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اختصاصی حوزه علوم انسانی فرهنگ پذیری از  ناسیونالیسم برای توسعه  کشور

مهرداد ابراهیمیان 
 ... یکی از تعاریف ســاده ناسیونالیســم  عالقه و وفاداری به میهن  اســت  که می 
تواند به شیوه های افراطی یا رادیکال ، میانه رو  و بی تفاوت  در بین مردم یک کشور 
آشــکار شــود که البته بهترین نوع آن از جنبه های فرهنگ ســازی و ســینرژیک 
ناسیونالیســم منطقی  اســت . سوابق همه کشــور ها نشــان داده که همه برای هدف 
گذاری و حتی توجیه دستاورد های خود سطح مشخص و حتی نامحدود ناسیونالیسم 
را در رفتارهای سیاسی و فرهنگی خود نشان داده و خواهند داد  و به طور اصولی 
می توان با اندکی اغماض یکی از عوامل بسیار مهم  بقا و تداوم کشورها را در گرو 

رویکرد ناسیونالیستی آنها جستجو کرد .
متاسفانه برداشت خشونت آمیز از مفهوم ناسیونالیسم به جهت تقویت اندیشه های 
ایدئولوژیک ، اپیکوریسم و یا  فاشیسم اروپایی یا مشابه آن در خاورمیانه  سبب شده 
است ذهن بسیاری از روشنفکران  و حتی استرتژیست ها  از قدرت و کاربردحقیقتی 
ناسیونالیسم  منحرف شده و  حتی مورد سو استفاده دشمنان بیرونی و رقیب  و حتی 

اپوزوسیون داخلی و خارجی قرار  گیرد .
 معموال الیت های این مخالفان   با اظهار نظرهای احساســات  برانگیزانه  خدشــه 
های وارده  بر ناسیونالیســم کشــور خود را به نقد می کشند و دقیقا از همین پاشنه 
آشــیل بر کارکرد های حکومت  مرکزی خرده گرفته و انها را بر خالف ایده های 

ناسیونالیستی  داخلی معرفی می کنند. 
رهبــران اندیشــمند حاکمیــت بایــد ضمــن  یــک تحلیــل فاصلــه  میــان وضعیت 
کنونــی کشورشــان و وضعیت کشــورهای توســعه یافتــه و قدرت هــای گوناگون 
اقتصادی،سیاسی و نظامی جهان داشته تا بتوانند به  چرایی اهمیت  و حتی ضرورت 

ناسیونالیسم به عنوان یک عامل پیوند دهنده و موثر در بسیج عمومی  پی ببرند.
در حقیقت، در برداشــت منطقی از ناسیونالیســم در میابیم کــه این مفهوم نیروی 
محرکه یک ملت برای زنده کردن یا ادامه عظمت و افتخاری است که در طول تاریخ 
به دست آورده است و بر خالف تصور بسیاری روشنفکرمابان، ناسیونالیسم اگر چه 
یک حس قدیمی میهن دوســتی اســت ولی به عنوان یک اندیشه عملی  هنوز کار کرد 

های موفقی در  دوران گذر از سنت ها تلقی می شود. 
اگر چه ســوابق تاریخی نشــان داده که در طول سال های قرن بیستم بسیاری از 
سیاســتمداران و نظریه پردازان غربی به طور صریح به مکتب ناسیونالیسم اشاره 
نمــی کردند ولی بــا تاکید بر مفهوم قــدرت دولت ملی به عنوان یک واقعیت، اســاس 
روابط بین المللی را بر پایه ناسیونالیســم، مســتقر  کرده بودند . این اندیشه در حال 
تحول اســت و امروزه در پیوند با مفهوم دیپلماســی ، همچنان ابزاری برای دولتها به 

جهت  ارتقای قدرت و توان ملی محسوب می شوند.
موفقیــت یــک دولت توســعه گرا، بــه کار گیری  همــه ظرفیت های کشــور و 
بخصوص عزم و نیروی ملت برای آبادانی و پیشرفت کشور است . بنابراین، دولت 
ها امکان اجرای الگوی توســعه را نخواهند داشــت مگر آنکه پیشتر ملت را با برنامه 
ها و سیاست های خود همسو کرده باشند. اینجاست که واژه ناسیونالیسم اهمیت می 
یابد. در این حالت، ناسیونالیسم قابلیتی می شود که یکپارچگی و اتحاد ملی و باالخره 

همسویی دولت و ملت را ایجاد می کند. 
البته باید به یکی از الزامات این نوع فرهنگ پذیری  متقابل دولت و ملت اشاره شود 
که عبارت است از دموکراسی حاصل از تعامل شفاف متقابل  مابین دولت و گروه های 
مختلف موافق و مخالف جامعه  به طور بدیهی، با تقویت صلح و همزیســتی در ســطح 
ملــی، فرآیند توســعه و آبادانی و به مفهوم دقیق تر، ارتقای  قــدرت ملی،  با حرکتی 
شتابان آغاز خواهد شد و با موفقیت بیشتر در این مسیر، دولت توسعه گرا به تدریج 
از قابلیت و مشروعیت برای پیشبرد اهداف سیاست خارجی و اثر گذاری در عرصه 

بین المللی  برخوردار خواهد شد.
البتــه نتایج بــه کار گیری این راهبرد نیز  به یک حضــور و نفوذ با ثبات جهانی 
منجر می شود و اینجاست که کشوری با پتانسیل و دارای یک سابقه تمدنی درخشان 
و طوالنی می تواند به بدل شدن  به یک قطب قدرت در جهان امیدوار باشد. این نتیجه 
ای است که در سایه یک  ناسیونالیسم منطقی  برای یک ملت رقم خواهد خورد البته 
باید تاکید کرد که ایده های  ناسیونالیســتی نباید اصطکاکی با تفکرات ایدئولوژیکی 
داشــته باشد وگرنه این راهبرد نیز می تواند به عنوان تفکری مخرب مانع وحدت و 

همدلی شود .

سرمقاله
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* آقاي دکتر شكرخواه! منتقدان روند جاري تبلیغات آنالین، به سرایت 
روش هاي سنتي تبلیغات در تبلیغات فضاي آنالین اعتقاد دارند. گو این 
که همان بنري را که در روزنامه چاپ مي شده اکنون بر روي وب سایت  
منتشر مي کنیم و وقتي هم که کاربر بر روي آن کلیك مي کند، به جاي آن 
که او را به صفحه خرید محصول یا سفارش خدمات راهنمایي شویم، 
او را وارد صفحه خانگي شرکت یا سازمان مربوطه مي کنیم! این نمونه 
تصویر غفلت از قابلیت تعاملــي وب را در تبلیغات آنالین امروز ایران 
نشــان مي دهد و در ریزش و از دست دادن مشتري هم سهمي دارد. 
آیا شما قبول دارید که در ایران امروز وقتي مي خواهیم در فضاي آنالین 

تبلیغ کنیم، همچنان روش ها سنتي بر ما غلبه دارد؟
    يونس شــكرخواه: با بخشــي از آنچه كه تحت عنوان حاكميت روش سنتي در 
تبليغات آنالين مطرح مي كنيد، موافقم و با بخشــي هم خير. شما مي گوييد ما بد عمل 
مي كنيم؛ يعني اگر تبليغات مربوط به يك محصول است، به جاي آن كه كاربر پس از 
كليك، وارد صفحه اي شود كه شامل فرم خريد، تعمير و سرويس دهي محصول باشد، با 
كليك بر روي آن به صفحه خانگي شركت سازنده محصول وارد مي شود. چه كسي را 
بايد تنبيه كنيم؟؛ ابزار را يا كسي را كه در ابزار چيزي مي ريزد؟! ما بايد آن قدر حرفه اي 
شويم كه بتوانيم از مهارت ها و مميزه هايي كه هر ابزار ارتباطي در اختيارمان قرار مي هد، 
درست استفاده كنيم. پس نمي توانيم بگوييم كه وب فرصتي به ما نمي دهد، اما اينكه ما 

فرصت سوزي مي كنيم را قبول دارم.
    اگر در رســانه چاپي، فقط رنگ و واژه والبته اين روزها واقعيت افزوده داريم، در 
راديو امكان موزيك، مكث و صدا در اختيارمان است و در تلويزيون هم در عين اين كه 
همه آنها را مي توان به دســت گرفت - اما پيام در همان لحظه كه متولد مي شود پس 
از چنــد ثانيه يا دقيقه از بين مي رود - اما در وب در عين اين كه همه اين قابليت ها در 

اختيار ماست، افزودني هايي هم در دسترس است كه روزنامه و راديو و تلويزيون ندارند.    
فرصت سوزي ها در عرصه تبليغات وبي به اين خاطر است كه تخصص ها پا به پا شكل 
نگرفته اند. فضاي وب در ايران هنوز تجربه آژانســي خود را طي نكرده و يا حداقل در 
تجربه آژانســي ضعيف است؛ آژانســي كه اآلن در فضاي وب دارد كار مي كند آژانس 
عاريتي و وام گرفته از فضاي بيرون وب است و خودش هنوز نتوانسته آژانس هاي خود 
را توليد كند؛ يعني فكــر كرده كه تبليغات آنالين بايد عين همان تفكرات آژانس هاي 
چاپــي دهه 1960 را با خود بياورد و همه آن تفكرات از طريق وب انجام يا همان رفتار 

در فضاي وب پياده شود.
*یعني تبلیغات وبي امروز ایران، کپي شده تفكرات آژانس هاي چاپي 

دهه 1960 غرب است؟ این آژانس ها چه الگویي ارائه داده بودند؟ 
در تبليغات كالسيك يك سري افرادي بودند كه براي سفارش دهنده تبليغ، به طراحي 
پيام مي پرداختند و يك عده هم مدير هنري بودند كه آب و رنگي به آن مفهوم و پيام 
مي دادند، اما از 1960 ميالدي كه آژانس ها وارد جهان تبليغات شــدند، سطح آگهي ها 
يك مرتبه در دو حوزه دســتخوش جهشي عجيب شــد. آژانس ها در ابتدا براي نشان 
)Brand( شــركت ها شروع به برنامه ريزي كردند و brand planner به وجود آمد. همين 
آژانس ها در ادامه عالوه بر اين كه برنامه ريز برند بودند، media planner  هم شدند؛ يعني 
براي سفارش دهنده تبليغات در زمينه نوع و تعداد رسانه هايي كه براي كمپين تبليغاتي 
برمي گزيند و حتي رنگي كه براي تبليغات شــان در يك رســانه استفاده مي كردند، نيز 
برنامه ريزي كردند . اين باعث شد كه رشد كيفي عجيبي در عرصه تبليغات اتفاق بيفتد.

آنها ما را به يك اوج رساندند ولي در همان اوج ماندند و يك باره بن بستي اتفاق افتاد. اين 
آژانس ها عين حشره اي كه در كهربا گير مي افتد، در كهربا گير افتادند و خط توليدشان 
به يك خط توليد انبوه تبديل شد؛ يعني هم از حيث برنامه ريزي براي ارتقاي Brand و 
هم در حوزه برنامه ريزي رســانه اي براي تبليغ محصوالت مختلف، به توليد انبوه روي 

تبلیغات آنالین 
آسیب شناسي 

گفت وگو با دكتر یونس شكرخواه 

    وقتي مي خواهد درباره روزنامه چاپي صحبت كند، اشاره را به سمت خودش مي گيرد و مي گويد: »ما به عنوان نسل 
سربي مطبوعات«؛ اما همين روزنامه نگار سربي، اولين روزنامه هاي آنالين در ايران را هم راه اندازي كرده است و 
ارتباطاتي ها او را پدر روزنامه نگاري آنالين مي نامند؛ هر چند خودش با اين عنوان موافق نيست و معتقد است پويايي 

و تغييرات نو به نوي وب، اين عناوين را پذيرا نيست.
    دكتر يونس شكرخواه كه در هنگام طرح سوال هايت بايد ظرافت ها را حفظ كني و حواست هم به پيشينه سربي و 
هم سواد آنالين اش باشد، مي پذيرد تا با ما ساعتي به گفت وگوي آسيب شناسانه درباره وضعيت و چالش هاي فعلي 

تبليغات آنالين بنشيند و ديدگاه خود را درباره افق پيش روي اين شيوه تبليغات بازگو كند. 
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آورده و براي همه محصوالت يك برنامه را در نظر  گرفتند و به عبارتي كپي كاري كردند.     
آژانس هاي 1960 دنياي غرب با اين وجود به بن بســت رسيدند كه دست اندركارانشان 
روزنامه نگاراني بودند كه به كار تبليغات ورود كرده بودند. حال آنكه ورود تفكر توليد انبوه 
و كپــي كار آژانس هاي دهه 1960 به فضاي وب در نوع ايراني اش، محصول راه اندازي 
آژانس هاي وبي توسط كساني است كه روزنامه نگار هم نبودند بلكه بازارياباني بودند كه 

كار روزنامه نگاري مي كردند.
*یعني تبلیغات وبي امروز ایران به نوعي الگویي کاریكاتوري از نقطه 

اوج تبلیغات آژانس هاي چاپي 1960 است؟
    ما كنش هاي آنها را بر عهده گرفتيم ، اما كنشگران ما در ايران بازارياب ها بودند 
نه روزنامه نگاران. بازارياب ها آمدند برنامه ريزي برند و برنامه ريزي اســتفاده از رسانه در 
تبليغات را پيش ببرند. هر چند كه در برخي آژانس ها اســتثناءهايي نيز وجود داشــت و 
هسته روزنامه نگارانه داشتند .اين آژانس ها از روزنامه نگاران براي مديريت برند و مديريت 

رسانه اي استفاده كردند. آن ها در اين مسير موفق شده اند.
    شــاه بيت كالمم اين اســت كه آژانس وب بايد در وب متولد شــود. بايد افرادي 
دســت اندركار آژانس داراي مهارت هاي وبي بوده و از قابليت هاي فضاي وب به خوبي 
مطلع باشند و بتوانند كار تبليغات وبي انجام دهند. در اين صورت است كه ديگر در يك 
 call( بنر تبليغاتي كه بر روي وب سايت قرار مي گيرد، به مركز فراخوان و مركز تماس
center( لينــك مي دهند نه به صفحه خانگي )Home page( ؛ هر چند كه در مواردي و 

به داليل عديده اي مي توان به صفحه خانگي هم لينك داد.بنابراين وب گناهكار نيست؛ 
چون تكنولوژي توزيع را در اختيارمان قرار مي دهد و قدرت در معرض رســانه بودنش 

بسيار باالست.
*به نظر مي رسد این را که اغلب بانیان آژانس هاي وبي در ایران از 
بازاریاب ها هستند به نوعي تقبیح مي کنید. آیا این رویكرد ناظر بر نگاه 

تجاري آنهاست؟
    خير! اما نگاه غير ارتباطي آنها را چرا. يك بازارياب شــايد گمان كند كه در كار 
تبليغات با استفاده از ميان برهايي مي تواند به سود برسد، اما بعضي از اين ميان برها نه تنها 
رغبت انگيز نيستند ، كه حتي دافعه هم ايجاد مي كند. اين درحالي است كه يك ارتباط گر 
قوي، توان اين را دارد كه براي مخاطب به نوعي نيازآفريني كند؛ كاري كه يك بازارياب 

شايد به خوبي يك ارتباط گر نتواند انجام دهد. 
*آقاي دکتر! در ادامه نگاه آسیب شناسانه به تبلیغات آنالین، نگاهي به 
رایج ترین تبلیغات آنالین امروز ایران داشته باشیم ، که با یك بررسي 
اجمالي مي توان گفت »تبلیغات بنري« در وب سایت هاست. با وجود آن 
که امكان عرضه تبلیغات بنري در قالب فایل هاي مختلف اعم از ثابت، 
انیمیشــن، با دستمایه اي از صوت و فیلم و ... مي تواند عرضه شود، اما 

پراکندگي بنرهاي ثابت در تبلیغات آنالین 
بیشتر به چشم مي آید. آیا با توجه به این 
که وب امكاني بیشتر از رنگ و واژه را در 
اختیار ما قرار مي دهد، استفاده از بنرهاي 
ثابت در حجم کنوني براي تبلیغات آنالین 

یك ضعف به حساب مي آید؟
    بســيار ضعف بزرگي است. بنر ثابت براي 
همه جا با يك فرم يعنــي مونولوگ - يعني من 
حرف مي زنم و تو فقط گوش كن - ظاهر مي شود. 
اين درحالي اســت كه درك وبي، ديالوگي است 
و مي گويد با هر كســي بايد با جهان خودش وارد 
ديالوگ شــوي؛ چون وب اين ابزار را در اختيارت 

قرار مي دهد. 
شــما مي تواني با smartphones جور ديگري 
با مخاطــب حرف بزنــي تا با يك بنــر در وب 
ســايت. همچنين مي توان به جاي اين كه تبليغ 

يك محصول را به صورت بنر ثابت در وب ســايت بدهيم، براي آن يك اپليكيشــن 
)Application( بسازيم. 

بنابراين اگر يك برنامه ريز رســانه )media planner( قوي براي فضاي وب داشــته 
باشيم، پيشنهاد مي دهد كه چرا آگهي مي دهي؟! بيا اپليكيشن خود را بساز.    بنر ثابت 

ميراث بازاريابي انبوه است و اكنون مرده است.
 وب، انبوه نيست؛ وب با بخش بخش خودش مي تواند ديالوگ مستقيم برقرار كند. 
بنر ثابت مربوط به دوره ماركتينگ انبوه است كه به اين نوع رفتارها مي گوييم بازاريابي 

مبتني بر تنبلي؛ يك چيزي براي همگان!

*آیا فایل هاي در قالب فلش را جایگزین مناسبي براي بنرهاي ثابت 
در تبلیغات وبي مي دانید؟

* به هر حال در فلش مي توان عالوه بر کلمه و تصویر، از مزیت هاي 
تبلیغات آنالین نظیر صدا، حرکت و خیلي ابزارهاي دیگر برخوردار بود.به 
عنوان یك ارتباط گر تاکید مي کنم؛ تبلیغاتي که در فرمت فلش بر روي 
یك وب ســایت قرار مي گیرد باید یك میزان )Dose( منطقي از حرکت 
داشته باشد. باید مراقب باشیم که از چه ژانر )Genre( و چه نرم افزاري 
براي تبلیغ مان اســتفاده مي کنیم. وقتي Apple، فلش )Flash( را تحریم 
مي کند، وقتي فلش خودش ورشكست مي شود و آپدیت نمي شود، چه 

اصراري داریم از آن استفاده کنیم؟!
    فقدان يك سپهر ارتباطي از موضع يك آژانس تبليغاتي مي تواند اين فاجعه را به بار 
آورد كه 100 فايل فلش در يك صفحه وب هستند و پشت سر هم و مدام دارند چشمك 
مي زنند. وقتي مي خواهــم اين وضعيت را در 
كالس براي دانشجويانم تشبيه كنم، مي گويم 
فلش باران در يك سايت، مانند زني است كه 
از مچ تا آرنج خــود را النگو مي اندازد و تعادل 
دســتش به هم مي خورد. بنابراين الزم نيست 
اين قــدر النگو به دســت بياندازند. به همين 
ترتيب، نيازي نيســت كه به منظور استفاده از 
كليه مزيت هايي كه فضاي وب در اختيارمان 
قرار مي دهد، به ســمت يك قالب مثال فلش 
غش كنيم؛ چون شايد جنس تبليغات شما اصاًل 
مربوط به يك كتاب باشد و بنابراين دليلي ندارد 
كه براي تبليغ كتاب از فلش اســتفاده شود. يا 
اين كه براي تبليغ يك فيلم سينمايي مي توانيد 

از تيزر استفاده كنيد.
    در جمع بندي پاســخ اين ســوال تاكيد 
مي كنم كه اســتفاده از فلش به عنوان نرم افزار، ديگر خطرناك اســت ؛ چون مغضوب 
Apple است. همچنين وقتي به آگهي دادن در فضاي آنالين فكر مي كنيم، ديگر فقط 

به فكر يك ســايت نيستيم. شايد در يك سايت هم تبليغات بنري بدهيم، اما فراموش 
نكنيم كه وسيله هاي )Devices( ديگري هم آمده اند. مردمي كه مي خواهند اين تبليغات را 
روي موبايل ببينند، آيا حوصله اين همه زرق و برق فلش را دارند؟ يا مي خواهند آن را در 
فضاي آرام تري ببينند؟ اگر كاربري بخواهد روي لپ تاپ ببيند، آنجا چه اتفاقي مي افتد؟! 
بنابراين امروز به آگهي هاي responsive فكر مي كنند كه بر مبناي شرايطي كه مي نشيند 
خود را جمع و جور مي كند يا يك محتوا را در چندين و چند فرم ارائه مي دهند، نه يك 
فــرم براي همه ابزارها! لذا اگر 50 ابزار بالقوه وجود دارد براي 50 ابزار طراحي مي كنيم. 
بنابراين در تبليغات آنالين الزامي وجود ندارد كه اگر تبليغي بر روي وب سايت قرار داديم 

همه كاربران آن را ببينند. 
*سایت هایي هســتند که با وجود ظاهري زیبا و طراحي هاي خوبي 
که دارند، اما موقعیت مناســبي در جستجو نداشته و سفارش دهندگان 
تبلیغات بعضاً به صورت گالیه عنوان مي کنند که »ما دیده نمي شویم«. 

چه باید کرد تا تبلیغات در آنالین دیده شوند؟
 Advertising است اما در دنياي بازاريابي به جاي Advertising ،ترجمه انگليسي آگهي 
مي گوييم Usertising )به كار مي رود يا به كار نمي رود؟ يا ديده مي شود يا ديده نمي شود؟( 
. منطق Advertising كه يك طرفه  گويي بوده است اآلن كاربرمحور شده است. سوال 
اينجاست كه وقتي وب امكان ديالوگ با ميليون ها نفر را فراهم مي كند، پس چرا تبليغ 
شما در وب ديده نمي شود؟! در دنياي امروز ابزارهاي زيادي براي شناسايي مطرح ترين و 
 PageRank پربازديد و پر ارجاع ترين وب سايت ها وجود دارد. شايد قوي ترين اين ابزارها
گوكل اســت. گوگل، به دسته بندي ســايت ها در Rank 10 مي پردازد. سايتي كه 6 از 
10 گوگل را گرفته اســت؛ يعني از ميانه جهاني عبور كرده و در زمره سايت هاي مطرح 
قرار دارد. بنابراين شــرط اوليه براي ديده شدن يك آگهي در يك وب سايت اين است 
كه در وهله اول خود آن وب ســايت ديده شود.راه دوم ارزيابي مطرح بودن وب سايت، 
بهره گيري از اطالعاتي است كه شمارنده هاي وب در اختيارمان قرار مي دهند كه الكسا 
)Alexa( يكي از آنهاست. الكسا اطالعات راجع به ميزان بازديدكننده سايت را در اختيار 
 ،Alexa گوگل و PageRank قرار مي دهد. فرض كنيم كه وب سايتي بر اساس آمارهاي
وب ســايتي مطرح و پربازديد و پر ارجاع هم بود، اما باز هم سفارش دهنده تبليغ معتقد 
است كه تبليغ او در آن وب سايت ديده نمي شود! نكته كليدي اينكه تبليغ ديده نمي شود، 
اين است كه برنامه رسانه اي، غلط است. به عنوان مثال، اگر آگهي فرش را به وب سايتي 

 فقدان يك سپهر ارتباطي
 از موضع يك آژانس 
تبليغاتي مي تواند
اين فاجعه را به بار آورد
كه 100 فايل فلش
در يك صفحه وب هستند
و پشت سر هم
و مدام دارند
چشمك مي زنند

بازارياب شايد گمان كند 
در تبليغات با استفاده از 

ميان برها مي تواند به سود 
برسد، اما بعضي از اينها 

نه تنها رغبت انگيز نيستند 
دافعه هم ايجاد مي كند. 

يك ارتباط گر قوي، توان اين 
را دارد كه براي مخاطب به 

نوعي نيازآفريني كند
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بدهيد كه موكت فروشي مي كند، طبيعي است كه خواننده آن سايت براي خريد فرش 
با شما تماس نخواهد گرفت. اين ديگر تقصير كسي نيست، بلكه سفارش دهنده تبليغ 
دارد بد عمل مي كند و به قول معروف ؛ خودش روي اســب مرده شرط گذاشته يا آمده 
در كوير درخت بفروشد! خيلي بديهي است كه اگر تبليغ يك خط هواپيمايي در يك وب 
سايت گردشگري قرار گيرد منفعت بيشتري عايدش مي شود تا اينكه بخواهد بر روي يك 
وب سايت با موضوع دانشگاهي آگهي دهد.؛ چون بازديدكنندگان وب سايت دانشگاهي 
حداكثر رجوعي كه بخواهند به آن خط هوايي داشته باشند براي خريد بليت شركت در 
سمينارهاي بين المللي است. بنابراين شكل ارائه آگهي بسيار مهم است و سفارش دهنده 
آگهي بايد مطالعه كند كه آيا جنس مخاطبان يك سايت هم جنس تبليغ اش است يا خير. 
بنابراين اگر قرار است براي يك شركت سرمايه گذاري، آگهي صادر شود، آيا بهتر نيست 
به جاي يك ســايت خبري سياسي، آگهي به يك وب سايت بانكي داده شود و يا بهتر 
اين نيست كه آگهي يك فيلم سينمايي به جاي آنكه در يك وب سايت حوزه شهري 

منتشر شود، بر روي جام جم آنالين قرار گيرد؟ 
*یك سفارش دهنده آگهي در فضاي آنالین، آیا امكان این را دارد که از 
میزان دیده شدن یا اثربخش بودن تبلیغاتي که در فضاي آنالین انجام داده 
با خبر شود؛ به عنوان مثال متوجه شود که چند نفر برروي تبلیغ کلیك کرده اند 

یا کاربران به چه میزان بر روي تبلیغ تأمل کرده و ایستاده اند؟
ابزاري به نام اسكريپت )script( وجود دارد كه آگهي دهنده، بوسيله اين ابزار مي تواند 
اطالعات آگهي قرار گرفته بر روي يك وب ســايت را در ســرور ديگر بگذارد. در اين 
صورت به ازاي هر بار كه خوانندگان وب سايت منتشر كننده آگهي، بر روي آگهي كليك 
كنند، يك كليك هم روي ســرور او مي شود و خود آگهي دهنده مي تواند متوجه ميزان 
ديده شــدن آگهي شود. حتي با تنظيماتي مي تواند متوجه شود كه چقدر بر روي آگهي 
ايستاده اند. آگهي دهنده با استفاده از اين ابزار مي تواند براي ادامه سفارش تبليغ يا قطع آن 

و تغيير رسانه اش تصميم گيري كند.
*با یك آسیب شناسي کلي از وضعیت تبلیغات آنالین در ایران، افق 
پیش روي این نوع تبلیغات را در قیاس با سایر رسانه ها چطور مي بینید؟

در يك كشــور 80 ميليوني، جمعيت 35 تا 40 ميليون نفري كاربران اينترنت، اتفاق 
كمي نيست. بنابراين افق را بسيار روشن مي بينم. اين افق، افقي است كه چون فرصت 
بيشتري در اختيار مي گذارد ، در خريد و فروش و تبليغات و بازاريابي هم مي تواند بسيار 
 )Media Planner( موثرتر از ساير رسانه ها عمل كند. ضمن اين كه وقتي برنامه ريز رسانه
خوب براي فضاي وب داشته باشيم، او حوزه چاپ، راديو و تلويزيون را نيز ناديده نمي گيرد.

البته براي هر كشــوري شرايطي وجود دارد. در ايران آينده وب را خيلي موفق مي بينم. 
هركول هايي مانند مايكروســافت )Microsoft، Apple(و گوگل در فضاي وب داريم كه 
تعدادشــان در وب رو به افزايش است و درآمدشان خيلي باال مي رود. اين غول ها مدام 
نرم افزار توليد مي كنند. به عنوان مثال غولي مانند فيس بوك، شــبكه اجتماعي درست 

مي كند و شبكه اجتماعي يعني اشباع شدگي. كاربر فيس بوك در لندن وقتي مي خواهد 
به سلماني برود، با انبوهي از آگهي هاي سلماني در صفحاتش مواجه مي شود. مشخص 
است كه او روي نزديك ترين سلماني به جايي كه پشت وب نشسته است كليك مي كند. 

