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Abstract 
Human being is complicated, and at the same time, is basically 

active. Human agency means human beings are capable of 

controlling their life via thinking, motivation and self-action. 

Agency is a multidimensional construct and is the subject of 

research in various human sciences, including philosophy, 
sociology and psychology. The present study aims to 

investigate the adolescents’ perceptions of agency in Tehran. 

Using a descriptive phenomenological method, 14 adolescents 

aged 15–18 were selected by targeted sampling and 

interviewed in 2017 in Tehran for a semi-structured interview. 

Interview questions were designed based on theoretical 

framework of the research, and were corrected in three stages. 
In addition, the data was analyzed by using a seven-step 

Colaizzi method. The findings showed that adolescents had a 

poor understanding of agency. In addition, agency 

characteristics of adolescents are: conditional agency 

perception, positive beliefs about their ability, short-term goal, 

unpredictable and unilateral forethought, consultation with 

others, one dimensional selection, making choices in the 

absence of an obstacle, contingent self-assessment, and 
planning. Overall, the results indicate a poor agency among 

adolescents. Moreover, adolescents have a proxy agency in life 

course. That is, they alone cannot influence their decisions and 

environment. So, they can only make decisions with the others. 

It can be said that adolescents rely on others to attain their 

optimal results. 

Keywords: Human Agency, Proxy Agency, Phenomenological 

Method. 

 دهیچک
 نیبد زین یانسان تیاست. عامل اریو صاحب اراده و اخت دهیچیپ یانسان موجود

 طیو عمل بر شرا زهیتفکر، انگ ندیفرا قیاز طر تواندیاست که انسان م یمعن
است که در فلسفه،  یچندوجه یاسازه تیخود کنترل داشته باشد. عامل یزندگ

. هدف استموضوع بحث و پژوهش شده  ،یشناسو روان یشناسجامعه
نوجوانان شهر تهران  انیدر م تیادراک مفهوم عامل ییپژوهش حاضر، شناسا

دختر  7نفر ) 14 دارشناسانه،یاز نوع پد یفیاست. با استفاده از روش پژوهش ک
 ۀویبه ش 1396شهر تهران در سال  ۀسال 15-18پسر( از نوجوانان  7و 

پاسخ دادند.  افتهیساختارمهین ۀهدفمند، انتخاب شدند و به مصاحب یریگنمونه
و  یپژوهش در سه مرحله طراح یبر چارچوب نظر یسؤاالت مصاحبه مبتن

 هیتجز یزیکال یامرحلهتها با استفاده از روش هفداده نیشد. همچن حیتصح
از مفهوم  یپژوهش نشان داد نوجوانان درک ناقص یهاافتهیشد.  لیو تحل

 یمثبت به توانمند ۀانگار وط،مشر تیادراک عامل نیدارند. همچن تیعامل
 گران،یمشورت با د جانبه،کیو  طیبس ینگرندهیمدت، آکوتاه یخود، هدفمند

 یابیانتخاب، عمل به انتخاب در صورت نبودن مانع، خودارز یبعدتک یبررس
نوجوانان شهر  انیدر م تیعامل یهایژگیعنوان وبه یزیرمشروط و برنامه

 فیضع تیعامل ۀدهندپژوهش نشان جینتا وعشدند. درمجم ییتهران شناسا
هستند.  یضیتفو تیعامل ینوجوانان دارا نینوجوانان است. همچن انیدر م

خود اثرگذار باشند؛  طیو مح هامیبر تصم توانندینم ییتنهامعنا که به نیبد
 توانندیم گرانیتنها با اتکا به د ،یانتخاب یهاتیدر مواجهه با موقع نیبنابرا
 هیتک گرانیگفت نوجوانان بر د توانیم بیترتنیکنند. بد یریگمیتصم

 .ابندیمطلوب و مطمئن خود دست  جیتا به نتا کنندیم
 .دارشناسانهیروش پد ،یضیتفو تیعامل ،یانسان تیعامل :یدیکل یهاواژه
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 قدمهم
 یتا از فشار اجتماع سازدیمکه او را توانمند  کندیمرا کسب  یاشرفتهیپ ینماد تیتکامل، انسان ظرف ریمس در

 ،یشناخت یهاتیظرفقدرتمند شود. با گسترش  اشیزندگ ریو مس طیمح یریگشکلفراتر برود و در  یفور
 (.2018 بندورا،د )نشویم محسوب 1عامل ۀگون کیاجداد انسان  ،یارتباط نیاشکال نماد گریتفکر، زبان و د

گوناگون  یهارشتهبا  ،یشناسیهستو  یشناسمعرفتمختلف  یهاشهیر لیدلبه 2تیعامل به مربوط اتیادب
 (.2017 ،پوتونن-راسکوو  آال وال ،یواساالم پ ،کئوس یپو ،کالآسیگاست ) مرتبط
 ت،یعبارت عامل ،لیدل نیهم به(. 0062 ،و الدر تلنیهدارد )وجود  3یانسان تیعامل از یمتفاوت یرهایتعب

 کنند،یکه از آن استفاده م یدانشمندان یشناختو اهداف معرفت هاشهیاست و بسته به ر 4ثباتیکامالً ب یعبارت
متناقض آن  فیتعار ت،یمفهوم عامل یثباتیب لیدال از گرید یکی نیهمچن .رودیم کاربه مختلف یهاوهیشبه 

 یاجتماععلوم  درطور گسترده به تیعامل مفهوم(. 2007 الدر،و  تلنیهاست ) گوناگون ینظر یهادگاهیدر د
( 2005 ،ادواردز ؛2008 ،لتیبزرگساالن )ب یریادگی(، آموزش و 2011 ،یس) فلسفه(، 1984 ،دنزیگ ؛2003 ،)آرچر

 ،یریپ ،یدر دوران کودک کهشده  لیگسترده تبد یپژوهش ۀعالق کیبه  تیعامل نیبنابرا ؛است شده استفاده
 یریادگی قاتیاز تحق یمفهوم یهالیتحل بر تیعامل ،ریاخ یهاسال در. دوشیم یبررس تیو جنس یزندگ ریمس

 مفهوم ۀدربار یمباحث نکهیاوجود  باهم  رانیا در. (2017 ،و همکاران کالآسیگاست ) متمرکزمرتبط با کار 
و  یبررس کمتر یشناخترواناز منظر  مؤلفه نیا ،شده طرح یشناختو جامعه یتیریمد ،یفلسف منظر از تیعامل

 (.1396 ،یمهقاناست ) مطالعه شده
و  کالآسیگدارد ) (1986بندورا ) یاجتماع-یشناخت یۀنظرو  یشناسروان در شهیر یانسان تیعامل
درون او را در کنترل رفتار  یاز انسان و هم عوامل شناخت رونیب یطیهم عوامل مح ،بندورا (.2017 ،همکاران

 تیعامل ،یاجتماع یشناخت یشناسروان چارچوب بر یمبتن شدهانجام قاتیتحق در (.1391 ف،یسداند )یم مؤثر
 یتعامل ذاتاًرا  تی. بندورا عاملاست مرتبط یمیخودتنظ و یورزشهیاند آگاهانه، تین مانند 5خود یهاندیفرا با
ر بکه  ییدادهایتا بر رو دهندیمشکل  شانیهاتیظرف اساسبرافراد فعاالنه اعتقاداتشان را  رونیا. از داندیم

 ،یفرد یهاکنندهنییتع نیب متقابل تعامل از یشخص تیعامل. باشند داشته کنترل ،گذاردیماثر  شانیزندگ
و اساس  هیپا ،متقابل یکنندگنییتع نیا(. 2017 ،و همکاران کالآسیگشود )یم ساخته یطیمح و یرفتار

 .(2019 ون،ی) است یانسان تیعامل در ییایپو
خود است و از  یزندگ طیبر عملکردها و شرا فردقصدمند  یرگذاریتأث یمعنابه بودنعامل ،بندورا نظرم از

 تیعامل یاصل یهاجنبه (.1395 ،مزده یمهدواست )در رفتار  یاز ساختار عل یشخص، بخش ریتأثمنظر،  نیا

                                                 
1. agent 

2. agency 

3. human agency 

4. slippery 

5. self-processes 
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 ،و هرگنهان السون) است 4یورزشهیاندو  3یسازواکنشخود ،2یشیاندندهیآ ،1یقصدمند شامل بندورا دگاهید از
1394.) 
و استفاده  یزیرطرحاشاره دارد که  یو اراد یبه اعمال عمد یانسان تیعامل یقصدمند یژگی: ویقصدمند -

 ،یانسان تیعامل یاصل ۀمشخص (.2006 بندورا،است ) انسان ۀارادو  قصد به دنیبخشتیواقع یبرا ییاز راهبردها
کامل،  اتیدر آغاز با جزئ ندرتبه ندهیمربوط به آ یهابرنامهمشخص است.  هدف باشروع اعمال  ییتوانا

