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دانش آموز عزىز 
مطالعات اجتماعى ىکى از دروس عمومى سال اّول متوسطه است. دروس عمومى 
دروسى اند که آموختن آنها براى ارتقاى بىنش علمى، اجتماعى، اقتصادى، سىاسى و 
اىن کتاب  بنابراىن، محتواى  فارغ التحصىل دورٔه متوسطه ضرورت دارد؛  فرهنگى هر 
طورى تهىه و سازماندهى شده است که صالحىت هاى اجتماعى، اقتصادى، سىاسى 

و فرهنگى شما را تقوىت مى کند. 
با توجه به اىن هدف کلّى، شوراى برنامه رىزى علوم اجتماعى دورهٔ متوسطه، اهداف 
آموزشى و اصول و شىؤه تألىف اىن کتاب را تدوىن کرد و براساس آن، تألىف کتاب انجام 

گرفت. محورهاى اساسى که مبناى تألىف اىن کتاب قرار گرفته است، عبارت اند از: 
الف ــ رابطٔه فرد با گروه، خانواده، نظام هاى اقتصادى و سىاسى جامعه

ب ــ رابطٔه هرىک از اىن نظام ها با نظام اجتماعى کل 
پ ــ آثار و نتاىج هرىک از اىن نظام ها 

ت ــ مسائل و مشکالت هرىک از اىن نظام ها. 
براى اىنکه بهتر بتوانىد به اهداف کتاب دست ىابىد، به موارد زىر توجه کنىد. 

٭ در ابتداى هر فصل، اهداف مورد انتظار بىان شده است. هنگام مطالعٔه هرىک 
آگاهى از  اىن اهداف توجه کنىد؛ زىرا  به  از هرچىز الزم است  از فصول کتاب، قبل 
اهداف، در شما نسبت به موضوع مورد بحث، انگىزه و عالقه اىجاد مى کند و 

به مطالعۀ شما جهت مى دهد. 
به  دارد؛  وجود  انسجام  و  ارتباط  کتاب  مختلف  درس هاى  و  فصل ها  مىان  ٭ 
عبارت دىگر، مطالب هر فصل ىا درس، با تکىه بر فصل ها ىا درس هاى پىش از آن تهىه 
شده است. براى فهم بهتر هر درس، الزم است درس ىا درس هاى قبل از آن را 

به خوبى درک کرده باشىد. 
٭ در هر فصل، مجموعه اى از مفاهىم اساسى آموزش داده مى شود. اىن مفاهىم، 
نکات اساسى فصل اند و بقىٔه مطالب و فعالىت ها براى ىادگىرى آنها تنظىم شده اند. قسمت 
»مرورى بر فصل« در پاىان هرىک از فصول دربرگىرندهٔ اىن مفاهىم است. پس از مطالعٔه هر 
فصل، تأمل در قسمت »مرورى بر فصل« مى تواند به تعمىق ىادگىرى در شما کمک کند. توجه 
داشته باشىد که مطالب اىن قسمت، براى حفظ کردن و ىادگىرى طوطى وار نىست. 



برنامه رىزان و مؤلفان، در تهىه و سازماندهى محتواى اىن کتاب بر  ٭ 
کارگىرى  به  براى  تواناىى  کسب  و  اساسى  مفاهىم  ىادگىرى  در  شما  مشارکت 
آنها بسىار تأکىد داشته و آن را به مثابه ىک اصل مورد توجه قرار داده اند؛ به 
همىن منظور، در متن هر درس فعالىت هاى متنوعى در زمىنٔه مفاهىم اساسى آن درس، 
آنها  به  الزم  توجه  که  است  ىادگىرى  فرصت  نوعى  فعالىت ها  اىن  است.  شده  طراحى 
مشارکت  فعالىت ها،  اىن  اغلب  دادن  انجام  مى شود.  مفاهىم  عمىق تر  ىادگىرى  موجب 
فّعال شما را در جرىان بحث هاى کالسى مى طلبد. اىن نوع فعالىت ها، باىد در کالس، با 
مشارکت دانش آموزان و نظارت و هداىت دبىر محترم در مسىر نىل به اهداف آموزشى 

کتاب انجام گىرد. 
از کالس  باىد در خارج  پىش بىنى شده در کتاب،  فعالىت هاى  از  بخش دىگرى 

به صورت فردى ىا گروهى انجام پذىرد. 
مىزان  به  درس،  اىن  ارزش ىابى  نمرۀ  از  بخشى  که  باشىد  داشته  توجه 

مشارکت شما در بحث هاى گروهى و انجام اىن فعالىت ها اختصاص  دارد. 
٭ سازماندهى محتوا به گونه اى است که شما را به تفکر دربارهٔ  مسائل و پدىده هاى 
اجتماعى و تحلىل آنها وا مى دارد. هدف اىن بوده است که شما بتوانىد آموخته هاىتان را در 
زندگى فردى و اجتماعى خود به کار گىرىد. بدىهى است تکىۀ صرف بر محفوظات، 

شما را به اىن هدف نمى رساند. 
٭ در پاىان هر درس، چند پرسش نمونه مطرح شده است که پاسخ بعضى از آنها 
عىناً در متن کتاب نىست؛ زىرا چنان که گفته شد، هدف اىن نبوده است که شما مطالب را 
صرفاً حفظ کنىد و در برابر پرسش ها، پاسخ هاى ىکسانى داشته باشىد بلکه منظور اىن 
بوده است که با درک مفاهىم اساسى، به تجزىه و تحلىل و ارزش ىابى مسائل 

اجتماعى بپردازىد. 
»گروه علوم اجتماعى دفتر تألىف کتاب هاى درسى ابتداىی و متوسطه نظری« 

http://Socialsciences-dept.talif.sch.ir
نشانى ساىت گروه علوم اجتماعى 
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فصل اّول 

شکل گىرى زندگى اجتماعى
انتظار مى رود دانش آموز در پاىان اىن فصل بتواند: 

1ــ تأثىر شناخت صحىح مسائل را در تصمىم گىرى فرد توضىح دهد. 
2ــ شناخت حاصل از تجربىات زندگى را با شناخت علمى مقاىسه کند. 

3ــ وىژگى هاى اساسى »گروه« را بىان کند. 
4ــ چگونگى تأثىر جامعه را بر رفتار انسان شرح دهد. 

5   ــ نقش هنجار )الگوى عمل( را در تعىىن رفتار اجتماعى انسان تجزىه و تحلىل کند. 
6ــ مفهوم »ارزش« را توضىح دهد. 

7ــ چگونگى شکل گىرى گروه هاى گسترده تر را شرح دهد. 
8    ــ رابطٔه هماهنگى ىا تضاد گروه هاى مختلف را با تکامل ىا اختالل جامعه بىان کند. 

9ــ چگونگى تأثىر روابط با دىگران و طرز تلقى آنان را در تقوىت خودآگاهى فرد شرح 
دهد. 

10 ــ نقش ارادهٔ فردى را در گسستن از ىک گروه و پىوستن به گروه دىگر بىان کند. 
11ــ انواع آسىب هاى گروهى را تشخىص دهد. 

12ــ تأثىر آسىب هاى گروهى را بر فرد تجزىه و تحلىل کند. 
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درس اّول 

شناخت محىط اجتماعى 

همٔه شما در دوره اى قرار دارىد که از آن به نوجوانى و جوانى تعبىر مى شود؛ کودکى 
را پشت سرگذاشته اىد و بزرگ سالى را پىش رو دارىد. دورٔه  آسوده بودن و بى مسئولىتى را 
گذرانده اىد و در آستانٔه دورهٔ جدىدى هستىد که باىد بىندىشىد، تصمىم گىرى کنىد و مسئولىت 
زندگى خود و حّتى دىگران را بر عهده بگىرىد. در اىن دوره، اندىشىدن به پاره ای پرسش ها 

از اشتغاالت فکرى شما خواهد بود؛ مانند: 
ــ جهان هستى از کجا آمده است و به کجا مى رود؟ 

ــ جاىگاه من در جهان هستى کجاست؟ 
ــ در کدام رشته به تحصىل ادامه دهم؟ 

ــ در آىنده چه شغلى را انتخاب کنم؟ چرا؟ 
ــ در تعىىن سرنوشت جامعٔه خود چه سهمى مى توانم داشته باشم؟ 

ــ و … . 
اىن اندىشه ها و پاسخ پرسش هاىى از اىن قبىل، مبناى عمل شما براى زندگى آىنده است. 
پاسخ شما به اىن پرسش ها با توجه به دانسته هاىتان ممکن است درست ىا نادرست باشد.

 
نتاىج شناخت نادرست از محىط اجتماعى

اگر فرد در مرحلٔه نوجوانى و جوانى بدون شناخت درست از شراىط اجتماعى، سىاسى 
و اقتصادى جامعٔه خوىش، تصمىم بگىرد و دست به عمل بزند، موفق نخواهد شد؛ مثالً :

ــ بسىارند کسانى که بدون شناخت درست از شراىط اقتصادى و اجتماعى و استعدادها 
و تواناىى هاى خود شغلى را انتخاب مى کنند و در آن توفىق نمى ىابند؛

زندگى  در  و  مى کنند  انتخاب  همسر  اجتماعى  از شراىط  درست  بدون شناخت  ــ 
زناشوىى با شکست روبه رو مى شوند؛ 
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آن درمى آىند، به دام اعتىاد مى افتند و تا پاىان عمر با نتاىج تلخ و ناگوار اىن انتخاب نادرست 
دست به گرىبان خواهند بود. 

ــ و … . 
آىندٔه شما به مىزانى چشمگىر، به شناختى بستگى دارد که در اىن مرحلٔه زندگى خود 
از محىط اجتماعى به دست مى آورىد. شناختى ناقص که بر پاىٔه احساسات قرار گىرد و 
از واقعىت هاى زندگى دور باشد، مى تواند آثارى زىان بار بر زندگى آىندٔه شما داشته باشد؛ 
بنابراىن، تالش براى دست ىابى به شناختى دقىق تر و نزدىک تر به واقعىت، شناختى که تواناىى 

شما را براى درک محىط اجتماعى افزاىش دهد، تالشى مطلوب خواهد بود. 
فعالىت 1ــ1 رشتٔه تحصىلى را که انتخاب خواهىد کرد، درنظر بگىرىد )نظرى ــ 

فنى  و حرفه اى ــ کاردانش( و دربارٔه موارد زىر در کالس گفت وگو کنىد؛ 
1ــ براى انتخاب اىن رشته چه مالک هاىى را درنظر داشته اىد؟ 

2ــ اىن شناخت را چگونه به دست آورده اىد؟ 
3ــ آىا اىن شناخت درست بوده است؟ چرا؟ 

شناخت جامعه
فرد با زندگى در اجتماع، از محىط خوىش شناخت به دست مى آورد. اىن شناخت 
گاه نتىجٔه تجربٔه خود فرد است و گاه حاصل تجربه اى است که از طرىق پرسش از دىگران 
و ىادگىرى به او منتقل مى شود. فرد با تکىه بر اىن شناخت، تصمىم گىرى مى کند و در مسىر 

زندگى گام برمى دارد. 
همٔه افراد کم و بىش به اىن شناخت دست پىدا مى کنند. هرچه فرد تجربٔه بىشترى 
داشته باشد ىا از اطاّلعات دىگران بىشتر استفاده کند، دامنٔه اىن شناخت گسترده تر خواهد 

فعالىت هاى سىاسى  به  از محىط اجتماعى  بدون شناخت درست  ــ 
کنار  مىدان سىاست  از  و  نمی ىابند  به هدف خود دست  اما  مى زنند  دست 

مى روند؛ 
ــ به دلىل نداشتن شناخت درست از دوستان و گروهى که به عضوىت 
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شد. اىن نوع شناخت از محىط اجتماعى را شناخت حاصل از زندگى1 مى نامىم. 
در کنار اىن نوع شناخت از محىط اجتماعى، شناخت علمى2 جامعه قرار دارد که 

عالم اجتماعى آن را عرضه مى کند. 
شناخت علمى تنها با زندگى در جامعه حاصل نمى شود؛ مطالعٔه منظم و دقىق رفتار و 
عمل انسان و زندگى جوامع مختلف و تحوالت آنها همراه با تفکر منطقى عالم را به اىن نتاىج 
مى رساند؛ تا جاىى که ممکن است نظر عالم اجتماعى با نظر پذىرفته شده در جامعه مغاىر باشد. 
را  آن  مفىد و سودمند است و شناخت علمى مى تواند  از زندگى،  شناخت حاصل 
تکمىل و حتى تصحىح کند. چنىن شناختى به ما تواناىى مى دهد که شراىط زندگى اجتماعى 

خوىش را بهتر بشناسىم و براى تحقق اهداف خوىش، راه هاى سنجىده ترى را برگزىنىم. 

  Common Sense ــ1
Scientific Knowledge  ــ2
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درس دوم

شکل گىرى گروه
اجتماعى بودن انسان 

شما در روزهاى خوش کودکى دوستانى داشتىد که همىشه باهم بودىد؛ باهم بازى 
و قهر و آشتى مى کردىد. اگر امروز آن هم بازى ها با شما نىستند، در عوض، در مدرسه 
اندازٔه هم بازى هاى دوران کودکى  به  آنها ممکن است  تعداد  دوستانى صمىمى دارىد که 
شما ىا حّتى کمى بىشتر باشد. آنها در ساعت هاى تفرىح، در بىرون از مدرسه و در روزهاى 

تعطىل، خىلى بىشتر از ساىر هم کالسى ها با شماىند. 
تنها شما نىستىد که چنىن دوستانى دارىد. معلم هاى شما هم چنىن اند. پدر و مادر 
شما هم با چند نفر از همکاران خود بىشتر مى جوشند؛ بنابراىن، به هرجا و هر سطحى از 

زندگى اجتماعى پا بگذارىد، اىن واقعىت را خواهىد دىد. 
تالش افراد براى برقرارى رابطه با ىکدىگر، واقعىتى است که همىشه و در همه جا 

شاهد آن هستىد: 
ــ باز کردن سر صحبت در اتوبوس و مسىر رفت و آمد 

ــ اظهار محبت به دىگران و همدلى با آنان
ــ نگاه محبت آمىز ىک سال خورده به ىک کودک 

ــ و … .
اىنها نمونه هاى تالش افراد براى برقرارى رابطه با ىکدىگر و کوشش براى پىدا کردن 

دوست و هم صحبت است. 
برقرارى رابطه و دوست ىابى  آنها براى  با ىکدىگر و تالش  به راستى دوستى افراد 
براى چىست؟ چرا افراد در همٔه دوره هاى زندگى در پى ىافتن دوستانى صمىمى ىا برقرارى 

رابطه اى هرچند موّقت و محدودند؟ 
بسىارى از اندىشمندان تالش کرده اند تا به اىن پرسش ها پاسخ دهند. عالم اجتماعى 
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اىن تالش را ناشى از »مىل طبىعى انسان به اجتماعى زندگى کردن و تأمىن نىازهاى انسانى« 
با دىگران سوق  برقرارى روابط اجتماعى  به  نىازهاى انسان او را  مى داند؛ خواسته ها و 

مى دهند و موجب تداوم حىات جامعه مى شوند. 
فعالىت 2ــ1 نخستىن روزى را که وارد دبىرستان شدىد، در نظر آورىد و حداکثر 

در سه سطر، توضىح دهىد که چگونه و چرا با دىگران رابطه برقرار کردىد. 

تعامل اجتماعى 
انسان معموالً براساس ىک مىل طبىعى مى خواهد با دىگران رابطه برقرار کند. او اىن 

مىل طبىعى را در قالب ىک عمل مثالً: 
ــ لبخندى دوستانه

ــ تعارف ىک بىسکوىت
ــ نگاهى منتظرانه

ــ بىان جمله اى دربارٔه هوا
ــ و … 

با لبخند زدن، تشکر کردن و… به اىن عمل پاسخ دهد، مىان  نشان مى دهد. اگر فرد دىگرى 
آنها رابطٔه اجتماعى برقرار مى شود. در اىن حالت مى گوىىم آنها با هم تعامل اجتماعى1 دارند. 
شکل گىرى »ما«: با شکل گىرى تعامل اجتماعى، افراد سعى مى کنند مشترکات و 

مشابهت هاىى مىان خود و دىگرى بىابند ىا آنها را تقوىت کنند؛ مثالً: 
ــ از محل و مکان ىکدىگر مى پرسند و با بىان مشترکاتى مى کوشند خود را هم محلى، 

همشهرى و… قلمداد کنند؛ 
ــ از خانواده و دوستان ىکدىگر مى پرسند تا دوستان و آشناىان مشترکى بىابند؛ 

ــ از ارزش هاى دىنى و اخالقى ىکدىگر مى پرسند تا به نقطٔه مشترکى دست ىابند.
براساس اىن مشترکات و مشابهت ها ، شما و دىگرى ىا دىگران به تدرىج به مجموعه اى 
واحد ىعنى »  ما  « تبدىل مى شوىد و با هم ىگانگى پىدا مى کنىد. »  ما  « در اىن مفهوم، در مقابل 

Social Interaction ــ1
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»  من  « قرار دارد. 
ــ »ما« هم محلّى ها 

ــ »ما« آشناىان آقاى … 
ــ »ما« همشهرى ها 

ــ »ما« دانش آموزان 
شکل گىرى گروه: »ما«ى تشکىل شده ممکن است بسىار سطحى و محدود باشد که 
در اىن حالت به سرعت از بىن خواهد رفت؛ مانند افرادى که در ىک کوپٔه قطار هم سفرند. 
آنها حتى اگر در طول سفر با ىکدىگر خىلى گرم و صمىمى هم باشند، با رسىدن به مقصد 

»ما«ى هم سفر از بىن مى رود و هر فرد راه خوىش را مى گىرد و مى رود. 
هرچه مىزان مشابهت ها و مشترکات بىشتر باشد، »  ما  «ى تشکىل شده عمىق تر مى شود؛ 
به اىن ترتىب، تعامل طرفىن با ىکدىگر نىز تداوم مى ىابد. در چنىن حالتى، افراد به عنوان ىک 
گروه شناخته مى شوند؛ به عبارت دىگر، افرادى که خود را »  ما « تلّقى مى کنند و به صورت 

نسبتاً پاىدار و منظم با ىکدىگر تعامل دارند، ىک گروه را تشکىل مى دهند. 
فعالىت 3ــ1 با بررسى نحوهٔ دوست شدن خود با ىکى از دوستانتان: 

1ــ انگىزهٔ دوستى، مشابهت هاىى که با ىکدىگر داشته اىد ىا پس از دوست شدن به دست 
آورده اىد و چگونگى روابط مىان خود را بنوىسىد. 

به جداىى  که  را  دوستى هاىى  از  نمونه اى  2ــ 
گسستن  هم  از  علت  و  کرده  مطرح  است،  انجامىده 

پىوند دوستى را مشخص کنىد. 
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درس سوم

هنجارها و ارزش هاى اجتماعى 

الگوى عمل )هنجار(
زندگى فرد در گروه در عىن اىنکه مطلوب و مفىد است، براى او محدودىت هاىى را 
اىجاد مى کند. فردى که در گروه زندگى مى کند، نمى تواند آزادانه و هرطور که مى خواهد 

عمل کند و باىد براى بقاى گروه کارهاى خاصى را انجام دهد. 
ــ دو نفر که با هم دوست مى شوند، باىد به خواست هاى ىکدىگر توجه کنند؛ در رابطٔه 
خود با ىکدىگر رفتارهاى خاصى داشته باشند که ابراز محبت، سالم کردن، خبر گرفتن از 

هم و … نمونه هاىى از اىن رفتارهاست. 
ــ فردى که عضو تىم فوتبال مى شود، باىد قواعد بازى فوتبال را رعاىت کند. او آزاد 

نىست که توپ را به هر شکل که مى خواهد به کار ببرد و … .
به رفتارها و اعمالی که فرد با عضوىت در گروه باىد آنها را انجام دهد و در صورت 

رعاىت نکردن آنها با مجازات روبه رو مى شود، الگوى عمل ىا هنجار1 مى گوىند. 
در گروه دوستى 
ــ سالم کردن، 

ــ خبر گرفتن از ىکدىگر، 
ــ گفت وگو و رازدارى، 

ــ و … 
الگوى عمل اند.

در ىک تىم فوتبال 
ــ توپ را با پا پرتاب کردن

ــ توپ را به درون محدوده اى به نام مىدان پرتاب کردن 
Norm ــ1
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ــ عبور و مرور در خىابان.
ب ــ رعاىت نکردن اىن الگوهاى عمل، براى فرد چه پىامدهاىى دارد؟ 

ارزش
در زندگى گروهى، امور خاصى براى همه ىا بىشتر افراد گروه مهم تلقى مى شود. آنها 
از تحقق اىن امور احساس خشنودى مى کنند و حاضرند براى تحقق آنها گاهى جان خوىش 
را به خطر اندازند. توهىن به اىن امور مهم ىا جلوگىرى از تحّقق آنها موجب ناراحتى و 
واکنش افراد گروه مى شود. به اىن امور که براى گروه اهمّىت دارد، ارزش هاى گروه گفته 

مى شود1؛ براى نمونه: 
ــ در تىم والىبال، پىروزى

ــ در گروه دوستى، صداقت، صمىمىت و …
ــ در گروه سرزمىنى )ملّت(، عّزت و استقالل

ــ براى مسلمانان، ىگانه پرستى 
ارزش2 شناخته مى شود. 

فعالىت 5 ــ1 براى هرىک از موارد زىر، دست کم دو ارزش را مشخص کنىد: 
1ــ خانواده 
2ــ مدرسه 

ــ و … .
الگوى عمل محسوب مى شوند. 

را  آشناىان و دوستان خود  فعالىت 4ــ1 رفتار اعضاى خانواده، 
درنظر بگىرىد؛ 

ـ براى هرىک از موارد زىر، دست کم دو الگوى عمل مشخص کنىد:  الفـ 
ــ خانواده
ــ مهمانى

1ــ ارزش ها همان هدف هاى مشترک گروه اند.
Value ــ1
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3ــ مسجد. 
فرد براى زندگى در گروه همان طورکه باىد ارزش هاى گروه را بپذىرد، الگوهاى عمل 

خاصى را نىز باىد بپذىرد.
کسى که خود را اىرانى مى داند، با توجه به قبول استقالل و عزت به عنوان دو ارزش:

ــ خود را ملزم به دفاع از استقالل کشور مى داند؛
ــ هنگام هجوم دشمن حاضر است جان خوىش را فدا کند؛ 

اىرانى از خود واکنش نشان  اىران و شخصىت هاى  به  ــ در مقابل توهىن دىگران 
مى دهد؛ 

ــ از پىشرفت ها و پىروزى هاى کشور خشنود مى شود؛ 
ــ با کسانى که استقالل کشور را نادىده گرفته اند، دشمن است؛ 

ــ و … .
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درس چهارم

رابطۀ گروه ها با ىکدىگر 

شما به عنوان ىک فرد، در زندگى اجتماعى تنها عضو ىک گروه نىستىد. 
ــ در خانواده عضو گروه خانواده 

ــ در محلّه عضو گروه محله، تىم فوتبال، بسىج، کوه نوردى و …
ــ در مدرسه عضو گروه دوستى، کالس، مدرسه، فوق برنامه و … 

ــ در شهر عضو گروه خوش نوىسى، ورزشى و … هستىد. 
در هر ىک از اىن گروه ها، ارزش هاى خاص و الگوهاى عمل وىژه اى وجود دارد. 
ارزش ها و الگوهاى عمل اىن گروه ها گاهى با هم هماهنگ و گاهى متضادند؛ براى 
نمونه، ممکن است در خانواده امورى چون تجمل و تفاخر مهم باشد که گروه بزرگ تر 

)کشور( آن را ناپسند بداند. 
فعالىت 6ــ1 دو گروه اجتماعى را درنظر بگىرىد؛ 

1ــ براى هرىک از آنها، در ىک جدول دو ستونى ــ  مانند نمونٔه زىر ــ دو الگوى 
عمل و دو ارزش بنوىسىد. 

2ــ هماهنگى ىا تضاد مىان الگوهاى عمل و ارزش ها را مشخص کنىد. 

 هماهنگى ىا تضاد          گروه »ب«        گروه »الف«
1ــ ………………ارزش ها

2ــ ………………
1ــ ………………
2ــ ………………

1ــ ………………هنجارها
2ــ ………………

1ــ ………………
2ــ ………………
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در جامعه هىچ گاه نمى توان حالتى را ىافت که در آن همٔه گروه ها با ىکدىگر هماهنگ 
وجود  گروه ها  عمل  الگوهاى  و  ارزش ها  مىان  تضاد1  از  همىشه حدى  بنابراىن،  باشند؛ 
دارد. تضاد مىان گروه ها هم مى تواند مفىد باشد و موجب تحول جامعه شود و هم در جامعه 

درگىرى، جنگ و نابسامانى اىجاد کند. 
اختالفات قومى و قبىله اى، تضاد طبقاتى، برخوردهاى اقشار مختلف و وجود احزاب 
با آرمان هاى گوناگون نمونه هاىى از تعارض هاى گروهى در ىک جامعه اند که بعضى از آنها 

براى بقا و رشد جامعه زىان آور و بعضى مفىدند. 
اختالفات قومى و قبىله اى در ىک جامعه، وحدت ملى )وحدت گروه ملت( را از بىن 
مى برد و موجودىت گروه ملّت را به خطر مى اندازد؛ درحالى که وجود احزاب مختلف با 
آرمان هاى گوناگون ــ در عىن اختالفاتى که با ىکدىگر دارند ــ براى کنترل دولت مردان و 

همچنىن حفظ منافع گروه هاى مختلف جامعه مفىد خواهد بود. 
از  هرىک  براى  جامعه،  مختلف  گروه هاى  مىان  روابط  بررسى  با  7ــ1  فعالىت 
تعارض هاى گروهى که مى تواند نتاىج مثبت ىا منفى داشته باشد، ىک نمونه ذکر کنىد و نتاىج 

حاصل از آنها را در جدولى مانند جدول زىر بررسى کنىد. 
1ــ تعارض مىان دو گروه که نتاىج مطلوب دارد. 

2ــ تعارض مىان دو گروه که نتاىج نامطلوب دارد. 
         

ارزىابىنتاىج  نوع تعارض
1ــ مسابقات دانش آموزى

2ــ ………………
موجب   رشدعلمى و اجتماعى دانش آموزان

 مى شود.
…………………………………

مثبت و سازنده

مثبت و سازنده
1ــ برخورد مىان هواداران

دو تىم فوتبال
2ــ ……………

بازى فوتبال کـه ىکى از شىوه هاى رقابت
سالم است، باعث ستىزه هاى بىهوده مى شود. 

…………………………………

منفى و مخرب

منفى و مخرب

Conflict ــ1
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مى کند و خود را ىک ملت مى شناسد و داراى دستگاه سىاسى مستقل است. در درون اىن 
گروه، اقشار و طبقات، اقلىت هاى قومى و مذهبى، گروه هاى سىاسى و اقتصادى، انجمن هاى 

دىنى، گروه ها و فرقه هاى اعتقادى، انجمن هاى خىرىه، باندها و … شکل مى گىرند. 
اىن گروه ها در محدوده اى که گروه »ملت« به آنها اجازه مى دهد، دست به فعالىت 
مى زنند؛ فعالىت هاى خود را شکل مى دهند؛ با ىکدىگر به تعارض برمى خىزند؛ همدىگر را 
حذف مى کنند؛ با ىکدىگر ائـتالف مى کنند و … . همراه با اىن فعالىت ها، جامعه هم به طور 

مداوم اّما آرام تغىىر مى کند. 
ارزش هاى برخى از گروه ها با ارزش هاى ملّت مغاىر است؛ مانند: 

ــ گروه هاى قومى که خواستار جدا شدن و استقالل اند؛
ــ گروه هاى سىاسى که مى خواهند حکومت را از بىن ببرند؛ 

با بعضى سىاست هاى اقتصادى که جامعه تعىىن  ــ گروه سرماىه دارانى که به مقابله 
کرده است؛ مى پردازند. 

همچنىن عمل بعضى از گروه ها با زىر پا گذاشتن الگوهاى عمل پذىرفته شده در جامعه 
همراه است؛ مانند: 

ــ باندهاى سرقت و قاچاق، خصوصاً قاچاقچىان مواّد مخّدر که به قصد مال اندوزى 
ىا انگىزه هاى دىگر و به بهاى نابودى نىروِى جوان جامعه، مواّد مخّدر را به کشور وارد 

مى کنند و از اىن راه هزاران نفر را به نابودى مى کشانند؛ 
ــ باندهاى رشوه بگىر در اداره هاى دولتى؛ 

ــ و … .
گروه ملّت به مقابله با اىن دو نوع گروه برمى خىزد و در مقابل آنها از حربٔه مجازات 
استفاده مى کند؛ بنابراىن، حّد هماهنگى و تعارض در جامعه را کلى ترىن »  ما  « )گروه ملّت( 

مشخص مى سازد. 
به نظر شما، گروه ملّت حّد هماهنگى و تعارض را در جامعه چگونه مشخص مى کند؟ 

گروه مّلت و ساىر گروه ها
امروزه، کلى ترىن »ما« که ىک واحد تقرىباً مستقل است، گروه »ملت« 
نامىده مى شود؛ گروهى که در داخل مرزهاى ىک سرزمىن مشخص زندگى 
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1ــ چارلز هورتون کولى )Charles Horton Cooley( )1929ــ1864(.

درس پنجم

تأثىرات گروه بر فرد 

الف ــ شکل گىرى خودآگاهى 
به نظر شما زندگى در اجتماع بر فرد چه تأثىرى مى گذارد؟ 

فعالىت 8   ــ1 با اندىشىدن دربارٔه صفات و خصوصىات خود، به پرسش هاى زىر 
پاسخ دهىد. 

1ــ »من« کىستم؟ سعى کنىد براى اىن پرسش، پاسخ هاى متعددى )تا ده پاسخ( بىابىد. 
2ــ ىکى از اىن صفات را انتخاب کنىد و توضىح دهىد چگونه از وجود چنىن صفتى 

آگاه شده اىد. 
3ــ از اىن بررسى چه نتىجه اى مى گىرىد؟ 

ىکى از علماى اجتماعى1 به اىن پرسش که انسان چگونه از صفات خودآگاه مى شود، 
چنىن پاسخ مى دهد: هر فردى خود را در آىىنٔه دىگران مى بىند و مى شناسد. 

اگر شما خود را فردى با هوش مى دانىد، عالوه بر وجود خصاىص زىستى و وراثتى، 
اىن تلّقى را در ارتباط خود با دىگران به دست آورده اىد؛ وگرنه در صورتى که واقعاً هم 
با  هوش باشىد، اگر دىگران شما را با اىن صفت نشناسند، خود را به اىن عنوان نخواهىد 
شناخت؛ بنابراىن اّولىن نکته در رابطٔه فرد و گروه، تأثىر روابط با دىگران در شکل گىرى 

خودآگاهى )آگاهى از خود( فرد است. 
فعالىت 9ــ1 از فهرستى که دربارٔه خود تهىه کرده اىد، ىک صفت را انتخاب کنىد؛ 

1ــ آگاهى از وجود اىن صفت چه اثرى بر رفتارها و اعمال شما دارد؟ 
2ــ سه الگوى عمل مربوط به اىن صفت را بنوىسىد. 

فرد در ارتباط با دىگران خود را با صفات خاصى مى شناسد. اىن صفات با ارزش هاى 
وىژه اى همراه اند. کسى که با  هوش شناخته مى شود و خودش هم اىن تلقى را از خود دارد، 

از احترام و ارزش برخوردار است و انتظار چنىن احترامى را نىز دارد. 
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ب ــ شکل گىرى جهت گىرى ها 
بسىار اتفاق افتاده که فرد با عضوىت در گروه جدىد پىوندهاى خود را با گروه هاى  
دىگر گسسته است؛ مثالً با افرادى که تاکنون با آنان دوست بوده است، قطع رابطه مى کند 
و حتى به دشمنى با آنها برمى خىزد. همچنىن خود را با افرادى که تاکنون نمى شناخته، 
دوست و ىگانه مى داند. از اىن رو، مى توان گفت عضوىت در گروه براى فرد »  جهت گىرى  « 

خاصى را به دنبال دارد. 
فعالىت 10ــ1 براى آگاهى از عمق تأثىر عضوىت گروهى بر جهت گىرى ها و اعمال 

فرد، بررسى زىر را انجام دهىد و آن را مطابق نمونه در جدولى تنظىم کنىد. 
1ــ سه مورد از دوستى ها و دشمنى ها، اظهارنظرها و اعتقادات خود را دربارٔه امور 

و اعمالى که درطول ىک روز انجام مى دهىد، فهرست کنىد. 
2ــ مشخص کنىد که کدام ىک از آنها از موضع »گروه« ها و کدام ىک از موضع 

»خود« جدا از اىن »گروه« ها انجام شده است. 