بنابراين خيلي بعيد است كه ديگر سلماني ها در روزنامه آگهي دهند!
آينده تبليغات آنالين درخشان است چون روي وب امكان »در جا معامله« وجود دارد 
و ديگر شــما فقط خريدار باقي نمي مانيد بلكه مي توانيد فروشنده هم باشيد. در دنياي 
اقتصاد ســه ترم B2B )رابطه تجاري شركت با شركت(، B2C )رابطه تجاري شركت با 
مشتري( و )C2C رابطه تجاري مشتري با مشتري( تعريف شده است. به عنوان مثال در 
كتابفروشــي آمازون يك كتاب 200 پوندي معرفي شده است. زير آن يك كاربر آگهي 
داده كه دست دوم همان كتاب را به قيمت 50 پوند مي فروشد. شما مي توانيد كتاب دست 
دوم 50 پوندي را خريداري كنيد و جالب اين كه نماينده آمازون آن كتاب را تحويل شما 
مي دهد. آمازون مي گويد آن فردي كه تبليغ كتاب دست دوم كرده، مغازه اش را در مغازه 

.C2C من زده، حال من كتاب را برايت مي آورم، اطمينان كن و بخر. اين مي شود
*پدیده اي مانند ســایت دیوار در تبلیغــات آنالین ایران هم یادآور 
برقراري امكان همین رابطه تجاري مشــتري با مشتري )C2C( در وب 

است؟
    كامال همين طور هســت. بخش قابل توجهي از فروشندگان ماشين، آگهي خود 
را به صورت رايگان بر روي سايت ديوار قرار مي دهند. ممكن است اين سوال پيش آيد 
كه افراد راه اندازي كننده ديوار از كجا سود مي برند؟ آنها با اين مستمسك كه ميليون ها 
مشتري زير دست شان در حال عبور و بازديد از سايت هستند، خودشان از شركت ها آگهي 

مي گيرند ؛ چون سايت خود را به سايتي سرشار از فرصت تبديل كرده اند.
    در نمونه اي مانند ديوار، به دليل بازاريابي انبوه )mass marketing( فضا يك طرفه 
نيســت و چون هر بخش كوچكي مي تواند با خودش رابطه ايجاد كند و دنياي خود را 

بسازد، شانس پيش برندگي هم باال مي رود. 
*آقاي دکتر! توسعه تبلیغات آنالین با توجه همه مزایایي که در اختیار 
کاربران قرار مي دهد، آیا ضرورت وجود تبلیغات چاپي را در افق پیش رو 

با ابهام روبرو نمي کند؟
    اين ســوال خيلي كليدي است. در برنامه ريزي كمپين هاي تبليغاتي دنيا به جاي 
اين كه اطالعات جمعيت انگارانه از مخاطبان ارزشــمند تلقي شود، به سمت جمع آوري 
اطالعات مربوط به نوع زندگي و نوع تفكر مخاطبان رفته اند. اكنون ديگر ارزشي ندارد 
كه بدانيد چه تعداد زن، مرد يا كودك يك تبليغ را ديده اند. مهم اين است كه بدانيد چند 
نفر از ميان آنهايي كه تبليغ را ديده اند ترجيح مي دهند آخر هفته را در كوه بگذرانند تا شما 
به آنها كفش كوه بفروشيد يا چه حجمي از آنها روحيه كشف دارند و مثال مي خواهند ببيند 
كه خوابيدن زير آســمان كوير چطور است؟! با فضاي آنالين خيلي راحت مي توان اين 
اطالعات را به دست آورد. در تبليغات چاپي هم اگر سفارش دهنده آگهي، پايه شخصيت 
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مخاطب و بازار خود را بشناســد، مي تواند به عنوان مثــال از طريق تبليغ در روزنامه با 
افرادي كه شخصيت محافظه كار دارند و اهل تغيير نيستند، ارتباط بگيرد؛ چون آنها هنوز 
هم روزنامه مي خوانند. واقعيت اين است كه ضرورت چاپ تبليغات در مطبوعات چاپي 
را بايد از آگهي دهنده پرسيد؛ چراكه او در صورتي كه با تبليغ در چاپي، فروش مورد نظر 
خود را دارد، بايد به همان عمل كند. اگر تبليغ، مشتري به دنبال خود مي آورد، هر جا كه 
هســت جايش درست است.هر چند كه در هنگام تصميم براي گسترش بازار، مي توان 
فكر ديگري كرد و يك برنامه ريز رسانه اي قوي در صورتي كه آگهي دهنده توان الزم را 
براي تامين محصول يا خدمات داشته باشد، مي تواند برنامه تبليغاتي او را با حضور انواع 
رسانه ها از جمله رسانه هاي آنالين پيشنهاد دهد. البته مشروط بر آن كه سطح توليد و 
توزيع شركت آگهي دهنده در حدي باشد كه بتواند پاسخگوي افزايش تعداد متقاضيان 
باشد؛ چراكه اگر امكان پاسخگويي به افزايش تقاضا وجود نداشته باشد، تبليغ زياد، خود 

به ضد تبليغ بدل مي شود. 
*نتیجه یك نظرسنجي در آمریكا که در جامعه آماري بین 25 تا 34 
ساله )بین افرادي که بیشــتر با فناوري آشنایي دارند( صورت گرفته ، 
حاکي از آن است که تا 10 سال آینده بیشترین سهم تبلیغات آنالین 
)حدود 29 درصد( به popup اختصاص پیدا مي کند. در حالي که popup ها 
تبلیغاتي پیش بیني نشده و بعضا آزاردهنده، یا با محتواهاي غیراخالقي 
هستند. پیش بیني تان از سلیقه کاربران ایراني در دهه پیش رو چیست؟ 
سلیقه ایراني ها هم popup را پیشتاز تبلیغات آنالین در کشورمان مي کند؟

    Popup هم كماكان وجود خواهد داشت، ولي من اين شيوه تبليغات آنالين را 
جزو شــيوه هاي موفق نمي دانم ؛ چون براي كاربران جنبه تهاجمي دارد و ناخواسته 
پيش روي شما قرار مي گيرد. كاربران در دنيا توقع شان اين است كه در سمت چپ 
صفحات وب آگهــي ببينند، اما popup يك مرتبه جلوي ديد شــما قرار مي گيرد. 
بنابراين عده زيادي در بروزرهاي شانpopup را به نشانه اين كه عالقه اي به رويت 

آن ندارند، تيك مي زنند.
*البته علت این که ســلیقه آمریكایي ها به سمت popup بوده، این 
اســت که در آنجا مي توان بابت دیده شدن یك آگهي، پول به حساب 
کاربران ریخت، به عنوان مثال مي گویند هر آگهي که کاربر کلیك کند، 
یك سنت به او پرداخت مي شود. در این صورت وب سایت منتشر کننده 
آگهي نیز بر اســاس تعداد بازدیدکنندگان وب سایت، هزینه آگهي را 
از ســفارش دهنده دریافت مي کند، اما اآلن در ایران خبري از این رویه 
نیست وpopup ها مزاحم تلقي مي شــوند.بنابراین در دهه پیش رو در 

ایران، کدام شیوه تبلیغات آنالین، پیشتاز خواهد بود؟
    اتفاقي در تبليغات آنالين در دنيا افتاده كه متاسفانه هنوز به ايران سرايت نكرده 
و آن تبليغات بومي شــده )native advertising( است. منظور از »بومي شده« از منظر 

مخاطب نيست، بلكه ناظر بر تبليغات استقرار يافته در مكان مرتبط از نظر محتوايي است 
)تبليغات مبتني بر همجواري با محتواي مرتبط با آگهي(. به اين ترتيب كه سيستم هايي 
در برنامه نويسي داريم كه مي گويد 10 كلمه راجع به محصولي كه مي خواهي تبليغ كني 
ارائه كن تا تبليغات اين محصول در هر بخشــي از ســايت كه اين كلمات وجود دارند 
نمايش داده شوند؛ يعني آن آگهي در كنار مقاالت، خبرها و مطالبي كه كلمات متناسب با 
آگهي در آنها وجود دارد نشان داده مي شود.    بنابراين تبليغات بومي شده يا استقرار يافته 
در مكان مرتبط از نظر محتوايي، مي تواند خيلي نجات بخش باشد؛ چون در هر نقطه اي 
از سايت كه محتوايي مرتبط با آگهي وجود داشته باشد خود را آفتابي مي كند. به عنوان 
مثال اگر خبري راجع به گران شدن جريمه عدم استفاده از كاله ايمني براي موتورسواران 
بر روي سايت منتشر شده باشد و يك شركت سازنده كاله ايمني نيز به اين سايت آگهي 

داده باشد، آن آگهي در كنار آن خبر نشان داده مي شود و usertising اتفاق مي افتد.
   اين شيوه تبليغ آنالين در كل دنيا جا افتاده اما هنوز وارد ايران نشده است . اميدواريم 
نســلي از ارتباط گرهاي وبي به سمت آژانس هاي تبليغي براي وب كشيده شوند و اين 

شيوه تبليغ آنالين را در كشور نهادينه كنند.
*دست اندرکاران تبلیغات آنالین بخصوص آنهایي که شرکت هاي 
تبلیغاتي خود را در وب معرفي کرده انــد، از تبلیغات آنالین به عنوان 
شیوه تبلیغاتي با کمترین هزینه و حاشیه سود نسبت به سایر شیوه هاي 
تبلیغات نام مي برند. آیا این احتمال وجود دارد که با توجه به توسعه این 

شیوه تبلیغات در ایران، روزي در جایگاه گران ترین شیوه قرار گیرد؟
    نمي توانم بگويم كه حاشــيه ســود تبليغات در فضاي آنالين كم است؛ چون 
تعرفه هاي رسمي انتشار تبليغات روي برخي سايت ها نشان مي دهند كه درآمد بدي 
هم نيســت، اما در صورتي كه اطالعات تبليغي كه روي ســايت منتشر مي شود به 
سمت دوسويگي كامل برود، منجر به اتفاقاتي مي شود كه مي تواند قيمت آگهي وبي 
 )native advertising( را به ميزاني بسيار گران تر از چاپي برساند . تبليغات بومي شده
يك نمونه از شيوه هاي تبليغات است كه در صورت نهادينه شدن در ايران مي تواند 
اين اتفاق را رقم بزند. اين شــيوه تبليغ در آينده به شــدت داغ مي شود و مي تواند 

درآمدزاترين شيوه تبليغات آنالين شود.
*به این ترتیب آیا سهم تبلیغات مجازي از کل بازار تبلیغات در افق 

پیش رو چه در دنیا و چه ایران قابل توجه خواهد شد؟
    درباره ايران بعيد اســت كه آماري حداقل تازه درباره سهم تبليغات آنالين از 
كل بازار تبليغات داشــته باشيم؛ چون عمدتًا داده ها را سريع وارد نمي كنند، اما آمار 
جهاني نشــان مي دهد كه در سال 2015، سهم تبليغات آنالين از كل بازار تبليغات، 
35 درصد رشــد داشته اســت. آگهي دهندگان در سال 2015 در دنيا به ميزان 570 
ميليارد دالر هزينه كرده اند كه اين ميزان در ســال 2015 داراي رشد 5.7 درصدي 

نسبت به 2014 بوده است.
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مطالعات رسانه ای چه می گویند؟
به عنوان كسی كه تاحدودی اين بحث های فرهنگی را در جهان امروز مطالعه می كنم 
می بينم كه هر روز ده ها، صد ها و شــايد هزاران مقاله جديد درباره رســانه ها و جامعه و 
فرهنگ به زبان های مختلف منتشر می شود. زمانی كه اين كتاب ها را مطالعه می كنم 
می بينم كه كم و بيش همه اينها معطوف به جامعه خاصی هستند. به عنوان مثال چندی 
پيش يكی از دوســتانم برای من چيزی حدود هزار عنوان كتاب انگليسی الكترونيك 
فرستاد كه فكر می كنم حدود هفتصد- هشتصد  جلد از اين كتاب ها مربوط به رسانه ها و 
ارتباطات هستند. كارم تا 2 نصفه شب فقط اين بود كه اين مجموعه كتابها را در كتابخانه 
الكترونيكی خودم در فولدرها و فايل ها جای دهم. اين حجم كتاب نشان می دهد كه واقعا 
دنيای امروز دارد حجم عظيمی از مطالعات را در زمينه رسانه ها و فرهنگ توليد می كند. 
اين مطالعات می توانند برای جامعه ايران مفيد و يا مضر باشند.  مفيد باشد درصورتی كه 
ما بتوانيم يك نگاه جهان محلی داشته باشيم يعنی بتوانيم امر محلی رسانه و فرهنگ را 

در ايران ببينيم اما از زبان و مفاهيم نظريه های جهانی هم كمك بگيريم.
و می تواند مضر باشند اگر در چارچوب تجربه ايرانی رسانه و فرهنگ بحث و گفت وگو 
نكنيم. درست است كه اين بحث و گفت وگو بايد توسط محققان و روشنفكرانی كه در 
حوزه علوم اجتماعی و علوم انســانی هستند شروع شود ولی در صورتی  می تواند موفق 

شود كه اين گفت وگو عمومی تر شود و مردم از تجربه های واقعی خودشان، از رسانه ها و 
تاثيراتش بر زندگی اشان صحبت كنند، در غير اين صورت من به عنوان يك محقق كه تا 
ديروقت می نشينم اين متن ها را می خوانم ممكن است كه ناخودآگاه يا ناخوادآگاه فقط به 
تكرار ايده هايی بپردازم كه در فرانسه يا انگلستان يا آمريكا در اين زمينه توليد شده است، 
و من دائما دارم آنها را به موقعيت محلی-تاريخی خودم تعميم می دهم بدون اين كه بدانم 

آيا واقعا اين بحث ها در مورد جامعه ما صادق است يا نيست.
مِن روشنفكر و محقق زمانی می توانم تجربه های رسانه ای شدن در ايران را توضيح 
دهــم كه اطرافيان مــن، مخاطبان، خوانندگان و شــنوندگان متن ها و بحث هايی كه 
من مطرح می كنم بپذيرند كه آنها تجربه های خودشــان را در ميان بگذارند و در يك 
گفت وگوی انتقادی با مِن وارد شوند و به من بگويند كه كجا دارم تحليل های خودم را 
نادرست ارائه می كنم، يا اين كه اين تجربه های رسانه ای شدن فرهنگ در ايران احتماال 
و قطعا يك تجربه يكدســت و يكنواخت برای همه گروه های اجتماعی نيست، يعنی 
رسانه ای شدن روستايی با رسانه ای شدن جمعيت كم عشايری متفاوت است. رسانه ای 
شدن آن جمعيت يك درصدی عشايری و جمعيت تقريبا 25 ميليون نفری روستايی با 
رسانه ای شدن جمعيت شهری ايران يكسان نيست. به همين ترتيب در بين گروه های 
مختلف، رســانه ای شدن ابعاد متكثر و متنوعی دارد. رسانه ای شدن زنان متفاوت است 

دانش ارتباطات 
مجموعه گفتاری از دکتر نعمت اهلل فاضلی

اشاره: )رسانه و فرهنگ( عنوان مجموعه گفتارهايی از دكتر نعمت اهلل فاضلی، دانشيار دانشگاه عالمه طباطبايی و 
از جامعه شناسان و صاحب نظران برجسته اين حوزه است. وی در گفتاری با عنوان: )انقالب رسانه ای در فرهنگ( در 
ضرورت و اهميت اين بحث برای جامعه ايران به سه دليل اشاره كرد: مناسبات گسترده و پيچيده رسانه ها و فرهنگ، 

چالش ها، تضادها، تنش ها و بحران های ناشی از اين رابطه و انقالب رسانه ای در فرهنگ.
اكنون وی در اين مجموعه از گفتار ها به تشريح  اين سئوال كه مطالعات رسانه ای چه می گويند؟ و ابعاد و تاثيرات 

مختلف زندگی در جهان رسانه می پردازد. 
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با رسانه ای شدن مردان يا رسانه ای شدن اقوام با يكديگر متفاوت است. رسانه ای شدن 
فرادستان با فرودستان متفاوت است. رسانه ای شدن گروه های سنتی تر با رسانه ای شدن 

گروه های مدرن تر با هم تفاوت هايی دارد.
ما برای توضيح، تحليل و شــناخت مناسبات فرهنگ و رسانه در ايران نيازمند يك 
گفت وگوی انتقادی جمعی هستيم كه آدمها در موقعيت ها و زيست جهان های مختلفی 
كه زندگی می كنند تجربه خودشان از تعامل يا زيستن در جهان رسانه ای را برای ديگران 
توضيح دهند و تجربه اشان را توصيف كنند. مثال من صدای يك زن خانه داری را بشنوم 
از يك طبقه متوسط يا طبقه پائينی كه به من بگويد ِسريال های تلويزيونی يا ماهواره ای 
يا تبليغات تجاری كه از طريق رســانه ای پخش می شود چگونه بر رفتار او با همسرش 
يا فرزندانش تاثير گذاشته و يا نگذاشته است، و او چه تاثيری را بر رسانه گذاشته، يعنی 
هنگام ديدن برنامه های رسانه ای كجای برنامه را تفسير كرده و متناسب با نياز خودش 
قسمت هايی را گزينش، با قسمت هايی موافقت و يا با قسمت هايی مخالفت كرده است. 
يك زن خانه دار فقط يك لوح سفيد نيست كه برنامه های رسانه ای آن را می نويسند يا ُپر 
می كنند، بلكه انسانی است كه وقتی از راديو و تلويزيون استفاده می كند متناسب با نياز 
و دانشی كه دارد دخل و تصرف هايی در آن برنامه می كند. بنابراين می خواهم بگويم اگر 

ما به دنيای امروز نگاه كنيم، می بينيم انبوه دانش توليد می شود.
اگر اجازه دهيد همين نگاه كوچكی به كتابخانه الكترونيك خودم بياندازم در قســمت 
كتاب های انگليســیmedia studies يا كتابهای مطالعات رســانه ای،  1250 عنوان كتاب 
دارم كه تقريبا همه آنها از 1995 به بعد منتشــر شده اند. در مورد زندگی روزمره و رسانه هم 
متن های زيادی هست؛ و همين طور قسمت های ديگر.  اين شايد قطره ای باشد از دريای 
كتاب هايی كه در مورد مطالعات رســانه ای و ارتباطات  به زبان انگليسی نوشته می شود. اما 
اين فقط كتاب هاست، صدها ژورنال و مجله داريم كه به طور تخصصی به زبان انگليسی 
منتشر می شوند. من زبان های ديگر مثل فرانسه، آلمانی، روسی و زبان های ديگر التين را بيان 
نمی كنم. می خواهم بگويم در اين جهان گفت وگو درباره رسانه كه دانشگاهيان يك قسمتش 
را گرفته اند و خود رسانه ها قمست ديگری دارند، ما زمانی می توانيم موفق شويم كه از اين 
دانش كمك بگيريم كه مردم ما از گروه های مختلف اجتماعی در همين برنامه های رسانه ای، 
راديوها، تلويزيون ها، مجله ها، روزنامه ها و در ارتباط  با افرادی امثال من  تجربه های خودشان 
و غم ها و شادی هايشان را از زندگی در جهان رسانه ای بازگو كنند.من برای اين كه اهميت 
بحث و نقشی كه مردم می توانند داشته باشند را بگويم، يك مثال ساده برايتان می زنم: 
موســيقی كه ما در زندگی تجربه می كنيم، موسيقی رسانه ای كه راديوها و تلويزيون ها 
و شــبكه های اينترنتی توليد و پخش می كنند، اينها سراسر زندگی ما را در بر گرفته اند. 
ما به كمك اين موســيقی ها غذا می خوريم، اســتراحت می كنيم يا به خواب می رويم. 
به كمك اين موســيقی ها عاشق می شويم يا تجربه عشق را بدست می آوريم. غم ها، 
فراغ ها و دوری ها، ســوگواری هايمان يا غم از دســت دادن عزيزمان را به كمك اين 
موسيقی ها تجربه می كنيم. می خواهم بگويم رسانه ها از راه  های مختلفی كه يك مثالش 
فقط موسيقی است، عميق  ترين اليه های وجودی ما مثل تجربه از دست دادن يك عزيز 
و غم آن يا سوگواری مذهبی مثل سوگواری برای امام حسين)ع( يا تجربه عشق، كاميابی 

و ناكامی های ما را تحت تاثير خود قرار می دهند.

اين حرف البته خيلی كلی اســت. ارزش ســخن و تحليل و بحث من وقتی آشكار 
می شــود كه جوان ها بتوانند به ما بگويند كدام موســيقی رسانه ای و با چه ويژگی، چه 
نوع عشــقی را برای آنها شــكل داده و آن عشق چه تاثيری در سرنوشت آنها به جای 
گذاشته اســت. يا در مورد مناســبات بين والدين و فرزندان چه برنامه  رسانه ای، كدام 
سريال تلويزيونی، كدام فيلم سينمايی و كدام گزارش خبری آمده و موجب تاثيرگذاری 
بر احساس، ادراك و باور ما شده و در عمل رفتار و مناسبات ما را شكل داده است. بحث 
رســانه و فرهنگ را نبايد يك بحث خيلی فلسفی فرض كنيم كه قرار است فيلسوفان 
بيايند درباره آن مفهوم پردازی كنند. بحث رســانه و فرهنگ درســت لقمه نانی است 
كه روی ســفره ماســت و ما داريم آن را به يك شيوه خاصی در صبحانه، ناهار و شام 
می خوريم.بحث فرهنگ و رسانه بحث لباسی است كه به تن می كنيم، لباسی كه با آن 
به مهمانی می رويم، يا لباس كار يا لباسی كه در خيابان می پوشيم. رسانه ها هستند كه 
برند و مارك را برای ما تعريف می كنند. رسانه  ها هستندكه به ما می گويند چه بپوشيم، 

چه نپوشيم، چگونه بپوشيم و چه چيز را كجا مصرف كنيم.
وقتی از رسانه و فرهنگ صحبت می كنيم بحث مفاهيم پيچيده ای نيست كه بخواهيم اينجا 
درباره آن مفاهيم صحبت كنيم. بحث رسانه ها و فرهنگ بحث خواب و بيداری، احساس و 
عاطفه ماست، بحث پوشش لباس، تغذيه ، شيوه راه رفتن و بحث دوستی های ماست. اين كه 
چگونه دوستی كنيم ، با چه كسانی دوست شويم، چقدر انرژی، زمان يا سرمايه مالی و مادی 
خودمان را صرف مناسبات انسانی كنيم و يا چقدر پرهيز كنيم. بحث رسانه و فرهنگ بحث 
ارزش های اخالقی است، اين كه كداميك از خوبی ها را خوبتر بدانيم و به كداميك از بدی ها 
بيشتر پشت كنيم. بحث رسانه در واقع يك بحث پيچيده ای است كه تمام اليه های محسوس 
و نامحسوس زندگی ما را دربرمی گيرد. اگرچه من نمی خواهم افراط كنم و بگويم چيزی غير 
از رسانه در زندگی ما وجود ندارد، من با اين ديدگاه موافق نيستم. نمی خواهم از اين ديدگاه 
حمايت كنم كه ما دربرابر رسانه موجوات دست بسته ای هستيم و از يك نوع جبر رسانه ای در 
زندگيمان صحبت كنم، منتهی می خواهم در مورد قلمرو تاثيرگزاری رسانه بگويم، اين كه آيا 
يك جو رسانه ای داريم يا نه، اين كه ما چگونه داريم بر رسانه تاثير می گذاريم يا نمی گذاريم. اينها 

را بايد در گفت وگو بدست بياوريم.
هر گروه، قوم و ملتی در قرن 21 همان طور كه در جهان رسانه زندگی می كند بايد از اين 
حق هم برخوردار باشد كه تجربه منحصر به فرد و خاص فرهنگی خودش از رسانه را توصيف 
و تحليل كند. در غير اين صورت ما بايد از ديدگاه هايی كه ناشی از تجربه های ملت های ديگر 
و گروه های ديگر هستند، پيروی كنيم و در واقع يك تصوری از رابطه رسانه و فرهنگ پيدا 
كنيم كه شايد اين تصور واقع بينانه نباشد، شايد اين تصور مانع از اين شود كه ما بتوانيم نقش 

خالقانه تر، فعاالنه تر و نقش تاثيرگذارتری برای استفاده بهتر از جهان رسانه ها ايفا كنيم.
می خواهم جهان رسانه را مثال به اقتصاد نفتی خودمان تشبيه كنم. از زمانی كه 
نفت در ســرزمين ما به عنوان يكی از اصلی ترين زيربناهای اقتصاد كشــور تبديل 
شــد ما به نوعی در جهان نفت زندگی كرديم. اكنون كه چندين دهه از زندگی ما 
در جهان نفت گذشــته، گفته می شــود كه ما در اين چند دهــه اخير بيش از هزار 
ميليــارد دالر نفت فروختيم اما چون آگاهانه زندگــی نكرديم گويا نفت به ضرر ما 

تمام شده است.



0 0 1 0 دنیای آینده در پرتو اینترنت اشیاء شماره دوم

* اینترنت به کجا می رود و دردنیای آینده چه اتفاقی خواهد افتاد؟
اينترنت در آينده بستر انقالب بزرگتری از انقالب اينترنت را تحت عنوان »اينترنت اشياء« 
و يا اينترنت همه چيز فراهم می كند. در حقيقت آينده اينترنت، اينترنت اشياء است. عالوه بر 
آن دنيای حقيقت مجازی در آينده نزديك بر بستر اينترنت توسعه كمی و كيفی خواهد يافت و 
تعامالت فيزيكی انسانها را به سمت تعامالت مجازی خواهد برد. موج چهارم از تغييرات زندگی 
بشر عصر مجازی سه بعدی اســت كه ابزارهای آن در حال آماده شدن است و اينترنت با 
سرعت بسيار بسيار باال به توسعه آن كمك خواهد كرد. به عنوان مثال بزودی از فضای نسل 
4 به نسل 5 ارتباطات خواهيم رفت كه سرعت نسل 5 حداقل 100 برابر نسل 4 خواهد بود 
و زمان تاخير انتقاالت داده حداقل 50 برابر بيشتر خواهد شد كه برای عملياتی شدن اينترنت 
اشياء اين موضوع بسيار مهم است.  اگر امروز با سرعت ارتباطات انتقال داده می توانيم به يك 
شيی وصل شويم در ارتباطات نسل 5 می توان در همان زمان به 100 شيی وصل شد! بعد از 
انقالب صنعتی شاهد انقالب ديجيتالی بوديم كه اينترنت محور توسعه آن بود، انقالب بعدی 
در مسير توسعه آينده اينترنت، انقالب حاصل از توسعه اينترنت اشياء و كاربردهای آن است.  
اينترنت اشياء شرايطی را فراهم می كند كه تمام اشياء در اكوسيستمی بتوانند با هم و با افراد 
مختلف در تعامل باشند، اينترنت توانسته است كه ارتباط و تعامل بين انسانها را فراهم كند. در 
دنيای آينده اينترنت اشياء همه اشياء، حيوانات و انسانها را به هم متصل می كند و روندهای 
جاری توسعه اقتصادی و اجتماعی جامعه را دچار تغييرات اساسی خواهد نمود. شغل های جديد 
بوجود خواهند آمد و بســياری از مشاغل امروز از بين خواهند رفت. زندگی بر اساس توسعه 
خدمات عمومی راحت تر می شود و هزينه های خدمات و توليد كاهش می يابند. كشاورزی 

نوين جايگزين كشاورزی فعلی می شود و تغييرات اساسی در سيستمهای آموزشی، درمانی، 
كسب و كار و ساير زمينه ها زندگی بشر بوجود خواهد آمد.

* اینترنت اشیاء چیســت؟ تعریف آن کدام است؟ تفاوت عمده آن با 
اینترنت چیست؟

واژه اينترنت اشياء از سال 1999 ميالدی در ادبيات جهان وارد شده و به شبكه ای گفته 
می شــود كه در آن هر چيزی، از جمله اشــياء بی جان و حيوانات، برای خود يك آدرس و 
هويت ديجيتال دارند و می توانند بر بستر اينترنت، اينترانت و يا سكوی اينترنت اشياء كه يك 
نرم افزار قدرتمند اين حوزه است با يكديگر و با افراد مختلف،در هر كجای جهان كه باشند 
و در هر زمان دلخواه، از طريق ابزارهای هوشمند مانند گوشی همراه و رايانه ها ساماندهی 
و مديريت شوند و با يكديگر تعامل داشته و اطالعات دريافت و ارسال نمايند. اينترنت اشياء 
يك فناوری مجرد مانند رايانه نيست و يك تعريف كالسيك و مشخص ندارد بلكه مفهومی 
است كه با كنار هم قرار گرفتن مجموعه ای از فناوری های نوين، در دنيای اينترنت و فناوری 
اطالعات و ارتباطات شكل گرفته است. فناوری های نوين اينترنت اشياء شامل فناوری های 
حوزه نرم افزار، مانند رايانش ابری و سكوهای نرم افزاری خاص اينترنت اشياء، حوزه سخت 
افزار، شامل سنسورها و ترموستات ها، ابزارهای دسترسی و محاسباتی مانند رايانه ها، گوشی 

های هوشمند و مراكز داده محاسباتی می شود.
تفاوت عمده اينترنت و اينترنت اشياء در آن است كه در اينترنت می توان به عنوان مثال 
درب يك خانه هوشمند را كنترل و باز و بسته نمود و يا پرده كركره های منزل را باال و پائين 
برد. در حقيقت شما نقش موثری در كنترل ابزارهای منزل خود دارديد. در اينترنت اشياء با قرار 

گفت وگو با دکتر علی اکبر جاللی، معاون پژوهشی دانشکده برق دانشگاه علم و صنعت ایران

اینترنت اشیاء؛ ضرورت ها و اولویت ها 
سمانه بامشاد-  از زمانی كه اينترنت پا به عرصه وجود گذاشته تقريبا سه دهه می گذرد و در همين زمان نسبتا 
كوتاه تاثير زيادی در بسياری از امور زندگی ما گذاشته است. اينترنت امروزه خواسته و يا ناخواسته باعث دغدغه 
فكری ما شده و راه گريزی از آن نيست! اما حاال زمان آن رسيده است كه توجه خود را به سمت اينترنت اشيا ببريم 
و منتظر تاثير اين پديده جديد كه تاثيری به مراتب بيشتر از اينترنت در زندگی ما دارد باشيم. بايد اينترنت اشياء 
و كاربردهای آن را درست بشناسيم و آنرا درست به جامعه معرفی كنيم تا بتوانيم از تاثيری كه در مسائل اقتصادی 
و اجتماعی دارد بهره مند شويم.برای اطالع بيشتر از وضعيت آينده اينترنت اشياء و تاثيری كه در زندگی اجتماعی - 
اقتصادی خواهد داشت سراغ اولين مدرس درس اينترنت اشياء در ايران، پرفسور علی اكبر جاللی عضو هيات علمی 
و معاون پژوهشی دانشكده برق دانشگاه علم و صنعت ايران رفتيم و در اين باره با وی  گفتگوی كوتاهی داشته ايم 

كه در ادامه از نظرتان می گذرد.
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دادن سنسورهای خاص نقش شما كنار می رود و خود پرده كركره منزل شدت نور آفتاب و 
روشنايی را می سنجد و تشخيص می دهد و عمل می كند و شما ديگر نقشی در كنترل آن 
بجز اولين بار كه به آن آموزش می دهيد نداريد. در حقيقت تفاوت عمده آن به نقش سنسورها 
و يك نوع هوشمندی بر می گردد كه به وضعيت اينترنت قبلی اضافه می شود. البته از نظر 

فنی تفاوت های عمده ای وجود دارد كه بايد در مصاحبه های تخصصی به آن پرداخت.
* کاربردهای موثر اینترنت اشیاء کدامند؟

اينترنت اشياء كاربردهای بسياری دارد كه بصورت نمونه به بعضی از آنها اشاره می شود. 
البته بايد در نظر داشت تاثير اينترنت اشياء بر صنعت به اندازه ای زياد خواهد بود كه از آن 
به عنوان انقالب صنعتی چهارم ياد می شود. اين موضوع را بايد در مباحث اقتصادی جدی 
گرفت زيرا فاصله گرفتن از اينترنت اشياء در صنعت می تواند صنعت يك كشور را بسوی 

نابودی سوق دهد!...
چندی قبل شركت گوگل كمپانی ترموستات نست را به چند ميليارد دالر خريد و برای 
بعضی از افراد جای تعجب داشت. امروز مشخص شده كه نقش ترموستات نست در اينترنت 
اشياء چقدر زياد است و اين زيركی گوگل را نشان می دهد. يك كاربرد ترموستات نست اين 
است كه شما با استفاده از آن ترموستات می توانيد با موبايل خود دمای منزل خود را كنترل 
كنيد. بوسيله آن می توانيد زمان خواب را تعيين كنيد و بسياری از امور خود را به آن ياد بدهيد 
تا زمانی كه شما خواب هستيد مثال دما را با توجه به دمايی كه شما دوست داريد تنظيم كند 
و در 24 ساعت شبانه روز بسياری از كارهای ديگر را كه از او خواسته ايد برايتان انجام دهد. 
اينترنت اشياء حسگرهای مختلفی را برای ايجاد خانه هوشمند در اختيار شما قرار می دهد كه 
با استفاده از آن سنسورها می توانيد متوجه شويد چه شخصی وارد منزل شما شده و يا از آن 
خارج شده است. با گسترش و ارتقای ابزارهای موجود در اين اكوسيستم، به عنوان مثال شما 
می توانيد در زمانی كه حتی برای مدت طوالنی در منزل نيستيد به گلدانهای خود آب بدهيد 
و آنها را تحت نظر داشته باشيد و در سطح وسيعتری می توانيد مزارع هوشمند ايجاد كنيد. از 
طريق اينترنت اشياء می توانيد صاحب دستبند هوشمند مخصوص فعاليت های بدنی شويد 
و از وضعيت سالمتی خود در زمينه های مختلف آگاه شويد. همينطور دسبند هوشمند می 
تواند طوری برنامه ريزی شود تا به محض خوابيدن شما، تلويزيون و چراغ ها را خاموش كند 
و يا حتی پيش از سوارشدن بر خودرو در زمانی مشخص، بهترين مسير برای رسيدن شما 
به مقصد توسط خودرو را انتخاب و در صورت ديررسيدن به محل قرار، پيامكی به شخص 
مقابل ارسال نمايد. يخچال های متصل به ابزار اينترنت اشياء امروزه در فروشگاه های تهران 
وجود دارند. با استفاده از امكانات و تجهيزات اينترنت اشياء كه در اين يخچالها قرار دارد شما 
می توانيد وقتی در فروشگاهی خريد می كنيد داخل يخچال خود در منزل را ببينيد تا خريد 
اضافه نداشته باشيد. در اين يخچالها شرايطی فراهم شده كه در صورت تمام شدن مثال تخم 
مرغ در يخچال خود يخچال از فروشگاه مورد نظر شما خريد را انجام می دهد! در سيستم 
های آموزشی نيز، اينترنت اشياء باعث تحوالت جدی در نحوه آموزش و يادگيری خواهند شد.   
در مقياس كالن از اين سيستم می توان در جهت بهبود  فعاليت های شهرهای الكترونيكی، 
مديريت انرژی، بهداشت و درمان، كشاورزی، صنعت، محيط زيست و ساير بخش ها مورد نياز 

امروز بشر استفاده كرد.
* آیا تاثیر اقتصادی و اجتماعی اینترنت اشــیاء بگونه ای است که 

باعث ایجاد مشاغل جدید شود؟ عده ای عقیده دارند که 
نقش منابع انسانی با توسعه اینترنت اشیاء کاهش 

پیدا می کند و حتی ممكن اســت سبب کاهش 
اشتغال شود.

