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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 …………………………
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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.