در زمان حاضر است که حرکت  ییهاتینمستلزم قصدها و  ندهیدر آ هاآنتحقق  هرحالبهاما  ،ندهستمشخص 
 (.2001 بندورا،) دنکو حفظ  تیجلو را هدا سمتبه

 اقدامات یاحتمال جینتا تجسم و اهداف اتخاذ ،یعمل یهابرنامه جادیا با افراد ،یشیاندندهیآ در: یشیاندندهیآ -
 ،ریناپذتحقق تیوضع کی یجابهرفتار  ،5یتیخودهدا از یمقدمات شکل نیا در. شوندیم ختهیو برانگ تیهدا خود،

 یتا از اجبارها سازدیمافراد را توانمند  ،ینگرندهیآ. شودیم تیهدا ریپذینیبشیپ جیو نتا افتهیتجسمبا اهداف 
 (.2018 )بندورا، کنند میمطلوب شکل دهند و تنظ ۀندیآتحقق  یو حال را برا وندخود فراتر ر یفور طیمح

 .تندهس هم 6کنندهمیخودتنظ بلکه ستند،ین شیاندشیپعامل فقط طراح و  یهاانسان: یسازواکنشخود -
 (.2006 بندورا،شود )باشد تا عملکرد مناسب ظاهر  منتظر عمل کیبا انتخاب قصد و طرح  صرفاً تواندینمفرد 

انجام  یبرا هاآن. کنندیم تیریمد 8یخودحکومت ستمیس قیاز طر 7یدییخودتأ ۀلیوسبهرا  شانیافراد رفتارها
 به بسته هاآن. پردازندیمعملکردشان  یابیبه ارز قیطر نیو از ا کنندیماتخاذ  یرفتار یاستانداردها ،کار نیا
 یابیارزش یمنف ای مثبت یهاواکنش با است، وابسته خود ۀاتخاذشد یاستانداردها به حد چه تا هاآن رفتار نکهیا

 .(2018 بندورا،دهند )یم پاسخ 9یسازخودواکنش
 هانقشه یو معنا امدهایپ ،هاجهت ۀدربارتفکر  یفراشناخت ییتوانا ،یورزشهیاندمنظور از  :10یورزشهیاند -

عملکرد بلکه آزمونگر  ،هستند گرمیخودتنظ تنهانه افراد (.1394 ،هرگنهان و السون)فرد است  یهاعملو 
معنا و اخالق  ،شانیهاارزشافکار، اعمال و  یدرست ن،یمع یهاچالشفهم  یبرا هاآنهستند.  زین خودشان

و توجه به  یرقابت یهاارزشمتفاوت عمل و  یرهایمس نیافراد ب یریدرگ ،یورزشهیاند درواقع .کنندیم تأمل
 تأمل ،یفراشناخت ییتوانا تیعامل یژگیو نیترمهم. دهدیمرا نشان  گرید یرهایمس با سهیمقا در ریمس کی

 (.2018 بندورا،است )افکار و اعمالش  ،هاییتوانا بر فرد
 یانفراد صورتبه که است متمرکز یتیعامل بر فقط باً یتقر یانسان تیعامل مورد در قیتحق و یپردازهینظر

                                                 
1. intentionality 

2. forethought 

3. self-reactiveness 

4. self-reflectiveness 

5. self-guidance 

6. self-regulators 

7. self-sanctions 

8. self-governing 

9. self-reactions 

10. self-reflectiveness 
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 یپردازهینظر نیا بندورا. ستین شانیزندگ ۀنحو در افراد یاثربخش روش تنها نیا ،حالنیباااست.  شده تجربه
 .کرد زیرا متما 3یضیو تفو 2یجمع ،1یفرد تیعامل نوع سه و داد گسترش را

 ییاز توانا فرد (.2018است )بندورا،  کنترلقابل فرد توسط که است ییهاتیفعال به محدود ،یفرد تیعامل -
با  توانینم هاتیموقع ۀهمبگذارد. اما در  رثا شیو عملکردها طیتا بر مح کندیمخود استفاده  یگذارریتأث

الزم  یضیو تفو یجمع تیاستفاده از عامل ن،یبنابرا داشت و میکنترل مستق طیبر شرا یفرد تیاستفاده از عامل
 (.2001 بندورا،است )
مطلوب و مطمئن خود دست  جیتا به نتا کندیم هیتک گرانید بهمعناست که فرد  نیبه ا یضیتفو تیعامل -

 یزندگ بر که ینهاد عمل و یاجتماع طیشرا بر یمیمستق کنترل افراد عملکرد، یهاحوزه از یاریبسدر  .ابدی
 یاواسطه یضیتفو تیعامل به یاجتماع طورها بهآن ،یطیشرا نیچن در. ندارند ،گذاردیم ریتأث هاآن ۀروزمر
 را ییامدهایپ گران،ینفوذ منابع و دانش د ۀلیوسبهتا  کنندیم نیرا تمر تیعامل مدل نیا هاآن. کنندیم اعتماد

 یبرا شدهکادرا یاجتماع ییتوانا بر یضیتفو تیعامل .(2018 بندورا،) اورندیب دستبهکه خودشان آرزو دارند 
 (.2001)بندورا،  است یمتک اریبس ،گرانید یاواسطه یهاتالشاعمال 

. گذارندیبه اشتراک م ندهیآ یدهها دانش، مهارت و منابعشان را در جهت شکلانسان ،یجمع تیعامل در -
 یابیدستقابل یگروه تالش قیطر از مشترک یهمکار با فقط هستند آن دنبالبه افراد که یموارد از یاریبس

 ۀندیآ به دادنشکل یبرا و کنندیم جمع را خود منابع و مهارت دانش، هاآن ،یجمع تیعامل تیفعال در. است
 واحد تالش به کنندگانشرکت ،یجمع تیعامل ییچندتا مدل نیا در. کنندیم عمل هماهنگ صورتبه خود
 یهایوابستگکه  اندکرده دییأت یجمع ییکارا یهاپژوهش (.2018 بندورا،) ابندییم دست مشترک اهداف یبرا

 (.2006)بندورا،  است یجمع ۀشدادراک ییکارا ۀکنندینیبشیپ ،ینظام اجتماع کیدر داخل  ترگستردهمتقابل 
 ۀهماست که  تیاهم حائزنکته  نیوجود دارد. ذکر ا تیدر هر سه نوع عامل یانسان تیعامل یژگیو چهار

 .(2019 ،ونیاست ) یضرور میکنیم یکه زندگ یفرهنگ یهانهیزم یبرا تیعامل یهامدل
 است یزندگ ریمس یدهشکلدر  یمرکز یعل یروین کی ،یاجتماع یشناسروان کردیرو با یانسان تیعامل

در اهداف  شدنموفق یو تالش برا یریگمیتصم ،یمیخودتنظ یهاندیفرا ،هاتیهوو  هاارزش یو شامل تجل
در اواخر  تیو عامل یریگمیتصم. شودیمو رفتار  یزیربرنامه یانتخاب هدف، راهبردها قیاز طر یشخص
 یاقتصاد یهاگذرگاهنقاط ورود به  هازمان نیا رایز ؛برخوردار است یاژهیو تیاهماز  یبزرگسال لیو اوا ینوجوان

 یۀسرما کی عنوانبهرا  یانسان تی(، عامل2014و مرتن ) امزیلیو(. 2005 ،یل استف، ،مریمورتهستند ) یو اجتماع
 ،یریپذانعطاف)مانند  یدر دوران نوجوان یتحول یاز گذارها یتعداد نیچنهم. دانندیمنوجوانان  یبرا مهم

ارتباط با مفهوم  در ماًیمستق(، یاجتماع یهاحوزهدر  کردنشرکتو  یبزرگسال لیشغل، اوا ،یابیتیهو ،یسازگار
 راتییتغ خاطربه ،ستین یدوران پرتعارض و بحران کی گرید ،عموم تصور در ینوجوان اگرچهاست.  تیعامل

                                                 
1. individual 

2. collective 

3. proxy 
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در  یطورکلبه. دیآیم شماربهانسان  یزندگ درمهم  یتحول ۀدور کیهمچنان  ،یو اجتماع یکیولوژیب ،یشناخت
 یافسردگ ،یتعارضات خانوادگ ،که در آن دیآیم حساببه یسخت یتحول ۀدور ینوجوان ۀدور ،هافرهنگاغلب 

 .(1394 ،یبجستان یمیسل) افتدیماتفاق  هادوره ریاز سا شیپرخطر ب یو رفتارها
 شامل تحول همراه است که ندیفرادر  یانتقال ۀدور کیبا  یسالبزرگبه  یگذر از کودک ،یصنعت جوامع در امروزه

