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 دا عــــزت د هـــر افـغـان دى
 هر بچی يې قهرمـــــان دى
ازبـکــــــــو د  بـــــلـوڅـــــــو   د 
 د تـــرکـمنـــــــو د تـــاجـکــــــو
 پــاميــريـــان، نـورســـتانيــــان
 هـــم ايمـــاق، هم پشـه ېان
 لـکـه لـمــر پـر شـــنـه آســـمـان
 لـکــــه زړه وي جـــاويــــــدان
 وايـــو اهلل اکبر وايو اهلل اکبر

افغانســـتـــان دى  دا وطن 
 کور د سولې کور د تورې
 دا وطن د ټولـــو کـور دى
 د پښـــتــون  او هـــــزاره وو
 ورســـره عرب، گوجــر دي
 براهوي دي، قزلباش دي
 دا هيــــــواد به تل ځليږي
 په ســـينــه کې د آســـيـــا به
 نوم د حق مـــو دى رهبـــر

سرود ملی
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بسم اهلل الرحمن الرحيم

پيام وزیر معارف
سپاس بیکران آفریدگاری را که انسان را در احسن تقویم آفرید و او را قدرت بیان بخشید و به زیور علم 
و اندیشه آراست و درود بی پایان بر پیامبر مکرم اسالم حضرت محمد مصطفی- صلی اهلل علیه وسلم- که 

معلم بزرگ انسانیت است و پیام آور رحمت و هدایت و روشنایی. 
تعلیم و تربیت نقطۀ آغاز هر تحول و سنگ بنای توسعه در هر جامعه است.  هدف اصلی تعلیم و تربیت 

به فعلیت رساندن نیروهای بالقوۀ انسان و شگوفا کردن استعدادهای درونی وی است. 
با تحوالت و  تربیت محسوب می شود که همگام  تعلیم و  فرایند  ارکان مهم در  از  کتاب درسی یکی 
پیشرفت های علمی نوین و مطابق با نیازمندی های جامعه تهیه و تألیف می گردد و باید دارای ظرفیت و 
ظرافتی باشد که بتواند آموزه های دینی و اخالقی را توأم با فرآورده های علوم جدید با میتودهای نوین 

به شاگردان منتقل کند. 
کتابی که اکنون در اختیار شما قرار دارد، بر اساس همین ویژه گی ها تهیه و تألیف شده است. سعی وزارت 
معارف همواره براین بوده که نصاب تعلیمی و کتب درسی معارف کشور، متکی بر مبانی تعلیم و تربیت 
اسالمی و حفظ هویت ملی، مطابق با معیارهای علمی و روش های تربیتی نوین بوده، استعدادهای دانش 
آموزان را در همه زمینه های اخالقی و علمی شگوفا گرداند و قدرت تفکر، ابتکار و حس جستجوگری را 
در آن ها تقویت بخشد. ترویج فرهنگ گفتگو و رواداری، تقویت حس وطن دوستی، مهربانی، گذشت و 

همبسته گی از خواست های دیگر وزارت معارف است که باید در کتب درسی متبلور باشد.
کتاب های درسی بدون داشتن معلم خوب و مسلکی نمی تواند اهداف مورد نظر را بر آورده سازد. معلم 
یکی از ارکان مهم تعلیم و تربیت و مجری برنامه های آموزشی و تربیتی است. از معلمان و آموزگاران 
خوب، متعهد و دلسوز کشورم که ستیزه با سیاهی و نادانی را پیشۀ خود ساخته اند، صمیمانه آرزومندم 
که با تطبیق دقیق و مخلصانۀ نصاب تعلیمی، کودکان و جوانان میهن را بسوی فتح قله های رفیع دانش، 

اخالق و معنویت رهنمون گردند.
کامیابی نظام آموزشی کشور بدون همکاری جدی مردم غیر ممکن است. ازین رو از همه اقشار و افراد 
از هیچگونه  اولیای محترم شاگردان خواهشمندم که  از خانواده ها و  افغانستان، بخصوص  ملت شریف 
دانشمندان،  نویسنده گان،  همه  از  همچنان  نورزند.  دریغ  معارف  اهداف  تحقق  جهت  در  همکاری 
متخصصان تعلیم و تربیت و اولیای محترم شاگردان تقاضا می شود که با ارائۀ نظریات و پیشنهادات سالم 

و نقدهای سازندۀ خود وزارت معارف را در بهبود هر چه بیشتر کتاب های درسی همکاری نمایند.
الزم می دانم از تمام مؤلفان دانشمند و کارمندان اداری و فنی وزارت معارف که در تهیه، تألیف، طبع و 

توزیع این کتاب زحمت کشیده اند و از همه نهادهای ملی و بینالمللی که در زمینۀ چاپ و توزیع کتب 
درسی همکاری نموده اند، قدردانی و تشکر نمایم. 

در اخیر از خداوند منان استدعا دارم که به لطف بی پایان خود، ما را در تحقق آرمان های مقدس معارف 
یاری رساند. إنه سمیع قریب مجیب.

دکتور اسداهلل حنيف بلخی
وزیر معارف
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        فرهنگ
در اين فصل با درس هاي زير آشنا خوا هيد شد:

• فرهنگ چيست؟

• خصوصيات فرهنگ

• فرهنگ و جامعه

• فرهنگ کوچک

• تماس هاي فرهنگي
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توقع مي رود که شاگردان درپايان اين فصل بتوانند:

• با اصطالحات فرهنگ، قواعد، ارزش و جامعه آشنا شوند؛                                                

• عناصرعمدۀ فرهنگ را فهرست نموده توضيح داده بتوانند؛

• خصوصيات فرهنگي را توضيح داده بتوانند.

• مفهوم و روند تماس هاي فرهنگي را بشناسند. 

• مفهوم فرهنگ کوچک، تضاد هاي فرهنگي و تهاجم فرهنگي را توضيح 

داده بتوانند ؛      

• فرهنگ ملی را حفظ نموده به پذيرش قوانين، قواعد و ارزش های اجتماعی 

عالقه مند شوند.
      ACKU
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بحث و گفتگو نماييد
طوریکهدرزندهگیاجتماعیبهمالحظهمیرسد:

چاشت غذای از صبحانه غذای عمومًا می خورند، غذا نوبت سه روز هر در مردم -
تفاوتدارد.

اساسات تا میفرستند مسجد به مکتب به شدن شامل از قبل را فرزندان شان مردم، -
تعلیماتدینیرابیاموزندودرسنششیا-هفتساله گیآنهاراشاملمکتبمینمایند.

-وقتیدوانسانباهممقابلمی شوندبهیکدیگرسالممیدهند،دستیکدیگررامیفشارند
وموقعجداشدن،خداحافظیمی کنند.

-وقتیاشارةترافیکیسرخشد،رانندهموترراعقبخطپیاده رومتوقفمیسازد.
-وقتیعضویازیکخانوادهفوتمیکند،برایشمجلسفاتحه گیریبرگزارمیکنند

دوستان،آشنایان،خویشاوندانبهخانوادةعزا دارتسلیتمیگویند.
-زمانیکهغذاخوردنختمشدمردمدوردسترخواندستدعابلندکردهشکرخدا

رابهجامیآورند.

درس اول              فرهنگ چيست؟
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اینهاچندنمونةازهزاراننمونهرفتارهاییاندکهدرمجموعیکفرهنگرامیسازند.
حاالبهنظرشما:

1.مردمچرااینکارهاراانجاممیدهند؟
2.اگرچنیننکنندباچهمشکلیروبه رومیشوند؟

انسانهاازهمانروزهاياولتولد،شروعبهیادگرفتنمي کنند،بهتدریجاعضايخانوادة
خودرامیشناسندوسخنگفتنرایادمي گیرند.بامهارتها،علوموقواعداجتماعی
آشناییپیدامینمایندوزمانیکهبهسنینباالمی رسندباآنهابیشترآشنامي شوندو
درجاهاوشرایطمختلفطوریرفتارميکنندکهجامعهازایشانتوقعداردوباالخره

فرهنگجامعةخودرامي آموزند.
مردمازطریقفرهنگمیتوانندآنمهارتهارایادبگیرندکهبرایزندهماندنوبقایآنها
درمحیطهایمختلفطبیعیالزماست.بهطورمثال:چگونهموادخوراکهراجمع آوری

وپختهکنندچگونهبپوشندوبرایخودخانهبسازند.
تعريف فرهنگ: درفرهنگهایزبان،کلمةفرهنگبهمعنایپدیدةکلیپیچیدةازآداب،
رسوم،اندیشه،هنروشیوةزندهگیکهدرطیتجربةتاریخیاقوامشکلمیگیردوقابل

انتقالبهنسلهایبعدیاستمیباشد.
بهاینترتیبمیتوانتمامداشتههایمادیومعنوییکجامعهرافرهنگنامید.

عناصر عمدۀ فرهنگ چيست؟
درتجزیهوتحلیلمفهومفرهنگ،می توانعناصرپراکندةراتشخیصدادکههریکیاز
آنهادرپیدایشفرهنگوشکل گیریآننقش،سهموتأثیرداردکهدرزیرعناصرعمدة
فرهنگراکهعبارتانداز:ارزش ها،قواعد،باورها،اعتقاداتوسمبولهاستمی خوانید.

1- ارزش ها                                                     
بحث نماييد

دربارةمطالبیکهدرزیرذکراستبحثنمایید.
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1-احترامبهوالدینومعلم.
2-شفقتوکمککردنبهکودکانونوجوانان.

3-دروغگفتنواهانتبهدوستان.
درصورتانجامدادنویاانجامندادنایناعمالچهاحساسيبهشمارخميدهد؟
احترامکردنبهمعلمووالدینیکارزشمثبتاست.پدرومادریعنیوالدینبرایتان

تمامسهولتهایزندهگیرامیسرمیسازند.
در و مکتب در معلم میآموزاند، را کردن زندهگی مهارتهای و علم ما برای معلم
صنف،پدرمعنویشاگردانخودمیباشد.دردینمقدساسالمدروغگفتنواهانتبه

دوستوبرادرمسلمانگناهیبزرگپنداشتهمیشودانسانبایدازآنپرهیزکند.
ارزشها،ميتواندمنشأهایمختلفداشتهباشد.یعنيانسانبهپدیدههاییامتیازو
ارزشميدهدکهدربسیاریمواردبتوانداحتیاجاتاورابرآوردهسازد؛مثاًل:وقتي
شخصیگرسنهاستغذابرایشباارزشميشود.وقتيتشنهباشدآببرایشارزش

پیدامیکند.
اسالمبهکارهاییکهتشویقنمودهویادستورصریحدادهآنکارارزشاستو
ازکارهایکهمنعکردهاستبیارزشیمیباشد.پستمامبایدهاونبایدهایدینی
درجریان نمود. فرهنگیسنجش بیارزشی و فرهنگی ارزشهای دید از میتوان را
زندهگيبهتدریجامورخاصيدرجامعهبرايهمهیااکثریتافرادخوبویامهمتلقي

ميشود.بهطورمثال:
• براییکملت،عزتواستقالل.

• بیندوستانصداقت،صمیمیتوراستگویي.
• برايمسلمانانخداپرستي،ارزشدارد.

آنهاازتحققایناموراظهارخوشنوديميکنند.هرگاهکسيبهاینامورتوهینکندو
یاسدراهتحققآنهاگردد،موردنارضایتیوعکسالعملافرادجامعهقرارميگیرد.به
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اینامورکهبهجامعهقابلاهمیتاست،ارزشگفتهميشود.
بنابراینارزشمعیارمعنویوفرهنگیاستکهمردمازطریقآنمطلوبیت،جذابیت،
زیبایيوخوبيشخصیاچیزيراارزیابيميکنندوآنرارهنمايزندهگياجتماعيخود

قرارميدهند.
2- قواعد: قواعدازنقطهنظرعلمجامعهشناسیعبارتازمقرراتوطرزالعملهای
استکهازطریقآنجامعهرفتاراعضایخودراهدایتمیکند.زندهگيفرددرجامعه
درحالیکهازحقوقوآزاديهاییبرخورداراست،براياومحدودیتهاییرانیزایجاد
ميکند.فرديکهدرجامعهزندهگيميکند،نميتواندبهآزادیمطلقوهرطوريکهدلش
ميخواهدعملکند.اوبایدبرايبقايجامعهکارهايخاصيراانجامدهد.شمااگرعضو
تیمفوتبالهستید،بایدقواعدبازيفوتبالرارعایتکنید.شماآزادنیستیدکهباتوپ
بههرشکلکهميخواهیدبازیکیند؛بنابراین،اعمالیکهفردمنحیثعضوجامعهباید
آنهاراانجامدهدودرصورترعایتنکردنآنهابامجازاتروبروميشود،قاعده
ميگویند.قواعد،مقرراتياندکهمردمرامکلفمیسازنددرشرایطخاص،چگونهعمل
کنند،چهبگویندویاچگونهبیندیشند؛مثاًل:میهندوستییکارزشاست؛اّمارعایتو
احترامعقایدجامعه،یکقاعدهاست.قواعدراهنمايهمهاعمال،میباشد.بعضیازقواعد

برايمردممقدسهستندوبيحرمتيونقضآنهاغیرقابلتحملوجرماست.
بعضیازقواعدتقریبًااختیاريهستندوعدمرعایتآنهامعمواًلمجازاتيرادرپيندارد
ایننوعقواعدرواجهايقوميیاعرفعامگفتهمیشوند.وقواعدفرهنگيکهبهصورت
رسميدرآمدهاند،براينقضآنهامجازاتپیشبینيشدهاست،قانوننامیدهمیشود.
اداراتیمانند:پولیس،محاکموزندانهاوسایلاجراياینقوانینميباشند.طورمثال:

کِشت،استعمالوانتقالموادمخدر،مجازاترسميرادرپيدارد.
عقاید از ما مردم ميباشد. اجتماعي باورهاي از بخشي هم دیني عقاید عقايد:   -3
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بر در را انساني حیات شؤون تمام که دیني عنوان به اسالم ميکنند. اسالميپیروي
ميگیرد،خودازفرهنگغنيوپرباربرخورداراست.اینفرهنگمبتنيبر)وحی(است

وازتعالیماسالميسرچشمهميگیرد.
خالصةآنکه،عقایدعبارتازاصولاعتقاديوعامدرجامعهمیباشدکهباضمانت
اجراییهمراهاستوارزشهايوااليجامعهرامنعکسميسازد؛مثاًل:اصولاعتقادات

دیني،خداپرستي،اداینماز،دادنزکات،روزهگرفتن.
4- سمبول ها: سمبولهاعالیميهستندکهنشاندهندهحاالتيمیباشدکهانسانها
درزندهگيروزمرةخودباآنهاسروکاردارند.نشان،همچنانبههرنوعپدیده
فیزیکي)کلمه،شي,صدا،احساس،رایحه)بوی(،حرکت،طعموغیره(گفتهميشود

کهمردمبرايآنمعناوارزشيقایلمیشوند.
سمبولهاچیزیهایاندکهمعنارابرميانگیزدویاتجليميکند؛مانند:عالمتهالل
احمر،بیرق،سرودملی،مجسمهوغیره.همچنانحضوریکنهادرادرجامعهبرايما
یادآوريميکند؛مثاًل:وقتیبیرقرامیبینیمدولتمارابهیادماميآورد،همینگونه
سرودملیسمبولوحدتتماماقواموباشندهگانکشورمیباشد.یونفورممکتببهما

نشانمیدهدکهمتعلممکتبهستیم.
زندهگي ضروریات از یکي زبان است. زبان جامعه در سمبولین نظام اساسيترین 
اجتماعياستوکارگرفتنازآنیکيازخصوصیاتانساناجتماعيبهشمارميرود.

همچنانزبانیکیازعناصرفرهنگاستکهموجبانتقالوتداومآنمیشود.
رشدزبانازطریقفرهنگپذیریصورتمیگیرد.زباندرافرادنهتنهاموجبعمل
متقابلودوامفرهنگمیشود،بلکهرشدوشکوفاییاندیشةافرادرانیزسببمیگردد.
فکرازراهزبانبهزندهگیقدممیگذارد.واضحاستکهپیشرفت،تمّدنووجودفرهنگ
غني،مربوطبهافکاریکقوماستکهازطریقزبانظاهرمیشود.بدونزبانانسان

نمیتواندآنچههست،باشد.
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                      مروری بر درس
1-اصطالحفرهنگبهروشهاییاززندهگياطالقميشودکهاعضايیکجامعهآن

رایادميگیرندوعملميکنندوازنسليبهنسليدیگرانتقالميدهند.
2-ارزشعبارتازایدههايمتداولورایجياستدربارةاینکهچهچیزدرستاست.

3-قواعد:مقرراتوطرزالعملهاییاستکهازطریقآنجامعهرفتاراعضايخود
راهدایتميکند.

4-عقایدعبارتازاصولاعتقادیوعمومیدرجامعههستندکهضمانتاجراییدارند.
وارزشهايوااليجامعهرامنعکسميکنند.

5-سمبولیانشانچیزياستکهمعناراتحریکنمودهویاتجليمیدهد؛مانند:
بیرق،عالمتهاللاحمروغیره.

6-زبانازمجموعهسمبولهاومقرراتشفاهیوتحریریتشکیلشدهکهترکیب
آنهاتولیدکنندةمعانيوبرقرارکنندةارتباطباافرداست.

                     سؤال ها
1-فرهنگچیست؟

2-درفرهنگهایزبانازکلمةفرهنگچگونهتعریفدادهشدهاست؟
3-ارزشراتعریفنمایید.

4-رعایتنکردنقواعدبرايفردچهعواقبرادرپيدارد؟
5-بهنظرشما،انسانزبانراچطور،کجاوازکدامطریقیادمیگیرد؟

6-آیابهاشیايمانند:بیرق،یونیفورممکتبوسرودملیسمبولگفتهميتوانیم؟چرا؟
7-عناصرعمدةفرهنگچیست؟
                        کار خانهگی

یک،یکمثالازقاعده،ارزشوسمبولرادرخانهنوشتهکرده،درصنفآنرابخوانید.
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درس دوم         خصوصيات فرهنگ

بحث کنيد
و آداب،رسوم دیگر یادرشهرهاوکشورهای و میکنید زندهگی که منطقهیی در

رفتارهایمتفاوتیوجوددارند.بهنظرشما:
-عللتفاوتدررفتار،رسوموآدابچهمیباشد؟

-آیاميتوانیکفرهنگراازفرهنگدیگربهتریابدتردانست؟
-آیاکداممعیارخوبیوبدیبینفرهنگهاوجوددارد؟

جواباینسؤاالترادرایندرسخواهیدیافت.
1- فرهنگ خاصة انسان است. فرق اصلي انسان و حيوان فرهنگسازی ا نسان است.

خداوندبهانسانعقلوشعوردادهوبیشترباآگاهیهاییکهدرزندهگیاجتماعیبه
دستمیآورد،عملمیکند.درحالیکهحیواناتبهطورارثییافطریخودعملمیکنند
وقدرتیادگرفتنآنها،کماست.درجریانزندهگیانسانهاحتیچیزهایسادهییکه
موجوداتزندهنیزبهآنضرورتدارد،درقالبفرهنگداخلمیشود؛مثاَل:درتفاوت
بادیگرموجودات،انساناگرچهگرسنههمباشد،دروقتمعینغذامیخورد.درعین
حالهنگاميکهگرسنهوتشنهنیست،ميخوردومينوشد.بشر،بالنداردکهپرواز
نماید؛اّماطیارهميسازد.قادربهتیزرفتننیست،اّماموترميسازد،ميتوانددرسه
وقتغذابخورد،ویاباآدابخاصيواردمسجدشود،عطسهکردنیکعملطبیعی
از انسانهاعکسالعملهايمتفاوتينشانمیدهند.که ازعطسهکردن اّماپس است؛
فرهنگهايمختلفپیرويميکنند،یکيميگویدببخشید،دیگريمیگویند:)الحمدهلل(و

درجوابمیگویند:َیْرَحُمَکاهللیاهمدعایيميخواند.
2- فرهنگ، درخالل زمان غنا میيابد پس قابل اعتال و تكامل است

زمانهرچهزیادترباالیقوميگذشتهباشدوفرصتهايبیشتريبهدستشرسیدهباشد،
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بیشترخواهدتوانستسرمایةمعنويذخیرهکند.روشهايبهترراجايگزینروشهايبد
بهفرهنگ سازد.ذخیرةفرهنگي،زمانيرويميدهدکهطيیکدورةمعین،چیزهاییکه
اضافهشدهبیشازچیزهاییباشدکهدورگذاشتهميشودیاطردميگردد.بنابراین،فرهنگ
بهترینموازیناخالقيومعتقداتدینيوتفکرهاوآدابوسننراميگیردوخودراازآن
ميپروراند.فرهنگامرزندهاست،بنابراین،بایدمتحركوروانباشد.توقفاومرگاوست.

 3- فرهنگ پديدۀ نسبي است 
هیچگروهوقومینمیپذیرندکهفرهنگآنهاپایینترویابدتراست.همهفرهنگهاداراي
زبانوشکلمشخصيازنظامخانوادهگيهستند.شناختماازدرستیونادرستی
اعمالانسانها،مطلوبونامطلوببودنآنهاکاماًلبستهگیبهفرهنگ،آداب،رسومو
سننمروجآنجامعهدارد.آدابورسوماجتماعیهرنامطلوبیراممکنومطلوبجلوه
دهدوآنچهروزیمطلوببود،ممکناستروزینامطلوبشناختهشود.همچنان
آنچهدرجامعهییمطلوبمینماید،درجامعهییدیگر،ممکناستاشتباهبهنظرآید.

4- هر فرهنگ قابل انتقال و آموختني است
هرجامعه،فرهنگیداردومنحیثمیراثفرهنگيازنسلیبهنسلدیگرمنتقلميشود
ویاازیکجامعه،بهجامعةدیگرانتقالمییابد.یعنيوقتيتجربهازنسلهايگذشته
بهماانتقالمییابدبهمایادمیدهدکهچگونهمسایليراکهماباآنمواجهميشویم،
حلکنیم.چگونهاحتیاجاتخودرابهتررفعنماییموبهترزندهگيکنیم،اینیکفرهنگ
باورها، ارزشها، زبان، دیني، نهادهاي فرهنگ، این ميشود. منتقل ما به که است

قوانین،سنن،علوموصنایعرادربرميگیرد.
 ۵- فرهنگ؛ عام ولي خاص است

فرهنگبهعنواندستاوردمادیومعنویانسان،درهمهجوامعانسانيعاماست،
و مشترك فرهنگ پیچیده( یا ساده بزرگ، یا )کوچک انساني جوامع همه در یعني
عموميدیدهميشود؛وليباوجودعامبودنفرهنگ،هرگروهاجتماعيدارايضوابط
خویشاوندي،روشاقتصادي،مقررات،مناسکدینی،زبان،ادبیاتوهنرمختصبه
خودميباشدوهیچکداماززمینههاوپدیدههايفرهنگينیستکهدردوجامعهویا
دوقومیادوگروهاجتماعيکاماًلشبیهبهیکدیگرباشد.بهعبارتدیگر،فرهنگهر

جامعه خاصة همانجامعهاست.
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 6- فرهنگ ثابت ولي متغير است 
برخیپدیدههاياجتماعي،بنابرمقتضیاتزمانومکان،ضرورتها،اختراعات،تجارب،
مهاجرتهاوغیرهتغییروتحولمینماید،وقتيفرهنگيدریکجامعهآموختهوکسب
ميشود،ثباتودوامپیداميکند.درواقعهرگاهعواملیکهفرهنگراتغییرمیدهد
قويوقدرتمندنباشداعضايجامعهدربرابرتغییرودگرگونشدنفرهنگمقاومتو
مخالفتمینمایندبهطورمثال:درهرفرهنگ،شیوةخاصيبرايلباسپوشیدنوجود
جدید و نو فرهنگ تأثیرعوامل تحت که مينماید تغییر شیوه هنگامياین فقط دارد،
)نوآوریفرهنگي(قرارگیردوموردپذیرشاکثریتافرادجامعهواقعشود؛ولياین
تغییر،درزمینههايفرهنگي،بهقدريکندوآرامصورتميگیردکهدرمشاهداتو

مالحظاتروزمره،احساسنشدهوتقریبًاثابتمعلومميشود.
 7- قبول فرهنگ، اجباري، ولي درعين حال نيز اختياري است 

انسانازبدوتولد،غذاخوردن،نشستن،حرفزدن،پوشیدنوباالخرهشناختارزشها
راچهبخواهدچهنخواهددرخانوادهیادمیگیرد:فردبرایآنکهبتوانددرجامعهزندهگی
کند،مجبوراستکهزبان،دینومذهب،شیوةغذاخوردن،لباسپوشیدن،آدابورسوم
وسننوخالصةهمهاعمالوافکاریراکهموردقبولجامعه،طایفه،قشر،طبقةاجتماعی
وباالخرهشهرومحلکهدرآنزندهگیونشونمامیکندیادبگیرد.بنابراینآموختن
فرهنگبااجباروفشارهمراهاست؛وليانسانبنابرخصوصیاتجسماني،فکري،رواني،
علمي،اجتماعياشدرچارچوبآنچهکهازجامعةخودیادمیگیردباقينميماندومختار
استکهپیشبرودوخودرابهحریماختیاربرساند.فرددربرابراجبار،اختيارهمدارد.
درغیرآناینهمهاختراعاتواکتشافاتصورتنمیگرفتواینهمهپیشرفتهاحاصل
نمیشد.اینهانشانمیدهدکهفرددارایاختياراستوقدرتانتخابداردومیتواند

خودراازچارچوباجبار،بیروننماید.
انواعدیگريازخصوصیاتعامفرهنگيتوسطانسانشناسانتشخیصدادهشدهاند.
ازجملهوجودهنر،اتنملی،بازيها،هدیهدادن،شوخيکردن،آرایشبدنیوقواعد
افرادجامعه رفتار بهخصوصیات فرهنگی برد.خصوصیات نام ميتوان را صحی
غالبًاازخصوصیاتفرهنگي دارد.هرجامعهدرچوکاتفرهنگیآن قاطعی تأثیری
تابعیتميکنند؛زیرا ازفرهنگجامعهخود بیشترمردم نميکنند. جامعهسرکشی
مستقیموغیرمستقیمآنهارایادگرفتهاند.آنانشایدبهاینطریقازتنهایينجات

یافتهوباگروهیکجاميشوندوضمنًانظمدرزندهگياجتماعيرامفیدمیدانند.
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مروري بردرس   

• فرهنگپدیدهییاستاجتماعيومتکيبهروابطاجتماعي.ازنظرعلمجامعهشناسي
هرکسدارايفرهنگاستوانسانيوجودنداردکهفاقدفرهنگباشد.

