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وزارت معارف

معينيت انکشاف نصاب تعليمي
و تربيۀ معلم
رياست عمومي انکشاف نصاب
تعلیمی و تألیف کتب درسی

دا وطن افغانس���تـــان دى

AC
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سرود ملی
دا عـ���زت د هـــر افـغـان دى

کور د سولې کور د تورې

هر بچی يې قهرمـــــان دى

د پښ���تــون او هــ���زاره وو

د تـــرکـمنــــ���و د تـــاجـکـــ���و

دا وطن د ټول���و کـور دى
ورس���ره عرب ،گوجــر دي

د بـــــلـوڅــــ���و د ازبـکـــــ���و

پــاميــري���ان ،نـورس���تانيــــان

براهوي دي ،قزلباش دي

هـــم ايمـــاق ،هم پشـه ېان

په س���ينــه کې د آس���يـــا به

لـکـ���ه زړه وي جـــاويـــ���دان

دا هيـــ���واد به تل ځليږي
نوم د حق م���و دى رهبـــر

لـکـه لـمــر پـر ش���نـه آس���مـان
واي���و اهلل اکبر وايو اهلل اکبر

وزارت معارف
معینیت انکشاف نصاب تعلیمیو تربیۀ معلم
ریاست عمومیانکشاف نصاب تعلیمی
و تألیف کتب درسی
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مؤلفان:
 پوهنیار محمد فاروق عمرخیل -مؤلف محمد انور مشفق

ایدیت مسلکی:

سرمؤلف میرعبیداهلل فاضل
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عبدالرازق کوهستانی

کمیتۀنظارت:
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کمیتۀ دینی ،سیاسی و فرهنگی:
دکتور عبدالصبور فخری
مولوی عبدالوکیل
حبیب اهلل راحل مشاور وزارت معارف در ریاست انکشاف نصاب تعلیمی.

دکتور اسداهلل محقق معین انکشاف نصاب تعلیمی و تربیۀ معلم
دکتور شیر علی ظریفی رئیس پروژۀ انکشاف نصاب تعلیمی
دکتور محمد یوسف نیازی سرپرست ریاست عمومیانکشاف نصاب تعلیمیو تألیف کتب درسی

طرح و دیزاین :رحمت اهلل غفاری
تنظیم امور چاپ :محمد کبیر حقمل رئیس نشرات و اطالعات وزارت معارف.

ب

بسم اهلل الرحمن الرحیم
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پیام وزیر معارف
سپاس بیکران آفریدگاری را که انسان را در احسن تقویم آفرید و او را قدرت بیان بخشید و به زیور علم
و اندیشه آراست و درود بیپایان بر پیامبر مکرم اسالم حضرت محمد مصطفی -صلی اهلل علیه وسلم -که
معلم بزرگ انسانیت است و پیام آور رحمت و هدایت و روشنایی.
تعلیم و تربیت نقطة آغاز هر تحول و سنگ بنای توسعه در هر جامعه است .هدف اصلی تعلیم و تربیت
به فعلیت رساندن نیروهای بالقوة انسان و شگوفا کردن استعدادهای درونی وی است.
کتاب درسی یکی از ارکان مهم در فرایند تعلیم و تربیت محسوب میشود که همگام با تحوالت و
پیشرفتهای علمی نوین و مطابق با نیازمندیهای جامعه تهیه و تألیف میگردد و باید دارای ظرفیت و
ظرافتی باشد که بتواند آموزههای دینی و اخالقی را توأم با فرآوردههای علوم جدید با میتودهای نوین
به شاگردان منتقل کند.
کتابی که اکنون در اختیار شما قرار دارد ،بر اساس همین ویژهگیها تهیه و تألیف شده است .سعی وزارت
معارف همواره براین بوده که نصاب تعلیمی و کتب درسی معارف کشور ،متکی بر مبانی تعلیم و تربیت
اسالمی و حفظ هویت ملی ،مطابق با معیارهای علمی و روشهای تربیتی نوین بوده ،استعدادهای دانش
آموزان را در همه زمینههای اخالقی و علمی شگوفا گرداند و قدرت تفکر ،ابتکار و حس جستجوگری را
در آنها تقویت بخشد .ترویج فرهنگ گفتگو و رواداری ،تقویت حس وطندوستی ،مهربانی ،گذشت و
همبستهگی از خواستهای دیگر وزارت معارف است که باید در کتبدرسی متبلور باشد.
کتابهایدرسی بدون داشتن معلم خوب و مسلکی نمیتواند اهداف مورد نظر را بر آورده سازد .معلم
یکی از ارکان مهم تعلیم و تربیت و مجری برنامههای آموزشی و تربیتی است .از معلمان و آموزگاران
خوب ،متعهد و دلسوز کشورم که ستیزه با سیاهی و نادانی را پیشة خود ساخته اند ،صمیمانه آرزومندم
که با تطبیق دقیق و مخلصانة نصاب تعلیمی ،کودکان و جوانان میهن را بسوی فتح قلههای رفیع دانش،
اخالق و معنویت رهنمون گردند.
کامیابی نظام آموزشی کشور بدون همکاری جدی مردم غیر ممکن است .ازین رو از همه اقشار و افراد
ملت شریف افغانستان ،بخصوص از خانوادهها و اولیای محترم شاگردان خواهشمندم که از هیچگونه
همکاری در جهت تحقق اهداف معارف دریغ نورزند .همچنان از همه نویسندهگان ،دانشمندان،
متخصصان تعلیم و تربیت و اولیای محترم شاگردان تقاضا میشود که با ارائة نظریات و پیشنهادات سالم
و نقدهای سازندة خود وزارت معارف را در بهبود هر چه بیشتر کتابهایدرسی همکاری نمایند.
الزم میدانم از تمام مؤلفان دانشمند و کارمندان اداری و فنی وزارت معارف که در تهیه ،تألیف ،طبع و
توزیع این کتاب زحمت کشیده اند و از همه نهادهای ملی و بینالمللی که در زمینة چاپ و توزیع کتب
درسی همکاری نموده اند ،قدردانی و تشکر نمایم.
در اخیر از خداوند منان استدعا دارم که به لطف بیپایان خود ،ما را در تحقق آرمانهای مقدس معارف
یاری رساند .إنه سمیع قریب مجیب.
دکتور اسداهلل حنیف بلخی
وزیر معارف
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فرهنگ
در اين فصل با درسهاي زير آشنا خوا هيد شد:
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• فرهنگ چيست؟

• خصوصیات فرهنگ
• فرهنگ و جامعه
• فرهنگ کوچک
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• تماسهاي فرهنگي

توقع ميرود كه شاگردان درپايان اين فصل بتوانند:
• با اصطالحات فرهنگ ،قواعد ،ارزش و جامعه آشنا شوند؛
• عناصرعمدۀ فرهنگ را فهرست نموده توضيح داده بتوانند؛
• خصوصیات فرهنگي را توضيح داده بتوانند.
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• مفهوم و روند تماسهاي فرهنگي را بشناسند.

• مفهوم فرهنگ کوچک ،تضادهاي فرهنگي و تهاجم فرهنگي را توضيح
داده بتوانند ؛

• فرهنگ ملی را حفظ نموده به پذیرش قوانین ،قواعد و ارزشهای اجتماعی

AC

عالقهمند شوند.

2

درس اول   

فرهنگ چيست؟
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بحث و گفتگو نمایید

طوریکه در زندهگی اجتماعی به مالحظه میرسد:
تفاوت دارد.
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 مردم در هر روز سه نوبت غذا میخورند ،عموم ًا غذای صبحانه از غذای چاشت           مردم ،فرزندانشان را قبل از شامل شدن به مکتب به مسجد میفرستند تا اساساتتعلیمات دینی را بیاموزند و در سن شش یا -هفت سالهگی آنها را شامل مکتب مینمایند.

 وقتی دو انسان با هم مقابل میشوند به یکدیگر سالم میدهند ،دست یکدیگر را میفشارندو موقع جدا شدن ،خدا حافظی میکنند.

 -وقتی اشارة ترا فیکی سرخ شد ،را ننده موتر را عقب خط پیادهرو متوقف میسازد.

 وقتی عضوی از یک خانواده فوت میکند ،برایش مجلس فاتحهگیری برگزار میکننددوستان ،آشنایان ،خویشاوندان به خانوادة عزادار تسلیت میگویند.

 زمانی که غذا خوردن ختم شد مردم دور دسترخوان دست دعا بلند کرده شکر خدارا به جا میآورند.
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اینها چند نمونة از هزاران نمونه رفتارهایی اند که در مجموع یک فرهنگ را میسازند.
حاال به نظر شما:

 .1مردم چرا این کارهارا انجام میدهند؟

 .2اگر چنین نکنند با چه مشکلی روبهرو میشوند؟

انسانها از همان روزهاي اول تولد ،شروع به ياد گرفتن ميكنند ،به تدريج اعضاي خانوادۀ 
خود را ميشناسند و سخن گفتن را ياد ميگيرند .با مهارتها ،علوم وقواعد اجتماعی

آشنایی پیدا مینمایند و زمانی که به سنین باالمیرسند با آنها بيشتر آشنا ميشوند و

در جاها و شرایط مختلف طوریرفتار ميکنند که جامعه از ایشان توقع دارد و باالخره

KU

فرهنگ جامعۀ خود را ميآموزند.

مردم از طريق فرهنگ میتوانند آن مهارتها را یاد بگیرند که برای زنده ماندن و بقای آنها
در محیطهای مختلف طبیعی الزم است .به طور مثال :چگونه مواد خوراکه را جمعآوری
و پخته کنند چگونه بپوشند و برای خود خانه بسازند.
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تعریف فرهنگ :در فرهنگهای زبان ،کلمۀ فرهنگ به معنای پدیدۀ کلی پیچیدۀ از آداب،

رسوم ،اندیشه ،هنر و شیوۀ زندهگی که در طی تجربۀ تاریخی اقوام شکل میگیرد و قابل
انتقال به نسلهای بعدی است میباشد.

به این ترتیب میتوان تمام داشتههای مادی و معنوی یک جامعه را فرهنگ نامید.

عناصر عمدۀ فرهنگ چيست؟

در تجزیه و تحلیل مفهوم فرهنگ ،میتوان عناصر پراکندۀ را تشخیص داد که هر یکی از
آنها در پیدایش فرهنگ و شکلگیری آن نقش ،سهم و تأثیر دارد که در زیر عناصر عمدة
فرهنگ را که عبارت اند از :ارزشها ،قواعد ،باورها ،اعتقادات و سمبولهاست میخوانید.

 -1ارزشها
بحث نمایید

در بارۀ مطالبی که در زير ذکر است بحث نمایید.
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 -1احترام به والدين و معلم.

 -2شفقت و کمک کردن به کودکان و نو جوانان.
 -3دروغ گفتن و اهانت به دوستان.

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

احترام کردن به معلم و وا لدین یک ارزش مثبت است .پدر و مادر یعنی والدین برای تان

تمام سهولتهای زندهگی را میسر میسازند.

معلم برای ما علم و مهارتهای زندهگی کردن را میآموزاند ،معلم در مکتب و در
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صنف ،پدر معنوی شاگردان خود میباشد .در دین مقدس اسالم دروغ گفتن واهانت به
دوست و برادر مسلمان گناهی بزرگ پنداشته میشود انسان باید از آن پرهیز کند.

ارزشها ،ميتواند منشأهای مختلف داشته باشد .يعني انسان به پديدههايی امتياز و
ارزش ميدهد كه در بسیاری موارد بتواند احتیاجات او را برآورده سازد؛ مث ً
ال :وقتي
پیدا میکند.
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شخصی گرسنه است غذا برايش با ارزش ميشود .وقتي تشنه باشد آب برایش ارزش
اسالم به کارهایی که تشویق نموده و یا دستور صریح داده آن کار ارزش است و
از کارهای که منع کرده است بی ارزشی میباشد .پس تمام بایدها و نبایدهای دینی
را میتوان از دید ارزشهای فرهنگی و بیارزشی فرهنگی سنجش نمود .درجريان

زندهگي به تدريج امور خاصي در جامعه براي همه يا اکثریت افراد خوب و يا مهم تلقي
ميشود .به طور مثال:

• برای یک ملت ،عزت و استقالل.

• بين دوستان صداقت ،صميميت و راستگویي.
• براي مسلمانان خداپرستي ،ارزش دارد.

آنها از تحقق اين امور اظهار خوشنودي ميكنند .هرگاه كسي به اين امور توهين كند و

يا سد راه تحقق آنها گردد ،مورد نارضایتی و عكس العمل افراد جامعه قرار ميگیرد .به
5

اين امور كه به جامعه قابل اهميت است ،ارزش گفته ميشود.

بنابر اين ارزش معیار معنوی و فرهنگی است كه مردم از طريق آن مطلوبيت ،جذابيت،
زيبایي و خوبي شخص يا چيزي را ارزيابي ميكنند و آنرا رهنماي زندهگي اجتماعي خود
قرار ميدهند                .

 -2قواعد :قواعد از نقطه نظر علم جامعهشناسی عبارت از مقررات و طرزالعملهای

است که از طریق آن جامعه رفتاراعضای خود را هدایت میکند .زندهگي فرد در جامعه
در حالی که ازحقوق و آزاديهايی برخوردار است ،براي او محدوديتهايی را نیز ايجاد

ميكند .فردي كه در جامعه زندهگي ميكند ،نميتواند به آزادی مطلق و هر طوريكه دلش

KU

ميخواهد عمل كند .او بايد براي بقاي جامعه كارهاي خاصي را انجام دهد .شما اگر عضو

تيم فوتبال هستيد ،بايد قواعد بازي فوتبال را رعايت كنيد .شما آزاد نيستيد كه با توپ
به هر شكل كه ميخواهيد بازی کیند؛ بنابر این ،اعمالیکه فرد منحيث عضو جامعه بايد

آنها را انجام دهد و در صورت رعايت نكردن آنها با مجازات روبرو ميشود ،قاعده
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ميگويند .قواعد ،مقرراتي اند كه مردم را مکلف میسازند در شرايط خاص ،چگونه عمل

كنند ،چه بگويند و يا چگونه بینديشند؛ مث ً
ال :ميهن دوستی يك ارزش است؛ ا ّما رعايت و
احترام عقايد جامعه ،يك قاعده است .قواعد راهنماي همه اعمال ،میباشد .بعضی از قواعد
براي مردم مقدس هستند و بيحرمتي و نقض آنها غير قابل تحمل و جرم است.

بعضی از قواعد تقريب ًا اختياري هستند وعدم رعايت آنها معمو ًال مجازاتي را در پي ندارد
اين نوع قواعد رواجهاي قومييا عرف عام گفته میشوند .و قواعد فرهنگي که به صورت
رسميدرآمده اند ،براي نقض آنها مجازات پيشبيني شده است ،قانون ناميده میشود.

اداراتی مانند :پوليس ،محاکم و زندانها وسایل اجراي اين قوانين ميباشند .طور مثال:

کِشت ،استعمال و انتقال مواد مخدر ،مجازات رسميرا در پيدارد                           .

 -3عقاید :عقاید ديني هم بخشي از باورهاي اجتماعي ميباشد .مردم ما از عقايد
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اسالميپيروي ميکنند .اسالم به عنوان ديني که تمام شؤون حيات انساني را در بر

ميگيرد ،خود از فرهنگ غني و پر بار برخوردار است .اين فرهنگ مبتني بر(وحی) است
و از تعاليم اسالميسرچشمه ميگيرد.

خالصۀ آن که ،عقاید عبارت از اصول اعتقادي و عام در جامعه میباشد که با ضمانت

اجرایی همراه است و ارزشهاي واالي جامعه را منعکس ميسازد؛ مث ً
ال :اصول اعتقادات
ديني ،خداپرستي ،ادای نماز ،دادن زکات ،روز ه گرفتن      .

 -4سمبولها :سمبولها عاليميهستند که نشان دهنده حاالتي میباشد که انسانها
در زندهگي روزمرۀ خود با آنها سرو کار دارند .نشان ،همچنان به هر نوع پديده
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فیزيکي (کلمه ،شي ,صدا ،احساس ،رايحه (بوی) ،حركت ،طعم و غيره)گفته ميشود
كه مردم براي آن معنا و ارزشي قايل ميشوند.

سمبولها چیزیهای اند كه معنا را بر ميانگيزد و يا تجلي ميكند؛ مانند :عالمت هالل

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

AC

ياد آوري ميكند؛ مث ً
ال :وقتی بيرق را میبینیم دولت ما را به ياد ما ميآورد ،همینگونه

سرود ملی سمبول وحدت تمام اقوام و باشنده گان کشور میباشد .يونفورم مكتب به ما

نشان میدهد كه متعلم مكتب هستيم.

اساسيترين نظام سمبولین در جامعه زبان است .زبان يکي از ضروريات زندهگي

اجتماعي است و کار گرفتن از آن يکي از خصوصيات انسان اجتماعي به شمار ميرود.

همچنان زبان يکى از عناصر فرهنگ است که موجب انتقال و تداوم آن مىشود.

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

متقابل و دوام فرهنگ مىشود ،بلکه رشد و شکوفایی انديشۀ افراد را نيز سبب مىگردد.
فکر از راه زبان به زنده گى قدم مىگذارد .واضح است که پيشرفت ،تم ّدن و وجود فرهنگ
غني ،مربوط به افکار يک قوم است که از طريق زبان ظاهر میشود .بدون زبان انسان

نمىتواند آنچه هست ،باشد.
7

مروری بر درس
 -1اصطالح فرهنگ به روشهایی از زندهگي اطالق ميشود که اعضاي يک جامعه آن
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را یاد ميگيرند و عمل ميکنند و از نسلي به نسلي ديگر انتقال ميدهند.
 -2ارزش عبارت از ايدههاي متداول و رايجي است در بارۀ اينکه چه چيز درست است.
 -3قواعد :مقررات و طرزالعملهایی است که از طريق آن جامعه رفتار اعضاي خود
را هدايت ميکند.
 -4عقاید عبارت از اصول اعتقادی و عمومیدر جامعه هستند که ضمانت اجرایی دارند.
و ارزشهاي واالي جامعه رامنعکس ميکنند.
 -5سمبول یا نشان چيزي است که معنا را تحریک نموده و يا تجلي میدهد؛ مانند:
بيرق ،عالمت هالل احمر وغيره.
 -6زبان از مجموعه سمبولها و مقررات شفاهی و تحریری تشکيل شده که ترکيب
آنها توليد کنندۀ معاني و برقرار کنندۀ ارتباط با افرد است.
سؤالها
 -1فرهنگ چیست؟
 -2در فرهنگهای زبان از کلمۀ فرهنگ چگونه تعریف داده شده است؟
 -3ارزش را تعريف نمایيد.
 -4رعايت نکردن قواعد براي فرد چه عواقب را در پي دارد؟
 -5به نظر شما ،انسان زبان را چطور ،کجا و از کدام طريق یاد میگیرد؟
 -6آیا به اشياي مانند :بيرق ،يونيفورم مکتب و سرود ملی سمبول گفته ميتوانيم؟چرا؟
 -7عناصر عمدۀ فرهنگ چیست؟
کار خانهگی
 يک ،يک مثال ازقاعده ،ارزش و سمبول را درخانه نوشته کرده ،در صنف آن را بخوانيد.
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بحث كنيد

خصوصیات فرهنگ
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در منطقهیی که زندهگی میکنید و یا در شهرها و کشورهای دیگر آداب ،رسوم و
رفتارهای متفاوتی وجود دارند .به نظر شما:
 علل تفاوت در رفتار ،رسوم و آداب چه میباشد؟ آیا ميتوان یک فرهنگ را از فرهنگ ديگر بهتر يا بد تر دانست؟ آیا کدام معیار خوبی و بدی بین فرهنگها وجود دارد؟جواب این سؤاالت را دراین درس خواهید یافت.
گسازی ا نسان است.
 -۱فرهنگ خاصة انسان است .فرق اصلي انسان و حيوان فرهن 
خداوند به انسان عقل و شعور داده و بیشتر با آگاهیهایی که در زندهگی اجتماعی به
دست میآورد ،عمل میکند .در حالیکه حیوانات به طور ارثی یا فطری خود عمل میکنند
و قدرت یاد گرفتن آنها ،کم است .در جریان زندهگی انسانها حتی چیزهای سادهیی که
موجودات زنده نیز به آن ضرورت دارد ،در قالب فرهنگ داخل میشود؛ مث َ
ال :در تفاوت
با دیگر موجودات ،انسان اگر چه گرسنه هم باشد ،در وقت معین غذا میخورد .در عين
حال هنگاميکه گرسنه و تشنه نيست ،ميخورد و مينوشد .بشر ،بال ندارد که پرواز
نماید؛ ا ّما طیاره ميسازد .قادر به تیز رفتن نيست ،ا ّما موتر ميسازد ،ميتواند در سه
وقت غذا بخورد ،و يا با آداب خاصي وارد مسجد شود ،عطسه کردن يک عمل طبیعی
است؛ ا ّما پس از عطسه کردن انسانها عکسالعملهاي متفاوتي نشان میدهند .که از
فرهنگهاي مختلف پيروي ميکنند ،يکي ميگويد ببخشيد ،ديگري میگویند( :الحمدهلل)و
در جواب میگویندَ :ی ْر َح ُم َک اهلل یا هم دعايي ميخواند.
ییابد پس قابل اعتال و تكامل است
 -2فرهنگ ،درخالل زمان غنا م 
زمان هر چه زیادتر باالی قوميگذشته باشد و فرصتهاي بيشتري به دستش رسيده باشد،
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بیشتر خواهد توانست سرمايۀ معنوي ذخيره كند .روشهاي بهتر را جايگزين روشهاي بد
سازد .ذخیرة فرهنگي ،زما ني روي ميدهد که طي يک دورۀ معين ،چيزهايی که به فرهنگ
اضافه شده بيش از چيزهايی باشد که دور گذا شته ميشود يا طرد ميگردد .بنابراین ،فرهنگ
بهترين موازين اخالقي و معتقدات ديني و تفكرها و آداب و سنن را ميگيرد و خود را از آن
ميپروراند .فرهنگ امر زنده است ،بنابراين ،بايد متحرك و روان باشد .توقف او مرگ اوست.

 -۳فرهنگ پديدۀ نسبي است
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هيچ گروه و قومینمیپذیرند که فرهنگ آنها پایینتر و یا بدتر است .همه فرهنگها داراي
زبان و شكل مشخصي از نظام خانوادهگي هستند .شناخت ما از درستی و نادرستی
اعمال انسانها ،مطلوب و نا مطلوب بودن آنها کام ً
ال بستهگی به فرهنگ ،آداب ،رسوم و
سنن مروج آن جامعه دارد .آداب و رسوم اجتماعی هر نامطلوبی را ممکن و مطلوب جلوه
دهد و آنچه روزی مطلوب بود ،ممکن است روزی نا مطلوب شناخته شود .همچنان
آنچه در جامعهیی مطلوب مینماید ،در جامعهیی دیگر ،ممکن است اشتباه به نظر آید                  .

