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داراى شهروندان آزاد، آگاه و مرفه. 
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        فرهنگ

در اين فصل با درس هاي زير آشنا خوا هيد شد:

�tفرهنگ
�tخصوصيات فرهنگ

�tفرهنگ و جامعه
�tفرهنگ کوچک

�tتماس هاي فرهنگي
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توقع مي رود که شاگردان درپايان اين فصل بتوانند:

�tبا اصطالحات فرهنگ، قواعد، ارزش و جامعه آشنا شوند؛                                                
�tعناصرعمدۀ فرهنگ را فهرست نموده، توضيح داده بتوانند؛

�tخصوصيات فرهنگي را توضيح داده بتوانند.
�tمفهوم و روند تماس هاي فرهنگي را بشناسند. 

�tمفهوم فرهنگ کوچک، تضاد هاي فرهنگي و تهاجم فرهنگي را توضيح 
دهند.    

�tفرهنگ ملى را حفظ نموده به پذيرش قوانين، قواعد و ارزش هاى اجتماعى 
عالقه مند شوند.
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بحث و گفتگو نماييد

طورى که در زنده گى اجتماعى ديده مى شود.

��tمردم در هر روز سه نوبت غذا مى خورند، به طور عموم غذاى صبحانه از غذاى چاشت 
تفاوت دارد.

اساسات  تا  مى فرستند  مسجد  به  مکتب  به  شدن  شامل  از  قبل  را  فرزندان شان  مردم،   t
تعليمات دينى را بياموزند و در سن شش يا هفت ساله گى آن ها را شامل مکتب مى نمايند.

�tوقتى دو انسان با هم مقابل مى شوند به يکديگر سالم مى دهند، دست يکديگر را مى فشارند 
و موقع جدا شدن، خدا حافظى مى کنند.

�tوقتى اشارة ترا فيکى سرخ شد، را ننده موتر را عقب خط پياده رو متوقف مى سازد.
�tوقتى عضوى از يک خانواده فوت مى کند، برايش مجلس فاتحه گيرى برگزار مى کنند 

دوستان، آشنايان، خويشاوندان به خانوادة عزا دار تسليت مى گويند.

�tزمانى که غذا خوردن ختم شد، مردم دور دسترخوان دست دعا بلند کرده، شکر خدا 
را به جا مى آورند.

درس اول                                           فرهنگ
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اين ها چند نمونة از هزاران، نمونه رفتار هايى اند که در مجموع يک فرهنگ را مى سازند.

 حاال به نظر شما:

1- مردم چرا اين کار هارا انجام مى دهند؟

2- اگر چنين نکنند با چه مشکلى روبه رو مى شوند؟

انسان ها از همان روزهاي اول تولد، شروع به ياد گرفتن مي کنند، به تدريج اعضاي خانوادة 

خود را مى شناسند و سخن گفتن را ياد مي گيرند. با مهارت ها، علوم و قواعد اجتماعى 

آشنايى پيدا مى نمايند و زمانى که به سنين باال  مى رسند با آن ها بيش تر آشنا مي شوند 

و در جاها و شرايط مختلف طورى  رفتار مي کنند که جامعه از ايشان توقع دارد و در 

نتيجه فرهنگ جامعة خود را مي آموزند.

مردم از طريق فرهنگ مى توانند، آن مهارت ها را ياد بگيرند که براى زنده ماندن و بقاى آن ها 

در محيط هاى مختلف طبيعى الزم است؛ به طور مثال: چگونه مواد خوراکه را جمع آورى 

و پخته کنند و چگونه بپوشند و براى خود خانه بسازند؟

تعريف فرهنگ: در فرهنگ هاى زبان، کلمة فرهنگ به معناى پديدة کلى ومجموعة پيچيده يى 

از آداب، رسوم، انديشه، هنر و شيوة زنده گى که در طى تجربة تاريخى اقوام شکل مى گيرد 

و قابل انتقال به نسل هاى بعدى است، مى باشد. 

به اين ترتيب مى توان تمام داشته هاى مادى و معنوى يک جامعه را فرهنگ ناميد.

عناصر عمدۀ فرهنگ  

در تجزيه و تحليل مفهوم فرهنگ، مى توان عناصر پراکنده يى را تشخيص داد که هر يکى 

از آن ها در پيدايش فرهنگ و شکل گيرى آن نقش، سهم و تأثير دارد. در زير عناصر عمدة 

فرهنگ را که عبارت اند از: ارزش ها، قواعد، باورها، اعتقادها و سمبول ها مى خوانيد. 

1- ارزش ها                                                     

بحث نماييد

در بارة مطالبى که در زير ذکر است، بحث نماييد.
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1- احترام به والدين و معلم؛

2- شفقت و کمک کردن به کودکان و نو جوانان؛

3- دروغ گفتن و اهانت به دوستان؛

در صورت انجام دادن و يا انجام ندادن اين اعمال چه احساسي به شما رخ مي دهد؟             

احترام کردن به معلم و وا لدين يک ارزش مثبت است. پدر و مادر؛ يعنى والدين براى تان 

تمام سهولت هاى زنده گى را ميسر مى سازند. 

در  و  مکتب  در  معلم  مى آموزاند،  را  کردن  زنده گى  مهارت هاى  و  علم  ما  براى  معلم 

صنف، پدر معنوى شاگردان خود مى باشد. در دين مقدس اسالم دروغ گفتن واهانت به 

دوست و برادر مسلمان گناهى بزرگ پنداشته مى شود و انسان بايد از آن پرهيز کند.

ارزش ها، مي تواند منشأ هاى مختلف داشته باشد؛ يعني انسان به پديده هايى امتياز و 

ارزش مي دهد که در بسيارى موارد، بتواند احتياج هاى او را برآورده سازد؛ طورمثال: 

وقتي شخصى گرسنه است، غذا برايش با ارزش مي شود. وقتي تشنه باشد، آب برايش 

ارزش پيدا مى کند.

اسالم به کار هايى که تشويق نموده و يا دستور صريح داده، آن کار ارزش است و 

از کار هاى که منع کرده است، بى ارزش مى باشد؛ پس تمام بايد ها و نبايد هاى دينى 

درجريان  نمود.  فرهنگى سنجش  بى ارزشى  و  فرهنگى  ارزش هاى  ديد  از  را مى توان 

زنده گي به تدريج امور خاصي در جامعه براي همه يا اکثر افراد خوب و يا مهم تلقي 

مي شود. به طور مثال:

�tبراى يک ملت، عزت و استقالل؛
�tبين دوستان صداقت، صميميت و راستگويي؛

�tبراي مسلمانان خداپرستي؛
 آن ها از تحقق اين امور اظهار خوشنودي مي کنند. هرگاه کسي به اين امور توهين کند و 

يا سد راه تحقق آن ها گردد، مورد نارضايتى و عکس العمل افراد جامعه قرار مي گيرد. به 



6 

اين امور که به جامعه قابل اهميت است، ارزش گفته مي شود؛

بنابر اين ارزش معيار معنوى و فرهنگى است که مردم از طريق آن مطلوبيت، جذابيت، 

زيبايي و خوبي شخص يا چيزي را ارزيابي مي کنند و آن را رهنماي زنده گي اجتماعي 

خود قرار مي دهند.                

2- قواعد: قواعد از نقطه نظر علم جامعه شناسى عبارت از مقررات و طرزالعمل هاى 

است که از طريق آن، جامعه رفتاراعضاى خود را هدايت مى کند. زنده گي فرد در جامعه 

در حالى که ازحقوق و آزادي هايى برخوردار است، براي او محدوديت هايى را نيز ايجاد 

مي کند. فردي که در جامعه زنده گي مي کند، نمي تواند به آزادى مطلق و هر طوري که دلش 

مي خواهد عمل کند. او بايد براي بقاي جامعه کارهاي خاصي را انجام دهد. شما اگر عضو 

تيم فوتبال هستيد، بايد قواعد بازي فوتبال را رعايت کنيد. شما آزاد نيستيد که با توپ 

به هر شکل که مي خواهيد بازى کنيد؛ بنابر اين، اعمالى را  که فرد منحيث عضو جامعه 

بايد آن ها را انجام دهد و در صورت رعايت نکردن آن ها با مجازات روبرو  شود، قاعده 

مي گويند. قواعد، مقرراتي اند که مردم را مکلف مى سازند در شرايط خاص، چگونه عمل 

کنند، چه بگويند و يا چگونه بينديشند؛ طورمثال: ميهن دوستى يک ارزش است؛ اّما رعايت 

از  اعمال مى باشد. بعضى  قواعد راهنماي همه  قاعده است.  احترام عقايد جامعه، يک  و 

قواعد براي مردم مقدس هستند و بي  حرمتي و نقض آن ها غير قابل تحمل و جرم است. 

بعضى از قواعد تاحدى اختياري هست وعدم رعايت آن ها به طور معمول مجازاتي را در 

پي ندارد، اين نوع قواعد، رواج هاي قومي يا عرف عام گفته مى شوند. و قواعد فرهنگي که 

به صورت رسمي درآمده اند و براي نقض آن ها مجازات پيشبيني شده است، قانون ناميده 

مى شود. اداراتى مانند: پوليس، محاکم و زندان ها وسايل اجراي اين قوانين مي باشند؛ طور 

مثال: کِشت، استعمال و انتقال مواد مخدر، مجازات رسمي  را در پي دارد.                           

3- عقايد: عقايد ديني هم بخشي از باور هاي اجتماعي مي باشد. مردم ما از عقايد اسالمي 
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 پيروي مي کنند. اسالم به عنوان ديني که تمام شؤون حيات انساني را در بر مي گيرد، خود 

از تعاليم  اين فرهنگ مبتني بر)وحى( است و  از فرهنگ غني و پر بار برخوردار است. 

اسالمي سرچشمه مي گيرد.

 خالصه اين که، عقايد عبارت از اصول اعتقادي و عام در جامعه مى باشد که با ضمانت 

اجرايى همراه است و ارزش هاي واالي جامعه را منعکس مي سازد؛ مانند اصول اعتقادهاى 

ديني، خداپرستي، اداى نماز، دادن زکات، روز ه گرفتن...     

4- سمبول ها: سمبول ها عاليمي هستند که نشان دهنده حاالتي مى باشد که انسان ها 

در زنده گي روزمرة خود با آن ها سرو کار دارند. نشانه به هر نوع پديدة فيزيکي 

که  گفته مي شود  )بوى(، حرکت، طعم و غيره(  رايحه  احساس،  )کلمه، شي, صدا، 

مردم براي آن معنا و ارزشي قايل مى شوند.

مانند عالمت هالل  متجلى مي نمايند؛  و  بر مي انگيزند  را  معنا  که  اند   سمبول ها عاليمى 

احمر، بيرق، سرود ملى، مجسمه و غيره. همچنان حضور يک نهاد را در جامعه براي ما 

ياد آوري مي کند؛ مثال: وقتى بيرق را مى بينيم دولت ما را به ياد ما مي آورد، همين گونه 

سرود ملى سمبول وحدت تمام اقوام و باشنده گان کشور مى باشد. يونفورم مکتب به ما 

نشان مى دهد که متعلم مکتب هستيم.

 اساسي ترين نظام سمبوليک يا نشانه در يک جامعه زبان است. زبان يکي از نيازهاى 

زنده گي اجتماعي است و کار گرفتن از آن يکي از ويژه گى هاى انسان اجتماعي به شمار 

مي رود. 

زبان وسيلة ترويج و انتقال فرهنگ در جامعه است. 

رشد زبان از طريق فرهنگ  پذيرى صورت مى گيرد. زبان در افراد نه تنها موجب عمل 

متقابل و دوام فرهنگ مى شود؛ بلکه رشد و شکوفايى انديشة افراد را نيز سبب مى گردد. 

فکربه وسيلة زبان به زنده گى قدم مى گذارد. واضح است که پيشرفت، تمّدن و وجود 

فرهنگ غني، مربوط به افکار يک قوم است که از طريق زبان ظاهر مى شود. بدون زبان 

انسان نمى تواند آن چه است، باشد.
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                      مرورى بر درس

1- اصطالح فرهنگ به روش هايى از زنده گي اطالق مي شود که اعضاي يک جامعه آن 

را ياد مي گيرند و عمل مي کنند و از نسلي به نسلي ديگر انتقال مي دهند.

2- ارزش عبارت از ايده هاي متداول و رايجي است در بارة اين که چه چيز درست است.

3- قواعد: مقررات و طرزالعمل هايى است که از طريق آن جامعه رفتار اعضاي خود 

را هدايت مي کند.

4- عقايد عبارت از اصول اعتقادى و عمومى جامعه اند که ضمانت اجرايى دارند. و 

ارزش هاي واالي جامعه رامنعکس مي کنند. 

5- سمبول يا نشان چيزي است که معنا را تحريک نموده و يا تجلي مى دهد؛ مانند بيرق، 

عالمت هالل احمر وغيره.

6- زبان از مجموعه سمبول ها و مقررات شفاهى و تحريرى تشکيل شده که ترکيب 

آن ها توليد کنندة معاني و برقرار کنندة ارتباط با افرد است.

                     پرسش ها

1- فرهنگ چيست؟ 

2- در فرهنگ هاى زبان از کلمة فرهنگ چگونه تعريف داده شده است؟

3- ارزش را تعريف نماييد.

4- رعايت نکردن قواعد براي فرد چه عواقب را در پي دارد؟

5- به نظر شما، انسان زبان را چطور، کجا و از کدام طريق ياد مى گيرد؟

6- آيا به اشياي؛ مانند: بيرق، يونيفورم مکتب و سرود ملى سمبول گفته مي توانيم؟چرا؟

7- عناصر عمدة فرهنگ چيست؟ نام بگيريد.

                        کارخانه گى

 هر کدام يک مثال ازقاعده، ارزش و سمبول را درخانه نوشته کرده، در صنف بخوانيد.
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درس دوم                                خصوصيات فرهنگ

بحث کنيد
 در منطقه يى که زنده گى مى کنيد و يا در شهر ها و کشور هاى ديگر، آداب، رسوم و 

رفتار هاى متفاوتى وجود دارند. 
�tعلت هاى تفاوت در رفتار، رسوم و آداب چيست؟

��tآيا مي توان يک فرهنگ را از فرهنگ ديگر بهتر يا بد تر دانست؟ 
�tآيا کدام معيار خوبى و بدى بين فرهنگ ها وجود دارد؟

جواب اين سؤاالت را دراين درس خواهيد يافت.
1- فرهنگ خاصة انسان است

خداوند> به انسان عقل و شعور داده و بيش تر با آگاهى هايى که در زنده گى اجتماعى 
به دست مى آورد، عمل مى کند. در حالى که حيوانات به طور ارثى يا فطرى خود عمل 
انسان ها حتا چيز هاى  زنده گى  در جريان  است.  کم  آن ها،  گرفتن  ياد  قدرت  و  مى کنند 
ساده يى که موجودات زنده نيز به آن ضرورت دارد، در قالب فرهنگ داخل مى شود؛مثال: 
در تفاوت با ديگر موجودات، انسان اگر چه گرسنه هم باشد، در وقت معين غذا مى خورد. 
در عين حال هنگامي که گرسنه و تشنه نيست، مي خورد و مي نوشد. بشر، بال ندارد که 
اّما موتر مي سازد، مي تواند  اّما طياره مي سازد. قادر به تيز رفتن نيست،  پرواز نمايد؛ 
در سه وقت غذا بخورد، و يا با آداب خاصي وارد مسجد شود، عطسه کردن يک عمل 
طبيعى است؛ اّما پس از عطسه کردن انسان ها عکس العمل هاي متفاوتي نشان مى دهند. که 
از فرهنگ هاي مختلف پيروي مي کنند، يکي مي گويد ببخشيد، ديگري مى گويند: )الحمدهللا(

و در جواب مى گويند: َيْرَحُمَک اهللا يا هم دعايي مي خواند. 
2- فرهنگ، درخالل زمان غنا مى يابد پس قابل اعتال و تكامل است

زمان هر چه زيادتر باالى قومي گذشته باشد و فرصت هاي بيش ترى به دستش رسيده باشد، 
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را جاي گزين روش هاي  بهتر  کند. روش هاي  معنوي ذخيره  توانست سرماية  بيش تر خواهد 
بد سازد. ذخيرة فرهنگي، زما ني روي مي دهد که طي يک دورة معين، چيز هايى که به فرهنگ 
اضافه شده، بيش از چيز هايى باشد که دور گذاشته مي شود يا طرد مي گردد؛ بنابراين فرهنگ 
بهترين موازين اخالقي و معتقدات ديني و تفکرها و آداب و سنن را مي گيرد و خود را از آن 

مي پروراند. فرهنگ امر زنده است؛ بنابراين بايد متحرك و روان باشد. توقف او مرگ اوست.
 3- فرهنگ پديدۀ نسبي است 

يا بدتر است. همه فرهنگ ها  هيچ گروه و قومى  نمى پذيرند که فرهنگ آن ها پايين تر و 
داراي زبان و شکل مشخصي از نظام خانواده گي استند. شناخت ما از درستى و نادرستى 
اعمال انسان ها، مطلوب و نا مطلوب بودن آن ها به طور کامل بسته گى به فرهنگ، آداب، 
رسوم و سنن مروج آن جامعه دارد. آداب و رسوم اجتماعى مي توان هر ناگوارى را 
نا مطلوب  است روزى  بود، ممکن  آن چه روزى مطلوب  و  ممکن و مطلوب جلوه دهد 
ممکن  ديگر،  جامعه يى  در  مى نمايد،  مطلوب  جامعه يى  در  آنچه  همچنان  شناخته شود. 

است اشتباه به نظر آيد.                  

 4- هر فرهنگ قابل انتقال و آموختني است

 هر جامعه، فرهنگى دارد و منحيث ميراث فرهنگي از نسلى به نسل ديگر منتقل مي شود 

و يا از يک جامعه، به جامعة ديگر انتقال مى يابد؛ يعني وقتي تجربه از نسل هاي گذشته 

به ما انتقال مى يابد به ما ياد مى دهد که چگونه مسايلي را که ما با آن مواجه مي شويم، 

حل کنيم. چگونه احتياج هاى خود را بهتر رفع نماييم و بهتر زنده گي کنيم، اين يک فرهنگ 

است که به ما منتقل مي شود. اين فرهنگ، نهاد هاي ديني، زبان، ارزش ها، باورها، قوانين، 

سنن، علوم و صنايع را در بر مي گيرد.

 ۵- فرهنگ عام، ولي خاص است
فرهنگ به عنوان دستاورد مادى و معنوى انسان، در همه جوامع انساني عام است؛ 

و  مشترك  فرهنگ  پيچيده(  يا  ساده  بزرگ،  يا  )کوچک  انساني  جوامع  همه  در  يعني 

عمومي ديده مي شود؛ ولي با وجود عام بودن فرهنگ، هر گروه اجتماعي داراي ضوابط 

خويشاوندي، روش اقتصادي، مقررات، مناسک دينى، زبان، ادبيات و هنر مختص به 

خود مي باشد و هيچ کدام از زمينه ها و پديده هاي فرهنگي نيست که در دو جامعه و يا 

دو قوم يا دو گروه اجتماعي به صورت کامل شبيه به يکديگر باشد، به عبارت ديگر، 

فرهنگ هر جامعه خاصة همان جامعه است.
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 6- فرهنگ ثابت ولي متغير است 
برخى پديده هاي اجتماعي، بنابر مقتضيات زمان و مکان، ضرورت ها، اختراعات، تجارب، 

مهاجرت ها و غيره تغيير و تحول مى نمايد، وقتي فرهنگي در يک جامعه آموخته و کسب 
مي شود، ثبات و دوام پيدا مي کند. در واقع هرگاه عواملى که فرهنگ را تغييرمى دهد 
قوي و قدرتمند نباشد اعضاي جامعه در برابرتغيير و دگرگون شدن فرهنگ مقاومت 
و مخالفت مى نمايند به طور مثال: در هر فرهنگ، شيوة خاصي براي لباس پوشيدن 
وجود دارد، فقط هنگامي  اين شيوه تغيير مي نمايد که تحت تأثير عوامل فرهنگ نو و 
جديد  )نوآورى فرهنگي( قرار گيرد و مورد پذيرش اکثريت افراد جامعه واقع شود؛ ولي 
اين تغيير، در زمينه هاي فرهنگي، به قدري کند و آرام صورت مي گيرد که درمشاهدات 

روزمره، احساس نشده و کم بيش ثابت معلوم مي شود.
 7-  قبول فرهنگ، اجباري؛ ولي درعين حال نيز اختياري است 

 انسان از بدو تولد، غذا خوردن، نشستن، حرف زدن، پوشيدن و باالخره شناخت ارزش ها 
را چه بخواهد چه نخواهد در خانواده ياد مى گيرد: فرد براى آن که بتواند در جامعه زنده گى 
کند، مجبور است، زبان، دين و مذهب، شيوة غذا خوردن، لباس پوشيدن، آداب و رسوم و 
سنن و خالصة همه اعمال و ا فکارى را که مورد قبول جامعه، طايفه، قشر، طبقة اجتماعى 
و باالخره شهر و محلى که در آن زنده گى و نشو نما مى کند، ياد بگيرد؛ بنابراين آموختن 
فرهنگ با اجبار و فشار همراه است؛ ولي انسان بنابر خصوصيات جسماني، فکري، رواني، 
نمي ماند و  باقي  ياد مى گيرد،  ازجامعة خود  که  آنچه  اجتماعي اش در چارچوب  و  علمي 
مختار است که پيش برود و خود را به حريم اختيار برساند. فرد در برابر اجبار، اختيار 
هم دارد. در غير آن اين همه اختراع ها وکشف هاصورت نمى گرفت و اين همه پيشرفت ها 
حاصل نمى شد. اين ها نشان مى دهد که فرد داراى اختيار است و قدرت انتخاب دارد و 

مى تواند خود را از چارچوب اجبار، بيرون نمايد.
 انواع ديگري ازخصوصيت هاى عام فرهنگي توسط انسان شناسان تشخيص داده شده اند. از جمله 
وجود هنر، اتن ملى، بازي ها، هديه دادن، شوخي کردن، آرايش بدنى و قواعد صحى را مي توان 
نام برد. خصوصيات فرهنگى به ويژه گى هاى رفتار افراد جامعه تأثيرى قاطعى دارد. هر جامعه در 
چوکات فرهنگى آن بيش تر ازخصوصيات فرهنگي جامعه سر کشى نمي کنند. بيشتر مردم از فرهنگ 
جامعه خود تابعيت مي کنند؛ زيرا مستقيم و غير مستقيم آن ها را ياد گرفته اند. آنان شايد به اين طريق 
از تنهايي نجات يافته و با گروه يکجا مي شوند و در ضمن نظم در زنده گي اجتماعي را مفيد مى دانند 

 .
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                       مروري بردرس              

�tفرهنگ پديده يى است اجتماعي و متکي به روابط اجتماعي. از نظر علم جامعه شناسي 
هر کس داراي فرهنگ است و انساني وجود ندارد که فاقد فرهنگ باشد.

�tهر فرهنگ قابل انتقال و آموختني است، از اين رو منحيث ميراث فرهنگي از نسلي به 
نسل ديگر منتقل مي شود.

فرهنگ خاصة انسان است و تمايز و فرق اصلي انسان و حيوان در اين است که انسان 

فرهنگ مى آفريند. 

�tفرهنگ در خالل زمان غنا مي يابد پس قابل اعتال است.
�tگرچه فرهنگ هاي جوامع مختلف با يکديگر متفاوت استند؛ اّما فرهنگ ها داراي وجوه 
مشترکي نيز هستند؛ مثال: درهمه کشورها مردم ازدواج مي کنند، و فرزندان خويش را 

تربيت مى نمايند، به دين و ايديولوژي مشترك اعتقاد دارند و نيز از زبان مشترك براي 

بر قراري ارتباط با يکديگر استفاده مي کنند.

                      پرسش ها

1-آيا فرهنگى وجود دارد که نسبت به فرهنگ ديگر امتياز داشته باشد؟

2-خصوصيات عام فرهنگ کدام ها اند؟ مثال بياوريد.

3-چرا مي گوييم که فرهنگ خصوصيت انسان است؟

4-آيا انساني را مى شناسيد که فاقد فرهنگ باشد؟

5-مطالب زير را مطالعه نموده جمالت صحيح را با عالمت )!( و جمالت غلط راباعالمت   

) x ( نشاني نماييد.

)       ( 1- تفاوت اصلي انسان و حيوان در اين است که انسان فرهنگ مى آفريند.   

 )       ( 2- فرهنگ پديده نسبي نيست.                                   

)       ( 3- فرهنگ به مرور زمان غنا مي يابد، پس قابل اعتال و تکامل است.         