اوال تاثير اقتصادی اينترنت اشــياء ده ها برابر بيشتر از 
تاثيری است كه اينترنت از زمان حضورش در كشورهای 
مختلف داشته اســت. به عنوان مثال اگر امروز به صد 
شــركت بزرگ جهان در حوزه های مختلف اقتصادی 
نگاه كنيم متوجه می شويم تعداد بسيار زيادی از آنها در 

اين جمع قرار می گيرند. متاسفانه بعضی از كشورها 
مانند ايــران هيچ وقت به موقــع وارد فناوری 

های نوين و گسترده مانند استفاده از تجارت 
الكترونيكی در حوزه كسب و كار و يا توسعه 

به  الكترونيكی برای ساماندهی  دولت 
وضغيت غير قابل قبول بروكراسی 

اداری نشــده اند. آيا اين نگرانی 
دائمی كه مسئولين اقتصادی 
ما از حضور پديده های جديد 
مانند تجــارت الكترونيكی 
داشــته اند مشكلی را حل 

كرده است؟ آيا نداشتن راهكاری قوی تر از تجارت الكترونيكی را طراحی كرده اند؟ آيا حاال 
كه از نظر اقتصادی جامعه دچار زحمت شده مسئوليت بی تدبيری خود را خواهند پذيرفت؟ 
اينترنت اشياء پتانسيل اقتصاد 18 هزار ميليارد دالری را بر اساس ارتباط دهی بين 50 ميليارد 
اشياء تا سال 2020 در خود دارد، سهم ايران از اين اقتصاد بزرگ چيست؟ چه برنامه مشخصی 
برای جذب اين سرمايه عظيم كه می تواند بستر اشتغال ميليونها جوان فارغ التحصيل بيكار 
را فراهم كند، داريم؟ اكنون كه فقط حدود 6 ميليارد نفر از انسانها روی كره زمين از طريق 
رايانه، تلفن همراه و ساير ابزارهای دسترسی به اينترنت متصل هستند اقتصاد بزرگی را شاهد 
هستيم. تصور كنيد به اين تعداد 50 ميليارد شيی جدی نيز اضافه شود، نتيجه چنين اقدامی چه 
خواهد بود. اينترنت اشياء سبب ارتباطات بيشتر بين افراد جوامع محلی، ملی و بين المللی می 
شود و باعث افزايش آگاهی و تعامل آنها با هم می شود كه اين يعنی توسعه اجتماعی، عالوه 
بر آن اينترنت اشياء نيازمند توليدات جديد سخت افزاری و نرم افزاری زيادی است كه زمينه 
اشتغال پايدار ميليونها نفر را فراهم می كند. برای رسيدن به اشتغال در حوزه اينترنت اشياء 
نيازمند آموزش های جديد در دانشگاهها و تربيت كارشناسان زيادی هستيم كه خوشبختانه 

اين آموزش در كشور ما همزمان با آموزش در ساير نقاط جهان آغاز شده است.
* جنابعالی برای اولین بار در ایران درس اینترنت اشــیاء را همزمان با 
5 دانشگاه بزرگ جهان تدریس کرده اید، از تجربیات تدریس این درس 
بگویید و آیا توصیه می کنید ســایر دانشگاه های کشور نیز این درس را 

تدریس کنند؟
در دانشــگاه علم و صنعت ايران آزمايشگاهی در خصوص اينترنت اشياء در پژوهشكده 
الكترونيك تاســيس شــد كه مورد توجه 
مسئولين ملی و اساتيد و دانشجويان 
قرار گرفت و فضای الزم برای 
ارائه درس اينترنت اشــياء 
بوجود آمد و بنده مسئوليت 
تدريــس اين درس را با 
شركت  يك  همكاری 
خصوصی  بخــش  از 
اســاتيد  از  تعدادی  و 
از دانشــگاه و وزارت 
فناوری  و  ارتباطــات 
اطالعــات پذيرفتم و 
بدست  تجربيات خوبی 
آورديم كه قابل توصيه به 

ساير دانشگاه ها است.
توصيه جدی بنده اين 
است كه درس حتما 
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در سطح تحصيالت تكميلی تدريس شود و دانشجويان با گرايشهای مهندسی برق، مهندسی 
كامپيوتر، مهندسی صنايع، مهندسی مكانيك و بعضی از گرايشهای ديگر مستعد گذراندن 
اين درس هستند. همينطور توصيه جدی می كنم كه 80 درصد نمره درس مربوط به اجرای 
يك پروژه عملياتی و فقط 20 درصد نمره درس مربوط به تئوری درس باشد. فقط دانشگاه 
هايی اين درس را ارائه كنند كه آزمايشــگاه آن را داشته باشند. اگر اين قانون رعايت شود، 
همه موسســات و دانشگاهها نمی توانند اين درس را ارائه كنند و صرفا ارائه درس بصورت 
تئوری محض غلط است. تاكيد می كنم نبايد اين درس فقط بصورت تئوری ارائه شود و بايد 
بار عملی آن غالب باشد.در هر صورت نزديك به 40 دانشجوی تحصيالت تكميلی درس 
اينترنت اشياء را در دانشكده برق دانشگاه علم و صنعت ايران با همكاری 6 استاد از دانشگاه و 
صنعت گذراندند و توانستند بر روی 12 پروژه عملياتی و اجرايی كار كنند. در مجموع با توجه 
به اينكه اين درس اخيرا در دانشگاه های دنيا مطرح شده است تجربه دانشگاه علم و صنعت 

ايران می تواند برای ادامه تدريس اين درس در ساير دانشگاه های كشور مفيد باشد.
* آیا تجربه ای از توسعه اینترنت اشیاء وجود دارد و برنامه دولت در این 

زمینه چیست؟
بخش خصوصی از چند وقت پيش وارد اين حوزه شــده و در بعضی از بخشــها مدعی 
است. برگزاری مسابقات استارت آپ كاپ اينترنت اشياء، IOT CUP، و برنامه هايی كه در 
پژوهشــكده فناوری اطالعات و وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات در دست مطالعه است 

نشان می دهد اقدامات اوليه شروع شده است
وظيفه اصلی رســانه ها اطالع رسانی و فرهنگ سازی در زمينه معرفی اينترنت اشياء 
است و وظيفه دولت ايجاد شرايط مطالعه ملی و پياده سازی آن می باشد. خوشبختانه دولت 
متوجه اهميت مساله شده و سرمايه گذاری خوبی را در اين زمينه آغاز كرده است. اثر چنين 
برنامه های آينده نگرانه اين است  كه ما از قافله علم و فناوری جهانی فاصله نمی گيريم و 
می توانيم  همزمان باجهان  در جهت توسعه و پيشرفت علمی پيش برويم . پيش از اين ما 
معموال در مواجهه با  تكنولوژی  نوين دچار نوعی تاخر سخت افزاری و  نيز فرهنگی بوديم 
و از اين جهت دچار خسران و زيان و آسيب های مختلفی می شديم .اكنون به اين درك و 
شناخت رسيده ايم كه بايد به استقبال علم و فناوری برويم، چون اين يك روند جهانی است 
و ما نمی توانيم خود را از آثار و تبعات آن بركنار نگهداريم. پس بنابراين بايد موانع عينی و 
ذهنی را بكاهيم و نسل آينده و جوانان را برای ورود به دنيای آينده در پرتو فناوری های جديد 
و به ويّژ بر روی اينترنت اشياء آماده كنيم تا بتوانيم از منافع ملی و هويت ملی خود در جهان 

متحول و متغير آينده دفاع كنيم .
* جوانان چگونه می توانند به این سمت سوق داده شوند؟

بعضی از مدارس تهران عالقمندی خود را برای آشنايی دانش آموزان به اينترنت اشياء 
اعالم كرده اند و در آينده مسابقات دانش آموزی در اين زمينه برگزار خواهد شد. مسئولين 
آموزشی  بايد برای آشنايی جوانان  با فناوری های دنيای آينده  برنامه داشته باشند و فرهنگ 
سازی را اولويت برنامه های خود بدانند. بايد از طريق برنامه های درسی و آموزشی رسمی 
گرفته تا آموزش های حرفه ای غير رســمی، برگزاری نشست ها، سمينارها و همايش ها، 
برگزاری مســابقات علمی و عملی و ايده پردازی و ميدان دادن به تخيالت  خالق جوانان 
در مورد آينده فضای الزم برای توسعه اينترنت اشياء را فراهم كرد. روش های سنتی توسعه 
اقتصادی كشور نتوانسته است مشكل بيكاری را حل كند، در آينده نيز اگر روش خود را تغيير 
ندهيم مشكل حل نخواهد شد. تنها راه باقی مانده توسعه مشاغل دانش بنيان حرفه ای محور 
است كه می توان به كمك فناوری های جديد مانند اينترنت اشياء تا حدود زيادی مشكل 

اشتغال كشور را حل كرد.
* چالش های عمده توسعه اینترنت اشیاء چیست؟

اينترنت اشياء مانند هر فناوری نوين ديگر دارای فرصت ها و تهديداتی است كه بايد با آنها 
بصورت علمی و سنجيده برخورد كرد. اولين چالش عمده كه باعث نگرانی بسياری شده است 
بحث مهم امنيت اين فناوری است. وقتی يك هكر به منزل شما كه با تجهيزات اينترنت اشياء 
تحت كنترل است حمله می كند ممكن است مثال درب منزل شما باز نشود و مجبور شويد 
با روشی آن را حل كنيد، اما اگر هكر به كارخانه برق يك شهر حمله كند اتفاق قابل گذشت 
نيست و بايد به نقش امنيت توجه داشت. بنابراين بايد در زمان پياده سازی برنامه های اينترنت 
اشياء به موضوع مهم امنيت توجه داشت. اما در هر صورت نمی توان فقط به صرف نگرانی از 
هكر از اينترنت اشياء صرفنظر كرد و اجازه داد جوانان فارغ التحصيل دانشگاهی بيكار بمانند!

چالش عمده بعدی مربوط به حريم شخصی و نحوه مراقبت از آن است. وقتی همه چيز به 
اينترنت وصل باشند موضوع حريم شخصی چه می شود. پژوهشگران زيادی مشغول تحقيق 
در اين دو حوزه مهم چالشی اينترنت اشياء هستند. واقعيت آن است كه اينترنت اشياء می آيد 
و توسعه پيدا می كند و بهتر است ما بجای نگران بودن در مورد آن به راهكارهای امنی كه 
هم امنيت و هم حريم خصوصی را در نظر بگيرد فكر كنيم و برای آن سرمايه گذاری نماييم. 
در حوزه چالش های اينترنت اشياء مباحث زياد ديگری نيز وجود دارد كه بايد بصورت مبسوط 

در زمان ديگر به آن پرداخت.

دنیای آینده در پرتو اینترنت اشیاء
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اخبار شبكه های اجتماعی 
بدون سانسور منتشر 
می شوند و اين می تواند 
يك مزيت تلقی شود؛ 
هرچند امكان تكثير اطالعات 
مخدوش و نادرست نيز در 
اين شبكه ها بيش از نسل 
قبلی رسانه ها است

معموالً شبكه های اجتماعی 
ابزارها و امكاناتی را در 
اختيار كاربران خود قرار 
می دهند تا آنها بتوانند 
تصاوير و ويدئوهای خويش 
را در صفحه شخصی خود 
قرار دهند. همين طور، 
كاربران می توانند اطالعات 
شخصی خود را نيز در اين 
شبكه ها قرار دهند

اين روزها با توجه به استقبال گسترده كاربران اينترنتي خصوصاً قشر جوان و نوجوان 
از شــبكه هاي اجتماعي مجازي، بررسي مسائل مربوط به اين شبكه ها جهت اتخاذ 
تصميمات صحيح و برنامه ريزي دقيق توســط مســئوالن فرهنگي و اجتماعي و نيز 

والدين، ضروري است.
جوان پرس : اگرچه بسياری از ابداعات و نوآوری ها با انگيزه 

تأمين رفاه وآســايش وتحكيم ارزشــهای 
انسانی و درجهت نيل به كمال 

شكل گرفته است، اما 

درعين حال به دليل برخی كج فكری ها و استفاده های نادرست از ابزارهای جديد، اين 
اختراعات، گاه جســم و جان و اخالق و روان انســان ها را مورد آسيب قرار داده و گاه 

فرهنگ و اعتقادات و رفتارهای اجتماعی وی را دگرگون كرده است.
اينترنــت به عنوان يكی از مهم ترين ابداعات بشــر در قــرن اخير، با قابليت ها و 
كاركردهای متعدد و گســترده اش، بخش های مختلف زندگی انســانی را 
تحت تأثيرات مثبت و منفی خود قرار داده است. مبنا 
وهدف اصلی اينترنت، برداشتن فاصله 
جغرافيايــی ميان انســانهای 
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شبكه های اجتماعی، ارسال 
بازخورد از سوی مخاطب و 

همكاری و همگامی كاربران 
با همديگر را تسهيل كرده  و 

آنها را به مشاركت در بحث ها 
تشويق می كنند. اين شبكه ها 

مرز و خط كشی بين رسانه و 
مخاطب را از بين برده اند

بر خالف ساير رسانه ها كه 
مخاطبان، چندان تعاملی 

در توليد محتوا و انتخاب 
محتوای دلخواه خود ندارند، 

 در وب سايت های 
شبكه های اجتماعی، كاربران 

می توانند توليد كننده، 
تأثيرگذار و دارای قدرت 

انتخاب و بهره برداری از 
تنوع بيشتری باشند

فرهنگ و شبکه ها ی اجتماعی
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سراسر دنيا وايجاد تحول درعرصه ارتباطات وتبادل اطالعات است.
اينترنــت، كار خود را به  عنوان ابزار ارتباط دانشــمندان و خصوصًا جهت تبادل 
داده هــا و منابــع تحقيقاتی، يا به عبارتی جهت خلِق اجتماعی علمی شــروع كرد 
و به مرور زمان توانســت خود را تا ســطح برقراری ارتباط بين افراد از طريق پست 

الكترونيكی ارتقا بخشد. 
پس از مدتی، اينترنت به منزله فضايی جديد جهت بسط فعاليت های تجاری در امور 
نقل و انتقاالت مالی، بازاريابی و همچنين ابزار پيگيری برای مصرف كنندگان، مورد توجه 
واقع شد. وبالگ ها و وب سايت ها، نرم افزارهای گفتگوی آنالين، سرويس های پست 
الكترونيك و … امكانات جديدی بودند كه در پرتوی اينترنت و شــبكه جهانی وب، در 

اختيار كاربران قرار گرفتند.
در حالی كه هنوز هيچ كس تصور نمی كرد كه روزی جنبه اجتماعی اينترنت به صورت 
كاربرد اصلی آن درآيد، شبكه های اجتماعی اينترنتی پای به عرصه وجود گذاشتند. اين 
موضوع در بين كاربران اينترنتی چنان مورد استقبال قرار گرفت كه به جرأت می توان 
گفت يكی از تأثيرگذارترين سرويس های ارائه شده در اينترنت و وب كه در سال های 
اخير تحول شگرفی در نظام اجتماعی كشورهای مختلف جهان به وجودآورده،شبكه های 

اجتماعی اينترنتی بوده است.
اينترنت و ســرويس های ارائه شده در قالب آن، در عين حال كه ابزار مفيدی برای 
كسب و تبادل اطالعات است اما می تواند مخرب نيز باشد؛ به بيان ديگر، اينترنت ابزار 
قدرتمندی اســت كه هم می تواند باعث فســاد گردد و هم ابزار آموزش و تعليم و رشد 

علمی، فرهنگی و اجتماعِی نوجوانان و جوانان را فراهم آورد.
اين روزها با توجه به استقبال گسترده كاربران اينترنتی خصوصاً قشر جوان و نوجوان 
از شــبكه های اجتماعی مجازی، بررسی مســائل مربوط به اين شبكه ها جهت اتخاذ 
تصميمات صحيح و برنامه ريزی دقيق توســط مســئوالن فرهنگی و اجتماعی و نيز 
والدين، ضروری اســت. شــبكه های اجتماعی را از جنبه های مختلف می توان مورد 

كنكاش و ارزيابی قرار داد.

الف- اهداف و کارکردهای شبكه های اجتماعی
1(  سازماندهی انواع گروه های اجتماعی مجازی

همان گونه كه فلســفه وجودی شبكه های اجتماعی واقعی، تشكيل و پيوند گروه 
های اجتماعی بر محور مشــتركات اعتقادی، اقتصادی، سياسی و اجتماعی است.، پيدا 
است كه اعضای اين اجتماعات مجازی با پيوندهايی كه با يكديگر دارند، در مجموع به 
دنبال تحصيل يك هدف مشترك در دنيای واقعی كه غالباً هدفی سياسی، اجتماعی يا 

فرهنگی است، هستند.
2( توسعه مشارکت های اجتماعی

در شبكه های اجتماعی، همواره اعضای شبكه به صورت مستقيم يا غير مستقيم به 
شركت در فعاليت های واقعی در زندگی اجتماعی تحريك و تشويق می شوند.

3( به اشتراک گذاشتن عالقه مندی ها توسط اعضا
يكی از رويكردهای اصلی شــبكه های اجتماعی، به اشتراك گذاشتن عالقه مندی 

های كاربران شبكه با يكديگر است.
4(  ایجاد محتوا توسط اعضا

بر خالف ســاير رســانه ها كه مخاطبان، چندان تعاملی در توليد محتوا و انتخاب 
محتوای دلخواه خود ندارند، در وب سايت های شبكه های اجتماعی، كاربران می توانند 
توليد كننده، تأثيرگذار و دارای قدرت انتخاب و بهره برداری از تنوع بيشتری باشند. با توجه 
به اين مطلب، پايگاه های شــبكه های اجتماعی بيش از هر رسانه ديگری می توانند با 
پيشرفت فناوری و توسعه جوامع به برتری های ساير رسانه ها همچون تلويزيون كه از 

قوه شنيداری و ديداری به خوبی بهره می برد، خاتمه دهند.
5(  تبلیغات هدفمند اینترنتی

شــبكه های اجتماعی در اينترنت، يكی از منابع مهم برای كســب درآمد از راه 
تبليغات به شــمار می آيند؛ چرا كه اعضای شبكه های اجتماعی در صفحات مربوط 
به خود درباره عاليق خود صحبت می كنند و اين به شركت های تبليغاتی اجازه می 
دهد كه بر اســاس همين عاليق، برای آنها آگهی بفرستند. عالوه بر اين، بسياری 
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از شــركت ها با ايجاد حســاب كاربری و صفحات شخصی در شبكه های معروف، 
با ســاير كاربران و مشتريان خود و نيز ســاير شركت ها ارتباط برقرار نموده و امور 

تجاری خود را پيش می برند.

ب- مزایای شبكه های اجتماعی
1(  انتشار سریع و آزادانه اخبار و اطالعات، افزایش قدرت تحلیل و 

تقویت روحیه انتقادی
اخبار شبكه های اجتماعی بدون سانسور منتشر می شوند و اين می تواند يك مزيت 
تلقی شود؛ هرچند امكان تكثير اطالعات مخدوش و نادرست نيز در اين شبكه ها بيش 
از نسل قبلی رسانه ها است. البته امكان مقايسه و تحليل اطالعات برای مخاطبان وجود 
دارد و نبايد بنا را بر اعتماد به هر آنچه در اين شبكه ها توليد و بازنشر می شود، گذاشت. 
تحليل اخبار متناقضی كه در اين نوع پايگاه ها منتشر می شود، قدرت نقد و نگاه عميق تر 
به مسائل اجتماعی را فراهم می كند. اين نوع پايگاه ها به مخاطبان خود فرصت می دهند 

تا از تبعيت كوركورانه فاصله گرفته و در درازمدت به خرد نقادانه روی آورند.
2(  امكان عبور از مرزهای جغرافيايی و آشنايی با افراد، جوامع و فرهنگ های مختلف

امروزه شــبكه های اجتماعی، مهد تمدن ها و فرهنگ های مختلف بشری است. 
وجود زبان های مختلف در رسانه های اجتماعی، امكان حضور تمام افراد جامعه را فراهم 
می كند كه می توانند فرهنگ حاكم بر جامعه خود را به معرض ديد عموم بگذارند. اينكه 
يك جوان بتواند با امثال خود در كشورهای ديگر جهان ارتباط برقرار كند، باعث می شود 
تا اين رسانه ها به مكانی تبديل شوند كه وی بتواند فرهنگ ها و آداب و رسوم كشور خود 
را به ديگران معرفی كند و به اشتراك بگذارد. همچنين در اين شبكه ها ايده های جديد 
جهت گسترش جامعه، معرفی شده و مورد بحث قرار  می گيرند. سازمان ها نيز می توانند 

فرهنگ و ديدگاه خود را در معرض ديد تمام جوامع قرار دهند.
3(شكل گیری و تقویت خرد جمعی

يكی از شــاخصه های مهم شبكه های اجتماعی مجازی، پديدار شدن خرد جمعی 

اســت. خرد جمعی به جريان ســيال و پويای قوه تفكر و ذهن كاربران حاضر در چنين 
محيط هايی اطالق می شود كه به مثابه يك پردازشگر عظيم، اطالعات را پردازش و پايش 

می كند. 
همانند دنيای ابر كامپيوترها كه قدرت پردازشی آنها، از تركيب چندين پردازشگر منفرد 
حاصل می شود، نيروی تفكر و ذهن كاربران شبكه اجتماعی، به مدد تعامالت اجتماعی اينترنتی 
و بهره گيری از ابزارهای اينترنتی با يكديگر تركيب و همراه می شوند و نيرويی عظيم با قدرت 
پردازشــی باال پديد می آورند. اين مطلب به خوبی ضرب المثل بزرگمهر را كه گفته است: 

»همه چيز را همگان دانند« در ذهن تداعی می كند.
4( امكان بیان ایده ها به صورت آزادانه و آشنایی با ایده ها، افكار و 

سلیقه های دیگران
شبكه های اجتماعی، ارسال بازخورد از سوی مخاطب و همكاری و همگامی كاربران 
با همديگر را تسهيل كرده  و آنها را به مشاركت در بحث ها تشويق می كنند. اين شبكه 
ها مرز و خط كشــی بين رسانه و مخاطب را از بين برده اند. اغلب شبكه های اجتماعی 
برای مشاركت اعضا و دريافت بازخورد، باز هستند. آنها رأی دادن، كامنت گذاشتن و به  
اشتراك گذاری اطالعات را تشــويق می كنند. به ندرت مانعی برای توليد ودسترسی به 
محتوا در اين وب سايت ها وجود دارد. رسانه های سنتی عمل انتشار را انجام می دادند و 
محتوا را برای مخاطب ارسال می كردند؛ ولی در رسانه های اجتماعی فضايی برای گفتگو 
و محاوره دوطرف وجود دارد و جريان ارتباطی از حالت يك ســويه به دوسويه تغيير پيدا 

كرده است.
5(  کارکرد تبلیغی و محتوایی

حضور افراد در شبكه های اجتماعی، احتمال مشاركت ها و كنش های اجتماعی را در 
آنان افزايش می دهد. پس هر چه پيوند افراد و اعضا درشــبكه ها، بيشتر و انبوه تر باشد، 
همراهی و تعامالت و نزديكی ديدگاه ها و حركت همسو و مشترك، محتمل تر خواهد شد. 
از اين رو، استفاده از چنين فضايی برای معرفی و تبليغ و همچنين هم راستايی مخاطبان 

در جهت اهداف رسانه ای خود، نقش بسياروتأثير بااليی دارد.

فرهنگ و شبکه ها ی اجتماعی
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6(  ارتباط مجازی مستمر با دوستان و آشنایان
شبكه های اجتماعی در اينترنت، موجب گسترده تر شدن دامنه ارتباطات ما شده  است. 
ما می توانيم آشــنايانی را كه مدت بسياری است از آنها خبر نداريم يا از آن ها بسيار دور 
هستيم، در فضای مجازی پيدا كنيم و معاشرتمان را با آنان از سر بگيريم. دوستانی را كه 
زمان درازی  است نديده ايم، بار ديگر می بينيم و در مجموعه ای گسترده تر، به دوستی مان 
ادامه می دهيم. می توانيم از كتاب ها، فيلم ها، ساليق و عقايد يكديگر استفاده كنيم و آنها 
را با ساير دوستانمان به اشتراك بگذاريم؛ آن  هم با چند كليك. در حالی كه اين كارها، 
پيش تر بسيار وقت گير بودند و نياز به حوصله فراوانی داشتند و همه اينها در نهايت، به 

رشد فكری و تكامل دسته جمعی كاربران كمك می كند.
7(  تبلیغ و توسعه ارزش های انسانی و اخالقی در عرصه جهانی

گرچه به علت غلبه ابعاد ديگر شبكه های اجتماعی، بعد ارزشی آن كمتر مورد توجه 
قرار گرفته اســت، اما به جرأت می توان گفت كه يكی از قابليت های مهم شبكه های 
اجتماعی كه تاكنون مورد غفلت واقع شده ، فراهم كردن فضايی بين المللی جهت تبليغ و 
اشاعه ارزش های دينی، اعتقادی، انسانی و اخالقی است. بسياری از كاربران شبكه های 
اجتماعی افرادی هستند كه در صورت تبليغ صحيح ارزش های اخالقی و انسانی، از آن 

استقبال كرده و تحت تأثير قرار خواهند گرفت.
8( یكپارچه سازی بسیاری از امكانات اینترنتی

مزيت اصلی شبكه های اجتماعی، يكپارچه سازی امكانات پايگاه های مختلف است. امكاناتی 
از قبيل ايجاد صفحات و پروفايل های شخصی، ساخت وبالگ ها، جستجوی اينترنتی، اطالع از 
اخبار و رويدادها و شركت در فضاهای گفتگو )چت روم ها و فروم ها( و فضا برای آپلود فايل ها كه 
تا پيش از اين كاربران برای استفاده از هر كدام از آنها بايد عضو سايتی می شدند، اكنون از طريق 
تنها يك عضويت ساده، امكان پذير است.  وب سايت های شبكه اجتماعی، محل ارائه خدمات 
جديد در قالب های مختلف هستند. اين وب سايت ها به راحتی با پايگاه های اينترنتی بزرگ دنيا 
مانند: گوگل، ياهو و حتی پايگاه های تخصصی، لينك داخلی برقرار می كنند و از امكانات آنها 

در وب سايت خود استفاده می كند.
9(توسعه مشارکت های مفید اجتماعی

ايجاد انسجام اجتماعی در بين مردم و تسريع در سازماندهی فعاليت های مفيد سياسی 
و اجتماعی، از آثار مثبت شبكه های اجتماعی است.

10(  افزایش سرعت در فرایند آموزش و ایجاد ارتباط شبانه روزی 
بین استاد و شاگرد

بی شــك، شــبكه های اجتماعی اينترنتی نقش بســيار موثری در توسعه آموزش 
های تخصصی و عمومی دارند. گرچه به علت عدم امكان نظارت علمی، بســياری از 
محتواهای اينترنتی هنوز به مرتبه قابل قبولی از اعتبار علمی نرســيده اند، اما در عين 
حال شبكه های اجتماعی يكی از عرصه های اينترنتی هستند كه كاربران بی شمار آنها 
به صورت خودجوش اقدام به آموزش و انتقال دانسته های تخصصی و عمومی خويش 
به ديگران می كنند. عالوه بر اين، شبكه های اجتماعی علمی و آموزشی نيز به صورت 
تخصصی و با هدف آموزش از راه دور يا همان آموزش مجازی، مشغول فعاليت هستند.

