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معیتجبه صرف اندازه جمعیت نمی توان نیازهای جامعه را برطرف کرد بلکه برای این کار جامعه نیاز به 
.فزایددارد تا بتواند بر ثروت ، امنیت ، قدرت و منزلت خود در میان جوامع دیگر بیامسئول و متخصص 

چند نکته در مورد جمعیت

هنگی بر جامعه بسیاری از فعالیت های اقتصادی ، سیاسی ، اجتماعی و فرنبود یا کمبود اعضای صورت در 
.می ماندزمین 

.یک جامعه باعث نابودی آن می شودانقراض جمعیت 

.استجمعیتاولین شرط بقای هر جامعه 

.می باشدعنصر تشکیل دهنده جهان اجتماعی جمعیت 

.نندمناسب را تصویب و اجرا می کسیاست های جمعیتی جوامع مختلف برای تامین جمعیت مطلوب خود 
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.جمعیت هر کشور بخشی از هویت آن است

: شود زیرا برای معرفی جوامع از ویژگی های جمعیتی استفاده می 

...بیکار و شاغل و با سواد و بی سواد شهری و روستایی و جوان پیر 

:ازعبارتند جمعیتی های برخی از ویژگی 
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چند یادآوری از دروس قبل 

و سترش گانتقال فرهنگ ، از طریق تعلیم و تربیت به نسل های دیگر، ا بجهان اجتماعی پدیده ای معنادار
.می یابدتداوم 

گیردمیشکلهاآناساسبراجتماعیجهانکهاستمشترکیمعانیوآگاهیمجموعهفرهنگ.

جامعهافرادازسویمشترکهایارزشوعقایدپذیرشباکهاستجامعههویتازبخشیفرهنگیهویت
.آیدمیبوجود

یابدمیگسترش،شودعملوپذیرفته،شناختهجامعهاعضایاگرتوسطاجتماعیجهانیکمعانیوفرهنگ.

یابدمیبیشتریبسطفرهنگباشدبیشتر،(اجتماعیجهاناعضای)معانیوفرهنگعامالنوحامالنتعدادچههر.

شودفرهنگگسترشموجبکهعاملیهریعنیگرددمیاجتماعیجهانگسترشباعثفرهنگگسترش
.گرددمینیزاجتماعیجهانهویتگسترشموجب

(.گرددمیاجتماعیجهانهویتگسترشموجبوشدهمحسوبجامعههویتازبخشیجمعیت)
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.داعضای جهان اجتماعی که انتقال دهنده و عمل کننده به فرهنگ هستن

فرهنگ چیست ؟و عامالن منظور ازحامالن 

 خود چه می کنند ؟جوامع مختلف برای تامین جمعیت مطلوب

 اجتماعی چیست ؟ تشکیل دهنده جهان عنصر

 چیست ؟شرط بقای هر جامعه اولین

 یابد؟بسط بیشتری می چه زمانی فرهنگ

 یابد ؟ می چه زمانی گسترش فرهنگ و معانی یک جهان اجتماعی

جمعیت

جمعیت

.کنندسیاست های جمعیتی مناسب را تصویب و اجرا می 

.شودعمل ، پذیرفته و اعضای جامعه شناخته زمانی که توسط 

. معانی افزایش یابد حامالن و عامالن فرهنگ و زمانی که تعداد 
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با ازدواج و تشکیل خانواده مودت و رحمت میان زن و مرد ایجاد می شود این مودت و رحمت 
. با تولد اولین فرزند بیشتر شده و به رابطه والدین و فرزندان نیر سرایت می کند

.ردد تولد فرزندان بعدی و بزرگ تر شدن خانواده این معانی و ارزش ها گسترده تر می گو با 

دارد ؟بر مودت و رحمت میان اعضای خانواده خانواده چه تاثیری افزایش جمعیت 

.یردگنظام خویشاوندی شکل می ... ،خاله وعمو ،مادربزرگ، با گسترش خانواده و ایجاد نسبت هایی مثل پدربزرگ 