بنابراىن، رابطٔه فرد و گروه بر ارزش و احترام فرد و همچنىن انتظارات 
او از دىگران تأثىر مى گذارد. 

به ىاد داشته باشىم که انسان استعداد تغىىر و تصحىح شناخت دىگران 
از خوىش را دارد. در صورتى که خود فرد اىن شناخت را واقعى بداند، 

پىامدهاى آن نىز واقعى خواهد بود و بالعکس.

»ما« ىا »من«دالىل                          جهت گىرى ها
1ــ در مىان رنگ ها، از رنگ آبى آسمانى 

بىشتر خوشم مى آىد.
توجه  قرمز  چراغ  به  که  رانندگانى  از  2ــ 

نمى کنند، بدم مى آىد.
3ــ ………………………………
4ــ ………………………………
5 ــ ………………………………

زىرا نگاه کردن به آن به من آرامش
مى بخشد.

زىرا آنها حقوق شهروندان را زىرپا
مى گذارند.

………………………………
………………………………
………………………………

»من«

»ما«ى شهروندى

……………
……………
……………
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 گروه و جوان
اگرچه فرد در تمام مراحل زندگى در گروه زندگى مى کند ولى در دوره هاىى از زندگى، 
گروه براى او اهمىت بىشترى مى ىابد. ىکى از اىن دوره ها دورٔه نوجوانى است که طّى آن، 
فرد با عضوىت در گروه هاىى غىر از خانواده، نقطٔه اتکاىى براى عمل مستقل خوىش مى ىابد 
و با پذىرفتن نقش هاى مختلف در گروه، در مسىر شکل دادن به شخصىتى متکى به خود 
گام برمى دارد؛ براى پذىرفتن نقش هاى آىنده در جامعه آماده مى شود و به طورکلى، با جهان 

اجتماعى بىرون از خانواده بىشتر آشنا مى گردد و آن را مى آزماىد. 
آرمان هاىى که در جوانى سر برمى آورند، او را به سوى ىافتن همفکر و همراه و تشکىل 
گروه سوق مى دهند. زندگى در گروه براساس آرمان ها و اعتقادات خوىش و فارغ از امر و 

نهى خانواده تجربه اى جدىد است که جوان به آن دست مى ىازد. 
در اىن مرحله، عضوىت در گروه گامى اساسى و مهم در جهت استقالل جوان و 
رشد و تکامل وى محسوب مى شود. گروه واسطه اى مىان زندگى فرد در خانواده و زندگى 

وى در جامعه است. 
فرد در سنىن کودکى بىشتر نقش انفعالى دارد اّما در دورٔه نوجوانى و جوانى فعال 
مى شود؛ اندىشه ها و احساس هاىى او را از درون برمى انگىزاند؛ کشش به عمل مستقل، او 
را به سوى افراد همفکر و همراه فرا مى خواند؛ بنابراىن تا حّد زىادى به صورت هدفدار به 
تشکىل گروه مى پردازد. در اىن حالت، گروه فقط مجراىى براى اجتماعى شدن او نىست، 

بلکه پاىگاهى است که از آن: 
ــ جهت گىرى 

ــ برخورد 
و عمل مى کند. 

به عبارت دىگر، فرد با زندگى گروهى به مىدان رقابت، سازش و برخورد با گروه هاى 
دىگر پا مى گذارد و زندگى در اجتماع بزرگ تر را تجربه مى کند. 

از اىن مرحله به بعد، فرد براساس عقاىد، عالىق و منافع خوىش به گروه ها مى پىوندد، 
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1ــ امام صادق )ع(: »دوستى وىژگى هاىى دارد. هرکس همه ىا برخى از آنها را داشت مى توان او را به عنوان 
دوست خود انتخاب کرد. )1( ظاهر و باطن او ىکسان باشد؛ )2( آنچه موجب زىنت شما مى شود به عنوان زىنت خود 
حساب کند؛ )3( رسىدن به مال و قدرت، رفتار او را تغىىر ندهد؛ )4( از چىزهاىى که در اختىار اوست نسبت به تو درىغ 

نکند؛ )5( در موقع سختى ها تو را رها نکند.« )اصول کافى، جلد دوم، ص 639(

از آنها جدا مى شود و در قالب گروه ها عمل مى کند1. 
فعالىت11ــ1 دربارٔه مالک هاى انتخاب گروه )براى مثال گروه 

دوستى( در کالس گفت وگو کنىد.
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درس ششم

آسىب هاى گروه

گروه و زندگى گروهى با وجود اهمّىتى که براى فرد دارد، گاه پاىگاهى مى شود که 
او در آن به ستىزه با ارزش هاى اجتماع و گروه بزرگ تر برمى خىزد و به سوى تخرىب نظم 
اجتماعى سوق مى ىابد؛ به عبارت دىگر، گروه ها در ارتباط خوىش با جامعه شمشىر دو دم اند، 
که هم مى توانند نظم جامعه را تحکىم بخشند و هم آن را تخرىب کنند؛ هم مى توانند فرد را به 
پاسدارى از ارزش هاى اجتماع وادارند و هم او را به فردى مخالف با جامعه تبدىل کنند. 
بنابراىن، گروه مى تواند به وضعى دچار شود که نه به نفع فرد است و نه به نفع جامعه. 
مانند  پىش رود  افراد و جامعه  نابودى  مرز  تا  اهداف جامعه مى تواند  از  انحراف  با  گروه 
باندهاى قاچاق و معتادان وابسته به آنها که نه تنها به اخالق و ارزش هاى انسانى پاىبند نىستند 
بلکه به اصرار مى خواهند دىگران را نىز به بدبختى خود گرفتار سازند و از اىن عمل نىز 
احساس خشنودى مى کنند؛ در حالى که به اىن ترتىب، خود و جامعه را به سوى نابودى و 

تباهى سوق مى دهند. 
از اىن رو، شناخت آسىب هاى گروه ــ حالت هاىى که گروه هماهنگ با جامعه عمل 
نمى کند ىا دچار حاالتى غىرعادى مى شود ــ به اندازٔه شناخت گروه اهمىت دارد. اکنون 
مواردى چند از آسىب هاى گروه و نتاىج آن را بر فرد و جامعه طرح مى کنىم و ىافتن موارد 

دىگر را بر عهدٔه شما مى گذارىم. 

  مطلق گراىى

آسىب هاى گروه

 بىگانگى با جامعه دوگانگى ارزشى

 تقلىد و شخصىت 
         تابع

     فرد
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الف ــ دوگانگى ارزشى
فرض کنىد در جامعه اى که ارزش هاى حاکم بر آن ارزش هاى دىنى 
است، فرد در گروهى عضوىت داشته باشد که در آن، ارزش هاى دىنى 

رعاىت نمى شود؛ در چنىن حالتى چه پىش خواهد آمد؟ 
مدرسه، رسانه ها و خانواده،فرد را به سوى ارزش هاى دىنى سوق 

مى دهند و گروه  مذکور او را به ارزش هاى غىردىنى فرا مى خواند. فرد اگر بخواهد هم 
عضو گروه باقى بماند و هم به ارزش هاى جامعه وفادار باشد:

ــ نسبت به ارزش هاى جامعه و گروه هر دو تردىد خواهد کرد و نوعى نفاق و دوروىى 
در وى شکل خواهد گرفت؛

ــ در تصمىم گىرى ها دچار تردىد خواهد شد؛
ــ شخصىت متزلزلى خواهد داشت؛

ــ دچار افسردگى و نگرانى هاى شدىد مى شود ىا به عکس، حالت پرخاشگرى از 
خود نشان مى دهد.

ــ و ... .
اىنکه از او  به جاى  به دوگانگى ارزشى دچار شده است؛ گروه  در اىن حالت، او 

شخصىتى مستقل بسازد، وى را دچار سرگردانى کرده است.
فعالىت 12ــ1  جوانى را در نظر بگىرىد که در خانواده اى مذهبى بزرگ شده و 
سپس به گروهى بى اعتنا به اعتقادات مذهبى گروىده است. اگر اىن جوان بخواهد با هردو 
گروه )خانواده و گروه جدىد( باقى بماند، سه حالت و رفتاِر ناشى از اىن دوگانگِى ارزشِى 

وى را مانند مثال زىر بررسى کنىد.
حالت و رفتارفرد دردوگانگى ارزشىارزش هاى غىردىنى گروه جدىدارزش هاى دىنى خانواده

براى  و  دارد  اعتقاد  معاد  به  فرد  1ــ 
وراى  کتابى  و  حساب  خود  کارهاى 

اىن جهان قائل است.

محدود  دنىا  همىن  به  را  زندگى  1ــ 
مى داند و جز انسان ها کسى را ناظر بر 

اعمال خوىش نمى شناسد.

1ــ در مورد هستى و هدف زندگى دچار 
سرگردانى است.

2ــ …………………………
3ــ …………………………
4ــ …………………………

2ــ …………………………
3ــ …………………………
4ــ …………………………

2ــ …………………………
3ــ …………………………
4ــ …………………………



20

ب ــ بىگانگى از جامعه
فرض کنىد عضوىت در گروهى که ارزش هاى جامعه در آن رعاىت نمى شود، براى 
فرد اهمىت فوق العاده اى بىابد، تا آنجا که ارزش هاى گروهى را بر ارزش هاى جامعه ترجىح 

دهد؛ در اىن حالت، فرد:
ــ نسبت به ارزش هاى جامعه ىا بخشى از آنها بى اعتقاد خواهد شد؛

ــ در جهت برخورد با ارزش هاى جامعه عمل خواهد کرد؛
ــ به فردى نابهنجار در جامعه تبدىل خواهد شد؛

ــ و… .
در اىن حالت، او با جامعٔه خوىش بىگانه شده است؛ درواقع، گروه به جاى اىنکه او را 
به شهروندى، که حافظ ارزش هاى جامعه است، تبدىل کند،  به فردى که با جامعٔه خوىش 

سرستىز دارد، تبدىل کرده است. 
فعالىت 13ــ1  گروهى را نام ببرىد که ارزش هاىى مغاىر با ارزش هاى جامعه دارد. 

سپس، دست کم سه پىامد عضوىت در چنىن گروهى را مشخص کنىد.

پ ــ مطلق گراىى گروهى
اکنون حالتى را درنظر بگىرىد؛ فرد در گروهى عضوىت دارد که آن گروه تنها ارزش هاى 
خود را درست مى داند و فرد نىز اىن اعتقاد را مى پذىرد. فردى که عضو چنىن گروهى است:

ــ انتقاد نمى پذىرد؛
ــ در مقابل انتقاد دىگران واکنش شدىد و اغلب خشونت آمىز نشان مى دهد؛

ــ تعصب نسبت به گروه چشم او را بر حقاىق مى بندد؛
ــ گراىش به دىکتاتورى و اعمال زور خصوصىت شخصىتى وى مى شود؛

ــ و… .
در چنىن حالتى، فرد به عدم انعطاف و تحّجر دچار شده است؛ گروه به جاى اىنکه از 
او در زندگى اجتماعى فردى فعال و خالق بسازد، او را به عنصرى ناسازگار، پرخاشجو 

و مخّرب تبدىل کرده است.
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فعالىت 14ــ1  نتاىج مطلق گراىى را در موارد زىر بررسى کنىد:
1ــ انتخابات

2ــ تعىىن مدىرىت ها
3ــ اجراى برنامه هاى عمرانى.

ت ــ تبعىت بى چون و چرا در گروه و اىجاد شخصّىت تابع
از دىگر آسىب هاى گروه که هم فرد و هم جامعه از نتىجٔه آن خسارت مى بىند، تبعىت بى چون 
و چرا از رهبران گروه است. در گروه هاىى که انتقاد و سؤال، نابهنجار شناخته مى شود، فرد 
به جاى اىنکه با زندگى گروهى به شخصىتى مستقل و خودآگاه تبدىل شود، به موجودى تابع، 
بدون اندىشه و وسىله اى براى تحّقق اهداف رهبران گروه تبدىل مى شود. در چنىن حالتى، او:

ــ تواناىى اندىشىدن را از دست مى دهد؛
ــ نمى تواند مستقل تصمىم بگىرد و عمل کند؛

ــ به شخصّىتى تابع تبدىل مى شود که جز تبعىت نمى تواند کارى انجام دهد؛
ــ و… .

هرگونه عمل  انجام  و  رهبران  دىکتاتورى  اعمال  براى  وسىله  بهترىن  افرادى  چنىن 
غىرانسانى اند. گروه هاى خالفکار، تبهکار و سازمان هاى سّرى و مخفى نمونه هاى اىن نوع 

گروه هاىند.
فعالىت 15ــ1  براى اىنکه ىک گروه دچار آسىب تبعىت بى چون و چرا نشود، چه 

وىژگى اساسى باىد داشته باشد؟ در کالس دربارٔه اىن موضوع گفت و گو کنىد.
آنچه گفتىم، مواردى از آسىب هاى گروه است که به نوبٔه خود آسىب هاى روانى و 

انسانى افراد عضو را به دنبال دارد.
به دلىل وجود اىن گونه آسىب ها، انتخاب گروه به خصوص براى جوانان انتخابى بسىار 
مهم است؛ زىرا اشتباه در اىن انتخاب به تغىىر مسىر زندگى جوان و گاه تباهى او مى انجامد.
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پرسش هاى فصل
1ــ دورٔه نوجوانى را از نظر نىازهاى اجتماعى با دورٔه کودکى مقاىسه کنىد.

2ــ نتاىج شناخت نادرست محىط اجتماعى را توضىح دهىد.
3ــ شناخت علمى جامعه چگونه به دست مى آىد؟

4ــ با ذکر چند مثال، شناخت علمى را با شناخت غىرعلمى مقاىسه کنىد.
5 ــ علل گراىش انسان به زندگى گروهى چىست؟

6 ــ تعامل ىا کنش متقابل اجتماعى را با ذکر چند مثال توضىح دهىد.
7ــ گروه را با توجه به وىژگى هاى اصلى آن تعرىف کنىد.

8    ــ مفهوم الگوى عمل )هنجار( چىست؟
9ــ ارزش را با ذکر ىک مثال توضىح دهىد.

10ــ گروه هاى مختلف در چه شراىطى جامعه را به نابسامانى دچار مى کنند؟
11ــ تأىىد تواناىى ها و استعدادهاى فرد توسط دىگران، چه تأثىرى بر شخصىت او دارد؟

12ــ چرا عضوىت در گروه در دورٔه نوجوانى از اهمىت بىشترى برخوردار است؟
13ــ دوگانگى ارزشى در گروه چه تأثىرى بر شخصىت اعضاى گروه دارد؟

14ــ اگر در ىک گروه، افراد اجازٔه نقد و بررسى مسائل گروه را نداشته باشند، چه مشکالتى 
پىش مى آىد؟
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مرورى بر فصل
1ــ اگر شخص از خود و شراىط اجتماعى، اقتصادى و سىاسى جامعٔه خود شناختى صحىح 

نداشته باشد، نمى تواند تصمىمات منطقى و صحىح بگىرد.
2ــ شناخت حاصل از تجربىات زندگى، به تدرىج و در اثر برخورد با محىط حاصل مى شود.

3ــ شناخت علمى با مطالعٔه منظم و دقىق زندگى جوامع انسانى به دست مى آىد.
4ــ فرد در جامعه مى کوشد با دىگر افراد جامعه ارتباط برقرار کند.

5 ــ طبع جامعه گراى انسان و تأمىن نىاز از عواملى اند که انسان را به برقرارى روابط اجتماعى 
با دىگران سوق مى دهند.

6 ــ اگر رفتار فردى، پاسخ فرد دىگرى را برانگىزد؛ مىان آنها رابطٔه متقابلى برقرار مى شود 
که به آن »تعامل اجتماعى« مى گوىند.

به وجود  آنها احساس مشترکى  بىن  پىدا کند،  نفر تداوم  7ــ اگر تعامل اجتماعى مىان چند 
مى آىد که از آن به »ما« تعبىر مى شود.

8   ــ اگر احساس »ما« مىان چند نفر عمق بىشترى پىدا کند و تعامل اجتماعى مىان افراد منظّم 
و پاىدار باشد، »گروه« تشکىل مى شود.

با  9ــ الگوى عمل ىا هنجار، شکلى از رفتار است که در صورت رعاىت نکردن آن، فرد 
مجازات روبه رو مى شود.

10ــ آنچه براى گروه و افراد آن مهم و مطلوب تلقى مى شود، ارزش است.
11ــ ممکن است مىان گروه هاى مختلف در جامعه هماهنگى ىا تضاد وجود داشته باشد. اگر 

تضاّد گروه ها به افراط بکشد، رشد و تکامل جامعه مختل مى شود.
به او باعث مى شود که خودآگاهى فرد  با دىگران و طرز تلّقى آنان نسبت  12ــ روابط فرد 

شکل بگىرد.
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13ــ عضوىت در گروه براى فرد جهت گىرى خاصى را به دنبال دارد.
14ــ فرد مى تواند روابط خود را با گروه قطع کند و به گروه دىگرى بپىوندد.

15ــ دوگانگى ارزشى، بىگانگى از جامعه، مطلق گراىى و تبعّىت بى چون و چرا در گروه از 
آسىب هاى گروهى اند.

16ــ اگر فرد آفت ها و آسىب هاى گروهى را بشناسد، در انتخاب گروه و عضوىّت در آن 
توفىق بىشترى خواهد ىافت.



فصل دوم

نظام اجتماعى

انتظار مى رود دانش آموز در پاىان اىن فصل بتواند:
1ــ مفهوم »نقش اجتماعى« را شرح دهد و وابستگى متقابل نقش هاى اجتماعى 

را تجزىه و تحلىل کند.
2ــ مفهوم »نظام اجتماعى« را تجزىه و تحلىل کند.

3ــ مفاهىم »تعادل« و »عدم تعادل« را در نظام اجتماعى کل، تجزىه و تحلىل کند.
4ــ مفاهىم »اجتماع پذىرى« و »کنترل اجتماعى« را بداند و نحؤه ىگانگى فرد و 

جامعه را شرح دهد.
5 ــ مفهوم »درونى کردن ارزش ها« را تجزىه و تحلىل کند.

25
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درس اّول

نقش اجتماعى

ىکى از بازى هاى دسته جمعى، مثالً فوتبال را درنظر بگىرىد:
همٔه افرادى که عضو ىک تىم )گروه( اند و در بازى شرکت مى کنند، باىد ارزش ها و 

الگوهاى عمل بازى و تىم را بپذىرند؛
ــ همکارى با بازىکنان دىگر
ــ پىروز از زمىن بىرون آمدن

ــ و …  .
ارزش هاى تىم و:

ــ بازى کردن در محدودٔه مشخص زمىن )که خروج توپ از آن اوت و کُرِنر شناخته 
مى شود(،

ــ توپ را با دست لمس نکردن
ــ هل ندادن بازىکنان دىگر و لگد و تنه نزدن به آنها )که انجام دادن آن خطا شناخته 

مى شود(
ــ اعتراض نکردن به تصمىم هاى داور )که انجام دادن آن اخطار و اخراج را در پى دارد(

ــ و…
از جمله الگوهاى عمل در بازى فوتبال اند.

آىا در کنار اىن الگوهاى عمل که همٔه اعضاى تىم )گروه( ملزم به رعاىت آنهاىند، الگوهاى 
عمل دىگرى نىز وجود دارد که همٔه اعضا ملزم به رعاىت آنها نباشند؟ براى پاسخ گوىى به اىن 

پرسش، افراد تىم ىاد شده را در جاىگاه هاى مختلف زىر، درنظر بگىرىد:
ــ دروازه بان

ــ دفاع
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ــ و… .
در  مى تواند  مى کند،  وظىفه  انجام  دروازه بانى  جاىگاه  در  فردى که 
بگىرد؛ درحالى که لمس  با دست  محدودٔه 18 قدم حرکت کند و توپ را 
توپ در اىن محدوده توسط افراد دىگر )دفاع، پىشرو و…(، خطا محسوب 

الگوهاى عمل  باىد  باشد،  تىم  در  دفاع  فرد در جاىگاه  اگر همىن  )پنالت(. حال  مى شود 
دىگرى را رعاىت کند.

بنابراىن، در کنار الگوهاى عملى که همٔه اعضاى گروه ملزم به رعاىت آنهاىند، الگوهاى 
عمل دىگرى نىز وجود دارد که همٔه اعضا ملزم به رعاىت آنها نىستند و تنها با قرار گرفتن 

در جاىگاه هاى مختلف در گروه، باىد آنها را رعاىت کنند.
در هر گروه، افراد در جاىگاه هاى مختلفى قرار مى گىرند. به هر ىک از اىن جاىگاه ها 
که افراد با قرار گرفتن در آنها باىد الگوهاى عمل خاّصى را رعاىت کنند، نقش گفته مى شود؛ 

مثالً در تىم )گروه( فوتبال، به دروازه بانى، دفاع و… »نقش« مى گوىند.
حال به سراغ دىگر گروه هاى جامعه مى روىم؛ در آنها نىز مى توانىد نقش هاى مختلفى 

پىدا کنىد.
در خانواده نقش هاى:

ــ پدر
ــ مادر

ــ فرزند
ــ برادر

ــ خواهر کوچک تر
نقشــ و… .

مل الگوى عمل
ى ع

گو
 ال

 الگوى عمل

 الگوى عمل

 الگوى عمل الگوى عمل

مل
ى ع

گو
 ال

 الگوى عمل
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فعالىت 1ــ2  کالس خود را درنظر بگىرىد:
1ــ چهار نقش را در آن ذکر کنىد.

2ــ براى هرىک از نقش هاىى که نام برده اىد، سه الگوى عمل بنوىسىد.
گاه نقش را خود فرد مى پذىرد و گاه آن را به او نسبت مى دهند. شما مى توانىد نقش 
معلمى، دانش آموزى و… را بپذىرىد اّما نقش دختر ىا پسر بودن، کُرد ىا فارس بودن و… 

به شما نسبت داده مى شود؛ بدون اىنکه آن را انتخاب کرده باشىد.

انتظارات نقش )حقوق و تکالىف(
شما در هر نقشى ملزم به انجام رفتار و رعاىت الگوهاى عمل خاصى هستىد که دىگران 

از شما انتظار دارند؛ مثالً:
در تىم فوتبال هنگامى که نقش دروازه بان را مى پذىرىد، دىگران از شما انتظار دارند 
که از ورود توپ به دروازه جلوگىرى کنىد. درصورتى که در انجام دادن اىن کار کوتاهى 

کنىد، مورد بازخواست دىگران قرار مى گىرىد.
از  که  عملى اند  الگوهاى  و  رفتارها  مجموعٔه  نقش،  ىک  »  وظاىف  «  ىا  »  تکالىف  « 
آنها را  انتظار مى رود  او نسبت داده شده است،  به  نقش  ىا  پذىرفته  آن نقش را  فردى که 

انجام دهد.
از سوى دىگر، وقتى فرد نقشى را مى پذىرد ىا آن را به او نسبت مى دهند، انتظار دارد 
که دىگران نىز با او رفتار خاصى داشته باشند و الگوهاى عملى وىژه اى را رعاىت کنند. در 

خانواده، فرزند بزرگ تر انتظار دارد:
ــ فرزندان دىگر خانواده احترامى نه در حّد والدىن بلکه کمتر براى او قائل باشند؛

ــ بتواند در بعضى امور خانواده به فرزندان دىگر امر و نهى کند؛
ــ مورد مشورت والدىن قرار گىرد؛

و… .
با توجه به مثال هاى باال، مجموعٔه الگوهاى عملى که فرد در نقش خاّص خود انتظار 

دارد دىگران نسبت به او انجام دهند، حقوق آن نقش نامىده مى شود.
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فعالىت 2ــ2  نقش هاى زىر را در نظر بگىرىد، دو مورد از تکالىف 
و حقوق هر ىک از آنها را نسبت به هم در جدولى مانند جدول زىر بنوىسىد.

1ــ پدر ــ  فرزند
2ــ معّلم ــ شاگرد

      حقوقتکالىفنقش
1ــ …………………………… پدر

ـ …………………………… 2ـ 
1ــ ……………………………
ـ …………………………… 2ـ 

1ــ ……………………………فرزند
ـ …………………………… 2ـ 

1ــ ……………………………
ـ …………………………… 2ـ 

1ــ ……………………………معلم
ـ …………………………… 2ـ 

1ــ ……………………………
ـ …………………………… 2ـ 

1ــ ……………………………شاگرد
ـ …………………………… 2ـ 

1ــ ……………………………
ـ …………………………… 2ـ 
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درس دوم

وابستگى متقابل نقش ها

اگر نقش ها و حقوق و تکالىف آنها را در ىک گروه بررسى کنىد، درخواهىد ىافت 
که تکالىف ىک نقش، حقوق نقش هاى دىگر و حقوق ىک نقش، تکالىف نقش هاى دىگر 
است؛ مثالً در خانواده، احترام به والدىن که از تکالىف نقش فرزندى است، از حقوق نقش 
پدرى و مادرى شناخته مى شود؛ همچنىن فراهم کردن شراىط مناسب زندگى که در خانواده 

وظىفٔه پدر شناخته مى شود، جزء حقوق دىگر اعضاى خانواده به شمار مى آىد.
به ىکدىگر  متقابل  به طور  بنابراىن، مى توان گفت: نقش هاى مختلف در ىک گروه 

وابسته اند.
وابستگى متقابل نقش ها به ىکدىگر موجب مى شود که با تغىىر الگوهاى عمل مربوط 
به ىک نقش، الگوهاى عمل مربوط به نقش هاى دىگر نىز تغىىر کنند. همچنىن با افزوده شدن 

نقشى به مجموعٔه نقش هاى دىگر، الگوهاى عمل آن نقش ها نىز تغىىر مى ىابند.
فعالىت 3ــ2  نقش پدر، مادر و فرزند را در ىک خانواده درنظر بگىرىد؛ 

1ــ نقش مادربزرگ ىا پدربزرگ را به آنها اضافه کنىد. با مقاىسٔه اىن دو حالت، به 
اىن پرسش پاسخ دهىد:

چه تغىىراتى در الگوهاى عمل مربوط به اىن نقش ها )پدر، مادر و فرزند( به وجود مى آىد؟
2ــ با حذف نقش پدرى ىا مادرى )با فوت ىکى از آنها( چه تغىىراتى در نقش پدر ىا 

مادر و فرزند به وجود مى آىد؟

پىوند نقش ها
فرض کنىد دانش آموزان کالس شما در ىک روز تعطىل برنامٔه کوه نوردى دارند ىا 
شما مى خواهىد با دوستانتان به کوه بروىد. چنىن سفرى را شرح دهىد و مشخص کنىد آىا 
طّى سفر کسى به عنوان راهنما انتخاب مى شود؟ آىا مىان اعضاى گروه تقسىم کار صورت 
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مى گىرد؟ آىا در گروه هر کس نقشى را برعهده مى گىرد؟
تشکىل جامعه و به وجود آمدن نقش هاى مختلف در آن نىز شبىه همىن 
بوده  به صورت جمعى  بشر همواره  افراد  برنامٔه کوه نوردى است. زندگى 
است و آنها نمى توانند به تنهاىى زندگى کنند. تقسىم کار در جامعه براى بقاى 
زندگى جمعى ىا تحقق ارزش ها )رسىدن به هدف مشترک( به وجود مى آىد.

نقش 2 نقش 1 

نقش 3 

 ارزش
   )هدف(

 عمل
وهاى

الگ
الگوهاى عمل

الگوهاى عمل

هدف، پىوند دهندۀ نقش ها

هر ىک از افراد شرکت کننده در برنامٔه کوه نوردى نقشى برعهده دارد و متناسب با 
نقش خود فعالىت خاصى را انجام مى دهد اّما تمام کارها براى رسىدن به ىک هدف1 مشترک 
که دست ىافتن به قلّٔه کوه ىا تحقق ارزش هاىى چون همکارى است، انجام مى شود. در جامعه و گروه 
نىز همىن طور است؛ هرکس نقشى دارد و متناسب با نقش خود کارهاى خاصى را انجام مى دهد اّما 

کلّّىٔه نقش ها و کارها در جهت تحقق ارزش )هدف( مشترک انجام مى شود.
1ــ هدف نوعى ارزش است که افراد آگاهانه در جهت تحقق آن تالش مى کنند.
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فعالىت 4ــ2
1ــ در ىک مدرسه براى تحقق هدف تعلىم و تربىت، چه تقسىم کارى انجام مى پذىرد 

و چه نقش ها و الگوهاى عملى درنظر گرفته مى شود؟
2ــ در انقالب ها، نقش هاى بسىارى تکوىن مى ىابند، سه نمونه از نقش هاىى را که در 
جرىان انقالب اسالمى ىا بعد از آن شکل گرفته است، ذکر کرده مشخص کنىد که هر نقش 

براى تحقق کدام ارزش ها و اهداف اىجاد شده است.

آرمان اجتماعى
اعضاى هر گروه و جماعتى که با هم هستند، معموالً ارزش هاى )هدف هاى( مشترکى 
دارند. اىن ارزش هاى مشترک مى تواند امورى چون »زندگى کردن با ىکدىگر«، »رفع نىازهاى 

اولىه« ىا ارزش هاى واالى انسانى چون »آزادى«، »عدالت« و »دفاع از مظلومان« باشد.
ــ جامعٔه اسالمى که بر پاىٔه اعتقاد به خداوند ىکتا شکل گرفته است.

ــ همکارى افرادى که در بىابان گرفتار توفان شده ىا در جنگل گم شده اند، براى اىن 
است که زنده بمانند.

ــ قبىله اى که به طمع به دست آوردن غنىمت به قباىل دىگر هجوم مى برد، در فکر تأمىن 
معىشت اعضاى خوىش است.

ــ افرادى که با تالش فراوان قناتى را در دل بىابان حفر مى کنند، اىن کار را با هدف 
بهبود زندگى خود ىا افزاىش بهره ورى کشاورزى انجام مى دهند.

نمونه هاى باال گروه هاىى اند که افراد آنها با هدف زندگى کردن ىا تحقق بخشىدن به 
ارزش هاى واالى انسانى، کار را مىان خود تقسىم کرده اند و هر کس نقشى را پذىرفته است.

ارزش هاى مشترکى که هر جمع و جامعه اى براى رسىدن به آنها تالش مى کند، آرمان 
اجتماعى1 آن جمع ىا جامعه نامىده مى شود.

1ــ در هر جامعه، آرمان اجتماعى ىعنى تصورى از ىک نظم فرهنگى، اجتماعى، سىاسى و… که بىشتر مردم آن 
را مرجع تنظىم رفتار خوىش مى شناسند.
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باىد در  آرمان اجتماعى مشخص مى کند که چه کارهاىى و چگونه 
جامعه انجام شود.

ارزش

ارزشارزشارزشارزش

ارزش

ارزشارزشارزشارزش

آرمان اجتماعى

ارزش

ارزش ارزش
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درس سوم

نظام اجتماعى

شما با کلمٔه »نظام1« و ترکىبات آن چون نظام آموزش و پرورش، نظام ادارى، نظام سىاسى 
و… آشناىىد و اصطالحاتى چون سىستم حمل و نقل، سىستم گرماىى و… را شنىده اىد. از اىن 

اصطالحات چه اطالعاتى دارىد؟ براى روشن تر شدن بحث، فعالىت زىر را انجام دهىد.
فعالىت 5 ــ 2 ىکى از نظام هاىى را که با آن آشنـاىىد، انتخاب کنىد و موارد زىر را 

مانند نمونه بررسى کنىد:
1ــ عناصر مختلف آن را تعىىن کنىد.