• هرفرهنگقابلانتقالوآموختنياست،ازاینرومنحیثمیراثفرهنگيازنسليبه
نسلدیگرمنتقلميشود.

فرهنگخاصةانساناستوتمایزوفرقاصليانسانوحیواندرایناستکهانسان
فرهنگمیآفریند.

• فرهنگدرخاللزمانغناميیابدپسقابلاعتالاست.
• گرچهفرهنگهايجوامعمختلفبایکدیگرمتفاوتهستند؛اّمافرهنگهادارايوجوه
مشترکينیزهستند.مثال:درهمهکشورهامردمازدواجميکنند،وفرزندانخویشرا
تربیتمینمایند،بهدینوایدیولوژيمشتركاعتقاددارندونیزاززبانمشتركبراي

برقراريارتباطبایکدیگراستفادهميکنند.
          سؤال ها

1-آیافرهنگیوجودداردکهنسبتبهفرهنگدیگرامتیازداشتهباشد؟
2-خصوصیاتعامفرهنگکدامهااند؟مثالبیاورید.
3-چراميگوییمکهفرهنگخصوصیتانساناست؟
4-آیاانسانيرامیشناسیدکهفاقدفرهنگباشد؟

5-مطالبزیررامطالعهنمودهجمالتصحیحراباعالمت)√ (وجمالتغلطراباعالمت
)x(نشانينمایید.

)( 1-تفاوتاصليانسانوحیواندرایناستکهانسانفرهنگمیآفریند.
)(    2-فرهنگپدیدهنسبينیست.
)( 3-فرهنگبهمرورزمانغناميیابد،پسقابلاعتالوتکاملاست.

کار خانهگی 
چهارخصوصیتفرهنگیکشورمارابامقایسةکشورهایخارجیادداشتنمودهدر

پیشرویصنفبخوانید.
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درس سوم          فرهنگ وجامعه

بحث کنيد
طوریکهدردرسهایقبلییادگرفتیم،انساندرجامعهمتولدشده،دربینجامعهبزرگ
میشود،یادمیگیردویادمیدهد.باقبولیکسلسلهقوانینومقرراتبهزندهگیاجتماعی

خودادامهمیدهدوسببایجادیکسلسلهعناصرفرهنگیمیشود.بهنظرشما:
-فرهنگکدامبخشزندهگیجامعةبشریراتشکیلمیدهد؟

-درصورتی کهجامعهوجودنداشتهباشد،عناصرفرهنگیچگونهادامهمی یابند؟
اصطالحاتانسان،جامعهوفرهنگرامیتوانازلحاظمفهومازهممتمایزکرد.اّما
درواقعیت،ارتباطبسیارنزدیک،قطعيوعینيبینآنهاوجوددارد.هیچفرهنگي،
نميتواندبدونجامعه وجود داشته باشد و هيچ جامعه يی بدون فرهنگ نيست. جامعه، نظام 
زنده گي،  روش  فرهنگ،  مي کنند.  برقرار  خود  بين  نسان ها  ا  که  است  اجتماعی  متقابل  روابط 
ارزش ها، عادات و رسوم و محصوالتی که آن ها توليد مي کنند، می باشد.برایاین کهدرمورد

فرهنگشناختپیدانماییمبایدبهجنبههایقبلیوکنونیفرهنگتوجهنماییم.
• جنبه هاي قبلی فرهنگ، آداب و رسوم و سنت ها را در بر مي گيرد.

• جنبه هاي کنوني فرهنگ نو و خصوصيات آن را که به چشم مي خورد، معرفی می کند.
خداونداینعالمخاکیراازعدمبههستیتبدیلکرد.وانسانهاییکهدراین
عرصهزندهگیمی نمایند،همهازنیستیبههستیپاگذاشتندوبعدازپراکندهشدن
انسانهادرنقاطمختلفزمین،زندهگیکردنراشروعکردندوبازاینگروههابرای
خودشانآدابورسومخاصیداشتند:طوریکهامروزمشاهدهمینماییم،باازدیاد

جمعیتوکشورها،آدابورسوموفرهنگهایجدیدبهوجودمیآیند.
اصطالحفرهنگ،دراصطالحمحاوره،اکثراًبراياشارهبهسلیقههايدقیقوظریف
هنري،ادبي،بهکارميرود؛لکنازنقطهنظرجامعهشناسیاصطالحمذکوربسیار
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داراي ميکند زندهگي درجامعه که کههرکسي است آن معناي به و است وسیعتر
فرهنگاست.فرهنگشاملتماماشیاییونعماتیميشودکهخداونددررویزمین
برایاستفادهبندهگانخویشخلقنمودهاست،وانسانهادرآنشرکتدارند.واین
اشیابهدونوعاست:ماديومعنويکهفرهنگنیزبراساسآنهابهدوبخش؛فرهنگ

مادیوفرهنگمعنویتقسیمگردیدهاست:
تا نموده راخلق آن کهخداوند ماديميشود اشیاي شاملهمه - فرهنگ مادي: 
ازآنمستفیدشدهوآنهارابهمصنوعاتووسایلرفعاحتیاجاتخود انسانها
تبدیلنمایند،میباشد.ازقبیل:ماشینها،لباسها،مدارس،کارخانهها،شهرها،کتابها،

سفینههايفضایي،ومجسمهها.
-فرهنگمعنوي،شاملزبانها،افکار،عقاید،قواعد،آدابورسوماجتماعی،افسانهها،

مهارتها،مثالهاییازخانوادهونظامهايسیاسيميشود.
جامعهبهگروهيازافراديگفتهميشودکهمدتدرازيباهمزندهگيکردهسرزمینی
رادرتصرفخودداشتهباشند.سرانجامتوانستهباشندخودشانرابهعنوانیک
واحداجتماعيجداازگروههايدیگر،سازماندادهباشند.اگرجامعهراگروهينسبتًا
پایدارتصورکنیمکهمرکباززنومردواطفالکهبرایرفعاحتیاجاتخودباهم
ووسایلمشترك ارزشها از همانمجموعهیی فرهنگ میباشند. ميکنند، همکاري
انتقال دیگر بهنسل ازنسلي تولیدميشوندو احتیاجات برايرفع جامعهاستکه

مییابد.
شامل جامعه، باشد. داشته وجود نميتواند خودش فرهنگ بدون جامعهیی هیچ
مردمياستکهدریکفرهنگاشتراكدارندوواضحاستکهضمناستفادهازفرهنگ
نقشفعالنیزدرآنایفاميکنند.فرهنگدرواقععبارتاستازروشزندهگياجتماعي
دارا را معینی زندهگي استکهشیوة افرادي یافتة تجمعسازمان یکگروه.جامعه،
جامعه يعني مردم و فرهنگ يعني رفتار مردم.باذکراین هستند.بهعبارتساده،
خصوصیاتبهایننتیجهميرسیمکهدرارتباطباتفاوتبینفرهنگوجامعهميتوان
گفتکهجدایيفرهنگازجامعهامکانندارد.زیراجامعهبدونفرهنگ،مجموعهییاست
ازافرادبيهویت.درستاستکهجامعهمهدپرورشفرهنگاست؛وليمفهومزندهگي
مشتركوارتباطاتاجتماعیبهوسیلةفرهنگمیسروبهدستآوردهمیشودبهطور
ازطریقة فرهنگمتشکل کنیم. متمایز ازجامعه را فرهنگ که است پذیر امکان ذهني
زندهگيجامعهاستوجامعهمتشکلازمردمياستکهباهمعملمتقابلدارندودر
ارتباطنزدیکدارند.چنانکه باهم ایندومفهوم یکفرهنگشریکميباشند.لکن
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یکفرهنگبدونجامعهییکهآنراحفاظتکندنميتواندوجودداشتهباشدوبدون
فرهنگ،فردوجامعةانسانينميتواندبهحیاتخودادامهدهد.

بحث نماييد
به نظر شما، چرا جوامع بشری به فرهنگ نياز دارند؟

انسانهابهایندلیلنظامهایفرهنگیرابهوجودمیآورندکهبهآنهاضرورتدارند.
ایننظامها،توسعةمییابدتاعملمتقابلوسازماندهیراآسانسازد.همینضرورتها
وتبدیلشدنآنهابهیکفرهنگ،قواعد،ارزشهاورسومراتشکیلمیدهدکهوسیلة
نظمدرجامعهمیگرددوهمچنانموجبتقویت،همبستهگیوارتباطقویمیاناجتماعی
کهاینفرهنگراپذیرفتهاند،میگردد.جوامعکهدررّشدوحرکتخودبرهمینفرهنگها
وعقایداستوارباشد،طبقهمینفرهنگکهموردقبولعاممردماست،بهرفعاحتیاجات
اند توانسته داشته دست تواناییهای با متفکر انسانهاي میپردازند. یکدیگر اجتماعی
کوههاودرهها،جنگلهاوبیابانها،مناطقساحليوقطبيراتصرفکنند.زیراهمواره

وسایلتخصصيبرايزندهگيدرایننوعمحیطراآمادهومهیامینمایند.
بهنظرشماکدامعواملباعثموفقیتبیسابقةبشرشدهاست؟

1-نوآوریوعلمیتانسانها.
2-احتیاجاتمادیومعنویانسانها.

3-فرهنگ.
جوابدریککلمه،فرهنگاست.فرهنگمشتركماهماناستکهزندهگياجتماعيرا
امکانپذیرميسازد.بدونانتقالفرهنگازنسليبهنسلدیگرالزمميبودهرنسلجدید
حلسادهترینمسایلحیاتانسانيراازنوآغازنماید،چنانکهمجبوربودنظامخانوادهگي

راازنواختراعکند.زبانابداعنماید،آتشراکشفکند،ماشینهارابسازدوغیره.
جامعةمانیزمانندهرجامعهدیگرفرهنگيداردکهازیکنسلبهنسلدیگریمنتقل
و قوانین عقاید، ارزشها، زبان، مذهبي، نهادهاي تکنالوژی، فرهنگ؛ این است. شده
غیر نهادهايرسميونهادهاي ازطریق فرهنگ، این برميگیرد. در را ما سنتهاي

رسميانتقالدادهميشود.
هرجامعهبراثرتحوالتخوددچاراحتیاجاتجدیديميشود.برايرفعایناحتیاجات
جامعهوسایلجدیديرابهوجودميآوردکهدرنتیجهظهوروسایلوعواملجدید
ودوامعواملکهنه،بهصورتدوامدار،همیشهعاملهاياضافيبرفرهنگجامعه
افزودهميشوندوذخیرهفرهنگيبزرگيپدیدميآید.تاریخنشانميدهدکهجامعه
درهرمرحلهازرشداقتصادي،روحيداردکههمانفرهنگاست.اگریکجامعهرا
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بهمثابةیکجسمدرنظربگیریم،فرهنگروحآنجامعهاستوبههمیندلیلهیچ
جامعةبدونفرهنگخودوجودندارد.چونجامعةماجامعةاسالمیاستوفرهنگ
یکجامعهبهمقامروحجامعهزمانیمیرسدکهجوحاکمبرآنجامعه،جوکاماًل
اسالمیباشد.مردمبهاخالقاسالمیخوگرفتهباشند،بهقوانینومقرراتدینیآشنا
وبهآداباسالمیمؤدبشدهباشدیعنیدرجامعهفرهنگاسالمیپیادهشدهباشد.


      مروري بر درس  )1(  

• هیچجامعهییبدونفرهنگبهخصوصخودنميتواندوجودداشتهباشد.بهزبان
سادهتر،جامعهیعنيمردموفرهنگیعنيرفتاروعاداتمردم.

• جدایيفرهنگازجامعهامکانندارد،زیراجامعهبدونفرهنگمجموعهییاستاز
افرادبيهویت.

------------------------------------------------------------•
------------------------------------------------------------•

سؤال ها 
1-جامعهراتعریفنمایید.

2-چهفکرمينمایید،جامعهبدونفرهنگميتواندوجودداشتهباشد؟
3-فرهنگازنسليبهنسليدیگرانتقالميیابد،یعنيچه؟مثالبیاورید.

4-جنبههایقبلیوجنبههایفعلیفرهنگباهمچهتفاوتدارند؟
5-چندمثالازفرهنگمادیرانامبگیرید.

6-چندمثالازفرهنگمعنویرابیاندارید.
         کارخانهگی

ارتباطبینجامعهوفرهنگرادرجدولزیربهطورمختصربنویسید.


فرهنگ جامعه




)1(شاگردانعزیزازایندرسبهبعدبهکمکمعلمصاحبخودخالصةدرسرابنویسید.
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درس چهارم        فرهنگ های کوچک

آغاز را زندهگی زمین مختلف درنقاط انسانها زمانیکه خواندیم قبلی درس در
نمودنداینگروههاآدابورسومخاصیازخودنشاندادندکهباآدابورسوم
دیگرگروههاتفاوتداشت.اینتفاوتباجوامعدیگروهمچناندرخودجامعهنیز
دیدهمیشد،طوریکهامروزمشاهدهمینماییمباازدیادجمعیتوکشورها،آدابو
رسوموفرهنگجدیدتریبهچشممیخورد.درایندرسبادادنمعلوماتدربارة

فرهنگهایکوچکاینموضوعرامیخوانید.

مقا يسه کنيد
اعضایخانوادهیاهمصنفیهایتانرادرنظربگیرید

مورد در برشمارید.حال را آنها وتفاوتهای ازخصوصیاتمشترك نمونه چند
را افغانستان مناطقمختلفکشوروسیعیچون مردم کنید. فکر بزرگتر گروههای
از نمونه بهچند و بیان را آنها ازخصوصیاتمشترك مثال بگیرید.چند نظر در

تفاوتهایآنهارانیزاشارهکنید.
فرهنگهایکوچک،طرززندهگيیکگروهدردرونیکفرهنگبزرگاست.شیوة
زندهگيگروهکوچکازیکسوبافرهنگپیرامونشهمجهتاستوازسويدیگر،ازآن
تفاوتدارد.فرهنگهاییکوچکبسیاريازشیوههايزندهگيفرهنگبزرگراميپذیرد؛
امادرزمینههاییکهمربوطبهقواعدامورماديوشیوههايکارکردنمیشوداعضاي
گروهدربارةآن،نظریاتمتفاوتیدارند.ازمیاناینفرهنگهایکوچک،فرهنگهاي
محلي، و منطقوی گروههاي قبیلهیی، طایفهیی، قومي، سني، شغلي، مذهبي، منطقهیی،
اقلیتهايمذهبيوباالخرهقشرهايمختلفاجتماعي گروههايکسبی،خویشاوندی،
یکجامعه،هرکدامفرهنگکوچکومخصوصيدارندکهمربوطهمانگروهاجتماعي
اختصاصي وشکل هویت گروهها، این از یک هر در عموم، طور به میشود. خاص

ACKU



18 

فرهنگوجودداردکهفرهنگکوچکیابخشیازفرهنگنامدارد.
بنابراین،فرهنگکوچکبهعقاید،قواعد،وآدابورسومرایجدرگروهیازمردم
گفتهمیشودکهباعقاید،قواعد،آدابورسوممتداولورایجدرعمومجامعهتفاوت
دارد.بهعبارتدیگرمفهومفرهنگکوچکبهنمونههایفرهنگیگفتهمیشودکهبخشی
ازجامعهراازکلآنجدامیکند.فرهنگکوچکرادرطبقاتوقشرهاياجتماعيیک
کشوریکجامعهشهريویادهاتينیزميتوانمشاهدهکرد،بهطورمثال:زبانرادر
نظربگیریم،درستاستکههرجامعهدارايزبانمعیناستکهبازبانجامعةدیگر
فرقدارد؛وليباآسانيميتوانتشخیصکردکهکودکانونوجوانانوپیران،کارمندان
دولت،کارگران،ثروتمندان،ساکنینجنوبشهروشمالشهرو...هریکدارايکلمات،
اشارات،ضربالمثلها،شوخيها،تعارفاتوسرانجام،ادبیاتوزبانمختصبهخود
نو خانوادههاي تشکیل و ازدواج خاص شیوههاي محلي، زدنهاي سخن ميباشند.

ظهور،دراجتماعاتایليودهاتینمونةازفرهنگکوچکبهشمارميروند..
افرادميروندوميآیندلکنجامعههمچنانپايبرجاست.انساندرهرجامعهیی
ازطریقداشتنفرهنگرایج،بادیگراناحساسهمرنگيوهمبستهگیميکندواز
مردموجوامعدیگرخودرامتفاوتوجداميیابد.اینکهبینفرهنگکوچکدریک
جامعهویاهمبینجوامعمختلفتضادهايفرهنگيکهناشيازتفاوتهادرطریقة

زندهگيکردنوطرزرفتارافرادجوامعبهمیانمیآید،یکامرطبیعیاست.
دربعضیمواردفرهنگهایکوچک،صرفًامتفاوتازفرهنگاصلیجامعهنیستند
نوع این قواعدجامعهعملمیکنند.جامعهشناسان و ارزشها بلکهعماًلمخالف

فرهنگهایکوچکراپادفرهنگیاضدفرهنگمیگویند.
میتوانهویتفرهنگهایکوچکرابهاساسخصوصیاتفیزیکی،قومی،سابقة
مذهبی،منطقةجغرافیایی،سن،جنسیت،مقامهایاقتصادیاجتماعییاشغلیوغیره
تعیینکرد.اّمابایددرنظرداشتکهقضاوتدربارةفرهنگکوچکمردموظیفة
مشکل،پیچیدهوقابلدقتاست.نمیتوانمردمراصرفًابهدلیلداشتنخصوصیت
مشتركدریکمقولةفرهنگیجایداد.بهطورمثال:انتخابمقولةقومیتبهعنوان
معیارتعیینهویتفرهنگکوچکممکندقیقنباشد.امروزمیلیونهاتنازمردم
جهانازنظرنژادیوفرهنگیباهمترکیبشدهاندونمیتوانبهآسانیآنهارا

درمقولههایسفید،سیاه،افریقایی،مکسیکوییوغیرهجایداد.
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نکتةقابلاهمیتایناستکهتنهایکخصوصیت،بهخصوصخصوصیتفزیکی
نمیتواندمعیاریبرایتعیینهویتفرهنگکوچکافرادباشد.جامعهشناسانبرای
به نه، یا ازمردمسازندةیکفرهنگکوچکهستند آیاگروهی اینکه نشاندادن

خصوصیتهایذیلتوجهمیکنند؛
-زبان،ارزشها،قواعدوقلمروهایمشتركداشتهباشند.

-عملمتقابلاعضایاینگروهنظربهاعضایخارجازگروهباهمگروهیهای
خودبیشترمیباشد.

-یکیازخصوصیاتمشتركهمةفرهنگهایکوچکایناستکهاعضایآنها،از
بعضیجهات،خودراازدیگراعضایجامعهجدااحساسمیکنندومنزویمیشوند.
اینانزوامیتواندداوطلبانهویانتیجةعواملدیگرباشد.دلیلایندوریهرچهباشد،
فرهنگهایکوچک)ازبعضیجهات(جداازراهاصلیفرهنگجامعهحرکتمیکنند.
دراجتماعاتیبهخصوصدردهاتآنهاییکهبهصورتگروههايخویشاوندي
وقومیبهطورجداازهمواّمادرنزدیکییکدیگرزندهگيميکنند،تنوعوتفاوت
فرهنگهایکوچکدربعضیموارد،موجبروابطخصمانهوجنجالبرانگیزمیان

آنهاميشودوگاهيبهزدوخوردونزاعميانجامد.
فعاليت

درموردپرسشهايزیربحثوگفتگونمایید؛
1-بهنطرشما،انکارازیکفرهنگونادیدهگرفتندستاوردهايآندریکجامعه

چهعواقبيرادرپیدارد؟
2-تعلیموتربیهوبهخصوصمحیطمکتبچهنقشيدرایجادوترویجشناخت

صحیحفرهنگهايمختلفایفامينماید؟
انکارازیکفرهنگونادیدهگرفتندستاوردهايآن،درواقعانکارازشخصیت
افرادمتعلقبهآنفرهنگاست.هرفرهنگشخصیتاعضایشرامیسازد.زمانيکه
پارچهگيوجودياعضايآن نادیدهميگیریم،درواقعیک فرهنگیکگروهرا

فرهنگراباتهدیدمواجهميکنیم.
دیگر ناصحیحیکگروهدرموردگروه نظریاتوعقاید درنتیجةچنینوضعیت

بروزمینماید.
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تعلیموتربیةنظاميرادربرميگیردکهدرآنحیاتفرهنگها،کهدرواقعمیراثعظیم
وباارزشجوامعهستندحفظشدهوحتاغنيترنیزميشود.محیطمکتبميتواند
فرهنگهاي مورد در شناختصحیح ترویج و ایجاد براي محیطها بهترین از یکي
در مختلف فرهنگهاي با افراد تمام را تربیه و تعلیم نظام زمانيکه باشد. مختلف
اجتماع در زندهگي براي را آنها فرهنگ این و اند پذیرفته یکدیگر از مؤسسه یک
آمادهميکند.افراديکهدرچنیننظاميتربیهمیشوندازامنیتروانيبرخورداربوده
وداشتنچنینامنیتياثرخودرابررويشکوفانیافرادميگذارد.افرادچنینجامعهیی
کهدرآنهرکسياحساسشخصیتميکندودارايهویتاستنهتنهانسبتبههم
فرهنگانخودبلکهنسبتبهسایرفرهنگهانیزاحساسنزدیکیوهمبستهگیدارند.

فرهنگ های کوچک انحرافی
که میرود کار به گروههایی مورد در مفهوم این 
اعضایآنهاازارزشهاوقواعدیپیرویمیکنند
کهقوانینکلیجامعهرانادیدهگرفتهوزیرپامیکنند.

اینگروههاراتقریبًادرهمهجوامعمیتواندید.
مثل:باندهایقاچاقموادمخدر،باندهایدزدانو

رهزنانوغیره.
 مروري بر درس 

---------------------------------------------------------- •
----------------------------------------------------------•
---------------------------------------------------------- •

 سؤال ها
1-فرهنگهایکوچکچیست؟

2-منشأتضادفرهنگیدریکجامعهچیست؟
3-انکارازیکفرهنگونادیدهگرفتندستاوردهایآنچهعواقبیرادربردارد؟

4-چندمثالدربارةتضادفرهنگیارائهنمایید.
5-چندنمونةازفرهنگمشتركاقواممختلفرابیاندارید.

