
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 



  



 

  

ــرد   ــان و خ ــد ج ــام خداون ــه ن  ب
  

ــذرد     ــه برنگ ــر انديش ــزين برت  ك
  

  

  
آموزان مقطع متوسطه در رشـته علـوم انسـاني     هاي دانش ها و منابع كمك آموزشي مناسب از خواسته دسترسي به كتاب

مؤسسـه علمـي آموزشـي مبتكـران بـا       .انـد  به ايـن مقولـه توجـه نمـوده     است و تعداد كمي از ناشران و مؤسسات علمي
هاي آموزش و تست در دروس تخصصي علوم انسـاني   گيري از تجربه و دانش دبيران و مؤلفان توانمند به توليد كتاب بهره

آمـاده   حتـرم م كه با تالش و زحمـات فـراوان مؤلـف    گذرنامهاز مجموعه  »)1(شناسي جامعه«كتاب  اهتمام ورزيده است.
 ايـن درس آمـوزان پايـة دهـم رشـتة علـوم انسـاني در        تواند پاسخگوي نيازهاي علمي و تحصيلي دانش گرديده است مي

  باشد.  يتخصص
  بخش تدوين گرديده است: ششاين كتاب در 

  است. كردههاي كامل كه در عين سادگي و قابل فهم بودن از هر گونه تفسير و توضيح خارج از كتاب پرهيز  درسنامه  .1

  هاي هر درس فعاليتپاسخ   .2

  نامة تشريحي با پاسخهمراه اي استاندارد  چهارگزينه هاي پرسش .3

  هاي متنوع براي هر درس همراه با پاسخ تشريحي آزمون درس  .4

  نامة تشريحي با پاسخ همراهسال اول و دوم  نيم هاي نمونه آزمون  .5

  ة تشريحينام با پاسخ همراهسؤاالت كنكور سراسري   .6
  سازد.  ميتر  را براي شركت در كنكور آمادهآموزان رشته علوم انساني  دانش تواند چنين مي هم كتاب حاضر

  

و  آرا)، آرزو گلفـر  چين و صـفحه  دبير مجموعه و ناهيد جليليان (حروف مهندس هادي عزيززادهاز آقاي در اينجا الزم است 
  گزاري نماييم. تشكر و سپاس )طراح جلد ويست خدامي (گراف هبهار و (رسم شكل) مليحه محمدي

  

اين كتـاب مـا را در بهتـر     ةآموزان رشتة علوم انساني با اعالم پيشنهادها و انتقادهاي خود دربار اميدواريم دبيران و دانش
  هاي بعدي كتاب ياري نمايند. كردن ويرايش

  

   احترام اميني    eab261: ارتباط با مؤلف
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هاي انسان اسامي گوناگوني  در زبان فارسي براي فعاليت گويند.  دهد كنش و به انجام دهندة آن كنشگر مي در علوم انساني به فعاليتي كه انسان انجام مي
  ساير مخلوقات جهان به مقايسة زير توجه كنيد: تفاوت فعاليت انسان وبه  جهت پي بردن همچون كار، عمل، فعل، كردار، كنش و ... وجود دارد.

  

  مصاديق كار انسان    مصاديق فعاليت مخلوقات جهان
  كشت و زرع كشاورز    چرخش ماه به دور زمين

  نماز خواندن فرد    حركت ابرها
  آموز درس خواندن يك دانش    روان گشتن جويبار

      برگ و شكوفه دادن درختان
  

  ساير مخلوقات:تفاوت فعاليت انسان با   
  كنش انسان (فعاليت انسان) از روي اراده و آگاهي است.  1
  هاي خاصي است. كنش انسان داراي ويژگي  2

ها كه كنش انسان را از ساير موجودات و مخلوقات ديگر متمايز مي سـازد.   برخي از اين ويژگي
  اند از: عبارت

  كنش آگاهانه است.   1
  كنش ارادي است.   2
  معنادار است.و كنش هدفدار    3

  

  كنش آگاهانه است؛ يعني:  1
  شود. به عبارتي:  كه اگر آگاهي فرد نسبت به عمل از بين برود آن كنش يا عمل انجام نمي طوري  كنش انسان وابسته به آگاهي اوست به

  »گيرد تا آگاهي فرد نباشد، كنشي صورت نمي «

  ان صحبت كند. تواند به آن زب زباني آگاهي ندارد نمي به كه   فردي 
  

  
  

  يعني:» كنش ارادي است«مفهوم   2
  شود. پس عالوه بر آگاهي، ارادة فرد نيز ضروري است زيرا:  كه تا خواست و اراده انسان نباشد انجام نمي طوري ة انسان وابسته است به ارادكنش به 

  »عمل باشد عالم بي «ه انجام آن نگيرد به اصطالح سعدي ولي تصميم ب باشدممكن است فردي به كاري آگاه 
  

  
  

  به اين معناست كه:» كنش هدفدار است «  3
  شود اگرچه ممكن است هميشه به آن هدف نرسد، به عنوان مثال: كنش انسان با قصد و هدف خاصي انجام مي

  

  
  دهد. با قصد و هدف خاصي اين كار را انجام ميدر هر صورت 

 

  گيرد. صحيح صورت نمي آگاهيها همواره براساس  كنش انسان

 

  را ندارد. » ارادي بودن«كاري كه انسان مجبور به انجام آن باشد كنش انساني نيست زيرا شرط  :1 ۀنکت
هايي مانند ضربان قلب، گردش خون و بسته شدن ناخودآگاه چشـم كـنش محسـوب     با توجه به ارادي بودن كنش فعاليت :2 ۀنکت
 شوند زيرا غير ارادي هستند. نمي

 های ما کنش

 ماهيگيري دارد. قصدرود يا  نه ميفردي كه كنار رودخا
  از شنيدن صداي آب لذت ببرد. خواهد مييا 
  شنا كند. خواهد مييا 
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  است.» معنادار«پس كنش انساني برخالف ساير مخلوقات  دهد. انسان با توجه به معناي كنش خود آن را انجام مي
  

  الزامات  هاي كنش انساني ويژگي

  يرد.گ زيرا تا آگاهي نباشد كنشي صورت نمي  كنش آگاهانه است.

  شود. زيرا اراده و خواست انسان نباشد كنش انجام نمي  كنش ارادي است.

  شود. زيرا فعاليت انسان با قصد و هدف خاصي انجام مي  كنش هدفدار است.
  

  نمايد كه همواره به پيامدها و آثار كنش توجه داشته باشيم. سعدي توصيه مي» نابينايان تا جاي نبينند پاي ننهند«در  عبارت: 

 
  هركنش آثار و پيامدهايي دارد كه برخي از اين پيامدها وابسته به آگاهي و ارادة انسان نيست.  

  
  

  پيامدهاي ارادي كنش  
  ، مانند:وابسته است يا افراد ديگر پيامدهاي ارادي كنش به ارادة فرد يعني به خود كنشگر

  كند: درسي خود را) پيامدهايي به شرح زير را كسب مي كند (كتاب دانشجويي كه مطالعه مي
  دهد. هاي آزمون پاسخ مي به پرسش  1
  دهد. استاد متناسب با تالش او نمره مي  2

  پيامد اولي به ارادة دانشجو پيامد دومي به ارادة استاد است.
  

