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تراز دروني و نابرابري بيروني 

در سال ۲۰۰۹ كه كل دنيا هنوز در شوك بحران 
اقتصادي سال قبلش بود، كتابي با عنوان تراز 
منتش��ر ش��د. اين كتاب را دو اپيدمولوژيست 
اجتماعي نوش��تند و در آن توضي��ح دادند كه 
انبوهي از اطالعات به وضوح نشان مي دهد نابرابري بيشتر 
در هر جامع��ه اي به افزاي��ش انواع مش��كالت اجتماعي 
جدي تر همچون خشونت، قتل، سوءمصرف موادمخدر، 

حبس، چاقي و بارداري نوجوانان مي انجامد. 
اينك ريچارد ويلكينسون و كيت پيكت، نويسندگان كتاب 
تراز با كتاب ديگري به عرصه برگشته اند: تراز دروني: چطور 
جوامع برابرتر به كاهش اضطراب، افزايش سالمت عقل و 

بهزيستي همگان مي انجامد. 
اين كتاب جديد، چنانكه از عنوانش پيداس��ت، به اثرات 
روانشناختي و ذهني نابرابري مي پردازد. اثراتي كه به زعم 
نويس��ندگان، فراوان و متنوع هس��تند. اصل اوليه كتاب 
اين است نابرابري باعث افزايش تفرقه و رقابت اجتماعي 
مي شود و اين نيز، به  نوبه خود، اضطراب اجتماعي و استرس 
بيش��تري به بار مي آورد و به رواج فراگيرتر بيماري هاي 
رواني، نارضايتي و بيزاري مي انجامد. اين نيز به راهبردهاي 
واكنشي اي )همچون موادمخدر، الكل و رفتارهاي اعتيادي 
ديگر همچون خريد و قمار( دامن مي زند كه باز به  نوبه خود 

استرس و اضطراب بيشتري مي آفرينند. 

رابطه نابرابري با اضطراب و بيماري رواني
ترديد چنداني وجود ن��دارد كه اضطراب، 
به خصوص ميان جوانان، شيوع بي سابقه اي 
يافت��ه اس��ت. ويلكينس��ون و پيك��ت 
مي نويسند:»رش��د اقتصادي، تجمالت و 
راحتي بي سابقه اي را برايمان به ارمغان آورده، با وجود اين 
به شكل متناقضي، سطح اضطراب نه تنها به مرور زمان كم 

نشده كه افزايش هم يافته است.«
مردم عادي پاسخي براي اين تناقض دارند: جوانان امروز 
مثل پيشينيان جان  سخت نيستند، تحمل كمتري در برابر 
دشواري ها دارند و به راحتي از اضطراب و پريشاني درباره 

شرايط نامساعد مي نالند. 
ويلكينس��ون و پيكت تبيين كاماًل متفاوتي براي اين امر 
دارند و معتقدند: افزايش اضطراب عمدتاً به خاطر افزايش 
فشارهاي اجتماعي است كه از نابرابري هاي مادي )و در 
نتيجه، اضطراب منزلت بيشتر( نشئت مي گيرد. فراتحليل 
مجموعه اي از مطالعات كه اخيراً در لَنس��ت سايكايتري 
منتش��ر ش��د، چنين نتيجه گيري كرد نرخ بيماري هاي 
رواني در جوامعي كه تفاوت درآمد بيشتر است، باالترين 
آمار را دارد. بريتانيا و امريكا در صدر هر دو نمودار هستند، 
هم بيماري رواني و هم نابرابري درآمد، اما آماري وجود دارد 
كه ظاهراً ناقض اين مطلب است. آمار بيماري هاي رواني در 
نيوزيلند سه برابر ايتالياست، در حالي  كه نابرابري درآمد 
در هر دو كشور برابر است. در فرانسه نيز آمار بيماري هاي 
رواني دو برابر همسايه اش اسپانياست، حال آنكه نابرابري 
درآمدشان تقريباً يكسان است. مشخصاً عوامل مختلفي 
دخيل هستند، اما اين سؤال در ذهنم شكل گرفت كه شايد 
دليل اضطراب خود رفاه مادي باشد؛ يعني هرچه از مبارزه 
براي تأمين نيازهاي پايه دورتر شويم، اضطراب بيشتري 

براي چالش هاي ديگر حس مي كنيم. 

