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گذرگاره تورخم باز شد،
گوی بیشتر نتیجهبخش خواهد بود؟
آیا گفتو ِ

ــــــــــسرمقاله

رمضان فرصتی برای فکر
کردن و دوری از خشونت
محمدرضا هویدا
رمضان در کشورهای اســامی فرصت خوبی برای تفکر ،تدبر و
گفتگو روی مهمترین مسایل جهان اسالم و مسلمانان جهان است.
مثل بسیاری از کشــورهای اسالمی ،امور مساجد و مال امامان به
وزارت حج و اوقاف و شهدا و معلولین مربوط می شود .این وزارت
رابطه مستقیمی با همه امور مذهبی در کشور دارد و می تواند در
ارتباط با مال امامان و واعظان و روحانیون در کشور باشد.
بحث هایی که در کشــورهای اســامی مطرح می شوند به تبع
مهمترین مسایل آن کشورها است .مثال در افغانستان باید بحث
از جنگ و صلح ،کشــتارهای انســان های بی گناه به بهانه های
مختلف ،برداشــت های تند و افراطی از دین مبین اسالم و همین
گونه برداشت های متفاوت دیگر ،استفاده و سوء استفاده از دین
مبین اســام تحت عناوین مختلف ،و ...می باشــد .در گیر و دار
افزایش قیمت های مواد غذایی و آنچه مربوط به تن و بدن انسان
می باشد ،و اعمال و مناسک عبادی در این ماه مبارک ،باید بحث
ها و گفتمان دینی به مسایل عینی امروزین جهان اسالم کشیده
شود ،و علما و دانشــمندان کشور وارد بحث های عمیق و دقیق
شــوند ،تا زمینه برای گفتگو و بحث بر روی مســایل مهم جهان
اسالم فراهم شود .افغانستان این افتخار را دارد که یکی از بهترین
و آزادی ترین قوانین اساســی در منطقه را دارد که آزادی بیان،
حقوق بشر ،حقوق زنان و کودکان ،و آزادی های مدنی و اجتماعی
را تضمین کرده است.
مباحث دینی ظرفیت باالیی برای مورد بحث قرار گرفتن و واکاوی
بیشتر دارند .مطرح شدن مباحث کالن فرهنگی ،اجتماعی و دینی
در جامعه زمینه را برای وارد شــدن دانشمندان و علمای دینی از
هر قــوم و قبیله و منطقه و جناحی در این مباحث می شــود ،و
اگر بحث به صورت درســت و منطقی پیش برود ،تندروی و افراط
گرایی رنگ می بازد و جای خود را به منطق و استدالل خواهد داد.
طالبــان و گروهای افراطی به همین دلیل می ترســند تا ابتکار
امور را به دســت دانشــمندان و علمای اعالم بدهند .آنها با هر
نوع حرکتی در این زمینه مبارزه خواهند کرد .آنان به جای حاکم
ســاختن تفکر و استدالل در جوامع اسالمی به تقویت سنگرهای
جنگ و اختالف و بــی نظمی تالش می ورزند .به همین خاطر نیز
طالبان در موارد مختلفی بر مالامامان و مکاتب حمله می کنند و
فضای کشور را متشنج می سازند.
مباحث مختلفی در کشور و جهان اسالم وجود دارد و نیاز شدیدی
نیز به طرح آنها و بررســی آنها در مجامع علمی و مذهبی به نظر
می رســد .این موضوعات برای سالهای سال مسکوت مانده اند و
به همین خاطر نیز اســت که افراط گرایی در این اواخر به وضوح
دیده می شود.
جنگی که در نزدیک به چهال ســال در تاریخ افغانستان سابقه
دارد ،در تمامی این سالها به پشــتوانه مذهب و دین سنگرهای
جنگ داغ نگه داشته شده اند .کمتر کسی به یاد دارد که علمای
کشــور در یک صف و یک کلمه انتحار و عملیــات انتحاری را
آشکارا مورد بحث و بررســی همه جانبه قرارداده و حرمت آنها
را اعالم نمایند .در نهایت نیز اگر مردم به این گفتگوها عمل نمی
نمایند ،علما باید تمام تالش شان را برای قانع ساختن مردم و وارد
کردن مردم در بحث های جامعه روی دست بگیرند.
مردم ا فغانســتان با وجود اینکه سابقه بسیار طوالنی در افکار و
اندیشــه های آزادی خواهانه و همین طور در اندیشه های برتر
دارند ،اما نتوانسته اند که راه خود را برای کنار گذاشتن خشونت
و تمایل به مناطق به سرعت هموار کنند.