  
  

  امدهاي غير ارادي كنشيپ 
  بلكه نتيجة طبيعي خود كنش هستند. بستگي ندارندش به افراد انساني پيامدهاي غير ارادي كن

  .كند هواي اتاق تغيير مي گشايد پنجره را مي فرديوقتي  
  پيامد  كنش   

  .سالمت و شادابي است سحرخيزينتيجة    
  پيامد  كنش  

كنـد   در مثال دانشجويي كه كتاب درسي را مطالعـه مـي   .بديهي است كه اين پيامدها نتيجة طبيعي خود كنش هستند و به ارادة كنشگر بستگي ندارند
  افتد. است كه مستقل از اراده و دخالت فرد اتفاق مي» يادگيري درس «پيامد غير ارادي 

  پيامدهاي ارادي و غيرارادي كنش انساني ةمقايس   

يا افراد  ) به ارادة خود كنشگر1  پيامدهاي ارادي كنش
  وابسته است. ديگر 

  ت.) احتمالي اس2
) اگر افراد بخواهند انجام 3
  شود و بالعكس مي

  شود. ) حتماً انجام مي3  ) قطعي است.2  ) به ارادة كنشگر بستگي ندارد.1  پيامدهاي غير ارادي كنش
  

 

 شود. پيامدهاي ارادي كنش، خود كنش محسوب مي

 آثار و پیامدهای کنش

 

 هاي يكساني ندارند. هاي خود هدف هاي مختلف در انجام كنش انسان
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  مصاديق پيامدهاي ارادي و غيرارادي كنش   
  پيامد غير ارادي  پيامد ارادي  نوع كنش
  دور شدن از غرور و تكبر  ارتباطافزايش دوستي و تعامل ـ برقراري   سالم كردن

  آلودگي صوتي، آزار ديگران  پرسي ـ پيام دادن به عابر پياده احوال  بوق زدن
  

  مانند بيت: كنند. دهند يا از انجام آنها خودداري مي ها با توجه به پيامدهاي ارادي و غير ارادي كنش آنها را انجام مي بديهي است كه انسان
  گردد باز /  بهتر آن است كه غفلت نكنيم از آغاز  ميآب اين جوي به سرچشمه ن

  نمايد با توجه به آثار و پيامدهاي كنش اعمال خود را انجام دهند. كه به افراد توصيه مي

  
  
  

  
  
  

  

    است؟  صحيح »كنش انساني «كدام مورد در تعريف  .1
  شود. به هر نوع فعاليت ارادي و غير ارادي انسان كنش گفته مي   شود. هاي ارادي گفته مي كنش انساني به فعاليت 
  هاي يكساني دارند. هايشان هدف هاي مختلف در كنش انسان   گيرد. كنش انساني همواره بر اساس آگاهي صحيح صورت مي 

    شود؟ يك كنش انساني محسوب مي بين موارد زير كدامدر  .2
  پلك زدن   جذب مواد غذايي در بدن   ضربان قلب   گردش خون 

    ماند. خود را نسبت به كلمات و معاني آنها از دست بدهد از گفتار باز مي ...............اگر فرد  .3
  آگاهي   اراده   هدف   معناي 

    اشاره به كدام ويژگي كنش است؟» آورد معناي كار او اجازه خواستن است آموزي در كالس دست خود را باال مي دانش «اگر  .4
  ارادي بودن   معنادار بودن   آگاهانه بودن   دار بودن هدف 

  آدمي در گرو عمل خويش است.  
هـاي   شود مستقيماً متوجه خودش يا ديگران است پس بايد هميشـه مراقـب كارهـا  و كـنش     اي كه از رفتارهاي فرد حاصل مي هر نتيجه 

  خود باشد.
  هاي زير را مشخص كنيد.   از كنشپيامدهاي ارادي و غير ارادي هر يك 

  

 پيامدهاي غيرارادي پيامدهاي ارادي 

 پيامدهاي غير ارادي وابسته به اراده ديگري  وابسته به اراده كنشگر كنش
 ديدگي سالمتي ـ شادابي ـ آسيب عضويت در تيم ورزشي دست آوردن اندام خوب كسب موفقيت ـ به ورزش كردن

ســيگار و قليــان 
 كشيدن

سرزنش والـدين ـ مقبوليـت     ـ صرف هزينه ـ تفريحاعتياد 
 هاي تنفسي بيماري در جمع دوستان

 آرامش در جامعه ـ عزت نفس خشنودي همسر يا والدين آرامش ـ دوري از گناه رعايت حيا

کنید. تحلیل

  ة معناهاي مختلف آن با يكديگر گفتگو كنيد.بوق زدن راننده يك كنش است. دربار  1
اي كـه حـق تقـدم را     پرسي با يك آشنا، هشدار به عابر پياده، جلب توجه، باز كردن راه، ابراز احساسات، اعتراض به راننـده  سالم و احوال 

  رعايت نكرده و دعوت يك عابر به سوار شدن.

  يد و معاني آن را بيان كنيد؟يك رسم رايج در منطقه يا محله زندگي خودتان بياب  2
 آموز است. برعهده دانش 

 وگو کنید. گفت
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   . ............... انسان آگاهي و اراده همواره وابسته به كهخاصي دارد.  ...............هر كنشي  .5
  پيامد ـ نيست   قاعده و قانون ـ است   قاعده و قانون ـ نيست   پيامد ـ است 

    اشاره به كدام ويژگي كنش دارد؟» تواند به آن زبان سخن گويد شناسد نمي فردي كه زباني را نمي «جمله  .6
  آگاهانه بودن   دار بودن هدف   معنادار بودن   ارادي بودن 

    ؟اشاره به كدام مورد دارد» گيرد كه ابتدا كدام كار را انجام دهد فردي كه بر سر دوراهي قرار مي « .7
  يز ضروري است.براي انجام كنش عالوه بر آگاهي اراده ن   انجام كنش وابسته به آگاهي آدمي است. 
  بايد انسان ابتدا معناي كنش را دريابد سپس آن را انجام دهد.   دهد. انسان هر كنشي را با قصد و نيت خاصي انجام مي 

    درباره كنش انساني است؟ نادرستكدام گزينة توصيفي  .8
  براي انجام كنش عالوه بر آگاهي اراده نيز ضروري است.   .برخي پيامدهاي كنش وابسته به اراده و آگاهي فرد نيست 
  دار نيست. گيرد اما لزوماً هدف كنش با آگاهي و اراده صورت مي   گيرد. تا آگاهي نباشد هيچ كنشي صورت نمي 

    :تواند نميبا توجه به اينكه پيامدهاي غير ارادي كنش قطعي است پس انسان  .9
  هايش جلوگيري كند. پيامد كنشبرخي از      هايش تأمل كند. كنشدر  
  پيامدهاي كنشش را به ارادة خود انجام دهد.   هايش خودداري كند. از انجام كنش 

