفاف نباشد و یا دادههایی نداشته باشیم حتماً
تصمیمگیری دچار اختالل میشود .به عالوه گسست که در دنیا وجود دارد .وحدت فرماندهی و مدیریت که از
اصول اولیه در سیاستها است ،مالحظه نمیشود .همچنین نگاه سیستمی وجود ندارد .اگر نگاه کامل و جامع
به طبیعت کودک داشته باشیم خیلی از مکانیزمها حل و مشخص میشود.
آقای دکتر نصرتینژاد :من با این موضوع که مسئله تربیت جنسی در رسانهها پخش و آموزش داده شود
خیلی موافق نیستم .چون رسانه را هر فردی میبیند و هیچ کنترلی روی آن نیست .جای آموزش این مسائل
در مدرسه است .شاید بهتر است آموزش این موارد از مدارس شروع شود .همچنین این نکته مهم است که پیام
را با چه رسانهای میخواهیم بفرستیم .البته تفسیر گیرنده و درک پیام هم مهم است .ما در سیاستگذاری فقط
رویکرد ایجابی داریم .باید رویکرد جدیدی مطرح شود که چه کارهایی را نباید انجام شود .چون انجام کارها
بسیار مشکلتر است ولی دولت ما بازار محور است که اقتصاد بازار را به جامعه تحمیل میکند .این موارد مربوط
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به دولتهایی است که مالیات میگیرند و برای رفاه مردم هزینه میکنند .باید وزارت بهداشت به صدا و سیما
اعالم کند که چه چیزهایی را نباید تبلیغ کند .وزارت بهداشت باید در فعالیتهای مرتبط با سالمت با سایر
سازمانها هماهنگی داشته باشد.
آقای دکتر دماری :باید ابتدا جواب این سؤال مشخص شود که وضعیت کودکان کشور چگونه است؟ ولی ما
آمار دقیقی نداریم و هنوز در حال انجام این پیمایش و به دست آوردن بعضی از شاخصهای دوران کودکی
هستیم .آیا سند تکامل دوران کودکی که تصویب اولیه را گرفته اجرایی میشود یا خیر؟ تصویب اولیه سند 10
سال طول کشید .آیا تکامل دوران کودکی جزء مؤلفههایی است که دولتها باید در اولویت خود قرار دهند؟
اینطور نیست که اولویت اول دولت باشد .تمام الویتها اجتماعی جزء اولویت دولت است ولی در بحثهایی که
در این جلسه مطرح شد ،مشخص میشود که این موضوع بسیار پیچیده است .بدون بحث اشتغال بزرگساالن
نمیتوانیم تکامل دوران کودکی را بهبود دهیم .بدون ایجاد سیستمهای حمایتی اجتماعی برای  6میلیون کودک
که درس نمیخوانند ،نمیتوان تکامل دوران کودکی را تضمین نمود .امنیت غذایی در این دو سال بعد تر شده
و سوءتغذیه تشدید یافته است .در خدمات سالمت فردی با اختالالت روانی که دو سوم موارد دسترسی به
درمان ندارند ،بسیاری از کودکان را به این جمعیت بزرگسال میسپاریم .خدمات سالمت روان در وزارت
بهداشت درمان و آموزش پزشکی فراهم نیست و ما دنبال تکامل دوران کودکی هستیم و بنابراین تناقض وجود
دارد.
آقای دکتر ایمانی :در مورد وضعیت جسمی و روانی باید گزارش مفصلی ارائه شود ولی در مورد پارامترهای
سالمت جسمی و چاقی و اضافه وزن داده داریم .در بحث روان هم باید گزارشی توسط واحد بهداشت روان
ارائه شود .در مورد رشد تکامل کودکان پس از مطالعه طوالنی پایلوت کار شروع شد .به نظر میرسد بهتر است
پس از جمعبندی این موارد ،یک حوزه اصلی که آموزش و پرورش است در کنار ما قرار گیرد زیرا بسیاری از
بحثها بدون وجود این واحد فایدهای ندارد .در بحث استرس برای کودکان ،به این نتیجه رسیدند که امتحانات
در مقطع ابتدایی حذف شود ولی در عمل چنین نشد که این بحث را باید توسط آموزش و پرورش پیگیری
کند.
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آقای دکتر امامیرضوی :هر حوزه در مسیر خود با آموزش و پرورش در ارتباط است ولی اگر قرار است در
مورد بحثی که مطرح شد و حول و حوش سالمت کودکان و نوجوانان پیشنهاد و یا هشدار به آموزش و پرورش
بدهیم میتوانیم هماهنگ کنید در محل آموزش و پرورش جلسهای برگزار کرد و این گزارش در آن جلسه ارائه
شود.
آقای دکتر وثوق مقدم :سند جمعیت از لحاظ شکل و محتوا اشکال زیاد دارد .مداخالت به صورت

Policy

 Soupاست .انتظار میرود فرهنگستان یک سند تهیه کند ،با دولت در مورد سیاستهای فرابخشی صحبت
کند .اگر بسته سیاستی تهیه شود نباید تناقض داشته باشد .مسئله بعدی این است که در مملکت ما مشخص
نیست که متولی کودک کیست .در دولتهای مدرن متولی کودک دولت است اگر سرپرست مناسبی نداشته
باشد و دولت آینده او را تضمین میکند ولی در جامعه ما مشخص نیست که مالکیت بچه به عهده کیست .در
ابتدا پدر بعد پدربزرگ و بعد عمو ولی در کشورهای مدرن گفته میشود متولی دولت بعد از مادر و بعد ،پدر
است.
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راه اکراهی ارتقای سرماهی اجتماعی کشور
اعضای گروه

در جلسه پنجاه و یکم ،اعضای گروه راهکارهای خود را در رابطه با ارتقای سرمایه اجتماعی کشور به شرح ذیل
ارائه دادند:
آقای دکتر یاسمی :در سه عرصه اصلی باید برای بهبود سرمایه اجتماعی کار کرد:
 )1آموزش در مدارس :مدارس باید از وضعیت رقابتی خارج شود و دانش آموزان باید یاد بگیرند که تمام
کارهای تحصیلی و وظایفشان را گروهی انجام دهند .به کار گروهی و داوطلبانه (مشارکت) تشویق شوند؛
 )2گسترش نهادهای مدنی و بنگاههای خیریه؛
 )3تغییرات ساختاری :خیلی از مسائل را از طریق کار فرهنگی و آموزش نمیتوان حل کرد .در مسائل
اقتصادی باید شفافسازی صورت گیرد تا اعتماد اجتماعی افزایش یابد.
آقای دکتر امامی رضوی :باید مهاجرت معکوس نخبگان رخ دهد .از تجارب برخی مناطق کشور ،برای
مناطق آسیبپذیر به منظور حفظ و بهبود سرمایه اجتماعی استفاده کنیم .باید بررسی کرد که کشوری مانند
عمان (به عنوان کشوری که در خاورمیانه قرار دارد) چگونه توانسته است سرمایه اجتماعی خود را حفظ کند.
آقای دکتر ناصحی :استرس نقش مهمی در بحث سرمایه اجتماعی دارد .بسیاری از آسیبهای روانی و
جسمی منشأ استرس دارند که با کاهش آن ،سالمت باز میگردد .در بعد اجتماعی هم میتوان این موضوع را
مطرح کرد .هر زمان استرس اجتماعی باال برود ،سالمت اجتماعی به خطر میافتد و بر عکس .میتوانیم تمرکز
کنیم بر اینکه چه عواملی میتواند باعث تشدید یا تخفیف استرسهای اجتماعی شود و بر برنامههایی که
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استرس را کم میکنند ،تمرکز و برنامهریزی کنیم .یکی از مسائل مهم ،مسئله اقتصادی است .مشکالت
اقتصادی استرس افراد را باال می برد .مسئله دیگر ،گسترش شهرهاست .آسیبهای اجتماعی شهرهای بزرگ
بیشتر است اما الزاماً کالن شهر مساوی با آسیبهای اجتماعی نیست .تمرکز برنامهها باید این باشد که از رشد
شهرها جلوگیری شود و همچنین باید بررسی شود که چه چیزی در کالن شهرها باعث افزایش مشکالت
اجتماعی میشود .شاید یکی از علتها ،رشد سریع باشد؛ اگر رشد جمعیت کُند اتفاق بیفتد ،باعث کاهش
آسیبهای اجتماعی میشود .مسئله مهم دیگر ،رشد حاشیههاست که آنومی فرهنگی را افزایش میدهد و منشأ
استرس های اجتماعی است .موضوع دیگر ،نظام آموزش و پرورش است ،استرسی که در سطح مدرسه و کنکور
آموزش عالی وجود دارد ،مشکل خیلی بزرگی در کشور میباشد .بعضی از رشتهها متقاضی ندارند و یک سری
از رشتهها اصالً نیاز کشور نیست .پذیرش دانشجو بدون در نظر گرفتن نیازهای کشور صورت میگیرد .مسئله
بعدی ،رفاه اجتماعی است :هر چقدر رفاه اجتماعی بیشتر باشد ،آسیبهای اجتماعی کمتر است .حداقل نیازها
باید تأمین شود ،بیمههای مناسب باید وجود داشته باشد ،بازنشستگی برای همه افراد باشد و ....اما مهمتر از رفاه
اجتماعی ،عدالت اجتماعی است .مسئله آخر ،استرسهایی است که از خارج به کشور وارد میشود ،مانند :استرس
جنگ ،تروریسم ،تحریم ،و....
آقای دکتر وثوق مقدم :سیستم دیدهبانی ارتقای سرمایه اجتماعی را باید تقویت کرد .مراکز تحقیقاتی که
در کشور توسعه میدهیم ،مانند :مرکز تحقیقات  ،SDHشاید بتواند این وظیفه را بازی کند .تقویم پایشهای
این شاخصه اساسی باید مشخص ،مصوب و اعالم شود که چه کسی این کار را به موقع انجام میدهد .نکته
بعدی ،تقویت سیستم پزشکی خانواده ،یک استراتژی بسیار مهم برای توسعه سرمایه اجتماعی است .نکته بعدی،
 Visualizationاست ،ما در مدیریت دانش این قضیه ضعفهای زیادی داریمBest Practice .هایی که
در دنیا یا کشور وجود دارد ،کجا جمع شده تا مردم راحت به آن مراجعه کنند؟ باید به زبان مردم ترجمه شود.
یک حرکت  Infographicکه االن در حال شکلگیری است ،ابزارهای دمدست و مردمپسند هستند که میتوان
آن را تقویت کرد.
آقای دکتر صدیق :یکی از علل افت سرمایه اجتماعی این است که خود دولت به عنوان یک پیوست ارزشی
و نگرشی به مقوله سرمایه اجتماعی توجه ندارد .در سطح روستایی مایکروفایننس میتواند به ارتقای سرمایه
اجتماعی کمک کند .مباحث مرتبط با توانمندسازی با نگاه خانواده محور ،میتواند کمککننده باشد .باید روی
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فضای کسب و کار و بخش صنعت کار کنیم .در بحث سرمایه اجتماعی میتوانیم یک بسته پیشنهادی سیاستی
به دولت ارائه دهیم.
آقای دکتر مرادی :بحث  Microfinanceمهم است %60 .اقتصاد ما  InformalاستMicrofinancing .

را میتوان برای بیمههای  Medicalهم استفاده کنیم .یک موضوع دیگر ،این است که بین اعتماد افراد و
رعایت قانون ،ارتباط دوطرفه وجود دارد .زمانی که به سیستم اعتماد داشته باشیم ،قانون را بیشتر رعایت
میکنیم ،از آن طرف اگر قانون را رعایت کنیم ،به تدریج اعتماد هم بیشتر میشود .موضوع دیگر هم این است
که بسیاری از مهاجرتها به دلیل مسائل فرهنگی است تا اقتصادی ،که میتواند بسیار خطرناک باشد.
خانم دکتر تبریزچی :اگر ما انتظام عملی به رعایت اخالقیات داشته باشیم ،میتوانیم بسیاری از شاخصهای
سرمایه اجتماعی را افزایش دهیم ،مانند :مشارکت اجتماعی ،تعلق خاطر ،رضایت از زندگی ،وظیفهشناسی
گروهها ،کیفیت خدمات سازمانی و ...که این موضوع منوط به رعایت اخالقیات است تا مردم اعتمادشان به
یکدیگر بیشتر شود.
آقای دکتر دماری :آقای دکتر غفاری استراتژیهای متناظر با وضعیت سرمایه اجتماعی را در سه سطح خرد،
میانی و کالن تقسیمبندی نمودند .اما یک تقسیمبندی دیگر ،تقسیمبندی مثلث مشکل ) (Problemاست:
ضلع رفتاری ،عملیاتی-ساختاری و قانونی-سیاستی .اگر  8اصل حکمرانی پیاده شود ،سرمایه اجتماعی بهتر
خواهد شد .یکی از استراتژیهای خیلی مهم برای افزایش سرمایه اجتماعی ،وجود  Transparencyدر کشور
است .اگر اجرایی شود ،خیلی مهم خواهد بود .ما باید بهدنبال  Mappingمداخالتی باشیم که در دنیا جواب
داده است .در نهایت مجموعه اینها را باید در اختیار وزارت کشور قرار دهیم که در برنامههایشان پیاده کنند.