 ینوجوان معموالً پژوهشگران (.1391 ،فلدمنو  الدز ،ایپاپال) است یاجتماع-یو روان یشناخت ،یجسمان ۀعمد راتییتغ
 ینوجوان اواخر و (یسالگ 14-16) ینوجوان اواسط(، یسالگ 14-11) ینوجوان لیاوا: کنندیم میرا به سه مرحله تقس

 یاهدور ینوجوان ۀدور (.1392 برک،) استکامل شده  باًیتقربلوغ  راتییتغ ،ینوجوان اواسط در(. یسالگ 18-16)
 وخانواده  یحساس برا یادوره نیاست. همچن نفسعزتو  یریگمیتصماستقالل،  ،یسازتیظرف یبرا یدیکل

 بالقوه عامل کی عنوانبه ،ینوجوان ۀدور. استبلندمدت  یو تندرست ییجوانان، دارا یسالمتدر  مؤثرعوامل محافظ 
 (.2014 ،مرتن و امزیلی)و است فرد یروان سالمت و نیوالد جامعه، نیب ۀرابط ۀارتقادهند

 مرمنیز) است یانسان تیعاملبا آن مواجه هستند، کسب احساس  نیسن نیکه نوجوانان در ا یبزرگ چالش
 کنندیم دیتأکو  دانندیمنوجوانان  یمهم برا یاهیسرمارا  تیعامل (2011) و انگاس الرسون(. 2006 ،یریکلو 
 تیعامل نیهمچن .دشویم یزیربرنامهمرتبط  یو رفتارها تیبا پرورش عامل نوجوانان یهابرنامهاز  یاریبس
 جووخود را در بستر جامعه جست یهانقشو  تینوجوان هو رایز ؛شودیمبرجسته  یخاص در نوجوان طوربه
 (.2014 مرتن، و امزیلیو) کندیم

. دارد ازین یاگسترده یهاانتخاب به روز هر که میهست مواجه یطیمح ۀچندگانمداوم و  راتییتغ با ما امروزه
 طیمح محصول صرفاً ما یرفتارها رایز ؛میکنیم تیریجهان را مد ۀدیچیپ اریبس مذاکرات ا،یپو راتییتغ وجود با
با  را رفتارها و میکنیم عمل گرانید رفتار به ،میگذاریم ریتأث جینتا برعامل فعال،  عنوانبه نیهمچن .ستندین
آن بر  ریتأثو  تیعامل تیتوجه به اهم با نیبنابرا(؛ 2019تتچر،  ،برگمان برگمان،) میکنیم هماهنگ گریدکی

 تیاهم یشناسمهم روان یهاسازهاز  یکی عنوانبه تیعامل یهامؤلفهشناخت  ،یانتخاب در دوران نوجوان
 .ابدییم یاژهیو

مانند  یو فرهنگ یانهیزم آثار ریتأثتحت  تیعامل و است دهیتندرهم تیعاملو  ساختار نیب ارتباط نیهمچن
 و همکاران، مانبرگ) ردیگیمقرار  هافرصتو  یاجتماع یساختارها تیو محدود یتیموقع طیشرا ،هاتیفعال

 نکهیبا توجه به ا حال. ابدییم تیاهممختلف  یهافرهنگدر  تیعامل ۀمؤلف یبررسسبب،  نی( و به هم2019
کشور ما  نکهیبه ا با توجه و است هشدن یبررس یفیبا روش ک و یشناساز منظر روان تیتاکنون عامل ،رانیا در

 یبررس ،غرب است یایدن بامتفاوت  ،رانیا ۀجامع یاجتماع-یفرهنگ یاست و ساختارها یدر حال گذار فرهنگ
 ؛رسدیم نظربه یضرور کشورمان یاعتقاد و یاجتماع ،یفرهنگدر بستر  یرانیا نوجوانان تیعامل یهامؤلفه
 در یفیتوص ۀدارشناسانیپدبه روش  تیعامل مفهوم از نوجوانان ادراک یبررس پژوهش، نیا از هدف نیبنابرا

 .است تهران شهر نوجوانان
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 یشناسروش
مفهوم  از تهرانادراک نوجوانان شهر  یبررس منظوربه است که یدارشناسیپد نوع از و یفیکحاضر  پژوهش

 یهادهیاز پد یاریکه بس شودیم یآنجا ناش از یدارشناسیاستفاده از پد ضرورت. است گرفتهانجام  تیعامل
گفت چنانچه پژوهشگر  توانیم نیبنابرا ؛دستنین یریگاندازهقابل تشانیبا توجه به ماه یو اجتماع یانسان علوم

که افراد  ییبا توجه به معنا را( ءیش ای شهیجمله احساسات، اند )از دهیپد کی یضمن یبخواهد ساختار و معنا
 (؛1393 بازرگان،) کندیاستفاده م یدارشناسیپد قیاز روش تحق د،نکاند آشکار خود تجربه کرده یاز آن در زندگ

مرتبط هستند،  یکه به تعامالت انسان ییهادهیپددر  یپژوهش کم یهاروشضعف  به با توجه نیبنابرا
 ،1و کارپنتر استروبرتاست ) دهیپد کی یشناخت عمق تجربه و معنا یروش برا نیترمناسب یدارشناسیپد

 ،یدارشناسیپد روش هدفکه  آنجا از .(1395 ،یمیرح و زادهقصاب ،یسبحان یحرفت ،یاریبهبوداز  نقلبه  2003
 ،یگیربیشاست ) ستهیتجارب ز یبه عمق مفهوم یابیو دست یانسان ۀشدتجربه یهادهیپد یدرک ساختار اصل

 قیدق صورتبه تینوجوان از مفهوم عامل ۀستیزتجارب  ،پژوهش نیا در ،است (1394 ،یتمسک و قادرزاده
 .شودیم یبررس

پژوهش از  نیدر ا کنندگانشرکت. است 1396 سال در تهران شهر نوجوانان شامل پژوهش یآمار ۀجامع
 کیتوسط  یدارشناسیپد اگرچهشدند.  انتخاب یهدفمند مالک یبردارنمونهبه روش  سال 15-18 یسن ۀباز

معمول  طوربه دارشناسانیپد ،شودیمپژوهشگر هم انجام  خود ۀتجرباز  یابیارز کیبا  یو حت یمورد پژوهش
 7پسر و  7)نفر  14 ،پژوهش نیا در(. 1386 ،یینهاو  یاحمد یعلکنند )یم همطالعرا  افرادنفر از  10تا  5

ها آن با ،سؤاالت نیاست که در مراحل تدو یانمونه 5 از ریغ بهتعداد  نی)ا شدند یبررسنوجوانان  از( دختر
 (.گرفت صورت مصاحبه
 یدر دو محور کل مصاحبه. است افتهیساختارمهین ۀمصاحبپژوهش،  نیا دراطالعات  یآورجمع ابزار

مطرح شد و  یکل سؤاالتکه ابتدا  بیترتنیدب شد. یطراح تیو ادراک نوجوان از عامل تیعامل یهایژگیو
 یفرد صورتبهبود و  قهیدق 40هر مصاحبه  مدت .دیرس انیبه پا تیو ناظر بر موقع یجزئ سؤاالتسپس با 

 یهامصاحبه سپس مصاحبه انجام گرفت. بار کی فقط گانکنندشرکتبا هرکدام از  توسط پژوهشگر انجام شد.
 بندورا یۀنظر اساسبر مصاحبه تسؤاال .ندآماده شد یکدگذار یبعد برا ۀمرحلو در  پیکامل تا طوربه شدهضبط
 اساسبر هاسؤال حیسپس امکان تصح .انجام گرفت ییهامصاحبه ت،سؤاال یۀاول ی. پس از طراحشد یطراح
 و فهم بهتر نوجوانان فراهم شد. هینظر

 ییانتقال را معادل روا ،یدرون ییمعادل روا ،یفیک یهاپژوهش دراعتبار را  یارهایمع (2005) نکلنیل و گابا
 .دانندیم یکم یهاپژوهش ییایاعتماد را معادل پاو  یرونیب

 نانیکه پژوهشگر اطم معنانیبد .است مدتیطوالنو  وستهیپ یریدرگ ،اعتبار یارهایمع جمله از: اعتبار
به  دادنانیپا یبرا یمناسب زمانمرحله  نی. اشوندیمتکرار  گسترش یجابه هامثالو  هامضمونحاصل کند 

به حد اشباع  هاداده مصاحبه 14بعد از  ،پژوهش نیا در(. 1390 ،یمهرمحمد و ینور) است هانمونه ۀمطالع
 حاصل نشد. هامصاحبهاز  یدیاطالعات جد گریو د دیرس

                                                 
1. Streubert, S. & Carpenter, D. 
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که مطالعه  یگزارش پژوهش و بافت نیکه ب است نکته نیا ۀمطالع یمعنا به انتقال ،یفیک پژوهش در: انتقال
ضمن  ،پژوهش نیدر ا (.1390 ،یمهرمحمد و ینوردارد )شباهت وجود  زانیدر آن صورت گرفته به چه م