    است؟ نشدهدرست معرفي » كنش انساني«در كدام مورد  .10
  بايد ابتدا فرد كنش را اراده كند.آيد  كنش انساني تنها با آگاهي انسان پديد نمي 
  دهد. هاي كنش انساني در واقع تفاوت كنش انساني با فعاليت مخلوقات را نشان مي ويژگي 
  دار است. كنش هدف 
  هاي بدن انسان كنش هستند. فعاليت 

    يك احتمالي است؟ ترتيب كدام پيامد كنش انساني قطعي و كدام به .11
  غيرارادي ـ طبيعي   طبيعي ـ غيرارادي   طبيعي ـ ارادي   غيرطبيعي ـ ارادي 

  .كند از انجام آنها خودداري مي .................دهد يا به دليل  آن انجام مي ................هاي خود را با توجه به  كنش معموالً آدمي .12
  هدف و معناي ـ قطعي بودن آثارشان   ودن ـ آثار و پيامدشانارادي يا غير ارادي ب 
  آگاهي و اراده ـ احتمالي بودن آثارشان   پيامدهاي ارادي و غير ارادي ـ پيامدهاي نامطلوب آنها 

    پيامد طبيعي كنش كدام است؟» كند دانشجويي كه كتاب درسي خود را مطالعه مي « .13
  كسب نمرة متناسب با تالش خود   هاي آزمون دادن به پرسشپاسخ  
  ارتقا به مدارج باالتر     يادگيري درس 

    گيرد؟ ترتيب در كدام دسته قرار مي به» عبور از چراغ قرمز ـ جريمة پليس ـ تصادف «پيامدهاي  .14
  د اولي طبيعي ـ دوم طبيعي ـ سوم غيراراديپيام   پيامد اولي غيرارادي ـ دومي و سومي ارادي 
  پيامد اولي ارادي ـ دوم ارادي ـ سوم غيرارادي   پيامد اولي ارادي ـ دوم غيرارادي ـ سوم غيرارادي 

  ؟شود نميمحسوب  »ورزش كردن«؟ كدام گزينه پيامد غيرارادي در كدام دسته پيامدهاي كنش انساني، امكان تخلف وجود دارد .15
  تناسب اندام - غيرارادي   م ورزشي يتدر  عضويت - ارادي 
  ديدگي آسيب - غيرارادي و طبيعي     سالمتي - طبيعي 

    كدام مورد مصداق مناسبي براي پيامدهاي غير ارادي كنش است؟ .16
  كمك به ديگران   طرد شدن يك مجرم توسط جامعه 
  وضو گرفتن     اس رضايتاحس 

    كند؟ هاي اصلي كنش را بيان مي ويژگي كدام گزينه .17
  بودن احتماليدار بودن ـ ارادي بودن ـ  هدف   آگاهانه بودن ـ قطعي بودن ـ ارادي بودن 
  ـ ارادي بودن دار بودن آگاهانه بودن ـ هدف   دار بودن آگاهانه بودن ـ غير ارادي بودن ـ هدف 

   دارد. ...............دهند و هر كنش  كنش خود، آن را انجام مي ...............ها با توجه به  انسان .18
  ـ شرايط خاصي يمعنا   معناي ـ آثار و پيامدهايي   اهميت ـ آثار و پيامدهايي   اهميت ـ شرايط خاصي 
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فردي به كاري آگاه است اما تصميم به انجام «و » ماند فردي كه آگاهي خود را نسبت به معناي كلمات از دست بدهد از گفتار باز مي « .19
   كنش انساني است. ...............و  ...............ترتيب بيانگر ويژگي  به » گيرد آن نمي

    ارادي بودن وبودن معنادار      آگاهانه بودن ودار بودن  هدف 
  دار بودن هدف ومعنادار بودن      ارادي بودن وآگاهانه بودن  

    اند؟ ترتيب كنش و پيامد كنش كدام به» شويد كند و با نشاط مي كنيد، هواي كالس تغيير مي وقتي شما پنجره را باز مي «در عبارت  .20
    هواي تازه (پيامد غير ارادي) ـ بانشاط شدن (پيامد غيرارادي) تغيير هواي كالس (كنش) ـ ورود 
  باز كردن پنجره (كنش) ـ تغيير هواي كالس (پيامد غير ارادي) ـ بانشاط شدن (پيامد غيرارادي) 
 باز كردن پنجره (كنش) ـ تغيير هواي كالس (پيامد ارادي) ـ بانشاط شدن (پيامد طبيعي) 
  نش) ـ تغيير هواي كالس (پيامد ارادي و طبيعي) ـ بانشاط شدن (پيامد غيرارادي)كپيامد باز كردن پنجره ( 

   كنش است. ...............كنش از يك جامعه به جامعة ديگر متفاوت است و پيامدهاي ناخواستة يك كنش همان پيامدهاي  ............... .21
  معناي ـ غيرارادي و طبيعي   ـ طبيعي هدف   و غيراراديمعناي ـ ارادي    هدف ـ ارادي 

  با كدام مورد بيشتر مرتبط است؟ ...»خواهد شنا كند و  رود قصد ماهيگيري دارد يا مي فردي كه كنار رودخانه مي « .22
 گيرد. نباشد، كنشي صورت نمي تا آگاهي   هاي يكساني ندارند. هايشان هدف هاي مختلف در انجام كنش انسان 
  شود. تا اراده و خواست انسان نباشد، كنش انجام نمي     دار و معنادار است. كنش هدف 

  تواند با آن زبان سخن بگويد.   نمي ...............ت و فردي كه اس ...............سخن گفتن  .23
  به زباني آگاهي ندارد -يامد كنش پ   آگاهي صحيح ندارد -يك كنش  
   آگاهي صحيح ندارد -پيامد كنش    به زباني آگاهي ندارد -يك كنش  

  با كدام موارد مرتبط هستند؟  » گيري براي انجام يك كار تصميم -هركنشي آن را دارد  -پرسش چرا چنين كاري كردي؟ «ترتيب  به .24
  كنش ارادي است -آثار و پيامد  -هدف كنش    كنش هدفدار است -ر و پيامد آثا -معناي كنش  
  كنش هدفدار است  -هاي متفاوت  برداشت -هدف كنش    كنش ارادي است -هاي متفاوت  برداشت-معناي كنش  

  ترتيب مصداقي از كدام گزينه زير هستند؟   موارد زير به .25
  »آدمي در گرو عمل خويش است -نابينايان تا جاي نبينند پاي ننهند  -خودروهاي فرسوده  وجود ه علتآلودگي هوا ب«