با استفاده از شبكه های اجتماعی آموزشِی مجازی، دانش آموزان و دانشجويان می توانند 
دامنه فرآيند يادگيری خود را در هر لحظه كه نيازمند سؤال و برقراری رابطه با استاد يا 

ساير دانشجويان هم رشته ای باشند، به خارج از محدوده های كالس گسترش دهند.
11(  افزایش اعتماد، صمیمیت و صداقت در فضای سایبر

مردم در گذشته استفاده از فضای تعاملی مانند چت را تجربه كرده اند؛ اما در اين فضا، 
كاربران كمتر شخصيت و هويت خود را به درستی اعالم می كنند و از نام ها و شخصيت 
های مستعار استفاده می كنند؛ زيرا به اين فضا اعتماد الزم را برای بازگو كردن حقيقت 
ندارند. با شكل گيری وب سايت های شبكه اجتماعی مانند: مای اسپيس، اوركات، فيس 
بوك، توييتر و… مردم صداقت را جهت پيداكردن دوستان قديمی، لذت استفاده از علم 

و… به همراه اعتماد واقعی به دست آوردند.
 به گفته بيشتر كارشناســان تا قبل از به وجود آمدن شبكه های اجتماعی، موضوع 
اعتماد و صميميت فضای سايبر در سراسر دنيا لمس نشده بود؛ ولی زمانی كه شبكه هايی 
مانند اوركات و فيس بوك پا به عرصه اينترنت گذاشتند، مردم با اعتماد به اين پايگاه ها 

باعث گسترش صميميت در بين يكديگر شدند.

ج- پیامدهای منفی شبكه های اجتماعی
1(  شكل گیری و ترویج سریع شایعات و اخبار کذب

به علت عدم امكان شناســايی هويت واقعی اعضا و نيز عدم امكان كنترل محتوای 
توليد شده توسط كاربران شبكه های اجتماعی، يكی از مهم ترين پيامدهای منفی اين 
شبكه ها، شكل گيری و ترويج سريع شايعات و اخبار كذبی خواهد بود كه توسط برخی از 

اعضای اين شبكه ها و با اهداف خاص و غالباً سياسی منتشر می شود.

2(  تبلیغات ضد دینی و القای شبهات
در شبكه های اجتماعی اينترنتی نيز مانند ساير رسانه ها، افراد و گروههای مغرض با 
اهداف از پيش تعيين شده و با شيوه های مخصوص، اقدام به تبليغات ضد دينی و حمله 
به اعتقادات مذهبی مينمايند. گاه پس از تحقيق و ريشه يابی در مييابيم كه هدف اصلی 

گردانندگان برخی ازاين شبكه ها، دين زدايی و حمله به مقدسات بوده است.
3( تأثیرات در ترویج بی عفتی و بی بند و باری در میان جوانان

بســياری از كاربران با قرار دادن عكس های خصوصــی و خانوادگی خود در انظار 
عمومی به حريم شكنی می پردازند ؛ در برخی از اين موارد شما عكس هايی از دوستان 

و همكاران خود می بينيد كه برايتان باور كردنی نيست!
4(نقض حریم خصوصی افراد

معمواًل شبكه های اجتماعی ابزارها و امكاناتی را در اختيار كاربران خود قرار می دهند 
تا آنها بتوانند تصاوير و ويدئوهای خويش را در صفحه شخصی خود قرار دهند. همين 

طور، كاربران می توانند اطالعات شخصی خود را نيز در اين شبكه ها قرار دهند.
در اغلب شبكه های اجتماعی، برای حفظ حريم خصوصی افراد راه كارهايی ارائه شده 
است؛ برای مثال، دسترسی به تصاوير و اطالعات را با توجه به درخواست كاربر محدود 
می نمايند و يا اجازه مشــاهده پروفايل كاربر را به هر كسی نمی دهند؛ ولی اين راه ها 
كافی نيستند. مشكالتی از قبيل ساخت پروفايل های تقلبی در شبكه های اجتماعی و 
عدم امكان كنترل آنها به دليل حجم باالی اين هرزنامه ها، باعث می شود كه افرادی با 
پروفايل های تقلبی به شبكه های اجتماعی وارد شوند و با ورود به حريم های خصوصی 
افراد مورد نظر، تصاوير و اطالعات آنها را به ســرقت برده و شروع به پخش تصاوير در 

اينترنت كنند.
5( انزوا و دور ماندن از محیط های واقعی اجتماع

جامعــه مجازی، هيچ وقت جايگزين جامعه واقعــی نخواهد گرديد؛ بلكه به عنوان 
تسهيل كننده تجارب اجتماعی عمل خواهد كرد. تسهيالت ارتباطی به ما امكان می دهد 
تا در سطح جهانی و از راه دور به شيوه ای جديد با اجتماعاتی كه منافع مشتركی داريم، 
بپيونديم. در نتيجه، با پيوستن به اين »اجتماعات از راه دور« قادرخواهيم بود تا در دنيای 
واقعی نيز و روابط اجتماعی بهتری با همســايگان، همكاران و ساير شهروندان جامعه 

واقعی برقرار سازيم.
6(  تأثیرات منفِی رفتاری

هر شــبكه اجتماعی فرهنــگ ارتباطاتی خاص خــود را دارد، يعنی منش و گفتار 
مخصوص و منحصر به فردی را برای خود برگزيده است. البته می توان شبكه هايی را 
يافت كه فرهنگ ارتباطاتی تقليدی برای خود برگزيده اند. فرد با عضويت در هر شبكه 
اجتماعی درگير نوع خاصی از فرهنگ ارتباطاتی می شود كه شامل: برخورد، تكيه كالم، 
اصطالحات مخصوص، رفتار، تيپ شخصيتی و ظاهری و… است. بدون ترديد، ميزان 
تأثيرپذيری فرد از اين محيط، صفر مطلق نخواهد بود. پس هر شبكه اجتماعی، هويت 

مطلوب خود را ترويج می كند.
مثاًل در ســايت هايی مثل فيس بوك و فرندفيد و توييتر، كاربر در كنار اينكه عضو 
جامعه بزرگ پايگاه موردنظر است، درگروه و شبكه های اجتماعی كوچك تری نيز عضو 
می شود. هر كدام از اين گروه ها وابستگی خاص خود را دارند و به تبع، فرهنگ ارتباطاتی 
مخصوص. پس فرد در تأثيرپذيری از فرهنگ ارتباطاتی اين گروه ها بر خود الزم می بيند 
كه هويت ارتباطاتی خود، يعنی ســبك و هويــت كنش های كلی خويش در ارتباط با 
ديگران را تغيير دهد؛ هر چند اين تغيير هويت موقت و محدود به زمان و مكان خاصی 
باشد؛ ولی بدون ترديد در هويت واقعی فرد بی تأثير نخواهد بود و به  طور كلی، همه اجزای 
يك شبكه اجتماعی كه فرد با آن در تعامل است، در ضمير ناخود آگاه فرد تاثير می گذارد. 

هويت ارتباطاتی فرد نيز چيزی نيست كه به ضمير ناخودآگاه مرتبط نباشد.

د-  نتیجه گیری
در كنار همه آثار مثبت شبكه های اجتماعی مجازی، تصور برخی از پيامدهای منفی 
آنها و چالش هايی كه ايجاد نموده اند، امری بديهی است. آنچه مسلّم است اينكه به جای 
برخورد سلبی با اين پديده نوين، بررسی و ريشه يابی مشكالت و پيامدهای منفی ناشی 
از آن و در پيش گرفتن راه های اصالحی، قطعاً نتايج بهتری را در بر خواهد داشت. در 
پايان، چند پيشنهاد كلی جهت مصون ماندن كاربران شبكه های اجتماعی از آسيب-های 

احتمالی و بهره برداری از آثار مثبت اين شبكه ها ارائه می گردد:
1( ایجاد و راه اندازی شبكه های اجتماعی سالم و مفید برای مبارزه 

با شبكه های اجتماعی مخرب؛
2( آموزش و فرهنگ سازی؛

3( نظارت کارشناسانه و مستمر بر فضای جوامع مجازی و برنامه ریزی 
برای آینده

فرهنگ و شبکه ها ی اجتماعی
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شبكه های  جامعه:  گروه 
ميانبــر  بــه  اجتماعــی 
مســير  در  سياســتمداران 
مردم  تــوده  با  رودررويــی 
بار  نخستين  شده اند.  تبديل 
در ســال 2011 "انديشكده 
 Think tank ِدمــوس" 
Demos پژوهش ها و بررسی 

خود را از حضور عوامگرايان 
دست راستی در اروپا منتشر 
كرد. ايــن تحقيق داده های 
12 هــزار كاربر كه هوادار يا 
عضو حزب های دست راستی 
بودند را بررسی كرد و به اين 
نتيجه رسيد كه اكثر هواداران 

حزب ها و شــخصيت های عوام گرا و فعال در شبكه های اجتماعی، مردان جوان بيكار 
هســتند و افزون بر حضور در شبكه های مجازی در تظاهرات و اجتماعات عوام گرايان 
هم شركت می كنند. با حضور دونالد ترامپ به صحنه سياست، برگ تازه ای در استفاده از 

شبكه های اجتماعی به ويژه توييتِر برای جذب توده ها گشوده شده است.
پیامد پیام ها؛ خطر پوپولیسم دیجیتال

به گزارش دويچه وله، فيليپ ِفلش Felsch نويسنده مقاالت فلسفی برای "مجله فلسفه" 
چاپ برلين درباره توييتِر پراكنی دونالد ترامپ و پندار دموكراسی مستقيم از طريق شبكه های 
اجتماعی، با ناديا اوربيناتی Urbinati گفت وگو كرده است. خانم اوربيناتی استاد علوم سياسی 
در دانشگاه كلمبيا در نيويورك است و سال هاست كه به پژوهش در زمينه سازوكارهای نوين 

دموكراسی می پردازد. 
فلش: خانم اوربیناتی، رئیس جمهور تازه آمریكا، دونالد ترامپ، نام خود را 
"ارنِست ِهمینگِوی 140 حرفی" گذاشته و افكار عمومی بین المللی را یكپارچه 
به پیام های توییتری خود متوجه ساخته است. معنی و اهمیت این پدیده 

برای دموکراسی در غرب چیست؟ 
اوربيناتی: اين كه سياستمداری از طريق توييتر به مردم پيام بفرستد، تازه نيست. آغازگر 
اين كار باراك اوباما بود كه با دور زدن حزب خود و رســانه های سنتی، با مردم تماس 
برقرار كرد. اگرچه اين مفهوم جمع اضداد است، ولی من اسم اين را "نمايندگی بی واسطه" 
می گذارم، چون مقصود از اين كار و پديده، برپايی دموكراســی مستقيم نيست. با اينكه 
نمايندگان سياســی هنوز به عنوان واسطه های ما عمل می كنند، اما به تازگی تماسی 
مستقيم ميان ما و ايشان برقرار شده كه گويی هويت نوينی برای ما پديد می آورد و به ما 
تلقين می كند كه ما در روند تصميم گيری های مهم نقش و دخالت داريم. با حضور ترامپ 

اين احساس و گرايش فقط شديدتر شده است. 
فلــش: آیا به این ترتیب ما شــاهد دگردیســی بنیادین نهادهای 

دموکراتیك هستیم؟ 
اوربيناتی: اين درست است كه اِعمال دموكراسی از سوی نمايندگان به گونه ای كه 
پس از جنگ جهانی دوم پديد آمده، هم اكنون دچار دگرگونی شديدی شده است. البته 
اين بدان معنا نيســت كه عوام گرايان امروزی بر اصل نهادهای تاكنونی بتازند زيرا آنها 

نيازی به چنين تاخت و تازی نمی بينند. 
دگرگونی هايی كه هم اكنون مشاهده می شود، بيشتر در حيطه زبان رخ می دهد. ترامپ 
برای اين از توييتر خوشش می آيد كه در اينجا مجبور نيست زياد حرف بزند بلكه از يك 
شيوه زبانی استفاده می كند كه فرصت ژرفكاوی و سبك سنگين كردن به كاربر نمی دهد 
و او را مجبور می كند كه بی درنگ موافق يا مخالف باشد. درست شبيه ميدان های روم 
باستان كه در آنها مردم موافقت خود را مستقيما با باال بردن دست نشان می دادند. به اين 
ترتيب عوام گرايی نوين، ما را به همان روزها و حاالت جمهوری روم باستان بازمی گرداند. 

يعنی همــان فريادها يا هو 
كشــيدن ها يا همان شور و 
ولوله ای كه رهبران سياسی 

در مردم ايجاد می كردند. 
و  نقــش  فلــش: 
وضعیت کنونی حزب ها 
و  میان چیست  این  در 

چگونه است؟
 اوربيناتــی: حزب هــای 
سياســی هــم اكنــون بــا 
و  دست  شديدی  بحران های 
پنجه نرم می كنند. نخستين 
اين بحران ها فسادهای مالی 
هستند كه جنجال آنها در دهه 
1990 در ايتاليا برپا شد. همان 
دوره ای كه ســيلويو بِرلوسكونی بر سر كار آمد. ولی امروزه همين تغيير و تحول های حزبی 
در فرانسه، انگليس و به ويژه در اياالت متحده هم رخ داده است.  جمهوريخواهان آمريكا به 
راستی نمی دانند با نامزد خودشان كه از خارج بر سرشان فرود آمده چه رفتاری بايد داشته باشند.

ترديد شديد و انشعاب درونی كه در حزب ها می بينيم، همه نشان از تحوالت بنيادين دارند و اين 
در حالی است كه هسته اصلی دموكراسی های ما را حزب ها تشكيل می دهند و به اين خاطر 
ما هم اكنون به سوی آينده ناروشنی پيش می رويم. رهبران و شخصيت های برجسته جای 
حزب ها را گرفته اند و مانند شهرياری كه ماكياولی ترسيم می كرد، می توانند هواداران خود را 
بدون هيچ واسطه و ضابطه نهادينی بسيج كنند و به جنب و جوش وادارند. ما هم اكنون شاهد 
دگرديسی دموكراسی كه بر پايه نمايندگان انتخابی استوار بوده هستيم كه به سوی عوام گرايی 

پيش می رود.
فلش: چــه تحوالتی حزب های ما را گرفتار این بحران های بنیادین 

کرده اند؟ 
اوربيناتی: نخســت اينكه حزب ها ديگر جذاب نيستند. دوم امكان های تازه رسانه ای 
هستند كه رهبرانی پر ابهت و جذاب می طلبند و اهميت آنها را برجسته می كنند و حزب ها 
را بيش از پيش دچار بحران و كاهش هوادار می ســازند. رهبران عوام گرا هيچ عالقه ای 
به سازمان های نظارتگر ندارند كه ايشان را مجبور به رعايت اساسنامه ها و نظامنامه های 
دســت و پاگير كنند. آنها در واقع حزب شخصی خودشان را می خواهند. بِرلوسكونی به 
همين خاطر در آن دوره حزب فورتسا ايتاليا را برپا كرد. حاال ترامپ هم تقريبا همين كار 

را می كند، منتها به همراه گروهی درون حزب جمهوريخواه. 
فلش: پس ما به عنوان شــهروندان بالغ و نگران، در این وضعیت 

پیچیده چه باید بكنیم؟
 اوربيناتی: از آنجا كه تقريبا غيرممكن است بتوان مردم را متقاعد كرد پيام های ترامپ 
را نخوانند و ناديده بگيرند، ايراد اول متوجه رسانه های عادی تاكنونی مانند روزنامه ها و 
فرستنده های تلويزيونی است كه نقش بزرگی در پيروزی ترامپ داشتند و دارند. اين ها 
دانه دانه نظرها و پيام های ترامپ را تشــريح و تفسير می كنند و به اين ترتيب برای او 

تبليغ و او را مطرح می كنند.
 در صورتی كه به جای توجه به حرف های ترامپ بايد كارهای او را آشكار كرد و به 

بحث كشيد. بايد توضيح دهيم او چه ميكند و چه تصميم هايی ميگيرد. 
ما بايد ترامپ را كنار بگذاريم و به بررســی مسائل و موضوع های سياسی بازگرديم. 
افــزون بر اين ما بايد باز به حزب های سياســی رو كنيم. چالش بزرگ زمان ما اصالح 
حزب های ما اســت.  حقوقدان اتريشــی هانس ِكلِزن Hans Kelsen در دهه 1920 به 
درستی می گفت، آن دموكراسی كه از ميليون ها رأی دهنده ولی بدون هيچ حزبی تشكيل 
شده باشد، به بار نخواهد نشست. اين سخن ربطی به نخبه گرايی ندارد. نخبه گرايی واقعی 

آن است كه ما نتوانيم آن را كنترل كنيم. درست مانند مورد ترامپ.

برگ تازه ای در استفاده از شبکه های اجتماعی

پیامد پیام ها؛ خطر پوپولیسم دیجیتال
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طوبی منصوری
در قرن بيســتم، حوزه ارتباطات و تكنولوژی های وابسته به آن نيز مانند بسياری از 
حوزه های ديگر دســت خوش تغيير و تحوالت گسترده ای شده است. در اين قرن بشر 
شاهد پيدايش نظام هايی از ارتباطات بود كه توزيع و انتقال سريع و گسترده ی پيام ها را از 
يك نقطه به نقطه ديگر امكان پذير ساخت. اين نظام ها، ابتدا از طريق الكترونيكی كردن 
اطالعات ، يكدست شد و سپس با پيشرفت های روزافزون تكنولوژی ها از راه ديجيتالی 
كردن آنها توانســت بر عواملی چون فضا، زمان و مكان غلبه كند. در اين راستا، جهان 
با ظهور رسانه های جديد ارتباطی مانند فكس، تلويزيون های ماهواره ای و اينترنت وارد 

"عصر دوم رسانه ها" شده است كه كامال با "عصر اول رسانه ها" متفاوت است.

عصر اول رسانه ها، با تكنولوژی های ارتباطی فيلم، راديو و تلويزيون و ويدئو شناخته 
می شود و با توسعه ی جريان ارتباطی تلفن، همراه است.

وابســتگی فرهنگی، سلطه  فرهنگی غرب در جهان سوم، سلطه  شركت های بزرگ 

ارتباطی )اجتماعیـ  فرهنگی ( و توليد كنندگان فيلم های تلويزيونی و سينمايی آمريكا بر 
جهان سوم و غربی شدن، مهمترين پيامد های عصر اول رسانه ها از منظر نظريه پردازان 
مكتب وابســتگی و منتقدان جدی عصر اول رســانه ها است.  عصر دوم رسانه ها كه از 
ديدگاه نظريه پردازان با ظهور و شكل گيری نوع جديدی از جامعه نيز همراه شده است، 
از طريق ادغام تكنولوژی های جديد ارتباطی ماهواره ای با رايانه، تلويزيون و تلفن ظاهر 
شده است. در عصر دوم رسانه ها ظاهراً با تضاد انحصاری ميان توليد كنندگان و مصرف 
كنندگان، پيام ها از بين می رود و توليد نه تنها ديگر يك طرفه نخواهد بود، بلكه در انحصار 

گروهی خاص نيز قرار نخواهد گرفت.
به عبارت دقيقتر، هر رســانه ای خود حامل پيام و فرهنگ خاصی اســت. از اين رو 
رسانه های الكترونيكی جديد، حامل پيام ها و فرهنگ خاصی هستند كه با گسترش آنها، 
آن پيامدها و فرهنگ ها نيز انتشار می يابد. از ميان اين رسانه های جديد  می توان به نقش 

رايانه و اينترنت در اين رابطه اشاره كرد.

رسانه جدید، فرهنگ متاثر
تحقیقات 

مطالعات
و
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 "كارل ليدلماير" از دانشگاه "اينبروك" در مقاله خود در باب نسبت فلسفه تكنولوژی و 
فلسفه رسانه می نويسد:" معمواًل كامپيوتر خود به عنوان تهديدی از خارج تلقی نمی شود. 
اين شراكت جديد بين كامپيوتر و انسان مشكالت جديدی را به وجود می آورد. همانطور 
كه "مايكل هيم" می گويد، خطر تكنولوژی در عوض شدن انسان ها نهفته است كه در 
آن اعمال و آرزوهای انســان به كلی دگرگون می شود. با استفاده از تكنولوژی كامپيوتر 
به ويژه ســاختار برتر اينترنت و رسانه های گروهی يك تغيير راديكال روزانه ی ذهنی و 

كاری برای ما اتفاق می افتد."           
از طرف ديگر با شــرايط جديد، جامعه جديدی در حال شكل گيری و ظهور است. 

جامعه جديدی كه با تعبير جامعه اطالعاتی نيز تعريف می شود.
بــر خالف دوران گذشــته كــه اطالعــات تكنولوژيكی دراختيــار متخصصان و 
صاحب نظران فن و صنايع قرار داشت و مشروعيت آن نيز به تاييد و تصديق آنها مرتبط 
بود، در جامعه ی جديد، اطالعات تكنولوژيست ها و علمای اجتماعی و مردم معمولی نيز 
مرتبط با تكنولوژی اطالعاتی قرار گرفته است و بخشی از زندگی روزمره آنان شده است؛ 
زيرا اطالعات و اخبار در گروه نيازهای اساسی همه مردم قرار گرفته است و توليدات آن 
استفاده همه جانبه دارد. در حاليكه در دوران گذشته استفاده از تكنولوژی مرتبط به اقشار 

خاصی بود و فراگيری زيادی نيز نداشت. از طرفی اطالعات كه به شكل كاال شده، به 
مدد تكنولوژی های جديد ارتباطی در دسترس هر كس كه طالب آن است، قرار می گيرد.

دكتر "محمــد عطاران" در رابطه بــا تحوالت فرهنگ يادگيــری در اثر تحوالت 
فن آوری های ديجيتال به نقل از "اسكات لش" از كتاب " جامعه شناسی پست مدرنيسم" 
او می نويســد: "فن آوری های ديجيتالی به خصوص  فن آوری هــای رايانه ای به تدريج 
فرهنگ ما را تبديل به فرهنگ بصری كرده است. اگر در گذشته انسان به كمك واژه ها 
و كلمات می انديشيد و احساس می كرد، در دنيای پسامدرن امروزی به كمك تصاوير و 

اشكال ارتباط برقرار می كند و می انديشد.
 او می گويد: فرهنگ پســامدرن نظام فيگورال را به نظام گفتاری ترجيح می دهد و 
معنادار بودن از طريق شــكل ها بيش از آنكه به كلمات مربوط باشد، معناداری بر وجه 
شمايل است. از اين رو چشم اهميت فوق العاده ای در دنيای پسامدرن پيدا كرده است و 
همه ی ما به خصوص نوجوانان با صور و اشكال، بهتر ارتباط برقرار می كنند. در گذشته 

رسانه هايی كه برای توليد كلمات بود مانند مطبوعات و صنعت نشر، اهميت داشتند اما 
اكنون به نظر می رسد دنيای خط به پايان رسيده و دنيای تصوير شروع شده است و در 
ايــن ميان هيچ ابزار ديگری به اندازه ی رايانه قدرت و قابليت بصری ندارد، اما با ظهور 
عصر دوم رســانه ها و ظهور جامعه جديد، وسايل ارتباطی جديد در آن جامعه همگی در 
راستای جهانی شدن فرهنگ عمل می كنند. در جامعه ی جديد كه به نظر "مارشال مك 
لوهان" در عصر ارتباطات به دهكده ای كوچك تبديل شده بود، به صورت يك دهكده 
الكترونيك درآمده اســت؛ زيرا در اين جهــان جديد همه می توانند به راديو و تلويزيون 
و رســانه های الكترونيك جديد و آخرين اطالعات منتشر شده دسترسی داشته باشند. 
همانطوری كه می دانيم يكی از رسانه های جديد اينترنت است كه در حال ايجاد تغييراتی 
در ما اســت. در واقع اســتفاده كنندگان اينترنت ديگر آن مردم قبل از بروز اين انقالب 
كامپيوتری نيستند. اين مسئله واضح است كه تجربه، انسان را تغيير می دهد، اما خيلی 
از مفســرين فرهنگ پسامدرن، يعنی فرهنگ جوامع پيشرفته صنعتی كه از تكنولوژی 
اطالعــات مثل اينترنت تاثير پذيرفته اند، تغييراتی در افراد را كه حتی باعث ايجاد يك 

شخصيت متفاوت در آنها شده است، كشف كرده اند.
البته برخی از اين مفسرين زياده روی می كنند و در نتيجه بيشتر تئوری های آنها وقتی 
به عنوان فلسفه فرهنگـ  پسامدرن قبول می شوند كه غير از آنها تئوری ديگری موجود 
نباشد! درواقع" تئوری پســت" مدرن بايد از" فرهنگ پست  مدرن" جدا شود. از طرفی 
اينترنت، در حال تغيير ارتباط ما با طبيعت است و اين نه تنها به دليل تقويت تئوری های 
پست مدرنيسم با "ضخيم شدن" اليه  تصورات ما كه ايجاد احساسات نسبت به دنيای 
خارج و واكنش  به آن را به وجود می آورد، شكل می گيرد بلكه با كاهش اهميت مسايل 
طبيعی ناشی از تكنولوژی های به وجود آمده بعد از انقالب صنعتی نيز اين تغييرات بارزتر 
شده است ."ماركو وتيز"  نيز مدعی است كه رسانه های الكترونيكی حس ما را از واقعيت 
محل و مكان مختل می كنند؛ به طوری كه "مكان ها بيش از پيش شبيه يكديگر می شوند 
و اهميت و يكی بودن مكان از بين می رود". ميليون ها و حتی  ميلياردها مردمی كه هر 
روز به تماشــای تلويزيون می نشينند، در مكانی قرار می گيرند كه نه با ديوار و كوچه و 
محله  و خيابان ، بلكه با تجربه ای ناپايدار و " محو شــونده " تعريف و تبيين می شــود. 
بايد اين واقعيت را بپذيريم كه رســانه های الكترونيك بدون ترديد، احساس ما از مكان 

را نسبی می كنند.
 البته پيام های فرهنگی اين تجربه نيز، به همين نسبت قابل مطالعه است. دايره ی 
مباحثات مربوط به رسانه ها و تكنولوژی ارتباطات طرح اين پرسش قراردادی را كه تاثير 
اطالعات وتكنولوژی های جديد بر هويت فرهنگی يا ملی چيست، نادرست می داند. برای 
اصالح آن بايد شرايط طرح اين سوال را معكوس كرد؛ يعنی بايد پرسش را با طرح مسئله 
خود " هويت" و پرسيدن اينكه، انواع مختلف ارتباطات چه اهميتی از لحاظ شكل هويت 
دارند، آغاز كرد. در واقع تمركز توجه تحليل ها بايد بر اســباب مباحثات و اســتدالالت، 
تكنولوژی ها و نهادهايی باشد كه توليد كننده فرهنگند. از اين چشم انداز، "ملت"  خود 

معلول اين تكنولوژی های فرهنگی است نه مبدا و نقطه ی پيدايی آنها .
از طرف ديگر، رسانه های الكترونيكی جديد در اثر تغييراتی كه در برداشت های بشر 
امروزی به وجود می آورند، "هويت ها" را نيز در وضعيت كاماًل تازه ای قرار می دهند كه 
متفاوت و حتی مغاير با هويت های عصر اول رسانه ها با دوران مدرن است. در ايران نيز 
نفوذ ســريع و گسترده ی  وسايل الكترونيكی جديد باعث شده است تا تغيير هويت نزد 
جوانان ايرانی خيلی زود به وجود بيايد. رسانه های الكترونيكی جديد از نظر هويتی وضعيت 
تازه ای ايجاد كرده اند كه بســياری از جوانان كاربر اين وسايل در ايران هم اكنون مثل 
غربيان رفتار می كنند.فرهنگی را كه رسانه های جديد در صدد ترويج آن هستند خيلی 
ســريع در تمام كشورها و از جمله در كشــور ما رواج می يابد و فرهنگ ما را به چالش 
می كشد. اكنون كه رسانه های جديد وارد شده اند و ريشه دوانيده اند، راه درست مواجهه با 
چنين ورود بی وقفه ای شناخت آن و برخورد علمی و آگاهانه با جلوه های آشكار آن است.
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مقدمه
البته شمار فزايندة مطالعات و نشــريات مربوط به بيكاری جوانان شاهدی است بر 
افزايش آگاهی در مورد اهميت اين مســئله كه بيكاری جوانان بيش از همه در شرايط 
ســخت زندگی جوانان بيكار و پيامدهای اجتماعی و فرهنگی متعدد آن پديده انعكاس 
يافته اســت. عالئم و شواهد نشان می دهد كه اين مسئله در سال های آينده هم ادامه 
خواهد داشت. انقالب فنی كه در دهه های اخير در كشورهای صنعتی دارای اقتصاد بازار 
رخ داده اســت، باعث تغييرات عظيمی در سطح و نوع مهارتهای مورد تقاضای بازار كار 
گرديد. بسياری از محققان بر اين عقيده اند كه دير يا زود چنين تغييراتی در كشورهای در 
حال توسعه و به ويژه آن دسته از كشورهايی كه از لحاظ اقتصادی مستقيماً با كشورهای 

صنعتی در ارتباط هستند نيز تكرار خواهد شد.
هر چند ممكن اســت ادعا شــود كه تكنولوژی های نو در دراز مدت باعث افزايش 
فوق العاده در توليدات صنعتی – همراه با افزايش بی سابقه در اوقات فراغت و شرايط بهتر 
زندگی افراد و جوامع – خواهد شد، اما در اين مطلب نيز شكی وجود ندارد كه اولين تأثير 
اين تكنولوژی ها اين است كه صدها هزار كارگر را از بازار كار اخراج كرده و جذب نسل 
جديد را به جهان كار مشكل و مشكل تر می سازد. اين اثرات اوليه انقالب فنی توسط اثر 
دورانی بحران اقتصادی كه با بی ثبات كردن بازار كار و آشفته ساختن چشم انداز آينده 

باعث وخامت اوضاع می گردد، تشديد می شود.
متأسفانه به نظر می رسد كه هيچ احتمالی برای تغيير بنيادين اين وضعيت در آينده 
وجود ندارد. بر عكس، بعضی مطالعات نشــان می دهد كه الاقل در كشورهای در حال 

توسعه وضع از اين نيز بدتر خواهد شد.
اگر چه احتمال هيچ گونه تغيير بنيادينی وجود ندارد، الاقل برای جلوگيری از گسترش 
بيكاری جوانان در آينده و نيز كاهش اثرات زيان آور آن بر جامعه و افراد، كارهايی می توان 

و می بايد انجام داد.
 