کارخانهگی
درمنطقةکهزندهگیمینماییدچندنمونةازفرهنگهایکوچکرایاداشتنموده

درصنفبخوانید.
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درس پنجم       تماس هاي فرهنگي

بحث کنيد
طوریکهدردروسگذشتهخواندید،انسانیکموجوداجتماعیاست.فردبرای
آنکهبتوانددرجامعهزندهگیکند،مجبوربهیادگرفتنفرهنگجامعهاست.بنابر

اینداشتنتماسوارتباطبادیگران
نظر در با است. برایویضروری
ت سؤاال بارة در مطلب این داشت

ذیلبحثوگفتگوکنید.
تماسهایفرهنگیچیست؟

-عدمارتباطوتماسهابینافراددر
یکجامعهچهعواقبرادربردارد؟

زندهگی در ارتباطات و تماسها -
اجتماعیچهنقشواهمیتدارد؟

تماس چيست؟
تماسیاارتباطبهمعنایعامعبارتاستازانتقالمفهومبهکمکواستفادهاز
سمبول.ارتباط يا تماسجریانیاستکهشخصیاگروهیدیگرراازاحساساتش
دربارةموضوعیباخبرکند.تماسهاازراههایبسیارگوناگونیصورتمیگیرد
حتا یا چهره حالت دست، حرکات ریاضی، نشانههای موسیقی، تصاویر راه )از

سمبولهای نظام بشری جامعة در تماس شکل ترین ولیرایج بدنی( ضربههای
گفتاریانوشتهاستکهماآنرازبانمینامیم.

جامعه، مجموعهيی از افراد است که در محيط مشترک زنده گی می کنند و نهاد ها، فعاليت ها و 
منافع مشترکی دارند.ولیاگرآنهابهترتیبیبایکدیگرارتباطبرقرارنکنند،نمیتوانند
ازمنافعمشتركخودباخبرشوندویابههدفمشتركخودبرسند.پسنتیجه

گیریسادهاست:نبودارتباطوتماسیعنینبودجامعه.
طوریکهدردرسهایقبلیخواندیدفرهنگروشکليزندهگيمردمودربردارنده
رسمورواجها،نهادها،عقایدوارزشهايجامعهاست.فرهنگبهحیثیکنیروي
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پیونددهندهعملميکندوباخصوصیاتیکهداردمردمراازنظریات،عقایدوعنعنات
مشتركازطریقانتقال،ذخیره،اشاعهوتوسعةفرهنگباهمپیوندميدهد.

اگرفرهنگیبافرهنگهایدیگرتماسداشتهباشدبراثراشاعه)ترویج(یااستقراض
فرهنگی،دستخوشتغییرفرهنگیمیشود.

گسترشدانشازفرهنگیبهفرهنگدیگرویابهتوسعةعلوممیان بهمعنای  اشاعه: 
گروههایگوناگوندرونیکفرهنگ،گفتهمیشود.اشاعهزمانیرخمیدهدکهیکگروه،

ارزشها،افکار،قواعدورسمورواجهایاچیزهایمادیگروهدیگررااقتباسکند.
فرهنگعلمخاصينیستکهبهیکطبقهمردمارتباطداشتهباشد،بلکهآییني)روش،رسم
وعادت(استکهزندهگيعموميجامعهباتماميانواعاندیشیدنهاوتغییراتاجتماعيخود
خواهانآناست.فرهنگدرهمهشؤونزندهگيفردودرساختعامجامعهدخالتميکند.
عنصراساسيدرتحولفرهنگهانوعرابطهبینآنهااست.درعصرما،تماسهايفرهنگي

دراکثراوقاتبهواسطةوسایلارتباطجمعيصورتميگیرد.
وسایلیارسانههایارتباطیمعمواًلبهدونوعتقسیممیشوند؛رسانههایروبهرو
کهپیامهایشانراازراهتماسشخصیمستقیمبینپیامدهندهگانواخذکننده
گانپیاممنتقلمیکنند.ازقبیلگفتگوهایخصوصی،نامههایخصوصیوغیره.
گانیپخش کننده اخذ از زیادی تعداد برای را پیامهایشان رسانههایگروهی
میکنندکهباآنهاهیچنوعتماسروبهروندارند.اینرسانهعبارتاز:تلویزیون،

رادیوروزنامه،انترنت،فیلمهایسینماییومجالتوکتابهاهستند.
وسایلارتباطجمعي،بادسترسقراردادنپروگرامها،فرهنگجدیديرابهوجود
تأثیر که است است.روشن نموده زیاد پیشرفت تکنالوژی درعصرما ميآورند.
تکنالوژي،بهشرایطاجتماعي،سنتهايتاریخي،خصوصیاتفرهنگيوعقیدوی

یککشور،بستهگيدارد.
گذشتهازاینتکنالوژي،خواه،ناخواه،واردجامعهميشود.ووقتيواردشد،روي
نظریاتورفتاراثرميگذاردوآنرادرخدمتفرهنگغیرماديقراردادوبهجاي
ردویاطردآن،ازآناستفادهخوبکرد.عناصرمفیددیگرفرهنگهاراجذبو

عناصرغیرضروريونامناسبآنهارادفعنمود.
تماسفرهنگيیکپروسهدوجانبهومتقابلاست.تماسهایفرهنگیموقعیمؤثر
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واقعمیشودکهفرهنگغنی،عنعنویوتولیدیخودرااحیانماییم.نقاطضعفآن
رااصالحوکمبودهایآنراباروشهایجدیدخودجبرانکنیموتکاملبخشیم.
روشهایراکهبرایشرایطکشورمامناسباست،خودماایجادوکشفنماییم.
افرادجامعهیعنی فایقآمدهمیتواندکهمتفکرترین یککشورزمانیبرمشکالت
در با تا نماید آوری جمع را رسیدهاند تفکر و دانش حد عالیترین به کسانیکه
هحلمسایل را آنها از و رادریافت راهحلمشکالت نظرداشتشرایطکشور
ما است. مناسب آنها خود مسایل برای کشورها دیگر حلهای راه بخواهیم. را
میتوانیمازکشورهایدیگریادبگیریم،کهآنهاباچهروشهایبهراهحلمسایل
خودرسیدند.یعنیروشتفکرراازآنهایادبگیریم،نهاینکهراهحلهایآنهارا

کاپیکنیم.
انترنت چيست؟  

شمابانامانترنتآشناهستیدوشایدازآناستفادهنیزکردهباشید.
بهنظرشماچطورمیتوانیمازانترنتاستفادةمعقولنماییم؟دراینبارهدرصنف

بحثکنید.
انترنتیکشبکةاطالعاتیپیچیدهاستکهدارایخدماتبسیارمیباشد.درزمینههای

متعددعلمی،فنی،اقتصادی،تجارتی،اجتماعی،فرهنگیوسیاسیفعالیتمیکند.
بهعبارتدیگر،انترنتمانندیکمجلهعمومیاستکهدرآنباچیزهایمختلفی
اندیشههایبزرگمطلع از اطالعحاصلمینماییم. احوالجهان از برمیخوریم.
اخبارجنایتو با میکنیم، برقرار تماس فاصلةدور بادوستخوددر میشویم،
طبق دیگر. موضوعات خیلی و میشویم بهرو رو اخالقی ضد حوادث سرقت،
پیشبینیکهازوضعیتتکنالوژیدرساحةارتباطاتصورتگرفتهاستجهاندر
آیندهمانند:یکخانهخواهدشدوشبکةارتباطاتازطریقاقمارمصنوعیماهواره ها
جهانرابهیکدیگرمرتبطخواهدکرد،همانطوریکهدیدهمیشود،زیادترینمیزان
ارتباطمربوطبهمؤسساتتعلیمیومراکزعلمیوتحقیقاتیاست.بنابراینمراکز
ایننوع تعلیمی،محصالن،متعلمان،بهعنوانقشرعلمیجامعه،بیشتردرمعرض

ارتباطاتهستند.
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بادرنظرگرفتنایناصل،میتوانازتکنالوژینوین،متناسبباارزشهایجامعةخود
و تخصصی فنی، علمی، زمینههای در پیشرفت فرهنگ، توسعة موجب و کرد استفاده
مشارکتدرامورکهپایههایعلمیراتقویتمینماید،شد.مادرجامعةخودچوکاتی
داریمکهبهعنوانچوکاتجهانبینیما،نیازبهرشد،پرورشوبسطدارد.دنیاییکهما
درآنزندهگیمیکنیمفقطبیماریوفسادنیست.نظامبینالمللیموجوددارایابعادمثبت

ومنفیاست.بنابراینمربوطبهمامیشودکهبایددستبهانتخابمنطقیبزنیم.
 تهاجم فرهنگي چيست؟ 

فرهنگخصوصیاتانسانهاراداردهمانطوريکهانسانهابعضیاوقاتبهمبادلة
افکارواطالعاتميپردازندودرحالتصلحباهمزندهگیمینمایند،فرهنگهانیز
اصالح و حمایت را همدیگر و ميگیرد صورت مبادله این بعضًا و هستند چنین
مينمایند.مبادلةمزبور،ميتواندزمینههايتوسعةپایداریکدیگررافراهمآورد.ولي
بعضًافرهنگهانیزمانند:انسانها،علیهیکدیگراعالمهجوموجنگمينمایند.درقدیم
ازطریقجنگهاونیروهايتنبهتنیکفرهنگباقدرتویامغلوبميگشت؛ولي
امروزدیگراحتیاجیبهتلفاتجسمانينیست،بلکهباتغییرعقیدةفرهنگموردهجوم
انجام تبلیغات،مصرف،تولیدوغیرهميتوانهمانکاردورانگذشتهرا ازطریق
داد.اینواقعیترانیزبایددرنظرداشت،کهفرهنگضعیفضربهمیبیندومورد
تهاجمقرارمیگیرد.همانطوريکههمیشهودرهمهجاویروسسببمریضیخاص
میشود،ولیاینویروسهمهرامریضنخواهدکردوکسانيمریضميشوندکه

بدنشانضعیفبودهوآمادهگيبهپذیرشآنویروسراداراباشند.
تهاجمفرهنگينیزچنیناست.وکشورهايموردتهاجمواقعميشوندکهازلحاظ

درونيآمادهگيآنراداشتهباشند.
آنچهکهکشورماراازگزنداجانبوبیگانهگانمصونومحفوظنگهداشته،فرهنگو
تمدنبودهاست.افغانستانبارهاموردتهاجمبیگانهگانقرارگرفتهاست؛اّماهیچگاه
فرهنگغنیوبرترماکههمیشهمتکیبهعقیدهوارزشهایاسالمیبودهاستنهتنها
شکستنخوردهوازبیننهرفتهاست،بلکهبیگانهگان،دشمنانومتجاوزینرابهزانو
درآوردهوبهتسلیمواداشتهاست.اگرنهماهممانندبسیاریازکشورهایضعیف
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زبانوفرهنگخودراازدستمیدادیم.کشورعزیزماافغانستانازسابقةفرهنگی
دوعنصر فرهنگی،بخصوص اینسابقة بر تکیه با ما ملت است. برخوردار نیرومند
مهمآنیعنیعقیدهوزبانوریشهداربودنآندربینطبقاتواقشارمردم،قادربه
مقاومتوپافشاریودرهمشکستنموجحمالتفرهنگیوتهاجمفرهنگیجدیدخواهد
شد.دولتاسالمیافغانستان،مردموفردفرد،اینکشورمکلفیتدارندتادرحفظو
غنایفرهنگخویشوهمچناندردفاعوایستادهگیدربرابرتهاجموپدیدههایمنفی

فرهنگهایبیگانهوجیبةوطنیواسالمیخویشراایفانمایند.

                   مروری بر درس
-------------------------------------------- •
-------------------------------------------- •
-------------------------------------------- •
-------------------------------------------- •
--------------------------------------------•

  سؤال ها 
1-تماسچیست؟

2-عدمتماسوارتباطبینافراددریکجامعهچهعواقبیدربردارد؟
3-وسایلارتباطجمعیچهنقشیدرتماسهایفرهنگیدارد؟
4-بهنظرشمااستفادةمنطقیازوسایلارتباطجمعیچیست؟

5-کدامکشورهازیادترزیرتهاجمفرهنگيقرارميگیرند؟
6-چندموردتهاجمفرهنگيرانامببرید.

 کار خانهگی 
رسانههايگروهيباتوجهبهتأثیرونفوذيکهدارد،ميتواندتأثیرمثبتویامنفي

برجايبگذارد.
دوموردازتأثیراتمثبتودوموردازتأثیراتمنفیرسانههایجمعیراتحریر

نمودهدرصنفبخوانید.
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خال صة فصل

• يكي از تفاوت هاي اساسي انسان با حيوانات اينست که خداوند به انسان عقل و شعور 

بر  با آگاهي هايي که به دست می آورد عمل مي کند. درحاليکه حيوانات  اعطا کرده و بيشتر 
اساس غريزه يا خلقت خود عمل مي کند وقدرت ياد گرفتن اکثريت آن ها بسيار کم است.

• مردم از طريق فرهنگ می توانند مهارت هايی را ياد بگيرند که برای زنده ماندن و بقای آن ها 
در محيط های مختلف طبيعی الزم اند؛ به طور مثال: چگونه خوراک جمع آوري و پخته کنند، 

چگونه بپوشند و خانه بسازند.
• رفتارهای که فرد منحيث عضو جامعه بايد آن ها را انجام دهد و در صورت رعايت نكردن آن ها 

با مجازات روبه رو مي شوند قواعد گفته می شود.
• باور ها عبارت از اصول اعتقادي و عمومی در جامعه هستند که با ضمانت اجرای همراه اند و 

ارزش هاي واالي جامعه را منعكس مي سازند.
• نشان ها عاليمي هستند که نشان دهندۀ حاالتي که انسان ها درزنده گي روزمره خود با آن ها 

سر و کار دارند، مي باشند.
• اساسي ترين نظام سمبوليک در جامعه زبان است. زبان يكي از ضروريات زنده گي اجتماعي 

است و کار گرفتن از آن يكي از خصوصيات انسان اجتماعي به شمار مي رود.
• فرهنگ، خاص انسان است و يكی از عوامل تمايز و فرق انسان با حيوان آفرينش فرهنگ است.

• فرهنگ با گذشت زمان از طريق انتقال فرهنگي فنون، طرح ها، اندوخته ها و مهارت هاي جديدي 
را در خود جا داده و بسياري از خصوصيات را که ديگر به دردش نمي خورد دور مي نمايد، به اين 

ترتيب پيوسته چيز هاي جديدي جزيی از مجموعة فرهنگ مي گردد.
• جامعه، نظام روابط متقا بلي است که ا نسان ها بين خود بر قرارمي کنند و فرهنگ، شيوۀ زنده گي، 

ارزش ها عادات و رسوم و محصوالتی که توليد مي کنند، می باشد.
• فرهنگ کوچک به عقايد، قواعد و آداب و رسوم رايج در گروهی از مردم گفته می شود که با 

عقايد، قواعد و آداب و رسوم متداول و رايج در کل جامعه تفاوت دارد.
• در عصر ما، تماس هاي فرهنگي بسياري از اوقات به واسطة وسايل ارتباط جمعي صورت 
مي گيرد. وسايل ارتباط جمعي، با مهيا کردن پروگرام ها، فرهنگ جديدي را به وجود مي آورند. 
روشن است که تأثير تكنالوژي، به زمينه هاي اجتماعي، عنعنات تاريخي، خصوصيات فرهنگي 

و عقيدوی يک کشور، بسته گي دارد.
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گروه های اجتماعی


دراینفصلبادرسهایزیرآشناخواهیدشد

• گروهچیست؟
• شکلگیریگروه

• رهبریگروه

گروه های اجتماعی
                   

در اين فصل با درس های زير آشنا خواهيد شد

• گروه اجتماعی چيست؟

• شكل گيری گروه اجتماعی

• رهبری گروه اجتماعی
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انتظارمی رود که شاگردان در پايان اين فصل بتوانند:

• مفهوم گروه اجتماعی را درک کنند؛

• مفهوم دسته و ازد حام را درک کنند؛

• تفاوت های گروه اجتماعی و دسته را بدانند؛

• جريان تشكيل گروه اجتماعی را توضيح دهند؛

• مفهوم رهبری گروه اجتماعی را درک کنند؛

• خصوصيات رهبری گروه اجتماعی را فهرست نمايند؛

• با زنده گی کردن در گروه اجتماعی عالقه مندی نشان دهند.
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بهعکسدقتکنیدوفکرکنیدکهاینصنف
شمااستکهدرآندرسمی خوانید.

پسهمةشماعضواینصنفهستیدهم
سنوسالهستیددرپهلویهممینشینید
معلمانمشتركداریدباهممی خندیدوبا

همغمگینمیشوید.
داشتنخصوصیاتوفعالیتهایمشترك،
جدا گروهها و صنفها دیگر از را شما
میکند؛مثاٌلً:شاگردانصنفیازدهممکتب
و ودروس بوده بزرگتر دارایسن شما
معلمانآنهانیزازشمامتفاوتمیباشند.
دارای شما صنف که می توانیم گفته پس

ازدیگرانجدامیکند؛بهطور خصوصیاتوفعالیتهایمشترکیاست.کهشمارا
مثال:شمادرصنففعالیتهاییازقبیل:)یکجادرسخواندن()گرفتنکمکازیکدیگر
برایفهمیدندرسها()انجامدادنکارخانهگیمشترك(راباهمانجاممیدهید.شما
بهآسانیمیتوانیدبااعضایگروههمصنفیهایخود،رابطهبرقرارکنید،میتوانیدبه
آسانیباآنهاصحبتنمایید.دربارةمشکالتدرسیازیکدیگربپرسید.اینکارهارا
روابطمتقابلیاعملمتقابلمیگویند.بنابراین،گروهمرکبازافرادیاستکهدارای
خصوصیاتمشتركمیباشندوباهمروابطمتقابلیاعملمتقابلاجتماعیدارندو
روابطآنهاتاحدودزیادیمنظمودوامدارمیباشد.ومیدانندکهآنهابخشیاز
گروهاند.بنابراینگروهعبارتازمجموعهییازانسانهاستکهدارایخصوصیات
وفعالیتهایمشترکیهستندوباهمروابطنسبتًاپایداروثابتومنظمیدارند.ویا
بهزبانسادهترافراددرعیناینکهفردیتخودراحفظمیکنندبهعنواناعضاییک
گروهخودرا)ما(نیزمیخوانند.مفهوم)ما(نشانمیدهدکهفردخودرامتعلقبهیک

گروه می داند. جامعهشناسان گروه را چنين تعريف می کنند:
گروه اجتماعی واحدی است مرکب از دو نفر يا بيشتر که بين آن ها اعمال متقابل نسبتاً پايداری 
بر قرار است که با نام و نوع آن مشخص ميگردند. دارای تفاهم مشترک هستند و از نظر فكری 
و  هدف  به  رسيدن  برای  و  می کنند  حس  نزديک  بسيار  يكديگر  با  شانرا  خود  نيز  عاطفی  و 
آرمان مشترکی که گروه برای رسيدن به آن به وجود آمده است، بايكديگر همكاری و معاونت         

می نمايند. ازتعریفباالچنیننتیجهمیگیریمکه:
1-افرادگروهدارایعملهایمتقابلهستندوبایکدیکرارتباطدارند.

درس ششمگروه اجتماعی چيست؟
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2-میفهمندکهعضوگروههستند.
3-دارایتفاهممشتركهستندوازنظرعاطفی،روحیوفکریخودرابایکدیگر

بسیارنزدیکحسمیکنند.
4-هدفوآرمانمشتركدارندوبرایرسیدنباآنهمکاریمینمایند

 بررسي کنيد 
بازی تا اند میدانورزشیجمعشده کهدریک بگیرید نظر در را افراد از تعدادي

فوتبالراببینند.
-آیابهنظرشمااینافرادگروهخواندهميشونددرحالیکهآنهاخواهانتماشاي

بازیفوتبالهستند؟
-آیاخصوصیاتیکهبرايگروهگفتهشدهدراینجمعدیدهميشود؟

گروه دوستان، گروه بر عالوه دارید. متقابل عمل و روابط زیادی افرادی با شما
خانواده،گروههمسنانکهبهنامگروههاینخستیننیزیادمیشوند،بادیگرانهم

روابطیدارید؛بهطورمثال:
افرادیکهدریکمیدانورزشیبرایتماشایفوتبالمیروندممکناستیکجابا -
دیگرانتیمموردعالقهخودراتشویقنمایندویانظرفردپهلویخودرادربارةبازی
فوتبالبپرسندویانظرخودرانیزبهاوبگوید.اّما،خصوصیاتوفعالیتهایمشترك
مسافرانیکملیبسیامردمیکهدرصفنانواییایستادهاندویاافرادیکهدریک
میدانورزشیبرایتماشایفوتبالمیروندبسیارمحدودوروابطمتقابلآنهانیز
بیدواماست.بنابراینبهعدهییازافرادکهدرمحلمشخصي،براثربروزحادثهیا
علتمعینيگردهمميآیندوازلحاظنوعروابطاجتماعي،ابتدایيترینوناپایدارترین
به بودهو ناپایدار افرادموقتو این بین ارتباط راتشکیلميدهند. اجتماعي گروه
یکدیگر با دیگر اینمحیط، از بهمحضخارجشدن زیرا بینميرود از آسانيهم
وخصوصیات سازمان یا شکل نوع هیچ تجمعات اینگونه داشت. نخواهند ارتباط
مشترکیکهیکگروهبایدداشتهباشدباهمندارند.اینگروههاراگروههایدومین

نیزمیگویند.
ازدحام )تراکم(

بهتصویرصفحهبادقتنگاهکنیدوبگوییدکهدر
اینعکسچهرامیبینید؟

دراینعکستعدادیازمردمرامیبینیدکهدر
مقابلنانواییدرصفایستادهاندومنتظرخرید
در افرادیکه مشترك خصوصیات هستند. نان
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صفنانواییایستادهاندایناستکهآنهابرایمدتکوتاهیدرکناریکدیگرهستند.تفاوت
اساسیدرمیانگروهاعضایخانواده،دوستانوهمصنفیهاباگروهکسانیکهدر
یکنانواییودریکملیبسویادریکمیدانهستندوجوددارد.روابطمتقابلگروه
اولموقتیوناپایداراست.آنهاخصوصیاتوفعالیتهایمشخصیندارندوبدون
تشکیلاندکهازهیچگونهتقسیمکاروسلسلهمراتبیبرخوردارنیستند؛وبهمحض

خارجشدنازاینمحیطدیگربایکدیگرارتباطنخواهندداشت.
دستة اجتماعی چيست؟

دستةاجتماعییکگروهبندیاحصایویاستبهاینمعناکهافرادبهاساسخصوصیات
خاصیدرآناشتراكدارند؛مانند:اشخاصدارایشغلمشابهیاسطحعایدمشابه

وغیره.بهمثالزیرتوجهنمایید:
• دریکمکتبهرصنفدارايیکشاگرداولنمرهميباشد.اینشاگردانباهمهیچ
رابطةاجتماعيندارند؛اّمامدیرمکتبهمةاینشاگردانرابهعنواندستةشاگرداناول
نمرهمکتبميشناسدوميداندکه40نفرشاگرداولنمرهدارد.مقایسةگروه،ازدحام

انبوهودستةاجتماعیدرجدولزیربهطورمشخصنشاندادهشدهاست.


مثال خصوصیات عنوان

- خانواده
 - همساالن

 - همسایه

- خصوصیات مشترک                  
- روابط متقابل یا عمل اجتماعی 

- روابط منظم و پایدار
گروه

- افراد در صف نانوایی
- مسافرین در سرویس

میدان  در  تماشاچی  افراد   -  
ورزشی

- روابط ناپایدار وگذرا
- ندا شتن روابط متقابل

- نداشتن خصوصیات 
فعالیت های مشترک

ازدحام

- همشغل ها 
  - اول نمره ها

- داشتن یک خصوصیت مشترک 
اّما نداشتن روابط متقابل به خاطر 

وجود خصوصیت مشترک

دستة اجتماعی
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 گروه مرجع چيست؟
شماهرروزبهمکتبميروید.عالوهبرسوادآموزي،اهدافوخواهشاتدیگري
معلّم دارید دوست دارید، معلمخود به که عالقهیي با ازشما یکي حتمًا دارید. هم
شوید.بنابراین،تالشميکنیدکهمانند:معلّمان،معلوماتخودرازیادکنید.شماسعي
ميکنیدکهرفتارمعلّمانرایادبگیریدورفتارهاوکارهايراکهمعلّمانارزشوکار
خوبميدانند،شماهمانکارراانجامدهید.ازاینروگروهمعلمینبرايشما،گروه
مرجعميباشد.بنابراین،گروهمرجعگروهياستکهفردعضوآننیست؛اّماآرزوي

پیوستنومشابهبودنآنرادارد.


مروری بر درس 

---------------------------------------- •
---------------------------------------- •
--------------------------------------- •
----------------------------------------•
---------------------------------------•
---------------------------------------•

پرسش ها 
1-گروهراتعریفنمایید.