که با  ییهاانتخابمتفاوت  فیو ط قیجداگانه در نوجوانان، مصاد صورتبه تیعامل یهامؤلفهو  فیتعر یبررس
 .شد یبررس زین شدندیمآن مواجه 
شده است، اما  رفتهیپذ یامر رییانتظار تغاست،  ییگراسازنده میبر پاردا یکه مبتن یفی: در پژوهش کاعتماد

 یکردن از ثبات نسبحاصل نانیاطم یمعنابهاعتماد  ،یفی، در پژوهش کرونیاشود. از  یبازنگرو  یابیرد دیبا
(. 1390 ،یمهرمحمد و ینورمکان )در طول زمان و  آمدهدستبه جینه ثبات نتاو  است جیبه نتا یابیدست ندیفرا

 یپژوهشگران برا یهاهیاستفاده شده است. با توجه به توص وهیش در ییگرادر پژوهش حاضر از روش کثرت
 شد انتخاب همصاحبسه  هامصاحبه نیاز ب ،آزموناعتبار باز ۀمحاسب یبرا ،قیتحقآزمون روش باز اعتبار ۀمحاسب

. ندشد یکدگذار گرید بار روزهیسحدوداً  یزمان ۀفاصل ها دو بار در( و هرکدام از مصاحبهدختر کیو  پسر دو)
 رمشابهیغ یکدها و «توافق»هستند با عنوان  مشابه یزمان ۀفاصل دو در که ییکدها ،هادر هرکدام از مصاحبه

 آمده است. 1در جدول  یکدگذار جی. نتاشد مشخص «توافق عدم»با عنوان 
 

 (یکدگذار جی)نتا آزموناعتبار باز ۀمحاسب -1جدول 
 (درصد) بازآزمون اعتبار اهتوافقعدم تعداد اهتوافق تعداد کدها کل تعداد فیرد

1 123 59 5 95 

2 89 42 5 94 

3 142 66 10 93 

 94 20 167 354 کل

 

 ،پژوهش نیا در .شودیمآغاز  هاداده یبالفاصله پس از گردآور ،یفیدر پژوهش ک هاداده لیو تحل هیتجز
 انجام شرح نیبه ا یزیکالروش  ۀمرحل هفت استفاده شد. 1یزیاز روش کال هاداده لیتحل و هیتجز یبرا

 ۀهم ،منظور نیا یبرا. مطالعه شد دقتبه گانکنندشرکت حاتیتوض ۀهم :حاتیتوض ۀمطالع -1 :گرفت
که  یجمالت ایمرحله، عبارات  نیجمالت مهم: در ا استخراج ۀمرحل -2 ؛شدند پیتاو سپس  ضبط هامصاحبه

: شدهشناخته یمعان میتنظ ۀمرحل -3 ؛دشاستخراج  هامصاحبهمربوط بود، از  تیعامل ۀدیپدبه  میمستق طوربه
 یمعان عنوانبه هانیا. شد ادداشتیمصاحبه  متن یۀحاشمهم استخراج و در  تجمال یقسمت، معن نیدر ا

 استممکن  مرحله نیا در: هاداده یبنددسته ۀمرحل -4 ؛دشدنیمشناخته  تیمرتبط با عامل کد ای شدهمنظم
نباشند  خوشههم گریبا موارد د استاز موضوعات ممکن  یشود، بعض دهید هاخوشه نیب ایدر داخل  یاختالفات

 یمعان آن ۀشیربه  هامصاحبه شتریب ۀمطالع باموارد  گونهنیا در. دنموارد مربوط نباش گریکامل به د طوربه ای
 در جینتا قیتلف -5 ؛شداتخاذ  تیعامل یبر محورها یمبتن هاآن یبنددسته یالزم برا میو تصم شدبرده  یپ

و  حیصر یۀانیب -6 ؛شد هیته هاخوشهو  جیجامع از نتا فیتوص کی ،مرحله نیا در: جامع فیتوص کی قالب

                                                 
1. Colaizzi 



 ...تیادراک و شناخت نوجوانان از مفهوم عامل                                                                                          26

از  یکل یریتصو ،تیعاملجامع  فیتوص کردنفرمولهبا  تیدرنها: مطالعه مورد ۀدیپد یروشن از ساختار اساس
: هاافتهی یینها یاعتبارسنج -7و  ؛شدارائه  ینوجوان ۀدوردر  یانسان تیمفهوم عامل یعنی دهیپد یساختار ذات

 ،یگارودیس یامامشد )استفاده  کار انجام روش بازآزمون ای وهیدر ش ییگراکثرتاز  هاداده یسنجاعتبار یبرا
 .(1391 ،دیسع ینور و رهنورد ،یرین دهقان
 

 هاافتهی
 یشناختتیجمع فی( توصالف

به  دنیرس یبرااما  د،یرسبه اشباع  هاداده نفر 12با  مصاحبهپژوهش، پس از  نیها در ازمان دادههم لیتحل با
 یسن نیانگیصورت گرفت. م زین گرید ۀمصاحب 2 شتر،یب یهاداده نرفتندستازاز  یکاف نانیاطم

 سال بوده است. 71/16ها شوندهمصاحبه
 

 شوندگانمصاحبه یمشخصات کل -2 جدول

 دوازدهم ۀیپا زدهمای ۀیپا همد ۀیپا تعداد تیجنس فیرد

 1 1 5 7 پسر 1

 1 5 1 7 دختر 2

 
 یکدگذار ندیفرا( ب

و  مقولهریز صورتبهکد، سپس  صورتبهپژوهش ابتدا  نیا یهاافتهی ،یزیکال یبه روش کدگذار با توجه
 ۀمرحلدر  ،اندآمدهدستبهکدها  یبنددستهکه از  هاهمقولریز. تعداد ندشد یبنددستهمقوله  صورتبه تیدرنها
 است. شده ارائه 3در جدول  هاهمقولریز جیشد. نتا مقولهریز 10شامل  یکدگذار دوم،

 

 هاهمقولریز ۀمرحلدر پژوهش  یهاافتهی ۀخالص -3جدول 
 تکرار هاهمقولریز مقوله فیرد

 تیعامل درک 1
 1 تیعامل از نوجوان فیتعر

 12 مشروط تیعامل ادراک
 12 خود یتوانمند بهمثبت  ۀانگار

 یقصدمند 2
 13 گرانید با مشورت

 8 یزیربرنامه

 یشیاندندهیآ 3
 12 جانبهکی و طیبس ینگرندهیآ

 14 مدتکوتاه یهدفمند

 13 مانع نبودن صورت در انتخاب به عمل یسازخودواکنش 4

 یورزهشیاند 5
 14 مشروط یابیخودارز

 11 انتخاب یبعدتک یبررس
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س پس شتراک و افتراق  یاز برر صل محور دو تیدرنها ،هاهمقولریزوجوه ا سان تیعامل مفهوم یبرا یا  یان
 .شد حاصل
 

 تیعامل مفهوم یمحورها -4 جدول
 شهر تهراننوجوانان  انیدر م تیعامل یهایژگیو تیعامل مفهوم بهنوجوان  دگاهید

 تیعامل از نوجوان فیتعر

 مشروط تیعامل ادراک
 خود یتوانمند بهمثبت  ۀانگار

 مدتکوتاه یهدفمند

 جانبهکیو  طیبس ینگرندهیآ

 گرانید با مشورت

 انتخاب یبعدتک یبررس

 مانع نبودن صورت در انتخاب به عمل

 مشروط یابیخودارز

 یزیربرنامه

 

 تیعامل مفهوم بهنوجوان  دگاهیاول: د محور
 .شد یبررس یانسان تیمفهوم عامل بهنوجوان  یۀاول ۀانگار ،محور نیا در
 

 تیعامل از نوجوان فیتعر 
 چیاست که نوجوانان ه نیا ۀدهندنشانآمد،  دستبه کنندگانشرکتاز پاسخ  ییکه با توافق باال مقولهریز نیا

 تیعامل از شما فیتعر»که  سؤال نیا به نفر 13 ،شوندهمصاحبه 14از  یعنی ؛ندارند تیعامل به یایمفهوم ۀانگار
دانست.  «انسان مؤثر نقش» را تیعامل شوندگانمصاحبهاز  یکی. فقط دادند «دانمینم» پاسخ ،«ستیچ یانسان

 یانسان تیاز مفهوم عامل یهم درک یاز نظر انتزاع یآن است که حت ۀدهندنشانمحور  نیدر ا هاافتهی مجموع
 یتیترب-یاجتماع یدر ساختارها یمفهوم خأل انگریب تواندیم افتهی نیوجود ندارد. ا کنندگانشرکتدر اذهان 

