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جوان وطن

یخیگانه؛ کارشناسی تارخلیلیفاطمه 

؛هستندآنباارزشجوانانجامعه،حرکتمحورتردیدبدون
طیانجوپرانگیزه یوهدفمندقدومباپیشرفتمسیرچراکه

.باشدسازندگیوتالشمرکزجواناستالزم.می شود
یادکشورسرمایهاصلی ترینعنوانبهاوازکههمانطور
اونیازهایبرایشود،حمایتاوازاستضروری،می شود

بستهیپرانرژقشراینبودنپذیرآسیبمیزان.اندیشیدچاره
خوددرجوانیسنیندرافراد.استمتعددیعواملبه

اارضودادنپاسخکهمی شونداحساساتیونیازهامتوجه ی
.دارداهمیت،آن ها

وردیفسالمتدرکهوافریتاثیرجهتبه،نیازهااینتامین
انجامصحیحنحویبهکهاستواجبدارد،جواناجتماعی

بایستمی با،شناختبایدراجامعه  یآیندهگردانندگان.بگیرد
داپیآشناییاواحساساتوخواسته ها،گرایش ها،توانمندی ها

انهماجراجویحستامینبرایمناسبیزمینه یچنانچه.کرد
وخانوادهبستردرجوانمقطعیوطبیعینیازهایبرخیو

الدنبناپسندروش هایبهشخص،نباشدموجودجامعهبعد
انجومدتیپس ازآنوقت.می گرددخودخواسته هایبهپاسخ

متدرجا.می ماندبازخودفراگیرسوال هایبهاجابتاز
وانرتشریحپیگیرنشده،ایجاداوبرایتازه ایپرسش های

.نمی شودخود

انجواندرمسائل،بهاعتنامیزانونگرشدرتطورفرایند
کهتاسطبیعیازاین رومی افتد؛اتفاقبزرگساالنازآسوده تر

یشترباست،ملیسرمایهکهجوانیفرهنگی،مسائلبحثدر
فرهنگیدشمنانالبتهوداخلیبزرگانوفعاالندغدغه ی

دارد،وجودجامعهاقشارهمه یدرپذیریالگوروحیه.باشد
بدیلتآن کهمگرنیستنکوهیده ایامرپذیری،الگونفساما
صلیایکی از.شودنامتعارفالگوییازکورکورانهپیرویبه

دروفرهنگعقاید،تضعیفجوانان،متوجههایآسیبترین
.استآن هادینیفرهنگصدالبتهمذهبی،کشورهای

زیشالوده ریامااستبسزاییامرجمعیتجوانیوفرزندآوری
وامکاناتملزمطرحیچنیناجرایقصدبهزمینه سازیو

داشتهارطرحرساندننتیجهبهپتانسیلکهاستتدارکاتی
درستیسازیفرهنگدلدرکهمردمسازیآگاه.باشند
ارتیعببهدارد؛مفیدتریوقانع کننده ترماحصلشود،انجام
نآبرایسازیفرهنگازجداراملتیکساختنآگاهنباید
ورسانهازاستفادهبرایاندیشیدنتدبیر.دانستملت

گراملت.بدهدرخفرهنگقالبدربهتراستآنتشویش های
دشمن.استآنبهدمیدهروحفرهنگاست،جامعهجان
نمتدیملتروحاومستقیمهدفنرفته،نشانهراجانامروز
.استایران
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تاثیر تورم در زندگی جوانان

ریحانه سادات وحید؛ کارشناسی آموزش کودکان با نیازهای ویژه

انجونسلزندگیابعادبرعمیقیتاثیراتگرانیوتورم
شدنپایینوباالشاهدمردمکهاستمتمادیسال های.دارد

وتورماینمختلفدولت هایدرطبعاکههستندقیمت ها
اده هاخانواقتصادومردمزندگیدرتاثیراتیقیمت هاتغییر

روزامزندگیدریافتهجهشقیمت هایوتورم.استگذاشته
بیعتاط.می گذاردوگذاشتهنامطلوبیتاثیراتجوانانفردایو

ایباشندنداشتههمخوانیخانوادهیکمخارجودرآمدوقتی
تعادلخوردنبرهممی افتداتفاقآنچهنباشد،معقوالنه
کهمبگیریدرنظرراجوانیزندگیحال.استخانوادهاقتصادی

جواناین،برخورده استتورم زده ایاقتصادبهآنزندگی
خرجکفافاو،پاره وقتکارهایدرآمدقطعاواستدانشجو

ازدواجمشتاقجوانایناگرپس،نمی دهدرازندگییک
یپرسشمی آورد؟چنیناوسربهبالییچهگرانی هاباشد،
پاسخاماداردوجودجوانانبخصوصوهمهذهندرامروزه

اینکهییعننمی افتداتفاقمسئلهصورتکردنپاکباآن،به
جیبدرددرمانکند،فراموشراازدواجکردنفکرجوان

.!نیستخودتورم زده ی

اطیارتبوذهنیجنبه هایبرحتیاقتصادیپدیدهاینتورم،
؛نمی دهدکاهشرامردمثروتتنهاتورم.استتاثیرگذار

هرفتمردمدرنظر،می دهددستازراخودواقعیتپولوقتی
دیدپاقتصادیحقایقبهنسبتوسواسیوحساسیترفته

ارهاش.شودایجادآن هادربدگمانیاستممکنیعنی،می آید
رشدوبیکاری،سرمایه گذاریسود،درآمد،تغییرکهکردباید

.داردنزدیکیارتباطتورمبااقتصادی

شدن؟منفعلبرایبهانه اییااستانفعالعاملتورم●

ایجادبی ثباتی،بدگمانی،ناامنیحسجواندرمی تواندتورم 
یدیناامحسگاهیمی اندیشدخودآینده یبهوقتیکهکند

یزندگ.می کشاندآیندهازترسسمتبهرااوافکارافسار
مانهیاروانیآنومیشکل گیریبه،شرایطیچنیندرجوان

رایبمعینیهنجارکهشرایطی.می زنددامنآنومیکذهنیت
 به ردفونمی شوددیدهآندربرنامهبرمبتنیفعالیتوکار

دنمی توانچیزهیچرویکهمی پذیردذهنینظرازتدریج
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زندگییدباونیستپیش بینی پذیرچیزهیچ،کندبازحساب
.پذیرفتراناامیدیوگرفتپیشراجهتهربهباری

رفتارگتورم زده ایشرایطچنیندرکسانی کههستندهمیشه
لتبدیطمعبهاگرعطشایندرواقعومی شوندپولعطش
رایببساچهنیستضررباشد،هدفمندوشودمدیرت،نشود

کنندهکمک،دارندراآنساختنقصدکهآینده ای
فکروندمی کنانتخابرابالتکلیفیمسیرهمکسانی.می شود
،تورممرضوقیمت هابی ثباتیاینباوجودچونمی کنند

6

وارامیدنگرشپسباشد،امروزبهترازفردانیستمشخص
هساختماازکاریچراکهمی دوزیمفرداهابهناامیدانهراخود

تورمباوجودزندگیکهشداینمنکرنمی توانهرچند.نیست
همآدمیزندگیسبکبحرانیهرباوجودامااست،سخت
.می کندتغییر

یشدگمسخازبایدراجوانانکهاستایندارداهمیتآنچه
ازیکارکهشوندپوچیافکارمشغولنبایدآن ها،دهیمنجات
عادتموجودشرایطبهبایدفقطوبرنمی آیدآن هادست
درمانتااماشود،درمانبایدتورم زدهمریضاقتصاد.کنند
ستنیچارهبودنمنفعل،اقتصادیمهلکمریضیاینشدن

اینکهمی سازدرابی اندیشهفردیجوانازانفعالچراکه
!خطرزنگیعنیجامعهفردایبرای
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کتابخوانیاهمیت توجه قشر جوان به کتاب و بررسی موانع 

بهاره خلجی؛ کارشناسی رشته حقوق

کهتدانسفنیوعلمیمحصوالتازیکیمی توانرااینترنت
پیامدهایازخیلیآمدنبوجودباعثآنشیوعوگسترش

یشتربآنمنفیپیامدهایالبتهکهاستشدهمنفیومثبت
نایبهاعتیادمی توانآنمنفیآثاراز.می دهندنشانراخود
ارتباطیکایجادمی توانواقعدررااعتیاد.دانستراابزار

البتهومنظم،ومشخصهدفیبدونحد،بیش ازوافراطی
کسانیمغزمی شودگفتهکهحدیتا.دانستکنترلقابلغیر
بهکهتاسکسانیمغزمشابهبسیاردارندموبایلبهاعتیادکه

.!دارنداعتیادمخدرمواد

ران کنندهنگمی تواندگوناگونجهاتازتمثیلیوتشابهچنین
فضایهباعتیاد.بگذاردنمایشبهراخودبدتاثیراتوباشد

نتایجمی توان.استکنندهنگرانخودبهخودمجازی
ایندر.کردمشاهدهجامعهمتفاوتابعاددرراآنتاسف آور

دنماییخوبیشترکشوردرکتابخوانیزوالبهروروندشرایط
نایکردبایداغراق.استگسترشحالدرامروزهکهمی کند
ینطورهموجوان هااینکهاست؛کنندهنگرانحقیقتی،مسئله

وقتتماموندارندکتاببهتمایلیهیچجامعهمردماکثریت
برایتهدیدیشاید،گذرانندمیمجازیفضایدرراخود

.باشدماجامعه یفردای

8



1401شهریور ماه / 35شماره / سال شانزدهم

کتابخوانبرای،رسانه هاازشایعاستفاده،امروزه●
است؟کردهایجادمحدودیت

وفتهرپایینبسیارکشوردرمطالعهسرانهامروزهمتأسفانه
افتادنرونقازومطالعهعدمباطبعاهمفرهنگیفقر

