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Abstract 

The purpose of this study was to identify and introduce factors and factors affecting the 
development of self - management in sixth grade elementary schools in Shiraz. The present 
study carried out with a mixed method in two phases: qualitative and quantitative phases. 
The qualitative section was carried out using content analysis method and quantitative 
section by descriptive - survey method. The participants in the qualitative part, experts and 
researchers in the fields of management and learning, were selected in a purposive 
sampling method, and with the data saturation criterion. The data collection instrument was 
interview in the qualitative section. The statistical population in the quantitative section 
consisted of all middle - grade students of Shiraz, which were selected cluster random 
sampling. Findings were designed in four components: family, educational environment, 
planning and social skills. Each of these elements has implications that affect self - 
management development finally, evaluation of self - management status among students 
was not appropriate. However, in the case of middle - grade students in Shiraz, self - 
management model fits well with the present situation. 
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 چکیده

 شمرر  ابتمدایی  ممدار   ششم   پایة آموزان دانش در خودمدیریتی توسعة ل مؤثر برها و عوام حاضر شناسایی و معرفی مؤلفه پژوهش هدف
 بما  کیفمی  بخمش . شمد  اجرا کمّی و کیفی مرحلة دو در پژوهش. انجام گرفت اکتشافی نوع پژوهش حاضر با رویکرد آمیخته، از .بود شیراز
 کیفمی،  بخمش  در کننمدگان  مشمارکت . اسمت  رفتمه گ انجمام  پیمایشمی  -توصمیفی  روش با کمّی بخش تحلیل محتوا، و روش کارگیری به

گمردآوری   ابماار . ها انتخاب شدند بودند که به روش هدفمند و با معیار اشباع داده تربیتی علوم و مدیریت حوزة پژوهشگران متخصصان و
شیراز بود کمه بما روش    آموزان پایة شش  ابتدایی شرر کمّی شامل همة دانش بخش در آماری جامعة. بود ها در بخش کیفی مصاحبه داده
 ها، یافته. ها در بخش کمی پرسشنامه بود اباار گردآوری داده .نفر به عنوان نمونة آماری انتخاب شدند 000ای،  گیری تصادفی خوشه نمونه
از ایم    همر یم   . شمد  طراحمی  دهنمده  سمازمان  پیش عنوان به های اجتماعی و مرارت ریای برنامه آموزشی، محیط خانواده، مؤلفة چرار در

آمموزان براسما  ممد      دانمش   یدر بم  یتیریخودممد  تیوضمع  ت،یدر نرا. یی دارند که در توسعة خودمدیریتی مؤثرندهارمؤلفهیزها  مؤلفه
 . خوبی دارد تناسب موجود وضعیت با خودمدیریتی مد  نمونة مورد مطالعه، نظر ولی از .نبود یمناسب ،یشنرادیپ

.های اجتماعی ریای، محیط آموزشی، مرارت اده، برنامهخودمدیریتی، خانو :کلیدیواژگان
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مقدمه

آموزان این است که معلم و  امروزه یکی از مشکالت بزرگ جوامع بشری در تربیت جوانان و دانش

های ارتباطی مجازی و حقیقی زیادی در دسترس  آموزان نیستند و راه مربی همیشه در کنار دانش

  .کند آموزان و معلمان کمک زیادی می به دانش یتیریخودمد ةتوسعو  پرورش یکی. هاست آن

 یا ،ها و گروه اعضا بین تواند می که است فعالیتی رهبری و مدیریت جدید، رویکرد در

ها  سازمان در رسمی غیر رهبری به نسبت نوینی دید ترتیب این به. توزیع شود و تقسیمها  سازمان

 وظایف دربارة گیری تصمیم توانایی افراد همة آن در که شود می مطرح( 3002 ، کافور و فلچر)

گرفته  انجام خودمدیریتی های زمینة مهارت در زیادی تحقیقات اخیر های  دهه در. دارند را خود

 خودمدیریتی فرایندی(.  300 ، سیمز و مانز ؛999  ،2نک و مانز ؛993  ،3مانز از جمله) است

 طریق از دلخواه، و نتیجة رفتاری خاص به رسیدن برای روهگ یک کارکنان و افراد که است ترتیبی

در  که گردد میبر برخود تأثیرهای  به نظریه مفهوم این ریشة. کنند می راهنمایی و ترغیب را خود آن