ويلكينس��ون مي گويد:»اگر واقعاً اينطور باشد، اضطراب 
به س��رانه درآمد ناخالص ملي مرتبط می  شود، حال آنكه 
قطعاً چنين نيست. اين تفاوت ها فقط نشان از اضطرابي 
مزمن و بي قاعده ندارد كه بعد به چيزي نسبت داده شود، 
بلكه نشان مي دهد كاهش يكي از سرچشمه هاي اصلي 
اضطراب )معاش( ميزان كلي اضطراب را افزايش مي دهد. 
واقعاً چنين چيزي معقول است؟ ما كه تا حاال چنين چيزي 

نشنيده ايم.«
او خاطر نشان مي كند كه آمار خالف قاعده ايتاليا به خاطر 
روابط خانوادگي صميمانه در اين كشور است. به  هر حال، 
طبق نظر او جالب توجه ترين نكته همان همخواني كلي 
داده هاست كه نشان از رابطه ميان نابرابري و سالمت رواني 
دارد، نه آمارهاي خالف قاعده و نابهنجار. ويلكينس��ون و 
پيكت همچنان بر اين باور هس��تند كه ما به لحاظ ذهني 
رابطه اي ناكارآمد با سلسله  مراتب داريم و مدام به  دنبال 
باالرفتن از نردبان اجتماعي هستيم؛ همين تنازع تأثيري 

منفي بر تمام طبقات و سطوح درآمد مي گذارد. 
هر كس كه اخيراً نگاهي به اينستاگرام انداخته باشد، سخت 
مي تواند ميزان اضطراب اجتماعي را در اين تصاوير انكار 
كند. ما هيچ وقت نتوانسته ايم با چنين مهارتي هم ثروتمان 

را به رخ بكشيم و هم ناامني هايمان را. 

آيا به كمي نابرابري نياز داريم؟!
فرض كني��م نابرابري موج��ب اضطراب 
مي شود و اضطراب به سالمت روان آسيب 
مي زن��د، اما آيا ممكن اس��ت اين هزينه، 
به خاطر كليت جامعه هم كه شده، بيرزد؟

در فيلم »مرد سوم« صحنه اي هس��ت كه اورسن ولز 3۰ 
سال توحش و خونريزي خاندان بورجيا را كه »ميكل آنژ، 
لئون��اردو داوينچي و رنس��انس« از آن س��ر برآوردند، با 
5۰۰ سال صلح و دموكراسي س��وئيس مقايسه مي كند 
كه ساعت ديواري كوكو را برايمان به ارمغان آورده است. 

آيا اين طور به نظر نمي رسد كه جوامع برابرتر خالقيت و 
پويايي كمتري دارند؟

پيكت مي گويد:»ن��ه، به هيچ وجه. اين اس��تدالل به آن 
معناست كه ش��ايد به كمي نابرابري نياز داريم تا الهام و 
نوآوري و خالقيت را به پيش براند، اما ش��واهد مؤيد اين 
نيست. شواهد نش��ان مي دهد، در جوامع برابرتر، سرانه 

گواهي هاي ثبت اختراع بيشتر است.«
ويلكينسون محتاطانه مي گويد:»البته اين تفاوت خيلي 

جزيی است.«
پيك��ت مي گويد:»جوامع نابرابر اس��تعدادهاي زيادي را 
هدر مي دهند. پويايي اجتماعي كمتر، دستاورد تحصيلي 
پايين تر، چنين چيزهايي نمي تواند به توس��عه سرمايه 

بينجامد.«
پيكت معتقد اس��ت: همين قاعده درباره سازمان ها هم 
صدق مي كند.»ش��واهدي موجود اس��ت مبني بر اينكه 
شركت هايي كه دامنه دس��تمزد )فاصله ميان بيشترين 
و كمترين حقوق در يك سازمان( بيشتري دارند راندمان 
و بهره وري پايين تري دارند و ارزش سهام كمتري توليد 
مي كنند، پس آن منفعتي كه حاميان نابرابري مي گويند 

از آنها برنمي آيد.«

برابري فرصت يا برابري نتايج؟!
تمام سياستمداران، به معنايي، به برابري - 
برابري فرصت- اعتقاد دارند، يا دستكم در 
كالم چنين اعتقادي را نشان مي دهند، اما با 
خواندن كتاب ويلكينسون و پيكت، چنين 
حسي مي گيرم كه اين دو نويس��نده انتظار دارند تمركز 
بيش��تري روي برابري نتايج گذاشته ش��ود. هر دو با هم 