خویشاوندی چگونه شکل می گیرد ؟ نظام 
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افزایش جمعیت یک جهان اجتماعی به معنی گسترش فرهنگ و معانی آن است و
از کاهش جمعیت نیز به معنی محدود شدن گستره آن است که می تواند زمین س

.بسط و تسلط جهان های اجتماعی دیگر باشد

:زیرا مسئله هویتی است اجتماعی یک تامین جمعیت مناسب برای جهان 

.آنتاسیس جهان اجتماعی توحیدی و گسترش 

چیست ؟هدف اسالم 

.ی کنددرروزمحشر به کثرت پیروان خود مباهات م(  ص)به همین دلیل پیامبر اسالم و داشتن جمعیت مناسب 

آن چیست ؟الزمه تحقیق جهان اجتماعی توحیدی و گسترش 

 ند؟کثرت پیروان خود مباهات می کبه درروز محشر ( ص)اسالم چرا پیامبر

. مناسب است جمعیت ، داشتن آنتحقیق جهان اجتماعی توحیدی و گسترش زیرا الزمه 
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.باطلنه فرهنگفرهنگ حق باشد و معانی که با افزایش جمعیت بسط می یابد فرهنگ -1

؟افزایش جمعیت برای گسترش جهان اجتماعی توحیدی ضروری است چه صورت در 

ی  اعضای جهان اجتماعی عامل و حامل فرهنگ حق نباشند جامعه فاسقه به وجود می آید ، یعناگر -2
.و ارزش های حق را می شناسند اما به آن عمل نمی کنندعقاید اعضا 

گردد ؟تحقق جهان اجتماعی توحیدی می چه عواملی مانع 

.باشندحقمعانیحامالنوعامالنفرهنگایناعضایوافراد-2

عقایداساسبرمشرکجامعهنباشدحقیابدمیبسطجمعیتافزایشباکهمعناییوفرهنگاگر-1
.گیردمیشکلباطلهایارزشو
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.انجامدمیگروهنابودیبهاعضاازیکهرگیریکناره-1
(بباالفافرادرابطه)داردرابطهفردباتنهافرد-2
.نیستاعضایشجزچیزیگروهاین-3

(بباج)(جباالف)(بباالف)افرادرابطه.شودمیجدیدروابطپیدایشموجبسومعضو-1
.شودگروهفروپاشیمانعودادهکاهشراهاتنشتواندمیداورینقشایفایباسومعضو-2
.کنداستفادهخوداهدافبهرسیدنبرایتفرقهایجادتواندمیسومعضو-3
.شودمیممکنگروهبافردرابطه-4
.استسومفردعضویتمحصولکهآیدمیبوجودجمعنامبهجدیدایپدیدهنفرهسهگروهدر-5

:نفره2گروه

:نفره3گروه

نفره3نفره و 2مقایسه روابط اجتماعی اعضا  ، در یک گروه 
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 است در گروه های پر جمعیت وجود نهادها امری الزم و ضروری.
:  زیرا 

ستد نیازهایودر گروه هایی با جمعیت کم اعضا می توانند با یکدیگر ارتباط مستقیم داشته باشند و با داد 
ستقیمامکان ارتباط مرا برطرف کنند اما در گروه هایی با جمعیت زیاد ، روابط پیچیده می شود و یکدیگر 

.شودمی اعضا وجود ندارد در نتیجه روابط ورفع نیازهای افراد جامعه به کمک نهادها انجام 

دراامکنندرفعپایاپایمبادلهطریقازراخودنیازهایتوانندمیافرادکوچکهایگروهدر:1مثال
.یابدمیضرورتپولوجودنیازرفعبرایبزرگهایگروه

.نداردرابزرگگروهیکزبانهایپیچیدگیزبانکوچکگروهیکدر:2مثال
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 اساسافزایش جمعیت باعث بوجود آمدن مسائل نو ظهوری می شود که جهان اجتماعی بر
.جدید آنها را رفع می نمایدنهادهای توانایی ها و قابلیت های خود از طریق گسترش نهادها و ایجاد 

نهاد چیست ؟
.هنجارها و نمادهایی است که برای رفع نیازهای ویژه ای اختصاص می یابدها، ارزش عقاید، مجموعه ای از 

 استگسترش فرهنگ و معانی به معنی گسترش نهادها.

