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435864با&%ید کل :

670با&%ید ,مر(& :

22,فر,% برخط :

 نا2 کا1بر0:
 1مز عبو1:

عضو سایت %فر% شوید
1مز عبو1 خو%1, فر,مو9 کر8% ,2 ! 

نسل جدید م:اجر%@ %یر%نی /5 کانا/% 4 چالش:ا9 پ7ش 45-گفتگو با /کتر
کاFمی پو5

,1سا= شد8 %1 تا1یخ : 10 / 7 / 2014

تعد,% با&%ید : 1351

 
/کتر عبد%لمحمد کاFمی پو5 تحص7الK خو/ 5% /5 5شته جامعه شناسی /5

/%نشگاT:ا9 ت:ر%@ 4 من7توبا9 کانا/% %نجاQ/%/ R %ست.  پ7شتر %ستا/ جامعه شناسی
UVممو5یا Q5 /%نشگا/ Kنگی 4 م:اجرTفر K%شی  مطالعه تغ77رT44 صاحب کرسی پژ
Kلتبریج کانا/%ست.  %_ %یشا@ کتاب:ا 4 مقاال Q4 %کنو@ %ستا/ جامعه شناسی /%نشگا
متعد/9  به %نگل7سی 4 فا5سی منتشر گر/یدQ %ست که %_ جمله aن:ا می تو%@ به
کتاب:ا9 فقر جدید /5 کانا/%U جامعه شناسی %قتصا/9 _ندگی /5 م:اجرUK سرمایه

%جتماعی 4 تنوd قومیU به %نگ7سیU 4 سرمایه %جتماعی /5 %یر%@U باT54ا 4 5فتاT5ا9
مذTبی /5 %یر%@U 4 نسل %یکس: بر5سی جامعه شناختی نسل جو%@ %یر%نیU به

Uیشا@ ن7ز مسئله مسلمانا@ /5 کانا/% ست% jترین کتا Q_کر/. عنو%@ تا Q5شا% Uفا5سی
که /5 ماQ گذشته %_ سو9 %نتشاK%5 /%نشگاQ بریت7ش کلمب7ا منتشر گر/یدQ %ست

:سایت %فر% با توجه به %فز%یش چشمگ7ر م:اجرین %یر%نی /5 کانا/% lی سال:ا9 %خ7ر 4
چالش:ا9 پ7ش 945 جامعه م:اجر%@ %یر%نی  مصاحبه %9 5% با %یشا@ %نجاQ/%/ R %ست

که خدمتتا@ تقدیم می شو/
به نظر شما %یا م7تو%@ تعریف خاصی %_ نظر ترک7ب سنی 4 تحص7لی 4 ... بر%9 نسل
جدید م:اجرین /5 کانا/% /5 نظر گرفت؟4 %یا %ساسا تفا4تی %_ جمله تفاK4  فرTنگی 

ب7ن %ین نسل با م:اجر%@ قدیمی 4جو/ /%5/؟

بلی بطو1 کلی تما2 ,ین حو&8 ,0 که ما بعنو,@ حو&8 مKاجرH Iمریکا0 شمالی مBتو,نBم ,& ,@ نا2
ببریم ــ که شامل کشو1 مبد, Wکشو1 مقصد ( Tمه 1(شKایی ,ست که بBن ,ینKا جمعBت نقل (

,نقا= پBد,
مBکند ( مKاجرI صوI1 مBپذیر% ــ کل ,ین حو&8 %چا1 یک تحو= بنBا%ین شد8 ,ست %1 چند %Tه
,خBر.  به TمBن جKتT Wم مKاجرین به لحاb مشخصاتشا@ خBلی متفا(I شد8 ,ندT ) Wم

کشوT1ا0
پذیرند8  یعنی کانا%, ( ,مریکاW که HنKا Tم %چا1 تحوالI فرTنگی عمد8 ,0 شد8 ,ند.

W70 هT% یعنی تا ,(,سط Wفتا%8 ,ین بو%8 ,ست که %1 گذشته, fایی که ,تفاKعمد8 ,ین تفا(ت
عمد8 مKاجرینی که به کانا%, ( ,مریکا مKاجرI مBکر%ند ,& ,1(پا می ,مدند. (لی %1 نتBجه تغBBر,تی

که %1 قانو@
مKاجرI %,%8 شد T% 1%ه 60  ( ,ین تغBBر,T Iم %1 چند نوبت ,نجا2 گر%ید T 1%ر %( کشو1 ,مریکا

( کانا%, ,ین 1(یه %چا1 تغBBر شد ( 8,1  بر,0 (1(% مKاجرین ,& کشوT1ا0 %1 حا= توسعه  1%
,فریقاW ,سBاH Wمریکا0 التBنW (,لبته خا(1 مBانه با& شد ( تعد,% مKاجرین ,& ,ینگونه کشوT 1ا به
شدI 1( به ,فز,یش گذ,شت. ,ین خو% یک تفا(I فرTنگی بز1گی بو% %1 مقایسه با جمعBت 