                    کارخانه گى  

چهار خصوصيت فرهنگى کشور ما را با مقايسة کشور هاى خارج يادداشت نموده در 

صنف بخوانيد.
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درس سوم                                 فرهنگ وجامعه

بحث کنيد
طورى که در درس هاى قبلى ياد گرفتيم، انسان در جامعه متولد شده، در بين جامعه بزرگ 
مى شود، يادمى گيرد و ياد مى دهد. با قبول يک سلسله قوا نين و مقرره ها به زنده گى اجتماعى 

خود ادامه مى دهد و سبب ايجاد يک سلسله عناصر فرهنگى مى شود. به نظر شما: 
t فرهنگ کدام بخش زنده گى جامعة بشرى را تشکيل مى دهد؟

t در صورتى که جامعه وجود نداشته باشد، عناصر فرهنگى چگونه ادامه مى يابند؟
 اصطالحات انسان، جامعه و فرهنگ را مى توان از لحاظ مفهوم از هم متمايز کرد؛ اما 
در واقعيت، ارتباط بسيار نزديک، قطعي و عيني بين آن ها وجود دارد. هيچ فرهنگي، 
نمي تواند، بدون جامعه وجود داشته باشد و هيچ جامعه يى بدون فرهنگ نيست. جامعه، نظام 
زنده گي،  روش  فرهنگ،  مي کنند.  برقرار  خود  بين  نسان ها  ا  که  است  اجتماعى  متقابل  روابط 

ارزش ها، عادات و رسوم و محصوالتى که آن ها توليد مي کنند، مى باشد. براى اين که در مورد 

فرهنگ شناخت پيدا نماييم، بايد به جنبه هاى قبلى و کنونى فرهنگ توجه نماييم.
�tجنبه هاي قبلى فرهنگ، آداب و رسوم و سنت ها را در بر مي گيرد.

�tجنبه هاي کنوني، فرهنگ نو و خصوصيات آن را که به چشم مي خورد، معرفى مى کند.
 خداوند> اين عالم خاکى را از عدم به هستى تبديل کرد. و ا نسان هايى که در اين 
عرصه زنده گى مى نمايند، همه از نيستى به هستى پا گذاشتند و بعد از پراکنده شدن 
انسان ها در نقاط مختلف زمين، زنده گى کردن را شروع کردند و باز اين گروه ها براى 
خودشان آداب و رسوم خاصى داشتند، طورى که امروز مشاهده مينماييم، با ازدياد 

جمعيت و کشورها، آداب و رسوم و فرهنگ هاى جديد به وجود مى آيند. 
اصطالح فرهنگ، در اصطالح محاوره، بيش تر براي اشاره به سليقه هاي دقيق وظريف 
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نقطه نظر جامعه شناسى اصطالح مذکور بسيار  از  اما  به کار مي رود؛  ادبي،  هنري، 
به معناي آن است که هرکسي که درجامعه زنده گي مي کند، داراي  وسيع تر است و 
فرهنگ است. فرهنگ شامل تمام اشيايى و نعمت هايى مي شود که خداوند> در روى 
زمين براى استفادة بنده گان خويش خلق نموده است، و انسان ها در آن شرکت دارند. 
اين اشيا به دو نوع است: مادي و معنوي که فرهنگ نيز بر اساس آن ها به دو بخش؛ 

فرهنگ مادى و فرهنگ معنوى تقسيم گرديده است:                 
تا  نموده،  خلق  را  آن  خداوند>  که  مي شود  مادي  اشياي  همه  شامل  مادي:  فرهنگ   

انسان ها از آن مستفيد شده و آن ها را به مصنوعات و وسايل رفع ضرورت هاى خود 
تبديل نمايند، مى باشد. از قبيل: ماشين ها، لباس ها، مدارس، کارخانه ها، شهرها، کتاب ها، 

سفينه هاي فضايي، و مجسمه ها.
فرهنگ معنوي: شامل زبان ها، افکار، عقايد، قواعد، آداب و رسوم اجتماعى، ا فسانه ها،  

مهارت ها، مثال هايى از خانواده و نظام هاي سياسي مي شود.
جامعه به گروهي از افراد گفته مي شود که مدت درازي با هم زنده گي کرده، سرزمينى 
را در تصرف خود داشته باشند. سر انجام توانسته باشند خودشان را به عنوان يک 
واحد اجتماعي جدا از گروه هاي ديگر، سازمان دهى کنند اگر جامعه را گروهي نسبتًا 
پايدار تصورکنيم، که مرکب از زن و مرد و اطفال که براى رفع احتياج هاى خود با هم 
همکاري مي کنند، فرهنگ همان مجموعه يى از ارزش ها و وسايل مشترك جامعه است 

که براي رفع ضرورت ها توليد مي شوند و از نسلي به نسل ديگر انتقال مى يابد.
شامل  جامعه،  باشد.  داشته  وجود  نمي تواند،  خودش  فرهنگ  بدون  جامعه يى  هيچ 
مردمي است که در يک فرهنگ اشتراك دارند و واضح است که ضمن استفاده از فرهنگ 
نقش فعال نيز در آن ايفا مي کنند. فرهنگ در واقع عبارت است از روش زنده گي اجتماعي 
يک گروه و تجمع سازمان يافتة افرادي است که شيوة زنده گي معينى را دارا استند. به 
جامعه يعني مردم و فرهنگ يعني رفتار مردم. با ذکر اين ويژه گى ها  عبارت ساده، 
تفاوت بين فرهنگ و جامعه مي توان گفت که  با  ارتباط  نتيجه مي رسيم که در  اين  به 
از  است  فرهنگ، مجموعه يى  بدون  زيرا جامعه  ندارد؛  امکان  از جامعه  فرهنگ  جدايي 
افراد بي هويت. درست است که جامعه مهد پرورش فرهنگ است؛ ولي مفهوم زنده گي 
مشترك و ارتباطات اجتماعى به وسيلة فرهنگ ميسر و به دست آورده مى شود به طور 
ازطريقة  فرهنگ متشکل  کنيم.  متمايز  از جامعه  را  فرهنگ  که  است  پذير  امکان  ذهني 
با هم عمل متقابل دارند و  از مردمي است که  زنده گي جامعه است و جامعه متشکل 
در يک فرهنگ شريک مي باشند؛ اما اين دو مفهوم با هم ارتباط نزديک دارند؛ چنان که 
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يک فرهنگ بدون جامعه يى که آن را حفاظت کند نمي تواند وجود داشته باشد و بدون 
فرهنگ، فرد و جامعة انساني نمي توا ند به حيات خود ادامه دهد.

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

انسان ها به اين دليل نظام هاى فرهنگى را به و جود مى آورند که به آن ها ضرورت دارند. 
اين نظام ها، توسعه مى يابد تا عمل متقابل و سازماندهى را آسان سازد. همين ضرورت ها 
و تبديل شدن آن ها به يک فرهنگ، قواعد، ارزش ها و رسوم را تشکيل مى دهد که وسيلة 
نظم در جامعه مى گردد؛ همچنان موجب تقويت، همبسته گى و ارتباط قوى ميان اجتماعى که 
اين فرهنگ را پذيرفته اند، مى گردد. جوامع که در رشد و حرکت خود بر همين فرهنگ ها و 
عقايد استوار باشد، طبق همين فرهنگ که مورد قبول عام مردم است، به رفع ضرورت هاى 
اند.  توانسته  داشته،  توانايى هاى دست  با  متفکر  انسان هاي  يکديگر مى پردازند.  اجتماعى 
کوه ها ودره ها، جنگل ها وبيابان ها، مناطق ساحلي و قطبي را تصرف کنند؛ زيرا همواره 

وسايل تخصصي براي زنده گي دراين نوع محيط را آماده و مهيا مى نمايند.
به نظر شما کدام عوامل باعث مو فقيت بى سا بقة بشر شده است؟              

1- نو آورى و علميت انسان ها؛
2- ضرورت هاى مادى و معنوى انسان ها؛

3- فرهنگ.           
 جواب در يک کلمه، فرهنگ است. فرهنگ مشترك ما همان است که زنده گي اجتماعي را 
امکان پذير مي سازد. بدون انتقال فرهنگ از نسلي به نسل ديگر، الزم مي بود هر نسل جديد 
حل ساده ترين مسايل حيات انساني را از نو آغاز نمايد؛ چنانچه مجبور بود نظام خانواده گي 

را از نو اختراع کند. زبان ابداع نمايد، آتش را کشف کند، ماشين ها را بسازد و غيره. 
جامعة ما نيز مانند هرجامعه ديگر فرهنگي دارد که از يک نسل به نسل ديگرى منتقل 
و  قوانين  عقايد،  ارزش ها،  زبان،  مذهبي،  نهاد هاي  تکنالوژى،  فرهنگ؛  اين  است.  شده 
غير  نهاد هاي رسمي ونهاد هاي  از طريق  فرهنگ،  اين  بر مي گيرد.  در  را  ما  سنت هاي 

رسمي انتقال داده مي شود. 
هر جامعه بر اثر تحوالت خود دچار احتياجات جديدي مي شود. براي رفع اين احتياجات 
جامعه وسايل جديدي را به وجود مي آورد که درنتيجه               ظهور وسايل و عوامل جديد 
و دوام عوامل کهنه، به صورت دوامدار، هميشه عامل هاي اضافي بر فرهنگ جامعه 
افزوده مي شوند و ذخيره فرهنگي بزرگي پديد مي آيد. تاريخ نشان مي دهد که جامعه 
در هر مرحلة از رشد اقتصادي، روحي دارد که همان فرهنگ است. اگر يک جامعه را به 
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مثابة يک جسم درنظر بگيريم، فرهنگ روح آن جامعه است و به همين دليل هيچ جامعة 
بدون فرهنگ وجود ندارد؛ چون جامعة ما جامعة اسالمى است و فرهنگ يک جامعه به 
مقام روح جامعه زمانى مى رسد که جو حاکم بر آن جامعه، جو کامًال اسالمى  باشد. 
مردم به اخالق اسالمى  خو گرفته باشند، به قوانين و مقررات دينى آشنا و به آداب 

اسالمى مؤدب شده باشد؛ يعنى در جامعه فرهنگ اسالمى پياده شده باشد. 
 

                  مروري بر درس  )1(                                
�tهيچ جامعه يى بدون فرهنگ به  خصوص خود نمي تواند وجود داشته باشد. به زبان 

ساده تر، جامعه؛ يعني مردم و فرهنگ؛ يعني رفتار و عادات مردم.
�tجدايي فرهنگ از جامعه امکان ندارد، زيرا جامعه بدون فرهنگ مجموعه يى است از 

افراد بي هويت.
------------------------------------------------------------t

 ------------------------------------------------------------t
                      پرسش ها

1- جامعه را تعريف نماييد.
2- چه فکر مي نماييد، جامعه بدون فرهنگ مي تواند وجود داشته باشد؟

3- فرهنگ از نسلي به نسلي ديگر انتقال مي يابد؛ يعني چه؟مثال بياوريد.
4- جنبه هاى قبلى وجنبه هاى فعلى فرهنگ باهم چه تفاوت دارند؟ 

5- چند مثال از فرهنگ مادى را نام بگيريد.
6- چند مثال از فرهنگ معنوى را بيان داريد. 

                      کارخانه گى
ارتباط بين جامعه و فرهنگ را در جدول زير به طور مختصر بنويسيد.

      

       جامعه  فرهنگ

   
 

 )1( شاگردان عزيز از اين درس به بعد به کمک معلم صاحب خود خالصة درس را بنويسيد. 
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درس چهارم                            فرهنگ هاى کوچک

در درس قبلى خوانديم؛ زمانى که انسان ها درنقاط مختلف زمين زنده گى را آغاز نمودند 

اين گروه ها آداب و رسوم خاصى از خود نشان دادند که با آداب و رسوم ديگر گروه ها 

ديده مى شد،  نيز  با جوامع ديگر و همچنان در خود جامعه  تفاوت  اين  تفاوت داشت. 

طورى که امروز مشاهده مى نماييم با ازدياد جمعيت و کشورها، آداب و رسوم و فرهنگ 

جديدترى به چشم مى خورد. در اين درس با دادن معلومات در بارة فرهنگ هاى کوچک 

اين موضوع را مى خوانيد.

مقا يسه کنيد
 اعضاى خانواده يا هم صنفى هاى تان را در نظر بگيريد

در مورد     بر شماريد. حال  را  آن ها  وتفاوت هاى  از خوصيت هاى مشترك  نمونه  چند 

گروه هاى بزرگتر فکر کنيد. مردم مناطق مختلف کشور وسيعى چون افغانستان را در 

نظر بگيريد. چند مثال از ويژه گى هاى مشترك آن ها را بيان و به چند نمونه از تفاوت هاى 

آن ها اشاره کنيد.

است. شيوة  بزرگ  فرهنگ  يک  درون  در  گروه  يک  زنده گي  فرهنگ هاى کوچک، طرز   

زنده گي گروه کوچک از يک سو با فرهنگ پيرامونش هم جهت است و از سوي ديگر، 

بزرگ  فرهنگ  زنده گي  ازشيوه هاي  بسياري  کوچک  فرهنگ هايى  دارد.  تفاوت  آن  از 

امور مادي و شيوه هاي کارکردن  به قواعد  اما در زمينه هايى که مربوط  را مي پذيرد؛ 

فرهنگ هاى  اين  ميان  از  دارند.  متفاوتى  نظريات  آن،  بارة  در  گروه  اعضاي  مى شود، 

کوچک، فرهنگ هاي منطقه يى، مذهبي، شغلي، سني، قومي، طايفه يى، قبيله يى، گروه هاي 

منطقوى و محلي، گروه هاي کسبى، خويشاوندى، اقليت هاي مذهبي و باالخره قشرهاي 

مختلف اجتماعي يک جامعه، هر کدام فرهنگ کوچک و مخصوصي دارند که مربوط همان 

گروه اجتماعي خاص مى شود. به طور عموم، در هر يک از اين گروه ها، هويت وشکل 
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اختصاصي فرهنگ وجود دارد که فرهنگ کوچک يا بخشى از فرهنگ نام دارد.

 بنابر اين، فرهنگ کوچک به عقايد، قواعد، و آداب و رسوم رايج در گروهى از مردم گفته 

مى شود که با عقايد، قواعد، آداب و رسوم متداول ورايج در عموم جامعه تفاوت دارد؛ 

به عبارت ديگر مفهوم فرهنگ کوچک، به نمونه،  فرهنگ هاى گفته مى شود که بخشى از 

جامعه را از کل آن جدا مى کند. فرهنگ کوچک را درطبقه ها و قشر هاي اجتماعي يک 

کشور يک جامعه شهري و يا دهاتي نيز مي توان مشاهده کرد؛ به طور مثال: زبان را در 

نظر بگيريم، درست است که هر جامعه داراي زبان معين است که با زبان جامعة ديگر 

فرق دارد؛ ولي با آساني مي توان تشخيص کرد که کودکان و نوجوانان و پيران،کارمندان 

دولت، کارگران، ثروتمندان، ساکنين جنوب شهر و شمال شهر و... هر يک داراي کلمات، 

اشارها، ضرب المثل ها، شوخي ها، تعارف ها و سرانجام، ادبيات و زبان مختص به خود 

نو  خانواده هاي  تشکيل  و  ازدواج  خاص  شيوه هاي  محلي،  زدن هاي  سخن  مي باشند. 

ظهور، در اجتماعات ايلي و دهاتى نمونه يى از فرهنگ کوچک به شمار مي روند..

افراد مي روند و مي آيند؛ اما جامعه؛ همچنان پاي برجاست. انسان در هر جامعه يى 

ازطريق داشتن فرهنگ رايج، با ديگران احساس همرنگي وهمبسته گى مي کند و از 

مردم و جوامع ديگر خود را متفاوت و جدا مي يابد. اين که بين فرهنگ کوچک در يک 

جامعه و يا هم بين جوامع مختلف تضاد هاي فرهنگي که ناشي از تفاوت ها در طريقة 

زنده گي کردن و طرز رفتار افراد جوامع به ميان مى آيد، يک امر طبيعى است.

از فرهنگ اصلى جامعه نيستند  تنها متفاوت  در بعضى موارد فرهنگ هاى کوچک، 

بلکه؛ در عمل مخالف ارزش ها و قواعد جامعه عمل مى کنند. جامعه شناسان اين نوع 

فرهنگ هاى کوچک را پاد فرهنگ يا ضد فرهنگ مى گويند.

 مى توان هويت فرهنگ هاى کوچک را به اساس ويژه گى هاى فزيکى، قومى، سابقة 

مذهبى، منطقة جغرافيايى، سن، جنسيت، مقام هاى اقتصادى اجتماعى يا شغلى و غيره 

تعيين کرد؛ اّما بايد در نظر داشت که قضاوت در بارة فرهنگ کوچک مردم وظيفة 

مشکل، پيچيده و قابل دقت است. نمى توان مردم را تنها به دليل داشتن خصوصيت هاى 

مشترك در يک مقولة فرهنگى جاى داد؛ به طور مثال: انتخاب مقولة قوميت به عنوان 

معيار تعيين هويت فرهنگ کوچک ممکن دقيق نباشد. امروز ميليون ها تن از مردم 

جهان از نظر نژادى و فرهنگى با هم ترکيب شده اند و نمى توان به آسانى آن ها را 

درمقوله هاى سفيد، سياه، افريقايى، مکسيکويى و غيره جاى داد.
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نکتة قابل اهميت اين  است که تنها يک خصوصيت، به خصوص خصوصيت فزيکى 

شناسان  جامعه  باشد.  افراد  کوچک  فرهنگ  هويت  تعيين  براى  معيارى  نمى تواند، 

براى نشان دادن اين که آيا گروهى از مردم، سازندة يک فرهنگ کوچک هستند يا نه، 

به خصوصيت هاى ذيل توجه مى کنند؛

t زبان، ارزش ها، قواعد و قلمرو هاى مشترك داشته باشند.
t عمل متقابل اعضاى اين گروه نظر به اعضاى خارج از گروه با هم گروهى هاى 

خود بيشتر مى باشد.

t يکى از خصوصيت هاي مشترك همة فرهنگ هاى کوچک اين است که اعضاى آن ها، از 
بعضى جهات، خود را از ديگر اعضاى جامعه جدا احساس مى کنند و منزوى مى شوند. 

اين انزوا مى تواند داوطلبانه و يا نتيجة عوامل ديگر باشد. دليل اين دورى هر چه باشد، 

فرهنگ هاى کوچک )از بعضى جهات(جدا از راه اصلى فرهنگ جامعه حرکت مى کنند.  

 در اجتماعاتى به خصوص در دهات آن هايي که به صورت گروه هاي خويشاوندي 

و قومى  به طور جدا از هم و اما در نزديکى يکديگر زنده گي مي کنند، تنوع و تفاوت 

فرهنگ هاى کوچک دربعضى موارد، موجب روابط خصمانه و جنجال بر انگيز ميان 

آن ها مي شود و گاهي به زد و خورد و نزاع مي انجامد.

فعاليت 
درمورد پرسش هاي زير بحث و گفتگو نماييد؛

1- به نطر شما، انکار از يک فرهنگ و ناديده گرفتن دستاورد هاي آن دريک جامعه 

چه عواقبي را در پى دارد؟

2- تعليم و تربيه و به خصوص محيط مکتب چه نقشي در ايجاد و ترويج شناخت 

صحيح فرهنگ هاي مختلف ايفا مي نمايد؟ 

انکار از يک فرهنگ و نا ديده گرفتن دستاورد هاي آن، در واقع انکار از شخصيت 

افراد متعلق به آن فرهنگ است. هر فرهنگ شخصيت اعضايش را مى سازد. زماني که 

آن  اعضاي  وجودي  پارچه گي  يک  واقع  در  مي گيريم،  ناديده  را  گروه  يک  فرهنگ 

فرهنگ را با تهديد مواجه مي کنيم. 

ديگر  نا صحيح يک گروه در مورد گروه  نظريات وعقايد  درنتيجة چنين وضعيت 

بروز مى نمايد.
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 تعليم و تربية نظامي را در بر مي گيرد که درآن حيات فرهنگ ها، که در واقع ميراث عظيم 

و با ارزش جوامع هستند حفظ شده و حتا غني تر نيز مي شود. محيط مکتب مي تواند يکي 

از بهترين محيط ها براي ايجاد و ترويج شناخت صحيح در مورد فرهنگ هاي مختلف 

باشد. زماني که نظام تعليم و تربيه را تمام افراد با فرهنگ هاي مختلف در يک مؤسسه 

آماده مي کند.  اجتماع  در  زنده گي  براي  را  آن ها  فرهنگ  اين  و  اند  پذيرفته  يکديگر  از 

وداشتن  بوده  برخوردار  رواني  امنيت  از  مى شوند،  نظامي تربيه  چنين  در  افرادي که 

چنين امنيتي اثر خود را برروي شگوفايى افراد مي گذارد. افراد چنين جامعه يى که درآن 

هرکسي احساس شخصيت مي کند و داراي هويت است؛ نه تنها نسبت به هم فرهنگان 

خود؛ بلکه نسبت به ساير فرهنگ ها نيز احساس نزديکى و همبسته گى دارند.

فرهنگ هاى کوچک انحرافى
که  مى رود  کار  به  گروه هايى  مورد  در  مفهوم  اين   

اعضاى آن ها از ارزش ها و قواعدى پيروى مى کنند 

که قوانين کلى جامعه را ناديده گرفته و زير پا مى کنند. 

اين گروه ها را تقريبًا در همه جوامع مى توان ديد، مثل: 

باندهاى قاچاق مواد مخدر، باندهاى دزدان و رهزنان 

و غيره.   
 مروري بر درس                                     

----------------------------------------------------------�t
----------------------------------------------------------t
----------------------------------------------------------�t

 پرسش ها
1- فرهنگ هاى کوچک چيست؟

2- منشأ تضاد فرهنگى در يک جامعه چيست؟
3- انکار از يک فرهنگ و ناديده گرفتن دستاورد هاى آن چه عواقبى را در بردارد؟

 4- چند مثال در بارة تضاد فرهنگى ارائه نماييد.
5- چند نمونة از فرهنگ مشترك اقوام مختلف را بيان داريد.

 کارخانه گى
 در منطقة که زنده گى مى نماييد چند نمونة از فرهنگ هاى کوچک را ياداشت نموده 

در صنف بخوانيد. 



21 

درس پنجم                          تماس هاي فرهنگي

بحث کنيد

فرد  است.  اجتماعى  موجود  يک  انسان  خوانديد،  گذشته  درس هاى  در  طورى که   

براى آن که بتواند در جامعه زنده گى کند، مجبور به يادگرفتن فرهنگ جامعه است؛          

با  ارتباط  و  تماس  داشتن  بنابراين 

است.  ضرورى  وى  براى  ديگران 

بارة  در  مطلب  اين  داشت  نظر  در  با 

سؤاال ت ذيل بحث و گفتگو کنيد.

1- تماس هاى فرهنگى چيست؟

2- عدم ارتباط و تماس ها بين افراد در 

يک جامعه چه عواقب را در بر دارد؟

زنده گى  در  ارتباطات  و  تماس ها   -3

اجتماعى چه نقش و اهميت دارد؟

تماس چيست؟

تماس يا ارتباط به معناى عام، عبارت است از: انتقال مفهوم به کمک و استفاده از 

سمبول، ارتباط يا تماس جريانى است که شخص يا گروهى ديگر را از احساساتش 

در بارة موضوعى با خبر کند. تماس ها از راه هاى بسيار گوناگونى صورت مى گيرد 

حتا  يا  چهره  حالت  دست،  حرکات  رياضى،  نشانه هاى  موسيقى،  تصاوير  راه  از 

ضربه هاى بدنى؛ ولى رايج ترين شکل تماس در جامعة بشرى نظام سمبول هاى گفتار 

يا نوشته است که ما آن را زبان مى ناميم.

نهاد ها، فعاليت ها  افرادى است که در محيط مشترک زنده گى مى کنن،  از  جامعه، مجموعه يى 

نکنند،  قرار  بر  ارتباط  يکديگر  با  ترتيبى  به  آن ها  اگر  ولى  دارند؛  مشترکى  منافع  و 

نمى توانند از منا فع مشترك خود با خبر شوند و يا به هدف مشترك خود برسند؛ 

پس نتيجه گيرى ساده مى شود، نبود ارتباط و تماس، يعنى نبود جامعه طورى که 

در درس هاى قبلى خوانديد، فرهنگ روش کلي زنده گي مردم و دربر دارندة رسم 

و رواج ها، نهاد ها، عقايد وارزش هاي جامعه است. فرهنگ به حيث يک نيروي پيوند 
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دهنده عمل مي کند و با ويژه گى هايى که دارد مردم را از نظريات، عقايد و عنعنات 

مشترك ازطريق انتقال، ذخيره، اشاعه و توسعة فرهنگ با هم پيوند مي دهد.