 . است بر خود مدیریت و( 991  ، آرنکوف و ماهونی) کنترل بر خود   راهیابی بر خود تأکید ها آن

که آغاز جدایی از خانواده، به لحاظ میزان تأثیرپذیری تربیتی از با توجه به سن نوجوانی 

شود، و نوجوانان  والدین است، و با عنایت به اینکه در این دوره، نقش دوستان و جامعه پررنگ می

همچنین، هجوم موارد متعدد تبلیغاتی مثبت و منفی  .و جوانان از گروه همساالن الگوپذیری دارند

بودن  های دوست و دشمن، و دردسترس نهادها و ارگان ،ها سازمان ،از طرف همة مؤسسات

های متعدد جامعه، ابزار و اهرمی بسیار قوی الزم است تا نوجوان به  ارتباطات و روابط با گروه

ها و آب و  های تاریک و مبهم با جلوه کمک این ابزار بتواند چراغ راه هدایتی برای راه و بیراهه

نده در سر راه خویش قرار دهد و بتواند به سالمت و صحت از این های جذاب و فریب رنگ
                                                           
1. Fletcher & Kaufer 

2. Manz  

3. Neck  
4. Sims 

5. Ravit Meitar 

6. Mahoney & Arnkoff 
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شود، عبور  ها قرار داده می ها عمداً در سر راه آن های خطرناکی که بسیاری از آن ها و گرداب ورطه

این ابزار کارا و مؤثر پرورش و توسعة روحیة خودمدیریتی و خودشناسی است که با آگاهی . کند

های مختلف خودمدیریتی  ای بر خودمدیریتی است و تقویت مؤلفه که مقدمههای خود  از توانمندی

و افزایش و تقویت این نقاط همراه با اصولی مانند خودتشویقی و  ادر یافتن نقاط مثبت و کار

از طرفی، با یافتن نقاط ضعف و اعمال خودتنبیهی بر خود . خودکنترلی این نیرو را توسعه دهد

تواند با انتخاب صحیح را در ادامة مسیر زندگی به توفیقاتی که مد نظر  میبهتر از هر فرد دیگری 

ترین  ها و دستورات دین مبین اسالم و آیات و روایات که کامل در توصیه. دارد، دست یابد

کارها را برای خودشناسی و خودسازی و خودمدیریتی ارائه کرده است، نیز با تکیه  دستورات و راه

های صحیح خودشناسی و با بشارت و انذار، و تکیه بر شناخت، و  اهبر اصول مختلف و ر

کارگیری نفوس مختلف اماره، لوامه، ملهمه و مطمئنه، توانسته است الگوهای متعددی را پرورش  به

اصلی   بنابراین، پرسش. توان با بهره گیری از این دستورات نیز به این مهم دست یافت دهد، که می

 اند؟ های خودمدیریتی کدامها و شاخصابعاد، مؤلفه :است شرحبه این پژوهش حاضر 

پژوهشی دربارة نقش آموزش خودمدیریتی در بهبود عملکرد شغلی ( 3009)  فراین و گرینگر

نفر از  20ماه بر روی  3 کارگیری دو گروه کنترل و شاهد در مدت  ها با به آن. انجام دادند

های خودمدیریتی در افراد بیشتر ها و مهارتموزشفروشندگان یک شرکت، دریافتند هرقدر آ

باشد، بهبود مستمر عملکرد را به همراه خواهد داشت و آثار بالقوه و بالفعلی بر اثربخشی و 

 . عملکرد کارکنان دارد

 داده شوندآموزش  یتیریخودمد یهامهارت یارتقای توانند براینشان داد افراد م( 3009)مانز 

خود،  یبهبود عملکرد کل یبرا مدارس ،نیبنابرا ؛کار خود را بهبود بخشند ةجیتن ،بیترت نیا به و

 .کنند یگذارهیآموزان سرمادر دانشی تیریخودمد جادیبر ا دیبا

  شده اصالح ةبررسی قابلیت تعمیم پرسشنامتحقیقی پیرامون ( 0 30) 3نبرت و کاندی
                                                           
1. Frayne & Geringer  
2. Qualitative case study 
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کارمند چینی یک  9   میان یدرهبرخو ةشد اصالح ةپرسشنام. انجام دادند چیندر خودرهبری 