گفتمان سالمت اجتماعی

در جلسه پنجاه و دوم ،اعضای گروه نظرات تکمیلی خود را در رابطه با مداخالت ارتقای سرمایه اجتماعی کشور
ارائه دادند:
آقای دکتر دماری:
▪ مداخالت ارتقای سرمایه اجتماعی ،جدا از اصول حکمرانی خوب نیست .در صورت اجرای درست
حکمرانی ،اضالع مثلث توسعه پایدار (اجتماعی-فرهنگی ،اقتصادی و زیست محیطی) به صورت متعادل
رشد خواهند داشت؛
▪ محققان  8اصل حکمرانی خوب را استخراج کردند و معتقدند برای توسعه پایدار ،باید این موضوعات را
رعایت کرد:
 )1مشارکت :به خصوص گروههای حاشیهای ،کودکان ،افراد زیر خط فقر و...؛
 )2همکاری و اجتماعی که میبایست برای سیاستها ایجاد شود .شخص زمامدار برای تدوین سیاستهایش
باید بتواند این نظام همکاری بین بخشی را برقرار کند؛
 )3رعایت قانون؛
 )4شفافیت؛
 )5پاسخگویی؛
 )6سیاستهای برابری :اگر درست اجرا شود ،قاعدتاً اعتماد مردم در این زمینه افزایش مییابد؛
 )7قبول تنوع :پذیرش تنوع سیاسی ،فرهنگی یا عقاید؛
 )8داشتن عینک جنسیت.
آقای دکتر حمیدی فر :در حوزههای سیاسی ،هنگامی که رویدادهای سیاسی اتفاق میافتد ،مشارکت
مردم را اتخاذ میکنیم ،اما بعد از آن خیلی از مسائل مانند حاشیهنشینها و ...فراموش میشوند .در بحث
اعتماد ،اعتماد کمی در بین مردم وجود دارد .علتش این است که اتفاقاتی که در سطح نخبگان سیاسی-
اجتماعی میافتد (اختالس ،ارتشا )...،باعث میشود سرمایه اجتماعی پایین باشد.
آقای دکتر امامیرضوی :در بحث اعتماد به یکدیگر یا اعتماد به حاکمیت ،جامعه ما خیلی سیاسی است و
این بحثهای سیاسی بر روی اعتماد تأثیر میگذارد .وقتی تغییر دولتها اتفاق میافتد ،برای اینکه حقانیت خود
را ثابت کنند ،بهدنبال پررنگ جلوه دادن نواقص طرف مقابل میروند و این موضوع باعث میشود اعتماد
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حاکمیت از بین برود .در مورد افراد ،خیلی راحت دروغ گفته میشود تا او را تخریب کنند .نوع نگاه سیاسی به
موضوع باید به عنوان اینکه کاهش اعتماد عمومی جامعه را ایجاد میکند ،به عنوان یک مسئله مورد توجه قرار
گیرد.
در بحث مشارکت ،روش اصالح را باید روی گفتمان به پیش ببریم و ساختارها و زیرساختها را باید اصالح
کرد .مثالً در انتخاب شورای شهر میتوان قانون را اصالح کرد تا افراد از دل محلهها بیرون آیند .در این صورت،
مردم احساس میکنند که مشارکت میکنند اما در حال حاضر افراد شورا با دیدگاههای سیاسی انتخاب میشوند.
باید ساختار را درست کرد تا مشارکت ،چهره واقعی به خود بگیرد.
آقای دکتر رمضانخانی :اگر قرار باشد سرمایه اجتماعی را حفظ کنیم ،مبنای آن ،همدلی است و آنچه که
همدلی را هدف قرار میدهد ،سیاستبازی است .بزرگترین نیرویی که ما هدر میدهیم ،نیروهای غیرسیاسی
هستند ،نیروهای بی طرف محو میشوند و دیده نخواهند شد .باید به سمتی برویم که همدلی را برای حفظ
سرمایه اجتماعی در مردم ایجاد کنیم.
آقای دکتر پوررضا :یکی از معانی جامعه به لحاظ لغوی ،غل و زنجیر است؛ ما در جامعه در عرصههای
مختلف دچار گسستگی شدید هستیم .ما دچار خرده سیستمها ،خرده فرهنگها و خرده سیاستها هستیم .به
همین خاطر گروههای فشار میتوانند در جامعه ما نفوذ پیدا کنند .سیاسی بودن جامعه ،تعیینکننده قدرت است.
ما در عرصه اقتصاد ،نابرابری شدید داریم .در عرصه سیاست ،گردش نخبگان داریم .به لحاظ فرهنگی هم
برداشتهای نادرست زیادی از ارزشها داریم ،مخصوصاً در ارزشهای مذهبی .نابرابری ،اعتماد جامعه را از بین
میبرد و سیاستهای گسسته ،مردم را بی اعتماد میکند.
آقای دکتر یاسمی:
▪ سیاسی بودن مردم ،فضیلت است اما سیاستبازی است که اشکال دارد؛
▪ مفهوم عدالتخواهی از ابتدا در نهاد انسان وجود داشته است .در ایران نیز ،عدالتخواهی هم قبل و هم
بعد از اسالم وجود داشته است .شیعه شدن ایرانیها نیز به دلیل سیاسی بودن و عدالتخواهی بود؛
▪ سیاستزدایی کمکی به سرمایه اجتماعی نمیکند .جامعه آمریکا غیرسیاسی است و آنها در زمان
انتخابات ریاست جمهوری نشان دادند که یکی از عقب ماندهترین فرهنگها را دارند؛
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▪ باید روش گفتمان سیاسی را بیشتر مطرح کرد تا مردم یاد بگیرند چگونه در مورد مسائل سیاسی اظهار
نظر کنند .باید روش درست تفکر انتقادی را به کودکان یاد داد .تفکر انتقادی ،انتقاد به شخص نیست،
انتقاد به روش است اما در سیاستبازی ،به جای پروسهها ،به اشخاص میپردازند؛
▪ تنوع تحزّب باید وجود داشته باشد .امکان انتقاد در درون احزاب نیز باید وجود داشته باشد؛
▪ سیاستبازی منجر به کاهش مشارکت اجتماعی میشود؛
▪ بهترین راه افزایش امنیت ،باال بردن سرمایه اجتماعی است؛
▪ گاهی اوقات فرهنگ را با فرهنگ نمیتوان اصالح کرد.
آقای دکتر باهر :در کشور ما رابطه به جای ضابطه مطرح است .اگر در جامعه هر شخصی بر اساس ضابطه
در یک جایگاه قرار گیرد ،خیلی از مسائل و مشکالت ظهور نمیکند.
آقای دکتر نصرتینژاد:
▪ چرا در جامعه ما سرمایه اجتماعی پایین است؟ هر مداخلهای که میکنیم ،باید به این چرایی پاسخ دهیم.
این چرایی دو بخش دارد .یک بخش تاریخی است؛ ما نمیتوانیم بگوییم که همه آن چیزی که باعث
کاهش سرمایه اجتماعی در ایران شده ،معلول وضعیت موجود است .بیاعتمادی یکی از ویژگیهای
تاریخی جامعه ما است .بخش دیگر مربوط میشود به وضعیت موجود .در مورد وضعیت موجود باید
بهدنبال این بود که چرا این اتفاق افتاده است؛
▪ رویکرد و تجویز ما بیشتر از جنس روانشناختی است .یعنی کاری که در عرصه مداخالت اجتماعی
میکنیم ،این است که امر اجتماعی و امر سیاسی را به یک امر روان شناختی تقلیل میدهیم؛
▪ باید مداخالت کالن ساختاری انجام شود که نتیجه آن افزایش اعتماد باشد؛
▪ حوزه سیاست ما به غایت سیاسی است .باید کاری کنیم که جریان سیاست در ایران از این دوگانهسازیها
دوری کند.
آقای دکتر وثوق مقدم:
▪ به دالیل روانشناختی و تاریخی ،کشور دچار یک نظام غارت شده و سیستم غارت در کشور نهادینه شده
است .در واقع پول ،اعتماد و آبروی مردم غارت شده است .عدهای هم هستند که گویا اختیار این کار را
دارند ،یعنی سرمایه و اعتماد مردم را غارت میکنند و در حاشیه امن هم هستند؛


فرهنگستان علوم زپشکی جمهوری اسالمی اریان
▪ ما باید عملگراتر فکر کنیم .مهمترین مداخلهای که میتوان کرد ،سازماندهی مردم از طریق
مراقبتهای بهداشتی اولیه است که ما این را داشته ایم و  Functionاجتماعی آن را میتوان تقویت
کرد؛
▪ االن حداقل در گروههای تلگرامی تشکلهایی درست میشود ،بهوَرزها ،پزشکان خانواده و ...در کنار هم
جمع میشوند ،ما میتوانیم با آنها صحبت کرده و مسائل و دغدغهها را مطرح کنیم.
خانم دکتر تبریزچی :مشارکت باید از یک جایی آموزش داده شود .مهمترین زمان برای این کار ،دوران
کودکی است .در این دوران باید بر روی کارهای داوطلبانه و تیمی تأکید شود ،ولی االن دانشآموزان در مورد
کارهای تیمی همکاری نمیکنند و تمام مسئولیت بر روی یک نفر از گروه میافتد.
خانم دکتر درخشان نیا:
▪ بحث مشارکت با ارتقای سرمایه اجتماعی ارتباط تنگاتنگی دارد .سیاست هم به اقتصاد ربط داشته و
خیلی از مسائل به همدیگر مرتبط هستند؛
▪ گاهی اوقات ارائه ندادن خدمات به موقع ،باعث کاهش اعتماد اجتماعی میشود؛
▪ جامعه متأسفانه به سمتی رفته است که مردم به هم بی اعتماد هستند؛
▪ بحث مشارکت و مخصوصا شفافیت و پاسخگویی میتواند در افزایش اعتماد عمومی مؤثر باشد؛
▪ متأسفانه دروغگویی در تمام فضای سیاسی،اجتماعی و اقتصادی جامعه وجود دارد؛
▪ وقتی مردم ببینند که در ردههای باالی حاکمیت متأسفانه جنگ قدرت وجود دارد که باعث
بیاعتمادیشان میشود.
▪ اگر حاکمیت بخواهد ،میتواند اعتماد عمومی را افزایش دهد؛
▪ ساختار میتواند فرهنگ مردم را تحت تأثیر قرار دهد.
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انگ اجتماعی اختالالت روانی (داغ ننگ)
اعضای گروه

آقای دکتر ناصحی :یکی از بحثهای اساسی سالمت روان و اختالالت مربوط به روان ،موضوع
استیگما است .از قدیم هر کسی اختالل روانی یا شخصیتی داشته باشد را میگویند که مشکل روانی دارد
یا دیوانه است .استیگما دو عارضه کلی دارد )1 :افرادی که مشکل دارند ،برای درمان مراجعه نمیکنند.
 )2چنین افرادی تحت این عنوان که «روانی هستند» مورد تبعیض قرار میگیرند و از خدمات سالمت
روان محروم میشوند .یکی از سیاستهای سازمان بهداشت جهانی این بوده که استیگمازدایی کند و
مهمترین برنامهای که مطرح میکند ،این است که بحث سالمت روان ،اجتماعی شود .یکی از برنامهها
در مورد بیمارستانها هم این است که ما مثل سابق بیمارستان روانپزشکی مجزا نداشته باشیم و
بخشهای روانپزشکی در دل بیمارستانهای  Generalقرار بگیرد .در کشور ما هم بیمارستان امینآباد
یکی از عوامل استیگمازا هست .در اینجا برای استیگمازدایی کارهایی شده ولی به هیچ وجه موفق نبودهاند.
بحث دیگر در مورد استیگمازدایی و استیگمازایی ،مسائلی است که از طرف مسئوالن ممکن است مطرح
شود یا از طریق خود جامعه.
آقای دکتر ودادهیر :به نظر گافمن ،اتفاقی که رخ میدهد ،هم ریشه در Symbolic Interactionism

دارد و هم ریشه در Labeling Theory؛ در  Labeling Theoryمیگوییم که واکنش به یک اتفاق یا
مسئله آسیب ،مهمتر است از خودِ مسئله .خروجی استیگما این است که هویت افراد ضایع میشود و دچار
انزوای اجتماعی میشوند .و از یک عضو مؤثر و فعال و درگیر در جامعه ،به اعضایی تبدیل میشوند که
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در انزوا قرار میگیرند .به همین دلیل استفاده از واژهها مهم خواهد بود .استیگمازدایی و استیگمازایی یکی
از استراتژیهای مدیریت بیماریهاست .برای  Medicalizeکردن ،اولین قدم  Stigmatizeکردن است.
و برای  Demedicalizeکردن یک موضوع ،اولین قدم  Destigmatizeکردن میباشد.
آقای دکتر سام آرام :برچسب زدن و داغ ننگ ،هر دو بُعد فرهنگی دارند .اگر بخواهیم کار کنیم ،باید
کار فرهنگی انجام دهیم .رسانهها برای ایجاد کار فرهنگی بهترین گزینه هستند.
آقای دکتر صدیق :حوزههای بینالمللی امداد و نجات و کسانی که روی  Psychosocialکار میکنند،
مخصوصاً در جایی که  Abuseیا  Rapeاتفاق میافتد ،بحثی را مطرح میکنند به نام «سندرم سرزنش
و خجالت» ،یعنی فردی که قربانی میشود هم خودش را سرزنش میکند و هم به واسطه نگرشی که در
اطرافیان شکل گرفته ،ناچار است که بار آن را نیز تحمل کند .اگر نگاهی به ساختارهای بروکراتیک کنیم،
روندها به سمت حمایت از انگ میباشد نه انگزدایی! بروکراسی نیازمند این است که به آن توجه کرد.
به نظر میرسد که رویکرد جامعه ،مبتنی بر انکار میباشد .در سیستم آموزش و پرورش ما به کرّات دیده
میشود که حتی بچههایی که مشکالت خفیف روانی دارند هم به راحتی کنار گذاشته میشوند .ما به یک
 Advocacy Planبه صورت استراتژیک برای بحث داغ ننگ نیازمند هستیم.
آقای دکتر باهر :به نظر من باید پروژه بررسی استیگمازاها را داشته باشیم که چه کسانی استیگمازا
هستند .همچنین اهالی تریبون هم باید بررسی شوند .همچنین باید طرحی داد که در گزینش افراد ،چهار
وجه بررسی شود :ژنتیک ،دوران بارداری ،محیط ،عملکرد و سابقه فرد.
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 )3گزارشات

وضعیت موجود عملكرد سمناهی کشور و چالشاه
دکتر رنگس تبرزیچی ،عضو هیأت علمی فرهنگستان علوم زپشکی