اگر فرهنگى با فرهنگ هاى ديگر تماس داشته باشد بر اثر اشاعه )ترويج( يا استقراض 

فرهنگى، دست خوش تغيير فرهنگى مى شود.

گسترش دانش از فرهنگى به فرهنگ ديگر و يا به توسعة علوم ميان  به معناى  اشاعه: 

گروه هاى گوناگون درون يک فرهنگ، گفته مى شود. اشاعه زمانى رخ مى دهد که يک گروه، 

ارزش ها، افکار، قواعد و رسم و رواج ها يا چيز هاى مادى گروه ديگر را اقتباس کند. 

فرهنگ علم خاصي نيست که به يک طبقه مردم ارتباط داشته باشد، بلکه آييني )روش، رسم 

و عادت( است که زنده گي عمومي جامعه با تمامي ا نواع ا نديشيدن ها و تغييرات اجتماعي خود 

خواهان آن است. فرهنگ در همه شؤون زنده گي فرد و در ساخت عام جامعه دخالت مي کند. 

عنصر اساسي در تحول فرهنگ ها نوع را بطه بين آن ها است. در عصرما، تماس هاي فرهنگي 

در اکثر اوقات به واسطة وسايل ارتباط جمعي صورت مي گيرد.

 وسايل يا رسانه هاى ارتباطى به صورت معمول به دو نوع تقسيم مى شوند: رسانه هاى 

روبه رو که پيام هاى شان را از راه تماس شخصى مستقيم بين پيام دهنده گان و 

اخذ کننده گان پيام منتقل مى کنند. ازقبيل گفتگو هاى خصوصى، نامه هاى خصوصى 

و غيره. رسانه هاى گروهى پيام هاى شان را براى تعداد زيادى از اخذ کننده گانى 

پخش مى کنند که با آن ها هيچ نوع تماس روبه رو ندارند. اين رسانه ها عبارت اند از: 

تلويزيون، راديو روزنامه، انترنت، فيلم هاى سينمايى، مجله ها و کتاب ها هستند.

 وسايل ارتباط جمعي، با دسترس قرار دادن پروگرامها، فرهنگ جديدي را به وجود      

تأثير  که  است  است. روشن  نموده  زياد  پيشرفت  تکنالوژى  در عصرما  مي آورند. 

تکنالوژي، به شرايط اجتماعي، سنت هاي تاريخي، خصوصيت هاى فرهنگي و عقيدتى 

يک کشور، بسته گي دارد.

 گذشته از اين تکنالوژي، خواه، نا خواه، وارد جامعه مي شود. و وقتي وارد شد، روي 

نظريات و رفتار اثر مي گذارد؛ اما مى توان آن را درخدمت فرهنگ غير مادي قرار داد 

و به جاي رد و يا طرد آن، ازآن استفادة خوب کرد. عناصر مفيد ديگر فرهنگ ها را 

جذب و عناصر غير ضروري و نا مناسب آن ها را دفع نمود.

تماس فرهنگي يک پروسة دو جانبه و متقابل است. تماس هاى فرهنگى موقعى مؤثر 
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واقع مى شود که فرهنگ غنى، عنعنوى و توليدى خود را احيا نماييم. نقاط ضعف آن 

را اصالح و کمبود هاى آن را با روش هاى جديد خود جبران کنيم و تکامل بخشيم. 

روش هاى را که براى شرايط کشور ما مناسب است، خود ما ايجاد و کشف نماييم. يک 

کشور زمانى بر مشکل ها فايق آمده مى تواند که متفکرترين افراد جامعه؛ يعنى کسانى 

را  که به عالى ترين حد دانش و تفکر رسيده اند، جمع آورى نمايد تا با در نظر داشت 

شرايط کشور راه حل مشکالت را دريافت و از آن ها را ه حل مسايل را بخواهيم. راه 

حل هاى ديگر کشور ها براى مسايل خود آن ها مناسب است. ما مى توانيم از کشور هاى 

ديگر ياد بگيريم، که آن ها با چه روش هاى به راه حل مسايل خود رسيدند، يعنى روش 

تفکر را از آن ها ياد بگيريم، نه اين که راه حل هاى آن ها را کاپى کنيم. 

انترنت چيست؟                                      

شما با نام انترنت آشنا هستيد و شايد از آن استفاده نيز کرده باشيد.

 به نظر شما چطور مى توانيم از انترنت استفادة معقول نماييم؟ در اين باره در صنف  

بحث کنيد. 

 انترنت يک شبکة اطالعاتى پيچيده است که داراى خدمات بسيارمى باشد. در زمينه هاى 

متعدد علمى، فنى، اقتصادى، تجارتى، اجتماعى، فرهنگى و سياسى فعاليت مى کند.

 به عبارت ديگر، انترنت مانند يک مجله عمومى است که در آن با چيز هاى مختلفى 

انديشه هاى بزرگ مطلع  از  اطالع حاصل مى نماييم.  احوال جهان  از  بر مى خوريم. 

مى شويم، با دوست خود در فاصلة دور تماس برقرار مى کنيم، از جنايت، سرقت و 

حوادث ضد اخالقى باخبر مى شويم و خيلى موضوعات ديگر. طبق پيش بينى که از 

وضعيت تکنالوژى در ساحة ارتباطات صورت گرفته است جهان در آينده مانند يک 

ماهواره ها جهان را  اقمار مصنوعى و  ارتباطات از طريق  خانه خواهد شد و شبکة 

به يکديگر مرتبط خواهد کرد، همان طورى که ديده مى شود، زيادترين ميزان ارتباط 

مربوط به مؤسسات تعليمى و مراکز علمى و پژوهشى است؛ بنابراين مراکز تعليمى، 

محصالن، متعلمان، به عنوان قشرعلمى جامعه، بيشتر در معرض اين نوع ارتباط ها 

هستند.
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با در نظر گرفتن اين اصل، مى توان از تکنالوژى نوين، متنا سب با ارزش هاى جامعة خود 

و  تخصصى  فنى،  علمى،  زمينه هاى  در  پيشرفت  فرهنگ،  توسعة  موجب  و  کرد  استفاده 

مشارکت در امورى که پايه هاى علمى  را تقويت مى نمايد، شد. ما در جامعة خود چوکاتى 

داريم که به عنوان چوکات جهان بينى ما، نياز به رشد، پرورش و بسط دارد. دنيايى که 

ما در آن زنده گى مى کنيم، فقط بيمارى و فساد نيست. نظام بين المللى موجود داراى ابعاد 

مثبت و منفى است؛ بنابر اين برماست که بايد دست به ا نتخاب منطقى بزنيم.

 تهاجم فرهنگي چيست؟ 

فرهنگ خصوصيات انسان ها را دارد؛ همان طوري که انسان ها بعضى اوقات به مبادلة 

افکار و اطالعات مي پردازند و در حالت صلح باهم زنده گى مى نمايند، فرهنگ ها نيز چنين 

هستند و گاهى اين مبادله صورت مي گيرد و همديگر را حمايت و اصالح مي نمايند. 

يکديگر را فراهم آورد؛ ولي گاهى  پايدار  ند زمينه هاي توسعة  مبادلة مزبور، مي توا 

وقت ها فرهنگ ها نيز مانند انسان ها، عليه يکديگر اعالم هجوم و جنگ مي نمايند. در 

قديم از طريق جنگ ها و نيرو هاي تن به تن يک فرهنگ غالب و يا مغلوب مي گشت؛ ولي 

امروز ديگر احتياجى به تلفات جسماني نيست؛ بلکه با تغيير عقيده، فرهنگ، تبليغات، 

مصرف، توليد و غيره مي توان همان کار دوران گذشته را انجام داد. اين واقعيت را 

نيز بايد در نظر داشت، که فرهنگ ضعيف ضربه مى بيند و مورد تهاجم قرار مى گيرد. 

همان طوري که هميشه و در همه جا ويروس سبب مريضى خاص مى شود؛ ولى اين 

ويروس همه را مريض نخواهد کرد و کسا ني مريض مي شوند که بدن شان ضعيف 

بوده و آماده گي به پذيرش آن ويروس را دارا باشند. 

تهاجم فرهنگي نيز چنين است. و کشورهاي مورد تهاجم وا قع مي شوند که از لحاظ 

دروني آماده گي آن را داشته باشند.

آنچه که کشور ما را از گزند اجانب و بيگانه گان مصؤون و محفوظ نگهداشته، فرهنگ و 

تمدن بوده است. افغانستان بارها مورد تهاجم بيگانه گان قرار گرفته است؛ اّما هيچ گاه 

فرهنگ غنى و برتر ما که هميشه متکى به عقيده و ارزش هاى اسالمى بوده است؛ نه تنها 
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شکست نخورده و از بين نه رفته است، بلکه بيگانه گان، دشمنان و متجاوزين را به زانو 

در آورده و به تسليم وا داشته است. اگر نه ما هم مانند بسيارى از کشور هاى ضعيف 

از سابقة فرهنگى  افغانستان  از دست مى داديم. کشور عزيز ما  زبان و فرهنگ خود را 

نيرومند برخوردار است. ملت ما با تکيه بر اين طبقه ها فرهنگى، به ويژه  دو عنصر مهم آن؛ 

يعنى عقيده و زبان و ريشه دار بودن آن در بين طبقه ها و اقشار مردم، قادر به مقاومت و 

پافشارى و درهم شکستن موج حمالت فرهنگى و تهاجم فرهنگى جديد خواهد شد. 

                    مرورى بر درس

----------------------------------------------------------�t
----------------------------------------------------------�t
----------------------------------------------------------�t
----------------------------------------------------------�t
-----------------------------------------------------------t

                     پرسش ها

 1- تماس چيست؟

2- عدم تماس و ارتباط بين افراد در يک جامعه چه عواقبى در بر دارد؟

3- وسايل ارتباط جمعى چه نقشى در تماس هاى فرهنگى دارد؟

4- به نظر شما استفادة منطقى از وسايل ارتباط جمعى چيست؟

5- کدام کشور ها زيادتر زير تهاجم فرهنگي قرار مي گيرند؟

6- چند مورد تهاجم فرهنگي را نام ببريد. 

                      کارخانه گى

رسانه هاي گروهي با توجه به تأثير و نفوذي که دارد، مي تواند تأثير مثبت و يا منفي 

بر جاي بگذارد.

دو مورد از تأثيرات مثبت و دو مورد از تأثيرات منفى رسانه هاى جمعى را تحرير 

نموده درصنف بخوانيد.
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خال صة فصل اول

�tمردم از طريق فرهنگ مى توانند، مهارت هايى را ياد بگيرند که براى زنده ماندن و بقاى آن ها 

در محيط هاى مختلف طبيعى الزم است؛ به طور مثال: چگونه خوراک جمع آوري و پخته کنند، 

چگونه بپوشند و خانه بسازند.

�tرفتارهاى  که فرد منحيث عضو جامعه بايد آن ها را انجام دهد و در صورت رعايت نكردن آن ها 

با مجازات روبه رو مي شود، قواعد گفته مى شود.

�tباور ها عبارت از اصول اعتقادي و عمومى در جامعه هستند که با ضمانت اجرا همراه اند و 

ارزش هاي واالي جامعه را منعكس مي سازند.

�tنشان ها عاليمي هستند که نشان دهندۀ حاالتي که انسان ها درزنده گي روزمره خود با آن ها 

سر و کار دارند.

�tاساسي 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.

�tدر 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 عقيدتى يک کشور، بسته گي دارد.    
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گروه هاى اجتماعى
                     

در اين فصل با درس هاى زير آشنا خواهيد شد

�tگروه چيست؟
�tشکل گيرى گروه

�tرهبرى گروه

            گروه هاى اجتماعى

                   

در اين فصل درس هاى ذيل را مى خوانيد 

�tگروه اجتماعى چيست؟

�tشكل گيرى گروه اجتماعى

�tرهبرى گروه اجتماعى

27
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شما در پايان اين فصل:

�tمفهوم گروه اجتماعى را درک مى کنيد؛
�tمفهوم دسته و ازد حام را درک مى کنيد؛

�tتفاوت هاى گروه اجتماعى و دسته را مى دانيد؛
�tجريان تشكيل گروه اجتماعى را توضيح داده مى توانيد؛

�tمفهوم رهبرى گروه اجتماعى را درک مى کنيد؛
�tخصوصيات رهبرى گروه اجتماعى را فهرست مى توانيد؛

�tبا زنده گى کردن در گروه اجتماعى عالقه مندى نشان مى دهيد؛

28
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به عکس دقت کنيد و فکر کنيد که اين صنف 
شما است که در آن درس مى خوانيد. 

اين صنف و هم سن   پس همة شما عضو 
مى نشينيد،  هم  پهلوى  در  استيد،  سال  و 
معلمان مشترك داريد، با هم مى خنديد و با 

هم غمگين مى شويد.
داشتن خصوصيات و فعاليت هاى مشترك، 
جدا  گروه ها  و  صنف ها  ديگر  از  را  شما 
مى کند؛ مثال: شاگردان صنف يازدهم مکتب 
شما داراى سن بزرگتر بوده و درس ها و 
معلمان آن ها نيز از شما متفاوت مى باشند؛ 

داراى  شما  صنف  که  مى توانيم  گفته  پس 
از ديگران جدا مى کند؛ به طور  خصوصيات و فعاليت هاى مشترکى است. که شما را 
مثال: شما در صنف فعاليت هايى را از قبيل: يکجا درس خواندن، کمک گرفتن از يکديگر 
براى فهميدن درس ها، انجام دادن کار خانه گى يکسان انجام مى دهيد. شما به آسانى 
مى توانيد با اعضاى گروه هم صنفى هاى خود، رابطه برقرار کنيد، مى توانيد به آسانى 
با آن ها صحبت نماييد، در بارة مشکالت درسى از يکديگر بپرسيد، انجام اين کار ها را 
روابط متقابل يا عمل متقابل مى گويند؛ بنابر اين گروه، مرکب از افرادى است که داراى 
دارند  اجتماعى  متقابل  عمل  يا  متقابل  روابط  هم  با  و  مى باشند  خصوصيات مشترك 
از  عبارت  گروه  اين  بنابر  مى باشد؛  دوامدار  و  منظم  زيادى  حدود  تا  آن ها  روابط  و 
مجموعه يى از ا نسان هاست که داراى خصوصيات و فعاليت هاى مشترکى استند و با 
هم روابط نسبتًا پايدار وثابت و منظمى دارند. و يا به زبان ساده تر افراد درعين اين که 
نيز مى خوانند.  )ما(  را  به عنوان اعضاى يک گروه خود  فرديت خود را حفظ مى کنند 
مفهوم ) ما( نشان مى دهد که فرد خود را متعلق به يک گروه مى داند. جامعه شناسان گروه 

را چنين تعريف مى کنند:

گروه، اجتماعى واحدى است مرکب از دو نفر يا بيشتر که بين آن ها اعمال متقابل نسبتاً پايدارى 

بر قرار است که با نام و نوع آن مشخص مى گردند، از نظر فكرى و عاطفى نيز خود شان را با 

براى  گروه  که  آرمان مشترکى  و  به هدف  براى رسيدن  و  نزديک حس مى کنند  بسيار  يكديگر 

رسيدن به آن به وجود آمده است، بايكديگر همكارى و معاونت مى نمايند. از تعريف باالچنين 

نتيجه مى گيريم که:
1- افراد گروه داراى عمل هاى متقابل استند و با يکديکر ارتباط دارند.

درس ششم                           گروه اجتماعى 
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2- مى فهمند که عضو گروه استند.
يکديگر  با  را  از نظر عاطفى، روحى و فکرى خود  استند و  تفاهم مشترك  داراى   -3

بسيار نزديک حس مى کنند.
4- هدف و آرمان مشترك دارند و براى رسيدن با آن همکارى مى نمايند.

 بررسي کنيد 
بازى  تا  اند  ميدان ورزشى جمع شده  که در يک  بگيريد  نظر  در  را  افراد  از  تعدادي 

فوتبال را ببينند.
افراد گروه خوانده مي شوند، در حاليکه آن ها خواهان تماشاي   آيا به نظر شما اين 

بازى فوتبال هستند؟
 آيا خصوصياتى که براي گروه گفته شده در اين جمع ديده مي شود؟ 

شما با افراد زيادى روابط و عمل متقابل داريد. عالوه بر گروه دوستان، گروه خانواده، 
گروه هم ساالن که به نام گروه هاى نخستين نيز ياد مى شوند، با ديگران هم روابطى 

داريد؛ به طور مثال:
 افرادى که در يک ميدان ورزشى براى تماشاى فوتبال مى روند، ممکن است يکجا با 
ديگران تيم مورد عالقه خود را تشويق نمايند و يا نظر فرد پهلوى خود را در بارة بازى 
فوتبال بپرسند و يا نظر خود را نيز به او بگويد؛ اما، خصوصيت ها و فعاليت هاى مشترك 
مسافران يک ملى بس يا مردمى  که در صف نانوايى ايستاده اند و يا افرادى که در يک 
ميدان ورزشى براى تماشاى فوتبال مى روند بسيار محدود و روابط متقابل آن ها نيز 
بى دوام است؛ بنابر اين به عده يى از افراد که در محل مشخصي، بر اثر بروز حادثه يا 
علت معيني گردهم مي آيند و از لحاظ نوع روابط اجتماعي، ابتدايى ترين و ناپايدارترين 
به  بوده و  ناپايدار  افراد موقت و  اين  بين  ارتباط  را تشکيل مي دهند.  اجتماعي  گروه 
با يکديگر  اين محيط، ديگر  از  از بين مي رود، زيرا به محض خارج شدن  آساني هم 
و خصويت هاى  يا سازمان  نوع شکل  هيچ  تجمعات  اين گونه  داشت.  نخواهند  ارتباط 
مشترکى که يک گروه بايد داشته باشد، با هم ندارند. اين گروه ها را گروه هاى دومين 

نيز مى گويند. 
ازدحام )تراکم(

به تصوير صفحه با دقت نگاه کنيد و بگوييد که در 
اين عکس چه را مى بينيد؟

 در اين عکس تعدادى از مردم را مى بينيد که در 
مقابل نانوايى در صف ايستاده اند و منتظر خريد 
در  افرادى که  مشترك  ويژه گى هاى  استند.  نان 
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صف نانوايى ايستاده اند، اين است که آن ها براى مدت کوتاهى در کنار يکديگر استند. تفاوت 
اساسى در ميان گروه اعضاى خانواده، دوستان وهم صنفى ها با گروه کسانى که در 
يک نانوايى و دريک ملى بس و يا در يک ميدان استند وجود دارد. روابط متقابل گروه 
اول موقتى و ناپايدار است. آن ها ويژه گى ها و فعاليت هاى مشخصى ندارند و بدون 
تشکيل اند که از هيچ گونه تقسيم کار و سلسله مراتبى برخوردار نيستند و به محض 

خارج شدن از اين محيط ديگر با يکديگر ارتباط نخوا هند داشت.
دستة اجتماعى

 دستة اجتماعى يک گروه بندى احصايوى است به اين معنا که افراد به اساس خصويت هاى 
خاصى در آن ا شتراك دارند؛ مانند: اشخاص داراى شغل مشابه يا سطح عايد مشابه 

و غيره. به مثال زير توجه نماييد: 
�tدر يک مکتب هر صنف داراي يک شاگرد اول نمره مي باشد. اين شاگردان با هم هيچ 
رابطة اجتماعي ندارند؛ اما مدير مکتب همة اين شاگردان را به عنوان دستة شاگردان اول 
نمرة مکتب مي شناسد و مي داند که40 نفر شاگرد اول نمره دارد. مقايسة گروه، ازدحام 

انبوه و دستة اجتماعى در جدول زير به طور مشخص نشان داده شده است.

           

مثال خصوصیات عنوان

- خانواده
 - هم ساالن

 - همسايه

- خصوصيات مشترك                  
- روابط متقابل يا عمل اجتماعى 

- روابط منظم و پايدار
گروه

- افراد در صف نانوايى
- مسافرين در سرويس

ميدان  در  تماشاچى  افراد   -  
ورزشى

- روابط ناپايدار وگذرا
- ندا شتن روابط متقابل

- نداشتن خصوصيات 
فعاليت هاى مشترك

ازدحام

- هم شغل ها 
  - اول نمره ها

- داشتن يك خصوصيت مشترك 
اّما نداشتن روابط متقابل به خاطر 

وجود خصوصيت مشترك

دستة اجتماعى
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 گروه مرجع 

شما هر روز به مکتب مي رويد. عالوه بر سواد آموزي، اهداف و خواهش هاى ديگري 

به معلم خود داريد، دوست داريد معلّم  با عالقه يي که  از شما  هم داريد؛  حتمًا يکي 

شويد. بنابراين، تالش مي کنيد که مانند معلمان، معلومات خود را زياد کنيد. شما سعي 

مي کنيد که رفتار معلمان را ياد بگيريد و رفتارها و کارهاي را که معلمان، با ارزش و 

کار خوب مي دانند، شما همان کار را انجام دهيد. از اين رو گروه معلمين براي شما، 

گروه مرجع مي باشد؛ بنابراين، گروه مرجع گروهي است که فرد عضو آن نيست؛ اّما 

آرزوي پيوستن و مشابه بودن آن را دارد. 

            

                        مرورى بر درس

----------------------------------------------------------�t
----------------------------------------------------------�t
----------------------------------------------------------�t
----------------------------------------------------------t
----------------------------------------------------------t
----------------------------------------------------------t

                     پرسش ها

1 - گروه را تعريف نماييد.

2 - فرق بين گروه اجتماعى و دسته چيست؟

3 - آيا مردمى  را که در صف نانوايى ايستاده اند، گروه اجتماعى گفته مى توانيم؟

4 - ازدحام )تراکم( بادستة اجتماعى چه تفاوت دارد؟

                   کارخانه گى

هر کدام تان يک مثال در مورد، ازدحام، دسته، وگروه اجتماعى را در کتابچه هاى خود 

بنويسيد و در صنف بخوانيد.
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بحث نماييد

طورى که در درس گذشته خوانديد، افراد در عين اين که فرديت خود را حفظ مى کنند، 

به عنوان عضو يک گروه خود را »ما« نيز مى خوانند. مفهوم »ما« نشان مى دهد که 

فرد خود را متعلق به يک گروه مى داند. با نظرداشت تعريف فوق پرسش هاى زير را 

جواب بدهيد.

 t آيا تنها با جمع شدن چند نفر به دور هم يک گروه تشکل مى يابد؟
t تشکل گروه اجتماعى چه قسم صورت مى گيرد؟

با يکديگر، واقعيتى است که هميشه در همه جا  بر قرارى رابطه  افراد براى  تالش  �t
شاهد آن هستيد؛

t باز کردن سر صحبت در ملى بس در مسيرراه؛
�tاظهار محبت به ديگران وهمکارى با آنان؛

 اين ها نمونه هاى تالش افراد براى بر قرارى رابطه با يکديگر و کوشش براى پيدا کردن 

دوست و هم صحبت است. اما تنها با جمع شدن چند نفر به دور هم يک گروه اجتماعى 

تشکيل شده نمى تواند. تشکيل شدن ممکن است بسيار سطحى و محدود باشد. و در 

اين حالت به سرعت از بين خواهد رفت؛ مانند افرادى که در يک بس شهرى هم  سفر 

به  با رسيدن  باشند  همديگر خيلى صميمى هم  با  در طول سفر  اگر  حتا  آن ها  استند 

بنابراين  و مى رود،  را مى گيرد  راهش  فرد  و هر  بين مى رود  از  آن ها  ارتباط  مقصد 

درس هفتم                          تشكل گروه ها                                                                            



34 

هر قدر اندازه مشابهت ها و مشترکات بين افراد گروه، بيش تر باشد، ارتباط تشکيل شده 

عميق تر مى شود. به اين ترتيب، تعامل طرفين با يکديگر نيز تداوم مى يابد، در چنين حالتى، 

افراد به عنوان يک گروه شناخته مى شوند.

فعاليت                 

�t دوستى افراد با يکديگر و تالش آن ها براى بر قرارى رابطه و دوست يافتن براى چيست؟
�tچرا افراد در همة دوره هاى زنده گى در پى يافتن دوستانى صميمى  با برقرارى رابطة  

اهستند؟

بعضى فالسفه ها در پاسخ به اين سؤال مى گويند که انسان به گونة طبيعى يک موجود 

اجتماعى  کردن  زنده گى  به  انسان  طبيعى  ميل  از  ناشى  را  تالش  اين  و  است؛  اجتماعى 

وتأمين احتياجات انسانى مى دانند؛ خواست ها و احتياجات او را به برقرارى روابط اجتماعى 

با ديگران سوق مى دهند و موجب تداوم و حيات جامعه مى گردد.

