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z در زبان فارسی برای فعالیت های انسانی از چه عناوینی -1
استفاده می شود؟

در زبان فارسی،فعالیت های انسان ،اسم های گوناگونی مانند ▪
ا نیز کار،عمل،فعل،رفتار،کردار و کنش دارند و انجام دهندگان این فعالیت ه

.کارگر،کارمند،کارگزار،کارفرما و عامل اند:دارای اسامی مختلفی مانند



z

کنش چیست؟-2

کنش و  در علوم انسانی به فعالیتی که انسان انحام می دهد،▪
.به انجام دهنده ن کنشگر می گویند



z

ویژگی های کنش انسان را نام ببرید و هر یک را  -3
.مختصر توضیح دهید

ی مثال برا.کنش وابسته به آگاهی آدمی است و بدون آگاهی انجام نمی شود.کنش،آگاهانه است▪
دهیم اگر ما آگاهی خود را نسبت به کلمات و معانی آنها از دست ب.سخن گفتن یک کنش است

.،نمیتوانیم صحبت کنیم

د،کنش کنش به اراده انسان وابسته است؛یعنی تا اراده و خواست انسان نباش.کنش،ارادی است▪
مکن انجام نمی شود،پس،برای انجام کنش عالوه بر آگاهی ،اراده انسان نیز ضروری است؛زیرا م

.است فردی از کاری آگاه باشد اما تصمیم به انجام آن نگیرد

انسان  پرسش چرا چنین کاری کردی؟را می توان از هر کنشگری پرسید؛زیرا.کنش هدف دار است▪
فعالیت های خود را با قصد و هدف خاصی انجام می دهد،اگر چه ممکن است همیشه به آن هدف

.نرسد

دانش  انسان ها با توجه به معنای کنش خود،آن را انجام می دهند؛مثال وقتی.کنش معنا دار است▪
آموزی در کالس،دستش را باال می آورد،این کار را آگاهانه ،ارادی و هدف دار انجام می دهد و 

.معنای آن اجازه خواستن از معلم است



z

.یدپیامد های ارادی کنش انسانی را تعریف کن-4

ا افراد برخی از پیامد های کنش به اراده انسان ها،یعنی خود کنشگر ی▪
این .یندبه همین سبب به آنها پیامد های ارادی می گو.دیگر وابسته اند

نجام  دسته از پیام ها خودشان کنش هستند و باید کنشگری آنها را ا
.دهد



z

.یدپیامد های غیر ارادی کنش انسانی را تعریف کن-5

امد ها  به این پی.بعضی از پیامد ها به اراده انسان ها بستگی ندارند▪
ستند که این دسته از پیامد ها،کنش نی.پیامد های غیر ارادی میگویند

.نش اندالزم باشد کنشگری آنها را انجام دهد بلکه نتیجه طبیعی ک



z

تفاوت پیامد های غیر ارادی و ارادی کنش انسانی را  -6
.بنویسید

ی پیامد پیامد های غیر ارادی کنش قطعی هستند،یعنی حتما انجام می شوند ول▪
اگر فرد .های ارادی کنش احتمالی اند؛یعنی ممکن است انجام بشوند یا نشوند

می آنها را اراده کند،انجام می شوند و اگر آنها را نخواهد و اراده نکند،انجام ن
.گیرند
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