مي گويند:»بله.«
پيكت مي گويد:»به نظرم داش��تن هيچ يك از اين دو نوع 
براب��ري بدون ديگري ممكن نيس��ت. در سراس��ر طيف 
نگرش هاي سياس��ي اين اجماع وج��ود دارد كه برابري 

فرصت ها چيز خوبي است، اما خوب كه اين نكته را واكاوي 
كنيد، مي بينيد كه بدون برابري بيشتر نتايج، نمي توان به 

برابري فرصت ها رسيد.«
اين دو نويسنده مي گويند: بدون در نظرگرفتن نتايج، كفه 
فرصت ها هميشه به س��ود افراد صاحب  امتياز سنگيني 
خواهد كرد. ظاهراً نكته معقولي است، اما خب مشكل در 
توازن متجدد نتايج است. پيكت مي گويد: يكي از راه هاي 
انجام اين كار بازنگري در نحوه پاداش دهي به مهارت هاي 

مختلف است. 

نابرابري باور به كمك متقابل را از بين مي برد
فارغ از اينك��ه چه نظري درب��اره فرضيه 
ويلكينسون و پيكت داش��ته باشيم، اين 
امري بديهي است كه نابرابري زياد اعتماد 
و باور به كمك متقابل را از بين مي برد. اما 
اينكه اين اثرات تا چه حد عامل بيماري هاي رواني هستند 

يا اينكه حتي معيار تعريف و سنجش بيماري رواني چيست 
هم��ه موضوعاتي هس��تند كه بحث علمي گس��ترده اي 
مي طلبند. اين فرضيه، هيچ كه نباشد قطعاً توجه ما را به اين 
نكته جلب مي كند كه كشورهايي همچون آلمان، سوئد و 
ژاپن با نابرابري خيلي كمتري توانسته اند شكوفا و كامروا 
شوند، اما فارغ از اينكه برابري كامل مطلوب باشد يا نه، بايد 
گفت اصاًل برابري كامل وجود ندارد. ب��ا اين  حال، اين به 
معناي طرفداري از نابرابري بي حدوحصر نيست. پرسش 
اينجاست از كجا بايد شروع كنيم تا فاصله ميان غني و فقير 
را بكاهيم؟ اگر همين فردا مي توانستند قانوني براي كاهش 

نابرابري وضع كنند، اين قانون چه بود؟
ويلكينس��ون مي گويد:»به نظرم ش��ركت ها بايد ساالنه 
بخشي از سودش��ان را در صندوقي با مديريت كارمندان 
بگذارند تا كارمندان نيز حق رأي در هيئت مديره داشته 
باشند.« پيكت گفت:»به نظر من بايد نظام آموزشي فنالند 

را پيش بگيريم كه واقعاً جامع و كامل است.«

نابرابري چگونه توانايي هاي »ذاتي« 
بچه ها را از بدو تولد شكل مي دهد

در بخشي از كتاب تراز دروني مي خوانيم: 
چنين نيست كه توانايي هاي ذاتي تعيين 
كنند سرنوشت افراد در سلسله مراتبي كه 
ادعا مي كند، شايسته ساالرانه است به كجا 
خواهد رسيد، بلكه توانايي هاي ظاهري كودكان و جايگاه 
اجتماعي شان قوياً تحت تأثير موقعيت خانواده شان در آن 
سلسله  مراتب است؛ پژوهش هاي بي شماري نشان داده كه 
زندگي در فقر چه آس��يب هاي ش��ناختي گسترده اي به 
كودك مي رساند؛ پژوهش ها همچنين شواهدي استوار را 
مطرح مي كنند مبني ب��ر اينكه توانايي كمت��ر در ميان 
كودكان خانواده ه��اي كم بضاعت تر حكايت از ش��رايط 
خانوادگي پرفش��ار و بي انگيزه كننده برآمده از فقر دارد. 
ضعف هاي شناختي كه در پژوهش هاي مربوط به كودكان 
خانواده هاي فقير مشاهده مي شود به وضوح نشان مي دهد 