 استجمعیت افزایش ، بسط هویت جهان اجتماعیالزمه.



YABANDEH

هم
رد

چها
س 

در 2
:ازیکی از کارکرد مهم نهاد خانواده عبارت است 

فرزند آوری و تامین جمعیت

 رفتن سن ازدواج   باال
  افزایش بی ثباتی
فروپاشی خانواده ها و طالق
   رفاه زندگی
  عافیت طلبی
مصرف گرایی
 هزینه پنداشتن فرزندان

جوامع غربیجمعیت و سالمندی جمعیت دالیل کاهش 
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سیاست های جمعیتی

جمعیتکاهشهایسیاستجمعیتافزایشهایسیاست

را  به اجتامین جمعیت برایهمکاری مردم با نهاد سیاست که راه حل هایی تدابیر و 
.می آورد را سیاست جمعیتی می نامند در 
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:باشدسیاست های جمعیتی انجام گرفته در ایران به شرح زیر می 

.کاهش یافت3/1به 9/3با اتخاذ سیاست کاهش جمعیت رشد جمعیت از 1390تا 1368از سال 

.تجدید نظر در سیاست های کاهش جمعیت شروع شد1390در سال 

.کاهش یافت7/2به 1/3جمعیت از ،رشد تا پیروزی انقالب اسالمی با اتخاذ سیاست کاهش جمعیت 1345از سال 

.اصول کلی سیاست های جمعیتی کشور تصویب شد1393در سال 
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سالمندی جمعیت
عدم رشد و توسعه اقتصادی
کاهش نیروی کار
 دلیلمعضالت روحی و روانی در آینده به

مند نبودن از موهبت های اجتماعی خویشاوندی  بهره 
افزایش هزینه نگهداری سالمندان

تواندتداوم کاهش جمعیت ایران در آینده می 
:باشدآثار زیانبار زیر را به دنبال داشته 
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...بی و اقدام به نابودی و حذف فیزیکی کل یا بخشی از جمعیت یک گروه بومی ، قومی ، مذههرگونه 

نسل کشی ساکنان بومی آمریکا توسط اروپائیان:
ئال از میلیون سرخ پوست در مناطق هائیتی ، کوبا ، نیکاراگوئه و سواحل ونزو15سال 50در این نسل کشی در طی

.جمعیت خالی شدند

 1990نسل کشی در سربرنیتسا سال:
.این نسل کشی بعد از جنگ جهانی دوم بزرگ ترین نسل کشی در اروپا به شمار می رود

 1992تا 1995نسل کشی مسلمانان در سراسر بوسنی در طول جنگ.

 حذف فیزیکی اعراب مسلمان و آواره کردن آنها و جذب مهاجران یهودی از سراسر دنیا و کوچ دادن آنها به
.انانسرزمین های اشغالی توسط رژیم اشغالگر قدس برای بیشتر شدن تعداد یهودیان نسبت به مسلم

.یکی از ابعاد هویتی جهان اجتماعی می باشدجمعیت 
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نیازهایآن دسته از فعالیت های روزمره که افراد برای تهیه وسایل ضروری زندگی و رفع 
.خود و دیگران انجام می دهند 

چیست ؟کنش اقتصادی منظور 

.د مجموعه کنش ها ، روابط و قواعدی که حول تولید و مصرف کاال و خدمات و توزیع درآمد و ثروت صورت می گیر

چیست ؟نهاد اقتصاد منظور 

.این کنش در رابطه با دیگران انجام می شود

.دکنمیپیداتناسبآنهاباوگیردمیشکلنهادهاسایربارابطهدراقتصادایجامعههردر
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. ند ویژگی های اقتصادی است که فرد یا جامعه خود را با آن می شناسد و به دیگران معرفی می ک
...سختکوشی ، خودکفایی ، ثروتمندی و : مانند 