بومی ,0 که
1% l1(پا ,مد8 بو%ند ,ما %1 مجمو, I)ا0 متفاT ر چند که ,& بخشT) نگ ,1(پایی %,شتندTعمدتا فر

,1(پایی بو%@ فرTنگشا@ مشترp بو%ند)؛ ( عمدتا یک  جمعBت مسBحی بو%ند. خالصه ,ین
)  W1یشه قومی W@با& bشتند ــ به لحا,% I)ت بومی تفاBبا جمع IاKا01 جBاجرین جدید ,& بسKم
,& لحاb سبک &ندگی. به عنو,@ نمونهT 1% WمBن %(81 تعد,% مKاجرینی که ,& کشوT 1ا0 مسلما@
به کانا%, ,مدند به شدI 1( به ,فز,یش گذ,شتW به qو01 که %1 فاصله 30 سا= بBن 1970 تا سا=
W2000 یعنی %1 (,قع %1 1بع ,خر قر@ بBستمW سKم مKاجرینی که ,& کشوT 1ا0 مسلما@ مBامدند

به نسبت کل
جمعBت ساالنه مKاجرینW ,& حد(% 2 %1صد به 20 %1صد ,فز,یش پBد, نمو%. ,ین کال" باعث تغBBر

بافت فرTنگی مKاجرین شد. T 1%مBن %(81 جامعه پذیر,0 مKاجرین Tم تغBBر فرTنگی عمد8 ,0
1, پشت سر گذ,شتW یعنی ,& جامعه ,0 با یک فرTنگ یکدست ( با حد( مر&Tا0 ,خالقی (

  
IغاBتبل

%)1)

تعرفه aگ:ي قو%ن7ن سايت %5تباl با ما عضويت /5باQ5 ما sگالر %خبا5 ن7ا_مندي:ا Qفر4شگا صفحه %صلي
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1, پشت سر گذ,شتW یعنی ,& جامعه ,0 با یک فرTنگ یکدست ( با حد( مر&Tا0 ,خالقی (
,1&شی نسبتا" مشخص  به یک جامعه متنوl چند فرTنگی تبدیل شد8 بو% ( %یگر H@ یکدستی

پBشBن 1, %1 .سBستم فرTنگی ( ,1&شی خو% ند,شت (  ند,%1.

 
تفا(I %(2 ,ینکه  بسBا01 ,& مKاجرینی که  %1 ,@ سالKا مBامدند برخالu ,کنو@ که مKاجرین

بصوI1 پBوسته  ( Tر ساله  (,1% مBشوند  %1 گذشته مKاجرI  بصوI1 موجی ,تفاf مBافتا% بدین
صوI1 که %1 &ما@ Tا0 خاصی ,& کشوT1ا0 خاصی ,نبوTی  ,& مKاجرین به ,ینجا مBامدند ( بعد

,& ,@ تا مدتKا ,ین ,1تباq قطع مBشدW به %الیل مختلف سBاسی ( یا ,قتصا%0 ,@ &ما@.
 با %(1 ,فتا%@ ,& سر&مBن مبد, ,ین مKاجرین چا81 ,0 ند,شتنBد جز ,ینکه %1 جامعه جدید یعنی

جامعه کانا%, ,%غا2 شوند. ,ین (ضعBت Tم %1 سالKا0 1980 تا 90 به شدI تغBBر نمو% ( %لBل ,@
Tم ,تفاقاتی بو% که %1 تکنولو&0 ,1تباqی ( تکنولوT 0yا0  حمل ( نقل ,تفاf ,فتا% ( باعث
تسBKل %1 1فت (,مد Tا شد ( ,1تباq گBر0 ( ,1تباq %,شتن با کشوT 1ا0 مبد, بر,0 مKاجرین
خBلی 1,حت ( ,مکا@ پذیر گر%ید ( %1 نتBجه مKاجرین جدید تر %یگر ,& جامعه ,صلی خو% خBلی
گسسته  نمی شوند ( یا بBن %( کشو1 %1 حا= 1فت ( ,مد Tستند ( یا حد,قل ,& qریق تلفن (
,ینترنت  ( ماTو,81  تما| Tایشا@ 1,  با جامعه مبد, حفظ مBکنند.  بنابر,ین  مKاجرین جدید ,ین

,نتخا{ 1, %,1ند که ,یا بخشی ,& ,ین جامعه کانا%,یی باشندW ( یا ,ین که تا چه مBز,@ %1 ,ین جامعه
1% lاتشا@ 1, با جامعه قبلی حفظ نمایند.,لبته ,ین موضوqز,@ ,1تباBغا2 شوند ( به چه م%,