با توجه به جستجویی که اینجانب انجام دادهام ،آئیننامهای وجود دارد به نام «آئیننامه اجرایی یا تأسیس و
فعالیتهای سمنها» که در سال  1385به تصویب رسید .در این آئیننامه تعریفی در رابطه با سمنها وجود
دارد که عبارت است از:
تشکلهایی که گروهی از اشخاص حقیقی یا حقوقی غیرحکومتی به صورت داوطلبانه با رعایت مقررات تأسیس
شده و دارای اهداف غیرانتفاعی و غیرسیاسی میباشد .هرکدام از این رکنها اگر به صورتی بلغزد ،ممکن است
که در ماهیت سمن اختالل ایجاد شود .عناوین «جمعیت»« ،انجمن»« ،کانون»« ،مرکز»« ،گروه»« ،مجمع»،
«خانه»« ،مؤسسه» و نظائر آن میتواند به جای واژه «سازمان» در نامگذاری به کار گرفته شوند .سایتی در
وزارت کشور وجود دارد که سمن آنها برای این که بتوانند به صورت قانونی فعالیت کنند و ثبت شده باشند ،در
آنجا فرمها را پر میکنند و روال اداری ثبت سندها انجام میشود .در همین آئیننامه هیأتهای نظارتی را
هم برای سمنها بر اساس اینکه حوزه جغرافیایی فعالیتشان در چه محدودهای باشد مشخص کردهاند:
▪ هیأت نظارت شهرستان (متشکل از فرماندار ،نماینده شورای اسالمی شهرستان و نماینده سازمانهای
غیردولتی شهرستان)؛
▪ هیأت نظارت استان (مرکب از استاندار ،نماینده شورای اسالمی استان و نماینده سازمانهای غیردولتی)؛
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▪ هیأت نظارت کشور (مرکب از معاون ذیربط وزیرکشور ،نماینده شورای عالی استانها و نماینده
سازمانهای غیردولتی)؛
▪ نظارت بر سازمانهای غیردولتی فرا استانی ،کشوری یا بینالمللی با هیأت نظارت کشور خواهد بود.
موضوع فعالیت سمنها به این صورت در سایت وزارت کشور تقسیمبندی شده است :علمی ،فرهنگی ،اجتماعی،
ورزشی ،هنری ،نیکوکاری و امور خیریه ،بشردوستانه ،امور زنان ،آسیبدیدگان اجتماعی ،حمایتی ،بهداشت و
درمان ،توانبخشی ،محیط زیست ،عمران و آبادانی و نظایر آن یا مجموعهای از آنها.
میبینیم که این تقسیمبندی طیف وسیعی دارد ولی همپوشانیهایی هم بین فعالیتها دیده میشود به نحوی
که اگر فقط بخواهیم آمار سمنهای بهداشت و درمانی را در نظر بگیریم ممکن است که بعضی از سمنهای
دیگر هم در کار سالمت باشند ولی در دستههای دیگری رفته باشند مانند آسیبهای اجتماعی و....
بر طبق آمار وزارت کشور در مرداد ماه  ،1397تعداد  685سمن ثبت شدهاند .بیشترین سمنهای ثبت شده با
تعداد  149عدد در حوزه فرهنگی میباشند ،بهداشت و سالمت با تعداد  97عدد و حوزههای اجتماعی و امور
خیریه و دوستی ایران با سازمانهای دیگر و ...در رتبههای بعدی قرار دارند .اداره کل سازمانهای مردم نهاد
وزارت بهداشت (که در سال  1395در معاونت اجتماعی وزارت بهداشت تأسیس شد) ،تعداد سازمانهای مردم
نهاد سالمت کشور را  700مورد اعالم کرده است.
طبق پژوهشی که وزارت کشور در سال  1383انجام داده است ،تعداد نیروی انسانی فعال در سمنها را به
تفکیک استانی مشخص کرده است که میتواند برآوردی باشد که نشان میدهد که در تهران به نظر نمیرسد
که بعد از گذشت  15سال تغییر زیادی کرده باشد .بیشتر تمرکز نیروهای انسانی فعال در سمنها در پایتخت
میباشد.
چالشهای موجود در سمنها:
چالشها را در مقاالت مختلف ،تقسیمبندیهای متفاوتی کردهاند .در یک تقسیمبندی به صورت درونسازمانی
و برونسازمانی بود و حوزههای فعالیت را مشخص میکرد.
در حوزه مدیریت ،اکثر سمنها وقتی که تشکیل میشوند ،چون جامعه مؤسسانشان محدود است ،در ابتدا هیچ
مشکلی وجود ندارد اما بعد از این که حوزه فعالیت و اعضای آنها گسترش پیدا کرد ،مشکالت مدیریتی برایشان
پیش میآید چون هیأتهای مؤسس دوست دارند که نظرات خود را اعمال کنند و کمتر از اصول علمی در
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مدیریت پیروی میکنند ،به مشکل بر خواهند خورد .مشکالت مالی هم از مواردی است که برای آنها ایجاد
میشود .دیگر موارد در حوزه چالشهای مدیریتی عبارتند از :عدم احترام به حرفهایگری و نظام مدیریت
مشارکتی و باز ،تولید داده و اطالعات اندک و غیرقابل اطمینان ،نداشتن برنامه راهبردی درحدود یک سوم از
سمنها.
حوزه بعدی در ارتباط با چالشها ،حوزه حمایتی است .آئیننامه سمنها به تصویب رسیده ولی هنوز قانونی
نشده است .گاهی اوقات قانونهایی وجود دارند که مانع فعالیت سمنها در حوزههای مختلف میشوند .گاهی
اوقات نیز هیأتهای نظارتی که برای سمنها تعریف شدهاند ،زیاد میباشند و این کنترلهای زیاد
حکومتی باعث میشود که فعالیت سمنها درست انجام نشود .باور ضعیف دولت از نقش سمنها و همچنین
درک ناصحیح از نقش سمنها در درون سمنها نیز از عوامل چالشهای حمایتی محسوب میشود.
در حوزه اجتماعی ،سمنها چون برخاسته از مردم هستند و به نوعی صدای مردم باید باشند ،باید بتوانند ارتباط
خوبی با جامعهای که از آن برخاستهاند و جامعه مخاطبشان داشته باشند .اگر تعلق خاطر اندکی در سمن باشد
و ارتباط مناسبی با جامعه نداشته باشند به یک چالش تبدیل خواهد شد.
در حوزه ارتباطی هم سمنها گاهی اوقات با یکدیگر (با سمنهایی که فعالیتهایی مشترک دارند) ارتباط
خوبی ندارند و یا ارتباط ناکافی با دولت دارند .تا وقتی مستندسازی انجام نشود به اشتراک گذاشتن تجربیات
سمنها با یکدیگر هم به چالش کشیده خواهد شد .سمنها باید فرهنگ شفافیت و پاسخگویی را هم در خودشان
داشته باشند.
حوزه بعدی حوزه سازمانی است .همان گونه که در آمار دیدیم ،بیشتر سمنها در پایتخت متمرکز شدهاند .در
تحقیقی که سازمان ملل هم انجام داده است به این نکته اشاره کرد که بهتر است سمنها از پایتخت فاصله
بگیرند و چون باید در جامعه باشند باید به شهرستانها بروند .گاهی اوقات نیز سمنهای داریم که نیمه دولتی
هستند یا به سفارش دولت ایجاد شدهاند که این مورد با تعریف سمن تناقض دارد.
چالشها از منظر سیاستگذاران:
 −مدیرکل امور اجتماعی فرهنگی استانداری آذربایجان در مصاحبهای که درباره سمنها انجام دادهاند به
این مورد اشاره کرده بودند که مغفول ماندن عملکردهای سمنها در حوزههای مختلف و نبود شاخص
بومی برای عملکرد سمنها یکی از چالشها میباشد؛
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 −مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری مرکزی نیز اشاره داشتند که بزرگ بودن دولتها باعث
ناکارآمدی میشود و جایی برای فعالیت و مشارکت مردم باقی نمیگذارد.
راهکارها:
راهکارها برای ارتقای فعالیت سمنها و حل چالشهایی که با آنها مواجه میشوند ،به شرح ذیل میباشند:
▪ ارتباط و وابستگی میان جامعه و سمنها تقویت شود؛
▪ حمایتطلبی و البیگری با دولتمردان درجهت تغییر نقش از کنترلگر به تسهیلگر؛
▪ بخش دولتی در ایران در مواجهه با سمنها  5راهبرد کلی دارد :تقابلی ،بیتفاوتی ،ریاکاری ،همکاری و
زیرساختی جهت دستیابی به تعامل اثربخش نیاز است که از 3راهبرد اول فاصله گرفته و در جهت تقویت
راهبردهای زیرساختی و همکاری بکوشد؛
▪ استفاده از سمنها در سه بخش ناظر ،مشاور و مجری پروژههای بخش دولتی؛
▪ تدوین نظامهای مشارکت سمنها در فرایندهای قانون گذاری؛

▪ آموزش سمنها برای ایفای حقوق مخاطبان؛
▪ ارائه جایگاه مشاور و یا عضویت در شوراهای تصمیمگیری بخش عمومی؛

▪ معرفی سمنهای مورد نیاز برای تأسیس به مردم؛
▪ تدوین و اجرای الگوی تعامل دولت با سمنهای مرتبط؛
▪ تالش برای ایجاد پلهای ارتباطی با سازمانهای اجرایی آموزش عالی و مراکز تحقیقاتی و عضوگیری
از این طریق؛
▪ تدوین برنامه آموزش توانمندسازی سمن برای عملکرد بهینه برای گروه هدف؛
▪ تعداد سمنها در کشور دو برابر شده اما از ظرفیت آنها استفاده نمیشود .این سمنها نیاز
به فرهنگسازی و آمادهسازی دارند تا هر چه بیشتر فعال شوند .همچنین ارتباط سمنها با

یکدیگر برای این که بتوانند به صورت شبکهای واحد در یک زمینه کار کنند ،بسیار تأثیرگذار خواهد
بود؛
▪ برای رفع مشکالت مالی نیز میتوان موارد زیر را در نظر گرفت:
 −درنظر گرفتن ردیف بودجه ساالنه؛
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 −تسهیالت قانونی برای جلب حمایتهای مالی در داخل و خارج از کشور؛
 −اعطای معافیت مالیاتی؛
 −حذف یا کاهش عوارض خاص نظیر بیمه؛
 −امکان تبلیغ در صداوسیما؛
 −تعلیق هزینههای مرتبط با آب ،برق ،گاز و تلفن.
نظرات و پیشنهادات اعضای گروه
در ادامه جلسه ،اعضای گروه نظرات خود را به شرح ذیل ارائه دادند:
آقای دکتر وثوق مقدم :آیا خود این فناوری سمنها ماهیت غربی است یا خودمان در کشور داشتهایم؟ مسئله
بعدی این است که آیا باید آنها را ساماندهی کنیم یا خیر؟ نکته بعدی این است که ما در فرآیند تصمیمگیری
در کشورمان جایگاهی داریم به عنوان سیاستهای کلی؛ سیاستهای کلیای داریم به اسم سیاستهای
مشارکت مردم که ذیل آن ،این حرفها زده شده است که متعلق است به اواخر دهه هفتاد اما هنوز ابالغ نشده
است .یک سمن وجود دارد به نام کمیته امداد که در اساسنامهاش درج شده که یک سازمان مردم نهاد است
اما در عمل  %80تأمین مالیاش دولتی میباشد .کاری که در دبیرخانه شورای عالی در حال انجام میباشد،
تسهیل مشارکت سمنها در فرایند سیاستگذاری و قانونگذاری است ،به این شکل که حتماً باید موضوعاتی
در دستور کار قرار گیرد و تیمهایی که مسئول آن کار میشوند ،باید نماینده سمنها و یا خیرین در فرایند
توصیف مطلب ،چالشها و ارائه راهکارها مشارکت کنند.
خانم دکتر کدیور :طبق آماری که به اشتراک گذاشته شده است ،ایران در ارتباط با انجام کارهای خیر رتبه
هفدهم قرار داشت .با توجه به قدمت فعالیتهای سمنها در ایران ،به نظر میرسد که ما به یک نگاه دوبارهای
در ارتباط با فرهنگسازی سازمانهای مردم نهاد داشته باشیم و همچنین مسئولیتهای اجتماعی یا
مشارکتهای اجتماعی حتی در سطح مدارس باید بولد شود .وقتی شخصی از کودکی با این مسئله آشنا شود
برای کار تیمی و مشارکتهای اجتماعی آمادگیاش بیشتر خواهد بود .در رابطه با کودکانی که آسیبپذیر
هستند ،بعضی از گروههایی که به عنوان سمنها کار میکنند مقاصدشان متأسفانه مشخص نیست و هنگامی
که تعارض منافع ایجاد میشود چیزی که گم میشود خود کودک است .نظارت بر کار سالمت در اینجا واقعاً
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نیاز است به طور جدیتر پیگیری شود .یک نکته مهم هم که نیاز است به طور کامل به آن پرداخته شود نقش
سلبریتیها در بحث سمنها میباشد .در کشور ما طور دیگری معنا میشود چون به نوعی از این بحث
سوءاستفاده میشود و حتی در مسائل مرتبط با کودکان کار با احساسات و حقوق کودکان بازی میشود.
آقای دکتر یاسمی :یکی از فواید سمنها افزایش سرمایه اجتماعی میباشد و در شرایطی که ما افت سرمایه
اجتماعی داریم میتواند بسیار کمک کند .نقش دولت در این زمینه پیچیده است .دولت اگر بخواهد بدون هیچ
حمایتی فقط نظارت کند ،مناسب نیست؛ بنابراین مقاومت ایجاد میشود .دولت اگر بخواهد که نظارتش خوب
پذیرفته شود باید حمایت کند .مسئله دیگر شروع آن است .بسیاری از مردم مهارت و آگاهی تشکیل سمنها را
ندارند؛ در ابتدا که NGOها آمدند ،همین مسئله مطرح شد .این ترس را باید از مردم گرفت و آنها را در کنار
نظارت ،حمایت کرد .حتی میتوان  NGOای را برای کمک به NGOهای دیگر تأسیس کرد .اما اگر
سازمانهای مردم نهاد را وابسته به دولت نگه داریم مشکلآفرین خواهد شد .بهتر است که آمارهای ایران را با
کشورهای دیگر نیز مقایسه کرد .به نظر بنده ما به سازمانهای مردم نهاد بیشتری در تهران به خصوص در
حاشیه شهر نیاز داریم .به نظر میآید که مشکالت شهر تهران خیلی بیشتر از شهرستانها است.
آقای دکتر نصرتینژاد :اهمیت سمنها بسیار زیاد است چون آنها عملکرد سیاسی ،اجتماعی و فرهنگی
دارند .در ارتباط با نظارت دولت ،کار بسیار خوبی است ولی باید مراقب بود که عملکرد سیاسی سمنها گرفته
نشود چون مهمترین عملکرد سمنها در حوزه سیاسی است .نکته بعد این است که چرا سمنها در ایران شکل
نمی گیرند؟ و اینکه سمنهای موجود واقعاً سمن نیستند .سمنهای موجود در ایران اهداف و اغراض غیرسمنی
دارند و خیلیها از این طریق بهدنبال رانت هستند .سمنهایی که در حوزه سیاسی فعال هستند بیشتر بهدنبال
تشکیل شبه حزب هستند .سمنهای فعال در حوزه اقتصادی عموماً بهدنبال فرار مالیاتی هستند .باید به این
موضوع توجه کنیم که سمنها بهدنبال چه چیزی هستند.
آقای دکتر مسعودیفرید :سازمانهای مردم نهاد در نحوه مدیریت نگاه میکنند مدیریت رایج کشور؛ علت
این که در خیلی از سمنها نگاه مدیریت ،مدیریت غیر مشارکتی است ،این است که مدیریت دولتی نیز
مدیریت غیر مشارکتی است .به نظر اینجانب ،اصول NGOداری خیلی مهم است و باید روی این موضوع کار
کرد .در برخی از کشورها NGOهای بزرگ این کار را انجام داده و سازمانهای مردم نهاد کوچکتر را آموزش
میدهند .سازمانهای مردم نهاد باید با رهیافتهای مشارکتی ،مدیریت داوطلبان ،نحوه جذب و مدیریت منابع
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و روشهای تأمین منابع آشنا باشند ،در این صورت میتوانند کمتر به دولت وابسته باشند