نجاتراه هاییکی از.می یابدشدتجامعهدرکتابخوانی
.استمطالعه،کشورشده یمریضفرهنگ

سرگذشتوروایت هاخواندنومطالعهطریقازمی توان
موجودشرایطازنسبیآگاهیبهدیگرافرادزندگی
برایدمی شوکهاندازهآنگذشتگانتجربیاتازیعنی.رسید

زندگیدردرستروشبهسختی هاتحملومشکالتحل
.بردبهره

برودباالآگاهیودانشسطحهرچهکهاستطبیعیبنابراین
.می شودعاقالنه ترمشکالتبابرخوردیاوکمترنیزمشکالت

جزءراکتابمی کنندسعیپیشرفتهجوامعوکشورهاازاین رو
یزیبرنامه ریکباوبدهندقرارمردمروزمرهزندگیالینفک

میایجادراشبانه روزدرمطالعهبرایهاییفرصتدقیق
تاقداماازگذارتراثرومهمتربساچهمردمخودتوجه.کنند

.کنیمفراموشرانکتهایننباسدکهاستدولت ها

کتابخوانیروندرشددرتوانندمی،بخواهندمردمخوداگر
.ندببخشسرعتراآنحقیقتدروگذاشتهفراوانتاثیرات

نایداردوجودکتابخوانیبرایکههاییمحدودیتازشاید
افرادوکردهپیداگسترشمجازیفضاهایواینترنتکهاست

رهبهکوتاهبسیارزمانمدتدروسریعجوییوجستبا
براییلزومپسمی کنندپیدادسترسیبخواهندکهمطلبی
.بینندنمیزیادحجمباهاییکتابخواندن

رسانهازاستفادهزمینهدردرستفرهنگ سازیعدمهرچند
مردمطتوسبایدآنطورکهیانیوفتادهاتفاقبایدآنطورکههم

دنخوانباکهمطلبیحقیقتا.نگرفته استقرارموردتوجه
مطالبخواندنباهرگزوهرگزمی آیددستبهکتاب

وحیسطعموماسایت هامطالبونمی آیددستبهاینترنتی
جانبههمههجومواقعدر،استابتداییبسیارحددر

هایمحدودیتازمی توانرابشرزندگیبهاینترنت
.دانستکتابخوانی

حجم،قرنطینهوکروناییروزهایدرمی رفتانتظار
،کتابهمطالعکهچراشودبیشترقبلبهنسبتکتابخوانی

زاناشیاضطراب هایبامقابلهبرایراه هابهترینازیکی
ورحضدوره یاینگذاشتنسرپشتوکروناویروسشیوع

نایبهکمیخیلیتوجهمتاسفانهاما،بودخانهدراجباری
سازنده یامیدهایهمانآن،جوانانکهجامعه ای.شدامر

نسبتراهگشایینگرش،باشندکتاب خوانیوکتاباهلفردا،
منطقیباوجودراآن هاودارندخودجامعه یروزمسائلبه
فریبنمی توان،کرده اندایجادخودبرایآگاهیرویازکه
ه ایکنندنگرانتهدید،حیله گردشمنانبرایهمینکهداد

عملبهدستمطالعهباومی خواندامروزجوانچراکهاست
هکفسادافکارطعمهتاباشدآگاهبایدامروزجوان.می شود

.بماندهوشیار،می خزدمغزهادرونمرموزماریچون

شتربیمردمرسانه هاسایروتلویزیوندرکمیکهاستامید
ایظهلحمهمامراینتاشوندتشویقکتابخوانیوکتاببه

ماکهکنیمفراموشنبایدونشودبردهیادازوفراموش
تهبرداشقراراستاگرموثریقدمهرورسانه هاکاربرهستیم

.می شودشروعماخودازشود،
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دانشگاه بستری برای رشد استعداد ها یا دغدغه کار؟

کاربردها؛ کارشناسی آمار و گیاه تازههدیه 
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چهیصحیحوفعالآموزشینظامیکازدرستقاعدهیکدر
نظامیعنی،نداردوجودافرادهمهخواندندرسبرایالزامی
تمسیسداخلافرادتمام،اقتصادیآنازبعدوآموزشیکارای

تماماستعدادمشخصاً،نمی کندخواندندرسبهمجبوررا
در،دهستنقشرجوانآن،بیشترکهسیستمدرحاضرافراد

وجوداجباراینبراینیازیونمی شودخالصهخواندندرس
اً مشخصکهماآموزشیواقتصادیکنونینظامدراما؛ندارد
،نیستتوجهمورداصالًموارداین،نیستهمکارآیینظام
احساسشدیداًمدرکبهنیازکاریهرانجامواستخدامبرای
راداستعدابهتوجهفرصتاصالًافرادکهطوریبهشود،می

بهمجبوردرخشانچنداننهآینده ییکبرایفقطوندارند
درهکاستآننیزبزرگترمصیبتومی شوندخواندندرس
قضازاکهمی کنندتحصیلدانشگاهیورشتهدرزیادیموارد
.ندارندآنبههمعالقه ایهیچ

تعداداسپرورشوکشفبرایمحلیبهتنهانهدانشگاهیعنی
اندرخشاستعدادهایدفنگورستانبلکهنشدهتبدیلها

ردومی رفتنددانشگاهبهجوانتعدادایناگر.استجوانان
ارغمبوضعبهمی گذاشتندتاثیرجامعهدرعلمگسترش

یلتحصجوانانازسطحاینوجودبااما،نبودیمدچارکنونی
رایزندگراهمی کنندحسکهجوانانیانبوهبامابازهمکرده

اثیرت.هستیممواجهشدهتباهاستعدادشانیاورفته اندکج
آندرکهاستوضعیتیدقیقاآموزشینئولیبرالسیستمیک

شگاهدانوتحصیالتسیستمیهمچنیندر،می بریمسربه
درکهآنهاکشفواستعدادهاپرورشدرنهراخودرسالت
گاهدانشدرتنهانهوضعاین.می بیندآموزشکردنکاالیی

همدولتیهایدانشگاهدرحتیکهموارداینازوآزادهای
ناامیدراجوانانامیدکهگزافیهزینه.استرونقحالدر

.می گذاردتنهامبهمآیندهیکباوکرده

فیضمابهنهوخیرخودبهنهکهسیستمیدرمان
تاسنهفتهسوالصورتدرکهاولپاسخ؟چیستمی رساند

انشگاهدساختارکهطوریبهاستآموزشیسیستمدرتغییر
بتواندودباشداشتهبرنامهاستعدادهااکثربرایتاکندتغییر
بهبایدزنیاقتصادیساختارتغییر،دهدپرورشراآنهابیشتر

جاهمهبرایکهسیستمی،گیردصورتاقداماینموازات

یتفعالآزادانهآندربتوانندهااستعدادتماموباشدداشته
مسیستتغییرپس.شوندمنجردرآمدکسببهوکنند

االرسشایستهوپروراستعدادشکلبهاقتصادیوآموزشی
رادرماناینبهنیازهمه.شودمیاحساسمهمواجبیک

هکوتادرعظمتاینباتغییریمی دانیمومی کنندحس
.نیستممکنمدت

ینابهرسیدندرراهاارادهمنافعتعارضوفسادآنبرعالوه
دسترویدست؟کردبایدچهحال.می کندسستهدف

راساختاراینوبیایدمنجییکتابودمنتظروگذاشت
هایداداستعکهکردنگاهوایستادبایدکیتاوکنددرست

رود؟میبادبرجوانانگوناگون

وبداندخودمسئولراخودبایدفردهرکهاستآنپاسخ
استواضحهرچند؛خودشنهایتبیهایاستعدادمسئول

دربباایندرقطعاًهمنمایندهیکیآنومسئولفالنازکه
دنگربرتنها،مسئولیتایناماشد،خواهدسوالحسابروز

خودپرورشبابدرآنهاازبیشمابلکه،نیستمدیران
.می کنیمکوتاهی

جهلوکاریاهمالدرفقطنهوضعایناصلیریشه
ینابرایگذاشتنوقتوخودشناسینبوددرکهکارگزاران

زمانوخودبرای،نشناختهراخودکهفردی!استمهمامر
یدیگرکسدلداردتوقعچگونهنیستقائلارزشیخود
؟بسوزداوبرای

حتیرابهکنونیساختارشدواضحمابرایکهحالفی الواقع
ایدبوبگذاریمدسترویدستنبایدنیستتغییرقابل

تالشایشانراهدرکهکسانیتمامبهخداوندکهبدانیم
راخودتالشتمامکسیاگرودادهپیروزیوعدهمی کنند

ییرتغسنتبهبناکندخوداستعدادپرورشوکشفبرای
هنتیجبدونتالشیهیچویافتخواهدراآنالهیناپذیر

.ماندنخواهد
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مهاجرتنسبت به دانشجویاننگرشدر گذارتاثیربر عوامل یادداشتی

زهرا سعیدی؛ کارشناسی تاریخ

مسائلشاهدایرانجملهازجهانمختلفجوامعدرامروزه
ازخارجمناطقیبهجوانانمهاجرتجملهاززیادیاجتماعی

روش هایباتوانسته اندکهمناطقی.هستیمخودکشور
جذبخودسمتبهرامستعدومختلفجوانانمختلف،

شرفتپیمسیرمختلف،عواملتاثیرتحتکهجوانانی.کنند
جووجستخودبومومرزازخارججاییراخودوترقی

شورکمرزهایازبیرونبهتریآینده یکهمعتقدندومی کنند
.داشتخواهندخود

موردمناطقدرخودبرایرارویاییآینده ایسال هاآنان
نایونقشهاینکهآنجاییازومی کنندترسیمنظرشان