اين ضعف ها اكتسابي هستند، نه ذاتي و تغييرناپذير. 
پژوهش هاي نش��ان داده كه فقير ماندن خانواده ها باعث 
تشديد اثرات آسيب زاي فقر نسبي بر رشد شناختي كودك 
مي ش��ود. داده هاي مطالعه كوهورت روي نسل هزاره در 
بريتانيا نيز نش��ان داد، ك��ودكان خانواده هاي فقير رش��د 
شناختي كمتري در سنين سه، پنج و هفت  سالگي دارند و 
عالوه  بر اين، هر چه بيشتر در فقر بمانند، اثرات آن آشكارتر 
مي شود. پژوهش هاي متعددي طي ۲۰ سال گذشته نشان 
داده كه هرچه مدت  زمان فقير ماندن خانواده اي بيش��تر 
شود، اثرات آن بر رشد شناختي كودكان تشديد می شود. 
نتايج نش��ان داده كه درآمد خانواده، نسبت به افسردگي 
مادر ي��ا وضعيت سرپرس��تان )تك سرپرس��ت، متأهل يا 
هم زيست(، تأثير خيلي بيشتري بر رشد شناختي كودك 
در سن سه  س��الگي دارد.  نحوه آسيب رساني فقر به رشد 
شناختي كودكان ظاهراً از استرس و نبود انگيزش ذهني نيز 
مايه مي گيرد. در پژوهشي، سطح هورمون استرس يعني 
كورتيزول را در بزاق كودكان هفت ماهه، 15 ماهه و دو ساله 
سنجيدند و دريافتند كه ضعف شناختي كودكان فقير ارتباط 
تنگاتنگي با سطح كورتيزول دارد كه نشان مي دهد اثرات 
فقر از طريق اس��ترس انتقال مي يابند. در مطالعه ديگري، 
پژوهشگران انگيزش ذهني كودكان، سبك فرزندپروري 
والدينش��ان، كيفيت محيط فيزيكي و س��المت كودكان 
را س��نجيدند و دريافتند كه اين عوامل تمام اثرات فقر بر 
رشد شناختي را تبيين مي كنند. در تأييد نقش تحريك و 
انگيزش، بارها نشان داده شده كه اگر كودكان خانواده هاي 
فقير را در خدمات حمايت فرزن��د و فرزندپروري ثبت نام 
كنند، عملك��رد كودكان بهبود مي يابد و بخش��ي از اثرات 
فقر جبران مي شود. وقتي والدين، به خاطر تجربه نابرابري، 
نتوانند محيطي پرورش دهنده و انگيزاننده براي رشد فراهم 
آورند، كودكان مؤلفه هاي ضروري رشد را از دست مي دهند 

كه بعداً مانع دستاوردهاي تحصيلي شان مي شود. 
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سبكارتباط

چگونهحضوركودكانرادرفضايمجازيكنترلكنيم

بچه هاي نسل ديجيتال
 والدين باسواد مي خواهند

نرخبيماريهايروانيدرجوامعيكهتفاوتدرآمدبيشتراست
باالترينآماررادارد.بريتانياوامريكادرصدرهردونمودارهستند،همبيماريروانيوهمنابرابريدرآمد

سيداميرحسينحسيني
امروزهباتوجهبهگسترشابزارارتباطجمعي
مانندتلفنهمراههوش�مند،تبلت،كامپيوتر،
لپت�اپو...نق�شتأثيرگ�ذاراي�ناب�زاردر
پركردناوقاتفراغتوتربيتوش�كلگيري
ش�خصيتكودكانونوجوانان،مسئلهحضور
كودكاندراينفضاومواجههب�اانواعبازيها
وس�رگرميهادرفض�ايمج�ازييك�ياز
دغدغههاياصليوالدينومسئوالنشدهاست.