و توانمندی NGO

بیشتر خواهد شد.
آقای دکتر حمیدیفر :بهتر است به فرصتها و تهدیدها و نقاط قوت و ضعف در این موضوع پرداخته شود.
در برخی از موارد دیده شده است که یک سمن از جایگاه خود در جهت منافع مالی سوءاستفاده میکند .در حوزه
فرهنگ برخی از سمنها فرهنگ ما را به گونهای منفی تغییر دادهاند .برخی از سمنها این کار را از پیش
دبستانی شروع کردهاند .باید به این مسائل نیز پرداخت.
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رهیافت اهی اجرای مؤرث
قوانین ،سیاست اه و ربانهم اهی ملی
متخ
دکتر بهزاد دماری ،صص زپشکی اجتماعی و عضو هیأتعلمی دااگشنه علوم زپشکی تهران

هدف از اجرای این طرح ،پاسخ به این پرسش است که چرا برنامههای ملی ما ،سیاست و قوانینمان کمتر اجرا
شده و موفق است؟
نکته اول این است که ما میدانیم توسعه پایدار زمانی اتفاق میافتد که تصمیمها اجرایی شوند .بنابراین در مورد
برنامههای توسعه سوم و چهارم که در مورد جامعیت این برنامههاست ،هنوز شک است که آیا همه اجزای
اجتماعی ،اقتصادی ،زیستمحیطی و حکمرانی را به صورت متوازن و متعادل در نظر گرفته شده است یا خیر؟
با این شک %27 ،پیشرفت داشته است .بنابراین میانگین برنامههای توسعه بعد از انقالب ،بیشتر از  %25در
برنامههای توسعه موفق نبودهاند .این موضوع به معنای  Implementation Gapاست .موضوع این است که
از ایده تا عمل یک شکاف وسیعی وجود دارد که هر قدر کشور به سمت در حال توسعه باشد ،آنجا شکاف بیشتر
است .یعنی کشورهای توسعه یافته شکاف استقرارشان کم است .ما کشورهایی هستیم که این شکاف به دالیل
مختلف بیشتر است .هدف ما این بوده است موانع و راهکارهای تسهیل و تسریع اجرای قوانین ،سیاستها و
برنامههای ملی را پیدا کنیم و بیشتر بهدنبال یک راهنما بودهایم .روش مطالعه ،به طور کلی کیفی بوده است و
مرور اسناد و تحقیقات را انجام دادیم .مصاحبه با  18نفر خبره و ذینفع در سطوح کالن ،میانی و خرد تا سطح
استانی انجام شده که در هر صورت بحث گروهی با خبرگانی بوده که در فرهنگستان علوم پزشکی حضور
داشتند .از روش تحلیل محتوا استفاده شده است .فهرست بازبینیای که درست کردیم ،برای نحوه استقرار در
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دو سیاست ملی در بخش سالمت ،را به شکل آزمایشی به کار گرفتیم .بعد از مرتفع کردن اشکاالت این فهرست
در گروه خبرگان به روش بحث گروهی و پرسشنامه کتبی نهایی شد .کسانی که در این مطالعه شرکت کردند
عبارت بودند از:
▪ در حوزه کالن 1 :نفر از مجمع تشخیص مصلحت نظام 2 ،نفر نماینده مجلس 1 ،نفر از مرکز پژوهشهای
مجلس شورای اسالمی 1 ،نفر از معاونت قوانین مجلس 4 ،نفر از سازمان بازرسی و سازمان برنامه و
بودجه 1 ،نفر از شورای عالی استانها که نهاد مردمی است ،و  3حوزه از وزارت بهداشت (معاونت
برنامهریزی و حقوقی ،اجتماعی و توسعه و مدیریت و منابع؛
▪ در سطح خرد :سازمان برنامه و بودجه استان ،دبیرخانه کارگروه سالمت و امنیت غذایی استان.
▪ اساتید دانشگاه :حدوداً  4نفر متخصص در رشتههای مدیریت سالمت ،جامعهشناسی ،اپیدمیولوژی و آمار
و اقتصاد و سالمت همکاری کردند.
در پرسشنامه تهیه شده 12 ،عامل اصلی در اجرای موفق یک قانون ،سیاست و برنامههای ملی وجود دارند .ما
در این مطالعه ،سیاست ،برنامه ،پروژه و برآمد را مدنظر داشتیم .بنابراین محدوده مطالعه ما بدین صورت بود که
عوامل اجرایی در اجرای یک سیاست یا برنامه را بررسی کردیم.
در بخش یافتهها ،چند مطالعه خوب وجود داشت .یکی از آنها کار آقای سعید غالمی بود که برنامههای توسعه
را بعد از انقالب تحلیل کرده است .که چه عواملی در اجرای این برنامهها توانسته تأثیر گذارد و موفقیت آن را
تضمین کند .مجموعا  7عامل به دست آمده است :تداوم حمایت سیاسی ،وجود نظام اجرایی قوی ،پایش
ارزشیابی و بازخورد به موقع ،انتخاب استراتژیها مبتنی بر شواهد ،توانمندی و توجیه نیروی انسانی مجری،
منابع مالی مکفی و به موقع ،مدیریت افکار عمومی.
کتاب دیگری را در این زمینه آقای کاتر نوشتهاند و در مورد این است که چه موانعی در تحول وجود دارد .در
این کتاب  8عامل ذکر شده است :راحتطلبی بیش از اندازه ،ناکامی در ایجاد ائتالفهای قدرتمند ،دست کم
گرفتن قدرت چشمانداز ،عدم انتقال کافی چشم انداز به کارکنان ،ایجاد موانع در برابر چشمانداز جدید ،ناتوانی
در ایجاد پیروزیهای کوتاهمدت ،اعالم زودهنگام پیروزی و غفلت از تثبیت تحوالت در فرهنگ سازمانی.
نمودار تالش و زمان در تدوین استقرار برنامه ،نشان میدهد که در ارتباط با نیازسنجی برنامهها در تدوین
برنامهها و تصویب ،اگر به یک میزان تالش نیاز داشته باشند ،استقرار برنامهها تالش خیلی زیاد و زمان بیشتری
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را میطلبد .در کشور ما بیشترین تالش و زمان برای نیازسنجی و تدوین برنامه صرف میشود و به محض
اینکه به اجرای برنامه میرسیم ،این تالشها کمرنگ میشوند.
ا ستقرار و اجرا یک علم است که در کشورهای در حال توسعه ،رسوخ پیدا نکرده است .حتی فارغ التحصیالن
دانشگاه ،در مورد  Implementationکمترین تجربه و دانش کافی را ندارند.
میزان مقاومت نسبت به اجرای برنامهها و ایدهها و ابتکارات از یک زمانی به بعد کم میشود .آن زمان برای
جایی است که  %75ذینفعان توجیه شده باشند و این خیلی مهم است .اگر در اجرای یک برنامه %100 ،ذینفع
وجود داشته باشند ،مجریان برنامه باید بتوانند این  %75را راضی کنند .ما این تجربه را در طرح تحول هم
داشتیم که اشکاالت زیادی وجود داشت و برمیگردد به اینکه ذینفعانی که در طرح تحول سالمت بودهاند را
شاید ندیدیم.
درسهایی هم در اصول توسعه پایدار میباشد که تأکید آن بر روی مفهوم چرخهای است و اشاره دارد که
برنامهریزی یکباره به اتمام نمیرسد و هیچ ضرورتی ندارد که برای همه این موارد ضروری از همان اول برنامه
نوشته شود .بهتر است از ساده و کم شروع شده و در چرخههای بعدی تکمیل شوند .مرور برنامههای توسعه در
کشور ما نشان میدهد که خیلی ایده آلیستی موارد را در برنامهها وارد کردهایم .نوع برنامهنویسی ما در برنامههای
توسعه اشکال داشته است.
نتايج
به طور کلی  2دسته کلی مؤلفههای اثرگذار بر اجرای مؤثر وجود دارند .یک سری عوامل غیرقابل کنترل بوده
و یک سری نیز قابل کنترل میباشند .به عوامل غیرقابل کنترل ،محیط اجرایی قانون ،سیاست و برنامه ملی
میگوییم .عوامل قابل کنترل هم باید در درون قانون ،سیاست و برنامه ملی ملحوظ شده باشند.
عوامل غیرقابل کنترل توسط مجریان قانون ،سیاست و برنامه ملی  6مورد است :عوامل سیاسی ،اقتصادی،
اجتماعی ،فناوری ،زیستمحیطی و بینالمللی که در  2محیط نزدیک و محیط کالن میتوان اینها را
تقسیمبندی کرد .در محیط نزدیک ،عموماً نگرشها و عملکرد ذینفعان قرار داده شده و میتوانیم روی آنها
تأثیر بگذاریم .اما عواملی هستند که ما از آنها تأثیر میپذیریم .بنابراین ،از مسائل سیاسی ،اقتصادی ،اجتماعی،
فناوری ،زیستمحیطی و بینالمللی تأثیر میپذیرد .مثال این را میتوانیم برای برنامه پیشگیری از اعتیاد در
کشور بزنیم .ارزشیابیای که در حوزه پیشگیری از اعتیاد در کشور انجام شده ،نشان میدهد که در طی  5سال
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نزدیک به  29میلیون نفر تحت آموزش دستگاهها و سازمانهای مختلف قرار گرفتند و  %85تفاهمنامههای بین
دستگاهها با تخصیص  %75بودجه اتفاق افتاده است .اما آیا اعتیاد کم شده است؟ خیر؛ پیشبینیها نشان
میدهند که اعتیاد زیاد شده است .ردپای عوامل بیرونی مانند عوامل سیاسی ،اقتصادی ،اجتماعی ،فناوری،
زیستمحیطی و بینالمللی مشخص میشود .اگر برنامه زورش به این عوامل کالن نرسد ،یا این عوامل زورش
خیلی زیاد باشد ،برنامه را تحتالشعاع قرار خواهد داد .عوامل غیرقابل کنترل متعدد است ،مانند موضوع تضاد
منافع ،انواع فساد ،فرهنگ نامطلوب از جمله ارجحیت منافع فردی بر جمع ،خودمحوری ،مصلحتاندیشی بیحد
و حصر ،مصلحت طلبی و سکوت ،ریاکاری ،حسادت ،فرهنگ دیکتاتوری ،عدم شفافیت در نظام مدیریت و
 ، Transparencyنگاه و توان ضعیف کار جمعی و خودمحوری ایرانیان ،ضعف فرهنگ برنامهنویسی فردی،
فشار زمانی برای شروع و اجرای برنامهها ،انتظار غیرمعقول در مورد مهلت زمانی ،نبود ساختارهای هماهنگی
و مدیریت چرخه تغییر واحد سیاستگذار در دستگاههای متولی ،ضعف اخالق در مجریان ،فضای بیاعتمادی و
سرمایه اجتماعی پایین ،عدم ثبات مدیران و تغییر روشها بعد از تغییرات مدیریتی ،نگرانی مستمر مجریان
محیطی از این تغییرات ،ضعف شایسته ساالری و....
عوامل قابل کنترل در اجرای مؤثر  11مورد میباشند :چقدر قانون ،سیاست ،و برنامه مبتنی بر شواهد علمی
طراحی شده و چقدر از مشارکت ذینفعان استفاده شده است؟ مشروعیت بخشی به قانون ،سیاست و برنامه به
شرکای اجرای سیاست در قالب یک ائتالف ،منشور تضمین موفقیت سیاست بین شرکا حمایتطلبی و اجماع
شده باشد ،افکار عمومی به اندازه کافی و الزم در مورد اجرای سیاست توجیه شده باشند ،راهنما و آموزشهای
ردهبندی شده برای گروههای ستادی و محیطی ،نشانگرهای پایه برای برآیندها و فرایندها باید اندازهگیری
شود ،امکانسنجیها ،پایلوتها و روش تأمین بایستی در دل برنامهها از نظر اجرایی رسوخ پیدا کند ،نظام پایش
فصلی و رتبهبندی عملکرد شرکا و تشویق.
این عوامل یازدهگانه در  3مرحله قابلیت دستهبندی دارند که  3مرحله اصلی اجرا میباشند .یک فاز زمانبندی
هم برای آن گذاشته شده است .بر اساس برنامه  5ساله و برنامه ملی ،حدود  12ماه برای بسترسازی کافی
است .بسترسازیها شامل تشکیل و تفاهم ائتالفها ،تدوین آئیننامه اجرایی ،پایلوتها و امکانسنجیها ،تعیین
نشانگرهای پایه ،و سامانه مدیریت اطالعات است .فاز دوم ،توانمندسازیها است .راهنمای ردهبندی شدهای
باید تدوین شود و آموزشهای آبشاری بایستی تا سطح محیطی رخ دهد که حدود  12ماه طول میکشد .اجرای
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محیطی هم حدود  36ماه طول میکشد .برای تغییرات در  Outcomeو  Impactنیاز داریم که حداقل  3سال
از اجرای برنامه گذشته باشد .در این مدت هم بایستی از ابزارهای توجیه افکار عمومی ،اجرای پروژههای نفوذی،
نظام پایش ،رتبهبندی شرکا و تشویق و پاسخگویی استفاده کرد.
هدف ما این بود یک راهنمایی تهیه کنیم و تقریباً شالوده اصلی این راهنما شکل گرفته و نتایج به ریاست
جمهوری و سازمان برنامه ارسال میشود که طی بخشنامهای به دستگاههای اجرایی ابالغ شود و فرهنگستان
بتواند در دورههای آموزشی  Implementationکمک کند .برای مراکز پژوهشهای مجلس هم میتوان در مورد
شیوههای اجرا و نظارت بر قانون توسط نمایندگان مجلس این پیشنهاد را داد.
پیشنهادات
▪ پیشنهاد شد فرد منتخب گروه سالمت اجتماعی در هر سال ،پس از مطرح شدن در گروه و نظرات اعضای
محترم گروه ،انتخاب شود؛
▪ پیشنهاد شد اعضای محترم گروه ،نظرات خود را در ارتباط با طرح رهیافتهای اجرای مؤثر قوانین،
سیاستها و برنامههای ملی از طریق ایمیل ،به آقای دکتر دماری ارسال نمایند.
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گزارش فعالیت گروه جهادی مقداد
لم
حجت االسالم وا سلمین حیدری