2-فرقبینگروهاجتماعیودستهچیست؟
3-آیامردمیراکهدرصفنانواییایستادهاندگروهاجتماعیگفتهمیتوانیم؟

4-گروهاجتماعیچگونهشکلمیگیرد؟
5-ازدحام)تراکم(بادستةاجتماعیچهتفاوتدارد؟

فعاليت 
یک،یکمثالدرمورد،ازدحام،دسته،وگروهاجتماعیرادرکتابچههایخودبنویسید

ودرصنفبخوانید.
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بحث نماييد
طوریکهدردرسگذشتهخواندید،افراددرعیناینکهفردیتخودراحفظمیکنند،
بهعنوانعضویکگروهخودرا»ما«نیزمیخوانند.مفهوم»ما«نشانمیدهدکه
فردخودرامتعلقبهیکگروهمیداند.بانظرداشتتعریففوقپرسشهایزیررا

جواببدهید.
-آیاتنهاباجمعشدنچندنفربهدورهمیکگروهتشکلمییابد؟

-تشکلگروهاجتماعیچهقسمصورتمیگیرد؟
تالشافرادبرایبرقراریرابطهبایکدیگر،واقعیتیاستکههمیشهدرهمهجاشاهد

آنهستید؛
-بازکردنسرصحبتدرملیبسدرمسیرراه.

-اظهارمحبتبهدیگرانوهمکاریباآنان.
اینهانمونههایتالشافرادبرایبرقراریرابطهبایکدیگروکوششبرایپیداکردن
دوستوهمصحبتاست.اّماتنهاباجمعشدنچندنفربهدورهمیکگروهاجتماعی
تشکیلشدهنمیتواند.تشکیلشدنممکناستبسیارسطحیومحدودباشد.ودر
همسفر لینی بس یک در افرادیکه مانند: رفت. خواهد بین از بهسرعت حالت این
به بارسیدن باهمدیگرخیلیصمیمیهمباشند اگردرطولسفر هستندآنهاحتا
مقصدارتباطآنهاازبینمیرودوهرفردراهشرامیگیردومیرود.بنابراینهر

درس هفتمتشكل گروه ها                      
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قدراندازهمشابهتهاومشترکاتبینافرادگروهبیشترباشدارتباطتشکیلشدهعمیقتر
میشود.بهاینترتیب،تعاملطرفینبایکدیگرنیزتداوممییابد،درچنینحالتی،افرادبه

عنوانیکگروهشناختهمیشوند.
فعاليت

-دوستیافرادبایکدیگروتالشآنهابرایبرقراریرابطهودوستیافتنبرایچیست؟
رابطة برقراری یافتندوستانیصمیمیبا پی در زندهگی درهمةدورههای افراد -چرا

هرچندموقتومحدودهمباشد،هستند؟
بعضیفالسفهدرپاسخبهاینسؤالمیگویندکهانسانبالطبعاجتماعیاست؛واینتالش
راناشیازمیلطبیعیانسانبهزندهگیکردناجتماعیوتأمین احتياجات انسانیمیدانند؛
خواستهاواحتیاجاتاورابهبرقراریروابطاجتماعیبادیگرانسوقمیدهندوموجب

تداوموحیاتجامعهمیگردد.
ممکناستدرحالحاضرشمادرچندگروهعضویتداشتهباشید،اّماچرابهاینگروه
یاگروههاملحقشدهاید؟شواهدنشانمیدهدکهافرادمعمواًلبهچنددلیلواردگروه

میشوند؛
1-گروهنیازهایروانییااجتماعیهمچوتعلقداشتنبهگروه،موردتوجهقرارگرفتن

درگروهویاموردمحبتواقعشدنافرادگروهرابرآوردهمیسازد.
2-افراددرگروهازاحساسامنیتروانیواجتماعیبیشتریبرخوردارمیشوند.

3-انسانهادرگروه،انگیزهومیلبیشتریبرایفعالیتازخودنشانمیدهند.
4-گروهافرادرابرایرسیدنبههدفهایکهامکانحصولبهآنهابهتنهاییمیسر

نیستیاریمیدهد.
5-تعلقداشتنبهگروههایمختلفاعضارادراجرایوظایفیکهبهتنهاییقادربهانجام

آننیستندکمکمیکند.
6-اعضایگروهاکثراًعلمواطالعاتیرابراییکدیگرفراهممیآورندکهامکاندسترسی

بهآنبرایفردفردآنهاوجودندارد.
بهنظرشماخانوادهچگونهوچراتشکیلمیگردد؟
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بحث نماييد
آیامیدانیدکدامموضوعاتباعثرابطةیکگروهازدوستانمیگردد؟

گروهدوستانرادرنظربگیرید.چندنفربراياینکههمسنهستند،بهترميتوانند
همدیگررادركکنند.آنهابایکدیگرصحبتودوستيميکنند.کارهايخانهگيمکتب
راانجامميدهند.باهمبازيميکنند.بنابراینعضویتدراینگروهبرطبقاحساس

شکلميگیرد.
گروههايدیگريهموجوددارند.مثلگروهورزشی،گروههمکاران،وغیره.عضویت
دربعضيازگروهها،آگاهانهوطبقمعیارهايهمانگروهصورتمیگیردیکشخص
وقتيميخواهدعضواینگروههاشودمعمواًلبایدیکفورمهکهدرخواستعضویت

گروهاست،راخانهپریکند.
-ازافرادیکهمیخواهددراینگروهشاملگردد،امتحانگرفتهميشود.

-بعدازپذیرفتنشمابهعنوانعضوگروه،باشماقراردادامضاميکنند.عضویتدر
اینگروههادورةمشخصيدارد.

پسازتمامشدنوقتعضویت،شمادیگرعضوآنگروهمحسوبنميشوید.بعضي
یک نوشتن با یعني ميکنند. خارج گروه رسمياز طور به را افراد گروهها، این از

مکتوبعضویتفردراملغياعالمميکنند.
ازآنچهدرایندرسخواندیمبهایننتیجهمیرسیمکه:گروهخانوادهبهعنواناصلي

ترینگروهاجتماعيازطریقازدواجوتولد،بقايخودراتضمینميکند.
هرشخصبهمنظورحفظروحیةانسانيونوعدوستيودوريازتنهایيواردگروه

دوستانميشود.اینگروههابههمینترتیببزرگتروبیشترميشوند.
عضویت گروه چندین در خود اجتماعي زندهگي ادامة براي شخص یک طوريکه
میداشتهباشد.بنابراینمابرایادامةهرنوعزندهگياجتماعيمحتاجبهعضویتدر

گروهمیباشیم.
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                          مروری بر درس
------------------------------------------------•
------------------------------------------------•
-----------------------------------------------•
------------------------------------------------•
------------------------------------------------•

                        پرسش ها  
1-تفاوتبینگروهخانوادهوگروهدوستانچیست؟

2-نظربهکدامدالیلفردواردگروهمیشود؟
3-گروهچگونهشکلمیگیرد،بیاندارید؟

جمالتزیررامکملسازید.
1-ابتداییترینگروهاجتماعیرا.......تشکیلمیدهد.

2-عضویتدرگروهدوستانبرطبق..........صورتمیگیرد.

                        فعاليت
آیاشماغیرازگروهخانواده،عضوکدامگروهدیگرهمهستید؟پاسخرادرکتابچه

خویشیادداشتنمودهدرصنفبخوانید.
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دردرسگذشتهآموختیدکهگروهچگونهتشکیلمیگردداکنونباچگونهگیرهبری

گروهآشناخواهیدشد.

بحث کنيد
-درهرگروهاجتماعیاشخاصیهستندکه

گروهرارهبریمیکنند:

-آیامیتواندلیلرهبریایناشخاصرا

پیداکرد؟

-آیاگروهیکهبرایرسیدنبههدفیفعالیت

میکند،بدونرهبربههدفمیرسد؟

-شمادرفامیلخودازکیاطاعتمینمایید؟

مقصدماازرهبرهماناستکهانگلیسیزبانهالیدرمیگویند.فردیکهپشتیبانی

مردم،تواناییوموقعیتیانقشکلیدیتصمیمگیریرادریکگروهداشتهباشد،رهبر

گفتهمیشود.هرگاهشخصیبهطورطبیعیبانشاندادنتواناییخودادارةامور

گروهرادراختیارگرفتهبهرفعنیازهایاعضایگروهبپردازدوبهحالآنهامفید

واقعگرددوآنانرابهاهدافخویشبرساند.رهبرگروهاست؛مانند:رهبراندینی،

رهبراناحزابسیاسی،رهبرانممالکوغیره.رهبریپدیدهییاستکههموارهدر

گروهبهوجودمیآید.کسیکهدیگریرانهبازوروارعاب؛بلکهباآگاهیورضایت

خودبهانجامیاانصرافازکاریواداردودرجهترسیدنیاردکردنهدفیبه

حرکتآورد،رهبرگفتهمیشود.

چرا يک گروه به وجود رهبر ضرورت دارد؟
بهمثالزیرتوجهنمایید:

درس هشتمرهبری گروه
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سرتیمیکگروهورزشیمیکوشدتاضمنادارةبازی،کیفیتآنرانیزباالببرد.
اومسؤولیتهایهرفردرابهویگوشزدمیکندوکوششمیکندنقایصبازیرا
برطرفسازد.میبینیمکهقبلازآغازبازیاوبااعضایتیمصحبتمیکندونظر
آنهارادرموردنحوةانجامدادنکارهامیپرسد.بنابراینکارکردرهبری،بیشاز

هرچیز،هماهنگکردناعمالاعضایگروهبرایرسیدنبهاهدافگروهیاست.
آیامیدانیدکهرهبرانگروهازچهخصوصیاتیبرخورداراند؟

درحالیکههیچقاعدةمشخصیوجودندارد،ولیبااینهمهبهنظرمیرسدکهرهبران
خوشظاهرترازسایراعضاتصورمیشوند.دارایهوشبیشترهستندوباالخره

خوشبیانترومصممترمیباشند.ازاعتمادبهنفسفوقالعادهبرخورداراند.
ديگر  ويژهگی های  چه  از  متذکره  موضوعات  بر  عالوه  رهبر  يک  شما  نظر  به 

برخوردار است ؟
ازصفاتدرونیوخصوصیات و بوده متفاوت منشأرهبری،درمواردمختلف
انتخابامکان انتخابییاانتصابیاست. فردیناشیمیگردد.رسیدنبهرهبری،

داردکهبهوسیلةیکسازمانیابهوسیلةخودرهبرصورتگیرد.
منشأ و منبع رهبر را میتوان چنين تقسيمبندی کرد

• رهبرانتخابشدهبهوسیلةمردم)رهبرحزبییامردمی(
• رهبرانتخابشدهبهوسیلةیکفرد)جانشینرهبر(

• رهبرانتخابشدهبهوسیلةسازمان)رهبرسازمانی(
• رهبرانتخابشدهبهوسیلةخویشیاخودگزین

وجودرهبردرجامعهضروراست؛زیرارهبربهپیرواناحساساعتمادبهنفس،نیرو
وتواناییزیادمیبخشد.

مهمترين شرايط و صفات رهبر عبارت ا ند از:
• رهبربایدعادلباشد.
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• رهبربایدمخلصوباتقواباشد.
• رهبربایدمدبرباشد.چراکهبرایانجامامورمهمتدبیروپیشبینینهایتضروریاست.

• رهبربایدنظروبینشصحیحسیاسیواجتماعیداشتهباشد.
• رهبربایدقادربهادارةامورباشد.اگربهمسئلةمدیریتتوجهنشودرهبرازعهدة

مسؤولیترهبریبیرونشدهنمیتواند.
• پالنوبرنامهداشتهباشد.

• رهبربایدشجاعباشد.رهبریکهشجاعنباشدنمیتوانددرطوفانهارعیتخودرا
بهحرکتبیاوردونیرودهدوحوادثراپشتسربگذارد.

• حسنتشخیصداشتهباشد.
• رهبربایددارایتیمکاریباشدومیانآنهاحسهمکاریومحبتراتقویتنماید.

• موضوعراباسرعتتشخیصکردهبتواند.
• دربرآوردهشدنتصمیمبهقاطعیتعملنماید.
• رهبربایدازهرگونهفسادوخیانتدورباشد.

• سرعتدراخذتصامیمداشتهباشد.
• سرعتاقدامداشتهوراهرسیدنبهاهدافراادامهدهد.

• رهبربایدمسؤولیتشناسباشدوبداندکهرهبرییکامانتعظیمبهعهدهاشاست
کهازآنموردبازپرسقرارمیگیرد.

• انتقادپذیرباشد.
• رهبربایددارايخصوصیاتمنحصربهفردباشدتابتواندرهبريیکگروهرابه

دستآورد.
صنفیهایتان صفاتوشرایطدیگریراکهبرایرهبرمناسبمیدانیدباهم• 

بحثنمایید.
آيا می دانيد چند شيوۀ رهبری موجود است؟

جامعهشناسانضمنبررسیعملمتقابلدرگروهسهشیوةرهبریراتشخیص
دادهاند.
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رهبر مردمی  
رهبر خودکامه

رهبر بیقيد و بند
1- رهبر مردمی: رهبرمردمیبرایدستیابیبهاهدافگروهنظرهاوپیشنهادهای
توافقگروهی بر قرارمیدهد،تصمیمگیریمبنی اعضایگروهرااساسکارخود
خواهدبود.وظیفهرهبرتشویقویاریاعضایگروهباشرکتدربحثومذاکره
برایتعیینخطمشیکلیگروهاست.تقسیمکاربهخوداعضاواگذارمیشودوهر
کسآزادانهباهرکهخواستهباشدکارمیکند.رهبریکعضومسؤولگروهبوده
ودرانجامکارهاشرکتدارد.ایننوعرهبردرشرایطبحرانیموفقیتکمتردارد؛
اّمابرایتضمینبقایجامعهیاگروه،نسبتبهرهبریخودکامه،ازمؤثریتبیشتر
اعضای حقشرکت برای گروهی تصمیمگیریهای جریان در آنها اند. برخوردار

گروهارزشقایلاند.
2- رهبری خودکامه) مطلقه(

درایننوعرهبریتصمیماتمربوطبهفعالیتگروهتوسطرهبرتعیینمیگردد.کار
هرشخصرارهبرمشخصمیکندواواستکهدرتشویقوانتقاددرگروهبهمیل
خودتصمیممیگیرد.درفعالیتگروهیاشتراكنمیکند.ایننوعرهبریتعیینکنندة
اهدافومقرراترفتاراعضایگروهیاجامعههستند.ایننوعرهبریرامیتواندر
اردویاقوایمسلح،حکومتهایدیکتاتوری،تشکیالتصنعتیوتجارتی،خانوادههای

پدرساالریافت.
داشتمطالبفوقاسمپنجرهبرخودکامهرابههمکاریگروهخودبیان بانظر• 

دارید.
3- رهبری بیقيد و بند

 دراینشیوه،رهبرالقیداستوسعیاندکیدرادارهوسازماندهیگروهدارد.افراد
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درتعیینانجامکارکاماًلآزادهستند؛رفتاررهبرباهمةاعضایگروهدوستانهاست
ومعمواًلازرفتاراعضاصفتوانتقادنمیکند.

ازمطالبفوقکموبیشدربارةرهبریگروهفهمیدیدوآموختیدکهدریکگروه
همکاریواحساسمسؤولیتالزماست.همچنینضروریاستکههرگروهبرای
خودرهبریداشتهباشد.اعضایگروهبرایانجامدادنبهترکارهایگروهیبایداز
رهبرگروهپیرویکند.رهبرنیزبامشورتاعضایگروه،محیطدوستانهرابرای

همهفراهممیکند.

مروری بر درس 
-------------------------------------------------- •
------------------------------------------------- •
--------------------------------------------------•
-------------------------------------------------- •
-------------------------------------------------- •
--------------------------------------------------•

پرسشها 
1-رهبرراتعریفنمودهبامثالواضیحسازید.

2-رهبریراتعریفنموده،نمونههایازرهبریرابیاندارید.
3-انتخابرهبریچطورصورتمیگیرد،مختصراًمعلوماتدهید؟

4-مهمترینصفاترهبررابیاندارید.
5-چندنوعشیوهرهبریوجوددارد،نامبگیرید.

          کار خا نه گی 
رهبرخودکامهرابارهبرمردمیمقایسهنمایید،تفاوتهایآنهارافهرستنمودهدر

صنفبخوانید.
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خال صة فصل

• گروه عبارت از مجموعة انسان هايست که دارای خصوصيات و فعاليت های مشترکی هستند و 

با هم روابط نسبتاً دوامدار و منظمی دارند

• ازدحام عبارت از کثرت مردم است که روابط متقابل آن ها موقتی و بیدوام است. آن ها خصوصيات 

و فعاليت های مشخصی ندارند، و بعد از انجام کاریکه به هدف آن جمع شده ا ند پراکنده می شوند.

• دستة اجتماعی يک گروهبندی آماری است به اين معنا که افراد به اساس خصوصيات خاصی 

در آن اشتراک دارند؛ مانند: شغل يكسان يا سطح عايد مشابه و غيره.

اجتماعی همچو عضويت  يا  نياز های روانی  دليلی اعضای گروه می شوند که گروه  به  افراد   •

داشتن به گروه، مورد توجه قرار گرفتن و يا مورد محبت واقع شدن افراد را برآورده می سازد.

• عضويت در گروه دوستان برطبق احساس شكل ميگيرد. و عضويت در گروه خانواده بر طبق 

عواطف تشكيل میگردد.

• می گويند فردی که موقعيت يا نقش کليدی تصميمگيری را در يک گروه ايفا می کند،رهبر گفته 

می شود. هر گاه شخصی را که به طور طبيعی يا با نشان دادن توانايی خود در ادارۀ امورگروه 

را در اختيارگرفته به رفع نياز های اعضای گروه بپردازد و به حال آن ها مفيد واقع گردد و آنان 

ACKUرا به اهداف خويش برساند، رهبر گروه است.
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                 نهاد هاي اجتماعي 

 درين فصل درس هاي ذيل را ميخوانيد:
• نهاد اجتماعي چيست؟  ‹1‹

• نهاد اجتماعي چيست؟›2‹

• نهاد اجتماعي چيست؟›3‹

• روابط متقابل نهادها
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انتظار ميرود که شاگردان در پايان اين فصل بتوانند:

1- با اصطالح نهاد اجتماعي و ماهيت نهاد اجتماعي آشنا شوند؛
2- مهمترين نهاد هاي اجتماعي را فهرست نموده و نهاد هاي اولی و 

دومی را توضيح داده بتوانند؛
3- کارکرد هاي عمدۀ هر يک از نهاد ها را توضيح داده بتوانند.

4- روابط متقابل نهاد ها را بشناسند. 
۵- در بارۀ نقشی که در نهاد اجتماعی مربوطة خويش دارند، نظر 

مثبت پيدا نمايند.
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بحث کنيد 
ادامة برای ما که خواندیم گذشته درس در
عضویت به محتاج اجتماعي زندهگي نوع هر
غذا، به انسان همچنان میباشیم. گروه در
محبت امنیت، آموزش، کار، پوشاك، سرپناه،
از احتیاجاتخود و...ضرورتدارد.وبرای
گذشتهتاامروزازشیوههایمختلفیاستفاده

کردهاست.بادرنظرداشتاینمطلب:
آیاگفتهمیتوانیدرفعایننیازهاچطورو

توسطکداممرجعصورتمیگیرد؟
هرجامعهییبراياینکهبتواندبهحیات
خودادامهدهدبایداحتیاجاتمختلفخود
این برايرفع تاریخ کند.درطول رارفع

احتیاجاتروابطبهوجودآمدهوادامهپیداکردهاستکهبهآنهانهادميگویند.
واژةنهادمعادلانگلیسی)social Institution(کهدرالتینمستقرکردن،ساختن
)Instituter(ازریشةیونانی)Institution(وتثبیتکردنمعنامیدهداست.کلمه
گرفتهشدهکهبهمعنانهادبهکاررفتهاست،وهمچنینبهمعناانتخابکردن،جابهجا
کردننیزآمدهاست.نهادبهمعناهرجاییکهافراددرآنجابهآموختنتحصیالت
عالیميپردازند؛نیزبهکاربردهشدهاست.ودرزبانفرانسهبهناماورگانیزمیانوعی

ازسازماناجتماعییادشدهاست.
درزباندرينهادازفعلنهادنمشتقشدهاستوبهمعانيمختلف؛چون:ثبات،
استحکام،سرشت،خلقت،اصلوریشه،روشوآیین،قانون،اساس،بنیاد،قرار،سنت
وغیرهبهکاررفتهاست.اگرجامعهییخواهانبقاباشد،بایداحتیاجاتاساسيآن
اطالعات یابند، تارشد گیرند قـرار مراقبت مورد باید کودکان مثاًل: گردد؛ براورده
فرهنگيبایدازنسليبهنسليمنتقلگردد.ارزشهاوقواعداجتماعيمورداحترام
عبارت  اجتماعي  نهاد  که، گفت ميتوان بناًء شود. تأمین اجتماعي نظم تا گیرد قرار

درس نهم نهاد اجتماعي چيست؟›1‹
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و اقدامات زمان طول در جامعهیی هر احتياج. يک  رفع  براي  مستمر  روابط  از  است 
رفتارهایمنظموپیچیدهرابرايبرآوردهساختناحتیاجاتاساسيبهوجودميآورد،
ایننوعرفتارهاراکهبرايبقايجامعهضرورياند،نهاداجتماعيميگویند.نهادهابراثر
ضرورتهایافرادجامعهتشکلمییابدودواممینماید.البتهاینضرورتدرهرموردو
درهرجامعهیکنوعنیست؛لکنواضحاستکهتااحتیاجنباشد،نهادیاارگانبهوجود

نميآیدودوامنميیابد؛مثاًل:
•خانوادهوازدواج،نهادياستکهادامةحیاتبشربهآنبستهگيداردوتنظیمدهندة
رفتاروروابطخانوادهگیوازدواجبرعالوةوظیفهتولدوپرورشکودكکهموجب
استمراروبقاينوعبشرميگردد،وظایفمتعدددیگريازقبیل:فعالیتهاياقتصادي،

تعلیموتربیهواجتماعيکردنفردرانیزبرعهدهداردچون:
ضروریبودکهمیراثفرهنگيگذشتهگانبهآیندهگانمنتقلشودبهاینمنظور  •

ارگانتعلیموتربیهایجادشدهاست.
• جامعهنیازمندنظمبودهوالزماستامورعمومیاشمنظمگردد.بنابرایننهادسیاسي

بهوجودآمدهاست.
•جامعهنیازداشتهکهروابطاعضامشخصشود،بنابراینبرايانجامآن،نهادحقوقي

بهمیانآمدهاستوغیره..
مقايسه کنيد

-چهتفاوتیدراحتیاجاتانسانهامیبینید؟
-آیامیدانیددرطریقهمرفوعساختناحتیاجاتانسانهایاولیهوانسانهایامروزی

چهتفاوتیموجوداست؟
اگرمابهسیرتاریخيپیدایشانسانهاوجوامعانسانينظراندازیمبایکجریانرشد

جمعیتوتقسیمکاروتفکیکبخشهايمختلفجامعهروبهرومیشویم.
یکدیگر با اجتماعی احتیاجات تکمیل یکدیگرو تکمیلشخصیت بهخاطر مردوزن
صاحب خانواده و میگیرد خانوادهصورت تشکیل آن نتیجة ودر ميکنند ازدواج
افزایشنفوسوپیدایش اینازدواجآنهابهزیادشدنانسانها، فرزندانمیگردد.
واحدهايتجمعانساني،قبیله،گروهوجوامعکوچکوبزرگانجامیدهاست.انسان

ACKU



47 

شکار، طریق از را مادی احتیاجات میکرد. زندهگی فرزندانش و زن با فقط اولیه
افزایش با اّما ابتدایيمرفوعمینمود. باوسایل ابتدایي، زراعتوساختنخانههاي
پیدامیکند.در بهکمکدیگرانضرورت بزرگتر انساندرگروه نفوس، جمعیتو
برآوردهمیشد، باید انسانها احتیاجات بزرگ،دربخشهاياساسيکه گروههاي

تقسیمکاراجتماعيبهوجودميآید؛مثاًل:
• تقسیمکاردرزمینهتولیدوسایلشکاروزراعتوساختنخانه.