مجموl  مBتو,ند مثبت باشدW ,ما با خو% مشکالI ( چالش Tایی Tم مBتو,ند به Tمر,8 %,شته
باشد که چنانچه  مKاجر نتو,ند بر,0 ,نKا 8,1 حلی پBد, نماید  &ندگی 1, %1 جامعه جدید مشکلتر

خو,Tد کر%.
با توجه به ,ین تفا(تKایی که ,یجا% شد8 ,ست مKاجرینی که مBایندW ( بخصوÄ مKاجرین ,یر,نی
WشوندBر (,1% کانا%, مTر ماBستند که بعنو,@ کا1گر موقت ( کا1گر غBاجرینی نKکه نوعا" جز( ,@ م

,ینKا  (قتی که به کانا%, مBایند به %لBل تجربBاI ( تو,نایی نسبی شا@ %1 &با@ ( نBز مKا1تKا0 
فنی  ( تحصBالتشا@W ,نتظا1,تشو@ ,& خو%شا@ ( ,& &ندگی خو%شا@ %1 کانا%, بسBا1 متفا(I ,ست
با  %یگر گر(T 8ا0 مKاجر که پBشتر ,شا81 کر%2. ,ین ,نتظاI,1 یک فاکتو1 بز1گی ,ست %1 نحو8
تعامل  ,ین گر(8 با جامعه جدیدW ( %1 ,حساسی که پBد, مBکنند ,& جایگاTشا@ %1 ,ین جامعه
جدیدW ( %1 %لبستگی ( %لز%گی ,نKا نسبت به ,ین جامعه . ,ین ,نتظاI,1 ( توقعاI فاکتو1 تعBBن
کنندT 0, 8ستند %1 تعBBن مBز,@ 1ضایت ,& کشو1 جدید .,لنته بطوq 1بBعی Tمه با یک مBز,نی ,&
Iالعاq, &, مه (جو% %,1%. (لی بعضیT 0,کنند ( ,ین پدید8 ,یست که برBم IاجرKم Iتوقعا

نشا@ مBدTد که توقعاI جامعه ,یر,نی کمی باالتر ,ست ,& ,@ چBز0 که %1 ,ینجا %1 ,نتظا1شا@
مBباشد ( %1 نتBجه بطو1 کلی ,یر,نKBا  نسبت به سایرمKاجرین ,& &ندگی %1 کانا%, نا1ضایتی

بBشتر0 نشا@ مBدTند.,ین پدید8 منحصر به فر%( عجBبی ,ست. %1یکی ,&  تحقBقاتی که %1 مو%1
مKاجرین ,نجا2 %,%8 ,2 یک مقایسه ,0

کر%8 ,2 بBن گر(T 8ا0 مختلف مKاجرین ,& ,ین جKت خاÄ. تنKا گر(T 8ایی که چنBن (ضعBتی
IاجرKنا@ پس ,& م, Iکنند ( گویی که توقعاBتشو@ ,حسا| نا1ضایتی مBیعنی ,& (ضعW 1ند,%
Wy)نر Wا0 ,سکاندینا(0  ,مد8 ,ند – سوئدT 1ستند که ,& کشوT اجرینیKبر,(1%8 نشد8 ,ست م
%,نماp1 ( فنالند -- ( بعد %1 کنا1 ,ینKا ,یر,نKBا Tم Tستند. یعنی ,یر,نی Tا تنKا گر(Tی Tستند

که ,& یک کشو1 %1 حا= توسعه ,مدند (لی   ,نتظاI,1 ,نKا نز%یک به مKاجرین کشوT 1ا0
,سکاندینا(0 مBباشد.

نکته %(2 %1 ,ین مو1% ,ینست که محBط تجا01 ( با&,1 کا1 کانا%, %1 فاصله %( سه %Tه ,خBر یک
تفا(تی نسبت به قبل پBد, نمو%8 ,ست .مKاجرینی که تا ,(,سط %Tه 80 مBامدند به کانا%,

موفقBت ,نKا معلو2 ( مسجل بو%. بطو1 متوسطW ,ین مKاجرین به لحاH1% bمدW با یک فاصله Tفت
Tشت ساله مBرسBدند به سطح جمعBت بومی  ( بعد Tم ,& ,نKا عبو1 می کر%ند  ( حتی باالتر
,& جمعBت بومی قر,1 می گرفتند. ,ین پر(سه Tفت تا نه ساله چBزیست که q, 1%العاتی که ما
%1باT% 81ه 80 تا 90 %,1یم به خوبی خو%9 1, نشا@ مBدTد که بر,0 ,کثریت مKاجرین ,ین مسBر
(جو% %,شته ,ست. (لی ,& %Tه 90  به بعد ,(ضاl تغBBر کر%T Wم به %لBل تحوالI ,قتصا%0 جو,مع
صنعتی ,& جمله کانا%, ( Tم به %لBل ,فز,یش مBز,@ تحصBالI جمعBت بومی ,ین کشوT 1اW که