اعضای گروه جهادی مقداد از حدود  2سال قبل ،از شهر تهران و کرج تصمیم به هجرت به استان گیالن،
شهرستان رودبار ،بخش خورگام گرفت و در حال حاضر  44روستا را تحت پوشش خود قرار دادهایم .هسته
اصلی گروه در سال  1379شکل گرفت .در دهه هشتاد طبق آمار  4000روستای متروکه در کشور وجود داشت
که از این روستاها ،منطقه خورگام به مدت  6ماه مورد مطالعه قرار گرفت .در ابتدای کار از محل کار خود استعفا
داده و بهدنبال پیدا کردن منازل و اجاره کردن آنها در این منطقه بودیم .برای این کار از همکاری دهیار و
شورای روستا بهره بردیم .ما فعالیت خود را با دو نگاه آغاز کردیم:
 )1بررسی داراییهای روستا و جمعآوری بانک اطالعاتی در این راستا؛
 )2بررسی نیازهای خانوادههای نیازمند.
در حال حاضر  300خانوار تحت پوشش ما قرار دارند .هدف از هجرت ،ایجاد اشتغال ،ثروت ،بهبود وضعیت
معیشت مردم و در نهایت مهاجرت معکوس بود .نگاه ما این است که اگر کشور بخواهد از بنبست اقتصادی
خارج شود ،باید روستاها را آباد کرد و در این صورت بسیاری از مشکالت حل خواهد شد.
با توجه به داراییهای منطقه ،به این نتیجه رسیدیم که بهترین کار در آنجا حوزه کشاورزی میباشد .بنابراین
توسعه کشاورزی را در آنجا محور قرار دادیم .بذرهای نمونه را به آن منطقه بردیم و در آنجا کشت کردیم تا
ببینیم کدام محصول را میتوان در آنجا تولید کرد .بعد از آزمایشهای مختلف متوجه شدیم که در آنجا زعفران
به عمل میآید .بنابراین با کمک افراد خیّر یک کانتینر پیازچه زعفران را به این منطقه بردیم .امّا در ابتدا باور
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مردم به کاشت زعفران سخت بود ولی به مرور زمان باور آنها را تغییر دادیم .عالوه بر زعفران ،کاهو نیز در
آنجا کشت شد و در حال حاضر ارگانیکترین کاهوی کشور در آن منطقه به عمل میآید .میزان درآمد مردم
در هر هکتار 2 ،میلیون تومان بود ،امّا با اتفاقاتی که رخ داد ،این میزان درآمد به  8الی  10میلیون تومان رسیده
است .در آنجا روش کشت ،دیم است؛ اگر بتوانیم چند آببند ایجاد کنیم و ذخیره آب اتفاق بیفتد ،میتوانیم
روش کشت را به آبیاری قطرهای انتقال دهیم .در این صورت کشاورزی باالی  10میلیون تومان در هر هکتار
زمین ،میتواند سود داشته باشد .این توانمندسازی در حال انجام شدن است .در ارتباط با کشاورزی ،دام و...
هدف این گروه ،پایین آوردن سطح خامفروشی است.
در حوزه اجتماعی ،با کمک افراد خیّری همچون آقای دکتر امامیرضوی توانستیم یک سالن ورزشی متروکه را
راهاندازی کنیم و به صورت رایگان در اختیار افراد منطقه قرار دهیم .نتیجه آن رشد  % 100ورزش بانوان بود.
حتی سرویس حمل و نقل رایگان نیز برای حضور در سالن و ورزش کردن در اختیار آنها قرار گرفت .بعد از
آموزش گروههای مردمی ،اداره سالن را در اختیار خودشان قرار دادیم .بنای ما این است که بعد از توانمندسازی
مردم ،پس از  7سال از منطقه خارج شویم .از دیگر فعالیتها در حوزه اجتماعی ،بحث ترک اعتیاد و جمعآوری
فروشندگان مواد مخدر با همکاری نیروی انتظامی بود.
در بخش صنعت ،محور را بر روی تولید چرم گذاشتهایم .در حال حاضر کارگاههای تولید چرم در سطح گسترده
و در خانههای روستاییان ایجاد شده است و به آنها آموزش دادهایم .هدف گروه جهادی مقداد تولید ثروت
است و نه ثروت اندوزی.
در حوزه فرهنگی نیز ،به آموزش احکام ،جشن تکلیف دختران ،برگزاری نماز جماعت و ...پرداختیم .برای استعداد
یابی جوانان ،فرمهای اشتغال (به صورت چهار گزینهای) بین جوانان روستا توزیع شد تا بتوان ظرفیتها و
تواناییهای آنها را کشف کرد.
علت رسانه ای نکردن فعالیتهای این گروه ،این بود که میبایست به یک ثبات و اطمینان در نتیجه کار خود
میرسیدیم .اما در حال حاضر بعد از  2سال فعالیت ،اقدام به این کار کردهایم.
در ارتباط با همکاری مسئوالن ،معضل اصلی این است که بسیاری از مسئوالن غیرانقالبی بوده و به جای
خدمت به مردم بهدنبال البیگری هستند .بنابراین گروه ما کامالً فراجناحی عمل کرد و هرگز بهدنبال سیاسی
کاری نیست .ما از دولت مشاوره میگیریم ولی با بخش غیردولتی مشارکت میکنیم.
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به اعتقاد ما ،میتوان از تئوریهای مختلف غرب و شرق استفاده کرد ،اما تئوریهای اسالم ناب میتواند
پاسخگوی مناسبی به مسائل و مشکالت باشد .برای توسعه روستا نیز اگر بتوانیم نگاه مردم را به خدا و اهل
بیت (علیهم السالم) درست کنیم ،به خوبی میتوان در این راه موفق شد.
پیشنهادات
▪ پیشنهاد شد گروه مقداد ،خدمات سالمت روان را به شکل جدّی تری ادامه دهد و در هر چهار بعد سالمت
(جسمی ،معنوی ،روانی و اجتماعی) با کمک اساتیدی که در حوزه حکمروایی روستایی کار کردهاند،
تمرکز کنند؛
▪ پیشنهاد شد گروه سالمت اجتماعی در سال  1398بحث توسعه روستایی را در دستور کار قرار دهد.
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سند الگوی اسالمی-اریانی پیشرفت
دکتر سید حسن امامیرضوی ،عضو هیأت علمی دااگشنه علوم زپشکی تهران

متن پیشنهادی که فرهنگستان به دبیرخانه الگوی اسالمی-ایرانی پیشرفت ارائه دادند ،عبارت است از:
افق
احاد مردم در جمهوری اسالمی ایران با برخورداری از مراقبت و خدمات مطلوب و عادالنه سالمت و سبک
زندگی سالم اسالمی ایرانی از باالترین سطح سالمت جسمی ،روانی ،اجتماعی و معنوی برخوردارند.
تدابیر سالمت
 )1ارتقای سالمت:
 )1-1تعهد سیاسی و عزم ملی :با توجه به احادیث« :نعمتان مجهولتان ،الصحه و االمان» و «العلم
علمان ،علم االدیان و علم االبدان» منسوب به پیامبر اکرم (ص) و نیز اولویت پیشگیری در اسالم ،همه
مسئوالن نظام و مردم ،به سالمت به عنوان اولویت و راهبرد اصلی برای تحقق الگوی اسالمی ایرانی
پیشرفت اعتقاد راسخ داشته و با مقدم دانستن ارتقای سالمت ،پیشگیری ،حذف و یا کنترل عوامل خطر
برای تحقق سالمت حداکثری عادالنه تالش مجدانه به عمل آورند؛
 )2-1هماهنگی و همکاری بینبخشی :اعمال رویکرد سالمت در همه سیاستها ،مشارکت فعال همه
بخشها و نهادهای کشور برای حفظ ،تأمین و ارتقای سالمت جامع ،همه جانبه ،عادالنه و پاسخگو؛
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 )3-1مشارکت سازمانیافته ،آگاهانه و فعال مردم :استفاده حداکثری از ظرفیتهای مردمی برای
حفظ ،تأمین ،ارتقا و مشارکت در اداره سالمت جامعه و توانمندسازی آنها برای اعتالی سواد سالمت،
مشارکت در مراقبت از خود و خانواده؛
 )4-1ایجاد و تقویت محیطهای مشوق و حامی سالمت :ایجاد بستر فیزیکی ،اجتماعی ،اقتصادی،
فرهنگی ،سیاسی حامی سالمت با تأکید بر اصول و ارزشهای اسالمی و سبک زندگی سالم اسالمی
ایرانی؛
 )5-1حذف و یا کاهش تهدیدکنندهها :حذف و یا کاهش تهدیدکنندههای سالمت مانند سوانح و
حوادث ،بالیای طبیعی ،آلودگیهای هوا ،آب ،غذا ،خاک ،عوامل تنشزا در خانواده و اجتماع و آسیبهای
اجتماعی؛
 )6-1تبیین شاخصهای حساس برای رصد ارتقای سالمت در جامعه و اقدام الزم بر پایه
شاخصهای احصا شده.

 )2مدیریت مطلوب سالمت:
 )1-2شایستهگزینی :استفاده از نیروی انسانی متقی ،عامل به احکام اسالمی،متخلق به اخالق اسالمی
و متعهد به انقالب اسالمی ،متخصص ،کارآمد و سابقه در سطوح سیاستگذاری ،برنامهریزی و اجرا؛
 )2-2رعایت کامل اصل پرهیز از تعارض منافع؛

 )3-2حداکثر بهرهوری نظام سالمت :تمرکز بر تأمین پایدار و به هنگام منابع مالی مورد نیاز ،توجه به
مصرف بهینه و عادالنه منابع و افزایش کارایی با استفاده از روشهای مطلوب و فناوریهای مناسب در
ارائه مراقبتها و خدمات و تالش برای کاهش هزینهها ضمن حفظ ایمنی و ارتقای کیفیت مراقبتها و
خدمات سالمت؛
 )4-2توزیع عادالنه منابع سالمت :اجرای کامل نظام سطحبندی مراقبتها و خدمات و تخصیص
عادالنه منابع و امکانات؛
 )5-2پایش ،نظارت و ارزشیابی مؤثر و کار آمد :تدوین و به کارگیری شاخصهای حساس پایش و
رصد سواد سالمت ارتقای سالمت ،عدالت در سالمت و عوامل تأثیرگذار بر سالمت؛
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 )6-2تصمیمگیری و اقدام مبتنی بر یافتههای متقن علمی و منطبق بر ارزشهای انسانی–
اسالمی؛
 )7-2صیانت قانونمند از حقوق سالمت مردم؛
 )8-2پوشش همگانی مراقبتها و خدمات سالمت با کیفیت مطلوب در سطوح مختلف ارتقای
سالمت ،پیشگیری ،درمان ،توانبخشی و تسکینی در قالب نظام ارجاع و با اولویت خدمات
ارتقایی و پیشگیری و مبتنی بر اصول انسانی -اسالمی.

 )3تعالی آموزش و پژوهش ،مراقبتها و خدمات عادالنه و کارامد سالمت:
 )1-3استقرار نظام سطحبندی شده جامع ،عادالنه ،ادغامیافته آموزش،پژوهش ،مراقبتها و
خدمات سالمت؛

 )2-3ادغام طب سنتی ایرانی مبتنی بر شواهد متقن علمی :در آموزش پزشکی ،پژوهش و ارائه
مراقبتهای سالمت؛
 )3-3خودکفایی و خوداتکایی :دستیابی به توان تولید کیفی و استاندارد دارو ،واکسن ،ملزومات ،تجهیزات
پزشکی ،فرآوردههای زیستی و غیره و ارائه آموزش ،خدمات و تولیدات به کشورهای اسالمی؛
 )4-3مشارکت نظاممند ،قانونمند ،هدفمند و منصفانه بخش خصوصی در ارائه عادالنه و کیفی
مراقبتها و خدمات سالمت و تحت نظارت دقیق دولت؛
 )5-3آموزش و پژوهش ادغامیافته در نظام سالمت و پاسخگو به نیازهای جامعه با حاکمیت
مبانی ،ارزشها ،اخالق و موازین اسالمی و تحقق دانشگاه اسالمی و استفاده مطلوب از
محیطهای ارائه مراقبتها و خدمات سالمت و محیطهای علمی دانشگاه متناسب با ارزشهای
اسالمی،اخالق پزشکی و آداب حرفهای؛

 )6-3شایسته پروری :انتخاب اساتید و دانشجویان از بین افراد متقی ،عامل به احکام اسالمی و متخلق
به خلق و خوی اسالمی و متعهد به انقالب اسالمی و اهتمام به اصل پرورش و تهذیب در کنار آموزش و
تربیت حکیم به جای پزشک به نحوی که محیطهای ارائه مراقبتها و خدمات سالمت ،و محیطهای
علمی و دانشگاه متناسب با ارزشهای اسالمی ،اخالق پزشکی و آداب حرفهای باشند؛
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 )7-3جهاد برای تحقق مرجعیت علمی مبتنی بر اصول ،مبانی ،ارزشها و معارف دینی و انقالب
اسالمی و ارائه خدمات آموزشی ،پژوهشی ،مراقبتی و خدماتی به سایر کشورها با اولویت
کشورهای اسالمی.