بخش اول:
 علوم اجتماعی

و مشكل بيكاری جوانان
1- اهمیت موضوع در علوم اجتماعی منطقه ای – نكات کلی:

در طول 30 ســال گذشته ، كمك هايی كه علوم اجتماعی به فهم ماهيت، ويژگی 
ها و ســير تكاملی مشكل بيكاری جوانان و همچنين يافتن راهكارها و برنامه هايی در 
جهت حل اين مشكل نموده است، در منطقه و زير منطقه های مختلف، متفاوت بوده 
است. عالوه بر اين، از يك دهه تا دهة ديگر نيز دچار تغيير و تحول گشته است. به طور 
كلی، می توان گفت تنها در كشــورهای پيشرفته صنعتی است كه علوم اجتماعی قادر 
اســت بيشــترين توجه را از طريق ابزارهايی نظير تحقيقات و انتشارات – در خصوص 

موضوعاتی كه تقريباً شــامل تمامی امور می شوند - ، به مشكل بيكاری جوانان مبذول 
دارد. در كشــورها و مناطق در حال توسعه توجه كمتری به اين مسئله می شود و شايد 
دليل آن نبود بودجة كافی برای مراكز تحقيقاتی باشد. عامل ديگری كه همراه با نبودن 
منابع مالی در اين امر سهيم می باشد، اين واقعيت است كه حكومت ها و دانشمندان علوم 
اجتماعی برای مسئله بيكاری جوانان اولويت كمتری نسبت به مسائل عمومی و ملموس 
تری از قبيل فقر، گرسنگی، شهرسازی و جنگ قاتل می شوند. عامل مهم و مؤثر ديگری 
كه در اين زمينه وجود دارد اين است كه مطالعه، تحقيق و بررسی در مورد جوانان – كه 
به عنوان حوزه ويژه و به خصوصی از دانش علمی به شمار می رود – هنوز چهره و سيمای 
برجسته ای در برنامه های دانشگاهها و مراكز تحقيقاتی ندارد. شايد يكی از داليل اين 
امر، تنوع و گوناگونی عظيم ساختارهای اجتماعی اين كشورها و همچنين تنوع محرك 

های روابط موجود در بين طبقات، گروهها و دسته های مختلف اجتماعی باشد.
اين واقعيت كه راه حل های پيشــنهادی شخصی و منطقه ای تاكنون در امر ريشه 
كن كردن مشكل بيكاری جوانان موفق نبوده اند، به دو سری از شرايط و موقعيت های 

جداگانه و در عين حال مكمل ارتباط دارد كه عبارتند از:
محدوديت های اجتماعی در به كارگيری عملی علوم اجتماعی: به عبارتی، زمينه و 
حدودی كه اين علوم توسط عوامل مهم اجتماعی )حكومت ها ، كارفرمايان، بخش های 
تجاری و غيره( واقعاً به حساب آمده و مورد توجه قرار می گيرد و همچنين حدودی كه اين 
علوم قادر است در مسير وقايع و جريان ها تأثيرگذاشته و آن را اصالح نمايد؛ و از طرف 
ديگر، اشتباهات، ضعف ها و كاستی های موجود در تفسير و تغييرهای علوم اجتماعی و 

همچنين راه حل هايی كه ارائه می دهد.
موضوعی كه در تمامی مناطق به طور مشــابه قابل رؤيت می باشــد اين است كه 
مطالعات و تحقيقات انجام شده در خصوص جوانان به طور كلی و نيز در مورد بيكاری 
جوانان به طور ويژه، اكثراً در پاسخ به نيازها و همچنين به درخواست دولت ها و نهادهای 
دولتــی مانند وزارت آموزش و پرورش يا ســازمانهای بين المللی كه خواهان رايزنی و 
مشورت علمی و فنی هستند، صورت گرفته است. اين امر طبيعتاً بر نوع، عنوان و موضوع 

تحقيقات انجام شده، كه بيشتر كاربردی هستند تا نظری، تأثير می گذارد.
  2- مسائل نظری و روش شناسی:

2-1- جوانان به عنوان يك مقولة  اجتماعی و يك موضوع تحقيقاتی
پذيرش مقولة »جوانان« به عنوان مفهومی علمی كه بيان كنندة خصوصيات مشترك 
يك گروه يا طبقه اجتماعی متشابه و متجانس می باشد، يكی از مهمترين جنبه ها و ابعاد 
تئوريك است كه توسط اين مطالعات به انجام رسيده است. به طور مختصر مسئله اين 
است كه آيا می توان تركيبی نظری به وجود آورد كه دربرگيرندة دو بعد شرايط و اوضاع 
موجود جوانان در مناطق مختلف باشــد: اواًل بعد زمانی و زيســت – روان شناختی كه 
منعكس كنندة تجربة زندگی يك گروه سنی خاص باشد، و ثانياً بعد تاريخی – اجتماعی 

علل و پیامدهای بیکاری جوانان
در زمینه های اجتماعی و فرهنگی

دختران و پسران ايرانی به طور متوسط در سنين 11 تا 13 سالگی به بلوغ جنسی می رسند و به طور ميانگين در سنين 26 تا 28 سالگی اكثر آنها 
متأهل و شاغل می شوند. اين فاصله سنی كه در كشور ما حدوداً 15 سال می باشد، دورة جوانی می نامد و از جمله وظايف و مأموريت های اساسی خود 
را شناخت اين مرحله از زندگی نسل جوان می داند. با عنايت به اين كه تمامی قوای زيستی، روحی ، روانی، فكری و عاطفی فرد از دوران بلوغ دچار تغيير 
و تحوالت اساسی گرديده و بر هر يك از تغيير و تحوالت نيز قانونمندی خاصی حاكم می باشد ، می توان اذعان نمود كه هيچ برنامه ريزی ای برای اين 
دوران بدون آگاهی نسبت به اين قانونمندی ها مؤثر و كارگشا نخواهد بود. البته به اندازه ای كه وقوف نسبت به اين قانونمندی ها الزمة يك برنامه 
ريزی جامع و اصولی است، آگاهی به اهداف و مقاصدی كه رشد و شكوفايی استعدادهای جوانان بايد به آن سرمنزل رهنمون گردند نيز از اركان اصلی 
برنامه ريزی نوجوانان و جوانان خواهد بود. بنابراين پس از تبيين قانونمنديهای حاكم بر رشد و شكوفايی قوا و استعدادهای نوجوانی و جوانی و برنامه 
ريزی براساس اهداف و مقاصد تعليم و تربيتی اين دوره، نوبت به تعيين نقش و جايگاه هر يك از دستگاهها و نهادهای دولتی و غير دولتی در عرصه های 
آموزشی، تربيتی، تبليغی، ورزشی، هنری، اجتماعی، فرهنگی، سياسی و اقتصادی خواهد رسيد، تا هر يك به عنوان جزئی از يك مجموعة منظوم در برنامه 
ساماندهی امور جوانان كشور نقش آفرينی كنند كه می توان )مهندسی دورة جوانی( هم ناميد. ما در اينجا می توانيم تبيين »هندسه« جوانی و دنيای جوانان 
و نيز »مهندسی« دورة جوانی را از پيش نيازهای اصلی برنامة ساماندهی امور جوانان كشور می دانيم و برای تحقق اين پيش نيازها دست نياز به سوی 
تمامی مراكز و مجامع علمی، پژوهشی و تحقيقاتی دانشگاهی و حوزوی دراز كرده و معتقديم اين مهم جز با فعاليت های عالمانه، محققانی و مشفقانه علما 

و دانشمندان اين مرز و بوم كه دل در گروه اسالم، انقالب و سربلندی مردم ايران دارند، به سر منزل مقصود نخواهد رسيد.
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كه منعكس كنندة تجربة زندگی يك گروه ســنی خاص باشــد، و ثانياً بعد تاريخی – 
اجتماعی كه تجربة زندگی افراد جوان و يا گروههای خاص جوانان را كه در اثر عواملی 
همچون شرايط اجتماعی – اقتصادی و ميراث فرهنگی شكل گرفته است، منعكس سازد.

الف ( جوانان و جایگاه سنی:
بنابر نظرية معروف “ميد”، شايسته است كه هر جامعه صرف نظر از مرحلة توسعه ای 
كه در آن قرار دارد و يا ساختار داخلی يا ميزان توسعه خود، به هر يك از گروههای سنی، 

موقعيت و نقش ويژه ای اعطا نمايد.
بنابراين، شــخصيت و فعاليت نوجوانان و جوانان با موقعيت و نقشی كه متناسب با 
ايشان است تأثير می پذيرد. برای مثال، در بسياری از نقاط جهان، جوانی به عنوان آخرين 
مرحله از فرايند يادگيری و آمادگی قبل از ورود به جهان كار محسوب می شود. در عين 
حال، شــخصيت و فعاليت جوانان به واسطة تغييرات روانی – زيست شناختی و سيعی 
كه در فاصله بين دوران كودكی و بزرگســالی پديدار می گردد، تحت تأثير قرار گرفته و 

شكل می گيرد.
ب ( جوانان و پایگاه طبقاتی:

تجربة وجودی جوان بودن تحت تأثير شرايط اجتماعی – اقتصادی و ميراث فرهنگی 
افراد جوان و گــروه های جوانان واقع می گردد. بر طبق اين ديدگاه، جوانان يك طبقه 
همگون و متشــابه نيستند، بلكه جمعيتی می باشند كه در درون خود با آداب و رسوم و 
سنت های فرهنگی متفاوت و همچنين طبقات اجتماعی مربوط به انواع مختلف جوامع 
مواجه هستند كه اين امر باعث شده است تفاوت ها و اختالفاتی در درونشان پديد آيد و 
لذا ناهمگون باشند. اين مسئله هم در نظر و هم در عمل ظاهر می گردد. زندگی روزمرة 
افراد و گروهها تا حدود زيادی توسط تعلقات آنها به يك طبقة اجتماعی خاص يا درك و 

آگاهی آنها از يك نظام ارزشی موروثی شكل می گيرد.
عالوه بر اين ، هنگام مقايســه و سنجش گروههايی از جوانان كه در يك جامعه يا 
منطقه واحد زندگی می كنند ولی متعلق به طبقات اجتماعی و نظام های فرهنگی متفاوت 
هستند، بايد توجه كافی به اختالف عميق موجود بين عوامل اجتماعی – اقتصادی، ارزش 
ها و همچنين شرايط اجتماعی و روان – زيست شناختی آنها، كه به وجود آورندة موقعيت 

ها و الگوهای رفتار گروهی متفاوت و متمايزی هستند، مبذول گردد.
بنابراين، ســن و پايگاه طبقاتی فرهنگی، دو عامل مهم و عمده هستند كه آگاهی 
و بينشــی خاص از شرايط و موقعيت های شكل دهندة زندگی و رفتار طبقات مختلف 
جوانان، به دســت می دهند. وضعيت سنی جوانان، امور مشترك و مشابه زيرگروهها و 
خــرده فرهنگ های جوانان را منعكس می كند. موقعيــت فرهنگی و اجتماعی نيز در 
خصــوص اختالفات اطالعاتی می دهد. هنگام ذكر تفــاوت های موجود ميان مناطق 
مختلف ثبت شــده در گزارش ها ، بايد اين مالحظات را در خاطر داشت و همچنين به 
تأثير اين دو رشــته از عوامل توجه نمود. به طور كلی، اين دو رشته از عوامل در مناطق 

صنعتی از اهميت يكسانی برخوردارند، اما در مناطق در حال توسعه، به نظر می رسد كه 
پايگاه طبقاتی تأثير بيشتر و قطعی تری نسبت به وضعيت سنی داشته باشد.

2-2- مفهوم بيكاری جوانان
مفهوم »بيكاری« به معنی سنتی آن با مسئله نيروی كار ارتباط دارد و افراد بيكار به 

عنوان گروهی از افراد شناخته می شوند كه در جستجوی كار می باشند.
در سالهای اخير، بسياری از محققان به نقائص و كمبودهای اين تعريف كه بيكاری 
پنهان را شــامل نمی گردد توجه نموده اند. عده ای از محققان خاطر نشان كرده اند كه 
جوانان بيكار، چه مذكر و چه مؤنث، تنها آنهايی نيستند كه به دنبال كار می گردند، بلكه 
بسياری از افراد ديگر را نيز شامل می شود كه هر چند كار يا شغلی ندارند، ولی تصميم 
هم ندارند كه به دنبال آن بگردند. اين امر يا بدين علت است كه فكر می كنند هيچ پست 
و يا منصب بالتصدی وجود ندارد و يا اين كه سختی های بيكاری را بر بيزاری از كاری 

كه حقوق و مزايای چندانی نداشته و مورد عالقه آنها نيز نمی باشد، ترجيح نمی دهند.
در ميان اين افراد بسياری از زنان جوان خانه دار، نسل های حاشيه ای و »فراموش 
شده« جوانان، دانشجويان تمام وقت، كارآموزان جوانی كه هيچ حقوقی دريافت نمی كنند 
و بسيای افراد ديگر وجود دارند . اين افراد جوان علی رغم اين كه رسماً به عنوان افراد 
بيكار شناخته نشده اند، بدون دريافت هيچ گونه كمك جبرانی از دولت ها يا كارفرمايان، 
جهان خارج از محيط كار و آنچه خارج از مســير اصلــی روندها و نهادهای اجتماعی 

می گذرد را تجربه می كنند.
اما مفاهيم »بيكاری« و يا »بيكاری جوانان« آن چنان كه در كشــورهای پيشرفتة 
صنعتی شناخته شده است، لزوماً همانند شرايطی كه در ديگر نقاط جهان شايع و رايج 
است نمی باشد. برای مثال، در مناطق روستايی كشورهای در حال توسعه كه امرار معاش 
خانواده از طريق كشاورزی است و نياز به كارگر، فصلی و در حال تغيير و تحول می باشد 
– همانند چيدن قهوه و پنبه – مفهوم بيكاری جوانان كاماًل نامأنوس است، زيرا در اين 
مناطق، كل خانواده حتی كودكان به كارگران فصلی می پيوندند و در بقية سال نيز بر روی 
قطعه زمين ملكی خودكار می كنند. در چنين مناطقی كه اغلب با حوادث و باليای طبيعی 
و همچنين تغيير و تحوالت اجتماعی مواجه هســتند ، مشكالت عمدة مردم عبارتند از: 

كمبود زمين حاصلخيز، فقر، درآمد ناچيز، بيماری و جنگ.
بسياری از محققان با زمينه ها و سوابق آموزشی مختلف، سرانجام در واكنشی مناسب 
نسبت به اين طرز فكر كه مفهوم بيكاری را در حد بعد اقتصادی آن پايين می آورد، توجه 
همگان را به اين مسئله جلب كرده اند كه الزم است بعد اقتصادی بيكاری با مجموعه 
ای از مفاهيمی كه به همين اندازه حائز اهميت می باشد از قبيل حاشيه ای شدن، جامعه 
پذيری، مشــاركت و شخصيت همراه گردد تا بدين وسيله هم در تجزيه و تحليل های 
علمی و هم در برنامه های كاری، همة ابعاد اجتماعی و فرهنگی جهان كار را شامل گردد.

آقای “پی.گروتينگز”، در تحقيقی كه در خصوص اروپا داشته است، آمارهای مربوط 
به بيكاری را به دليل اســتفاده از تعريفی از اشتغال كه تنها افرادی را شامل می شود كه 
رســماً به عنوان بيكار محسوب می گردند )هر كشور مالك ها و معيار خاص خود را در 
تعيين افراد بيكار دارد ( و لذا اشكال پنهان بيكاری را در بر نمی گيرد، مورد انتقاد قرار داده 
است. عالوه بر اين ، مفهوم آماری مرسوم و متداول، به اقتصاد رسمی محدود می گردد 
و هيچ گونه اطالعاتی در خصوص اقتصاد غيررسمی، فرعی يا بازار سياه ارائه نمی دهد. 
در نتيجه، گروتينگز خاطر نشان می كنند كه اين مفهوم اختصاصاً مربوط به اقتصاد بازار 
غربی است و برای استفاده در تجزيه و تحليل وضعيت جوانان در اقتصاد سوسياليستی 

اروپای شرقی ناكافی و نارسا می باشد.
به خاطر اين داليل، گروتينگز يادآور می شــود كــه مفهومی جامع تر در خصوص 
مسائل و مشكالت مربوط به اشتغال – كه شامل بيكاری، اشتغال ناقص و سوء اشتغال 
می شود.بهتر می تواند تنوع و گوناگونی نيروی كار و همچنين شرايط اجتماعی جوانان در 
كشورهای اروپايی را منعكس نمايد. وی همچنين به لزوم تمايز و جدايی بين دو مفهوم 
اســتخدام و كار اشاره می كند. مفهوم استخدام به يك مقولة قانونی )قراردادی( مربوط 
می شــود در حاليكه مفهوم كار به يك مقولة جامعه شناختی مربوط است. سرانجام، او 
همچنين خاطر نشــان می كند كه موضوع كار و جامعه چارچوب جامعه شناختی ارائه 
می دهد كه طی آن مشكل بيكاری جوانان بايد مورد بررسی قرار گيرد. »اشكال مختلف 
بيكاری، علل و پيامدهای آنها، همانند ديگر مســائل اجتماعی كه مربوط به حيطه ار يا 
ديگر حوزه های زندگی انسان )مانند خانواده، آموزش و پرورش، آسايش و رفاه و غيره( 
نيستند، به سادگی و به طور تمام و كمال نمی تواند مورد تجزيه و تحليل قرار گيرد. تنها 
در يك چنين چارچوب وسيعی است كه شخص می تواند نتايج و پيامدهای اجتماعی و 
فرهنگی مربوط به مسائل و مشكالت استخدام –و از همه مهمتر اين مسئله كه چگونه 
جوانان با اين وضعيت ها و شرايطی كه دارند دست و پنجه نرم می كنند – را درك نمايد. 
رابطه بين كار و جامعه و همچنين محيط اصلی كار در زندگی، می تواند چشم انداز روشنی 
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را برای يك تجزيه و تحليل جامع فراهم سازد.«
گزارش های منطقه ای ديگر نيز اهميت حياتی اين بعد؛ يعنی بعد اجتماعی و فرهنگی 

كار و همچنين اثرات زيانبار مربوط به عدم اشتغال را متذكر می شود.
 

بخش دوم:
 علل و پیامدهای اقتصادی ، اجتماعی

و فرهنگی بیكاری جوانان
 1- علل بيكاری جوانان:

پيچيدگی مشــكالت مربوط به بيكاری جوانان، به دليل نزديكی و تعامل پديده ها 
و جريان های اقتصادی، آماری، آموزشــی، خانوادگی ، فرهنگی و نهادی می باشد. اين 
تركيب و تلفيق عوامل و پديده ها از يك منطقه به منطقه ديگر و همچنين غالباً از يك 
كشــور به كشور ديگر تفاوت می كند. بدون در نظر گرفتن اين اختالفات و تفاوت ها و 
نيز با مســتثنی نمودن كشورهای سوسياليســتی – كه در اين كشورها بيكاری جوانان 
وجود نداشته و با اين كه جدی و محسوس نمی باشد – زمينه و پيشينه اوليه ای كه در 
تمامی مناطق مورد نظر يكسان می باشد، از سه عنصر تشكيل يافته است: رشد بی رويه 

و شديد جمعيت؛ بحران اقتصادی؛ و تغيير و تحوالت تكنولوژيكی.
1-1- رشد شديد جمعيت، بحران اقتصادی و تغيير و تحول تكنولوژيكی اروپا:

اين ســه موضوع چنان كامل در ادبيات اروپايی مورد تحقيق و بررســی قرار گرفته 
اســت كه آقای پی . گروتينگر مردد اســت كه آيا می شود مطلب تازه ای به آنچه قباًل 
انتشار يافته است اضافه نمود يا خير. اما وی به برخی از مهمترين جريان های فكری در 
علوم اجتماعی كه اين موضوعات را مورد بررسی قرار داده اند اشاره می كند. يكی از اين 
جريان ها ، با اين نظريه كه بيكاری را نتيجة طبيعی رشد اقتصادی می داند به مخالفت بر 

می خيزد و اين انتقاد و مخالفت خود را بر پاية توسعة سريع تكنولوژی 
نوين توليد بنا می كند.

جريان ديگر ، كاهش روزافزون توجه را نسبت به توقعات و انتظارات 
خوشــبينانه ای كه در مورد نوآوری های فنی اخير وجود دارد، نشان 
می دهد؛ نوآوری هايی كه طبق آخرين تحقيقات، لزوماً به رشــد نرخ 
اشتغال و اســتخدام، يا هرگونه بهبود برجسته در زمينه كارهايی كه 

توسط نيروی كار انسانی انجام می پذيرد، منجر نمی شود.
رشد جمعيت و افزايش شمار افرادی كه به دنبال كار می گردند نيز 
موضوعاتی هستند كه به صورت نظام مند در مراكز مختلف تحقيقاتی 
مورد مطالعه قرار می گيرند. گروتينگز يادآور می شود هر چند در اين كه 
موارد مذكور به خودی خود عامل بيكاری باشد شك و ترديد وجود دارد، 

ولی مسلماً به تشديد بيكاری كمك می كند.
در عين حال، پديدة بيكاری پنهان يا به عبارتی بيكاری كسانی كه 
به عنوان  جويای كار محسوب نمی شوند يا كسانی كه تصميم گرفته اند 
كه به دنبال كار نگردند، به تخفيف و تقليل بيكاری آشكار و ملموس 

ملموس می كند. گروتيتگز همچنين خاطر نشان می كند كه اساسی ترين جنبة بسياری از 
سياست های دولتی اين است كه افراد جوان و همچنين زنان را هر قدر كه ممكن است 

از بازار كار دور نگه دارند ، به اين اميد كه اين امر به بهبود وضع اقتصاد كمك نمايد.
آسیا

يكی از مهمترين عواملی كه بر توليد و عرضة نيروی انسانی در آسيا تأثير می گذارد، 
رشد سريع جمعيت می باشد. اين امر در ابتدا به پايين بودن نرخ مرگ و مير در 40 سال 

گذشته مربوط می شود.
پی. ويساريا عنوان می كند كه نتايج و پيامدهای اين افزايش شديد جمعيت جوانان بر 
روی بيكار آنها تا حدودی توسط توسعة قابل توجه در نظام آموزش تعديل گشته است، كه 
اين امر باعث شده تا آنها به تحصيل خود ادامه دهند و لذا ورود آنها به بازار كار به تأخير 
بيافتد. اثرات توسعه نظام آموزشی بر روی عرضة نيروی انسانی و نيز سطح و گونه های 

بيكاری جوانان در زير خواهد آمد.
ويساريا، از ميان مهمترين عواملی كه بر تقاضای نيروی كار در آسيا تأثير می گذارد، 
به اين موارد اشاره می كند: 1( تعويض و جايگزينی نيروی كار، 2( تأثيرات افزايش درآمد 

سرانه بر تقاضا برای نيروی كار 3( تغيير و تحول تكنولوژيكی.
در سالهای اخير ، تعداد جوانانی كه در آسيا وارد بازار كار شده و به عنوان نيروی كار 
جديد جايگزين كارگران  دير شــده اند كاهش يافته است. علت اين امر را در به تأخير 
افتادن يا باالرفتن سن بازنشستگی )كه اين امر به نوبة خود با كاهش مرگ و مير مرتبط 
اســت( و همچنين محدوديت تحرك شغلی در بين طبقات جوان تر كارگران می توان 
جســتجو نمود. اين گزارش، با در نظر گرفتن افزايش تقاضا برای نيروی كار )به دليل 
رشــد اقتصادی( اظهار می دارد كه معادلة »افزايش جمعيت = افزايش توليد = افزايش 

تقاضا برای نيروی كار « تنها هنگامی صادق و معتبر است كه تقاضای بالقوه ای كه از 
افزايش جمعيت برای كاال و خدمات انتظار می رود، از افزايش واقعی درآمد سرانه نشأت 

گرفته باشد.
اين مسئله به غير از چند مورد )هنك كنگ، ژاپن، جمهوری كره، سنگاپور و تايلند( 
در اين منطقه صادق نبوده اســت. حتی در كشورهايی كه افزايش درآمد سرانه مشهود 
بوده است نيز هيچ گونه افزايش خودكاری در تقاضا برای نيروی كار وجودنداشته است، 
كه دليل اين امر ابداع فنون و تكنولوژی های جديدی اســت كه معمواًل كارگر زيادی 

الزم ندارد.
آمریكای التین و حوزة کارائیب

در آمريكای التين و حوزه كارائيب، درست همانند آسيا، رشد سريع و نامنظم جمعيت 
و همچنين به طور كلی رشد آهســته اقتصادی دو عامل مهمی هستند كه در افزايش 
بيكاری آشكار سهيم می باشند. همچنان كه خواهيم گفت، اين عوامل با توسعه بسيار 
باال در نظام آموزشی و ثبت نام در مدارس همراه شده است كه در سطوح خاصی باعث 
كاهش فشار بر روی بازار كار شده ولی در جاهای ديگر باعث افزايش فشار گرديده است.

با جمع بندی عوامل و اسبابی كه تعيين كنندة سطح بيكاری جوانان در اين منطقه 
هستند نمی توان روندهای مربوط به بيكاری و اشتغال ناقص جوانان را در تمامی كشورها 
به همين داليل ذكر شده نسبت داد. به طور كلی می توان گفت كه اقتصادهای موجود 
در آمريكای التين، نه تنها در تدارك مشاغل و استخدام كل جمعيت ناتوانند، بلكه حتی 
از جذب نيروی كار جوانی كه هر ســال پس از سال ديگر به دنبال راهی برای ورود به 

جهان كار می گردند نيز عاجزند.
 همچنين قادر نيستند تضمين كنند كسانی كه كار پيدا كرده اند دچار اشتغال ناقص 
نشوند. عالوه بر اين، جريان های اجتماعی خاصی چون آموزش و پرورش و تحصيل هم 
ظاهراً در كاهش بيكاری توفيق چندانی نداشته است، و باالخره اين كه 
به نظر نمی رسد پيشرفت فن آوری كه در بخش های اقتصادی خاصی 
صورت گرفته است، كمك چندانی به تضمين استخدام و اشتغال بهتر 

يا با ثبات تر شمار زيادی از افراد جوان نموده باشد.
کشورهای عربی

مطالعه و تحقيقی كه توسط اف. مرنيسی بر روی كشورهای عربی 
شمال آفريقا )مغرب( صورت گرفته است نيز بر تأثير عوامل جمعيت 
شناختی، اقتصادی و فنی بر ســطوح و انواع بيكاری جوانان در اين 
منطقه تأكيد می كند. يك پنجم جمعيت تقريباً تمامی كشورهای عربی 
از افراد جوان بين 15 تا 24 سال تشكيل شده و انتظار می رود كه اين 
نسبت تا پايان قرن حاضر حتی بيشــتر گردد. اين افزايش شديد در 
جمعيت جوانان درست در زمانی صورت می پذيرد كه تغيير و تحوالت 
در ساختار اقتصادی كشــورهای عربی باعث مشكل تر شدن ورود 

جوانان به بازار كار می شود.
مهاجرت افراد از روســتاها به شهرها، افزايش سرعت شهرسازی، 
كاهش چشمگير در ميزان اهميت كشاورزی، اثرات تورمی نفت و – يك عامل بسيار مهم 
كه عبارتست از – درگيری های سياسی و جنگ ها، همگی اثرات مخربی بر فرصت های 

شغلی به ويژه برای جوانان داشته اند.
اين تحقيق همچنين نشــان می دهد كه تأثير پيشــرفت تكنولوژيك بر شرايط و 
صالحيت های مورد نياز شركت ها و كارخانجات، به همراه ناتوانی نظام های آموزشی و 
فنی و حرفه ای در بر طرف كردن اين نيازها، به نحو زيانباری فرصت های شغلی جوانان 

و همچنين به طور كلی توسعه متعادل اقتصادی منطقه را تحت تأثير قرار داده است.
عامل مهم ديگری كه مرنيسی كه در تحقيق خود عنوان می كند تغييراتی است كه 
اكنون در تقسيم كار بين المللی در حال شكل گرفتن می باشد؛ اين تغييرات عبارتند از 
اتوماتيك نمودن و ادغام كردن بخش هايی از اقتصاد كه به نيروی كار فراوان نياز دارد، 
در كشورهای )بسيار صنعتی شده( ؛ اين تغييرات بر انعطاف پذيری بازار كار، نه تنها در 

مناطق مركزی، بلكه در مناطق پيرامون و حاشيه ای نيز تأثير می گذارد.
مرنيسی می نويسد كه در سطح بين المللی ، در حال حاضر كاهشی در نياز و تقاضای 
اقتصادهای مركزی برای نيروی انسانی مشاهده می گردد. اين گونه كشورها نه تنها ديگر 
نيازی به نيروی كار مهاجرين عرب ندارند، بلكه حتی ديگر برايشــان به صرفه نيست 
كه كارخانجات را در كشــورهای عرب كه معمواًل برخوردار از نيروی كار انسانی ارزان 
هستند ولی اين نيروها تحت حمايت بخش های تجاری و تأمين اجتماعی نمی باشند، 

داير نمايند.
آفریقا

وابســتگی و ارتباط متقابل بين روندهای اقتصادی بيــن المللی، به ويژه در نواحی 
مركزی، و رشد اقتصادی كنترل نشدة مناطق در حال توسعه نيز به عنوان يكی از عوامل 

مهاجرت افراد از روستاها 
به شهرها، افزايش 
سرعت شهرسازی، كاهش 
چشمگير در ميزان اهميت 
كشاورزی، اثرات تورمی نفت 
و يك عامل بسيار مهم كه 
عبارتست از درگيری های 
سياسی و جنگ ها، همگی 
اثرات مخربی بر فرصت های 
شغلی به ويژه برای جوانان 
داشته اند

 فرهنگ پذیری اجتماعی
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مهم بيكاری در آفريقا شناخته شده است. تحقيقی كه توسط سی. آتاميلس صورت گرفته 
اســت، با در نظر گرفتن تبيعت و پيروی اقتصادهای موجود در آفريقا از فرآيند انباشت 
ســرمايه در جهان – فرآيندی كه در آن، مناطق و كشورهای بسيار صنعتی شده نقش 
غالب را بازی می كنند - ،  روندهای اقتصادی، جمعيتی و فنی را به عنوان عوامل اصلی 

در تعيين سطوح و انواع بيكاری جوانان در آفريقا می شناسد.
بر خالف جهش ســريع اقتصادی در طول دهه هــای 1950 و 1960، كه طی آن 
اكثر كشــورهای آفريقايی بسط و گسترش قابل توجهی را در استخدام و نظام آموزشی 
خود تجربه كردند، دهه 1970 شاهد انقباض شديدی در بازار كار بود كه در ابتدا جوانان 
جويای كار را تحت تأثير قرار داد. چهار عامل دســت به دست هم دادند تا اين وضعيت 

را به وجود آورند.
1- بحران در نظام سرمايه داری جهان كه اقتصادهای موجود در آفريقا بخش تام و 
تمامی از آن را تشكيل می دهد، ركود و كاهش شاخصی در بخش های صنعتی ، زيربنايی 
و خدمــات به وجود آورد كه در نتيجه به طور زيانباری ظرفيت جذب نيروی كار در اين 
كشورها را كاهش داد. اين وضعيت با اشباع فرصت های شغلی كه نتيجه منطقی رشد 
سريع بوروكراسی دولتی بود و در خالل دهة 1960 ظاهر شد، درآميخت و با رشد مداوم 
كسری بودجة كشورهای آفريقايی همراه گشت. با در نظرگرفتن تمامی اين مشكالت 
مشــخص می شود كه چگونه بسياری از اقتصادهای آسيب پذير موجود در آفريقا تحت 
تأثيــر بحران های جهانی قرار دارند و بــرای ادارة بخش های صنعتی خود به واردات 

كاالهای سرمايه ای و مصرفی واسطه ای ، وابسته هستند و 
همچنين با كاهش مبادالت خارجی و ذخاير و افزايش سريع 

قروض و بدهكاری مواجه شده اند.
2- مشكل عميق و ديرينه در بخش كشاورزی اقتصاد 
نه تنها اثرات اقتصادی بر توليد و اشتغال داشته است بلكه 
همچنين، به فروپاشی بنيان های سنتی، اجتماعی و فرهنگی 
زندگی روستايی منجر شده است. گسترش و توسعه سرمايه 
داری كشــاورزی در آفريقا به بهای نابودی توليدكنندگان 
كوچك روســتايی تمام می شود كه قربانيان سياست های 
قيمت گذاری، عوامل خريد فاسد و رؤسا يا حاكمان سنتی و 
متوليان زمين های اشتراكی در آفريقا هستند. در اين فرآيند 
جوانان هستند كه از زندگی روستايی كنار زده شده و با آن 
بيگانه می گردند. عدم دسترســی به زمين و حداقل سرمايه 
الزم موجب می شــود كه آنها برای تحصيالت باالتر و پيدا 
كردن شغل دست به مهاجرت به مناطق شهری بزنند كه در 
اين مورد با تشويق و تحريك والدين خود نيز مواجه هستند.