اختالفات مرزی میان افغانستان و پاکستان،
از بد ِو اســتقالل پاکستان تا به امروز ادامه
یافته است .در زمان حکومت عبدالرحمن
خان که در آن برهــۀ تاریخی ،هند تحت
اســتعمار انگلیس بود ،بین افغانســتان و
هند آن زمان ،خط مرزی دیورند کشــیده
شــده و از جانب دولت هــای دو طرف ،به
رسمیت شناخته شــد .اما این امر ،مورد
پذیــرش حکومت های افغانســتان نبوده
اســت .از این روی ،تایید این خط مرزی،
نام عبدالرحمن خان را در تاریخ سیاســی
کشور لکه دار کرده است .شاهان و سلطان
های پس از عبدالرحمن خان ،رویکردهای
ِ
متفاوتی را برگزیده انــد .برخی از آنان ،با
سکوت سیاسی در این مورد ،تلویحا تایید
کرده اند و برخی هم به رســمیت نشناخته
و حرکت های سیاســی بزرگ و جدی تری
را شــروع کرده اند .مثال داوود خان یکی
از حکمران ها و قدرتمندان اســت که به
مســئلۀ پشتونستان به صورت جدی دامن
زد و پس گرفتن ایــن منطقه را به یکی از
اولویت های دولت وقت قرارداد ،بهگونۀ که
سیاســت خارجی کشور را به صورت جدی
تحت شــعاع قرار داده بود .نشانه گرفتن
اختالف های مرزی افغانستان و پاکستان،
در زمان حکمرانی کمونیست ها ،با شِ دَّ ت و
حِ دَّ ِ
ت بیپیشینه دنبال شد .این امر ،باعث
گردید که این کشــور با تمام توان و قدرت
و با تشریک مساعی با رهبر بلوک سیاسی
غرب ـ آمریکا ـ که برای شکســت دادن و
کردن رهبر بلوک سیاســی شرق
زمینگیر
ِ
ـ اتحاد جماهیر شــوروی ســابق ـ تالش
می کرد ،برنامۀ فروپاشی دولت کمونیستی
تحت حمایت مسکو را روی دست گرفته و
تا پایان جاده هدایت و رهبری کند .دولت
جهادی به علت مشکالت درونی که داشت
اصال فرصت ابراز نظر نیافت ،امارت طالبان
که یکی از ایالت های اســام آباد محسوب
می شــد و اکنون طوری برداشت می شود
که دولت جمهوری اسالمی افغانستان ،خط

عبدالرحمن فهیمی

دیورند را نمی پذیرد.
در ایــن میان ،بحث که نمی شــود نادیده
گرفته شود ،اســتفادۀ سیاسی از این بحث
است .متاســفانه برخی از شاهان که قدرت
را به زور و جبر به دســت می گرفتند و یا
از جایگاه اجتماعی و سیاســی قابل وصف
برخوردار نبودند ،بــه منظور پر کردن این
خأل به بحث دیورنــد دامن می زدند ،تا در
این وســط جایگاه سیاســی و اجتماعی و
محبوبیت و مشــروعیت برای خود کمایی
کنند.
به نظر می رســد که اختالف مرزی دیورند
باعث شده که در هر زمان و مقطع تاریخی،
احتمــال درگیری نظامی میان دو کشــور
وجود داشته باشد .در این صورت چند روز
قبل ،نظامیان پاکســتانی اقدام به ساخت
تاسیســات در این حوزه کردند .ادعای دو
طرف متفاوت است .پاکســتان ادعا دارد
که تاسیســات را در داخــل خاک خویش
ساخته اســت ،اما نظامیان افغانستان ادعا

دارد که این تاسیســات در داخل خاک
کشور ســاخته شده اســت .این مسئله
بحران زا گردید .نظامیان مرزی دو کشور
با هم درگیر شدند .پس از این درگیری دو
طرف اقدام به گسیل نیروهای ارتش در دو
طرف مرز کرده و آمادگی نبرد بزرگ تر را
گرفتند .برخی از نظامیان دو طرف کشته
شدند .پنج روز گذرگاه تورخم بسته شده
و هزاران نفر افغانســتانی و پاکستانی که
می خواستند عبور نمایند و هزارها واسطۀ
کالن باربری که کاالهای اقتصادی را حمل
می کرد ،گیر ماندند .قرار اعالم اتاق تجارت
و صنایع افغانستان ،میلیون ها دالر زیان
وارد شده است .اکنون خوشبختانه پس از
تالش های سیاست مداران و دیپلمات های
دو طرف ،گذرگاه تورخم به روی عابران باز
شد و حل و فصل مسایل به گفت و گوهای
بعدی واگذار گردیذ.
به نظر می رسد که تا این جا دیپلماسی و
گفت و گو موفق و نتیجه بخش بوده است.