بدلBل H@ مKاجرین ,@ موقعBت (یژ8 ,0 1, که قبال %,شتند ,& %ست %,%ند ( %1 نتBجه حاال باید با یک
جمعBت بومی 1قابت بکنند که به لحاb موقعBت تحصBلیW خBلی کمتر ,& مKاجرین نBستند. یعنی
1قابت %1 با&,1 کا1 سخت تر گر%ید8 ,ست. ( به TمBن خاqرT% 1%ه نو% بر,0 ,(لBن با1 معلو2 گر%ید
که مKاجرین بر خالT 81)% uا0 گذشته ,& نظر ,قتصا%0 عقب تر ,& جمعBت بومی TستندW با
(جو%0 که ,& لحاb سطح تحصBالI ( سطح سو,بق کا01 (ضعBت بKتر0 %,شته ,ند ( بKمBن
%لBل Tم ,نتخا{ شد8 بو%ند .(لی %1 با&,1 کا1 کانا%, نتو,نسته ,ند که %1,مد ( مشاغل بKتر0  1,
تجربه نمایند.مBز,@ بBکا01  ( فقر %1 مBا@ مKاجرین ,فز,یش یافت  ( %1,مد متوسط ,نKا 1( به

http://www.afratravel.com/
http://www.afra.ca/showpage.aspx?id=19
http://www.yektatranslation.ca/
http://www.afra.ca/showpage.aspx?id=18
http://afra.ca/shop.aspx
http://www.afra.ca/%C2%A0
http://www.afra.ca/showpage.aspx?id=9


2014-08-01 2:20 PM

Page 3 of 6http://www.afra.ca/NewsDetails.aspx?id=1237

تجربه نمایند.مBز,@ بBکا01  ( فقر %1 مBا@ مKاجرین ,فز,یش یافت  ( %1,مد متوسط ,نKا 1( به
کاTش گذ,شت. ,گر بخو,Tم ,ین 1, به نکته قبلی (صل نمایم باید بگویم که مKاجرین ,یر,نی که با
توقعاI باال تر مBایند  باید بد,نند که (,1%  چه محBط 1قابتی ,0 مBشوند ( بد,نند که %1 ,ین محBط
Iمکانا, ) Iن توقعاBتناسب ب WجهBستند. %1 نتBا0 ,قتصا%0 به ,سانی قبل  %1 %ستر| نKفرصت
%1 ,ینجا ممکن ,ست که بدست نBاید ( به TمBن خاqر &مBنه بر,0 ,یجا% نامBد0 ( نا1ضایتی ,&

کانا%, بر,0 ,ین موà جدید مKاجرین بBشتر (جو% %,%1.   
 

%ین جمع7ت تقریبا جو%@ که تحص7ل کر/T Qم Tستند 4 ب7شترشا@ %_ lریق %سک7ل

54کر %قد%R به م:اجرK نمو/Q %ندU/ید 4 %نتظا5شا@ %_ جامعه %یر%نی کانا/%یی چه باید
Q_%5 کانا/% به %ند/Uا9 %جتماعی %یر%نیT @ا 4 یا سا_ماT Q4باشد؟4%یا %ساسا  گر

کافی 4جو/ /%5/ که پاسخ گو9 ن7ا_ Tا9 مختلف %ین قشر جو%@ باشد؟
 
 
 

,جا&8 بدBTد بر,0 پاسخ به ,ین سئو,= برگر%یم به بحث قبلی %1 مو1% فضا0 جدید ,یجا% شد8
بر,0 مKاجرینW که عرã کر%2 ترکBب Wنوl نگا8 ( ,نتظاI,1 مKاجرین 1, تحت تاثBر قر,1 %,8% (
متفا(I با گذشته کر%8 ,ست. یکی ,& مKمترین تاثBر,I ,@ بر,0 مKاجرین ,ین بو%8 ,ست که بر
خالu گذشته که مKاجر0 که ,قد,2 به مKاجرI مBکر% %1 (,قع ,ین حرکت خو% 1, بعنو,@ یک

IاBخو% ( تجرب  IالBل ( با ,تکا به تحصBاجرین جدید بدلKم WدیدBحرکت یکطرفه بد(@ با&گشت م
کا1یشا@ به کانا%, مBایند ( عمدتا Tم به جستجو0 یک محBط ,قتصا%0  بKتر ( پویا تر مBایندW ( به