2ــ رابطٔه متقابل اىن عناصر را با ىکدىگر مشخص کنىد.
3ــ معىن کنىد که هر ىک از اىن اجزا در اىن مجموعه چه کارى انجام مى دهد و چه 

اثرى بر کّل نظام دارد.
4ــ تغىىر هر ىک از اجزا بر اجزاى دىگر چه تأثىرى دارد؟

با توجه به آنچه گفتىم و فعالىتى که شما انجام دادىد، اکنون مى توان تعرىف روشن ترى 
ىکدىگر  به  که  است  شده  تشکىل  اجزا  از  مجموعه اى  از  نظام  داد.  ارائه  )سىستم(  نظام  از 

System  ــ1

عناصر نظام
آثار و نتاىج عناصر در           

اىن نظام
 رابطۀ متقابل       

عناصر
آثار و نتاىج عناصر             

براى کل نظام
نده

د ز
جو

مو
ــ دستگاه عصبى

ــ دستگاه گردش خون
ــ دستگاه گوارش

ــ دستگاه تنفس
ــ و…

ــ دستگاه هاى دىگر را کنترل مى کند.
ــ به سلول ها غذا و هوا مى رساند.

ــ غذاى الزم را براى سلول ها آماده
مى کند.

ــ هواى الزم را براى سوخت و ساز
بدن فراهم مى کند.

دستگاه گردش خون 
دستگاه  کنترل  تحت 
از  را  غذا  عصبى، 
و  گوارش  دستگاه 
اکسىژن را از دستگاه 
به  و  مى گىرد  تنفسی 

سلول ها مى رساند.

بقا و حىات
موجود زنده
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عناصر نظام
آثار و نتاىج عناصر در           

اىن نظام
 رابطۀ متقابل       

عناصر
آثار و نتاىج عناصر             

براى کل نظام

نده
د ز

جو
مو

ــ دستگاه عصبى
ــ دستگاه گردش خون

ــ دستگاه گوارش

ــ دستگاه تنفس
ــ و…

ــ دستگاه هاى دىگر را کنترل مى کند.
ــ به سلول ها غذا و هوا مى رساند.

ــ غذاى الزم را براى سلول ها آماده
مى کند.

ــ هواى الزم را براى سوخت و ساز
بدن فراهم مى کند.

دستگاه گردش خون 
دستگاه  کنترل  تحت 
از  را  غذا  عصبى، 
و  گوارش  دستگاه 
اکسىژن را از دستگاه 
به  و  مى گىرد  تنفسی 

سلول ها مى رساند.

بقا و حىات
موجود زنده

پىوسته اند؛ ىک واحد را تشکىل مى دهند و تغىىر هر ىک از آنها بر اجزاى دىگر 
اثر مى گذارد. در نظام هر جزء اثر و نتىجه اى دارد و براى بقاى کل و اجزاى 

دىگر کارى انجام مى دهد.

نظام اجتماعى
فعالىت 6 ــ 2 مجموعه نقش هاى معلم، دانش آموز و مدىر را درنظر بگىرىد و به 

پرسش هاى زىر پاسخ دهىد:
1ــ وظاىف متقابل آنها چىست؟

2ــ اىن مجموعه چه هدفى را دنبال مى کند؟
3ــ با توجه به پاسخ پرسش هاى ذکر شده، آىا مى توان اىن مجموعه را نظام نامىد؟ چرا؟

به  مى شوىد.  آشنا  اجتماعى«  »نظام  مفهوم  با  پرسش ها،  اىن  به  دادن  پاسخ  با  شما 
مجموعۀ نقش هاى اجتماعى متقابل به هم پىوسته که براى تحقق هدفى مشخص پىوند ىافته و 

به صورت ىک واحد ىک پارچه درآمده اند، نظام اجتماعى گفته مى شود.
براى مثال، مى توان بانک را به منزلٔه ىک نظام اجتماعى درنظر گرفت. اىن نظام از 

نقش هاى زىر تشکىل شده است:
ــ رىاست، معاونت، حسابدار، تحوىل دار و… .

فعالىت 7ــ2  ىک نظام اجتماعى را مثال بزنىد و موارد زىر را در آن بررسى کنىد.
1ــ اىن نظام اجتماعى از چه نقش هاىى تشکىل شده است؟

2ــ هرىک از اىن نقش ها چه وظاىفى نسبت به ىکدىگر دارند؟
3ــ پىوستگى اىن نقش ها چه هدفى را دنبال مى کند؟

ىافته هاى خود را در جدولى مانند جدول زىر تنظىم کنىد.

هدفوظاىف متقابلنقش هانظام اجتماعى
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فرد در درون نظام هاى اجتماعى گوناگون عمل مى کند، از آنها تأثىر مى پذىرد و
 بر آنها تأثىر مى گذارد.
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درس چهارم

ارتباط نظام هاى اجتماعى با ىکدىگر

در فصل گذشته با رابطٔه گروه ها با هم آشنا شدىد. در اىن فصل، پس از درک مفهوم 
نظام اجتماعى، با رابطٔه نظام هاى اجتماعى با هم و هماهنگى و تعارض آنها با ىکدىگر آشنا 

خواهىد شد.

نظام اجتماعى کل
تاکنون باىد درىافته باشىد که در جامعه نظام هاى اجتماعى متعدد، از کالس درس گرفته تا 
مدرسه و خانواده و اداره و غىره وجود دارد. همچنىن اىن مطلب هم باىد براىتان روشن شده باشد 
که بعضى از اىن نظام ها در داخل نظام هاى دىگر قرار مى گىرند و جزئى از آنها محسوب مى شوند؛ 
مثالً کالس بخشى از نظام مدرسه و نظام مدرسه بخشى از نظام آموزش و پرورش است. اگر 
همىن سىر را ادامه دهىم، در نهاىت به ىک نظام اجتماعى مى رسىم که دربرگىرندٔه نظام هاى دىگر 
است. اىن نظام اجتماعى را نظام اجتماعى کل1 مى گوىند که همٔه روابط موجود در ىک جامعه را 

دربر مى گىرد. به نظام هاىى که جزئى از نظام هاى اجتماعى بزرگ ترند، خرده نظام2 گفته مى شود.
نظام آموزش و پرورش و نظام سىاسى و اقتصادى، خرده نظام هاى نظام اجتماعى 

کل اند و به نوبٔه خود خرده نظام هاىى دارند.
فعالىت 8    ــ2  براى هر ىک از نظام هاى اجتماعى زىر سه خرده نظام بنوىسىد:

1ــ نظام سىاسى
2ــ نظام اقتصادى.

هر خرده نظام اجتماعى براى تحقق بخشىدن به اهداف نظام اجتماعى کل ىا بقاى آن به 
فعالىت هاىى دست مى زند که آثار و نتاىج مطلوبى دارد؛ مثالً ىکى از لوازم بقاى نظام اجتماعى 
کل، تأمىن نىازهاى زىستى افرادى است که در قالب نقش ها، وظاىف گوناگونى را برعهده 

دارند. بعضى از صناىع، مسئول تولىد کاالهاى مورد نىاز افراد جامعه اند.
Micro Social System  ــMacro Social System  2  ــ1
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نظام  بقاى  ىا  اهداف  ترتىبى که مى توانند در مسىر تحقق  به همان  نظام ها  اىن خرده 
اجتماعى کل تأثىر مطلوب بگذارند، ممکن است نتاىج نامطلوب نىز به دنبال داشته باشند.

براى نمونه، همان صناىعى که کاالهاى مورد نىاز افراد را تولىد مى کنند و از اىن جهت، 
در تحقق اهداف ىا بقاى نظام اجتماعى تأثىر مطلوب دارند، با آلوده ساختن محىط زىست 

ممکن است آثار نامطلوب و سوئى از خود به جا گذارند.
فعالىت 9  ــ2  نظام ادارى را درنظر بگىرىد و موارد زىر را در آن بررسى کنىد:

1ــ آثار و نتاىج مطلوب آن را ذکر کنىد.
2ــ درصورتى که بر نظام اجتماعى کل نىز تأثىرات نامطلوبى دارد، آنها را بنوىسىد.

هماهنگى و تعادل در نظام اجتماعى کل
ارزشى که خرده نظام ها براساس آن شکل گرفته اند، جزئى از ارزش هاى نظام اجتماعى 
کل است. ارزشى که خرده نظام کالس براساس آن شکل گرفته، جزئى از همان ارزشى است که 
نظام مدرسه و نظام آموزش و پرورش براساس آن شکل گرفته اند؛ بنابراىن، همٔه خرده نظام هاى 

ىک نظام اجتماعى کل، ارزش هاى آن نظام را دنبال مى کنند.
براى مثال، اگر آرمان جامعه اى، رسىدن به بىشترىن حّد رشد اقتصادى باشد، باىد تمام 
خرده نظام هاى آن متناسب با اىن هدف سازمان ىابند. در نظام آموزشى باىد انضباط، کار زىاد، 
توّقع کم و قانع بودن، رعاىت سلسله مراتب، تالش روزافزون براى افزاىش مهارت ها و دانستنى ها 
به دانش آموزان آموخته شود؛ وساىل ارتباط جمعى از پخش فىلم ها و برنامه هاىى که اسراف و 
مصرف گراىى را القا مى کنند، بپرهىزند؛ نظام ادارى به گونه اى سازمان ىابد که فقط افراد پرکار 
و منظم بتوانند در آنها کار کنند. در نظام سىاسى، سىاستمداران زندگى ساده و بى آالىشى داشته 
باشند و برنامه هاىى که براى ادارهٔ کشور تدوىن مى شود، همه با اىن هدف تنظىم شده باشند و نظام 
اقتصادى در تولىد و توزىع، متناسب با اىن هدف عمل کند. در چنىن شراىطى، اىن جامعه مى تواند 

هدف خود ىعنى رسىدن به بىشترىن حّد رشد اقتصادى را تحقق بخشد.
نمونٔه دىگر، جامعه اى است که در آن انقالب شده و در پى تحقق بخشىدن به ارزش ها 
و آرمان جدىدى است. اگر خرده نظام هاى مختلف جامعه ارزش هاىى مغاىر با اىن آرمان را 
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دنبال کنند و براساس آرمان جدىد سازمان داده نشوند، آىا انقالب در جامعٔه 
ىاد شده به اهداف و ارزش هاى خود دست خواهد ىافت؟

بنابراىن، درصورتى که خرده نظام هاى ىک نظام اجتماعى کل براساس 
ارزش هاى هماهنگ شکل گرفته باشند، ىک کّل منسجم را تشکىل مى دهند که همٔه اجزاى 

آن در ىک جهت عمل مى کنند. اىن نظام اجتماعى، نظام اجتماعى متعادل1 خواهد بود.

تعارض و عدم تعادل در نظام اجتماعى کل
اگر ارزش هاى خرده نظام هاى ىک نظام اجتماعى کل با ىکدىگر ىا با ارزش هاى کلى 
جامعه ناسازگار باشند ىا بعدها به سمت ارزش هاى مغاىر کشىده شوند، تضاد و تعارض2 
بر بخش هاى مختلف آن جامعه حاکم خواهد شد. در اىن صورت گفته مى شود اىن نظام 
اصلى،  درگىِر جنگ، هدف  در ىک جامعٔه  مثالً،  است؛  تعادل  اجتماعى کل دچار عدم 
پىروزى در جنگ ىا دفاع در مقابل تهاجم دشمن است. در چنىن حالتى، کار همٔه خرده 
نظام ها باىد با اىن هدف تناسب پىدا کند؛ در غىر اىن صورت، اىن جامعه در جنگ شکست 
خواهد خورد. اگر در چنىن وضعى که همٔه تالش ها در جهت پىروزى در جنگ سازمان 
بىشترىن سود از موقعىت استفاده کند،  با هدف کسب  ىافته است، خرده نظام اقتصادى 
هدف اىن خرده نظام با هدف کلّى نظام اجتماعى کل نامتناسب است. اىن عدم تناسب، مانع 

دست ىابى جامعه به هدف خوىش خواهد بود.
ارزش هاىى چون  بر  آن  پرورش  و  آموزش  نظام  که  نمونۀ دىگر: جامعه اى است 
قناعت، نظم، کار زىاد و… تکىه مى کند و اىن ارزش ها را به افراد مى آموزد ولى وساىل 
ارتباط جمعى آن، فىلم ها و برنامه هاىى را پخش مى کنند که در آنها اسراف و تبذىر ارزش هاىى 
مثبت تلقى مى شوند ىا در خانواده ها و مىهمانى ها تشرىفات و تجّمل به منزلٔه ارزش هاىى 
اساسى مورد تأکىد قرار مى گىرند؛ مسلماً چنىن جامعه اى دچار تعارض است و آنچه ىک 

خرده نظام اىجاد مى کند، توسط خرده نظام دىگر خنثى مى شود.

  Social Equilibrium  ــ1
Conflict  ــ2
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مثال دىگر: فرض کنىد آموزش و پرورش، افراد را منظم، وظىفه شناس، پرکار و 
تابِع قانون تربىت کند. اىن افراد باىد در خرده نظام هاى دىگر اقتصادى، ادارى و… مشغول 
به  کار شوند و هدف از آموزش رسمى هم اىن است که اىن افراد بتوانند در اىن خرده نظام ها 
مفىد باشند. اىن گونه افراد اگر بخواهند در اداره اى که در آن کم کارى و عدم رعاىت قانون 
روىه اى معمول است، مشغول به کار و ماندگار شوند، شاىد آنچه را آموخته اند فراموش 
کنند ىا آموخته هاى آنها سبب اىجاد دوگانگى ارزشى و مشکالت دىگرى براى آنها شود؛ 

بدىن ترتىب، نتاىج نظام آموزشى توسط نظام ادارى خنثى مى شود.
فعالىت 10 ــ 2 فرض کنىد دولت در جامعه اى بـا هدف استقالل اقتصادى، تولىد 
داخلى و صنعتگران را تشوىق کند ولى در کنار اىن، به بخش خصوصى اجازه دهد که 
مصنوعاتى شبىه به ساخته هاى داخلى با قىمتى ارزان تر و کىفىتى بهتر از کشورهاى دىگر 

وارد کند. نتاىج اىن عمل چه خواهد بود؟ در اىن باره در کالس گفت و گو کنىد.
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Socialization  ــ1

درس پنجم

نظام اجتماعى و فرد

پس از بررسى رابطٔه نظام هاى اجتماعى، اکنون موقع آن است که دربارٔه رابطٔه فرد و 
نظام اجتماعى بحث کنىم. به نظر شما فرد در نظام اجتماعى چه موقعىتى دارد؟

نىاز نظام اجتماعى به فرد
با کمى تأمل دربارٔه نظام اجتماعى، اىن نکته مشخص مى شود که اگر افرادى نباشند 
که در نقش هاى مختلف به الگوهاى عمل تحقق بخشند، واقعىتى به عنوان نظام اجتماعى 
وجود نخواهد داشت. نظام اجتماعى براى بقا و دوام خوىش به افرادى نىاز دارد که نقش ها 

و الگوهاى عمل تشکىل دهندٔه آن را تحقق بخشند.

جامعه پذىرى
سؤالى که در اىنجا مطرح مى شود اىن است: آىا در جامعه فرد مى تواند هر نقشى را بر عهده 

گىرد ىا آن را محقق سازد ىا باىد خصوصىاتى داشته باشد تا بتواند آن نقش ها را برعهده گىرد؟
فعالىت 11ــ2  نظام مدرسه را درنظر بگىرىد؛

بررسى کنىد که فرد چه خصوصىاتى باىد داشته باشد تا بتواند نقش معلمى را برعهده 
گىرد. دست کم پنج خصوصىت ذکر کنىد.

آىا فرد اىن خصوصىات را از هنگام تولد به همراه دارد ىا با زندگى در اجتماع آنها را 
کسب مى کند؟ با پاسخ گفتن به اىن پرسش، با مفهوم »  اجتماع پذىرى  «، ىا »  جامعه پذىرى1« آشنا 
مى شوىد؛ آماده شدن فرد توسط جامعه براى برعهده گرفتن نقش ها را جامعه پذىرى مى گوىند.

ــ معلمى که به دانش آموزان مطالبى را ىاد مى دهد؛
ــ مادرى که به فرزند خود امر و نهى مى کند و مثالً نحؤه غذا خوردن را به او مى آموزد؛

ــ واعظى که نحؤه رفتار مناسب در جامعه را متذکر مى شود؛
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ــ تهىه کنندٔه برنامه هاى رادىو ىا تلوىزىون که مثالً در برنامه اى به افراد ىاد مى دهد که 
در خىابان چگونه عمل کنند؛

به  را  عمل خاصى  الگوهاى  آن،  در ضمن  و  مى نوىسد  داستانى  نوىسنده اى که  ــ 
خوانندگان کتاب خود مى آموزد؛

هر ىک از اىن ها، الگوهاى عمل خاصى را به فرد ىاد مى دهد و او را براى برعهده 
گرفتن نقشى آماده مى سازد؛ به عبارت دىگر، فرد دارد اجتماعى مى شود.

فعالىت 12ــ2  موارد زىر را بررسى کنىد؛
1ــ براى برعهده گرفتن نقش مادرى ىا پدرى، فرد باىد کدام هنجارها را ىاد بگىرد؟ 

دست کم پنج مورد ذکر کنىد.
2ــ او الگوهاى عمل مربوط به اىن نقش ها را از کجا ىا توسط چه افرادى مى آموزد؟

جامعه افراد را به دو شکل اجتماعى مى کند:
الف ــ از طرىق درونى کردن ارزش ها،

ب ــ از طرىق کنترل اجتماعى )مجازات(.
درونى کردن ارزش ها: رفتارهاىى را که در ىک روز انجام مى دهىد، درنظر بگىرىد؛ 
خواهىد دىد که بسىارى از اىن رفتارها مطابق مطلوب نظام اجتماعى اند و شما براى انجام 
و  مى دهىد  انجام  را  آنها  مىل  از روى  و  با خشنودى  بلکه  نمى کنىد  اجبار  آنها احساس 
درصورتى که آنها را انجام ندهىد، خود را سرزنش مى کنىد و از آن چه به آن »عذاب وجدان« 

گفته مى شود، رنج مى برىد.
ــ برخاستن از روى صندلى اتوبوس و جا دادن به افراد مسن

ــ احترام گذاشتن به معلم و والدىن
ــ و کمک کردن به کوچک ترها

از جمله اعمالى اند که در صورت انجام ندادن آنها، احساس شرمندگى مى کنىد. 
دروغ گفتن، اهانت به دوستان و ستم به زىردستان کارهاىى اند که اگر آنها را انجام دهىد، 
خود را سرزنش مى کنىد و رنج مى برىد. اىنها الگوهاى عملى اند که جامعه به افراد ىاد داده 
است و از آنها مى خواهد که به آنها عمل کنند. افراد هم هنگام انجام دادن اىن الگوهاى عمل 

احساس اجبار نمى کنند بلکه به عنوان امرى مطلوب، خواهان انجام دادن آنهاىند.
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فعالىت 13ــ2  مورد زىر را بررسى کنىد.
از  و  بماند  زنده  دارد  زنده، دوست  مانند ساىر موجـودات  انسان 
به  حىات خوىش دفاع کند. او کارى انجام نمى دهد که حىات خود را 
خطر انـدازد اما براى حفظ ارزش هاى انسانى حاضر است جان خوىش 

را به خطر اندازد و اىـن کار را با اشتىاق انجام مى دهد.
اىن انگىزه و اشتىاق که حتى با مىل زىستى وى در تضاد است، چگونه به وجود آمده است؟

با توجه به آنچه گفتىم، مى توان نتىجه گرفت:
امورى که ابتدا براى فرد داراى ارزش نىست و فرد به آنها تماىلى ندارد، در طى جامعه پذىرى 
اهمىت مى ىابند و به صورت ارزش در مى آىند؛ اىن جرىان را درونى کردن ارزش ها1 مى گوىند.

ــ کودک از نظر زىستى به غذا نىاز دارد ولى پدر و مادر همراه با رفع نىاز وى، شىؤه 
خاص غذا خوردن را به او ىاد مى دهند. آنها با پاداش دادن )محبت کردن، گفتن کلمات 
محبت آمىز و…( به آن دسته اعمال کودک که طبق الگوهاى مورد تأىىد جامعه است، ىا 
تنبىه وى )اخم کردن، قهر کردن و…( براى عمل کردن خارج از آن الگوها، شکل و شىؤه 
تنبىه، مبناى دىگر  خاصى از غذا خوردن را براى او ارزشمند مى سازند. اىن پاداش و 

اشکال درونى کردن ارزش ها قرار مى گىرد.
ــ مشاهدٔه فىلمى که در آن رفتارى مشخص با تشوىق ىا موفقىتى خاص همراه است، 

موجب مى شود که فرد آن رفتار را ارزشمند بداند و آن را تقلىد کند.
ــ و… .

بنابراىن، در جرىان اجتماع پذىرى فرد نسبت به امورى انگىزه پىدا مى کند و به اىن شکل، 
به خدمت نظام اجتماعى درمى آىد و داوطلبانه الگوهاى عمل خاصى را محّقق مى سازد.

به آنها عمل مى کنىد،  بـه طور اختىـارى  پنج الگوى عملى را که  فعالىت 14ــ2 
فهرست کنىد و به سؤال زىر پاسخ دهىد:

چگونه اىن الگوهاى عمل براى شما مطلوب شده اند؟
کنترل اجتماعى: فرد همىشه هرچه را که به او ىاد بدهند، فرا نمى گىرد؛

عمل  الگوهاى  که  هستند  بسىارى  دانش آموزان  معلمان،  بسىاِر  تالش  وجود  با  ــ 
Internalization of Value Orientations  ــ1
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ىادداده شده را فرا نمى گىرند.
ــ با وجود تذکّر وساىل ارتباط جمعى، شهروندان بسىارى هستند که قوانىن راهنماىى 

و رانندگى را رعاىت نمى کنند.
ــ با وجود هشدارهاى تکان دهندٔه والدىن، معلمان و رسانه هاى جمعى در خصوص 
عوارض سىگار کشىدن و اعتىاد به مواّد مخّدر، بعضى از جوانان به دام مى افتند و زندگى 

خود، خانواده و دىگران را تباه مى سازند.
در چنىن مواردى، افراد را از راه هاى دىگر به رعاىت الگوهاى عمل وادار مى سازند.
در صورتى که فرد الگوهاى عمل مشخص جامعه را محقق نسازد، با اجبار جامعه 

روبه رو خواهد شد که از آن به مجازات ىاد مى شود.
ــ سرزنش فرزندان توسط والدىن؛

ــ بى مهرى دوستان نسبت به فردى که هنجارهاى گروه را رعاىت نکرده است؛
ــ محکوم شدن مجرم به مجازات زندان؛

مواردى اند که در آنها جامعه فرد را به دلىل رعاىت نکردن هنجارها مجازات مى کند. هدف 
از اىن مجازات ها، واداشتن فرد به رعاىت الگوهاى عمل است.

بنابراىن، همان طورکه گفتىم، جامعه افراد خود را از راه درونى کردن ارزش ها و نىز 
ِاعمال مجازات، اجتماعى مى کند. اجتماعى کردن افراد را از طرىق اعمال مجازات کنترل 

اجتماعى1 مى گوىند.

Social Control  ــ1

فرد

دوستانخانواده

نظام آموزشى خوىشاوندان مسجد نظام اقتصادى

نظام سىاسى  نظام ادارى

نظام فرهنگى

ش ها
درونى کردن ارز

ى     
ماع

اجت
رل 

کنت

فرد و نظام اجتماعى
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پرسش هاى فصل
1ــ نقش چه مفهومى دارد؟ رابطٔه آن را با هنجار بىان کنىد.

2ــ در جامعه، چه عاملى نقش هاى مختلف را به ىکدىگر پىوند مى دهد؟
3ــ وىژگى هاى مفهوم »نظام« را بىان کنىد.

4ــ اگر در ىک نظام اجتمـاعى، خرده نظام هـا با ىکدىگر هماهنگى نداشته بـاشند، چه مسـائلى 
پىش مى آىد؟

5 ــ »جامعه پذىرى« چىست و با بقاى نظام اجتماعى چه رابطه اى دارد؟
6 ــ مفهوم »کنترل اجتماعى« چىست؟ رابطٔه آن را با جامعه پذىرى توضىح دهىد.

7ــ مفاهىم »درونى کردن ارزش ها« و »کنترل اجتماعى« را مقاىسه کنىد.
8 ــ مدرسه را به عنوان ىک نظام اجتماعى درنظر بگىرىد؛ دربارٔه آن فکر کنىد و به پرسش هاى 

زىر پاسخ دهىد:
الف ــ در نظام اجتماعى مدرسه چه نقش هاىى وجود دارند؟

ب ــ آثار و نتاىج مطلوب اىن نظام اجتماعى چىست؟
9ــ ىک نظام اجتماعى را درنظر بگىرىد و خرده نظام هاى آن را معىن کنىد.

10ــ نظام اجتماعى متعادل چىست؟ چه عواملى باعث به هم خوردن تعادل نظام اجتماعى مى شود؟
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مرورى بر فصل
اثر  بر  به وجود آمده و  نىازهاى مختلف افراد، تقسىم کار  تأمىن  براى  1ــ در زندگى اجتماعى 

تقسىم کار نقش هاىى مختلف در جامعه شکل گرفته است.
2ــ نقش عبارت است از جاىگاهى که فرد با قرار گرفتن در آن، ملزم به رعاىت الگوهاى عمل 

خاصى مى شود.
3ــ وظاىف ىک نقش، مجموعٔه رفتارها و الگوهاى عملى که از فردى که آن نقش را پذىرفته ىا 

به او نسبت داده شده است، انتظار مى رود آنها را انجام دهد.
4ــ به مجموعٔه الگوهاى عملى که فرد در نقش خاّص خود انتظار دارد دىگران نسبت به او انجام 

دهند، حقوق آن نقش گفته مى شود.
پىوند  ىکدىگر  به  را  نقش هاى مختلف  ىا جامعه،  گروه  در ىک  افراد  ارزش هاى مشترک  5 ــ 

مى دهند.
6 ــ به مجموعٔه نقش هاى متقابل به هم پىوسته که براى تحّقق ارزشى مشخص با هم پىوند ىافته 

و به صورت واحدى ىکپارچه درآمده اند، »نظام اجتماعى« گفته مى شود.
ارزش هاى  تحّقق  براى  که  دارند  مختلف وجود  نظام هاى  اجتماعى، خرده  نظام  ىک  در  7ــ 

)هدف هاى( مشترک نظام اجتماعى جامعه با ىکدىگر وحدت ىافته اند.
8 ــ در ىک نظام اجتماعى، هر نقش داراى آثار و نتاىجى است.

9ــ در صورتى که خرده نظام هاى ىک نظام اجتماعى کل بر اساس ارزش هاى هماهنگ شکل 
گرفته باشد، همٔه اجزاى آن در ىک جهت عمل مى کنند که به آن »نظام اجتماعى متعادل« گفته مى شود.
10ــ اگر ارزش هاى خرده نظام هاى ىک نظام اجتماعى کل با ىکدىگر ىا با ارزش هاى کلى جامعه 

ناسازگار باشند، آن نظام اجتماعى کل، دچار عدم تعادل است.
11ــ  جامعه از طرىق جامعه پذىر کردن افراد، صالحىت الزم را براى اىفاى نقش هاى اجتماعى 

مختلف در آنها به وجود مى آورد.
12ــ در جرىان زندگى اجتماعى، امورى که براى فرد مهم نىست و او به آنها تماىلى ندارد، براى 

وى مهم مى شود و به صورت ارزش درمى آىد. به اىن جرىان، »درونى کردن ارزش ها« مى گوىند.
مى سازد.  وادار  الگوهاى عمل  تحّقق  و  دادن عمل  انجام  به  اجبار  با  را  افراد  13ــ جامعه، 

اجتماعى کردن افراد را از طرىق اعمال مجازات، »کنترل اجتماعى« مى گوىند.



فصل سوم

نظام خانواده
انتظار مى رود دانش آموز در پاىان اىن فصل بتواند:

1 ــ مفهوم خانواده را با توجه به وىژگى هاى بارز آن شرح دهد.
2 ــ ضرورت و اهمىت تشکىل خانواده را توضىح دهد.

3 ــ آثار و نتاىج خانواده را بر نظام اجتماعى کل با ىکدىگر مقاىسه کند.
4 ــ نقش خانواده را در زندگى فرد تجزىه و تحلىل کند.

5   ــ مسائل اساسى خانواده را تشرىح کند.
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درس اّول

خانواده، ىک نظام اجتماعى

شما در گروه هاى مختلفى چون گروه هاى ورزشى، مذهبى، سىاسى، هنرى، سنى       
و ... عضوىت دارىد. 

خانواده نىز ىک گروه اجتماعى است. آىا مى دانىد چرا؟ گروه هاى گوناگون در بعضى 
چىزها شبىه به ىکدىگرند و در بعضى چىزها نىز با هم تفاوت دارند.

از جمله مالک هاىى  که اىن گروه ها را از هم متماىز مى سازد، مى توان به موارد زىر 
اشاره کرد:

ــ بزرگ ىا کوچک بودن
ــ مىزان دوام و پاىدارى

ــ مىزان نظم گروهى
ــ نحؤه عضوىت و ورود به گروه

ــ چگونگى روابط اعضا با ىکدىگر )مىزان صمىمىت(
ــ ارزش ها و هنجارهاى گروه

ــ و … .
فعالىت 1 ــ 3 با توجه به مالک هاى ذکر شده، دربارٔه تفاوت هاى گروه خانواده با 
گروه هاى ورزشى، مذهبى، سىاسى و هنرى که ممکن است شما عضو آنها باشىد، در کالس 

بحث و گفت و گو کنىد.
با انجام دادن، فعالىت 1 ــ3 درمى ىابىد که گروه خانواده با گروه هاى دىگر تفاوت هاى 

اساسى دارد؛ مثالً:
ــ اگر حتى به گذشته هاى دور برگردىم و از نخستىن گروه هاىى  که انسان ها تشکىل 
داده اند، سراغ بگىرىم، زنان و مردانى را خواهىم ىافت که در قالب ىک خانواده با هم زندگى 

مى کنند؛ بنابراىن، سابقٔه تشکىل خانواده بسىار بىشتر از گروه هاى دىگر است.
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ــ گروه هاى دىگر چه بسا پس از مدتى از هم بپاشند و از بىن بروند، اّما 
زن و مردى که با هم ازدواج مى کنند، اغلب تا پاىان عمر با هم خواهند بود.
عضوىت  به  خود  تماىالت  از  ىکى  ارضاى  براى  اغلب  افراد  ــ 
فعالىت هاى  دادن  انجام  براى  مثال،  براى  در  مى آىند؛  دىگر  گروه هاى 

سىاسى در انجمن هاى سىاسى عضو مى شوند ىا براى گذران اوقات فراغت و انجام دادن 
فعالىت هاى دسته جمعى عضوىت گروه هاى سنى را مى پذىرند اما در خانواده، زن و مرد در 
موارد زىادى با ىکدىگر مشارکت دارند؛ به همىن جهت، رابطۀ افراد در خانواده عمىق تر 

و گسستن آن دشوارتر است.
ـ  که در درس هاى آىنده  وىژگى هـاى خانواده و اثـرگـذارى هـاى آن بر فرد و جامعه ـ
بررسى خواهند شد ــ موجب شده است تا نقش ها و الگوهاى عمل اىن گروه )خانواده( 
بىش از هر گروه دىگرى پابرجا و پاىدار باقى بماند؛ تا آنجا که افراد پىش از آنکه خانواده را 
ىک گروه بدانند، به آن به منزلٔه ىک نظام اجتماعى توجه مى کنند و در طول زندگى در پى 

آن هستند که چگونگى عمل کردن در نقش هاى مختلف آن را بىاموزند؛ مثالً:
ــ کودکان در بازى هاى خود نقش هاى پدر، مادر، فرزند، زن و شوهر را بارها و 

بارها بازى مى کنند؛ 
ــ جوان ها در جرىان زندگى با والدىن، رابطه با خوىشاوندان و مشاهد هٔ رفتار خانواده ها 

خود را براى اىفاى نقش در نظام اجتماعى خانواده آماده مى سازند؛
ــ بزرگ ترها در گفت و گوهاى خود با دىگران و مطالعٔه کتاب و مجله در پى آن هستند 

که زندگى  را در خانواده مطبوع تر سازند.
بنابراىن، مى توان خانواده را از دو جهت بررسى کرد:

الف ــ خانواده به عنوان ىک گروه؛ ىعنى، مجموعه اى از افراد که خود را »ما« تلقى 
مى کنند و با ىکدىگر تعاملى نسبتاً پاىدار و منظم دارند؛

ـ خانواده به عنوان ىک نظام اجتماعى؛ ىعنى، مجموعه اى از نقش هاى اجتماعى  بـ 
متقابل به هم پىوسته که براى تحقق بخشىدن به هدفى مشخص با هم پىوند ىافته اند.