  برخي پيامدهاي كنش قطعي است. -دهد  در بسياري از موارد انسان با توجه به پيامدهاي كنش خود آن را انجام مي -پيامدهاي ارادي  
  هر كنش آثار و پيامدهايي دارد -بر آگاهي اراده نيز ضروري است براي انجام كنش عالوه  -پيامدهاي غير ارادي  
  هر كنش آثار و پيامدهايي دارد. -دهد  در بسياري موارد انسان با توجه به پيامدهاي كنش خود آن را انجام مي -پيامدهاي غير ارادي  
  رخي پيامدهاي كنش قطعي است ب -نيز ضروري است اراده براي انجام كنش عالوه بر آگاهي  -پيامدهاي ارادي  
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  اولآزمون درس 
  

  
  

  
  

  
  

  

  رود. كار مي به ................واژه » انجام دهنده فعاليت«رود و براي  كار مي به .................واژه » فعاليت«در زبان فارسي براي  .5
  آدمي است. ..................تواند با آن زبان سخن بگويد يعني كنش وابسته به  فردي كه به زباني آگاهي ندارد نمي .6
  كنش دارد.  ...............  شود اشاره به ويژگي داده مي» چرا چنين كاري كردي؟«پاسخي كه به پرسش  .7
  ها نيست. دارد كه گاهي وابسته به اراده و آگاهي انسان ..................هر كنشي  .8
  ني ممكن است انجام شود يا انجام نشود.كنش انسان احتمالي است يع .................پيامدهاي  .9

 فرد پاسخ دهنده سالم اوست. ..............شود زيرا وابسته به  كنش او محسوب مي ................كند پاسخ سالم او پيامد  فردي كه سالم مي .10
  باشد ولي تصميم به انجام آن نگيرد. براي انجام كنش ضروري است زيرا ممكن است فردي به كاري آگاه ................ويژگي  .11

  جاهاي خالي را با كلمات مناسب پر كنيد. ب)

  هاي كنش آگاهانه بودن است؟ اين ويژگي را شرح دهيد. يكي از ويژگي .18
  معنادار بودن كنش انساني را با ذكر مثال توضيح دهيد. .19
 كديگر مقايسه كرده و تفاوت آنها را شرح دهيد.پيامدهاي ارادي و غير ارادي را با ي .20

  د) به سؤاالت زير پاسخ كامل دهيد.

  گويند؟ دهد چه مي در علوم انساني به فعاليتي كه انسان انجام مي .12
  اين عبارت اشاره به كدام ويژگي كنش دارد؟» گيري دارد رود قصد ماهي اي مي فردي كه كنار رودخانه« .13
  شود. اين فعاليت فاقد كدام ويژگي كنش است؟ ها در مواجهه با خطر كنش محسوب نمي مانند بسته شدن پلك هايي فعاليت .14
  شود؟   آن دسته پيامدهاي كنش كه به فرد كنشگر يا افراد ديگر وابسته است چه ناميده مي .15
16.    

  
  

  

  مورد اضافي است) 1؟ (يك از مفاهيم ستون دوم اشاره دارد هريك از تعاريف ستون اول به كدام .17
  مفاهيم   تعاريف

 ارادي       الف) اين پيامدهاي كنش ممكن است انجام شوند يا انجام نشوند.

 غير ارادي       اين پيامدها نتيجه طبيعي كنش هستند.ب) 

 طبيعي       اين دسته پيامدها خودشان كنش هستند.ج) 

  ارادي   

  .دهيد به سؤاالت زير پاسخ كوتاه )ج

 معنادار بودن

 هاي كنش ويژگي

................. ................. ................. 

  نادرست    درست    هاي كنش است. شود ويژگي چه باعث متمايز شدن كنش از فعاليت ساير مخلوقات مي آن .1
  نادرست    درست    شوند.   هايي مانند ضربان قلب و گردش خون در انسان كنش محسوب مي فعاليت .2
  نادرست    درست    گيرد.   ها براساس آگاهي صحيح صورت نمي گاهي كنش انسان .3
  نادرست    درست    پيامدهاي ارادي يا طبيعي كنش انسان قطعي است.   .4

 وارد درست و نادرست را مشخص كنيد.الف) در عبارات زير م
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    گزینۀ .1

كـنش را بـه   » 1«هاي كنش فقط گزينـة شـماره    با توجه به ويژگي
  درستي معرفي كرده است.

   گزینۀ .2
شـوند   باشند پس كنش محسـوب نمـي   سه گزينة اول غير ارادي مي

  آيد. پلك زدن چون ارادي و اختياري است پس كنش به حساب مي

  گزینۀ .3

ا از دست بـدهيم،  اگر ما آگاهي خود را نسبت به كلمات و معاني آنه
  مانيم. از گفتار باز مي

    گزینۀ .4

دهنـد مـثالً    ها با توجه به معناي كنش خود آن را انجـام مـي   انسان
آورد معناي كار او  آموزي در كالس دست خود را باال مي وقتي دانش

توانـد بـه او    اجازه خواستن از معلم است. معلم نيـز در صـورتي مـي   
  پاسخ مناسب بدهد كه معناي كنش او را دريابد. 

  گزینۀ .5

هر كنشي پيامد و آثار خاصي دارد و پيامـدهاي كـنش همـواره بـه     
خواست و اراده و آگاهي فرد نيست برخي از پيامـدهاي كـنش غيـر    

  ارادي هستند يعني به ارادة افراد انساني بستگي ندارند.

  گزینۀ .6

تواند با آن زبـان   آگاهانه بودن ـ فردي كه به زباني آگاهي ندارد نمي 
  سخن بگويد.

   گزینۀ .7

براي كنش عالوه بر آگاهي ارادة انسان نيز ضروري است زيرا ممكن 
  است فردي به كاري آگاه باشد ولي تصميم به انجام آن نگيرد.

  گزینۀ .8

دار بـودن   هـاي كـنش هـدف    يكي از ويژگي» دار است كنش هدف «
  است و قابل حذف شدن نيست.

   گزینۀ .9

توانـد از   پيامدهاي غير ارادي كنش انسان قطعي است و انسان نمـي 
  پيامدهاي آن جلوگيري كند.

  گزینۀ .10

دليل غير ارادي بـودن آنهـا كـنش محسـوب      هاي بدن انسان به فعاليت
  شوند. نمي

    گزینۀ .11

پيامدهاي طبيعي و غيـر ا رادي كـنش قطعـي و حتمـي هسـتند و      
ي هستند يعنـي ممكـن اسـت انجـام     لپيامدهاي كنش ارادي احتما

  شود يا انجام نشود.

    گزینۀ .12
هاي خود را با توجه به پيامـدهاي ارادي و غيـر ارادي    آدميان كنش
هـا بـه دليـل پيامـدهاي      دهند و از انجام برخـي كـنش   آن انجام مي

  كنند. نامطلوبشان خودداري مي

    گزینۀ .13
گزينـه  پيامدهاي ارادي كنش هستند اما » د«و » ب«، »الف«موارد 

ــر ارادي كــنش   » ج« ــي و غي ــد طبيع ــادگيري درس فراين ــي ي يعن
  شوند. محسوب مي

  گزینۀ .14
عبور از چراغ قرمز به اراده فرد راننده، جريمه پليس به اراده پلـيس  
ولي گزينه سوم يعني تصادف خـارج از اراده افـراد بـود. پـس غيـر      

  ارادي است.