TمBن %لBل Tم %1 ,ین ,قتصا% جKانی شد8 به 1,حتی مBتو,نند ,& جایی به جا0 %یگر بدنبا=
موقعBت Tا0 بKتر حرکت بکنند. یعنی ,ین جمعBت جو,@ تحصBلکر%8 فرصتKا0 &یا0% 1%

,ختBا1شا@  (جو% %,W%1 ( لذ, Tر &ما@ ,& جایی 1,ضی نبو%ند ( یا مطابق ,نتظا1,تشا@ نبو% 1%
جستجو0 فرصتKا0 بKتر حرکت می کنندW چه ,ین فرصتKا %1 ,ستانKا0 %یگرباشند ( چه  1%
کشوT1ا0 %یگر.TمBن ,آل@ Tم بسBا01 ,& مKاجرینی که به کانا%, مBایند پس ,& چند سا= به

,مریکا مBر(ندW ( ,ین ,مر ,ین تصو1 1, بر,0 بسBا01 ,& مسئولBن مKاجرI کانا%, ,یجا% کر%8 ,ست که
IاجرKنماید بر,0 مBبه کانا%, %1 حا= حاضر بعنو,@ یک سکو0 پر9 %,1% عمل م IاجرKساسا م,
به Hمریکا.,ین نکته به نظر من بسBا1 نکته مKمی ,ست ( شایسته توجه. ,گر چه %,شتن چنBن
فرصتی ( ,ینکه ,نسا@ بتو,ند T 1%ر کجا که فضا0 بKتر0 ( کا1 بKتر0 بر,یش (جو% %,1% بر(%W چBز
بسBا1 مثبتی ,ست .(لی %1 بطن خو%9 یک ,شکا= ( یک %شو,01 %یگر0 بKمر,8 %,1% ( مBتو,ند

یک  نا Tنجا01 ,جتماعی ,یجا% نماید.

 
(قتی گر(8 ( یا  ,فر,%0 ,ینقد1 تحرp جغر,فBایی %,1ند (  Tمو,81  بدنبا= فرصتKا0 بKتر کا01 (
,جتماعی  ,& جایی به جا0 %یگر مBر(ندW ,ین بد,@ معنی ,ست که BT 1%ج کجا چند,@ qوالنی
مدI باقی نمBمانند ( ,ین باعث مBشو% که نتو,نند BT 1%چ یک ,& ,ین محBطKا 1یشه بد(,نند (
%1فضا0 ,جتماعی کشو1  مقصد حل شوند ( جزئی ,& محBط ,جتماعی ,نجا گر%ند. ,ین ,فر,%
حد,کثر T 1%ما@ محBط ,قتصا%0 محل ,قامتشا@ جذ{ مBشوند ( ,@ محBط ,قتصاT 0%م  یک

1,بطه کا1یست که به محض قطع شد@ %یگر %لBلی بر,0 ماند@ (جو% نخو,Tد %,شت. ,ین خطر0
,ست که بسBا01 ,& ,ین مKاجر,@ جو,@  ( تحصBل کر%8 ( ,سکBل (1کرجدید 1, تKدید مBکند. یعنی
,ینکه فاکتو1 ,قتصا%0 ,نقد1 مسلط می شو% %1 تصمBم گBرT 0ایشا@  که فاکتو1 ,جتماعی تحت
,لشعاl قر,1 مBگBر%W ( ,ین مسئله قابل توجKی ,ست. ,لبته ممکن ,ست که ,ین مسئله %1 سنBن
جو,نتر خو%9  1, نشا@ ندTد (لی %1 مرحله بعد0 &ندگی ,ین محBط ,جتماعی بسBا1 فاکتو1 مKم

( تعBBن کنند8 ,0 خو,Tد بو% %1 ,یجا% 1ضایت ,& &ندگی ( TمچنBن %1 ,یجا% یک محBط مناسب
بر,0 &ندگی خانو,%گی ( 1شد فر&ند,@W ( حتی  %1 سالمت 1(حی (1(,نی خو% ,ین ,فر,% Tم

بسBا1 تاثBر %,1%. مسئله ,ین ,ست که محBط ,جتماعی 1, نمBتو,@ Tر (قت که H%2 %لش بخو,Tد
W%شوBو01 ,ست که بر پایه 1(,بط %یر پا ,ستو,1 مq ط ,جتماعیBعت محBبq چر, که Wیجا% کند,
1(,بطی که یک تا1یخچه مشترکی %,1ند ( ,ین  تا1یخچه مشترp ,ست که یک 1,بطه 1, %لپذیر (

مفBد مBکند.
 

