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 درس اول 

 «کنش های ما » 

 کنش انسانها چه ویژگی هایی دارد؟
 

 : درزبان فارسی برای فعالیت انسان از واژه های زیر استفاده می شود 

 کنش و...-6       کردار-5       رفتار-4      فعل  -3      عمل  -2        کار -1

  واژه های مختلفی به شرح زیر وجود دارد:نیز برای انجام دهنده فعالیت ها 

 ، کارگزار رفرما،کا ارمند، ککارگر -1

 عامل -2

 فاعل و ... -3

  می گویند .انجام می دهند کنش انسان درعلوم انسانی به فعالیتی که  : کنش 

 : کنشگر می گویند کنشبه انجام دهنده  کنشگر . 

  های کنش عبارتند از:ویژگی 

 . است آگاهانه -1

 .ارادی است  -2

 . هدف دار است -3

 .معنا دار است  -4

 

 : کنش آگاهانه است  

 .یعنی کنش وابسته به آگاهی انسان است

 . بدون آگاهی انجام نمی شود

 پیدا نمیکند .کنش ادامه گر آگاهی از بین برود ا

 (باید نسبت به آن زبان آگاهی داشته باشیم به یک زبان بیگانه مثال برای صحبت کردن  )

 

 : کنش ارادی است  

 یعنی کنش به اراده وابسته است . 

 . تا خواست واراده انسان نباشد کنش انجام نمی شود 

 به انجام آن نداریم ( کاری آگاه هستیم ولی تصمیمما به انجام مثال )

 

 : کنش هدف دار است  

 .یعنی ما با مقصد و هدف خاصی فعالیت خود را انجام می دهیم 

 .دلیل داریم کنش برای انجام 

 . هرچند ممکن است به هدف خود نرسیم
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 : کنش معنا دار است  

 معنادار است .پس  انجام می شود ارادی و هدف دار  ،چون کنش انسان آگاهانه

 دیگران زمانی می توانند به یک کنش پاسخ مناسب دهند که معنی آن را بدانند . 

 

 کنش چه آثار و پیامد هایی دارد؟

 :آثار و پیامد های کنش به دو دسته تقسیم می شوند 

 پیامد های ارادی -1

 پیامد های غیر ارادی -2

 

  :پیامدهای ارادی کنش  

 .این پیامد ها به اراده ی افراد انسانی یعنی کنشگر یا افراد دیگر وابسته است 

 باید کنشگر ی آنها را انجام دهد.این پیامد ها از جنس کنش هستند و  

 این نوع پیامدها احتمالی هستند یعنی ممکن است انجام شوند یا انجام نشوند .

 

 : پیامد های غیر ارادی کنش 

 راده افراد انسانی بستگی ندارد.ین پیامد ها به اا

 .کنشگری آنهارا انجام دهد طبیعی کنش هستند والزم نیست  پیامدها نتیجهاین نوع 

  این نوع پیامد ها قطعی هستند یعنی حتما انجام می شوند. 

 

 آن انجام می دهند و غیر ارادی پیامدهای ارادیانسانها کنش های خود را باتوجه به  در بسیاری از موارد. 

  خودداری می  پیامد های نامطلوبشاناز انجام برخی کنش ها به دلیل انسان ها در بسیاری از موارد و

 کنند.
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