واحساسات،وتخیلبهتوسلبااکثرا،ذهنیتصویر
تربیشدرشده،ترسیممهاجرتمنافعصاحبانبرنامه ریزی

.رسیدنخواهدمطلوبوقطعینتیجهبهمواقع

ایسودکهدیدمی توانراجوانانازدیگرگروهیمقابلدراما
درابقاهبتصمیممتفاوتینسبتاعقیدهباونداشتهمهاجرت

دمعتقدنآنان.دارندکشورمشکالتراهگشاییوخودوطن
آنهبمی توانهمخودکشوردراستپیشرفتبهقراراگرکه

.دشونمانعزیادیحدتامختلفمشکالتاگرحتی،رسید
!آنازفرارنه،مشکالت اندحلبهمعتقدجوانانهماناین ها

دواینایجادباعثاستممکندالیلیچهراستیبهاما
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ورکشیکدرگروه هاایندویهرمگرشود؟متفاوتدیدگاه
تباعمی تواندمحیطیشرایطتنهاآیا؟نکرده اندزندگی

یکباور هایوعقایدشود؟دائمیمهاجرتبهتصمیم گیری
است؟دخیلامرایندراندازهچهتاگروهیاشخص

،یممی کناشارهآنانازتعدادیبهادامهدرکهمختلفیعوامل
.هستندعقایداینباگروهدواینظهوروبروزدالیلعمده

تمشکالبه،می کنندنجوادائممهاجرتآهنگکهاولگروه
آنحلبرایاماهستندآگاهخودکشورپیشرفتموانعو

توهمبهشدندچارگاهی.نمی زنندزیادیتالشبهدست
درهکمی شودباعثخود،کشورازغیربهجاییدرپیشرفت
رخدادِمنتظرونزدهتالشیهیچبهدستخویشمملکت

کهاستممکننیزگاهی.باشندوطنازرفتنبرایمعجزه ای
هککنندگمانوداشتهمشکالتازاشتباهیبرداشتآن ها

ازداردوجوداگریاونداردوجودمشکالتاینبرایحلیراه
آنانکاراصطالحبهوبرمی آیدآن هاازغیرکسانیدست
یراتتاثجملهازمختلفعواملازناشیتوهمیچنین.نیست

جذبهدفِ مناطقِدادننشاننقصوبی عیببرایرسانه ها
پیشرفتدادننمایششخص،وطنبودنعیبپرومهاجر
ندادنخود،کشوردرترقیعدمودیگرکشور هایدرآسان

لدلی.کننده استاقناعروش هایاینامثالودقیقاطالعات
کهشدباجهان بینیوجهانگردیبهافرادعالقهمی توانددیگر
تهنتوانسوکردهعملضعیفقصهایندرتاحدودیماکشور

یااهخوبنابراینباشد،پاسخگورانیازاینکاملصورتبه
هدایت،کندارضارانیازاینکهکشوریبهراجوان،ناخواه
.استکرده

حلبرایمانعیعنوانبهآنازمی توانکهبعدیدلیل
.تاسجوانانبهندادنمیدانبردنامجوانانتوسطمشکالت
لتعبهاماهستندایدهوخالقیت،انگیزهازپرکهجوانانی

بهقموف،کشوردرسیستم هابرخیدرساالریشایستهعدم
وطنرکتبهقبلازناامید ترونمی شوندتغییروترقیایجاد
.می کننداقداموفکر

استنوطوکاشانهبهبی توجهیوبی انگیزگیدیگردلیل
اناطرافیوخانوادهتعلیماتوتاثیراتباوزمانمروربهکه

اتفاقی.می شودنهادینهاووجوددرومی گیردانجامشخص
ولطدرونبودهتفریحیوشبهیکمعاشرت هاییحاصلکه

تاسدلیلیاینومی کندنفوذشخصذهنساختماندرعمر
باشد،مهیاکشورشدراوبرایشرایطتماماگرحتیکه

آگاهناخودضمیردرکهچرااست،راضیرفتنبهفقطشخص
ختیخوشببهدائمیمهاجرتیکباصرفاکهشدهتثبیتاو
شرایطخودشکشوردراگرحتی،رسیدخواهدپیشرفتو

.باشدداشتهخوبی

واملعودالیلهمداردتفکراینسوایتفکریکهگروهیاما
کشوردرشدنخوشبختوساختنوماندنبرایراخود

،گروهایندربارهمهموتوجهجالبنکته ی.دارندخودشان
هریاکار،تحصیل،جهانگردیقصدبهاگرحتیکهاستاین

بازکهدارندعقیده،کنندترکراخودکشوردیگریموضوع
دروباشندداشتهخاکایندرحیاتادامهتاگشتخواهند

همیشگیوطندرونبودشانکنندزندگیگذراناینجا
.نیست

ابمی کنندتجارتایراندرکهتُجّاریاما،تجاریلحاظبه
اینکهمی مانندکشوردرهمبازآن،امثالوتحریموجود
.ردداایندرتجاریومالیاتیقوانینسهولتازحکایتخود

کاریبهکشورازخارجکهکسیهریاتاجراصوالچراکه
ودخحاصله یدرآمدازنیمیازبیشمی بایستدارداشتغال

.کنددولتتقدیممالیاتعنوانبهرا

وعلمفراگیریقصدبهموقتمهاجرت،گروهایندیگرویژگی
.استفنونوعلوماینارائهووطنبهبازگشتوتجربه

مردمارییقصدبهراکاراینافرادایناتفاقبهقریباکثریت
تمایالتصرفااگرومی دهندانجامخودکشورپیشرفتو

فراهمراشرایطیداشتندنظردررامادیوشخصی
وهگزیدسکونتخودکشورازغیرمنطقه ایدرتامی آوردند

.کنندزندگی

دائممهاجرتعدمدررااعتقاداتعاملآخردرنمی توان
وطن،بهعشقباکودکیازکهجوانانی.نگرفتدرنظرجوانان
بهخدمتوکرده اندرشدکبیرخمینیانقالبودینشعایر
پس.استگشتهآنهازندگیواالیهدفخود،دینوکشور

درانندبتوکهکنندانتخابخودبرایمسکنیاستطبیعی
.ایرانمثلوطنی؛برسندخویشاهدافبهآن
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اثرگذاری رنگارنگی جهان مد و سلبریتی ها در جهت گیری 
شخصیت و نوع انتخاب جوان ها

خ؛ کارشناسی تاریاروانهمبینا
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سلبریتیازطرفداریمشغولومددنباله روکهافرادی
ودخبی آن کهشایدبعدبهجاییاز،هستندخودموردعالقه ی

ده استشنفوذپذیرکهپیرُویبهشده اندتبدیل،شوندمتوجه
یاراختدرشدهبرنامه ریزیکهالگوهاییمصرفشدهاوکارو
ارخواسته ایبهمفرطنیازخوددرفردیعنی؛می گذارنداو

النفچونصرفاوندارداوزندگیدرمهمینقشکهمی بیند
درراوسیلهآنبهنیازهماوپسدارد،راآنمعروفشخص

می شودمصرف گراییایننتیجه یدر.می کندپیداخود
!شدنازخود بی خود

راآن هااصطالحبهکهمی کنندکارمدصنعتدرفرادیا
آنعواملازکهاستتوجهجالب.می زنندصدامدلینگ

برخی،کردیماشارهآنبهباالترکهشدنیازخودبی خود
رهنگفبادرتضادالگونماسلبریتی هایحتییامدلینگ ها

نگیرنگارونیسترنگیکهمیشهامافریب.هستندجامعه،
ازطرفداریدیگرطوری کهبهدرمی آوردازپاراماگاهیآن

سادهریطرفدایکتنها،سلبریتیاصطالحبهمشهورفردیک
لعاب هایورنگاینمیان.استپرستششبهونیست

، کندمیمشخصرافرهنگیکحیاتآیندهکهآنچهفریبنده
ششپووشخصیسلیقه.استآینده سازجوان هایانتخابنوع

مشخصکهپوششیآیاامااستطبیعیامریآن،مطابق
طبیعیشخصیسلیقههماناست،امروزمدازمتاثراست

است؟

بیمناسبسترکهرارسانهموثرحضورکردنمی توانانکار
محرکومدمروج،نامناسبالگوهایجوالنبرای

مردماززیادیوقتامروزهدرحالی کهاستمصرف گرایی
وطلبیتنوعروحیه.استدادهاختصاصخودبهراجامعه

اماداردوجودزیادوکمجامعه،مختلفاقشاردرنوگرایی
درومی دهندآنبهبیشتریاهمیتشایدجوانانبرخی
،نکرده ایمدرستیفرهنگ سازیماکهشرایطیچنین

عرفوفرهنگدرخورکهخالقانه ایومناسباستانداردهای
زرقورنگجذبچطورجوانان،نکرده ایمخلقباشد،جامعه

؟نشوندغرب زدهسلبریتی هایبعضاوخارجیمدبرقو

دداروجوددغدغه هاییمی بینمجامعهازمختلفیاقشارمیان
مردماصلیدغدغه هایازامروزهکهاقتصادیمسائلفراتراز

ینجومقیمت هایوگرانی هامنکرنمی توان.می آیدشماربه
شد؟می توانمصرف گراییمنکراماشد

امروزجدیددغدغه.استلعابورنگدنیای،امروزدنیای
ازالگوبرداریومدازدنباله رویجامعهافرادبرخی

برخورداولوهله یدراستممکن.استجهانسلبریتی های
بهلیخیکهبیایندنظرماپیشجوانانی،مبحثیهمچینبا

این چنیندرواقعامامی دهنداهمیتخودپوششوظاهر
ود،خپوششبهتوجهضمنکههستندافرادیزیرا؛نیست