     گزینۀ .15
در پيامدهاي غير ارادي و طبيعي چـون قطعـي هسـتند و بـه اراده     

هـاي   افراد بستگي ندارند پس امكان تخلف وجـود نـدارد امـا كـنش    
توان در آنهـا تخلـف    ارادي (پيامدهاي ارادي) احتمالي هستند و مي

ورزشي غير ارادي نيست زيـرا بـه اراده فـرد     تيمو عضويت در  كرد.
 ي (مربي) وابسته است.ديگر

    گزینۀ .16
احساس رضايت چون قطعي بوده و پيامد طبيعي كنش اسـت پـس   

   يك پيامد غيرارادي است.

  گزینۀ .17
دار بودن و ارادي بودن  هاي كنش، آگاهانه بودن ـ هدف  بنابر ويژگي

  صحيح است.

    گزینۀ .18
دهنـد و هـر    ها با توجه به معناي كنش خود آن را انجـام مـي   انسان

   كنشي آثار و پيامدهايي دارد.

    گزینۀ .19
كسي كه آگاهي خود را نسبت به كلمات و معناي آنهـا را از دسـت    

را بيـان   مانـد ويژگـي آگاهانـه بـودن كـنش      بدهد از گفتار بـاز مـي  
كند. فردي كه به كاري آگـاه باشـد ولـي تصـميم بـه انجـام آن        مي

   رساند. نگيرد، ويژگي ارادي بودن كنش را مي

   گزینۀ .20
باز كردن پنجره چون ارادي و آگاهانه است كنش ورود هواي تازه و 

نش بانشاط شدن به اراده فرد بستگي نداشـته و نتيجـة طبيعـي كـ    
  باشند. هستند پس غير ارادي مي

  گزینۀ .21
تواند معاني مختلفي داشته باشد مثالً در يـك جامعـه    يك كنش مي

بلند شدن نمايندگان مجلس نشانة اعتراض و در جـاي ديگـر بلنـد    
شدن به معناي احترام گذاشـتن باشـد. پيامـدهاي ناخواسـته يـك      

ست كه ديگر به ارادة فرد بسـتگي نـدارد و   كنش همان پيامدهايي ا
تواند آنها را اراده كند پس همان پيامدهاي غير ارادي و  كنشگر نمي

  طبيعي كنش هستند.
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    گزینۀ .22
دارد شنا كند يـا از شـنيدن    قصـد ماهيگيري كند يا  خواهد ميفرد يا 

رساند كه  مفهوم را مي لذت ببرد. بطور كلي اين خواهد ميصداي آب 
  دهد. هاي خاصي و متفاوتي اين كنش را انجام مي فرد با هدف

  

    گزینۀ .23

سخن گفتن يك كنش است و فـردي كـه بـه زبـاني آگـاهي نـدارد       
هـاي انسـان گـاهي بـدون      تواند با آن زبان سخن بگويد (كـنش  نمي

   شود). آگاهي صحيح هم انجام مي

    گزینۀ .24

پرسش چرا چنين كـاري كـردي؟ از قصـد و هـدف كنشـگر سـؤال       
گيري براي انجام  شود، هر كنشي آثار و پيامدهايي دارد و تصميم مي

   گر آن است كه كنش وابسته به ارادة آدمي است. يك كار بيان

     گزینۀ .25

يله خودروهاي فرسوده يك پيامـد طبيعـي و غيـر    وس آلودگي هوا به
ارادي است. زيرا قطعي و حتمي اسـت. حكايـت سـعدي مبنـي بـر      
نابينايان تا جاي نبينند پا ننهنـد اشـاره بـه ايـن نكتـه دارد كـه در       

هاي خود را با توجـه بـه پيامـدهاي آن     بسياري موارد آدميان كنش
بـا ايـن   » اسـت  آدمي در گرو اعمـال خـويش  «دهند و آيه  انجام مي

   اصل كه هر كنشي قطعاً آثار و پيامدهايي دارد مرتبط است.
 

  
  درست .1

  نادرست .2

  درست .3

  نادرست .4

  كنش ـ كنشگر .5

  آگاهي .6

  هدفدار بودن .7

  پيامدهايي   .8

  ارادي .9

  ارادي ـ اراده .10

  اراده .11

  كنش .12

  هدفدار بودن .13

  ارادي بودن .14

  پيامدهاي ارادي .15

هاي كـنش   هدفدار بودن ـ ارادي بودن ـ آگاهانه بودن ساير ويژگي   .16
  هستند.  

  ي) ـ ج (طبيعي)الف (ارادي) ـ ب (غير اراد .17

اي كـه بـدون    يعني كنش وابسته به آگاهي آدمي اسـت. بـه گونـه    .18
يك كنش است اگـر مـا آگـاهي    شود. سخن گفتن  آگاهي انجام نمي

خود را نسبت به كلمات و معاني آنها از دست بـدهيم از گفتـار بـاز    
توانـد بـا آن    ارد نمـي فردي كه به زباني آگاهي ند رو مانيم. از اين مي

  زبان سخن بگويد. 

دهنـد مـثالً    ها با توجه به معناي كنش خود آن را انجـام مـي   انسان .19
آورد معناي كار او  آموزي در كالس دست خود را باال مي وقتي دانش

توانـد بـه او    اجازه خواستن از معلم است. معلم نيـز در صـورتي مـي   
  بدهد كه معناي كنش او را دريابد. پاسخ مناسب 

پيامدهاي ارادي خودشان كنش هسـتند و بايـد كنشـگري آنهـا را      .20
هـا وابسـته اسـت،     انجام دهد. ايـن دسـته پيامـدها بـه اراده انسـان     

گيرند در مقابـل   احتمالي بوده و اگر افراد آن را اراده كنند انجام مي
ي يا طبيعي به اراده افراد انساني بستگي نداشـته  پيامدهاي غير اراد

اند اين پيامدها قطعي هستند يعني حتمـاً   بلكه نتيجه طبيعي كنش
  گيرند.   انجام مي
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  گويند. مي» اجتماعي «ها  كند. به اين دسته كنش هاي انسان در حضور ديگران تغيير پيدا مي كنش
  ها بندي كنش تقسيم 

  هاي بيروني و دروني توجه كنيد: هايي از كنش توان به دو دستة دروني و بيروني تقسيم كرد به نمونه ها را مي كنش
  نماز خواندن  نشستن  راه رفتن  هاي بيروني كنش
  تمركز و توجه  تخيل  تفكر  هاي دروني كنش

  

  شوند. پس به عبارتي: تماعي تقسيم ميهاي دروني و بيروني نيز به نوبة خود به انواعي از قبيل فردي و اج كنش
  

  
  

  هاي اجتماعي تعريف كنش    
تـأثير   هـا  هـا و اعمـال آن   طوري كه اراده و آگاهي كنشـگر از ديگـران، ويژگـي     شود به كنش اجتماعي نوعي كنش است كه با توجه به ديگران انجام مي

  شود. ديگران انجام ميها و اعمال  به ويژگيكه با نظر  است پذيرد يا به عبارتي كنشي مي

تـري دارد تـا    فرد در جامعه پوشش خاص ،فرد در برخورد با غريبه يك نوع كنش دارد و نسبت به دوستان خود نوعي ديگر 
  زماني كه در منزل است.