  
ورود كودكان به فضاي مجازي بدون نظارت والدين 
س��بب مي ش��ود كه فضاي مج��ازي عالوه ب��ر آنكه 
باعث س��لب فعالي��ت فيزيكي ك��ودك در محيط و 
فضاي طبيعي ش��ود و وي را از كس��ب مهارت هاي 
اجتماعي، تحرك و كار هاي فيزيك��ي بازدارد، باعث 
اختالل در يادگيري، فرهنگ رفتاري، تربيت اخالقي 
و مهارت هاي گفتاري او نيز مي ش��ود، ام��ا از طرف 
ديگر، ارائه محتواي س��الم و كنترل شده متناسب با 
شرايط سني و جنسيتي كودك در اين فضا، مي تواند 
كمك خوبي به تربيت و حتي رشد فيزيكي و ارتقاي 

مهارت هاي جسماني كودك كند. 
اين روزها كه به دليل شيوع و گسترش ويروس كرونا 
حتي درس خواندن ك��ودكان و نوجوانان هم نياز به 
دستگاه آنالين و نرم افزارهاي مجازي دارد. بايد توجه 
داشت به همين ترتيب كه پيش مي رويم با كودكان و 
نوجواني روبه رو هستيم كه بدون اينكه تجربه مناسب 
از حضور در فضاي مجازي را به دست آورده باشند، به 
دنياي وسيع از مزايا و معايب متصل هستند. بنابراين 
لزوم نظارت و كنترل ك��ودكان و نوجوانان در فضاي 

مجازي بسيار حياتي و مهم است. 
ايجاد تأمين امنيت در فض��اي مجازي براي كودكان، 
نياز به هم  انديشي و همكاري دستگاه هاي مختلف و 
استفاده از نيرو و ظرفيت گروه هاي تخصصي مرتبط با 
اين امر دارد. تصويب قوانين مربوط به جرايم اينترنتي 
و تعيين مجازات هاي متناس��ب، به ويژه جرايمي كه 
كودكان و نوجوانان را هدف قرار مي دهند، الزم است. 
همچنين گس��ترش نفوذ و فعاليت پليس س��ايبري 
كشور كه مس��ئوليت كنترل توليد و تبادل محتوا در 
اينترنت را برعهده دارد از مهم ترين تالش هايي است 
كه در سال هاي اخير در كشورمان براي تأمين امنيت و 
توليد محتواي جذاب و مناسب اينترنتي، صورت گرفته 
است. با وجود همه كوشش ها و دستاوردهاي نهادهاي 
مسئول، جاي خالي اقدامات ديگري از جانب خانواده ها 
و گروه هاي مرتبط ديگر احساس مي شود كه داشتن 
سواد رسانه اي به اين امر كمك شاياني خواهد كرد.  ياد 
ندادن سواد رس��انه اي صحيح به كودكان و نوجوانان، 
س��رانجام پرخطري مانند اختالل در هويت، كمرنگ 
ش��دن ارزش ها، بي توجهي به فطرت انساني و صفات 
نيك و ارزشمند، تش��ويق رفتارهاي نمايشي از طرف 
جامعه و تمكين آنها از سوي كودك، تأييد فريبندگي، 
اغواگري در جامعه، حضور در فضاي مجازي با هر بار 
ديده نشدن در دنياي واقعي، كاهش اعتماد به نفس و 

خود كم بيني و ظاهربيني را به دنبال خواهد داشت. 
والدين با توجه كافي به كودك و محبت كردن به آنها 
مي توانند گرايش كودك به فضاي مجازي را بس��يار 