تالش های زاخیلوال نمایندۀ سیاسی کابل
در اسالم آباد ،ماموران و مسووالن وزارت
امور خارجه و دیگر مقام ها ،خشــونت و
جنگ را به صورت نســبی و مقطعی پایان
داده و گذرگاه تورخم را باز کرده اســت.
ولی آن طور که نظامیان پاکســتانی اعالم
جای خود
کرده اند ،مشــکل همچنان در
ِ
باقی است .پاکســتانی ها از گفت و گو و
مذاکرۀ سیاسی ســخن زده اند ،اما حق
ساخت تاسیســات را برای خود محفوظ
نگهداشــته اند .در این صــورت با اقدام
مجدد نظامیان پاکستانی مشکل بازهم به
صحنه بر خواهد گشت.
پرسش این اســت که :آیا گفت و گوهای
سیاسی بعدی نتیجه بخش خواهد بود؟
دیورند تبدیل به تابو شده است
قرار اســت گفت و گوهای رسمی تر و در
ســطح باالتر با سفر معین سیاسی وزارت
امور خارجۀ کشــور جناب حکمت خلیل
کرزی به اســام آباد ادامه یابد .اما به نظر

می رسد که این گفت و گو کنندگان موفق
به حل مشــکل و چالش به صورت بنیادی
و ریشهای نخواهند شــد .بارها گفت و گو
صورت گرفته ،اما ،نتیجه بخش نبوده است.
پاکستان خط دیورند را که پذیرفته شده در
ســازمان های بین المللی است ،مرز خود و
افغانســتان می داند ،اما افغانستان با این
وجــود ،آن را نمی پذیرد .گرچه که دخالت
های سیاسی و اطالعاتی پاکستان در امور
داخلی افغانســتان تنها از اختالفات مرزی
سبب نشده بلکه به رقابت های استراتژیک
این کشور با هند قدرتمند نیز بر می گردد،
اما ،یک بخش از دخالت های سیاســی و
اطالعاتی به این اختالف ها بر می گردد.
به نظر می رســد که دیورند تبدیل به تابو
شده اســت .هیچ کسی به خود جرات نمی
دهد که بدان دســت بزند .زیرا هر فردی
جریان که به آن دســت بزند ،اگر بر
و هر
ِ
اساس انتظارات یک بخش از جامعه نباشد،
مهر خیانــت ملی بر جبیناش نقش خواهد
بست .ممکن برخی از سیاست مداران بوده
اند و هستند که دیورند را بپذیرند .اما نمی
توانند و از پیآمدهای سیاسی زیانباری که
برایشان خواهد داشت می هراسند .هیچ
رســانهای نمی تواند در این مورد بحثی را
به صورت آزاد مطرح کند .در صورت طرح
کردن ،خاین به کشور خطاب می شود.
بنابراین ،گفت و گوهای سیاســی میان
افغانســتان و پاکســتان تا زمان که بحث
دیورند به مثابه یک تابــو می ماند ،مفید
و نتیجه بخــش نخواهد بود .ممکن گفت و
گوهای صورت گرفته و برخی از مشــکالت
مانند تنش مــرزی و درگیری های نظامی
میان دو طرف را برای چند روز و به صورت
موقــت و مقطعی حل نمایــد ،اما در بلند
مدت مشکل و چالش همچنان باقی است.
به مشــکالت زمانی نقطهای پایان گذاشته
خواهد شد ،که دولت های دو طرف عزم را
جزم کرده و با ارادۀ سیاسی به تنش مرزی
پایان دهند.