با پذىرش اىن نکته که خانواده ىک نظام اجتماعى است، اىن پرسش ها مطرح مى شود: 
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ــ خانواده از چه نقش هاىى تشکىل شده است؟
ــ الگوهاى عمل مربوط به هر نقش چىست؟

ــ رابطٔه اىن الگوهاى عمل با ىکدىگر چگونه است؟
ــ نظام اجتماعى خانواده حول کدام ارزش ها سازمان مى ىابند؟

مجموعۀ نقش زن و شوهرى
ابتدا فرض مى کنىم افراد تشکىل دهندٔه خانواده ىک زن و مرد بدون فرزند هستند. 
در چنىن حالتى، تنها دو نقش زن و شوهرى وجود دارد. هر ىک از اىن نقش ها الگوهاى 

عملى دارد و در واقع، آن نقش از آن الگوهاى عمل تشکىل شده است.
فعالىت 2 ــ 3 براى هر ىک از نقش هاى زن و شوهرى، پنج الگوى عمل بنوىسىد. 
براى انجام اىن کار، مى توانىد کارهاىى را که افراد خانواده به عنوان زن ىا شوهر انجام 
مى دهند، فهرست کنىد؛ سپس مشخص کنىد که افراد براى انجام دادن کدام ىک از اىن 
ىا  با بى مهرى اعضاى خانواده  کارها اجبار دارند؛ ىعنى، اگر آن اعمال را انجام ندهند، 
دىگران روبه رو مى شوند، اقوام و آشناىان آنها را سرزنش مى کنند ىا قانون و حکومت آنها 

را مورد بازخواست قرار مى دهند؛ براى نمونه:

مىزان اجبار و الزامالگوهاى عمل نقش شوهر
ــ نفقه دادن

مقابل  در  همسر  احترام  رعاىت  ــ 
دىگران

اگر شوهرى از دادن نفقه به همسرش خوددارى کند، 
مورد بازخواست قانونى قرار مى گىرد.

اگر شوهرى در حضور دىگران به همسرش توهىن کند، 
دىگران او را سرزنش مى کنند.

مجموعۀ نقش پدرى ــ مادرى ــ فرزندى
اکنون فرض کنىد که در خانواده به مجموعٔه زن و مرد فرد سومى به عنوان فرزند 
اضافه شود. در اىن صورت، همراه با افزاىش تعداد اعضاى خانواده، دو نقش پدرى و 
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مادرى نىز در خانواده مطرح مى شود؛ بنابراىن، در کنار مجموعٔه نقش زن 
و شوهرى، مجموعٔه نقش پدر ــ مادر ــ فرزند نىز شکل مى گىرد. هر ىک 

از اىن نقش ها نىز الگوهاى عمل خاّص خود را دارد.
ـ 3  براى هر ىک از نقش هاى زىر پنج الگوى عمل  فعالىت 3  ـ

بنوىسىد:
1 ــ نقش پدرى

2 ــ نقش مادرى
3 ــ نقش فرزندى.

نقش پدرىنقش مادرى

  نقش 
خواهرى

 نقش 
برادرى

   نقش 
خواهرى

نقش زن 

نقش فرزندى

 نقش شوهر

خانواده به منزلۀ ىک نظام اجتماعى

تأثىرات خانواده بر نظام اجتماعى کل
است  مى گىرىم، الزم  نظر  در  اجتماعى  نظام  ىک  عنوان  به  را  خانواده  هنگامى که 

تأثىرات آن را بر بقا و رشد نظام اجتماعى کل و نظام هاى اجتماعى دىگر بررسى کنىم.
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نبود خانواده چه  از  با طرح ىک پرسش دنبال کرد: جامعه  اىن مطلب را مى توان 
زىان هاىى مى بىند؟

نظام  قالب  در  زنـدگى  از  جامعه  افـراد  همٔه  لحظه،  ىک  در  اگر  4 ــ 3   فعالىت 
خانواده سر باز زنند و نقش هاى زن و شوهرى و پدر و مادرى خوىش را رها کنند، چه 

وضعى پىش خواهد آمد؟
دربارهٔ نتاىج حاصل از اىن وضع، در کالس گفت وگو کنىد. 

شما با پاسخ گوىى به اىن پرسش، تأثىرات خانواده را بر نظام اجتماعى کل خواهىد 
شناخت؛ تأثىرات و نتاىجى مانند اجتماعى کردن فرزندان، مراقبت و نگهدارى از کودکان، 

ناتوانان و سالمندان، تولىد نسل و … .
مثالً :

ــ افراد نمى توانند مفىد باشند؛ مگر اىن که جامعه پذىر شوند و خانواده نخستىن زمىنٔه 
در  که  اىن  با وجود  آغاز مى کند.  فرد  تولد  لحظٔه  از  را  کار خود  که  جامعه پذىرى است 
جامعه هاى جدىد، عواملى غىر از خانواده نقش بسىارى در جامعه پذىر کردن افراد دارند 

ولى خانواده هنوز هم نخستىن و مهم ترىن عامل جامعه پذىرى است.
ــ افراد به غذا، پناهگاه و مراقبت نىاز دارند و در محىط خانواده اىن نىازها تأمىن 
مى شود. به وىژه، اعضاى فعال و تواناى خانواده از ساىر اعضا که به دلىل خردسالى، پىرى 

ىا ناتوانى قادر به مراقبت از خود نىستند، مراقبت و نگهدارى مى کنند. 
ــ ىک جامعه بدون داشتن نظامى براى جاىگزىنى اعضاى آن جامعه از نسلى به نسل 
دىگر قادر به ادامٔه حىات نىست. خانواده امکانى را فراهم مى سازد که از طرىق آن، اىن 

جاىگزىنى تحقق ىابد.
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درس دوم

خانواده و فرد

در درس گذشته به تأثىرات خانواده بر نظام اجتماعى اشاره کردىم. در اىن درس، به 
تفصىل تأثىراتى را که خانواده بر فرد دارد بررسی می کنىم. 

خانواده و شکل گىرى شخصىت 
ـ   3  چهار تواناىى خود را در سه مرحلٔه آغاز تولد، کودکى و زمان حاضر  فعالىت 5 ـ 
در زمىنه هاى گوناگون مانند اندىشىدن، درک امور، شناخت خوب و بد، داشتن احساسات 
خاص، انجام کارها و … را مانند نمونٔه زىر با ىکدىگر مقاىسه کنىد و به اىن پرسش پاسخ دهىد:

اىن تواناىى ها را از کجا و چگونه کسب کرده اىد؟

  نحوۀ کسب تواناىى هازمان حاضرکودکىآغاز تولدنوع تواناىى
به امور محسوس چىزى نمى دانستم.    اندىشىدن

فکر مى کردم.
تواناىى تفکر در

امور عقالنی
 را دارم.

از  طرىق رفتار  والدىن، 
کارهاى گروهى، مـدرسه و 

وساىل ارتباط جمعى

به عنوان ىک جوان مى توانىد  که  بهتر درمى ىابىد  ىاد شده  فعالىت  دادن  انجام  با  شما 
کارهاى زىادى انجام دهىد؛ مى توانىد دربارهٔ امور مختلف بىندىشىد و اظهارنظر کنىد؛ نسبت به 
امور مختلف احساسات و عواطف خاصى داشته باشىد؛ انجام امورى را نادرست و امورى را 

درست بدانىد؛ اگر کار نادرستى انجام مى دهىد، ناراحت شوىد و احساس گناه کنىد.
شما همچنىن با پاسخ گوىى به پرسش مطرح شده با نقش خانواده در نگهدارى و مراقبت 

از فرزندان و مهم تر از آن، با چگونگى اجتماعى کردن آنها آشنا مى شوىد؛
ــ فرد در خانواده متولد مى شود و والدىن ىا دىگر اعضاى خانواده از او مواظبت 
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مى کنند. اىن کمترىن کارى است که هر خانواده در مورد فرزندان خود انجام مى دهد. 
ــ مهم تر اىنکه خانواده بر شکل گىرى شخصىت فرد ــ به عنوان عضوى از اجتماع، 

موجودى متفکر و داراى اراده و شناخت ــ تأثىر زىادى  دارد؛ زىرا: 
با رشد جسمانى کودک، روان او نىز در ارتباط با محىط و انسان هاى دىگر شکل 
مى گىرد و رشد مى ىابد. خانواده نخستىن محىط اجتماعى است که فرد در آن قرار مى گىرد 
و والدىن و اطرافىان کودک نىز نخستىن انسان هاىى اند که با وى ارتباط برقرار مى کنند. نوع 
رفتار آنها در اعمال، اندىشه ها و احساسات و به طور کلى شخصىت فرد تأثىرات عمده اى 

دارد؛ مثالً:
ــ نوع رفتار والدىن با کودک

ــ تعداد افرادى که با کودک رابطه دارند
ــ فرزند چندم خانواده بودن

ــ نوع رفتار والدىن با فرزندان
ــ نوع رفتار والدىن با ىکدىگر

همگى در شخصىت فرد تأثىرات عمده اى دارند.
ــ اگر فرد در خانواده اى رشد ىابد که در آن تصمىم گىرى در همٔه امور به عهدٔه مرد 
است، نظر او در مورد موقعىت زن متفاوت است با نظر فردى که در خانواده اى بزرگ شده 

است که در آن والدىن به طور مشترک تصمىم گىرى مى کنند.
ــ فردى که در بزرگ سالى در تصمىم گىرى مشکل دارد، مى تواند رىشه هاى اىن تردىد 
را در تعارض هاى رفتارى و گفتارى بزرگ ترها در دوران کودکى خوىش جست وجو کند.

ــ آنچه به عنوان وجدان در فرد شکوفا می شود و از درون، رفتار او را کنترل مى کند، 
عمدتاً حاصل عمل و گفتار والدىن و اعضاى خانواده در کودکى است.

بنابراىن، فرد نه تنها از نظر جسمى مدىون خانواده است، مهم تر از آن، از نظر روانى 
و شخصىتى نىز تحت تأثىر خانواده قرار دارد.
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خانواده و نقش ارشادى و حماىتى
شاىد تصور کنىد که نقش خانواده محدود به دورٔه کودکى فرد است 
و در امورى که  ذکر شد، خالصه مى شود ولى با کمى تأمل مى توانىد نقش 
خانواده را در دوره اى که فرد آموزش رسمى را در مدرسه آغاز مى کند، در 

دورهٔ جوانى و سپس در امر ازدواج و تشکىل خانواده و پس از تشکىل خانواده نىز درىابىد.
فعالىت 6 ــ 3 الف ــ فکر مى کنىد اگر خانواده نباشد، شما در ادامٔه تحصىل با چه 
مشکالتى روبه رو مى شوىد؟ به چهار مورد از نقش هاى ارشادى و حماىتى خانواده خود 

در اىن زمىنه اشاره کنىد.
ـ زندگى ىک زوج جوان از خوىشاوندان ىا آشناىان خود را در نظر بگىرىد. چهار  بـ 

مورد از نقش هاى ارشادى و حماىتى خانواده هاى آنها را بنوىسىد.

خانواده و حماىت عاطفى
انسان به محبت، صمىمىت، عشق و آرامش روانى نىاز دارد و خانواده اولىن زمىنٔه 

اجتماعى است که اىن نىازهاى عاطفى و اساسى در آن برآورده مى شود.
ـ  مدىون خانواده  ـ  عالوه بر آنچه گفتىم ـ فرد حتى پس از ازدواج نىز به نحوى دىگر ـ
است. با تشکىل خانواده فرد از نظر عاطفى آرامش مى ىابد و از سردرگمى ها، خستگى ها 
و تالطم هاى روانى او کاسته مى شود؛ تا آنجا که خانه براى وى به صورت مأمنى در مى آىد 

که پس از فراغت از کار و درگىرى هاى روزمره در آن به آسودگى خاطر دست مى ىابد.

تحقق شخصىت مستقل

انى
 رو

ش
رام

آ حماىت و ارشاد 

خانواده

تکوىن شخصىت فرد

فرد و خانواده

خانواده و تحقق شخصىت مستقل
فرد  که  است  جاىگاهى  جدىد،  خانوادٔه  و  خانه 
مى تواند شخصىت مستقل خوىش را در آن تحقق بخشد. 
مرد با کار مستقل در بىرون و زن با کار در منزل ىا بىرون از 
آن و هر دو با تالش براى تربىت فرزند، شخصىت مستقل 
خوىش را تحقق مـى بخشند و در عىن حال، آىنده و زندگى 



56

اجتماعى کودک خود را رقم مى زنند.
از آنچه در درس هاى اول و دوم گذشت، مى توان نتىجه گرفت:

اگر چه نقش نظام خانواده در زندگى اجتماعى کمتر از گذشته شده است ولى اىن نقش 
همچنان نقشى اساسى و عمده است و براى آن جاىگزىنى نىافته اند. بعضى صاحب نظران 
براى حذف نظام خانواده طرح هاىى ارائه دادند و بعضى هم آنها را به اجرا در آوردند ولى 
همٔه اىن طرح ها با شکست روبه رو شدند. خانواده به منزلٔه ىک ُخرده نظام ضرورى که هم 

سالمت فرد و هم بقاى جامعه را تأمىن مى کند، هم چنان به حىات خوىش ادامه مى دهد1.
دلىل بقا و پاىدارى نظام خانواده را در طول تارىخ مى توان در دو نکتٔه زىر ىافت:

اّول ــ نقش مهم و غىرقابل انکار خانواده در زندگى فرد )که به تفصىل دراىن درس 
بررسى شد(؛

ـ نقش گسترده و تعىىن کنندٔه خانواده در نظام اجتماعى کل؛ به گونه اى که حذف  دومـ 
آن، نظام اجتماعى را با هزىنه هاى سرسام آورى روبه رو خواهد کرد.

دربارهٔ اىن نکته نىز در درس گذشته سخن گفته اىم.

1 ــ براى مثال، مى توان از کشور شوروى )سابق( و رژىم اشغالگر قدس نام برد که براى فروپاشى بنىان خانواده 
تالش هاىى کردند ولى توفىقى به دست نىاوردند.
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درس سوم

آسىب هاى نظام خانواده )1(

با وجود اهمىتى که خانواده براى فرد دارد و نىازهاى متعدد فرد در خانواده برطرف 
مى شود، گاهى خانواده به جاى اىنکه محّل امن و آرامش و ارضاى عاطفى و جاىگاهى 
براى تحقق شخصىت مستقل افراد باشد، به جاىگاهى براى جدال و دعوا تبدىل مى شود 
و به جاى اىنکه براى آنها آثار و نتاىج مطلوبى دربرداشته باشد، آثارى مخرب دارد؛ تا آنجا 
که به جهنمى تبدىل مى شود که زن و مرد و به تبع آنان فرزندان در آن مى سوزند. در چنىن 

حالتى، جداىى و طالق به ظاهر تنها راهى است که مطلوب به نظر مى رسد.
جاىگاه  آنان  براى  گاه  دارد،  فرزندان  بر  مطلوبى که  آثار  همٔه  با  خانواده  همچنىن، 
نامناسب و نامطلوبى است به خصوص در سنىن نوجوانى که گاه درگىرى هاىى مىان فرزندان 

و والدىن اىجاد مى شود.
ــ به راستى چرا چنىن وضعى پىش مى آىد؟

ــ چرا بعضى از زن و شوهر ها نمى توانند با هم زندگى کنند؟
ــ چرا بعضى از فرزندان از زندگى در خانوادٔه خوىش ناخشنودند؟

پاسخ اىن پرسش ها را در همىن درس، در بخش هاىى با عناوىن »ناسازگارى زن و 
شوهر در خانواده« و »ناسازگارى فرزندان و والدىن« مى توانىد بىابىد.

ناسازگارى زن و شوهر در خانواده
اگر پاى درد دل همسرانى که با هم اختالف دارند بنشىنىد، خواهىد دىد دالىلى که 
آنها براى اختالفات خوىش ذکر مى کنند، بى شمار است؛ از ندادن نفقه تا عدم توّجه به 

خواسته هاى همسر، طرز رفتار، نوع لباس پوشىدن و … .
در صورتى که بخواهىم به اىن دالىل بسنده کنىم، هىچ گاه نمى توانىم علت ىا علل واحد و 
مشترکى براى اختالف زن و شوهر بىابىم. به هر حال، در مىان همٔه دالىلى که براى وجود اختالفات 
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مىان زن و شوهرها مطرح مى شود، ىک وجه مشترک مى توان ىافت و آن برآورده نشدن انتظارات 
دو طرف است.

ــ زنى که از شوهرش انتظار احترام نسبت به اقوام خود را دارد و او اىن انتظار را برآورده 
نساخته )آگاهانه ىا ناآگاهانه(، از شوهر خوىش ناراضى است.

ــ مردى که انتظار داشته است همسرش غذاى مورد عالقٔه او را تهىه کند و زن قادر 
به پختن چنىن غذاىى نىست، از او ناراضى است.

ــ زنى که انتظار داشته است همسرش شرىک زندگى او باشد، در تربىت فرزندان و 
ادارٔه کانون خانواده او را صمىمانه ىارى کند و نىازهاى خانواده را با تالش و کوشش خود 
برآورده سازد، مى بىند که او با گرفتار شدن در دام اعتىاد آتش بر هستى زن و فرزندانش 
مى زند و با بى اعتناىى و الابالى گرى، شىرازهٔ خانواده را از هم مى پاشد و موجب سرافکندگى 
و تباهى اعضاى خانواده مى شود و … . چنىن زنى چگونه مى تواند از همسر خوىش راضى 

و خرسند باشد؟ اىن فهرست را تا ده ها و صدها مورد مى توانىد ادامه دهىد.
اکنون اىن پرسش مطرح مى شود که اىن انتظارات چه هستند و چگونه شکل مى گىرند؟

براى پاسخ دادن به اىن پرسش، به مطالب فصل گذشته باز مى گردىم. گفتىم که هر 
نقش با مجموعه اى از الگوهاى عمل مرتبط با آن همراه است. مجموعه اى از اىن الگوهاى 
عمل را فردى که نقش را بر عهده مى گىرد، تحقق مى بخشد و مجموعه اى از آنها را دىگران 

محقق مى سازند. 
ـ که در فصل گذشته  با توجه به مفهوم انتظارات، نقش و رابطٔه دو جانبٔه حق و تکلىفـ 
به آنها اشاره کردىم ــ، مى توان گفت انتظارات، الگوهاى عملى اند که هر ىک از دو طرف، 
دىگرى را موظف به تحقق آنها مى داند و در صورتى که طرف مقابل آنها را محقق نسازد، 

آزردگى و نارضاىتى و در نهاىت، ناسازگارى و جداىى پىش مى آىد.
در اىنجا اىن سؤال مطرح مى شود که چرا زن و شوهر انتظارات ىکدىگر را برآورده 
نمى سازند؟ مگر نه اىن است که هنگام ازدواج به طور صرىح ىا ضمنى نقش زن و شوهرى 
و الگوهاى عمل آن را پذىرفته اند؟ مگر نه اىن است که دو طرف مى خواهند زندگى آسوده 

و راحتى با ىکدىگر داشته باشند؟ پس چرا انتظارات ىکدىگر را برآورده نمى سازند؟
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نظام اجتماعى و ناسازگارى زن و شوهر
اگر به ىاد داشته باشىد پىش از اىن گفتىم که نظام اجتماعى افراد خود 
را از راه درونى کردن ارزش ها و اعمال مجازات، اجتماعى مى کند. افراد در 
جرىان اجتماعى شدن، الگوهاى عمل مربوط به نقش هاى خود را مى آموزند 

و به تحقق آنها عالقه مند مى شوند، تا آنجا که در صورت عمل نکردن به آنها احساس ناراحتى 
مى کنند.

با اىن مقدمه، شما باىد بتوانىد به پرسشى که پىش از اىن مطرح شد، پاسخ بدهىد.
از  افراد  نىابد و  کامل تحقق  به طور  ـ   در صورتى که جرىان اجتماعى شدن  ـ الف 
حقوق و وظاىف نقش هاى خود درک کاملى نداشته باشند ىا براى انجام آنها آمادگى الزم 
را پىدا نکرده باشند، در برآوردن انتظارات ىکدىگر دچار مشکل مى شوند و به اىن ترتىب، 

ناسازگارى پىش خواهد آمد؛ مثالً در مورد نقش هاى زن و شوهرى، در نظر بگىرىد:
ــ مردى که با وجود تالش براى تهىٔه ماىحتاج مادى خانواده، به امور تربىتى و روانى 

فرزندان خود توجه کافى ندارد؛
ــ زنى که با وجود فداکارى و تالش براى ادارٔه امور منزل، با خوىشاوندان همسر 

خوىش برخورد مناسبى ندارد.
هر دو مورد ذکر شده نشان مى دهد که زن و شوهر حقوق و وظاىف نقش هاى زن و 

شوهرى را به طور کامل نىاموخته اند.
ـ در صورتى که افراد به گونه هاى مختلف اجتماعى شوند، در زندگى انتظارات متفاوتى  بـ 

از ىکدىگر خواهند داشت و اىن تفاوت انتظارات، موجب اختالف آنها خواهد شد؛ مثالً:
ــ زنى که مى خواهد در بىرون از منزل کار کند و انتظار دارد همسر آىنده اش در اىن 
زمىنه با او همکارى داشته باشد، اگر با مردى ازدواج کند که فقط کار در منزل را وظىفٔه 

زن بداند، ازدواج وى با نارضاىتى همراه خواهد بود.
ــ مردى که دوست دارد تا نىمه هاى شب در بىرون از منزل با دوستان خوىش باشد، 
اگر با زنى ازدواج کند که انتظار دارد همسرش پس از فراغت از کار به منزل بىاىد، زندگى 

مطلوبى نخواهد داشت.
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ـ 3  گفت  و گو کنىد. فعالىت 7       ـ
چرا افراد به گونه هاى مختلف اجتماعى مى شوند و در نتىجه، در زندگى انتظارات 

متفاوتى از ىکدىگر دارند؟
مى توان  و گفت و گوى شما مطرح شد،  بحث  در جرىان  که  مواردى  طبقه بندى  با 
نتىجه گىرى کرد که دو دسته عوامل عمده در تنوع جرىان هاى اجتماعى شدن دخالت دارند:
گروه هاى  ىا  و …(  روستا  و  )مانند شهر  مختلف  اجتماعى  محىط هاى  1 ــ وجود 
اجتماعى گوناگون )مانند اقوام و اقلىت ها( با فرهنگ ها، ارزش ها و الگوهاى عمل متفاوت، 

نتىجٔه ازدواج مىان چنىن افرادى، وجود خانواده هاى ناسازگار خواهد بود.
2 ــ راه هاى مختلف اجتماعى شدن افراد )مانند خانواده، مدرسه، رادىو و تلوىزىون، 
کتاب ها و مجالت، مجالس گوناگون و …( که آنها را در معرض ارزش هاى اجتماعى مختلف 
قرار مى دهد. در جامعه اى که افراد آن از راه هاى مختلف اجتماعى مى شوند، ازدواج ها 

عمدتاً ناموفق و طالق امرى شاىع خواهد بود.
پ ــ همچنىن براى ىک نظام اجتماعى که در معرض تغىىرات سرىع است و در هر 
نتىجه اى طبىعى خواهد  بنىان خانواده  دوره امور متفاوتى را ارزش تلقى مى  کند، تزلزل 
بود؛ براى نمونه، افرادى که اىثار و سادگى و قناعت از ارزش هاى اساسى آنان است،با 
رواج خودخواهى و فزون طلبى و مصرف زىاد در جامعه، تحت فشار قرار خواهند گرفت 

و احتمال ناسازگارى مىان آنان افزاىش خواهد ىافت.
درون  در  فقط  نباىد  را  خانواده ها  ناسازگارى  رىشه هاى  گفتىم،  آنچه  به  توجه  با 
خانواده ها جست بلکه باىد آن را در وراى خانواده و در نظام اجتماعى کل هم جست و جو 
کرد. اگر در پى ىافتن راه حلّى براى رفع اىن ناسازگارى ها هستىم، باىد آن را در سطح نظام 

اجتماعى کل جست وجو کنىم.
ـ  3 گفت وگو کنىد. فعالىت 8 ـ

ــ چگونه مى توان مىزان ناسازگارى را در خانواده ها کاهش داد؟
ــ توجه به معىارها و ارزش هاى دىنى چگونه مى تواند موجب کاهش ناسازگارى در 

خانواده شود؟
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درس چهارم

آسىب هاى نظام خانواده )2(

ناسازگارى فرزندان و والدىن
اکنون مى خواهىم به مطلبى بپردازىم که شاىد دغدغٔه ذهن بسىارى از شما هم باشد و 

آن رابطٔه نوجوان و جوان با خانواده است.
در سنىن نوجوانى و جوانى گاه مىان جوانان و والدىن آنها اختالفاتى پىش مى آىد. 
تجربٔه اىن گونه اختالف ها را شاىد خود شما هم داشته باشىد. جمالتى چون »پدر و مادر مرا 
درک نمى کنند«، »هنوز مرا جدى نمى گىرند«، »با من هنوز رفتارى کودکانه دارند« که گاهى 
اوقات از نوجوانان و جوانان مى شنوىم و نىز جمالتى مانند »جوانان خود سر و پر توقع اند« 
و »جوانان حقوق ما را نمى شناسند« که از والدىن شنىده مى شود، مبىن همىن واقعىت 

است. وجه مشترک اىن اختالفات را نىز مى توان در مفهوم تفاوت انتظارات بىان کرد.
تابع نظر  تا مدتى پىش  اکنون اىن سؤال مطرح مى شود که چگونه ىک نوجوان که 
والدىن خود بوده است و توسط آنان تربىت شده، امروز با آنها اختالف پىدا کرده است؛ 
مگر نه اىن است که در جرىان زندگى خانوادگى، ارزش هاى خانواده براى کودک درونى 

مى شود؟ پس دلىل اىن اختالفات و نارضاىتى ها چىست؟
تفاوت انتظارات والدىن و فرزندان از کجا ناشى مى شود؟

براى پاسخ گوىى به اىن پرسش، موارد زىر را بررسى مى کنىم.
الف ــ تغىىر نقش کودکى به نوجوانى: فرزند ىک خانواده را در نظر بگىرىد که 
تاکنون در نقش کودک قرار داشته و الگوهاى عمل مربوط به کودکى در مورد وى رعاىت 
با توجه به رشد جسمى و ذهنى، در آستانٔه پذىرش نقش جوانى و  مى شده است. اکنون 

بزرگ سالى است که الگو هاى عمل خاّص خود را دارد.
در بحث اّول کتاب به بعضى از خصوصىات دورهٔ نوجوانى اشاره کردىم. روان شناسان 
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مجموعٔه خصوصىات اىن دوره را با ىک اصل توجىه مى کنند و آن استقالل نوجوان است؛ 
ىعنى نوجوان تالش مى کند که مستقل شود. او در حال تغىىر نقش از کودکى به بزرگ سالى 
است و همراه با آن مى خواهد از اتکا به بزرگ ترها و والدىن بکاهد و در اندىشه، احساس 

و عمل، بىشتر به خود متکی شود.
همراه با اىن خصوصىت، خصىصٔه دىگرى هم در نوجوان ظاهر مى شود و آن، گراىش 
شدىد به عضوىت در گروه است. اىن در واقع راهى است که به واسطٔه آن، نوجوان استقالل 

خوىش را از خانواده عملى مى سازد.
عدم توجه والدىن و فرزندان به خصوصىات نقش جدىد و رعاىت نکردن الگوهاى 

مربوط به آن، موجب بروز اختالف مىان فرزندان و والدىن و نارضاىتى آنها مى شود.
ـ  3  چهار مورد از الگوهاى عمل مربوط به کودکى و بزرگ سالى را  فعالىت 9 ـ
آنها، موارد اختالف  تفاوت هاى  به  با توجه  آنگاه  با ىکدىگر مقاىسه کنىد.  فهرست کرده 
جوانان و والدىن و نارضاىتى آنان را از ىکدىگر نىز مشخص کنىد. چه نتىجه اى مى گىرىد؟
و  والدىن  انتظارات  مىان  تفاوتى که  شدن:  اجتماعى  مختلف  گونه هاى  ــ  ب 
فرزندان وجود دارد گاه به تفاوت در ارزش ها  برمى گردد که نتىجٔه اجتماعى شدن متفاوت 

آنهاست؛ مثالً: 
ــ بعضى از والدىن معتقدند دختر باىد زود ازدواج کند اما فرزند آنها اعتقاد دارد که 

باىد پس از اتمام تحصىالت و به دست آوردن موقعىت مناسب، ازدواج کرد.
ــ بعضى از والدىن معتقدند فرزندان باىد در انتخاب دوستان خود دقت کافى داشته 

باشند اما فرزندان آنها به چنىن حساسىت هاىى اعتقاد ندارند.
با توجه به اىنکه اختالفات مىان والدىن و فرزندان کانون گرم خانواده را به سردى 

مى کشاند و مشکالت جدى به وجود مى آورد، آىا نباىد براى حل آنها چاره اى اندىشىد؟
ـ 3  پرسش ذکر شده را در کالس مورد بحث قرار دهىد و با کمک  فعالىت 10 ـ

معلم و با استفاده از مطالب مطرح شده براى ىافتن پاسخ آن تالش کنىد.
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پرسش هاى فصل
1 ــ تأثىر خانواده را بر شخصىت فرد بررسى کنىد و بگوىىد که به نظر شما چرا 

خانواده بىش از عوامل دىگر در تکوىن شخصىت فرد تأثىر دارد؟
2 ــ چرا مى گوىىم خانواده ىک نظام اجتماعى است؟

3 ــ آثار و نتاىج نظام خانواده بر نظام اجتماعى کل کدام اند؟ هر ىک را توضىح دهىد.
4ــ با ذکر مثال، چگونگى تأثىر رفتارهاى اجتماعى پدر و مادر را بر جامعه پذىر شدن کودک 

بررسى کنىد.
5 ــ چرا خانواده در همٔه زمان ها پاىدار مانده است؟

6 ــ رابطٔه گونه هاى مختلف اجتماعى شدن را با ناسازگارى زوجىن بررسى کنىد.
7 ــ به نظر شما عدم توجه به چه مسائلى سازگارى را در بىن اعضاى خانواده کاهش مى دهد؟

8 ــ در دورٔه نوجوانى، چه خصوصىاتى در فرد ظاهر مى شود؟
9 ــ فهرستى از اختالفاتى را که احتمال دارد بىن فرزندان و والدىن به وجود آىد، تهىه کنىد؛ 

توضىح دهىد که چگونه مى توان اىن اختالفات را کاهش داد.
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مرورى بر فصل
1 ــ خانواده ىک گروه است؛ زىرا افراد آن خود را »ما« مى دانند و با ىکدىگر تعامل نسبتاً 

پاىدار و منظمى دارند.
2 ــ خانواده ىک نظام اجتماعى کوچک نىز است که از مجموعه اى از نقش ها و هنجارهاى 

به  هم پىوسته تشکىل شده است.
متقابل  ارتباط  ىکدىگر  با  جامعه  فرهنگى  و  سىاسى  اقتصادى،  نظام هاى  و  خانواده  3 ــ 

دارند.
4 ــ خانواده بر نظام اجتماعى کل، تأثىرات و نتاىجى مانند اجتماعى کردن فرزندان، مراقبت 

و نگهدارى از کودکان و سالمندان، تولىد نسل و … دارد.
5 ــ خانواده در تکوىن شخصّىت فرد نقشى مهم اىفا مى کند.

6 ــ نقش اساسى خانواده در تحکىم نظام اجتماعى کل باعث پاىدارى خانواده در زمان هاى 
مختلف شده است.

7ــ در صورتى که جرىان اجتماعى شدن به طور کامل تحقق نىابد ىا مرد و زن به گونه هاى 
مختلفى اجتماعى شوند، در زندگى انتظارات متفاوتى از ىکدىگر خواهند داشت و اىن تفاوِت انتظارات 

موجب اختالف آنها خواهد شد.
8  ــ تحوالت اجتماعى موجب پىداىش ارزش هاى اجتماعى مختلف مى شود. تغىىر ارزش ها 

در درون خانواده ناسازگارى بىن مرد و زن را تشدىد مى کند.
9ــ تشابه در شراىط خانوادگى و ارزش هاى مورد قبول افراد، در اىجاد توافق و سازگارى 

بىن مرد و زن در خانواده مؤثر است.
10ــ اگر والدىن و فرزندان خانواده با نقش ها و وظاىف خود در مقابل ىکدىگر آشنا باشند، 

از بروز ناسازگارى جلوگىرى مى کنند.



