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ندانکنش چوپانی انسان در مقابل رفتار حیوانی گوسف: عکسمعنی



جام  انسان نسبت به کارهایی که ان
.می دهد، آگاهی دارد

.دانش آموزان نظر بدهند



.زیرا آگاهی الزم را برای استفاده از دستگاه به دست آورده ایم

داشته در صورتی که درباره پاسخ سواالت آگاهی نداشته باشیم یعنی جواب سواالت را ن
.باشیم

ت درباره مواد غذایی جزیره به دساز آگاهی های قبلی اش استفاده می کند، آگاهی جدیدی
نگی از ترکیب این دو دسته آگاهی و آگاهی ناشی از تجربیات جدید، به رفع گرس. می آورد

.  اش می پردازد



خیر



.که ما در انجام کنش هایمان، اراده و اختیار داریماین است



.باز شودهوا عوض شود، نور بتابد، صدا را بشنوم، دلم



:معنای این عکس

هر فقر، رفع خستگی، ق

کردن، گم شدن  لنگه 

...کفش، 

:معنای این عکس

زندگی، آزادی، محبت، 

...عشق، 



:معانی بوق زدن در فرهنگ ما
هشدار دادن، سالم کردن، جلب توجه، آژیر، 

...جشن گرفتن مثل عروسی، دعوا، 



حواس ها را پرت می کند

است مورد بازخواست معلم قرار بگیردممکن

واکنش و اخالق معلم را معرفی می کند

نظم کالس را به هم می زند

ممکن است اجازه ورود به کالس را پیدا کند

این فعالیت را دانش آموزان انجام می دهند و معلم آن ها را به سمت ارادی و  
.کنش راهنمایی می کندغیرارادی بودن پیامدهای

:نمونه ای از جواب ها



ی که حتی کسان. از ما می خواهد که به کنش های دیگران توجه داشته باشیمسعدی
.فکر می کنیم کار مهمی انجام نمی دهند

انی حتی کس. از ما می خواهد که به کنش های دیگران توجه داشته باشیمسعدی

.که فکر می کنیم کار مهمی انجام نمی دهند



پیامد منفی خودروهای فرسوده



ت، کردن برای کسی که هدفش سالمتی اسمن این قسمت را قبول ندارم، مثال پیامد ارادی ورزش
آیا سالمتی کنش است؟. سالمتی است

جام دهد؟یا برای کسی که غذا می خورد تا سیر شود، سیر شدن کنش است و باید کنشگری آن را ان

.ممکن است باشد، ممکن است نباشد



ران  پاسخ دادن به سواالت آزمون، پیامد ارادی کنش درس خواندن دانشجو است و ربطی به کنش دیگ
.ندارد

سالمتی در دست آوردنبه. حتی پیامدهای غیرارادی هم می توانند به کنش دیگران بستگی داشته باشند
.نتیجه غذا خوردن به کنش تولید کنندگان مواد غذایی هم بستگی دارد

.  دناز طرف مقابل باشد، جواب او می شود پیامد ارادی کنش سالم کراگر هدف فرد دریافت جواب سالم
ش سالم اما اگر قصدش سالمتی باشد به حکم این که سالم سالمتی می آورد، سالمتی پیامد ارادی کن

.کردن است که خودش کنش نمی باشد و به اراده دیگران بستگی ندارد



وجود پیامدهای غیرارادی یعنی پیامدهایی که فرد آنها را اراده نکرده بوده و هدفش نبوده اند، ولی ناچار به
را باز می کند که هوای اتاق عوض شود، عوض شدن هوای اتاق پیامد ارادی است ولیفرد پنجره. می آیند

.گرد و خاک و سر و صدا هم وارد می شود که پیامد غیرارادی است

.  ده استغیرارادی چون هدفش اینها نبوهر کدام را که کنشگر اراده کند، پیامد ارادی هستند و بقیه برایش
.و اگر هر سه را هدف خود قرار دهد و اراده کند، هر سه پیامد ارادی هستند





:کنش پوست موز انداختنپیامدهای

آسیب دیدن دیگران و آلوده شدن محیط
:پیامد کنش آب دادن به دیگران

کردن فرد، خوشحال کردن او، شاد شدن خودمانسیراب



برنده شدن در مسابقاتسالمتی

توجهجلب سرگرمی

خوردنزمین

بیماری

امنیت تمجید دیگرانبه حیاارضا روحیه ماخوذ

از دعواجلوگیری آرامش شخصیحفظ
ترشح نشدن 

هورمون تیروکسین


