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پدیده های اجتماعی 

«آنچـه بـا هـم پدیـد می  آوریـم»

د



صدیقه روزبان : تهیه وتنظیم 

بهمن سپیده کاشانی 22: نام آموزشگاه 

بندرعباس استان هرمزگان  2آموزش و پرورش ناحیه 

• چیز را هرکس دارا باشد پشیمان نشود سه 

• ،نکردنعجله -1

• ،مشورت کردن -2
• (ع)جواد امام ). توکل بر خدای عزوجل هنگام تصمیم-3



كنش اجتماعي چیست؟ 

زیرا در پوشیدن لباس، دیگران را در نظر مي گیریداست؟ پوشیدن شما در موقعّیت هاي مختلف، متفاوت چرا لباس 

. با در نظر گرفتن دیگران، كنش فردي شما به یك كنش اجتماعي تبدیل مي شود

؟ چیستكنش اجتماعي تصور شما از 

انواع کنش 

فردی-1

اجتماعی-2

؟ ی اجتماعی چیستها كنش ویژگي  مشترك 

نوعي كنش انساني است 

توجه به دیگران انجام مي شودبا 

. اعمال آنهاستدر كنش اجتماعي آگاهي و اراده كنشگر، ناظر به دیگران، ویژگي ها و 

بعدیقبلی



كنش اجتماعي 

تنها در حضور 

فیزیکی دیگران 

نمي صورت 
. گیرد

مثال 

شما، کنش  هایی که در به نظر 

حضور دیگران ولی بدون   توجه به 
اندآنها اتفاق می  افتد کنش اجتماعی  

وقتی فردی در کالس درس حضور دارد، برای مثال 

ولی بی  توجه به اطرافیان، در ذهن خود رودخانه ای 

خروشان را تخیل می  کند، کنش اجتماعی انجام داده 
است؟ 

بعدی قبلی



است و سایر پدیده هاي اجتماعي آثار و کنش اجتماعي خردترین پدیده ی اجتماعی 
.پیامدهاي آن می باشند

پدیده هــاي اجتماعــي كدامنــد ؟ و چگونه شكل می گیرند؟ 

.کنید تعدادی از آنهارانام ببریدبه پدیده  های اطرافتان توجه 

پدیده هاي اجتماعي 

بانک

مسجد

ارزش ها 

هنجارهاي اجتماعي 

بعدیقبلی



. ای اجتماعی است  پدیده پوشش 

بعدی قبلی



شیوه انجام كنش اجتماعي است كه مورد قبول افراد ، هنجار اجتماعي

در هر جامعه اي احوالپرسی از دیگران شیوه . جامعه قرار گرفته است

.های معینی دارد

اگر كنش اجتماعي نباشد، هیچ هنجاري شكل نمي گیرد و هیچ یك از ارزشهاي 
. اجتماعي مانند عدالت، امنیت و آزادي محقق نمي شوند

بعدی قبلی



.  تمامي پدیده هاي خرد و كالن اجتماعي به همین صورت شكل مي گیرند

پدیده هاي اجتماعي را انسان ها در ارتباط با یكدیگر به وجود م یآورند و 

از آنجا که افراد انسانی بر اساس آگاهي عمل م یکنند، پدیدههای اجتماعی 
. معنادار هستند

پدیده های اجتماعی به مرور از انسان هایی که آنها را بوجود آورده اند مستقل 

هایی را برای کنش ها و زندگی آنها ایجاد محدودیت  مي شوند و فرصت ها و 

می کنند افراد محدودیت احساس می یابد که این روند تا جایی ادامه . می کنند
. هستند« پدیده های طبیعی»همانند « پدیده های اجتماعی»

بعدی قبلی