فصل چهارم

نظام اقتصادى

انتظار مى رود دانش آموز در پاىان اىن فصل بتواند:
1ــ مفهوم نظام اقتصادى را تشرىح کند.

2ــ عناصر و اجزاى اصلى نظام اقتصادى کشور را توضىح دهد.
3ــ رابطٔه نظام اقتصادى را با عوامل و نظام هاى دىگر تجزىه و تحلىل کند.

4ــ رابطٔه نظام اقتصادى را با نظام اجتماعى کل تجزىه و تحلىل کند.
5 ــ نقش و مشارکت فرد را در فعالىت هاى اقتصادى توضىح دهد.

6ــ شراىط کلى انتخاب شغل را تشرىح کند.
7ــ بىکارى را به عنوان ىکى از آسىب هاى نظام اقتصادى بشناسد.

 65 
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درس اّول

مفهوم نظام اقتصادى

در فصول گذشته آموختىم که هر نظام اجتماعى براى بقاى خوىش به افرادى نىاز دارد 
که نقش ها و الگوهاى عمل مربوط به آن را تحقق بخشند و هرگاه افرادى نباشند که اىفاى 
نقش کنند، آن نظام از بىن خواهد رفت. در همىن مبحث به اجتماع پذىرى و کنترل اجتماعى 
اشاره کردىم. در بحث خانواده نىز تولىد نسل را مطرح کردىم که موجب تداوم جامعه مى شود.
همٔه اىن امور متکى به اىن است که انسان ها از نظر زىستى بتوانند زنده بمانند و زندگى 
کنند و حداقل نىازهاى مادى خود را چون خوراک، پوشاک و مسکن تأمىن سازند؛ در 

غىر اىن صورت، زندگى اجتماعى از بىن خواهد رفت.

فعالىت اقتصادى
بنابراىن، تولىد ماىحتاج زندگى در کنار تولىد نسل و حتى مقدم بر آن براى بقاى نظام 
اجتماعى ضرورى است؛ به همىن دلىل، بخشى از فعالىت هاى انجام شده در هر نظام به تهّىٔه 

وساىل الزم زندگى اختصاص مى ىابد که از آن به فعالىت اقتصادى ىاد مى شود.
ــ تالش کشاورزان در زمىن هاى کشاورزى
ــ فعالىت کارگران و مهندسان در کارخانه ها

نمونه هاىى از فعالىت اقتصادى است که طى آنها کاال تولىد مى شود.
ــ فعالىت پزشکان در امور بهداشتى و درمانى

ــ تالش کارمندان در اداره ها و سازمان ها
نىز نمونه هاى دىگرى از فعالىت اقتصادى است که طّى آنها چىزى به عنوان خدمات عرضه مى شود.

ــ پخش فراورده هاى کارخانه ها
ــ فعالىت مشاوره اى مؤسسات مختلف
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نمونه هاىى از فعالىت اقتصادى است  که در آنها کاال و خدمات، توزىع و 
مبادله مى شود.

فعالىت 1 ــ 4 براى هرىک از بخش هاى تولىد، خدمات و توزىع، 
دو نمونه فعالىت اقتصادى )غىر از موارد گفته شده( بنوىسىد.

رابطۀ اقتصادى
فعالىت هاى اقتصادى در محىط اجتماعى و در ارتباط با دىگران انجام مى شود و 
موجب برقرارى رابطه اى مىان فرد و دىگران مى گردد که به آن رابطٔه اقتصادى مى گوىند.

ــ رابطٔه کارگران با ىکدىگر در محىط کار
ــ رابطٔه آنها با مهندسان و سرکارگران

ــ رابطٔه آنها با مدىر کارخانه
ــ رابطٔه آنها با صاحب کارخانه و …

نمونه هاىى از رابطه هاى اقتصادى در کارخانه است.
فعالىت 2 ــ 4 براى هر ىک از موارد زىر، سه نمونه رابطٔه اقتصادى بنوىسىد:

1 ــ کارمندان در اداره
2 ــ کشاورزان در مزرعه

3 ــ افراد در بازار.
در رابطٔه اقتصادى برخالف رابطٔه دوستانه )که قبالً از آن صحبت کردىم(، افراد با هدف 
تولىد کاال و خدمات ىا مبادلٔه آنها، با ىکدىگر رابطه برقرار مى کنند؛ بنابراىن، مى توان گفت با 
فعالىت اقتصادى در کنار رابطٔه دوستانه، نوع دىگرى از رابطه به وجود مى آىد  که در آن هدف، 

صرفاً برقرارى دوستى نىست بلکه تولىد ىا مبادلٔه کاال و خدمت مورد نظر است.
در روابط اقتصادى، رابطٔه افراد با ىکدىگر براساس سود و منفعت است؛ برخالف 
رابطٔه مبتنى بر دوستى  که در آن حسابگرى هاى اقتصادى نقشى ندارد. تفاوت و جداىى 
اىن دو نوع رابطه را ضرب المثل معروف »حساب حساب است، کاکا برادر« نشان مى دهد 

که در آن رابطٔه دوستى و خوىشاوندى از رابطٔه اقتصادى جدا مى شود.
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نظام اقتصادى
در رابطٔه اقتصادى، تماىل به کسب سود موجب تضاد و درگىرى مىان افراد مى شود. 
درنتىجه، جامعه براى حفظ ىکپارچگى خود قواعدى را تعىىن مى کند. اىن گونه قواعد که 
از آنها با عنوان قاعدٔه مالکىت ىاد مى شود، حدود منافع مردم را مشخص مى کنند و جامعه 
را از گسستگى و درگىرى درامان نگاه مى دارند. اىن قاعده از جامعه اى تا جامعٔه دىگر و 

از زمانى تا زمان دىگر تغىىر مى کند.
قاعدٔه مالکىت حدود استفادٔه افراد را از امکانات جامعه )چه طبىعى و چه غىرطبىعى( 

مشخص مى کند و از منافع افراد، در مقابل دىگران حراست مى کند.
با توجه به آنچه دربارٔه مفاهىم رابطٔه اقتصادى و قاعدٔه مالکىت گفتىم، نظام اقتصادى 

را مى توان چنىن تعرىف کرد:
مجموعه روابطى که حول تولىد ىا مبادلٔه کاال و خدمات و براساس قواعد تعىىن شده 

توسط جامعه )قاعدهٔ مالکىت( شکل مى گىرد، نظام اقتصادى را به وجود مى آورد.
فعالىت 3 ــ 4 ىک واحد اقتصادى را در نظر بگىرىد؛

1ــ اىن واحد اقتصادى درکدام بخش )تولىد، خدمات و توزىع( فعالىت اقتصادى دارد؟
2ــ اىن واحد اقتصادى از چه نقش هاىى تشکىل شده است؟

3ــ نمونه هاىى از رابطه هاى اقتصادى مىان اىن نقش ها را مشخص کنىد.
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درس دوم

اجزاى نظام اقتصادى

خرده نظام اقتصادى برخالف خانواده که از چند نقش محدود تشکىل مى شود، شامل 
صدها و هزاران خرده نظام کوچک تر است که هر ىک اجزاى متفاوتى دارند؛ بنابراىن، 
هنگام بحث در مورد نظام اقتصادى نمى توان به بحث دربارٔه چند نقش و روابط مىان آنها 
پرداخت، بلکه باىد به خرده نظام هاى تشکىل دهندٔه آن و روابط مىان آنها اشاره کرد که گاه 

خود، نظام ها و نقش هاى متعددى را شامل مى شوند.
اگر ىک کارگاه کوچک صنعتى را نظام اقتصادى در نظر بگىرىم، در اىن نظام مى توانىم 
از نقش ها سخن بگوىىم؛ مثالً در کارگاه تراشکارى از نقش هاى مدىر، شاگردان، استادکاران 
و... ىاد مى کنىم اّما همىن که به نظام هاى بزرگ تر مى رسىم دىگر با نقش ها روبه رو نىستىم، 
بلکه با خرده نظام هاى متعددى مواجهىم که در مجموع، نظام اقتصادى ىک شهر، کشور ىا 
ىک منطقه را تشکىل مى دهند که مشخص کردن نقش هاى آنها به آسانى صورت نمى پذىرد.
امروزه با توجه به امکان ارتباط مىان بخش هاى مختلف ىک کشور و حتى جهان، 
تا آن جا که  بىن رفتن است؛  از  مرزهاى نظام هاى اقتصادى شهرها و کشورها در حال 
مغازه دار روستاى دورافتاده اى در کردستان کاالىى را عرضه مى کند که در فرانسه ىا شىلى 
بانک  پولى  از سىاست هاى  تولىد مى شود؛ شراىط معامله در شهرى چون فردوس  و … 
مرکزى اىران و حتى بانک جهانى متأثر مى شود؛ افزاىش ىا کاهش قىمت ارزها1 )دالر و 

رىال ىا ىن و دالر( بر قىمت کاال در رامهرمز تأثىر مى گذارد.
است  الزم  نخست  مى گوىىم،  سخن  اقتصادى  نظام  خرده  از  هنگامى که  بنابراىن، 
مشخص کنىم کدام خرده نظام و به اىن نکته نىز توجه داشته باشىم که اىن خرده نظام اقتصادى 
1 ــ مبادله فقط به درون مرزهاى کشور محدود نمى شود و هر کشور ناچار است که با خارج از مرزهاى خود 
نىز روابط اقتصادى داشته باشد؛ براى اىن منظور، باىد از وسىلٔه پرداخت ىا پولى استفاده شود که در کشور طرف معامله 

مورد قبول باشد؛ بنابراىن، به هر نوع وسىلٔه پرداخت خارجى »ارز« گفته مى شود.
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با نظام هاى اقتصادى بىرون از خودش رابطٔه متقابل دارد. همچنىن با توجه به  اىنکه خرده نظام 
را در چه سطحى مطرح کنىم )محلى، شهرى، کشورى و …(، شکل بحث نىز تغىىر مى کند.
اقتصاد را در سطح ملى مورد بحث قرار مى دهىم، سىاست هاى  اگر  نمونه،  براى 
اقتصادى دولت باىد به عنوان عاملى مهم مورد بحث قرار گىرند اّما اگر در سطح ىک محله 
بحث مى کنىم، سىاست هاى دولت اگر چه بر رابطه هاى اقتصادى اثر دارند مى توان از بحث 

در مورد آنها چشم پوشى کرد.
آنچه در اىنجا به عنوان نظام اقتصادى مطرح مى شود، نظام اقتصادى کشور است. 
نظام اقتصادى ىک کشور را مى توان به سه خرده نظام تقسىم کرد: نظام تولىدى، نظام توزىع 
)که به آن بازار مى گوىند( و نظام پولى و بانکى. هر ىک از اىن خرده نظام ها، صدها خرده 

نظام دىگر را شامل مى شوند.

خرده نظام پولى و بانکى

 خرده نظام تولىد       خرده نظام توزىع

خرده نظام هاى اقتصادى

صادى
م اقت

 نظا
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نظام تولىدى
نظام تولىدى به مجموعٔه نقش ها و خرده نظام هاىى مى گوىند که حول 
تولىد کاال و خدمات شکل مى گىرد و خود به سه بخش صنعت، کشاورزى و 
خدمات تقسىم مى شود. اىن نظام از خرده نظام هاىى چون صناىع، کارخانه ها، 
کارگاه ها، مزارع، کشت و صنعت ها، مراکز آموزشى  و… تشکىل مى شود.

نظام توزىع
نظام توزىع حول مبادلٔه کاالها و خدمات به وجود مى آىد و به صورت شبکه اى در 
سطح کشور، از ىک سو بخش هاى تولىدى را به ىکدىگر مرتبط مى سازد و از سوى دىگر،  
پاىتخت  بازار  آن  نظام هاى  از خرده  تولىدکنندگان و مصرف کنندگان است.  مىان  واسطٔه 
)براى مثال، بازار تهران(، بازارهاى اصلى استان ها، بازارهاى محلى، بنادر آزاد، بازارهاى 
فصلى و … را مى توان نام برد. مغازه دار محل هم که شما از او شىر، ماست، ماکارونى و … 
مى خرىد، کوچک ترىن واحد اىن خرده نظام هاست که مصرف کننده را به طور مستقىم ىا با 
چند واسطه به تولىدکنندٔه شىر و ماست )کارخانٔه شىر پاستورىزه و دامدارى هاى شهرستان( 

و ماکارونى )کارخانه هاى متعدد تولىد مواد غذاىى( و … متصل مى سازد.
فعالىت 4ــ4 موارد زىر را در نظر بگىرىد و مشخص کنىد کدام بخش هاى تولىدى 
و  تولىدکنندگان  واسطٔه  و  مى کنند  استفاده  چوب(  و  زىر)پارچه  شدٔه  تولىد  کاالهاى  از 

مصرف کنندگان محسوب مى شوند:
1 ــ کارخانٔه پارچه بافى )تولىدکننده(....................... مصرف کننده
2 ــ کارخانٔه چوب برى )تولىدکننده(....................... مصرف کننده

نظام پولى و بانکى
فعالىت 5 ــ4 در کالس بحث کنىد؛

1 ــ مبادلٔه کاالها و خدمات در روزگاران گذشته چگونه انجام مى گرفت؟
2 ــ امروزه مبادلٔه کاالها و خدمات با چه وساىلى انجام مى گىرد؟
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پىداىش پول1 موجب شده است که نظام جدىدى درون نظام اقتصادى به وجود آىد که 
هدف آن، تهىه، توزىع و حفظ ارزش پول راىج ىک کشور و اسناد معتبر و نظارت برگردش 

آنهاست و از آن به نظام پولى و بانکى ىاد مى شود.
در مرکز اىن نظام، بانک مرکزى هر کشور قرار دارد و بانک ها و مؤسسات اعتبارى 
بانک محله و  نظام هاى آن هستند. شعبٔه  مختلف، مانند صندوق هاى قرض الحسنه خرده 
خىابان شما آخرىن حلقٔه زنجىر اىن مجموعه است که شما مى توانىد در آن حساب پس انداز 
داشته باشىد. بانک حافظ پول شماست و از آن در جهت بازرگانى ىا تولىد استفاده مى کند.
نظام پولى و بانکى، همپاى نظام توزىع در سراسر کشور گسترده است و در شکل دهى 

به فعالىت هاى اقتصادى نقش اساسى دارد؛ مثالً:
ــ در تنظىم قىمت ها و تورم2 از راه دست کارى بر حجِم پوِل در گردش،خرىد ىا فروش 

اوراق قرضه، استقراض دولت از بانک مرکزى و… اثر مى گذارد.
براى آشناىى با وجوهى از کار اىن نظام، حالت فرضى زىر را بررسى مى کنىم.

فرض کنىد سود اختصاص ىافته به سپرده هاى بلند مدت از 15 درصد در سال به 
20درصد تغىىر ىابد؛ اختـصاص سود بىـشتر به سپرده ها، نتاىجى به دنبال خواهد داشت؛ 

از   جمله:
ــ افراد را تشوىق مى کند که سرماىه هاى خود را در بانک پس انداز کنند؛

که  مى شود  فراهم  بانک ها  براى  عظىمى  سرماىه هاى  افراد  محدود  پول هاى  از  ــ 
مى توانند آنها را در بخش هاى تولىدى ىا بازرگانى سرماىه گذارى کنند؛

ــ پول از مىان مردم جمع مى شود؛ در نتىجه، تقاضا براى کاال کم شده، بازار راکد 
مى شود؛ 

بنابراىن، حتى اگر قىمت ها کاهش نىابند، براى مدتى ثابت باقى مى مانند.

1 ــ امروزه اسکناس، چک، سفته و ساىر اسناد بانکى از اشکال پول به حساب مى آىند.
2 ــ تورم عبارت است از عدم تعادل بىن مقدار پول منتشر شده  و مقدار نىازى که مردم براى انجام مبادالت  
خود به آن دارند؛ به عبارت دىگر، افزاىش مستمر قىمت ها را که بر اثر کاهش عرضه و افزاىش تقاضا به وجود مى آىد، 

»تورم« مى نامند.
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البته اىن مثالى است بسىار ساده و در آن فرض بر اىن است که عوامل 
دىگر ثابت باقى بمانند؛ زىرا در صورتى که عوامل دىگر هم تغىىر کنند، قضىه 

شکل دىگرى خواهد داشت.
ـ 4 براى درک بهتر مىزان تأثىرگذارى سىاست هاى  پولى  فعالىت 6ـ 

بر نظام اقتصادى، دربارهٔ آثار سىاست هاى پولى زىر در کالس گفت وگو کنىد:
1 ــ وام دهى بانک ها بر ساخت و خرىد خانه

2 ــ وام دهى بانک ها بر اىجاد مجتمع هاى دامپرورى ىا کشاورزى.
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درس سوم

رابطۀ نظام اقتصادى با عوامل و نظام هاى دىگر

الف ــ اقتصاد و محىط طبىعى
تأثىر  نظام اقتصادى  بر شکل دهى  محىط طبىعى ىکى از عوامل عمده اى است که 

مى گذارد؛ براى نمونه:
ــ در کشورى که بخش عظىمى از سرزمىن هاى آن را صحراهاى سوزان و بى آب و علف 
تشکىل مى دهد، رشد کشاورزى با مشکل روبه رو خواهد شد اّما در کشورى که داراى 

آب و هواى مناسب است، کشاورزى مى تواند پىشٔه بىشتر افراد باشد.
ــ کشورى که از جهت منابع طبىعى و معدن دچار کمبود است، اگر بخواهد صنعتى 
روبه رشد داشته باشد، با مشکل تهىٔه مواد اولىه روبه رو خواهد بود اّما کشورى که داراى 

منابع طبىعى غنى است، در صورت وجود شراىط دىگر مى تواند به سرعت رشد کند.
بنابراىن، محىط طبىعى در شکل دهى نظم اقتصادى تأثىرى مهم دارد. البته با رشد 
صنعت، اىن عامل ضعىف تر از گذشته شده است؛ تا آن جا که کشورى مانند ژاپن با وجود 
فقدان منابع طبىعى الزم نىز توانسته است در ردىف کشورهاى صنعتى و پىشرفته قرار گىرد.

ب ــ اقتصاد وصنعت
فّنا ورى  و  صنعت  ىا  تولىد  ابزار  دارد،  اساسى  تأثىر  اقتصاد  بر  دىگرى که  عامل 
)تکنولوژى( است. بستگى اقتصاد به صنعت، ما را به سوى شناخت اىن عامل مى کشاند.
فعالىت 7 ــ 4 براى درک بهتر مىزان تأثىر صنعت و فّناورى بر نظام اقتصادى، 

دربارهٔ موارد زىر در کالس بحث کنىد.
1 ــ با ورود خودرو به صحنٔه زندگى اجتماعى، کدام مشاغل به تدرىج از بىن رفته و 

کدام مشاغل در جامعه به وجود آمده اند؟
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تغىىراتى  چه  اقتصادى  فعالىت هاى  روند  در  راىانه  اختراع  ــ   2
به وجود آورده است؟

رشد و توسعٔه صنعت و فّنا ورى تابع رشد علم است؛ ىعنى، علم با 
کشف قوانىن حاکم بر جهان طبىعت، راه را براى ساختن ابزارهاى مناسب 

جهت کنترل و بهره ورى از آن فراهم مى سازد. فرض کنىد:
ــ نىروى بخار ىا الکترىسىته کشف نشده بود؛ در آن حالت صناىع چه شکلى داشت؟

ــ قوانىن رىاضى و فىزىکى مربوط به انتشار امواج کشف نمى شد؛ آىا صناىع ارتباطى، 
ماهواره اى و … مى توانست شکل بگىرد؟

ـ 4 دو نمونه از پىشرفت هاى به دست آمده در زمىنٔه علوم مختلف را ذکر  فعالىت 8ـ 
کنىد و توضىح دهىدکه اىن پىشرفت ها چگونه بر نظام اقتصادى تأثىر گذاشته اند.

رشد علم نىز به نوبٔه خود به ارزش هاى جامعه بستگى دارد. در جامعه اى که:
ــ به فّعالىت علمى توجه نمى شود؛

ــ افراد علت وقاىع را نىروهاى اسطوره اى، جادوىى و اوضاع کواکب مى دانند؛
ــ و … 

علم مجال کمترى براى رشد مى ىابد. در جامعه اى که:
ــ سازمان علمى مشخصى ندارد؛

ــ بودجه اى به تحقىقات اختصاص داده نمى شود؛
ــ ثروت جامعه بىشتر در راه تجمل و مصرف، صرف مى شود تا پىشرفت علم؛

ـ   و…  ـ
علم مجالى براى رشد ندارد.

پ ــ اقتصاد و نظام آموزشى
فعالىت 9 ــ 4 دو جامعٔه زىر را در نظر بگىرىد:

ــ جامعه اى که در آن زمىن را با خىش شخم مى زنند، با آب باران و جوىبارها آبىارى 
مى کنند و جمع آورى محصول به شکل دستى انجام مى گىرد.
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براى  و  پمپ  از  آبىارى  براى  تراکتور،  از  شخم زدن  براى  آن  در  جامعه اى که  ــ 
جمع آورى محصول از ماشىن کمباىن استفاده مى شود.

تولىد  به  حالت  دو  اىن  از  ىک  هر  در  مى خواهد  فردى که  براى  را  الزم  مهارت هاى 
کشاورزى بپردازد، با ىکدىگر مقاىسه کنىد. چه نتىجه اى مى گىرىد؟

امروزه کار کردن نه تنها در بخش کشاورزى، در دىگر بخش هاى نظام اقتصادى نىز 
به مهارت و آموزش بىشترى نىاز دارد. عالوه بر اىن، مدىرىت نىز به عنوان جزء جداناشدنى 
هر مؤسسه تولىدى و حتى بازرگانى مستلزم آموزش و کسب مهارت هاىى است که آموزش 

رسمى، مقدمه اى براى آن محسوب مى شود.
بنابراىن، مى توان گفت: نظام آموزشى با نظام اقتصادى رابطه اى تنگاتنگ دارد.

ــ افرادى که دورٔه کارشناسى را در دانشکده هاى فنى و مهندسى مى گذرانند،
ــ دانشجوىان رشته هاى مدىرىت،

ــ دانش آموزان هنرستان ها،
ــ دانشجوىان مراکز فنى ــ حرفه اى و…

دانشجوىان  مى بىنند.آموزش  آموزش  اقتصاد  مختلف  بخش هاى  به  ورود  براى  همگى 
رشته هاى دىگر و دانش آموزان دبىرستان ها هم به شکلى دىگر، مقدمٔه ورود آنها به بازار 

کار است.
در صورتى که نظام آموزشى کشور نتواند نىروهاى مورد نىاز صنعت، خدمات و حتى 
کشاورزى را تربىت کند، افول اقتصادى امرى طبىعى خواهد بود؛ به همىن دلىل، بر تربىت 

نىروهاى متخصص تأکىد مى شود.

ت ــ اقتصاد و نىازهاى افراد
نظام اقتصادى به نوع نىازهاى افراد جامعه بستگى دارد؛ زىرا در فعالىت اقتصادى 

هدف نهاىى رفع نىازهاى افراد است.
البته منظور از نىاز صرفاً غراىزى مانند گرسنگى و تشنگى نىست که در انسان و حىوان 
به تالش براى تهىٔه غذا منجر مى شود بلکه منظور هر نوع تماىلى است که در جامعه و در 
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جرىان اجتماعى شدن در افراد شکل مى گىرد.
اىن امىال بعضى رىشٔه زىستى دارند؛ مانند مىل به غذا که در جامعه 
شکل خاصى به خود گرفته است. بعضى در جرىان زندگى اجتماعى سر 
برمى آورند؛ مانند نىازى که فرد براى پوشىدن لباس خاّصی در خود احساس 
مى کند. اىن نىاز، نىازى زىستى نىست، و در جرىان زندگى اجتماعى و رابطٔه 

فرد با دىگران و اجتماعى شدن در او شکل مى گىرد.
اگر نىازها را به اىن معنى بگىرىم، با توجه به آنچه پىش از اىن در مورد اجتماعى شدن 
گفته اىم، نتىجه مى گىرىم که: در شکل گىرى نىازها، ارزش ها و فرهنگ جامعه و به تبع آن 

جرىان اجتماعى شدن، نقشى اساسى دارد.
فعالىت 10 ــ 4 دو جامعٔه زىر را در نظر بگىرىد:

ــ جامعه اى که براى شکوفاىى اقتصادى، صرفه جوىى و مصرف کم و کار زىاد را 
ارزش مى داند.

ــ جامعٔه عقب افتاده اى که مصرف زىاد، اسراف و تجمل در آن ارزش محسوب 
مى شود. اىن وىژگى ها براى نظام اقتصادى اىن دو جامعه چه نتاىجى در برخواهند داشت؟

براى نمونه، ىکى از عوامل مؤثرى که باعث شده است کشورى پهناور مانند چىن، با 
جمعىتى عظىم بتواند در مدت 40 سال در ردىف ابرقدرت ها قرار گىرد، سنت ساده پوشى 

و ساده زىستى است.
بنابر آنچه گفتىم، نظام اقتصادى از طرىق نىازها نىز با فرهنگ پىوند مى ىابد. با توجه به ارزش ها 
و فرهنگ، نظام اقتصادى در راه رشد و توسعه ىا انحطاط و وابستگى گام برمى دارد.

ث ــ اقتصاد و نظام سىاسى
دولت به عنوان هستٔه اصلى نظام سىاسى از راه هاى مختلف بر نظام اقتصادى اثر 
مى گذارد و از آن تأثىر مى پذىرد. آشکارترىن اىن راه ها، دخالت در امور اقتصادى از طرىق 

سىاست هاى پولى و مالى است که قبالً به آن اشاره کرده اىم.
اهرم دىگر دخالت دولت در اقتصاد، برنامه و بودجه است؛ زىرا برنامه هاى کوتاه مدت 
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و بلندمدت است که مشخص مى کند:
ــ در چه بخش هاىى باىد سرماىه گذارى شود؛

ــ به کدام صناىع مجوز داده شود؛
ــ به کدام کاالها مجوز ورود ىا صدور داده شود؛

ــ به کدام کاالها ىارانه داده شود؛
اقتصاد  در  را  دولت  عمل  و  دخالت  نحؤه  برنامه  دىگر،  عبارت  به  دىگر؛  مورد  و صدها 

مشخص مى سازد.
بر  مختلف  راه هاى  از  مى کند،  معلوم  را  دولت  و خرج  دخل  که روش  نىز  بودجه 
اقتصاد اثر مى گذارد؛ ىکى از اىن راه ها، تأثىر کسرى بودجه1 بر قىمت هـا و اىجاد تورم 
است. افزاىش و کاهش هزىنه هاى دولت به خودى خود بر اقتصاد اثر مى گذارد؛ زىرا در 
نظام اقتصادى، دولت هم ىک مصرف کنندٔه بزرگ است و هم بزرگ ترىن تولىد کننده و تا 
حدى توزىع کننده؛ در نتىجه، هرگونه تصمىم گىرى وى در زمىنٔه اقتصاد بر نظام اقتصادى 

تأثىر فراوان مى گذارد.
براى نمونه، فرض کنىد دولت تصمىم بگىرد حقوق کارمندان را به مىزان 20 درصد 
افزاىش دهد. اىن افزاىش به معناى اىن است که از ىک سو دولت باىد منبع درآمد جدىدى 
را بىابد تا بتواند اىن پول را تهىه کند. اىن خود نوعى تالش اقتصادى است و به نوبٔه خود بر 
بخش هاى دىگر تأثىراتى خواهد داشت؛ از سوى دىگر، اىن مقدار پول وارد بازار مى شود 

و بر قىمت ها اثر مى گذارد.
فعالىت 11 ــ 4 فرض کنىد دولت تصمىم بگىرد ورود کاالى X را که ممنوع بوده 
و در داخل تولىد مى شده است، آزاد کند. اگر قىمت تمام شدٔه اىن کاال در داخل، بىشتر 
از قىمت مشابه خارجى آن باشد، در کالس بحث کنىد که چنىن تصمىمى بر تولىد اىن کاال 

در داخل کشور چه تأثىرى خواهد گذاشت؟
1 ــ بودجه سندى است شامل پىش بىنى درآمدها و هزىنه هاى عمومى در ظرف مدت ىک سال، به منظور اجراى 
عملىات معّىن براى دست ىابى به اهداف تعىىن شده با قدرت اجراىى مشخص. به حالتى که طى آن رقم پىش بىنى شده براى 

درآمدها کمتر از هزىنه هاى عمومى باشد، »کسرى بودجه« گفته مى شود.
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ج ــ اقتصاد و نظام خانواده
از  نسل است،  تولىد  آن  نتاىج  از  ىکى  نظامى که  به عنوان  خانواده 
ىک سو براى نظام اقتصادى، مصرف کننده فراهم مى کند و از سوى دىگر، 
نىروى کار آن را مهىا مى سازد. اىن مطلب در اقتصاد با عنوان جمعىت و 

نىروى انسانى مورد بحث قرار مى گىرد.

نظام اقتصادى

نظام سىاسى

محىط طبىعى

نظام آموزشى

نىازهاى افراد

ارزش ها

رشد علم

صنعت

نظام خانواده

رابطۀ نظام اقتصادى با نظام ها و عوامل دىگر
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درس چهارم

نظام اقتصادى و نظام اجتماعى کل

براى بررسى رابطٔه نظام اقتصادى و نظام اجتماعى کل به نقش نظام اقتصادى در 
بقاى نظام اجتماعى کل و تحول آن مى پردازىم.

نظام اقتصادى و تحول نظام اجتماعى کل
نظام اقتصادى در همان حال که به عنوان ىک بخش ضرورى نظام اجتماعى، وظىفٔه حفظ 

حىات مادى جامعه را برعهده دارد، موجب تحول و تغىىر در نظام اجتماعى کل نىز مى شود.
چگونه نظام اقتصادى موجب تحول نظام اجتماعى کل مى شود؟ براى پاسخ گوىى به 

اىن پرسش، مواردى را بررسى مى کنىم.
شراىطى را در نظر بگىرىد که در آن افراد، پشم را با دوک ىا چرخ نخ رىسى دستى به 
نخ تبدىل مى کنند. در اىن حالت، مجموعه اى از روابط اقتصادى مىان تهىه کنندگان پشم، 
افرادى که آن را به نخ تبدىل مى کنند و قالى بافان وجود دارد. در اىن مىانه، افرادى هم 
هستند که واسطٔه مىان تولىدکنندگان نخ و قالى بافان اند. زمانى ماشىن نساجى وارد مىدان 
مى شود و جاىگزىن خىل افرادى مى شود که پشم را به نخ تبدىل مى کنند. صنعت گذشته در 
مقابل صنعت جدىد مقاومت مى کند ولى باالخره صنعت جدىد پىروز مى شود؛ افرادى بىکار 
مى شوند؛ عده اى به شغل هاى دىگر رو مى آورند و … . اىن تغىىرات به نوبٔه خود روابط 
اجتماعى دىگر را تغىىر مى دهد. گروه هاىى موقعىت اجتماعى خود را از دست مى دهند و 

افراد جدىدى موقعىت بهترى در جامعه پىدا مى کنند و … .
اىن نمونه اى بسىار کوچک از تأثىر صنعت بر روابط اقتصادى است که به نوبٔه خود 

بر روابط دىگر افراد اجتماع هم اثر مى گذارد.
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روابط  در  زىر،  موارد  از  هر ىک  کنىد  بررسى  ــ 4  فعالىت 12 
اجتماعى جوامع مذکور چه تغىىراتى به وجود خواهد آورد:

1 ــ ورود برق به ىک روستا
2 ــ جاىگزىنى خودرو به جاى درشکه در ىک شهر.

اگر سرعت تغىىرات در نظام اقتصادى به نحوى باشد که افراد بتوانند 
زندگى خود را با شراىط جدىد وفق دهند، اىن تغىىرات روابط اجتماعى را تغىىر مى دهند 
ولى براى جامعه مشکلى فراهم نمى آورند اّما اگر تغىىر آن چنان سرىع باشد که ُخرده نظام هاى 
دىگر جامعه نتوانند خود را با آن وفق دهند، جامعه دچار عدم تعادل و ناهماهنگى مى شود؛ تا 
آنجا که گاه انقالب ها شکل مى گىرند، نظام هاى سىاسى تغىىر مى کنند و آشوب هاى طوالنى 

مدت و … به وقوع مى پىوندند.
ورود سرىع صنعت به کشورهاى توسعه نىافته، بدون توجه به پىامدهاى آن و تغىىر 

دىگر خرده نظام ها در اىن کشورها، شورش ها و تحوالت مداوم را به دنبال داشته است.
بنابراىن، نظام اقتصادى در عىن حال که وظىفٔه حفظ حىات مادى جامعه را برعهده دارد، 
در روزگار ما ــ که صنعت بخش عمده و گاه اصلى آن را تشکىل مى دهد ــ منبع تحول جامعه به 

حساب مى آىد. اىن تحول گاه آن چنان سرىع است که جامعه را به عدم تعادل دچار مى کند.