 -4هر فرهنگ قابل انتقال و آموختني است

 -۵فرهنگ؛ عام ولي خاص است
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هر جامعه ،فرهنگی دارد و منحيث ميراث فرهنگي از نسلی به نسل ديگر منتقل ميشود
و يا از یک جامعه ،به جامعة ديگر انتقال مییابد .يعني وقتي تجربه از نسلهاي گذشته
به ما انتقال می یابد به ما یاد میدهد كه چگونه مسایلي را كه ما با آن مواجه ميشويم،
حل كنيم .چگونه احتیاجات خود را بهتر رفع نمایيم و بهتر زندهگي كنيم ،اين يك فرهنگ
است كه به ما منتقل ميشود .اين فرهنگ ،نهادهاي ديني ،زبان ،ارزشها ،باورها،
قوانين ،سنن ،علوم و صنايع را در بر ميگيرد.
فرهنگ به عنوان دستاورد مادی و معنوی انسان ،در همه جوامع انساني عام است،
يعني در همه جوامع انساني (كوچك يا بزرگ ،ساده يا پيچيده) فرهنگ مشترك و
عموميديده ميشود؛ ولي با وجود عام بودن فرهنگ ،هر گروه اجتماعي داراي ضوابط
خويشاوندي ،روش اقتصادي ،مقررات ،مناسك دینی ،زبان ،ادبيات و هنر مختص به
خود ميباشد و هيچ كدام از زمينهها و پديدههاي فرهنگي نيست كه در دو جامعه و يا
دو قوم يا دو گروه اجتماعي كام ً
ال شبيه به يكديگر باشد .به عبارت ديگر ،فرهنگ هر
جامعه خاصة همان جامعه است.
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 -6فرهنگ ثابت ولي متغير است
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برخی پديدههاي اجتماعي ،بنابر مقتضيات زمان و مكان ،ضرورتها ،اختراعات ،تجارب،
مهاجرتها و غيره تغيیر و تحول مینماید ،وقتي فرهنگي در يك جامعه آموخته و كسب
ميشود ،ثبات و دوام پيدا ميكند .در واقع هرگاه عواملی که فرهنگ را تغيیرمیدهد
قوي و قدرتمند نباشد اعضاي جامعه در برابرتغییر و دگرگون شدن فرهنگ مقاومت و
مخالفت مينمايند به طور مثال :در هر فرهنگ ،شيوۀ خاصي براي لباس پوشيدن وجود
دارد ،فقط هنگامياين شيوه تغيیر مينماید كه تحت تأثیرعوامل فرهنگ نو و جديد
(نوآوری فرهنگي) قرار گيرد و مورد پذيرش اكثريت افراد جامعه واقع شود؛ ولي اين
تغیير ،در زمينههاي فرهنگي ،به قدري كند و آرام صورت ميگيرد كه درمشاهدات و
مالحظات روزمره ،احساس نشده و تقريب ًا ثابت معلوم ميشود.
 -7قبول فرهنگ ،اجباري ،ولي درعين حال نيز اختياري است
انسان از بدو تولد ،غذا خوردن ،نشستن ،حرف زدن ،پوشيدن و باالخره شناخت ارزشها
را چه بخواهد چه نخواهد در خانواده یاد میگیرد :فرد برای آنکه بتواند در جامعه زندهگی
کند ،مجبور است که زبان ،دین و مذهب ،شیوة غذا خوردن ،لباس پوشیدن ،آداب و رسوم
و سنن و خالصۀ همه اعمال و ا فکاری را که مورد قبول جامعه ،طایفه ،قشر ،طبقة اجتماعی
و باالخره شهر و محل که در آن زندهگی و نشو نما میکند یاد بگیرد .بنابر این آموختن
فرهنگ با اجبار و فشار همراه است؛ ولي انسان بنابر خصوصيات جسماني ،فكري ،رواني،
علمي ،اجتماعياش در چارچوب آنچه كه ازجامعۀ خود یاد میگیرد باقي نميماند و مختار
است كه پیش برود و خود را به حريم اختيار برساند .فرد در برابر اجبار ،اختیار هم دارد.
در غیر آن این همه اختراعات واکتشافات صورت نمیگرفت و این همه پیشرفتها حاصل
نمیشد .اینها نشان میدهد که فرد دارای اختیار است و قدرت انتخاب دارد و میتواند
خود را از چارچوب اجبار ،بیرون نماید.
انواع ديگري ازخصوصیات عام فرهنگي توسط انسانشناسان تشخيص داده شده اند.
از جمله وجود هنر ،اتن ملی ،بازيها ،هديه دادن ،شوخي كردن ،آرايش بدنی و قواعد
صحی را ميتوان نام برد .خصوصیات فرهنگی به خصوصیات رفتار افراد جامعه
تأثیری قاطعی دارد .هر جامعه در چوکات فرهنگی آن غالب ًا ازخصوصیات فرهنگي
جامعه سر کشی نميکنند .بيشتر مردم از فرهنگ جامعه خود تابعيت ميکنند؛ زيرا
مستقيم و غير مستقيم آنها را یاد گرفته اند .آنان شايد به اين طريق از تنهايي نجات
يافته و با گروه یکجا ميشوند و ضمن ًا نظم در زندهگي اجتماعي را مفيد میدانند .

11

          

AC

KU

              	        مروري بردرس                
• فرهنگ پديدهیی است اجتماعي و متكي به روابط اجتماعي .از نظر علم جامعهشناسي
هر كس داراي فرهنگ است و انساني وجود ندارد كه فاقد فرهنگ باشد.
• هر فرهنگ قابل انتقال و آموختني است ،از اين رو منحيث ميراث فرهنگي از نسلي به
نسل ديگر منتقل ميشود.
فرهنگ خاصۀ انسان است و تمايز و فرق اصلي انسان و حيوان در این است که انسان
فرهنگ میآفریند.
• فرهنگ در خالل زمان غنا ميیابد پس قابل اعتال است.
• گرچه فرهنگهاي جوامع مختلف با يكديگر متفاوت هستند؛ ا ّما فرهنگها داراي وجوه
مشتركي نيز هستند .مثال :درهمه كشورها مردم ازدواج ميكنند ،و فرزندان خويش را
تربيت مینمايند ،به دین و ايدیولوژي مشترك اعتقاد دارند و نيز از زبان مشترك براي
بر قراري ارتباط با يكديگر استفاده ميكنند.
سؤالها
            
-1آيا فرهنگی وجود دارد كه نسبت به فرهنگ ديگر امتیاز داشته باشد؟
-2خصوصیات عام فرهنگ كدامها اند؟ مثال بياوريد.
-3چرا ميگوييم كه فرهنگ خصوصیت انسان است؟
-4آيا انساني را میشناسید كه فاقد فرهنگ باشد؟
-5مطالب زير را مطالعه نموده جمالت صحيح را با عالمت( √ ) و جمالت غلط راباعالمت   
(  ) xنشاني نمایيد.
 -1تفاوت اصلي انسان و حيوان در این است که انسان فرهنگ میآفریند)       ( 	  .
(       )
 -2فرهنگ پديده نسبي نيست				                               .
(       )
 -3فرهنگ به مرور زمان غنا ميیابد ،پس قابل اعتال و تكامل است	        .
            	       کار خانهگی  
چهار خصوصیت فرهنگی کشور ما را با مقایسة کشورهای خارج یادداشت نموده در
پیش روی صنف بخوانید.
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فرهنگ وجامعه
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طوریکه در درسهای قبلی یاد گرفتیم ،انسان در جامعه متولد شده ،در بین جامعه بزرگ
میشود ،یادمیگیرد و یاد میدهد .با قبول یک سلسله قوا نین و مقررات به زندهگی اجتماعی
خود ادامه میدهد و سبب ایجاد یک سلسله عناصر فرهنگی میشود .به نظر شما:
 فرهنگ کدام بخش زندهگی جامعۀ بشری را تشکیل میدهد؟ در صورتیکه جامعه وجود نداشته باشد ،عناصر فرهنگی چگونه ادامه مییابند؟اصطالحات انسان ،جامعه و فرهنگ را میتوان از لحاظ مفهوم از هم متمايز كرد .ا ّما
در واقعيت ،ارتباط بسيار نزديك ،قطعي و عيني بين آنها وجود دارد .هيچ فرهنگي،
نميتواند بدون جامعه وجود داشته باشد و هيچ جامعهیی بدون فرهنگ نيست .جامعه ،نظام
روابط متقابل اجتماعی است كه ا نسانها بين خود برقرار ميكنند .فرهنگ ،روش زندهگي،
نکه در مورد
ارزشها ،عادات و رسوم و محصوالتیکه آنها توليد ميكنند ،میباشد .برای ای 

فرهنگ شناخت پیدا نماییم باید به جنبههای قبلی و کنونی فرهنگ توجه نماییم.

• جنبههاي قبلی فرهنگ ،آداب و رسوم و سنتها را در بر ميگيرد.
• جنبههاي كنوني فرهنگ نو و خصوصیات آن را كه به چشم ميخورد ،معرفی میکند.
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خداوند اين عالم خاکی را از عدم به هستى تبدیل کرد .و ا نسانهايى كه در اين
عرصه زندهگی مینمایند ،همه از نيستى به هستى پا گذاشتند و بعد از پراکنده شدن
انسانها در نقاط مختلف زمين ،زنده گى کردن را شروع كردند و باز اين گروهها براى 
خودشان آداب و رسوم خاصى داشتند :طوریکه امروز مشاهده مینمايیم ،با ازدیاد
جمعيت و كشورها ،آداب و رسوم و فرهنگهای جدید به وجود میآیند.
اصطالح فرهنگ ،در اصطالح محاوره ،اکثراً براي اشاره به سليقههاي دقيق وظريف
هنري ،ادبي ،به كار ميرود؛ لكن از نقطه نظر جامعه شناسی اصطالح مذکور بسيار
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وسيعتر است و به معناي آن است كه هركسي كه درجامعه زندهگي ميكند داراي
فرهنگ است .فرهنگ شامل تمام اشیایی و نعماتی ميشود كه خداوند در روی زمین
برای استفاده بندهگان خویش خلق نمودهاست ،و انسانها در آن شرکت دارند .و اين
اشیا به دو نوع است :مادي و معنوي که فرهنگ نیز بر اساس آنها به دو بخش؛ فرهنگ
مادی و فرهنگ معنوی تقسیم گردیده است                 :
 فرهنگ مادي :شامل همه اشياي مادي ميشود كه خداوند آن را خلق نموده تاانسانها از آن مستفید شده و آنها را به مصنوعات و وسایل رفع احتیاجات خود
تبدیل نمایند ،میباشد .از قبيل :ماشينها ،لباسها ،مدارس ،كارخانهها ،شهرها ،كتابها،
سفينههاي فضایي ،و مجسمهها.
 فرهنگ معنوي ،شامل زبانها ،افكار ،عقايد ،قواعد ،آداب و رسوم اجتماعی ،ا فسانهها  ،مهارتها ،مثالهايی از خانواده و نظامهاي سياسي ميشود.
جامعه به گروهي از افرادي گفته ميشود كه مدت درازي با هم زندهگي كرده سرزمينی
را در تصرف خود داشته باشند .سر انجام توانسته باشند خودشان را به عنوان يك 
واحد اجتماعي جدا از گروههاي ديگر ،سازمان داده باشند .اگر جامعه را گروهي نسبت ًا
پايدار تصور کنیم كه مركب از زن و مرد و اطفال كه برای رفع احتیاجات خود با هم
همكاري ميكنند ،میباشند .فرهنگ همان مجموعهیی از ارزشها و وسايل مشترك
جامعه است كه براي رفع احتیاجات توليد ميشوند و از نسلي به نسل ديگر انتقال
مییابد.
هيچ جامعهیی بدون فرهنگ خودش نميتواند وجود داشته باشد .جامعه ،شامل
مردمياست كه در يك فرهنگ اشتراک دارند و واضح است كه ضمن استفاده از فرهنگ
نقش فعال نيز در آن ايفا ميكنند .فرهنگ در واقع عبارت است از روش زندهگي اجتماعي
يك گروه .جامعه ،تجمع سازمان يافتۀ افرادي است كه شيوۀ زندهگي معينی را دارا
هستند .به عبارت ساده ،جامعه يعني مردم و فرهنگ يعني رفتار مردم .با ذكر اين
خصوصيات به اين نتيجه ميرسيم كه در ارتباط با تفاوت بين فرهنگ و جامعه ميتوان
گفت كه جدایي فرهنگ از جامعه امکان ندارد .زيرا جامعه بدون فرهنگ ،مجموعهیی است
از افراد بيهويت .درست است كه جامعه مهد پرورش فرهنگ است؛ ولي مفهوم زندهگي
مشترك و ارتباطات اجتماعی به وسیلۀ فرهنگ میسر و به دست آورده میشود به طور
ذهني امكان پذير است كه فرهنگ را از جامعه متمايز كنيم .فرهنگ متشكل ازطریقة
زندهگي جامعه است و جامعه متشكل از مردمياست كه با هم عمل متقابل دارند و در
يك فرهنگ شریک ميباشند .لكن اين دو مفهوم با هم ارتباط نزديك دارند .چنانكه
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يك فرهنگ بدون جامعهیی كه آن را حفاظت كند نميتواند وجود داشته باشد و بدون
فرهنگ ،فرد و جامعۀ انساني نميتوا ند به حيات خود ادامه دهد.
بحث نمایید

به نظر شما ،چرا جوامع بشری به فرهنگ نیاز دارند؟
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انسانها به اين دليل نظامهاى فرهنگى را به و جود میآورند كه به آنها ضرورت دارند.
اين نظامها ،توسعۀ مییابد تا عمل متقابل و سازماندهى را آسان سازد .همين ضرورتها
و تبديل شدن آنها به یک فرهنگ ،قواعد ،ارزشها و رسوم را تشكيل مى دهد كه وسیلة
نظم در جامعه مىگردد و همچنان موجب تقويت ،همبستهگى و ارتباط قوى ميان اجتماعی
كه اين فرهنگ را پذيرفته اند ،مىگردد .جوامع كه در ّ
رشد و حركت خود بر همين فرهنگها
و عقايد استوار باشد ،طبق همين فرهنگ كه مورد قبول عام مردم است ،به رفع احتیاجات
اجتماعى يكديگر مىپردازند .انسانهاي متفکر با تواناییهای دست داشته توانسته اند
كوهها ودرهها ،جنگلها وبيابانها ،مناطق ساحلي و قطبي را تصرف كنند .زيرا همواره
وسايل تخصصي براي زندهگي دراين نوع محيط را آماده و مهیا مینمایند.
به نظر شما کدام عوامل باعث مو فقیت بی سا بقة بشر شده است؟              
 -1نو آوری و علمیت انسانها.
 -2احتیاجات مادی و معنوی انسانها.
 -3فرهنگ           .
جواب در يك كلمه ،فرهنگ است .فرهنگ مشترك ما همان است كه زندهگي اجتماعي را
امكان پذير ميسازد .بدون انتقال فرهنگ از نسلي به نسل دیگر الزم ميبود هر نسل جديد
حل سادهترين مسایل حيات انساني را از نو آغاز نمايد ،چنانكه مجبور بود نظام خانوادهگي
را از نو اختراع كند .زبان ابداع نمايد ،آتش را كشف كند ،ماشينها را بسازد و غيره.
جامعۀ ما نيز مانند هرجامعه ديگر فرهنگي دارد كه از یک نسل به نسل دیگری منتقل
شده است .اين فرهنگ؛ تکنالوژی ،نهادهاي مذهبي ،زبان ،ارزشها ،عقايد ،قوانين و
سنتهاي ما را در بر ميگيرد .اين فرهنگ ،از طريق نهادهاي رسميونهادهاي غير
رسميانتقال داده ميشود.
هر جامعه بر اثر تحوالت خود دچار احتیاجات جديدي ميشود .براي رفع اين احتياجات
جامعه وسايل جديدي را به وجود ميآورد كه درنتيجه ظهور وسايل و عوامل جديد
و دوام عوامل كهنه ،به صورت دوامدار ،همیشه عاملهاي اضافي بر فرهنگ جامعه
افزوده ميشوند و ذخیره فرهنگي بزرگي پديد ميآید .تاريخ نشان ميدهد كه جامعه
در هر مرحله از رشد اقتصادي ،روحي دارد كه همان فرهنگ است .اگر يك جامعه را
15

به مثابۀ يك جسم درنظر بگيريم ،فرهنگ روح آن جامعه است و به همين دليل هيچ
جامعۀ بدون فرهنگ خود وجود ندارد .چون جامعۀ ما جامعۀ اسالمیاست و فرهنگ
یک جامعه به مقام روح جامعه زمانی میرسد که جو حاکم بر آن جامعه ،جو کام ً
ال
اسالمیباشد .مردم به اخالق اسالمیخو گرفته باشند ،به قوانین و مقررات دینی آشنا
و به آداب اسالمیمؤدب شده باشد یعنی در جامعه فرهنگ اسالمیپیاده شده باشد.
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مروري بر درس (                               )1
            
• هيچ جامعهیی بدون فرهنگ بهخصوص خود نميتواند وجود داشته باشد .به زبان
سادهتر ،جامعه يعني مردم و فرهنگ يعني رفتار و عادات مردم.
• جدایي فرهنگ از جامعه امکان ندارد ،زيرا جامعه بدون فرهنگ مجموعهیی است از
افراد بيهويت.
•------------------------------------------------------------
•------------------------------------------------------------
              	        سؤالها
 -1جامعه را تعريف نمایيد.
 -2چه فكر مينمایید ،جامعه بدون فرهنگ ميتواند وجود داشته باشد؟
 -3فرهنگ از نسلي به نسلي دیگر انتقال ميیابد ،يعني چه؟مثال بياوريد.
 -4جنبههای قبلی وجنبههای فعلی فرهنگ با هم چه تفاوت دارند؟
 -5چند مثال از فرهنگ مادی را نام بگیرید.
 -6چند مثال از فرهنگ معنوی را بیان دارید.
             
کارخانهگی
ارتباط بين جامعه و فرهنگ را در جدول زير به طور مختصر بنويسيد.
      
       جامعه

  فرهنگ
   

( )1شاگردان عزیز از این درس به بعد به کمک معلم صاحب خود خالصۀ درس را بنویسید.
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درس چهارم

فرهنگهای کوچک

در درس قبلی خواندیم زمانیکه انسانها درنقاط مختلف زمین زندهگی را آغاز
نمودند این گروهها آداب و رسوم خاصی از خود نشان دادند که با آداب و رسوم
دیگر گروهها تفاوت داشت .این تفاوت با جوا مع دیگر و همچنان در خود جامعه نیز
دیده میشد ،طوریکه امروز مشاهده مینماییم با ازدیاد جمعيت و كشورها ،آداب و
رسوم و فرهنگ جديدترى به چشم مى خورد .در این درس با دادن معلومات در بارة
فرهنگهای کوچک این موضوع را میخوانید.

KU

مقا یسه کنید
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اعضای خانواده یا هم صنفیهایتان را در نظر بگیرید
چند نمونه از خصوصیات مشترک  وتفاوتهای آنها را بر شمارید .حال در مورد    
گروههای بزرگتر فکر کنید .مردم مناطق مختلف کشور وسیعی چون افغانستان را
در نظر بگیرید .چند مثال از خصوصیات مشترک آنها را بیان و به چند نمونه از
تفاوتهای آنها را نیز اشاره کنید.
فرهنگ های کوچک ،طرز زندهگي يك گروه در درون يك فرهنگ بزرگ است .شيوۀ 
زندهگي گروه كوچك از يك سو با فرهنگ پيرامونش هم جهت است و از سوي ديگر ،از آن
تفاوت دارد .فرهنگهایی کوچک بسياري ازشيوههاي زندهگي فرهنگ بزرگ را ميپذيرد؛
اما در زمينههايی که مربوط به قواعد امور مادي و شيوههاي كاركردن میشود اعضاي
گروه در بارة آن ،نظریات متفاوتی دارند .از ميان اين فرهنگهای کوچک ،فرهنگهاي
منطقهیی ،مذهبي ،شغلي ،سني ،قومي ،طايفهیی ،قبيلهیی ،گروههاي منطقوی و محلي،
گروههاي کسبی ،خویشاوندی ،اقليتهاي مذهبي و باالخره قشرهاي مختلف اجتماعي
يك جامعه ،هر كدام فرهنگ كوچك و مخصوصي دارند که مربوط همان گروه اجتماعي
خاص میشود .به طور عموم ،در هر يك  از اين گروهها ،هويت وشكل اختصاصي

17

AC

KU

فرهنگ وجود دارد که فرهنگ کوچک يا بخشی از فرهنگ نام دارد.
بنابر این ،فرهنگ کوچک به عقاید ،قواعد ،و آداب و رسوم رایج در گروهی از مردم
گفته میشود که با عقاید ،قواعد ،آداب و رسوم متداول ورایج در عموم جامعه تفاوت
دارد .به عبارت دیگر مفهوم فرهنگ کوچک به نمونههای فرهنگی گفته میشود که بخشی
از جامعه را از کل آن جدا میکند .فرهنگ کوچک را درطبقات و قشرهاي اجتماعي يك 
کشور یک جامعه شهري و يا دهاتي نيز ميتوان مشاهده كرد ،به طور مثال :زبان را در
نظر بگيريم ،درست است كه هر جامعه داراي زبان معين است كه با زبان جامعۀ ديگر
فرق دارد؛ ولي با آساني ميتوان تشخیص کرد كه كودكان و نوجوانان و پيران،كارمندان
دولت ،كارگران ،ثروتمندان ،ساكنين جنوب شهر و شمال شهر و ...هر يك داراي كلمات،
اشارات ،ضرب المثلها ،شوخيها ،تعارفات و سرانجام ،ادبيات و زبان مختص به خود
ميباشند .سخن زدنهاي محلي ،شيوههاي خاص ازدواج و تشكيل خانوادههاي نو
ظهور ،در اجتماعات ايلي و دهاتی نمونۀ از فرهنگ کوچک به شمار ميروند..
افراد ميروند و ميآيند لكن جامعه همچنان پاي برجاست .انسان در هر جامعهیی
ازطريق داشتن فرهنگ رايج ،با دیگران احساس همرنگي وهمبستهگی ميكند و از
مردم و جوامع ديگر خود را متفاوت و جدا مييابد .اینكه بين فرهنگ کوچک در يك 
جامعه و يا هم بين جوامع مختلف تضادهاي فرهنگي كه ناشي از تفاوتها در طریقة
زندهگي كردن و طرز رفتار افراد جوامع به میان میآید ،یک امر طبیعی است.
در بعضی موارد فرهنگهای کوچک ،صرف ًا متفاوت از فرهنگ اصلی جامعه نیستند
بلکه عم ً
ال مخالف ارزشها و قواعد جامعه عمل میکنند .جامعه شناسان این نوع
فرهنگهای کوچک را پاد فرهنگ یا ضد فرهنگ میگویند.
میتوان هویت فرهنگهای کوچک را به اساس خصوصیات فیزیکی ،قومی ،سابقۀ 
مذهبی ،منطقة جغرافیایی ،سن ،جنسیت ،مقامهای اقتصادی اجتماعی یا شغلی و غیره
تعیین کرد .ا ّما باید در نظر داشت که قضاوت در بارة فرهنگ کوچک مردم وظیفة
مشکل ،پیچیده و قابل دقت است .نمیتوان مردم را صرف ًا به دلیل داشتن خصوصیت
مشترک در یک مقولة فرهنگی جای داد .به طور مثال :انتخاب مقولة قومیت به عنوان
معیار تعیین هویت فرهنگ کوچک ممکن دقیق نباشد .امروز میلیونها تن از مردم
جهان از نظر نژادی و فرهنگی با هم ترکیب شده اند و نمیتوان به آسانی آنها را
درمقولههای سفید ،سیاه ،افریقایی ،مکسیکویی و غیره جای داد.
18
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نکتة قابل اهمیت این است که تنها یک خصوصیت ،به خصوص خصوصیت فزیکی
نمیتواند معیاری برای تعیین هویت فرهنگ کوچک افراد باشد .جامعه شناسان برای
نشان دادن اینکه آیا گروهی از مردم سازندة یک فرهنگ کوچک هستند یا نه ،به
خصوصیتهای ذیل توجه میکنند؛
 زبان ،ارزشها ،قواعد و قلمروهای مشترک داشته باشند. عمل متقابل اعضای این گروه نظر به اعضای خارج از گروه با هم گروهیهایخود بیشتر میباشد.
 یکی از خصوصیات مشترک همة فرهنگهای کوچک این است که اعضای آنها ،ازبعضی جهات ،خود را از دیگر اعضای جامعه جدا احساس میکنند و منزوی میشوند.
این انزوا میتواند داوطلبانه و یا نتیجۀ عوامل دیگر باشد .دلیل این دوری هر چه باشد،
فرهنگهای کوچک (از بعضی جهات)جدا از راه اصلی فرهنگ جامعه حرکت میکنند  .
در اجتماعاتی به خصوص در دهات آنهایيكه به صورت گروههاي خويشاوندي
و قومیبه طور جدا از هم و ا ّما در نزدیکی يكديگر زندهگي ميكنند ،تنوع و تفاوت
فرهنگهای کوچک دربعضی موارد ،موجب روابط خصمانه و جنجال بر انگیز ميان
آنها ميشود و گاهي به زد و خورد و نزاع ميانجامد.
درمورد پرسشهاي زير بحث و گفتگو نمایيد؛
 -1به نطر شما ،انكار از يك فرهنگ و ناديده گرفتن دستاوردهاي آن دريك جامعه
چه عواقبي را در پی دارد؟
 -2تعلیم و تربیه و به خصوص محيط مكتب چه نقشي در ايجاد و ترويج شناخت
صحيح فرهنگهاي مختلف ايفا مينمايد؟
انكار از يك فرهنگ و نا ديده گرفتن دستاوردهاي آن ،در واقع انكار از شخصيت
افراد متعلق به آن فرهنگ است .هر فرهنگ شخصيت اعضايش را میسازد .زمانيكه
فرهنگ يك گروه را نا ديده ميگيريم ،در واقع يك پارچهگي وجودي اعضاي آن
فرهنگ را با تهديد مواجه ميكنيم.
درنتيجة چنین وضعیت نظریات وعقاید نا صحیح يك گروه در مورد گروه ديگر
بروز مینماید.
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تعلیم و تربیۀ نظاميرا در بر ميگيرد كه درآن حيات فرهنگها ،كه در واقع ميراث عظيم
و با ارزش جوامع هستند حفظ شده و حتا غنيتر نيز ميشود .محيط مكتب ميتواند
يكي از بهترين محيطها براي ايجاد و ترويج شناخت صحيح در مورد فرهنگهاي
مختلف باشد .زمانيكه نظام تعلیم و تربیه را تمام افراد با فرهنگهاي مختلف در
یک مؤسسه از يكديگر پذیرفته اند و این فرهنگ آنها را براي زندهگي در اجتماع
آماده ميكند .افرادي كه در چنين نظاميتربیه میشوند از امنيت رواني برخوردار بوده
وداشتن چنين امنيتي اثر خود را برروي شکوفانی افراد ميگذارد .افراد چنين جامعهیی
كه درآن هركسي احساس شخصیت ميكند و داراي هويت است نه تنها نسبت به هم
فرهنگان خود بلكه نسبت به ساير فرهنگها نيز احساس نزدیکی و همبستهگی دارند.