در حال حاضرشايد شما در چندين گروه عضويت داشته باشيد؛ اما چرا به اين گروه يا 

گروه ها ملحق شده ايد؟ شواهد نشان مى دهد که افراد به طور معمول به چند دليل وارد 

گروه مى شوند؛

1-گروه نياز هاى روانى يا اجتماعى همچو تعلق داشتن به گروه، مورد توجه قرار گرفتن 

در گروه و يا مورد محبت واقع شدن افراد گروه را بر آورده مى سازد.

2- افراد در گروه از احساس امنيت روانى و اجتماعى بيش ترى برخوردار مى شوند.

3- انسان ها در گروه، انگيزه و ميل بيشترى براى فعاليت از خود نشان مى دهند.

4- گروه افراد را براى رسيدن به هدف هاى که امکان حصول آن به تنهايى ميسر نيست 

يارى مى دهد.

5- تعلق داشتن به گروه هاى مختلف اعضا را در اجراى وظايفى که به تنهايى قادر به انجام 

آن نيستند کمک مى کند.

6- اعضاى گروه اکثراً علم و اطالعاتى را براى يکديگر فراهم مى آورند که امکان دسترسى 

به آن براى فرد فرد آن ها وجود ندارد. 

 به نظر شما خانواده چگونه و چرا تشکيل مى گردد؟
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گروه خانوده به عنوان اصلى ترين گروه اجتماعى از طريق ازدواج و تولد بقاى خود 

را تضمين مى کند خانواده گروهى است که اعضاى آن به خاطر داشتن نسبى و سببى 

روابط سميمى، پايدار و سمتحکمى باهم دارند.

بحث نماييد

آيا مى دانيد کدام موضوعات باعث رابطة يک گروه از دوستان مى گردد؟

بهتر مي توانند  استند،  اين که هم سن  براي  نفر  بگيريد. چند  را درنظر  گروه دوستان 

همديگر را درك کنند. آن ها با يکديگر صحبت و دوستي مي کنند. کارهاي خانه گي مکتب 

را انجام مي دهند. با هم بازي مي کنند؛ بنابراين عضويت در اين گروه برطبق احساس 

شکل مي گيرد و در گروة خانواده گى عضويت از روى عواطف صورت مى گيرد.

گروه هاي ديگري هم وجود دارند. مثل گروه ورزشى، گروه همکاران صورت مى گيرد، 

و غيره. عضويت در بعضي از گروه ها، آگاهانه و طبق معيارهاي همان گروه صورت 

مى گيرد يک شخص وقتي مي خواهد عضو اين گروه ها شود، به طور عموم بايد يک 

فورمه را که درخواست عضويت گروه است، خانه پرى کند.

�tاز افرادى که مى خواهند در اين گروه شامل گردد، امتحان گرفته مي شود.
�tبعد از پذيرفتن شما به عنوان عضو گروه، با شما قرارداد امضا مي کنند. عضويت در 

اين گروه ها دورة مشخصي دارد. 

پس از تمام شدن وقت عضويت، شما ديگر عضو آن گروه محسوب نمي شويد. بعضي 

يک  نوشتن  با  يعني  به طور رسمي  از گروه خارج مي کنند؛  را  افراد  اين گروه ها،  از 

مکتوب عضويت فرد را ملغا اعالم مي کنند.

 از آنچه در اين درس خوانديم به اين نتيجه مى رسيم که: گروه خانواده به عنوان اصلي 

ترين گروه اجتماعي از طريق ازدواج و تولد، بقاي خود را تضمين مي کند.

هر شخص به منظور حفظ روحية انساني و نوع دوستي و دوري از تنهايي وارد گروه 

دوستان مي شود. اين گروه ها به همين ترتيب بزرگ تر و بيش تر مي شوند. 

عضويت  گروه  چندين  در  خود  اجتماعي  زنده گي  ادامة  براي  شخص  يک  طوري که 
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مى داشته باشد؛ بنابراين ما براى ادامة هر نوع زنده گي اجتماعي محتاج به عضويت در 

گروه مى باشيم.

                          مرورى بر درس

-----------------------------------------------------------t
-----------------------------------------------------------t
-----------------------------------------------------------t
-----------------------------------------------------------t
-----------------------------------------------------------t

                        پرسش ها  

1- تفاوت بين گروه خا نواده و گروه دوستان چيست؟

2- نظر به کدام داليل فرد وارد گروه مى شود؟

3- گروه چگونه شکل مى گيرد، بيان داريد؟

 جمله هاى زير رامکمل سازيد.

1-ابتدايى ترين گروه اجتماعى را....... تشکيل ميد هد.

2- عضويت درگروه دوستان بر طبق..........صورت مى گيرد.

                        کارخانه گى

آيا شما غيراز گروه خانواده، عضو کدام گروه ديگر هم هستيد؟ پاسخ را در کتابچه 

خويش ياد داشت نموده، در صنف بخوانيد.  
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در درس گذشته آموختيد که گروه چگونه تشکيل مى گردد؛ اکنون با چگونه گى رهبرى 

گروه آشنا خواهيد شد.                 

بحث کنيد

t در هر گروه اجتماعى اشخاصى استند که 

گروه را رهبرى مى کنند:

t آيا مى توان دليل رهبرى اين اشخاص را 

پيدا کرد؟

t آيا گروهى که براى رسيدن به هدفى فعاليت 

مى کند، بدون رهبر به هدف مى رسد؟

t شما در فاميل خود از کى اطاعت مى نماييد؟

 مقصد ما از رهبر همان است که انگليسى زبان ها ليدر مى گويند. فردى که پشتيبانى 

مردم، توانايى و موقعيت يا نقش کليدى تصميم گيرى را در يک گروه داشته باشد، رهبر 

گفته مى شود. هرگاه شخصى به طور طبيعى با نشان دادن توانايى خود ادارة امور 

گروه را در اختيار گرفته، به رفع نياز هاى اعضاى گروه بپردازد و به حال آن ها مفيد 

واقع گردد و آنان را به اهداف خويش برساند. رهبر گروه است؛ مانند: رهبران دينى، 

رهبران احزاب سياسى، رهبران ممالک و غيره. رهبرى پديده يى است که همواره در 

گروه به وجود مى آيد. کسى که ديگرى را نه با زور و ارعاب؛ بلکه با آگاهى و رضايت 

خود به انجام يا انصراف از کارى وا دارد و در جهت رسيدن يا رد کردن هدفى به 

حرکت آورد، رهبر گفته مى شود.

چرا يک گروه به وجود رهبر ضرورت دارد؟

به مثال زير توجه نماييد:

درس هشتم                               رهبرى گروه
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 سر تيم يک گروه ورزشى مى کوشد تا ضمن ادارة بازى، کيفيت آن را نيز باال ببرد. 

او مسؤوليت هاى هر فرد را به وى گوشزد مى کند و کوشش مى کند، نقايص بازى را 

بر طرف سازد. مى بينيم که قبل از آغاز بازى او با اعضاى تيم صحبت مى کند و نظر 

آن ها را در مورد نحوة انجام دادن کار ها مى پرسد؛ بنابراين کار کرد رهبرى، بيش از 

هر چيز، هماهنگ کردن اعمال اعضاى گروه براى رسيدن به اهداف گروهى است.

آيا مى دانيد که رهبران گروه از چه ويژه گى هاى بر خوردار اند؟

که  مى رسد  نظر  به  همه  اين  با  ولى  ندارد؛  وجود  مشخصى  قاعدة  هيچ  درحالى که 

از ساير اعضا تصور مى شوند. داراى هوش بيش تر استند و  رهبران خوش ظاهرتر 

خوش بيان تر و مصمم تر مى باشند. از اعتماد به نفس فوق العاده برخوردار اند.

ديگر  ويژه گى هاى  چه  از  متذکره  موضوعات  بر  عالوه  رهبر  يک  شما  نظر  به 

برخوردار است ؟

از صفات درونى و خصوصيات  و  بوده  متفاوت   منشأ رهبرى، در موارد مختلف 

انتخاب امکان  ا نتخابى يا انتصابى است.  فردى ناشى مى گردد. رسيدن به رهبرى، 

دارد که به وسيلة يک سازمان يا به وسيلة خود رهبر صورت گيرد. 

منشأ و منبع رهبر را مى توان چنين تقسيم بندى کرد:

�tرهبر انتخاب شده به وسيلة مردم )رهبر حزبى يا مردمى(
�tرهبر انتخاب شده به وسيلة يک فرد )جانشين رهبر(

�tرهبر انتخاب شده به وسيلة سازمان )رهبر سازمانى(
�tرهبر انتخاب شده به وسيلة خويش يا خود گزين

وجود رهبر در جامعه ضروراست؛ زيرا رهبر به پيروان احساس اعتماد به نفس، نيرو 

و توانايى زياد مى بخشد.

مهم ترين شرايط و صفات رهبر عبارت ا ند از:

1- رهبر بايد عادل باشد. 
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2- رهبر بايد مخلص و با تقوا باشد.

3- رهبر بايد مدبر باشد. چرا که براى انجام امور مهم تدبير و پيش بينى نهايت ضرورى 

است.

4- رهبر بايد نظر و بينش صحيح سياسى و اجتماعى داشته باشد.

5- رهبر بايد قادر به ادارة امور باشد. اگر به مسئلة مديريت توجه نشود رهبر از عهدة 

مسؤوليت رهبرى بيرون شده نمى تواند.

6- پالن و برنامه داشته باشد.

7- رهبر بايد شجاع باشد. رهبرى که شجاع نباشد نمى تواند در طوفان ها رعيت خود 

را به حر کت بياورد و نيرو دهد و حوادث را پشت سر بگذارد.

8- حسن تشخيص داشته باشد.

9- رهبر بايد داراى تيم کارى باشد و ميان آن ها حس همکارى و محبت را تقويت نمايد.

10- موضوع را با سرعت تشخيص کرده بتواند. 

11- در برآورده شدن تصميم به قاطعيت عمل نمايد.

12- رهبر بايد از هر گونه فساد و خيانت دور باشد.

13- سرعت در اخذ تصاميم داشته باشد.

14- سرعت اقدام داشته و راه رسيدن به اهداف را ادامه دهد.

15- رهبر بايد مسؤوليت شناس باشد و بداند که رهبرى يک امانت عظيم به عهده اش 

است که از آن مورد باز پرس قرار مى گيرد.

16- انتقاد پذير باشد.

17- رهبر بايد داراي خصوصيات منحصر به فرد باشد تا بتواند رهبري يک گروه را 

به دست آورد.

صفات و شرايط ديگرى را که براى رهبر مناسب مى دانيد با هم صنفى هاى تان بحث نماييد.

آيا مى دانيد چند شيوۀ رهبرى موجود است؟

جامعه شناسان ضمن بررسى عمل متقابل در گروه سه شيوة رهبرى را تشخيص 

داده اند.
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رهبر مردمى  

رهبر خودکامه

رهبر بى قيد و بند

1- رهبر مردمى: رهبر مردمى  براى دست يابى به اهداف گروه نظر ها و پيشنهاد هاى 

توافق گروهى  بر  قرار مى دهد، تصميم گيرى مبنى  اعضاى گروه را اساس کار خود 

خواهد بود. وظيفة رهبر تشويق و يارى اعضاى گروه با شرکت در بحث و مذاکره 

براى تعيين خط مشى کلى گروه است. تقسيم کار به خود اعضا واگذار مى شود و هر 

کس آزادانه با هر که خواسته باشد، کار مى کند. رهبر يک عضو مسؤول گروه بوده 

و در انجام کار ها شرکت دارد. اين نوع رهبر در شرايط بحرانى موفقيت کم تر دارد؛ 

اّما براى تضمين بقاى جامعه يا گروه، نسبت به رهبرى خود کامه، از مؤثريت بيش تر 

برخوردار است. آن ها در جريان تصميم گيرى هاى گروهى براى حق شرکت اعضاى 

گروه ارزش قايل اند.

2- رهبرى خود کامه) مطلقه(

در اين نو ع رهبرى تصميم ها مربوط به فعاليت گروه توسط رهبر تعيين مى گردد. کار 

هر شخص را رهبر مشخص مى کند و او است که در تشويق و انتقاد در گروه به ميل 

خود تصميم مى گيرد. در فعاليت گروهى اشتراك نمى کند. اين نوع رهبرى تعيين کنندة 

اهداف و مقرره ها رفتار اعضاى گروه يا جامعه هستند. اين نوع رهبرى را مى توان در 

اردو يا قواى مسلح، حکومت هاى ديکتاتورى، تشکيل هاى صنعتى و تجارتى، خانواده هاى 

پدرساالر يافت. 

داشت مطالب فوق اسم پنج رهبر خودکامه را به همکارى گروه خود بيان  � t با نظر

داريد.

 3- رهبرى بى قيد و بند

 در اين شيوه، رهبر بى قيد است و سعى اندکى در اداره و سازماندهى گروه دارد. افراد 
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در تعيين انجام کار به طور کامل آزاد استند؛ رفتار رهبر با همة اعضاى گروه دوستانه 

است و به طور معمول از رفتار اعضا صفت و انتقاد نمى کند.

از مطالب فوق کم و بيش در بارة رهبرى گروه فهميديد و آموختيد که دريک گروه 

همکارى و احساس مسؤوليت الزم است؛ همچنين ضرورى است که هر گروه براى 

خود رهبرى داشته باشد. اعضاى گروه براى انجام دادن بهتر کار هاى گروهى بايد از 

رهبر گروه پيروى کند. رهبر نيز با مشورت اعضاى گروه، محيط دوستانه را براى 

همه فراهم مى کند.

                         مرورى بر درس

-----------------------------------------------------------�t
-----------------------------------------------------------�t
-----------------------------------------------------------t
----------------------------------------------------------�t
----------------------------------------------------------�t
-----------------------------------------------------------t

                     پرسش ها

 1- رهبر را تعريف نموده، با مثال واضيح سازيد.

2- رهبرى را تعريف نموده، نمونه هاى از رهبرى را بيان داريد.

3- انتخاب رهبرى چطور صورت مى گيرد، مختصرمعلومات دهيد؟

4- مهم ترين صفات رهبر را بيان داريد.

5- چند نوع شيوه رهبرى وجود دارد، نام بگيريد.

                        کارخانه گى 

رهبر خودکامه را با رهبر مردمى  مقايسه نماييد، تفاوت هاى آن ها را فهرست نموده در 

صنف بخوانيد.
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خالصة فصل دوم

مشترکى  فعاليت هاى  و  داراى خصوصيات  که  است  انسان هايى  مجموعة  از  عبارت  گروه    -1

استند و با هم روابط نسبتاً دوامدار و منظمى دارند

2- ازدحام عبارت از کثرت مردم است که روابط متقابل آن ها موقتى و بى دوام است. آن ها خصوصيات و 

فعاليت هاى مشخصى ندارند، و بعد از انجام کارى که به هدف آن جمع شده ا ند، پراکنده مى شوند.

3- دستة اجتماعى يک گروه بندى آمارى است به اين معنا که افراد به اساس خصوصيات خاصى 

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

4- افراد به دليلى اعضاى گروه مى شوند که گروه نياز هاى روانى يا اجتماعى همچو عضويت 

داشتن به گروه، مورد توجه قرار گرفتن و يا مورد محبت واقع شدن افراد را بر آورده مى سازد.

۵- عضويت در گروه دوستان برطبق احساس شكل مي گيرد. و عضويت در گروه خانواده بر 

طبق عواطف تشكيل مى گردد.

6- فردى که موقعيت يا نقش کليدى تصميم گيرى را در يک گروه ايفا مى کند، رهبر گفته مى شود. 

در  را  امورگروه  ادارۀ  خود  توانايى  دادن  نشان  با  يا  طبيعى  طور  به  که  را  شخصى  گاه  هر 

اختيارگرفته، به رفع نياز هاى اعضاى گروه بپردازد و به حال آن ها مفيد واقع گردد و آنان را به 

اهداف خويش برساند، رهبر گروه است.
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                 نهاد هاي اجتماعي 

 درين فصل درس هاي ذيل را مي خوانيد:

�tنهاد اجتماعي   ›1‹
�tنهاد اجتماعي ›2‹
�tنهاد اجتماعي ›3‹

�tروابط متقابل نهادها

43
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شاگردان در پايان اين فصل بتوانند:

1- با اصطالح نهاد اجتماعي و ماهيت نهاد اجتماعي آشنا شوند؛

2- مهم ترين نهاد هاي اجتماعي را فهرست نموده و نهاد هاي اولى و 

دومى 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 نقشى که در نهاد اجتماعى مربوطة خويش دارند، نظر 

مثبت پيدا نمايند.

44
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بحث کنيد 
در درس گذشته خوانديم که ما براى ادامة هر 
در  عضويت  به  محتاج  اجتماعي  زنده گي  نوع 
گروه مى باشيم. همچنان انسان به غذا، سرپناه، 
و...  محبت  امنيت،  آموزش،  کار،  پوشاك، 
ضرورت دارد. و براى رفع احتياجات خود از 
گذشته تا امروز از شيوه هاى مختلفى استفاده 
کرده است. با در نظرداشت اين مطلب، آيا گفته 
مى توانيد رفع اين نيازها چطور و توسط کدام 

مرجع صورت مى گيرد؟  
جوامع براي اين که بتوانند به حيات خود 
خود  مختلف  احتياجات  بايد  دهند،  ادامه 
را رفع کنند. در طول تاريخ براي رفع اين 
ادامه  و  آمده  وجود  به  روابط  احتياجات 

پيدا کرده است که به آن ها نهاد مي گويند.
 social( انگليسى  معادل  نهاد،  واژة   

Institution( که در التين مستقر کردن، ساختن و تثبيت کردن معنا مى دهد، است. 
کلمه )Institution( از ريشة يونانى )Instituter( گرفته شده که به معناى نهاد به کار 
رفته است؛ همچنين به معناى انتخاب کردن، جابه جا کردن نيز آمده است. نهاد به معناى 
هر جايى که افراد در آنجا به آموختن تحصيالت عالى مي پردازند؛ نيز به  کاربرده شده 
شده  ياد  اجتماعى  سازمان  از  نوعى  يا  اورگانيزم  نام  به  فرانسه  زبان  در  و  است. 

است.
در زبان فارسى دري نهاد از فعل نهادن مشتق شده است و به معاني مختلف؛ چون: 
بنياد،  اساس،  قانون،  آيين،  و  روش  ريشه،  و  اصل  خلقت،  استحکام، سرشت،  ثبات، 
قرار، سنت و غيره به کار رفته است. اگر جامعه يى خوا هان بقا باشد، بايد احتياجات 
اساسي آن براورده گردد؛ مثًال: کودکان بايد مورد مراقبت قـرار گيرند تا رشد يابند، 
اطالعات فرهنگي بايد از نسلي به نسلي منتقل گردد. ارزش ها و قواعد اجتماعي مورد 
احترام قرار گيرد تا نظم اجتماعي تأمين شود. بنابراين مي توان گفت که، نهاد اجتماعي 
عبارت است از روابط مستمر براي رفع يک احتياج. هر جامعه يى در طول زمان اقدامات و 
رفتار هاى منظم و پيچيده را براي بر آورده ساختن احتياجات اساسي به وجود مي آورد، 
اين نوع رفتار ها را که براي بقاي جامعه ضروري اند، نهاد اجتماعي مي گويند. نهاد ها بر اثر 
ضرورت هاى افراد جامعه تشکل مى يابد و دوام مى نمايد. البته اين ضرورت در هر مورد و 

درس نهم         نهاد اجتماعي›1‹
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در هر جامعه يک نوع نيست؛ لکين واضح است که تا احتياج نباشد، نهاد يا ارگان به وجود 
نمي آيد و دوام نمي يابد؛ طورمثال:

tخانواده و ازدواج، نهادي است که ادامة حيات بشر به آن بسته گي دارد و تنظيم دهندة 
رفتار و روابط خانواده گى و ازدواج بر عالوه وظيفه تولد و پرورش کودك که موجب 
استمرار و بقاي نوع بشر مي گردد، وظايف متعدد ديگري از قبيل: فعاليت هاي اقتصادي، 

تعليم و تربيه و اجتماعي کردن فرد را نيز برعهده دارد؛ چون:
ضرورى بود که ميراث فرهنگي گذشته گان به آينده گان منتقل شود به اين منظور  �t

ارگان تعليم و تربيه ايجاد شده است.
�tجامعه نيازمند نظم بوده و الزم است امور عمومى اش منظم گردد. بنابراين نهاد سياسي 

به وجود آمده است.
tجامعه نياز داشته که روابط اعضا مشخص شود، بنابراين براي انجام آن، نهاد حقوقي 

به ميان آمده است و غيره..

مقايسه کنيد

�tچه تفاوتى در احتياجات انسان ها مى بينيد؟
�tآيا مى دانيد، در طريقه مرفوع ساختن احتياجات انسان هاى اوليه و ا نسان هاى امروزى 
به  انسان ها  رفع ضرورت هاي  به  نهادها  گفته شد  طورى که  است؟  موجود  تفاوتى  چه 

وجود مى آيد اين ضرورت هاي را مى توانيم از نظر اهيمت به دو دسته تقسيم کنيم:

احتياجات درجه اول: آن احتياجات را گويند که بدون آن زنده گى انسان نا ممکن مى باشد؛ 

مانند: خوراك، پوشاك، آب، محل سکونت و غيره.

آن  بدون  دارد و  ارتباط  با موجوديت جامعه  که  احتياجاتى است  احتياجات درجه دوم: 

زنده گى در جامعه امکان ندارد؛ مانند: تعليم، تربيه، نظم اجتماعى، سياست دين و غيره.

 اگر ما به سير تاريخي پيدايش انسان ها وجوامع انساني نظر اندازيم با يک جريان رشد 

جمعيت وتقسيم کار و تفکيک بخش هاي مختلف جامعه روبه رو مى شويم.

يکديگر  با  اجتماعى  احتياجات  تکميل  يکديگر و  تکميل شخصيت  به خاطر  مرد و زن 

صاحب  خانواده  و  مى گيرد  صورت  خانواده  تشکيل  آن  نتيجة  ودر  مي کنند  ازدواج 

افزايش نفوس و پيدايش  اين ازدواج آن ها به زياد شدن انسان ها،  فرزندان مى گردد. 

واحد هاي تجمع انساني، قبيله، گروه و جوامع کوچک و بزرگ انجاميده است. انسان 
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از طريق شکار،  را  مادى  احتياج هاي  مى کرد.  زنده گى  فرزندانش  و  زن  با  فقط  اوليه 

افزايش  با  اما  ابتدايي مرفوع مى نمود؛  با وسايل  ابتدايي،  زراعت و ساختن خانه هاي 

جمعيت و نفوس، انسان در گروه بزرگ تر به کمک ديگران ضرورت پيدا مى کند. در 

گروه هاي بزرگ، در بخش هاي اساسي که احتياج هاي انسان ها بايد برآورده مى شد، 

تقسيم کار اجتماعي به وجود مي آيد؛ مثال:

�tتقسيم کار در زمينه توليد و سايل شکار و زراعت و ساختن خانه.
�tدر مورد نحوة دفاع و حراست از منافع و مقابله با خطرهاى تهاجم انسان ها و حيوانات.

�tدر مورد نحوة تعليم فرزندان در بخش هايى که براى زنده گى آينده آن ها ضرورت بود 
وغيره. براي هر يک از بخش هاي مهم روابط اجتماعي، يک سلسله قواعد به وجود مي آيد 

که به مرور زمان تثبيت و به تدريج تکميل مي شوند و به طور سازمان يافته براي رفع 

احتياها در زمينه هاي مربوطه عمل مي کنند. به طور مثال: ا نسان بسيار زود متوجه شد 

که تجارب و تعاليم که در دورا ن زنده گى خودش به دست آورده است، نبايد با او يکجا 

به گور برود تا فرزندانش دوبارهاز صفرآغاز نمايند. پس به انتقال اين تعاليم اقدام نمود 

تشخيص داد که همه موفقيت انسان ها وگروه ها به دانش شان وابسته است پس آن را 

روز به روز بيش تر و بهتر به طورسازمان يافته و تخصصي تعقيب نمود:

در قالب تقسيم کار براي اطفال شخصى را به نام معلم مي آوردند که کارش فقط  �t
آموزش اطفال بود و شخص عالم را احترام مي نمودند. بدين ترتيب به تدريج در تمام 

جوامع نهاد تعليم و تعلم با قواعد مشخص پديد آمد.

�tهمچنين از تقسيم کار در زمينة خريد و فروش به طور تبادلة جنس به جنس در بازار ها و 
نقاط تجمع ديگر، به تدريج سيستم پولي بانکي و درنتيجه نهاد اقتصادى به وجود آمد.