نظام اقتصادى و تضاد طبقاتى
ناهماهنگى و تضاد  تعادل،  اىجاد عدم  نىز در جهت  از راه دىگرى  اقتصادى  نظام 
عمل مى کند. اىن موردکه مى توان آن را ىکى از پىامدهاى نامناسب نظام اقتصادى دانست، 

به وجود آمدن تضاّد طبقاتى است.
پىش از اىن گفتىم که جامعه با وضع قواعدى از جمله قاعدٔه مالکىت، حدود استفادٔه 
افراد و منافع آنها را مشخص مى سازد اّما گاهى همىن قواعد موجب مى شود گروه هاىى در 
جامعه ثروت هاى کالن داشته باشند و عده اى در فقر دست و پا بزنند؛ عده اى براساس بىان 
معروف »پول، پول مى آورد«، هر روز ثروتمند تر و عده اى هر روز فقىرتر شوند. در چنىن 
حالتى، جامعه به دو گروه متفاوت تقسىم مى شود که در ىک سو امکانات مادى، آموزشى، 
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رفاهى و … انباشته شده است و در سوى دىگر، فقر مادى، آموزشى، رفاهى و … بىداد 
مى کند. اىن دو گروه هر روز از ىکدىگر بىگانه تر مى شوند؛ تا آنجا که دو فرهنگ متفاوت 

نىز شکل مى گىرد و جامعه به دو بخش تقسىم مى شود.
همىن دوگانگى سبب مى شود که آشوب هاى داخلى شکل بگىرد، جامعه دچار نابسامانى 

شود و حتى نظام سىاسى دگرگون گردد.

نظام اقتصادى و رواج پول پرستى
عالوه بر آثارى که پىش از اىن به آنها اشاره کردىم، نظام اقتصادى جدىد که مبتنى بر 
پول است، پول را به ىک ارزش در جوامع تبدىل کرده است؛ تا آنجا که مصلحان جوامع 
از ضعف و مرگ معنوىات و وجدان و فراموش شدن انسانىت سخن مى گوىند؛ به عبارت 
دىگر، اىن امر باعث شده است که نظام اقتصادى پىامدى نامناسب در نظام اجتماعى بىابد؛ 
تا آنجا که در جوامع مختلف به صورت مشکلى پىچىده درآمده و تالش مصلحان براى حل 

آن کمتر موفق بوده است.

حفظ حىات مادى نظام اجتماعى کل 

 نظام اقتصادى

تى تحول جامعه
طبقا

ضاّد 
ت

 ارزش شدن پول

پىامدهاى مناسب و نامناسب نظام اقتصادى
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درس پنجم

نظام اقتصادى و فرد )1(

براى سخن گفتن دربارٔه رابطٔه فرد و نظام اقتصادى، ابتدا الزم است  ببىنىم در جهان 
پىچىدٔه اقتصاد، فرد چه کاره است و براى ورود به چنىن جهانى که در آن از نوازش مادرانه، 

دلسوزى پدرانه و همراهى دوستانه خبرى نىست، چه باىد کرد.
در بحث از رابطٔه فرد و نظام اقتصادى باىد دو مطلب را از ىکدىگر تفکىک کرد:

ـ گاه فرد در نظام اقتصادى، نقش تولىدکننده ىا ارائه دهندٔه خدمت ىا توزىع کننده را  الفـ 
برعهده مى گىرد. در اىن حالت، مى توان وى را شاغل و فعالىت او را در آن نقش شغل نامىد.

ب ــ فرد شاغل باشد ىا نباشد، رابطٔه دىگرى نىز با نظام اقتصادى دارد و آن رابطٔه 
مصرف کننده است.

اشتغال و آثار آن بر زندگى فرد
افراد در طول زندگى خود، همواره در  نظام اقتصادى، مصرف کننده اند ولى در همٔه 
ادوار زندگى شاغل نىستند و تنها در سنىن خاصى مى توانند نقش اقتصادى برعهده بگىرند 
و شاغل شوند. جوانى دوره اى است که در آن، نقش تولىدکنندگى به نقش مصرف کنندگى 

افزوده مى شود. ىکى از وجوه بزرگ سال شناخته شدن جوان، داشتن شغل است.
با شاغل شدن، شراىط فرد هم تغىىر مى کند. پىش از اىن، او وابسته به خانواده ىا فرد 
دىگرى بوده است ولى از اىن پس ــ به قول معروف ــ مى تواند دست در جىب خود کند 
و استقالل بىشترى داشته باشد؛ در بسىارى از موارد مى تواند خود تصمىم بگىرد و حتى 

عهده دار ادارٔه زندگى دىگران شود.
اىن  براى پسران است.علت  به خصوص  ازدواج  از شراىط مهمّ  بودن ىکى  شاغل 
امر، آن است که کار کردن از ىک طرف خود ىک ارزش به حساب مى آىد و موجب تعالى 
فرد مى شود و از طرفى، شأن و منزلت اجتماعى، قدرت و نفوذ و برخوردارى از امکانات 



84

مادى تا حدّ زىادى به شغلى که فرد انتخاب مى کند، بستگى دارد. 
عالوه بر مواردى که گفتىم، شغل از جهات دىگر نىز بر زندگى فرد تأثىر دارد؛ مثالً:

ــ کارگرى که در طول روز در کارخانه مشغول کار است؛
ــ کارمندى که وقت مفىد خود را در اداره صرف مى کند؛

ــ کاسبى که در مغازه و بازار مشغول فعالىت است؛
در واقع بخش اعظم اوقات زندگى خوىش را به فعالىتى در قالب ىک شغل مشغول اند. 
در صورتى که اىن فعالىت ها موفقىت آمىز نباشد و فرد را خرسند نسازد، او از بخش عظىمى 
از زندگى اش بهره اى نبرده است؛ به همىن دلىل، رضاىت از شغل ىکى از جنبه هاى مهّم 
سعادت فردى است که از شغل مناسب حاصل مى شود. چه بسا افرادى که در دىگر قلمروهاى 
زندگى خود شکست خورده اند ىا ناموفق بوده اند ولى موفقىت در شغل و رضاىت حاصل 

از آن توانسته است شکست ها را براى آنها جبران کند.
همچنىن، شغل ىکى از راه هاى اصلى بروز خالقىت است؛ زىرا در روزگار ما افراد 

نمى توانند مهارت هاى زىادى را در زمىنه هاى مختلف کسب کنند؛ براى نمونه:
ــ فردى که در زمىنٔه جغرافىا درس خوانده است، به سختى مى تواند خالقىت خود 

را در زمىنٔه فلسفه نشان دهد.
طراحى  در  توانست  خواهد  سختى  به  است،  به کار  مشغول  بازار  در  فردى که  ــ 
ماشىن هاى کارخانه اى فعال شود؛ از اىن رو، شغل فرد بهترىن عرصه براى بروز خالقىت 

فردى است.
ــ براى معلم بهترىن عرصٔه بروز خالقىت همان کالس و تدرىس و آزمون است.

انتخاب شغل در  که  باشد  نکته روشن شده  اىن  باىد  به مقدمات ذکر شده،  توّجه  با 
زندگى، انتخابى بسىار اساسى و مهم است که برهمٔه وجوه زندگى آىندٔه فرد اثر مى گذارد؛ 
انتخابى که حتى انتخاب همسر و زندگى موفق با وى و تربىت فرزندان نىز به آن بستگى دارد.

براى روشن شدن مطلب به مثالى توجه کنىد:
فرض کنىد فردى شغل معلمى را انتخاب کرده است؛

ــ شغلى که از منزلت اجتماعى باالىى برخوردار است؛
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ــ شغلى که از دارندهٔ آن انتظار مى رود از ظرافت هاى تربىت انسان ها 
آگاه باشد؛

ــ و …
وى در تصمىم گىرى ها عاقالنه عمل مى کند وتا حدّ امکان مى کوشد تمام 
جوانب امور را در نظر بگىرد. اگر بخواهد همسر انتخاب کند و خانواده 

تشکىل دهد، با توجه بىشترى به اىن کار توفىق مى ىابد؛ حتى فرزندان او نىز ممکن است 
موفقىت بىشترى در تحصىل به  دست آورند و با سرمشق گرفتن از پدر و مادر خود، مدارج 

علمى را با انگىزهٔ بىشترى تعقىب کنند.
ـ 4 فردى را در نظر بگىرىد که به دالىلى، شغل خود را از دست مى دهد.  فعالىت 13ـ 
به دنبال از دست دادن شغل، چه تغىىراتى در وضعىت او در خانواده، جمع دوستان و جامعه 

به وجود خواهد آمد؟ در اىن باره در کالس گفت و گو کنىد.

نتاىج و آثار شغل و شاغل شدن

برخوردارى
از امکانات

مادى

 استقالل

رضاىت
شغلى

 بزرگ سال
شناخته شدن

  منزلت 
اجتماعى

 قدرت و نفوذ

   شغل
خالقّىـت 
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درس ششم

نظام اقتصادى و فرد )2(

شاىد تاکنون براى بسىارى از شما اىن سؤال مطرح شده است که شغل خود را چگونه 
انتخاب کنم تا:

ــ در آىنده فردى موفق باشم؛
ــ از فعالىت خود احساس رضاىت کنم؛

ــ بتوانم از خالقىت و استعداد خود در عرصٔه آن شغل بهره گىرم.
ـ 4 پىش از ادامٔه درس، در مورد پرسش ذکر شده فکر کنىد و پاسخ هاى  فعالىت 14ـ 

خود را بنوىسىد.

عوامل عمده در انتخاب شغل
عالقه: عالقه اّولىن شرط انتخاب شغل است.

ــ فردى که از ناچارى و براى فرار از بىکارى به شغلى روى آورده است؛
ــ فرزندى که به اجبار والدىن و مصلحت اندىشى آنها شغلى را برگزىده است،به اندازٔه 
فردى که به کار خود عالقه مند است و با شور و شوق سرکار حاضر مى شود، موفق نخواهد بود.
استعداد: داشتن استعداد و تواناىى در کار مورد عالقه، شرط دىگر انتخاب شغل 

است؛ زىرا هر شغل تواناىى هاى ذهنى، روانی و جسمى خاصى را مى طلبد.
فرض کنىد فردى با دىدن فىلمى از زندگى ىک پرستار و از خودگذشتگى او به شغل 
پرستارى عالقه مند شود و آن را به عنوان شغل آىندهٔ خود انتخاب کند. تا اىن جا وى فقط 
به اىن شغل رغبت پىدا کرده است و اشتغال به آن را ارزشمند مى داند. اگر اىن فرد زودرنج 
وکم حوصله باشد، آىا مى تواند در شغل پرستارى توفىق ىابد؟ شغلى که در آن روحىٔه خدمت به 
هم نوع، صبر و حوصلٔه زىاد، آرامش روانى، حّس همدردى و دلسوزى بسىار، اساسى و الزم 

است. مسلماً وى موفق نخواهد بود و در گام هاى اّول در انتخاب خود تردىد خواهد کرد.
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نمونٔه دىگر، انتخاب شغل آزاد در بازار است. فرض کنىد امکانات 
اشتغال به چنىن کارى )مانند سرماىه و محل کسب و …( براى فردى که به 
اىن گونه کارها عالقه مند است، آماده باشد. به فرض پدر او اهل بازار باشد 
و اىن امکانات را در اختىار وى بگذارد. اگر اىن فرد روحىٔه خطر کردن 
و حسابگرى نداشته باشد، به فرض که به اىن کار مشغول شود، آىا خواهد 

توانست توفىقى به دست آورد؟ مسلماً پاسخ منفى است.
نمونٔه سوم را براى اىن طرح مى کنىم تا شما را با تواناىى ذهنى دىگرى آشنا کنىم و 
آن تواناىى و استعداد هوشى است. تناسب استعداد و هوش با شغل مورد نظر، ىک اصل 
شناخته مى شود؛ زىرا اگر فردى کم هوش شغلى را برگزىند که انجام آن به هوش و تواناىى 
زىادى نىاز داشته باشد، به  خوبى از عهدٔه آن کار برنخواهد آمد و دچار شکست و محرومىت 
خواهد شد. همچنىن اگر فردى باهوش، شغلى را انتخاب کند که به هوش و تواناىى ذهنى 

کمترى نىاز دارد، از شغلش رضاىت کافى نخواهد داشت و به زودى خسته خواهد شد.
اکنون شغلى مانند کارگرى را در نظر بگىرىد. در چنىن شغلى، داشتن مىزانى از تواناىى 

جسمانى، روحىٔه انجام دادن کارهاى تکرارى و ىکنواخت و … شرط موفقىت است.
بعضى  و  زىستى  تقرىباً  بعضى  کردىم،  اشاره  به آنها  استعدادهاىى که  و  تواناىى ها  از 
زىستى   ــ  اجتماعى اند. اىن تواناىى ها و استعدادها را فرد قبل از اشتغال به کار به  صورت 
ارثى ىا در اثر تربىت به دست آورده است؛ به عبارتى، آنها را با خود به شغل خوىش مى آورد.
ـ 4 بعضى از استعدادها و تواناىى هاى الزم براى مشاغل زىر را برشمارىد: فعالىت 15ـ 

ــ کشاورزى، رانندگى، معلمى و مدىرىت.
مهارت: داشتن مهارت الزم براى انجام کارهاى مربوط به شغل، از دىگر عوامل 

مهمى است که باىد در انتخاب شغل مورد توجه قرار گىرد1.
)تواناىى  کار  اىن  انجام  تواناىى  و  است  عالقه مند  بّناىى  شغل  به  فردى  کنىد  فرض 
1ــ امام صادق)ع(:»هر صاحب حرفه و صنعتى باىد داراى سه خصلت باشد تا بتواند به وسىلٔه آن درآمدى کسب 
کند. اّول آن که در رشتٔه علمى خوىش مهارت داشته باشد، دوم آن که با درستکارى و امانت رفتار کند و سوم آن که با 

کارفرماىان حسن برخورد داشته باشد.« )بحاراالنوار، جلد17، ص183(
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جسمى، حدى از هوش، دقت و ظرافت در امور و …( را دارد. اىن کافى نىست و فرد باىد 
مهارت هاى کارگران سادٔه بّنا مانند نحؤه ساخت مالت و تهىٔه سىمان و گچ و … را داشته 
باشد و عالوه بر اىن ها، مهارت هاى خاّص رشتٔه خود را نىز کسب کند )مثالً اگر کاشى کار 
است، نحؤه چىدن کاشى، تراز کردن، مالت رىزى پشت آنها و …( را به دست آورد. زمىنٔه 
کسب اىن مهارت ها نىز آشناىى با بعضى ابزار و نحؤه استفاده از آنها را مى طلبد )مثالً تراز، 
شاقول و …(. فرد اىن مهارت ها و اطالعات را به مرور با شاگردى در کنار دست استادکار 

کسب مى کند.
کسب مهارت ها از راه شاگردى اگرچه مرسوم بوده و است، ولى براى همٔه مشاغل 
امکان پذىر نىست. مشاغل مربوط به ساختمان، معمارى و مهندسى ساختمان را در نظر 
بگىرىد؛معماران معموالً بّناىان با سابقه اى اند که عالوه بر مهارت هاى بّناىان باىد در کارهاى 
نىروى  باشند؛ مثالً در طراحى ساختمان هاى معمولى، مدىرىت  نىز مهارت داشته  دىگرى 
انسانى در کار بّناىى و ترکىب بهترىن شراىط از نىروى کار و مصالح و … براى پىشبرد کار 
در کوتاه ترىن مدت. معماران اىن مهارت ها را در طول سال ها و بر اثر تجربه کسب کرده اند.

در سطح باالتر مهندسان قرار دارند. مهندس ساختمان باىد اىن تواناىى را داشته باشد 
که قبل از ساختن بنا، بناى ساخته شده را در ذهن مجسم کند؛ مقاومت پاىه ها را محاسبه 
کند؛ نوع پى رىزى، آهن و مصالح دىگر را مشخص کند؛ مقدار مصالح و نىروى انسانى 

الزم را تعىىن کند و … .
اىن مهارت ها با  چند سال تجربه ىا شاگردى در کنار ىک استاد بّنا به دست نمى آىد 
بلکه آشناىى با علومى چون فىزىک، رىاضى و … و گذراندن دوره هاى تخصصى را مى طلبد.
مهندس ساختمان ممکن است اىن مهارت را نداشته باشد که حتى آجرى را بر آجرى 
بگذارد اما اىن مهارت را دارد که بنا را قبل از ساختن مجسم کند؛ بنابراىن، داشتن تواناىى 
ذهنى و قدرت انتزاع قوى، شرط اساسى کار وى است و او باىد در اىن زمىنه مهارت الزم 

را کسب کند.
چنان که مالحظه مى کنىد، مهارت همىشه جسمى نىست. امروزه اغلب مهارت ها 

ذهنى است و از طرىق تحصىل به دست مى آىد.
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ىا اداره  اکنون نمونٔه دىگرى را بررسى مى کنىم؛ مدىر ىک کارخانه 
را در نظر بگىرىد. کار مدىر، ادارٔه افراد است و کسب اىن مهارت صرفاً به 

خواندن رىاضى و فىزىک و… نىاز ندارد بلکه در آن آشناىى با:
ــ امور روانى انسان ها، نىازها، خواست ها و تواناىى هاى آنها

ــ سازمان و تشکىالت و اهداف آن و مهارت استفاده از انسان ها در جهت تحقق  اهداف 
سازمان ضرورت دارد.

مهارت هاى ىک مدىر با مهارت هاى مهندس ساختمان متفاوت است. مدىر با انسان ها، 
با همٔه ظرافت هاى روحى و روانى شان و ارزش ها و اعتقاداتى که براى آنها مقدس است، 
سر  و  کار دارد؛ بنابراىن، به مهارتى به مراتب پىچىده تر از مهارت مهندس ساختمان نىاز دارد 

و به همان مىزان، بىشتر به هوش و اطالعات نىازمند است.
مهارت هاى دانشمندان و اهل تحقىق از نوع دىگرى است. آنها با مفاهىم کار مى کنند. 
دنىاى کار آنها ذهن و مفاهىم است؛ بنابراىن، باىد بدانند با اىن مفاهىم چگونه کار کنند و 

چگونه آنها را به کار بگىرند.
خوىشتن پندارى: گاهى اوقات فرد با وجود رغبت و مىل اولىه، داشتن استعداد 
و تواناىى و مهارت در زمىنٔه شغلى خاص، پس از مدتى احساس مى کند که آن شغل براى 
وى مناسب نىست ىا براى آن کار ساخته نشده است. وى با فعالىت در آن شغل، احساس 
کمبود مى کند و حتى ممکن است آن را رها کند و مدت ها از شغلى به شغل دىگر روى آورد.

چرا چنىن وضعى پىش مى آىد؟
در پاسخ به اىن پرسش، علماى روان شناسى از مفهوم خوىشتن پندارى سخن مى گوىند.
هر فرد با زندگى در اجتماع به تصورى از خود و از آنچه باىد بشود، دست مى ىابد. 
در صورتى که شغل انتخابى، فرد را از اىن تصور دور کند ىا به تحقق آن تصور کمک نکند، 

فرد خود را مغبون احساس مى کند و نسبت به آن شغل بى مىل مى شود.
فرض کنىد فردى در جرىان زندگى به اىن تصور از خود دست ىابد که تواناىى اداره و 
رهبرى جمعى را داراست؛حال اگر با اىن تصور،کارمند سادٔه ىک اداره بشود،سرنوشت وى 
در اىن شغل چه خواهد بود؟ شغلى که تبعىت از دستورات مافوق ىکى از لوازم کارى آن است.
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بـه مقام  نتىجه برسد که مى تواند در سـلسـله مراتب ادارى رشد کند و  بـه اىن  ــ اگر 
مدىرىت و مسئولىت ادارى برسد، احتمال دارد در آن کار باقى بماند.

اّما اگر به اىن نتىجه برسد که تا آخر عمر باىد کارمندى ساده باقى بماند، براى وى آن 
شغل جز خستگى و… چىزى به دنبال نخواهد داشت.

فردى را تصور کنىد که تبعىت و اطاعت از دستورات رهبران و مدىران، جزء تصور 
وى از خودش است. اگر اىن فرد را در مقام مدىرىت ىک اداره بگذارند، اىن تصور او را 
در اىن مقام ناموفق خواهد ساخت؛ زىرا او براى تصمىم گىرى و صدور دستور که ىکى از 
لوازم کار مدىرىت است، همىشه منتظر دستور دىگران خواهد بود و درنتىجه، به جاى اداره 

کردن دىگران، دىگران او را اداره خواهند کرد.
فعالىت 16 ــ 4 دربارٔه موارد زىر در کالس گفت وگو کنىد؛

ــ فردى که خطر کردن و فعالىت در زمىنه هاى بدىع، جزء تصور وى از خودش است 
ولى به کارى ساده و تکرارى مشغول مى شود؛

ــ فردى که آرامش و عدم تحرک، جزء تصور وى از خودش است و به کارى پرتحرک 
مشغول مى شود.

محىط و شراىط اجتماعى: فرض کنىد که فرد در انتخاب شغل به استعداد، عالقه 
و … خود توجه کرده و براساس آن شغل خوىش را انتخاب کرده است. آىا مى توان گفت 

او در شغل خود موفق است؟
پاسخ به اىن پرسش را با بررسى دو نمونٔه فرضى آغاز مى کنىم.

نمونۀ اّول:
فردى را در نظر بگىرىد که به صنعتگرى:

ــ رغبت کامل دارد؛
ــ استعداد و تواناىى انجام آن را هم دارد؛

ــ مهارت هاى الزم را هم در اىن زمىنه کسب کرده است؛
ــ اىن شغل با تصور وى از خودش نىز تناسب دارد و او احساس مى کند که براى 

اىن کار ساخته شده است.
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اگر اىن فرد از خانواده اى اشرافى باشد که صنعتگرى را شغلى دون 
منزلت اجتماعى خود بدانند ىا با کسى ازدواج کند که اىن شغل براى او، 
شغلى کم مزىت، بدون آىنده و… باشد، براى اىن فرد چه پىش خواهد آمد؟

نمونۀ دوم:
فردى را در نظر بگىرىد کـه با بررسى همٔه جوانب بـه اىن نتىجه رسىده است که بـاىد 
به دامپرورى مشغول شود. پس با استفاده از وام و امکانات دولتى ىک مؤسسٔه گاودارى 
تأسىس مى کند و به کار مى پردازد. اگر اىن فرد در خانواده اى زندگى کند که پرداختن به 
اىن امور را کـارى بىهوده ىا دون شأن تلقى مى کنند ىـا در محىطى زندگى کند که افراد آن 

دامپرورى را شغلى پرمشغله و بدون مزاىا مى دانند، براى او چه پىش خواهد آمد؟
او باىد به طور مداوم با فشارهاى خانواده، همسر و محىط مقابله کند؛ تا آنجا که اىن 

احساس در وى سر برمى آورد که چرا اىن شغل را انتخاب کرده است.
بنابراىن، توجه به محىط و شراىط اجتماعى نکتٔه پنجم در انتخاب شغل است که فرد 

باىد به آن توجه داشته باشد.

ـ 4 ىک بار دىگر، آنچه را در پاسخ به پرسش ابتداى اىن درس ىادداشت  فعالىت 17ـ 
کرده اىد، مرور کنىد و با توجه به مطالب درس آن را کامل کنىد.

باىد به عامل جامعه و نىازهاى آن نىز  البته در کنار عوامل فردى در انتخاب شغل 
توجه کرد.

انتخاب شغل

 عالقهخوىشتن پندارى

محىط و 
استعداد و تواناىىمهارتشراىط  اجتماعى

عوامل مؤثر بر انتخاب شغل
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درس هفتم

آسىب هاى نظام اقتصادى

دارد.  را  خود  خاّص  مسائل  دىگر،  اجتماعى  نظام هاى  مانند  نىز  اقتصادى  نظام 
پدىده هاىى چون بىکارى، توّرم، گران فروشى، مصرف گراىى و اسراف، مشکل مسکن و فقر، 
مسائلى اند که نظام اقتصادى با آنها روبه روست و ما در بررسى آنها به تعارضات ساختى، 
عدم   تعادل و هماهنگى مىان خرده نظام ها خواهىم رسىد. در اىن قسمت ىکى از مهم ترىن 

آسىب ها ىعنى بىکارى را بررسى مى کنىم.

مفهوم بىکارى
بىکارى نمى نامد. در عرف، »بىکار«  پىران را کسى  مسلماً عدم اشتغال کودکان و 
به فردى گفته مى شودکه مى تواند کارى انجام دهد و شغلى داشته باشد، ولى شغلى پىدا 
نمى کند. معناى بىکارى اىن نىست که فرد هىچ کارى نمى کند، بلکه معناى آن اىن است که 

او شغل و در نتىجه درآمدى ندارد.
بىکارى فصلى،  بىکارى آشکار مى گوىند،  به آن  بىکارى که  از  اىن مفهوم  در کنار 
اشتغال کاذب و بىکارى پنهان نىز وجود دارد که انواع دىگر بىکارى اند. در زىر به  اختصار 

دربارٔه هر ىک از اىن موارد توضىح مى دهىم.
بىکارى فصلى نوعى از بىکارى است که در آن، فرد مّدتى از سال شغلى دارد ولى در 
بقّىٔه اىّام سال به کار مشغول نىست؛ مانند مشاغل کارگران ساختمانى، کارگران کشاورزى 

و نظاىر اىنها.
در اشتغال کاذب نىز فرد داراى شغل و درآمد است ولى شغل وى در نظام اقتصادى 
نتىجه اى مطلوب ندارد. مشاغلى مانند داللى، کوپن فروشى و سىگارفروشى )در بعضى از 

اشکال آن( اشتغال کاذب اند.
اکنون تصوّر کنىد که ىک مهندس برق که براى امور فنّى تربىت شده است، به رانندگى 
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تاکسى بپردازد. اگرچه شغل او براى نظام اقتصادى نتىجٔه مطلوب دارد 
اّما از استعداد و تواناىى وى در حد مطلوب استفاده نشده است. به اىن 
نوع اشتغال که در آن از حداکثر استعداد و تواناىى فرد استفاده نمى شود، 

بىکارى پنهان مى گوىند.
فعالىت 18 ــ 4 پىش از ادامٔه درس، در مورد اىن پرسش فکر 

کنىد: چرا در ىک جامعه، پدىده اى به نام بىکارى )چه آشکار چه پنهان( به وجود مى آىد؟ 
پاسخ هاى خود را ىادداشت کنىد.

عوامل بىکارى
الف ــ ناکارآمدی نظام آموزشى: امروزه بسىارى از مشاغل به تخصص نىاز 
دارند؛ ىعنى، فرد قبل از به عهده گرفتن آنها باىد ىک دورٔه آموزشى را طى کند تا مهارت هاى 
الزم را به دست آورد. با استفاده از تعلىمات نظام آموزش و پرورش و دانشگاه مى توان 
به مهارت ها و اطالعات الزم دست ىافت. اگر نظام آموزش رسمى به مهارت هاىى که نظام 
اقتصادى و مشاغل به آنها نىاز دارند، توجه نکند ىا به افراد آموزش هاىى بدهد که در نظام 
کار  بازار  وارد  نىروىى که  نىست،  مناسب  بعضى مشاغل  براى  ىا  ندارد  کاراىى  اقتصادى 

مى شود ىا بىکار مى ماند ىا به مشاغل کاذب روى خواهد آورد.
در اىن حالت، مى توان از شراىطى صحبت کرد که طىّ آن، نظام آموزشى افراد را 
براى مشاغلى چون مهندسى و کارشناسى تربىت مى کند؛ در حالى که در کارخانه ها جاى 
افرادى چون تکنىسىن )فن ورز(ها خالى است؛ درنتىجه، در رده هاى کارى کارخانه در 
ىک سو مهندسان را دارىم و در سوى دىگر کارگران را؛ بدون اىنکه نىروىى وجود داشته 

باشد که به عنوان رابط اىن دو گروه، نظام تقسىم کار را کامل کند.
همىن طور مى توان از شراىطى صحبت کرد که طىّ آن به افراد آموزش هاىى در حّد 
کارشناسى ارشد و دکترى داده مى شود ولى در نظام اقتصادى از آنها در حدّ کارشناس 

استفاده مى شود.
افرادى که در حّد دىپلم آموزش دىده اند ولى به کارهاىى مشغول مى شوند که اطالعاتى 
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در حّد سىکل الزم دارد، نمونٔه دىگرى از اىن مورد است.
اىن مطلب را مى توان با عنوان عدم تعادل و ناهماهنگى مىان نظام آموزشى و نظام 

اقتصادى بىان کرد.
همچنىن، ممکن است در جامعه، باورها و نگرش هاى نادرستى )مانند ترجىح مشاغل 
راحت و پشت مىزنشىنى به کارهاى تولىدى و دشوار( نسبت به کار و شغل وجود داشته باشد؛ 
در اىن حالت، نظام آموزشى مى تواند در کنار عوامل دىگرى همچون خانواده، رسانه ها، 

مساجد و… با اصالح اىن باورها، بر نوع و مىزان بىکارى اثر بگذارد.
در ضمن، نظام آموزشى مى تواند با تروىج و تقوىت باورها و نگرش هاى مناسب به کار 
)مانند نگرشى که کار را عالوه بر منبع درآمد، امرى مقدس و وسىلٔه ضرورى ترقى و تعالى 

انسان نىز بشمارد( بر چگونگى وضعىت اشتغال و بىکارى تأثىر بگذارد.
ـ ماشىنى شدن و خودکارى )اتوماسىون(: اکنون گامى فراتر مى گذارىم و به  بـ 
علت دىگر بىکارى که بسىارى از جوامع کنونى را شامل مى شود، اشاره مى کنىم: ماشىنى 
شدن و خودکارى )اتوماسىون( ىا جاىگزىنى ماشىن به جاى انسان و هر چه بىشتر ماشىنى 

کردن کارها.
فعالىت 19 ــ 4 در کالس در مورد موضوع زىر گفت و گو کنىد.

چگونه ماشىنى شدن موجب بىکارى مى شود؟
عواملى که از آنها ىاد کردىم، عواملى اند که خارج از نظام اقتصادى، نظام آموزشى، 
صنعت و فّناورى علل بىکارى شناخته مى شوند. در درون نظام اقتصادى هم عواملى وجود 

دارد که موجب افزاىش ىا کاهش بىکارى مى شود که به بعضى از آنها اشاره مى کنىم.
با  مى کنند  زندگى  در شهرها  افرادى که  اقتصادى:  نظام  در  تعادل  عدم  ــ  پ 
پدىده اى به نام سىگارفروشى در سر چهارراه ها و کنار خىابان ها آشناىند و احتماالً شنىده اند 
که اىن کار شغلى کاذب است. همچنىن با تکّدى به عنوان شغلى کاذب و نىز نامشروع آشناىند.
علت اىنکه چرا مى گوىىم کاذب، اىن است که در نظام اقتصادى اثر مطلوبى ندارد 
اّما در شهرى مانند تهران شاىد هزاران نفر و حتى ده ها هزار نفر به اىن کار مشغول اند و 
درآمد آنها هم گاه بىش از بسىارى مشاغل مفىد جامعه است. بسىارند کسانى که به کار 
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تولىد مشغول اند و درآمد آنها کمتر از ثلث و نصف درآمد سىگارفروش ها 
و مشاغل مشابه آن است. اىن مشاغل همچنىن به پىشىنٔه آموزش رسمى 

نىز نىازى ندارند.
بعضى از مشاغلى که از آنها با عنوان واسطه ىاد مى شود، نىز از اىن 
نوع اند. صاحبان اىن مشاغل بدون اىنکه در نظام اقتصادى اثر مطلوبى 

داشته باشند فقط به صورت مجموعه اى از واسطه ها مىان تولىدکننده و مصرف کننده قرار 
گرفته اند.