فرهنگهای کوچک انحرافی

AC

KU

این مفهوم در مورد گروههایی به کار میرود که
اعضای آنها از ارزشها و قواعدی پیروی میکنند
که قوانین کلی جامعه را نادیده گرفته و زیر پا میکنند.
این گروهها را تقریب ًا در همه جوامع میتوان دید.
مثل :باندهای قاچاق مواد مخدر ،باندهای د زدان و
رهزنان و غیره   .
مروري بر درس                                     
• ----------------------------------------------------------
•----------------------------------------------------------
• ----------------------------------------------------------
سؤالها
 -1فرهنگهای کوچک چیست؟
 -2منشأ تضاد فرهنگی در یک جامعه چیست؟
 -3انکار از یک فرهنگ و نادیده گرفتن دستاوردهای آن چه عواقبی را در بردارد؟
 -4چند مثال در بارة تضاد فرهنگی ارائه نمایید.
 -5چند نمونة از فرهنگ مشترک اقوام مختلف را بیان دارید.
کارخانهگی
در منطقة که زندهگی مینمایید چند نمونة از فرهنگهای کوچک را یاداشت نموده
در صنف بخوانید.
20

درس پنجم

تماسهاي فرهنگي

بحث کنید

تماس چیست؟

KU

طوریکه در دروس گذشته خواندید ،انسان یک موجود اجتماعی است .فرد برای
آنکه بتواند در جامعه زندهگی کند ،مجبور به یادگرفتن فرهنگ جامعه است .بنابر
این داشتن تماس و ارتباط با دیگران
برای وی ضروری است .با در نظر
داشت این مطلب در بارة سؤاال ت
ذیل بحث و گفتگو کنید.
تماسهای فرهنگی چیست؟
 عدم ارتباط و تماسها بین افراد دریک جامعه چه عواقب را در بر دارد؟
 تماسها و ارتباطات در زندهگیاجتماعی چه نقش و اهمیت دارد؟
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تماس یا ارتباط به معنای عام عبارت است از انتقال مفهوم به کمک و استفاده از
سمبول .ارتباط یا تماس جریانی است که شخص یا گروهی دیگر را از احساساتش
در بارة موضوعی با خبر کند .تماسها از راههای بسیار گوناگونی صورت میگیرد
(از راه تصاویر موسیقی ،نشانههای ریاضی ،حرکات دست ،حالت چهره یا حتا
ضربههای بدنی) ولیرایج ترین شکل تماس در جامعة بشری نظام سمبولهای
گفتار یا نوشته است که ما آن را زبان مینامیم.
جامعه ،مجموعهیی از افراد است که در محیط مشترک زندهگی میکنند و نهادها ،فعالیتها و

منافع مشترکی دارند .ولی اگر آنها به ترتیبی با یکدیگر ارتباط بر قرار نکنند ،نمیتوانند
از منا فع مشترک خود با خبر شوند و یا به هدف مشترک خود برسند .پس نتیجه
گیری ساده است :نبود ارتباط و تماس یعنی نبود جامعه.
طوریکه در درسهای قبلی خواندید فرهنگ روش كلي زندهگي مردم و دربر دارنده
رسم و رواجها ،نهادها ،عقاید وارزشهاي جامعه است .فرهنگ به حیث يك نيروي

21

AC

KU

پيوند دهنده عمل ميكند و با خصوصیاتی كه دارد مردم را از نظریات ،عقاید و عنعنات
مشترك ازطريق انتقال ،ذخیره ،اشاعه و توسعۀ فرهنگ با هم پيوند ميدهد.
اگر فرهنگی با فرهنگهای دیگر تماس داشته باشد بر اثر اشاعه (ترویج) یا استقراض
فرهنگی ،دستخوش تغییر فرهنگی میشود.
اشاعه :به معنای گسترش دانش از فرهنگی به فرهنگ دیگر و یا به توسعۀ علوم میان
گروههای گوناگون درون یک فرهنگ ،گفته میشود .اشاعه زمانی رخ میدهد که یک گروه،
ارزشها ،افکار ،قواعد و رسم و رواجها یا چیزهای مادی گروه دیگر را اقتباس کند.
فرهنگ علم خاصي نيست كه به يك طبقه مردم ارتباط داشته باشد ،بلكه آييني (روش ،رسم
و عادت) است كه زندهگي عموميجامعه با تماميا نواع ا نديشيدنها و تغییرات اجتماعي خود
خواهان آن است .فرهنگ در همه شؤون زندهگي فرد و در ساخت عام جامعه دخالت ميكند.
عنصر اساسي در تحول فرهنگها نوع را بطه بين آنها است .در عصرما ،تماسهاي فرهنگي
در اکثر اوقات به واسطۀ وسايل ارتباط جمعي صورت ميگيرد.
وسایل یا رسانههای ارتباطی معمو ً
ال به دو نوع تقسیم میشوند؛ رسانههای روبهرو
که پیامهای شان را از راه تماس شخصی مستقیم بین پیام دهندهگان و اخذ کننده
گان پیام منتقل میکنند .ازقبیل گفتگوهای خصوصی ،نامههای خصوصی و غیره.
رسانههای گروهی پیامهای شان را برای تعداد زیادی از اخذ کننده گانی پخش
میکنند که با آنها هیچ نوع تماس روبهرو ندارند .این رسانه عبارت از :تلویزیون،
رادیو روزنامه ،انترنت ،فیلمهای سینمایی و مجالت و کتابها هستند.
وسايل ارتباط جمعي ،با دسترس قرار دادن پروگرامها ،فرهنگ جديدي را به وجود      
ميآورند .در عصرما تکنالوژی پیشرفت زیاد نموده است .روشن است كه تأثیر
تكنالوژي ،به شرایط اجتماعي ،سنتهاي تاريخي ،خصوصیات فرهنگي و عقيدوی
يك كشور ،بستهگي دارد.
گذشته از اين تكنالوژي ،خواه ،نا خواه ،وارد جامعه ميشود .و وقتي وارد شد ،روي
نظریات و رفتار اثر ميگذارد و آن را درخدمت فرهنگ غير مادي قرار داد و به جاي
رد و يا طرد آن ،ازآن استفاده خوب كرد .عناصر مفيد ديگر فرهنگها را جذب و
عناصر غير ضروري و نا مناسب آنها را دفع نمود.
تماس فرهنگي يك پروسه دو جانبه و متقابل است .تماسهای فرهنگی موقعی مؤثر
22

واقع میشود که فرهنگ غنی ،عنعنوی و تولیدی خود را احیا نماییم .نقاط ضعف آن
را اصالح و کمبودهای آن را با روشهای جدید خود جبران کنیم و تکامل بخشیم.
روشهای را که برای شرایط کشور ما مناسب است ،خود ما ایجاد و کشف نماییم.
یک کشور زمانی بر مشکالت فایق آمده میتواند که متفکرترین افراد جامعه یعنی
کسانیکه به عالیترین حد دانش و تفکر رسیدهاند را جمع آوری نماید تا با در
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نظر داشت شرایط کشور راه حل مشکالت را دریافت و از آنها را ه حل مسایل
را بخواهیم .راه حلهای دیگر کشورها برای مسایل خود آنها مناسب است .ما
میتوانیم از کشورهای دیگر یاد بگیریم ،که آنها با چه روشهای به راه حل مسایل
خود رسیدند .یعنی روش تفکر را از آنها یاد بگیریم ،نه اینکه راه حلهای آنها را
کاپی کنیم.
انترنت چیست؟                                     
شما با نام انترنت آشنا هستید و شاید از آن استفاده نیز کرده باشید.
به نظر شما چطور میتوانیم از انترنت استفادة معقول نماییم؟ در این باره در صنف  
بحث کنید.
انترنت یک شبکة اطالعاتی پیچیده است که دارای خدمات بسیارمیباشد .در زمینههای
متعدد علمی ،فنی ،اقتصادی ،تجارتی ،اجتماعی ،فرهنگی و سیاسی فعالیت میکند.
به عبارت دیگر ،انترنت مانند یک مجله عمومیاست که در آن با چیزهای مختلفی
بر میخوریم .از احوال جهان اطالع حاصل مینماییم .از اندیشههای بزرگ مطلع
میشویم ،با دوست خود در فاصلة دور تماس برقرار میکنیم ،با اخبار جنایت و
سرقت ،حوادث ضد اخالقی رو بهرو میشویم و خیلی موضوعات دیگر .طبق
پیشبینی که از وضعیت تکنالوژی در ساحۀ ارتباطات صورت گرفته است جهان در
آینده مانند :یک خانه خواهد شد و شبکة ارتباطات از طریق اقمار مصنوعی ماهوارهها
جهان را به یکدیگر مرتبط خواهد کرد ،همان طوریکه دیده میشود ،زیادترین میزان
ارتباط مربوط به مؤسسات تعلیمیو مراکز علمیو تحقیقاتی است .بنابر این مراکز
تعلیمی ،محصالن ،متعلمان ،به عنوان قشرعلمیجامعه ،بیشتر در معرض این نوع
ارتباطات هستند.
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با در نظر گرفتن این اصل ،میتوان از تکنالوژی نوین ،متنا سب با ارزشهای جامعۀ خود
استفاده کرد و موجب توسعة فرهنگ ،پیشرفت در زمینههای علمی ،فنی ،تخصصی و
مشارکت در امور که پایههای علمی را تقویت مینماید ،شد .ما در جامعة خود چوکاتی
داریم که به عنوان چوکات جهانبینی ما ،نیاز به رشد ،پرورش و بسط دارد .دنیایی که ما
در آن زندهگی میکنیم فقط بیماری و فساد نیست .نظام بینالمللی موجود دارای ابعاد مثبت
و منفی است .بنابر این مربوط به ما میشود که باید دست به ا نتخاب منطقی بزنیم.

تهاجم فرهنگي چیست؟
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فرهنگ خصوصيات انسانها را دارد همانطوري كه انسانها بعضی اوقات به مبادلۀ 
افكار و اطالعات ميپردازند و در حالت صلح باهم زندهگی مینمایند ،فرهنگها نيز
چنين هستند و بعض ًا اين مبادله صورت ميگيرد و همديگر را حمایت و اصالح
مينمايند .مبادلۀ مزبور ،ميتوا ند زمينههاي توسعۀ پايدار يكديگر را فراهم آورد .ولي
بعض ًا فرهنگها نيز مانند :انسانها ،عليه يكديگر اعالم هجوم و جنگ مينمايند .در قديم
از طريق جنگها و نيروهاي تن به تن یک فرهنگ با قدرت و يا مغلوب ميگشت؛ ولي
امروز ديگر احتیاجی به تلفات جسماني نيست ،بلكه با تغيیر عقيدة فرهنگ مورد هجوم
از طريق تبليغات ،مصرف ،توليد و غيره ميتوان همان كار دوران گذشته را انجام
داد .اين واقعيت را نيز بايد در نظر داشت ،که فرهنگ ضعیف ضربه میبیند و مورد
تهاجم قرار میگیرد .همانطوريكه هميشه و در همه جا ويروس سبب مریضی خاص
میشود ،ولی اين ويروس همه را مریض نخواهد کرد و كسا ني مریض ميشوند كه
بدن شان ضعیف بوده و آمادهگي به پذیرش آن ویروس را دارا باشند.
تهاجم فرهنگي نيز چنين است .و كشورهاي مورد تهاجم وا قع ميشوند كه از لحاظ
دروني آمادهگي آن را داشته باشند.
آنچه که کشور ما را از گزند اجانب و بیگانهگان مصون و محفوظ نگهداشته ،فرهنگ و
تمدن بوده است .افغانستان بارها مورد تهاجم بیگانه گان قرار گرفته است؛ ا ّما هیچگاه
فرهنگ غنی و برتر ما که همیشه متکی به عقیده و ارزشهای اسالمیبوده است نه تنها
شکست نخورده و از بین نه رفته است ،بلکه بیگانهگان ،دشمنان و متجاوزین را به زانو
در آورده و به تسلیم وا داشته است .اگر نه ما هم مانند بسیاری از کشورهای ضعیف
24

زبان و فرهنگ خود را از دست میدادیم .کشور عزیز ما افغانستان از سابقۀ فرهنگی
نیرومند برخوردار است .ملت ما با تکیه بر این سابقۀ فرهنگی ،بخصوص دو عنصر
مهم آن یعنی عقیده و زبان و ریشهدار بودن آن در بین طبقات و اقشار مردم ،قادر به
مقاومت و پافشاری و درهم شکستن موج حمالت فرهنگی و تهاجم فرهنگی جدید خواهد
شد .دولت اسالمیافغانستان ،مردم و فرد فرد ،این کشور مکلفیت دارند تا در حفظ و
غنای فرهنگ خویش و همچنان در دفاع و ایستادهگی در برابر تهاجم و پدیدههای منفی
فرهنگهای بیگانه وجیبۀ وطنی و اسالمیخویش را ایفا نمایند.
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مروری بر درس
• --------------------------------------------
• --------------------------------------------
• --------------------------------------------
• --------------------------------------------
•--------------------------------------------
             	      سؤالها
 -1تماس چیست؟
 -2عدم تماس و ارتباط بین افراد در یک جامعه چه عواقبی در بر دارد؟
 -3وسایل ارتباط جمعی چه نقشی در تماسهای فرهنگی دارد؟
 -4به نظر شما استفادة منطقی از وسایل ارتباط جمعی چیست؟
 -5كدام كشورها زيادتر زير تهاجم فرهنگي قرار ميگيرند؟
 -6چند مورد تهاجم فرهنگي را نام ببريد.
            	         کار خانهگی
رسانههاي گروهي با توجه به تأثير و نفوذي که دارد ،ميتواند تأثير مثبت و يا منفي
بر جاي بگذارد.
دو مورد از تأثیرات مثبت و دو مورد از تأثیرات منفی رسانههای جمعی را تحریر
نموده درصنف بخوانید.
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خال صة فصل
• يكي از تفاوتهاي اساسي انسان با حيوانات اينست كه خداوند به انسان عقل و شعور
اعطا کرده و بيشتر با آگاهيهایي كه به دست میآورد عمل ميكند .درحاليكه حيوانات بر

اساس غريزه يا خلقت خود عمل ميكند وقدرت ياد گرفتن اكثريت آنها بسيار كم است.

• مردم از طريق فرهنگ میتوانند مهارتهايی را یاد بگیرند که برای زنده ماندن و بقای آنها
در محیطهای مختلف طبیعی الزم اند؛ به طور مثال :چگونه خوراك جمعآوري و پخته کنند،
چگونه بپوشند و خانه بسازند.

• رفتارهایكه فرد منحيث عضو جامعه بايد آنها را انجام دهد و در صورت رعايت نكردن آنها
با مجازات روبهرو ميشوند قواعد گفته میشود.
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• باورها عبارت از اصول اعتقادي و عمومیدر جامعه هستند که با ضمانت اجرای همراه اند و
ارزشهاي واالي جامعه را منعکس ميسازند.

• نشانها عاليميهستند که نشان دهندۀ حاالتي که انسانها درزندهگي روزمره خود با آنها
سر و کار دارند ،ميباشند.

• اساسيترين نظام سمبولیک در جامعه زبان است .زبان يکي از ضروريات زندهگي اجتماعي
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است و کار گرفتن از آن يکي از خصوصيات انسان اجتماعي به شمار ميرود.

• فرهنگ ،خاص انسان است و یکی از عوامل تمايز و فرق انسان با حيوان آفرینش فرهنگ است.

• فرهنگ با گذشت زمان از طريق انتقال فرهنگي فنون ،طرحها ،اندوختهها و مهارتهاي جديدي
را در خود جا داده و بسياري از خصوصیات را که ديگر به دردش نميخورد دور مينمايد ،به اين
ترتيب پيوسته چيزهاي جديدي جزیی از مجموعۀ فرهنگ ميگردد.

• جامعه ،نظام روابط متقا بلي است كه ا نسانها بين خود بر قرارميكنند و فرهنگ ،شيوۀ زندهگي،
ارزشها عادات و رسوم و محصوالتی كه توليد ميكنند ،میباشد.

• فرهنگ کوچک به عقاید ،قواعد و آداب و رسوم رایج در گروهی از مردم گفته میشود که با
عقاید ،قواعد و آداب و رسوم متداول و رایج در کل جامعه تفاوت دارد.

• در عصر ما ،تماسهاي فرهنگي بسياري از اوقات به واسطۀ وسايل ارتباط جمعي صورت
ميگيرد .وسايل ارتباط جمعي ،با مهیا کردن پروگرامها ،فرهنگ جديدي را به وجود ميآورند.
روشن است كه تأثیر تكنالوژي ،به زمينههاي اجتماعي ،عنعنات تاريخي ،خصوصیات فرهنگي

و عقيدوی يك كشور ،بستهگي دارد    .
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اجتماعی اجتماعی
            گروههای گروههای

AC

KU

                     
آشنا خواهید شد
های زیر
زیرس
با در
فصل
در این در
خواهید شد
آشنا
های
ایندرس
فصل با
چیست؟
• گروه •
گروه چیست؟
اجتماعی
گروه
گروهگیری
گیریشکل
• شکل •
اجتماعی
گروه
• رهبری
• رهبری گروه اجتماعی
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انتظارمیرود که شاگردان در پایان این فصل بتوانند:
• مفهوم گروه اجتماعی را درک کنند؛
• مفهوم دسته و ازدحام را درک کنند؛
• تفاوتهای گروه اجتماعی و دسته را بدانند؛
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• جریان تشکیل گروه اجتماعی را توضیح دهند؛
• مفهوم رهبری گروه اجتماعی را درک کنند؛

• خصوصیات رهبری گروه اجتماعی را فهرست نمایند؛
• با زندهگی کردن در گروه اجتماعی عالقهمندی نشان دهند.

AC
28

درس ششم         گروه اجتماعی چیست؟
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به عکس دقت کنید و فکر کنید که این صنف
شما است که در آن درس میخوانید.
پس همة شما عضو این صنف هستید هم
سن و سال هستید در پهلوی هم مینشینید
معلمان مشترک دارید با هم میخندید و با
هم غمگین میشوید.
داشتن خصوصیات و فعالیتهای مشترک،
شما را از دیگر صنفها و گروهها جدا
میکند؛ مث ًٌ
ال :شاگردان صنف یازدهم مکتب
شما دارای سن بزرگتر بوده و دروس و
معلمان آنها نیز از شما متفاوت میباشند.
پس گفته میتوانیم که صنف شما دارای
خصوصیات و فعالیتهای مشترکی است .که شما را از دیگران جدا میکند؛ به طور
مثال :شما در صنف فعالیتهایی از قبیل( :یکجا درس خواندن) (گرفتن کمک از یکدیگر
برای فهمیدن درسها) ( انجام دادن کار خانهگی مشترک) را با هم انجام میدهید .شما
به آسانی میتوانید با اعضای گروه هم صنفیهای خود ،رابطه برقرار کنید ،میتوانید به
آسانی با آنها صحبت نمایید .در بارۀ مشکالت درسی از یکدیگر بپرسید .این کارها را
روابط متقابل یا عمل متقابل میگویند .بنابر این ،گروه مرکب از افرادی است که دارای
خصوصیات مشترک میباشند و با هم روابط متقابل یا عمل متقابل اجتماعی دارند و
روابط آنها تا حدود زیادی منظم و دوامدار میباشد .و میدانند که آنها بخشی از
گروه اند .بنابر این گروه عبارت از مجموعهیی از ا نسانهاست که دارای خصوصیات
و فعالیتهای مشترکی هستند و با هم روابط نسبت ًا پایدار وثابت و منظمیدارند .و یا
به زبان سادهتر افراد درعین اینکه فردیت خود را حفظ میکنند به عنوان اعضای یک
گروه خود را (ما) نیز میخوانند .مفهوم ( ما) نشان میدهد که فرد خود را متعلق به یک
گروه میداند .جامع هشناسان گروه را چنین تعریف میکنند:
گروه اجتماعی واحدی است مرکب از دو نفر یا بیشتر که بین آنها اعمال متقابل نسبتاً پایداری
بر قرار است که با نام و نوع آن مشخص میگردند .دارای تفاهم مشترک هستند و از نظر فکری
و عاطفی نیز خود شانرا با یکدیگر بسیار نزدیک حس میکنند و برای رسیدن به هدف و
آرمان مشترکی که گروه برای رسیدن به آن به وجود آمده است ،بایکدیگر همکاری و معاونت
مینمایند .از تعریف باالچنین نتیجه میگیریم که:

 -1افراد گروه دارای عملهای متقابل هستند و با یکدیکر ارتباط دارند.
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 -2میفهمند که عضو گروه هستند.
 -3دارای تفاهم مشترک هستند و از نظر عاطفی ،روحی و فکری خود را با یکدیگر
بسیار نزدیک حس میکنند.
 -4هدف و آرمان مشترک دارند و برای رسیدن با آن همکاری مینمایند

بررسي كنيد
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تعدادي از افراد را در نظر بگيريد كه در يك میدان ورزشی جمع شده اند تا بازی
فوتبال را ببينند.
 آيا به نظر شما اين افراد گروه خوانده ميشوند در حاليكه آنها خواهان تماشايبازی فوتبال هستند؟
 آيا خصوصیاتی كه براي گروه گفته شده در اين جمع ديده ميشود؟شما با افرادی زیادی روابط و عمل متقابل دارید .عالوه بر گروه دوستان ،گروه
خانواده ،گروه همسنان که به نام گروههای نخستین نیز یاد میشوند ،با دیگرا ن هم
روابطی دارید؛ به طور مثال:
 افرادیکه در یک میدان ورزشی برای تماشای فوتبال میروند ممکن است یکجا بادیگران تیم مورد عالقه خود را تشویق نمایند و یا نظر فرد پهلوی خود را در بارۀ بازی
فوتبال بپرسند و یا نظر خود را نیز به او بگوید .ا ّما ،خصوصیات و فعالیتهای مشترک 
مسافران یک ملیبس یا مردمیکه در صف نانوایی ایستاده اند و یا افرادیکه در یک
میدان ورزشی برای تماشای فوتبال میروند بسیار محدود و روابط متقابل آنها نیز
بی دوام است .بنابر اين به عدهیی از افراد كه در محل مشخصي ،بر اثر بروز حادثه يا
علت معيني گردهم ميآيند و از لحاظ نوع روابط اجتماعي ،ابتدايي ترين و ناپايدارترين
گروه اجتماعي را تشكيل ميدهند .ارتباط بين اين افراد موقت و ناپايدار بوده و به
آساني هم از بين ميرود زيرا به محض خارج شدن از اين محيط ،ديگر با يكديگر
ارتباط نخواهند داشت .اينگونه تجمعات هيچ نوع شكل يا سازمان و خصوصیات
مشترکی که یک گروه باید داشته باشد با هم ندارند .این گروهها را گروههای دومین
نیز میگویند.

ازدحام (تراکم)

به تصویر صفحه با دقت نگاه کنید و بگویید که در
این عکس چه را میبینید؟
در این عکس تعدادی از مردم را میبینید که در
مقابل نانوایی در صف ایستاده اند و منتظر خرید
نان هستند .خصوصیات مشترک  افرادیکه در
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صف نانوایی ایستاده اند این است که آنها برای مدت کوتاهی در کنار یکدیگر هستند .تفاوت
اساسی در میان گروه اعضای خانواده ،دوستان وهم صنفیها با گروه کسانیکه در
یک نانوایی و دریک ملیبس و یا در یک میدان هستند وجود دارد .روابط متقابل گروه
اول موقتی و ناپایدار است .آنها خصوصیات و فعالیتهای مشخصی ندارند و بدون
تشکیل اند که از هیچگونه تقسیم کار و سلسله مراتبی برخوردار نیستند؛ و به محض
خارج شدن از این محیط دیگر با یکدیگر ارتباط نخوا هند داشت.

دستۀ اجتماعی چیست؟
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دستۀ اجتماعی یک گروهبندی احصایوی است به این معنا که افراد به اساس خصوصیات
خاصی در آن ا شتراک دارند؛ مانند :اشخاص دارای شغل مشابه یا سطح عاید مشابه
و غیره  .به مثال زیر توجه نمایید:
• در یک مکتب هر صنف داراي یک شاگرد اول نمره ميباشد .اين شاگردان با هم هيچ
رابطۀ اجتماعي ندارند؛ ا ّما مدير مكتب همة اين شاگردان را به عنوان دستۀ شاگردان اول
نمره مكتب ميشناسد و ميداند كه 40نفر شاگرد اول نمره دارد .مقایسة گروه ،ازدحام
انبوه و دستة اجتماعی در جدول زیر به طور مشخص نشان داده شده است.
          