چیست ؟هویت اقتصادی منظور 

هویت اقتصادی های تضعیف شیوه شیوه های تقویت هویت اقتصادی 

اقتصادیبه ارزش های نکردن و عمل پایبند نبودن  اقتصادیبه ارزش های کردن و عمل پایبند بودن 
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.برخی از این ویژگی ها ضد ارزش هستند و افراد آنها را مخفی می کنند -2
...کم فروش ، محتکر، دالل و مانند 

؟برای معرفی خود از برخی ویژگی های هویت اقتصادی استفاده نمی کنیم چرا ما 

.دارنداشتراکآندرافرادهمهوشودنمیدیگرانازماتمایزباعثهاهویتنوعاینازبرخی-1
دهندهمالیاتوکنندهمصرفمانند
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.تماسو اقتصاد امروز ایران حاصل 

:ویژگی های هویت اقتصادی ایران عبارتند از

... ت و وجود معضالتی مانند تورم ، بیکاری ، مصرف گرایی ، توزیع نابرابر امکانات ، وابستگی به نف

ابله با موفقیت های علم و فن آوری ، ساخت سد و نیروگاه  ،  مق: دسترسی به دستاوردهای اقتصادی مانند 
...  ها ، ارتقای شاخص های بهداشت و درمان ، جبران خرابی های ناشی از جنگ و تحریم 
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:ایران یکی از عوامل شکل گیری اقتصاد معاصر 

.تنفتی وابسته اسدرآمدهای ایجاد اقتصاد وابسته که رشد و افول آن به 

نفتی چیست ؟پیامد عدم استفاده صحیح از سرمایه های 

یدی  به انواع دارایی و ثروت مانند صنایع و کارخانجات تولنفت های حاصل از فروش در صورتی که درآمد 
.مختلف تبدیل شود

گردد؟ های نفتی می تواند موجب رشد اقتصادی کشور چگونه سرمایه 
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:کندمیایجادرازحمتیبدونوهنگفتدرآمدچوناقتصاداین

:آسیب های اقتصادی مبتنی بر درآمدهای نفتی عبارتند از

.استنفتبهتهوابسمستقیمغیریامستقیمکهمیگرددشکنندهوضعیفملیتولیدگیریشکلباعث-1

نمایدجادایوکارکسبرواجنهونفتکمکبهرااقتصادیرفاهکوشدمیکهشودمیبزرگیدولتایجادباعث-2
شورهاکایندرشودمیتامینمالیاتمحلازدنیانقاطبیشتردرکهنیزبهداشتوآموزشیهایهزینهحتیو
.گرددمیتامیننفتیدرآمدهایکمکبه

.دباشنمیپایدارکهشودمیمدتکوتاهدرمردمبرایزیادنوساناتبارفاهاحساسایجادباعث-3

گیردرارقالمللیبینورزانطمعاستفادهسوءموردتواندمیکهگرددمیایشکنندهوضعیتایجادباعث-4
.اقتصادیتحریممانندکننداستفادهجامعهبرفشارایجادبرایابزاریعنوانبهآنازو
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تاکنون چه بوده است ؟ 1389هدف از تحریم های نفتی و مالی ایران از سال 

ایراننفتیدرآمدهایساختنمحدود-2

کشوربهدرآمدهاانتقالازممانعت-1
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...امتیازات مختلف مانند امتیاز رویتر ، رژی وبا اخذ 

قاجارچگونه بود ؟ هجوم اقتصادی استعمارگران غربی به ایران در دوره 

  تاراج نفت

پهلوی چگونه بود ؟ هجوم اقتصادی استعمارگران غربی به ایران در دوره 

مصرفیکاالهایوافزارجنگفروش

مونتاژصنایع

باوریخودروحوملیتولیدبنیادهایتخریب
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.روزنه ورود استعمار و نابودی هویت سیاسی ، اجتماعی و فرهنگی جوامع می باشدزیرا اقتصاد 