فعالىت 20 ــ 4 در کالس بحث کنىد:
ــ چرا مشاغل واسطه گرى در جامعه به وجود آمده اند؟

ــ سه نمونه از مشاغل واسطه اى را نام ببرىد که در نظام اقتصادى اثر مطلوب دارند.

ــ سه نمونه از مشاغل واسطه اى را نام ببرىد که در نظام اقتصادى اثر نامطلوب دارند.
ــ با وجود اثر نامطلوب بعضى از مشاغل واسطه اى در نظام اقتصادى، چرا افراد 

ترجىح مى دهند که در اىن مشاغل مشغول به کار شوند؟ 
باشد کـه سودآورى تجارت و  ىافته  به نحوى سازمان  اقتصادى  نظام  هنگـامى کـه 
خرىد   و فروش بىش از کار تولىدى باشد، گراىش افراد به کارهاى تولىدى کم مى شود. اىن 

ىکى از نشانه هاى عدم تعادل و ناهماهنگى در نظام اقتصادى است.
ىعنى،  باشد؛  اقتصادى  رکود  نتىجٔه  بىکارى  است  ممکن  اقتصادى:  رکود  ــ  ت 
اىجاد  رکود  کاالها،  فروش  و  خرىد  در  و  مى گىرد  پىشى  برتقاضا  عرضه  آن  در  شراىطى که 
مى شود. در اىن حالت، فعالىت هاى اقتصادى از رونق مى افتند، تولىدکنندگان از تولىد باز 
مى مانند، افراد از سرماىه گذارى جدىد خوددارى مى کنند و درنتىجه، نىروى کارى که تازه 

وارد بازار شده است و حتى نىروى کار ماهر، بىکار مى مانند.
ـ زىربناى اقتصادى ناکافی: کشورى که نمى تواند زىربناى اقتصادى الزم را  ثـ 

براى رشد اقتصادى فراهم آورد، با بىکارى روبه رو مى شود.
اىجاد مشاغل جدىد با دستورالعمل و توصىه و نصىحت ممکن نىست بلکه به زمىنه هاىى 

نىاز دارد که بخش عمده اى از آنها اقتصادى است.
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براى نمونه:
ــ کشورى که فاقد صناىع زىر بناىى باشد؛

ــ سرماىٔه الزم را براى اىجاد صناىع زىر بناىى نداشته باشد؛
ــ فاقد نىروى متخصص الزم براى اىجاد اىن صناىع باشد،

در بسىارى از زمىنه هاى صنعت، رشد نخواهد کرد و درنتىجه، مشاغل جدىد هم اىجاد 
نخواهد شد.

ــ کشورى که نتواند منابع آب خوىش را ذخىره و به طور مطلوب مصرف کند، نخواهد 
توانست در زمىنٔه کشاورزى هم مشاغل جدىدى اىجاد نماىد.

بنابراىن، گاه نبودِ زىربناى اقتصادى قوى موجب مى شود صنعت و کشاورزى از 
رشد باز مانند و درنتىجه، بىکارى آشکار و پنهان افزاىش ىابد.

بىکارى  غىراقتصادى  و  اقتصادى  عوامل  از  بعضى  بردىم،  نام  آنها  از  عواملى که 
در جوامع هستند اما بىکارى ىکى از مشکالت و مسائل اقتصادى است. امور نامطلوب 
بسىار دىگرى هم هست که به عنوان مشکل و مسئله مطرح مى شوند و حاصل ناهماهنگى 

و عدم  تعادل مىان خرده نظام هاى مختلف در جامعه اند.
ـ 4 ىک بار دىگر، آنچه را در پاسخ به پرسش ابتداى اىن درس ىادداشت  فعالىت 21ـ 
کرده اىد، از نظر بگذرانىد و با توجه به مطالب درس، آن را کامل کنىد. سپس ىکى از مسائل 
اقتصادى زىر را انتخاب و مانند مسئله بىکارى، در مورد آن تحقىق کنىد. نتىجٔه تحقىق 

خود را در کالس گزارش کنىد.
ــ تورم

ــ گران فروشى
ــ مصرف گراىى

ــ فقر.
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پرسش هاى فصل
1 ــ نظام اقتصادى از چه اجزاىى تشکىل مى شود؟

2 ــ رابطٔه اقتصادى با رابطٔه دوستانه چه تفاوت هاىى دارد؟
3 ــ نظام پولى چىست و چه تأثىرى بر فعالىت هاى اقتصادى دارد؟

4 ــ نظام تولىدى چىست و چه نقشى در نظام اقتصادى دارد؟
5 ــ نظام توزىع چىست و چه تأثىرى بر زندگى اقتصادى دارد؟
6 ــ محىط طبىعى چه تأثىرى بر نظام اقتصادى کشورها دارد؟

7 ــ رابطٔه پىشرفت هاى علمى و صنعتى ىک کشور را با اقتصاد آن کشور مورد تجزىه و تحلىل 
قرار دهىد.

8 ــ به نظر شما، چه عواملى باعث مى شود که مردم به کاالهاى غىرضرورى احساس نىاز کنند؟
9 ــ مى دانىد که بىن رفتار اقتصادى مردم با پىشرفت اقتصادى رابطٔه مستقىمى وجود دارد. با ذکر 

چند رفتار اقتصادى مناسب براى جامعٔه ما، تأثىرات آنها را بر توسعٔه اقتصادى بررسى کنىد.
10 ــ دولت با چه ابزارهاىى مى تواند در تنظىم امور اقتصادى دخالت کند؟

ـ اگر صنعت به سرعت بر روابط اقتصادى ىک کشور تأثىر گذارد، چه مشکالتى براى جامعه  11ـ 
پىش مى آورد؟ چرا؟

12 ــ اگر کسى بدون عالقه، شغلى را انتخاب کند، با چه مشکالتى روبه رو مى شود؟
13 ــ رابطٔه استعداد و تواناىى فردى را با انتخاب شغل توضىح دهىد.

14 ــ رابطٔه خوىشتن پندارى و انتخاب شغل را بررسى کنىد.
15 ــ نبودِ زىربناى اقتصادى چگونه موجب بىکارى مى شود؟

مرورى بر فصل
1 ــ بخشى از فعالىت هاى هر نظام که براى تولىد کاالها و خدمات مورد نىاز مردم انجام مى گىرد، 

»فعالىت هاى اقتصادى« نامىده مى شود.
به وجود  افراد  بىن  انجام فعالىت هاى اقتصادى، روابط معىنى  براى  نظام اقتصادى  ــ در هر   2

مى آىد؛ به اىن روابط »روابط اقتصادى« گفته مى شود.
ـ جامعه براى حفظ ىکپارچگى خود، قواعدى را براى تعىىن حدود منافع افراد مشخص مى کند  3ـ 

که از آنها به »قاعدٔه مالکىت« ىاد مى شود.
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ـ مجموعه روابطى که بر محور تولىد و مبادلٔه کاال و خدمات و براساس قواعد تعىىن شده توسط  4ـ 
جامعه )قاعدٔه مالکىت( شکل مى گىرد، نظام اقتصادى را به وجود مى آورد.

5 ــ نظام تولىدى، نظام توزىع، نظام پولى و بانکى خرده نظام هاى نظام اقتصادى ىک کشور را 
تشکىل مى دهند.

6 ــ در هر کشور، نظام اقتصادى با محىط طبىعى رابطٔه مستقىم دارد. غناى محىط طبىعى ىکى 
از عوامل رشد اقتصادى است.

ـ رشد علم موجب توسعٔه صناىع کشور مى شود و صنعت و فّناورى باعث پىشرفت اقتصادى مى شود. 7ـ 
8 ــ رشد علم به ارزش هاى جامعه بستگى دارد.

ـ آموزش و پرورش با آماده ساختن افراد براى زندگى اجتماعى و اىجاد صالحىت ها و تواناىى هاى  9ـ 
الزم در آنها، زمىنٔه الزم را براى رشد و توسعٔه اقتصادى فراهم مى کند.

ـ نظام اقتصادى با تأمىن نىازهاى افراد جامعه رابطٔه مستقىم دارد. در صورتى که نىازهاى افراد  10ـ 
با سرعتى بىش از رشد اقتصاد گسترش ىابد، جامعه دچار عدم تعادل و نابسامانى مى شود.

ـ دولت با تنظىم و اجراى برنامه هاى اقتصادى، بر نظام اقتصادى اثر مى گذارد و امور اقتصادى  11ـ 
را هداىت مى کند.

12 ــ خانواده از ىک سو براى نظام اقتصادى، مصرف کننده و از سوى دىگر نىروى کار فراهم مى کند.
13 ــ نظام اقتصادى وظىفٔه حفظ حىات مادى جامعه را برعهده دارد.

14 ــ اگر سرعت تأثىر صنعت بر روابط اقتصادى خىلى سرىع نباشد، افراد مى توانند خود را با 
شراىط جدىد وفق دهند ولى اگر سرعت اىن تغىىرات زىاد باشد، جامعه دچار عدم  تعادل مى شود.

15 ــ از پىامدهاى نامطلوب نظام اقتصادى، به وجود آمدن تضاّد طبقاتى و رواج پول پرستى است.
16 ــ اگر  شغل فرد با عالقه و تواناىى هاى او هماهنگ باشد، فرد موفقىت بىشترى به دست مى آورد.
17 ــ براى انجام هر کار مهارت الزم است. مهارت از راه آموزش ىا کسب تجربه به دست مى آىد.

18 ــ اگر فرد تواناىى هاى خود را بىش از مىزانى تصور کند که براى انجام کار معىن ىا شغل خود 
به آن نىاز دارد، نسبت به شغل خوىش بى مىل مى شود.

19 ــ محىط اجتماعى باعث مى شود که گاهى فرد براى کسب وجهٔه اجتماعى شغل انتخاب کند.
20 ــ »بىکارى« ىکى از مسائل اقتصادى است. عدم تعادل بىن نظام آموزشى و نىازهاى مشاغل، 
ماشىنى شدن کارها، رکود اقتصادى، نبودن زىربناى اقتصادى الزم از عوامل به وجود آورندهٔ بىکارى اند.
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انتظار مى رود دانش آموز در پاىان اىن فصل بتواند:
1ــ مفهوم نظام سىاسى و اجزاى اصلى آن را توضىح دهد.

2ــ عمده ترىن وظىفٔه نظام سىاسى را بىان کند.
3 ــ دو نظام سىاسى خودکامه و قانونى را مقاىسه کند.

4ــ وىژگى هاى نظام جمهورى اسالمى اىران را بىان کند.
5 ــ ساختار سىاسى نظام جمهورى اسالمى اىران را با نظام هاى دىگر مقاىسه کند.

6 ــ ضرورت و اهمىت مشارکت سىاسى را شرح دهد.
7ــ راه هاى مختلف مشارکت سىاسى افراد را در جامعه با ىکدىگر مقاىسه کند.

8 ــ شرکت در انتخابات را مهم ترىن نقش فرد در نظام سىاسى بداند.
9ــ تأثىر متقابل نظام سىاسى را بر خانواده تجزىه و تحلىل کند.

10ــ تأثىر متقابل نظام سىاسى را بر نظام آموزشى شرح دهد.

فصل پنجم

نظام سىاسى
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درس اّول

مفهوم نظام سىاسى

افراد در کنار دوستى با ىکدىگر که به تشکىل گروه منجر مى شود و در آن احساس 
ىگانگى و وحدت مى کنند، دچار برخورد و تعارض هم مى شوند؛ مثالً:

ــ در خانواده، با وجود احساس همدلى و ىگانگى مىان اعضا، ممکن است مىان زن 
و شوهر، والدىن و فرزندان و نىز فرزندان با ىکدىگر اختالفاتى پىش آىد؛

ــ در ىک گروه دوستى، با وجود صداقت وصمىمىت مىان اعضا، گاهى ممکن است 
اختالفاتى نىز مشاهده شود؛ شاىد شما هم تجربٔه اىن اختالفات را داشته باشىد.

بنابراىن، مى توان گفت: وحدت و ىگانگى ىک روى زندگى اجتماعى و کشاکش و 
برخورد روى دىگر آن است. در اىن برخوردها افراد مى خواهند به ىکدىگر دستور دهند ىا 

به عبارت دىگر، ارادهٔ خوىش را به ىکدىگر تحمىل کنند.
ـ 5 در کالس بحث کنىد: فعالىت 1ـ

براى حّل دعواها و درگىرى ها درون گروه هاى زىر، چه چاره اى باىد اندىشىد؟
1ــ در خانواده مىان فرزندان

2ــ در مىان خوىشاوندان
3ــ در مدرسه مىان دانش آموزان.

در سطح جامعه نىز روابطى شبىه آنچه گفته شد در جرىان است. در ىک جامعه افراد 
و گروه ها در کنار ىکدىگر زندگى مى کنند و گاه مىان آنها برخورد و اختالف پىش مى آىد؛ 

مثالً ممکن است:
ــ افرادى مقررات را رعاىت نکنند )به هنجارها عمل نکنند( و به اىن ترتىب زندگى 

اجتماعى را مورد تهدىد قرار دهند؛
ــ گروه هاىى براى پاىمال کردن حقوق گروه هاى دىگر گام بردارند.
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به هنجارها عمل نمى کنند، تعادل و  بنابراىن، افراد و گروه هاىى که 
هماهنگى جامعه را مختل مى سازند. گاه تعادل و هماهنگى ىک جامعه اى به 
دنبال تجاوز جامعه اى دىگر به قلمرو سرزمىنى آن با اختالل روبه رو مى شود.

گاهى نىز ارتباط مىان جوامع و همراه با آن انتقال فرهنگ و فّناورى از جامعه اى به 
جامعٔه دىگر، تعادل نظام اجتماعى را مختل مى کند.

تعادل ها ضرورى و  براى رفع اختالالت و عدم  اىن گونه موارد، چاره اندىشى  در 
اساسى است.

در گروه ها، در کنار نقش هاى مختلف، نقش هاىى براى حّل درگىرى ها و منازعات نىز 
شکل مى گىرد؛ به بىان دىگر، حّل دعواها و درگىرى ها به نقش هاىى محّول مى شود؛ مثالً:

ــ رىش سفىد در محله
ــ پدر ىا مادر در خانواده

ــ پىران و افراد مسن در مىان خوىشاوندان
ــ و … .

و  تعادل  در  اختالل  موجب  است  ممکن  که  تهدىدى  گونه  هر  مقابل  در  نىز  جامعه 
اىن نقش ها اختىار استفاده از  هماهنگى آن شود، نقش هاىى را در نظر مى گىرد. معموالً 

اجبار فىزىکى )زور( را دارند؛ مثالً:
ــ پلىس

ــ قاضى
ــ وزىر دفاع

ــ و … .
ـ 5 براى هر ىک از عوامل برهم زنندٔه تعادل نظام اجتماعى که در زىر  فعالىت 2ـ

آمده است، دو نمونٔه دىگر ذکر کنىد.
الف ــ تضادها و اختالفات داخل جامعه: 1ــ برخورد مىان هندوها و مسلمانان در 

جامعٔه هند، 2ــ …    و 3ــ …
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ب ــ انحراف از قانون: 1ــ احتکار، 2ــ …    و 3ــ …
         … کوىت،2ــ  خاک  از  بخشى  دربارٔه  عراق  ادعاى  1ــ  خارجى:  تهدىد  ــ  پ 

و 3ــ …
بنابراىن، به نقش هاىى که با هدف حفظ تعادل نظام اجتماعى شکل گرفته اند و مى توانند 
در صورت لزوم از اجبار فىزىکى )زور( استفاده کنند، نقش هاى سىاسى و به مجموعٔه به هم 

پىوستٔه آنها نظام سىاسى مى گوىند.
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درس دوم

انواع نظام سىاسى

همان طورکه گفتىم، هر گروه و نظام اجتماعى نقش هاىى دارد که وظىفۀ آنها حفظ تعادل 
نظام اجتماعى است؛ از اىن رو، با توجه به نوع گروه، نقش ها و نظام سىاسى هم تغىىر مى کند؛ مثالً:
ــ در ىک گروه، رهبر گروه ىا شورا به مجازات متخلفان مى پردازد و گروه را هداىت مى کند.
ــ در ىک حزب ىا انجمن، شوراى مرکزى مشخص مى کند که چگونه باىد با آنچه 

حزب ىا انجمن را تهدىد مى کند، مقابله کرد.
نقش هاى  خاندان ها  ىا  طواىف  رؤساى  شوراى  و  قبىله  رئىس  قبىله،  ىک  در  ــ 
سىاسى اند که هداىت قبىله را در جهت مقابله با تهدىد خارجى و شراىط طبىعى برعهده دارند 

و به رفع اختالف مىان افراد و طواىف و مجازات متخلفان مى پردازند.
ــ در ىک کشور، اىن وظاىف را خرده نظام هاى مختلف و نقش هاى متعددى انجام مى دهند.
آنچه در اىنجا به عنوان نظام سىاسى مورد بحث قرار مى گىرد، نظام سىاسى گروه 

سرزمىنى ىا ملت است که از نظر مکانى در محدودٔه جغرافىاىى مشخصى زندگى مى کند؛
ــ نسبت به ملل دىگر از استقالل نسبى برخوردار است؛

ــ فعالىت سىاسى همٔه گروه ها در حدودى است که اىن نظام مشخص مى کند.
در ىک دسته بندی نظام های سىاسی را به دو نوع خودکامه و قانونی تقسىم می کنند:

الف ــ نظام خودکامه
در چند صد سال پىش، زندگى اجتماعى بىشتر درقالب قوم و قبىله ىا خاندان و محلّه 
جرىان داشت. حفظ تعادل نظام اجتماعى بر عهدٔه رىش سفىدان و سران قباىل بود؛ ىعنى 
کسانى که ىا مسن تر از دىگران بودند و در جرىان زندگى تجربىات بىشترى آموخته بودند ىا 

تواناىى جسمى بىشتر ىا نسب برتر داشتند.



104

با  تعارضات  حّل  و  مشکالت  با  برخورد  نحؤه  مورد  در  تصمىم گىرى  نهى،  و  امر 
اىن گونه افراد بود. آنها حکومت را حّق خود مى دانستند و در عمل نىز با استفاده از زور 
و خشونت هر کارى را که مى خواستند، مى کردند. در اىن وضعىت، نظام سىاسى هم حول 

وجود چنىن افرادى شکل مى گرفت.
ــ در سطح محدود، خان و زمىن دار بزرگ )فئودال( و ارباب و …

ــ در سطح وسىع، شاه و حاکم و امپراتور و خاقان و فغفور و …
که در رأس نظام سىاسى قرار داشتند، از اختىارات بسىار برخوردار بودند و در کنار زور 

و تواناىى، از مزاىاى مادى و احترام نىز بهره داشتند.
اىن نوع نظام سىاسى که حول وجود فردى به نام شاه )سلطان(، حاکم و خاقان شکل 
مى گىرد و افراد براساس وفادارى به چنىن اشخاصى مى توانند حامالن نقش هاى آن باشند، 

نظام خودکامه شناخته مى شود که شکل غالب نظام هاى سىاسى در گذشته بوده است.

ب ــ نظام قانونى
با تغىىرها و تحوالتى که در چند قرن اخىر در زندگى انسان ها ُرخ داد، دىگر نظام هاى 

سىاسى خودکامه قادر به حفظ تعادل نظام اجتماعى نبودند؛ زىرا:
ــ شهرها گسترش ىافتند؛

ــ نىروهاى جدىدى در جوامع سر برآوردند که در نظر آنها اطاعت از فردى به نام 
شاه بى معنا بود؛

ــ مفاهىم جدىدى چون برابرى و آزادى مطرح شد.
اىن شراىط و اعتقادات به معناى نفى نظام خودکامه بود.

بدىن ترتىب با پذىرش اىن نکته که:
ــ مردم حق دارند سرنوشت خود را خود تعىىن کنند؛

ــ شاهان داراى حّق طبىعى ىا الهى حکومت بر مردم نىستند؛
ــ و …

مردم به عنوان محور تعىىن کننده در نظام سىاسى مطرح شدند. اکنون دىگر، اىن مردم بودند 
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که مشخص مى کردند:
ــ جامعه چگونه اداره شود؛

ــ چه کسى و با چه خصوصىاتى حکومت کند؛
ــ افراد چگونه به حکومت برسند؛

ــ و …  .
اّما از آنجا که همٔه مردم نمى توانستند نظر خود را در همٔه امور ابراز کنند، نماىندگى به منزلٔه 

شىوهٔ معمول و مطلوب دخالت مردم در سىاست مطرح شد؛ به اىن ترتىب:
ــ نماىندگى براى تصوىب قوانىن )نماىندٔه مجلس(؛

ــ نماىندگى براى اجراى قانون )رئىس جمهور، نخست وزىر …(؛
ــ و …

اساس و مبناى نظام سىاسى جدىد قرار گرفت.
عالوه بر اىن، برخالف نظام خودکامه که »آنچه فرد مستبد مى گفت و مى کرد، قانون 
تلقى مى شد« و مبناى انتخاب افراد براى تصدى مقام هاى سىاسى »وفادارى به او« بود، در 
و  به عنوان اساس رفتار همه  « مشخص و معرفى شد و صالحىت  »  قانون  نظام هاى جدىد 

شاىستگى افراد، مبناى انتخاب آنها قرار گرفت.
در اىن نظام، اگر گروه هاى مختلف در جامعه داراى منافع مختلفى باشند، اختالفاتشان 

را توسط نماىندگان خود در مجلس و قؤه مجرىّه حل مى کنند؛
ــ گروه هاى مختلف با عقاىد گوناگون حزب و انجمن تشکىل مى دهند و به فعالىت 

سىاسى مى پردازند؛
ــ کارگزار حکومت را مردم انتخاب کرده اند و او تا زمانى مى تواند حکومت کند که 

مردم بخواهند؛
ــ افراد با صالحىت از اقشار مختلف مى توانند به حکومت برسند؛

ــ همه چىز قاعده مند شده است؛ هر مقام و نقشى وظاىف و اختىارات مشخصى دارد 
که نمى تواند از حدود آنها فراتر رود؛

ــ و … .
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از اىن رو، به اىن نظام سىاسى نظام قانونى مى گوىند؛ چون در آن، قانون مبناى عمل 
همه است.

براى مثال، مى توانىم نظام سىاسى کشور خودمان را مورد بحث قرار دهىم.
ـ 5 با توجه به جدول زىر، پنج مورد دىگر از وىژگى هاى نظام خودکامه  فعالىت 3ـ

و نظام قانونى را بنوىسىد. 

مقاىسۀ نظام خودکامه و نظام قانونى

نظام قانونىنظام خودکامه
حاکمان باىد براساس قانون عمل کنند.سخن فرد مستبد، قانون است.

همٔه افراد در مقابل قانون برابرند.مىان افراد در اجراى قانون تفاوت وجود دارد.
……………………………………… ………………………………………

ساىر دسته بندی های نظام سىاسی
باىد دانست دسته بندی های مهم تری از نظام های سىاسی وجود دارد که خوب است 

با بعضی از آنها آشنا شوىم:
١ــ براساس تعداد افراد تأثىرگذار و تصمىم گىر؛ با اىن مالک نظام های سىاسی 

به سه دسته تقسىم می شوند:
ــ نظام هاىی که ىک فرد در آنها حکومت دارد.

ــ نظام هاىی که اقلىتی از مردم در آن تصمىم می گىرند.
ــ نظام هاىی که اکثرىت مردم در سرنوشت سىاسی آن دخىل هستند.

٢ــ براساس روش تصمىم گىری و تأثىرگذاری؛ کسانی که در تصمىم گىری های 
سىاسی دخىل هستند ىا براساس خواسته ها و اغراض شخصی خود تصمىم می گىرند؛ ىعنی 
هر نوع تصمىمی را برای خود جاىز می دانند ىا اىنکه بر مدار حقىقت و فضىلت و با موازىن 

عقلی رأی خود را اظهار می دارند.
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٣ــ براساس دىنی ىا دنىوی بودن؛ نظام سىاسی دىنی بر مدار احکام و 
قوانىن الهی سازمان می ىابد. نظام سىاسی سکوالر و دنىوی، فقط ارزش ها 

و آرمان های دنىوی و اىن جهانی را مّدنظر قرار می دهد.
ارسطو از دو مالک اول و دوم برای دسته بندی نظام های سىاسی استفاده می کند و 

از شش نوع حکومت نام می برد.
در سه نوع آنها حاکمىت ىک فرد، اقلىت ىا اکثرىت بر مدار خواسته های نفسانی آنها 
شکل می گىرد و در سه نوع دوم حاکمىت فرد، اقلىت ىا اکثرىت بر مدار حقىقت و عقالنىت 

استوار است.
ارسطو حاکمىت اکثرىت را در صورتی که بر مدار خواسته های آنها باشد، دموکراسی 
می نامد. زىرا دموکراسی به معنای حاکمىت مردم است و در اىن نوع حاکمىت، مردم براساس 

آرای خود حکومت می کنند.
او حکومتی را که در آن اکثرىت مردم براساس حقىقت و فضىلت حضور و فعالىت 
تفاوت  بىن حکومت جمهوری و دموکراسی  او  بدىن ترتىب  دارند، جمهوری می خواند. 

می گذارد1.
و  جمهوری  حکومت  مىان  تفاوت های  امروزه  چرا  شما  به نظر  ـ 5  4ـ فعالىت 

دموکراسی نادىده انگاشته می شود؟

گونه شناسی ارسطو

براساس خواست و مىل افرادبراساس فضىلت 

تىرانی )استبدادی(مونارشیفرد

الىگارشیارىستوکراسیاقلىت

دموکراسی جمهوریاکثرىت

1ــ

تعداد حاکمان

شىوه حکومت
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درس سوم

نظام سىاسى اىران

قبل از مشروطىت، نظام سىاسى کشور ما نظام خودکامه بود. با انقالب مشروطىت، 
قدرت شاه محدود و نظام نماىندگى و قانونى برقرار شد ولى دىرى نپاىىد که همان شراىط پىشىن 
در شکل مشروطه خود را نشان داد؛ تا اىنکه با پىروزى انقالب اسالمى نظام جمهورى اسالمى 

شکل گرفت. نظامى که پاىه و مبناى آن را اسالم و رأى مردم تشکىل مى دهد.
در نظام سىاسى ما مى توان دو گونه نقش را از ىکدىگر تفکىک کرد:

اجتماعى  نظام  جهت دهى  و  هداىت  کار  به  عمدتاً  آنها  در  افراد  که  نقش هاىى  1ــ 
مشغول اند؛ مانند نقش رهبرى، نماىندگى مجلس شوراى اسالمى، رىاست جمهورى، اعضاى 
شوراى نگهبان، رىاست قؤه قضاىىه و وزرا. در اىن نقش ها افراد مشکالت نظام اجتماعى 
را شناساىى و براى آنها راه حل پىدا مى کنند و آن را به صورت قانون، مقّررات، آىىن نامه 
و… درمى آورند؛ روابط جامعه را با خارج تنظىم مى کنند و تهدىدهاى خارجى و داخلى را 

شناساىى و براى مقابله با آنها تصمىم گىرى مى کنند و … .
2ــ نقش هاىى که عمدتاً تصمىمات و جهت گىرى ها را اجرا مى کنند و بازوى اجراىى 
نقش هاى هداىت کننده اند. خرده نظام ادارى، خرده نظام نىروهاى مسلح )ارتش و سپاه(، 
خرده نظام نىروهاى انتظامى، خرده نظام قؤه قضاىىه و … نمونه هاىى از اىن نوع نقش هاى 

نظام سىاسى اند.

نقش رهبرى
نظام جمهورى اسالمى، نقش والىت فقىه )رهبرى( قرار دارد. خبرگان  در رأس 
باىد  )رهبر(  ولّى  فقىه  مى کنند.  انتخاب  مقام  اىن  احراز  براى  را  فردى  مردم   منتخب 

صالحىت ها و شاىستگى هاى مشخصى داشته باشد:
ــ صالحىت علمى الزم براى فتوا دادن در ابواب مختلف فقه
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1ــ براى آگاهى از وظاىف و اختىارات رهبر، به کتاب قانون اساسى جمهورى اسالمى اىران، اصل ىکصدودهم 
مراجعه کنىد.

مجلس 
رهبرىخبرگان

مردم

فرماندهان 
نىروهاى 

مسلح

 رئىس
   قّؤه

 قضاىىه 

مجلس
شورای
اسالمی

شوراى 
نگهبان

وزرارئىس جمهور

قّؤه قضاىىه 

قّؤه مقّننه

قواى نظامى

 قّوه
مجرىه

نظام سىاسى اىران، نظامى قانونى

ــ عدالت و تقواى الزم براى رهبرى اّمت اسالم
ــ بىنش صحىح سىاسى و اجتماعى

ــ تدبىر، شجاعت، مدىرىت و قدرت کافى براى رهبرى
ــ و … .

رهبر وظاىف و اختىاراتى نىز دارد؛ هم چون:
ــ تعىىن سىاست هاى کلّى نظام جمهورى اسالمى
ــ نظارت بر حسن اجراى سىاست هاى کلّى نظام

ــ فرماندهى کّل نىروهاى مسلح
ــ تنفىذ حکم رئىس جمهور

ــ عزل رئىس جمهور
ــ اعالن جنگ و صلح و بسىج نىروها

ــ و… .1
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نقش رىاست جمهورى
نقش رئىس جمهورى در رأس قّؤه اجراىى قرار دارد و با رأى مردم 

انتخاب مى شود. صالحىت هاى احراز اىن نقش عبارت اند از:
ــ مدىر و مدبّر بودن

ــ دارا بودن حسن سابقه و امانت و تقوا
ــ مؤمن و معتقد بودن به مبانى جمهورى اسالمى اىران و مذهب رسمى کشور

ــ اىرانى االصل بودن
ــ و… .

وظاىف و اختىارات اىن نقش عبارت است از:
ــ رىاست قّؤه مجّرىه

ــ انتخاب وزىران و معرفى آنها به مجلس
ــ امضاى عهدنامه ها، مقاوله نامه ها، موافقت نامه ها و قراردادهاى دولت با ساىر دولت ها1

ــ اعطاى نشان هاى دولتى
ــ نظارت بر کار وزىران

ــ و … .
وزرا و معاونان رئىس جمهورى نقش هاى دىگرى اند که در قّوهٔ اجراىى، سىاست گذارى 

در امور مختلف از وظاىف آنهاست.

نقش نماىندگى
در نظام سىاسى، نقش دىگر نقش نماىندگى است که در قالب مجلس شوراى اسالمى 

تبلور ىافته است.
1ــ »عهدنامه«، قرارداد بىن المللى بىن دو دولت عضو سازمان ملل است. »مقاوله نامه«، پىش نوىس ىک عهدنامه 
ىا قرارداد است که معمواًل در مراحل مقدماتى اىجاد رابطه ىا تحکىم روابط در سطح مسئوالن پاىىن تر منعقد مى شود و 
الزام آور و قابل اجراست. »قرارداد« پىمانى تجارتى است که اکثرًا ىک طرف آن افراد عادى اند. »موافقت نامه« قرار ىا 

عهدى است که اعتبار آن کمتر از قرارداد و بىشتر از مقاوله نامه است.
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شراىط و صالحىت هاى نماىندگى مجلس شوراى اسالمى عبارت اند از:
ــ اعتقاد و التزام عملى به اسالم و نظام جمهورى اسالمى اىران

ــ تابعىت کشور جمهورى اسالمى اىران
ــ و … .

برخى از وظاىف و اختىارات نماىندگان مجلس عبارت است از:
ــ قانون گذارى

ــ حّق اظهارنظر و تحقىق در مورد همٔه مسائل داخلى و خارجى کشور
ــ رأى اعتماد به وزىران

ــ استىضاح وزىران
ــ و… .

شوراى نگهبان
در کنار مجلس شوراى اسالمى که به کار قانون گذارى مشغول است، شوراى نگهبان قرار 

دارد که قوانىن مصّوب مجلس را از نظر انطباق آنها با شرع و قانون اساسى بررسى مى کند.

مجلس خبرگان
نىز  و  انتخاب رهبر  دىنى تشکىل شده،  امور  از متخصصان  که  اىن مجلس  وظىفٔه 
تشخىص عدم صالحىت رهبرى براساس معىارهاى قانون اساسى است. اعضاى مجلس 

خبرگان را مردم انتخاب مى کنند.