�tهمين طور از تقسيم کار در بخش دفاع از منافع، نهاد امنيتي و نيروهاي نظامي و از 
ساختن وسايل به تدريج صنعت پديد آمد. انسان از روزي که آغاز به زنده گي کردن 

نموده، اعمالي را از خود بروز داده و به مرور زمان ياد گرفته که چه عواملي و چه 

روش ها براي ياد گرفتن، منطقي و مفيدتر است. در نتيجه، يک سلسله رفتارهايى که 

براي ادامة حيات شايسته و مناسب بوده اند، به تدريج در آداب و رسومى که تشکيل 
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دهندة  › نهاد ها‹ هستند جاي گرفته است، پس ازگفتار باال مي توان چنين نتيجه گرفت 

که نهاد، نظام سازمان يافته يى از روابط اجتماعي است که بعضى از ارزش هاي عمومي  و 

جريان هاي مشترک را در بر مي گيرد و براي جواب دادن به بعضى ضرورت هاى اساسي 

جامعه به وجود آمده است. 

                       مروري بر درس

------------------------------------------------------------t
------------------------------------------------------------t
------------------------------------------------------------t

                        پرسش ها

1-طوري که خوانديم، اگرجامعه خواهان بقا و استمرار است، بايد احتياجات اساسي آن 

برآورده گردد. احتياجات کدام ها اند؟ نام ببريد.

2-کدام يک از اين موارد، يک نهاد اجتماعي به شمار نمي آيد؟

الف: خانواده )             (  ج: بانک )        (

ب: مکتب  )              (    د: مجلس دوستان )           (

3- انتقال ميراث فرهنگي نسل گذشته به نسل آينده توسط کدام نهاد صورت مي گيرد؟ 

نام بگيريد.                          

4- جمله هاي زير را تکميل نماييد.

جوامع براي اين که بتوانند به حيات خود ادامه دهند بايد..........مختلف خود را رفع کنند. 

در طول تاريخ براي رفع اين احتياجات.......به وجود آمده و ادامه پيدا کرده است که به 

آن ها نهاد مي گويند.

                          کارخانه گى

مکتب که يکي از تأسيسات آموزشي است. براي رفع کدام ضرورت ها به وجود آمده 

است؟ جواب اين سؤال را در خانه آماده ساخته در صنف بخوانيد. 
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بحث کنيد
شما که عضو يک خانوده هستيد، براى 
اين که در مصؤونيت زنده گى نماييد، به 
فراگيرى  براى  داريد.  ضرورت  امنيت 
علم، به تعليم و تربيه ضرورت داريد. 

تداوى  به  مى شويد،  مريض  وقتى 
ضرورت داريد، آيا انجام اين همه 
صورت  نهاد  يک  توسط  کار ها 
مى گيرد؟ اگر توسط يک نهاد صورت 
را  آن ها  مربوطة  نهاد هاى  نمى گيرد، 

نام بگيريد.

نهاد هاى درجه يک و درجه دوم

 طورى که دردرس گذشته خوانديد، نهاد هاي اجتماعي بر اثر ضرورت هاى اجتماعي 
به وجود مي آيند. که اين احتياجات جامعه به دو بخش اصلي و فرعي تقسيم مى گردد؛ 
همچنان مي توان نهاد هاي اجتماعي را هم به دونوع اولى و دومي تقسيم کرد، نهاد هاي 
اولى عمومي و جهاني اند و تقريبًا مي توان گفت در هر عصر و زمان و در هر جامعه يى 

وجود دارند. و داراي ثبات و دوام زيادي مي باشند. نهاد هاي پنج گانة اولين عبارتند از: 
نهاد خانواده، تعليم و تربيت، اقتصاد، سياست و نهاد دين. نهاد هاي ثانوى تا زماني که 
مورد ضرورت جامعه باشند، دوام پيدا مى کند و وقتي اين نياز برآورده شد به تدريج 
و يا به گونة سريع از بين مى رود. از انواع نهاد هاي ثانوى مي توان به نهاد بانکداري، 

نهاد ساينس و تکنالوژي و نهاد طبابت اشاره کرد.
در زير ما به توضيح هر يک از اين نهاد ها مي پردازيم.

نهاد خانواده
 شاگردان عزيز، هر يک شما در خانواده يى به دنيا آمده ايد و در کانون خانواده تحت 
مراقبت و تعليمات اعضاى بزرگ خانوادة خود تربيت يافته و با زنده گي اجتماعي آشنا 

شده ايد و به احتمال زياد خود نيز به تشکيل خانواده مبادرت خواهيد کرد. 
 خانواده را چنين مي توان، تعريف نمود: خانواده، گروهي از افرادي است که با مشارکت 
از  مراقبت  آن مسئووليت  کالن سال  اعضاي  و  يافته،  پيوند  مستقيم  به صورت  خونى 

درس دهم          نهاد اجتماعي ›2‹
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کودکان را به عهده دارند.
خانواده اساسى ترين واحد اجتماعي بوده که تاريخ آن با پيدايش انسان هم زمان است. 
تشکيل خانواده و ازدواج باعث ادامة حيات نسل و بقاي انسان مي شود. در واقع تجديد 
نسل انسان در خانواده صورت مى گيرد. به همين علت است که در اديان مختلف و همه 

جوامع زيادترين اهميت را براي خانواده قايل ا ند.
خانواده را معموًال اساسى ترين نهاد جامعه به شمار مي آورند. اهميت اين نهاد از آن 
جهت است که به ظاهر در عالم اسباب نقش تکثر و بقاى جامعه را به عهده دارد و در 

همه جوامع ديده مي شود.

خانواده يي انساني تنها عهده دار توليد نسل نيست؛ بلکه در آن، اخالق، پرورش شخصيت 

و اجتماعي کردن کودکان و داشتن انتخاب عاقال نه نيز مطرح است. در خانوادة بشرى 
قوانين ديني، اخالقي و احساسات و عواطف عاليه بر قرار است. جنبه هاي عميق و نهان 
اولين سال هاي  و  بيه در دوران کودکي است  تر  و  تعليم  از  ناشي  انسان  شخصيت 
زنده گي انسان درمحيط خانواده مي گذرد و در اين دوران تهداب شخصيت او گذاشته 
تأثير  فرد  بر  به وسيله خانوادة  انفعاالتي که در دوران کودکي  و  ارزش ها  مي شود. 
مي گذارد درتصميم گيري ها و جريان زنده گي آيندة کودك اهميت زيادي داشته که اثر 

آن در سر تا سر عمر باقي مي ماند.
 نهاد تعليم و تربيت

نهاد تعليم وتربيه دربرگيرنده ومرفو ع کنندة بخش تعليم و تربيه مى باشد که به خاطر 

رفع نياز هاي تعليم و تربية انسان ها به وجود آمده است.
به نظر شما تعليم و تربيت در زنده گى انسان ها چه اهميت دارد؟

 تعليم و تربيه يکي از اساسى ترين فعاليت ها درتمام جوامع بشري است؛ زيرا ادامة وجود 
هر جامعه يى بسته گى به انتقال ميراث فرهنگي به نسل آينده دارد تا آنان مطابق ارزش ها 
ساير  مانند  تربيه  و  تعليم  کنند.  رفتار  آن ها  طبق  بر  و  شوند  تربيت  جامعه  قواعد  و 
نهاد هاي اجتماعي از ساخت مشخص بر خوردار است و براي آن که بتواند وظايف و يا 
کارکرد خود را انجام دهد، از پالن ها، اصول، ضوابط و مقررات خاصي پيروي مي کند. 

اين نهاد سازمان و تشکيل هاي متعددي به وجود آورده است. که شامل کودکستان ها، 
پوهنتون هاي  خدمت،  داخل  تعليم  بزرگساالن،  تعليم  مدارس  پوهنتون ها،  مکاتب، 
فني  تعليمات  آموزشي،  پالن هاي  تدريس،  مدل هاي  و  ميتود ها  پروگرام ها،  خصوصى، 
و حرفه يى مي باشند. عالوه بر اين، کليه وسايل ارتباط جمعي از قبيل: راديو، تلويزيون، 

کتاب، روزنامه، مجله، عکس، پوستر، اشعار، قصه ها، حکايت ها، ضرب المثل ها، روايات، 



51 

نظام  از  جزيى  نيز  مؤثراست  افراد  تربيت  و  تعليم  در  نحوي  به  که  هرچيزي  خالصة 
تعليمى و آموزشي است. دريک کالم، تعليم و تربيه از گهواره تا گور ادامه دارد؛ بنابراين 
ميراث فرهنگي از نسلي به نسلي منتقل مي شود، همواره به آن افزود گرديده و غنى تر 
مي شود. تعليم و تر بيه تنها نهادي است که پرورش نيروي انساني را به عهده دارد و 
از طريق ياد دادن و تعليم، نقش ها و مهارت هاي الزم است که آن ها را براي زنده گي در 

جامعه آماده مي کند.

 نهاد اقتصادي 

يکي از مهمترين و ضرورى ترين  احتياجات يک جامعه فراهم کردن  احتياجات اساسي 

فيزيولوژيک مردم آن جامعه است. همه انسان ها براي زنده ماندن به مصرف حد اقل 

مسکن  و  پوشاك  نظر  از  خطر  از  ماندن  محفوظ  آب صحي،  نوشيدن  انرژى،  معين 

احتياج دارند. هيچ جامعه يى درجهان نيست که به منابع اساسي پايان ناپذيري؛ چون: 

خوراك، آب، پوشاك و مواد و مصالح ساختماني دسترسي داشته باشد. از آنجا که 

اين منابع محدود اند، هر جامعه بايد شيوه هاي منظم توليد، توزيع و مصرف اين منابع 

اساسي را به وجود آورد. به اين ترتيب، هر جامعه يى بايد يک نظام اقتصادي ايجاد 

کند. نهادهاى اقتصادي نقش هاي توليد، توزيع، جريان و مصرف کاال را ايفا مي کنند.  

احتياج هاي اقتصادي، غذايي و مصرفي انسان ها را تأمين مي کند. 

 نهاد سياسى
نظم  حفظ  براي  را  شيوه هايى  گروه ها  اين  است،  مردمي الزم  گروه هاي  بقاي  براى   

اجتماعي به وجود آورند؛ يعني تمامي جامعه ها بايد اصول و قواعد را ايجاد کنند که 

تضمين نمايند تا همه مردم از آن اطاعت نمايند. اگر اين نياز جامعه برآورده نشود، 

مردم حقوق يکديگر را ناديده گرفته تا حدي که به اغتشاش و بي نظمي  در جامعه منتهي 

خواهد شد. به يقين جوامع مختلف براى ضرورت نظم اجتماعي به طريقه هاى مختلف 

برخورد مي کنند. خالصه هر جامعه  داراي نظامي  براي متوجه ساختن مردم به اطاعت 

نهاد هاي  قديم ترين  از  يکي  که  نهاد سياسي  را  نقش  اين  و  اجتماعي است،  قوانين  از 

اجتماعي است ايفا مي نمايد که وظيفه ايجاد نظم را در جامعه به عهده دارد. دولت مظهر 

اين نهاد است که سلسلة مراتب قدرت خود را در جامعه توسعه مي دهد و به تنظيم امور 

مردم مي پردازد. و امنيت را درجامعه برقرار مي سازد.

نياز هاي  و  دارند  ارتباط  اعتقادى  با چگونه گى شيوه هاي  دينى  نهاد هاي  دين:  نهاد   
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معنوي انسان را بر طرف مي نمايند.
تعريف دين: مجموعة از راهنمايي هاي خداوند> است که انسان آزاد را در انتخاب 
راه و بهترين مرز ها و حدود زنده گي فردي و اجتماعي، کمک مى نمايد. در هر صورت 
منظور از اين اصطالح روش نزديکي به خداوند>، در راه و قالب تعيين شده، زنده گى 
کردن، عمل کردن، اطاعت و فرمان برداري کامل از اوست. در هر ديني به طور معمول 
نهاد هاي ديني از طرف روحانيون رهبرى مى شوند اين روحانيون کساني هستند که به 
علوم و مناسک ديني آشنايي دارند و مومنان را از طرق مختلف؛ يعني از طريق تعليم 
احکام، عقايد و حضور در مراسم مذهبي و غيره به اجراى اوامر الهي رهنمايى مى کنند؛ 
يعني اين که شخص بايد بتواند، مراسم و فرايض مذهبى خود را طورى که در شريعت 

آمده است، اجرا کند و نظم خواسته شده را در بين افراد جامعه برقرار سازد. 

                      مرورى بر درس

-----------------------------------------------------------t
----------------------------------------------------------�t
----------------------------------------------------------�t
----------------------------------------------------------�t
----------------------------------------------------------�t

                      پرسش ها

1- خانواده از کدام نوع نهاد هاي اجتماعي شمرده مي شود؟

2- دو مورد ازمسئووليت هاي خانواده را در برابر افرادش تذکر دهيد. 

3- نهاد اقتصادى کدام نياز هاي جامعه را برآورده مى سازد؟ سه مورد را نام ببريد. 

4- انتقال فرهنگى از نسلى به نسلى توسط کدام نهاد صورت مى گيرد؟

5- نقش حفظ نظم اجتماعي و متوجه ساختن مردم به اطاعت از قوانين اجتماعي را 

کدام نهاد ايفا مى نمايد؟

6- دين کدام نياز هاي انسان ها رابر طرف مى نمايد؟

                    کارخانه گى

يادداشت   چند سطر دربارة وظايف نهاد خانواده در جامعه را در کتابچه هاى خود 

نموده، در صنف بخوانيد.
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ازد هم        نهاد اجتماعي ›3‹ درس 

بحث نماييد

به عقايد جامعه  رفتار هاى اجتماعى مختلف مانند: رفتار هاى نيک و شايسته، احترام 

و احترام به بزرگان؛ همچنان رفتار هاى ناشايسته چون: دزدى و غيره در يک جامعه 

مشاهده مى شود. با نظرداشت اين مطلب:

t آيا مرجعى وجود دارد که مشوق عملکرد ما درجهت کار هاى شايسته و مانع عملکرد 
ما درجهت اعمال نا شايسته گردد؟  

دارند.  وجود  اصلي  اجتماعي  نهاد  پنج  جامعه يى  هر  در  که  خوانديد  پيشتر  دردرس 

اين نهاد ها عبارت اند از: نهادخانواده، آموزشي، اقتصادي، سياسي و نهاد مذهبي، که 

نهاد هاي اجتماعي براي رسيدن به هدف شان بايد کارکرد هاي مختلف را انجام دهند. 

در اين درس راجع به کار کرد نهاد هاى اجتماعى اگاهى حاصل مى نماييد:

کارکرد نهاد هاى اجتماعى

 هر نهاد اجتماعي داراي کار کرد معيني است که به نحوي در دوام و پايداري آن مؤثر 

جداگانه  نهاد  هر  که  دارند  معيني وجود  اساسى  کارکرد هاي  همچنان  مى شود؛  واقع 

دارد      وجود  نهاد ها  همه  ميان  در  که  گستردة  کارکردهاي  است.  برخوردار  آن ها  از 

عبارت اند از: 

اختيار  را در موقعيت هاي مختلف، در  نيک و شايسته  اجتماعي  نهادها طرز رفتار   t
فرد مي گذارند. نهاد ها ازطريق پروسة اجتماعي شدن، شيوه هاي رفتار شايسته و نا 
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از  به ما آموخته مي شود که  افراد نشان مي دهد؛ طورمثال: در مکتب  به  شايسته را 

قوانين مکتب پيروي کنيم، به بزرگان احترام بگذاريم، با هم صنفي ها همکاري داشته 

باشيم، از تقلب و تجاوز به حقوق ديگران پرهيز کنيم و به مقدسات ديني و آرمان هاي 

ملي احترام بگذاريم.

نهاد نقش هاي مختلف را براي فرد، فراهم مي کند و رفتار و نقشي معقول و شايسته 

را براي انسان مشخص مي سازد؛ يعني شخص پيش از به عهده گرفتن يک نقش، که 

به طورمعمول توقع و انتظار که به آن دارد، مي تواند در مورد مناسب ترين نقش براي 

خود تصميم گيري کند.

نهادها به افراد جامعه ياد مى دهند که بهترين شيوة رفتار، همان رفتار باثبات، قانونى 

و قانونمند شده است؛ طورمثال: انسان ها از طريق عضويت در نهاد دينى، ارزش ها 

و عقايد باثبات و مورد قبول جامعه را فرامي گيرند، شرافت و صداقت، راست کارى، 

دستگيري از مستمندان و وفاداري به مقررات اجتماعي را که نمونه هايى از شيوه هاي 

رفتار قانون مند به شمار مي آيند را ياد مى گيرند.

نهاد ها در جهت تنظيم و نظارت بر رفتار اجتماعي عمل مي کنند نهاد ها رفتار و کردار 

اجتماعى را تنظيم و از آن نظارت مى نمايد؛ طورمثال: عمل دزدي براي يک آدم بي پول 

از آن جهت کار درستي نيست که از يک سو اين عمل ظلم و تجاوز به حق ديگران 

محسوب مى گردد و ازجانب ديگر ممکن است، اين کار او به دست گيري، محکوميت و 

مجازات زندان منجرشود. به جاي ناديده گرفتن توقعات جامعه، براي او بهتر است که 

به مؤسسه هاى کاريابي و خيريه مراجعه کند.  

هر يک از پنج نهاد ياد شده به منظور خاصى به وجود آمده و کارکرد هاي معين و 

مخصوصى را انجام مي دهند.

 کارکرد خاص نهاد خانواده عبارت است از:

�tتنظيم و تشکيل خانواده منحيث اولين بنياد اجتماعى؛
�tپر کردن جاي آدم هاي يک نسل به وسيلة يک نسل ديگر از طريق تولد و تناسل؛

�tمراقبت و حمايت از فرزندان، ناتوانان و سالمندان؛
�tمحافظت از فرد در برابر خطرهاى محيطى؛ 
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�tايجاد فر صت و امکانات براى کسب تجارب فردى؛
�tپرورش قواى روحى و اخالقى در فرد وتشکيل شخصيت اساسى درکودك؛

�tبر آورده ساختن احتياج هاى طفل؛ مانند: غذا، پوشاك، مسکن، احساس امنيت، محبت 
و غيره؛

�tايجاد حس همبسته گى با ساير افراد جامعه؛
�tايجا د خوشبينى نسبت به زنده گانى اجتماعى امروز و فردا؛

�tاجتماعي کردن کودکان؛
�tتثبيت مقام اجتماعي افراد از طريق وراثت؛

�tتامين امنيت اقتصادي براي اعضاي خانواده به عنوان واحد اساسى توليد اقتصادي و مصرف.
کارکرد هاي خاص نهاد هاي تعليمى عبارت اند از:

�tايجاد آماده گي در افراد براي قبول نقش هاي شغلي؛
�tعمل کردن به عنوان وسيلة انتقال ميراث فرهنگي؛

�tآشنا ساختن افراد جامعه با نقش هاي مختلف؛
�tآماده ساختن افراد براي برخي از نقش هاي اجتماعي مورد توقع؛
�tفراهم آوردن تغيير و پيشرفت در جامعه از طريق تحقيقات علمي؛

�tتقويت قدرت تطبيق و عادت افراد با ارزش هاي اجتماعي و تسهيل روابط اجتماعي.
 کارکرد هاي خاص نهاد هاي مذهبي عبارتند از:
�tکمک به افراد در پيدا کردن هويت فکرى و اخالقي؛

�tفراهم آوردن تفسير ها براي بيان محيط طبيعي و اجتماعي فرد؛
�tباال بردن روحيه اجتماعي افراد، انسجام اجتماعي و همبسته گي گروهي؛

اميد بخشيدن به افراد که خداوند > زنده گى بنده گان را در اين جهان با مرگ خاتمه   

مى بخشد؛ بلکه مرگ آغاز زنده گى   جاويدان و عادالنه است.

کارکرد هاي خاص نهاد هاي اقتصادي عبارت اند از:
�tتوليد کاال ها و خدمات مورد ضرورت اعضاي جامعه؛

�tتوزيع کاال و خدمات همراه با توزيع منابع اقتصادي )کار و تجهيزات(؛
�tمصرف کاال و خدمات.
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کارکرد هاي خاص نهاد هاي سياسي عبارتند از:

�tبنيادى ساختن قواعد و مقررات از طريق اعضاى مجلس مقننه؛
�tاجراي قوانين تصويب شده؛

�tتأمين امنيت؛
�tحل و فصل مخالفت هاى موجود در ميان اعضاي جامعه؛

�tبرقراري خدماتي چون: مراقبت هاي صحي، تعليم، رفاه و نظاير آن؛
�tحمايت اتباع کشور در برابر حمالت ممالک بيگانه و حفظ هوشياري ملت در برابر 

تهديد هاي خارجي.

                    مرورى بر درس

------------------------------------------------------------�t
------------------------------------------------------------�t
------------------------------------------------------------�t
------------------------------------------------------------�t
------------------------------------------------------------�t

                      پرسش ها

1- اجتماعى کردن کودکان، وظيفة کدام نهاد اجتماعى است؟

2- فراهم آورى تغيير و پيشرفت در جامعه از طريق تحقيقات علمى وظيفة کدام نهاد 

اجتماعى مى باشد؟

از  يکى  کدام  وظيفة  جامعه،  اعضاى  ن  ميا  در  موجود  مخالفت هاى  فصل  و  حل   -3

نهاد هاى اجتماعى مى باشد؟ جواب درست را نشانى نماييد.

الف( نهاد خانواده ب(نهاد دين ج( نهاد سياست د( نهاد اقتصاد

                     کارخانه گى

شما به کدام هدف شامل مکتب شده ايد؟ داليل خويش را فهرست نموده، در صنف 

بخوانيد.
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بحث نماييد 

در گذشته آموختيد که در يک جامعه نهاد ها در انجام وظايف خود، به يکديگر وابسته 

اند و در بين آن ها بيشتر روابط دوامدار بر قرار است. کار هر يک از نهاد ها مکمل کار 

نهاد ديگر است. حال بگوييد که:

آيا نهاد ها در يک جامعه مى توانند، بدون هماهنگى با هم روابط متقابل داشته باشند و 

نياز ها ى متعدد مردم را رفع کنند؟ چرا؟ 

 در اين درس با روابط متقابل نهاد ها آشنا مى شويد

 طورى که همة نهاد ها يک هدف را دنبال مى کنند و آن رفع نياز هاى مردم و تحقق رفاه 

کامل آن ها است؛ بنابراين نهادها به يک ديگر وابسته اند. هيچ نهادي بدون ارتباط با 

ديگر نهاد ها نمي تواند، به حيات خود ادامه دهد؛ زيرا کارکرد هاي پنج نهاد بنيادي که 

در درس قبلي خوانديد، بسيار با هم وابسته اند، به طور مثال: ميزان ازدواج و ثبات 

خا نواده بر رشد جامعه اثر مي گذارد و رشد جمعيت برتعليم و تربيت و اقتصاد مؤثر 

واقع مي شود.

 براي آن که جامعه کار کرد مؤثري داشته باشد، نهاد هاي بنيادي آن بايد کارکرد مؤثر 

داشته باشد. توازن متناسب و ظريفي بايد ميان نهاد هاي خانواده گي، سياسي، مذهبي، 

اقتصادي، وآموزشي بر قرار باشد.

 مى دانيم که يک ماشين زمانى به خوبى کار مى کند که ميان اجزاى آن هماهنگى و نظم 

وجود داشته باشد. يک جامعه نيز زمانى مى تواند، به راحتى به مسير خود ادامه دهد و 

درس دوازدهم           روابط متقابل نهاد ها
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به هدف هاى خويش دست يابد که همه نهاد ها به طور هماهنگ و يک پارچه عمل کنند.

 به نظر شما، چه وقت مى توانيم بگوييم، در جامعه نظم و هماهنگى بر قرار است؟

فرض کنيد که مى خواهيد به تماشاى يک مسابقة فوتبال بر ويد. برا ى اين منظور اول 

بايد خود را به ميدان ورزشى برسانيد. اگر:

�tرا ننده قوانين و مقررات ترافيکى را مراعات کند.
�tادارة ترافيک به وظايف خود به درستى عمل نمايد تا را ننده در سرك هاى شهر به 

درستى تردد کنند.

�tشاروالى کار خود را به خوبى انجام دهد تا در سرك ها براى را ننده گان مشکلى به 
وجود نيايد

�tشما مى توانيد به راحتى به ميدان ورزشى برسيد؛ همچنان تکت دخول اخذ کنيد، در 
جاى خود بنشينيد، مسابقه را تماشا کنيد و بعد به آسانى از ستديوم خارج شده و با 

وسيلة نقليه به خانه برگرديد. همان طورى که ديديد در برگزارى يک مسابقه، نهاد هاى 

بايد به  انجام وظايف خود  اين نهاد ها هنگام  اندر کار و همکار هستند.  مختلف دست 

طور هماهنگ با نهاد هاى ديگر در ارتباط باشند. تا يک مسابقه به خوبى برگزار گردد. 

