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 تدریس مجازي

 گروه تخصصی دبیران جامعه شناسی کشور

 14/7/97گزارش جلسه اول : شنبه 

 مدرس : الهام رضایی.کارشناس ارشد جامعه شناسی سیاسی دانشگاه شهید بهشتی

 مشارکت کنندگان :

 سرکار خانم خواجه زاده

 جناب آقاي احمد صالحی

 جناب آقاي علی حاتم پور

 آقاي توسلیجناب 
 

 
 

 مفهوم کلیدي آشنا شوند : 2دوم جامعه شناسی پایه دهم نیاز است که دانش آموزان عزیز با در درس 

 کنش اجتماعی چیست و انواع آن کدام است ؟ .1

 پدیده اجتماعی چیست ؟ و چه ارتباطی با کنش می یابد؟ .2

 پرسش کلیدي بالا پاسخ دهند .  2آموزان باید بتوانند به بعد از تدریس این درس دانش 
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 2 درس

کنش اجتماعی : در صورتی که در کنش فردي، دیگري را در نظر بگیریم آن کنش، کنش اجتماعی 
 می شود. 

 
 تعریف دیگري ؟

 

 
 

 
 

  اجتماعی کنش پیامد  ی +اجتماع کنش     :  اجتماعی هاي پدیده

 دنبال به ها کنش این که است هایی پیامد و اجتماعی يها کنش شامل ، اجتماعی هاي پدیده
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 به توجه با اما آدمی اراده و آگاهی با.است اجتماعی هاي پدیده نخستین از اجتماعی کنش.دارند
 هاي پدیده سایر و است اجتماعی ي پدیده ترین خرد اجتماعی کنش .شود می انجام ، دیگران

 .هستند آن هاي پیامد و ،آثار اجتماعی
 پدیده تاثیر و "سازي برون" ، را اجتماعی کنش طریق از اجتماعی هاي پدیده آمدن وجود به

 .میگویند "سازي درونی" را آنها اجتماعی هاي کنش و افراد بر اجتماعی هاي

 : اجتماعی هاي ارزش و ها هنجار

 .تاس گرفته قرار جامعه افراد قبول مورد که است اجتماعی کنش ي شیوه : اجتماعی هنجار
 .است جامعه افراد پذیرش و توجه مورد که هایی ارزش : اجتماعی هاي ارزش

 .گیرد نمی شکل اجتماعی هاي ارزش و ها هنجار نباشد، اجتماعی کنش اگر

 فرد اگر اما است نسانیا کنش یک انجام حال در کشد می سیگار تنهایی به که فردي : مثال براي

 براي چنانچه و شود می تبدیل اجتماعی کنش یک به او کشیدن سیگار شود، اتاق وارد دیگري
 و ها ارزش ) اجتماعی هنجار( کند خاموش را خود سیگار )اجتماعی ارزش( دیگري حقوق رعایت
 .میگیرد شکل اجتماعی هاي هنجار

 .گیرد می صورت تنبیه یا تشویق ، تربیت و تعلیم با : اجتماعی کنترل و پذیري جامعه

 نظام و شود می ایجاد اجتماعی هاي نقش براي لازم ي زمینه ، توقعات و انتظارات تعیین با

 .گیرد می شکل متقابل اجتماعی هاي کنش وسیله به نیز کلان و خرد اجتماعی
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 :2 آزمون

 .است ...............اجتماعی ي پدیده ترین خرد .1
 .نامند می................. را آنها اجتماعی هاي کنش و افراد بر اجتماعی هاي پدیده تاثیر . .2
 .کنید تعریف را زیر اصطلاحات . .3
 اجتماعی کنترل ، پذیري جامعه ، اجتماعی هاي پدیده ، اجتماعی نشک
 .دهید توضیح را اجتماعی کنترل و پذیري جامعه هاي پدیده تداوم و ضرورت .4
 چیست؟ معنادار اجتماعی هاي پدیده از منظور .5
 است؟ رفته کار به شناسی جامعه مفاهیم کدام ، ترتیب به زیر متن در .6
 وارد تقدم حق رعایت با آموزان دانش ، درآمد صدا به کلاس زنگ ، دبستان یک در"

 زمین ، بود شده کلاس وارد عجله با . صف ن.بد که آموزان دانش از یکی.شدند کلاس
 مطالبی مقررات رعایت عدم مورد در معلم .خندیدند او به آموزان دانش از بعضی ، خورد

 ".کرد گوشزد آموزان دانش به را
 پذیري جامعه/اجتماعی کنش ارادي پیامد /اجتماعی کنش طبیعی پیامد /اجتماعی کنش)الف
 اجتماعی کنترل/اجتماعی کنش طبیعی پیامد /اجتماعی کنش ارادي پیامد /انسانی کنش)ب
 اجتماعی کنش طبیعی پیامد /اجتماعی کنش ارادي غیر پیامد /اجتماعی هنجار /پذیري جامعه)ج
 اجتماعی کنترل /اجتماعی کنش طبیعی پیامد /اجتماعی کنش ارادي پیامد /اجتماعی ارزش)د

 15 صص ، آموزش مشاوران دهم؛ پایه شناسی جامعه( -19(
 
 
 
 
 
 
 
 

 :2 آزمون پاسخنامه
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 اجتماعی کنش .1
 سازي درونی .2
 .شود می انجام دیگران به توجه با که است انسانی کنش نوعی : اجتماعی کنش .3
 .گویند می آن هاي پیامد و اجتماعی کنش به : اجتماعی هاي دیدهپ

 و تربیت و متعلی طریق از اجتماعی هاي ارزش و ها هنجار تحقق : پذیري جامعه
 . افراد کردن آماده

 و تنبیه و تشویق طریق از اجتماعی هاي ارزش و ها هنجار تحقق : اجتماعی کنترل
 . جامعه افراد به ها آن انتقال

 تحقق اجتماعی هاي کنش طریق از اینکه از بعد ، اجتماعی هاي ارزش و ها هنجار .4
 تا ، سازند می ضروري را اعیاجتم کنترل و پذیري جامعه هاي پدیده ، کردند یداپ

 می منتقل افراد به را ها هنجار و ها ارزش ، تنبیه و تشویق ، تربیت و تعلیم طریق از
 .بخشند می تداوم آنها به ها هنجار و ها ارزش اساس بر کردن عمل با افراد .کنند

 آنجایی زا و آورند می وجود به یکدیگر با ارتباط در ها انسان را اجتماعی هاي پدیده .5
 .هستند دار معنا اجتماعی هاي پدیده ، کنند می عمل آگاهی اساس بر هک
 1 گزینه .6

 ایان پ