 کشور باشد.
 ،یدهجهتموجب  درازمدتدر  ،یارزش مسائل ۀدربار شیاندندهیآ دید کی داشتن( معتقد است 2006) بندورا

 کی وجود که شده دادهنشان  ،مورد کی در ،هاافتهی براساس. شودیمفرد  یزندگ ریانسجام و معنا در مس جادیا
 از یزندگ سبک مورددر»زهرا اذعان داشت:  ،مثال یبرا ؛کند کمک تیعامل درک به تواندیم یارزش چارچوب

 کنمیمفکر  نیبه ا یول .یآوردو شورشو در یاساده یلیخ گهیتو د گنیم. فشارم تحت مهخال و مامانم جانب
 حاال که ستمین ااز اون متأثر یعنی .مصرم و کنه کینزد شیاصل هدف به تونهیم وآدم هاشیآالاز  یدور نیکه ا
 «.محکمم زایچ نیمن مثل شما. سر ا یروش زندگ ،دیگیم شما چون

 موجب تواندیم جادشدهیا( ی)مذهب یچارچوب ارزش کی وجود رسدیم نظربه ،با بندورا راستاهم نیبنابرا
 .شود تیادراک فرد از عامل
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 نوجوانان انیدر م تیعامل یهایژگیودوم:  محور
 .شد یبررسنوجوان عامل  ترقیدق ریبه تعب ایانسان  یهایژگیواز  کنندگانشرکت ۀانگار ،محور نیا در

 

 تیعامل درک -1
 مشروط تیعامل ادراک 

 یطیمشروط به شرا شانیزندگ ریمس یهاانتخابنوجوانان در  بودنمؤثر بهفرد  ۀانگار یعنیمشروط  تیعامل ادراک
 ۀهم مورددر توانندینم ییتنهابهو  ستندین یعامل یهاانسان اعتقاد داشتند نوجوانان شوندگانمصاحبهاست. 
کمک  گرانیخودشان انتخاب کنند که از د توانندیم یزمان درواقع. رندیدرست بگ میتصم شانیزندگ یهاانتخاب

 گرانید از دی! باننتوینم ییتنهابه یگاه یول ،ننتویم نه! یهمه چ یتو»: گفت اسمنی نهیزم نیدر ا گرفته باشند.
 «.کرد قیشه تحقیرو نم زهایچ یسر هی یول ،کنن قیتحق ننتویمهم ن وخودش. رنیبگ مشورت

 مورددر توانندینم ییتنهابهو  ستندین یفرد تیبا عامل ییهاانسان آن است که نوجوانان ۀدهندنشان هاافتهی
 گرانید دییتأو  کمک بهآنان مشروط  تیعامل بیترتنی. بدرندیدرست بگ میتصم شانیزندگ یهاانتخاب ۀهم

 کمک گرفته باشند. گرانیخودشان انتخاب کنند که از د توانندیم یزمان درواقعاست. 
 یضیتفو تینوع عامل کینوجوانان  درواقعخودش است.  تیعامل ازادراک فرد  درواقعمشروط  تیعامل ادراک

 یبه کسان یابیدست یچند روش برا ای کی ۀلیوسبهافراد  ،یضیتفو تیعامل در است معتقد( 2001بندورا )دارند. 
که  یجیاز نتا نانیاطم منظوربهو نفوذ دارند،  ییکه توانا یکسان ایدارند  یتخصص دسترس ایکه به منابع 

 یوابستگ ۀمرحلاز  یاساس گذاررا  ینوجوان ۀ( دور2006) یریکلو  مرمنیز کهیدرحال ؛کنندیمعمل  ،خواهندیم
از خانواده به گروه  یریرپذیتأثانتقال  نیو همچن یدر بزرگسال ییو خودکفا استقالل ۀمرحلبه  یدر کودک

 .دانندیمهمساالن 
 دیبا و شودیم یمهم تلق ندهیآ یزندگ ریدر مس مؤثر یهامینوجوان در تصم یگرانتخابنقش  نیبنابرا
( 1394) یحسن دگاهیاز د نوجوان قرار دهد. اریرا در اخت رشد استقالل یفرصت الزم برا یتیترب یساختارها

 یهانهیگز افته،یاو کمتر رشد  تیکه منابع عامل یدر مقابل کس ،دهدیمرا رشد  اشیتوانمندبه  باور که یفرد
 .داردخود  یروشیپ مطلوب ۀندیآدر تحقق  تیعمل و موفق یآزاد یرا برا یشتریب

 

 خود یتوانمند بهمثبت  ۀانگار 

افراد خود را توانمند  درواقع. کندیمخود اشاره  یمتنوع زندگ یهاانتخاببه نقش پررنگ فرد در  مقولهریز نیا
 ییهاتیاز موقع یلیتو خ ،به نظر من»: میمربه قول  .دانندیمخود  یزندگ یهاانتخابدر  تیو صاحب صالح

 «بزرگ! یهاتیموقع تو یحت ؛یتونیم ،یتونینم کننیفکر م هایلیکه خ
 یمثبت ۀانگاراما  ،انتخاب کنند ییتنهابه توانندینماعتقاد داشتند نوجوانان  شوندگانمصاحبه نکهیا رغمیعل
نوجوانان معتقدند  دهدیمنشان  هاافتهی درواقعمختلف داشتند.  یهانهیگز نیخود، در انتخاب ب یتوانمند ۀدربار
 دیکه شه طورهمان نکهیا اول است: دو عامل ۀجینت تناقض نیا. کنندیم فایا ییسزاخود نقش ب یهاانتخابدر 
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و چند راه قرار گرفته است و  چند کاردر برابر  شهیهم او. کندیمخودش انتخاب  انسان» کندیم انیب یمطهر
انسان  نیبنابرا(؛ 1386 ،یمطهر) «است مرتبط او یشخص خواست به فقط کار کی و راه کی افتنیتیقطع

 یتوانمند ۀدربار مثبت ۀانگار نیا نکهیا دوم .داندیمدر انتخاب  مؤثردارد و خود را  یفرد تیبه عامل لیم فطرتاً
 تواندینم گرانیکه معتقد است بدون کمک د یفرد معنانیبد. استافراد  یخودشناس یهاهیپاحاصل ضعف در 

 یساختارها نیبنابرا ؛دارد یخود نقش پررنگ یهاانتخابدر  خود را نشناخته که معتقد است احتماالً ،انتخاب کند
 .اوردیب وجودبهفرد را  یهاییتواناو  یشناخت فرد یهاهیپا ،یفطر یژگیو نیا تیبا تقو دیبا یتیترب

 

 یقصدمند -2
 گرانید با مشورت 

شوندگان بود. درواقع مشورت با افراد مهم را مصاحبه نیب اجماعقابل یهامقولهریجمله ز از گرانیبا د مشورت
 ترهابزرگ از کنم،یم فکر یلیخ روش»: دیمج انیبه ب .دانستندینظر م انتخاب در رابطه با موضوع مورد ۀمقدم
 یلیخ. رمیگیم میتصم کردم رو کارها ۀهم که بعد. چطوره یقبل طیشرا که کنمیم قیتحق کنم،یم وجوپرس
 «.کنمیم جووپرس

 شرطشیپمشورت را  ،ترقیدق ری. به تعبکنندیممهم مشورت  گرانیبا د انتخاب از قبل افراد ،هاافتهی مطابق
در  افراط ،شود یمثبت تلق یهایژگیواز  یکی تواندیم یژگیو نیا اگرچه. کنندیم یخود تلق یهاانتخاباکثر 
نقش  ،هامشورتدر اکثر  دهدیمنشان  هاافتهیمجموع  نیهمچن .شودیمفرد در انتخاب  تیعدم عامل سببآن 

 ای دییتأکه  دیآیم وجودبه دهندهمشورتبه فرد  یوابستگ ینوعکه  معنانیبد .ابدییمکاهش  شدتبهخود فرد 
 یۀناحاز  میرمستقیغ ای میمستق صورتبه یوابستگ نیا است. مؤثرانتخاب  ای میتصم کیرد او در اتخاذ 

 نییتب لیتفصبه یاجتماع یکه در بخش ساختارها شودیم لیبر فرد تحم خانواده ژهیوبه یاجتماع یساختارها
 خواهد شد.