  

  
  

  پديدة اجتماعي چيست؟ 
هـا در يـك دسـته قـرار      رونـد امـا همـة ايـن پديـده      شمار مـي  نام برده شده همه پديده به مدرسه، خانواده، كوه، خيابان، مسجد، رودخانه، درخت موارد

  روند. شمار مي هاي اجتماعي به  هاي طبيعي ـ مدرسه، خانواده، خيابان و مسجد پديده كوه، رودخانه و درخت پديده گيرند. نمي
  دانيد دليل اين تفكيك چيست؟ آيا مي 

كننـد و حاصـل كـنش افـراد      ها خلق مي هاي اجتماعي را انسان آوريم. در واقع پديده ي اجتماعي يعني آنچه با هم پديد ميها در عنوان درس گفته شد پديده
و  »گردنـد.  هـا، ظـاهر مـي    هاي اجتماعي اموري هستند كه با كنش متقابل اجتمـاعي انسـان   پديده« اند. ها خلق نكرده هاي طبيعي را انسان هستند ولي پديده

  آورند. ها را براي رفع نيازها و تأمين سعادت خود پديد مي ها آن انسان
  هاي اجتماعي هاي طبيعي و پديده مقايسة پديده   

  عد محسوس ندارند.باغلب   معنا دارند.  كند. انسان آنها را خلق مي  هاي اجتماعي پديده
  و عيني دارند. عد محسوسبفقط   فاقد معنا هستند.  كند. انسان آنها را خلق نمي  هاي طبيعي پديده

  

  اهميت كنش اجتماعي 
 كـه:  طـوري  هاي اجتماعي آثار و پيامدهاي آن هستند بـه  كنش اجتماعي خردترين پديدة اجتماعي است. اهميت كنش اجتماعي در اين است كه ساير پديده

  هاي اجتماعي هستند.   هنجار و ارزش از پديده شوند. هاي اجتماعي محقق نمي يك از ارزش گيرد و هيچ اگر كنش اجتماعي نباشد هيچ هنجاري شكل نمي

 

هاي شب و جاهايي كه  اي كه حتي در نيمه گيرد. مانند راننده كنش اجتماعي تنها در حضور فيزيكي ديگران صورت نمي اول: ۀنکت
  است. ديگرانكند، زيرا اين مقررات مورد توافق  انندگي را رعايت ميدوربين مخفي ندارد نيز مقررات راهنمايي و ر

ها ديگـر كـنش    دهد اما توجهي به حضور آنها ندارد. اين دسته كنش هايي در حضور ديگران انجام مي گاهي فرد كنش دوم: ۀنکتـ 
  پردازي است. ن مشغول خيالتوجه به ديگرا آموزي كه در كالس حضور دارد اما بي شوند. مانند دانش اجتماعي محسوب نمي

 های اجتماعی  پدیده
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  براي درك بهتر موضوع به مثال زير توجه كنيد:
  

  
  

  دهد. اين مثال نحوة پيدايش يك ارزش و هنجار را نشان مي
  رعايت حقوق ديگري  پايين آوردن صداي خود  مطالعه كردن
  تحقق يك ارزش  هنجارپيدايش  + كنش اجتماعي  كنش انساني
  آموختیم که:

  .ست كه مورد قبول افراد جامعه استهنجار اجتماعي شيوة كنش اجتماعي ا  
  اي به جامعة ديگر و از زماني به زماني ديگر متفاوت است. بديهي است كه اين شيوه از جامعه  
بـه آن گـرايش و    افراد يك جامعـه وجه و پذيرش همگان هستند و اند كه مورد ت هاي مطلوب و خواستني هاي اجتماعي آن دسته از پديده ارزش  

  .ها هستند. ها از جنس هدف و مقصود هستند. و هنجارها از جنس وسيله و روش رسيدن به ارزش ارزشتمايل دارند 
  ارزش نمونه: نظم 

  هنجار قرار دادن وسايل در جاي مناسب خود 
از  سـازند   پذيري و كنترل اجتماعي را ضروري مـي  هاي جامعه پديده يابند  جتماعي تحقق ميهاي ا و هنجارهاي اجتماعي از طريق كنش  ارزش

ها و هنجارها موجب تداوم و  افراد با عمل كردن براساس ارزش كنند  ها و هنجارها را به افراد منتقل مي طريق تعليم و تربيت، تشويق و تنبيه، ارزش
  .اي اجتماعي خرد و كالن شكل مي گيرنده تمام پديده  شوند استمرار آنها مي

هـاي اجتمـاعي    كننـد پديـده   آورند و از آنجا كه افراد با آگاهي، اراده و هـدف عمـل مـي    وجود مي ها در ارتباط با يكديگر به هاي اجتماعي را انسان پديده
  هستند. معنادار

  

و  هـا  فرصـت شـوند و   اند مستقل مي وجود آورده  هايي كه آنها را به هاي اجتماعي به مرور از انسان پديده
يابد كه افراد  اين روند تا آنجا ادامه مي كنند. ها ايجاد مي ها و زندگي انسان را براي كنش هـايي  محدوديت

هـاي طبيعـي هسـتند (پـيش از انسـان وجـود        هاي اجتماعي هماننـد پديـده   كنند پديده احساس مي
  .گذارند ر ميها تأثي هاي اجتماعي انسان و بر كنش اند) داشته

  هاي طبيعي و اجتماعي همانند پنداشته شوند: چنانچه پديده
هاي اجتماعي را با  شود كه اين امر شناخت پديده روش مطالعه آنها نيز يكسان انگاشته مي  1

  .محدوديت روبرو خواهد كرد
هـاي اجتمـاعي مسـتقل و بيـرون از      ترل كند و در نتيجه پديدهتواند آنها را كن هاي اجتماعي نخواهد بود و ديگر نمي انسان قادر به تغيير پديده  2

  ها خواهند بود. انسان
  

  
  

  

هاي طبيعـي و اجتمـاعي را    اي اجتماعي است با مقايسه آنها تفاوت پديده يدهكوه يك پديدة طبيعي است و ساختمان اداري پد 
  مشخص كنيد.