من %1 نوشته Tایم ,& ,ین فاکتو1 ,جتماعی تحت عنو,@  "سرمایه ,جتماعی" یا% کر%8 ,2. ,ینر, ,گر
بخو,Tم %1 کنا1 ,@ بخش ,(لی که عرã کرW2% یعنی فرصتKا0 ,قتصاW0% قر,1بدBTمW مBتو,نBم
بگویBم که ,@ فرصتKا0 کا01 یک سرمایه ,قتصا%0 فر,Tم مBکنند ( ,ین  محBط ,جتماعی یک

http://www.afra.ca/showpage.aspx?id=9
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بگویBم که ,@ فرصتKا0 کا01 یک سرمایه ,قتصا%0 فر,Tم مBکنند ( ,ین  محBط ,جتماعی یک
سرمایه ,جتماعی فر,Tم مBنماید. باالنس ,ین %( ,ست که یک &ندگی  متو,&@ ( 1ضایت بخش

Wا1 به ,@ کم توجه شد8 ,ستBز0 ,ست که بسBکنم که ,ین چBکند.من فکر مBبر,0 ,فر,% ,یجا% م
متاسفانهT Wم ,& qرu خو% مKاجرین ( Tم ,& qرu گر(T 8ا ( ,نجمن Tا0 ,یر,نی ,0 که %1 کانا%,
فعالBت مBکنند . یعنی بBشتر ,& Tر چBز0 ,ین گر(KTا ( ,نجمنKا توجKشا@ به ,ین بو%8 ,ست که
Iیک سر0 ,قد,ما WشترBاجرین بگذ1,ند ( یا کمی بKا1  مBا0 عمومی %1 ,ختT یک سر0 سر(یس

فرTنگی ,نجاT% 2ند. (,ین ,قد,ماI  فرTنگی Tم معموال" شامل برگز,01 مر,سمی به
مناسبتKا0 مختلف بو%8 ,ست که بKانه ,0 ,ست که ,فر,% %(T 1م جمع شوندW که بسBاT 1م
,قد,ماI مفBدT 0ستند. مفBد بو%@ ,ین ,قد,ماI بBشتر به ,ین خاqر ,ست که می تو,نند مقدمه

شکل گBر0 1(,بط ,جتماعی  %یر پاتر0 بشوندW  (لی باید %1 نظر %,شت که ,ین ,تفاf بطو1
,توماتBک 1(0 نمی %TدW یعنی T1)% @Hم گر%Hمد@ Tا بطو1 ,توماتBک به شکل گBر0 1(,یط %یرپا
مBا@ ,فر,% نمی ,نجامد. %1 نتBجهW  ,حتBاT àست که توجه (یژ8 ,0 به ,یجا% ,ین فضا0 ,جتماعی
بشو%W یعنی Tما@ چBز0 که کانا%,یی Tا به ,@ مBگویند" کامBونBتی". منظو1 ,& کامBونBتی Tم 

یک فضا0 &ند8 ,ستW نه چBز0 مثل یک ,نجمن که ,فر,% ماTی  یک یا %(باT 1)% 1م چایی ( قKو8
,0 بخو1ند ( صحبتKایی بکنند ( بعد Tم بر(ند . منظو1 ,فر,%0 ,ست که %1 تما| مستقBم با

یکدیگر Tستند ( تجربBاI &ندگBشا@ 1, مBتو,نند %1 ,ختBاT  1مدیگر قر,1 بدTند. Tمانطو1 که قبال
گفتمW بخصوÄ بر,0 خانو,T 8%ا یی که بچه Tم %,1ند (جو%  یک چنBن محBط ,جتماعی ,0 بسBا1

,TمBت %,W%1 بر,0 ,ینکه شما مBتو,نBد ,@ ,1&شKایی 1, که بر,یتا@ مKم Tستند %1 یک محBط
,جتماعی ,ین شکلی به فر&ند,@ خو% منتقل نمایBد .,1&شKا BTچگاq &, 8ریق مکالمه ( گفتگو

Tا0 تک به تک  به فر&ند,@ منتقل نمBشوندW بلکه ,ینKا باید ,& qریق یک محBط ,جتماعی حمایت
شد8 ( %,یم پر ( با= %,%8 شوند .من ,مBد(,21 که ,نجمنKا0 ( گر(T 8ا0 ,یر,نی توجه بBشتر0 به

,ین بخش %,شته باشندW یعنی به ,ین بعد0 که  ,سمش 1, گذ,شته ,2 سرمایه ,جتماعی.
 