 

 یزیربرنامه 

 کردنیزیربرنامهاز نوجوانان  یانتخاب است. برخ کی کردنیعمل ندیفرابه  کردنفکر ،یزیربرنامهاز  منظور
 ندیفرا نیبه ا کردنفکر یبرا یتیاهم گرید یبرخ کهیدرصورت ؛دانستندیاز انتخاب م یرا جزئ ندیفرا نیا یبرا

 راهو نیا منگه ا که گمیم خوب البته. کنمیم فکر ندیفرا به دمیشا ،دونمینم»: محدثه نایبه ب قائل نبودند.
 دگاهید از «.کنه فکر آدم هم راهش به دیبا چون. کنمیم رو فکرا نیا. شهیم نیا آخرش بکنم کارو اون برم،

ینم یزیربرنامه یول ،رمیگیم هم میتصم و کنمیم فکر هدف به. رمیگینم میتصم یجورنیا نه،»: یگیب
 «!کنم

 درواقع انتخاب را ندارند. کی ندیفرا گرفتندرنظر یمعنابه یزیربرنامهنوجوانان  اکثر دهدیمنشان  هاافتهی
و  جانبههمه یدر عدم بررس تواندیمامر  نیو هم کنندیمفکر  جیبه نتا ،فکر کنند ندیفرااز آنکه به  شیافراد ب

 ییکه مفهوم توانا کندیم انیب( 2007) و شناهان الدرنوجوانان نقش داشته باشد.  یرواقعیغ یهاانتخاب
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آن است که  انگریب هاافتهی نی. همچنرودیم کارهب عامل یهاانتخابدر  یمهارت فرد عنوانبه یزیربرنامه
 کهیدرحال ؛کنندیمعمل  گونهنیابزرگ خود  یهاانتخابفقط در  ،یزیربرنامه ییتوانا ینوجوانان دارا

 یهاانتخاب تیاهم ۀخود نشان نیکه ا سازدیمافراد را  یسبک زندگ ،یزندگ ریکوچک در مس یهاانتخاب
 فرد است. یمختلف زندگ

 یفرد یژگیو کی ،ستین تیعامل یزیربرنامهکه اگرچه  کنندیم حی( تشر2007الدر )و  تلنیه نیهمچن
 انی( به نقل از کلوزن ب2005) گانون و استرسون ،نیابرعالوهاست.  مؤثر تیعامل تیموفق نیاست که در تمر

بلوغ  عنوانبه یعیطب طوربهدرک شود )اما  ینوجوان یهاسالدر  تواندیم یزیربرنامه ییکه توانا کنندیم
 یزیربرنامه ییکه توانا یداشته باشد. نوجوانان یبعد یبر زندگ یمهم راتیتأث(، و دشویم تیتقو بزرگساالن

 موفق هستند. یزندگ لیو در اوا کنندیم یریگمیتصمخوب  ،دارند
 امر نیو هم کنندیم یزیربرنامهفرد  یجابه گرانیاست که همواره د یاگونهبه ینظام آموزش متأسفانه اما
 دیجامعه با یتیترب یگفت ساختارها توانیم نیبنابرا ؛شودیمدر فرد  یزیربرنامهکاهش مهارت  موجب

 کند. تیدر نوجوانان تقو تیاز عامل یشاخص عل کی عنوانبهرا  یزیربرنامه یهامهارتباشد که  یاگونهبه
 

 یشیاندندهیآ -3
 جانبهکی و طیبس ینگرندهیآ 
 انی. در مکندانتخاب خود، بدون درنظرگرفتن جوانب فکر  ۀجینتنوجوان صرفاً به  یعنی طیبس ینگرندهیآ

خود  یهاانتخاب به یمحدود ینگرندهیآ یبودند و گروه ینگرندهیآ ییتوانا بدون یگروه ،کنندگانشرکت
 شتریکه نوجوان ب است آن انگریکنندگان مطرح شد، باز جانب شرکت ییمقوله که با توافق باالریز نیداشتند. ا

انتخاب خود بعد  ۀجینتصرفاً به  ،باشد داشته خود انتخاب عاقبت از یاجانبهو همه شانهیدوراند یاز آنکه بررس
 دارم ادیز بیغروبیعج یمایتصم یکه ه االن از نویا»: نرگسسخن  به .کندیآن فکر م کردنیاتیعملاز 
 ی. سعنهیبینم رو دورترا اون چشام انگار ادیز یول ،کنم فکر عاقبتش به کنم یسع خوامیم یه رم،یگیم
 «.خب یول کنم یشیاندعاقبت کنمیم یسع یعنی کنم، نگاه کنمیم

نوجوانان در  یهاانتخاب لیدر تحل جانبهتکو  طیبس ینگرندهیآ ینوع ۀدهندنشانبخش  نیدر ا هاافتهی
 .دانندیمعمل خود  جینتا یمحدود به بررس را ینگرندهیآ ،گرید ریاست. به تعب شانیزندگمتفاوت  یهاتیموقع
 یامدهایاز پ بیترت نیبه ا .دارد خود یهاانتخاب امدیکه فرد از پ یانتظارات یعنی ینگرندهیآ (1391) فیس دگاهیاز د
 ینگرندهیآ نیبنابرا ؛دارد یمهم یزشیو نقش انگ داردیبرممثبت گام  یامدهایکسب پ یسوبه کند،یم یدور یمنف

اهداف افراد منحصر در موضوعات خاص و  که آنجا ازکند. اما  فایتحقق اهداف ا یرا برا یزشینقش انگ تواندیم
از  شترینوجوانان به عواقب رفتار خود ب درواقع. ردیگیمقرار  ریتأثافراد هم تحت  ینگرندهیآ ،شودیم مدتکوتاه

 است. طیبس ینگرندهیآ یایخود گو نیو ا کنندیماهداف خود فکر  امدیپ
 

 مدتکوتاه یهدفمند 
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دو گروه وجود دارند: گروه  درواقعموضوعات خاص است.  مورددر و کوتاه یزمان ۀبازداشتن هدف در  یمعنا به
 کنندیمفکر  ایدارند  مدتکوتاهو گروه دوم که هدف  شوندینمخود متصور  یهاانتخاب یبرا یاول که هدف

بخوام  مثالً یعنی ؛نشده یول یزندگ تو باشم داشته هدف کردم یسع یلیخ»: داد حیتوض نرگس .دارند هدفکه 
 یول خوب قبول بشم. ۀرشت هیکنکور بدم  خوامیمکه  دونمیم موهگیسال د کیتا  ،هدف داشته باشم

 «.ستین. هدفم هدفمند نمیبینم گهید تراشووراون

هدف االنم  نیترمهم و نیاول»: دیگویم عرفان مثال یبرا ؛هدف هستند یدارا ینوعبههم  یمقابل برخ در
 «.از افراد موفق جامعه بشم یکیکه درس بخونم، موفق بشم، وارد بازار کار بشم و دوست دارم  نهیا

و  مدتکوتاه هاهدف نیا ،خود هدف دارند یهاانتخاباز  ینوجوانان در برخ اگرچه ددهیمنشان  هاافتهی
 دهدیمو دانشگاه نشان  رشته جزءتر صورتبهو  یلیبه هدف تحص هاهدف شدناست. منحصر یبعدتک بعضاً

 ؛پردازدیم یلیتحص تیفقط به ترب ،تیترب مختلف وجوه از که است شده یفروکاهشدچار  یآموزش ستمیس
 یبرا یاجانبههمه یبلکه بررس ،ستیغالب نوجوانان مطرح ن انیدر م بلندمدتانتخاب اهداف  تنهانه نیبنابرا

 .ردیپذینمهم صورت  مدتکوتاهانتخاب اهداف 
به رفتارها معنا و  و دارد یشخص تیو حس هو یارزش ستمیدر س شهیر اهداف،( 2001بندورا ) سخن به

 بار هب یخاطر و احساس غرور و ارزشمند تیرضا شانیکه برا دهندیمرا انجام  یاعمال افراد. دبخشیممنظور 
گفت  توانیم نیبنابرا ؛کنندیم زیپره ،شودو سرزنش خود منجر  ریتحق ،یتیکه به نارضا یو از اعمال آوردیم

شناهان  و الدر کهیدرحالآنان خالصه کرده است.  یلیتحص تینوجوانان را در هو یارزش ستمیس ،یتیساختار ترب
 خود ۀندیآ یباال برا یشخص یبا احساس کارآمد قیکه نوجوانان ال یهدفمند یهامیتصم( معتقدند 2007)
 .شودیم منجر یدر کار و خانواده در بزرگسال یشتریب یهاتیموفق به رندیگیم

 

 یسازخودواکنش -4
 مانع نبودن صورت در انتخاب به عمل 

 کردنیاتیعمل نیاما ا ،کنندیم یاتیخود را عمل یزندگ یهامیانتخاب و تصم نوجوانان ،مقولهریز نیا براساس
 نکهیا مگه. کنمیم یاتیعمل رو همه لحظه همون»: گفت نرگس .است نیوالد تیرضا و ییتوانا به مشروط
 «.باشه جلوم مامانم

 نوجوان ۀانگار ،ترقیدق ریتوسط نوجوانان است. به تعب هاانتخاب کردنیاتیعمل ۀدهندنشان هاافتهی مجموع
انجام آن را داشته باشد،  ییتوانا نشود و روهروب یاجتماع یاز ساختارها یانتخاب با مانع از بعد اگر که است نیا