• درموردنحوةدفاعوحراستازمنافعومقابلهباخطراتتهاجمانسانهاوحیوانات.
• درموردنحوةتعلیمفرزنداندربخشهاییکهبرایزندهگیآیندهآنهاضرورت
بودوغیره.برايهریکازبخشهايمهمروابطاجتماعي،یکسلسلهقواعدبهوجود
ميآیدکهبهمرورزمانتثبیتوبهتدریجتکمیلميشوندوبهطورسازمانیافته
برايرفعاحتیاجاتدرزمینههايمربوطهعملميکنند.مثاًل:انسانبسیارزودمتوجه
شدکهتجاربوتعالیمکهدردورانزندهگیخودشبهدستآوردهاست،نبایدبا
اویکجابهگوربرودتافرزندانشمجدداًازصفرآغازنمایند.پسبهانتقالاینتعالیم
اقدامنمودتشخیصدادکههمهموفقیتانسانهاوگروههابهدانششانوابستهاست
پسآنراروزبهروزبیشتروبهتربهطورسازمانیافتهوتخصصيتعقیبنمود:

فقط کارش که ناممعلمميآوردند به را اطفالشخص براي کار تقسیم قالب در  •
آموزشاطفالبودوشخصعالمرااحتراممينمودند.بدینترتیببهتدریجدرتمام

جوامعنهادتعلیموتعلمباقواعدمشخصپدیدآمد.
• همچنینازتقسیمکاردرزمینةخریدوفروشبهطورتبادلةجنسبهجنسدربازارها
ونقاطتجمعدیگر،بهتدریجسیستمپوليبانکيوباالخرهنهاداقتصادبهوجودآمد.

• همینطورازتقسیمکاردربخشدفاعازمنافع،نهادامنیتيونیروهاينظاميواز
ساختنوسایلبهتدریجصنعتپدیدآمد.انسانازروزيکهآغازبهزندهگيکردن
نموده،اعماليراازخودبروزدادهوبهمرورزمانیادگرفتهکهچهعوامليوچه
روشهابرايیادگرفتن،منطقيومفیدتراست.درنتیجه،یکسلسلهرفتارهاییکه
برايادامةحیاتشایستهومناسببودهاندبهتدریجدرآدابورسومیکهتشکیل
دهندة›نهادها‹هستندجايگرفتهاست.پسازگفتارباالميتوانچنیننتیجهگرفت
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که:نهاد، نظام سازمان يافتهيی از روابط اجتماعي است که بعضی از ارزش هاي عمومي و 
جريانهاي مشترک را در بر مي گيرد و براي جواب دادن به بعضی ضرورت های اساسي 

جامعه به وجود آمده است. 

 مروري بر درس 
---------------------------------------•
---------------------------------------•
---------------------------------------•
---------------------------------------•

پرسش ها 
1-طوريکهخواندیم،اگرجامعهخواهانبقاواستمراراست،بایداحتیاجاتاساسيآن

برآوردهگردد.احتیاجاتکدامهااند؟نامببرید.
2-کدامیکازاینموارد،یکنهاداجتماعيبهشمارنميآید؟

الف-خانوادهج-بانک
ب-مکتبد-مجلسدوستان

3-انتقالمیراثفرهنگينسلگذشتهبهنسلآیندهتوسطکدامنهادصورتميگیرد؟
نامبگیرید.
4-جمالتزیرراتکمیلنمایید.

هرجامعهبراياینکهبتواندادامه.........دهدباید..........مختلفخودشرفعشود.در
طولتاریخبرايرفعاین.......ها.......تشکیلشدهوادامهپیداکردهاستکهبهآنهانهاد

ميگویند.

کارخانهگی 
مکتبکهیکيازتأسیساتآموزشياست.برايرفعکدامضروریاتبهوجودآمده

است؟جواباینسؤالرادرخانهآمادهساختهدرصنفآنرابخوانید. 
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بحث کنيد
شماکهعضویکفامیلهستید،برای
اینکهدرمصؤنیتزندهگینمایید،به
امنیتضرورتدارید.برایفراگیری
علم،بهتعلیموتربیهضرورتدارید.
تداوی به میشوید، مریض وقتی
ضرورتدارید،آیاانجاماینهمه
صورت نهاد یک توسط کارها

میگیرد؟
واگرتوسطیکنهادصورتنمیگیرد،
نهادهایمربوطةآنهارانامبگیرید.

نهاد های درجه يک و درجه دوم:
طوریکهدردرسگذشتهخواندید،نهادهاياجتماعيبراثرضرورتهایاجتماعيبه
وجودميآیند.کهایناحتیاجاتجامعهبهدوبخشاصليوفرعيتقسیممیگردد،
همچنانميتواننهادهاياجتماعيراهمبهدونوعاولیودوميتقسیمکرد،نهادهاي
اولیعموميوجهانياندوتقریبًاميتوانگفتدرهرعصروزمانيودرهرجامعهیی
وجوددارند.ودارايثباتودوامزیاديميباشند.نهادهايپنجگانةاولینعبارتنداز:
نهادخانواده،نهادتعلیموتربیت،نهاداقتصاد،سیاستونهاددین.نهادهايثانویتا
زمانيکهموردضرورتجامعهباشنددوامپیدامیکندووقتيایننیازبرآوردهشد
بهتدریجویاسریعًاازبینمیرود.ازانواعنهادهايثانویميتوانبهنهادبانکداري،

نهادساینسوتکنالوژي،نهادطبابتاشارهکرد.
درزیرمابهتوضیحهریکازایننهادهاميپردازیم.

نهاد خانواده
شاگردانعزیز،هریکشمادرخانوادهییبهدنیاآمدهایدودرکانونخانوادهتحت
مراقبتوتعلیماتاعضایبزرگخانوادهخودتربیتیافتهوبازندهگياجتماعيآشنا

شدهایدوبهاحتمالزیادخودنیزبهتشکیلخانوادهمبادرتخواهیدکرد.
خانوادهراچنینميتوانتعریفنمود.خانواده، گروهي از افراديست که با ارتباطات 
از  مراقبت  مسئووليت  آن  سال  کالن  اعضاي  و  يافته،  پيوند  مستقيماً  خونی  مشارکت 

کودکان را به عهده دارند.
خانوادهاساسیترینواحداجتماعيبودهکهتاریخآنباپیدایشانسانهمزماناست.

درس دهم نهاد اجتماعي چيست؟›2‹
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تشکیلخانوادهوازدواجباعثادامةحیاتنسلوبقايانسانميشود.درواقعتجدید
نسلانساندرخانوادهصورتمیگیرد.بههمینعلتاستکهدرادیانمختلفوهمه

جوامعزیادتریناهمیترابرايخانوادهقایلاند.
خانوادهرامعمواًلاساسیتریننهادجامعهبهشمارميآورند.اهمیتایننهادازآن
جهتاستکهبهظاهردرعالماسبابنقشتکثروبقایجامعهرابهعهدهداردودر

همهجوامعدیدهميشود.
خانوادةانسانيتنهاعهدهدارتولیدنسلنیستبلکهدرآن،اخالق،پرورششخصیت
خانوادة در است. مطرح نیز عقلمندانه انتخاب داشتن و کودکان کردن اجتماعي و
جنبههاي است. قرار بر عالیه عواطف و احساسات و اخالقي دیني، قوانیني بشری
عمیقونهانشخصیتانسانناشيازتعلیموتربیهدردورانکودکياستواولین
سالهايزندهگيانساندرمحیطخانوادهميگذردودرایندورانتهدابشخصیت
اوگذاشتهميشود.ارزشهاوانفعاالتيکهدردورانکودکيبهوسیلهخانوادةبرفرد
تأثیرميگذارددرتصمیمگیريهاوجریانزندهگيآیندةکودكاهمیتزیاديداشته

کهاثرآندرسرتاسرعمرباقيميماند.
 نهاد تعليم و تربيت

نهادتعلیموتربیهدربرگیرندهومرفوعکنندةبخشتعلیموتربیهمیباشدکهبهخاطر
رفعاحتیاجاتتعلیموتربیةانسانهابهوجودآمدهاست.

بهنظرشماتعلیموتربیتدرزندهگیانسانهاچهاهمیتدارد؟
تعلیموتربیهیکيازاساسیترینفعالیتهادرکلیهجوامعبشرياست؛زیراادامةوجود
هرجامعهییبستهگیبهانتقالمیراثفرهنگيبهنسلآیندهداردتاآنانمطابقارزشها
وقواعدجامعهتربیتشوندوبرطبقآنهارفتارکنند.تعلیموتربیهمانندسایرنهادهاي
اجتماعيازساختمشخصبرخورداراستوبرايآنکهبتواندوظایفویاکارکرد
خودراانجامدهد،ازپالنها،اصول،ضوابطومقرراتخاصيپیرويميکند.ایننهاد
مکاتب، کودکستانها، شامل که است. آورده وجود به متعددي تشکیالت و سازمان
خصوصی، پوهنتونهاي خدمت، داخل تعلیم بزرگساالن، تعلیم مدارس پوهنتونها،
حرفهیی و فني تعلیمات آموزشي، پالنهاي تدریس، مدلهاي و میتودها پروگرامها،
کتاب، تلویزیون، رادیو، قبیل: از جمعي ارتباط وسایل کلیه این، بر عالوه ميباشند.
روزنامه،مجله،عکس،پوستر،اشعار،قصهها،حکایات،ضربالمثلها،روایات،خالصة
تعلیمیو نظام از نیزجزیی افرادمؤثراست تربیت و تعلیم در نحوي به که هرچیزي
آموزشياست.دریککالم،تعلیموتربیهازگهوارهتاگورادامهدارد.ازاینطریقاست
کهمیراثفرهنگيازنسليبهنسليدیگرمنتقلميشود،هموارهبهآنميافزایدوغنیتر
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ميگرداند.تعلیموتربیهتنهانهادياستکهپرورشنیرويانسانيرابهعهدهداردو
ازطریقیاددادنوتعلیم،نقشهاومهارتهايالزماستکهآنهارابرايزندهگيدر

جامعهآمادهميکند.
 نهاد اقتصادي: 

یکيازمهمترینوضروریتریناحتیاجاتیکجامعهفراهمکردناحتیاجاتاساسي
فیزیولوژیکمردمآنجامعهاست.همهانسانهابرايزندهماندنبهمصرفحداقل
مسکن و پوشاك نظر از خطر از ماندن محفوظ آبصحي، نوشیدن انرژی، معین
احتیاجدارند.هیچجامعهییدرجهاننیستکهبهمنابعاساسيپایانناپذیري؛چون:
خوراك،آب،پوشاكوموادومصالحساختمانيدسترسيداشتهباشد.ازآنجاکه
اینمنابعمحدوداندهرجامعهبایدشیوههايمنظمتولید،توزیعومصرفاینمنابع
اساسيرابهوجودآورد.بهاینترتیب،هرجامعهییبایدیکنظاماقتصاديایجادکند.
وایننهاداقتصاديميباشدکهنقشهايتولیدوتوزیع،جریانومصرفکاالراایفا

ميکنند.احتیاجاتاقتصادي،غذایيومصرفيانسانهاراتأمینميکند.
 نهاد سياسی

نظم حفظ براي را شیوههایی گروهها این است مردميالزم گروههاي بقاي برای 
اجتماعيبهوجودآورند؛یعنيتماميجامعههابایداصولوقواعدراایجادکنندکه
تضمیننمایندتاهمهمردمازآناطاعتنمایند.اگرایننیازجامعهبرآوردهنشود،
جامعه بينظميدر و اغتشاش به که حدي تا گرفته نادیده را یکدیگر حقوق مردم
منتهيخواهدشد.بهیقینجوامعمختلفبرایضرورتنظماجتماعيبهطریقههای
مختلفبرخوردميکنند.خالصةهرجامعهییداراينظاميبرايمتوجهساختنمردم
ازقدیمترین ایننقشرانهادسیاسيکهیکي ازقوانیناجتماعياستو بهاطاعت
نهادهاياجتماعياستایفامينمایدکهوظیفهایجادنظمرادرجامعهبهعهدهدارد.
دولتمظهرایننهاداستکهسلسلهمراتبقدرتخودرادرجامعهتوسعةميدهدو

بهتنظیمامورمردمميپردازد.وامنیترادرجامعهبرقرارميسازد.
نیازهاي ارتباطدارندو اعتقادی باچگونهگيشیوههاي نهاد دين:نهادهايدینی 

معنويانسانرابرطرفمينمایند.
تعريف دين:مجموعةازراهنمایيهايخداونداستکهانسانآزادرادرانتخاب
راهوبهترینمرزهاوحدودزندهگيفرديواجتماعي،کمکمینماید.درهرصورت
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منظورازایناصطالحروشنزدیکيبهخداوند،درراهوقالبتعیینشدهوزندهگی
کردنوعملکردناست.واطاعتوفرمانبرداريکاملازاوست.درهردینيمعمواًل
اینروحانیونکسانيهستندکه نهادهايدینيازطرفروحانیونرهبریمیشوند
ازطریق )یعني ازطرقمختلف را ومومنان دارند آشنایي دیني مناسک و علوم به
تعلیماحکام،عقایدوحضوردرمراسممذهبيوغیره(بهاجرایاوامرالهيرهنمایی
میکنند.یعنياینکهشخصبایدبتواندمراسموفرایضمذهبیخودراطوریکهدر
شریعتآمدهاست،اجراکندونظمخواستهشدهرادربینافرادجامعهبرقرارسازد.

مروری بر درس 
-------------------------------------------------•
------------------------------------------------- •
------------------------------------------------- •
------------------------------------------------- •
------------------------------------------------- •

پرسش ها 
1-خانوادهازکدامنوعنهادهاياجتماعيشمردهميشود؟

2-دوموردازمسئوولیتهايخانوادهرادربرابرافرادشتذکردهید.
3-نهاداقتصادیکداماحتیاجاتجامعهرابرآوردهمیسازد؟سهموردرانامببرید.

4-انتقالفرهنگیازنسلیبهنسلیتوسطکدامنهادصورتمیگیرد؟
5-نقشحفظنظماجتماعيومتوجهساختنمردمبهاطاعتازقوانیناجتماعيرا

کدامنهادایفامینماید؟
6-دینکدامنیازهايانسانهارابرطرفمینماید؟

 کارخانهگی 
یادداشت کتابچههایخود در را درجامعه خانواده نهاد وظایف دربارة چندسطر 

نمودهدرصنفبخوانید.
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درس یازد همنهاد اجتماعي چيست؟›3‹

بحث نماييد
رفتارهایاجتماعیمختلفمانند:رفتارهاینیکوشایسته،احترامبهعقایدجامعهو
احترامبهبزرگانوهمچنانرفتارهایناشایستهچون:دزدیوغیرهدریکجامعه

مشاهدهمیشود.بانظرداشتاینمطلب:
-آیامرجعیوجودداردکهمشوقعملکردمادرجهتکارهایشایستهومانععملکرد

مادرجهتاعمالناشایستهگردد؟
دردرسقبليخواندیدکهدرهرجامعهییپنجنهاداجتماعياصليوجوددارند.این
نهادهاعبارتانداز:نهادخانواده،نهادآموزشي،نهاداقتصادي،نهادسیاسيونهاد
مختلف کارکردهاي باید هدفشان به رسیدن براي اجتماعي نهادهاي که مذهبي،
حاصل معلومات اجتماعی نهادهای کرد کار به راجع درس این در دهند. انجام را

مینمایید:
کارکرد نهاد های اجتماعی

هرنهاداجتماعيدارايکارکردمعینياستکهبهنحويدردواموپایداريآنمؤثر
نهادجداگانه هر که دارند معینيوجود اساسی کارکردهاي همچنان واقعمیشود.
دارد وجود نهادها همه میان در که گستردة کارکردهاي است. برخوردار آنها از

عبارتانداز:
اختیار اجتماعينیکوشایستهرادرموقعیتهايمختلف،در نهادهاطرزرفتار -
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فردميگذارند.نهادهاازطریقپروسهاجتماعيشدن،شیوههايرفتارشایستهونا
شایستهرابهافرادنشانميدهد؛مثاًل:درمکتببهماآموختهميشودکهازقوانین
مکتبپیرويکنیم،بهبزرگاناحترامبگذاریم،باهمصنفيهاهمکاريداشتهباشیم،
ازتقلبوتجاوزبهحقوقدیگرانپرهیزکنیموبهمقدساتدینيوآرمانهايملي

احترامبگذاریم.
نهادنقشهايمختلفرابرايفرد،فراهمميکندورفتارونقشيمعقولوشایسته
رابرايانسانمشخصميسازد.یعنيشخصپیشازبهعهدهگرفتنیکنقش،که
معمواًلتوقعوانتظارکهبهآندارد،ميتوانددرموردمناسبتریننقشبرايخود

تصمیمگیريکند.
نهادهابهافرادجامعهیادمیدهندکهبهترینشیوةرفتار،همانرفتارباثبات،قانونی
و ارزشها دینی، نهاد در عضویت طریق از انسانها مثاًل: است؛ شده قانونمند و
راستکاری، صداقت، و شرافت فراميگیرند، را جامعه قبول مورد و باثبات عقاید
دستگیريازمستمندانووفاداريبهمقرراتاجتماعي،کهنمونههاییازشیوههاي

رفتارقانونمندبهشمارميآیندرایادمیگیرند.
نهادهادرجهتتنظیمونظارتبررفتاراجتماعيعملميکنندنهادهارفتاروکردار
برايیکآدمبيپول ازآننظارتمینماید؛مثاٌل:عملدزدي تنظیمو اجتماعیرا
ازآنجهتکاردرستينیستکهازیکسواینعملظلموتجاوزبهحقدیگران
محسوبمیگرددوازدیگرسوممکناستاینکاراوبهدستگیري،محکومیتو
مجازاتزندانمنجرشود.بهجاينادیدهگرفتنتوقعاتجامعه،براياوبهتراستکه

بهمؤسساتکاریابيوخیریهمراجعهکند.
هریکازپنجنهادیادشدهبرايمنظورخاصیبهوجودآمدهوکارکردهايمعینو

مخصوصیراانجامميدهند.
 کارکرد خاص نهاد خانواده عبارت اند از:

• تنظیموتشکیلخانوادهمنحیثاولینبنیاداجتماعی.
• پرکردنجايآدمهايیکنسلبهوسیلهیکنسلدیگرازطریقتولدوتناسل.

• مراقبتوحمایتازفرزندان،ناتوانانوسالمندان.
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• محافظتازفرددربرابرخطراتمحیطی.
• ایجادفرصتوامکاناتبرایکسبتجاربفردی.

• پرورشقوایروحیواخالقیدرفردوتشکیلشخصیتاساسیدرکودك.
• برآوردهساختناحتیاجاتطفل؛مانند:غذا،پوشاك،مسکن،احساسامنیت،محبت

وغیره.
• ایجادحسهمبستهگیباسایرافرادجامعه.

• ایجادخوشبینینسبتبهزندهگانیاجتماعیامروزوفردا..
• اجتماعيکردنکودکان.

• تثبیتمقاماجتماعيافرادازطریقوراثت.
• تامینامنیتاقتصاديبراياعضايخانوادهبهعنوانواحداساسیتولیداقتصاديومصرف.

کارکرد هاي خاص نهاد هاي تعليمی عبارت اند از:
• ایجادآمادهگيدرافرادبرايقبولنقشهايشغلي.
• عملکردنبهعنوانوسیلةانتقالمیراثفرهنگي.

• آشناساختنافرادجامعهبانقشهايمختلف.
• آمادهساختنافرادبرايبرخيازنقشهاياجتماعيموردتوقع.
• فراهمآوردنتغییروپیشرفتدرجامعهازطریقتحقیقاتعلمي.

• تقویتقدرتتطبیقوعادتافرادباارزشهاياجتماعيوتسهیلروابطاجتماعي.
 کارکرد هاي خاص نهاد هاي مذهبي عبارتند از:
• کمکبهافراددرپیداکردنهویتفکریواخالقي.

• فراهمآوردنتفسیرهابرايبیانمحیططبیعيواجتماعيفرد.
• باالبردنروحیهاجتماعيافراد،انسجاماجتماعيوهمبستهگيگروهي.

امیدبخشیدنبهافرادکهخداوندزندهگیبندهگانرادراینجهانبامرگخاتمه
میبخشدبلکهمرگآغاززندهگیییجاویدانوعادالنهاست.

کارکرد هاي خاص نهاد هاي اقتصادي عبارت اند از:
• تولیدکاالهاوخدماتموردضرورتاعضايجامعه.

• توزیعکاالوخدماتهمراهباتوزیعمنابعاقتصادي)کاروتجهیزات(.
• مصرفکاالوخدمات.
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کارکرد هاي خاص نهاد هاي سياسي عبارتند از:
• بنیادیساختنقواعدومقرراتازطریقاعضایمجلسمقننه.

• اجرايقوانینتصویبشده.
• تأمینامنیت.

• حلوفصلمخالفتهایموجوددرمیاناعضايجامعه.
• برقراريخدماتيچون:مراقبتهايصحي،تعلیم،رفاهونظایرآن.

• حمایتاتباعکشوردربرابرحمالتممالکبیگانهوحفظهوشیاريملتدربرابر
تهدیدهايخارجي.

مروری بر درس 
------------------------------------------------------------ •
------------------------------------------------------------ •
------------------------------------------------------------ •
------------------------------------------------------------ •
------------------------------------------------------------ •

                      پرسش ها
1-اجتماعیکردنکودکان،وظیفةکدامنهاداجتماعیاست؟

2-فراهمآوریتغییروپیشرفتدرجامعهازطریقتحقیقاتعلمیوظیفةکدامنهاد
اجتماعیمیباشد؟

از یکی کدام وظیفة جامعه؛ اعضای ن میا در موجود مخالفتهای فصل و حل -3
نهادهایاجتماعیمیباشد؟جوابدرسترانشانینمایید.

الف-نهادخانوادهب-نهاددینج-نهادسیاست.د-اقتصاد
                     کارخانهگی

شمابهکدامهدفشاملمکتبشدهاید؟دالیلخویشرافهرستنموده،درصنف
بخوانید.
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بحث نماييد 
قباًلآموختیدکهدریکجامعهنهادهادرانجاموظایفخود،بهیکدیگروابستهاندو
دربینآنهاروابطنسبتًادوامداربرقراراست.کارهریکازنهادهامکملکارنهاد

دیگراست.حالبگوییدکه:
آیانهادهادریکجامعهمیتوانندبدونهماهنگیباهمروابطمتقابلداشتهباشندو

نیازهایمتعددمردمرارفعکنند؟چرا؟
 در اين درس با روابط متقابل نهاد ها آشنا می شويد

طوریکههمةنهادهایکهدفرادنبالمیکنندوآنرفعاحتیاجاتمردموتحقق
رفاهکاملآنهااست.بنابرایننهادهابهیکدیگروابستهاند.هیچنهاديبدونارتباط
بادیگرنهادهانميتواندبهحیاتخودادامهدهد؛زیراکارکردهايپنجنهادبنیاديکه
دردرسقبليخواندید،بسیارباهموابستهاند.بهطورمثال:میزانازدواجوثبات
خانوادهبررشدجامعهاثرميگذاردورشدجمعیتبرتعلیموتربیهواقتصادمؤثر

واقعميشود.
برايآنکهجامعهکارکردمؤثريداشتهباشد،نهادهايبنیاديآنبایدکارکردي
مؤثرداشتهباشد.توازنمتناسبوظریفيبایدمیاننهادهايخانوادهگي،سیاسي،

مذهبي،اقتصادي،وآموزشيبرقرارباشد.
میدانیمکهیکماشینزمانیبهخوبیکارمیکندکهمیاناجزایآنهماهنگیونظم
وجودداشتهباشد.یکجامعهنیززمانیمیتواندبهراحتیبهمسیرخودادامهدهدو

درس دوازدهم روابط متقابل نهاد ها
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بههدفهایخویشدستیابدکههمهنهادهابهطورهماهنگویکپارچهعملکنند.
به نظر شما، چه وقت می توانيم بگوييم در جامعه نظم و هماهنگی بر قرار است؟

فرضکنیدکهمیخواهیدبهتماشاییکمسابقةفوتبالمیروید.برایاینمنظوراول
بایدخودرابهمیدانورزشیبرسانید.اگر:

-رانندهقوانینومقرراتترافیکیرامراعاتکند.
-ادارةترافیکبهوظایفخودبهدرستیعملنمایدتارانندهدرسركهایشهربه

درستیترددکنند.
-شاروالیکارخودرابهخوبیانجامدهدتادرسركهابرایرانندهگانمشکلیبه

وجودنیاید
-شمامیتوانیدبهراحتیبهمیدانورزشیبرسید.همچنانتکتدخولاخذکنید،در
جایخودبنشینید،مسابقهراتماشاکنیدوبعداًبهآسانیازستدیومخارجشدهوبا
وسیلةنقلیهبهخانهبرگردید.همانطوریکهدیدیددربرگزارییکمسابقه،نهادهای
بایدبه انجاموظایفخود ایننهادهاهنگام اندرکاروهمکارهستند. مختلفدست
طورهماهنگبانهادهایدیگردرارتباطباشند.تایکمسابقهبهخوبیبرگزارگردد.
ازسويدیگر،ازآنجاکهنهادهاباهمارتباطوپیوندنزدیکيدارندبهتقویتوتأیید
یکدیگرتمایلدارندتابتوانندهمهدرجامعه،مؤثرباشند،هرگاهدریکنهادتغییراتي
بهوقوعبپیوندد،معمواًلتغییراتمنطبقبرآن،درنهادهايدیگرنیزرخخواهدداد.از
اینجهت،زمانيکهنهاديبعضيازکارکردهایشراازدستميدهدیاکارکردهاي
تازییبهدستميآورد،الزماست،تغییراتدرونينیزدرآننهادبهوجودآیدتاآن

نهادبتواندکارنویراانجامبدهد.
نهاد آیا باشد. جامعه آن اقتصاد جامعه،شکوفایی یک آرمان اگر نظرشما به فعاليت: 
اقتصادیبهتنهاییمیتواندجامعهمذکوررابهاینهدفبرساند؟دراینبارهگفتگوکنید.
احتیاجاتیکهنهادهابراساسآنبهوجودآمده،جزازاحتیاجاتنظاماجتماعیکلاست.
احتیاجاتکهیکمکتببراساسآنبهوجودآمده،جزییهماناحتیاجاتیاستکهنهاد
تعلیموتربیهبهاساسآنشکلگرفتهاست.بنابراین،همةنهادهابهصورتعموماحتیاجات
اجتماعیرادنبالمیکنند.پسگفتهمیتوانیموقتیکه:آرمانجامعه،رسیدنبهبیشترین
حدرشداقتصادیباشد،بایدتمامنهادهایاجتماعیمتناسببااینهدفعملنمایندیعنی:
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• درنهادتعلیمیبایدانضباط،کارزیاد،توقعکموقانعبودن،رعایتسلسلهمراتب،
شود. آموخته شاگردان به دانستنیها و مهارتها افزایش برای افزون روز تالش
بپردازند. آموزنده و مفید نامههای بر و فیلمها پخش به جمعی ارتباط وسایل  •
• نهاداداریطوریسازمانیابدکهتنهاافرادپرکار،اهلکارومنظمبتواننددرآنکارکنند.
باشند داشته آالیشی بی و ساده زندهگی مداران سیاست سیاسی، نهاد در  •
پروگرامهاییکهبرایادارةکشورتدوینمیشود،همهبااینهدفتنظیمشدهباشند
• ونهاداقتصادیدرتولیدوتوزیع،متناسببااینهدفعملکند.درچنینشرایطی،این
جامعهمیتواندهدفخودیعنیرسیدنبهبیشترینحدرشداقتصادیراتحققبخشد.