کردند ؟ استعمارگران غربی تهاجم اقتصادی خود را علیه سایر ملت ها اعمال می همواره طول تاریخ چرا در 

عمأل ابزاریکمپانی هند شرقی انگلیسی که با ماهیت اقتصادی و تجاری فعالیت می کرد 
بهمردم هند که برای هویت زدایی ، غارت و چپاول دارایی های عظیم مردم هند بود 

.رهبری گاندی در برابر آن واکنش نشان دادند

اقتصادی استعمارگران غربی نمونه ای از واکنش ملت ها را در برابر تهاجم 
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:ویژگی های اقتصادی جوامع غربی عبارتند از

.می باشدسرمایه داری عامل اصلی هویت یابی افراد و جوامع غربی ،

.شکل می دهنداقتصادهویت خود را بر اساس 

.تآنها وابسته اسدارایی و توان اقتصادی هویت انسان ها و جوامع غربی به 

کنندمیپیداداریسرمایههویت،دارنددنیویوسکوالررویکردوکنندمیتبعیتغربازکهجوامعی.

دیاقتصاهایشیوهخودگسترشبرایوپذیردنمیخودراهسربررامانعیهیچاقتصاددرغربجهان
.کندمینابودجهانسراسردرراداریسرمایهغیر
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ی های اقتصاداز سویی دیگر شیوه را همه چیز می پندارد و کشورها از یک سو اقتصاد این زیرا
دانسته و  د ایران اسالمی را اقتصابنابراین پاشنه آشیل را نابود شده می بینند داری غیر سرمایه 

.جنگ تمام عیاری را برعلیه ما به راه انداخته اند 

سلطه گر غرب جنگ اقتصادی تمام عیاری را علیه کشور ما چرا کشورهای 
؟راه انداخته اند به 

اسالمیعالیم از اقتصاد پیشرفته ، مستقل و مستحکم است که با باور به تاقتصاد مقاومتی الگویی 
تگی  همبس، ریسک پذیری ،خالقیت ، روحیه جهادی ، و تکیه بر ظرفیت های مولد مردمی و دولتی 

برای وتوام با عدالت ، رفاه و پیشرفت امنیت ، برای مردم ایران جهانی فعال در تعامالت با حضور و 
.جهان اسالم و بشریت الگویی ایرانی اسالمی از رشد و شکوفایی را به ارمغان می آورد

مقاومتی چیست و چه ویژگی هایی دارد ؟اقتصاد 
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.مقاومتی امکان پذیر است بازسازی هویت اقتصادی با اجرای قانون اساسی و سیاست های اقتصاد 
،اساس عدالت ، تاکید بر علم و فن آوری ، استقالل ، خودکفایی باید بکوشند بر و دولت ایران ومردم 

اقتدار و عزت ملی ، درون زایی در عین برون گرایی ،حفظ منع خام فروشی ثروت های طبیعی 
.اقتصادی نوینی را پایه ریزی نمایندهویت 

چیست ؟و احیای هویت آن در دنیای امروز ( مقاوم سازی ) ایران اقتصاد نجات راه 

.مقابل انواع مشکالت و موانع ، مقاوم و پایدار می باشددر -1

چیست ؟اقتصادی نوینی که دولت ایران قصد پایه ریزی آن را دارد هویت ویژگی 

.ی نمایدتواند مسیر پیشرفت را بدون تاثیر پذیری از دشمنی های بیرونی و موانع درونی طمی -2
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رفأصچشمه ای از درون بجوشد و بر تولید داخلی قوی خود متکی باشد ولی اقتصادی که مانند 
.برای خود تولید نمی کند بلکه آن را به صورت متعادلی با سایر کشورها مبادله می کند

چیست ؟در عرصه اقتصاد مقاومتی منظور از اقتصاد درون زا و در عین حال برون گرا 