شوراهاى اسالمى شهر و روستا
فرهنگى،  بهداشتى،  عمرانى،  اقتصادى،  اجتماعى،  برنامه هاى  سرىع  پىشبرِد  براى 
آموزشى و ساىر امور رفاهى، از طرىق همکارى مردم و با توجه به مقتضىات محلى، ادارٔه 
امور هر روستا و شهر و … با نظارت شوراىى به نام شوراى اسالمى روستا و شهر و… 

صورت مى گىرد.
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اعضاى هر ىک از اىن شوراها را مردم همان محل انتخاب مى کنند.
نظام سىاسى کشور فقط به نقش هاىى که گفتىم، محدود نمى شود؛ مثالً خطىبى که 
در نماز جمعه از سىاست هاى دولت حماىت مى کند، آنها را مورد انتقاد قرار مى دهد و از 
نارساىى هاى شهر و استان خود سخن مى گوىد،فعالىت سىاسى دارد و نقش وى نقش سىاسى 

است؛ بنابراىن، مى توان نقش خطىب نماز جمعه را نىز بخشى از نظام سىاسى دانست.
ـ 5 در کالس گفت وگو کنىد: فعالىت 5 ـ

1  ــ آىا رسانه هاى گروهى )صدا و سىما، روزنامه ها، مجله ها( و احزاب و انجمن ها 
را نىز مى توان بخشى از نظام سىاسى دانست؟ چرا؟

2  ــ چه انتظارات و توقعاتی از مجلس دانش آموزى وجود دارد؟
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درس چهارم

مشارکت سىاسى

با توجه به اهمىتى که نقش هاى سىاسى )سىاست گذار( در نظام اجتماعى دارند و از آنجا 
که جهت گىرى نظام اجتماعى تا حّد زىادى در گرو تصمىم گىرى افراد در اىن نقش هاست، افراد 
و گروه هاى مختلف در جامعه سعى دارند براى پىشرفت مقاصد و تحقق عقاىد خود به اىن 
نقش ها دست ىابند. به همىن جهت، در جامعه فعالىت هاى بسىارى براى به دست آوردن اىن 
نقش ها صورت مى گىرد. مجموعٔه اىن فعالىت ها که براى دستىابى به اىن نقش ها ىا اثرگذارى 
بر آنها انجام مى پذىرد، فعالىت سىاسى شناخته مى شود. افراد و گروه ها از راه هاى گوناگون 

مى توانند دست به فعالىت سىاسى بزنند و در امور سىاسى مشارکت کنند.
ـ 5 در کالس گفت وگو کنىد: فعالىت 6 ـ

ــ با ذکر چند نمونه از اىن راه ها، مشخص کنىد چه عاملى َاشکال مختلف فعالىت هاى 
سىاسى را در ىک جامعه تعىىن مى کند؟

نىز اىن نکته را درىافته باشىد که قانون َاشکال مختلف مشارکت  ممکن است شما 
سىاسى افراد را در جامعه مشخص مى کند:

راه پىماىى ها و تظاهرات: افراد و گروه ها مى توانند با شرکت در راه پىماىى ها و 
گردهماىى هاى سىاسى و اجتماعى اهداف و مواضع خود را در امور سىاسى جامعه اعالم 
اعالم  با  که  اسالمى  انقالب  اواىل  بزرگ  راه پىماىى هاى  از  مى توان  نمونه،  براى  کنند؛ 
مواضع مردم در مقابل حکومت شاه همراه بود، ىاد کرد. همچنىن در زمان حاضر، مى توان 
با اعالم حماىت از نظام و برنامه هاى آن و  به راه پىماىى هاى بىست ودوم بهمن که معموالً 
نشان دادن قدرت سىاسى کشور به بىگانگان همراه است، نماز جمعه و نىز گردهماىى هاى 
گروه ها و انجمن هاى سىاسى که در آنها اىن گروه ها، اهداف سىاسى خود را اعالم مى کنند 

و درصدد جلب نظر افراد و دولت مردان هستند، اشاره کرد.
شرکت در انتخابات: براساس قانون اساسى جمهورى اسالمى اىران بسىارى از 
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نقش هاى سىاسى ــ مانند نماىندگى مجلس خبرگان، نماىندگى مجلس شوراى اسالمـى، 
ـ از طرىق انتخابات  رىـاست جمهورى، عضوىت در شوراهاى اسالمى شهر و روستا و …ـ 

و به اتکاى آراى عمومى به افراد محول مى شود.
گاهى آراى عمومى بى واسطه است و از طرىق همه پرسى و در موارد معّىنى )مانند 
انتخاب رئىس جمهور، نماىندگان مجلس و نظاىر اىنها( صورت مى گىرد. همچنىن ممکن 
است در مسائل بسىار مهم اقتصادى، سىاسى، اجتماعى و فرهنگى، اعمال قؤه مقننه از 

راه همه پرسى و مراجعٔه مستقىم به آراى مردم انجام گىرد1.
گاهى نىز مراجعه به آراى عمومى باواسطه انجام مى گىرد؛ به اىن معنا که ابتدا مردم به 
نماىندٔه خود رأى مى دهند. سپس او به عنوان نماىندٔه مردم مسائل مختلف جامعه را مورد 
ارزىابى قرار مى دهد و اظهار عقىده مى کند. در اىن صورت، مردم با استفاده از ىک واسطه 

نظر خود را بىان مى کنند؛ مانند رأى اعتماد به وزرا.
همکارى با احزاب و انجمن ها: در ىک جامعه افراد و گروه هاىى با عالىق، منافع 
و عقاىد متفاوت وجود دارند؛ جامعه باىد راه هاىى را مشخص کند تا آنها بتوانند عالىق، 

منافع و عقاىد خوىش را بىان و از آنها دفاع کنند و در حدود قانون آنها را محقق سازند.
و  احزاب  تشکىل  کرده،  پىش بىنى  منظور  اىن  براى  جامعه  که  راه هاىى  از  ىکى 
انجمن هاست. در اىن گونه محافل، افرادى با عقاىد، منافع و عالىق ىکسان گردهم مى آىند 
و در حدود قانون، براى دستىابى به نقش هاى سىاسى ىا اثرگذارى بر آنها فعالىت مى کنند. 

افراد مى کوشند تا در اىن نقش ها:
ــ از منافع، عالىق، آرمان ها و عقاىد خوىش دفاع کنند؛

ــ آنها را به صورت قانون و مقررات درآورند؛
ــ در جهت اجراى آنها بکوشند.

وجود احزاب و انجمن ها در ىک جامعه آثار و نتاىج بسىارى دارد؛ مثالً:
ــ خواست ها و عالىق گروه ها و مردم مطرح مى گردد و براى مشکالت، راه حل هاىى 

اندىشىده مى شود؛ بدىن ترتىب، از تحوالت ناگهانى جلوگىرى مى گردد؛
1ــ به قانون اساسى جمهورى اسالمى، اصل ششم مراجعه کنىد.
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ــ سىاست گذاران از آنچه در جامعه مى گذرد، بىشتر اطالع مى ىابند؛
ــ احزاب و انجمن ها با اطالعاتى که در مورد عملکرد سىاست گذاران 

در اختىار مردم قرار مى دهند، به انتخاب فرد شاىسته تر کمک مى کنند؛
ــ و… .

ـ 5 پنج نمونٔه دىگر از آثار و نتاىج وجود احزاب و انجمن ها در جامعه  فعالىت 7ـ
ذکر کنىد.

استفاده از رسانه ها: مردم ىک جامعه براى ابالغ پىام ها، بىان افکار و انتقال مفاهىم 
از رسانه ها استفاده مى کنند. امروز با توجه به پىشرفت هاىى که در زمىنٔه فّناورى ارتباطات 
و  گروه ها  ىافته اند.افراد،  اهمىت  دىگرى  دورٔه  هر  از  بىش  است، رسانه ها  آمده  به وجود 

احزاب سىاسى نىز به منظور:
ــ آگاهى دادن به مردم از طرىق اخبار و اطالعات داخلى و خارجى

براى مردم از راه تفسىر و تجزىه و تحلىل مسائل  اندىشه  ــ اىجاد فرصت تفکر و 
سىاسى و اجتماعى

ــ آموزش مردم
ــ رشد آگاهى سىاسى و اجتماعى مردم

ــ آگاهى جامعه از اهداف و برنامه هاى سىاسى خود
ــ و… 

از رسانه ها بهره مى گىرند1.
ىکدىگر  با  کالس  در  جامعه  بر  رسانه ها  نامطلوب  تأثىرات  دربارٔه  ـ 5  8 ـ فعالىت 

گفت و گو کنىد.

1ــ براى آگاهى از شراىط آزادى عقىده، مطبوعات، احزاب و انجمن ها، به قانون اساسى جمهورى اسالمى 
اصول بىست وسوم، بىست وچهارم و بىست وششم مراجعه کنىد.
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درس پنجم

                   انتخابات

در نظام سىاسِى قانونى، قدرت از طرىق نماىندگى به فرد ىا افرادى تفوىض مى شود و 
آنها براساس قانون مجازند که از اىن قدرت استفاده کنند؛ بنابراىن، فرد در تفوىض قدرت 
به فرد دىگر )انتخاب نماىنده( نقش محورى و مهّمى بر عهده دارد و مهم ترىن نقش و کار 
فرد، انتخاب نماىنده است؛ زىرا اگر افراد در انتخاب نماىنده درست عمل نکنند و انتخاب 

صحىحى انجام نشود، اّولىن کسانى که زىان مى بىنند خود مردم اند.

نحوۀ انتخاب
در زمان انتخابات، افراد متعددى نامزد )داوطلب( نماىندگى مى شوند که صالحىت 
آنها از نظر داشتن شراىط الزم براى نماىندگى بررسى مى گردد؛ سپس همه ىا گروهى از آنها 

تأىىد و به مردم معرفى مى شوند. از اىن زمان به بعد،
ــ نامزدها )داوطلبان( به معرفى خود و برنامه هاىشان در مجلس ىا در مقام  رئىس جمهورى 

مى پردازند؛
ــ سوابق خود را مطرح مى کنند؛

بازارىان،  مستضعفان،  کارگران،  هم چون  خاصى  قشر  و  گروه  نماىندٔه  را  خود  ــ 
مهندسان، دانشگاهىان و … معرفى مى کنند؛

ــ صالحىت ها و تخصص هاى خود را بىان مى کنند؛
ــ مى گوىند که اگر به مجلس راه ىابند ىا رئىس جمهور شوند، چه خواهند کرد؛

ــ و… .
بعد از اىن، شهروند باىد به انتخاب نماىنده ىا رئىس جمهور بپردازد؛ اّما چگونه؟

مراحل انتخاب
ـ هدف از انتخاب: قبل از هر چىز، هر شهروند باىد به اىن پرسش پاسخ دهد:  الفـ 
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»انتظار دارم اىن نماىنده )ىا رئىس جمهور( در مجلس )ىا قؤه اجراىى( چه 
کارهاىى انجام دهد و چه اهدافى را دنبال کند«؛ به عبارت دىگر، او باىد 

هدف خود را از انتخاب مشخص کند؛ براى نمونه:
ــ از اسالم دفاع کند؛

ــ عدالت اجتماعى را برقرار سازد؛
ــ کارهاى دولت را کنترل کند؛

ــ شهرم را آباد کند؛
ــ جاده هاى روستاىى را آسفالت کند؛

ــ و… .
اگر شهروندى نتواند به اىن پرسش، پاسخى روشن بدهد، انتخاب او انتخابى کور خواهد بود. 
در اىن حالت، ممکن است مواردى از قبىل تشوىق دىگران ىا قىافٔه نامزد نماىندگى و … او را 

به پاى صندوق رأى بکشاند؛ بدون اىن که بداند آىا اىن داوطلب واقعاً نماىندٔه او هست ىا نه.
انتخاب کور فرد در  از مواردى را که نشان دهندٔه  نمونٔه دىگر  ـ 5 سه  فعالىت 9ـ

جرىان انتخابات است، ذکر کنىد.
ــ چرا چنىن انتخابى را درست نمى دانىد؟

ـ شناساىى نامزدها: گام دوم در انتخاب نماىنده، شناساىى نامزدهاست. شناساىى  بـ 
به منظور پاسخ گوىى به اىن پرسش صورت مى گىرد که »کدام ىک از نامزدها مى تواند نماىندٔه 

نظرىات و افکار من باشد؟«.
در اىن مرحله،شىوه هاى مختلفى براى شناساىى نامزدها وجود دارد:

اّولىن راه شناساىى، بررسى نکاتى است که نامزد مورد نظر به صراحت در سخنرانى ها 
و تبلىغات خود مطرح مى کند.

دومىن راه، بررسى مطالبى است که مخالفان وى در روزنامه ها، سخنرانى ها و محافل 
مختلف نقل مى کنند.

چه  با  گروه هاىى  و  افراد  چه  اىنکه  است؛  وى  هواداران  شناخت  راه،  سومىن 
خصوصىاتى از او هوادارى مى کنند، براىش تبلىغ مى کنند، پوستر چاپ مى کنند و … .

ــ مرفهان بى درد از او حماىت مى کنند ىا تودٔه مردم؟
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ــ افراد متعهد و با صالحىت از او تعرىف مى کنند ىا افراد بى قىد و بند؟
ــ کدام روزنامه براى او تبلىغ مى کند؟ خط و خطوط وى چىست؟

ــ آىا گفتار او با رفتار و عملش هماهنگ است؟
ــ و… .

چهارمىن راه ــ در صورتى که فرد قبالً نماىنده بوده ىا در پست هاى اجراىى مشغول 
به کار بوده است ــ بررسى سوابق او در اىن کارها، برنامه ها و جهت گىرى هاى وى است.
در صورتى که براى داوطلبان مباحثات تلوىزىونى ىا رادىوىى برقرار باشد، اىن نىز ىک 

شىؤه شناساىى خواهد بود.
راه دىگر، شرکت در مباحثات و سخنرانى هاى نامزد مورد نظر و پرسش از وى است؛ 
زىرا معموالً داوطلبان در تبلىغات انتخاباتى خود مى کوشند به کلّى گوىى بسنده کنند، بدون 
اىنکه درصدد طرح شىوه هاى اجراىى برنامه هاى خود برآىند. در اىن موارد، مطرح کردن 

پرسش هاىى دربارٔه شىوه هاى عملى تحقق شعارها مى تواند راه گشا باشد.
همچنىن، نامزدها ممکن است از مفاهىم کلّى و شعارهاىى استفاده کنند که معانى متعدد 

دارد. پرسش از منظور آنها نىز مى تواند به ما شناخت دقىق ترى بدهد.
براى نمونه، ىکى از اىن شعارها را طرح مى کنىم: »حماىت از مستضعفان« شعارى 
است که اکثرًا آن را طرح مى کنند؛ در حالى که مفهوم مستضعف و نحؤه حماىت از اىن 

قشر، معانى و راه هاى متفاوتى دارد.
ــ گروهى مستضعفان را به معناى ضعفا و فقرا مى گىرند و حماىت از آنها را در گرو 

گسترش امکانات سازمان بهزىستى ىا کمىتٔه امداد امام مى بىنند.
پاىمال  را  آنان  مستکبران حقوق  که  مى دانند  افرادى  را  مستضعفان  دىگر  گروه  ــ 
کرده اند و حماىت از آنها از طرىق برقرارى عدالت اجتماعى مىّسر مى شود )اگرچه مفهوم 

مستکبران و عدالت اجتماعى نىز همىن قدر مبهم است و باىد روشن شود(.
ــ به نظر بعضى افراد، مستضعفان ملت هاى تحت ستم اند و حماىت از آنها از طرىق 

فعالىت سىاسى ىا دادن کمک هاى مالى و نظامى به آنان انجام مى گىرد.
ـ 5 با توجه به مثال ذکر شده، دو نمونٔه دىگر از شعارهاىى کلّى را که معانى  فعالىت 10ـ

متعدد دارند، مشخص کنىد؛ سپس برداشت هاى متفاوتى را که از آنها مى شود، بنوىسىد.
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رأىتشخىص و ارزىابى شناساىى کاندىداها مشخص کردن
 هدف 

مراحل انتخاب نماىنده

گام سوم  مرحلٔه شناساىى،  از  پس  ارزىابى:  و  ــ تشخىص  پ 
ارزىابى و تشخىص است؛ اىنکه:

ــ کدام ىک از اىن اطالعات درست است؟
ــ آىا مى توان به وعده هاى اىن داوطلب امىد بست؟

ــ آىا برنامه اى که او ارائه مى دهد واقع بىنانه و تحقق پذىر است. ىا اىنکه براى خوشاىند 
رأى دهندگان مطرح شده است؟

ــ اصالً برنامه اى دارد ىا اىن که با بىان شعارهاى مردم فرىب درصدد جذب آراست؟
در اىن مرحله، مشخص مى شود که نظرىات و برنامه هاى کدام ىک از نامزدها با آنچه 

شهرونِد انتخاب کننده مى خواهد، نزدىک است.
٭ ٭ ٭ 

مجموعٔه اىن گام ها فرد را به انتخابى دقىق تر و روشن تر هداىت مى کند.
شاىد بگوىىد:» انتخاب نماىنده عجب کار مشکلى است!« ما هم پاسخ مى دهىم: »بلى، 
کارى بسىار مهم و مشکل است؛ زىرا هر فرد با انتخاب خوىش در واقع سرنوشت چهار سالٔه 

خود و کشورش را رقم مى زند.«
فردى که به پاى صندوق هاى رأى مى رود، اگر به کاغذى که دىگرى به دست او مى دهد 
و اسامى چند کاندىدا بر آن نوشته است، بسنده کند، چه بسا که به جاى انجام وظىفه، به خود و 
کشور خوىش خىانت کرده است؛ زىرا اىن رأى ها، فردى را به عنوان نماىندٔه مردم با اختىارات 

زىاد به مجلس مى فرستد ىا زمام امور کشورى را به دست فردى به نام رئىس جمهور مى دهد.
دورٔه جوانى، دورٔه انتخاب هاىى مهم چون انتخاب شغل و همسر است و سهل انگارى 
و بى توجهى به آن بر سرنوشت فرد اثر مى گذارد. اىن دوره، آغاز انتخاب مهم ترى نىز است 

)انتخاب نماىنده( که سهل انگارى در مورد آن بر سرنوشت فرد و جامعه اثر مى گذارد.
اگر الزمٔه ىافتن شغل مناسب، داشتن انگىزه، مهارت و … است، در انتخاب نماىنده 

هم داشتن اطالعات و تشخىص درست از ابزارهاى کار محسوب مى شود.
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درس ششم

نظام سىاسى و نظام هاى اجتماعى دىگر

نظام سىاسى و خانواده
افراد قبل از آنکه وارد فعالىت هاى سىاسى شوند، در خانواده و مدرسه اجتماعى 

مى شوند؛ ىعنى:
ــ براى بر عهده گرفتن نقش ها و فعالىت ها در اجتماع بزرگ تر آماده مى شوند؛

ــ الگوهاى عمل خاصى براى آنها مطلوب و با ارزش شناخته مى شود؛
ــ گراىش هاى خاصى پىدا مى کنند؛

ــ و… .
به  و  مى شوند  وارد  بزرگ تر  اجتماع  به  گرفته  شکل  شخصىتى  با  افراد  واقع،  در 

فعالىت هاى اقتصادى و سىاسى مى پردازند.
اگر نوع تربىت فرد در خانواده و مدرسه به گونه اى باشد که با ارزش ها و الگوهاى 

عمل نظام سىاسى متناسب نباشد، فرد و نظام سىاسى دچار مشکل مى شوند.
مستبدانه  به طور  پدر  همىشه  آن  در  که  کند  رشد  خانواده اى  در  فرد  کنىد  فرض 
تصمىم گىرى مى کند و او نىز اىن شىوه را طبىعى مى داند. چنىن فردى به احتمال زىاد، در 

فعالىت سىاسى نىز به شىوه هاى مشورتى روى خوش نشان نخواهد داد.
ــ از نظر وى سىاست گذارانى داراى شخصىت مطلوب اند که قاطعانه عمل کنند و 

به نظرىات و انتقادات کمتر توجه داشته باشند.
به عکس، اگر فرد در خانواده اى بزرگ شده باشد که در آن تصمىم گىرى با مشورت 

انجام مى شود، آمادگى بىشترى براى قبول شىوه هاى مشورتى در نظام سىاسى دارد.
حالت دىگرى را در نظر مى گىرىم؛ خانواده اى با خانواده هاى دىگر و خوىشاوندان 
پىوند و رابطه دارد. کودک اىن خانواده در مراسم جمعى خوىشاوندان و مهمانى ها شرکت 
مى کند. در او نسبت به همکارى، عمل جمعى و شرکت در مراسم روحىٔه مثبت به وجود 



121

مى آىد. اىن فرد وقتى که به اجتماع بزرگ تر وارد مى شود، به احتمال زىاد 
به کارهاى جمعى گراىش خواهد داشت. در فعالىت سىاسى نىز به تشکىل 
جمع هاى سىاسى و فعالىت هاى دسته جمعى گراىش بىشترى نشان خواهد 

داد تا عمل فردى.
در حالى که احتمال دارد کودکان خانواده هاىى که کمتر با خانواده هاى دىگر رفت وآمد 
دارند، در سىاست راه عمل فردى را در پىش گىرند؛ مثالً در انتخابات به رأى دادن اکتفا کنند.
موارد ىاد شده برخى از آثار غىرمستقىم خانواده بر فعالىت سىاسى افراد است. خانواده 

آثار مستقىمى نىز بر فعالىت سىاسى فرد در آىنده دارد.
ـ 5 دو خانوادٔه زىر را در نظر بگىرىد؛ فعالىت 11ـ

ــ خانواده اى که در آن، والدىن در فعالىت سىاسى مشارکت مستمر دارد.
ــ خانواده اى که در آن، والدىن فعالىت سىاسى را امرى بىهوده تلقى مى کنند.

چند نمونه از رفتارهاى سىاسى افراد تربىت شده در اىن دو خانواده را در بزرگ سالى 
با ىکدىگر مقاىسه کنىد.

نظام سىاسى نىز بر نظام خانواده اثر مى گذارد. فرض کنىد سىاست گذاران درمقابل 
با  باىد تولىدمثل افزاىش ىابد؛ حال چه براى مقابله  تهدىد خارجى به اىن نتىجه برسند که 
دشمن و چه به عنوان ىک عامل بازدارنده )آن طور که رژىم اشغالگر قدس چنىن سىاستى 
را دنبال مى کند(. در اىن حالت، شکل خانواده تفاوت خواهد داشت با زمانى که افزاىش 
جمعىت خطر تلقى مى شود و سىاست ها در جهت محدود کردن خانواده سازمان مى ىابد.

مقابله با شکل زندگى خانوادگى ىکى دىگر از اشکال اثر نظام سىاسى بر خانواده است 
که در نظام هاى کمونىستى از سىاست هاى اصلى محسوب مى شد.

عالوه براىنها نظام سىاسى:
ــ با ارائٔه الگوهاى مشخص زندگى خانوادگى،

ــ وضع مقرراتى که اختىارات و وظاىف زن و شوهر و فرزندان را در خانواده مشخص مى کند
ــ و… 
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بر شکل خانواده، ازدواج، سّن ازدواج و … اثر مى گذارد.
ـ 5 پنج نمونه از تأثىرات نظام سىاسى را بر خانواده )غىر از موارد گفته شده(  فعالىت 12ـ

بنوىسىد و آنها را با هم مقاىسه کنىد.
ارزشى که نظام سىاسى براى فعالىت سىاسى خانواده ها قائل است، بر شکل و عمل 

خانواده ها اثر مى گذارد.
در اجتماع قبىله اى که قدرت سران طواىف به تعداد خانواده ها و اعضاى آنها وابسته 
است، جاىگاه خانواده نسبت به جوامع امروزى که در آنها افراد شخصاً در سىاست دخالت 

مى کنند، متفاوت است.
در اجتماعى که رىاست و نقش سىاسى به نسب بستگى دارد، خانواده وضعى متفاوت 

دارد با جامعٔه امروزى که نسب در بر عهده گرفتن نقش هاى سىاسى اثرى ندارد.
بنابراىن، با اىنکه در وهلٔه اّول به نظر مى رسد که خانواده و نظام سىاسى چندان رابطه اى 
با ىکدىگر ندارند، آنها داراى پىوندهاى متقابل بسىارى اند؛ به نحوى که ناهماهنگى مىان 

خانواده و نظام سىاسى تأثىرات منفى بر هر دو خواهد گذاشت.
ـ 5 با توجه به نمونٔه زىر، سه مورد دىگر از ناهماهنگى هاى مىان خانواده  فعالىت 13ـ
و نظام سىاسى را بىان کنىد و آثار آنها را بر نظام سىاسى و خانواده، در کالس مورد بحث 

قرار دهىد.
ــ تأکىد خانواده بر ارزش هاى تجملى و اسراف در نظامى سىاسى که بر صرفه جوىى 

تأکىد دارد.

نظام سىاسى و نظام آموزشى
بعد از خانواده، دومىن مرحلٔه اجتماعى شدن فرد در مدرسه و نظام آموزشى انجام مى شود؛ 
بنابراىن، بخش دىگرى از شخصىت، گراىش ها و ارزش هاى فرد در اىن مرحله شکل مى گىرد. 

عالوه بر اىن، مهارت ىافتن براى انجام دادن اعمال سىاسى نىز در مدرسه محقق مى شود.
قرار گرفتن معلمان در کنار والدىن به عنوان راهنما و سرمشق کودک، اىن تواناىى را به 
مدرسه و نظام آموزشى مى دهد که فرد را حتى در مقابل خانواده و اجتماع بزرگ تر قرار دهد 
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ىا اىنکه او را به اجتماع و خانواده عالقه مند سازد.
مدرسه در ارتباط با نظام سىاسى در دو جهت عمل مى کند:

ــ اىجاد گراىش منفى ىا مثبت در فرد نسبت به نظام و عمل سىاسى،
ــ اىجاد مهارت براى انجام عمل سىاسى.

نظام  با  ارتباط  باالتر، نقش دىگرى هم در  نظام آموزشى در سطوح  اىن،  بر  عالوه 
سىاسى اىفا مى کند:

ــ اىجاد صالحىت و شاىستگى براى بر عهده گرفتن نقش هاى سىاسى.
در جوامعى که داراى نظام سىاسى قانونى اند، کسانى که سابقٔه خانوادگى و اشرافىت 

دارند دىگر به صرف اىن سابقه نمى توانند نقش هاى سىاسى را عهده دار شوند بلکه آنانى که:
ــ از نظر ذهنى توانمندند؛

ــ مى توانند به خوبى تحلىل کنند، راه حل ارائه دهند و در نتىجه خوب تصمىم بگىرند، 
نقش هاى سىاسى را بر عهده دارند و اىن کارى است که نظام آموزشى انجام مى دهد.

سوابق تحصىالت رؤساى جمهورى، نخست وزىران، وزرا، معاونان و مشاوران و … 
اىن مدعا را تأىىد مى کند.

فعالىت 14ــ  5 نظام آموزشى با تغىىر موقعىت هاى اجتماعى و اقتصادى افراد، بر نظام 
سىاسى اثر مى گذارد. ىک نمونه از اىن مورد را در کالس مورد بحث قرار دهىد.

بنابر آنچه گفتىم، نظام سىاسى در صورتى که بخواهد دوام داشته باشد، باىد به طور 
مداوم متوجه نظام آموزشى باشد. مسىر بسىارى از جوامع که نظام آموزشى آ نها به جاى 
تربىت افراد سازگار با نظام سىاسى، افرادى ناسازگار تربىت مى کند در نهاىت به تغىىر نظام 

مى رسد. نمونه هاى اىن امر:
ــ نظام سىاسى خودکامه ىا دىکتاتورى است که در نظام آموزشى آن مفاهىمى چون 
آزادى و برابرى آموزش داده مى شود و  افراد به جاى وفادارى به نظام دىکتاتورى براى 

به دست آوردن آزادى و برابرى سر به شورش برمى دارند؛
ــ نظام هاى وابسته که در آموزش آنها ارزش هاىى چون استقالل و کاراىى براى افراد 

درونى مى گردد و افراد در جهت ناسازگارى با اىن نظام ها تربىت مى شوند؛
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به  فرد  از شىوه هاى دستىابى  ىکى  تملّق  و  بى چون و چرا  اطاعت  که  نظامى  در  ــ 
نقش هاى سىاسى است و در نظام آموزشى آن تملق و چاپلوسى امرى غىراخالقى و مذموم 

تلّقى شده، فرد به ناسازگارى دچار مى شود؛
ــ و… .

پرسش هاى فصل
1ــ نظام سىاسى را تعرىف کنىد و آن را با نظام اقتصادى مقاىسه نماىىد.

2ــ عمده ترىن وظىفٔه نظام سىاسى چىست؟
3ــ نظام قانونى چه وىژگى هاىى دارد؟

4ــ وىژگى هاى دو نظام قانونى و خودکامه را با ىکدىگر مقاىسه کنىد.
5 ــ فعالىت سىاسى چه نوع فعالىتى است؟ مبنا و محدودٔه آن را چه چىزى تعىىن مى کند؟
6 ــ چند نمونه از آثار و نتاىج وجود احزاب، انجمن ها و نشرىات را در جامعه بىان کنىد.

7ــ مهم ترىن نقش فرد در نظام سىاسى قانونى چىست؟ چرا؟
8 ــ رابطٔه متقابل تربىت خانوادگى و رفتار سىاسى فرد را شرح دهىد.

9ــ نظام آموزشى با نظام سىاسى چه رابطه اى دارد؟
نماىندگى را شناساىى کنند؟  نامزدهاى  افراد جامعه از چه راه هاىى مى توانند  10ــ 

توضىح دهىد.
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مرورى بر فصل
1ــ نظام سىاسى از نقش هـاىى تشکىل شده است. اىن نقش ها بـراى حفظ تعـادل نظام اجتماعى شکل 
گرفته اند، با هم پىوستگى متقابل دارند و مى توانند در صورت لزوم، براى حفظ تعادل نظام اجتماعى از زور 

استفاده کنند.
2ــ با توجه به نوع گروه، نظام هاى سىاسى متفاوتى وجود دارد.

3ــ به نظامى سىاسى که در آن تمام نقش ها و اختىارات حول خواسته هاى ىک فرد )حاکم   کشور( شکل 
مى گىرد و افراد براساس سرسپردگى به او انتخاب مى شوند، »نظام خودکامه« گفته مى شود.

را   قانون مشخص  امورکشور  اداره کنندگان  نقش ها و صالحىت هاى  آن  در  نظامى سىاسى که  به  4ــ 
مى کند، »نظام قانونى« اطالق مى شود.

5 ــ نظام سىاسى جمهورى اسالمى اىران نظامى قانونى است که مبناى قوانىن مدون آن را قوانىن الهى 
تشکىل مى دهد.

6  ــ در نظام سىاسى جمهورى اسالمى اىران، رهـبر )ولى فقىه( در رأس نظام قرار دارد و مجلس خبرگان 
او را از بىن فقهاى موجود انتخاب مى کند.

7ــ رسانه هاى گروهى و احزاب و انجمن ها نىز جزء نظام سىاسى کشور محسوب مى شوند.
)داوطلب شدن، شرکت در  معّىن  به هدف هاى سىاسى  منظور دستىابى  به  که  فعالّىتى  به مجموعٔه  8 ــ 

انتخابات، شرکت در راه پىماىى و …( انجام مى گىرد، »فعالّىت سىاسى« گفته مى شود.
9ــ مهم ترىن نقش فرد در نظام سىاسى قانونى انتخاب نماىنده است.

نامزدها و تشخىص و  انتخابات، داشتن هدف مشخص، شناساىى  10ــ الزمٔه شرکت آگاهانٔه فرد در 
ارزىابى صالحىت آنهاست.

11ــ فرد هر قدر در فعالّىت ها و انتخابات سىاسى خود با آگاهى بىشترى عمل کند، سالمت سىاسى در 
جامعه بىشتر مى شود.

12ــ مشارکت فرد در فعالّىت هاى سىاسى مانند انتخاب رئىس جمهور، نماىندگان مجلس، شوراهاى 
اسالمى شهر و روستا و غىره باىد با آگاهى همراه باشد.

13ــ رفتار سىاسى فرد در جامعه از تربىت خانوادگى او تأثىر مى پذىرد.
14ــ نظام آموزشى کشور با تربىت سىاسى افراد و دادن مهارت هاى سىاسى الزم به آنها به سالمت و تحکىم 

نظام سىاسى کمک مى کند و آنها را براى بر عهده گرفتن نقش هاى سىاسى آماده مى سازد.
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