درس دوم
« پدیده های اجتماعی »

کنش اجتماعی چیست؟
کنش اجتماعی  :نوعی کنش است که با توجه به دیگران انجام می شود در این نوع کنش آگاهی و اراده کنشگر ناظر به
دیگران  ،ویژگی ها واعمال آنها است ( لباس پوشیدن ما در موقعیت های مختلف متفاوت است .

 مهم ترین ویژگی کنش  :در این نوع کنش آگاهی و اراده کنشگر ناظر به دیگران ،ویژگی ها واعمال آنها است
 کنش اجتماعی تنها در حضور فیزیکی دیگران صورت نمی گیرد  ( .رعایت قوانین رانندگی در نیمه شب(
 کنش هایی که در حضور دیگران اما بی توجه به آنها انجام می شود کنش اجتماعی محسوب نمی گردد .
( شخصی که در اتوبوس بی توجه به دیگران سیگار می کشد(

پدیده های اجتماعی کدامند وچگونه شکل می گیرند ؟
 پدیده اجتماعی :به کنش اجتماعی و پیامدهای آن پدیده اجتماعی می گویند.
 خرد ترین پدیده اجتماعی :کنش اجتماعی خرد ترین پدیده اجتماعی می باشد.
 کالن ترین پدیده اجتماعی :جهان اجتماعی یا نظام اجتماعی کالن ترین پدیده اجتماعی می باشد.
 سایر پدیده های اجتماعی آثار وپیامدهای کنش اجتماعی هستند .
 تا کنش اجتماعی نباشد هیچ هنجار و ارزش وپدیدهای اجتماعی خرد وکالن دیگرشکل نمی گیرد .
جامعه پذیری وکنترل اجتماعی
هنجاراجتماعی و ارزش اجتماعی
کنش اجتماعی
 هنجاراجتماعی :شیوه انجام کنش اجتماعی است که مورد قبول افراد جامعه قرار گرفته است)شیوه احوال پرسی(
 ارزش اجتماعی:پدیده های مطلوب که مورد توجه وپذیرش همگان هستند ومردم جامعه به آنها گرایش دارند.
 وجود جامعه پذیری وکنترل اجتماعی پس از شکل گیری هنجار ها وارزش ها ضروری است زیرا:
جامعه پذیری و کنترل اجتماعی از طریق تعلیم وتربیت  ،تشویق وتنبیه هنجارها وارزش ها را به افراد منتقل می کنند
وانسانها با عمل کردن براساس آنها هنجارها و ارزش ها را تدوام می بخشند .
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 پدیده های اجتماعی معنا دارند زیرا:
 -1انسانها آنها را در ارتباط با یکدیگر بوجود می آورند.
 -2انسانها با آگاهی ،اراده و هدف عمل می کنند.
 پدیدهای اجتماعی با پدیده های طبیعی متفاوت هستند زیرا  :پدیده های اجتماعی نتیجه کنش افراد
هستند و انسانها آنها را خلق کرده اند اما پدیده های طبیعی راانسانها خلق نکرده اند.
 افراد انسانی احساس می کنند پدیده های اجتماعی همانند پدیده ها ی طبیعی هستند زیرا:
پدیده های اجتماعی به مرور از انسانهایی که آنها را بوجود آورده اند مستقل می شوند وفرصت ها ومحدودیت
هایی را برای کنش وزندگی آنها ایجاد میکنند.
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