                       مروری بر درس  
-------------------------------------------- •
-------------------------------------------- •
-------------------------------------------- •
-------------------------------------------- •
-------------------------------------------- •

                      پرسش ها
1-آیایکنهاداجتماعیبهتنهاییوبدونارتباطبهدیگرنهادهامیتوانداحتیاجات

مختلفجامعهرارفعنماید؟
2-آیارکوداقتصادیدریککشورصرفباالینهاداقتصادیتأثیرمیگذاردویا

نهادهایدیگراجتماعینیزازآنضررمیبینند؟
3-اگردریکیازنهادهاتغییراتیبهوقوعبپیوندد،آیادرنهادهایدیگرنیزتغییراتی

رخخواهدداد؟
4-چندموردازرابطهبیننهادهایاقتصادیوآموزشیرابیاندارید.

                         کارخانه گی
درصورتی کهبخواهیدتوسططیارهبهیکیازوالیاتکشورسفرنمایید،برایانجام
اینسفربایدباکدامنهادهادرتماسشوید؟جوابسؤالرادرکتابچههایخویش

نوشتهکردهدرمقابلصنفآنرابخوانید.
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خالصة فصل

• هر جامعه براي اين که بتواند ادامة حيات دهد بايد احتياجات مختلف آن مرفوع و بر طرف 

شود. در طول تاريخ براي رفع اين احتياجات نهاد های خاص به وجود آمده و ادامه پيدا کرده 
است که به آن ها نهاد مي گويند.

• مي توان نهاد هاي اجتما عي را به دو نوع اولی و ثانوی تقسيم کرد، نهادهاي نخستين عمومي و 

جهاني اند و تقريباً مي توان گفت در هر عصر و زماني و در هر جامعة وجود دارند. و داراي 
ثبات و دوام زيادي مي باشند. نهاد هاي پنج گانة نخستين عبارتند از: نهاد خانواده، نهاد تعليم 

و تربيت، نهاد اقتصاد، سياست و نهاد دين.
نياز  اين  وقتي  و  مي آورند  دوام  باشند  جامعه  نياز  مورد  زماني که  دومي  تا  نهاد هاي   •

برآورده شد به تدريج و يا سريعاً از بين ميرود. از انواع نهاد هاي ثانوی مي توان به نهاد 
بانكداري، نهاد علم و تكنالوژي،نهاد تداوی و صحت اشاره کرد.

• خانواده، گروهي از افراديست که با ارتباطات شريكی خونی مستقيماً پيوند يافته، و اعضاي 

بزرگ ساالن مسؤوليت مراقبت از کودکان رابه عهده دارند.
• تعليم و تربيه تنها نهادي است که پرورش نيروي انسان ماهر و متخصص را به عهده دارد 

و از طريق آموختن نقش ها و مهارت هاي الزم است که آن ها را براي زنده گي در جامعه آماده 
مي کند.

و مصارف  غذايی  اقتصادی،  احتياجات  تا  کند  ايجاد  اقتصادي  نظام  يک  بايد  جامعه يی  هر   •

انسان را تأمين کند.
• هر جامعه داراي نظامي براي متوجه ساختن مردم به اطاعت ازقوانين اجتماعي است و اين 

نقش را نهاد سياسي که يكي از قديم ترين نهاد هاي اجتماعي است ايفا مينمايد که وظيفه ايجاد 
نظم را در جامعه به عهده دارد و دولت مظهر اين نهاد است.

هماهنگی  آن  پرزه های  همه  بين  در  که  می کند  کار  خوبی  به  زمانی  موتر  يک  که  می دانيم   •

ونظم وجود داشته باشد. يک جامعه نيز زمانی می تواند به آرامی به مسير خود ادامه دهد و به 
هدف هايی خويش دست پيدا کند که همه نهاد ها به طور هماهنگ و يک پارچه عمل کنند.
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توسعة

درين فصل درس هاي زير را مي خوانيد:

1- توسعة چيست؟

2- توسعة فرهنگي

3- توسعة اجتماعي_سياسي

4- توسعة اقتصادي

۵- عوامل توسعة و عقب مانده گي

6ACKU- توسعة و محيط زيست
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از شاگردان توقع مي رود بعد از مطالعة اين فصل به اهداف 

زير دست يابند:

• مفهوم توسعة را بدا نند.

• شاخص هاي توسعة را بشناسند.

• راجع به توسعة فرهنگي معلومات به دست آورند.

• راجع به توسعة اجتماعي و سياسي آگاهي حاصل کنند.

• از توسعة اقتصادي و شاخص هاي آن آگاه شوند.

را  مانده گي  عقب  و  توسعة  عوامل  و  علت  تحليل،  توانايي   •

کسب کنند.

• ارتباط توسعة و محيط زيست را درک نمايند.

ACKU• به پاک نگه داشتن محيط زيست عالقه مند شوند.
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دهد ادامه خود حیات به بتواند اینکه براي جامعه هر که خواندید گذشته درفصل
بایداحتیاجاتمختلفآنتأمینوبرطرفشود.درطولتاریخبرايرفعایننیازها
گروههایخاصیبهوجودآمدهوادامهپیداکردهاستکهبهآنهانهادمي گویند.در
اینفصلتوسعةراکهرسیدنبهاینهدفآرزووآرمانهرجامعهوهرملتاست

خواهیمشناخت.
بحث نماييد

شمااصطالح،)توسعة،رشد،صنعتیشدن(رادرزندهگيخویشزیادشنیدهاید.وبه
آنآشناهستید،حالبگوییدکه:

توسعةچهمفهومدارد؟توسعةیافتهگيبهچهوضعیتوشرایطياطالقميشود؟
توسعة،یکهدفآرمانيبراياکثرکشورهااست.همهکشورهايعقبماندهتمایل
دارندبرظرفیتوتوانمادي،انسانيومعنويخودبیفزایندوازنگاهتکاملظرفیتها
وتوانایيهایانساني،اقتصادي،سیاسي،اجتماعي،فرهنگيواداريیکدولتقدرتمند
باشند.داشتنانسانهايسالم،متخصص،باتدبیروفعالبههمرايدایرةوسیعی
ازصنایعزیربنایي،راههايارتباطيومراسالتپیشرفته،بندرهاووسایلحملو
نقلمجهزوامکاناتصحیوآموزشنوینهمسطحجهانصنعتيونظایرآن،هدف

مطلوبوآرمانيبرايکشورهايدرحالتوسعةاست.
آیاميدانیدفرقبینتوسعة،رشد،صنعتیشدنچیست؟

دواصطالحرشدوتوسعةغالبًابهیکمعنابهکاربردهمیشوند،کهدرستنیست.
رشد:مفهومیکجانبهداردومنظورازآنازدیادکمی)اندازه(ثروتدرجامعهاست
ومعمواًلباشاخصهایچون:درآمدسرانهسنجیدهمیشود.اّماتوسعةچنانچهبعداً

درس سیزد هم          توسعة چيست؟
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باآناشارهخواهدشدعالوهبرازدیادکمیثروتجامعه،تغییرکیفینظاماجتماعی،
اقتصادیوفرهنگیرانیزدربرمیگیرد.

با ازنیرویکار افزایشاستکه بهمعنایثمردوامدارودرحال صنعتی شدن: 
استفادهاز)کشفیات(تخنیکیوسازمانمنظمکاربهدستمیآید.بنابراینصنعتی
شدنجنبةازتوسعةاقتصادیستوتوسعةاقتصادینیزبربنیادعواملاقتصادیکه
بهمنظورافزایشدرآمدملیوباالبردنسطحزندهگیازآناستفادهمیگردداستوار

میباشدکهدرنتیجةسبببهبودزندهگیورفاهعمومیمردممیگردد.
 معنا اصلی توسعة چيست؟

توسعةدرلغتبهمعنايرشدتدریجيدرجهتپیشرفتهترشدن،قدرتمندشدنوحتا
بزرگترشدناست.همچنانتوسعةبهمعنايوسعتدادننیزمیباشد.بههمینطور
توسعةدرلغتبهمعنايخروجاز)لفاف(وپوشیدهگياستوازنظرنوسازي)لفاف(
همانجامعة)بسته(فرهنگيوارزشهايمربوطبهآناستکهجوامعبرايمدرن

شدنبایدازاینمرحلةبستهخارجشوند.
ادبیاتتوسعةبعدازجنگجهانيدومدرجهانمطرحوموردتکاملقرارگرفت.
دانشمندانوجامعهشناسانتوسعةرامعمواًلبرحسبپیشرفتبهسوياهدافرفاهي،
نابرابري، وکاهش بیکاري فقر، ازچنگال رهایي یعني گی( مانده از)عقب شدن دور
افزایش و عدالت اساس بر که اجتماعی نظام ایجاد ارتباطات، بیشتر، صنعتیشدن

مشارکتمردمدرامورسیاستجاریاستوارباشد،نیزتعریفميکنند.
همچناندررابطهباتوسعة،صاحبنظراندراینرشته،مطالبیرادرکتبومقاالت
خودبیانداشتهاندوتوسعةراگذارجامعهازحالتیبهحالتبهتریاحرکتجامعه
ازوضعیتقبلیبهوضعیتیبهترومطلوبترخواندهاندکهاینحرکتخوداصولو
معیارهاییرامیطلبد.ازجملهبرایحرکتصحیحوبههدفرسیدن،اولینچیزی
کهالزماستشناختاستوبعدهمرنامهداشتناست.اینبرنامهواهدافبایددر
قالبیدرست.سازماندهیشدهباشدوخالصةمطلباینکهبرایگذارازجامعهیيبه

جامعةمطلوبترمالكوشاخصهایذیلضرورتاست:
1ـرهبرانجامعه،فاسدوخودکامهنباشند؛چراکهدرصورتمستبدبودن،حرکتی

صورتنخواهدپذیرفت.
2ـانسانها،خودباختهگیووابستهگیفکریوتقلیدینداشتهباشند.

3ـتربیتانسان.
بهطورعمومتوسعةجریانياستکهدرکلنظاماقتصادي-اجتماعيتجدیدسازمان
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وسمتگیريمتفاوترابههمراهدارد.توسعةعالوهبراینکهبهبودسطحتولیدو
عایدرادربردارد،شاملتغییراتاساسيدرساختارهاينهادي،اجتماعي-اداريو
همچنینافکارونظریاتعموميمردماست.توسعةدربسیاريازموارد،حتاعادات

ورسوموعقایدمــردمرانیزدربرميگیرد.
فكر کنيد و جواب بدهيد:

توسعةیافتهگيبهچهوضعیتوشرایطياطالقميشود؟ودارایکدامجنبههااست؟
جواباینسؤالهارادرمبحثخصوصیاتتوسعةوجنبههايآندریافتميتوانید.

خصوصيات توسعة
توسعةدریکتحلیلسادهودرکلیهجوامع،بهوضعیتيگفتهميشودکهحداقل،سه

هدفیاشرطراتحققبخشد.
انسانها ادامةحیات به که کاالهاوخدماتی به بیشتر امکاندسترسي اولين هدف:  
این افزایشکمیت فقط نه اینجهت مانند:غذا،مسکنوپوشاك.در ضروریاست؛
کاالهادرنظراست.بلکهتوزیعوسیعوافزونتربینفردفردجامعهنیزبایدتأمینشود.
دومين هدف:افزایشسطحومعیارهايزندهگيومستفیدشدنانسانهاازامکاناتو
نعماتمادياست.عایداتبلند،تداویمطلوب،آموزشباکیفیت،تأمینامنیتبیشترو
توجهبهارزشهايفرهنگيوانسانيراکهبهپیشرفتزندهگيماديکمکميکند،بلکه
احتراموعزتنفسبیشترراهمدرسطحفرديوهمدرسطحمليبهوجودمیآورد.
سومين هدف:کهماهیتکاماًلکیفياست،عبارتاستازگسترشدامنهبرگزیدنو
انتخابافرادومللدرزندهگي،ارتقايحقوقمدنيافراد،آزاديفکروبیان،برابري
درمقابلقانون،رفعتبعیضها،رهایيازهرنوعقیدوبندهايوابستهگيوبردهگيو

موارديازاینقبیل.
ابعاد توسعة:

توسعةرابایدجریانيچندجانبهوپروسةمرکبوپیچیدهتلقينمود،اینجریانوقتیتحقق
مییابدوعملیمیشودکهدرساختاراجتماعی،طرزفکرعامةمردمونهادهایملیتحقیقات
الزمصورتگیردودرپهلویآنبهرشداقتصادیسرعتدادهشده،نابرابریهاکاهشیافته

وفقرمطلقریشهکنگردد.
اینپروسهنهتنهابهازدیادوگسترشتولیدتوجهميکند،بلکهبهبودوکیفیتتولیدرانیز
اقتصادي ازرشد تلقيميشدکهجریانی اجتماعيچنین پدیدة بهمثابة درنظردارد.توسعة
استودرساحةمطالعاتاقتصاديقراردارد.اّمامطالعاتبیشتردربارةتوسعةاجتماعي،
سیاسينشاندادکهرشداقتصاديتنهایکجنبةتوسعةاستوجنبههایتوسعة،عالوهبر
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بهبودوضعاقتصاديوترقيسطحتکنالوژيوافزایشثروتملي،میشودکهتغییراتاساسي
کیفيدرساختاراجتماعي،سیاسي،فرهنگيوکیفیتنیرويانسانيرانیزپدیدآورد.توسعة
هنگاميهمهجانبهودوامداراستکهبتواندهمهزمینههايزندهگيراتحتپوششقراردهد.

و فرهنگي اجتماعي،سیاسي، اقتصادي، پایدارجنبههایوسیع و توسعةهمهجانبه بنابراین
تکنالوژیکیرادربرمیگیرد.کهدردرسهايبعديبهاینجنبههايتوسعةبهطوراجمالینظر

انداختهشدهاست.

مروري بر درس   
----------------------------------------------- •
----------------------------------------------- •
----------------------------------------------- •
----------------------------------------------- •
-----------------------------------------------•
 پرسش ها  

• اهدافتوسعةچیست؟مختصراًبیاندارید.
آیاتوسعةجریانیازرشداقتصادیستویااینکهرشداقتصادیتنهایکجنبة  •

توسعةاست؟
• شاخصهایگذارازجامعةبهجامعةمطلوبکدامهااند؟بیاندارید.

• توسعةراتعریفنمایید.
• کشورهایدرحالتوسعهکداماهدافراپیشببرندتابهسطحممالکتوسعةیافته

برسند؟
• عایدسرانهچیست؟

• تولیدناخالصملیچیست؟

کارخانه گی 
درمنطقةکهزندهگیمینماییدچندموردازآثارتوسعةاقتصادی،اجتماعیوفرهنگی

رایادداشتنمودهدرصنفبخوانید.
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فكر کنيد و جواب بدهيد
سؤاالت زير را به دقت خوانده و در بارۀ آن بحث کنيد. به نظر شما، معنایتوسعةفرهنگی  •

چیست؟ و چرا گفته می شود که اساس و پاية اصلی توسعة حقيقی و پايدار توسعة فرهنگی است؟ 
• توسعة فرهنگی در توسعة ملی يک کشور چه نقشی را ايفا مينمايد؟

از و است. فرهنگی توسعة توسعة، نوع هر اساس که اینست بر اکثریت نظر اکنون

جاییکههدفاصلیدولتهارسیدنبهتوسعةهمهجانبهاستواساسگذاراینتوسعة

انسان)موجودفرهنگی(میباشد،بنابراینزیربنایتوسعةحقیقیوپایدارنیزتوسعة

فرهنگیخواهدبود.فرهنگتهدابجامعهراپیریزیمیکندوهرجامعهییهراندازه

کهنوباشد،دواموبقایآنوابستهبراصولفرهنگیاستکههویتجامعهوافرادآن

رامیسازد.بنابراینرکنهویتبخشدرهرجامعهسابقه،ذخیره،آثاروغنایفرهنگی

آناست.باتوجهبهاینامروتأکیدبرایننکتهسیاستمدارانومسؤوالنیککشورباید

درس چهارد هم                     توسعة فرهنگي

دردرسگذشتهخواندیمکهتوسعةهمه
وسیع و گسترده ابعاد دوامدار و جانبه
و فرهنگي سیاسي، اجتماعي، اقتصادي
توسعة درس دراین دارد. تکنالوژیکی

فرهنگیرامیخوانید.
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فرهنگراازارکاناساسیجامعهمحسوبومقامبهخصوصیبرایآندرتدوین

وتعییناهدافوسیاستهایوسیعودرازمدتکشورقایلشوند.فرهنگهرجامعه

تحول از دورهخاصي ادبیات و خبر آموزش،ساینس، تولید، تکنالوژي، ترقي سطح

اجتماعيرانشانميدهد.توسعةیکضرورتحیاتیومبرماستمشروطبراینکه

برایتعلیموتربیت،مشارکتوتأمیناحتیاجاتاساسیانسان،بهخصوصفرهنگ

زمینهسازیکند.با در نظر گرفتن اهميت زيربنايی مقولة فرهنگ، سؤال اساسی اين 

ست که چگونه می توان و چگونه بايد به امر توسعة فرهنگی پرداخت؟

بهسایربخشهايتوسعة؛چون: ازمفاهیمياستکهنسبت مفهومتوسعةفرهنگي

بیشتري ارزش و ابعاد از سیاسي وتوسعة اجتماعي، توسعة اقتصادي، توسعة

برخورداراستکهتأکیدبیشتربراحتیاجاتغیرماديافرادجامعهدارد.هدفنهایي

هرجامعهکوششبراينیلبهرشدوتوسعةاست.توسعة،ارتقايدومدارکلجامعه

ونظاماجتماعيبهسويزندهگيبهتروانسانيمعناشدهاست.اگرتحققتوسعةملي

راآرماننهایيتوسعةدرکشوردرنظربگیریم،توسعةسیاسي،توسعةاجتماعي،

توسعةاقتصاديوتوسعةفرهنگياساسوپایههاياصليتوسعةبهحسابميآید.

و تحول هیچ زیرا ميباشد؛ رنگ پر و حساس فرهنگي توسعة نقش میان این در

تغییراجتماعيوسیاسيبدونزمینههاوبسترهايمناسبفرهنگيامکانپذیرنیست.

توسعةبهحفظمحصولودستاوردهایفرهنگيمنطقهییومليضرورتتامدارد،

چراکهدستاوردهایفرهنگيمطمینترینضامنتوسعةمستقلاست،هویتفرهنگي

افزایش بهمیراثفرهنگي تقویتميکندوقوةنوآوریوآگاهيمردمرانسبت را

ميدهد.بنابرایننميتوانفرهنگرابعدفرعيیاتزیینيتوسعةتلقيکرد،بلکهفرهنگ

عنصرضروريجامعهبودهودررابطةکليباتوسعة،نیرويدرونيجامعهمحسوب

ميشود.
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دليل بياوريد
- به نظر شما نقش افراد درعقبمانی و يا پيشرفت و ترقی جامعه چيست؟

جامعهییغیرفعال،عقبماندهازوجودافرادعقبمانده،غیرفعالدردرونآنجامعه
حکایتمیکندوجامعةسیال،مترقیوفعال،فعالبودن،تحركوهوشیاريافراد
خویشرابهاثباتمیرساند.دقیقًابههمینخاطراستکهمیگویندانحطاطیکجامعه
ازانحطاطافرادآنآغازمیشودهمانطوریکهسیاستحرکتجامعهنیزمحصول
تحركوتالشافرادآنجامعهاست.پسسؤالیدراینجامطرحمیشودکه:چرا
انحطاطجوامع عوامل دیگر عبارت به یا انحطاطمیگراید؟ به یکجامعه وچگونه

چیست؟
داشته رادردسترس تکنالوژی باالترین ازهرزمان بیشتر تاریخ انساندرطول 

استفادهمینماید.
قابلتوجهاینست،کهدرجریاناستفادهازاینتکنالوژیبایدتبادلودركارزشهای
فاقد ارزشهاجامعه این فرهنگیبشریدرنظرگرفتهشود.درصورتعدمدرك
هویتبودهوبهسویانحطاطخواهدرفت.چنیناستکهمیراثهایفرهنگی،تاریخی
وطبیعیهمةجوامعاکنونمنحیثسرچشمههایارزشهایفرهنگیودستآوردهای
معنویمردمانجهانقرارگرفتهوحفظونگهداریازآنهاازوظایفوحقوقمسلم

وجدیهرانسانمتمدناست.
افغانستانبهعنوانیکسرزمینيکهدارايپنجهزارسالسابقةدرخشانفرهنگي
است.ظرفیتهاوامکاناتبزرگيرابرايتوسعةفرهنگيداشتهودارد؛اّماسهدهه

جنگودرگیريفرصتهايالزمراازاینکشورسلبکرد.
دولتاسالمیافغانستان،مردم،جوانانوفردفرداینکشورمکلفهستندتادرحفظ
وغنایفرهنگوارزشهایواالیاسالمیوملیخویشبکوشند.فرهنگ،ارزشهاو

عقایداسالمیخویشراازتهاجماجنبیانمحافظتنمایند.
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جهان، مختلف ملل تجربیات فرهنگي توسعة جهت در که باشیم داشته یاد به باید
بهخصوصتجربیاتیکهموفقبودهودرآن،درسهاوپندهايبسیاریبرايمااست
وهیچوقتنميتوانبيتفاوتازکنارآنهاگذشت؛اّماایننکتهرانبایدفراموشکرد
کهنسخةهیچجامعةرانمیتوانبرایکشوردیگرپیشکرد؛بهاینمعناکهتجاربی

ممکنبهکشوریمفیدواقعگردد،اّمابهکشوردیگریعواقبخوبینداشتهباشد.




مروری بر درس 

--------------------------------------------- •
--------------------------------------------- •
--------------------------------------------- •
----------------------------------------------•
----------------------------------------------•

 پرسش ها 
1-توسعةفرهنگیراتعریفنمایید.