 محسوس بودن معنادار بودن  نقش انسان در پيدايش آن معيار
 محسوس و عيني است. معنادار نيست.  طبيعي و تكويني كوه

 محسوس و عيني است. معنادار است.  اعتباري و قراردادي ساختمان اداري

یسه کنید.مقا

 الش كنيد در ارتباط با هر كدام يك كنش اجتماعي مثال بزنيد.ذكر شده است ت» ديگران«هاي زير انواع مختلفي از  در نمونه 

  سالم كردن / ديد و بازديد با او، كمك كردن به او   غريبه / آشنا 
  هديه دادن / برخورد سرد با وي  دوست / دشمن 
  ايت حقوق آنهااستفاده از دستاوردهاي آنها / احترام و انتقاد مؤدبانه / رع  گذشتگان / معاصران / آيندگان 
  محلي و طرد كردن همنشيني با آنها / پرهيز از مجادله / بي  مؤمن / كافر / منافق 

  آورند؟ گيرند و چگونه دوام مي اين آداب چگونه شكل مي 
سـاس آنهـا عمـل    پذيري بـا آنهـا آشـنا شـده و برا     گيرند. فرد ابتدا از طريق جامعه اين آداب از طريق ارتباط و تعامل با ديگران شكل مي 

شود. در صورتي كـه افـراد بـه آنهـا عمـل       كند و چنانچه آنها را دروني نكند با كنترل اجتماعي جامعه (اجبار) وادار به رعايت آنها مي مي
 يابند.   گردد و تغيير مي ننمايد قواعد ديگري جايگزين آنها مي

نمونه بیاورید.

فردي به تنهايي و با صداي 
  كند. دلخواه مطالعه مي

ــري وارد   ــرد ديگ ف
  شود. اتاق مي

فرد صداي مطالعه كردن خود 
  آورد. را پايين مي

اين كار را براي رعايت حقوق 
 دهد. ديگري انجام مي
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  شود؟   يك كنش اجتماعي محسوب مي و كدام فرديكدام مورد كنش  .1
  ورود به ساختمان ـ ن به دوستانسالم كرد ـ گذشتن از كنار ديگران

 ـ اجتماعي فردياجتماعي ـ    فردياجتماعي ـ اجتماعي ـ    ـ اجتماعي ـ اجتماعي فردي   فرديـ اجتماعي ـ  فردي 

  بهترين عبارت در ارتباط با تصوير مقابل در كدام گزينة مطرح شده است؟   .2
  گيرد. فيزيكي ديگران صورت نمي كنش اجتماعي تنها در حضور 

  

  كند. خلق مي را هاي اجتماعي انسان پديده 
    افتد. هايي كه در حضور ديگران ولي بدون توجه به آنها اتفاق مي كنش 
 هاي اجتماعي است. كند، پيامد پديده آدابي كه فرد مراعات مي 

  دهد؟   اعي را نشان ميهاي اجتم كدام مورد مصاديق پديده .3
    پذيري ـ تعليم و تربيت كوه ـ مسجد ـ جامعه 
  بانك ـ مدرسه ـ مسجد ـ خانواده ـ قوانين و مقررات راهنمايي رانندگي 
    خيابان ـ كوچه ـ مسجد ـ بانك ـ رودخانه 
 هنجار ـ ارزش ـ كنترل اجتماعي ـ درخت 

  ؟  است نادرستكنش اجتماعي صحيح و كدام  كدام عبارت در مورد .4
 در كنش اجتماعي آگاهي و اراده فرد ناظر بر  ديگران است.  
 روني برخي اجتماعي و برخي فردي هستند.يهاي دروني و ب از ميان كنش  
 شود. با در نظر گرفتن ديگران كنش فردي به كنش انساني تبديل مي  
 گيرد. يگران صورت ميكنش اجتماعي تنها با حضور فيزيكي د  

    غلطـ صحيح ـ غلط ـ  صحيح    صحيح ـ غلط ـ صحيح ـ غلط 
 صحيح ـ غلط ـ صحيح ـ غلط     صحيح ـ غلط ـ غلط ـ غلط 

  آثار و پيامد آن هستند.   ...............خردترين پديدة اجتماعي است و ساير  ............... .5
  انسانيهاي  كنش انساني ـ پديده   هاي اجتماعي پديده كنش انساني ـ 
 هاي انساني پديدههنجار ـ    هاي اجتماعي كنش اجتماعي ـ پديده 

  باشند.  مي ...............آيند پس  پديد مي ...............هاي اجتماعي  از آنجا كه پديده .6
  هاي انساني ـ مطلوب و خواستني با كنش   معنادار ها ـ با اراده و آگاهي انسان 
 ها ها ـ مستقل از انسان بدون اراده و آگاهي انسان   با حضور ديگران ـ كنش اجتماعي 

  ترتيب كدام است؟  درستي يا نادرستي عبارات زير به .7
  گيرد. هاي اجتماعي شكل مي ا و كنشه هاي اجتماعي متناسب با ديگر پديده الف) هريك از پديده

  شود. نوعي كنش اجتماعي است كه به دو دستة دروني و بيروني تقسيم مي فرديب) كنش 
  يابند. حقق نميهاي اجتماعي ت ها و آرمان از ارزشيك  ج) اگر كنش اجتماعي نباشد هيچ

  هاي آنهاست. ديگران و ويژگيد) ارادي بودن كنش انساني به اين معناست كه آگاهي و ارادة فرد ناظر به 
  غلط ـ غلط ـ صحيح ـ غلط     غلط ـ صحيح ـ غلط ـ صحيح 
 صحيح ـ غلط ـ صحيح ـ غلط     صحيح ـ غلط ـ غلط ـ غلط 

  هاي اجتماعي چه ارتباطي با كنش اجتماعي دارند؟  پديده .8
  هاست. جتماعي مستقل از كنش انسانهاي ا زند اما پديده كنش اجتماعي از انسان سر مي 
  كنند. هاي اجتماعي را خلق مي افراد با عمل كردن به كنش اجتماعي، پديده 
  گيرد. اگر كنش اجتماعي نباشد هيچ پديدة اجتماعي شكل نمي 
  هاي انساني ندارند. هاي اجتماعي مستقل از انسان بوده و ارتباطي با كنش پديده 
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هاي اجتماعي را  ترتيب كدام پديده كند تا حقوق ديگري را رعايت كرده باشد به فردي كه با ورود ديگري صداي مطالعة خود را آرام مي .9
  شكل داده است؟  

 كنش انساني ـ كنش اجتماعي   هنجارپذيري ـ  جامعه   هنجار اجتماعي ـ ارزش   كنش اجتماعي ـ ارزش 

  كنند، ناظر برچيست؟   هاي اجتماعي براي زندگي انسان ايجاد مي هايي كه پديده ها و محدوديت فرصت .10
  شوند. ها مستقل مي هاي اجتماعي از انسان اينكه پديده   هاي اجتماعي را خلق كنند. ها با ارادة خويش پديده اينكه انسان 
 كنند. پذيري مي ها را وادار به جامعه هاي اجتماعي انسان اينكه پديده   دارند.ني هاي اجتماعي پيامدهاي قطعي و حتم اينكه پديده 

 هاي اجتمـاعي  پديدهبه  ..............و  ..............و افراد با عمل كردن براساس  ..............كنش اجتماعي كه مورد قبول اعضاي جامعه است  ةشيو .11
  بخشند.  تداوم مي