کلی  طورهبی خودرهبر ةشد اصالح ةپرسشنام نشان داد ها یافته. شرکت بزرگ انتقال نفت اجرا شد

بهترین مدل سازگار خودرهبری شامل ابعاد تعیین هدف، . یستچینی قابل اجرا ن های در محیط

 ةپرسشنام. استتنبیهی گو با خود، خودتشویقی و خودو آمیز، گفت تجسم عملکرد موفقیت

 .ارتباط داردبا خالقیت و عملکرد مطلوب طور مستقیم  به یخودرهبر ةشد اصالح

های خودمدیریتی و از رابطة مهارت»در پژوهشی با عنوان ( 2 30)  راویو و وایتینگ

کند و با  تیریخود را مد یرفتارها بتواند شتریهرچه فرد ب ندنشان داد« خودبیگانگی تحصیلی

 یتیریخودمد یهامهارت. خواهد داشت یکمتر یگانگینسبت خودب همان باشد، به نیعج انگرید

خود مسلط شوند  یو موضوعات درس فیبر تکال ندقادر ،کنند آموزان احساسشود دانشیباعث م

و کاهش  یدرون زشیانگ شیباعث افزا ،جهینت شوند و در نیبا درس عج ،طور کاملبه و

 .شودیم یلیتحص یگانگیازخودب

سازمان را در  و عملکرد کارکنان یتیریخودمد ةرابطدر پژوهشی ( 293 )پور حموله حسین

 ستیز طیرا کارکنان سازمان محآن  یآمار ةجامع .بررسی کردند استان اصفهان ستیز طیمح

با  یتیریخودمد نیب ه استمطالعه نشان داد نیا یها افتهی .داد لیتشک( نفر 0 3) استان اصفهان

 .شود یباعث بهبود عملکرد در سازمان م یتیریوجود دارد و خودمد دار امعن ةرد رابطعملک

 یاز زندگ تیرضا شیبر افزا یتیریخودمد ةآموزش برنام ریثأتدر پژوهشی به  ( 29 ) یمیکر

دختر و  200پژوهش شامل  نیا یآمار ةجامع. پرداخت اس .مبتال به ام مارانیب یذهن یستیو بهز

 پژوهش او جینتا .بود 292 اس شهر کرمان در سال  .تحت پوشش انجمن ام اس .ما هزن مبتال ب

 مارانیب یذهن یستیو بهز یاز زندگ تیرضا شیافزا ثباع یتیریخودمد ةنشان داد آموزش برنام

 .شودیاس م.ممبتال به ا

کارکنان دانشگاه  یو شاد یتوانمندساز بر یتیریخودمد ریثأتپژوهشی  در(  29 )ی نور

شامل  یآمار ةجامع. بود یاز نوع همبستگ یفیتوص ای پژوهش مطالعه نیا. را بررسی کرد رودشاه

                                                           
1. Rovai & Wighting 
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، یبر توانمندساز یتیریخودمدپژوهش نشان داده است  جینتا. بود دانشگاه شاهرود مندکار 100

 .دارد یمثبت و معنادار ریثأکارکنان ت یشاد بر یو توانمندساز، کارکنان یبر شاد یتیریخودمد

 یتیریخودمد یهامهارت نیب ةرابط یبررسدر پژوهشی به (  29 )و یوسفیه اردشاهی  یوسف

 هیشهرستاناروم متوسطه اول ةدور یهارستانیدب رانیدب یشغل یمندتیبا رضا یو ابعاد خودشناس

 یهامهارت نینشان داد ب جیتان. ودب رانینفر از دب     پژوهش شامل  یآمار ةجامع. پرداختند

با  یشغل قیو عال ینگرندهیآ گران،ینگرش من به د ق،یو سال قیخودپنداره، عال ،یتیریخودمد

مثبت  رسونیپ یهمبستگ بیدارد و ضر دوجو میمعنادار و مستق ةرابط رانیدب یشغل یمندتیرضا

 رسونیپ یهمبستگ بیبراساس ضر رانیدب یشغل یتمندیبه من با رضا گرانینگرش د نیاست و ب

 .د نداردوجو یمعنادار ةرابط

 یتیریو خودمد یتیشخص یهایژگیو ةرابطدر پژوهشی به بررسی (  29 ) کوندیوند درنجف

کارکنان دانشگاه محقق  یبررس مورد  ةجامع. پرداخت در کارکنان یشغل یسازگار ییبا توانا