گروه

ازدحام
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عنوان

خصوصیات

 خصوصیات مشترک روابط متقابل یا عمل اجتماعی -روابط منظم و پایدار

 خانواده همساالن -همسایه

 روابط ناپایدار وگذرا ندا شتن روابط متقابل نداشتن خصوصیاتفعالیتهای مشترک

 افراد در صف نانوایی مسافرین در سرویس افراد تماشاچی در میدانورزشی

دستة اجتماعی  -داشتن یک خصوصیت مشترک
ا ّما نداشتن روابط متقابل به خاطر
وجود خصوصیت مشترک
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مثال

 همشغلها -اول نمرهها

گروه مرجع چیست؟

شما هر روز به مكتب ميروید .عالوه بر سواد آموزي ،اهداف و خواهشات ديگري
هم دارید .حتم ًا يكي از شما با عالقهيي كه به معلم خود داريد ،دوست داريد معلّم
شويد .بنابراين ،تالش ميكنید كه مانند :معلّمان ،معلومات خود را زياد كنید .شما سعي
ميكنید كه رفتار معلّمان را یاد بگیرید و رفتارها و كارهاي را كه معلّمان ارزش و كار
خوب ميدانند ،شما همان كار را انجام دهید .از این رو گروه معلمين براي شما ،گروه
مرجع ميباشد .بنابراين ،گروه مرجع گروهي است كه فرد عضو آن نيست؛ ا ّما آرزوي
پيوستن و مشابه بودن آن را دارد.
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               	        مروری بر درس
• ----------------------------------------
• ----------------------------------------
• ---------------------------------------
•----------------------------------------
•---------------------------------------
•---------------------------------------
             	       پرسشها
 - 1گروه را تعریف نمایید.
 - 2فرق بین گروه اجتماعی و دسته چیست؟
 - 3آیا مردمیرا که در صف نانوایی ایستاده اند گروه اجتماعی گفته میتوانیم؟
 - 4گروه اجتماعی چگونه شکل میگیرد؟
 - 5ازدحام (تراکم) بادستة اجتماعی چه تفاوت دارد؟
           	       فعالیت
یک ،یک مثال در مورد ،ازدحام ،دسته ،وگروه اجتماعی را در کتابچههای خود بنویسید
و در صنف بخوانید.
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درس هفتم         تشکل گروهها

بحث نمایید
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طوریکه در درس گذشته خواندید ،افراد در عین این که فردیت خود را حفظ میکنند،
به عنوان عضو یک گروه خود را «ما» نیز میخوانند .مفهوم «ما» نشان میدهد که

فرد خود را متعلق به یک گروه میداند .با نظرداشت تعریف فوق پرسشهای زیر را
جواب بدهید.
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 -آیا تنها با جمع شدن چند نفر به دور هم یک گروه تشکل مییابد؟

 -تشکل گروه اجتماعی چه قسم صورت میگیرد؟

تالش افراد برای بر قراری رابطه با یکدیگر ،واقعیتی است که همیشه در همه جا شاهد
آن هستید؛

 باز کردن سر صحبت در ملیبس در مسیرراه. -اظهار محبت به دیگران وهمکاری با آنان.

اینها نمونههای تالش افراد برای بر قراری رابطه با یکدیگر و کوشش برای پیدا کردن

دوست و هم صحبت است .ا ّما تنها با جمع شدن چند نفر به دور هم یک گروه اجتماعی

تشکیل شده نمیتواند .تشکیل شدن ممکن است بسیار سطحی و محدود باشد .و در
این حالت به سرعت از بین خواهد رفت .مانند :افرادیکه در یک بس لینی همسفر
هستند آنها حتا اگر در طول سفر با همدیگر خیلی صمیمیهم باشند با رسیدن به

مقصد ارتباط آنها از بین میرود و هر فرد راهش را میگیرد و میرود .بنابراین هر
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قدر اندازه مشابهتها و مشترکات بین افراد گروه بیشتر باشد ارتباط تشکیل شده عمیقتر

میشود .به این ترتیب ،تعامل طرفین با یکدیگر نیز تداوم مییابد ،در چنین حالتی ،افراد به
عنوان یک گروه شناخته میشوند.
فعالیت                 

 -دوستی افراد با یکدیگر و تالش آنها برای بر قراری رابطه و دوست یافتن برای چیست؟

چرا افراد در همة دورههای زندهگی در پی یافتن دوستانی صمیمیبا برقراری رابطةهرچند موقت و محدود هم باشد ،هستند؟

بعضی فالسفه در پاسخ به این سؤال میگویند که انسان بالطبع اجتماعی است؛ و این تالش

را ناشی از میل طبیعی انسان به زندهگی کردن اجتماعی وتأمین احتیاجات انسانی میدانند؛
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خواستها و احتیاجات او را به برقراری روابط اجتماعی با دیگران سوق میدهند و موجب
تداوم و حیات جامعه میگردد.

ممکن است در حال حاضر شما در چند گروه عضویت داشته باشید ،ا ّما چرا به این گروه

یا گروهها ملحق شده اید؟ شواهد نشان میدهد که افراد معمو ً
ال به چند دلیل وارد گروه
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میشوند؛

-1گروه نیازهای روانی یا اجتماعی همچو تعلق داشتن به گروه ،مورد توجه قرار گرفتن
در گروه و یا مورد محبت واقع شدن افراد گروه را بر آورده میسازد.

 -2افراد در گروه از احساس امنیت روانی و اجتماعی بیشتری برخوردار میشوند.
 -3انسانها در گروه ،انگیزه و میل بیشتری برای فعالیت از خود نشان میدهند.

 -4گروه افراد را برای رسیدن به هدفهای که امکان حصول به آنها به تنهایی میسر

نیست یاری میدهد.
 -5تعلق داشتن به گروههای مختلف اعضا را در اجرای وظایفی که به تنهایی قادر به انجام
آن نیستند کمک میکند.
 -6اعضای گروه اکثراً علم و اطالعاتی را برای یکدیگر فراهم میآورند که امکان دسترسی
به آن برای فرد فرد آنها وجود ندارد.
به نظر شما خانواده چگونه و چرا تشکیل میگردد؟
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بحث نمایید

آیا میدانید کدام موضوعات باعث رابطة یک گروه از دوستان میگردد؟

گروه دوستان را درنظر بگيريد .چند نفر براي اين كه همسن هستند ،بهتر ميتوانند

همديگر را درک کنند .آنها با يكديگر صحبت و دوستي ميكنند .كارهاي خانهگي مكتب
را انجام ميدهند .با هم بازي ميكنند .بنابراين عضويت در اين گروه برطبق احساس

شكل ميگيرد.

گروههاي ديگري هم وجود دارند .مثل گروه ورزشی ،گروه همكاران ،و غیره .عضويت
در بعضي از گروهها ،آگاهانه و طبق معيارهاي همان گروه صورت میگیرد يك شخص

وقتي ميخواهد عضو اين گروهها شود معمو ً
ال بايد يك فورمه كه درخواست عضويت
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گروه است ،را خانهپری كند.

 -از افرادی که میخواهد در اين گروه شامل گردد ،امتحان گرفته ميشود.

 -بعد از پذیرفتن شما به عنوان عضو گروه ،با شما قرارداد امضا ميكنند .عضويت در

اين گروهها دورۀ مشخصي دارد.
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پس از تمام شدن وقت عضويت ،شما ديگر عضو آن گروه محسوب نميشويد .بعضي

از اين گروهها ،افراد را به طور رسمياز گروه خارج ميكنند .يعني با نوشتن يك 
مکتوب عضويت فرد را ملغي اعالم ميكنند.

از آنچه در این درس خواندیم به این نتیجه میرسیم که :گروه خانواده به عنوان اصلي

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

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

دوستان ميشود .اين گروهها به همين ترتيب بزرگتر و بيشتر ميشوند.

طوريكه يك  شخص براي ادامۀ  زندهگي اجتماعي خود در چندين گروه عضویت

میداشته باشد .بنابراین ما برای ادامة هر نوع زندهگي اجتماعي محتاج به عضویت در

گروه میباشیم.
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مروری بر درس
•------------------------------------------------
•------------------------------------------------
•-----------------------------------------------
•------------------------------------------------
•------------------------------------------------
پرسشها
 -1تفاوت بین گروه خا نواده و گروه دوستان چیست؟
 -2نظر به کدام دالیل فرد وارد گروه میشود؟
 -3گروه چگونه شکل میگیرد ،بیان دارید؟
جمالت زیر رامکمل سازید.
-1ابتداییترین گروه اجتماعی را .......تشکیل مید هد.
 -2عضویت درگروه دوستان بر طبق..........صورت میگیرد.

فعالیت
آیا شما غیراز گروه خانواده ،عضو کدام گروه دیگر هم هستید؟ پاسخ را در کتابچه
خویش یاد داشت نموده در صنف بخوانید  .
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درس هشتم                رهبری گروه
در درس گذشته آموختید که گروه چگونه تشکیل میگردد اکنون با چگونهگی رهبری
گروه آشنا خواهید شد                 .

بحث کنید
 در هر گروه اجتماعی اشخاصی هستند کهگروه را رهبری میکنند:
 آیا میتوان دلیل رهبری این اشخاص راپیدا کرد؟
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 آیا گروهی که برای رسیدن به هدفی فعالیتمیکند ،بدون رهبر به هدف میرسد؟

 -شما در فامیل خود از کی اطاعت مینمایید؟

AC

مقصد ما از رهبر همان است که انگلیسی زبانها لیدر میگویند .فردی که پشتیبانی
مردم ،توانایی و موقعیت یا نقش کلیدی تصمیمگیری را در یک گروه داشته باشد ،رهبر
گفته میشود .هرگاه شخصی به طور طبیعی با نشان دادن توانایی خود ادارة امور
گروه را در اختیار گرفته به رفع نیازهای اعضای گروه بپردازد و به حال آنها مفید
واقع گردد و آنان را به اهداف خویش برساند .رهبر گروه است؛ مانند :رهبران دینی،
رهبران احزاب سیاسی ،رهبران ممالک و غیره .رهبری پدیدهیی است که همواره در
گروه به وجود میآید .کسی که دیگری را نه با زور و ارعاب؛ بلکه با آگاهی و رضایت
خود به انجام یا انصراف از کاری وا دارد و در جهت رسیدن یا رد کردن هدفی به
حرکت آورد ،رهبر گفته میشود.
چرا یک گروه به وجود رهبر ضرورت دارد؟
به مثال زیر توجه نمایید:
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سر تیم یک گروه ورزشی میکوشد تا ضمن ادارة بازی ،کیفیت آن را نیز باال ببرد.

او مسؤولیتهای هر فرد را به وی گوشزد میکند و کوشش میکند نقایص بازی را
بر طرف سازد .میبینیم که قبل از آغاز بازی او با اعضای تیم صحبت میکند و نظر

آنها را در مورد نحوة انجام دادن کارها میپرسد .بنابراین کار کرد رهبری ،بیش از
هر چیز ،هماهنگ کردن اعمال اعضای گروه برای رسیدن به اهداف گروهی است.

آیا میدانید که رهبران گروه از چه خصوصیاتی بر خوردار اند؟

درحالیکه هیچ قاعدة مشخصی وجود ندارد ،ولی با این همه به نظر میرسد که رهبران
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خوشظاهرتر از سایر اعضا تصور میشوند .دارای هوش بیشتر هستند و باالخره
خوش بیانتر و مصمم تر میباشند .از اعتماد به نفس فوقالعاده برخوردار اند.

به نظر شما یک رهبر عالوه بر موضوعات متذکره از چه ویژهگیهای دیگر
برخوردار است ؟

منشأ رهبری ،در موارد مختلف متفاوت بوده و از صفات درونی و خصوصیات
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فردی ناشی میگردد .رسیدن به رهبری ،ا نتخابی یا انتصابی است .انتخاب امکان
دارد که به وسیلة یک سازمان یا به وسیلة خود رهبر صورت گیرد.

منشأ و منبع رهبر را میتوان چنین تقسیمبندی کرد

• رهبر انتخاب شده به وسیلة مردم (رهبر حزبی یا مردمی)
• رهبر انتخاب شده به وسیلة یک فرد (جانشین رهبر)

• رهبر انتخاب شده به وسیلة سازمان (رهبر سازمانی)
• رهبر انتخاب شده به وسیلة خویش یا خود گزین

وجود رهبر در جامعه ضروراست؛ زیرا رهبر به پیروان احساس اعتماد به نفس ،نیرو
و توانایی زیاد میبخشد.

مهمترین شرایط و صفات رهبر عبارت ا ند از:
• رهبر باید عادل باشد.
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• رهبر باید مخلص و با تقوا باشد.

• رهبر باید مدبر باشد .چرا که برای انجام امور مهم تدبیر و پیشبینی نهایت ضروری است.

• رهبر باید نظر و بینش صحیح سیاسی و اجتماعی داشته باشد.

• رهبر باید قادر به ادارة امور باشد .اگر به مسئلۀ مدیریت توجه نشود رهبر از عهدة
مسؤولیت رهبری بیرون شده نمیتواند.

• پالن و برنامه داشته باشد.

• رهبر باید شجاع باشد .رهبری که شجاع نباشد نمیتواند در طوفانها رعیت خود را
به حر کت بیاورد و نیرو دهد و حوادث را پشت سر بگذارد.
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• حسن تشخیص داشته باشد.

• رهبر باید دارای تیم کاری باشد و میان آنها حس همکاری و محبت را تقویت نماید.
• موضوع را با سرعت تشخیص کرده بتواند.

• در برآورده شدن تصمیم به قاطعیت عمل نماید.
• سرعت در اخذ تصامیم داشته باشد.
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• رهبر باید از هر گونه فساد و خیانت دور باشد.

• سرعت اقدام داشته و راه رسیدن به اهداف را ادامه دهد.

• رهبر باید مسؤولیت شناس باشد و بداند که رهبری یک امانت عظیم به عهدهاش است
که از آن مورد باز پرس قرار میگیرد.

• انتقاد پذیر باشد.

• رهبر بايد داراي خصوصیات منحصر به فرد باشد تا بتواند رهبري يک گروه را به
دست آورد.

	•صفات و شرایط دیگری را که برای رهبر مناسب میدانید با همصنفیهای تان
بحث نمایید.

آیا میدانید چند شیوۀ رهبری موجود است؟

جامعهشناسان ضمن بررسی عمل متقابل در گروه سه شیوۀ رهبری را تشخیص

داده اند.
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رهبر مردمی

رهبر خودکامه

رهبر بیقید و بند

 -1رهبر مردمی :رهبر مردمیبرای دستیابی به اهداف گروه نظرها و پیشنهادهای

اعضای گروه را اساس کار خود قرار میدهد ،تصمیمگیری مبنی بر توافق گروهی

خواهد بود .وظیفه رهبر تشویق و یاری اعضای گروه با شرکت در بحث و مذاکره
برای تعیین خط مشی کلی گروه است .تقسیم کار به خود اعضا واگذار میشود و هر

کس آزادانه با هر که خواسته باشد کار میکند .رهبر یک عضو مسؤول گروه بوده
و در انجام کارها شرکت دارد .این نوع رهبر در شرایط بحرانی موفقیت کمتر دارد؛
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ا ّما برای تضمین بقای جامعه یا گروه ،نسبت به رهبری خودکامه ،از مؤثریت بیشتر
برخوردار اند .آنها در جریان تصمیمگیریهای گروهی برای حق شرکت اعضای

گروه ارزش قایل اند.

 -2رهبری خودکامه( مطلقه)
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در این نو ع رهبری تصمیمات مربوط به فعالیت گروه توسط رهبر تعیین میگردد .کار
هر شخص را رهبر مشخص میکند و او است که در تشویق و انتقاد در گروه به میل

خود تصمیم میگیرد .در فعالیت گروهی اشتراک نمیکند .این نوع رهبری تعیین کنندۀ 
اهداف و مقررات رفتار اعضای گروه یا جامعه هستند .این نوع رهبری را میتوان در

اردو یا قوای مسلح ،حکومتهای دیکتاتوری ،تشکیالت صنعتی و تجارتی ،خانوادههای

پدرساالر یافت.

	•با نظرداشت مطالب فوق اسم پنج رهبر خودکامه را به همکاری گروه خود   بیان
دارید.

 -3رهبری بیقید و بند

در این شیوه ،رهبر القید است و سعی اندکی در اداره و سازماندهی گروه دارد .افراد
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در تعیین انجام کار کام ً
ال آزاد هستند؛ رفتار رهبر با همۀ اعضای گروه دوستانه است
و معمو ً
ال از رفتار اعضا صفت و انتقاد نمیکند.

از مطالب فوق کم و بیش در بارة رهبری گروه فهمیدید و آموختید که دریک گروه
همکاری و احساس مسؤولیت الزم است .همچنین ضروری است که هر گروه برای

خود رهبری داشته باشد .اعضای گروه برای انجام دادن بهتر کارهای گروهی باید از
رهبر گروه پیروی کند .رهبر نیز با مشورت اعضای گروه ،محیط دوستانه را برای

همه فراهم میکند.
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                 	       مروری بر درس
• --------------------------------------------------
• -------------------------------------------------
•--------------------------------------------------
• --------------------------------------------------
• --------------------------------------------------
•--------------------------------------------------
            	        پرسشها
 -1رهبر را تعریف نموده با مثال واضیح سازید.
 -2رهبری را تعریف نموده ،نمونههای از رهبری را بیان دارید.
 -3انتخاب رهبری چطور صورت میگیرد ،مختصراً معلومات دهید؟
 -4مهمترین صفات رهبر را بیان دارید.
 -5چند نوع شیوه رهبری وجود دارد ،نام بگیرید.
کار خا نه گی
             
رهبر خودکامه را با رهبر مردمیمقایسه نمایید ،تفاوتهای آنها را فهرست نموده در
صنف بخوانید.
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خال صة فصل
• گروه عبارت از مجموعۀ انسانهایست که دارای خصوصیات و فعالیتهای مشترکی هستند و
با هم روابط نسبتاً دوامدار و منظمیدارند
• ازدحام عبارت از کثرت مردم است که روابط متقابل آنها موقتی و بیدوام است .آنها خصوصیات
و فعالیتهای مشخصی ندارند ،و بعد از انجام کاریکه به هدف آن جمع شده ا ند پراکنده میشوند.
• دستۀ اجتماعی یک گروهبندی آماری است به این معنا که افراد به اساس خصوصیات خاصی
در آن اشتراک دارند؛ مانند :شغل یکسان یا سطح عاید مشابه و غیره.
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• افراد به دلیلی اعضای گروه میشوند که گروه نیازهای روانی یا اجتماعی همچو عضویت
داشتن به گروه ،مورد توجه قرار گرفتن و یا مورد محبت واقع شدن افراد را برآورده میسازد.
• عضویت در گروه دوستان برطبق احساس شكل ميگيرد .و عضویت در گروه خانواده بر طبق
عواطف تشکیل میگردد.
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• میگویند فردی که موقعیت یا نقش کلیدی تصمیمگیری را در یک گروه ایفا میکند،رهبر گفته
میشود .هر گاه شخصی را که به طور طبیعی یا با نشان دادن توانایی خود در ادارة امورگروه
را در اختیارگرفته به رفع نیازهای اعضای گروه بپردازد و به حال آنها مفید واقع گردد و آنان
را به اهداف خویش برساند ،رهبر گروه است.
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نهادهاي اجتماعي
درين فصل درسهاي ذيل را ميخوانيد:
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• نهاد اجتماعي چيست؟››1

• نهاد اجتماعي چيست؟‹›2
• نهاد اجتماعي چيست؟‹›3
• روابط متقابل نهادها

AC
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انتظار ميرود كه شاگردان در پايان اين فصل بتوانند:
 -1با اصطالح نهاد اجتماعي و ماهيت نهاد اجتماعي آشنا شوند؛
 -2مهمترين نهادهاي اجتماعي را فهرست نموده و نهادهاي اولی و
دومیرا توضيح داده بتوانند؛
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 -3كاركردهاي عمدۀ هر يك از نهادها را توضيح داده بتوانند.
 -4روابط متقابل نهادها را بشناسند.

 -5در بارة نقشی که در نهاد اجتماعی مربوطة خویش دارند ،نظر
مثبت پیدا نمایند.
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درس نهم         نهاد اجتماعي چيست؟‹›1
بحث كنيد
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در درس گذشته خواندیم که ما برای ادامة
هر نوع زندهگي اجتماعي محتاج به عضویت
در گروه میباشیم .همچنان انسان به غذا،
سرپناه ،پوشاک ،کار ،آموزش ،امنیت ،محبت
و ...ضرورت دارد .و برای احتیاجات خود از
گذشته تا امروز از شیوههای مختلفی استفاده
کرده است .با در نظرداشت این مطلب:
آیا گفته میتوانید رفع این نیازها چطور و
توسط کدام مرجع صورت میگیرد؟  
هر جامعهیی براي اين كه بتواند به حيات
خود ادامه دهد بايد احتیاجات مختلف خود
را رفع کند .در طول تاريخ براي رفع اين
احتیاجات روابط به وجود آمده و ادامه پيدا كرده است كه به آنها نهاد ميگويند.
واژۀ نهاد معادل انگلیسی ( )social Institutionكه در التين مستقر كردن ،ساختن
و تثبيت كردن معنا میدهد است .كلمه ( )Institutionاز ریشة یونانی ()Instituter
گرفته شده كه به معنا نهاد بهكار رفته است ،و همچنین به معنا انتخاب کردن ،جابهجا
کردن نيز آمده است .نهاد به معنا هر جایی که افراد در آنجا به آموختن تحصیالت
عالی ميپردازند؛ نيز بهكاربرده شده است .و در زبان فرانسه به نام اورگانیزم یا نوعی
از سازمان اجتماعی یاد شده است.
در زبان دري نهاد از فعل نهادن مشتق شده است و به معاني مختلف؛ چون :ثبات،
استحكام ،سرشت ،خلقت ،اصل و ریشه ،روش و آیين ،قانون ،اساس ،بنياد ،قرار ،سنت
و غيره به كار رفته است .اگر جامعهیی خواهان بقا باشد ،بايد احتیاجات اساسي آن
براورده گردد؛ مث ً
ال :كودكان بايد مورد مراقبت قـرار گيرند تا رشد يابند ،اطالعات
فرهنگي بايد از نسلي به نسلي منتقل گردد .ارزشها و قواعد اجتماعي مورد احترام
قرار گيرد تا نظم اجتماعي تأمين شود .بنا ًء ميتوان گفت كه ،نهاد اجتماعي عبارت
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مقایسه کنید
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است از روابط مستمر براي رفع یک احتیاج .هر جامعهیی در طول زمان اقدامات و
رفتارهای منظم و پيچيده را براي بر آورده ساختن احتیاجات اساسي به وجود ميآورد،
اين نوع رفتارها را كه براي بقاي جامعه ضروري اند ،نهاد اجتماعي ميگويند .نهادها بر اثر
ضرورتهای افراد جامعه تشکل مییابد و دوام مینماید .البته اين ضرورت در هر مورد و
در هر جامعه یک نوع نيست؛ لكن واضح است كه تا احتیاج نباشد ،نهاد یا ارگان به وجود
نميآيد و دوام نمييابد؛ مث ً
ال:
•خانواده و ازدواج ،نهادي است كه ادامۀ حيات بشر به آن بستهگي دارد و تنظيم دهندة
رفتار و روابط خانوادهگی و ازدواج بر عالوة وظيفه تولد و پرورش كودك كه موجب
استمرار و بقاي نوع بشر ميگردد ،وظايف متعدد ديگري از قبيل :فعاليتهاي اقتصادي،
تعلیم و تربیه و اجتماعي كردن فرد را نيز برعهده دارد چون:
• ضروری بود که ميراث فرهنگي گذشتهگان به آيندهگان منتقل شود به اين منظور
ارگان تعلیم و تربیه ايجاد شده است.
• جامعه نيازمند نظم بوده و الزم است امور عمومیاش منظم گردد .بنابراين نهاد سياسي
به وجود آمده است.
•جامعه نياز داشته كه روابط اعضا مشخص شود ،بنابراين براي انجام آن ،نهاد حقوقي
به میان آمده است و غیره..
 چه تفاوتی در احتیاجات انسانها میبینید؟ آیا میدانید در طریقه مرفوع ساختن احتیاجات انسانهای اولیه و ا نسانهای امروزیچه تفاوتی موجود است؟
اگر ما به سير تاريخي پيدايش انسانها وجوامع انساني نظر اندازیم با يك جریان رشد
جمعيت وتقسيم كار و تفكيك بخشهاي مختلف جامعه روبهرو میشویم.
مرد و زن به خاطر تکمیل شخصیت یکدیگر و تکمیل احتیاجات اجتماعی با يكديگر
ازدواج ميكنند ودر نتیجة آن تشکیل خانواده صورت میگیرد و خانواده صاحب
فرزندان میگردد .این ازدواج آنها به زیاد شدن انسانها ،افزايش نفوس و پيدايش
واحدهاي تجمع انساني ،قبیله ،گروه و جوامع كوچك و بزرگ انجاميده است .انسان
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اوليه فقط با زن و فرزندانش زندهگی میکرد .احتیاجات مادی را از طريق شكار،
زراعت و ساختن خانههاي ابتدایي ،با وسایل ابتدایي مرفوع مینمود .ا ّما با افزایش
جمعیت و نفوس ،انسان در گروه بزرگتر به کمک دیگران ضرورت پیدا میکند .در
گروههاي بزرگ ،در بخشهاي اساسي که احتیاجات انسانها باید برآورده میشد،
تقسيم كار اجتماعي به وجود ميآيد؛ مث ً
ال:
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• تقسیم کار در زمينه توليد و سایل شكار و زراعت و ساختن خانه.
• در مورد نحوة دفاع و حراست از منافع و مقابله با خطرات تهاجم انسانها و حيوانات.
• در مورد نحوة تعلیم فرزندان در بخشهایی که برای زندهگی آینده آنها ضرورت
بود وغیره .براي هر يك از بخشهاي مهم روابط اجتماعي ،يك سلسله قواعد به وجود
ميآيد كه به مرور زمان تثبيت و به تدریج تكميل ميشوند و به طور سازمان يافته
براي رفع احتیاجات در زمينههاي مربوطه عمل ميكنند .مث ً
ال :ا نسان بسیار زود متوجه
شد كه تجارب و تعالیم که در دورا ن زندهگی خودش به دست آورده است ،نبايد با
او یکجا به گور برود تا فرزندانش مجدداً از صفرآغاز نمايند .پس به انتقال این تعالیم
اقدام نمود تشخيص داد که همه موفقيت انسانها وگروهها به دانششان وابسته است
پس آن را روز به روز بيشتر و بهتر به طورسازمان يافته و تخصصي تعقیب نمود:
• در قالب تقسيم كار براي اطفال شخص را به نام معلم ميآوردند كه كارش فقط
آموزش اطفال بود و شخص عالم را احترام مينمودند .بدين ترتيب به تدريج در تمام
جوامع نهاد تعلیم و تعلم با قواعد مشخص پديد آمد.
• همچنين از تقسيم كار در زمينۀ خريد و فروش به طور تبادلة جنس به جنس در بازارها
و نقاط تجمع ديگر ،به تدريج سيستم پولي بانكي و باالخره نهاد اقتصاد به وجود آمد.
• همين طور از تقسيم كار در بخش دفاع از منافع ،نهاد امنيتي و نيروهاي نظاميو از
ساختن وسایل به تدريج صنعت پديد آمد .انسان از روزيكه آغاز به زندهگي كردن
نموده ،اعمالي را از خود بروز داده و به مرور زمان ياد گرفته كه چه عواملي و چه
روشها براي ياد گرفتن ،منطقي و مفيدتر است .در نتيجه ،یک سلسله رفتارهايی كه
براي ادامۀ حيات شایسته و مناسب بوده اند به تدریج در آداب و رسومی كه تشكيل
دهند ۀ ‹ نهادها› هستند جاي گرفته است .پس ازگفتار باال ميتوان چنين نتيجه گرفت
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كه :نهاد ،نظام سازمان يافتهیی از روابط اجتماعي است كه بعضی از ارزشهاي عموميو
جريانهاي مشترك را در بر ميگيرد و براي جواب دادن به بعضی ضرورتهای اساسي