نظرات و پیشنهادات اعضای گروه
در ادامه جلسه ،اعضای محترم گروه نظرات خود را در ارتباط با این سند به شرح ذیل ارائه دادند:
خانم دکتر درخشان نیا :وقتی برنامههای توسعه یا چشم انداز را نگاه میکنیم ،این سؤال پیش میآید که
برنامه مورد نظر چند درصد محقق شده است؛ به گواه مجلس شورای اسالمی ،برنامههای توسعه زیر %20
محقق شدهاند .بنابراین دستاوردها خیلی کم بوده است .بسیاری از تکالیف  50سال آینده ،تکالیف امروز ما
میباشد .به نظر میرسد نویسندگان این سند تصور درستی از  50سال آینده نداشتهاند.
آقای دکتر دماری :به نظر میرسد که دبیرخانه برای گرفتن نظرات ،به صورت بسته عمل کرده است .از
نظرات صاحبنظران و ذینفعان استفاده نشده است .نکته بعد این است که این سند مشخص نیست که یک
الگو است یا برنامه؛ الگو و برنامه چارچوب خاص خودشان را دارند .تنظیم سند باید مبتنی بر آیندهشناسی یا
آیندهنگاری باشد و حداقل ترندهایی که در جهان وجود دارد ،بررسی شود .امکان ندارد الگویی را برای  50سال
آینده ترسیم کنیم ،بدون این که (برای مثال) توجهی به وضعیت محیط زیست داشته باشیم .از نظر محتوا،
مطلب جدیدی را ارائه نمیدهد .تمام گزارهها تکرار سیاستهای کلی میباشد و الگویی ارائه نمیدهد .در حوزه
سالمت ،کمتر از مباحثی که در فرهنگستان مطرح شده ،ارائه شده است .همچنین هیچ جملهای از حکمرانی در
این گزارهها وجود ندارد.
آقای دکتر پوررضا :برنامهریزی در سطوح کالن در درازمدت ،میراث سوسیالیسم است و بنیانگذار این
برنامههای استراتژیک آقای مینتزبرگ کتابی دارد با عنوان ظهور و افول برنامههای استراتژیک .از نظر کلی در
مطالبی که ارائه شده است ،ساختار اجرایی برای نظام سالمت خیلی مورد تأکید نبوده است .همچنین به سیستم
اقتصادی ما ،که میتواند پایهگذار محقق شدن آرمانها باشد ،هیچ اشارهای نشده است .بسیاری از ارزشهای
اساسی در طراحی این سند ،لحاظ نشده است (مانند آزادی ،حقوق فردی و .)...اینها اساس یک برنامهریزی
کالن استراتژیک است .این برنامه باید به برنامههای کوتاهمدتی تقسیم شود تا بتوان در هر مقطعی ارزیابی
انجام داد و در صورت نیاز تغییراتی را اعمال کرد.
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آقای دکتر یاسمی :این سند بسیار ناکافی است و تناقضات درونی زیادی دارد .باید بررسی کرد که چرا به
اهدافی که قبالً تعیین شده ،نرسیدهایم و از آنها عبرت بگیریم .همچنین شاید بسیاری از واقعیاتی که مطرح
شده ،در  50سال آینده به شکل دیگری باشد .آیندهپژوهی در ابتدا پیشبینی میکند که  50سال آینده ،دنیا
چگونه خواهد بود .باید یک  Situation Analysisانجام شده و نقاط ضعف و قوت بررسی شود.
آقای دکتر صفاری نیا :به نظر میرسد نویسندگان این سند درک درستی از فضای جامعه نداشتهاند .در این
سند مبنای خداشناسی ،مبنای جهانشناسی ،مبنای دینشناسی و ارزششناسی یکی هستند .بهتر است اگر
مسئوالن تنظیم سند ،نظرات گروه سالمت اجتماعی را میپذیرند و اِعمال میکنند ،بر روی آن وقت گذاشت.
آقای دکتر پسندیده :میتوانیم یکسری نقدهای کلّی در دیدگاههای اسالمی نسبت به مجموع این سند
ارائه داده و جمعآوری و مستند شود .بخش بعدی مربوط به خودِ مسئله سالمت و سالمت اجتماعی میباشد.
اگر بناست که الگونویسی شود ،ابتدا باید شیوه الگونویسی مشخص شده و از مدلهایی در این زمینه استفاده
شود و سپس بر اساس آن ،الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت در حوزه سالمت را طراحی کنیم.
آقای دکتر قریشی :ابتدا باید رویکردمان را تغییر دهیم و از حالت غایتاندیشی خارج شده و روشاندیشانه
به آن بپردازیم و آسیبشناسی کنیم .باید بررسی کرد چه اتفاقی افتاده است که چرا به این آرمانها نرسیدهایم.
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گزارش پیشرفت طرح سراج
متخ
دکتر بهزاد دماری ،صص زپشکی اجتماعی و عضو هیأتعلمی دااگشنه علوم زپشکی تهران

آقای دکتر دماری گزارشی از روند پیشرفت طرح سراج ارائه دادند:
با شیوع اختالالت روانی در کشور بر اساس آمار سال  1391که در پیمایش کشور مشخص شده است،
حدود  12/5میلیون نفر ( )%23در کشور نیازمند مراقبت سالمت روان هستند که حدود دو سوم از این
جمعیت ،دسترسی به خدمات سالمت روان ندارند.
مطابق سند سالمت روان کشور ،وزارت بهداشت موظف شد برای این  8میلیون نفر خدمات سالمت روان
فراهم کند .در این خصوص مدلی طراحی شد که این مدل ابتدا در شهرستانهای اسکو ،بردسیر و قوچان
پایلوت شد و حدود  2سال از آغاز آن میگذرد 3 .شهرستان شاهد نیز برای این شهرستانها انتخاب شدند.
پیمایش اولیه برای این  6شهرستان انجام شده است .وضعیت خدمات سالمت روان ،شیوع اختالالت
روانی ،حمایتهای اجتماعی و برخی از شاخصهای اجتماعی در این بحث مطالعه شده است (پیمایش
 .)Beforeدر حال حاضر این مطالعه در مقطع پیمایش  Afterقرار دارد .مداخالت این مدل هم طراحی
شدهاند.
به منظور کاهش شیوع اختالالت روانی در این  3شهرستان  3بسته خدمتی طراحی شد:
▪ بسته پایه :این بسته در مراکز بهداشتی درمانی موجود انجام میشود .در این مراکز 3 ،کار مهم
در ارتباط با سالمت روان و مسائل سالمت اجتماعی باید انجام شود .در این سیستم فردی وجود
دارد که به صورت فعال از جمعیت تحت پوشش مرکز ،افراد را فرا میخواند و به نوبت برای سالمت
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جسمی غربالگری میشوند .در کنار این غربالگری 7 ،سؤال در خصوص سالمت روان هم قرار داده
شده است .اگر غربالگری مثبت باشد ،فرد به پزشک عمومی در همان مرکز ارجاع داده میشود.
پزشک عمومی صرفاً درمان اختالالت خفیف یا اختالالت افسردگی و اضطراب را بر عهده دارد.
اختالالت شدیدتر را (مانند سایکوز) به مرکز سالمت روان جامعنگر ارجاع میدهند .در آنجا فردی
حضور دارد به نام کارشناس سالمت روان اجتماعی (کارا).
▪ بسته دوم :در مرکز سالمت روان جامعنگر کسانی که اختالالت روانی شدیدتری دارند ،به صورت
تیمی مراقبت خواهند شد .مسئول این مجموعه ،روانپزشک است که با روانشناس ،مددکار
اجتماعی ،کاردرمان و گفتاردرمان فعالیت میکند.
▪ بسته سوم :با توجه به اینکه موضوع خدمات اجتماعی در کشور تا قانون برنامه ششم ،بالتکلیف
بود ،در این مدل موضوع سالمت اجتماعی را وارد فرمانداری کردیم .اگر بخواهیم شیوع اختالالت
روانی را در کشور کم کنیم ،باید توجه داشته باشیم که %20 :مربوط میشود به حوزه سواد سالمت
روانی مردم %30 ،مربوط میشود به فراهم بودن خدمات و  %50هم مرتبط است با کاهش عوامل
خطر سالمت روان است که این عوامل خطر را مجموعههایی که مسئولیت دارند ،باید مدیریت
کنند .در سطح شهرستان ،فرمانداری و دستگاههایی که آنجا حضور دارند ،مسئول برنامهریزی و
کاهش این ریزفاکتورها هستند .بنابراین اولین کار فرمانداری ،تدوین تفاهمنامهای است که سهم و
تکلیف دستگاههای داخل شهرستان را مشخص میکند .االن مدت  2سال است که این تفاهمنامه
هرماه توسط شورای فرمانداری بررسی میشود .وظیفه دوم فرمانداری ،شکلگیری خانه مشارکت
مردم است برای اینکه بتوانند بر روی عوامل خطر از طریق مردم کار کنند .کار سوم آنها نیز ایجاد
یک دبیرخانه است به نام ستاد خوداتکایی که در حقیقت جای خالی سازمان بهزیستی را پر میکند.
افرادی که از اینجا ارجاع میشوند ،مورد مصاحبه اکتشافی قرار میگیرند؛ بعد از مصاحبه اکتشافی
متوجه میشوند که این فرد برای خود اتکاییاش چه مسیری را باید طی کند .تاکنون  500نفر در
هر شهرستان به اینجا ارجاع داده شدهاند و از این  500نفر ،نزدیک  %50وارد مسیر خوداتکایی
شدهاند.
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فعالیت اهی ژپوهشکده اخالق و روان شناسی اسالمی
دکتر عباس پسندیده ،عضو هیأت علمی ژپو هش کاه علوم قرآن و حدیث

آقای دکتر پسندیده فعالیتهای پژوهشکده اخالق و روانشناسی اسالمی را به شرح ذیل ارائه دادند:
مؤسسه علمی فرهنگی جامعه الحدیث از سال  1374شروع به کار کرد و در سال  1392به صورت رسمی به
عنوان یک پژوهشگاه با نام قرآن و حدیث پذیرفته شد .پژوهشکدههای این پژوهشگاه عبارتند از :پژوهشکده
علوم و معارف حدیث ،پژوهشکده کالم اهل بیت ،پژوهشکده تفسیر اهل بیت و پژوهشکده اخالق و روانشناسی
اسالمی.
بحثهای روانشناسی از سال  1383عمالً شروع شده بود و به مرور زمان با تبدیل شدن به پژوهشکده ،رونق
و توسعه بیشتری پیدا کرد .این پژوهشکده از  3گروه تشکیل شده است:
 )1روانشناسی؛
 )2اخالق نظری؛
 )3اخالق کاربردی.
گروه اول و سوم میتوانند به ویژه در حوزه سالمت اجتماعی مؤثر باشند.
از جمله فعالیتهای پژوهشکده ،همکاری در همایش اسالم و آسیبهای اجتماعی در سال  1387بود که توسط
سازمان بهزیستی برگزار شد .موضوعات همایش ،عبارت بودند از :کودکان ،زنان در معرض آسیب ،بحث
خودکشی ،پیشگیری از گرایش به اعتیاد ،فرار از خانه ،کودکان کار و خیابانی ،همسرآزاری و مسئله ی آسیبهای
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نوپدید .حوزه دیگری که از همان سالهای اول به آن پرداخته شد ،شادی و شادکامی و احساس رضایتمندی
است.
اهداف پژوهشکده عبارتند از:
▪ تبیین روشمند و علمی آموزه های اخالقی و روانشناختی مبتنی بر قرآن و حدیث؛
▪ نظریه پردازی در حوزه اخالق و روانشناسی اسالمی و آشکار ساختن برتریهای دیدگاههای اسالمی بر
سایر دیدگاهها و نظریهها در این حوزه؛
▪ پاسخگویی به شبهات مطرح در حوزه اخالق و روانشناسی اسالمی.
آثار منتشر شده عبارتند از :پژوهشی در فرهنگ حیا ،رضایت از زندگی ،شعلههای سرد ،غنچههای شرم ،آه سرد،
تربیت جنسی ،هنر رضایت از زندگی ،در آمدی بر روانشناسی تنظیم رفتار با رویکرد اسالمی ،رضایت زناشویی،
مثلث ایمان ،سعادت و شادکامی ،لذت و شادکامی ،شادی و شادکامی ،مهار خشم ،الگوی اسالمی شادکامی،
درآمدی بر پیشگیری از اعتیاد با رویکرد اسالمی ،روشهای توان افزایی در سختیها ،درسنامه روانشناسی
مثبت نگر (ترجمه) ،الگوی اسالمی شادکامی ،چگونه شاد شوم ،چرا من شاد نیستم ،طالق_ چرایی و چگونگی،
رفتار اخالقی انسان با خود ،سِرّ دلبری ،مناسبات جامعهشناسی و حدیث ،اندیشه اجتماعی در روایات امر به
معروف و نهی از منکر ،درآمدی بر اخالق هتل داری ،الگوی تنظیم رفتار جنسی با رویکرد اسالمی ،الگوی
اسالمی ایرانی میزبانی ،فصلنامه اخالق پژوهی ،فصلنامه پژوهشنامه روانشناسی اسالمی.
در حال حاضر رشته روانشناسی مثبت در دانشگاه قرآن و حدیث ارائه میشود که مبانی آن از دل پژوهشگاه
بیرون آمده است.
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گزارش تدوین سند سالمت اجتماعی
متخ
دکتر بهزاد دماری ،صص زپشکی اجتماعی و عضو هیأتعلمی دااگشنه علوم زپشکی تهران

آقای دکتر دماری گزارشی از پروسه تدوین سند سالمت اجتماعی را به شرح ذیل ارائه دادند:
بعد از کارهایی که در گروه سالمت اجتماعی انجام شد و مکاتبهای که آقای دکتر مرندی با سه قوّه داشتند،
نامه ای از طریق آقای دکتر نهاوندیان به وزارت کشور ارسال و سپس به معاونت اجتماعی وزارت کشور ارجاع
شد .نتیجه آن برگزاری جلساتی با حضور فرهنگستان علوم پزشکی ،معاونت اجتماعی وزارت بهداشت و سازمان
بهزیستی بود .آقای دکتر ایازی ضرورت تصویب این سند را در جلسه تیرماه شورای اجتماعی مطرح کردند که
در این جلسه آقای دکتر حسن روحانی اعالم کردند که تدوین سند سالمت اجتماعی نیاز میباشد نه سند
آسیبهای اجتماعی .در نهایت مقرر شد چهارچوب کلی و زمان بندی تدوین سند ،آماده شود.
این سند از  3بخش اصلی تشکیل میشود:
 )1تحلیل وضعیت موجود؛
 )2جهت گیری ،که باید دورنمای  1400و اهداف راهبردی و مداخالت تدوین شود؛
 )3نظام استقرار :شامل بودجه ،تقسیم کار کلی و استانی ،پایش و ارزشیابی سند.
مدل کار بر اساس تدوین  Policyو  Programمیباشد .مقرر شده است که با تحلیل ذینفعان از مجریان
دولتی ،نمایندگان مردمی و خبرگان در سه کارگروه استفاده شود .یکی از واحدهای اصلی گروه خبرگان ،گروه
سالمت اجتماعی فرهنگستان میباشد .همچنین سعی میشود از تیم آقای دکتر غفاری که بر روی سرمایه
اجتماعی مطالعه کردهاند ،استفاده شود .مقرر شد برنامه سالمت اجتماعی تدوین شود و محتوا در خصوص
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سرمایه اجتماعی باشد .همچنین مقرر شد تیم پروژه از دبیرخانه شورای اجتماعی ،سازمان بهزیستی ،معاونت
اجتماعی و مؤسسه ملی جهت هماهنگی انتخاب شوند .خانم دکتر تبریزچی در قسمت تحلیل شاخصها و
روندی که برای سرمایه اجتماعی و شاخصهای سالمت اجتماعی بوده ،مشارکت خواهند داشت .در خصوص
متدولوژی این کار ،از اساتید محترم گروه تقاضا میشود تا نقدهای خود را به صورت تخصصی ارائه دهند.
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گزارش مطالعه ی سرماهی اجتماعی
دکتر غالمرضا غفاری ،رئیس دادکشنه علوم اجتماعی دااگشنه تهران