 یها داده لیتحل جینتا. ندانتخاب شد در دسترس یریگ نمونه ةوینفر به ش  9 که  بود یلیاردب

و  یبه تجربه، همساز یگشودگ ،ییگرابرون)ی تیشخص یهایژگیو نیب ه استوهش نشان دادپژ

 یسازگار ییبا توانا یرنجورروان نیو ب داردمثبت  ةرابط یشغل یسازگار ییبا توانا( یشناس فهیوظ

 یهمبستگ یشغل یسازگار ییآن با توانا یها لفهؤو م یتیریخودمد نیب ومعنادار  یمنف ةرابط یشغل

 یها یژگیو ه استنشان داد رهیچندمتغ ونیرگرس لیتحل جینتا نیهمچن. مثبت وجود دارد

را  یشغل یسازگار ییتوانا انسیوار کنندة نییدرصد تب 99 نانیبا اطم یشناس فهیو وظ یرنجور روان

 یسازگار ییتوانا کنندة نییدرصد تب 99 نانیبا اطم یتیریخودمد همچنین،. هستند 33/0 زانیبه م

 .استدرصد  0/ 3 زانیرا به م یشغل

 یریو درگ یروزمره بر منابع شغل یتیریخودمد ریثأت یبررسدر پژوهشی به (  29 )صفری 

 روزگریساسان و ف یهامارستانیشامل پرستاران ب پژوهش یجامعه آمار. پرداخت کارکنان یشغل

 نیشان داد که بن جینتا. شد نتخابنفر به عنوان نمونه ا 303که تعداد  استاستان تهران 

و  رابطه مثبت و معنادار یشغل یریو درگ یمنابع شغل نیو ب یشغل یریروزمره و درگ یتیریخودمد

توان گفت یم نیهمچن. وجود دارد یرابطه مثبت و معنادار یروزمره و منابع شغل یتیریخودمد نیب

 .یدمانیم یگر یانجیرا م یشغل یریروزمره بر درگ یتیریخودمد ریتاث یمنابع شغل
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عملکرد  را در یتیریخودمد یهاآموزش مهارتدر پژوهشی اثربخشی (  29 )حسینی 

 یهامهارت ها آن پژوهش رد. ی بررسی کردندفعالشیب/ توجه یینارسا یآموزان دارادانش یلیتحص

 ییاختالل نارسا یموز داراآسه دانش یبر رو یآزمودنجلسه با روش تک 0 در  یتیریخودمد

و مداخله تفاوت در عملکرد  هیخط پا نینشان داد ب جینتا. آموزش داده شد یعالف شیب /توجه

 .موزان مشاهده شدآشدان یلیتحص

 یبر کاهش رفتارها یتیریخودمد یهاآموزش مهارت ریثأتدر پژوهشی (  29 )خانی 

 20پژوهش شامل  ةنمون .را بررسی کرد آموزان شدر دان یاجتماع تیمقبول شیپرخاشگرانه و افزا

با روش  هبود ک 92- 9 مسالیمقطع دبستان شهر تهران در ن سالة 3 تا  9آموزان پسر نفر از دانش

 لیتحل جینتا .انتساب داده شدندو کنترل  شیگروه آزما دوبه  یتصادف یاخوشه یریگنمونه

پرخاشگرانه و  یبر کاهش رفتارها یتیریخودمد یهاآموزش مهارت ه استنشان داد انسیکووار

 ةنیدر زم یمهم حاتیتلو جینتا نیا .ثر بوده استؤم یطور معنادارهب یاجتماع تیمقبول شیزااف

 .آموزان دارددانش یاجتماع تیپرخاشگرانه و روابط و مقبول یبهبود رفتارها

تأثیرپذیری سرمایة انسانی از سازوکارهای »در پژوهشی با عنوان (  29 ) و زمانی مزاری

دهی، خودمدیریتی، خودرهبری و خودراهبری  خودنظم :ایدتوسعهرفتاری خو -شناختیروان

های انسانی آنان باالتر از حد متوسط بود ای منابع انسانی و سرمایهنشان داد خودتوسعه «یادگیری