جامعه به وجود آمده است.
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              	       مروري بر درس
•---------------------------------------
•---------------------------------------
•---------------------------------------
•---------------------------------------
              	         پرسشها
-1طوريكه خوانديم ،اگرجامعه خواهان بقا و استمرار است ،بايد احتیاجات اساسي آن
برآورده گردد .احتیاجات كدامها اند؟ نام ببريد.
-2كدام يك از اين موارد ،يك نهاد اجتماعي به شمار نميآيد؟
الف -خانواده          ج -بانك
ب -مكتب             د -مجلس دوستان
-3انتقال ميراث فرهنگي نسل گذشته به نسل آینده توسط كدام نهاد صورت ميگيرد؟
نام بگیرید                          .
 -4جمالت زير را تكميل نمایيد.
هر جامعه براي اينكه بتواند ادامه.........دهد بايد..........مختلف خودش رفع شود .در
طول تاريخ براي رفع اين.......ها.......تشکیل شده و ادامه پيدا كرده است كه به آنها نهاد
ميگويند.
        	                 کارخانهگی
مكتب كه يكي از تأسیسات آموزشي است .براي رفع كدام ضروریات به وجود آمده
است؟ جواب اين سؤال را در خانه آماده ساخته در صنف آن را بخوانید.
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درس دهم          نهاد اجتماعي چيست؟‹›2
بحث كنيد
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شما که عضو یک فامیل هستید ،برای
این که در مصؤنیت زندهگی نمایید ،به
امنیت ضرورت دارید .برای فراگیری
علم ،به تعلیم و تربیه ضرورت دارید.
وقتی مریض میشوید ،به تداوی
ضرورت دارید ،آیا انجام این همه
کارها توسط یک نهاد صورت
میگیرد؟
و اگر توسط یک نهاد صورت نمیگیرد،
نهادهای مربوطة آنها را نام بگیرید.

نهادهای درجه یک و درجه دوم:
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طوريكه دردرس گذشته خوانديد ،نهادهاي اجتماعي بر اثر ضرورتهای اجتماعي به
ميآيند .که اين احتیاجات جامعه به دو بخش اصلي و فرعي تقسيم میگردد،
وجود 
ميتوان نهادهاي اجتماعي را هم به دونوع اولی و دوميتقسيم كرد ،نهادهاي
همچنان 
ً
جامعهیی
ميتوان گفت در هر عصر و زماني و در هر

اولی عموميو جهاني اند و تقريبا 
ميباشند .نهادهاي پنجگانۀ اولین عبارتند از:
وجود دارند .و داراي ثبات و دوام زيادي 
نهاد خانواده ،نهاد تعليم و تربيت ،نهاد اقتصاد ،سياست و نهاد دين .نهادهاي ثانوی تا
زمانيكه مورد ضرورت جامعه باشند دوام پیدا میکند و وقتي اين نياز برآورده شد
ً
میرود .از انواع نهادهاي ثانوی ميتوان به نهاد بانكداري،
به تدريج و یا سريعا از بین 
نهاد ساینس و تكنالوژي ،نهاد طبابت اشاره كرد.
در زير ما به توضيح هر يك از اين نهادها ميپردازيم.

نهاد خانواده

شاگردان عزيز ،هر يك شما در خانوادهیی به دنیا آمده ايد و در كانون خانواده تحت
مراقبت و تعليمات اعضای بزرگ خانواده خود تربیت يافته و با زندهگي اجتماعي آشنا
شده ايد و به احتمال زياد خود نيز به تشكيل خانواده مبادرت خواهيد كرد.
خانواده را چنين ميتوان تعريف نمود .خانواده ،گروهي از افراديست كه با ارتباطات
مشارکت خونی مستقيماً پيوند يافته ،و اعضاي کالن سال آن مسئووليت مراقبت از
كودكان را به عهده دارند.
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خانواده اساسیترين واحد اجتماعي بوده که تاريخ آن با پیدایش انسان همزمان است.

نهاد تعليم و تربيت
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تشکیل خانواده و ازدواج باعث ادامۀ حيات نسل و بقاي انسان ميشود .در واقع تجديد
نسل انسان در خانواده صورت میگیرد .به همين علت است كه در اديان مختلف و همه
جوامع زیادترین اهميت را براي خانواده قايل ا ند.

خانواده را معمو ً
ال اساسی ترين نهاد جامعه به شمار ميآورند .اهميت اين نهاد از آن
جهت است كه به ظاهر در عالم اسباب نقش تکثر و بقای جامعه را به عهده دارد و در
همه جوامع ديده ميشود.

خانوادۀ انساني تنها عهدهدار توليد نسل نيست بلكه در آن ،اخالق ،پرورش شخصيت
و اجتماعي كردن كودكان و داشتن انتخاب عقلمندانه نيز مطرح است .در خانوادۀ 
بشری قوانيني ديني ،اخالقي و احساسات و عواطف عاليه بر قرار است .جنبههاي
عميق و نهان شخصيت انسان ناشي از تعلیم و تر بیه در دوران كودكي است و اولین
سالهاي زندهگي انسان درمحيط خانواده ميگذرد و در اين دوران تهداب شخصيت
او گذاشته ميشود .ارزشها و انفعاالتي كه در دوران كودكي به وسيله خانوادۀ بر فرد
تأثیر ميگذارد درتصميمگيريها و جریان زندهگي آیندۀ كودك اهميت زيادي داشته
كه اثر آن در سر تا سر عمر باقي ميماند.
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نهاد تعلیم وتربیه دربرگیرنده ومرفو ع کنندة بخش تعلیم و تربیه میباشد که به خاطر
رفع احتیاجات تعلیم و تربیۀ انسانها به وجود آمده است.
به نظر شما تعلیم و تربیت در زندهگی انسانها چه اهمیت دارد؟
تعلیم و تربیه يكي از اساسیترين فعاليتها دركليه جوامع بشري است؛ زيرا ادامۀ وجود
هر جامعهیی بستهگی به انتقال ميراث فرهنگي به نسل آینده دارد تا آنان مطابق ارزشها
و قواعد جامعه تربيت شوند و بر طبق آنها رفتار كنند .تعلیم و تربیه مانند ساير نهادهاي
اجتماعي از ساخت مشخص بر خوردار است و براي آن كه بتواند وظايف و يا كاركرد
خود را انجام دهد ،از پالنها ،اصول ،ضوابط و مقررات خاصي پيروي ميكند .اين نهاد
سازمان و تشكيالت متعددي به وجود آورده است .كه شامل كودكستانها ،مكاتب،
پوهنتونها ،مدارس تعلیم بزرگساالن ،تعلیم داخل خدمت ،پوهنتونهاي خصوصی،
پروگرامها ،میتودها و مدلهاي تدريس ،پالنهاي آموزشي ،تعليمات فني و حرفهیی
ميباشند .عالوه بر اين ،كليه وسايل ارتباط جمعي از قبيل :راديو ،تلويزيون ،كتاب،
روزنامه ،مجله ،عكس ،پوستر ،اشعار ،قصهها ،حكايات ،ضرب المثلها ،روايات ،خالصۀ 
هرچيزي كه به نحوي در تعليم و تربيت افراد مؤثراست نيز جزیی از نظام تعلیمیو
آموزشي است .دريك كالم ،تعلیم و تربیه از گهواره تا گور ادامه دارد .ازاين طريق است
كه ميراث فرهنگي از نسلي به نسلي ديگر منتقل ميشود ،همواره به آن ميافزايد و غنیتر
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ميگرداند .تعلیم و تر بیه تنها نهادي است كه پرورش نيروي انساني را به عهده دارد و
از طريق یاد دادن و تعلیم ،نقشها و مهارتهاي الزم است كه آنها را براي زندهگي در
جامعه آماده ميكند.

نهاد اقتصادي:

نهاد سياسی
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يكي از مهمترین و ضروریترین احتیاجات يك جامعه فراهم كردن احتیاجات اساسي
فیزيولوژيك مردم آن جامعه است .همه انسانها براي زنده ماندن به مصرف حد اقل
معين انرژی ،نوشيدن آب صحي ،محفوظ ماندن از خطر از نظر پوشاك و مسكن
احتیاج دارند .هيچ جامعهیی درجهان نيست كه به منابع اساسي پايان ناپذيري؛ چون:
خوراك ،آب ،پوشاك و مواد و مصالح ساختماني دسترسي داشته باشد .از آن جا كه
اين منابع محدود اند هر جامعه بايد شيوههاي منظم توليد ،توزيع و مصرف اين منابع
اساسي را به وجود آورد .به اين ترتيب ،هر جامعهیی بايد يك نظام اقتصادي ايجادكند.
و اين نهاد اقتصادي ميباشد كه نقشهاي توليد و توزيع ،جريان و مصرف كاال را ايفا
ميكنند .احتیاجات اقتصادي ،غذایي و مصرفي انسانها را تأمين ميكند.
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برای بقاي گروههاي مردميالزم است اين گروهها شيوههايی را براي حفظ نظم
اجتماعي به وجود آورند؛ يعني تماميجامعهها بايد اصول و قوا عد را ايجاد كنند كه
تضمين نمایند تا همه مردم از آن اطاعت نمایند .اگر این نیاز جامعه برآورده نشود،
مردم حقوق يكديگر را نادیده گرفته تا حدي كه به اغتشاش و بينظمي در جامعه
منتهي خواهد شد .به يقين جوامع مختلف برای ضرورت نظم اجتماعي به طریقههای
مختلف برخورد ميكنند .خالصۀ هر جامعهیی داراي نظاميبراي متوجه ساختن مردم
به اطاعت از قوانين اجتماعي است و اين نقش را نهاد سياسي كه يكي از قديمترين
نهادهاي اجتماعي است ايفا مينمايد كه وظيفه ايجاد نظم را در جامعه به عهده دارد.
دولت مظهر اين نهاد است كه سلسله مراتب قدرت خود را در جامعه توسعۀ ميدهد و
به تنظيم امور مردم ميپردازد .و امنيت را درجامعه برقرار ميسازد.
نهاد دين :نهادهاي دینی با چگونه گي شيوههاي اعتقادی ارتباط دارند و نيازهاي
معنوي انسان را بر طرف مينمايند.
تعريف دين :مجموعۀ از راهنمایيهاي خداوند است كه انسان آزاد را در انتخاب
راه و بهترين مرزها و حدود زندهگي فردي و اجتماعي ،کمک مینماید .در هر صورت
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منظور از اين اصطالح روش نزديكي به خداوند ،در راه و قالب تعیين شده و زندهگی
کردن و عمل كردن است .و ا طاعت و فرمانبرداري كامل از اوست .در هر ديني معمو ًال
نهادهاي ديني از طرف روحانیون رهبری میشوند اين روحانيون كساني هستند كه
به علوم و مناسك ديني آشنایي دارند و مومنان را از طرق مختلف (يعني از طريق
تعلیم احكام ،عقايد و حضور در مراسم مذهبي و غيره) به اجرای او امر الهي رهنمایی
میکنند .يعني اينكه شخص بايد بتواند مراسم و فرايض مذهبی خود را طوریكه در
شريعت آمده است ،اجرا كند و نظم خواسته شده را در بين افراد جامعه برقرار سازد.
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              	       مروری بر درس
•-------------------------------------------------
• -------------------------------------------------
• -------------------------------------------------
• -------------------------------------------------
• -------------------------------------------------
              	       پرسشها
 -1خانواده از كدام نوع نهادهاي اجتماعي شمرده ميشود؟
 -2دو مورد ازمسئووليتهاي خانواده را در برابر افرادش تذكر دهيد.
 -3نهاد اقتصادی کدام احتیاجات جامعه را برآورده میسازد؟ سه مورد را نام ببرید.
 -4انتقال فرهنگی از نسلی به نسلی توسط کدام نهاد صورت میگیرد؟
 -5نقش حفظ نظم اجتماعي و متوجه ساختن مردم به اطاعت از قوانين اجتماعي را
کدام نهاد ایفا مینماید؟
 -6دین کدام نيازهاي انسانها رابر طرف مينمايد؟
            	       کارخانهگی
چند سطر دربارة وظایف نهاد خانواده درجامعه را در کتابچههای خود یادداشت
نموده در صنف بخوانید.
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رفتارهای اجتماعی مختلف مانند :رفتارهای نیک و شایسته ،احترام به عقاید جامعه و
احترام به بزرگان و همچنان رفتارهای ناشایسته چون :دزدی و غیره در یک جامعه
مشاهده میشود .با نظرداشت این مطلب:
 آیا مرجعی وجود دارد که مشوق عملکرد ما درجهت کارهای شایسته و مانع عملکردما درجهت اعمال نا شایسته گردد؟  
دردرس قبلي خوانديد که در هر جامعهیی پنج نهاد اجتماعي اصلي وجود دارند .اين
نهادها عبارت اند از :نهاد خانواده ،نهاد آموزشي ،نهاد اقتصادي ،نهاد سياسي و نهاد
مذهبي ،که نهادهاي اجتماعي براي رسيدن به هدفشان بايد كاركردهاي مختلف
را انجام دهند .در این درس راجع به کار کرد نهادهای اجتماعی معلومات حاصل
مینمایید:
کارکرد نهادهای اجتماعی
هر نهاد اجتماعي داراي كار كرد معيني است كه به نحوي در دوام وپايداري آن مؤثر
واقع میشود .همچنان كاركردهاي اساسی معيني وجود دارند كه هر نهاد جداگانه
از آنها برخوردار است .كاركردهاي گستردة كه در ميان همه نهادها وجود دارد     
عبارت اند از:
 نهادها طرز رفتار اجتماعي نيك و شايسته را در موقعيتهاي مختلف ،در اختيار53

فرد ميگذارند .نهادها ازطريق پروسه اجتماعي شدن ،شيوههاي رفتار شايسته و نا
شايسته را به افراد نشان ميدهد؛ مث ً
ال :در مكتب به ما آموخته ميشود كه از قوانين
مكتب پيروي كنيم ،به بزرگان احترام بگذاريم ،با همصنفيها همكاري داشته باشيم،
از تقلب و تجاوز به حقوق ديگران پرهيز كنيم و به مقدسات ديني و آرمانهاي ملي
احترام بگذاريم.
نهاد نقشهاي مختلف را براي فرد ،فراهم ميكند و رفتار و نقشي معقول و شايسته
را براي انسان مشخص ميسازد .يعني شخص پيش از به عهده گرفتن يك نقش ،که
معمو ً
ال توقع و انتظار که به آن دارد ،ميتواند در مورد مناسبترين نقش براي خود
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تصميمگيري كند.
نهادها به افراد جامعه یاد میدهند كه بهترين شيوۀ رفتار ،همان رفتار باثبات ،قانونی
و قانونمند شده است؛ مث ً
ال :انسانها از طريق عضويت در نهاد دینی ،ارزشها و
عقايد باثبات و مورد قبول جامعه را فراميگيرند ،شرافت و صداقت ،راستکاری،
دستگيري از مستمندان و وفاداري به مقررات اجتماعي ،که نمونههايی از شيوههاي
رفتار قانونمند به شمار ميآيند را یاد میگیرند.
نهادها در جهت تنظيم و نظارت بر رفتار اجتماعي عمل ميكنند نهادها رفتار و کردار
اجتماعی را تنظیم و از آن نظارت مینماید؛ مث ٌ
ال :عمل دزدي براي يك آدم بي پول
از آن جهت كار درستي نيست كه از یک سو این عمل ظلم و تجاوز به حق دیگران
محسوب میگردد و از دیگر سو ممكن است اين كار او به دستگيري ،محكوميت و
مجازات زندان منجرشود .به جاي ناديده گرفتن توقعات جامعه ،براي او بهتر است كه
به مؤسسات كاريابي و خيريه مراجعه كند  .
هر يك از پنج نهاد ياد شده براي منظور خاصی به وجود آمده و كاركردهاي معين و
مخصوصی را انجام ميدهند.

كاركرد خاص نهاد خانواده عبارت اند از:

• تنظيم و تشکیل خانواده منحیث اولین بنیاد اجتماعی .
• پر كردن جاي آدمهاي يك نسل به وسيله يك نسل ديگر از طريق تولد و تناسل.
• مراقبت و حمايت از فرزندان ،ناتوانان و سالمندان.
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• محافظت از فرد در برابر خطرات محیطی.
• ایجاد فر صت و امکانات برای کسب تجارب فردی.
• پرورش قوای روحی و اخالقی در فرد وتشکیل شخصیت اساسی درکودک.
• بر آورده ساختن احتیاجات طفل؛ مانند :غذا ،پوشاک ،مسکن ،احساس امنیت ،محبت
و غیره.
• ایجاد حس همبستهگی با سایر افراد جامعه.
• ایجا د خو شبینی نسبت به زندهگانی اجتماعی امروز و فردا..
• اجتماعي كردن كودكان.
• تثبيت مقام اجتماعي افراد از طريق وراثت.
• تامين امنيت اقتصادي براي اعضاي خانواده به عنوان واحد اساسی توليد اقتصادي و مصرف.

كاركردهاي خاص نهادهاي تعلیمیعبارت اند از:
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• ايجاد آمادهگي در افراد براي قبول نقشهاي شغلي.
• عمل كردن به عنوان وسيلۀ انتقال ميراث فرهنگي.
• آشنا ساختن افراد جامعه با نقشهاي مختلف.
• آماده ساختن افراد براي برخي از نقشهاي اجتماعي مورد توقع.
• فراهم آوردن تغیير و پيشرفت در جامعه از طريق تحقیقات علمي.
• تقويت قدرت تطبيق و عادت افراد با ارزشهاي اجتماعي و تسهيل روابط اجتماعي.

كاركردهاي خاص نهادهاي مذهبي عبارتند از:

• كمك به افراد در پيدا كردن هويت فکری و اخالقي.
• فراهم آوردن تفسيرها براي بیان محيط طبيعي و اجتماعي فرد.
• باال بردن روحيه اجتماعي افراد ،انسجام اجتماعي و همبستهگي گروهي.
امید بخشیدن به افراد که خداوند  زندهگی بندهگان را در این جهان با مرگ خاتمه   
میبخشد بلکه مرگ آغاز زندهگییی جاویدان و عادالنه است.

كاركردهاي خاص نهادهاي اقتصادي عبارت اند از:
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• توليد كاالها و خدمات مورد ضرورت اعضاي جامعه.
• توزيع كاال و خدمات همراه با توزيع منابع اقتصادي (كار و تجهيزات).
• مصرف كاال و خدمات.

كاركردهاي خاص نهادهاي سياسي عبارتند از:

• بنیادی ساختن قواعد و مقررات از طريق اعضای مجلس مقننه.
• اجراي قوانين تصويب شده.
• تأمین امنیت.
• حل و فصل مخالفتهای موجود در ميان اعضاي جامعه.
• برقراري خدماتي چون :مراقبتهاي صحي ،تعلیم ،رفاه و نظاير آن.