آقای دکتر غالمرضا غفاری ،ریاست محترم دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران ابتدا مبانی مفهومی -نظری
سرمایه اجتماعی را شرح داده ،و سپس گزارشی از مطالعه سرمایه اجتماعی انجام شده در ایران را ارائه دادند:
سنجشهای انجام گرفته در این مطالعه به شرح زیر بود:

 )1سطح کالن :عملکرد نظام ،موفقیت نهادی ،نکویی جامعه ،وجود عدالت ،ارزیابی آینده؛
 )2سطح میانی :اعتماد سازمانی ،کیفیت خدمات سازمانی ،عملکرد و پاسخگویی سازمانها ،آمادگی کمک
به سازمانها ،اعتماد تعمیمیافته ،وظیفه شناسی گروههای شغلی ،عام گرایی گروههای شغلی ،ارزشهای
اخالقی مسئوالن؛
 )3سطح خرد :اعتماد عمومی ،ویژگیهای اخالقی ،عامگرایی اجتماعی ،مشارکت اجتماعی ،بده بستان
اجتماعی ،تعلق و عِرق ملی ،رضایت از زندگی ،احساس امنیت.
نظرات و پیشنهادات اعضای گروه
بعد از ارائه گزارش ،اعضای محترم گروه ،نظرات و سؤاالت خود را در رابطه با این مطالعه مطرح کردند:
آقای دکتر سام آرام :در شاخصها ،اعتماد زیاد در مقابل اعتماد کم گرفته شده است .علت تولید این
شاخص و مبنای روششناسی آن چیست؟ و چرا نرخ جمعیت در نظر گرفته نشده است؟



گفتمان سالمت اجتماعی

خانم دکتر محتشم امیری :بحث نمونهها خیلی مهم است .آیا نمونهها با جمعیت کلی تطبیق داشته است
یا خیر (به لحاظ ردههای جنسی ،سنی ،قومیتی)؟ اختالف بسیار زیادی را که در تهران نسبت به کل کشور به
خصوص در بعضی گزینهها میبینیم ،چگونه میتوان توجیه کرد؟
آقای دکتر نصرتی نژاد :آیا بین خودِ مفهوم سرمایه اجتماعی و تعیینکنندههای آن ،کمی خلط نشده است؟
به نظر میرسد برخی از این عوامل سرمایه اجتماعی را کم و زیاد کنند.
آقای دکتر باهر :من دو نکته را مشاهده نکردم ،بحث مفاسد خانوادگی و طالق و در سطح کالن ،آیا حاکمیتی
که در بخش نهادها وجود دارد ،وجودِ دولت حساب میشود ،یا خیر؟
آقای دکتر ناصحی :به نظر میرسد این تحقیق ،نظرسنجی است تا مسائل عینی .نظر مردم الزاماً آن چیزی
نیست که وجود دارد و برداشت آنها میباشد و ممکن است کامالً با واقعیت تفاوت داشته باشد .همچنین نظر
مردم هیچگاه ثابت نیست و تحت تأثیر عوامل مختلف تغییر میکند .بنابراین باید بیشتر از معیارهای عینی
استفاده کرد.
آقای دکتر یاسمی :آیا بعد از سال  1393این مطالعه ادامه یافته است یا خیر؟ و این که بعد از سال 1393
این ترند چه تغییراتی کرده است؟
آقای دکتر رمضانخانی :آیا سؤاالت وزن برابر دارند یا خیر؟ تعداد نمونه  14هزار ،بر چه مبنایی تعیین شده
است؟ استفادهکنندگان این مطالعه چه کسانی هستند؟ کاربرد نظرسنجی فقط برای همان محدوده زمانی است.
و نمیتواند برای زمانهای دیگر تعمیم داده شود .این نکته را چگونه میتوان توجیه کرد؟
آقای دکتر ودادهیر :تصویری که ارائه شد ،نشاندهنده این است که ما به لحاظ سرمایه اجتماعی دچار زوال
هستیم و در سراشیبی قرار داریم .چطور میتوان شتاب این زوال را کم کرد؟ آیا راه حلی ارائه شده است یا خیر؟
آقای دکتر دماری :تصمیم ما از این جلسه این بود که ابتدا آقای دکتر غفاری گزارشی از وضعیت موجود را
ارائه بفرمایند و بعد از آن یک یا دو جلسه در مورد  Intervention Mappingصحبت خواهیم داشت .خروجی
این جلسات را از طریق آقای دکتر رمضانخانی ،در شورای آینده نگاری فرهنگستان خواهیم برد ،و در آنجا متنی
را برای قوای سه گانه آماده خواهیم کرد .در واقع بحث ما عالوه بر تحلیل وضعیت موجود ،انجام مداخالتی
است که باید انجام شود.
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خانم دکتر تبریزچی :پیشنهاد دادند که آقای دکتر غفاری ،فایل مطالعه سرمایه اجتماعی را در اختیار اعضای
گروه سالمت اجتماعی قرار دهند.
آقای دکتر غفاری بعد از نظرات اعضای گروه ،صحبتهای پایانی خود را ارائه دادند:
▪ کار ما در بحث نمونهها ،یک کار فنی بوده است .ما  31استان را در نظر گرفتیم ،بر اساس نسبتهای
جمعیتی که شهرها داشتند ( 18سال به باال) و در قالب طبقات نمونهگیری انجام شده است .در این کار
از کسانی که تخصص داشتند ،استفاده کردیم .جمعآوری دادهها نیز با ایسپا انجام شد .عالوه بر ایسپا،
دو الیه نظارتی هم قرار دادیم تا کار به دقت انجام شود.
▪ کف داده ها در هر استان بر اساس واریانسی که نسبت به متغیرهای اصلی کار داشتیم ،کمتر از  380نفر
نبود.
▪ ما نگرش افراد را در قالب یک طیف لیکرت سنجیدیم ،اما برای کارِ مقایسه آن را به یک عدد تبدیل
کردیم.
▪ ما رفتار پیمایشی را به صورت ملی تعریف میکنیم و طبیعی است که راجع به یک سازهای مثل سرمایه
اجتماعی ،سنجههای مختلفی را میتوان مطرح کرد بنابراین امکانپذیری یک سنجش هم مهم میباشد.
امکانپذیری این کار را همواره باید در کار داشته باشیم .ما میتوانیم از مجموعه سنجههایی که دیده
شده ،مدلهای دیگری را بر اساس این دادهها استخراج کنیم و برخی از این شاخصها را به عنوان
دترمینانت در نظر بگیریم .به همین خاطر ما سهمالنقش برخی از این عوامل را به اندازه بحث قابل اعتماد
نمیبینیم.
▪ طبیعی است وقتی ما اعتماد را نسبت به مثالً بانک مطرح میکنیم ،هیچوقت نباید بانک را با شورای
شهر ،بیمارستان یا آموزش و پرورش مقایسه کنیم اما برای مثال میشود این را مقایسه کرد که پنداشت
مردم نسبت به مدارس چه بوده ،و االن چه هست.
▪ در بخش سرمایه اجتماعی یک نگاه وجود دارد که میگوید :با نگاه به وضعیت جرم و آسیبها میتوان
به سرمایه اجتماعی پی برد.
▪ ما گاهی نگرش را میسنجیم ،گاهی گرایش ،گاهی رفتار و گاهی کنش را .در پیمایش معموالً همه
اینها قرار میگیرند ،ولی نظرسنجیها با نگرشها سروکار دارند و طبیعی است که نگرشها به طور
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مداوم تغییر میکند .سرمایه اجتماعی سنجشی است که به دفعات باید درباره جامعه انجام شود .بنابراین
خیلی نباید به فکر داشتن یک پرسشنامه استاندارد برای سرمایه اجتماعی باشیم.
▪ همیشه بین پنداشت و واقعیت تفاوت وجود دارد .اما وقتی یک ارتباطی بین اینها قرار میدهیم ،میبینیم
که همبستگیها ،همبستگیهای منفی نبوده و نیز معنادار میباشند .ما اعتبار مالک را برای این کارها
لحاظ کردیم.
▪ ما بعد از سال  1393یک کار تحقیقی انجام دادیم که مکمل بحث سرمایه اجتماعی است .کار دیگری
نیز انجام دادیم با عنوان سنجش وضعیت اجتماعی ،فرهنگی و اخالقی جامعه ایران در  426شهر.
▪ این مطالعه (مطالعه سرمایه اجتماعی) به صورت توصیف است ،اما نیازمند تحلیل دادهها با استفاده از
کارهای آماری میباشد .ما از این کار 25 ،گزارش بخشی استخراج کردیم و به سازمانهای مختلف ارائه
دادیم.
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رصد سرماهی اجتماعی کشور
و اراهئ راه اکراهی ارتقای آن
دکتر رنگس تبرزیچی ،عضو هیأ ت علمی فرهنگستان علوم زپشکی