.نمی دهنداستروزمدکهآنچهبهاهمیتی

یدپدرامصرف گراییکهنیستمدازپیرویصرفاالبته
یدیگرعامل،نیستمدپیرورکههمکسیاسراف،می آورد

اطالقچیزیبهاگرمد.استمصرف گراییایجادبرای
یفتکلپس،می پذیرندراآنجامعهازقسمتیکهمی گردد
باجامعه،یکدریافتهرواجمدآیا؟می شودچهفرهنگ
؟نمی کندتضادایجادجامعهآنفرهنگ

بهمربوطفقطمی کنندفکرکهبرخیذهنیتبرخالفمد
ادیاقتصحتیوسیاسیمسائلدر،می شوداجتماعوفرهنگ

درمدیاگربی اندیشیمحال.می گذاردتاثیرجامعهیک
هزینههمآن،گسترشکهکندپیدارواجاسالمیجامعه ی

چهجامعه،آنبودناسالمیباداردمغایرتهممی بردزیاد
وقتدراینمی زند؟جوانانرقممردمفرهنگبرایراعاقبتی

الگوهایوجودفقداندرکهمی زنندچنگریسمانیبه
تاسموجودریسمانتنها،مناسب ترفرهنگ سازیومناسب

.بچسبندراآندستیدوتامی کندپرراآن هاچشمکه

شدنخودبیخودازموجبمی تواندروز،مُدازپیروی●
شود؟آدمی

وبدچهواخالقیوخوبچهمد
اببرخوردشیوه یباشد،غیراخالقی

کهداشتتوجهبایدودارداهمیتآن
کارسازافراطیواحساسیبرخورد
ی ازیک.داردسوءنتایجبساچهنیست

جامعهدرمی توانکهراهکارهایی
ییلباس هاتولیدوطراحیبرد،به کار
امروزیجوانپسندموردکهاست
مطابقدرحالی کهبگیردقرار

وعرفیوفرهنگیاستانداردهای
تادکربایدتالش.استجامعهاسالمی

یدرستبهکهآنچهجذببعدینسل
نهبشوددارد،رواجخودشکشوردر

غربی هاخواسته یخورده یفریب
یراسکهبیایدخودبهوقتیوبشود
.استشدهظاهر
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آیا زندگی رسانه ای، زندگی آرمانی جوانان است یا راهی برای 
رهایی از سختی زندگی واقعی؟

یتربیتعلوم  ؛ کارشناسی خادم نیارقیه

رمحورسانهآندرکهاستزندگیازنوعیرسانه ایزندگی
وعنایندردیگرعبارتبه.می گیردقرارانسانتصمیمات

ایننفرامیبرابردرکهکسانی.استحکم فرمارسانه،زندگی
جوانانگاهی،می آورندفرودتسلیمسرپرقدرتحاکم

متخددرابزا رهایورسانهشیفتهآنقدرازآنهابرخی.هستند
واقعیت هایازچشمهستندحاضرحتیکهمی شوندآن

وویدبگرسانهآنچهکهاستاینآناننگاه.ببندندزندگی
وگزافجزچیزیالباقیاست؛واقعیتدهدنشانآنچه

زندگیربرسانهروزافزونتسلطنشان ازاین.نیستدروغگویی
چنانتواناییواستعدادصاحبجوان.استجامعهافراد

بهراخودواقعیمندیگرکهاستشدهرسانهمجذوب
واقعیتازفرارراهتنهارارسانهاو.استسپردهفراموشی
.می پندارد

فضای.استمجازیفضای،رسانهتسلطابزارهایازیکی
.استاثرگذاربسیارجوانانواقعیخودِفراموشیدرمجازی
ضافایندرکهافرادیدادنقرارالگووکردندنبالباجوانان

. کنندمیواردخودبهراآسیببیشترین،رسیده اندشهرتبه

فضایفدایراخودتوانایی هایواستعداد،مهارتزمان،آنها
مسائلوواقعیاتبهخودنگرشهمچنین.می کنندمجازی
رسانه ایسوادلذا.می دهنددستازنیزراجامعهدرموجود

باکشورامروزه.می شودمحسوبرسانه ایزندگیضروریاتاز
حوزهدرباألخصمختلفزمینه هایدرمشکالتیومسائل
نداشتهرسانه ایسوادامروزجواناگر.استرو به رواقتصاد
.شدخواهدغرقرسانه ایمغالطه هایدریایدرقطعاباشد،

کراتتفبایاشدهبی تفاوتخودجامعهبهنسبتنتیجهدر
همراهاست،گرفتههدفراجوانانذهندقیقاکهغربی

.می شود

بازواقعیت هارویبهراچشممی تواندرسانه ایزندگی●
؟کند

ابزارهایدیگرازنیز...وکتابمجالت،،روزنامه،تلیزیون
ردابزارهااینهمۀکهاستبدیهی.می شوندشناختهرسانه
امعهجبهنسبتانساننگرشوتفکراتبهدادنسووسمت

زندگیمختلفرسانه هایامروزه.می شوندواقعمؤثرخویش
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درکهاستایندارداهمیتآنچه.کرده انداحاطهرابشر
بهایباشندداشتهتسلطرسانهبرافراد،رسانه ایزندگی
انسانربرسانهاینکهنهباشدانساناختیاردررسانهعبارتی
نمندتواآنجاتارسانه،امروزدنیایدرکههرچند.باشدمسلط

هدمی دجهتجوانانبرخی ازسستتفکراتبهکهاستشده
بامی توان.استتازهبگیریآبازهروقتراماهیاما

ازراجوانانذهنوقلب،جابهودرسترسانه ایفعالیت های
 اندگرفتهکاربهراخودتوانتمامکهغربیرسانه هایچنگ

دکننتسخیررامؤمنوجواننسلقلبوذهنبتوانندتا
.بخشیدرهایی

کردهمنفعلانسان هاییبهتبدیلراجوانان،رسانه ایزندگی
لتحلیبدوناخباری،کذبخبرهای،ویدیوها،تصاویر.است

راجوانان...وایرانفعلیوضعیتازپوچگزارش هایومنطقی
جاآنتامی کنددورواقعیتازراآنانومی کنندجذبخودبه
خودجامعهبهنسبتراجوان،رسانهاستممکنکه

کهیزندگسبکپذیرفتنباراخودخشماووکندخشمگین
کهزندگی ایسبک؛کندخالی،می کندتحمیلاوبهرسانه

ازآنجاتااستممکنحتی.استغربیشعائرازسرشار

ماندنبررامهاجرتکهشونددورخودجامعهواقعیت های
یبندهفرزیباییباراآنهاخوبیبهرسانه هازیرا.دهندترجیح
به.داده انددرون،فریبزشتی هایکردنپررنگوبیرون
باامروزه.استمهاجرتدرخوشبختیهمۀگویاکهطوری
هشناختزندگیازسبکیدیگرکهرسانه ایزندگیوجود

بامی توانامااستدشوارمواردیچنینکنترل،می شود
کالتمشازبسیاریدالیل،واقعیاتازبسیاریکردنایرسانه

زندهجواناندلدرراامیدآنحلبرایراهکارارائهوموجود
.نکردگریزانخودجامعۀوکشورازراآنانوکرد

ازگریزبرایراهیاینکهجایبهمی تواندرسانه ایزندگی
ارچشم هاوباشدبخشیدنآگاهیبرایراهیباشد،واقعیت

رسانهربانسانتسلطشرطبهالبتهکندبازواقعیاترویبه
بایدلکهببودمنفعلرسانه ایزندگیدرنبایدوآنبرعکسنه

بهویمبشناسراواقعیاتبتوانیمتاباشیمفعالکنشگری
وقعیوازندگیازفرار.بدهیمرابایدکهشناختیآندیگران

تهدیدراجواننسلکهاستخطریرسانهبهبردنپناه
،نیایندخودبهتاواستجوانانذهندرقدرت.می کند

.یابندنجاتغبار آلودفضایاینازنمی توانند
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تاثیر صنعت سینما جهانی در باور، 
تفکرات و سبک زندگی جوانان

/یادداشت میهمان
رسانه ایسهامی؛ فعال فرهنگی و مربی سواد آنسه

وروایتگریشیوه هایکارآمدترینازکهسینماونمایشیهنرهای،امروزیجهان
ازییک.استدادهقرارتوجهموردگذاراثرعنصریعنوانبههستندمعناانتقال
دنآوررویکهآنجااز.استآنکنندگیسرگرمجنبهسینمامحبوبیتعوامل
ارد،دسرگرمییجنبهاطالعاتکسبوآگاهیجنبهازبیشترسینمابهمردم
ایگاهجسبب،همینبه.ببردبهرهآنازدانشبدونبتواندمخاطبشودمیباعث

واعانمیاندرزیادیمحبوبیتازومی کندپیدامطبوعاتبهنسبتمتمایزی
ردنکدرگیربامی تواندسینما،براینعالوه.استدارارسانه هامتفاوتسبک های

رامفاهیمانتقال،سازیذهنیتهمراهبهدیداریوشنیداریحسدوهمزمان
بصریجذابیتطریقازابتدادر،سینما.کندتاثیرگذارترحالعیندروساده تر

امپیپیگیریبهترغیبرااومخاطبدراعتمادحسایجادپس ازومی شودوارد
.می کندرسانهآن

باشد؟رادافتفکراتبرفایقدشمنیمی تواندیااستامندوستیهمیشهسینما●

18
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برای شودمیابزاری،جذابیتوتاثیرگذاریازباالییمیزانباصنعتایننتیجهدر
وستاره هاازاستفادهباوسرگرمیوتفریحبستردر،ایدئولوژی هاومفاهیمانتقال