 صورتبهآن است که در مواجهه با مانع، نوجوان  یایگو هاافتهی. البته کندیم یاتیآن انتخاب را عمل حتماً
 .کندیمنسبت به ارزش انتخاب، در برابر مانع مقاومت  کردندهیفا-نهیهزدر ابتدا با  بلکه ،کندینمعمل  یانفعال

 ،عمل است یهانقشه جادیو ا کردنانتخاب ییمشتمل بر توانا تنهانه تیعامل است معتقد( 2006بندورا )
 ۀاضافبه «باور» توانیمرا  تیعامل نیبنابرا ؛اعمال را هم دارد یمناسب اجرا یرهایمس یدهشکل تیقابل بلکه

 ردیگیم نظردر تیعامل یبرا مهم میمفاه از یکی عنوانرا به مقاومت( 2007الدر )و  تلنیه .کرد فیتعر «عمل»
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 موانع میتسلنوجوانان  ینشان داد که گاه هاافتهی. اگرچه (یاجتماع یمقاومت در برابر ساختارها درواقع)
 باشد. اننوجوان در تیعامل یریگشکلآغاز  ۀدهندنشان تواندیمدر برابر ساختار  کردندهیفا-نهیهز نیا ،شوندیم

 

 یورزشهیاند -5
 مشروط یابیخودارز 
 گرددیمواجه شد برم یکه با مشکل یزمان نیبنابرا ؛دکنینم یبررسخود را  میفرد بعد از انتخاب، دائماً تصم یعنی

 مشکل با نکهیا مگهانتخاب کردم.  گهیانتخاب کردم د یوقت» :باص انیبه ب .دکنیم یابیارزو انتخاب خود را 
 «.بشم مواجه

افکار و  تیصحت و کفا یو بررس شیدر خو تأمل یبرا یفراشناخت یهاتیقابل( معتقد است 2006بندورا )
انتخاب  یابیارز ییاگرچه نوجوانان توانا دهدیمنشان  هاافتهیانسان است.  تیعامل یژگیو نیتربرجستهاعمال، 

مستمر  یابیخودارز کهیدرحال ؛مواجه شوند یکه با مشکل پردازندیمانتخاب  کی یابیبه ارز یزمان ،خود را دارند
 با مشکل داشته باشد. هدر مواجه یارانهیشگیپ ۀجنب تواندیمو  شودیم منجرزودهنگام مسائل  ییشناسا به

 یخود، برا یشخص یارهایآن با مع قیو تطب طیشرا یابیبا ارز هاانسانکه  کندیم حی( تشر2001بندورا )
از  گفت توانیم نیبنابرا ؛کنندیم جادیخود ا یبرا ییهامشوق ت،یدر جهت کسب موفق شانیهاتالش یداریپا

 زهیانگ شیاز نقاط افزا یکی. شودیم راه ۀادام یبرا زهیانگ جادیانتخاب و ا ییایپو سببمستمر  یابیکه ارز آنجا
 مستمر باشد. یابیخودارز یهامهارتآموزش  تواندیمدر نوجوانان 

 ،یابیدر مواجهه با مشکل پس از ارز اناست که نوجوان نیمشاهده شد ا هاافتهی درمجموعکه  یگرید ۀنکت
 .دنکنیمخود را آغاز  یاصالح یهاحرکت
 

 انتخاب یبعدتک یبررس 

از مسئله توجه  یبه وجوه صرفاً آن، مورددر یریگمیتصم وموضوع  کیانتخاب  یبرا ،مقولهریز نیا براساس
 ،خودش انتخاب کند اگر همنوجوان  نیبنابرا ؛ندارد وجود انتخاب کی به یاجانبههمهنگاه  درواقع. شودیم

 .بود که داشتم ییهاانتخاب مهافیشکل و ق به نظرم»: فاطمه انیمثال به ب یبرا ؛ستین سونگرهمه او انتخاب
 انتخابکه  نهیامهم  ،ندارم ینه کار ایکردم  یکار خوب نکهیبود که داشتم. ا یانتخاب یول ،شدم تیاذ یلیخ

 .«کردم
مسئله توجه  کیابعاد  ۀهمبه  یمختلف زندگ یهاتیموقعانتخاب در  ینوجوانان برا دهدیمنشان  هاافتهی

 نوجوانان رشتیبکه  معنانیبد. باشد آنان یبعدتک اهداف لیدلبه جانبهتک ی. البته ممکن است بررسکنندینم
 نداشته باشند یداریپا یهاانتخاب شودیمامر موجب  نیهم .ندارند خود رامونیپ مسائل به ینگاه جامع اساساً

 .«شوند مانیخود پش یهاانتخاب از» شوندگانمصاحبه ریو به تعب
 شودیممحسوب  یزندگ ریگذار در مس یهادورهاز  یکی ،الدر ریتعب به ینوجوان دوران نکهیا به توجه با اما

 یبعدتک یبررس موجب یاجتماع یساختارها یهاارزش یگاه ،ستین جانبههمه یتا حدود هاانتخابو 
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 .شودیم هاانتخاب

 
 نوجوانان تیعامل یهایژگیو -1 شکل

 
نشان  یمدل نظر نیشد. همچن انیب 1نوجوانان در شکل  تیعامل ینظر مدل ،یفیک یهاافتهی به توجه با

 تیعامل هاآنو مجموع  گذاردیم ریتأثهم  یرو یمنطق کنشبرهم کینوجوانان در  تیعامل یهامؤلفه دهدیم
 .کندیم نیینوجوان را تب یضیتفو

 

 یریگجهینتو  بحث
سان تیعامل تیوضع یبررس هدف باحاضر  پژوهش  لین ینوجوانان شهر تهران انجام گرفت. برا انیدر م یان

-18از نوجوانان  یاافتهیساختارمهین ۀمصاحب ،(1986) ابندور یاجتماع-یشناخت یۀنظر براساس ،هدف نیبه ا
 .شدانجام  یزیروش کال ۀلیوسبهآن  یهاداده لیوتحلهیتجزکه  رفتیسال شهر تهران صورت پذ 15

و  یسازخودواکنش ،یشیاندندهیآ ،یقصدمندشامل  مؤلفهچند  قیطر از تیعامل ،یتجرب لحاظبه
 تیعامل مفهوم ،وجود ندارد تیعامل یسازمفهومدر  یمفهوم مرکز کیشده است. هرچند  شناخته یورزشهیاند
 یدستاوردها مانند گریدعوامل  ۀلیوسبهکه  ندهیدر آ یریگجهت و اراده ،یخودآگاه و یمیخودتنظ میمفاه بر

 (2016آموس، -ونزیو ل اسکناست )متمرکز  ،گرفته شکل یساختار یهاتیمحدود و یعلم

ط
شرو

ت م
س عاملی

ح
 

عاملیت  یهامؤلفه

 نوجوانان تهرانی



 ...تیادراک و شناخت نوجوانان از مفهوم عامل                                                                                          34

 از یدرست درک یمفهوم جهت از تهران شهر نوجوانان دهدیمنشان  هاافتهی ،بندورا یۀنظر به توجه اب
 به .ستندینانسان  یآن در زندگ یهامؤلفهو  تیمفهوم عامل به یاانگاره یدارا که معنانیبد. ندارند تیعامل

 نیبنابرا ؛است مشروط آنان تیعامل ،دارند خود یتوانمند به یمثبت ۀانگارنوجوانان  نکهیا رغمیعل ،گرید عبارت
گفت  توانیمبا اغماض  ،کندیم( بدان اشاره 2006) که بندورا یضیو تفو یجمع ،یفرد تیسه عامل نیاز ب
ندارند،  یفرد تینوجوانان عامل گفت توانیم ترقیدقعبارت  بهاست.  یضیتفو تینوجوانان، از نوع عامل تیعامل

 یهاتیموقع با مواجهه در نیبنابرا ؛باشند خود اثرگذار طیو مح ماتیبر تصم توانندینم ییتنهابهمعنا که  نیبد
 گرانید هبگفت نوجوانان  توانیم رونیا ازباشند.  مؤثردر انتخاب خود  توانندیم گرانید بهاتکا  با فقط یانتخاب

( 2018)که بندورا  است یضیتفو تیهمان عامل نیو ا دنابی دستمطلوب و مطمئن  جیتا به نتا دنکنیم هیتک
 .کنندیم دایپ معنا یفرهنگ یهانهیزمدر مواجهه با  تیسه نوع عامل هراست  معتقدبندورا  .کندیماشاره  آن هب

 .کندیم تیهدا استکه متناسب با آن فرهنگ  تیاز عامل یفرد را به داشتن نوع یبافت فرهنگ ،یعبارت به
 ،یشیاندندهیآ ،ی: قصدمنداند ازکه عبارت شمردیبرم تیعامل یبرا یاساس یژگیچهار و ،نیرابعالوه