2-نقشافرادیکجامعهدرعقبمانیویاپیشرفتوترقیآنجامعهچیست؟
3-ارتباطاتاجتماعیدرتوسعةفرهنگیچهنقشیدارد؟

ملل تجربیات از ن ميتوا یککشور فرهنگي توسعة درجهت آیا نظرشما، به -4
مختلفجهاناستفادهکرد؟

کار خا نهگی 
دربارةنقششاگردانمکتبدرامرتوسعةفرهنگیکشورچندسطربنویسید.

ودرصنفبخوانید.
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درس پانزد هم توسعة اجتماعی- سيا سی

ایندرس در نمودید معلوماتحاصل بیش و کم توسعة بارة در گذشته دردرس
توسعةاجتماعیوسیاسیرامیخوانید.

در بارۀ سؤاالت ذيل بحث نماييد
1- تفاوت بين توسعة سياسی و توسعة اجتماعی چيست؟

2- دولت در روند توسعة سياسی چه نقش دارد؟
3- علت مهاجرت مردم از ده به شهر چيست؟

توسعة اجتماعی چيست؟
طوریکهمیدانید،توسعةتنهازمانیقابلدوامواستمراراستکهمنفعتگیرندهگان
بهتدریجتبدیلبهصاحباناینپروسهشوند.منظورایناستکهپروگرامهاوپالنها
باید را پالن بلکه داد، قرار بحث مورد اقتصاد به ارتباط در منحصراً نمیتوان را
همهجانبهدرنظرگرفتکهشاملابعاداجتماعیوفرهنگینیزباشد.آموزشوتعلیم
مهارتها،خدماتصحیوعمومی،حفظمیراثفرهنگی،توسعةدرحالساختمان،
پالنگذاریوبازسازیشهری،توسعةقریهها،ادارةآبوانرژی،ادارةمحیطزیست
وحتاتوسعةسیاستگذاریوقانونگذاریدرجملةجوانبمتنوعیاستکهبایددر
نظرگرفتهشوند.همچنانزمینههاوعللاجتماعیمتعددیراکهدرجریانرشدو

توسعةبایدموردتوجهقرارگیرند؛عبارتانداز:
1-کمکمستقیم،فوقالعادهوسریعدرجهتازمیانبردنفقرمطلقکهبهصورت

ناامیدکنندهیی،جمعیتکثیریازجهانرادربرگرفتهاست.
2-برآوردناحتیاجاتاساسینظیرغذا،پوشاك،سرپناه،موادسوختونیزپاسخ
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بهبعضیازاحتیاجاتاجتماعیچون:آموزش،حقوقبشروفراهمسازیزمینةاشتغال
وایفاینقشهایاجتماعیوسیاسیدرحیاتاجتماعی،برقراریعدالتاجتماعیورفاه
درقلبایناستراتژینهفتهاست.بهاینمعناکهمنابعمادییکجامعهبایددرمیانهمه

افرادجامعهبهطورمساویانهتوزیعشود.
ایناستراتژیدرمورددهات،مواردذیلراتوصیهمیکند:

• فراهمشدنزمینبرایدهقانانفقیروبیزمین؛
• تامینمحصوالتزراعتیبامفادکمویاکمکهایبالعوضبرایخانوادههایقریهها.

• اجرایاصالحاتاراضی؛
فكر نموده جواب بد هيد

1- به نظر شما کدام عوا مل باعث مهاجرت مردم دهات به جانب شهر ها می گردد؟
2- اين مها جرت ها چه مشكال تی را در شهر به بار می آورد؟

عوامل ذيل ممكن باعث مهاجرت مردم دهات به سوی شهر ها گردد:
دریککشورمیتواند پالنگذاری نادرستوضعف توسعهیی موجودیتسیاستهای

باعثمهاجرتمردمدهاتبهجانبشهرهاگردد.
• بیکاري؛

• محدودبودنزمینهايزراعتی؛
• عدمبرخورداريازتداوی،آموزشومقامهایمعتبر؛

• عدمامنیتاجتماعي؛
• عدمپالنگذاریصحیحدولت؛

• عدمسرمایهگذاريدرمناطقدهنشین؛
• عدمبرخورداريازفرصتهاوسیاستهايناعادالنةتوزیع،ازجملهعواملیاستکه
منجربهمهاجرتمردمدهاتبهشهرهاميگردد.مهاجرتمردمدهاتبهشهرها،عالوه
برآثارنامطلوباقتصادي،اجتماعيوفرهنگي،فشارهايروانيزیاديبررويمهاجران
باقيميگذارد.بهجهتدورشدنازوطنخودوقرارگرفتندرمحیطيجدید،مهاجران
بروز زمینهساز ميتواند امر این که ميشوند مواجه انزوا و بیگانهگي حالت نوعي با
دامن را امر این فقر بیکاريو باشد.خصوصًاوجود اجتماعي انحرافاتوآسیبهاي

ميزند.اینجاسؤالمطرحمیشودکهچگونهمیتوانجلواینمهاجرتهاراگرفت؟
ازآنجاکهکلیهفعالیتهايانسانبرايتأمیناحتیاجاتخودشانجامميگیردومهاجرت
مردمدهاتبهشهرهانیزبهجهتامیدبهزندهگيکردنبهتروباکیفیتاست،لذاالزم
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استدولتهاوحکومتهادرسیاستگذاريهاوپالنگذاریهایخود،توجهخاصيبه
پروگرامساختنمنطقهیيداشتهباشدواینهدفوقتیبرآوردهميشودکهباعناصر
و گرفته منطقهشناختصورت هر وسیاسي اقتصادي فرهنگي، اجتماعی، اقلیمي،
همچنیننوعارتباطاینعناصرباعناصرخارجازمنطقهوبیرونيشناختهشودچنین
مطالعهوشناختسببپالنگذاریهرچهبهترومنطبقبااحتیاجاتمنطقهرافراهم

کردهوازضایعشدنسرمایهگذاريهايانجامشدهجلوگیريميکند.
اگرامکاناتتعلیم،تداوی،کار،صحتو...دردهاتفراهمگرددوارتقایسطحکیفي
زندهگيدهاتيهمانندشهرموردتوجهقرارگیرد،مهاجرتصورتنميگیرد.ازجانب
دیگرحمایتازتولیداتکشاورزيومالداريوهمچنینصنایعمحليوجذببازارهاي
مناسببرايآنازطرفحکومتهاميتوانددردلبستهگيمردمدهاتبهزندهگيدر

دهاتمؤثرواقعشود.
توسعة سياسی 

توسعةسیاسیازمفاهیمیاستکهپسازجنگجهانیدومدرادبیاتتوسعةمطرح
شدهاستودرارتباطبهایناصطالحنظریاتمختلفیوجوددارد.ازنظربعضیافراد
توسعةسیاسیعبارتازشرایطسیاسیاستکهبرایتوسعةاقتصادیوصنعتی

الزمیواساسیشمردهمیشود.
فعالیتهای وتحقق کردن عملی برای که حکومتی و سیاسی شرایط اگر بنابراین 
اقتصادیایجادگرددونظامسیاسیبهپروسةرشدوانکشافجامعهسرعتبخشد
اینحالتجنبةمثبتورشدنهادهارانشانمیدهد.اّمااگرنظامسیاسینتوانداین
یا هدفرابرآوردهسازددریکسیرنزولیوقهقراییخواهدرفت.خصوصیات

شاخصهایمثبتتوسعةسیاسیرامیتوانقرارذیلنشانداد:
1-حاکمیتدولتییایکپارچهگیکشور؛
2-شکلگیریملتیایکپارچهگیملی؛

3-افزایشحقرأیوانتخاباتآزادبارأیدهندهگانزیاد؛
4-سیاسیشدنیااشتراكحداکثرمردمدرجریاناتسیاسی؛

5-شرکتمردمدرتصمیمگیریها؛
6-افزایشگروههایخودمختار؛

7-آزادیمطبوعاتورشدرسانههایجمعی؛
8-گسترشامکاناتآموزشی؛

9-نقشمؤثرهیأتهایقانونگذاریوخدماتسازندةنمایندهگان؛
10-نقشسازمانهایقدرتمندبرایبررسیورسیدهگیبهشکایتهایمردم؛
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زنان و نقش آن ها در توسعة
تحققتوسعةوانکشافملییککشوربدونتأمینحضورونقشفعالزناندراین
پروسهبامشکلمواجهمیگردد.زناننیمپیکرةجامعةبشریبودهوقادراند،نقش
خوبیرادرتحققتوسعةایفانمایند.مشروطبرآنکهآنهادرچوکاتعقاید،قواعدو
ارزشهایاسالمیبالفعلبهحیثنیرویمحرکةتاریخواردصحنههایحیاتسیاسی،
اجتماعی،اقتصادیوفرهنگیشوند.زنانکلیدانکشافخانواده،جامعهوجهاناند.

انکشافآنهامتضمنانکشافعمومیاست.
طوریکهدیدهمیشوداکثرزناندرافغانستانبیسواداندوازجریانهایانکشافی
کاروان حرکت سرعت از بیسواد اکثریت این بطی حرکت که یقینًا دورمیباشند،
ملیدرراهتوسعةوانکشافملیمیکاهد،لذاقبلازهمهبایدبهانکشافزنانکه

تهدابگذاراننسلهاوزمینهسازانانکشافاندتوجهجدیمبذولگردد.

مروری بر درس 
----------------------------------------------------•
----------------------------------------------------•
----------------------------------------------------•
---------------------------------------------------•
---------------------------------------------------•

 سؤاالت 
1-زمینههاوعللاجتماعیراکهدرجریانرشدوتوسعةبایدموردتوجهقرارگیرند

چیست؟
2-برایاینکهمنابعمادیدردهاتدربینهمهافرادآنبهطورمساویانهتوزیعشود

چهکارهایبایدانجامگیرد؟
3-عواملیکهمنجربهمهاجرتمردمدهاتبهشهرهاميگرددچیست؟

4-شاخصهایمثبتتوسعةسیاسیرانامببرید.
5-نقشزناندرتوسعةوانکشافملییککشورچیست؟

کار خانه گی  
خصوصیاتوشاخصهایتوسعةسیاسیراکهدردرسخواندیدفهرستنموده
ازبیناینخصوصیاتوشاخصهامواردیراکهدرکشورماتحققیافتهباعالمت

)بلی(وآنچهانجامنگردیدهباعالمت)نی(نشانیکنیدودلیلبیاورید.
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بحث کنيد
درفصلگذشتهخواندیمکهتوسعةوقتیهمهجانبهوپایداراستکهابعادگسترده
توقع گیرد. دربر را تکنالوژیکی و فرهنگي اجتماعي،سیاسي، اقتصادي، ووسیع
میرودازمطالبدروسگذشتهجنبههایفرهنگی،اجتماعیوسیاسیتوسعةرا
دركکردهباشید.درایندرسمیخواهیمجنبةاقتصادیتوسعةراتوضیحدهیم.

باارتباطاینمطالببهسؤاالتذیلجواببدهید:
-اگرخرجومصرفیکخانوادهنسبتبهعایدشانزیادباشدچهپیامدیخواهدداشت؟

-عللبیکاریدرشهرویامنطقةشماچیست؟
سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، جنبة با دارد. ارتباط زندهگی جنبة کدام به توسعة

فرهنگیویاهمةاینجنبةهارادربرمیگیرد؟
ازسالیانبسیاردور،باافزایشسطحدانشوفهمبشر،کیفیتووضعیتزندهگي
انسانهاهموارهدرحالبهبودوارتقااست.بعدازانقالبفرهنگي-اجتماعياروپا
)رنسانس(ومتعاقبآنانقالبصنعتي،پیشرفتهايسریعکشورهايغربيآغاز
گردید.تنهاکشورآسیایيکهتاحديباجریانرشدقرننوزدهواوایلقرنبیستم
)احیا( رنسانس از بعد بود. جاپان گردید،کشور همراه غربي میالديکشورهاي
ملل این پیشرفتوشکوفایی فراوان زمینههاي اروپارخداد، در فکري انقالب که
مساعدگردید؛اّمامتأسفانهدرهمیندوران،کشورهايشرقيپروسةروبهرشدي
راتجربهنکردهوبعضًاسیرينزوليطينمودند.البتهبعضًاحرکتهايمقطعيو
موقتيدراینکشورهاصورتگرفت؛اّمابهعلتاینکهباشرایطجامعهوفرهنگ
رفت. بین از بهسرعت نگردید، واقع موردحمایت و نداشت کافي عموميتناسب
سرانه عاید از منظور بود. سرانه عاید کشورها یافتهگی معیارتوسعة درگذشته
تقسیمتولیدناخالصداخلیهرکشوراست؛اّماانتقادهایباالیاینشاخصبهعمل

درس شانز همتوسعة ا قتصادی        
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آمدکهتنهامعیارترقیوانکشافکشورهارشداقتصادییاباالبودنعایدسرانه
نیست.زیرااگرعایدسرانهمعیارپیشرفتتلقیگردد.بایدکشورهاییچون:کویت،
باداشتنعایدسرانةباالنسبتبهکشورهاییچون: اماراتمتحدةعربیوقطر

آلمان،فرانسهوانگلستانپیشرفتهتلقیگردد.
باخاموششدنآتشجنگجهانيدوموبهوجودآمدننظمعموميدرجهانکه
دراینزمانبسیاريازکشورهايمستعمرهنیزبهاستقاللرسیدند،اینفاصله
یافتهبرعقبماندهوجودداشتبهخوبينمایانشدوملل کهبینممالکتوسعة
مختلفجهانرابااینسؤالاساسيمواجهساختکهچرا بعضي از مردم جهان در 
فقر و گرسنهگي مطلق به سر مي برند و بعضي در رفاه کامل، ازهمیندوراناندیشههاو
نظریاتتوسعةدرجهانبهوجودآمدند.درایندوران،بسیاريازمردموعلما،
گردن به را تقصیر درکشورهايجهانسوم، وچه پیشرفته درکشورهاي چه
انداختند.بعضينیزمدرننشدن)حاکمنشدن کشورهايقدرتمندواستعمارگر
تفکرمدرنیزهشدنبرتماميارکانزندهگيجوامععنعنوي(ميدانستندومدرن شدن 
به طريقه غربراتنهاراهحلمشکلميدانستند.بعضيدیگرنیزوجودحکومتهاي
فاسدودیکتاتوريدرکشورهايانکشافنیافتهوضعفهايفرهنگيواجتماعي

اینمللراعلتاصليمعرفيمينمودند.

توسعة اقتصادی چيست؟
و  انسانی  فيزيكی،  وظرفيت های  توليدی  ظرفيت های  افزايش  با  که  انكشاف  رشد 
اجتماعی توام باشد توسعة اقتصادی است.درتوسعةاقتصاديتهدابهاياقتصاديو
اجتماعیجامعهدگرگونمیشودکهنتیجهچنینتغییروتحولیدردرجةاولکاهش
نابرابریهایاقتصادیوتغییراتیدرزمینةتولیدتوزیعومصرفجامعهخواهدبود.
درکناررشدکمی)مقدار(تولید،نهادهاياجتماعينیزمتحولخواهندشد،نظریات
تغییرخواهدکرد،تواناستفادهازمنابعموجودبهصورتدوامدارومتحركافزایش
یافتهوهرروزنوآوريجدیديانجامخواهدشد.بایدبیندومفهومرشد اقتصاديو
توسعة اقتصاديتمایزقایلشد.رشداقتصاديمفهومیکبعدیداردومنظورازآن
ازدیادثروتوتولیددرجامعهاستومعمواًلباشاخصهاییچون:درآمدسرانه
جامعهسطح یک در اگر کمیاست. مفهوم یک رشد بنابراین، میشود؛ اندازهگیری
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تولیددردورةمعیننسبتبهدورةقبلافزایشیابد،میگوییمدرآنجامعهرشد
صورتگرفتهاست.اینافزایشمیتواندناشیازسطحمحصوالتزراعتی،تأسیس

کارخانههایجدید،وتوسعةمراکزتولیدیفعلیوازاینقبیلباشد.
توسعةاقتصاديدرکنارافزایشتولیدبرپدیدةدیگرینیزداللتداردوآنرا

میتوانمفهومکیفیدانست.
بااستفادهازروشهایبهتروتکنالوژیمناسبظرفیتتولیدی هرگاهجامعهیی
خودراافزایشبدهدوازمنابعخویشبهشکلبهتراستفادهکند،میگوییمدرراه

توسعةگامبرداشتهاست.
طوریکهمشاهدهمیگرددمفهومتوسعةرشدرانیزدربرمیگیرد؛درواقع،استفادة
بهترازمنابعوامکانات،لزومًاباافزایشتولیدهمراهاست؛ولیهرافزایشتولیدیرا
نمیتوانتوسعهدانست؛مثاًل:افزایشتولیددرنتیجهافزایشمحصوالتزراعتیرشد
است.وافزایشتولیدناشیازبهبودروشها،کشتتخمهایاصالحشده،استعمال

ادویةضدآفاتزراعتیونباتیوتکنالوژیپیشرفتهتوسعةاقتصادیاست.
نکتةدیگریکهبهآنبایدتوجهداشت،ایناستکهنتایجبهدستآمدهازرشدرا
میتواندرکوتاهمدتمشاهدهکرد؛اّمانتایجبهدستآمدهازتوسعة،ممکناست
درزمانطوالنیتریحاصلشود.بههمینجهتگفتهمیشودکهتوسعةجریان

درازمدتمیباشد.

توسعة اقتصادي دو هدف اصلي دارد
ایجاد دوم، و فقر( کردن ریشهکن )و جامعه مردم رفاه و ثروت افزایش اول، -
به توجه است. اجتماعي عدالت کنندة تأمین اهداف این دوي هر که کار، و شغل
توسعةاقتصاديدرکشورهايپیشرفتهوکشورهايتوسعةنیافتهمتفاوتاست.
درکشورهايتوسعةیافته،هدفاصليتوسعةاقتصادیافزایشرفاهوامکانات
افزایش و فقر ریشهکني بیشتر عقبمانده، کشورهاي در حاليکه در است مردم

عدالتاجتماعيمدنظراست.
سؤاالتیکهدرموردتوسعةاقتصادییککشوردربرابرماقرارمیگیردمسایلی
چون:فقر،نابرابریوبیکاریاستکهدرچهسطحقراردارد؟هرگاهاینمسایلاز
سطحبسیارباالبهسطحپاینترتنزلکندپسگفتهمیتوانیمکهکشورمذکوردورة
توسعةراپشتسرگذاشتهاست.هرگاهدوموردازاینمشکالتاساسیویاهر
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سهزیادوتشدیدشودنمیتوانیمکهنتیجةکارراتوسعةنامبگذاریم.ولودرآمد
سرانهدوبرابرشدهباشد.

درحالحاضریکیازاهدافاصلیپروگرامهایاقتصادیدرکشورهایدرحال
معنای است. مردم عموم برای اجتماعی( )رفاه تأمین و فقر کردن نابود توسعة،
افرادجامعه،ترویجتعلیموکاهش ایجادسالمتیدرجسموروح رفاهاجتماعی
قانونشکنیهایاجتماعیاست.بنابراینرفاهاجتماعیوقتیتحققمییابدکهفقر
ازبینبرودونابرابریهاکاهشیابد.وقتیخواستهباشیمسطحرفاهاجتماعی
یکجامعهراتعییننماییم،الزماستتاازوضعیتفقروتقسیمعایددرآنجامعه
آگاهییابیم؛زیرادرجامعةکهفقرکمتروتقسیمعایداتعادالنهباشد،رفاهمردم

آنجامعهبیشترخواهدبود.

مروریبردرس
-------------------------------------------------•
-------------------------------------------------•
-------------------------------------------------•

 سؤاالت
کدام امروز و میگردید؟ تعیین معیارها کدام با کشورها توسعة گذشته در -1

معیارهاموجوداست؟
2-توسعةاقتصادیراتعریفنمودهوبگوییدکهتوسعةسببکدامتغییراتدر

جامعهمیگردد؟
3-اهدافتوسعةاقتصادیچیست؟

4-تفاوتبینتوسعةاقتصادیورشداقتصادیچیست؟
5-ازکدامروشهااستفادهشودتاجامعهدرراهتوسعةگامبردارد؟

6-باتغییردرساختاراقتصادیچهتغییراتیدرساختاراجتماعیرخمیدهد؟
کار خانه گی

هریکشمادرمنطقةخودکارهایراکهنشاندهندةرشدوکارهایراکهنشان
دهندةتوسعةاستصورتگرفتهفهرستنمودهبعداًفهرستخودرابافهرستهای

همصنفیهایتانمقایسهکنید.
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درس هفدهم         عوامل توسعة و عقب ما ندهگی   

مقايسه کنيد
ندارند مادی مشکالتهای آنها که باشند موجود فامیلهایی شاید شما منطقة در
ومیکوشندزندهگیخودراهرچهبهتربسازند.اّمادرپهلویآنفامیلهایاندکه
زندهگیایشانبافقرومحرومیتهمراهاست.میدانیدعلتتفاوتدرزندهگیبین

ایندوفامیلچیست؟
درجهانمادوگروهازانسانهازندهگیمیکنند؛دستةاولگروهیاستکهباخیال
آسودهودورازنگرانیهایمادیبرایهرچهبهترشدنزندهگیخودوفرزندانشان
میکوشند.گروهدومانسانهایهستندکهزندهگیایشانبافقرومحرومیتهمراه
است.اینگروهکهاعضایآنتعدادروبهافزایشیازعمومنفوسجهانراتشکیل
میدهندبرایگذراندنزندهگیبایدباسختیهاومشکالتفراواندستوپنجهنرم
کنند.بهسطحکشورها،گروهاولتشکیلدهندةجوامعیهستندکهدراصطالحبه
عقب ماندهراتشکیل پيشرفتهگفتهمیشودوگروهدومکشورهای آنهاکشورهای

میدهند.
مباحثتوسعةاقتصاديازقرنهفدهموهجدهممیالديدرکشورهاياروپایيمطرح
گردید.درنتیجهرشدوانکشافصنعتوتکنالوژیدراینکشورهاوتصرفنمودن
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بازارکشورهایضعیفمستعمراتی،باعثشدتادرمدتکوتاه،فاصلهبیندوقطب
)یاتوسعةیافته(وکشورهاي پیشرفته پیشرفتهوعقبماندهعمیقشدهکشورهاي

عقبمانده)یاتوسعةنیافته(درجهانبهوجودآیند.
 کشور های توسعة يافته کدامها اند؟

طبقتعریف،کشورهايتوسعة يافتهکشورهاییاندکهکاماًلصنعتيشدهوداراي
سیستمهاياقتصاديپیچیدهیيباشند.کشورهايصنعتي شده نیزکشورهایيهستند
کهبیشاز25درصدازتولیدناخالصداخلیآنانرافعالیتهايصنعتيتشکیلدهد،
بیشتر آنچه اّما باشد؛ )وصادرات(صنعتي تولیدات اقتصادشان، محور واقع در
حایزاهمیتاستداشتندرآمدسرانةزیاد)بیشتراز10000دالرDollarدرسال(

ميباشد.
 کشور های عقب مانده )يا توسعة نيافته ( کدام اند؟

آمدن وجود به و دوم جهانی آتشجنگ خاموششدن با گفتهشد قباًل طوریکه
نظمعمومیدرجهان)بهاستقاللرسیدنبسیاریازکشورهایمستعمره(فاصلهبین
دوقطبپیشرفتهوعقبماندهبهخوبینمایانشدومللمختلفجهانرابااینسؤال
اساسیمواجهساختکه،چرا بعضی از مردم جهان در فقر و گرسنهگی مطلق به 
سر می برند و بعضی در رفاه کامل؟ازهمیندوراننظریاتتوسعةدرجهانشکل
گرفت.امروزبیشتربهجایکشورهایجهانسومعقبماندهازاصطالحکشورهای

درحالتوسعةاستفادهمیشود.
فكر نماييد و جواب بدهيد

بهنظرشماچرابرخیازکشورهاغنیوبرخیدیگرفقیروعقبماندهاند؟
دلیل قدامت، اگر اّما فقیروغنیشدنآنهاست، قدامتوعمرکشورهاعلت شاید
اینامراستچرامصربابیشازسههزارسالتاریخ،کشورفقیروعقبماندهو
کشورهایکاناداوامریکاکهبیشتراز150سالتاریخندارنداکنونجزکشورهای
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توسعةیافتهوغنیمحسوبمیشوند.
فقیروغنیشدن نیزنمیتواندعلت قابلاستحصال اندازةصنایعطبیعیومعادن

کشورهاباشدزیراجاپانکشوریاستکهبیشاز80فیصدکوهوفاقدخاكمناسب

میباشد،بازراعتمحدودباآنهمبرنجموردنیازشراتولیدوموادخاموارزان

قیمت گران و بهصورتمحصوالتصنعتی و کرده وارد فقیر ممالک از را قیمت

صادرمیکندبهطوریکهپسازامریکادومینقدرتاقتصادیدرجهاناست.