بینی دهی قابلیت پیشای، خودرهبری، خودراهبری یادگیری و خودنظمو از میان ابعاد خودتوسعه

ای بر دانش و سازی معادالت ساختاری نیز نشان داد خودتوسعه و مدل های انسانی داشتهسرمایه

 .های شناختی و شایستگی عاطفی تأثیرگذار بوده استمهارت

کارگیری تبیین نقش انگیزة پیشرفت تحصیلی در به»در پژوهشی با عنوان  ( 29 ) یمیکر

ای تأثیرپذیر بوده  هبری سازههای خودربیان کرد انگیزة پیشرفت بر استراتژی «استراتژی خودرهبری

دهی، خودراهنمایی، وگویی، خودپاداش های خودگفتکارگیری استراتژیاست؛ همچنین، بر به

 .تجسم عملکرد و تمرکز بر پاداش طبیعی تأثیرگذار است

پژوهششناسیروش

 کیفی بخشدو  است که در های ترکیبی ژوهشپژوهش حاضر از نوع کاربردی است و در زمرة پ
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بندی، ابتدا چارچوب مدل  کارگیری مدل طبقه در پژوهش حاضر با به. شدی اجرا کمّ و

انجام   موردی مطالعةکیفی  بخش در. آموزان در دورة ابتدایی طراحی شد خودمدیریتی دانش

های دیگر در زمینة  پس از مطالعة مبانی نظری خودمدیریتی و بررسی پژوهش. گرفت

علوم تربیتی مصاحبة عمیق با گروه نظران و پژوهشگران  صاحب ،نامتخصص خودمدیریتی، با

آموزان در با توجه به هدف این بخش که تدوین مدل خودمدیریتی دانش. انجام گرفت 3کانونی

های مؤثر بر  دورة ابتدایی آموزش و پرورش جمهوری اسالمی ایران، و یافتن عوامل و مؤلفه

. است موردی ای کیفی و از نظر روش، مطالعةه پژوهش حاضر در زمرة طرح. خود مدیریتی بود

متخصصان حوزة علوم تربیتی و مدیریت هستند که  شاملحاضر  پژوهشبالقوة کنندگان  مشارکت

معیار تعداد . کار گرفته است گیری هدفمند به کنندگان روش نمونه برای انتخاب هر گروه مشارکت

، انتخاب افراد تا زمانی ادامه داشت که عبارتی به. بود 2کنندگان اشباع نظری انتخاب مشارکت

ابزار پرسشنامة بازپاسخ با ها با  داده آوری جمع. اطالعات جدیدی به اطالعات قبلی اضافه نشد

آمده از  دست تجزیه و تحلیل اطالعات به. ة اسناد باالدستی انجام گرفتمطالعکانونی و  گروه

مصاحبه از  بخش ابتدا متن ،اساس نیبر ا. انجام یافت  ها با روش تحلیل محتوای کیفی مصاحبه

جلسات مصاحبه  یط ها ادداشتیشد و با  یساز ادهیمصاحبه پ ةجلس درشده  صوت ضبط یرو

 . تحلیل محتوای کیفی انجام گرفتمتون،  نیا قیدق ةبا مطالع ،سپس. دش لیتکم

 یا توصیفی طرواب کشف دنبال به شده، تعیین پیش از و منظم ساختاری با کمّی پژوهش روش

 گرپژوهش یفیتوص های پژوهشدر . شود می تعریف متفاوت های پژوهش قالب در که است علّی

 یا یهآزمون فرض یاطالعات برا یآور است که شامل جمع موضوع و متغیرها گیبه دنبال چگون

 و کرسول) شود یع مورد مطالعه موموض یفعل یتمربوط به وضع های پرسشپاسخ به 

 وضعیت بررسی برای تی آزمون حاضر، پژوهشبخش کمی در (. 1 3، ص  30پالنوکالرک، 

 .شد اجرا خودمدیریتی موجود
                                                           
1. Case study 
2. Focus group 
3. Theoretical saturation 
4. Qualitative content analysis 
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ها براساس آمار دریافتی  آموزان دورة ابتدایی شهر شیراز هستند که تعداد آنجامعة آماری دانش

 با. نفر است     3برابر با  99-91از سازمان آموزش و پرورش استان فارس در سال تحصیلی 

ابزار پژوهش شامل مدل . نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند 00 ای،  روش تصادفی خوشه