• حمايت اتباع کشور در برابر حمالت ممالک بیگانه و حفظ هوشياري ملت در برابر
تهديدهاي خارجي.
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            	       مروری بر درس
• ------------------------------------------------------------
• ------------------------------------------------------------
• ------------------------------------------------------------
• ------------------------------------------------------------
• ------------------------------------------------------------
پرسشها
 -1اجتماعی کردن کودکان ،وظیفۀ کدام نهاد اجتماعی است؟
 -2فراهمآوری تغییر و پیشرفت در جامعه از طریق تحقیقات علمیوظیفۀ کدام نهاد
اجتماعی میباشد؟
 -3حل و فصل مخالفتهای موجود در میا ن اعضای جامعه؛ وظیفۀ  کدام یکی از
نهادهای اجتماعی میباشد؟ جواب درست را نشانی نمایید.
الف -نهاد خانواده ب -نهاد دین ج -نهاد سیاست .د -اقتصاد
کارخانهگی
شما به کدام هدف شامل مکتب شده اید؟ دالیل خویش را فهرست نموده ،در صنف
بخوانید.
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قب ً
ال آموختید که در یک جامعه نهادها در انجام وظایف خود ،به یکدیگر وابسته اند و
در بین آنها روابط نسبت ًا دوامدار بر قرار است .کار هر یک از نهادها مکمل کار نهاد
دیگر است .حال بگویید که:
آیا نهادها در یک جامعه میتوا نند بدون هماهنگی با هم روابط متقابل داشته باشند و
نیازها ی متعدد مردم را رفع کنند؟ چرا؟
در این درس با روابط متقابل نهادها آشنا میشوید
طوری که همة نهادها یک هدف را دنبال میکنند و آن رفع احتیاجات مردم و تحقق
رفاه کامل آنها است .بنابراین نهادها به يك ديگر وابسته اند .هيچ نهادي بدون ارتباط
با ديگر نهادها نميتواند به حيات خود ادامه دهد؛ زيرا كاركردهاي پنج نهاد بنيادي كه
در درس قبلي خوانديد ،بسيار با هم وابسته اند .به طور مثال :ميزان ازدواج و ثبات
خا نواده بر رشد جامعه اثر ميگذارد و رشد جمعيت برتعلیم و تربیه و اقتصاد مؤثر
واقع ميشود.
براي آن كه جامعه كار كرد مؤثري داشته باشد ،نهادهاي بنيادي آن بايد كاركردي
مؤثر داشته باشد .توازن متناسب و ظريفي بايد ميان نهادهاي خانوادهگي ،سياسي،
مذهبي ،اقتصادي ،وآموزشي بر قرار باشد.
میدانیم که یک ماشین زمانی به خوبی کار میکند که میان اجزای آن هماهنگی و نظم
وجود داشته باشد .یک جامعه نیز زمانی میتواند به راحتی به مسیر خود ادامه دهد و
57
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به هدفهای خویش دست یابد که همه نهادها به طور هماهنگ و یکپارچه عمل کنند.
به نظر شما ،چه وقت میتوانیم بگوییم در جامعه نظم و هماهنگی بر قرار است؟
فرض کنید که میخواهید به تماشای یک مسابقة فوتبال میروید .برا ی این منظور اول
باید خود را به میدان ورزشی برسانید .اگر:
 را ننده قوانین و مقررات ترافیکی را مراعات کند. ادارة ترافیک به وظایف خود به درستی عمل نماید تا را ننده در سرکهای شهر بهدرستی تردد کنند.
 شاروالی کار خود را به خوبی انجام دهد تا در سرکها برای را نندهگان مشکلی بهوجود نیاید
 شما میتوانید به راحتی به میدان ورزشی برسید .همچنان تکت دخول اخذ کنید ،درجای خود بنشینید ،مسابقه را تماشا کنید و بعداً به آسانی از ستدیوم خارج شده و با
وسیلة نقلیه به خانه برگردید .همانطوریکه دیدید در برگزاری یک مسابقه ،نهادهای
مختلف دست اندر کار و همکار هستند .این نهادها هنگام انجام وظایف خود باید به
طور هماهنگ با نهادهای دیگر در ارتباط باشند .تا یک مسابقه به خوبی برگزار گردد.
ازسوي ديگر ،از آن جا كه نهادها باهم ارتباط و پيوند نزديكي دارند به تقويت وتأیيد
يكديگر تمایل دارند تا بتوانند همه در جامعه ،مؤثر باشند ،هرگاه در يك نهاد تغیيراتي
به وقوع بپيوندد ،معمو ً
ال تغیيرات منطبق بر آن ،در نهادهاي ديگر نیز رخ خواهد داد .از
اين جهت ،زماني كه نهادي بعضي از كاركردهايش را از دست ميدهد يا كاركردهاي
تازیی به دست ميآورد ،الزم است ،تغییرات دروني نيز در آن نهاد به وجود آید تا آن
نهاد بتواند كار نوی را انجام بدهد.
فعالیت :به نظر شما اگر آرمان یک جامعه ،شکوفایی اقتصاد آن جامعه باشد .آیا نهاد
اقتصادی به تنهایی میتواند جامعه مذکور را به این هدف برساند؟ در این باره گفتگو کنید.
احتیاجاتی که نهادها بر اساس آن به وجود آمده ،جز از احتیاجات نظام اجتماعی کل است.
احتیاجات که یک مکتب بر اساس آن به وجود آمده ،جزیی همان احتیاجاتی است که نهاد
تعلیم و تربیه به  اساس آن شکل گرفته است .بنابر این ،همة نهادها به صورت عموم احتیاجات
اجتماعی را دنبال میکنند .پس گفته میتوانیم وقتی که :آرمان جامعه ،رسیدن به بیشترین   
حد رشد اقتصادی باشد ،باید تمام نهادهای اجتماعی متناسب با این هدف عمل نمایند یعنی:
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• در نهاد تعلیمیباید انضباط ،کار زیاد ،توقع کم و قانع بودن ،رعایت سلسله مراتب،
تالش روز افزون برای افزایش مهارتها و دانستنیها به شاگردان آموخته شود.
• وسایل ارتباط جمعی به پخش فیلمها و بر نامههای مفید و آموزنده بپردازند.
• نهاد اداری طوری سازمان یابد که تنها افراد پرکار ،اهل کار  و  منظم بتوانند در آن کار کنند.
• در نهاد سیاسی ،سیاست مداران زندهگی ساده و بی آالیشی داشته باشند
پروگرامهایی که برای ادارة کشور تدوین میشود ،همه با این هدف تنظیم شده باشند
• و نهاد اقتصادی در تولید و توزیع ،متناسب با این هدف عمل کند .درچنین شرایطی ،این
جامعه میتواند هدف خود یعنی رسیدن به بیشترین حد رشد اقتصادی راتحقق بخشد.
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مروری بر درس
• --------------------------------------------
• --------------------------------------------
• --------------------------------------------
• --------------------------------------------
• --------------------------------------------
پرسشها
-1آیا یک نهاد اجتماعی به تنهایی و بدون ارتباط به دیگر نهادها میتواند احتیاجات
مختلف جامعه را رفع نماید؟
 -2آیا رکود اقتصادی در یک کشورصرف باالی نهاد اقتصادی تأثیر میگذارد و یا
نهادهای دیگر اجتماعی نیز از آن ضرر میبینند؟
 -3اگر دریکی از نهادها تغییراتی به و قو ع بپیوندد ،آیا در نهادهای دیگر نیز تغییراتی
رخ خواهد داد؟
 -4چند مورد از رابطه بین نهادهای اقتصادی وآموزشی را بیان دارید.
کارخانهگی
در صورتیکه بخواهید توسط طیاره به یکی از والیات کشور سفر نمایید ،برای انجام
این سفر باید با کدام نهادها در تماس شوید؟ جواب سؤال را در کتابچههای خویش
نوشته کرده در مقابل صنف آن را بخوانید.
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خالصة فصل
• هر جامعه براي اينكه بتواند ادامۀ حيات دهد بايد احتیاجات مختلف آن مرفوع و بر طرف
شود .در طول تاريخ براي رفع اين احتیاجات نهادهای خاص به وجود آمده و ادامه پيدا كرده
است كه به آنها نهاد ميگويند.
• ميتوان نهادهاي اجتما عي را به دو نوع اولی و ثانوی تقسيم كرد ،نهادهاي نخستين عموميو
جهاني اند و تقريباً ميتوان گفت در هر عصر و زماني و در هر جامعۀ وجود دارند .و داراي
ثبات و دوام زيادي ميباشند .نهادهاي پنجگانۀ نخستين عبارتند از :نهاد خانواده ،نهاد تعليم
و تربيت ،نهاد اقتصاد ،سياست و نهاد دين.
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• نهادهاي دومي تا زمانيكه مورد نياز جامعه باشند دوام ميآورند و وقتي اين نياز
برآورده شد به تدریج و یا سريعاً از بین میرود .از انواع نهادهاي ثانوی ميتوان به نهاد
بانكداري ،نهاد علم و تكنالوژي،نهاد تداوی و صحت اشاره كرد.
• خانواده ،گروهي از افراديست كه با ارتباطات شریکی خونی مستقيماً پيوند يافته ،و اعضاي
بزرگساالن مسؤوليت مراقبت از كودكان رابه عهده دارند.
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• تعلیم و تربیه تنها نهادي است كه پرورش نيروي انسان ماهر و متخصص را به عهده دارد
و از طريق آموختن نقشها و مهارتهاي الزم است كه آنها را براي زندهگي در جامعه آماده
ميكند.

• هر جامعهیی بايد يك نظام اقتصادي ايجاد كند تا احتیاجات اقتصادی ،غذایی و مصارف
انسان را تأمین کند.

• هر جامعه داراي نظاميبراي متوجه ساختن مردم به اطاعت ازقوانين اجتماعي است و این
نقش را نهاد سياسي كه يكي از قديمترين نهادهاي اجتماعي است ايفا مينمايد كه وظيفه ايجاد
نظم را در جامعه به عهده دارد و دولت مظهر اين نهاد است.
• میدانیم که یک موتر زمانی به خوبی کار میکند که در بین همه پرزههای آن هماهنگی
ونظم وجود داشته باشد .یک جامعه نیز زمانی میتواند به آرامیبه مسیر خود ادامه دهد و به
هدفهایی خویش دست پیدا کند که همه نهادها به طور هماهنگ و یکپارچه عمل کنند.
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توسعۀ
درين فصل درسهاي زير را ميخوانيد:
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 -1توسعۀ چيست؟
            
 -2توسعۀ فرهنگي

 -3توسعۀ اجتماعي_سياسي
 -4توسعۀ اقتصادي

 -6توسعۀ و محيط زيست
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 -5عوامل توسعۀ و عقب ماند هگي

از شاگردان توقع ميرود بعد از مطالعۀ اين فصل به اهداف
زير دست يابند:
• مفهوم توسعۀ را بدا نند.
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• شاخصهاي توسعۀ را بشناسند.

• راجع به توسعۀ فرهنگي معلومات بهدست آورند.
• راجع به توسعۀ اجتماعي و سياسي آگاهي حاصل كنند.
• از توسعۀ اقتصادي و شاخصهاي آن آگاه شوند.
كسب كنند.
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• توانایي تحليل ،علت و عوامل توسعۀ و عقب ماند هگي را
• ارتباط توسعۀ و محيط زيست را درك نمايند.

• به پاک نگهداشتن محیط زیست عالقهمند شوند.
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درس سیزد هم     

توسعۀ چيست؟
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بحث نمایید
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درفصل گذشته خواندید که هر جامعه براي اينكه بتواند به حيات خود ادامه دهد
بايد احتیاجات مختلف آن تأمین و بر طرف شود .در طول تاريخ براي رفع اين نيازها
گروههای خاصی به وجود آمده و ادامه پيدا كرده است كه به آنها نهاد ميگويند .در
این فصل توسعۀ را که رسیدن به این هدف آرزو و آرمان هر جامعه و هر ملت است
خواهیم شناخت.
شما اصطالح( ،توسعۀ ،رشد ،صنعتی شدن) را در زندهگي خويش زياد شنيده ايد .و به
آن آشنا هستيد ،حال بگویید که:
توسعۀ چه مفهوم دارد؟ توسعۀ يافتهگي به چه وضعيت و شرايطي اطالق ميشود؟
توسعۀ ،يك هدف آرماني براي اكثر كشورها است .همه كشورهاي عقبمانده تمايل
دارند برظرفيت و توان مادي ،انساني و معنوي خود بيفزايند و از نگاه تكامل ظرفيتها
و توانایيهای انساني ،اقتصادي ،سياسي ،اجتماعي ،فرهنگي و اداري يك دولت قدرتمند
باشند .داشتن انسانهاي سالم ،متخصص ،با تدبیر و فعال به همراي دايرة وسیعی
از صنايع زير بنایي ،راههاي ارتباطي و مراسالت پيشرفته ،بندرها و وسايل حمل و
نقل مجهز و امكانات صحی و آموزش نوين هم سطح جهان صنعتي و نظاير آن ،هدف
مطلوب و آرماني براي کشورهاي در حال توسعۀ است.
آيا ميدانيد فرق بین توسعۀ ،رشد،صنعتی شدن چیست؟
دو اصطالح رشد و توسعۀ غالب ًا به یک معنا به کار برده میشوند ،که درست نیست.
رشد :مفهوم یک جانبه دارد و منظور از آن ازدیاد کمی(اندازه) ثروت در جامعه است
ال با شاخصهای چون :درآمد سرانه سنجیده میشود .ا ّما توسعۀ چنانچه بعداً
ومعمو ً
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با آن اشاره خواهد شد عالوه بر ازدیاد کمی ثروت جامعه ،تغییر کیفی نظام اجتماعی،
اقتصادی و فرهنگی را نیز در بر میگیرد.
صنعتی شدن :به معنای ثمر دوامدار و در حال افزایش است که از نیروی کار با
استفاده از (کشفیات) تخنیکی و سازمان منظم کار به دست میآید .بنابراین صنعتی
شدن جنبة از توسعة ا قتصادیست و توسعة اقتصادی نیز بر بنیاد عوامل اقتصادی که
به منظور افزایش درآمد ملی و باال بردن سطح زندهگی از آن استفاده میگردد استوار
میباشد که در نتیجۀ سبب بهبود زندهگی و رفاه عمومیمردم میگردد.

معنا اصلی توسعۀ چیست؟
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توسعۀ در لغت بهمعناي رشد تدريجي در جهت پيشرفتهتر شدن ،قدرتمندشدن و حتا
بزرگتر شدن است .همچنان توسعۀ به معناي وسعت دادن نيز ميباشد .به همين طور
توسعۀ در لغت به معناي خروج از( لفاف) و پوشيدهگي است و ازنظر نوسازي(لفاف)
همان جامعة (بسته)فرهنگي و ارزشهاي مربوط به آن است كه جوامع براي مدرن
شدن بايد از اين مرحلۀ بسته خارج شوند.
ادبيات توسعۀ بعد از جنگ جهاني دوم در جهان مطرح و مورد تكامل قرار گرفت    .
دانشمندان و جامعهشناسان توسعۀ را معمو ً
ال برحسب پيشرفت به سوي اهداف رفاهي،
دور شدن از(عقب مانده گی) يعني رهایي ازچنگال فقر ،بيكاري وكاهش نابرابري،
صنعتی شدن بیشتر ،ارتباطات ،ایجاد نظام اجتماعی که بر اساس عدالت و افزایش
مشارکت مردم در امور سیاست جاری استوار باشد ،نيز تعريف ميكنند.
همچنان در رابطه با توسعۀ ،صاحبنظران در این رشته ،مطالبی را در كتب و مقاالت
خود بیان داشتهاند و توسعۀ را گذار جامعه از حالتی به حالت بهتر یا حركت جامعه
از وضعیت قبلی به وضعیتی بهتر و مطلوبتر خوانده اند كه این حركت خود اصول و
معیارهایی را میطلبد .از جمله برای حركت صحیح و به هدف رسیدن ،اولین چیزی
كهالزم است شناخت است و بعد هم رنامه داشتن است .این برنامه و اهداف باید در
قالبی درست .سازماندهی شده باشد و خالصة مطلباین كه برای گذار از جامعهيي به
جامعۀ مطلوبتر مالك و شاخصهای ذیل ضرورت است:
1ـ رهبران جامعه ،فاسد و خودکامه نباشند؛ چرا كه درصورت مستبد بودن ،حركتی
صورت نخواهد پذیرفت.
2ـ انسانها ،خود باختهگی و وا بستهگی فكری و تقلیدی نداشته باشند.
3ـ تربیت انسان.
 به طور عموم توسعۀ جرياني است كه در كل نظام اقتصادي-اجتماعي تجديد سازمان
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و سمتگيري متفاوت را به همراه دارد .توسعۀ عالوه بر اينكه بهبود سطح توليد و
عايد را در بر دارد ،شامل تغييرات اساسي در ساختارهاي نهادي ،اجتماعي -اداري و
هم چنين افکا ر و نظريات عموميمردم است .توسعۀ در بسياري از موارد ،حتا عادات
و رسوم و عقايد مــردم را نيز در برميگيرد.

فكر كنيد و جواب بدهيد:

توسعۀ يافته گي به چه وضعيت و شرايطي اطالق ميشود؟ و دا رای کدام جنبهها است ؟
جواب اين سؤالها را درمبحث خصوصيات توسعۀ و جنبههاي آن دريافت ميتوانيد.

خصوصیات توسعۀ

ابعاد توسعۀ:
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توسعۀ دريك تحلیل ساده و دركليه جوامع ،به وضعيتي گفته ميشود كه حد اقل ،سه
هدف يا شرط را تحقق بخشد.
اولين هدف :امكان دسترسي بيشتر به كاالها وخدماتی که به ادامة حیات انسانها
ضروری است؛ مانند :غذا ،مسكن و پوشاك .در اين جهت نه فقط افزايش كميت اين
كاالها در نظراست .بلكه توزيع وسيع و افزونتر بين فرد فرد جامعه نيز بايد تأمين شود.
دومين هدف :افزايش سطح و معیارهاي زندهگي و مستفید شدن انسانها از امکانات و
نعمات مادي است .عایدات بلند ،تداوی مطلوب ،آموزش باكيفيت ،تأمين امنيت بيشتر و
توجه به ارزشهاي فرهنگي و انساني را كه به پيشرفت زندهگي مادي كمك ميكند ،بلكه
احترام و عزت نفس بيشتر را هم درسطح فردي و هم در سطح ملي به وجود میآورد.
سومين هدف :كه ما هیت كام ً
ال كيفي است ،عبارت است از گسترش دامنه برگزیدن و
انتخاب افراد و ملل در زندهگي ،ارتقاي حقوق مدني افراد ،آزادي فکر و بیان ،برابري
در مقابل قانون ،رفع تبعيضها ،رهايي از هرنوع قيد و بندهاي وابستهگي و بردهگي و
مواردي از اين قبيل.
توسعۀ را بايد جرياني چند جانبه و پروسۀ مركب و پيچيده تلقي نمود ،این جریان وقتی تحقق
مییابد و عملی میشود که در ساختار اجتماعی ،طرز فکر عامة مردم و نهادهای ملی تحقیقات
الزم صورت گیرد و در پهلوی آن به رشد اقتصادی سرعت داده شده ،نا برابریها کاهش یافته
و فقر مطلق ریشهکن گردد.
اين پروسه نه تنها به ازدياد وگسترش توليد توجه ميكند ،بلكه بهبود و كيفيت توليد را نيز
درنظر دارد .توسعۀ به مثابۀ پديدۀ اجتماعي چنين تلقي ميشد كه جریانی از رشد اقتصادي
است و در ساحة مطالعات اقتصادي قرار دارد .ا ّما مطالعات بیشتر در بارة توسعة اجتماعي،
سياسي نشان داد كه رشد اقتصادي تنها يك جنبۀ توسعۀ است و جنبههای توسعۀ ،عالوه بر
65

بهبود وضع اقتصادي و ترقي سطح تكنالوژي و افزايش ثروت ملي ،میشود که تغیيرات اساسي
كيفي درساختار اجتماعي ،سياسي ،فرهنگي و كيفيت نيروي انساني را نيز پديد آورد .توسعۀ 
هنگاميهمه جانبه و دوامدار است كه بتواند همه زمينههاي زندهگي را تحت پوشش قراردهد.
بنابراين توسعۀ همه جانبه و پايدار جنبههای وسيع اقتصادي ،اجتماعي ،سياسي ،فرهنگي و
تكنالوژيکی را دربرمیگیرد .كه در درسهاي بعدي به اين جنبههاي توسعۀ به طور اجمالی نظر
انداخته شده است.
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          		      مروري بر درس
• -----------------------------------------------
• -----------------------------------------------
• -----------------------------------------------
• -----------------------------------------------
•-----------------------------------------------
         	                 پرسشها                                               
• اهداف توسعۀ چیست؟ مختصراً بیان دارید  .
• آیا توسعۀ جریانی از رشد اقتصادیست و یا این که رشد اقتصادی تنها یک جنبۀ   
توسعۀ است؟  
• شاخصهای گذار از جامعة به جامعة مطلوب کدامها اند؟ بیان دارید.
• توسعۀ را تعریف نمایید  .
• کشورهای در حال تو سعه کدام اهداف را پیش ببرند تا به سطح ممالک توسعۀ یافته
برسند؟
• عاید سرانه چیست؟
• تولید نا خالص ملی چیست؟
             	        کارخانهگی
در منطقة که زندهگی مینمایید چند مورد از آثار توسعة اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی

را یادداشت نموده در صنف بخوانید.
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درس چهارد هم

توسعۀ فرهنگي

در درس گذشته خواندیم که توسعۀ همه
جانبه و دوامدار ابعاد گسترده و وسيع
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اقتصادي اجتماعي ،سياسي ،فرهنگي و
تكنالوژيکی دارد .دراین درس توسعة
فرهنگی را میخوانید.

فکر کنید و جواب بدهید
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• سؤاالت زیر را به دقت خوانده و در بارة آن بحث کنید .به نظر شما ،معنای توسعة فرهنگی

چیست؟ و چرا گفته میشود که اساس و پایۀ اصلی توسعة حقیقی و پایدار توسعة فرهنگی است؟
• توسعة فرهنگی در توسعة ملی یک کشور چه نقشی را ایفا مینماید؟

اکنون نظر اکثریت بر اینست که اساس هر نوع توسعۀ ،توسعة فرهنگی است .و از
جاییکه هدف اصلی دولتها رسیدن به توسعة همه جانبه است و اساس گذار این توسعۀ 
انسان(موجود فرهنگی ) میباشد ،بنابر این زیربنای توسعة حقیقی و پایدار نیز توسعة
فرهنگی خوا هد بود .فرهنگ تهداب جامعه را پیریزی میکند و هر جامعهیی هر اندازه
که نو باشد ،دوام و بقای آن وابسته بر اصول فرهنگی است که هویت جامعه و افراد آن
را میسازد .بنابراین رکن هویت بخش در هر جامعه سابقه ،ذخیره ،آثار و غنای فرهنگی
آن است .با توجه به این امر و تأکید بر این نکته سیاستمداران ومسؤوالن یک کشور باید
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فرهنگ را از ارکا ن اساسی جامعه محسوب و مقام به خصوصی برای آن در تدوین
و تعیین اهداف و سیاستهای وسیع و دراز مدت کشور قایل شوند .فرهنگ هر جامعه
سطح ترقي تکنالوژي ،توليد ،آموزش ،ساینس ،خبر و ادبيات دوره خاصي از تحول
اجتماعي را نشان ميدهد .توسعۀ یک ضرورت حیاتی و مبرم است مشروط بر اینکه
برای تعلیم و تربیت ،مشارکت و تأمین احتیاجات اساسی انسان ،به خصوص فرهنگ
زمینهسازی کند .با در نظر گرفتن اهمیت زیربنایی مقولة فرهنگ ،سؤال اساسی این
ست که چگونه میتوان و چگونه باید به امر توسعة فرهنگی پرداخت؟
مفهوم توسعۀ فرهنگي از مفاهيمياست كه نسبت به ساير بخشهاي توسعۀ؛ چون:
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توسعۀ  اقتصادي ،توسعۀ  اجتماعي ،وتوسعۀ  سياسي از ابعاد و ارزش بيشتري
برخوردار است که تأكيد بيشتر بر احتیاجات غير مادي افراد جامعه دارد .هدف نهايي
هر جامعه کوشش براي نيل به رشد و توسعۀ است .توسعۀ ،ارتقاي دومدار کل جامعه
و نظام اجتماعي به سوي زندهگي بهتر و انساني معنا شده است .اگر تحقق توسعۀ ملي
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را آرمان نهايي توسعۀ در کشور در نظر بگيريم ،توسعۀ سياسي ،توسعۀ اجتماعي،
توسعۀ اقتصادي و توسعۀ فرهنگي اساس و پايههاي اصلي توسعۀ به حساب ميآيد.
در اين ميان نقش توسعۀ  فرهنگي حساس و پر رنگ ميباشد؛ زيرا هيچ تحول و
تغيير اجتماعي و سياسي بدون زمينهها و بسترهاي مناسب فرهنگي امکانپذير نيست.
توسعۀ به حفظ محصول و دستاوردهای فرهنگي منطقهیی و ملي ضرورت تام دارد،
چرا که دستاوردهای فرهنگي مطمینترين ضامن توسعۀ مستقل است ،هويت فرهنگي
را تقويت ميکند و قوۀ نوآوری و آگاهي مردم را نسبت به ميراث فرهنگي افزايش     
ميدهد .بنابراین نميتوان فرهنگ را بعد فرعي يا تزیيني توسعۀ تلقي کرد ،بلکه فرهنگ
عنصر ضروري جامعه بوده و در رابطۀ کلي با توسعۀ ،نيروي دروني جامعه محسوب
ميشود.
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دلیل بیاورید
 به نظر شما نقش افراد درعقبمانی و یا پیشرفت و ترقی جامعه چیست؟جامعهیی غيرفعال ،عقب مانده از وجود افراد عقب مانده ،غيرفعال در درون آن جامعه
حکایت میکند و جامعۀ سیال ،مترقی و فعال ،فعال بودن ،تحرک و هوشیاري افراد

خویش را به اثبات میرساند .دقیق ًا به همین خاطر است که میگویند انحطاط یک جامعه
از انحطاط افراد آن آغاز میشود همان طوریکه سیاست حرکت جامعه نیز محصول

تحرک و تالش افراد آن جامعه است .پس سؤالی در این جا مطرح میشود که :چرا
چیست؟
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و چگونه یک جامعه به انحطاط میگراید؟ یا به عبارت دیگر عوامل انحطاط جوامع
انسان در طول تاریخ بیشتر از هر زمان باالترین تکنالوژی را در دسترس داشته

استفاده مینماید.
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قابل توجه اینست ،که در جریان استفاده از این تکنالوژی باید تبادل ودرک ارزشهای
فرهنگی بشری در نظر گرفته شود .در صورت عدم درک این ارزشها جامعه فاقد
هویت بوده و به سوی انحطاط خواهد رفت .چنين است که ميراثهای فرهنگی ،تاريخی

و طبيعی همةجوامع اکنون منحیث سرچشمههای ارزشهای فرهنگی و دست آوردهای
معنوی مردمان جهان قرار گرفته و حفظ و نگهداری از آنها از وظايف و حقوق مسلم
و جدی هر انسان متمدن است.

افغانستان به عنوان يک سر زميني که داراي پنج هزار سال سابقۀ درخشان فرهنگي
است .ظرفيتها و امکانات بزرگي را براي توسعۀ فرهنگي داشته و دارد؛ ا ّما سه دهه
جنگ و درگيري فرصتهاي الزم را از اين کشور سلب کرد.

دولت اسالمیافغانستان ،مردم ،جوانان و فرد فرد این کشور مکلف هستند تا در حفظ

و غنای فرهنگ و ارزشهای واالی اسالمیو ملی خویش بکوشند .فرهنگ ،ارزشها و
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عقاید اسالمی خویش را از تهاجم اجنبیان محافظت نمایند.