سطحذکاوت،نوعنژادورنگپوستنیزنمیتوانددرپیشرفتویاعقبماندهگی

دیپلماتیک مقامات رفتارهای بررسی با زیرا باشد. داشته سازنده رول کشورها

کشورهایفقیروغنیتفاوتقابلتوجهیدراستعدادآنهامشاهدهنمیکنیم.

پس تفاوت در چيست؟
بعضیازعواملمحدودکننده؛مانند:کمبودسرمایه،کمبودنیرویانسانیمتخصص

وماهربیشترآثاروعالیمعدمتوسعةاست.

عالوهبراینبهطورکیفیوعموميمیتوانخصوصیاتمشتركکشورهایتوسعة

نیافتهرااینگونهدستهبندیکرد:

1-پایینبودنسطحوکیفیتزندهگیمردم؛

2-بیکاریوکمکاری،وپایینبودنمقداراستفادهکار)ونیرویکار(؛

3-وابستهگیزیادبهتولیداتزراعتیویاصادراتمواداولیه)منابعتولیدی(؛

4-وابستهگیاقتصادیوآسیبپذیریدرروابطبینالمللی؛

5-ساختارسیاسیحکومتینامناسبوضعیف.

 مشخصه های اجتماعی
الف:نابرابریاجتماعی

ب: ضعفطبقاتمتوسط

بعضیازاقتصاددانانمسایلیازقبیلکمبودمنابعطبیعی،تشکیلنشدنسرمایهو
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نبودنپساندازبهحدکافیوامثالآنراازعللعقبماندهگیکشورهامیشمارند.

بدونشکوفورمنابعطبیعیودردسترسبودنمنابعسرمایهدرتوسعةاقتصادی

مؤثرمیباشند.اّمانکتهقابلتوجهایناستکهکشورهایآفریقایی،آمریکایجنوبی،

آمریکایالتینوآسیاازنظرمنابعطبیعیوذخایرمعدنیثروتمنداند؛مثاًل:ذخایر

عظیمنفتوگازشرقمیانهیامنابععظیممسوسربدرآمریکایالتینوآمریکای

جنوبیوذخایرقابلتوجهنقره،طال،ونیرویهیدرولیکدرآفریقارامیتواننامبرد.

کهباآنهمآنهاممالکتوسعةیافتهمحسوبنمیشوند.

بهکشورهای تقسیمجهانمعاصر توجهکرد باید آن به که البتهآنچهمهماست

صنعتیوتوسعةنیافته،حاصلکمبودمنابعطبیعی،توزیعغیرعادالنةمنابعطبیعیو

تراکمنفوسزیادنبودهوازسویدیگربعضیازدانشمندان،شماریازعواملمحدود

کنندهرامانند:رشد نامنظم نفوس، محدوديت نيروی انسانی ماهر و کمبود امكانات 

اند. دانسته  در حال توسعة  ماندهگی کشورهای  از علل عقب  را  مالی و سرمايه 

امروزثابتشدهاستکهبههماناندازةکهمنابعطبیعیدرتوسعةاهمیتدارندعلم

وتکنالوژینیزدارایاهمیتمیباشد؛زیراتکنالوژیپیشرفتهمیتواندخودبهتنهایی

ایجادمزیتنسبیدرمیانکشورهاکند؛بهطورمثال:جاپان،کوریا،سنگاپورکهفاقد

مهمینایل دستاوردهای به نظرصنعتی از اند توانسته میباشند کافی طبیعی منابع

شونددرحالیکهکشورهاییمانند:ارجنتاینباوجودمنابعغنیوسرشارطبیعیاز

کشورهایدرحالتوسعةاند.

در همیشه و برده رنج ماندهگي عقب و انحطاط از امروز تا گذشته از افغانستان

جستجويعللوعواملرهایيازاینمسئلهبودهاست.ضعفمدیریتورهبری،

ضعفاقتصادی،موقعیتجغرافیایی،اضافهطلبیهایبیمورد،اختالفات،پایینبودن

سطحسواد،ضعفتربیت،تنوعاقواموپراکندهگياجتماعي،دخالتودستدرازیهاي
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استعمارگرانوهمچنینمنافعمتضادکشورهايهمسایهافغانستانمهمترینعوامل

عقبماندهگيافغانستانراتشکیلميدهند.

مهمترینعاملداخليدرساحههایمختلففرهنگي،سیاسيواقتصاديعبارتنداز:

جنگهایتحمیلی،بيسواديوکمبودامکاناتمالیوسرمایه...عواملخارجيکه

بهنحويدرعقبماندهگيافغانستاننقشمؤثريداشتهاندکشورهاياستعمارگر

تاریخسیاسي درطول همیشه، اقتصاديشان و منافعسیاسي اساس بر که بوده

افغانستان،دوامجنگوناامنيوکشمکشرادرافغانستانبهمنظوراستقراریک

دولتضعیفووابستهدنبالنمودهاست.

وباالخرهکشورهايمهممنطقهوهمسایهگانکهمنافعمتضادآنهاموجبجنگها

وناامنیهايداخليگردیدهکهبهصورتعمومیموجباتانحطاطوعقبماندهگي

افغانستانرافراهمنمودهاست.

بایدیادآورشدکهیکیازعواملعقبمانیوفقردرجامعهماعدمبرخورداریاقشار

محرومجامعهازمزایایفرهنگیمیباشدزیرا:

•برخورداریاقشارمحرومجامعهازنعماتفرهنگیباعثرشدجامعهمیگردد.

•درنتیجةدسترسیاقشارمحرومجامعهبهنعماتفرهنگی،جامعهازنگاهفرهنگی

غنیمیشود.

• غنایفرهنگیروحیهنوآوریوابتکاررادرجامعهبهوجودمیآورد.

• وقتیجامعهمبتکرشود،تفکردرجامعهزندهمیگردد.

• بازندهشدنتفکردریکجامعه،جامعههرگزروبهفقرگامبرنمیدارد.

سیاسی، اقتصادی، دشواريهاي و مشکالت تمام حل در جامعه طریق بدین و  •

اجتماعیوفرهنگیدارایتشخیصوشناختدرستمیگردد.
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                      مروري بر درس

-----------------------------------------------------------•
-----------------------------------------------------------•

---------------------------------------------•
-----------------------------------------------------•

-----------------------------------------------------------•
 سؤال ها 

بیان چیست؟ در مانده عقب کشور یک و یافته توسعة کشور یک بین فرق -1
دارید.

2-خصوصیاتمشتركکشورهایعقبماندهرابیانکنید.
3-خصوصیاتمشتركکشورهایدرحالتوسعةراتوضیحدهید.

4-کدامعواملدرپیشرفتویاعقبماندهگییککشوررولاساسیرابازیمینماید؟
5-عاملداخلیعقبماندهگیکشورماچیست؟

6-عاملخارجیعقبماندهگیکشورماچیست؟بیاندارید.
 کارخانه گی 

درمنطقةکهشمازندهگیمینماییدببینیدکهفقروجودداردویاخیر؟اگروجود
دارددربارةعواملاینفقرتحقیقنماییدوآنرادرصنفبخوانیدوباتحقیقیکه

همصنفیهایتانانجامدادهمقایسهنمایید.
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بحث کنيد
بهتصویرباالنگاهکنیدوبعدازمباحثهبهسؤاالتزیرجوابارائهنمایید:

آیاگاهیاتفاقافتادهاستکهشماازپهلویزبالههاییکهدرکنارسركانداخته
شدهاستعبورکردهباشید؟آنزمانچهاحساسداشتید؟

-اگرجهتخریدبهبازاررفتهایدحتمًاموترهایزیاد،ازدحاممردم،دکانهاو
کراچیهارادیدهاید.ازجملهچهچیزیرامالحظهنمودهایدکهسببآلودهگیهوا

ومحیطزیستمیگردد؟
شمادردرسگذشتهآموختیدکهتوسعةرابهمعنایکاهشفقروبیکاری،نابرابری
وصنعتیشدنبیشتر،ارتباطاتاجتماعیمبتنیبرعدالتوافزایششرکتمردم
درامورسیاسیجاریتعریفکردهانددرایندرستعریفوماهیتمحیطزیست

وتأثیرمتقابلتوسعةومحیطزیسترامیخوانید.
و وحکومتها دولتها تشویش کهسبب عمده و بزرگ مسأله کنونی درعصر

خالصةتمامیباشندهگانجهانشدهاست،آلودهگیمحیطزیستمیباشد.
 محيط زيست چيست؟

محیطهاییکهدرآنزندهگیادامهدارد،محیطزیستنامیدهمیشود.بهطورمثال:
حوضآب،یکشهر،اقیانوسودشتهمهگیانواعیازمحیطزیستبهحساب
با مانند:خاك،آب،گازهاوغیرهیکجا میآیند.درمحیطزیستموادغیرزنده؛
جاندارانوجوددارند.موجوداتزندهبینهموبامحیطغیرزندهخودارتباطی

درس هجدهم            توسعة و محيط زيست 
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متقابلبرقرارمیسازند.اینارتباطاتبرایبقایمحیطزیستبسیارالزماند.
درتعریفمحیطزیستآمدهاست:محیطزیستعبارتازفضایکهباتمامیشرایط
بیولوژیکی،اجتماعیوسیاسیوغیرهکههمهموجوداتحیهدرآن فیزیکیو
شاملمیشودومجموعةروابطآنهارادربرمیگیرد،میباشد.درتعریفدیگر
آنآمدهاست:محیطزیستمجموعةاوضاعواحوالخارجیکهدررشد،توسعة
وبقایموجوداتزندهتأثیردارندمیباشد.برایدركبهترمفهوممحیطزیست،

ضرورتمیافتدتابامنابعطبیعیوطرقاستفادهازآنآشناشویم.
منابع طبيعی چيست:عبارتاستازاشیاییکهدرطبیعتخداوندخلقکرده
استوموجوداتزندهبهآنضرورتدارندوازآناستفادهمیکنندمنابعطبیعی
یادمیگردد.مابرایرفعاحتیاجاتمادیخودبهطبیعتضرورتداریم.بااستفاده
ازسنگکوههابرایخودخانهمیسازیم،بااستخراجانواعفلزاتازمعادنبرای
و غذا جانوران و گیاهان از میسازیم، را موردضرورت وسایل و لوازم خود
پوشاكخودراتهیهمیکنیم.منابعطبیعیبهسهدستهتجدیدپذیر،تجدیدناپذیرو

اتمامناپذیرتقسیمشدهاست.
منابع تجديد ناپذير:ایننوعمنابع،درنتیجةاستفادهتدریجیودوامدارکاهش
یافتهوباالخرهبهاتماممیرسد؛مانند:ذغالسنگ،نمک،تیل،گازوسایرمعادن.

منابع تجديد پذير:دستةدیگریازمنابعطبیعیهستندکهدرصورتاستفادة
منطقیومعقولبهاتمامنمیرسند؛چونکهقابلتجدیدحیاتهستند؛مانند:منابع

جنگل،علفهاماهیوغیره.
منابع اتمام ناپذير:مقدارآندرطبیعتوافرمیباشد؛مانند:آب،هواوانرژی.رشدو
افزایشاحتیاجاتانسانهادرجوامعبشریازنظرنوعوکیفیتمتناسببهظرفیتمنابع
طبیعینیستدرموردلزومومجازبودناستفادهازمنابعطبیعیتوسطانسانمناقشه

نیست.واگرمناقشهوجودداشتهباشدبرسراستفادةبیشازحدآناست.
یکیازمواردیکهبرایاعمالمدیریتصحیحبرایاستفادهازمنابعطبیعیبایددر

نظرگرفتظرفیتقابلتحملزمین)Carring capacity(میباشد.
 ظرفيت قابل تحمل چيست؟

بهمعناییتعدادنفوسکهدریکمحیطزندهگیمیکنند قابلتحمل ظرفیت
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وآنمحیطزیستبتوانندبهطوردوامدارنیازمندیهایآننفوسراتأمین
کردهبتواند،میباشد.

اگرازیکمحلزیستبیشازظرفیتوگنجایشقابلتحمل،آناستفادهنامعقولازمحیط
زیستصورتگیردونفوسبهآنافزودهشودمسلمًامنابعطبیعیبهآنهاکفایتنمیکند
وبهسرعتپایانمیپذیرندومتضررمیشود.طوریکهشایدقابلاحیاوترمیمنباشند.

بامهمترين موضوعات محيط زيست جهان آشنا شويد
به نظر شما چه چيزی باعث متضرر شدن طبيعت و آلودهگی محيط زيست میگردد؟
آيا  اين خطرات و آسيب ها  تنها  متوجه يک کشور بوده و يا متوجه همه کشورها ميباشد؟

پیشرفتتمدنبشری،باانکشافتکنالوژیمعاصر
وبهاثرازدیادنفوس،جهانامروزیرادرهوا،آب
وزمینبهآلودهگیمواجهنمودهاستکهزندهگی
باشندهگانرویزمینراباتهدیدبزرگمقابلنموده
است.موضوعاتیکهدراینبخشبهآنهااشاره
میشوددارایمحدودةبدونسرحدمیباشد،یعني
اینتهدیدمتوجهیککشورنبودهومستلزمتفاهمو

همکاریبینکشورهابرایحلآنمیباشند.

عوامل اين آلودهگی و تهديد ها چيست؟             
-گرم شدن جوی زمين )گاز های گلخانهيي(

1-یکيازعواملحادبلندرفتندرجةحرارترویزمین،ازدیادگازهایگلخانهیی
وتقلیلاکسیجندرهوایتنفسیموردضرورتمیباشد.

زیادشدنگازکاربندایاکساید،وسایرگازهایمخربازاثرپیشرفتصنعت
استکهابتدابهاثراتنامطلوبآنتوجهنشده؛اّمازمانیکهعلماپیبردندماشین
آالتکهتوسطتیلهاوغیرهروغنیاتفعالیتمیکنندخودباعثتولیدگازکاربن
دایاکسایدمیگردد.تجمعوافزایشبیشازحداینگازهادرجوزمین،موجب
ایجادقشرضخیمیازگازمیگرددکهمانند:پوششپالستیکیگلخانهها،ازبازگشت
حرارتاضافیکهازتابشنورخورشیدبهوجودميآیدازسطحزمینبهفضا
جلوگیریکرده،حرارترادرنزدیکیسطحزمیننگهمیدارد؛مانند:گلخانهباعث

گرمشدنهوایزمینمیگردد.
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2- کاهش قشر اوزون 
دومیننگرانیعمدةمحیطزیستمتضررشدنقشرحفاظتیاوزوندراطراف
جوزمیناست.قشرتقریبًادر24کیلومتریباالیسطحزمیناطرافاینسیارهرا
احاطهوباجذباشعهماورایبنفشنورخورشید،زمینوموجوداتزندهآنرا
ازاینتشعشاتمضرمحافظتمیکند.گازهاییکهدرصنایعودرنتیجهسوخت
تیلهاوروغنیاتتولیدمیشودتأثیرمخربوتخریشکنندهیيبرضخامتقشر

ازونداشتهوحتاموجبایجادشکافدراینقشرگردیدهاست.
3- توسعة صحرا و کمبود خاک مرغوب)حاصلخيز( 

خاكهایحاصلخیزومرغوبدراغلبنقاطجهاندرمعرضفرسایشونابودی
قراردارند.نتایجبررسیهایعلمینیزنشاندهندةآناستکه10تا11درصداز
خاكهایحاصلخیزجهانبهاندازهیيتوسطزبالههایسمیوزهریآلودهگردیده

اندکهاحیايمجددآنهاتقریبًاغیرممکناست.
4- آلودهگی هوا و بارانهای تيزابی 

بارانهایاسیدیهمیکیازاشکالآلودهگیهوابهشمارمیروند.گازهاییکهدر
نتیجهسوختهایروغنیاتوتیلها،بهوجودمیآینددرهوابابخارآبموجودترکیب
ابرهادرفضای بههمراه که رامیدهند اسیدهای اسیدسولفوریکو شدهوتشکیل
وسیعیاززمینحرکتکردهوهنگامتبدیلابرهابهبارش،ایناسیدهابهسطحزمین
بناهایساخت و حتـاساختمانها و گیاهی پوش جنگلها، تخریب موجب و برگشته

دستبشرونیزآلــودهگیمنابعآبیباالیزمینوزیـــرزمینیمیگردند.
۵- دفع زباله های سمي)زهری(

دراثرفعالیتهایصنعتی،مقادیربسیارزیادیزبالهصنعتیسمیبهوجودمیآید
کهغالبًابههنگامدفن،موجبانتقالآلودهگیبهمحیطزیستمیشوند.

6- از بين بردن جنگل ها
هرچنددرختانجزمنابعسیالنیستند.اّماتخریبسریعجنگلهامیتواندبهدالیل

زیرتأثیراتژئوپلتیکیوبیسرحدراایجادنماید:
الف(حذفپوششجنگلیباعثفرسایشسریعخاكوآلودهگیدریاهاومنابعآبمیگردد.
ب( ظرفیتجذبکاربندایاکسایدوتولیداکسیجنکاهشیافتهوپدیدهگرمشدن

زمینتشدیدمیگردد.
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بحث کنيد
بهنظرشماآیاازاینهمهخطراتکهبشریتباآنمواجههستندمیتوانجلوگیريکرد؟چطور؟

مسؤوليت شما در محافظت محيط زيست چيست؟
درحالحاضرتوسعةپایدار،بهطورگستردهدرحوزهسیاستونیزدرحیطه

تحقیقدرسطحجهانمورداستفادهقرارمیگیرد.
آورده بر جهت باید امروزی انسانهای که، است این پايدار توسعة  از منظور 
ساختناحتیاجاتخودازمنابعطبیعیطوریمعقولاستفادهنمایند؛زیرانسلآینده
نیزحقاستفادهازاینمنابعرادارد.دراینتعریفنگرانیدرموردفقرورعایت
عدالتبیننسلامروزونسلهایآیندهازحیثدسترسیبهطبیعتومنابعطبیعی
اقسام ازطبیعتوحفظمحلزیستو استفادةمعقول به را نهفتهاستومردم

جاندارانوموجوداتوحشیتشویقمینمایند.
و انسان اصل پس دمید را روح آن در و آفرید خاك از را انسان خداوند 
خدا است. زمین از قشری وخاك است وخاك زمین از انسان پدیدههایحیات
و پیچیده ارتباط یک در را زیست محیط در مخلوقات و تمامیموجودات وند
ناگسستنیبرایانسانآفریدوانسانرامکلفبهعدماسرافدراستفادهازآن

ساخت.دردینمقدساسالمسهچیزمطلوباست.
1-ادایشکرانةخداونددربرابرتمامیمنابعوثروتهایکهدرشکمزمیندر

میانآسماندراعماقابحاربرایانسانآفریدهاست.
2-استفادةدوامدار،پایدار،سنجیدهوغیرمصرفانهازتمامیمنابعطبیعیکهدر

زمین،بحروآسمانموجوداست.
3-استفادةپاكوعاریازتمامیپلیدیها،نجاستهاوکثافتهاکهنظافتمطلوب
شریعتوجزایماناست.زمانیکهانسانازاینمنابعکهخداوندآفریدهاست
بهصورتمعقولاستفادهننمایداینعملباعثآنمیگرددکهاستفادهکنندهاز
احتیاجاتخودزیادتروبدوننظرداشتضرورتدیگراناستفادهکردهاستکه
اینعملاسرافاستواسرافحراماست.بهخاطراینکهتنهاترقیورفاهانسان
امروزیمطلوباسالمنیستبلکهرفاهوترقیانسانتاقیامقیامتمطلوباسالم
است.انساننیازمندتوسعهییاستکههممردممعطوفبهبهبودشرایطانسانیو
هممتوجهحفاظتازمحیطزیستیعنیحفظتنوعوقدرتتولیدطبیعتباشد.کهبا
تحققاینامربهبعضینظریاتدرموردمحیطزیستوتوسعةپایاندادهميشود.
نظریاتکهگوییایندورادرمقابلیکدیگرقرارمیدهند.اّماحقیقتایناستدر
صورتیکهازمنابعطبیعیبهطورمعقولومنطقیاستفادهشودوبامحیطزیست
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طوریکهالزماستدلسوزانهبرخوردشودهیچگاهتوسعةباعثآلودهگیمحیط
زیستنمیشود.درواقعمابایدبپذیریمکهایندواصل)محیطزیستوتوسعة(،
دوبخشضرورییکجریاناجتنابناپذیرهستندتاجاییکهمربوطمامیشود

برایپاكنگهداشتنمحیطزیستبایدکارهایزیرراانجامدهیم.
-مابایدنهالبنشانیموسبزهبکاریمومحیطراپاكنگهداریم؛

-آبرابیجامصرفنکنیم؛
-کثافاترادرجایمعینآن)کثافتدانی(بیندازیم؛

ازشکستاندنآن نمودهو آبیاری را کنیم،آنها پاركهامراقبت ازدرختانو -
جلوگیرینماییم؛

-دردریاچههاوپاركهاکثافاتنهاندازیم؛
-انرژیرازیادوبیجابهمصرفنهرسانیم؛ازتیلهایبیکیفیتاستفادهنهنماییم.
-اشیایقابلاستفادةدوبارهکهبایددورانداختهشودبرایاطفالکاردستیبسازیم؛

-ازخریطههایتکهیيبهجایپالستیکیاستفادهکنیمدرصورتیکهازخریطههای
پالستیکیاستفادهنماییمبعدازاستفادهآنرادرکثافتدانیبیاندازیم؛

-حیواناترااذیتنکنیم؛
مروری بر درس

• همهمحیطهایکهدرآنزندهگیجریانداردمحیطزیستگفتهمیشود.
-----------------------------------------------------------•
-----------------------------------------------------------•
-----------------------------------------------------------•

سؤاالت
1-ظرفیتتحملچیست؟بیاندارید؟

2-اگرازمنابعطبیعیاستفادةمعقولصورتنگیردچهواقعخواهدشد؟
3-منابعطبیعیتجدیدناپذیرکداماندنامببرید؟

4-چراگفتهمیشودکهتوسعةسببآلودهگیمحیطزیستمیشود؟آیااینمطلبدرستاست؟
5-آلودهگیمحیطزیستبهطبیعتوانسانهاچهضررمیرساند؟

6-گرمشدنکرةزمین)اثرگلخانة(چیست؟بیاندارید.
7-دراثربلندرفتنگرمایزمینچهتغییراتیدراقلیمرخمیدهد؟وسببکدام

حوادثرویزمینمیگردد؟
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کار خانهگی
چهارمواردکارهاییراکهشمامیتوانیدبرایپاكنگهداشتنمحیطزیستانجام

دهیدفهرستنمودهدرصنفبخوانید.

خال صة فصل

1- توسعة در لغت بهمعناي رشد تدريجي در جهت پيشرفتهتر شدن، قدرتمندشدن و حتا 
بزرگتر شدن است. هم چنان توسعة به معناي وسعت دادن نيز ميباشد.

2- اساس هر نوع توسعة، توسعة فرهنگی است و از جايیکه هدف اصلی دولت ها رسيدن به 
توسعة همه جانبه است و اساسگذار اين توسعة انسان )موجود فرهنگی ( می باشد، بنابراين 

زيربنای توسعة حقيقی و پايدار نيز توسعة فرهنگی خوا هد بود.
 3- زمينه ها و علل اجتماعی متعددی را که در جريان رشد و توسعة بايد مورد توجه قرار 

گيرند؛ عبارت اند از:
 1- کمک مستقيم، فو ق العاده و سريع در جهت از ميان بردن فقر مطلق که به صورت نااميد 

کننده يی، جمعيت کثيری از جهان را دربر گرفته است. 
به  پاسخ  نيز  و  مواد سوخت  پناه،  پوشاک، سر  غذا،  نظير  اساسی  احتياجات  آوردن  بر   -2
بعضی از احتياجات اجتماعی چون: آموزش،حقوق بشر و فراهمسازی زمينة اشتغال و ايفای 

نقش های اجتماعی و سياسی درحيات اجتماعی، بر قراری عدالت اجتماعی و رفاه.
4- رشد انكشاف که با افزايش ظرفيت های توليدی و ظرفيت های فزيكی، انسانی و اجتماعی 

توأم باشد توسعة اقتصادی است.
۵- همه محيط های که در آن زنده گی جريان دارد محيط زيست ناميده می شود.                           

6- حفاظت و نگهداری محيط زيست از اثرات سؤآلودهگی ها و تغيير اقليم وظيفة کليه نهاد ها 
و وظيفة فرد، فرد کشور است. 
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