راهکارهای توسعه اجتماعی
منظور از توسعه چیست؟
علیرغــم اســتفاده فــراوان از واژه
توسعه،برداشتها و ذهنیتهای افراد از این
واژه ممکن است بســیار متفاوت باشد.
بســیاری توسعه را در ســاخت و ساز و
فعالیتهای عمرانی می بینند و قضاوتشان
از میزان توســعه براســاس ارتفاع و یا
ظاهر زیبــای بناها،تعداد و کیفیت راهها
و مواردی از این دســت می باشد .این
برداشت را می توان تحت عنوان توسعه
عمرانی تعبیر نمود .گروه دیگری ممکن
است توســعه را بر مبنای سطح سواد و
تحصیالت مردم ،تعداد مدارس،دانشگاه
هــا و مراکــز علمی بســنجند که می
توان آنرا توســعه علمی نامید .مثالهای
بسیاری از این دســت می توان آورد و
از هر کدام نیز به شــکلی یاد کرد .مانند
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توســعه اقتصادی برمبنای میزان سرمایه
گزاری،افزایــش تعــداد کارخانجات ....و
توسعه سیاســی بر مبنای تعداد احزاب و
روزنامه ها و بســیاری موارد دیگر .با این
حال در همه این موارد منظور از توســعه
ایجاد تغییــر به منظــور بهبود وضعیت
موجود از طریــق ایجاد ظرفیتهای جدید
و کارآمد می باشــد .به عبارتی توســعه
یکنوع نگاه کلی اســت که مصادیق بسیار
گوناگونی می تواند داشــته باشــد .مثال
می توانیم در مورد توســعه فردی،توسعه
سازمانی،توسعه انسانی،توسعه فرهنگی و
بســیاری موارد دیگر بیاندیشیم و اهداف
و معیارهای آنانــرا تعریف کنیم .حال اگر
توســعه اجتماعی را نتیجــه فعالیتهایی
بدانیم کــه درنهایت به کارمدتر شــدن
بنیانهای جامعه بیانجامد،پیش بینی تحول
در نتیجه چنین وضعیتی در ســاختارهای
اقتصادی،فرهنگی،سیاسی،علمی و غیره
دور از ذهن نخواهد بود .اما شاید در ابتدا
بهتر باشــد که در مورد مفاهیم اجتماع و
بنیانهای آن کمی بیشتر بیاندیشیم.
منظور از جوامع بشری چیست؟
جوامع بشــری مرکب از مجموعه افرادی
است که در ســاختارهای خانوادگی،تجار
ی،فرهنگی،علمی،هنری،و خیریه سارمان
یافته و با یکدیگر تعامل دارند .این تعامل
اساســا برپایه نیازهای مــادی و معنوی
افراد به یکدیگر و یــا درنتیجه رقابت بر
سر منابع و امکانات شــکل می گیرد .در
علوم جمعیت شناسی تعداد و کمیت افراد
براســاس ویژگیهای متفاوتشان از قبیل
سن،جنس،نژاد،محل سکونت و غیره مورد
توجه است .در حالیکه در جامعه شناسی
کیفیت رفتار افراد و سازمانها بیشتر مورد
بحث قرار می گیرد .به عنوان مثال خانواده
ای که درآن پدر و مادر دارای سطح سواد
و درآمد باال بوده و بیشــتر وقت و انرژی
آنهــا صرف تعلیــم و تربیت یــک یا دو
فرزند می گــردد،از لحاظ کیفیت عملکرد
بســیار متفاوت تر از خانواده ای است که
والدین درگیر مشــکالت عدیده ای مانند
فقر،اعتیاد،طالق و غیره هستند.
چرا جامعه نیازمند توسعه است؟
تعامل انســانها در قالب خانواده،گروه و
ســازمان در شــکل ایده آل باید موجب
بقاء،رشد و تکامل افراد،خانواده ها،گروهها
و سازمانها گردد .با این توصیف مشکالت
اجتماعی از قبیل فقر،اعتیاد،بیکاری،جرائم
و غیره را می توان نتیجه نقص در عملکرد
ســازمانهای اجتماعی دانست و بالطبع با
اصــاح دقیق ســازمانهای اجتماعی می
توان بســیاری از مشــکالت فوق الذکر
را ازمیان برداشــت و یا از باز تولید آنها
پیش گیــری نمود .در یک جامعه ســالم
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نتیجه اعمال افراد هیچگاه نباید کسی را
متضرر نماید،حال این ضرر تعمدی باشد
و یا از سر ســهل انگاری .پر واضح است
که دســتیابی به چنین وضعیتی حداقل
در دنیای امروز بــا آمارهای باالی جرم
،جنایت و معضالت پیچیده اجتماعی دور
از ذهن به نظر می رســد .اما با نگاهی به
گذشته و توجه به مسیر طوالنی که بشر
از غارنشینی تا زندگی در کالن شهرهای
امروزی پیموده است .می توان خوشبین
بود که در آینده بتــوان وضعیت موجود
را کمی بهتر کرده و پاره ای از مســائل
کنونی را حل نمود .در یک اجتماع توسعه
یافته استعدادها و مهارتهای افراد به طرز
بهینه ای در جهت رفع نیازهای سایرین
و حل مشــکالت موجود به خدمت گرفته
می شــوند که این خود یک امر نسبی و
تدریجی است.
برنامه ریزی برای توسعه اجتماعی
هدف توســعه اجتماعی حل مشــکالت
اساســی جامعــه اســت و مصادیق آن
توســعه کمی و کیفی نهادهای اجتماعی
می باشــد .بیشــتر اوقات هنگامی که
صحبت از نهادهای اجتماعی به میان می
آید،شــنونده به یاد  NGOها می افتد.
در اصل هم این نهادها از ســازمان یافته
ترین واحدهایی هســتند که مســتقیما
درجهت بهبود اوضاع اجتماعی گام برمی
دارند .اما نبایــد فراموش کرد که خانوار
یکــی از بنیادهای اصلــی و موثر جامعه
بوده که می توان از بسیاری جهات برای
بهبود کیفیت عملکــرد آن برنامه ریزی
نمود .شــوراها،انجمن ها،هیئتهای امنا
و گروهای مذهبــی نیز از جمله نهادهای
موثــر اجتماعی می باشــند که کیفیت
عملکــرد آنها تبیین کننده بســیاری از
ارزشــهای اجتماعی می باشــد .در این
نهادهای اجتماعی اســت که همه روزه
مباحث مهم درســطح بسیار گسترده ای
به شور گذاشته شده و بر سر نحوه انجام
آنها تصمیم گیری می شود .افراد فعال در
نهادهای اجتماعــی اکثرا از جایگاه ویژه
ای در میان مردم برخوردار بوده و عالوه
برنقشــهای اجتماعی در سایر بخشهای
اقتصادی،فرهنگی،علمی و سیاســی نیز
فعال و موثر می باشــند .حال ســئوال
اساسی اینست که چگونه می توان برای
بهبــود عملکرد این ســرمایه های موثر
طوری برنامه ریزی کرد که بتوانند به طرز
کارآمدتری شــرایط اجتماعی را بهبود
بخشــیده و مشــکالت را کاهش دهند؟
برای پاسخ دادن به این سئوال الزم است
که در ابتدا ببینیم که عملکرد واحدهای
اجتماعی در شــرایط معمــول تابع چه
عواملی می باشد.