باید به یاد داشته باشیم که در جهت توسعۀ  فرهنگي تجربیات ملل مختلف جهان،

بهخصوص تجربياتی که موفق بوده و در آن ،درسها و پندهاي بسياری براي ما است

و هیچ وقت نميتوان بيتفاوت از کنار آنها گذشت؛ ا ّما این نکته را نباید فراموش کرد

که نسخة هیچ جامعۀ را نمیتوان برای کشور دیگر پیش کرد؛ به این معنا که تجاربی
ممکن به کشوری مفید واقع گردد ،ا ّما به کشور دیگری عواقب خوبی نداشته باشد.
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             	      مروری بر درس
• ---------------------------------------------
• ---------------------------------------------
• ---------------------------------------------
•----------------------------------------------
•----------------------------------------------
              	       پرسشها
 -1توسعة فرهنگی را تعریف نمایید.
 -2نقش افراد یک جامعه درعقبمانی و یا پیشرفت و ترقی آن جامعه چیست؟
 -3ارتباطات اجتماعی در تو سعة فرهنگی چه نقشی دارد؟
 -4به نظر شما ،آیا در جهت توسعۀ  فرهنگي يک کشور ميتوا ن از تجربیات ملل
مختلف جهان استفاده کرد؟
            	       کار خا نهگی
در بارة نقش شاگردان مکتب در ا مر توسعة فرهنگی کشور چند سطر بنویسید.
و در صنف بخوانید.
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در درس گذشته در بارۀ  توسعۀ  کم و بیش معلومات حاصل نمودید در این درس
توسعۀ اجتماعی و سیاسی را میخوانید.

در بارۀ سؤاالت ذیل بحث نمایید

توسعة اجتماعی چیست؟
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 -1تفاوت بین توسعۀ سیاسی و توسعۀ اجتماعی چیست؟
 -2دولت در روند توسعۀ سیاسی چه نقش دارد؟
 -3علت مهاجرت مردم از ده به شهر چیست؟

طوریکه میدانید ،توسعۀ تنها زمانی قابل دوام و استمرار است كه منفعتگیرندهگان
به تدریج تبدیل به صاحبان این پروسه شوند .منظور این است كه پرو گرامها و پالنها
را نمیتوان منحصراً در ارتباط به اقتصاد مورد بحث قرار داد ،بلکه پالن را باید
همهجانبه در نظر گرفت كه شامل ابعاد اجتماعی و فرهنگی نیز باشد .آموزش و تعلیم
مهارتها ،خدمات صحی و عمومی ،حفظ میراث فرهنگی ،توسعۀ در حال ساختمان،
پالنگذاری و بازسازی شهری ،توسعة قریهها ،ادارة آب و ا نرژی ،ادارة محیط زیست
و حتا توسعة سیاستگذاری و قانونگذاری در جملة جوانب متنوعی است كه باید در
نظر گرفته شوند .همچنان زمینهها وعلل اجتماعی متعددی را که در جریان رشد و
توسعۀ باید مورد توجه قرار گیرند؛ عبارت اند از:
 -1کمک مستقیم ،فو ق العاده و سریع در جهت از میان بردن فقر مطلق که به صورت  
نا امید کنندهیی ،جمعیت کثیری از جهان را در بر گرفته است.
 -2بر آوردن احتیاجات اسا سی نظیر غذا ،پوشاک ،سر پناه ،مواد سوخت و نیز پاسخ
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به بعضی از احتیاجات اجتماعی چون :آموزش،حقوق بشر و فرا هم سازی زمینة اشتغال
و ایفای نقشهای اجتماعی و سیا سی درحیات اجتماعی ،برقراری عدالت اجتماعی و رفاه
در قلب این استراتژی نهفته است .به این معنا که منابع مادی یک جامعه باید در میان همه
افراد جامعه به طور مساویانه توزیع شود.
این استراتژی در مورد دهات ،موارد ذیل راتوصیه میکند:
• فراهم شدن زمین برای دهقانان فقیر و بی زمین؛
• تامین محصوالت زراعتی با مفاد کم و یا کمکهای بالعوض برای خا نوادههای قریهها.
• اجرای اصالحات ارا ضی؛

فکر نموده جواب بد هید
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 -1به نظر شما کدام عوا مل باعث مهاجرت مردم دهات به جانب شهرها میگردد؟
 -2این مها جرتها چه مشکال تی را در شهر به بار میآورد؟
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عوامل ذیل ممکن باعث مهاجرت مردم دهات به سوی شهرها گردد:
موجودیت سیاستهای توسعهیی نادرست وضعف پالنگذاری در یک کشور میتواند
باعث مهاجر ت مردم دهات به جانب شهرها گردد.
• بيكاري؛
• محدود بودن زمينهاي زراعتی؛
• عدم برخورداري از تداوی ،آموزش و مقامهای معتبر؛
• عدم ا منيت اجتماعي؛
• عدم پال نگذاری صحيح دولت؛
• عدم سرمايهگذاري در مناطق دهنشین؛
• عدم برخورداري از فرصتها و سياستهاي ناعادالنة توزيع ،از جمله عواملی است كه
منجر به مهاجرت مردم دهات به شهرها ميگردد .مهاجرت مردم دهات به شهرها ،عالوه
بر آثار نامطلوب اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگي ،فشارهاي رواني زيادي بر روي مهاجران
باقي ميگذارد .به جهت دور شدن از وطن خود و قرار گرفتن در محيطي جديد ،مهاجران
با نوعي حالت بيگانهگي و انزوا مواجه ميشوند كه اين امر ميتواند زمينهساز بروز
انحرافات و آسيبهاي اجتماعي باشد .خصوص ًا وجود بيكاري و فقر اين امر را دامن
ميزند .این جا سؤال مطرح میشود که چگونه میتوان جلو این مهاجرتها را گرفت؟  
از آنجا كه كليه فعاليتهاي انسان براي تأمين احتياجات خودش انجام ميگيرد و مهاجرت
مردم دهات به شهرها نيز به جهت اميد به زندهگي کردن بهتر و با كيفيت است ،لذا الزم
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توسعة سیاسی
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است دولتها و حكومتها در سياستگذاريها و پالنگذاریهای خود ،توجه خاصي به
پروگرام ساختن منطقهيي داشته باشد و اين هدف وقتی برآورده ميشود که با عناصر
اقليمي ،اجتماعی ،فرهنگي ،اقتصادي و سيا سي هر منطقه شناخت صورت گرفته و
همچنين نوع ارتباط اين عناصر با عناصر خارج از منطقه و بيروني شناخته شود چنين
مطالعه و شناخت سبب پال نگذاری هر چه بهتر و منطبق با احتیاجات منطقه را فراهم
كرده و از ضا یع شدن سرمايهگذاريهاي انجام شده جلوگيري ميکند.
اگر امكانات تعلیم ،تداوی ،کار ،صحت و ...در دهات فراهم گردد و ارتقای سطح كيفي
زندهگي دهاتي همانند شهر مورد توجه قرار گيرد ،مهاجرت صورت نميگیرد .از جانب
دیگر حمايت از توليدات كشاورزي وما لداري و همچنين صنايع محلي و جذب بازارهاي
مناسب براي آن از طرف حكومتها ميتواند در دلبستهگي مردم دهات به زندهگي در
دهات مؤثر واقع شود.
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توسعة سیاسی از مفاهیمیاست که پس از جنگ جهانی دوم در ادبیات توسعۀ مطرح
شده است و در ارتباط به این اصطالح نظریات مختلفی وجود دارد .از نظر بعضی افراد
توسعة سیاسی عبارت از شرایط سیاسی است که برای توسعة اقتصادی و صنعتی
الزمیو اساسی شمرده میشود.
بنابراین اگر شرایط سیاسی و حکومتی که برای عملی کردن وتحقق فعالیتهای
اقتصادی ایجاد گردد و نظام سیاسی به پروسۀ رشد و انکشاف جامعه سرعت بخشد
این حالت جنبة مثبت و رشد نهادها را نشان میدهد .ا ّما اگر نظام سیاسی نتواند این
هدف را بر آورده سازد در یک سیر نزولی و قهقرایی خواهد رفت .خصوصیات یا   
شاخصهای مثبت توسعة سیاسی را میتوان قرار ذیل نشان دا د:
-1حاکمیت دولتی یا یک پارچهگی کشور؛
 -2شکل گیری ملت یا یکپارچهگی ملی؛
 -3افزایش حق رأی و انتخابات آزاد با رأی دهندهگان زیاد؛
 -4سیاسی شدن یا اشتراک حداکثر مردم در جریانات سیاسی؛
 -5شرکت مردم در تصمیمگیریها؛
 -6افزایش گروههای خود مختار؛
-7آزادی مطبوعات و رشد رسانههای جمعی؛
 -8گسترش امکانا ت آموزشی؛
 -9نقش مؤثر هیأتهای قانونگذاری و خدمات سازندة نمایندهگا ن؛
 -10نقش سازمانهای قدرتمند برای بررسی و رسیدهگی به شکایتهای مردم؛
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زنان و نقش آنها در توسعۀ

تحقق توسعۀ و انکشاف ملی یک کشور بدون تأمین حضور و نقش فعال زنان در این
پروسه با مشکل مواجه میگردد .زنان نیم پیکرة جامعة بشری بوده و قادر اند ،نقش   
خوبی را در تحقق توسعۀ ایفا نمایند .مشروط بر آنکه آنها در چوکات عقاید ،قواعد و
ارزشهای اسالمیبالفعل به حیث نیروی محرکة تاریخ وارد صحنههای حیات سیاسی،
اجتماعی ،اقتصادی و فرهنگی شوند .زنان کلید انکشاف خانواده ،جامعه و جهان اند.
انکشاف آنها متضمن انکشاف عمومیاست.
طوریکه دیده میشود اکثر زنان در افغانستان بیسواد اند و از جریانهای انکشافی
دورمیباشند ،یقین ًا که حرکت بطی این اکثریت بیسواد از سرعت حرکت کاروان
ملی در راه توسعۀ و انکشاف ملی میکاهد ،لذا قبل از همه باید به انکشاف زنان که
تهدابگذاران نسلها و زمینهسازان انکشاف اند توجه جدی مبذول گردد.
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       	                 مروری بر درس
•----------------------------------------------------
•----------------------------------------------------
•----------------------------------------------------
•---------------------------------------------------
•---------------------------------------------------
        	                  سؤاالت
 -1زمینهها و علل اجتماعی را که در جریان رشد و توسعۀ باید مورد توجه قرار  گیرند
چیست؟
 -2برای اینکه منابع مادی در دهات در بین همه افراد آن به طور مساویانه توزیع شود
چه کارهای باید انجام گیرد؟
 -3عواملی كه منجر به مهاجرت مردم دهات به شهرها ميگردد چیست؟
 -4شاخصهای مثبت توسعة سیاسی را نام ببرید.
 -5نقش زنان در توسعۀ و انکشاف ملی یک کشور چیست؟
          		       کار خانهگی
خصوصیات و شاخصهای توسعة سیاسی را که در درس خواندید فهرست نموده
از بین این خصوصیات و شاخصها مواردی را که در کشور ما تحقق یافته با عالمت
(بلی) و آنچه انجام نگردیده با عالمت (نی) نشانی کنید و دلیل بیاورید.
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بحث کنید
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در فصل گذشته خواندیم که توسعۀ وقتی همهجانبه و پايدار است که ابعاد گسترده
و وسيع اقتصادي ،اجتماعي ،سياسي ،فرهنگي و تكنالوژيکی را دربر گیرد .توقع
میرود از  مطالب دروس گذشته جنبههای فرهنگی ،اجتماعی و سیاسی توسعۀ را
درک کرده باشید .در این درس میخواهیم جنبۀ اقتصادی توسعۀ را توضیح دهیم.
با ارتباط این مطالب به سؤاالت ذیل جواب بدهید:
 اگر خرج و مصرف یک خانواده نسبت به عایدشان زیاد باشد چه پیامدی خواهد داشت؟ علل بیکاری در شهر و یا منطقة شما چیست؟توسعۀ  به کدام جنبۀ  زندهگی ارتباط دارد .با جنبۀ  اقتصادی ،اجتماعی ،سیاسی،
فرهنگی و یا همۀ این جنبۀها را در بر میگیرد؟
از ساليان بسيار دور ،با افزايش سطح دانش و فهم بشر ،كيفيت و وضعيت زندهگي   
انسانها همواره در حال بهبود و ارتقا است .بعد از انقالب فرهنگي -اجتماعي اروپا
(رنسانس) و متعاقب آن انقالب صنعتي ،پيشرفتهاي سريع كشورهاي غربي آغاز
گرديد .تنها كشور آسيايي كه تا حدي با جريان رشد قرن نوزده و اوايل قرن بيستم
ميالدي کشورهاي غربي همراه گرديد ،كشور جاپان بود .بعد از رنسانس (احیا)
كه انقالب فكري در اروپا رخداد ،زمینههاي فراوان پیشرفت و شکوفایی این ملل
مساعد گرديد؛ ا ّما متأسفانه در همين دوران ،كشورهاي شرقي پروسۀ روبهرشدي
را تجربه نكرده و بعض ًا سيري نزولي طي نمودند .البته بعض ًا حركتهاي مقطعي و
موقتي در اين كشورها صورت گرفت؛ ا ّما به علت اينکه با شرایط جامعه و فرهنگ
عموميتناسب كافي نداشت و مورد حمايت واقع نگرديد ،به سرعت از بین رفت.
درگذشته معیارتوسعۀ  یافتهگی کشورها عاید سرانه بود .منظور از عاید سرانه
تقسیم تولید ناخالص داخلی هر کشور است؛ ا ّما انتقادهای باالی این شاخص به عمل
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توسعة اقتصادی چیست؟
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آمد که تنها معیار ترقی و انکشاف کشورها رشد اقتصادی یا باال بودن عاید سرانه
نیست .زیرا اگر عاید سرانه معیار پیشرفت تلقی گردد .باید کشورهایی چون :کویت،
امارات متحدة عربی و قطر با داشتن عاید سرانة باال نسبت به کشورهایی چون:
آلمان ،فرانسه و انگلستان پیشرفته تلقی گردد.
با خاموششدن آتش جنگ جهاني دوم و به وجود آمدن نظم عموميدر جهان که
در اين زمان بسياري از کشورهاي مستعمره نیز به استقالل رسیدند ،اين فاصله
که بین ممالک توسعۀ یافته برعقب مانده وجود داشت بهخوبي نمايان شد و ملل
مختلف جهان را با اين سؤال اساسي مواجه ساخت كه چرا بعضي از مردم جهان در
فقر و گرسن هگي مطلق به سر ميبرند و بعضي در رفاه كامل ،از همين دوران انديشهها و
نظریات توسعۀ در جهان به وجود آمدند .در اين دوران ،بسياري از مردم و علما،
چه در كشورهاي پيشرفته و چه در كشورهاي جهان سوم ،تقصير را به گردن
كشورهاي قدرتمند و استعمارگر انداختند .بعضي نيز مدرن نشدن (حاكم نشدن
تفكر مدرنیزه شدن بر تمامياركان زندهگي جوامع عنعنوي) ميدانستند و مدرنشدن
به طریقه غرب را تنها راه حل مشکل ميدانستند .بعضي ديگر نيز وجود حكومتهاي
فاسد و ديكتاتوري در كشورهاي انکشاف نيافته و ضعفهاي فرهنگي و اجتماعي
اين ملل را علت اصلي معرفي مينمودند.
رشد انکشاف که با افزایش ظرفیتهای تولیدی وظرفیتهای فیزیکی ،انسانی و

اجتماعی توام باشد توسعۀ اقتصادی است .در توسعۀ اقتصادي تهدابهاي اقتصادي و
اجتماعی جامعه دگرگون میشود که نتيجه چنین تغییر وتحولی در درجة اول کاهش
نابرابریهای اقتصادی و تغییراتی در زمینة تولید توزیع و مصرف جامعه خواهد بود.
در کنار رشد کمی (مقدار) تولید ،نهادهاي اجتماعي نيز متحول خواهند شد ،نظریات
تغيير خواهد كرد ،توان استفاده از منابع موجود به صورت دوامدار و متحرک افزايش
يافته و هر روز نوآوري جديدي انجام خواهد شد .بايد بین دو مفهوم رشد اقتصادي و
توسعۀ اقتصادي تمايز قايل شد .رشد اقتصادي مفهوم یک بعدی دارد و منظور از آن
ازدیاد ثروت و تولید در جامعه است و معمو ًال با شاخصهایی چون :درآمد سرانه
اندازهگیری میشود؛ بنابراین ،رشد یک مفهوم کمیاست .اگر در یک جامعه سطح
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توسعۀ اقتصادي دو هدف اصلي دارد
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تولید در دورة معین نسبت به دورة قبل افزایش یابد ،میگوییم در آن جامعه رشد
صورت گرفته است .این افزایش میتواند ناشی از سطح محصوالت زراعتی ،تأسیس
کار خانههای جدید ،و توسعة مراکز تولیدی فعلی و از این قبیل باشد.
توسعة اقتصادي در کنار افزا یش تولید بر پدیدة دیگری نیز داللت دارد و آن را
میتوان مفهوم کیفی دانست.
هرگاه جامعهیی با استفاده از روشهای بهتر و تکنالوژی مناسب ظرفیت تولیدی
خود را افزایش بدهد و از منابع خویش به شکل بهتر استفاده کند ،میگوییم در راه
توسعۀ گام برداشته است.
طوری که مشاهده میگردد مفهوم توسعۀ رشد را نیز در بر میگیرد؛ در واقع ،استفادة
بهتر از منابع و امکانات ،لزوم ًا با افزایش تولید همراه است؛ ولی هر افزایش تولیدی را
نمیتوان تو سعه دانست؛ مث ً
ال :افزایش تولید در نتیجه افزایش محصوالت زراعتی رشد
است .و افزایش تولید ناشی از بهبود روشها ،کشت تخمهای اصالح شده ،استعمال
ادویة ضد آفات زراعتی و نباتی و تکنالوژی پیشرفته توسعة اقتصادی است.
نکتة دیگری که به آن باید توجه داشت ،این است که نتایج به دست آمده از رشد را
میتوان در کوتاه مدت مشاهده کرد؛ ا ّما نتایج به دست آمده از توسعۀ ،ممکن است
در زمان طوالنیتری حاصل شود .به همین جهت گفته میشود که توسعۀ جریان
دراز مدت میباشد.
 اول ،افزايش ثروت و رفاه مردم جامعه (و ريشهكن کردن فقر) و دوم ،ايجادشغل و کار ،كه هر دوي اين اهداف تأمین کنندة عدالت اجتماعي است .توجه به
توسعۀ اقتصادي در كشورهاي پيشرفته و كشورهاي توسعۀ نيافته متفاوت است.
در كشورهاي توسعۀ يافته ،هدف اصلي توسعۀ اقتصادی افزايش رفاه و امكانات
مردم است در حاليكه در كشورهاي عقبمانده ،بيشتر ريشهكني فقر و افزايش
عدالت اجتماعي مدنظر است.
سؤاالتی که در مورد توسعة اقتصادی یک کشور در برابر ما قرار میگیرد مسایلی
چون :فقر ،نابرابری و بیکاری است که در چه سطح قرار دارد؟ هرگاه این مسایل از
سطح بسیار باال به سطح پاینتر تنزل کند پس گفته میتوانیم که کشور مذکور دورة
توسعۀ را پشت سرگذا شته است .هر گاه دو مورد از این مشکالت اساسی و یا هر
77

سه زیاد و تشدید شود نمیتوانیم که نتیجة کار را توسعۀ نام بگذاریم .ولو درآمد
سرانه دو برابر شده باشد.
در حال حاضر یکی از اهداف اصلی پروگرامهای اقتصادی در کشورهای در حال
توسعۀ ،نابود کردن فقر و تأمین (رفاه اجتماعی) برای عموم مردم است .معنای
رفاه اجتماعی ایجاد سالمتی در جسم و روح افراد جامعه ،ترویج تعلیم و کاهش
قانونشکنیهای اجتماعی است .بنابراین رفاه اجتماعی وقتی تحقق مییابد که فقر
از بین برود و نا برابریها کاهش یابد .وقتی خواسته باشیم سطح رفاه اجتماعی
یک جامعه را تعیین نماییم ،الزم است تا از وضعیت فقر و تقسیم عاید در آن جامعه
آگاهی یابیم؛ زیرا درجامعۀ که فقر کمتر و تقسیم عایدات عادالنه باشد ،رفاه مردم
آن جامعه بیشتر خواهد بود.
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مروری بر درس
•-------------------------------------------------
•-------------------------------------------------
•-------------------------------------------------
سؤاالت
 -1در گذ شته توسعۀ  کشورها با کدام معیارها تعیین میگردید؟ و امروز کدام
معیارها موجود است؟
 -2توسعة اقتصادی را تعریف نموده و بگویید که توسعۀ سبب کدام تغییرات در
جامعه میگردد؟
 -3اهداف توسعة اقتصادی چیست؟
 -4تفاوت بین توسعة اقتصادی و رشد اقتصادی چیست؟
 -5از کدام روشها استفاده شود تا جامعه در راه توسعۀ گام بردارد؟
 -6با تغییر درساختار اقتصادی چه تغییراتی در ساختار اجتماعی رخ میدهد؟
کار خانه گی
هر یک شما در منطقة خود کارهای را که نشان دهندۀ رشد و کارهای را که نشان
دهندۀ توسعۀ است صورت گرفته فهرست نموده بعداً فهرست خود را با فهرستهای
همصنفیهایتان مقایسه کنید.
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درس هفدهم

عوامل توسعۀ و عقب ما ندهگی             
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مقایسه کنید

در منطقة شما شاید فامیلهایی موجود باشند که آنها مشکالتهای مادی ندارند

و میکوشند زندهگی خود را هرچه بهتر بسازند .ا ّما در پهلوی آن فامیلهای اند که   
این دو فامیل چیست؟
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زندهگی ایشان با فقر و محرومیت همرا ه است .میدانید علت تفاوت در زندهگی بین
در جهان ما دو گروه از ا نسانها زندهگی میکنند؛ دستۀ اول گروهی است که با خیال

آسوده و دور از نگرا نیهای مادی برای هرچه بهتر شدن زندهگی خود وفرزندانشان

میکوشند .گروه دوم انسانهای هستند که زندهگی ایشان با فقر و محرومیت همراه
است .این گروه که اعضای آن تعداد رو به افزا یشی از عموم نفوس جهان را تشکیل

میدهند برای گذراندن زندهگی باید با سختیها و مشکالت فراوان دست و پنجه نرم
کنند .به سطح کشورها ،گروه اول تشکیل دهندة جوامعی هستند که در اصطالح به
آنها کشورهای پیشرفته گفته میشود وگروه دوم کشورهای عقب مانده را تشکیل
میدهند                       .

مباحث توسعۀ اقتصادي از قرن هفدهم و هجدهم ميالدي در كشورهاي اروپايي مطرح
گرديد .در نتیجه رشد و انکشاف صنعت و تکنالوژی در این کشورها و تصرف نمودن
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بازار کشورهای ضعیف مستعمراتی ،باعث شد تا در مدت كوتاه ،فاصله بين دو قطب

پيشرفته و عقبمانده عميق شده كشورهاي پيشرفته (يا توسعۀيافته) و كشورهاي
عقبمانده (يا توسعۀنيافته) در جهان به وجود آیند.

کشورهای توسعۀ یافته کدامها اند؟

طبق تعريف ،كشورهاي توسعۀيافته کشورهایی اند كه كام ً
ال صنعتي شده و داراي

سيستمهاي اقتصادي پيچيدهيي باشند .كشورهاي صنعتيشده نيز كشورهايي هستند

كه بيش از  25درصد از تولید نا خالص داخلی آنانرا فعاليتهاي صنعتي تشكيل دهد،
در واقع محور اقتصادشان ،توليدات (و صادرات) صنعتي باشد؛ ا ّما آنچه بيشتر

ميباشد.
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حايز اهميت است داشتن درآمد سرانۀ زیاد (بيشتر از  10000دالر Dollarدر سال)

کشورهای عقب مانده (یا توسعۀ نیافته ) کدام اند؟

طوریکه قب ً
ال گفته شد با خاموش شدن آتش جنگ جهانی دوم و به وجود آمدن
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نظم عمومیدر جهان(به استقالل رسیدن بسیاری از کشورهای مستعمره) فاصله بین

دوقطب پیشرفته و عقب مانده به خوبی نمایان شد و ملل مختلف جهان را با این سؤال
اساسی مواجه ساخت که ،چرا بعضی از مردم جهان در فقر و گرسنهگی مطلق به

سر میبرند و بعضی در رفاه کامل؟ از همین دوران نظریات توسعۀ در جهان شکل

گرفت.امروز بیشتر به جای کشورهای جهان سوم عقب مانده از ا صطالح کشورهای
در حال توسعۀ استفاده میشود.

فکر نمايید و جواب بدهید

به نظر شما چرا برخی از کشورها غنی و برخی دیگر فقیر وعقب مانده اند؟

شاید قدامت و عمر کشورها علت فقیر و غنی شدن آنهاست ،ا ّما اگر قدامت ،دلیل

این امر است چرا مصر با بیش از سه هزار سال تاریخ ،کشور فقیر و عقب مانده و
کشورهای کانادا و امریکا که بیشتر از 150سال تاریخ ندارند اکنون جز کشورهای
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توسعۀ یافته و غنی محسوب میشوند.