ازسوي ديگر، از آنجا که نهاد ها باهم ارتباط و پيوند نزديکي دارند به تقويت وتأييد 

يکديگر تمايل دارند تا بتوانند همه در جامعه، مؤثر باشند، هرگاه در يک نهاد تغييرهايى 

رخ  نيز  ديگر  نهاد هاي  در  آن،  بر  منطبق  تغييرهاى  معمول  به طور  بپيوندد،  وقوع  به 

خواهد داد. از اين جهت، زمان که نهادي بعضي از کارکرد هايش را از دست مي دهد، يا 

کارکرد هاي تازه يى به دست مي آورد، الزم است، تغييرات دروني نيز در آن نهاد به 

وجود آيد تا آن نهاد بتواند کار نوى را انجام بدهد.

فعاليت: به نظر شما اگر آرمان يک جامعه، شکوفايى اقتصاد آن جامعه باشد. آيا نهاد اقتصادى 

به تنهايى مى تواند، جامعة مذکور را به اين هدف برساند؟ در اين باره گفتگو کنيد. 

احتياجاتى که نهاد ها بر اساس آن به وجود آمده، جزيى از احتياجات نظام اجتماعى کل است. 

احتياجات که يک مکتب بر اساس آن به وجود آمده، جزيى همان احتياجاتى است که نهاد تعليم 

احتياجات  عموم  صورت  به  نهاد ها  همه  اين،  بنابر  است.  گرفته  شکل  آن  اساس  به   تربيه  و 

بيش ترين    به  رسيدن  جامعه،  آرمان  که  وقتى  مى توانيم،  گفته  پس  مى کنند؛  دنبال  را  اجتماعى 

يعنى: نمايند،  اين هدف عمل  با  متناسب  اجتماعى  نهاد هاى  تمام  بايد  باشد،  اقتصادى  حد رشد 
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��tدر نهاد تعليمى بايد انضباط، کار زياد، توقع کم و قانع بودن، رعايت سلسله مراتب، تالش روز 
افزون براى افزايش مهارت ها و دانستنى ها به شاگردان آموخته شود.

�tوسايل ارتباط جمعى به پخش فيلم ها و بر نامه هاى مفيد و آموزنده بپردازند.
���tنهاد ادارى طورى سازمان يابد که تنها افراد پرکار، اهل کار  و  منظم بتوانند در آن کار کنند.

�tدر نهاد سياسى، سياست مداران زنده گى ساده و بى آاليشى داشته باشند پروگرام هايى که 
براى ادارة کشور تدوين مى شود، همه با اين هدف تنظيم شده باشند

��tنهاد اقتصادى در توليد و توزيع متناسب با اين هدف عمل کند. درچنين شرايطى، اين جامعه 
مى توان،د هدف خود، يعنى رسيدن به بيش ترين حد رشد اقتصادى راتحقق بخشد.

                       مرورى بر درس 
----------------------------------------------------------�t
----------------------------------------------------------�t
----------------------------------------------------------�t
----------------------------------------------------------�t
----------------------------------------------------------�t

                      پرسش ها

نياز هاى  ارتباط به ديگر نهاد ها مى تواند،  تنهايى و بدون  به  نهاد اجتماعى  1-آيا يک 
مختلف جامعه را رفع نمايد؟ 

2- آيا رکود اقتصادى در يک کشورصرف باالى نهاد اقتصادى تأثير مى گذارد و يا 
نهاد هاى ديگر اجتماعى نيز از آن ضرر مى بينند؟ 

3- اگر دريکى از نهاد ها تغييراتى به و قو ع بپيوندد، آيا در نهاد هاى ديگر نيز تغييراتى 
رخ خواهد داد؟

4- چند مورد از رابطه بين نهادهاى اقتصادى وآموزشى را بيان داريد.

                         کارخانه گى

در صورتى که بخواهيد توسط طياره به يکى از واليات کشور سفر نما ييد، براى انجام 

اين سفر بايد با کدام نهاد ها در تماس شويد؟ جواب سؤال را در کتابچه هاى خويش 

نوشته کرده، در مقابل صنف آن را بخوانيد.
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خالصة فصل

�tهر 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 هاى خاص به وجود آمده و ادامه پيدا کرده 

است که به آن ها نهاد مي گويند.

�tمي توان نهاد هاي اجتما عي را به دو نوع اولى و ثانوى 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 

از: نهاد خانواده، تعليم و  ثبات و دوام زيادي مي باشند. نهاد هاي پنج گانة نخستين عبارتند 

تربيت، اقتصاد، سياست و نهاد دين.

نياز  اين  وقتي  و  مي آورند  باشند،دوام  جامعه  نياز  مورد  زماني که  دومي  تا  نهاد هاي  �t
برآورده شد، به تدريج و يا به سرعت از بين ميرود. از انواع نهاد هاي ثانوى مي توان به 

نهاد بانكداري، نهاد علم و تكنالوژي،نهاد تداوى و صحت اشاره کرد.

�tخانواده، گروهي از افرادي است که با ارتباطات شريک خونى به صورت مستقيم پيوند يافته، 
و اعضاي بزرگ ساالن مسؤوليت مراقبت از کودکان رابه عهده دارند.

�tتعليم 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.

�tهر جامعه يى بايد يک نظام اقتصادي ايجاد کند تا نياز هاى اقتصادى، غذايى و مصارف انسان 
را تأمين کند.

�tهر 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 مى نمايد که وظيفه ايجاد 

نظم را در جامعه به عهده دارد و دولت مظهر اين نهاد است.

هماهنگى  آن  پرزه هاى  همه  بين  در  که  مى کند  کار  خوبى  به  زمانى  موتر  يک  که  مى دانيم  �t
ونظم وجود داشته باشد. يک جامعه نيز زمانى مى تواند،به آرامى به مسير خود ادامه دهد و به 

هدف هايى خويش دست پيدا کند که همه نهاد ها به طور هماهنگ و يک پارچه عمل کنند.
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توسعه

درين فصل درس هاي زير را مي خوانيد:

1- توسعه چيست؟

2- توسعة فرهنگي

3- توسعة اجتماعي_سياسي

4- توسعة اقتصادي

۵- عوامل توسعه و عقب مانده گي

6- توسعه و محيط زيست
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شاگردان بعد از مطالعة اين فصل بتوانند:

�tمفهوم توسعه را مى دانيد. 
�tشاخص هاي توسعه را مى سناسيد. 

�tراجع به توسعه فرهنگي معلومات به دست مى آوريد
�tراجع به توسعه اجتماعي و سياسي آگاهي حاصل مى کنيد 

�tاز توسعه اقتصادي و شاخص هاي آن آگاه مى شويد
را  مانده گي  عقب  و  توسعه  عوامل  و  علت  تحليل،  توانايي  �t

کسب مى کنيد

�tارتباط توسعه و محيط زيست را درک مى نماييد
�tبه پاک نگه داشتن محيط زيست عالقه مند مى شويد 

62
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دهد  ادامه  خود  حيات  به  بتواند  اين که  براي  جامعه  هر  که  خوانديد  گذشته  درفصل 
بايد احتياجات مختلف آن تأمين و بر طرف شود. در طول تاريخ براي رفع اين نياز ها 

گروه هاى خاصى به وجود آمده و ادامه پيدا کرده است که به آن ها نهاد مي گويند. در 
اين فصل توسعه را که رسيدن به اين هدف آرزو و آرمان هر جامعه و هر ملت است، 

خواهيم شناخت.
بحث نماييد

شما اصطالح، )توسعه، رشد و صنعتى شدن( را در زنده گي خويش زياد شنيده ايد. و 
به آن آشنا هستيد، حال بگوييد که:

توسعه چه مفهوم دارد؟ توسعه يافته گي به چه وضعيت و شرايطي اطالق مي شود؟
توسعه، يک هدف آرماني براي اکثر کشورها است. همه کشور هاي عقب مانده تمايل 
دارند برظرفيت و توان مادي، انساني و معنوي خود بيفزايند و از نگاه تکامل ظرفيت ها 
و توانايي هاى انساني، اقتصادي، سياسي، اجتماعي، فرهنگي و اداري يک دولت قدرتمند 
باشند. داشتن انسان هاي سالم، متخصص، با تدبير و فعال به همراي داير   ة وسيعى از 
صنايع زير بنايي، راه هاي ارتباطي و مراسالت پيشرفته، بندرها و وسايل حمل و نقل 
مجهز و امکان هاى صحى و آموزش نوين هم سطح جهان صنعتي و نظاير آن، هدف 

مطلوب و آرماني براي کشورهاي در حال توسعه است. 
آيا مي دانيد، فرق بين توسعه، رشد وصنعتى شدن چيست؟ 

دو اصطالح رشد و توسعه بيش تر به يک معنا به کار برده مى شوند، که درست نيست. 
رشد: مفهوم يک جانبه دارد و منظور از آن ازدياد کمى )اندازه( ثروت در جامعه است 
توسعه  اما  مى شود؛  سنجيده  سرانه  درآمد  چون:  شاخص هاى  با  معمول  طور  وبه 

درس سیزد هم               توسعه چيست؟
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چنان چه بعد به آن اشاره خواهد شد عالوه بر ازدياد کمى  ثروت جامعه، تغيير کيفى 
نظام اجتماعى، اقتصادى و فرهنگى را نيز در بر مى گيرد.

با  از نيروى کار  افزايش است که  به معناى ثمر دوامدار و در حال  صنعتى شدن: 
استفاده از )کشفيات( تخنيکى و سازمان منظم کار به دست مى آيد؛ بنابراين صنعتى شدن 
جنبه يى از توسعه ا قتصادى است و توسعة اقتصادى نيز بر بنياد عوامل اقتصادى که 
به منظور افزايش درآمد ملى و باال بردن سطح زنده گى از آن استفاده مى گردد استوار 

مى باشد که در نتيجه سبب بهبود زنده گى و رفاه عمومى مردم مى گردد.
 معناى اصلى توسعه

توسعه در لغت به معناي رشد تدريجي در جهت پيشرفته تر شدن، قدرت مندشدن و حتا 
بزرگتر شدن است؛ همچنان توسعه به معناي وسعت دادن نيز مى باشد. به همين طور 
توسعه در لغت به معناي خروج از) لفاف( و پوشيده گي است و ازنظر نوسازي)لفاف(

همان جامعة )بسته( فرهنگي و ارزش هاي مربوط به آن است که جوامع براي مدرن 
شدن بايد از اين مرحلة بسته خارج شوند.

 ادبيات توسعه بعد از جنگ جهاني دوم در جهان مطرح و مورد تکامل قرار گرفت.    
سوي  به  پيشرفت  برحسب  طورمعمول  به  را  توسعه  جامعه شناسان  و  دانش مندان 
اهداف رفاهي، دور شدن از )عقب مانده گى(، يعني رهايي ازچنگال فقر، بيکاري وکاهش 
نا برابري، صنعتى شدن بيش تر، ارتباطات، ايجاد نظام اجتماعى که بر اساس عدالت و 

افزايش مشارکت مردم در امور سياست جارى استوار باشد، نيز تعريف مي کنند.
و  کتاب ها   در  را  مطالبى   رشته ،  اين   در  صاحب نظران   توسعه،  با  رابطه   در  همچنان 
مقاله هاى  خود بيان  داشته  اند و توسعه  را گذار جامعه  از حالتى  به  حالت  بهتر يا حرکت  
جامعه  از وضعيت  قبلى  به  وضعيتى  بهتر ومطلوب تر خوانده اند که  اين  حرکت  خود 
اصول  و معيارهايى  را مى طلبد. از جمله  براى  حرکت  صحيح  و به  هدف  رسيدن ، اولين  
چيزى  که الزم  است،  شناخت  است  و بعد هم  برنامه داشتن  است. اين برنامه و اهداف  
از  قالبى  درست؛  سازماندهى  شده باشد  و خالصة  مطلب  اين که  براى  گذار  بايد در 

جامعه يي  به  جامعة  مطلوب تر مالك  و شاخص هاى  ذيل ضرورت است:
1ـ رهبران  جامعه ، فاسد و خودکامه نباشند؛ چرا که  درصورت مستبد بودن ، حرکتى  

صورت  نخواهد پذيرفت .
2ـ انسان ها، خود باخته گى  و وا بسته گى  فکرى  و تقليدى  نداشته  باشند. 

3ـ تربيت  انسان.
  توسعه عالوه بر اين که بهبود سطح توليد و عايد را در بر دارد، شامل تغييرات اساسي 
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نظريه هاى عمومي مردم  افکار و  اداري و همچنين  اجتماعي-  نهادي،  در ساختار هاي 
نيز در  را  مــردم  عقايد  از موارد، حتا عادات و رسوم و  است. توسعه در بسياري 

برمي گيرد.
فكر کنيد و جواب بدهيد

توسعه يافته گي به چه وضعيت و شرايطي اطالق مي شود؟ و دا راى کدام جنبه ها است ؟
جواب اين سؤال ها را درمبحث خصوصيات توسعه و جنبه هاي آن دريافت مي توانيد.

خصوصيات توسعه
 توسعه دريک تحليل ساده و درکليه جوامع، به وضعيتي گفته مي شود که حد اقل، سه 

هدف يا شرط را تحقق بخشد.
انسان ها  ادامة حيات  به  که  کاال ها وخدماتى  به  بيشتر  امکان دسترسي  اولين هدف:   
اين  افزايش کميت  فقط  نه  اين جهت  مانند: غذا، مسکن و پوشاك. در  ضرورى است؛ 
بايد تأمين  افزون تر بين فرد فرد جامعه نيز  کاال ها در نظراست؛ بلکه توزيع وسيع و 
از  انسان ها  شدن  مستفيد  و  زنده گي  معيار هاي  و  سطح  افزايش  هدف:  شود.دومين 
امکان ها و نعمت هاى مادي است. عايدهاى بلند، تداوى مطلوب، آموزش باکيفيت، تأمين 
امنيت بيش تر و توجه به ارزش هاي فرهنگي و انساني را که به پيشرفت زنده گي مادي 
کمک مي کند؛ بلکه احترام و عزت نفس بيش تر را هم درسطح فردي و هم در سطح ملي 
به وجود مى آورد. سومين هدف: که ما هيت کامًال کيفي است، عبارت است از گسترش 
دامنه برگزيدن و انتخاب افراد و ملل در زنده گي، ارتقاي حقوق مدني افراد، آزادي فکر 
و بيان، برابري در مقابل قانون، رفع تبعيض ها، رهايي از هرنوع قيد و بند هاي وابسته گي 

و برده گي و مواردي از اين قبيل.
ابعاد توسعه

توسعه را بايد جرياني چند جانبه و پروسة مرکب و پيچيده تلقي نمود، اين جريان وقتى تحقق 
مى يابد و عملى مى شود که در ساختار اجتماعى، طرز فکر عامة مردم و نهاد هاى ملى تحقيقات 
الزم صورت گيرد و در پهلوى آن به رشد اقتصادى سرعت داده شده، نابرابرى ها کاهش يافته 

و فقر مطلق ريشه کن گردد.
 اين پروسه نه تنها به ازدياد وگسترش توليد توجه مي کند؛ بلکه بهبود و کيفيت توليد را نيز 
درنظر دارد. توسعه به مثابة پديدة اجتماعي چنين تلقي مي شد که جريانى از رشد اقتصادي است 
و در ساحة مطالعات اقتصادي قرار دارد؛ اما مطالعه هاى بيش تر در بارة توسعه اجتماعي، 
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سياسي نشان داد که رشد اقتصادي تنها يک جنبة توسعه است و جنبه هاى توسعه، عالوه بر 
بهبود وضع اقتصادي و ترقي سطح تکنالوژي و افزايش ثروت ملي، مى شود که تغييرات اساسي 
کيفي درساختار اجتماعي، سياسي، فرهنگي و کيفيت نيروي انساني را نيز پديد آورد. توسعه 

هنگامي همه جانبه و دوامدار است که بتواند، همه زمينه هاي زنده گي را تحت پوشش قراردهد؛ 
و  فرهنگي  اجتماعي، سياسي،  اقتصادي،  پايدار جنبه هاى وسيع  و  توسعه همه جانبه  بنابراين 
تکنالوژيکى را دربرمى گيرد. که در درس هاي بعدي به اين جنبه هاي توسعه به طور اجمالى نظر 

انداخته شده است. 

                  مروري بر درس
-----------------------------------------------------------�t
-----------------------------------------------------------�t
-----------------------------------------------------------�t
-----------------------------------------------------------�t
------------------------------------------------------------t

                           پرسش ها                                               
�tاهداف توسعه چيست؟ مختصر بيان داريد.  

�tآيا توسعه جريانى از رشد اقتصادى است و يا اين که رشد اقتصادى تنها يک جنبة   
توسعه است؟  

�tشاخص هاى گذار از جامعة به جامعة مطلوب کدام ها اند؟ بيان داريد. 
�tتوسعه را تعريف نماييد.  

�tکشور هاى در حال تو سعه کدام اهداف را پيش ببرند تا به سطح ممالک توسعه يافته 
برسند؟

�tعايد سرانه چيست؟
�tتوليد نا خالص ملى چيست؟

                      کارخانه گى
 در منطقة که زنده گى مى نماييد چند مورد از آثار توسعه اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى 

را يادداشت نموده، در صنف بخوانيد.
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فكر کنيد و جواب بدهيد

سؤاالت زير را به دقت خوانده و در بارۀ آن بحث کنيد. به نظر شما، معناى توسعة فرهنگى  �t

چيست؟ و چرا گفته مى شود که اساس و پاية اصلى توسعة حقيقى و پايدار توسعة فرهنگى است؟ 

�tتوسعة فرهنگى در توسعة ملى يک کشور چه نقشى را ايفا مى نمايد؟

اکنون نظر بيش تر بر اين است که اساس هر نوع توسعه، توسعة فرهنگى است. و از 

جايى که هدف اصلى دولت ها رسيدن به توسعة همه جانبه است و اساس گذار اين توسعه 

انسان)موجود فرهنگى( مى باشد؛ بنابر اين زيربناى توسعة حقيقى و پايدار نيز توسعة 

فرهنگى خوا هد بود. فرهنگ تهداب جامعه را پى ريزى مى کند و هر جامعه يى هر اندازه که 

نو باشد، دوام و بقاى آن وابسته بر اصول فرهنگى است که هويت جامعه و افراد آن را 

مى سازد؛ بنابراين رکن هويت بخش در هر جامعة سابقه ذخيره و آثار و غناى فرهنگى 

آن است. با توجه به اين امر و تأکيد بر اين نکته سياستمداران ومسؤوالن يک کشور بايد 

درس چهارد هم                      توسعه فرهنگي

در درس گذشته خوانديم که توسعة همه 

وسيع  و  گسترده  ابعاد  دوامدار  و  جانبه 

و  فرهنگي  سياسي،  اجتماعي،  اقتصادي 

توسعة  درس  دراين  دارد.  تکنالوژيکى 

فرهنگى را مى خوانيد.
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فرهنگ را از ارکا ن اساسى جامعه محسوب و مقام به خصوصى براى آن در تدوين 

و تعيين اهداف و سياست هاى وسيع و دراز مدت کشور قايل شوند. فرهنگ هر جامعه 

تحول  از  دورة خاصي  ادبيات  و  خبر  آموزش، ساينس،  توليد،  تکنالوژي،  ترقي  سطح 

اجتماعي را نشان مي دهد. توسعه يک ضرورت حياتى و مبرم است، مشروط بر اين که 

براى تعليم و تربيت، مشارکت و تأمين احتياجات اساسى انسان، به خصوص فرهنگ، 

زمينه سازى کند. با در نظر گرفتن اهميت زيربنايى مقولة فرهنگ، سؤال اساسى اين 

است که چگونه مى توان و چگونه بايد به امر توسعة فرهنگى پرداخت؟

به ساير بخش هاي توسعه؛ چون:  مفاهيمي است که نسبت  از  مفهوم توسعه فرهنگي 

بيش ترى  ارزش  و  ابعاد  از  سياسي  وتوسعه  اجتماعي،  توسعه  اقتصادي،  توسعه 

برخوردار است که تأکيد بيشتر بر احتياجات غير مادي افراد جامعه دارد. هدف نهايي 

هر جامعه کوشش براي نيل به رشد و توسعه است. توسعه، ارتقاي دومدار کل جامعه 

و نظام اجتماعي به سوي زنده گي بهتر و انساني معنا شده است. اگر تحقق توسعه ملي 

را آرمان نهايي توسعه در کشور در نظر بگيريم، توسعه سياسي، توسعه اجتماعي، 

توسعه اقتصادي و توسعه فرهنگي اساس و پايه هاي اصلي توسعه به حساب مي آيد. 

و  تحول  هيچ  زيرا  مي باشد؛  رنگ  پر  و  حساس  فرهنگي  توسعه  نقش  ميان  اين  در 

تغيير اجتماعي و سياسي بدون زمينه ها و بستر هاي مناسب فرهنگي امکان پذير نيست. 

توسعه به حفظ محصول و دستاورد هاى فرهنگي منطقه يى و ملي ضرورت تام دارد، 

چرا که دستاورد هاى فرهنگي مطمين ترين ضامن توسعه مستقل است، هويت فرهنگي 

افزايش      به ميراث فرهنگي  تقويت مي کند و قوة نوآورى و آگاهي مردم را نسبت  را 

مي دهد. بنابراين نمي توان، فرهنگ را بعد فرعي يا تزييني توسعه تلقي کرد؛ بلکه فرهنگ 

عنصر ضروري جامعه بوده و در رابطة کلي با توسعه، نيروي دروني جامعه محسوب 

مي شود. 
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 دليل بياوريد

 به نظر شما نقش افراد درعقب مانى و يا پيشرفت و ترقى جامعه چيست؟

جامعه يى غيرفعال، عقب مانده از وجود افراد عقب مانده، غيرفعال در درون آن جامعه 

حکايت مى کند و جامعة سيال، مترقى و فعال، فعال بودن، تحرك و هوشياري افراد 

يک  انحطاط  مى گويند،  که  است  خاطر  همين  به  دقيقًا  مى رساند.  اثبات  به  را  خويش 

جامعه از انحطاط افراد آن آغاز مى شود، همان طورى که سياست حرکت جامعه نيز 

محصول تحرك و تالش افراد آن جامعه است. پس سؤالى در اين جا مطرح مى شود 

که: چرا و چگونه يک جامعه به انحطاط مى گرايد؟ يا به عبارت ديگر، عوامل انحطاط 

جوامع چيست؟ 

 انسان در طول تاريخ بيش تر از هر زمان باالترين تکنالوژى را در دسترس داشته 

واستفاده مى نمايد.

قابل توجه اين است، که در جريان استفاده از اين تکنالوژى بايد تبادل ودرك ارزش هاى 

فاقد  ارزش ها جامعه  اين  فرهنگى بشرى در نظر گرفته شود. در صورت عدم درك 

هويت بوده و به سوى انحطاط خواهد رفت. چنين است که ميراث هاى فرهنگى، تاريخى 

و طبيعى همةجوامع اکنون منحيث سرچشمه هاى ارزش هاى فرهنگى و دست آوردهاى 

معنوى مردمان جهان قرار گرفته و حفظ و نگهدارى از آن ها از وظايف و حقوق مسلم 

و جدى هر انسان متمدن است.

افغانستان به عنوان يک سر زميني که داراي پنج هزار سال سابقة درخشان فرهنگي 

است. ظرفيت ها و امکان هاى بزرگي را براي توسعه فرهنگي داشته و دارد؛ اّما سه دهه 

جنگ و درگيري فرصت هاي الزم را از اين کشور سلب کرد.

دولت اسالمى افغانستان، مردم، جوانان و فرد فرد اين کشور مکلف هستند تا در حفظ 

و غناى فرهنگ و ارزش هاى واالى اسالمى  و ملى خويش بکوشند. فرهنگ، ارزش ها و 

عقايد اسالمى  خويش را از تهاجم بيگانه گان محافظت نمايند.
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ملل مختلف جهان،  تجربه هاى  فرهنگي  توسعه  در جهت  که  باشيم  داشته  ياد  به  بايد 

به خصوص تجربه هايى که موفق بوده و در آن ، درس ها و پندهاي بسيارى براي ما 

است و هيچ وقت نمي توان، بي تفاوت از کنار آن ها گذشت؛ اّما اين نکته را نبايد فراموش 

کرد که نسخة هيچ جامعة را نمى توان براى کشور ديگر پيش کرد؛ به اين معنا که تجاربى 

ممکن به کشورى مفيد واقع گردد، اّما به کشور ديگرى عواقب خوبى نداشته باشد. 

     

      

                    مرورى بر درس

-----------------------------------------------------------�t
-----------------------------------------------------------�t
-----------------------------------------------------------�t
-----------------------------------------------------------t
-----------------------------------------------------------t

                      پرسش ها

1- توسعة فرهنگى را تعريف نماييد.