3- سومين دليل كمبود و نقصان بازار كار برای جوانان – 
كه ضد و نقيض هم می نمايد – توسعه سريع نظام آموزشی 
اســت؛ عاملی كه در مدت زمانی نسبتاً كوتاه به ورود شمار 
بسياری از افراد جوان تحصيل كرده به بازار كار منجر گشته 
اســت. اين افراد خواهان شغل هايی هستند كه يافتن آنها 
دائماً مشــكل تر می گردد و يا اين كه عماًل چنين مشاغلی 

وجود ندارد.
4- چهارمين عامل، رشد سريع جمعيت می باشد كه نتيجه و پيامد قابل توجه آن تفوق 

جوانان در جمعيت آفريقايی می باشد.
اولين نتيجه اين گسترش جمعيت، پديدة بی سابقه بيكاری عظيم جوانان در جوامع 

آفريقايی می باشد.
1-2- جدايی بين جهان آموزش و جهان كار: تضاد بين انتظارات و فرصت ها

براسلوســكی در تحقيقی كه در خصوص آمريكای التين دارد اين سؤال را مطرح 
می كند كه »آيا آموزش )تحصيل( يكی از علل بيكاری جوانان می باشــد. هر چند اين 
سؤال، كه تا 30 سال پيش غير قابل تفكر بود، ممكن است به نظر تناقض آميز و نامعقول 

باشد، در جهان امروز از معانی و مفاهيم ويژه ای برخوردار است.
اكنون ديگر زمانی كه والدين و فرزندان ، به ويژه در خانواده های فقير، تنها راه مطمئن 
برای يافتن يك شغل مناسب – يعنی، يك شغل مورد عالقه فرد كه به زحمتش بيارزد 
و حقوق و مزايای خوبی هم داشــته باشد – را در تحصيل می ديدند سپری شده است. 
اما دانشمندان علوم اجتماعی، كاماًل قطع نظر از بدبينی و دلسردی كسانی كه علی رغم 
تحصيالت خود نتوانســته اند شغل مورد عالقة خود را پيدا كنند، سعی می كنند تا اين 
مسئله را درك و بيان كنند كه چرا سيستم های آموزشی حاضر، با همه مزايا و شايستگی 
هايشان ، نمی توانند فرصت مناسبی را در جهان كار برای جوانان تضمين نمايند. به نظر 
می رســد كه پايه و اساس ساختاری اين مشكل را بايد در درجة استقالل و جدايی زير 

سيســتمهای مختلف اجتماعی )اقتصاد، علم و فن آوری، آموزش وپرورش ، فرهنگ و 
سياست( از يكديگر پيدا نمود. در حالی كه تمامی اين زير سيستم ها با يكديگر كنش و 
واكنش متقابل دارند، اما هر يك از آنها دارای ساختار، ساز و كار كنترل ، پويايی يا شتاب 

و مراحل توسعه خاص خود می باشند.
 اروپا

گروتينگز در توضيح و تبيين ســير تدريجی و تكاملی مشكالت مربوط به اشتغال 
جوانان در اروپا، مصخوصاً افزايش مداوم بيكاری كه طی 20 سال از پايين ترين رده های 
تحصيلی به باالترين رده های آن سرايت كرده است، به جدايی بين نظام های آموزشی و 
بازار كار اشاره می كند. اين شكاف و جدايی به واسطه عواملی نظير بحران اقتصادی، اثرات 

تكنولوژی های جديد توليدی و – تا حدود كمتری – رشد جمعيت، شدت يافته است.
در طول دهه های 1960 و 1970 ، تنها افراد جوانی كه بر مشكالت مربوط به اشتغال 
فائق آمدند، كسانی بودند كه از تحصيالت پايين و يا آموزش های فنی و حرفه ای ناكافی 
برخوردار بودند كه اكثر اين افراد نيز از خانواده هايی بودند كه تعلق به طبقات كارگری 

داشتند.
اين نظام همچنين مسئول سرنوشت افرادی كه هيچ گونه دورنما و روزنة اميدی برای 
يافتن يك فرصت شغلی مناسب نداشتند و خود را با خطر بزرگ بيكاری مواجه می ديدند، 
شناخته می شد. اصالحات آموزشی وســيعی به انجام رسيد، بدين اميد كه راه عالج و 
چاره ای برای اين وضعيت باشد. مدت تحصيالت اجباری افزايش يافت و تالش هايی 

صورت گرفت تا نظام های آموزش فنی و حرفه ای توسعه و بهبود يابد. در همين زمان، 
به خاطر برطرف نمودن نياز به كارگران ويژه و كارآزموده كه ناشی از اختراع تكنولوژی 
های نو در توليد بود، تمامی كشورهای اروپايی سياست های آموزشی ويژه و برنامه ريزی 

شده ای را تهيه و تدوين نموده اند.
در طول سال های دهة 1970 ، اين وضعيت توسط پديده و حادثة جديدی تغيير كرد 
كه اين پديده عبارت بود از گســترش سريع بخش های دولتی و خدمات در بسياری از 
كشورها، در نتيجه، شمار زيادی از جوانان هم در برنامه ريزی برای اشتغال آيندة خود و 
هم در انتخاب رشته های تحصيلی خود از بخش صنعتی رويگردان شدند. تحصيالت 
متوسطه عمومی ]دبيرستان[ و همچنين شغل های اداری و تجاری به سرعت گسترش 
يافت و در برخی از كشــورها، شــركت ها و كارخانجات صنعتی در يافتن كارگران با 

صالحيت و دارای شرايط خاص از بين جوانان، با مشكالتی مواجه گشتند.
در همين زمان بسياری از مراكز كارگری به خاطر مقابله با ركود آتی، دست به اتخاذ 
روش های دليل تراشــی و ابداع نظام های سازمانی و تكنولوژی های توليدی زدند كه 
نيروی كار كمتری نياز داشته باشد. در نتيجه اين تغيير و تحوالت، بسياری از افراد جوان 
كه دارای تحصيالت متوسطه بودند، خود را مجبور ديدند كه بين بيكاری و تن دادن به 
شغل های كم درآمدی كه بسيار پايين تر از سطح صالحيت ها و انتظاراتشان بود يكی 

را انتخاب نمايند.
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در اين ميان، يكی از گروههای خوش شانس جوانان يا به عبارتی فارغ التحصيالن 
يا دانشجويان دانشگاه از اين تغيير و تحوالت در امان ماندند؛ اما از سال های پايانی دهه 
1970 به بعد، با كمال شگفتی و غافلگيری بيكاری گريبانگير اين افراد نيز عامة مردم 

شد و بر آنها تأثير گذاشت.
کشورهای عربی

به گفته اف – مرنيســی در كشورهای عربی محرك اوليه برای آموزش و تحصيل 
كــودكان و جوانان، ارتباطی با آمادگی آنها برای ورود به جهان كار – مثل اروپا – ندارد، 
بلكه از قرآن به عنــوان تجلی هويت مذهبی جهان عرب و نياز به توانايی خواندن آن 
نشأت می گيرد. بنابراين هر چند كه هدف از سوادآموزی و آموزش عمومی كه در برنامه 
های آموزشی تمامی كشــورهای عربی وجود دارد با نياز برای زندگی در جامعة نوين و 
پيشــرفته مرتبط است، در عين حال ريشه در يك سنت مذهبی و فرهنگی دارد كه به 
قرن هشتم از تاريخ تمدن اسالمی بر می گردد كه در آن زمان تحصيل و تعليم و تربيت 

كودكان و جوانان مسلمان درست به اندازة نان و غذايشان حائز اهميت بود.
علی رغم اين انگيزة عميق فرهنگــی و همچنين نيازهای عصر نوين، نظام های 
آموزشــی كشورهای عربی، مانند ديگر مناطق گســترش نيافته اند و هنوز هم قادر به 
برطرف نمودن نيازهی زندگی سنتی و يا پيشرفته و نوين نمی باشند. بنابراين نيروی كار 
در كشورهای عربی معمواًل از شرايط و صالحيت های الزم برخوردار نبوده، يا اين كه بی 
سواد می باشند. جوانان عرب به خاطر عدم دسترسی مستقيم به منبع هويت مذهبی خود 
)از طريق خواندن( و همچنين عدم تضمين دستيابی به كار )از طريق آموزش مناسب( 

احساس حقارت و نااميدی می كنند.
به نظر می رســد كه نقص و كمبود نظام های آموزشی، رســيدن به مدارج باالی 
تحصيلی را بسيار مشكل می سازد. مرنيسی خاطر نشان می كند كه يك چهارم كودكان 
الجزايری ،  يك سوم كودكان تونسی و تقريباً نصف كودكان مراكشی، سال اول يا دوم 
تحصيالت ابتدايی را مجدداً طی می كنند. در بين كسانی كه اين شانس را پيدا می كنندكه 
به دبيرستان راه پيدا كنند، دست يافتن به مدارك فارغ التحصيلی از مدرسه موفقيتی است 
كه تنها نصب نخبگان اندكی می گردد. آمارها نشان می دهد كه اكثر افراد جوان خود را ما 
بين يك نظام آموزشی كه قادر نيست آنها را جذب كرده و آموزش دهد و يك بازار كار 
كه در اثر پيشرفت های تكنولوژيكی در حال تغيير و محدود شدن است، گرفتار می يابند.

اما اين تنها جوانان برخوردار از تحصيالت كم و يا بدون تحصيالت و همچنين افراد 
برخوردار از تحصيالتی كه منطبق با بازار كار نمی باشد، نيستند كه با مشكالت مربوط 
به اشتغال مواجهند. در حالی كه در طول دهه 1970، عدم تناسب بين مدارك تحصيلی 
و فرصت های شــغلی موجود، بيشتر كســانی را تحت تأثير قرار می داد كه تنها سواد 
خواندن و نوشتن داشتند،  اختراعات و نوآوری های تكنولوژيك اين موقعيت را دگرگون 
ساخته است؛ اكنون اين مسئله برنامه ريزان را با پديده ای مواجه كرده است كه تا قبل 
از اين تقريباً بی سابقه و ناشناخته بوده است: اين پديده عبارتستاز بيكاری متخصصان و 

تكنسين های آموزش ديده.
 1-3- عوامل اجتماعی و فرهنگی

الف ( پایگاه اجتماعی جوانان:
تعدادی از عوامل اجتماعی – فرهنگی خاص باعث شيوع بيكاری جوانان می شوند. 
اين عوامل مانند ديگر پديده ها منعكس كنندة مهم ترين جريان های فرهنگی واولويت 
های جامعه می باشــند. يكــی از اين عوامل، جايگاه جوانان در جامعه می باشــد كه در 
تمامی مناطق، جايگاهی وابســته و حاشيه ای در ارتباط دنيای بزرگساالن است كه اين 

جايگاه حاشيه ای – از جمله – در جهان كار تجلی می نمايد.
پی.ويساريا می نويسيد: ممكن است اين فرضيه را مطرح نمود كه جوانان از جايگاه 
موقعيت نســبتاً پايينی در كشورهای آسيايی برخوردارند؛ و در نتيجه، تا حدودی مسئله 

بيكاری آنها آن طور كه بايد و شايد مورد توجه قرار نمی گيرد.
متأسفانه، بيان اين فرضية وسيع در قالب مجموعه ای از گزاره های آزمودنی، امری 
دشوار اســت. واقعيت امر اين است كه جوامع شرقی به طور سنتی برای سن و تجربه 
اهميت و احترام بيشــتری نســبت به جوانی، اقدامات مخاطره آميز، ريسك نمودن يا 
ماجرايی قاتل هستند. هنجارهای اجتماعی و سنتی هند، همچنين دستوری دارند مبنی 
بر اين كه بايد با فرزندان 16 ساله يا بيشتر از آن به عنوان دوست و افراد برابر رفتار نمود. 
ولی متأسفانه تبعيت از يك چنين هنجاری كه خواهان مساوات می باشد، آن چنان اندك 

و نادر است كه به سختی می توان نام آن را هنجار ناميد.
سی . اتا ميليس خاطر نشان می كند كه وضعيت در آفريقا – به خصوص در محيط 
های ســنتی و روستايی – نيز به همين گونه است؛  در اين محيط ها مشكالت مربوط 
به دسترسی به زمين، وام های بانكی و ادارة امور زندگی اشتراكی كه تا حدودی نتيجه 
محروميت و وابســتگی هستند، به طور سنتی به جوانان نسبت داده می شوند. »زندگی 
در روستا بر پاية نظام سنتی و خشك سلسله مراتبی و شبكهای از روابط اجتماعی و در 

نتيجه، حفظ و ابقای امتيازات و حقوق موروثی بنا شده است. جوانان نيز ازاين نظام خارج 
و محروم هستند، زيرا هنوز به سنی نرسيدهاند كه به آنها يك موقعيت و شأن معين و 

قطعی اعطاء شود.«
جوانان در واكنش به اين وضعيــت و برای رهايی از يك چنين محيط اجتماعی – 
فرهنگی سنتی و همچنين رهايی از مشكالت اقتصادی كه در محيطهای روستايی آنها 
را احاطه كرده و به ستوه آورده است، - همان طور كه قبال هم گفتيم – هروز بيشتر از 
قبل مهاجرت به مراكز شهری را بر می گزينند. ولی آنها در شهرها نيز با مشكالت مربوط 

به اشتغال ناقص و بيكاری و پيامدهای آن مواجه هستند كه در زير خواهد آمد.
هم در اروپا و هم در امريكای التين، جامعه بزرگساالن، جوانان را به جايگاهی وابسته 
و نسبتاً حاشيه ای سوق می دهد كه اين امر تأثير زيانباری بر فرصت های شغلی به ويژه 

برای دختران و پسران جوان تر داشتهاست.
 ب ( جزم انديشی ها و قضاوت های ارزشی منفی در مورد توانايی جوانان برای كار:

عامل فرهنگی مهم ديگری كه بامطلب فوق الذكر)قسمت الف( ارتباط مستقيم دارد، 
جزم انديشــی ها ، پيش داوری ها و قضاوت های ارزشی منفی بسياری از كارفرمايان 
دولتی و خصوصی در مورد جوانان به عنوان نيروی كار می باشد. مطالعات انجام شده نيز 

يافته های ديگر تحقيقات را تأييد می كند.
 ايــن تحقيقات، تأثير اينگونه پيش داوری ها و جزم انديشــی ها در به وجودآوردن 
مشكالت مربوط به اشتغال و بيكاری جوانان، به ويژه برای دخترها و پسرهای جوان تر 

با تحصيالت كم را تبيين می كند.
ج( فساد و نظام “قیم مآبانه” در بازار نیروی کار:

مسئله اجتماعی و فرهنگی بسيار مهم ديگری كه كاركرد طبيعی بازار كار و همچنين 
ديگر بخش ها و ابعاد زندگی اجتماعی را موردتأثير قرار می دهد و بايد تذكر داده شــود، 
فســاد و نظام »قيم مآبانه« می باشد. اين مسئله آشكارا و به وضوح در مطالعاتی كه در 
خصوص منطقه عربی آفريقا صورت گرفته اســت ذكر شــده و همچنين به طور غير 
مستقيم در ديگر مطالعات آمده است. همچنين اينمسئله در اروپا، آسيا، آمريكای التين و 

حوزة كارائيب مشاهده می گردد.
د( نگرش های جوانان نسبت به کار:

عامل ديگری كه در مطالعات و بررســی ها تعيين شــده است نگرش های جوانان 
نسبت به كار و اشتغال می باشد. اين موضوع به صورت گسترده ای ، به ويژه در اروپا، مورد 
مطالعه قرار گرفته است. تفسيرهايی كه توسط ديدگاهها و جريان های فكری مختلف 
ارائه شــده است، بيشتر حالت فرضيه دارد تا قضايای اثبات شدة قطعی. به هر حال اين 
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يك واقعيت است كه جوانان نسبت به قبول شغل هايی كه آنها را به قدر كافی مرتبط 
با آموزش ها و خواسته های خود نمی دانند و يا شغل هايی كه عالوه بر حقوق و مزايای 
اندك، برای آنها تحقير آميز و بی ارزش جلوه می كند، بسيار بی ميل وبی رغبت هستند. 
بنابراين بسياری از اين جوانان، بيكاری و ادامة وابستگی به خانواده هايشان را بر كارهای 
مشمئز كننده و نامطلوب ترجيح می دهند. پی. ويساريا در گزارشی مربوط به آسيا يادآور 
می شود كه اصرار بر اين خواست ها كه غالباً توسط جوانان دارای سطوح باالی تحصيلی 
ابراز می شود، به واسطه ويژگی های ساختار خانوادگی در كشورهای آسيايی مورد تأييد 
و حمايت قرار می گيرد؛ اين جوامع شــامل خانواده های گستردهاست و اتحاد، همياری 
و همكاری ، هنجارها و رفتارهايی اساسی در اين خانواده ها محسوب می شود. بنابراين 
خودداری از پذيرش انواع خاصی از كارها و امكان برگشــت و مراجعه به خانواده برای 
دريافت كمك، يكی از عوامل بيكاری می باشد.نگرش های جوانان در قبال كار نيست كه 
باعث بدتر شدن مشكل می گردد، بلكه واقعيتی كه بيشتر از اين جای تأسف دارد و تغيير 
آن نيز مشكل تر می باشد اين است كه امروزه اكثر جوامع شغل های مناسب و پرارزشی 
به جوانان ارائه نمی دهند كه با ايده آل های آنها به عنوان دانش اموز و دانشجو مطابقت 
داشته باشد.اين مسئله بحث بسيار مهمی می باشد. راهكارها و برنامه هايی كه برای مبارزه 
با بيكاری اتخاذ می شــود بايد حذف علل اين مشكل را به عنوان هدف بلندمدت خود 
انتخاب كنند و همچنين بايد مالك هايــی را برای كنترل و كاهش اثرات زيانبار اين 

مشكل بر روی افراد و جوامع به طور كلی در نظر گيرد.
 2- پيامدهای فرهنگی – اجتماعی بيكاری جوانان:

2-1- فروپاشــی فرآيند عادی جامعه پذيری جوانان – حاشــيه ای شدن و اشكال 
جايگزين جامعه پذيری

به دست آوردن شغل، يك انتظار اجتماعی و فرهنگی است كه در اوان كودكی حاصل 
می شود و بنابراين دائماً از طريق تأثيرگذاری مدرسه ، خانواده، بزرگساالن و رسانه های 
گروهی تقويت می گردد. هر شخص جوانی با تكميل تحصيالت ويا دوره های آموزشی 
اميدوار اســت كه با ورود به جهان كار به يك جايگاه و هويت اجتماعی جديد نائل آيد. 
به دســت آوردن كار، عالوه بر اهميت اقتصادی آن، به لحاظ فرهنگی نيز ای اهميت 

بااليی برخوردار است.
بيكاری ،  ناگهان اين جريان را قطع می كند و نه تنها موقعيت مادی زندگی جوانان 
را تحــت تأثير قــرار می دهد، بلكه – حتی بدتر از آنچه كه در مورد بزرگســاالن ديده 
می شود – دنيای فرهنگی آنها را نيز متأثر می سازد. هر جوان بيكار نه تنها خود را از هر 
گونه درا.د محروم می بيند، بلكه از هر گونه جامعه پذيری كه از طريق شاغل شدن جلوه 

می كند نيز بركنار می باشــد. بنابراين بيكاری به نوع جديدی از حاشيه ای شدن جوانان 
منتهی می گردد. بيكاری همچنين مشوق حركت به سوی ديگر اشكال جامعه پذيری كه 

غيرنهادينه و اغلب غير قابل پيش بينی اند، می باشد.
پديده هايی همچون، ولگردی، بزهكاری، فحشــاء ، كارهای مخفی و خالف، خود 
– اشــتغالی، مسافرت به منظور ماجراجويی ، بازگشــت به خانواده ، از سرگيری و ادامة 
تحصيالت كه در تمامی مناطق مشــهود می باشــد، تا حدودی منعكس كنندة اشكال 

جايگزين جامعه پذيری است كه الزمة بيكاری می باشد.
2-2- رويارويی جوانان با خودشــان: از شكســت و خود تباهی تا رشد و خالقيت 

شخصی
اتخاذ اشكال جايگزين برای جامعه پذيری يا كار، نه تنها مشروط به امكانات و محدوديت 
های عمومی جوامع می باشد كه خاص مناطق و كشورهای مختلف است ، بلكه به خصوصيات 
فردی و شرايط اجتماعی – اقتصادی و فرهنگی جوانان نيز بستگی دارد. در بعضی موارد، از بعد 
روانی ، بيكاری به عنوان ناكامی يا شكست تجربه می گردد كه اين امر باعث به وجود آمدن 
احساس جدايی و حذف از جامعه در جوانان می شود، ظاهراً اين مسئله در تمامی مناطق اتفاق 
می افتد. جوانانی كه به واسطه بيكاری از نهادهای شناخته شدة اجتماعی يا مراكز كار محروم 
می گردند، خود را مجبور می بينند كه به دامان خانواده برگشته و ارتباطات سنتی خود را با خانواده 
ها و دوستانشــان تقويت كنند و همچنين ارتباطات جديدی ديگری با نهادها يا گروههای 
فرهنگی، مذهبی، ورزشی، سياسی و غيره برقرار نمايند.به هر حال، اغلب اتفاق می افتد كه 
ايــن ارتباطات نيز به نحو زيانباری تحت تأثير قرار ميگيرد. در اين موارد، بعد فردی هويت 
فرهنگی غلبه پيدا می كند كه نتيجة آن بر هم خوردن تعادل بين فرد و اجتماع می باشد كه 
حداقل به لحاظ تئوريك وجود چنين تعادلی برای كاركرد طبيعی نظام های اجتماعی الزم و 
ضروری است.عالوه بر اين، در برخی شرايط خاص، حتی بعد فردی هويت فرهنگی نيز 
تحت تأثير واقع می شود و شخص جوان در اتخاذ هر گونه اقدام مثبت در جهت مقابله 
با بيكاری ناتوان می ماند. در چين مواقعی است كه خودكشی همان طور كه در مطالعه 
ويســاريا بر روی آسيا ذكر شده اســت، رخ می دهد و گرايش به بزهكاری به اوج خود 
می رسد. خوشبختانه، اكثريت جوانان اين گونه عكس العمل نشان نمی دهند و بسياری از 
آنها عكس العملی مثبت دارند. آنها دست به ابتكارات فردی وگروهی می زنند كه منجر به 

تقويت شخصيت و خالقيت های فرهنگی و حرفه ای آنها می گردد.
در برخــی از اين اقدامات ابتكاری فردی و گروهی ، جوانان از حمايت وپشــتيبانی 
خانواده هايشان يا ديگر نهادهای اجتماعی برخوردارهستند، اما در بسياری از موارد ديگر 
به خود واگذاشــته شده اند تا با مسئوليت خود به واقعيت بپردازند. از اين نظر تفاوت ها 
و اختالفاتــی از يك منطقه به منطقــة ديگر و همچنين – در داخل هر منطقه- ازيك 
كشور به كشور ديگر مشاهده می گردد. اما الزم است تحقيقات بيشتری با جهت گيری 
خاص به سمت اين مسئله صورت گيرد تا اين ابتكارات را شناسايی نمايد و توصيه ها و 
پيشنهادهايی ارائه دهد كه به وسيلة آنها اشكال مختلف كمك به قوة خالقيت جوانان 

، تقويت و توسعه يابد.
2-3- خانه و خانواده خود شخص ، هدفی كه با يد به تاخير بيفتد

جوانانی كه به واسطه بيكاری از ابزار استقالل مالی محدوم گشته اند، مجبورند تا به 
وابســتگی خود به كمك های مالی خانواده ادامه دهند. اين مسئله – با اندكی استثنا – 
بدين معناست كه برنامه ها و هدف هايی از قبيل داشتن خانه و خانواده بايد تا آينده ای نا 
معلوم به تاخير بيفتد. اين مسئله هنگامی باعث سرخوردگی و نااميدی بيشتر می گردد كه 
فشار سنگين سنت ها و يا شرايط زندگی نوين و پيشرفته – يا هر دو – استقالل مالی را 
ضروری می سازد. بنابراين جوانان نه تنهاخود را در زمينه مادی متأثر ازاين مسئله می بينند 
)هنگامی كه برای خود درآمد وخانة اختصاصی می خواهند و نمی يابند(، بلكه حتی از لحاظ 
جنسی و عاطفی نيز خود رامحروم می يابند. همانطور كه اف . مرنيسی در تحقيق خود 
عنوان می كند، موفقيت مالی تا حدود زيادی تعيين كنندة موفقيت عاطفی و جنسی – به 
ويژه برای مردان می باش. داشتن يك شغل و درآمد مطمئن – خصوصاً در شهرها- يكی 
از مهمترين مالك ها در انتخاب شــريك زندگی »واجد شرايط وشايسته« - هم برای 

مردان و هم برای زنان – می باشد.
2-4- فرار ، ترك خانه، رفتن به جاهای ديگر: مهاجرت

من بايد كوچ كنم،
بدون دليل، آن چنان كه پرندگان پرواز می كنند،

من بايد كوچ كنم،
بدون دليل، همچنان كه باد می وزد،

من بايد كوچ كنم.
حجم زيادی از نوشــته ها وادبيات علوم اجتماعــی در خصوص علل و پيامدهای 
مهاجرت وجود دارد، و در تمامی مناطق و كشــورها بين اين پديده و مشكالت مربوط 
به بيــكاری و همچنين ديگر عوامل مهم از قبيل جنگ ها و درگيری های سياســی 
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ارتباط برقرار شــده است. موضوع ترك اجتماع، كشــور و منطقة اوليه و اصلی توسط 
جوانان، متضمن يك سری تغييرات بنيادين در هويت و جامعه پذيری آنها می باشد كه 
حوزه و عواقب اين تغييرات توســط دانشمندان علوم اجتماعی و حكومت های موجود 
در كشــورهای درگير با اين مســئله مورد مطالعه قرار گرفته است. اين موضوع توسط 
دانشمندان علوم اجتماعی به عنوان يی از مهمترين »راهكارهای بقا« در نظر گرفته شده 
اســت. البته گزارش های موجود، به مشكالت فزايندة )اقتصادی ، فرهنگی ، سياسی( 
جوانانی كه می خواهند در يك شــهر يا كشــور جديد خود را به عنوان افراد بزرگسال و 

مستقل مطرح و تثبيت نمايند، اشاره كرده است.
2-5- خرابكاری، بزهكاری، روسپی گری

علل و عوامل اينگونه رفتارهای غير عادی و ناهنجار يا »انحرافات« بســيار زياد و 
متنوع است و شــامل عواملی می شود كه از حوزة مشكالت و مسائل اقتصادی صرف 
فراتر می رود. به هر حال، مســائل و مشــكالت اقتصادی، به ويژه مشكالت مربوط به 
بيكاری – به همراه پيامدهايی كه در باال ذكر شد و عبارتند از محروميت مادی، فقدان 
جامعه پذيری عادی و طبيعی و همچنين سرخوردگی عاطفی و جنسی – يكی از عمده 
ترين عواملی اســت كه جوانان را به سمت رفتارهای خشونت آميز، بزهكاری و روسپی 
گری سوق می دهد. اين مسئله ، نه تنها توسط دانشمندان علوم اجتماعی ،بلكه توسط 
حكومت ها و نهادهايی كه جهت گيری آنها به سمت جوانان می باشد، نيز به طور گسترده 

مورد مطالعه و تأييد قرار گرفته است.
خرابكاری، بزهكاری و روسپی گری بيشتر در بين جوانانی ظاهر می گردد كه از طرف 
كمترين سطوح تحصيالتی برخوردار بوده و در محله های فقيرنشين اطراف شهرهای 
بزرگ به سختی زندگی می كنند. به هر حال در بيشتر كشورها – آن چنان كه در مطالعات 
انجام شده بر روی آسيا و منطقه عربی اشاره شده است – تنها هنگامی به اين مسائل و 
مشكالت توجه می شود كه يك بحران به وجود آيد و تنها كاری كه اغلب حكومت ها 
در اين گونه موارد انجام می دهند، برخورد با اين افراد از طريق كنترل و ســركوب آنها 
می باشد. خوشــبختانه برای جلوگيری از اين گونه مسائل و مشكالت جريانی در حال 
ظهور است كه در تمامی منطقه ها توسط علوم اجتماعی مورد حمايت واقع شده است و 
هدف آن جذب و هدايت تمامی استعدادهای حياتی جوانان به سوی طرح ها و گونه های 

سنتی يا جايگزين جامعه پذيری می باشد.
2-6- پيامدها و عكس العمل های ديگر: ادامة تحصيالت، ملحق شدن به ارتش، 

اشتغال آزاد و توسعة فرهنگی جايگزين
ديگــر راهكارهای جوانان – كه به گونه های متفاوت در مطالعات مربوط به مناطق 
مختلف به آن پرداخته شده است – شامل مجموعه ای از واكنش های مثبت و مفيد است 
كه جوانان – چه به صورت فردی و چه گروهی – از طريق آن سعی می كنند تا از انفعال و 
حاشيه ای شدن كه نتيجه بيكاری است خارج گردند و در عين حال شرايطی را به وجود 
آورند كه بالفاصله و يا در ميان مدت به آنها امكان كسب درآمد و استقالل مادی ببخشد.

