
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… .

نقش

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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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  تحقق  ترتىبى که مى توانند در مسىر  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  عدم  اجتماعى کل دچار 
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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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 نحوهٔ 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
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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؛ دربارهٔ 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  1ــ در زندگى اجتماعى براى 

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.