2- نقش افراد يک جامعه درعقب مانى و يا پيشرفت و ترقى آن جامعه چيست؟

3- ارتباط هاى اجتماعى در تو سعة فرهنگى چه نقشى دارد؟

4- به نظر شما، آيا در جهت توسعه فرهنگي يک کشور مي توا ن از تجربه هاى ملل 

مختلف جهان استفاده کرد؟

                    کارخا نه گى

 در بارة نقش شاگردان مکتب در ا مر توسعة فرهنگى کشور چند سطر بنويسيد.

و در صنف بخوانيد. 
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درس پانزد هم         توسعه اجتماعى- سيا سى                        

اين درس  در  نموديد  معلومات حاصل  بيش  و  کم  توسعه  بارة  در  گذشته  در درس 

توسعه اجتماعى و سياسى را مى خوانيد.

در بارۀ سؤاالت ذيل بحث نماييد
1- تفاوت بين توسعه سياسى و توسعه اجتماعى چيست؟

2- دولت در روند توسعه سياسى چه نقش دارد؟

3- علت مهاجرت مردم از ده به شهر چيست؟

توسعة اجتماعى چيست؟
 طورى که مى دانيد، توسعه تنها زمانى قابل دوام و استمرار است که منفعت گيرنده گان 
و  گرام ها  پرو  که  است  اين  منظور  شوند.  پروسه  اين  صاحبان  به  تبديل  تدريج  به 
پالن ها را نمى توان منحصر در ارتباط به اقتصاد مورد بحث قرار داد؛ بلکه پالن را بايد 
همه جانبه در نظر گرفت که شامل ابعاد اجتماعى و فرهنگى نيز باشد. آموزش و تعليم 
مهارت ها، خدمات صحى و عمومى، حفظ ميراث فرهنگى، توسعه در حال ساختمان، 
پالنگذارى و بازسازى شهرى، توسعة قريه ها، ادار  ة آب و ا نرژى، ادار ة محيط زيست 
و حتا توسعه سياست گذارى و قانون گذارى در جملة جوانب متنوعى است که بايد در 
نظر گرفته شوند. هم چنان زمينه ها وعلل اجتماعى متعددى را که در جريان رشد و 

توسعه بايد مورد توجه قرار گيرد؛ عبارت اند از:
 1- کمک مستقيم، فو ق العاده و سريع در جهت از ميان بردن فقر مطلق که به صورت  

نا اميد کننده، جمعيت کثيرى از جهان را در بر گرفته است، مى باشد. 
2- بر آوردن احتياجات اسا سى نظير غذا، پوشاك، سر پناه، مواد سوخت و نيز پاسخ 
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به بعضى از احتياجات اجتماعى چون: آموزش،حقوق بشر و فرا هم سازى زمينة اشتغال 
و ايفاى نقش هاى اجتماعى و سيا سى درحيات اجتماعى، برقرارى عدالت اجتماعى و رفاه 
در قلب اين استراتژى نهفته است. به اين معنا که منابع مادى يک جامعه بايد در ميان همه 

افراد جامعه به طور مساويانه توزيع شود.
اين استراتژى در مورد دهکده ها، موارد ذيل راتوصيه مى کند:

1- فراهم شدن زمين براى دهقانان فقير و بى زمين؛
2- تامين محصوالت زراعتى با مفاد کم و يا کمک هاى بالعوض براى خا نواده هاى قريه ها؛ 

3- اجراى اصالحات ارا ضى.
فكر نموده جواب بد هيد

-  به نظر شما کدام عوا مل باعث مهاجرت مردم ازدهكده ها به جانب شهر ها مى گردد؟
-  اين مها جرت ها چه مشكل هايى را در شهر به بار مى آورد؟

عوامل ذيل ممكن باعث مهاجرت مردم دهكده ها به سوى شهر ها گردد:
در يک کشور مى تواند  پالن گذارى  نادرست وضعف  توسعه يى  موجوديت سياست هاى 

باعث مهاجر ت مردم دهکده ها به جانب شهر ها گردد.
�tبيکاري؛

�tمحدود بودن زمين هاي زراعتى؛ 
�tعدم برخورداري از تداوى، آموزش و مقام هاى معتبر؛

�tعدم ا منيت اجتماعي؛ 
�tعدم پال ن گذارى صحيح دولت؛

�tعدم سرمايه گذاري در مناطق ده نشين؛ 
 �tعدم برخورداري از فرصت ها و سياست هاي ناعادالنة توزيع، از جمله عواملى است که 
منجر به مهاجرت مردم دهکده ها به شهرها مي گردد. مهاجرت مردم دهکده ها به شهرها، 
عالوه بر آثار نامطلوب اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي، فشارهاي رواني زيادي بر روي 
مهاجران باقي مي گذارد. به جهت دور شدن از وطن خود و قرار گرفتن در محيطي جديد، 
مهاجران با نوعي حالت بيگانه گي و انزوا مواجه مي شوند که اين امر مي تواند، زمينه ساز 
بروز انحراف ها و آسيب هاي اجتماعي باشد. به ويژه  وجود بيکاري و فقر اين امر را دامن 

مي زند. اين جا سؤال مطرح مى شود که چگونه مى توان جلو اين مهاجرت ها را گرفت؟  
از آنجا که کليه فعاليت هاي انسان براي تأمين احتياجات خودش انجام مي گيرد و مهاجرت 
مردم دهات به شهرها نيز به جهت اميد به زنده گي کردن بهتر و با کيفيت است؛ لذا الزم 
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است دولت ها و حکومت ها در سياست گذاري ها و پالن گذارى هاى خود، توجه خاصي به 
پروگرام ساختن منطقه يي داشته باشد و اين هدف وقتى برآورده مي شود که با عناصر 
و  گرفته  منطقه شناخت صورت  هر  و سيا سي  اقتصادي  فرهنگي،  اجتماعى،  اقليمي، 
هم چنين نوع ارتباط اين عناصر با عناصر خارج از منطقه و بيروني شناخته شود، چنين 
مطالعه و شناخت سبب پالن گذارى هر چه بهتر و منطبق با احتياجات منطقه را فراهم 

کرده و از ضا يع شدن سرمايه گذاري هاي انجام شده، جلوگيري مي کند.
اگر امکانات تعليم، تداوى، کار، صحت و... در دهات فراهم گردد و ارتقاى سطح کيفي 
زنده گي دهاتي همانند شهر مورد توجه قرار گيرد، مهاجرت صورت نمي گيرد. از جانب 
ديگر حمايت از توليدات کشاورزي وما لداري و هم چنين صنايع محلي و جذب بازارهاي 
مناسب براي آن از طرف حکومت ها مي تواند در دل بسته گي مردم دهات به زنده گي در 

دهات مؤثر واقع شود.
توسعه سياسى 

توسعة سياسى از مفاهيمى  است که پس از جنگ جهانى دوم در ادبيات توسعه مطرح 
شده است و در ارتباط به اين اصطالح نظريات مختلفى وجود دارد. از نظر بعضى افراد 
توسعة سياسى عبارت از شرايط سياسى است که براى توسعة اقتصادى و صنعتى 

الزمى و اساسى شمرده مى شود.
فعاليت هاى  وتحقق  کردن  عملى  براى  که  حکومتى  و  سياسى  شرايط  اگر  بنابراين،   
اقتصادى ايجاد گردد و نظام سياسى به پروسة رشد و انکشاف جامعه سرعت بخشد 
اين حالت جنبة مثبت و رشد نهاد ها را نشان مى دهد؛ اما اگر نظام سياسى نتواند اين 
هدف را بر آورده سازد در يک سير نزولى و قهقرايى خواهد رفت. خصوصيت ها يا   

شاخص هاى مثبت توسعه سياسى را مى توان قرار ذيل نشان دا د:
1-حاکميت دولتى يا يک پارچه گى کشور؛
2- شکل گيرى ملت يا يک پارچه گى ملى؛

3- افزايش حق رأى و انتخابات آزاد با راى دهنده گان زياد؛
4- سياسى شدن يا اشتراك حداکثر مردم در جريان هاى سياسى؛

5- شرکت مردم در تصميم گيرى ها؛
6- افزايش گروه هاى خود مختار؛

7-آزادى مطبوعات و رشد رسانه هاى جمعى؛ 
8- گسترش امکانا ت آموزشى؛ 

9- نقش مؤثر هيأت هاى قانون گذارى و خدمات سازندة نماينده گا ن؛
10- نقش سازمان هاى قدرت مند براى بررسى و رسيده گى به شکايت هاى مردم؛
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نقش زن در توسعه 
تحقق توسعه و انکشاف ملى يک کشور بدون تأمين حضور و نقش فعال زنان در اين 
پروسه با مشکل مواجه مى گردد. زنان نيم پيکرة جامعة بشرى بوده و قادر اند، نقش   
خوبى را در تحقق توسعه ايفا نمايند. مشروط بر آن که آن ها در چوکات عقايد، قواعد و 
ارزش هاى اسالمى در حال حاضر به حيث نيروى محرکة تاريخ وارد صحنه هاى حيات 
سياسى، اجتماعى، اقتصادى و فرهنگى شوند. زنان کليد انکشاف خانواده، جامعه و 

جهان اند. انکشاف آن ها متضمن انکشاف عمومى است.
طورى که ديده مى شود، اکثر زنان در افغانستان بى سواد اند و از جريان هاى انکشافى 
کاروان  حرکت  سرعت  از  بى سواد  اکثريت  اين  بطى  حرکت  که  يقينًا  دورمى باشند، 
ملى در راه توسعه و انکشاف ملى مى کاهد؛ لذا قبل از همه بايد به انکشاف زنان که 

تهداب گذاران نسل ها و زمينه سازان انکشاف، اند توجه جدى مبذول گردد.

                         مرورى بر درس
-----------------------------------------------------------t
-----------------------------------------------------------t
-----------------------------------------------------------t
-----------------------------------------------------------t
-----------------------------------------------------------t

                           پرسش ها
1- زمينه ها و علل اجتماعى را که در جريان رشد و توسعه بايد مورد توجه قرار  گيرند 

چيست؟
2- براى اين که منابع مادى در دهکده ها در بين همه افراد آن به طور مساويانه توزيع 

شود چه کار هاى بايد انجام گيرد؟
3- عواملى که منجر به مهاجرت مردم دهکده ها به شهرها مي گردد چيست؟

4- شاخص هاى مثبت توسعه سياسى را نام ببريد.
5- نقش زنان در توسعه و انکشاف ملى يک کشور چيست؟

                   کارخانه گى
خصوصيات و شاخص هاى توسعة سياسى را که در درس خوانديد فهرست نموده 
از بين اين خصوصيات و شاخص ها مواردى را که در کشور ما تحقق يافته با عالمت 

)بلى( و آن چه انجام نگرديده با عالمت )نى( نشانى کنيد و دليل بياوريد.
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بحث کنيد

 در فصل گذشته خوانديم که توسعه وقتى همه جانبه و پايدار است که ابعاد گسترده 

توقع  گيرد.  دربر  را  تکنالوژيکى  و  فرهنگي  اجتماعي، سياسي،  اقتصادي،  و وسيع 

مى رود ازمطالب درس هاى گذشته، جنبه هاى فرهنگى، اجتماعى و سياسى توسعه را 

درك کرده باشيد. در اين درس مى خواهيم جنبة اقتصادى توسعه را توضيح دهيم. 

با ارتباط اين مطالب به سؤاالت ذيل جواب بدهيد: 

�tاگر خرج و مصرف يک خانواده نسبت به عايدشان زياد باشد، چه پيامدى خواهد داشت؟
�tعلل بيکارى در شهر و يا منطقة شما چيست؟ 

توسعه به کدام جنبة زنده گى ارتباط دارد. با جنبة اقتصادى، اجتماعى، سياسى،  �t
فرهنگى و يا همة اين جنبه ها را در بر مى گيرد؟ 

 از ساليان بسيار دور، با افزايش سطح دانش و فهم بشر، کيفيت و وضعيت زنده گي   

انسان ها همواره در حال بهبود و ارتقا است. بعد از انقالب فرهنگي- اجتماعي اروپا 

)رنسانس( و متعاقب آن انقالب صنعتي، پيشرفت هاي سريع کشورهاي غربي آغاز 

گرديد. تنها کشور آسيايي که تا حدي با جريان رشد قرن  نوزده و اوايل قرن بيستم 

)احيا(  رنسانس  از  بعد  بود.  جاپان  گرديد، کشور  همراه  غربي  ميالدي کشورهاي 

ملل  اين  پيشرفت و شکوفايى  فراوان  زمينه هاي  اروپا رخ داد،  در  فکري  انقالب  که 

مساعد گرديد؛ اما متأسفانه در همين دوران، کشورهاي شرقي پروسة روبه رشدي 

را تجربه نکرده و بعضًا سيري نزولي طي نمودند. البته گاهى حرکت هاي مقطعي و 

موقتي در اين کشورها صورت گرفت؛ اّما به علت اين که با شرايط جامعه و فرهنگ 

درس شانز هم          توسعه ا قتصادى                  
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رفت.  بين  از  به سرعت  نگرديد،  واقع  مورد حمايت  و  نداشت  کافي  عمومي تناسب 

سرانه  عايد  از  منظور  بود.  سرانه  عايد  کشور ها،  يافته گى  معيارتوسعه  درگذشته 

انتقاد هايى باالى اين شاخص به  اّما  تقسيم توليد ناخالص داخلى هر کشور است؛ 

عمل آمد که تنها معيار ترقى و انکشاف کشور ها رشد اقتصادى يا باال بودن عايد 

سرانه نيست؛ زيرا اگر عايد سرانه معيار پيشرفت تلقى گردد. بايد کشور هايى چون: 

کويت، امارات متحدة عربى و قطر با داشتن عايد سرانة باال نسبت به کشور هايى 

چون: آلمان، فرانسه و انگلستان پيشرفته تلقى گردد.

توسعه اقتصادى چيست؟

رشد انكشاف که با افزايش ظرفيت هاى توليدى وظرفيت هاى فيزيكى، انسانى و اجتماعى 

توام باشد توسعه اقتصادى است. در توسعه اقتصادي تهداب هاي اقتصادي و اجتماعى 

جامعه دگرگون مى شود که نتيجه چنين تغيير وتحولى در درجة:

کاهش نابرابرى هاى اقتصادى. 1 .

تغييراتى در زمينة توليد توزيع و مصرف جامعه خواهد بود. 2 .

در کنار رشد کمى )مقدار( توليد، نهادهاي اجتماعي نيز متحول خواهند شد.  3 .

نظريات تغيير خواهد کرد. 4 .

توان استفاده از منابع موجود به صورت دوامدار و متحرك افزايش يافته و هر  5 .

روز نوآوري جديدي انجام خواهد شد. 

اقتصادي  قايل شد. رشد  تمايز  اقتصادي  توسعه  و  اقتصادي  رشد  مفهوم  بين دو  بايد 

مفهوم يک بعدى دارد و منظور از آن ازدياد ثروت و توليد در جامعه است و به طور 

معمول با شاخص هايى چون: درآمد سرانه اندازه گيرى مى شود؛ بنابراين، رشد يک 

مفهوم کمى است. اگر در يک جامعه سطح توليد در دورة معين نسبت به دورة قبل 

افزايش يابد، مى گوييم در آن جامعه رشد صورت گرفته است. اين افزايش مى تواند، 

مراکز  توسعة  و  جديد،  خانه هاى  کار  تأسيس  زراعتى،  محصوالت  سطح  از  ناشى 

توليدى فعلى و از اين قبيل باشد.
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 توسعة اقتصادي در کنار افزا يش توليد بر پديدة ديگرى نيز داللت دارد و آن را 

مى توان مفهوم کيفى دانست.

با استفاده از روش هاى بهتر و تکنالوژى مناسب ظرفيت توليدى  هرگاه جامعه يى 

خود را افزايش بدهد و از منابع خويش به شکل بهتر استفاده کند، مى گوييم در راه 

توسعه گام برداشته است. 

طورى که مشاهده مى گردد،مفهوم توسعة رشد را نيز در بر مى گيرد؛ در واقع، استفادة 

بهتر از منابع و امکانات، الزم است با افزايش توليد همراه باشد؛ ولى هر افزايش توليدى 

را نمى توان توسعه دانست؛ به طورمثال: افزايش توليد در نتيجه افزايش محصوالت 

زراعتى رشد است. و افزايش توليد ناشى از بهبود روش ها، کشت تخم هاى اصالح 

توسعة  پيشرفته  تکنالوژى  و  نباتى  و  زراعتى  آفت هاى  ضد  ادوية  استعمال  شده، 

اقتصادى است.

نکتة ديگرى که به آن بايد توجه داشت، اين است که نتايج به دست آمده از رشد را 

مى توان در کوتاه مدت مشاهده کرد؛ اما نتايج به دست آمده از توسعه، ممکن است 

در زمان طوالنى ترى حاصل شود. به همين جهت گفته مى شود که توسعه جريان 

دراز مدت مى باشد.

توسعه اقتصادي دو هدف اصلي دارد

�tاول، افزايش ثروت و رفاه مردم جامعه )و ريشه کن کردن فقر( و دوم، ايجاد شغل 
و کار، که هر دوي اين اهداف تأمين کنندة عدالت اجتماعي است. توجه به توسعه 

در  است.  متفاوت  توسعه  نيافته  کشورهاي  و  پيشرفته  کشورهاي  در  اقتصادي 

کشورهاي توسعه  يافته، هدف اصلي توسعه اقتصادى افزايش رفاه و امکانات مردم 

است در حالي که در کشورهاي عقب مانده، بيش تر ريشه کني فقر و افزايش عدالت 

اجتماعي مدنظر است.

سؤاالتى که در مورد توسعه اقتصادى يک کشور در برابر ما قرار مى گيرد؛ مسايلى 

چون: فقر، نابرابرى و بيکارى است که در چه سطح قرار دارد، هرگاه اين مسايل از 

سطح بسيار باال به سطح پاين تر تنزل کند؛ پس گفته مى توانيم که کشور مذکور دورة 

توسعه را پشت سرگذا شته است. هر گاه دو مورد از اين مشکل هاى اساسى و يا هر 
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سه زياد و تشديد شود، نمى توانيم که نتيجة کار را توسعه نام بگذاريم. گرچه درآمد 

سرانه دو برابر شده باشد. 

 در حال حاضر يکى از اهداف اصلى پروگرام هاى اقتصادى در کشور هاى در حال 

معناى  است.  مردم  عموم  براى  اجتماعى(  )رفاه  تأمين  و  فقر  کردن  نابود  توسعه، 

افراد جامعه، ترويج تعليم و کاهش  ايجاد سالمتى در جسم و روح  رفاه اجتماعى 

قانون   شکنى هاى اجتماعى است. بنابراين رفاه اجتماعى وقتى تحقق مى يابد که فقر 

از بين برود و نا برابرى ها کاهش يابد. وقتى خواسته باشيم سطح رفاه اجتماعى 

يک جامعه را تعيين نماييم، الزم است تا از وضعيت فقر و تقسيم عايد در آن جامعه 

آگاهى يابيم؛ زيرا درجامعة که فقر کم تر و تقسيم عايدها عادالنه باشد، رفاه مردم 

آن جامعه بيش تر خواهد بود. 

   مرورى بر درس

-----------------------------------------------------------t
-----------------------------------------------------------t
-----------------------------------------------------------t

  پرسش ها
کدام  امروز  و  مى گرديد؟  تعيين  معيار ها  کدام  با  کشور ها  توسعه  گذ شته  در   -1

معيارها موجود است؟
2- توسعة اقتصادى را تعريف نموده و بگوييد که توسعه سبب کدام تغييرها در 

جامعه مى گردد؟
3- اهداف توسعة اقتصادى چيست؟

4- تفاوت بين توسعة اقتصادى و رشد اقتصادى چيست؟
5- از کدام روش ها استفاده شود تا جامعه در راه توسعه گام بردارد؟

6- با تغيير درساختار اقتصادى چه تغييرهايى در ساختار اجتماعى رخ مى دهد؟ 

 کارخانه گى

که  را  کارهاى  و  رشد  دهندة  نشان  که  را  کارهاى  خود  منطقة  در  شما  يک  هر 

نشان دهندة توسعه است و صورت گرفته فهرست نماييد، بعد فهرست خود را با 

فهرست هاى هم صنفى هاى تان مقايسه کنيد.
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درس هفدهم         عوامل توسعه و عقب ما نده گى               

مقايسه کنيد

در منطقة شما، شايد خانوادهايى زنده گى مى کنند که از نظر مادى مشکل نداشته، و 

مى کوشند زنده گى خود را هرچه بهتر بسازند؛ اما در پهلوى آن خانواده هايى اند که   

زنده گى ايشان با فقر و محروميت همرا ه است، مى دانيد علت تفاوت در زنده گى بين 

اين دو خانواده چيست؟

 در جهان ما دو گروه از ا نسان ها زنده گى مى کنند؛ دستة اول گروهى است که با خيال 

آسوده و دور از نگرا نى هاى مادى براى هرچه بهتر شدن زنده گى خود وفرزندان 

شان مى کوشند. گروه دوم انسان هاى هستند که زنده گى ايشان با فقر و محروميت 

همراه است. اين گروه که اعضاى آن تعداد رو به افزا يشى از عموم نفوس جهان را 

تشکيل مى دهند براى ادامه زنده گى بايد با سختى ها و مشکالت فراوان دست و پنجه 

نرم کنند. به سطح کشورها، گروه اول تشکيل دهندة جوامعى هستند که در اصطالح 

به آن ها کشور هاى پيشرفته گفته مى شود وگروه دوم کشور هاى عقب مانده را تشکيل 

مى دهند.                       

مباحث توسعه اقتصادي از قرن هفدهم و هژدهم ميالدي در کشورهاي اروپايي مطرح 

تصرف  و  کشور ها  اين  در  تکنالوژى  و  صنعت  انکشاف  و  رشد  نتيجه  در  گرديد. 
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تا در مدت کوتاه، فاصله  باعث شد  بازار کشور هاى ضعيف تحت استعمار،  نمودن 

بين دو قطب پيشرفته و عقب مانده عميق شده، کشورهاي پيش رفته )يا توسعه يافته( و 

کشورهاي عقب مانده )يا توسعه نيافته( در جهان به وجود آيند. 

 کشور هاى توسعه يافته کدام ها اند؟

 طبق تعريف، کشورهاي توسعه يافته کشور هايى اند که به طور کامل صنعتي شده و 

به کشورهايى  صنعتي شده  داراي سيستم هاي اقتصادي پيچيده يي باشند. کشورهاي 

فعاليت هاي  را  آنان  داخلى  خالص  نا  توليد  از  درصد   25 از  بيش  که  مى شود  گفته 

صنعتي تشکيل دهد، در واقع محور اقتصادشان، توليدات )و صادرات( صنعتي باشد؛ 

اّما آن چه بيش تر حايز اهميت است؛ داشتن درآمد سرانة زياد )بيش تر از 10000 دالر

Dollar در سال( مي باشد.
 کشور هاى عقب مانده )يا توسعه نيافته ( کدام اند؟

طورى که پيش تر گفته شد با خاموش شدن آتش جنگ جهانى دوم و به وجود آمدن 

نظم عمومى در جهان)به استقالل رسيدن بسيارى از کشور هاى مستعمره( فاصله بين 

دوقطب پيشرفته و عقب مانده به خوبى نمايان شد و ملل مختلف جهان را با اين سؤال 

اساسى مواجه ساخت که، چرا بعضى از مردم جهان در فقر و گرسنه گى مطلق به 

از همين دوران نظريات توسعه يى در جهان  سر مى برند و بعضى در رفاه کامل؟ 

ا صطالح  از  مانده  عقب  جهان سوم  کشور هاى  جاى  به  بيش تر  گرفت.امروز  شکل 

کشور هاى در حال توسعه استفاده مى شود.

فكر نماييد و جواب بدهيد

به نظر شما چرا برخى از کشور ها غنى و برخى ديگر فقير وعقب مانده اند؟

دليل  قدامت،  اگر  اّما  فقير و غنى شدن آن هاست،  قدامت و عمر کشور ها علت  شايد 

اين امر است چرا مصر با بيش از سه هزار سال تاريخ، کشور فقير و عقب مانده و 

کشور هاى کانادا و امريکا که بيش تر از 150سال تاريخ ندارند، اکنون جز کشور هاى 
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توسعه يافته و غنى محسوب مى شوند.

اندازة صنايع طبيعى و معادن قابل استحصال نيز نمى تواند، علت فقير و غنى شدن 

کشور ها باشد؛ زيرا جاپان کشورى است که بيش از80 فيصد کوه و فاقد خاك مناسب 

مى باشد، با زراعت محدود با آن هم برنج مورد نيازش را توليد و مواد خام و ارزان 

قيمت  گران  و  به صورت محصوالت صنعتى  و  کرده  وارد  فقير  ممالک  از  را  قيمت 

صادر مى کند به طورى که پس از امريکا دومين قدرت اقتصادى در جهان است.