.استتحولایجادنهایتدروذائقهتغییرآنحاصلکهمحبوب،شخصیت های
درودهکرصرففعالیکبهتبدیلراسینمامخاطب،باسینماطرفهیکرابطه
بمخاطکهاستکردهرهاپذیریتاثیربستردرانفعالاوجدررامخاطبمقابل

فکرتومی کندسلبخودشازراتحلیلقدرت،تفریحدیدگاهبابسترایندر
.می شوداثرپذیررکنبهتبدیلومی دهددستازراخودانتقادی

خوردنرقمباعث،آگاهیوجودوآگاهیآمدنبوجودباعثارتباطات،کهآنجااز
درواستانتخاب هاازایمجموعه،زندگیسبککهگفتمی توانمی شودانتخاب
می تواندزنیسینما.داردفردهرزندگیسبکدرمستقیمینقشارتباطاتنتیجه

منفعلمخاطبتفکراتواعتقاداترویبروشودواردروانیعملیاتطریقاز
انجامبهوآسان ترکندراگذاریاثراینروش هابرخیگیریکاربهباوشودسوار
اسطورهنیزگذاریتاثیربرایسینماروش هایازیکی.بخشدسرعتتحوالتاین

ومی کندپنداریذاتهم،داستانقهرمان هایواسطوره هاباجوان.استسازی
 هاشخصیتایندرراخودآیندهاو.می داندخودتفکرگویایزبانراکاراکترها

اصلهفبتواندتاداردسعی،آرمانیخودوحقیقیخودمقایسهباومی کنددنبال
حتی.برسندخوداهدافبهوکندکمراباشدبایدکهآنچهوهستکهآنچهبین
دابآبرخیوپوششنوع،تفکرطرزپذیرشدراهداف،اینبهرسیدنمسیردر
.می زندتغییربهدستداوطلبانهصورتبهونداردمقاومتی...و

یانسانسرمایهعنوانبهجوانکهمی شودمشخصزمانیتغییراتایناهمیت
ویفردگراییآرماناوجدرکهجوانی.کندپیداسینماباراخودنسبتآینده
آرمان هاوخالها،نیازهادوراندرایناو.داردراآیندهساختنتواناییواستملی

راتتغییومی کندعملآن هابهتوجهباومی کندانتخابراالگوها،می شناسدرا
.می کنداعمالراخودنظرمورد
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بررسی عوامل ایجاد ناامیدی و انفعال مفرط میان جوانان

نرگس عابدینی؛ کارشناسی مطالعات زنان و خانواده

کهاستانساندرمنفیهیجانیحاالتازیکیناامیدی
یکییاس.دارددنبالبهجبران ناپذیروافرینخطرپیامدهای

یعوارضوهستوبودهانسانزندگیآفت هایبزرگ تریناز
به.دارددنبالبهفردبرایاجتماعیوفردیبعددرمحسوس

وانگیزهفردکهمی دهدرخدوره ایدرناامیدیکلیطور
برایفعالیتانجامازونداردکارادامهبرایکافیروحیه

.استایستادهبازخودهدفبهرسیدن

ورموتکهاستالهیهدیهامیدتوحیدیبینیجهاننظراز
انگیزهوتالشموجبوآوردمیدرگردشبهرازندگی

ااممی رودبشمارامیدمقابلنقطههمیشهناامیدی.می شود
ویرانهدبایامیدازدنیاییونمی افتداتفاقآسانتقابلهمین

هرگونهمانعهمچنینناامیدی.برسدناامیدیبهتاشود
ازیکیناامیدیمعتقدندروانشناسان.استمرمتواصالح

ربکهمی آیدشماربهروانیبیماری هایعواملاساسی ترین
وستاگذارتاثیرتفکرواحساسعملکرددرانسانتوانایی

قراردرونیاضطراب هایردیفدرمنفیهیجاناینهمچنین
رازندگیروزمرهامورانجامبرایزیادیتوانناامیدافراد.دارد

،یهاولمراحلدر.می کنندتصورلذتفاقدرازندگیوندارند
ادامهدرومی دهدکاهشراشادابیونشاطناامیدی

رتاثیتحترااجتماعیوفردیزندگیگوناگونجنبه های
.می دهدقرار

خودپیرامونمسائلوزندگیبهچطور،ناامیدجوان●
؟می شودبی تفاوت

احادمهم ترینازیکیکشورفعلیشرایطدرکهمی بینیم
ودگیزنبهتفاوتبیوناامیداکثراکههستندجوانانجامعه
یزندگدرمتعددمشکالتباوشده اندخودپیرامونمسایل

ارزشناامیدجوان.می شوندروبه رواجتماعیوشخصی
وندنمی کدرکراهستندوبودندمهمقدیمازکهرامسائلی

ومی شودمحبوسدرماندگیوانزوا،افسردگیحصاردر
بهتتحقیقاطبق.بماندهممحبوسکهمی کندسعیگاهی
هفتهطولدرجهانجوانانازدرصد60حدودامدهعمل

 هایسالدرمتاسفانهومی شوندناامیدیدچارباریکحداقل
.تاسشدهایرانیجوانانگریبان گیرناامیدیآسیباخیر
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.دکنناامیدراجواناننبایدمشکالت:رهبریمعظممقام●

آسان،ازدواجکشور،آبادانیواستقاللعدالت،برقراری
االیبمدارجبهرسیدنتحصیل،ادامهمسکن،تأمیناشتغال،

یزندگیکتشکیلبرایاولیهخواسته هایسایروعلمی
ستانسلاینخواسته هایابتدایی ترینازآبرومند،ومعقول

ادیدهننبایدالبتهوشودفراهمآنبرایالزمبستربایدکه
نیزخودبرایراسختکارکههستیممااینگاهیکهگرفت

 پذیریمسئولیتروحیهمسائلاینکناردر.می کنیمسخت تر
خواسته هااینبهرسیدنمحرکنیروجواناندرتالشو

نداشتههمتیخواسته هااینبرایجواناناگرحال.است
اوازوبشوددرگیرجوانبادائماًجامعهدیگرطرفازوباشند

جواناینباشدپاسخگوهماهنگی هاعدمایندرباببخواهد
ومنفعلجوانیوکندکناره گیریجامعهازمی دهدترجیح
تاسنزدهجاکهاستکردهبردکسیهمیشهاماشودمنزوی

.نندبزجاررابیچارگیاوسربرمتعددیمشکالتاگرحتی

مسائلیجملهازازدواجومسکنمشکل،بیکاریاقتصاد،
خوددرگیرراجوانانذهناندازهازبیشکهمی روندبشمار

چندبهحال.می زندآسیبایشانجسموروحبروساخته
:پرداختخواهیمناامیدیعللعمده ترینازمورد

درتنوععدمهمچنینخوردنشکستانتظاروشکست
وتیدرسبهنیازهانشدنبرآورده،یکنواختی،روزمرهزندگی

.ندمی کحوصلگیبیوسستیدچاررافردمناسبزماندر
استشدهموجبجواناندرنفسعزتوبنفساعتمادعدم
شتربیدر.باشندنداشتهخودبهنسبتخوبیاحساسکه

داراکهاجتماعیموقعیتورشتهشغل،ازجوانانمواقع
دمورزمینهدرفردکههنگامیزیراندارندرضایتهستند
حسوداشتنخواهددنبالبهلذتینکندفعالیتخودعالقه
ازبیشامروزه.می شودغالباوبرتاثیرگذاریعدموپوچی

اماننابسوضعیتفسا،د،بیکاریهمچونعواملیروانیعلل
طابقم.هستندموثرناامیدیایجاددربسیارخانوادهواقتصاد
ردناامیدیعاملاولین"فقر"جهانبهداشتسازمانتعاریف

.میرودبشمارافراد

.دکنناامیدراجواناننبایدمشکالت:رهبریمعظممقام●

آسان،ازدواج،کشورآبادانیواستقالل،عدالتبرقراری
االیبمدارجبهرسیدن،تحصیلادامه،مسکنتأمیناشتغال،

یزندگیکتشکیلبرایاولیهخواسته هایسایروعلمی
ستانسلاینخواسته هایابتدایی تریناز،آبرومندومعقول

ادیدهننبایدالبتهوشودفراهمآنبرایالزمبستربایدکه
نیزخودبرایراسختکارکههستیممااینگاهیکهگرفت

 پذیریمسئولیتروحیهمسائلاینکناردر.می کنیمسخت تر
خواسته هااینبهرسیدنمحرکنیروجواناندرتالشو

نداشتههمتیخواسته هااینبرایجواناناگرحال.است
اوازوبشوددرگیرجوانبادائماًجامعهدیگرطرفازوباشند

حترجیجواناینباشدپاسخگوهماهنگی هاعدمایندرباب
منزویومنفعلجوانیوکندکناره گیریجامعهازمی دهد

یحتاستنزدهجاکهاستکردهبردکسیهمیشهاماشود
.بزنندجاررابیچارگیاوسربرمتعددیمشکالتاگر

اولازارزش هاواضحوروشنتوضیح،جدیدنسلبهاعتماد
ودبهب،آن هازندگیموانعازگره گشایی،امروزبهتاانقالب

جوانانباخانواده هاتعاملنحوهآموزش،اقتصادیوضعیت
شبهاتبهپاسخگوییورسانهمحتوایمدیریت،امروزی
ازجملهآناعضایوخانوادهبیناعتمادایجادوآندرموجود

برایجامعهفرهنگیواجتماعیمتولیانکهکار هایی است
.نددهقرارخودکاررأسدربایدناامیدیافزایشازجلوگیری
نقوانیبرخیدربایدنیزمجلسودولتجانبازهمچنین

رددگوضعجدیدقوانینوگبردصورتبازنگری هاییموجود
دروداده اندقرارتنگنادرراجوانانمقرراتبرخیزیرا