همان طور كه قبالص ذكر شــد و در مطالعات منطقه ای مختلف نيز آمده اســت، 
اين قضيه بيشــتر در مورد كسانی صادق است كه به كالس های درس بر می گردند تا 
تحصيالت خود را تا مدارج باالتر ادامه دهند و يا كســانی كه آموزش های فنی كوتاه 
می بينند تاآمادگی بهتری برای ورود به بازار كار پيدا كنند. نمونة ديگر، پاســخ مثبت به 
تبليغات اســتخدامی ارتش می باشد كه پديدة نسبتاً جديدی است و به نظر می رسد كه 

اهميت آن به طور روزافزونی در تمامی مناطق در حال افزايش است.
همان طور كه در مطالعات انجام شــده بر روی آســيا، كشورهای عربی، آمريكای 
التين و حوزة كارائيب عنوان شده، يكی از نتايج فوری استخدام تعداد كثيری از جوانان 
در ارتش – اكثراً مرد – در مقياس وســيع آن، كاهش فشــار تقاضــا برای كار بر روی 
بازار نيروی كار می باشــد. اين مسئله مشابه نتيجه ای اســت كه از توسعه نظام روی 
بازار نيروی كار می باشــد. اين مسئله مشابه نتيجه ای است كه از توسعه نظام آموزشی 
ناشی می گردد. هدف از پيوستن به ارتش به منظور يافتن »جايی« در جامعه و نيز اثرات 
عمومی و اجتماعی دراز مدت و كوتاه مدت اين مســئله هنوز ناشناخته است و احتمااًل 
اختالفات قابل توجهی نيز دراين خصوص با توجه بهمنطقه يا زمينه اجتماعی – فرهنگی 

وسياسی موجود می باشد. لذا ين پديده موضوع ديگری برای تحقيقات بعدی است.
بســياری از جوانان نيز به »شــغل های كم اهميت و متفرقه« )كه كوتاه مدت، كم 
درآمد و نامطلوب می باشد( می پردازند و يا در بعضی بخش های اقتصاد، بخش خدمات 
و يا فرهنگ، مؤسسات كوچك فردی يا گروهی داير می نمايند همانطور كه به ويژه در 
گزارش های مربوط به اروپا و كشورهای عربی آمده است، جوانان در تمامی اين موارد با 
مشكالت بسياری مواجه می گردند. نتايج نهايی اين گونه اقدامات و ابتكارات با توجه به 
وجود مشكالت )مالی ، فنی ، قانونی و غيره( و كمك هايی كه در كشورهای مختلف در 
اين زمينه ها به جوانان داده می شــود، متفاوت می باشد. اين مسئله حتی در مواردی كه 
فعاليت های انجام شده و كم و بيش حاشيه ای بوده و يا مخالفت با روندها و فرآيندهای 

اصلی جامعه هستند نيز صادق می باشد.
توصیه های عمومی

1- نياز به رهيافتی چند رشته ای
با توجه به پيچيدگی مشكالت مربوط به اشتغال، بيكاری و حاشيه ای شدن جوانان، 
نگرش به آنها تنها از طريق يك رشــته تخصصی در علوم اجتماعی به ناچار منجر به 
ديدگاهی ناتمام و غير كامل خواهد شــد، كه اين مسئله هنگام اتخاذ راهكارها و برنامه 
های عمل ، يك اشكال و نقص جدی محسوب می شود. پژوهشگران و پديدآورندگان 
مطالعات مختلف در اين زمينه بر اين عقيده اتفاق نظر دارند كه ابعاد اقتصادی، اجتماعی، 
روان شاختی و فرهنگی اين مسئله – در سطوح فردی و كالن اجتماعی – نبايد به صورت 

جداگانه مورد مطالعه قرار گيرد.
توســعه روابط موجود بين عرضه و تقاضای نيروی كار در بخش های مختلف بازار 
كار )هم در بخش های رســمی و هم غير رسمی اقتصاد( ارتباط بسيار نزديكی با توسعة 
ساختارهای خانواده ها ، فرآيندهای همچون همبستگی و همگرايی اجتماعی، ساختار و 
ميزان فراغت، ارزش ها و تجربه های فرهنگی و هويت فردی و اجتماعی دارد تا بتوان 

تنها كمی از مهمترين جنبه های زندگی اجتماعی را بيان نمود.
هيچ يك از مطالعات انجام شــده به تعريف جامعی در خصوص اين روابط پيچيده 
و متقابل كه تعيين كننده تأثير مشــكالت مربوط به اشتغال در ابعاد مختلف می باشد، 
دست نيافته است. در تحقيقات منطقه ای نيز اميدی به دستيابی به يك چنين تعريفی 
وجود ندارد. به هر حال، بحث های انجام شــده در اين زمينه، با يادآوری پيچيدگی اين 
مشكالت و تأكيد بر نياز به تحقيقات، راهكارها و اهداف بلندمدت، مطالعات گوناگونی را 
پيشنهاد می كند كه در داخل خود رهيافتی چند رشته ای وترجيحاً هماهنگ می طلبد كه 
تمامی جنبه های مشكالت جوانان در زمينه اشتغال را در بر می گيرد. اين رهيافت شامل 
اموری همچون اقتصاد، آمار،جغرافيا، علوم مديريتی، علوم سياسی، روان شناسی، انسان 
شناســی فرهنگی و اجتماعی و غيره خواهد بود. دشواری بسيار زياد. و در بعضی موارد 

تقريباص عدمامكان يك چنين رهيافتی از اهميت و ضرورت آن نمی كاهد.
 2- نياز به رهيافتی تطبيقی

از آنجا كه تحقيق در خصوص مســائلی همچون بيكاری جوانان معمواًل برای تهيه 
اطالعات برای ســازمانهای بين المللی و حكومت های ملی و همچنين جهت استفاده 

در برنامه های عمل مورد نياز است بايد به طريق مقايسه ای يا تطبيقی صورت گيرد.
با درك اين مطلب كه شرايط اقتصادی، آماری، اجتماعی، فرهنگی و سياسی ملی و 
منطقه ای به طور متفاوت فشار بحران اقتصادی و توسعه تكنولوژيك را تحت تأثير قرار 
می دهد، واضح و مسلم می گردد كه مجموعه ای واحد از مالك ها جهت مطالعه و اقدام، 
برای كشــورهايی با درجات مختلف پيشرفت صنعتی و ثروت يا نظام های اجتماعی – 

اقتصادی و فرهنگی متفاوت نمی تواند مورد استفاده قرار گيرد.
يك مسئله ممكن است در يك منطقه برای اشتغال حائز اهميت باشد، ولی در منطقه 
ديگر اين گونه نباشد. دليل اين امر نه تنها تفاوت های ذكر شده در باال، بلكه همچنين، به 
علت منابع نيز می باشد: برای مثال، نظام حقوق بيكاری كه در كشورهای صنعتی موضوع 
بســيار مهمی بوده و بدان توجه زيادی می شود، در منطقه در حال توسعه كامال بی معنا 

بوده و امكان چنين حقوق و يا حتی طرح هايی در آيندة دور نيز برای آنها وجود ندارد.
به عنوان سخن پايانی و به طور كلی اين مطلب هميشه بايد در خاطر حفظ شود 
كه جوانان يك طبقة اجتماعی منفرد و همگون و بدون اختالف را تشكيل نمی دهند 
و اين كه آگاهی نســبت به آســيب پذيری اين بخش از جمعيت به طور كل، بايد 
توأم با درك و شناخت مشكالت زير گروههای خاص يا دسته های به خصوصی از 
افراد جوان نظير: دختران، اعضای اقليت های قومی ومهاجرين، اعضای خانواده های 
فقير، معلوالن، افراد برخــوردار از تحصيالت ناچيز يا بدون تحصيالت، و باالخره، 

جوانان كم سن و سالتر باشد.
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بزهکاری 
)Delinquency(

در حالی كه جرم شناسان هر فعل يا ترك فعلی را كه برای اكثر افراد جامعه خطرناك 
باشــد بزهكاری می نامند و حقوق دانان نيز هر فعــل يا ترك فعلی را كه مطابق قانون 
مشــمول مجازات و اقدامات تأمينی و تربيتی قرار گيرد تحت عنوان بزهكاری )عباچی، 
1383: 53( معرفــی می كنند، جامعه شناســانی هم چون دوركيــم، يك عمل را وقتی 
بزهكاری به شــمار می آورند كه احساسات قوی و مشخص وجدان جمعی را جريحه دار 
ســازد )كی نيا، 1382: 89(. اما روان شناسان معتقدند بزهكاری جرمی است كه افراد زير 
سن قانونی مرتكب آن می شوند )نوابی نژاد، 1381: 117 و 116(. بر اين اساس، اصطالح 
بزهكاری را می توان به هنگام مشخص ساختن ويژگی های تمامی صور تخطی از قانون 
نظير: دزدی، تقلب، سوء استفاده های مالی و غيره كه در يك كشور يا منطقه، يا دورانی 
خاص اتفاق می افتد به كار برد و كســانی را كه مرتكب چنين اَعمال خالفی می شوند، 
»بزهكار )Delinquent(« ناميد )محمدی اصل، 1385: 41 و 40(. البته به شرط آنكه هنوز 

به سن قانونی نرسيده باشند.
در فرانسه، بلژيك، سوييس و اكثر كشورهای جهان نيز عنوان بزهكاری به كودكی داده 
می شود كه جرمی را به صورت خالف، جنحه و يا جنايت مرتكب شده باشد. هر يك از 
كشورها برای كودكان و نوجوانانی كه رفتار و تمايالت خاص خود را دارند از كلمات ويژه 
ای استفاده می كنند. مثاًل در انگلستان به كودك بزهكار »تدی بويز )Tedy Boys(« گفته 
می شــود. در هلند »نوِزم )Nozem(«، در سوئد »راگاره )Raggare(«، در فرانسه با عنوان 
»بلوزون نويرز )Blousons Noirs(«، در آفريقای جنوبی »تِســوت سيس )Tsotsis(«، در 
استراليا »بوگيز )Bodgeis(«، در اتريش و آلمان »هال بستاركن )Bstarken Hal(، در تايوان 
»تای پا )Tai-Pua(«، در ژاپن »مامبو بويز يا تايوزوكو )Taiyozuku(«، در ايتاليا »ويتِلونی 
)Vitelloni(«، در يوگوسالوی »تاپ كاروشــی )Tapkaroschi(«، در لهستان »هوليگانز 
)Hoologans(« و در روســيه، بزهكار را »اســتيلياگی )Stiliagyl(« می گويند )شامبياتی، 

.)21-23 :1385
گســترش اصطالح بزهكاری رسماً در سال 1899 به هنگام تصويب نخستين قانون 
بزهكاری نوجوانان در »آلينوس« شــيكاگو رخ داد. تا سال 1899 بچه ها و بزرگساالن با 
يكديگر در يك مجموعه قرار می گرفتند و هر نوع تبيينی )Explanation( از رفتار انحرافی 
به صورت برابر برای مجريان جوان تر قابل اجرا بود. در تبيين رفتار انحرافی، جرم شناسان 
كالسيك استدالل می كردند كه بزرگساالن و بچه ها آزادانه و عقاليی می انديشند. بر 
اساس نظر برخی از حقوق دانان اوليه هوادار اين انديشه مانند: سزار بكاريا و جرمی بنتام، 
تمام افراد جامعه، حتی بچه ها می توانند پيش از اينكه كاری انجام دهند، هزينه ها و منافع 
كارهايشان را ارزيابی و محاسبه كنند و به نظر می رسد تمام افراد دارای اين توانايی هستند. 
اما برخی ديگر از جرم شناســان معتقد بودند اين تفكر كه تمام افراد توانايی ارزيابی پی 
آمدهای رفتارشان را دارند، قابل پذيرش نيست. برای مثال، بيماران روانی و كودكان مانند 
ساير افراد چنين توانايی را نداشته و در نتيجه در برابر رفتار انحرافی خود كم تر احساس 
مسئوليت می كنند. بر اساس همين طرز تفكر، هم اكنون در بيشتر كشورهای دنيا، نظام 
قضايی و كنترل جوانان از بزرگساالن متمايز شده و بيش تر جنبه حمايتی و ارشادی دارد 
و در آيين نامه های قضايی و پليس، به جای تنبيه خالف كاران جوان، بيش تر بر اصالح 
آنها تأكيد می شود. با آغاز سده بيستم نيز رويكرد روان شناختی بزهكاری توسعه يافت. 
برخی از متغيرهای اساسی اين رويكرد، در برگيرنده مفاهيمی چون: عقب ماندگی ذهنی، 
بيماری های روانی و پيكربندی شخصيت می شود. آنها دليل اصلی بزهكاری را در ناراحتی 
های روانی و فردی جست و جو می كردند كه در فرد نهفته است و احتمااًل در حال رشد 
می باشد )احمدی، 1382: 148(. ديويد ايراگيس )Daivid Iragimes( در اين خصوص می 
نويسد: بزهكاری نوجوانان علل پيچيده ای دارد و از بيماری های روانی به مفهوم وسيع 
آن و بيماری های اجتماعی سرچشــمه می گيرد كه برخی از آنها شامل: روان نژندی و 
برخی دارای عالئم مقدماتی روان پريشی هستند. عده ای از ترس های بی اساس رنج می 
برند و عده ای نيز دچار نارسايی های هوشی هستند. اواًل كاين برگ )Olafkinberg( نيز 
بزهكاری را نتيجه برخی از خصايص زيستی فردی می داند كه در آن آدمی خود را ناگزير 
می بيند كه در مقابل محرك های خارجی محيط، عكس العملی مغاير با وضع عادی نشان 

دهد )مجدفر، 55: 139(.
از نظر شــيوع، بزهكاری در همه كشورهای جهان با نسبت های متفاوتی وجود دارد. 
اطالعات موجود درباره بزهكاران نوجــوان و جوان در جهان حكايت از آن دارد كه هيچ 
كدام از اين افراد آرام نيستند. در اين رابطه سازمان ملل گزارشی تحت عنوان شكل های 

جديد بزهكاری نوجوان )Juvenile Deliquency( انتشــار داده است كه از آن گزارش اين 
طور اســتنباط می شود كه سركشــی يكی از موضوع های اساسی جوانان محسوب می 
شود. شايد بتوان اين طور گفت كه قرن حاضر، قرن اضطراب و سرعت است و نوجوانان 
و جوانان سعی دارند هرچه زودتر خود را به مقصد خيالی مورد نظر خود برسانند؛ حتی اگر 
شــده قوانين را در هم بشكنند )اكبری، 1385: 166 و 165(. وقتی يك نوجوان به نوعی 
بزهكاری يا انحراف دچار شود، تمايل او برای دست زدن به انواع ديگر بزهكاری يا انحراف بيش 
تر می شود. به همين دليل نوجوانان منحرف معموالً تنها يك نوع رفتار انحرافی ندارند. جيسور 
)Jessor- 1992( در اين خصوص می نويسد: »در حال حاضر شواهد كافی وجود دارد كه همگی 
از وجود هم زمان چند انحراف در هر يك از نوجوانان بزهكار اطالع می دهد. وجود چند انحراف 
به ويژه در افراد گرفتار اعتياد، مصرف الكل، خشونت و بزهكاری و فعاليت جنسی پيش از موقع، 

بيش تر است« )لطف آبادی، 1385: 185(.

بعضی از رفتارهای بزهكارانه مربوط به ســن خاصی است و در يك زمان كوتاهی از 
زندگی جوانان ظاهر می شــود. برای مثال، يك فرد جوان تا پانزده سالگی ممكن است 
تخريب اموال عمومی و خصوصی و دعوا كردن را به عنوان الگوهايی از رفتار بزهكارانه 
در مدرســه از افراد هم سن خود فراگرفته و انجام دهد؛ اين در حالی است كه رفتارهای 
بزهكارانه ای نظير: مصرف مواد مخدر و الكل در بين جوانانی كه ســن و سال بيشتری 
دارند معمول است و چنين رفتارهايی ممكن است سال های بيشتری ادامه يابد )احمدی، 
1384: 130(. از نظر ويژگی های شــخصيتی نيز ژان پنياتل معتقد بود كه بزهكاران از 
تحمل مجازات ترسی ندارند؛ نسبت به موازين و ارزش های جامعه بی تفاوت و بعضاً در 
حال تعارض و مبارزه هستند؛ عموماً خود محورند؛ نسبت به ديگران بی تفاوتند و پرخاشگر 
و نامتعادل هســتند؛ كه البته مهم ترين ويژگی آنها، »عدم رشــد و تكامل شخصيت« و 
»خود محوری« اســت )رجبی پور، 1387: 53(. خودمحوری يعنی: »گرايش شخص به 
نسبت دادن همه چيز به خود«؛ كه البته محدود به مفاهيم ذهنی نيست و مفاهيم عاطفی 

و اجتماعی را نيز در برمی گيرد )نوربها، 1386: 185(.
مطالعات تجربی، اين ديدگاه را كه احكام جوانان متخلف با احكام بزرگساالن متخلف 
يكســان فرض شود موفق ارزيابی نكرده اســت. اين مطالعات نشان داده اند كه برخورد 
يكســان با جوانان منحرف و بزرگساالن منحرف موجب شده كه نرخ بزهكاری جوانان 
بــه جای كاهش، افزايش يابد. پژوهشــی كه بين بيش از 500 جوان پنســيلوانيايی كه 
رفتار خشــونت آميز داشته اند انجام گرفت، نشــان داد هنگامی كه اين جوانان در دادگاه 
بزرگساالن، مجرم شناخته شــدند و قانون مجازات بزرگساالن در مورد آنان اِعمال شد، 
اغلب به دليل تكرار همان رفتار، دوباره دستگير شدند. اين تحقيق پيش بينی كرد كه اگر 
برای برقراری امنيت عمومی كوتاه مدت، جوانان نيز مشابه بزرگساالن تحت تعقيب قرار 
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گيرند، ممكن است انحرافات اجتماعی در بلند مدت افزايش يابد. بنابراين، پيشنهاد شد تا 
افراد زير سن قانونی، تحت قوانين كيفری بزرگساالن قرار نگيرند و به جای طبقه بندی 
كردن دادگاه ها بر اســاس ماهيت انحراف، آنها را بر اســاس سن منحرفان طبقه بندی 
كنند. بر همين اســاس در بيش تر كشورهای دنيا، نظام قضايی و نظام كنترل جوانان از 
بزرگســاالن متمايز شده و بيشتر جنبه بازپروری، توان بخشی، حمايتی و ارشادی دارد و 
معمواًل جوانان بزهكار را در مراكز بازپروری )Detention Centers( نگهداری كرده و تحت 
مراقبت مددكاران اجتماعی )Social Workers( به اصالح آنها می پردازند )احمدی، 1384: 
9(. البته با وجود اينكه بزهكاری يك مسئله اجتماعی است و به داليل گوناگون در بين 
نوجوانان رو به ازدياد اســت، اما بزرگســاالن نبايد فراموش كنند كه حداقل 95 درصد از 
نوجوانان برحسب تعريف قانونی و حقوقی، بزهكار نيستند و نيمی از حدود 5 درصد بقيه نيز 
مرتكب جرم شديد و جدی نشده اند و صرفاً به علت سهل انگاری و بی توجهی والدين و 
مربيان يا شرايط خانوادگی نامناسب و همكاری با مجرمان بزرگ تر به چنگ قانون افتاده 

اند )نوايی نژاد، 1381: 117 و 116(.
:)Victim Survey( بزه دیده

بزه ديده به شخصی گفته می شود كه به خاطر وضعيت و موقعيت خاص، متحمل پی 
آمدهای دردآور و مشقت باری می شود كه عواملی با ريشه های فيزيكی، روانی، اقتصادی، 
سياسی، اجتماعی و حتی طبيعی دارد. به عبارت ساده تر، اگر در اثر يك خسارت قطعی، 
آسيب به شخصی وارد آمده باشد و اكثر افراد جامعه نيز به اين مسئله اذعان داشته باشند، 
آن شخص بزه ديده است. طبق سند بين المللی حمايت از قربانيان خشونت نيز »بزه ديده 
كســی است كه به طور فردی يا گروهی متحمل خسارت، به ويژه در زمينه های مربوط 
به آســيب به تمامت جســمی و روانی، صدمه معمولی، خسارت مالی و وارد شدن لطمه 
بزرگی به حقوق اساسی می باشد« )عباچی، 1383: 54(. بزه ديدگان برحسب ميزان نقشی 

 Beniamin( كــه در جرم دارند با هم تفاوت دارند. بنيامين مندلســون
Mendelson( در مطالعات خود به بررسی روابط ميان بزه ديده و بزهكار 

پرداخته و بر اين اساس 5 دسته بزه ديده را از هم تفكيك كرده است: 1( 
بزه ديدگان كاماًل بی گناه مانند كودكان بزه ديده. 2( بزه ديدگاه با درجه 
تقصير كم مانند: بــزه ديدگاه نادان. 3( بزه ديدگان عمدی يا داوطلب. 
4( بزه ديدگانی كه بيشتر از بزهكار مقصر هستند و 5( بزه ديدگانی كه 
خود عامل و شروع كننده بزه هستند. عوامل متعددی نيز در بزه ديدگی 
دخالت دارند كه از ميان آنها می توان به: ســن، جنس، شــغل، ثروت، 
تربيت، وضعيت روحی و روانی فرد و نوع طبقه اجتماعی او اشــاره كرد 

)طهماسبی نيك، 1383: 226(.
:)Crime( جرم

به نظر می رســد تعريف جرم نيز بر حسب مكاتب و ديدگاه های 
مختلف، متفاوت باشد. به طور مثال، به عقيده طرفداران مكتب عدالت 
مطلق، جرم عبارت است از: »عملی كه مخالف اخالق و عدالت باشد«. 
از نظر رافائــل گاروفالو )مكتب تحققی( نيز در صورتی كه افراد به آن 

قسمت از حس درستی و نيكوكاری كه هميشه و در همه جا مورد قبول واقع شده است 
اهانت كنند، مرتكب جرم شــده اند. اما كارارا )Carrara( معتقد است جرم يعنی: »نقض 
قانــون مملكتی در اثر يك عمل خارجی، در صورتی كه انجام وظيفه و يا از عمال حقی 
آن را تجويز نكند و مستوجب مجازات باشد«. سياسی نيز در تعريف جرم می گويد: »جرم 
عبارت از سركشــی فرد در برابر اجتماع اســت كه به وسيله مقررات قانونی تعبيه شده و 
برحسب شدت و ضعف، از نظر حقوقی 3 نوع می باشد: خالف، جنحه و جنايت«؛ كه البته 
در تقسيم بندی پس از انقالب به 4 نوع: حدود، قصاص، ديات و تعزيرات تقسيم شده است 
)صرامــی، 1380: 60 و 59(. همچنين فرهنگ راندوم هاوس )Random House( جرم را 
»انجام فعاليت غير قانونی، تخلف، اشــتباه يا گناه جدی و شديد و عملی كه باعث ايجاد 
خسارت به افراد، اماكن عمومی يا منافع دولت شود« تعريف كرده است )رجبی پور، 1387: 
49(. اما به طور كلی، می توان گفت كه جرم دارای دو تعريف اجتماعی و اثباتی است. در 
تعريف اجتماعی، جرم به »فعل يا ترك فعلی گفته می شود كه مرتكب آن از طرف مردم 
و جامعه طرد شود«؛ در حالی كه در تعريف اثباتی، »هر فعل يا ترك فعلی كه به موجب 
قانون برای آن مجازات تعيين شده باشد، جرم محسوب می شوند« )ستوده، 1386: 39(. بر 
اساس تعريف اثباتی، هيچ جرمی جرم محسوب نمی شود مگر اينكه كيفری در كار باشد. 
يعنی كيفر قانونی نمی تواند اِعمال شود مگر در قبال اَعمالی كه از نظر قانونی تعريف دقيق 
داشــته باشند و اگر اَعمال ناپسند و مذموم از سوی قانون به طور دقيق تعريف و محكوم 
نشــده باشند ولی در ميان افراد احساس انزجار و تنفر پديد آورند، جرم شمرده نمی شوند 

)شيخاوندی، 1379: 60(.
طبق برداشت مبتنی بر آسيب اجتماعی، جرم هم شامل جرايم جزايی مانند: تجاوز يا 
ســوء قصد می شود و هم شامل جرايم مدنی مانند: غفلت يا بی احتياطی است )وايت و 

هينس، 1382: 20(. در خصوص شخص مجرم، برخی معتقدند كه همه انسان ها، مجرم 
بالقوه هستند و تنها چيزی كه موجب تمييز و تشخيص بين مجرم و غير مجرم می شود 
آن اســت كه مجرم مرتكب جرم شده اســت. در حقيقت مجرم كسی است كه سدهای 
انفــرادی و اجتماعی نتوانســته او را از ارتكاب جرم بــاز دارد و او در يك موقعيت خاص 
مرتكب عمل كيفری شده است )شامبياتی، 1385: 257(. از ديدگاه روان كاوی نيز مجرم 
كسی است كه نيروهای غريزی وجودش به خوبی اداره نشود )محمدی اصل، 1384: 76(. 
برخی هم معتقدند جرايم هر قدر زياد و مهم باشند، مرتكب آنها هنگامی مجرم تلقی می 
شود كه افكار عمومی و وجدان جمعی )مجموعه باورها و احساسات مشترك در بين حد 
واسط اعضای يك جامعه( او را مجرم بشناسند. به بيان ديگر آن چه كه عملی را به جرم 
تبديل می كند جنبه بيرونی و عينی آن نيست؛ بلكه تعيين كننده جرم قضاوتی است كه 
جامعه در مورد آن رفتار دارد )ستوده، 1386: 39(. از نظر مذهب، جرم همان گناه است و 
همان طور كه ارتكاب گناه فقط شخص گناه كار را در معرض عذاب الهی قرار می دهد، 
به همين ترتيب نيز ارتكاب جرم فقط بايد شخص مجرم را در معرض مجازات قرار دهد. 
به همين خاطر ســرايت مسئوليت به اقوام و نزديكان مجرم امری برخالف مذهب است 

)شامبياتی، 1385: 29(.
از نظر زمانی، ريشــه جرم و جنايت را می توان تا ابتدای تاريخ بشری به گذشته برد. 
يعنی از همان زمان كه حضرت آدم و حوا به علت ارتكاب عمل نهی شــده ای )خوردن 
گندم يا ســيب( از بهشت رانده شدند و پسرشان قابيل برادر خود هابيل را به قتل رساند، 
جرم راه خود را آغاز كرد و اينك جهان روز به روز شاهد گسترش جرم و تبهكاری است و 
انسان ها در دنيايی زندگی می كنند كه با هوس های جنسی، قتل، آدم ربايی و جرم های 
ديگر آميخته شده است و امنيت آنها را تهديد می كند )معاونت اجتماعی و پيشگيری از 

وقوع جرم، 1383: 129(.
هنگامی كه از واژه جرم سخن به ميان می آيد، اغلب اَعمالی مانند: 
سرقت، قتل و كالهبرداری به عنوان مصاديق آن به ذهن متبادر می 
شود؛ در حالی كه تعداد زيادی از جرايم افعالی مانند: توهين، فحاشی، 
برهم زدن نظم عمومی، رانندگی بدون گواهی نامه، مزاحمت و جرايمی 
از اين قبيل هســتند كه هر روز اتفاق می افتنــد اما زياد مورد بحث 
قرار نمی گيرند و چندان توجهی به آنها نمی شــود. در حقوق كيفری، 
اين گونه جرايم كه به عنوان »جرايم خرد« معروف هســتند موضوع 
مطالعات گســترده ای نبوده اند. اما در دهه های اخير مطالعات جرم 
شــناختی اهميت جرايم خرد و تأثير آن بر سطح زندگی در شهرها و 
احساس امنيت شهروندان را تا حدودی روشن كرده است جرم خرد كه 
معادل واژه )Petty Offense( اســت در فرهنگ لغات حقوقی اين گونه 
تعريف شده اســت: »جرايمی كه دارای مجازات حبس كم تر از يك 
ســال يا جزای نقدی اندك هستند«. شيوع اين جرايم به حدی است 
كــه تقريباً تمام افراد جامعه در خالل زندگی روزمره خود به خصوص 
در كالن شــهرها به دفعات با اين قبيل جرايم مواجه شده اند و حتی 
بعضاً خود مرتكب آنها شده اند. تنشی كه اين جرايم در جامعه ايجاد می كند شديد نيست 
و قبح انجام اين اعمال نزد شهروندان نيز در مقايسه با جرايم مهم تر نظير: سرقت، قتل و 
كالهبرداری زياد نمی باشد و مرتكبين اين قبيل جرايم به اندازه مجرمان جرايم مهم مورد 
سرزنش قرار نمی گيرند. اما حجم باالی اين جرايم موجب می شود تا نظم عمومی جامعه 
به طور جدی خدشه دار شود كه اين امر مقدمه بروز تنش های اجتماعی و جرايم مهم تر 