به نظر شما چر% 45_نامه Tا 4 نشریاK %یر%نی /5 کانا/% Tمچنا@ به %نتشا5 45_مرQ %خبا5
/5%4 Q_ین قشر جو%@ تا% V5 قبا/ K7فه %ین نشریاF4 4ن:م به شکل سنتی م7پر/%_ند ؟%

چ7ست؟
,ین سئو,= بسBا1 خوبBست ( Tمانطو1 که گفتBد 1(&نامه Tا ( نشریاI فا1سی %1 کانا%, Tم به
لحاb فرT ) 2م به لحاb محتو0 ,ساسا فاصله خBلی &یا%0 %,1ند با مخاqبBنشا@ ( ,& جمله با
TمBن مKاجرین جدید .%لBلش Tم فکر مBکنم بخشی مربوq به ,ین باشد که عمد8 کسانBکه
گر%,نندگا@ ,ین مجالI ( نشریاT Iستند به یک نسلی تعلق %,1ند که با  نوشته ( مجله 1%
شکل سنتی ,9 مانو| تر بو%8 ,ند ( %1 نتBجه ,@ BT,1ست که بر,یشا@ ,شناست (%نBا0
,ینترنت یک مقد,01 %نBا0 ثانویه ,0 بر,0 ,نKا محسو{ مBشو%.  (لی (,قعBت جKا@ ,مر(&8 
,ینست که عمدq, 8العاq &, Iریق ,ینترنت منتقل مBشو%  (با شکل Tا0 بسBا1 متنوعی که

W1, بر,0 ,ستفا%8 ,& ,ین تکنولو&0 %,1ند I1اKمختلف ,& م  Iا& ,فر,%0 که %1جاBمتناسب ,ست با ن

,& جمله کسانی که فقط مBتو,نند یک (بسایتی 1, تماشا نمایند ( یا  کسانی که ,پلBکBشن Tا0
مختلفی 1, 1(0 موبایل خو% %,1ند ( ,لی Hخر ...

بله ,ین مشکل (جو% %,W%1 ( ,ین فاصله باعث مBشو% که ,ین قشر جدید ( جو,@  نتو,نند ,& ,ین
نشریاI ,ستفا%8 &یا%0 ببر%.به نظر من ,ینگونه نشریاI باید کاq, 1الl 1سانی به معنی ,خبا1 1(&
1, ,&%ستو1  کا1شا@ حذu نمایندW چو@ منابع ,خبا1 بسBا1 متنوl شد8 ,ندW ,خباT1م بصوI1 لحظه

,0 منتشر مBشوندT @H ) Wم ,& qریق منابع فا1سی ( غBرفا1سی که %1 %ستر| Tمگا@
مBباشند .,ینست که یک خبر0 که ,& یک منبع خاÄ ,مدW8 ,نKم به ,نتخا{ H@ کسی که فعال تBKه
کنند8 ,@ مجله ( نشریه ,ستW (,قعا BTچ  ,قد,2 مفBد0 ,& لحاBb) bفه ,qالl 1سانی ,نجا2 نمی

%Tد ( BTچ ,1تباqی با مخاqب برقر,1 نمBکنند .من گاTی ,(قاI که ,ین مجالf1) ,1 I مBزنم
W,حسا| مBکنم که ,ین ,خبا1 بر,یم ,شنا Tستند ( فکر مBکنم که شاید %(با81 چBز0 شبBه به

,تفاقی که قبال 1(0 %,%8 %(با81 ,تفاf ,فتا%8؛ (لی بعد که خو{ %قت مBکنم Wمتوجه قدیمی بو%@
خبر مBشو2  ( متوجه مBشو2 که حد,قل یک Tفته قبل ,ین خبر 1, خو,ند8 ,2 .لذ, به نظر من

نشریاI باید ,ین قسمت کا1 1, ,ساسا ,& %ستو1 کا1شا@ حذu نمایند. به جا0 ,@  بخش ,گKی
Tاست که باید باشد ( ,حتماال مفBد ترین قسمت Tم Tست بر,0 جمعBت ,یر,نی. ضمنا" مطالب
1, باید بتد1یج منتقل نمایند به ,ین %نBا0 مجا&W0  ( فضایی 1, فر,Tم کنند که H 1%@ ,مکا@ ,Kbا1

نظر مستقBم بر,0 خو,نندگا@ فر,Tم باشد.
W%فتا%8 بو, fا0 جنو{ شرقی ,تفاBمثالی که یا%2 ,مد ,ینست که %1 مو1% سونامی  که %1 ,س

,گرچه منابع 1سمی ,نر, پBشبBنی نکر%8 بو%ندW ,ما پBاT 2ا0 فBس بوکی ,فر,% عا0%
Tشد,T1ایی 1, %1 ,ین مو1% %,%8 بو%ند. یعنی ,Kbا1نظرTا0 بظاTر پر,کند8 خو,نندگا@ می تو,نند
منشاء ,qالعاI مفBد0 باشندW که %1 غBا{ یک فضا0 مناسب ,ین ,qالعاI ,& %ست می 1(ند.