کهمشدیروبه رونیزطبقاتیشکافموضوعبااخیرسالهای
راآنهاواستشدهجواناناجتماعیاعتمادعدمبهمنجر

کهمباشیداشتهیادبهتراستاستاماکردهمایوسومنفعل
ااممی افتداتفاقکهاستطبیعیامرگاهیشدنمایوس
.داردبستگیماانتخاببهماندنمایوس
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بررسی علل و عوامل خودکشی بین جوانان در جهان امروز

عربی؛ مطالعات زنان و خانوادهآیناز

شماربهامروزیجوامعاصلیمعضالتازخودکشیمقوله
،شناسیجامعهمتخصصانگستردهطوربهومی رود

سیاستومرداندولتحتیوشناسیانسان،روانشناسی
ددرصدومی پردازندمعضلاینبهکشورهاتمامیدرگذاران

یکخودکشیچراکههستنندآنبرایحلیراهوپیشگیری
مکانوزمانبهمربوطکهاستاجتماعیواقعیتوپدیده
.استشمولجهانبلکهنیستخاصی

جوانانبینرایجاجتماعیمعضلاینعواملوعللازچه●
؟می دانیم

هبرافردکهاستروانیرنجودردنوعیازناشیخودکشی
.می دهدآزارباالشدتدرومداومطور

یرمومرگاصلیعلتسومینیادومینخودکشی،آمارطبق
.استجهانسطحدرسال29تا15سنیندر

گیریپیشمرکزموسسوبالینیرواشناس،اشنایدمنادوین
ویژگی هاییدارایراخودکشی،آنجلسلسدرخودکشیاز

استممکنخودکشییکدرآن هاهمه یالبتهکهمی داند
:ازاندعبارتهاویژگیاین.نشودمشاهده

.تاسحلراهیککردنپیدا،خودکشیقصدترینشایع-

تحملقابلغیرروانیدرد،خودکشیدرشایعمحرک-
.است

یشناخترواننیازهای،خودکشیدرفشارزاترینمعمولی-
.استماندهناکام

ردصحبت،خودکشیدرفردیبینرفتارترینمعمولی-
.است(خودکشی)قصدمورد
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کرددریافتمی توانویژگی هااینازگیرینتیجهباواقعدر
رنجبردنبینازبرایفردیکآگاهانهکوششخودکشیکه
فردکههنگامیحلراهایناست،دهندهآزارمشکالتوها
سیاهیجزچیزیهیچوداردقرارناامیدیعمیقچاهقعردر

وگاهیآپایانبرایدسترسیقابلگزینهنمی بیندرامطلق
آشفتهشدتبهخودکشیحالتکهزمانیامااسترنج ها
حل هایراهمی تواندشخصباشد،نداشتهوجودکننده

واقعدر.کندجست وجوفشاربامواجههبرایدیگری
خودکشیبهاقدامکهافرادیبینمشترکخصوصیت

بربهغلراهتنهاخودکشیکهاستباوراینداشتنمی کنند
نایدرخودکشیبهکشش.استتحملغیرقابلاحساسات

اتمهختحملیغیرقابلاحساساتچنینبهنهایتدرکهاست
آشفتگی،خودکشیتراژدیدرکهکردبایداشاره.می دهد

دررافردکهمی گردندشدیدحدیبهعاطفیومشکالت
،دمی سازنناتوانمشکلحلبرایمختلفحل هایراهیافتن

.دارندوجودنیزهمدیگریحل هایراهکهحالیدر

یزوفرنیاسک،دوقطبیاختالل،افسردگی،ژنتیکیمشکالت
بیماری های،اضطرابیاختالالت،شخصیت،اختالالت

تجاوزات،والدینطالق،والدیندادندستاز،جسمی
اجتماعیسامانبهناشرایطفقر،وبیکاری،جنسی

هالبتدهندسوقخودکشیسمتبهراجوانانمی توانند...و
حادیافسردگدورهیکخودکشیبهاقدامازقبلجواناناکثر

اعضایواطرافیانچنانچهومی گذارندسرپشترامزمنیا
درمانبهرااوونکنندتوجهیفرداحواالتبهخانواده

رد،آنفخودکشیازجملهترسناکیعواقبنسپارندتخصصی
بهکهجوانانیهمچنین،کردخواهدتهدیدراخانواده

وثباتعدمازطوالنیزمینه یاغلبآورده اندرویخودکشی
عدمنوعیبهومی شودمشاهدهآن هادرخانوادهدرسازگاری
،ندمی کنحسراخانوادهاعضایبهنسبتناامنیواطمینان
اعیاجتممعضلاینپیدایشدرخانوادهنهادنقشبنابراین

شیخودکآمارکاهشوپیشگیریبرایونیستانکارقابل
وآموزشیاجتماعی،علمیراهبردهایتمامیکناردر،جوانان
.هستیمهابیشترخانوادهاگاهیوهمدلینیازمند

لفمختابعادبهنسبتتفکراتیجامعهافرادمتاستفانه
ماانیستشدهپذیرفتهعلمینظرازکهدارندخودکشی

هجملازباریزیاننتایجواسترایجافرادبیندربسیار
.داردپیدرراخودکشیآمارافزایش

ینبازدربارهکهکسانیمعتقدندعمومیافکارمثلبرای
قطعا!هستندتوجهجلبدنبالبهمیکنندصحبتخودبردن
درخودکشیبهمیلشناختاصلیومهمهاینشانهازیکی

محضبهواستخودکشتنیدربارهکردنصحبتجوانان
ایدبغلطتصمیماتاتخاذجایبهجواندرنشانهایندیدن

.باشیمتخصصیدرمانفکربه

دیگرهگرفتخودکشیبهتصمیمباریککهفردیمعتقدند
وخانوادهکهاستمهمبسیار!زدنخواهدخودکشیبهدست

ه هاینشانزدهخودکشیبهدستباریککهجوانیاطرافیان
میمتصایندوبارهوقوعاحتمالکهچرابشناسندراخودکشی

.داردوجودعلمییافته هایطبق

اهدهمشقابلروانیاختالالتدارایکهافرادیفقطمعتقدند
انهنشیهمهجوانانازبسیاری.!میکنندخودکشیهستند

وانموداستممکنحتیونمی دهندبروزراخودکشیهای
ازهمتفکراینپساستخوبخیلیآن هاحالکنند

قصدفردیکوقتیدارندخیال.استباطلنظرعلمی
وجودویکردنمنصرفبرایراهیهیچدارد،خودکشی

سیرمدادنتغییرومتخصصافرادباگووگفتقطعا!ندارد
می تواندمنطقیومثبتحل هایراهسویبهجوانفکری
.دهدنجاتخودمهلکتصمیمازرافردوباشدگذارتاثیر

دخوغیرعلمیتفکراتکهداریموظیفهمایهمهنهایتدر
بهنسبت،بیشترمهارتودانشکسبباتاکردهاصالحرا

اینکاهششاهدوکنیمعملاگاهانه ترخودکشیمقوله
خودپیرامونجهانودرجامعهاجتماعیمعضل
خود،نپیرامووعزیزانبهنسبتمایک ازهربی توجهی.باشیم
.کندپشیمانراماعمریبرایمی تواندگاهی
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بررسی طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده با توجه به 
نیازهای جوانان امروز

تربیتیعلوم  زهرا عظیمی؛ کارشناسی 

امراینونیستخوبخیلیایران،جمعیترشدروزوحال
طرحیبهتاداشتبرآنراسیاستگذارانومسئوالنمهم،
فرزندآوریبرایخانواده هاتشویقوجمعیتافزایشبرای

ازحمایتوجمعیتجوانیطرح»نامبهکهطرحاین.برسند
چگونگیبهدرآن،کهاستماده73دارایاست؛«خانواده
نهادهایووزارت خانه هاتوسطجمعیتوخانوادهازحمایت
سائلماینازچقدرکهاستاینجامسئلهاما.می پردازددولتی

در.استامروزجواندردشده،ارائهراهکارهایوبرشمرده
اتدادههمدستدردستکهرامختلفیابعادیادداشت،این

جمعیتجوانیبرایراهگشاییراه حلجمعیت،جوانیطرح
:برمی شماریمرانباشد

:داراییواقتصاد.1

تحتکهمی کنداذعاندولتطرح،4ماده یو3ماده یدر
امکان،شوندفرزندسهدارایکهخانواده هاییبهشرایطی
طعهقاعطایومسکنبرایدولتیتسهیالتازمجدداستفاده
سپخبکهاینجاستبحثلکن.می شودمکلفرازمینی
و؟دمی شوچهدارندفرنزدیکیادوکهخانواده هاییتکلیف

راگو؟می دهدجواب،کردنترغیبشیوهاینراستیبهآیا
بهرامردم،تشویقیشیوه هاینوعاینکنونتاچراپسبله،

!است؟ننمودهترغیبفرزندآوری
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برایتمایلباخانواده هااقتصادیوضعیتکهبحثاین
کتهنلکن،نیستاغماضقابلدارد،همبستگی،فرزندآوری

علت،اقتصادیعاملمواقع،اکثردرکهاستاینجاروشن
ودولت.نیستفرزندآوریبرایتمایلعدماصلی

امروزیجواندردکهبدانندبایدکشورفرهنگیسیاستگذاران
.استدیگریدرشتوریزمسائلما

فرهنگواجتماع.2

گردنبرراوالدینمسئولیتاینکهبرایجوانانامروزه
ازهاآن.یافته اندآگاهی،پیشیننسلازبیشتر،بگیرند

فسادواخالقاوضاعتاآیندهدرخودکودکمدرسه ی
اندوچندمسئولیتیخوددوشبرودارندنگرانیاجتماعی