واحدهــای اجتماعی چه ســاختارهای
خانوادگــی و گروههــای ســنتی و چه
نهادهای سازمان یافته تر مانند NGO
ها عملکردشان تابع منابع در دسترس و
ارزشــهای مورد توافق جامعه می باشد.
منابع مــی تواند منابع مــادی از قبیل
پول،تجهیــزات و امکانات و یا منابع غیر
مادی از قبیل وقت،اعتبار،مهارت،دانش
و یا سایر ســرمایه های انسانی باشد .از
طرف دیگر ارزشــها بیانگر نوعی تفکر
مورد عالقه اکثریت اعضاء جامعه بوده که
می توان بر مبنای آنها گزینه های موجود
را ارزش گــذاری کرد .مثال اگر آزادی در
جامعه ای ارزش باشــد آنوقت در هنگام
قضاوت درمورد گزینه های موجود،گزینه
ای بیشــتر مورد توجه قرار می گیرد که
بتواند ضامن آزادی بیشــتری باشد .بر
پایه این اصل در برنامه ریزی برای توسعه
اجتماعی دو راهکار اساسی را می توان در
نظر گرفت -۱ :توسعه منابع و  -۲اصالح
ارزشها.
توسعه منابع
منظور از توسعه منابع برنامه ریزی برای
افزایش کمی و کیفــی منابع موجود در
سطوح مختلف فردی،گروهی و سازمانی
می باشد .درمورد منابع مالی تالش برای
افزایش اعتبارات،تدارک تجهیزات مورد
نیاز و احداث،تعمیر و یا توسعه مکانهای
مورد اســتفاده از جمله فعالیتهائی است
که می توان انجام داد .در اصل نیز همواره
کمبود منابــع مالی بعنــوان بزرگترین
دغدغه و مانع برســر راه توسعه در نظر
گرفته می شــود .اما باید توجه داشت که
غیر از سرمایه های مادی،منابع غیر مادی
بســیاری نیز موجود هستند که می توان
برای استفاده بهینه از این منابع کارهای
موثــری انجام داد .مثال بــرای انجام هر
نوع کاری احتیاج بــه همدلی،هم فکری
و همکاری می باشــد و بــه همین خاطر
است که افراد برای انجام کارهای مختلف
در گروههای متفاوتی سازمان می یابند.
حال اگر اعتماد به یکدیگر در میان اعضاء
گروه مطلوب نباشد،کیفیت عملکرد گروه
می تواند به شــدت لطمه ببیند و به نوبه
خود بر تولید و جذب سرمایه های مادی
تاثیری مخرب داشــته باشــد .در اصل
سرمایه های غیر مادی را می توان پیش
نیاز برای تولید و توســعه منابع مالی در
نظر گرفت .با این توضیح برای توســعه
منابع غیر مادی می توان از جهات مختلف
برنامه ریزی نمود .کمک به رشد اخالق از
طریق آموزش،معرفی موانع و پیشــنهاد
راهکارها برای حل مشکالت،ارتقاء سطح
دانــش افراد از طریق آمــوزش،و برنامه
ریزی برای استفاده بهینه از وقت و انرژی