  ها هنجار ـ هنجارها ـ ارزش   ها آرمان ـها  پذيري ـ ارزش جامعه 
 قوانين ـكنترل اجتماعي ـ قواعد      ها ارزش ـ هنجارها ـ آرمان 

هـاي طبيعـي را    و پديـده  ...............هاي اجتماعي تحقق پيدا كردند سبب  ها و هنجارهاي اجتماعي بعد از اينكه از طريق كنش ارزش .12
   .  ...............ها اند و در نتيجه محصول كنش انسان ها خلق نكرده انسان
  هستند -شوند  ها و هنجارها مي تداوم ارزش 
  هستند -شوند و تربيت و تشويق و تنبيه ميها و هنجارها از طريق تعليم  انتقال ارزش 
  نيستند -شوند  ميپذيري و كنترل اجتماعي  هضرورت جامع 
 نيستند -شوند هاي اجتماعي مي ر شدن پديدهمعنادا 

  گيرند؟   ترتيب به چه طريق شكل مي  به كوچك و بزرگهاي اجتماعي  پديده .13
  هـا بـه افـراد   هـا و هنجار  انتقـال ارزش   هـا و هنجارهـا   تحقـق يـافتن ارزش   پذيري و كنترل اجتمـاعي   ختن جامعهضروري سا 

  ها و هنجارها بخشي به ارزش تداوم
تحقـق يـافتن     پذيري و كنتـرل اجتمـاعي   ضروري ساختن جامعه  ها و هنجارها انتقال ارزش  ها و هنجارها بخشي به ارزش تداوم 

  ها و هنجارها ارزش
  هـا و هنجارهـا   تحقـق يـافتن ارزش   ي كنتـرل اجتمـاع   پـذيري و  ضـروري سـاختن جامعـه    ها و هنجارها به افـراد   انتقال ارزش 

  ها و هنجارها بخشي به ارزش تداوم
هـا و هنجارهـا    انتقال ارزش پذيري و كنترل اجتماعي  هاي جامعه ضروري ساختن پديده ها و هنجارهاي اجتماعي  تحقق يافتن ارزش 

 ها و هنجارها بخشي به ارزش تداوم  به افراد

  گيرند؟   ها قرار مي ترتيب در كدام دسته كنش هاي زير به  كنش .14
 برد آموزي دست خود را باال مي دانش.  
 كند هنرمندي يك اثر هنري خلق مي.  
   برخاستن از جاي خود با ورود معلم  
 كند. كسي كه قبل از انجام كار تفكر مي  

  وني ـ كنش اجتماعي درونيبير فرديكنش فردي بيروني ـ كنش اجتماعي دروني ـ كنش  
  بيروني ـ كنش انساني بيروني انسانيـ كنش  اجتماعي درونيـ كنش  درونيكنش اجتماعي  
  بيروني ـ كنش فردي بيروني ـ كنش اجتماعي بيروني ـ كنش اجتماعي دروني اجتماعيكنش  
 رونيكنش اجتماعي بيروني ـ كنش فردي بيروني ـ كنش اجتماعي بيروني ـ كنش فردي د 

   ...............جز  شوند به  همة موارد زير كنش اجتماعي محسوب مي .15
  گيرند. هايي كه در حضور فيزيكي ديگران صورت نمي كنش   شوند. هايي كه بدون توجه به ديگران انجام مي كنش 
 هايي كه آگاهي و ارادة فرد ناظر به ديگران و اعمال آنهاست. كنش   گيرند. كه از روي اراده و آگاهي صورت مي هاي اجتماعي كنش 

  است.  ...............زيرمجموعة كنش  ...............است و كنش  ...............نخستين و خردترين پديدة اجتماعي  .16
  انيكنش اجتماعي ـ اجتماعي ـ انس     هنجار ـ اجتماعي ـ انساني 
 كنش انساني ـ اجتماعي ـ انساني     هنجار ـ انساني ـ اجتماعي 
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ها و هنجارها را  ارزش ...............  و ...............سازد تا از طريق  پذيري و كنترل اجتماعي را ضروري مي هاي جامعه نظام اجتماعي پديده .17
    ناظر بر چيست؟» ادب آداب دارد«و عبارت  به افراد منتقل كند.

  هاي اجتماعي اطراف ماست. آداب محصول پديده - تعليم و تربيت ـ تشويق و تنبيه 
  هاي اجتماعي اطراف ماست. ـ آداب محصول پديده ترعايت هنجارها ـ مقررا 
  ها هستند. اي براي رسيدن به ارزش ـ هنجارها وسيله ها عقايد ـ آرمان 
 ها هستند. اي براي رسيدن به ارزش ـ هنجارها وسيله اعي ـ فرهنگهاي اجتم پديده 

هاي اجتماعي ناشـي   هستند و از كنش ...............كنترل اجتماعي همگي  و پذيري جامعه ،ها كنش ،هنجارها ،ها ارزش ،مجموعة عقايد .18
   ها هستند.   براي رسيدن به ارزش ...............و هنجارها ا ز جنس  هستند ...............ها از جنس  و ارزش شوند. مي

  ـ هدف ـ روش هاي اجتماعي پديده   ـ روش ـ هدف فرهنگ يك جامعه 
 ـ روش ـ هدف همگان امور مطلوب و مورد توجه     ـ هدف ـ روش  عقايد كالن 

  ناظر بر كدام مورد است؟  » گيرد ود، عدالت شكل نمياگر حقوق افراد رعايت نش «مثال:  .19
  شود. پذيري نباشد، هيچ ارزشي در جامعه محقق نمي اگر جامعه   گيرد. اگر كنش اجتماعي نباشد، هيچ هنجاري شكل نمي 
 شود. اگر هنجار نباشد، هيچ ارزشي محقق نمي   پذيري ضرورتي نخواهد داشت. اگر ارزش اجتماعي نباشد، جامعه 

يـك از مفـاهيم    كـدام » خيـزد  جـاي برمـي  از  احترام به اوبه اتاقش براي  ورود مادرو با  خواند درس ميآموزي كه  دانش «در عبارت  .20
  شناسي شكل گرفته است؟   جامعه
  ـ كنش اجتماعي ـ ارزش ـ هنجار فرديكنش    كنش اجتماعي ـ كنش اجتماعي ـ ارزش ـ ارزش 
  كنش اجتماعي ـ كنش انساني ـ ارزش ـ هنجار   ـ كنش اجتماعي ـ هنجار ـ هنجار فرديكنش  

ترتيب بـا كـدام گزينـه     به» ها ـ ويژگي ساختمان اداري  هاي اجتماعي پس از مستقل شدن از انسان سالم به ديگران ـ پديده «موارد  .21
  منطبق هستند؟  

    ها ـ محسوس بودن ها و محدوديت فرصتهنجار ـ ايجاد  
  ها ـ طبيعي بودن ها و محدوديت كنش فردي ـ ايجاد فرصت 
    هاي خرد و كالن ديگر ـ طبيعي بودن هنجار ـ خلق پديده 
  هاي خرد و كالن ديگر ـ محسوس بودن كنش فردي ـ خلق پديده 