اندازۀ صنایع طبیعی و معادن قابل استحصال نیز نمیتواند علت فقیر و غنی شدن

کشورها باشد زیرا جاپان کشوریاست که بیش از 80فیصد کوه و فاقد خاک مناسب
میباشد ،با زراعت محدود با آن هم برنج مورد نیازش را تولید و مواد خام و ارزان
قیمت را از ممالک فقیر وارد کرده و به صورت محصوالت صنعتی و گران قیمت
صادر میکند به طوریکه پس از امریکا دومین قدرت اقتصادی در جهان است.
سطح ذکاوت ،نوع نژاد و رنگ پوست نیز نمیتواند در پیشرفت و یا عقب ماندهگی
کشورها رول سازنده داشته باشد .زیرا با بررسی رفتارهای مقامات دیپلماتیک
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کشورهای فقیر و غنی تفاوت قابل توجهی در استعداد آ نها مشاهده نمیکنیم .

پس تفاوت در چیست؟

بعضی از عوامل محدود کننده؛ مانند :کمبود سرمایه ،کمبود نیروی انسانی متخصص
و  ماهر بیشتر آثار و عالیم عدم توسعۀ است.
نیافته را اینگونه دسته بندی کرد:
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عالوه بر این به طور کیفی و عمومي میتوان خصوصيات مشترک کشورهای توسعۀ 
   -١پایین بودن سطح و کیفیت زندهگی مردم؛

   -2بیکاری و کمکاری ،و پايین بودن مقدار استفاده کار (و نیروی کار)؛

   -3وابستهگی زیاد به تولیدات زراعتی و یا صادرات مواد اولیه (منابع تولیدی )؛
   -4وابستهگی اقتصادی و آسیبپذیری در روابط بین ا لمللی؛
 -5ساختار سیاسی حکو متی نا مناسب وضعیف.

مشخصههای اجتماعی
الف :نا برابری اجتماعی
ب :ضعف طبقات متوسط
بعضی از اقتصاد دانان مسایلی از قبیل کمبود منابع طبیعی ،تشکیل نشدن سرمایه و
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نبودن پسانداز به حد کافی و امثال آن را از علل عقب ماندهگی کشورها میشمارند.
بدون شک وفور منابع طبیعی و در دسترس بودن منابع سرمایه در توسعۀ اقتصادی
مؤثر میباشند .ا ّما نکته قابل توجه این است که کشورهای آفریقایی ،آمریکای جنوبی،

آمریکای التین و آسیا از نظر منابع طبیعی و ذخایرمعدنی ثروتمند اند؛ مث ً
ال :ذخایر
عظیم نفت و گاز شرق میانه یا منابع عظیم مس و سرب در آمریکای التین و آمریکای
جنوبی و ذخایر قابل توجه نقره ،طال ،و نیروی هیدرولیک درآفریقا را میتوان نام برد.
که با آن هم آنها ممالک توسعۀ یافته محسوب نمیشوند.
البته آنچه مهم است که به آن باید توجه کرد تقسیم جهان معاصر به کشورهای
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صنعتی و توسعۀ نیافته ،حاصل کمبود منابع طبیعی ،توزیع غیرعادالنۀ منابع طبیعی و
تراکم نفوس زیاد نبوده و از سوی دیگر بعضی از دانشمندان ،شماری ازعوامل محدود
کننده را مانند :رشد نامنظم نفوس ،محدودیت نیروی انسانی ماهر و کمبود امکانات
مالی و سرمایه را از علل عقب ماندهگی کشورهای در حال توسعۀ دانسته اند.
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امروز ثابت شده است که به همان اندازة که منابع طبیعی در توسعۀ اهمیت دارند علم
و تکنالوژی نیز دارای اهمیت میباشد؛ زیرا تکنالوژی پیشرفته میتواند خود به تنهایی
ایجاد مزیت نسبی در میان کشورها کند؛ به طورمثال :جاپان ،کوریا ،سنگاپور که فاقد
منابع طبیعی کافی میباشند توانسته اند از نظرصنعتی به دستاوردهای مهمینایل
شوند در حالی که کشورهایی مانند :ارجنتاین با وجود منابع غنی و سرشار طبیعی از
کشورهای درحال توسعۀ اند.
افغانستان از گذشته تا امروز از انحطاط و عقب ماندهگي رنج برده و همیشه در
جستجوي علل و عوامل رهايي از اين مسئله بوده است .ضعف مديريت و رهبری،
ضعف اقتصادی ،موقعیت جغرافیایی ،اضافه طلبیهای بیمورد ،اختالفات ،پایین بودن
سطح سواد ،ضعف تربیت ،تنوع اقوام و پراكندهگي اجتماعي ،دخالت و دست درازيهاي
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استعمارگران و همچنين منافع متضاد كشورهاي همسايه افغانستان مهمترين عوامل
عقب ماندهگي افغانستان را تشكيل ميدهند.
مهمترين عامل داخلي در ساحههای مختلف فرهنگي ،سياسي و اقتصادي عبارتند از:
جنگهای تحمیلی ،بيسوادي و کمبود امکانات مالی و سرمایه  ...عوامل خارجي كه
به نحوي در عقب ماندهگي افغانستان نقش مؤثري داشته اند كشورهاي استعمارگر
بوده که بر اساس منافع سياسي و اقتصاديشان هميشه ،در طول تاريخ سياسي
افغانستان ،دوام جنگ و نا امني و كشمكش را در افغانستان به منظور استقرار يك 
دولت ضعيف و وابسته دنبال نموده است.
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و باالخره كشورهاي مهم منطقه و همسايه گان كه منافع متضاد آنها موجب جنگها
و نا امنيهاي داخلي گرديده كه به صورت عمومیموجبات انحطاط و عقب مانده گي
افغانستان را فراهم نموده است.

باید یاد آور شد که یکی از عوامل عقبمانی و فقر در جامعه ما عدم برخورداری اقشار
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محروم جامعه از مزایای فرهنگی میباشد زیرا:

•برخورداری اقشار محروم جامعه از نعمات فرهنگی باعث رشد جامعه میگردد.
•در نتیجة دسترسی ا قشار محروم جامعه به نعمات فرهنگی ،جامعه از نگاه فرهنگی
غنی میشود.

• غنای فرهنگی روحیه نوآوری و ابتکار را در جامعه به وجود میآورد.
• وقتی جامعه مبتکر شود ،تفکر در جامعه زنده میگردد .

• با زنده شدن تفکر در یک جامعه ،جامعه هرگز رو به فقر گام بر نمیدارد.
• و بدین طریق جامعه در حل تمام مشکالت و دشواريهاي اقتصادی ،سیاسی،
اجتماعی و فرهنگی دارای تشخیص و شناخت درست میگردد.
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مروري بر درس
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•-----------------------------------------------------------
•-----------------------------------------------------------
•---------------------------------------------
•-----------------------------------------------------
•-----------------------------------------------------------
           	       سؤالها
 -1فرق بین یک کشور توسعۀ  یافته و یک کشور عقب مانده در چیست؟ بیان
دارید.
 -2خصوصيات مشترک کشورهای عقب مانده را بیان کنید.
 -3خصوصيات مشترک کشورهای در حال توسعۀ را توضیح دهید.
-4کدام عوامل در پیشرفت و یا عقبماندهگی یک کشور رول اساسی را بازی مینماید؟
 -5عامل داخلی عقب ماندهگی کشور ما چیست؟
 -6عامل خارجی عقب ماندهگی کشور ما چیست؟ بیان دارید.
              	       کارخانه گی
در منطقة که شما زندهگی مینمایید ببینید که فقر وجود دارد و یا خیر؟ اگر وجود
دارد در بارة عوامل این فقر تحقیق نمایید و آن را در صنف بخوانید و باتحقیقی که
همصنفیهایتان انجام داده مقایسه نمایید.
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توسعۀ و محیط زیست           
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به تصویر باال نگاه کنید و بعد از مباحثه به سؤاالت زیر جواب ارائه نمایید:
آیا گاهی اتفاق افتاده است که شما از پهلوی زبالههایی که در کنار سرک انداخته
شده است عبور کرده باشید؟ آن زمان چه احساس داشتید؟
 اگر جهت خرید به بازار رفته اید حتم ًا موترهای زیاد ،ازدحام مردم ،دکانها وکراچیها را دیده اید .از جمله چه چیزی را مالحظه نموده اید که سبب آلودهگی هوا
و محیط زیست میگردد؟
شما در درس گذشته آموختید که توسعۀ را به معنای کاهش فقر و بیکاری ،نابرابری
و صنعتی شدن بیشتر ،ارتباطات اجتماعی مبتنی بر عدالت و افزایش شرکت مردم
در امور سیاسی جاری تعریف کرده اند در این درس تعریف و ماهیت محیط زیست
و تأثیر متقابل توسعۀ و محیط زیست را میخوانید.
در عصر کنونی مسأله بزرگ و عمده که سبب تشویش دولتها و حکومتها و
خالصۀ تمامیباشندهگان جهان شده است ،آلودهگی محیط زیست میباشد.

محیط زیست چیست؟

85

محیطهایی که در آن زندهگی ادامه دارد ،محیط زیست نامیده میشود .به طور مثال:
حوض آب ،یک شهر ،اقیانوس و دشت همهگی انواعی از محیط زیست به حساب      
میآیند .درمحیط زیست مواد غیر زنده؛ مانند :خاک ،آب ،گازها و غیره یکجا با
جانداران وجود دارند .موجودات زنده بین هم و با محیط غیر زنده خود ارتباطی
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متقابل بر قرارمیسازند .این ارتباطات برای بقای محیط زیست بسیار الزم اند.
در تعریف محیط زیست آمده است :محیط زیست عبارت ازفضای که با تمامیشرایط
فیزیکی و بیو لوژیکی ،اجتماعی و سیاسی و غیره که همه موجودات حیه در آن
شامل میشود و مجموعة روابط آنها را در بر میگیرد ،میباشد .در تعریف دیگر
آن آمده است :محیط زیست مجموعۀ اوضاع و احوال خارجی که در رشد ،توسعۀ 
و بقای موجودات زنده تأثیر دارند میباشد .برای درک بهتر مفهوم محیط زیست،
ضرورت میافتد تا با منابع طبیعی و طرق استفاده از آن آشنا شویم.
منابع طبیعی چیست :عبارت است از اشیاییکه در طبیعت خداوند خلق کرده
است و موجودات زنده به آن ضرورت دارند و از آن استفاده میکنند منابع طبیعی
یاد میگردد .ما برا ی رفع احتیاجات مادی خود به طبیعت ضرورت داریم .با استفاده
از سنگ کوهها برای خود خانه میسازیم ،با استخراج انواع فلزات از معادن برای
خود لوازم و وسایل مورد ضرورت را میسازیم ،از گیاهان و جانوران غذا و
پوشاک خود را تهیه میکنیم .منابع طبیعی به سه دسته تجدید پذیر ،تجدید ناپذیر و
اتمام ناپذیر تقسیم شده است.
منابع تجدید ناپذیر :این نوع منابع ،در نتیجة استفاده تدریجی و دوامدار کاهش
یافته و باالخره به اتمام میرسد؛ مانند :ذغال سنگ ،نمک ،تیل ،گاز و سایر معادن.
منابع تجدید پذیر :دستة دیگری از منابع طبیعی هستند که در صورت استفادة
منطقی و معقول به اتمام نمیرسند؛ چون که قابل تجدید حیات هستند؛ مانند :منابع
جنگل ،علفها ماهی وغیره .
منابع اتمام ناپذیر :مقدا ر آن در طبیعت وافر میباشد؛ مانند :آب ،هوا و انرژی .رشد و
افزایش احتیاجات انسانها در جوامع بشری از نظر نوع و کیفیت متناسب به ظرفیت منابع
طبیعی نیست در مورد لزوم و مجاز بودن استفاده از منابع طبیعی توسط انسان مناقشه
نیست .و اگر مناقشه وجود داشته باشد بر سر استفادة بیش از حد آن است.
یکی از مواردی که برای اعمال مدیریت صحیح برای استفاده ازمنابع طبیعی باید در
نظر گرفت ظرفیت قابل تحمل زمین ( )Carring capacityمیباشد.

ظرفیت قابل تحمل چیست؟
ظرفیت قابل تحمل به معنایی تعداد نفوس که در یک محیط زندهگی میکنند
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و آن محیط زیست بتوانند به طور دوامدار نیازمندیهای آن نفوس را تأمین
کرده بتواند ،میباشد.
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اگر از یک محل زیست بیش از ظرفیت و گنجایش قابل تحمل ،آن استفاده نامعقول از محیط
زیست صورت گیرد و نفوس به آن افزوده شود مسلم ًا منابع طبیعی به آنها کفایت نمیکند
و به سرعت پایان میپذیرند و متضرر میشود .طوریکه شاید قابل احیا و ترمیم نباشند.
بامهمترین موضوعات محیط زیست جهان آشنا شوید
به نظر شما چه چیزی باعث متضرر شدن طبیعت و آلودهگی محیط زیست میگردد؟
آیا این خطرات و آسیبها تنها متوجه یک کشور بوده و یا متوجه همه کشورها میباشد؟
پیشرفت تمدن بشری ،با انکشاف تکنالوژی معاصر
و به اثر ازدیاد نفوس ،جهان امروزی را در هوا ،آب
و زمین به آلودهگی مواجه نموده است که زندهگی
باشندهگان روی زمین را با تهدید بزرگ مقابل نموده
است .موضوعاتی که در این بخش به آنها اشاره
میشود دارای محدودۀ بدون سرحد میباشد ،يعني
اين تهديد متوجه یک کشور نبوده و مستلزم تفاهم و
همکاری بین کشورها برای حل آن میباشند.

عوامل این آلودهگی و تهدیدها چیست؟
-گرم شدن جوی زمین (گازهای گلخانهيي)

 -1يکي از عوامل حاد بلند رفتن درجة حرارت روی زمین ،ازدیاد گازهای گلخانهیی
و تقلیل اکسیجن در هوای تنفسی مورد ضرورت میباشد.
زیاد شدن گاز کاربن دای اکساید ،و سایر گازهای مخرب از اثر پیشرفت صنعت
است که ابتدا به اثرات نا مطلوب آن توجه نشده؛ ا ّما زمانیکه علما پیبردند ماشین
آالت که توسط تیلها و غیره روغنیات فعالیت میکنند خود باعث تولید گاز کاربن
دای اکساید میگردد .تجمع و افزایش بیش از حد این گازها در جو زمین ،موجب
ایجاد قشر ضخیمیاز گاز میگردد که مانند :پوشش پالستیکی گلخانهها ،از بازگشت
حرارت اضافی که از تابش نور خورشید به وجود ميآيد از سطح زمین به فضا
جلوگیری کرده ،حرارت را در نزدیکی سطح زمین نگه میدارد؛ مانند :گلخانه باعث
گرم شدن هوای زمین میگردد.
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 -2کاهش قشر اوزون

 -5دفع زبالههای سمي(زهری)
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دومین نگرا نی عمدۀ محیط زیست متضرر شدن قشر حفاظتی اوزون در اطراف
جو زمین است .قشر تقریب ًا در  ۲۴کیلومتری باالی سطح زمین اطراف این سیاره را
احاطه و با جذب ا شعه ماورای بنفش نور خورشید ،زمین و موجودات زنده آن را
از این تشعشات مضر محافظت میکند .گازهایی که در صنایع و در نتیجه سوخت
تیلها و روغنیات تولید میشود تأثیر مخرب و تخریش کنندهيي بر ضخامت قشر
ازون داشته و حتا موجب ایجاد شکاف در این قشر گردیده است.
لخیز)
 -3توسعۀ صحرا و ک مبود خاک مرغوب(حاص 
خاکهای حاصلخیز و مرغوب در اغلب نقاط جهان در معرض فرسایش و نابودی
قرا ر دارند .نتایج بررسیهای علمینیز نشان دهندۀ آن است که  ۱۰تا  ۱۱درصد از
خاکهای حاصلخیز جهان به اندازهيي توسط زبالههای سمیو زهری آلوده گردیده
اند که احیاي مجدد آنها تقریب ًا غیر ممکن است.
نهای تیزابی
 -4آلود هگی هوا و بارا 
بارانهای اسیدی هم یکی از اشکال آلودهگی هوا به شمار میروند .گازهایی که در
نتیجه سوختهای روغنیات و تیلها ،به وجود میآیند در هوا با بخار آب موجود ترکیب
شده و تشکیل اسید سولفوریک و اسیدهای را میدهند که به همراه ابرها در فضای
وسیعی از زمین حرکت کرده و هنگام تبدیل ابرها به بارش ،این اسیدها به سطح زمین
برگشته و موجب تخریب جنگلها ،پوش گیاهی و حتـا ساختمانها و بناهای ساخت
دست بشر و نیز آلــودهگی منابع آبی باالی زمین و زیـــرزمینی میگردند.
در اثر فعالیتهای صنعتی ،مقادیر بسیار زیادی زباله صنعتی سمیبه وجود میآید
که غالب ًا به هنگام دفن ،موجب انتقال آلودهگی به محیط زیست میشوند.

 -6از بین بردن جنگلها

هر چند درختان جز منابع سیال نیستند .ا ّما تخریب سریع جنگلها میتواند به دالیل
زیر تأثیرات ژئوپلتیکی و بیسرحد را ایجاد نماید:
الف) حذف پوشش جنگلی باعث فرسایش سریع خاک و آلودهگی درياها و منابع آب میگردد.
ب) ظرفیت جذب کاربن دای اکساید و تولید اکسیجن کاهش یافته و پدیده گرم شدن
زمین تشدید میگردد.
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به نظر شما آیا از این همه خطرات که بشريت با آن مواجه هستند میتوان جلوگیري کرد؟ چطور ؟
مسؤولیت شما در محافظت محیط زیست چیست؟
در حال حاضر توسعۀ پایدار ،به طور گسترده در حوزه سیاست و نیز در حیطه
تحقیق در سطح جهان مورد استفاده قرار میگیرد.
منظور از توسعۀ پایدار این است که ،انسانهای امروزی باید جهت بر آورده
ساختن احتیاجات خود از منابع طبیعی طوری معقول استفاده نمایند؛ زیرا نسل آینده
نیز حق استفاده از این منابع را دارد .در این تعریف نگرانی درمورد فقر و رعایت
عدالت بین نسل امروز و نسلهای آینده از حیث دسترسی به طبیعت و منابع طبیعی
نهفته است و مردم را به استفادة معقول از طبیعت و حفظ محل زیست و اقسام
جانداران و موجودات وحشی تشویق مینمایند.
خداوند انسان را از خاک  آفرید و در آن روح را دمید پس اصل انسان و
پدیدههای حیات انسان از زمین و خاک  است و خاک  قشری از زمین است .خدا
وند تمامیموجودات و مخلوقات در محیط زیست را در یک ارتباط پیچیده و
ناگسستنی برای انسان آفرید و انسان را مکلف به عدم اسراف در استفا ده از آن
ساخت .در دین مقدس اسالم سه چیز مطلوب است.
 -1ادای شکرانۀ خداوند در برابر تمامیمنابع و ثروتهای که در شکم زمین در
میان آسمان در اعماق ابحار برای انسان آفریده است.
 -2استفادة دوامدار ،پایدار ،سنجیده و غیر مصرفانه از تمامی منابع طبیعی که در
زمین ،بحر و آسمان موجود است.
 -3استفادة پاک و عاری از تمامیپلیدیها ،نجاستها و کثافتها که نظافت مطلوب
شریعت و جز ایمان است .زمانیکه انسان از این منابع که خداوند آفریده است
به صورت معقول استفاده ننماید این عمل باعث آن میگردد که استفاده کننده از
احتیاجات خود زیادتر و بدون نظر داشت ضرورت دیگران استفاده کرده است که
این عمل اسراف است و اسراف حرام است .به خاطر اینکه تنها ترقی و رفاه انسان
امروزی مطلوب ا سالم نیست بلکه رفاه و ترقی انسان تا قیام قیامت مطلوب اسالم
است .انسان نیازمند توسعهیی است که هم مردم معطوف به بهبود شرایط انسانی و
هم متوجه حفاظت از محیط زیست یعنی حفظ تنوع و قدرت تولید طبیعت باشد .که با
تحقق اين امر به بعضی نظریات در مورد محیط زیست و توسعۀ پایان داده ميشود.
نظریات که گویی این دو را در مقابل یکدیگر قرار میدهند .ا ّما حقیقت این است در
صورتی که از منابع طبیعی به طور معقول و منطقی استفاده شود و با محیط زیست
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طوریکه الزم است دلسوزانه برخورد شود هیچگاه توسعۀ باعث آلوده گی محیط
زیست نمیشود .در واقع ما باید بپذیریم که این دو اصل ( محیط زیست و توسعۀ)،
دو بخش ضروری یک جریان اجتناب ناپذیرهستند تا جاییکه مربوط ما میشود
برای پا ک نگهداشتن محیط زیست باید کارهای زیر را انجام دهیم.
 ما باید نهال بنشانیم و سبزه بکاریم و محیط را پاک نگهداریم؛آب را بیجا مصرف نکنیم؛ کثافات را در جای معین آن (کثافت دانی) بیندازیم؛ از درختان و پارکها مراقبت کنیم ،آنها را آبیاری نموده و از شکستاندن آنجلوگیری نماییم؛
 در دریاچهها و پارکها کثافات نه اندازیم؛ ا نرژی را زیاد و بیجا به مصرف نه رسانیم؛ از تیلهای بیکیفیت استفاده نه نماییم. اشیای قابل استفادۀ دوباره که باید دور انداخته شود برای اطفال کار دستی بسازیم؛ از خریطههای تکهيي به جای پالستیکی استفاده کنیم در صورتی که از خریطههایپالستیکی استفاده نماییم بعد از استفاده آن را در کثافتدانی بیاندازیم؛
 حیوانات را اذیت نکنیم؛  مروری بر درس
• همه محیطهای که در آن زندهگی جریان دارد محیط زیست گفته میشود.
•-----------------------------------------------------------
•-----------------------------------------------------------
•-----------------------------------------------------------
سؤاالت
-1ظرفیت تحمل چیست؟بیان دارید؟
-2اگر از منابع طبیعی استفادة معقول صورت نگیرد چه واقع خواهد شد؟
-3منابع طبیعی تجدید ناپذیر کدام اند نام ببرید؟
-4چرا گفته میشود که توسعۀ سبب آلودهگی محیط زیست میشود؟ آیا این مطلب درست است؟
 -5آلودهگی محیط زیست به طبیعت و انسانها چه ضرر میرساند؟
 -6گرم شدن کرة زمین (اثر گلخانة) چیست؟بیان دارید.
 -7در اثر بلند رفتن گرمای زمین چه تغییراتی در اقلیم رخ میدهد؟ و سبب کدام
حوادث روی زمین میگردد؟
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  کار خانهگی
چهار موارد کارهایی را که شما میتوانید برای پاک نگهداشتن محیط زیست انجام
دهید فهرست نموده در صنف بخوانید.

خال صة فصل
 -1توسعۀ در لغت بهمعناي رشد تدريجي در جهت پيشرفتهتر شدن ،قدرتمندشدن و حتا
بزرگتر شدن است .همچنان توسعۀ به معناي وسعت دادن نيز ميباشد.
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 -2اساس هر نوع توسعۀ ،توسعة فرهنگی است و از جاییکه هدف اصلی دولتها رسیدن به
توسعة همه جانبه است و اساسگذار این توسعۀ انسان (موجود فرهنگی ) میباشد ،بنابراین
زیربنای توسعة حقیقی و پایدار نیز توسعة فرهنگی خوا هد بود.
 -3زمینهها و علل اجتماعی متعددی را که در جریان رشد و توسعۀ باید مورد توجه قرار
گیرند؛ عبارت اند از:
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 -1کمک مستقیم ،فو ق العاده و سریع در جهت از میان بردن فقر مطلق که به صورت ناامید
کنندهیی ،جمعیت کثیری از جهان را دربر گرفته است.

 -2بر آوردن احتیاجات اساسی نظیر غذا ،پوشاک ،سر پناه ،مواد سوخت و نیز پاسخ به
بعضی از احتیاجات اجتماعی چون :آموزش،حقوق بشر و فراهمسازی زمینة اشتغال و ایفای
نقشهای اجتماعی و سیاسی درحیات اجتماعی ،بر قراری عدالت اجتماعی و رفاه.

 -4رشد انکشاف که با افزایش ظرفیتهای تولیدی و ظرفیتهای فزیکی ،انسانی و اجتماعی
توأم باشد توسعۀ اقتصادی است.
 -5همه محیطهای که در آن زندهگی جریان دارد محیط زیست نامیده میشود.

 -6حفاظت و نگهداری محیط زیست از اثرات سؤآلودهگیها و تغییر اقلیم وظیفة کلیه نهادها
و وظیفة فرد ،فرد کشور است.
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