و بســیاری موارد دیگر از جمله کارهایی
است که برای توسعه منابع غیر مادی می
توان انجام داد.
اصالح ارزشها
همانگونه که ذکر شد،ارزشها موتور حرکتی
جوامع و گروهها هستند .در اصل ارزشها
معیارهای خوب بودن و بد بودن را تبیین و
مسیر حرکت توسعه را تعیین می نمایند.
می شــود ارزشــها را به عنوان نرم افزار
توســعه نیز فرض نمود .اعتقاد به صداقت
و نوع دوستی،ارزش قائل شدن برای کار و
تالش،اعتقاد به نظافت و پاکیزگی،اهمیت
دادن به شادی و نشــاط از جمله مثالهای
است که می تواند ارزشــهای مورد وفاق
جامعه در نظر گرفته شــود .البته در اینجا
ذکــر دو نکته ضروری اســت :اول اینکه
اعتقاد ظاهری به ارزشــها و اعتقاد عملی
به ارزشها می توانند با هم متفاوت باشند.
مثال راســتی و صداقت همواره از ارزشهای
مورد توافق همه ملتهای دنیا می باشد .اما
ممکن در عمل در برخی شــرایط دوستان
و نزدیکان توصیــه به عدم صداقت نمایند
جرا که ممکن اســت منجر به سوءاستفاده
ســایرین گردد .در اینجا عمــا افراد به
زرنگی و سیاستمداری بیشتر معتقد بوده
و صداقت حتی ممکن اســت نشانه ای از
ســاده لوحی فرض گردد .حال فرض کنید
که در گروهی که همــه بخواهند زرنگ و
سیاستمدار باشند و مرتب به یکدیگر دروغ
بگویند چه اتفاقی برای ســرمایه های غیر
مادی مانند اعتماد،همکاری و غیره خواهد
افتاد .مثالهایی از این دســت را فراوان می
توان دید،مســائلی از قبیل اعتقاد به کار
یا از زیــر کار دررفتن،و نظافت یا عدم آن.
دومین نکته وجود ارزشــهایی اســت که
آشکارا توســط افراد جامعه ذکر شده ولی
در عمل آثار و نتایج سوء بسیاری دارند .در
برخی متون به این موارد باورهای نادرست
نیز اطالق می گردد .مثــا عدم اعتقاد به
علوم جدیــد پزشــکی،اعتقاد به جادو و
خرافات،ترجیــح فرزند پســر به دختر و
غیره .در هر دو موارد فوق تالش برای درک
ارزشهایی که نقشی در ایجاد معضالت فعلی
جامعه داشــته و یا توجیه کننده رفتارهای
نادرست هستند اولین قدم در برنامه ریزی
برای اصالح ارزشها می باشد .چرا که پس از
آن می توان در جهت تغییر نگرش افراد در
سطوح مختلف فعالیتهای عملی انجام داد.
در پایان در یک جامعه توسعه یافته افراد به
بهترین شکلی با نهایت همدلی و همکاری
کنار هم ســازمان یافتــه و مرتب در حال
توســعه منابع مادی و غیر مادی موجود و
اصالح ارزشها و نگرشهای خود هستند که
نتیجه آن پایین آمدن میزان مشکالت و باال
رفتن سطح رضایت شهروندان است.
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