خانم دکتر تبریزچی گزارش طرح خود با عنوان «رصد سرمایه اجتماعی کشور و ارائه راهکارهای ارتقای آن»
را به شرح ذیل ارائه دادند:
در تحقیقات مختلف ،سرمایه اجتماعی با سالمت روان ،سالمت جسمی ،کاهش جرائم جرم ،شبکههای حمایتی
بین سازمانها ،کاهش خشونت ،ترک تحصیل ،خودکشی ،کودکآزاری ،افزایش رضایت از زندگی ،افزایش
نشاط اجتماعی ،افزایش کارآمدی سازمان یا نهاد و تقویت رفاه ارتباط مستقیم دارد.
ارتقای سرمایه اجتماعی ،سالمت اجتماعی افراد و جامعه را در پی دارد .سرمایه اجتماعی با شاخصهایی همچون
اعتماد ،آگاهی ،مشارکت ،شبکهها و هنجارها سنجیده میشود و جامعهای که هر یک از شاخصهای یاد شده
در آن ،زیادتر باشد از سرمایه اجتماعی باالتری برخوردار است.
انواع سرمایه اجتماعی:
▪ شناختی :خصلت ذهنی دارد تا عینی و مربوط به ارزشها ،باورها ،نگرشها و پنداشتهای اجتماعی
است .پنداشتهایی که زمینه را برای اعتماد ،تعاون و همکاری اجتماعی فراهم میسازند؛
▪ ساختاری :ناظر به ساختار و عملکرد نهادهای رسمی و غیررسمی محلی و فرامحلی است که تقویت
اعتماد نهادی و مشروعیت بخشی به نظامهای نهادی را بهدنبال دارد.
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سطوح سرمایه اجتماعی:
▪ سطح خرد مجموعه ارتباطات افقی (ارتباطات بین اعضای هم سطح) است که بین افراد خانوادهها،
دوستان و همسایگان جریان دارد؛
▪ سطح میانی ،مجموعه روابط فرافردی است .یعنی ارتباطات بین انجمنها ،شرکتها ،مؤسسات ،سازمانها
و احزاب؛
▪ سطح کالن شامل ساختار و روابط نهادهای رسمی ،قوای مجریه ،قضاییه و سیستمهای حقوق و آزادی
مدنی است.
منابع سرمایه اجتماعی :دین و سنتها ،ایام و ظرفیتهای تاریخی ،خانواده و نهادهای آموزشی ،رسانهها،
فضاهای عمومی و مختصات فیزیکی فضاهای عمومی (ساختار خیابان) ،نهاد حکومت و نظام حکمرانی ،عدالت
رویهای ،روحیه منافع جمعی در مقابل منافع شخصى و منفعتطلبى ،تحصیالت و درآمد ،نهادهاى مدنی در
مقابل نهادهای رسمى و قانونى
شیوههای مطالعات انجام شده برای سنجش سرمایه اجتماعی در کشور عبارتند از:
 )1غیرمستقیم :بر مبنای وضعیت و آمار جرایم ،فساد و آسیبهای اجتماعی؛
 )2مستقیم :سنجش سرمایه اجتماعی براساس شاخصهای ترکیبی.
از لحاظ مقایسه سرمایه اجتماعی استانی ،استانهای سیستان و بلوچستان و ایالم باال و استانهای تهران و
اصفهان پایین است .بنابراین در توسعه نابرابر و نامتوازن شهرها ،سرمایه اجتماعی به ویژه نوع قدیم آن دچار
فرسایش میشود ،در حالی که سرمایه اجتماعی جدید جایگزین نمیشود .سرمایه اجتماعی در بلندمدت سیر
نزولی خفیف با نوسانات ناشی از مسایل تاریخی و فرهنگی داشته است .در پیمایش ملی سنجش سرمایه
اجتماعی کشور در سال  ،1393باالترین سرمایه اجتماعی در استانهای فارس ،بوشهر ،قم ،خراسان
شمالی،گلستان و هرمزگان و پایینترین در استانهای اصفهان ،کردستان ،تهران ،خراسان رضوی ،قزوین و
مرکزی و  14استان پایینتر از میانگین کشوری بودند و میانگین کشوری نیز پایینتر از حد متوسط (عدد )3
است .پنداشت شرکت کنندگان در مورد نهادهای آموزش وپرورش ،خانواده ،بازار ،دولت ،قوه قضاییه ،مجلس
شورای اسالمی در عرض یک دهه منفیتر و تنها نسبت به سازمانهای دینی تغییر مثبت است .اعتماد افراد به
پزشکان ،معلمان ،اساتید دانشگاه ،وزرا ،نمایندگان مجلس ،قضات ،تولیدکنندگان موادغذایی ،مهندسین فنی
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(ماشین سازان) ،مدیران و مسئوالن دولتی ،مأموران امنیتی و انتظامی کمتر شده است .اعتماد اجتماعی و
بینفردی کاهش یافته است و به اعتقاد پاسخدهندگان ویژگیهایی مانند دروغگویی ،تظاهر و درویی ،خودخواهی
و حسادت ،حرص ،ناامیدی،فریب و تقلب افزایش وگذشت واحترام به دیگران و خیرخواهی و کمک به یکدیگر،
وفای به عهد ،انصاف کاهش یافته و در مقابل رعایت حقوق دیگران ،وجدان کاری و قانون گریزی وضعیت
بهتر شده است.
ارتقای سرمایه اجتماعی با دشواریهای زیادی همراه است و ساز وکارهای مؤثر و سازنده ارتقای این سرمایه
را باید در زمینهها و بسترهای متعددی جستجوکرد .پایههای سرمایه اجتماعی ریشه و مایه در حوزههای کالن،
میانی و خردی همچون «ساختار سیاسی جامعه و بنمایههای تاریخی آن ،سیاست نهادهای دولتی از جمله
سیاستهای مداخله اجتماعی و ویژگیهای شناختی و ذهنی کنشگران اجتماعی» دارد .راهکارهای ارتقای
سرمایه اجتماعی را میتوان در  5دسته تقسیم نمود )1 :تأمین فرصت؛  )2ایجاد انگیزه و هدفگذاری  )3مهارت؛
 )4حمایت؛  )5پایش.
نظرات و پیشنهادات اعضای گروه
در ادامه اعضای محترم گروه ،نظرات خود را در خصوص این گزارش ارائه دادند:
آقای دکتر دماری :مدل خود را در خصوص مداخالت ارتقای سرمایه اجتماعی ارائه داد .این مدل  3پلهای
بر اساس مشارکت مردم میباشد .پله اول بحث مطلع شدن میباشد .یا مردم مطلع میشوند و یا اطالع میدهند،
و یک تعامل یکطرفه است .در پله دوم ،مردم مشاور و همکار خواهند شد و تعامل دو طرفه میشود .در اینجا
بیشتر کارهای داوطلبانه انجام میشود .پله سوم ،تمامی سطوحی که مرتبط به بحث شرکت و نظارت است را
در بر میگیرد ،مردم شریک و ناظر گروه هستند و ضرر و زیان را خودشان تحمل میکنند مانند شورای اسالمی
و شهر و روستا و یا مجلس شورای اسالمی .مداخالت هر سطح عبارتند از:
▪ مداخالت در پله اول :مطبوعات آزاد ،شنیدن صدای مردم؛
▪ مداخالت در پله دوم :کاهش تصدی دولت ،توزیع مسئولیت آن و توزیع کار داوطلبانه؛
▪ مداخالت در پله سوم :تقویت توانایی عملکرد بقیه نهادهای مشارکتکننده دارای اختیارات (در مجلس و
شوراها عدم استقالل را مشاهده میکنیم)
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برای اجرا شدن این سه پله ،نیاز است که استراتژیها و مداخالت پایین اجرا شوند .در مدیران ،اصول حکمرانی
مؤثر آموزش داده نشده است .انتظار میرود در سطح کالن حکمرانی مؤثر اجرایی شود .دیگر مداخالت عبارتند
از :تعامل بینالملل ی ،برنامه ملی سواد اجتماعی ،تقویت هویت ملی و عمومی ،توزیع عادالنه منابع ،اصالح
قوانین ،کاهش فساد ،استقالل حقوق شهروندی و افزایش انجمنها و سمنها.
آقای دکتر پوررضا :میتوان این مراحل را در سه سطح طبقهبندی کرد :سطح فرد و خانواده و گروههای
کوچک؛ سطح سازمانها؛ سطح استراتژیک (رهبری قوا و برنامههای کالن) .از نظر اینکه مداخالت عینی باشد،
باید نقطه شروع مداخالت را مشخص کنیم و شدت و استمرار مداخالت را هم مدّ نظر داشته باشیم .مشکل
اصلی این است که  Anomyسیستمی در جامعه وجود دارد .سازمانهای موازی و ناهماهنگ وجود دارند.
آقای دکتر ناصحی :در ارتباط با اهمیت سرمایه اجتماعی ،میدانیم که مهمترین بعد سالمت اجتماعی،
سرمایه اجتماعی است .سرمایه اجتماعی به عنوان قلب سالمت اجتماعی میباشد .سرمایه اجتماعی در ایران و
در دهههای گذشته روند نزولی داشته است .علتهای این کاهش باید بررسی شود به خصوص در کالن شهرها
و راهکارهای باید بر اساس این علل ارائه شود .راهکارهای ارائه شده ،کلّی هستند و جنبه تئوریک دارند .زمانی
میتوانیم راهکارهای مؤثر و مفید ارائه دهیم که علتها دقیقاً مشخص شوند و بر اساس آن راهکارها اجرا
شوند .از بین سطوح ارائه شده ،اهمیت سطح کالن از بقیه سطوح بیشتر است .در بین سطح کالن هم ،به نظر
میرسد حکمرانی خوب از همه مهمتر باشد .طرف صحبت ما مردم نیستند و بیشتر حاکمیت مورد توجه است.
بنابراین راهکارهای ارائه شده باید بیشتر بر روی حکمرانی خوب متمرکز باشد .حکمرانی خوب ،عدالت اجتماعی
را در پی دارد.
آقای دکتر میالنی فر :روند چند دهه اخیر مملکت نشان میدهد که قرار نیست کاری انجام شود .ارادهای
در این راستا وجود ندارد .اولین پیشنهاد من این است که سند ،درست تنظیم شود .قانون برای دولت نوشته
نمیشود .برنامه برای ملت نوشته میشود و دولت وظیفهاش است که آن را اجرا کند .به جای کلمه دولت باید
از کلمه حاکمیت استفاده شود .دولت یا حاکمیت باید از تجارت فاصله بگیرد.
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آقای دکتر قریشی :راهکارهایی که ارائه میشود ،باید مبنا داشته باشند .در مورد راهکارهای عنوان شده،
تقریباً در استانهای توسعهیافته این مؤلفهها بیشتر وجود دارند .در حالی که در تهران که این عوامل زیاد است،
سرمایه اجتماعی بر اساس یافتهها کمتر میباشد .چه تضمینی وجود دارد که افزایش این مؤلفههای ارائه شده،
باعث افزایش سرمایه اجتماعی شود .به نظر میرسد سرمایه اجتماعی دو گونه است:
 )1سرمایه اجتماعی که در یک  Contextسنتی معنی میشود؛
 )2سرمایه اجتماعی که در یک جامعه مدرن است.
در تهران چون از یک جامعه سنتی فاصله گرفته ولی دارای مناسبات مدرن هم نشده است ،ویژگیهای آنومیک
از خود نشان میدهد (جامعه در حال گذار است) و هنجارگریز است .راهکارهای ارائه شده هر چند خوب هستند،
ولی به نظر میآید که راهکارهای تازهای نیستند ،متغیر اصلی که باعث میشود این قضیه در کشور مورد توجه
قرار گیرد این است که این شاخصها عملیاتی شود ولی در کشور ما کمتر مورد توجه است .نقش اراده سیاسی
هم وجود دارد .با یک دید جامعهشناختی میتوان گفت دولت همیشه عالقهمند است تا قدرتش بیشتر شود.
جامعه این قدرت را محدود میکند .با یک نگرش تاریخی میتوان گفت در کشورهایی که قدرت محدود شده،
جامعه مدنی در آنجا رشد یافته است .به نظر من ،بیشتر راهکارها باید در سطح میانی باشد .ما باید در سطح
جامعه ببینیم چه کاری را میتوان انجام داد تا جامعه رشد کند.
آقای دکتر ودادهیر :اگر مداخالتی که ارائه شده عملیاتی شود ،به معنی تغییر در فلسفه سیاسی -اجتماعی
حاکم برای یک جامعه خواهد بود .دولت ،همیشه در  Contextخاورمیانه ،بر پایه استبداد شرقی بوده است و
قدرت را کنترل میکند (آب ،اطالعات و .)...اکثر برنامههای موفقیتآمیز در ایران ،برنامههایی هستند که دولت
در آن دخالت نداشته است .باید به سراغ تقویت راهکارهای پایین به باال رفت.
آقای دکتر نصرتینژاد :در این مطالعات ،ایرادات متدولوژیک وجود دارد .سرمایه اجتماعی در ایران به غایت
پایین است .در جامعهای که سرمایه اجتماعی وجود داشته باشد ،باید خروجیهایی نشاندهنده این باال بودن
باشد که ما در ایران آن را نمیبینیم .در ایران ،اعتماد اجتماعی در سطح نهادی ،سازمانی و فردی پایین است.
برخی از راهکارهای ارائه شده ،ایجابی است و برخی دیگر سلبی ،بیشتر باید روی عوامل سلبی (تخریب کننده)
تأکید کرد.
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آقای دکتر پسندیده :در پشت این راهکارهای ارائه شده ،باید منطق وجود داشته باشد .چهارچوب نظری
این مداخالت چیست؟ چهارچوب سرمایه اجتماعی ما دست جامعه خودِ ما است .تئوریهای سرمایه اجتماعی
مختصّ یک جامعه است .باید مدل مختص به جامعه طراحی شود .نظریهای که سرمایه اجتماعی را در جامعه
ما تبیین کند ،وجود ندارد؛ بنابراین شاخصهای تعریف شده و طراحی پرسشنامهها دچار اشکال میشوند و
نتایج به دست آمده معتبر نخواهند بود .ما باید وضعیت موجود جامعه خود را شناسایی و متناسب با آن حرکت
کنیم .اثر حاکمیت بر مردم ،دوطرفه است و مردم هم بر حاکمیت تأثیر میگذارند .باید تئوری بومی متناسب با
فرهنگ خودمان داشته باشیم.
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فصل چهارم

هجیتن گیری
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اثر فعالیتهای گروه سالمت اجتماعی در کشور
اکنون که این مجلد منتشر میشود  8سال از فعالیت گروه سالمت اجتماعی فرهنگستان علوم پزشکی میگذرد.
عمده فعالیتهای گروه در کتابهای منتشر شده توسط گروه آمده است .اولین مجلد از این کتابها «گزارش
مطالعات و حمایتطلبی» گروه بود که در سال  1395منشر گردید و در آن سر فصلهای ذیل گزارش شد:
▪ خالصه سیاستی سالمت اجتماعی؛
▪ آسیبشناسی نوپدیدهای سالمت اجتماعی دهههای اخیر ایران؛
▪ مطالعه اثرات روندهای جهانی بر سالمت اجتماعی ایرانیان؛
▪ الگوی زندگی سالم اجتماعی ،مبتنی بر فرهنگ اسالمی– ایرانی؛
▪ تعیین اولویتهای تحقیقاتی کالن سالمت اجتماعی؛
▪ ترک تحصیل و سالمت؛ مروری بر وضعیت ترک تحصیل در ایران ،پیامدها ،علل و مداخالت حال و
آینده؛
▪ فقر و سالمت؛
▪ حفظ و ارتقای سالمت جنسی ،ضرورتی اجتنابناپذیر؛
▪ وضعیت سواد در کشور ،پیامدها ،علل و مداخالت؛
▪ نمودها ،پیامدها و علتهای فساد در نظام سالمت و راهکارهای مبارزه با آن؛
▪ تعاریف و ضرورت سرمایه اجتماعی ،پیامدها ،علل و مداخالت؛
▪ مرگ و میر ترافیکی در ایران ،پیامدها ،علل و مداخالت؛
▪ سمپوزیوم مفاهیم و سنجههای سالمت اجتماعی؛
▪ بانک اطالعاتی تحقیقات مرتبط به سالمت اجتماعی.
همزمان با انتشار این کتاب ،نامه حمایتطلبی از رؤسای مهم سه قوه به امضای ریاست محترم فرهنگستان
ارسال گردید که در آن به خروجیهای گروه تا آن زمان اشاره شده بود.
یکی از پیشنهادات مهم گروه به وزارت بهداشت تقویت حوزه سالمت اجتماعی بود که در دولت یازدهم ،مورد
توجه وزیر محترم وقت قرار گرفت و ابتدا مشاور در امور اجتماعی و سپس معاون اجتماعی در ستاد وزارت و
بعد در دانشگاهها ایجاد شد که ثمرات بسیاری داشت و البته این پست پس از کنار رفتن آقای دکتر هاشمی
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حذف و وظایف آن به یکی از مشاورین وزیر محول شد که به تدریج کمرنگ و سپس کامالً محو شد و در
دانشگاهها هم پست معاونت اجتماعی عمالً حذف گردید.
از اقدامات مهم دیگر گروه همکاری با معاونت اجتماعی وزارت کشور بود که بعداً به سازمان اجتماعی کشور
تغییر نام پیدا کرد .این همکاری در سطح صدور ابالغ برای آقای دکتر بهزاد دماری به عنوان مشاور رئیس
سازمان ادامه یافت و گروه در تدوین سند اجتماعی کشور نقش برجستهای داشت .این همکاری منجربه برنامه
مهم همکاری بینبخشی در استانها (طرح همت) گردید که پایلوت آن در استان قزوین با موفقیت انجام گردید.
دعوت از مسئوالن حوزه سالمت اجتماعی کشور از دستگاههای مختلف و حضور آنان به عنوان سخنران ،عضو
مدعو و عضو اصلی گروه از برنامههایی بود که به تدریج درگروه نهادینه شد و اکنون معاون اجتماعی سازمان
بهزیستی ،مدیرکل اجتماعی نیروی انتظامی ،رئیس اداره مدکاری اجتماعی وزارت بهداشت و برخی اعضای
دبیرخانه شورای سالمت و امنیت غذایی کشور عضو گروه هستند که ارتباط دو طرفه این اعضا باعث پیشبرد
اهداف گروه میشود.
مباحثی که درگروه مطرح میگردید ،در دو جلسه شورای آیندهنگاری و نظریه پردازی فرهنگستان مطرح و
اعضای این شورا که از نهادهای مختلف ،ازجمله مجلس شورای اسالمی و مجمع تشخیص مصلحت نظام و
دستگاههای دولتی بوده و هستند در خصوص کاربستهایی که خروجی پروژهها و برنامههای گروه بود ،مورد
حمایتطلبی قرار گرفتند.
مالقاتهای متعددی با معاونان وزارتخانههای کار و رفاه اجتماعی ،کشور و سازمان بهزیستی و معاونان وزارت
بهداشت ترتیب داده شد و پیشنهادات اجرایی برای حل معضالت و آسیبهای اجتماعی ارائه شد.
این مجلد که «گفتمان سالمت اجتماعی» نام گرفته است بخشی از فعالیتهای گروه میباشد .به جز کتاب
اول که در ابتدای این بخش معرفی شد .سه کتاب دیگر که محصول سه سمپوزیوم ساالنه گروه میباشد با
عناوین ذیل منتشر شدهاند:
▪ مفاهیم و سنجههای سالمت اجتماعی؛
▪ ادغام خدمات مراقبتهای اجتماعی در نظام مراقبتهای اولیه؛
▪ کالن اندیشی در تعالی اجتماعی.
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برخی سخنرانیها و گزارشات هم در این کتاب نیامده است که امید است در مجلدهای بعدی بیاید .خروجی
پروژههای تحقیقاتی در مجالت فرهنگستان یا مجالت معتبر دیگری چاپ شدهاند.
در اینجا الزم است از فعالیت همه اعضای محترم گروه در پدید آوردن این مجموعه تشکر شود.
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