خواهد بود )نوروزی، 1384: 258(.
البته بايد توجه داشت كه هيچ جامعه ای بدون جرم وجود ندارد و تصور اينكه يك جامعه 
بدون جرم و به عنوان مدينه فاضله وجود داشته باشد، امری ناممكن است. جامعه شناسان 
نيز هرگز به دنبال دستيابی به شــرايطی آرمانی كه در آن تمامی افراد جامعه به صورت 
كامل پای بند قوانين و قواعد زندگی جمعی و تعامالت مطلوب زندگی باشند، برنيامده اند. 
انديشــمندانی هم كه به توصيف يك جامعه ايده آل پرداخته اند، عمدتاً به اين خاطر به 
اين امر متمايل بوده اند كه معياری برای سنجش و ارزيابی جوامع در دسترس آنها وجود 
داشته است كه ضمن تجزيه و تحليل شرايط موجود انسان ها، درصدد يافتن راه هايی كه 
جامعه را در مســير دستيابی به يك جامعه مطلوب قرار دهد، بوده و هدف گذاری آنها را 
تصحيح می كرده و در نتيجه امكان دستيابی به شرايط مناسب تری را فراهم می آورده 
است )بيات، 1387: 74(. از نظر دوركيم، جرم يك پديده عادی در جامعه به حساب می آيد 
و همه جوامع دارای جرايم متعددی هستند كه اين امر ناشی از اِعمال ساخت جامعه است و 
تنها وقتی كه تعداد جرايم از يك نسبت معينی تجاوز كند می توان گفت كه اخالق جامعه 
متزلزل شده و يك بيماری اجتماعی پديد آمده است و آن وقت می توان پديده مربوط را 
غير عادی تلقی كرد )صارمی، 1380: 60 و 59(. به بيان ديگر، وجود آسيب ها و انحرافات 
تا حد معينی بيانگر روايی كاركرد جامعه بوده و بهنجار شمرده می شوند و فقط در مواقعی 
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جنايت را می توان تا ابتدای 
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كه نسبت آنها برحسب جمعيت از حد معمول فراتر رود حالت نابهنجار به خود می گيرند 
)شــيخاوندی، 1379: 18(. از سوی ديگر، جرم پديده ای اجتماعی و كاماًل نسبی است و 
آنچه كه در يك زمان در بين برخی ملت ها جرم محســوب می شده يا می شود، ممكن 
است در زمان يا مكان ديگر جرم به حساب نيايد. مثاًل در گذشته، سرقت در قوم اسپارت 
جرم نبوده، ولی در بيش تر جوامع جرم محسوب می شده است )ستوده، 1386: 41 و 40(. 
يا اينكه قبل از ظهور اسالم، زنده به گور كردن كودكان بی گناه به ويژه نوزادان دختر در 
بين برخی قبايل عرب متداول بود و مجازاتی در پی نداشــت؛ در حالی كه پس از ظهور 
اسالم اين عمل نهی شد و عنوان گناه پيدا كرد. از نظر عرف هم برخی مسايل ممكن است 
انحراف به حساب آيند؛ در حالی كه نگاه مذهب، خالف آن است. مثاًل عدم ثبت ازدواج در 
دفتر ثبت رسمی به نظر عرف و قانون با ديده انحراف و جرم نگريسته می شود؛ در حالی 
كه در اســالم امری بی پايه تلقی می شود )معاونت اجتماعی و پيشگيری از وقوع جرم، 
1383: 19(. هم چنين »چند همسری« در برخی جوامع مطلوب و جزء منزلت اجتماعی 
محسوب می شود؛ ولی در برخی جوامع ديگر جرم به شمار می آيد. در بسياری از جوامع 
نيز از نو عروس انتظار دارند كه او دوشــيزه باشد و اگر غير از اين باشد خانواده عروس و 
داماد به طور مشترك انتقام می گيرند؛ در صورتی كه در برخی از كشورهای اروپای غربی، 
به ويژه در شهرها، اگر عروس باكره باشد موجب تعجب داماد خواهد شد و احتمااًل از طرف 
هم گنان خويش متهم به كهنه پرستی و مواردی از اين قبيل خواهد شد. نمونه ديگر اينكه 
اگر كســی در هوای گرم تابستان با لباس شنا در مالء عام ظاهر شود به جرم جريحه دار 
كردن عفت عمومی به محاكم جلب می شــود؛ در صورتی كه اين عمل در كنار دريا و 
اســتخر يا هوای آزاد كه در معرض ديد مردمان نيز قرار دارد در بسياری از كشورها مجاز 
می باشد. به اين ترتيب معلوم می شود كه مفهوم جرم يك مفهوم كاماًل اجتماعی و نسبی 
است و چيزی كه در جامعه ای و در زمان و مكان و فرهنگ مشخصی پسنديده و مطلوب 

اســت، ممكن است در جامعه ای ديگر و در شرايط زمانی و مكانی و 
آداب جداگانه، نامطلوب و ممنوع باشــد. با توجه به همين نكات است 
كــه تاكنون در هيچ جامعه ای تعريف دقيقی از جرم كه دال بر محتوا 
و جوهر آن باشد به عمل نيامده است )شيخاوندی، 1379: 48 و 47(. 
البته ديدگاه ها نيز با گذر زمان دستخوش تغيير می شوند و نگرش به 
انواعی از رفتار كه به آنها برچسب مجرمانه زده می شود تغيير می كند. 
به عبارتی، در هر جامعه ای ممكن است برخی از رفتارها مورد اختالف 
نظر باشد. مثاًل در انگلستان استعمال حشيش جرم است؛ در حالی كه 
برخی از مردم استدالل می كنند كه نبايد اين گونه باشد. در عين حال 
سقط جنين جرم نيست؛ اما برخی معتقدند بايد جرم تلقی شود )اليوت 

و كوئين، 1386: 7(.
به هر حــال، اصطالح جرم كه در ابتــدا دارای مفهومی حقوقی، 
قضايی و پليسی بوده است، امروزه به لحاظ آثار اجتماعی و شيوه های 
مختلف كنترل آن، دارای مفهوم و بار سياســی، اقتصادی و اجتماعی 
نيز شــده است و به همين دليل اســت كه نهادهای متنوع دولتی و 

مردمی برای مهار آن بســيج شده اند و سرمايه گذاری می كنند )نجفی ابرند آبادی، ش 
17 و 18: 8(.

جرم انگاری )Criminalisation(: جرم انگاری فرآيندی است كه به وسيله آن، رفتارهای 
جديد به موجب قوانين كيفری، مشمول قانون جزا می شوند و به هر اندازه دامنه اين قوانين 

تحت فشار افكار عمومی گسترده تر می شوند، مجرمان بيشتری به وجود می آيند.
جرم زدايی )Decriminalisation(: جرم زدايی نيز در معنای دقيق كلمه يعنی: »زدودن 
برچسب و عنوان مجرمانه از يك عمل يا رفتار«. از نظر زمانی، جرم زدايی در بعضی دوره 
ها در ارتباط با جرايم اخالق و عفت عمومی، مذهب و امور سياسی مطرح شده است. اين 
موضوع در ابتدای امر با هدف تبديل )تقليل( عناوين مجرمانه يا تعداد جرايم در قانون جزا 
عنوان شده است. مقررات زيادی وجود دارند كه نقض آنها دارای ضمانت اجرای كيفری 
است. اين امر خود يك جرم انگاری يعنی وضع جرايم جدی از نوع افراطی است و تقريبًا 
همه جرم شناسان معتقدند كه مرتكبين اين جرايم نبايد به عنوان مجرم تلقی شده و با آنها 
به صورت مجرم رفتار شود. زيرا در نتيجه افزايش بيش از حد جرايم در قانون، يك حالت 
بی هنجاری ايجاد می شود و در اين صورت هيچ كس نمی تواند با اطمينان بگويد كه چه 

كاری مجاز و چه كاری در قانون منع شده است )وايت و هينس، 1382: 320(.
شواهد حاكی از آن است كه كانون ارتباط »جرم و بزه« با »نوجوانی و جوانی« بيش تر 
بر روی پسران قرار دارد و اغلب پژوهش ها و نظريه های جرم شناختی، حول محور جوان 
مذكر دور می زند. كولمن و موينهام )Coleman & Moyniham- 1996( با توجه به دامنه 
گسترده اطالعات و آمار بررسی های جرم شناختی نتيجه گرفتند كه اغلب خالف كاران 
جوان، دارای جنسيت پسر و از طبقه پايين جامعه می باشند. شايد دليل اين امر نيز آن باشد 
كه رفتارهای خالف اما جزئی پســران بيش ترين تأثير را در برداشت جامعه از بزهكاری 

نوجوانان و جوانان دارد. اما عدم وجود پژوهش های جرم شناختی در مورد دختران و زنان 
به اين معنا نيســت كه آنها كاماًل فراموش شده اند؛ بلكه مبين اين واقعيت است كه اين 
حيطه تا حدود زيادی مورد غفلت واقع شــده است )صديقی ارفعی، 1387: 143(. با اين 
وجود، در خصوص رابطه بين جنسيت و جرم، تعدادی از متخصصان از منظرهای گوناگون 
 )1907 -Thomas( به تبيين اين رابطه پرداخته اند. به طور مثال، دانشمندی به نام توماس
در كتابش »جنس و جامعه«، به تفاوت های زيســتی زنان و مردان اشاره كرده است. به 
عقيده وی، زنان ساختار بدنی آنابوليك )Anabolic( دارند و مايلند چربی بدن خود را انباشته 
كنند؛ در حالی كه مردان ساختار بدنی كاتابوليك )Katabolic( دارند و تمايل به رها سازی 
چربی بدن خود دارند. اين تفاوت جنسی، زنان را منفعل تر و آماده تر از مردان برای سازش 
با فشارهای عصبی كرده و در نتيجه كم تر مرتكب رفتار جنايی می شوند. از منظری ديگر، 
روان شناسان اجتماعی به دنبال كشف علل روانی - اجتماعی تفاوت های جنسی در اَعمال 
جنايی به عنوان يك رفتار اجتماعی هستند. آنها نظريه هايی ارائه كرده اند كه بر اساس 
اين نظريات، پايگاه و موقعيت اجتماعی برتر مردان نسبت به زنان و انتظارات تقسيم شده 
متفاوت برای زنان و مردان كه بر اســاس آن، از جامعه انتظار می رود تا در برابر تخلفات 
مشابه زنان و مردان برای زنان مجازات سنگين تری در نظر گرفته شود، از عوامل اصلی 
تفاوت های جنســی در بروز رفتارهای انحرافی به حساب می آيند. روان شناسان نيز به 
دنبال دستيابی شواهدی هستند تا تفاوت های جنسيتی در مؤلفه های روان شناختی هم 
چون شخصيت و ارتباط آنها با رفتار اجتماعی را نشان دهند. در اين بين، فرويد ضمن اشاره 
به تفاوت های ذاتی ميان زنان و مردان، جنســيت را به عنوان يك نظام از روابط قدرت 
در جامعه انكار می كند. اما از نظر جامعه شناسان، اين نقش جنسی و ساختارهای حقوقی 
حاكم بر جامعه است كه موجب تفاوت های جنسی و رفتار انحرافی می شود. البته جامعه 
شناسی فرانوگرا )Post Modren Sociology( با آگاهی از اين خطر كه تمركز بر جرايم زنان 
ممكن است فهم جرم را در حاشيه قرار دهد، به موضوع هويت جنسی و 
هويت مردانه و رابطه آن با جرم و رفتارهای خشونت آميز پرداخته و معتقد 
است از آن جا كه هويت زنان به طور سنتی بيش تر بر اساس كار در منزل 
شكل می گيرد و نسبت به مردان منابع و قدرت كمتری دارند، به همين 

دليل انواع جرايمی كه قادر به ارتكابش هستند خيلی محدود می باشد.
به طور كلی، طرح رفتار انحرافی زنان به صورت جدی و گســترده و 
علل و عوامل آن به پيدايش فمنيسم يا مكتب تساوی حقوق زن و مرد 
بر می گردد. فمنيسم در پاسخ به اين سؤال كه چرا زنان كم تر از مردان 

مرتكب جرم و بزه می شوند بر علل ساختاری زير تأكيد می كند:
1- كنترل اجتماعی:براساس ديدگاه فمنيستی، مردان آزادی بيشتری 
در فعاليت های پر مخاطره دارند و در مقابل، زنان بيش از مردان كنترل 
می شــوند. به عالوه خشونت مردان در منزل و خارج از منزل بر كنترل 
زنان تأثير دارد و فرصت كمتــری برای ارتكاب جرم در اختيار آنان می 

گذارد.
 Steffensmeier( 2- تفاوت در جامعه پذيری مردان و زنان:استفنزماير و اميلی
Emilie &- 1991( متوجه شدند به اين علت ارتكاب جرم در ميان زنان نسبت به مردان كم 

تر است كه آنان در فرآيند جامعه پذيری، مسير رشد اخالقی متفاوتی را دنبال می كنند. به اين 
شكل كه رفتار متقابل زنان بر اساس هم دلی و هم دردی مشخص می شود و در نتيجه ارتكاب 
جرم، به ويژه جرايم خشونت آميز برای آنان مشكل است. از ديدگاه اين متفكران، ارزش ها و 
هنجارهای اجتماعی، حريم های اخالقی متفاوتی را برای زنان و مردان در نظر گرفته اند كه اين 

امر بر رفتارهای اجتماعی يا ضد اجتماعی آنان تأثير می گذارد.
3- مردساالری:فمنيست ها بر قدرت مردان در جامعه تأكيد دارند. آنان بر اين باور هستند 
كه زنان به علت ويژگی های متفاوت جنسيتی و موقعيتی كه در يك جامعه مردساالر دارند به 
ارتكاب جرايمی نظير فحشاء كه ناشی از بی قدرتی است، گرايش می يابند؛ در حالی كه مردان در 

موقعيتی قرار دارند كه برای مثال نياز به پول، آنها را به سوی دزدی سوق می دهد.
البته ذكر اين نكته الزم است كه با آزاد شدن زنان از خانواده سنتی، كاهش محدوديت 
های اجتماعی آنان، توســعه جنبش های اجتماعی زنــان و ورود زنان به بازار كار، رفتار 
اجتماعی زنان و مردان به يكديگر نزديك شده و به دنبال آن، جرايم زنان نيز افزايش يافته 
است؛ اما با اين وجود از نظر آماری هنوز نرخ جرايم مردان به استثنای برخی جرايم نظير 
فحشــاء به مراتب باالتر از زنان می باشد. مثاًل در آمريكا )1997( حدود 78 درصد از كل 
جرايم ثبت شده را مردان انجام داده اند. همچنين پيمايش های بين المللی )2000( نشان 
می دهد كه به ازای هر 1 زن مجرم، 15 مرد مجرم وجود دارد. در ايران نيز اطالعات آماری 
زندانيان در 6 ماه اول سال 1382 نشان می دهد كه بيش از 96 درصد از محكومانی كه به 

مجازات حبس محكوم شده اند مرد بوده اند )احمدی، 1384: 206-216(.
منبع :كاوه، محمد، )1391(، آسيب شناسی بيماری های اجتماعی )جلد اول(، تهران: 

نشر جامعه شناسان، چاپ اول 1391.

»چند همسری« در برخی 
جوامع مطلوب و جزء منزلت 
اجتماعی محسوب می شود؛ 
ولی در برخی جوامع ديگر 
جرم به شمار می آيد. در 
بسياری از جوامع نيز از نو 
عروس انتظار دارند كه او 
دوشيزه باشد و اگر غير از 
اين باشد خانواده عروس 
و داماد به طور مشترک 
انتقام می گيرند

 فرهنگ پذیری اجتماعی
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 .... حدود 4 ســال است كه رويه 
معمول بازار مســكن بهــم ريخته 
اســت؛ تا پيش از سال 91 و جهش 
سرسام آور زمستانی، دوره های رونق و 
ركود مسكن از يك الگوی مشخص 
پيروی می كرد. اين الگو از دهه 70 به 
اين ســو و پس از حذف برنامه زمين 
شهری بر بازار مســكن حاكم شده 
اســت. بر اساس اين الگو مسكن به 
لحاظ ساختاری و مولفه هايی از جمله 
ســرمايه گذاری، ارزش افزوده و تعداد 
پروانه های ساختمانی به طور معمول 
در يك بازه زمانی 3 ساله دچار رونق و 
ركود می شود. به عبارت ديگر تجربه 
نشان داده كه مسكن برای يك دوره 
دو تا ســه ساله رونق می گيرد و پس 
از آن وارد يك دوره 2 تا ســه ســاله 

ركود می شود.
 امــا اين رويه از اواخر ســال 91 
و در فاصله شــش ماه مانده به اتمام 
عمر دولت دهم دچار اختالل شــد. 
بازار مســكن پس از افزايش نجومی 
قيمت ها در اســفند پنج سال پيش با 
ركود انتظاری نوروز سال 92 را آغاز 
كرد. در ادامه نوبت به دولت يازدهم 
رســيد تا آنها بالفاصلــه به فكر به 
حركت درآوردن چرخ های ساخت و 

ساز كشــور بيفتند. در اين زمينه سياسيت تحريك تقاضا با استفاده از مكانيزم افزايش 
سقف تسهيالت خريد مسكن در دستور كار دولتمردان قرار گرفت.

بر اين اســاس بود كه ديماه اولين ســال 
فعاليــت دولت يازدهم وام خريد مســكن 15 
ميليون تومــان افزايش يافت و به 35 ميليون 
تومان رســيد. اما ترس از تورم باعث شــد تا 
افزايش وام خريد مســكن به آرامی عملياتی 
شــود. با اين وجود سياســت تحريك تقاضا 
نتوانســت تاثير آنچنانی در حضور تقاضاهای 
موثر در بازار داشــته باشــد، چرا قدرت خريد 
مــردم به شــدت كاهش يافته بــود و عمال 
مصرف كنندگان توانايی ورود به بازار را نداشتند.

 پس از اين ناكامی، وزارت راه و شهرسازی 
به عنوان متولی مسكن كشور بر ادامه سياست 
تحريك تقاضا اصرار كرد كه نتيجه آن افزايش 
سقف تسهيالت خريد به 160 ميليون تومان 
بوده است. به دنبال نتايج نااميدكننده افزايش 
وام خريد، دولت به فكر پرداخت تسهيالت به 
ســازندگان و اســتفاده از راهكارهايی برای تحريك دوباره تقاضا افتاد. فروش قسطی 
مسكن يكی از ايده هايی بود كه طی دو سال اخير توسط انبوه سازان و با حمايت نصفه و 
نيمه دولت مطرح شد، اما به داليلی از جمله درخواست كارمزد باال از سوی بانك عامل، 

اين طرح ابتر ماند.

در ســال های 93، 94 و ماه هــای 
سپری شده از سال 95 اتفاق آنچنانی 
در بخش مسكن كشــور روی نداده 
است. سرمايه گذاری ها در  اين بخش 
به هيچ با سال های پيش از دوران ركود 
قابل مقايسه نيست كه اين مسئله را 
بــه راحتی می تــوان در ميزان صدور 
پروانه های ساختمانی پايتخت مشاهده 
كــرد. در حالی در برهــه ای از زمان 
ميزان صدور پروانه های ساختمانی از 
مرز 250 هزار فقره فراتر می رفت كه 
در دوران ركود به حدود 20 هزار فقره 

تقليل يافته است.
البته طــی ماه های اخيــر اندكی 
وضعيت بازار مســكن دچــار تغيير و 
تحوالتی شــده اســت. مسئله ای كه 
دســت اندركاران و مسئوالن مسكن 
كشور به ان اذعان دارند. چندی پيش 
يكی از مديران وزارت راه و شهرسازی 
از به كف رسيدن ركود در بازار مسكن 
خبر داد. آمار بانك مركزی نيز نشــان 
می دهد در ديماه امسال متوسط قيمت 
خريد و فروش يك متر مربع زيربنای 
واحد مســكونی معامله شده از طريق 
بنگاه معامالت ملكــی 44.9 ميليون 
ريال بوده كه در مقايسه با آذرماه 95 و 
ديمــاه 94 به ترتيب 1.4 و 9.9 درصد 
افزايش يافته اســت. بر اساس همين آمار در اولين ماه ســرد امسال سامانه امالك و 
مستغالت معامله 16 هزار واحد مسكونی را ثبت كرده كه در مقايسه آذر 94 بالغ بر 41.6 

درصد افزايش را نشان می دهد.
با توجه به آنچه گفته شــد يك پيش بينی 
خوشبينانه را می توان برای آينده بازار مسكن 
بيان كــرد كه از روند رو به رشــد اما ماليم 
خريد و فروش واحدهای مســكونی تهران و 
اميدواری ها در رابطــه با اقتصاد و درآمدهای 

نفتی طی سال آينده نشات گرفته است.
آنچه مشــخص اســت بازار مســكن تا 
روزهای انتخابات همچنان دوران ركود خود 
را ادامــه می دهد، اما بايد به اين نكته اشــاره 
شــود تعداد معامالت مســكن به طور قطع 
نســبت به امســال افزايش می يابد. تقريبا از 
نيمه دوم امســال می توان روزهای خوبی را 
برای يكی از مهم ترين بخش های اقتصادی 
كشور پيش بينی كرد كه در نيتجه باعث آشتی 
سرمايه گذاران با اين بخش خواهد شد. افزايش 

حجم ســرمايه گذاری ها به رشــد تقاضا و به دنبال آن افزايش قيمت ها منجر می شود. 
افزايشی قيمتی كه البته ديگر مانند افزايش های قيمت سال 86 و 91 سرسام آور نخواهد 
بود. بررسی وضعيت بازار مسكن نشان می دهد سال آينده قيمت ها زير 20 درصد افزايش 

می يابد كه در مقايسه با نرخ تورم رقم معقولی خواهد بود.

سیگنال های مثبت از بازار مسکن
نويسنده :  مهندس مجتبی كميلی

مدير عامل  شركت مادر تخصصی عمران و مسكن   بنياد مستضعفان

 فروش قسطی مسكن يكی 
از ايده هايی بود كه طی دو 
سال اخير توسط انبوه سازان 
و با حمايت نصفه و نيمه 
دولت مطرح شد، اما به 
داليلی از جمله درخواست 
كارمزد باال از سوی بانك 
عامل، اين طرح ابتر ماند

آنچه مشخص است بازار 
مسكن تا روزهای انتخابات 

همچنان دوران ركود خود را 
ادامه می دهد، اما بايد به 

اين نكته اشاره شود تعداد 
معامالت مسكن به طور قطع 

نسبت به امسال
افزايش می يابد

 فرهنگ پذیری از مدیران نمونه
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برای نخســتين بار در كشور با هدف برخورداری همه اقشار جامعه از 
خدمات گردشگری سواحل زيبای مازندران و با اتكا به رويكردی بسيار نوين 
در تكنولوژی ساخت پروژه مجموعه ساحلی چالوس راحی و راه اندازی می 
شود.سيد محمد جواد موسوی مدير عامل شركت عمران مسكن شمال- 
چالوس از احداث پروژه  مجموعه ســاحلی در شهرك نمك آبرود چالوس 
خبر داد و گفت: برای نخستين بار در كشور با هدف  برخورداری همه اقشار 
جامعه به ويزه بانوان از خدمات گردشگری  سواحل زيبای مازندران و با اتكا   
به  رويكردی بسيار نوين  در تكنولوژی ساخت و مجهز به امكانات روزدنيا  

پروژه  مجموعه ساحلی  طراحی شد.
 سيد محمد جواد موسوی  مدير عامل شركت عمران و مسكن شمال 
در گفت وگو با خبرگزاری فارس در شهرستان چالوس با تبريك ايام اهلل دهه 
فجــر گفت : بهمن ماه برای ما يادآور روزهای خوش انقالب و دهه فجر 
است  و عاملی برای تداوم  تالش و كوشش برای ارايه  خدمات بهتر به 

مردم سرافراز ايران كه در سايه  رهبری بی نظير بنيان گذار جمهوری اسالمی امام خمينی )ره( 
نهال انقالب را به ثمر رسانده وبا مديريت   مقام معظم رهبری حضرت آيت ا... خامنه ای از اين 

دستاورد بزرگ  پاسداری می كنند .
 سيد جواد موسوی در ادامه  با اشاره دستور مهندس سعيدی كيا  در مورد  راهبرد اساسی 
بنياد مستضعفان  مبنی بر افزايش كيفيت و كميت خدمات توليد زير مجموعه های وابسته  
برای همه اقشار جامعه به ويزه افراد كم برخوردار  از نهايی شدن خريد سه دستگاه برای اجرای 
فاز نخست توسعه  شهر بازی در مجموعه نمك آبرود چالوس  با هدف افزايش كمی و كيفی 
خدمات خبر داد و افزود: اين شهر بازی قرار است در زمينی به مساحت 200 هزار متر مربع بنا 
شود كه برای فاز  نخست آن 40 هزار متر مربع زمين با 4 دستگاه  اصلی و ساير تجهيزات 

سرگرمی  در نظر گرفته شد و تا كنون  خريد سه دستگاه آن نهايی شده است .
 موسوی با اشاره به به روز شدن دستگاه های قديمی در شهر بازی شهرك نمك آبرود 
و جايگزينی سيستم های جديد در اين مجموعه گفت : سياست كلی در شركت عمران 
مسكن شمال اين است كه  عالوه بر افزايش  خدمات گردشگری كيفی  برای مردم عزيز 
منطقه و گردشــگران  بتوانيم پروژه های ماندگار و درآمدزا برای استمرار بهبود مستمر  
مجموعه ايجاد كنيم. وی با بيان اينكه در حال حاضر امكان  اجرای  پروژه های درآمدزا 
در مجموعه نمك آبرود چالوس مهيا است  و اين شرايط بايد تدام و گسترش يابد ، افزود: 
بر اســاس اظهار نظر كارشناسان بين المللی  شهرك  توريستی نمك آبرود ،  به دليل 
داشــتن موقعيت خاص و دلنواز اعم از كوه، جنگل، دريا و دشت در خاور ميانه كم نظير 
اســت  و نمونه آن در شهرك های تفريحی دنيا  كمتر ديده می شود. مدير عامل شركت 
عمران مسكن شمال- چالوس در ادامه به راهبرد ايجاد اشتغال بنياد مستضعفان نيز اشاره 
كرد و اجرای موثر اين راهبرد را منوط به ســرمايه گذاری  شركت  ، ايجاد درآمد پايدارو 
جذب ســرمايه گذاران داخلی و خارجی  دانست و بيان كرد: در اين حوزه  چندين طرح 
در منطقه در نظرگرفته شد كه تنها با اجرای  دو طرح از آن اشتغال زايی قابل توجهی از 

سوی شركت عمران و مسكن شمال در منطقه  ايجاد خواهد شد.

مدیر عامل شرکت عمران مسکن شمال خبر داد

نخستین مجموعه ساحلی بانوان
 در کشور راه اندازی می شود

 پروژه گردشگری منحصر به فرد در شمال کشور
وی طرح   مجموعه ساحلی  شهرك نمك آبرود در نوع خود  را  يكی 
از پروژه های منحصر به فرد دركشور معرفی كرد  و از  رويكردی بسيار 
نوين ) در تكنولوژی ســاخت(  و مجهز به امكانات روزدنيا در ساخت ) 
پروژه ( مجموعه ساحلی خبر داد و تشريح كرد : طرح مجموعه ساحلی 
كه قرار است در مدت 24 ماه به بهره برداری برسد تنها طرحی است كه 
پس از مشــورت با كارشناسان و مديران منطقه ای به دليل عدم وجود 
مكان مناسبی برای تفريح، ورزش و امور فرهنگی بانوان از مواهب طبيعی 
خطه ســر سبز شمال كشور  در سنوات پس از پيروزی انقالب اسالمی 

طراحی شده است .
موسوی با اشاره به اينكه طرح مجموعه ساحلی  نمك آبرود چالوس 
نمادی اسالمی و  قابل رقابت  با مجموعه  مشابه ساحلی دبِی در كشور  
امارات  است، بيان كرد:پس از مشاوره با كارشناسان معماری و مهندسی و 
همچنين مسوالن منطقه ای به ويزه كارشناسان مذهبی  پس از  بازديد از شهر مذكور سعی 
كرديم تا اين مركز را  ضمن بومی سازی  بر اساس فرهنگ اصيل ايرانی اسالمی  و با اين نگاه 
كه  بانوان كشور به همراه خانواده از اين مكان ها استفاده كنند اين مجموعه را به طور ويژه و 
قابل رقابت  راه اندازی كنيم. وی با بيان اينكه در اين مجموعه ساحلی مكانی به صورت مجزا 
برای استفاده بانوان، مكانی خاص برای آقايان  و همچنين محلی به صورت خانوادگی اختصاص 
يافته است ، خاطر نشان كرد: اين مركز با رعايت اصول زيست محيطی دريای خزر  به اندازه 100 
متر در داخل دريا  نفوذ خواهد  كرد  و  دارای موج شكنی به ارتفاع 7 متر خواهد بود كه در نوع 
خود  كه طرح بی نظيری محسوب می شود. مدير عامل شركت عمران مسكن شمال- چالوس 
در ادامه از اختصاص 30 مركز برای بخش های تفريحی  ويژه بانوان و آقايان  به تفكيك در 
اين مجموعه خبر داد و اظهار كرد: اين پروژه درزمينی به مساحت 5 هكتار در ضلع غربی هتل 
پارسيان آزادی خزر چالوس طراحی شده است كه با 100 متر پيش روی در دريا ساخته می شود.

 اين مقام  مسؤول با اشاره به اينكه قسمت تاسيسات ساختمان مجموعه  با رويكرد  رعايت 
همه  مالحظات زيست محيطی و بهداشتی  ساحلی 20 ميليارد تومان اعتبار نياز دارد، گفت: 
اعتبار در نظر گرفته شده برای تاسيسات دريايی اين مجموعه نيز 10 ميليارد تومان است كه 

پس از  آماده  شدن نقشه توسط مشاور طرح طی  24 ماهه به بهره برداری خواهد رسيد.
 موسوی هدف از اجرای اين پروژه های بزرگ را افزايش كميت و كيفيت خدمات شهرك 
توريستی نمك آبرود متناسب با اهداف راهبردی بنياد مستضعفان و همچنين ايجاد اشتغال 
برای مردم منطقه برشمرد و يادآور شد: مجتمع تجاری طراحی شده در جوار اين مجموعه نيز 

عالوه بر تامين نياز گردشگران و مردم منطقه با معماری زيبا و ويزه ای طراحی  خواهد شد .
 وی در ادامه به حوزه ديگر فعاليت شركت عمران و مسكن شمال اشاره كرد  و گفت: در 
حال حاضر اين شركت با داشتن 5 مجتمع به صورت تايم شرينگ در حال فعاليت است كه چهار 
مجتمع آن در داخل كشور و در شهرهای مشهد، بابلسر، نمك آبرود چالوس و كيش قرار داشته 
و يك مجتمع نيز در كربالی معلی در دستور كار قرار گرفته كه به زودی خبر های خوبی برای 

مخاطبان اين طرح اقامتی اعالم خواهد شد

 فرهنگ پذیری از مدیران نمونه
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