كمرنگ كنند. كودكان موقعي كه حضور مناس��ب و 
به موقع پدر و مادر خود را به خصوص در زماني كه به 
آنها احتياج دارند، احساس نكنند، به فضاي مجازي 
گرايش بيش��تري پيدا مي كنند و در نتيجه احتمال 
بااليي وجود دارد كه به استفاده نادرست از اينترنت 
بپردازند. همچنين والدين بايد رمز عبور دستگاه هاي 
الكترونيكي كودكانشان را مديريت كرده و حتماً از آن 
اطالع داشته باشند. كودكان ابتدا والدين خود را الگو 
قرار مي دهند، بنابراين رفتار والدين در تربيت كودك 
بسيار تأثيرگذار است. بنابراين والدين بايد توجه داشته 
باش��ند فعاليت آنان در فضاي مجازي و نحوه حضور 
آنها در شبكه هاي اجتماعي روي رفتار كودك تأثير 
عمده اي دارد. والدين بايد به فرزندانشان آموزش هاي 
الزم را بدهند تا از سنين كم اين رفتارهاي درست و 
مناسب به صورت عادت در آنها نهادينه شود.  استفاده 
خانواده ها از نرم افزارهاي فيلتر خانگي سبب مي شود 
مدت زمان استفاده از سيستم را براي كودكان محدود 
كند، همچنين ارتباط ه��اي ايجاد ش��ده در فضاي 
اينترنت را براي والدين تعيين كند كه كودك آنها به 
چه سايت هايي مراجعه كرده و با چه افرادي در ارتباط 
بوده است. براي نمونه، يكي از كارهاي وزارت ارتباطات 
براي نيل ب��ه اين ه��دف، تعامل با اپراتوره��اي ارائه 
دهنده خدمات تلفن همراه و اينترنت، به منظور نصب 
نرم افزارهاي پيش فرض كنترل عملكرد كودكان در 
فضاي مجازي است. در اين برنامه ها، كنترل كودكان 
در بستر اينترنت از جوانب مختلف ممكن است، فضاي 
مجازي سالم و آموزنده اي را براي كودكان و نوجوانان 
فراهم مي كند. امكان نظارت، كنترل برقراري تماس 
و ارس��ال پيامك، محدودكردن استفاده از برنامه ها و 
تعريف دسترسي هاي مجاز به تنظيمات نرم افزاري، 
تنها بخشي از مواردي اس��ت كه مي تواند از خطرات 
فضاي مجازي جلوگيري كن��د.  نرم افزارهايي وجود 
دارند كه فضاي كنترل ك��ودكان را فراهم مي آورند؛ 
براي مثال نرم افزار پرستار اينترنت برنامه اي مشهور 
در امريكاس��ت تا بس��ياري از والدي��ن امريكايي كه 
مايل نيستند كودكانشان در هر سني به هر محتوايي 
دسترسي داشته باشند، از طريق چنين نرم افزارهايي 
به والدين كمك مي شود تا فرزندانشان را كنترل كنند، 
برنامه اي براساس هوش مصنوعي كه در غياب والدين 

از كودك مراقبت مي كند. 
كار اين نرم افزار نه تنها محدودكردن فضاي كار كودك 
به صفحه اي خاص با امكانات محدود است، بلكه والدين 
مي توانند با توجه به سن كودك، ميزان دسترسي آنها 
به محتوا را در فضاي وسيع اينترنت تعيين كنند. مثاًل 
طوري تنظيم ش��ود كه فرزند هيچ تصويري از نحوه 
استفاده از سالح گرم مش��اهده نكند يا به محتوايي 
درباره مس��ائل جنس��ي دسترسي نداش��ته باشد. از 
آن طرف اين نرم افزار هوش��مند به صورت لحظه اي 
محتوايي كه كودك مشاهده مي كند را ارزيابي كرده 
و در اختيار والدين قرار مي دهد. ميزان دسترسي به 
تناسب سن فرزند قابل تنظيم و تغيير است و به اين 
صورت كودك ضمن اينكه در فضاي واقعي قرار دارد، 
محتواي محدود شده با توجه به سن در اختيار او قرار 
گرفته اس��ت و والدين حتي از راه دور قادر به نظارت، 
كنترل و مش��اهده اين محتوا و حتي ميزان استفاده 

فرزند خود از بخش هاي مختلف اينترنت هستند. 
والدين هر چقدر براي كودكان بس��تر فضاي طبيعي 
مانند رفتن به پارك و ايجاد ش��رايط بازي هاي شاد و 
مفرح براي وي و در كل تجربه بازي در محيط خارج از 
خانه را فراهم كنند، باعث افزايش مهارت هاي فردي 
و اجتماعي او نيز مي ش��وند. همچني��ن والدين اگر 
نمي خواهند فرزندشان از برنامه اي استفاده كند بايد 
براي او به زبان ساده و آسان توضيح داده شود كه چرا 
نبايد از اين برنامه استفاده كند كه با اين اقدام عالوه 
بر كمك به رشد تفكر انتقادي فرزندان باعث مي شود 
كودك در برخورد با هر برنامه اي از خود اين سؤال را 

بپرسد كه چرا بايد اين برنامه را استفاده كند؟
در عصر ارتباطات نمي توان كودكان را از پيشرفت هاي 
تكنولوژي دور نگه داش��ت و از طرفي نيز رها كردن 
آنها در فضايي كه روي محت��واي آن كنترلي نداريم 
درست نيست. اگر اين كنترل به درستي انجام نشود، 
كودك همچنان به اين فضاي كنترل نشده گرايش و 
توجه داشته و حتماً راهي براي برقراري ارتباط با آن 

پيدا مي كند. 
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