 /5 پایا@ %گر توص7ه 4 یا پ7شن:ا/9 بر%9 %ین قشرم:اجر /%5ید بفرمای7د؟
بر,0 پBشنKا% %,%@ باید ,& شر,یط خاÄ  مخاqب کامال ,qالl %,شت ( گرنه مطلب بسBا1 کلی
باقی می ماند. حاال ,گر قر,1 باشد که نکته ,0 1, بصوI1 کلی گفتW ( ,لبته %1 مو1% مصا%یق
W%و2 1, مشخص تر کرKاتی کر%@  ,ین مفBجزئی ,@ باید بحث کر% ( نحو8 عملی کر%@ ( عمل

Tما@ چBز0 ,ست که  %1 یکی ,& سئو,الI قبلی گفتم که نBا&  به تقویت سرمایه ,جتماعی ,ست
( به qبع ,@ نBا& به تقویت 1(,بط ,نسانی ( ,جتماعی فBمابBن ,فر,% ( تشکBل یک کامBونBتی.( ,ین
کامBونBتی Tم نه بعنو,@ یک مرکز 1سمی ( یا یک ,نجمن ( یک چBز قر,W0%,%1 بلکه بعنو,@ یک
,1گانBز2 &ند8 که ,جز,0 ,@ به Tمدیگر کمک می کنند ( %1 تعامل با Tمدیگر Tستند ( %1 غم (
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,1گانBز2 &ند8 که ,جز,0 ,@ به Tمدیگر کمک می کنند ( %1 تعامل با Tمدیگر Tستند ( %1 غم (
شاT 0%مدیگر  شریک Tستند (  تجربBاI مشترکی 1, با Tم %,1ند  %1 نتBجه با Tم یک فضا0
,جتماعی 1, مBسا&ند که %1 %1(@ ,ین فضا خBلی ,تفاقاI %یگر مBتو,ند بBافتد ( ,مکاناI &یا0% 1%
,ختBا1 ,فر,% قر,1 می گBر% بدلBل بو%@ %1 ,ین فضا. ,مBد(,21 %1 فرصتKا0 %یگر بتو,نBم %1 ,ین مو%1
بBشتر صحبت نمایBمW ,ما بطو1 کلی ,حسا| مBکنم که توجه به ,ین قضBه %1 گذشته کافی نبو8%

( نBست ( باید قد01 بBشتر تامل نمایBم  ( T,1ی پBد, نمایBم  تا ,ین کامBونBتی &ند8 1, ,یجا%
نمایBم .Tمه ,1تباqاتی که ما با Tمدیگر %,1یم ,& qریق  تلفن ( ,ینترنت ( .. ,ینKا Tمه چBز Tایی

Tست  که مBتو,ند شکل گBر0 ,ین کامBونتی 1, تسBKل نمایدW ,ما خو% ,@ کامBونBتی  نBستند.
,ینKا %1 (,قع سایه Tایی Tستند ,&H@  کامBونتی مو1% نظرW ( کامBونتی (,قعی ,1تباq (,قعی ,2%
Tاست با Tم  (,1تباqی 1( %1 1( ( &ند8.  ( ,ین H@ چBزیست که باید مو1% توجه مKاجرین قر,1
بگBر%. ,جا&8 بدBTد ,ین بخش ,& صحبتم 1, با یک شعرT  &, 0وشنگ ,بتKاà تما2 کنم  که 1%

(,قع TمBن مطلب 1, خBلی  خBلی بKتر ,& من بBا@ نمو%8  ,ست
T 8Hرگز صد عکس
پر نخو,Tد کر%

جا0 یک &مزمه ساکت پا 1, بر فر9.

موفق باشBد
 

4بسایت 5سمی /کتر کاFمی پو5 

/5يافت گو%7Tنامه 5%نندگي /5 كبك بر%s م:اجر%@
,1سا= شد8 %1 تا1یخ 4 / 1 / 2013

تعد,% با&%ید : 2119

V%کانا/%- مونتر sاTمعرفي ش:ر
,1سا= شد8 %1 تا1یخ 23 / 1 / 2013

تعد,% با&%ید : 1608

مر/R فر%نسه %_ %ین _@ 4 شوTر متنفرند
,1سا= شد8 %1 تا1یخ 30 / 9 / 2013

تعد,% با&%ید : 1592

نسل جدید م:اجر%@ %یر%نی /5 کانا/% 4 چالش:ا9 پ7ش 45-گفتگو با /کتر
کاFمی پو5

,1سا= شد8 %1 تا1یخ 10 / 7 / 2014

تعد,% با&%ید : 1351

V%ب:ترین 5ستو5%@ %یر%نی مونتر jمسابقه بز5} %نتخا
,1سا= شد8 %1 تا1یخ 26 / 1 / 2014

تعد,% با&%ید : 1303

6 0 شما قبال نظر %,%8 ,ید

,خبا1 مرتبط
,خبا1 پر با&%ید

 
نظر,I شما %1با81 ,ین مطلب
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نظر,I شما %1با81 ,ین مطلب
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