هیگا.استپوشکخریدآن،کوچک ترینکهمی کنندحس
ندمی کطغیانجامعه،فسادازاجتماعینگرانیاینقدریبه
نمفرزندشکبالجامعه،اوضاعاینبامی دارداذعانمادرکه
.شدخواهدجامعهانگلیامعتاددیگرانمانندهم

درخانوادهوزنجایگاهبحثما،امروزدیگرمعضلهمچنین
کمترطرحدرچنانچه.استمااجتماعیارزش گذارینظام

سیاستگذاری هایقبیلازموضوعاتیبهپرداختنشاهد
مادرجایگاهعلی الخصوصوخانوادهنهادبهارزش گذار

.هستیم

رایطشداشتننظردرفقطمادرجایگاهکهاستذکربهالزم
برایضمانتوبارداریدورانیانوزاددادنشیرمثلاو

تگذاشصحه،ارزشاینبرمی توانزمانی.نیستاواشتغال
حفظاوجایگاهمادر،اجتماعیزندگیعرضوطولدرکه

بنادانهمررامبنااینکهنهشودگرفتهنظردرشرایطشوشود
رانانهزبنای،تبلیغاتیاآپشنصرفعنوانبهسپسوکرد
.کردایجادهم

دستشویی هایدرباشد،کودکومادراتاقمتروها،درمثال
رهعابرپیاده هادرباشد،پوشککردنعوضجایگاه،عمومی

،شوددادهقرارمادراناستراحتبراینیمکتمتر،صدچند
ایمبنبا،بانوانقسمتدراتوبوس هادستگیره هایجایگاه

کهدیگردرشتوریزمثالهزارانوشودساختهزنانقدی
هکمی دهدمادرانعلی الخصوصوزنانبهراپیاماینهمگی

.نگرفته اندقرارتوجهموردآنچنانعملدرمتاسفانه

:آموزش زدگیورسانه.3

وذهنینظاموروانبربسیار،سال هااینطیدر ،رسانه
بهشدتبهامروزیجوانداشته،تاثیرجوانانارزش گذاری

رفتنگشیرازمثلمسائلیبرایاو.استشدهوابستهآموزش
سادهمسئلهیک،خودشمادروپدربرایکهخود،کودک

همبازومی کندشرکتکارگاهده هااکنون،می شدهتلقی
.داردنگرانیوناآگاهیاحساس

جوان،زمینوخانهوعده یبااگراستخوش خیالی،پس
تشکیلبهمتمایلراداردسردرپندارههزارکهامروزی
وجواناندغدغهاینباید.کردفرزندآوریوازدواج،خانواده

ازپیرویوآموزشبهاواعتیاداینتعبیریبهحتی
اویدانشمبنایاینکهیاوکردفصلوحلرادستورالعمل ها

.کردخودبومیوایرانی،اسالمیعلومبامنطبقرا

کهواردیمبیشتر،گفتبایدطرحاجمالیبررسیبانتیجهدر
استاقتصادیدغذغه هایبرایشدهپرداختهآنبهطرحدر
هکطوری.استمسئلهاینازفراترمی رسدبنظرآنچهاما

،جوانانهمباز،کنیمحلهمرااقتصادیمسئلهاگرحتی
نآفوایدازبیشرافرزندآوریوازدواجمشقتورنجکفه ی

بهیمبتواناینکهبرای:داردوجوداساسیاصلیک.می بینند
ستااینآناولیه یالزمه ی،برسیمفرهنگیفضایدرهدفی

جامعهمزایایکننده یمشاهدهخودما،هدفجامعه یکه
مایلتفرزندآوریبهجوانانمی خواهیماگرمثال.باشدمطلوب
واوضاعاولوهله یدربایدکهاستبدیهی،باشندداشته
،شهریبافتدریاباشد،خوبفرزنددارخانواده هایاحوال

.باشدشدهگرفتهنظردرباردارخانم هایبرایتمهیداتی
فرزندآوریبرایخانواده هابهرامشوق هاوعده یاینکهبجای
.دهیم

هباحتیاجیهمتسهیالتوتمهیداتاینازخیلیاتفاقا
هاینکمثل؛ندارندگزافبرنامه ریزی هایوکالنبودجه های

نیمکتخیابان هاپیاده رویدرکیلومتریامترچندهر
روزوحالتاکهشدمتذکررانکتهاینباید.شودگذاشته
خوب،(فرزنددارخانواده هاییعنی)مامطلوبجامعه ی

راورکشجوانجمعیت،طرح هاوالیحه هابانمی توانیم،نباشد
.کنیمتشویقفرزندآوریبهصرفا
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هویت دینیسازنده یو ارکان هویتگیریشکلدر دینکارکردنقش و 

یتربیتروان شناسیراضیه جاللی؛ کارشناسی ارشد 

بهباطنییشاگرومیلوستاهشدخلقجواخدفطرتاًننساا
تعبیرکهننساامختصذاتیاموزه هایازعبارتیبه.دارداخد
ویشیاگر،شناختیومعرفتیبعدسهدردمیشوتفطربه
خداگراییبهمیلوخدایابیحسننساادرترتیببهنشیاتو
یعهودبهمیآددنهادرکهدارددجووهللالیابقرناییاتوو

.ستاهشدشتهاگذ

ایبرزمعناصرالازیکیکهجاآنازهویتمسئلههمیتا
.می شودروشنبیشتراست،جامعهدرجتماعیامنسجاا
یکهویت.ستاهشدیجرا1950ههدازهویتحصطالا

سالدرانگیریلشکربذکهستاجتماعیا-نیروارساختا
یابیهویتبهتمایل.ستاهشدهپاشیدنیانوجوازپیشهای

.دمیشووعشرنیانوجواز

دارد؟هویتشکل گیریدرمنزلتیچهدین

وهاوربا،هاارزشبنتخاا،هویتصلیایاـصههـمشخاز
راهویتشدرهدمی دننشایافتهها.تـساگیندزیهافهد
ارههمومذهب.دکرشنروانوـیتـمـییندتجربهزهحودر
دوازبیشدرهیژوبه.ستادهبونشناساروانتوجهردمو

نقش،سیشناروانبهطمربومباحثشگسترباورـخیادهه
نشناساروانازریبسیاهـتوج،ذهبـمدـشرهـبرووسالم

یکلیدییمؤلفههاهـجملازـییندسکمنا.ستانگیختهابررا
مـهوداردنیهذویوـمعنهـتوجیمـهکهستالیمهویت

،ـییندمناسکونیبیرنمایشودرونییمعنا.ونیبیرهوـجل
.کندمیمتمایزیرـیگدازراموـقکـیتـهوی

،دمتـقنظرازکهیافتانتومیراایبرنامهوسمامرکمتر
مناسکیپابهونیبیرگیهماهنودنبونیهمگادل،رضوـح
دررادخوانعابد،داتاـعبدر.دـبرسـییندداتاـعبو
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ومستقیموکنندمیحسوراییمادیموجوهپیشگا
دادهننشاتتحقیقا.میکننداربرقرطتباارآناـبغیرمستقیم

وستاگرفتهشکلیحدتابیمذهادفراهویتکهستا
دخوازشنروتعریفیکبهبیمذهیهاوهگریضاـعا
.دـنه ایدـسر

ـیساساهویتدرمیمهنقشبیمذهتتحوالرتیعباهـب
دمیشوحمطرهویتانبحرمسألهیگردیسودر.دـنداردرـف

بیمذهیهاورباضعفجملهازنیاگوـگونلـماعوازشیناکه
درراتـهویانرـبحشهیرسیشناجامعهزهحودر.ستا

شهـیرسیشناروانزهوـحدروگیفرهنیهارساختاوجامعه
.کنندمیجستجودفرروانیودیرـفروـمادرراآن

بهانینوجوازلنتقااایبر«هویتانبحر»واژهبنتخاا
نـیادرایرزدارد،دورانیناحساسیتبهرهشاالیگساربز

لقبوقابلومناسبفیتعریبهموفقیادفرکهتـسادوران
اوعیجتماامحیطودیرـفیطارـشاـبکهدشومیدخواز

نظرازوهشدمیگدرسررچادکهینایاوستاهماهنگ
یهارمعیابادشخوازاوتعریفودبرهداخونجردیفر
نهماانبحرواژهانتخاب.دبوهداخودتضادرعیجتماا
گیچراـیکپ،تـهویسبـکومیگدررـسینـبزیمرضعیتو
.ستاشغتشاااـیو
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رـهدرتـسانـممکتـهویانرـبح
در؛هددرخننسااگیندزازایهـمرحل

هویتکهارشودونگیزاابضطرایطاشر
باریگازسابهکمکرایاـیهـیافتشکل

انبحررچاددفر،اردندراجدیدیطاشر
اندـبانرـبحنـیا.دشومیهویت

درموفقیتمعدکهستایدـجتـجه
.داردمیخیویپیامدهاآنبارویییارو

متشکلهویتکـیفاقدکهصیشخ
بااشلیگساربزگیندزلخالدر،ستا

.شدهداخوجهامودیمتعدتمشکال
هویتبهدادنلشکدرموفقیتمعد
کهکندمیدیجااانیبحردخو،دیفر
سببحالتینا.داردمناهویتانرـبح
،ویزـمندـکنسحسااویدشومی

درکهنچناستاهشدددمروبمضطر
نـممکدرـف،تـهویگیشفتآطی

درکهآنیجابهکندسحسااتـسا
.تـساویپسررچادباشدپیشرفتلحا
،دگیفسراینشانههاباهویتانبحرکلّ

هدـشتعریفیددتروشکوابضطرا
ازوجخرایبردفرفصااوینابا.تـسا
یهاارزشپیدرتیسـبایانرـبحنـیا