 .دارد وجود مطالعه موردمشروط در نوجوانان  صورتبههرکدام  که یورزشهیاندو  یسازواکنشخود
 یزیربرنامه بعضاًو  ندنکیمانتخاب خود فکر  ندیفرابه  گرانیبا دبعد از مشورت  اننوجوان ،یقصدمند در

 نیاما ا ،کندیمنوجوان به هدف فکر  ،یشیاندندهیآ در .ندهدیمانتخاب خود انجام  کردنیاتیعمل یبرا یذهن
. افتدینمبلندمدت اتفاق  صورتبهکارها و  ۀهمدر  یهدفمند نیا نیهمچن. است مدتکوتاهاهداف  هدف جزو

 یانیب به. ستین جانبههمه نگاه نیا اما ،باشد داشته وجود نوجوان در هم ندهیآ به هنگا است ممکن نیابرعالوه
 .دکن توجه ندهیابعاد اثرگذار بر انتخاب خود در آ ۀهم به تواندینماست و  طینوجوان بس ینگرندهیآ گر،ید

 ،پردازدیمانتخاب خود  کردنیاتیعملبه  گرانیبعد از انتخاب و مشورت با د نوجوان ،یسازخودواکنش در
 تیکه اگر با مانع رضا معنانیبد .راه نباشد بر سر یکه مانع ردیگیمصورت  ییتا جا یسازواکنشخود نیاما ا
 .دهدیمنشان  یخوببهبندورا را  یضیتفو تیعامل یامعن ،نوجوان یژگیو نیو ا دهدینممواجه شود ادامه  نیوالد

آن  درواقع .که با مشکل مواجه شود پردازدیمانتخاب خود  یابیبه ارز ینوجوان زمان ،یورزشهیاند در
بلکه مشروط به برخورد با  ،ردیپذینممستمر صورت  صورتبهمستتر است،  یورزشهیکه در اند یایابیخودارز

 .پردازدیم ندهیانتخاب خود در آ یبعدتک یابیارز و ینوجوان صرفاً به بررس گرید عبارت به .مانع است
انجام عمل آزادانه  یبرا یعیطب تیظرف کی عنوانبه تیعامل( معتقدند 2007)الدر و  تلنیه نکهیتوجه به ا با

 یگروهو  شتریب افراد از یبرخ معنا که نیاست، به ا یفرد ریمتغ کی تیعامل نیهمچن .افراد وجود دارد ۀهمدر 
درک  یاز جهت مفهوم نکهیگرفت که نوجوانان شهر تهران عالوه بر ا جهینت توانیمکمتر عامل هستند. 

 ند.برخوردار یفیضع تیهم از عامل در عمل ندارند، تیاز عامل یدرست
از  تشانیعامل و دوم آنکه دارند تیاز مفهوم عامل یفینوجوانان درک ضع اوالًنشان داد  هاافتهی یطورکلبه

 موجب یکه گاه جانبههمه تیبا حما رانیا یاجتماع-یتیساختار ترب رسدیم نظربه .است یضینوع تفو
 کرده است. فیبودن را تضععاملاحساس  ،شودیم اننوجوان یریگمیتصم
 یسن ۀمحدودنوجوانان شهر تهران و فقط در  انیپژوهش آن است که فقط در م نیا یهاتیمحدوداز  یکی
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 یاجتماع یساختارها ژهیوبه ،تیعوامل مختلف بر عامل ریتأثبا توجه به  نیهمچناست.  شده انجام 15-18
پرداخته  تیدر عامل یاجتماع یبه نقش ساختارها الدر ۀینظر به توجه با یبعد یهاپژوهشدر  شودیم شنهادیپ

 .شودنوجوانان ارائه  تیعامل یزیو تجو یفیتوص یالگو ،آن اساسبرشود و 

مفهوم  یتجرب خألبا توجه به  زینجامعه مرتبط است و  یبه بافت فرهنگ تیعامل نکهیبه ا با توجه یطرف از
 ساخته رانیا در نوجوانان یانسان تیعامل ۀپرسشنام ،یزیتجو یالگو اساسبر شودیم شنهادیپ ،رانیدر ا تیعامل

با استفاده از  شودیم شنهادیپ ،ابدییمکاهش  یریپذمیتعم یفیک یهاپژوهشدر  که آنجا از .شود یابیهنجار و
 .دشو یبررس یانسان تیعامل یهایژگیو ،یروش کم

 در. است موجود تیوضع از یفیتوص و یشناسمسئلهمستلزم  یتیهر امر ترب یبرا یزیربرنامه ن،یابرعالوه
 یزیربرنامهدر  تواندیمپژوهش  نیا یهاافتهی. شد ارائهنوجوانان  تیعامل تیاز وضع یفیتوص ،پژوهش نیا

 یزندگ ریمهم در مس یهاگذرگاهاز  یکی عنوانبه ،ینوجوان ۀدور باشد. دیمف اندر نوجوان تیرشد عامل یبرا
-یمهارت یهاآموزش در آن، که کندیم جابیا ،گذاردیم یزندگ یبعد یهادورهکه در  یریتأث لیدلبه ،افراد

و  کالن ۀبرنام نیتدو ازمندیکشور ن باال در تینوجوانان با عامل تیترب ب،یترتنیبد گرفته شود. یجد یتیترب
  .شودیم... محقق در کشور و یفرهنگ و مراکز پرورش و آموزش ،هادانشگاه قیاست که از طر یاساس

 

 منابع
. یدارشناسی: پدیفیک قیتحق یشناسروش(. 1391) .ع د،یسع ینور و.، رهنورد، ز ،.ن ،یریدهقان ن .،ع ،یگارودیس یامام

 .56-63 ،(6)22. نگرجامع ییو ماما یپرستار

 .دارید. تهران: یمتداول علوم رفتار یکردهایرو خته؛یو آم یفیک قیتحق یهاروشبر  یامقدمه(. 1393) .ع بازرگان،

 .ارسبانان: تهران. دوم جلد. یدمحمدیس ییحی ۀترجم. رشد یشناسروان(. 1392)ل.  برک،

خشونت  سازنهیزممعلمان از عوامل  اتی(. تجرب1395) .ح ،یمیرح و .،ج زاده،قصاب.، م ،یسبحان یحرفت.، ق ،یاریبهبود
 .159-196 ،(1)14 .یتیترب نینو یهاشهیاند .دارشناسانهیپد ۀمطالعدر مدارس: 

 امکیس ،یسهراب درضایحم ۀترجم. انسان تحول و رشد یشناسروان(. 1391). د .ر فلدمن،و  .،.، الدز، س ویا .د ا،یپاپال
 .رشد: تهران. یقهستانداوود عرب ،ییروشنااتیافسانه ح ه،فروزنده داورپنا ،انسیسیآواد اکیاماه ،ینقشبند

 .مدرسه: تهران. یاخالق تیترب در نینو یکردهایرو(. 1394) .م ،یحسن

 ییبر احساس تنها یرانیا ۀخانوادساختار  یهامؤلفه یکنندگینیبشیپنقش  ی(. بررس1394). ح ،یبجستان یمیسل
 .79-95 ،(54)14 .مشاوره پژوهشنوجوانان. 
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 .دوران: تهران. فیس اکبریعل ۀترجم. یریادگی یهاهینظربر  یامقدمه(. 1394). ر و هرگنهان، ب. ،.م السون،

 .دوران :تهران. نینو یپرورش یشناسنروا(. 1391). ع ف،یس

بدو استخدام و  یآشناساز ندیفرااز  یعلمئتیه یاعضا ۀتجرب(. درک و 1394). م ،یتمسک و.، ا قادرزاده،.، ن ،یگیربیش
 .179-207 ،(2)7. یانسان منابع تیریمد یهاپژوهشاول کار.  یروزها

 دانش. دی. تهران: تولقیتحق یهاروشجامع از  یفیتوص(. 1386) س. .، ویینها و ر.، ، ع.یاحمدیعل

 .صدرا: تهران. سرنوشت و انسان(. 1386)م.  ،یمطهر

گری با برخودتعیینمبتنی  شدهادراکوالدینی، محیط کالس  یهاسبکادراک از  ۀرابط(. 1395) .م مزده، یمهدو
 ارشد دانشگاه تهران. یکارشناس ۀنامانیپا. عاملیت انسانی یاواسطه: نقش یآورتاب

. ارشد یکارشناس ۀنامانیپا. تهران شهر نوجوانان انیم در یانسان تیعامل یمفهوم یالگو ۀارائ(. 1396) .ز ،یمهقان
 دانشگاه تهران. .یتیو علوم ترب یاسنشروان ۀدانشکد

. یتیترب یهاپژوهشدر  هادادهاز  برخاسته یۀنظراز روش  یریگبهره یبرا یی(. الگو1390) .م ،یمهرمحمد و .،ع ،ینور
 .8-35 ،(6)23. رانیا یدرس ۀبرنام مطالعات ۀفصلنام
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