سطح ذکاوت، نوع نژاد و رنگ پوست نيز نمى تواند، در پيشرفت و يا عقب مانده گى 

ديپلماتيک  مقامات  رفتار هاى  بررسى  با  زيرا  باشد؛  داشته  سازنده  رول  کشور ها 

کشور هاى فقير و غنى تفاوت قابل توجهى در استعداد آ نها مشاهده نمى کنيم .

پس تفاوت در چيست؟

بعضى از عوامل محدود کننده؛ مانند: کمبود سرمايه، کمبود نيروى انسانى متخصص 

و  ماهر بيش تر آثار و عاليم عدم توسعه است.

 عالوه بر اين به طور کيفى و عمومي  مى توان خصوصيت هاى مشترك کشور هاى 

توسعه نيافته را اين گونه دسته بندى کرد:

  1- پايين بودن سطح و کيفيت زنده گى مردم؛

  2- بيکارى و کم کارى، و پايين بودن مقدار استفاده کار )و نيروى کار(؛

  3- وابسته گى زياد به توليدهاى زراعتى و يا صادرهاى مواد اوليه )منابع توليدى (؛

  4- وابسته گى اقتصادى و آسيب پذيرى در روابط بين ا لمللى؛

 5- ساختار سياسى حکو متى نا مناسب وضعيف.

  6- نا برابرى اجتماعى 

  7- ضعف طبقات متوسط

بعضى از اقتصاد دانان، مسايلى از قبيل کم بود منابع طبيعى، تشکيل نشدن سرمايه و 

نبودن پس انداز به حد کافى و امثال آن را از علل عقب مانده گى کشورها مى شمارند. 



82 

بدون شک وفور منابع طبيعى و در دسترس بودن منابع سرمايه در توسعه اقتصادى 

مؤثر مى باشند، اما نکته قابل توجه اين است که کشورهاى آفريقايى، آمريکاى جنوبى، 

آمريکاى التين و آسيا از نظر منابع طبيعى و ذخايرمعدنى ثروت مند اند؛ به طور مثال: 

يا منابع عظيم مس و سرب در آمريکاى التين  ذخاير عظيم نفت و گاز شرق ميانه 

را  درآفريقا  هيدروليک  نيروى  و  نقره، طال،  توجه  قابل  و ذخاير  آمريکاى جنوبى  و 

مى توان نام برد. که با آن هم، آن ها ممالک توسعه يافته محسوب نمى شوند.

البته آن چه مهم است که به آن بايد توجه کرد، تقسيم جهان معاصر به کشورهاى 

صنعتى و توسعه نيافته، حاصل کمبود منابع طبيعى، توزيع غيرعادالنة منابع طبيعى 

ازعوامل  از دانشمندان، شمارى  از سوى ديگر بعضى  و تراکم نفوس زياد نبوده و 

محدود کننده را مانند: رشد نامنظم نفوس، محدوديت نيروى انسانى ماهر و کمبود 

امکانات مالى و سرمايه را از علل عقب مانده گى کشورهاى در حال توسعه دانسته اند. 

امروز ثابت شده است که به همان اندازة که منابع طبيعى در توسعه اهميت دارد، علم و 

تکنالوژى نيز داراى اهميت مى باشد؛ زيرا تکنالوژى پيشرفته مى تواند، خود به تنهايى 

ايجاد مزيت نسبى در ميان کشورها کند؛ به طورمثال: جاپان، کوريا، سنگاپور که فاقد 

مهمى نايل  دستاوردهاى  به  نظرصنعتى  از  اند  توانسته  مى باشند  کافى  طبيعى  منابع 

شوند در حالى که کشورهايى مانند: ارجنتاين با وجود منابع غنى و سرشار طبيعى از 

کشورهاى درحال توسعه مى باشد.

در  هميشه  و  برده  رنج  مانده گي  عقب  و  انحطاط  از  امروز  تا  گذشته  از  افغانستان 

جستجوي علل و عوامل رهايي از اين مسئله بوده است. ضعف مديريت و رهبرى، 

پايين  اختالفات،  بى مورد،  طلبى هاى  اضافه  جغرافيايى،  موقعيت  اقتصادى،  ضعف 

بودن سطح سواد، ضعف تربيت، تنوع اقوام و پراکنده گي اجتماعي، دخالت و دست 

درازيهاي استعمارگران؛ منافع متضاد کشورهاي همسايه افغانستان مهمترين عوامل 
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عقب مانده گي افغانستان را تشکيل مي دهند. 

 مهمترين عامل داخلي در ساحه هاى مختلف فرهنگي، سياسي و اقتصادي عبارتند از: 

جنگ هاى تحميلى، بي سوادي و کمبود امکانات مالى و سرمايه ... عوامل خارجي که 

به نحوي در عقب مانده گي افغانستان نقش مؤثري داشته  اند، کشورهاي استعمارگر 

تاريخ سياسي  در طول  هميشه،  اقتصادي شان  و  منافع سياسي  اساس  بر  که  بوده 

افغانستان، دوام جنگ و نا امني و کشمکش را در افغانستان به منظور استقرار يک 

دولت ضعيف و وابسته دنبال نموده اند. 

باالخره کشورهاي مهم منطقه و همسايه گان که منافع متضاد آن ها موجب جنگها و 

نا امنى ها داخلي گرديده، به صورت عموم  سبب انحطاط و عقب مانده گي افغانستان 

را فراهم نموده اند. 

بايد ياد آور شد که يکى از عوامل عقب مانى و فقر در جامعه ما عدم برخوردارى اقشار 

محروم جامعه از مزاياى فرهنگى مى باشد زيرا:

tبرخوردارى اقشار محروم جامعه از نعمت هاى فرهنگى باعث رشد جامعه مى گردد.

tدر نتيجة دسترسى ا قشار محروم جامعه به نعمات فرهنگى، جامعه از نگاه فرهنگى 

غنى مى شود.

�tغناى فرهنگى روحيه نوآورى و ابتکار را در جامعه به وجود مى آورد.

�tوقتى جامعه مبتکر شود، تفکر در جامعه زنده مى گردد .

با زنده شدن تفکر در يک جامعه، جامعه هرگز رو به فقر گام بر نمى دارد. به اين  �t

و  اجتماعى  اقتصادى، سياسى،  تمام مشکالت و دشواري هاي  طريق جامعه در حل 

فرهنگى داراى تشخيص و شناخت درست مى گردد.
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                       مروري بر درس

-----------------------------------------------------------t
-----------------------------------------------------------t
-----------------------------------------------------------t
-----------------------------------------------------------t
-----------------------------------------------------------t

                  پرسش ها

بيان  چيست؟  در  مانده  عقب  کشور  يک  و  يافته  توسعه  کشور  يک  بين  فرق   -1

داريد. 

2- خصويت هاى مشترك کشور هاى عقب مانده را بيان کنيد.

3- خصويت هاى مشترك کشور هاى در حال توسعه را توضيح دهيد. 

4-کدام عوامل در پيشرفت و يا عقب مانده گى يک کشور رول اساسى را بازى مى نمايد؟ 

5- عامل داخلى عقب مانده گى کشور ما چيست؟

6- عامل خارجى عقب مانده گى کشور ما چيست؟ بيان داريد. 

                      کارخانه گى

 در منطقة که شما زنده گى مى نماييد، ببينيد که فقر وجود دارد و يا خير؟ اگر وجود 

دارد در بارة عوامل اين فقر تحقيق نماييد و آن را در صنف بخوانيد و باتحقيقى که 

هم صنفى هايتان انجام داده، مقايسه نماييد.
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بحث کنيد
به تصوير باال نگاه کنيد و بعد از مباحثه به سؤاالت زير جواب ارائه نماييد:

 آيا گاهى اتفاق افتاده است که شما از پهلوى زباله هايى که در کنار سرك انداخته 

شده است عبور کرده باشيد؟ آن زمان چه احساس داشتيد؟

 - اگر جهت خريد به بازار رفته ايد حتمًا موترهاى زياد، ازدحام مردم، دکان ها و 

کراچى ها را ديده ايد. از جمله چه چيزى را ديده ايد که سبب آلوده گى هوا و محيط 

زيست مى گردد؟

شما در درس گذشته آموختيد که توسعه را به معناى کاهش فقر و بيکارى، نابرابرى 

و صنعتى شدن بيش تر، ارتباطات اجتماعى مبتنى بر عدالت و افزايش شرکت مردم 

در امور سياسى جارى تعريف کرده اند در اين درس تعريف و ماهيت محيط زيست 

و تأثير متقابل توسعه و محيط زيست را مى خوانيد.

و  و حکومت ها  دولت ها  تشويش  که سبب  عمده  و  بزرگ  مسأله  کنونى  در عصر 

خالصة تمامى باشنده گان جهان شده است، آلوده گى محيط زيست مى باشد.

 محيط زيست چيست؟
 محيط هايى که در آن زنده گى ادامه دارد، محيط زيست ناميده مى شود. به طور مثال: 

حوض آب، يک شهر، اقيانوس و دشت همه گى انواعى از محيط زيست به حساب      

با  مانند: خاك، آب، گازها و غيره يک جا  مى آيند. درمحيط زيست مواد غير زنده؛ 

درس هجدهم            توسعة و محيط زيست           
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جانداران وجود دارند. موجودات زنده بين هم و با محيط غير زنده خود ارتباطى 

متقابل بر قرارمى سازند. اين ارتباط ها براى بقاى محيط زيست بسيار الزم اند.

 در تعريف محيط زيست آمده است: محيط زيست عبارت ازفضاى که با تمامى شرايط 

فيزيکى و بيو لوژيکى، اجتماعى و سياسى و غيره که همه موجودات زنده در آن 

شامل مى شود و مجموعة روابط آن ها را در بر مى گيرد، مى باشد. در تعريف ديگر 

آن آمده است: محيط زيست مجموعة اوضاع و احوال خارجى که در رشد، توسعه 

و بقاى موجودات زنده تأثير دارند، مى باشد. براى درك بهتر مفهوم محيط زيست، 

ضرورت مى افتد تا با منابع طبيعى و طرق استفاده از آن، آشنا شويم. 

منابع طبيعى چيست: عبارت است از اشيايى که در طبيعت خداوند> خلق کرده 

است و موجودات زنده به آن ضرورت دارند و از آن استفاده مى کنند، منابع طبيعى 

ياد مى گردد. ما برا ى رفع احتياجات مادى خود به طبيعت ضرورت داريم. با استفاده 

از سنگ کوه ها براى خود خانه مى سازيم، با استخراج انواع فلزهاى از معادن براى 

و  غذا  جانوران  و  گياهان  از  مى سازيم،  را  ضرورت  مورد  وسايل  و  لوازم  خود 

پوشاك خود را تهيه مى کنيم؛ بنابراين منابع طبيعى به سه دستة تجديد پذير، تجديد 

ناپذير و اتمام ناپذير تقسيم شده است.

1- منابع تجديد ناپذير: اين نوع منابع، در نتيجة استفاده تدريجى و دوامدار کاهش 

يافته و باالخره به اتمام مى رسد؛ مانند: ذغال سنگ، نمک، تيل، گاز و ساير معادن.

2- منابع تجديد پذير: دستة ديگرى از منابع طبيعى هستند که در صورت استفادة 

منطقى و معقول به اتمام نمى رسند؛ چون که قابل تجديد حيات هستند؛ مانند: منابع 

جنگل، علف ها ماهى وغيره.

3- منابع اتمام ناپذير: مقدا ر آن در طبيعت وافر مى باشد؛ مانند: آب، هوا و انرژى. رشد 

و افزايش احتياج هاى انسان ها در جوامع بشرى از نظر نوع و کيفيت متناسب به ظرفيت 

منابع طبيعى نيست.

يکى از مواردى که براى اعمال مديريت صحيح براى استفاده ازمنابع طبيعى بايد در 

نظر گرفت، ظرفيت قابل تحمل زمين )Carring capacity( مى باشد.
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 ظرفيت قابل تحمل چيست؟
ظرفيت قابل تحمل به معناى تعداد نفوسى که در يک محيط زنده گى مى کنند و 
آن محيط زيست به طور دوامدار نيازمندى هاى آن نفوس را تأمين کرده بتواند، 

مى باشد. 
اگر از يک محل زيست بيش از ظرفيت و گنجايش قابل تحمل آن، استفادة نامعقول صورت 
گيرد و نفوس زياد به آن افزوده شود بدون شک منابع طبيعى به آن ها کفايت نمى کند و به 

سرعت پايان مى پذيرد به طورى که شايد قابل احيا و ترميم نيز نباشند.
بامهم ترين موضوعات محيط زيست جهان آشنا شويد

به نظر شما چه چيزى باعث متضرر شدن طبيعت 
و آلوده گى محيط زيست مى گردد؟

آيا  اين خطرها و آسيب ها  تنها  متوجه يک کشور 
بوده و يا متوجه همه کشورها مى باشد؟

پيشرفت تمدن بشرى، با انکشاف تکنالوژى معاصر 
و به اثر ازدياد نفوس، جهان امروزى در بخش هاى  
زمين را به آلوده گى مواجه نموده است و زنده گى 
مقابل  بزرگ  تهديد  با  را  زمين  روى  باشنده گان 
مى نمايد. موضوعاتى که در اين بخش به آن ها اشاره 
مى شود داراى محدودة بدون سرحد مى باشد؛ يعني 

اين تهديد متوجه يک کشور نبوده و مستلزم تفاهم و 
همکارى بين کشورها براى حل آن مى باشند.

عوامل آلوده گى و عقايد محيط زيست          
گرم شدن جوى زمين )گاز هاى گل خانه يي(

 يکي از عوامل حاد بلند رفتن درجة حرارت روى زمين، ازدياد گاز هاى گل خانه يى و 
تقليل اکسيجن در هواى تنفسى مورد ضرورت مى باشد. 

زياد شدن گاز کاربن داى اکسايد، و ساير گاز هاى مخرب از اثر پيشرفت صنعت 
است که ابتدا به اثرهاى نا گوار آن توجه نشده؛ اما زمانى که علما پى بردند، ماشين 
آالت که توسط تيل ها و غيره روغنيات فعاليت مى کنند، خود باعث توليد گاز کاربن 
داى اکسايد مى گردد. تجمع و افزايش بيش از حد اين گاز ها در جو زمين، موجب 
ايجاد قشر ضخيمى از گاز مى گردد؛ مانند: پوشش پالستيکى گل خانه ها، از بازگشت 
حرارت اضافى که از تابش نور خورشيد به وجود مي آيد از سطح زمين به فضا 
جلوگيرى کرده، حرارت را در نزديکى سطح زمين نگه مى دارد؛ مانند: گل خانه باعث 

گرم شدن هواى زمين مى گردد.
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2- کاهش قشر اوزون 
دومين نگرا نى عمدة محيط زيست، متضرر شدن قشر حفاظتى اوزون در اطراف 
جو زمين است. قشرى که در 24 کيلومترى باالى سطح زمين اطراف اين سياره را 
احاطه و با جذب ا شعة ماوراى بنفش نور خورشيد، زمين و موجود زندة آن را از 
اين تشعشا ت مضر محافظت مى کند. گازهايى که در صنايع و در نتيجه سوخت تيل ها 
و روغنيات توليد مى شود، تأثير مخرب و تخريش کننده يي بر ضخامت قشر ازون 

داشته و حتا موجب ايجاد شکاف در اين قشر گرديده است.
3- توسعة صحرا و کمبود خاک مرغوب )حاصل خيز( 

خاك هاى حاصل خيز و مرغوب در اغلب نقاط جهان در معرض فرسايش و نابودى 
قرا ر دارند. نتايج بررسى هاى علمى  نيز نشان دهندة آن است که 10 تا 11 درصد از 
خاك هاى حاصل خيز جهان به اندازه يي توسط زباله هاى سمى و زهرى آلوده گرديده 

اند که احياي مجدد آن ها تقريبًا غير ممکن است. 
 4- آلوده گى هوا و باران هاى تيزابى 

 باران هاى اسيدى هم يکى از اشکال آلوده گى هوا به شمار مى روند. گازهايى که در 
نتيجه سوخت هاى روغنيات و تيل ها، به وجود مى آيند در هوا با بخار آب موجود ترکيب 
ابرها در فضاى  به همراه  را مى دهند که  اسيدهاى  اسيد سولفوريک و  شده و تشکيل 
وسيعى از زمين حرکت کرده و هنگام تبديل ابرها به بارش، اين اسيدها به سطح زمين 
بنا هاى ساخت  و  حتـا ساختمان ها  و  گياهى  پوش  جنگل ها،  تخريب  موجب  و  برگشته 

دست بشر و نيز آلــوده گى منابع آبى باالى زمين و زيـــرزمينى مى گردند. 
۵- دفع زباله هاى سمي)زهرى(

در اثر فعاليت هاى صنعتى، مقادير بسيار زيادى زبالة صنعتى سمى به وجود مى آيد 
که غالبًا به هنگام دفن، موجب انتقال آلوده گى به محيط زيست مى شود. 

6- از بين بردن جنگل ها
هر چند درختان جزء منابع سيال نيستند؛ اما تخريب سريع جنگل ها مى تواند به داليل 

زير تأثيرهاى ژئوپلتيکى و بى سرحد را ايجاد نمايد: 
الف( حذف پوشش جنگلى باعث فرسايش سريع خاك و آلوده گى دريا ها و منابع آب مى گردد.

ب( ظرفيت جذب کاربن داى اکسايد و توليد اکسيجن کاهش يافته و پديده گرم شدن 
زمين تشديد مى گردد.

 بحث کنيد
به نظر شما، آيا از اين همه خطرهاى که بشر با آن مواجه است، مى توان جلوگيري کرد؟ چطور ؟
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مسؤوليت شما در محافظت محيط زيست چيست؟
در حال حاضر توسعه پايدار، به طور گسترده در حوزة سياست و نيز در حيطة 

تحقيق در سطح جهان مورد استفاده قرار مى گيرد.
آورده  بر  جهت  بايد  امروزى  انسان هاى  که،  است  اين  پايدار  توسعه  از  منظور   
ساختن احتياجات خود از منابع طبيعى طور معقول استفاده نمايند؛ زيرا نسل آينده 
نيز حق استفاده از اين منابع را دارد. در اين تعريف نگرانى درمورد فقر و رعايت 
عدالت بين نسل امروز و نسل هاى آينده از حيث دسترسى به طبيعت و منابع طبيعى 
اقسام  از طبيعت و حفظ محل زيست و  استفادة معقول  به  را  نهفته است و مردم 

جانداران و موجودات وحشى تشويق مى نمايند.
و  انسان  اصل  پس  دميد  را  روح  آن  در  و  آفريد  خاك  از  را  انسان  خداوند>   
پديده هاى حيات انسان از زمين و خاك است و خاك قشرى از زمين است. خداوند> 
تمامى موجودات و مخلوقات در محيط زيست را در يک ارتباط پيچيده و ناگسستنى 
براى انسان آفريد و انسان را مکلف به عدم اسراف در استفا ده از آن ساخت. در 

دين مقدس اسالم سه چيز مطلوب است.
 1- اداى شکرانة خداوند> در برابر تمامى منابع و ثروت هاى که در شکم زمين در 

ميان آسمان در اعماق ابحار براى انسان آفريده است.
2- استفادة دوامدار، پايدار، سنجيده و غير مصرفانه از تمامى  منابع طبيعى که در 

زمين، بحر و آسمان موجود است.
 3- استفادة پاك و عارى از تمامى  پليدى ها، نجاست ها و کثافت ها که نظافت مطلوب 
شريعت و جز ايمان است. زمانى که انسان از اين منابع که خداوند> آفريده است 
به صورت معقول استفاده ننمايد، اين عمل باعث آن مى گردد که استفاده کننده از 
احتياج هاى خود زياد تر و بدون نظر داشت ضرورت ديگران استفاده کرده است که 
اين عمل اسراف است و اسراف حرام است. به خاطر اين که تنها ترقى و رفاه انسان 
امروزى مطلوب ا سالم نيست؛ بلکه رفاه و ترقى انسان تا قيام قيامت مطلوب اسالم 
است. انسان نيازمند توسعه يى است که هم مردم معطوف به بهبود شرايط انسانى و 
هم متوجه حفاظت از محيط زيست، يعنى حفظ تنوع و قدرت توليد طبيعت باشد. که با 
تحقق اين امر به بعضى نظريات در مورد محيط زيست و توسعه پايان داده مي شود. 
نظريات که گويى اين دو را در مقابل يکديگر قرار مى دهند؛ اما حقيقت اين است در 
صورتى که از منابع طبيعى به طور معقول و منطقى استفاده شود و با محيط زيست 
طورى که الزم است دل سوزانه برخورد شود هيچگاه توسعه باعث آلوده گى محيط 
زيست نمى شود. در واقع ما بايد بپذيريم که اين دو اصل ) محيط زيست و توسعه(، 
دو بخش ضرورى يک جريان اجتناب ناپذيرهستند تا جايى که مربوط ما مى شود 
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براى پا ك نگه داشتن محيط زيست بايد کار هاى زير را انجام دهيم:
�tما بايد نهال بنشانيم و سبزه بکاريم و محيط را پاك نگه داريم؛

�tآب را بى جا مصرف نکنيم؛
�tکثافات را در جاى معين آن )کثافت دانى( نيندازيم؛

آن  از شکستاندن  و  نموده  آبيارى  را  آن ها  کنيم،  مراقبت  پارك ها  و  از درختان  �t
جلوگيرى نماييم؛

�tدر درياچه ها و پارك ها کثافات نه اندازيم؛
t ا نرژى را زياد و بى جا به مصرف نرسانيم؛ از تيل هاى بى کيفيت استفاده ننماييم. 

t اشياى قابل استفادة دوباره که بايد دور انداخته شود براى اطفال کار دستى بسازيم؛
�tاز خريطه هاى تکه يي به جاى پالستيکى استفاده کنيم در صورتى که از خريطه هاى 

پالستيکى استفاده مى نماييم بعد از استفاده آن را در کثافت دانى بياندازيم؛
�tحيوانات را اذيت نکنيم؛  

 مرورى بر درس
�tهمه محيط هاى که در آن زنده گى جريان دارد محيط زيست گفته مى شود.

-----------------------------------------------------------t
-----------------------------------------------------------t
-----------------------------------------------------------t

 پرسش ها
 1-ظرفيت تحمل چيست؟بيان داريد؟

2-اگر از منابع طبيعى استفادة معقول ها صورت نگيرد، چه واقع خواهد شد؟ 
 3-منابع طبيعى تجديد ناپذير کدام ها اند؟ نام ببريد.

4-چرا گفته مى شود که توسعه سبب آلوده گى محيط زيست مى شود؟ آيا اين مطلب درست است؟
5- آلوده گى محيط زيست به طبيعت و انسان ها چه ضرر مى رساند؟ 

6- گرم شدن کرة زمين )اثر گل خانة( چيست؟بيان داريد.
7- در اثر بلند رفتن گرماى زمين چه تغييراتى در اقليم رخ مى دهد؟ و سبب کدام 

حوادث روى زمين مى گردد؟

  کار خانه گى
 چهار مورد کار هايى را که شما مى توانيد براى پاك نگهداشتن محيط زيست انجام 

دهيد، فهرست نموده، در صنف بخوانيد.
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خالصة فصل

1- توسعه در لغت به معناي رشد تدريجي در جهت پيشرفته تر شدن، قدرت مندشدن و حتا 

بزرگتر شدن است؛ همچنان توسعه به معناي وسعت دادن نيز مي باشد.

2- اساس هر نوع توسعه، توسعة فرهنگى است و از جايى که هدف اصلى دولت ها رسيدن به 

توسعة همه جانبه است و اساس گذار اين توسعه انسان )موجود فرهنگى ( مى باشد؛ بنابراين 

زيربناى توسعة حقيقى و پايدار نيز توسعة فرهنگى خوا هد بود.

 3- زمينه ها و علل اجتماعى متعددى را که در جريان رشد و توسعه 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 يى، جمعيت کثيرى از جهان را دربر گرفته است. 

به  پاسخ  نيز  و  سوخت  مواد  سرپناه،  پوشاک،  غذا،  نظير  اساسى  احتياجات  آوردن  بر   -2

بعضى از احتياجات اجتماعى؛ چون: آموزش،حقوق بشر و فراهم سازى زمينة اشتغال و ايفاى 

نقش هاى اجتماعى و سياسى درحيات اجتماعى، بر قرارى عدالت اجتماعى و رفاه.

4- رشد انكشاف که با افزايش ظرفيت هاى توليدى و ظرفيت هاى فزيكى، انسانى و اجتماعى 

توأم باشد توسعه اقتصادى است.

۵- همه محيط هاى که در آن زنده گى جريان دارد محيط زيست ناميده مى شود.                           

6- حفاظت و نگهدارى محيط زيست از اثرات سؤآلوده گى ها و تغيير اقليم وظيفة کليه نهاد ها 

و وظيفة فرد، فرد کشور است. 