یامذهب،فرهنگدرارپایدومثبت
مـهدرازاـتدـباشدخوژییدئولوا
صیلاهویتودشوهارهویتگییختر

یندآفرعبارتیبه،یابدزباراخویش
افهداوهاارزششتنداوهویتکسب

.نددارمتقابلبطرواهمبا

هـبتالـمبناـنانوجونمادرایبرهاراه حلازیکی
،نستادواـبراآن هابطرواکهاستاین،تـهویمیگدررـس
آوردنستدبهایبرنهاآبهوبخشنددبهبونمعلماولدینوا
دیجااوگیندزافهدادنکرشنرو،مثبتسـنفهـبدعتماا

.شودکـکماردـپایهویتیک

دیرـفتـحرم،دـیابمییشافزابیمذههویتکههنگامی
.مییابدکاهشدگیفسراویشافزا

هویتانبحریگیرشکلووزبردردیمتعدملاعواگرچه
دریناپذیررنکاانقشمذهبییهاورباماا،دارندنقش

یهاارزشیناتقویتبا.نددارهویتانبحرازیپیشگیر
کسبایبرینیدصحیحمنابعمعرفیوننااجودرمذهبی

بهستیابیدنتیجهدرونیآقرصیلایهاارزشازگاهیآ
درکهنوجوانانیبهانمیتومذهبیارستواوبنایهاوربا

زیمجاوحقیقیجتماعیاتتباطاارسیعوینیادباتعامل
تعهدوسالمیاصحیحهویتورشپرباتادکرکمکهستند
هویتبحراننهمچوتیاخطرازیافتهشکلهویتبهنسبت

.بمانندنمصو
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امینی خواهمصطفی : اثرنویسنده ی

/یادداشت میهمان
ر؛ مهندسی انرژی امیرکبیآلمندسینا 

باردداسعیخواه،امینیمصطفیٔ  نوشته((گراماستاین))
زمینه،ماینستاگراپلتفرمفرصت هایوآفاتبررسیومعرفی
.آوردفراهمخوانندگانشبرایراعادالنه ایقضاوت

هایبرنامهکارشناسومشاور،راوی،نویسنده،امینی خواه
.استتلوزیونی

مبدأاامریکواروپاحاضر،عصردرکهاستتوجهیقابلنکته
اینمعرفیوتوصیفشرح،وهستندنوینفناوری های

نتایج.می دهندانجامغربیمحققانمعموالهمرافناوری ها
گردیکشورهایاندیشمندانبرایمرجعیبهتحقیقاتاین

اتدهندمیانجامراعلمنشر،شکلیبهومی شودتبدیل
کهاستاینستاگرامهمانآن،دستیدممثال.آنتولید

یشپمسیردوایرانیاندیشمندان.می باشدجدیدپدیده ای
بهرافناوریصاحب هایخودهاینوشته؛دارندخودروی
نشرعدبوکنندپژوهشوبروندخودیاکنندبیاندیگرزبان

اندمی توخارجیمحققاننتایجوتحلیلازاستفاده.بدهند
تعماراسآنبزرگترینکهباشدداشتههمراهبهرامشکالتی

ردیگانواعشروعفکریاستعمارچنین.استجوامعفکری
آن،نگارشطیکتابنویسنده.استاستکبارهاواستعمارها

.استستایشقابلکهکردهطیراعلمتولیدوپژوهشمسیر

کهتاسغنیکتابی"گراماستاین"واستمهماینستاگرام
روان،شناسیجامعه،دینیعلومازمجموعه ایوسیلهبه

.ردازدمی پمهماینواشکافیوبررسیبهفلسفه،وشناسی
ادیقمصوموضوعاتبیانترتیبوعرضیوطولیعلیروابط

آنازخوانندهکهاستشدهرعایتگیراوروانشکلیبه
واندنخیکبارباکهباشیدنداشتهانتظار.نمی شودخسته
بارهروبارچندین.!بشوددستگیرشماچیزهمهکتاب

یده هاپددرفراینداینطیوخواندراآنبایدچکیدهچکیده
.اندیشیدوکردیابیمصداق

شدهیلتبدجهانیاناجتماعیشبکهترینمهمبهاینستاگرام
ولیدتیاکاربران.دارندعضویتآندرهاایرانیازنیمی.است

یاکنندمی(مقداریوسطحهروشکهربه)محتوا
درسازیگفتمانفراینددر.دوهریاهستندمحتوامخاطبان

جریانشروعدرهدفجمعیتدرصددههمراهیجامعه،یک
تاگراماینسعضوکهدیگرینیمقطعا.می کندکفایتسازی

.تندهسآنمحتوایوپلتفرماینتأثیرتحتنیزنیستند
.استسازترینجریان،تلوزیونازبعداینستاگرام

ایرانیهربرایآنقابلیت هایواینستاگرامشناخت
مخاطبهمهچوناستواجباول.استواجبدغدغه مندی

هستندآنمخاطبهمهچوناستواجبدومو؛هستیمآن
ماهمهگردنبرکهاستشرعیوجوبدوموجوباینو

.است

ازبهترٔ  استفادهروش هایکتاب"گراماستاین"
ٔ  فحهصهمنویسندهخودکهاستجالب.نیستاینستاگرام

کهدرحالیاستسپردهادمیندستبهراخوداینستاگرامی
اینبکتااصلیسخن.باشدداشتهموثرینقشمی توانست

حشرتوبرایرااینستاگرامهایفرصتوهاآسیب":است
آنهایفرصتازخواهیمیکهبگیرتصمیمبعدمی دهم

ایهفرصتیاباشیمصونآنهایآسیبازوبکشیدست
آنکهازاسیدی ترراآنهایآسیبومیدانیچرب ترراآن

معدیااستفادهٔ  دوگانهواقعدر".بزدایدراچربیبتواند
حیحصٔ  استفادهراهبردنهاستمطرحاینستاگرامازاستفاده

.آناز
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کردههپیادکتابنگارشدرراآموزشیروشبهتریننویسنده
:انددستهسهمعمولتربیتیهایروش.است

ازینهممجازاتوپاداشسیستمکه)کردننهیوامر.1
باورراخودت"کهزردیهایکتابمانندبه؛(.استدسته
"نکنزندگیمردمحرفبه"ٔ  جملهباوامررا"باشداشته

وکاالرامحبتوصداقتکهکتاب هایی.می کنندنهی
.ندمی دانشمامحبتپاداشراشغلیپیشرفتومقبولیت

تاشدبامغالطه اییامنطقیصحبتمی تواند؛کردنمتقاعد.2
راشمامطلبخاصحوزه ایدریاخاصموردیدرمخاطب
می توانباشدخداازکوچک ترکهایحوزههردر.بپذیرد
.کردمتقاعدوکردصحبتونشست

ئلهمسبهبعدیکازنویسندهکهجاییجو؛وفضااصالح.3
هبردبهرهروشایناز،می کندسانسوررابقیهومی پردازد

.است

روشازاستعبارتآنوداردوجودهمدیگرروشیکاما
نهادپیشوهشدار،کردننهیوامرجایبهکهقرآنیتربیتی
،کردنمتقاعدجایبهومی گذاردمختارراانسانومی دهد
ازوندمی کبازگومسائلدرراکافرانصحبت.می کندتبیین
مهه؛کندمیمعرفیبزرگترراآنمضراتامامی گویدشراب
هستیمقصدومبدأازچونواقعدر.استابعادپروجانبه

وهادپیشنوتذکربهآنکردنمتقاعدونهیوامر،می گوید
هبتوحیدیبینیجهانیکقرآن.می گرددمبدلتبیین
.است"هدایت"بینیجهاناعطایایننامکهمی دهدانسان
هکپروردگاریومی بیندراجهانچونقرآنیافتهتربیت
آنقرنویسندهازاطاعتپاداشاگرحتیاست،آنبرمسلط
ومی شناسدراروحچونمی پذیردراآنباشدهمجهنم

.استمنتفیهممجازاتوپاداشسیستم
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خودمتندرتربیتی ایروشهمچینیک"گراماستاین"
شرحبلکه؛نیستاینستاگرامپدیدهمعرفیمتناین.دارد

روشاینویژگی.استاینستاگراماشپدیدهکهاستجهانی
بلوغبه،مفاهیمکاملدریافتبرایمخاطبکهاستاین

همفحددربنابراینباشد؛رسیدهعاطفیوعقلیوجنسی
هماآنههرچندنیستایصرفهبهکتابنواجوانانوکودکان

.باشندداشتهراخوددریافتمی توانند

هپدیدباید.استهافرصتوهاآفتآبستنایپدیدههر
وردکوارسیتوحیدیبینیجهانعینکبارااینستاگرام

مکداهافرصتوهاآفتبینکهکندمیحکمعقلآنگاه
.می شودپیروزیک

ستاگراماینکهبی اندیشیداینبهحتما،خواندیدراکتاباگر
.استداشتهفرصتوآفتاندازهچهتاشمابرای

وارامیدنگرشپسباشد،امروزبهترازفردانیستمشخص
هساختماازکاریچراکهمی دوزیمفرداهابهناامیدانهراخود

تورمباوجودزندگیکهشداینمنکرنمی توانهرچند.نیست
همآدمیزندگیسبکبحرانیهرباوجودامااست،سخت
.می کندتغییر

یشدگمسخازبایدراجوانانکهاستایندارداهمیتآنچه
ازیکارکهشوندپوچیافکارمشغولنبایدآن ها،دهیمنجات
عادتموجودشرایطبهبایدفقطوبرنمی آیدآن هادست
درمانتااماشود،درمانبایدتورم زدهمریضاقتصاد.کنند
ستنیچارهبودنمنفعل،اقتصادیمهلکمریضیاینشدن

اینکهمی سازدرابی اندیشهفردیجوانازانفعالچراکه
!خطرزنگیعنیجامعهفردایبرای
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