برای ارزیابی وضعیت موجود تدوین  شده در بخش کیفی است که پرسشنامة خودمدیریتی طراحی

 توجه با. ای لیکرت است درجه در طیف پنج پرسش  2بعد و  چهار شامل مقیاس این. شده است

 برای. دارد صوری و محتوا اعتبار کار گرفته شد، به خبرگان نظر پرسشنامه این ساخت در اینکه به

. گردید محاسبه دبیران و خبرگان از نفر 20 و گویه تحلیل روش با سازه روایی بیشتر، اطمینان

 0/ 000 سطح در که داشت قرار 1/0  -99/0 بازة در ها گویه همبستگی ضریب بیشترین و کمترین

 91/0 ضریب که شد محاسبه کرونباخ آلفای ضریب نیز ابزار پایایی محاسبة برای. ودب دار معنا نیز

 .بود پرسشنامه پایایی دهندة نشان

هایپژوهشیافته

تعلیم و  پژوهشگران حوزة و نظران صاحب متخصصان، دیدگاه از حاصل کیفی های تحلیل داده

 .ه شرح زیر انجام گرفتهای خودمدیریتی ب  تربیت در زمینة شناسایی ابعاد و شاخص

 افراد برابر در احساس فرد و هیجانی های واکنش هدایت و کنترل از است عبارت خودمدیریتی

 به خودمدیریتی .مؤثر است و مثبت واکنش به قادر طریق از این که مختلفهای  موقیعت در و

 توانایی یریتیخودمد واقع، در .هاست گرایش دائم و پیوسته مدیریت و ضعف نقاط پذیرش معنای

 رفتارها و وابسته است، خودآگاهی به خودمدیریتی .است زا مشکل رفتار برابر در مقاومت از باالتر

و  روانی، و جسمی سالمت به رسیدن ها مهارت این کسب از هدف .کند می رهبری مثبت طور به را

 موفقیت برای آنقدر ها مهارت این یادگیری است، اجتماعی و فردیهای  موفقیت نهایت، در

 فراوانی های در پژوهش شود و می شامل را ها شغل همة در درصد عملکرد 0  که است ضروری

 این یادگیری به مربوط تغییرات با همراه. است ثابت شده افراد سالمتی در ها مهارت تأثیر این

 سه ثیرتأ افراد تحت عملکرد و تفکر چگونگی. گیرد می شکل مغز در فیزیکی تغییرات ها مهارت

 از و است (رابطه و مدیریت خودمدیریتی) هیجانی هوش های مهارت و شخصیت هوش، توانایی

های  مهارت آموزش .است یادگیری و آموزش قابل خودمدیریتی های مهارتها  توانایی این
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 و تربیتی مسائل و تحصیلی افت از جلوگیری در جهت مؤثر راهکار و اقدامات خودمدیریتی

منظور  به و آموزان دانش بهای گران عمرهای  سال وها  فرصت رفتن ازدست و موزانآ دانش آموزشی

 افسردگی، ایجاد قبیل از آموزان در دانش تحصیلی مشکالت شناسی روان آثار از بخشی کاهش

 و انگیزة نفس اعتماد به کاهش اجتماعی، و تحصیلی هویت و نقش در اغتشاش امتحان، اضطراب

 همچنین، دیگر، پیامدهای و جامعه به خشم نسبت سرخوردگی، احساس کاهش و تحصیل ادامه

های  مهارت برای مدلی است ضروری بنابراین، .است اجتماعی زمینة در خودکارآمدی

 برای آموزان دانش این به شایانی کمک بتوان تا شود تدوین و طراحی آموزان   دانش در خودمدیریتی

 .گیرد انجام آنان خودشکوفایی و رشد

دهندهومضامینپایهجدولمضامینسازمان

های مختلف کارگیری نمونه شده و به ای و اطالعات گردآوریباتوجه به مطالعات کتابخانه

ها با متخصصان حوزة های حاصل مصاحبه خودمدیریتی که تاکنون ارائه شده است، همچنین، داده

 : پایه به شرح زیر استخراج شد دهنده و مضامینمدیریت و علوم تربیتی، مضامین سازمان

ای کارکرد  های و مضامین پایه دهندة اصلی با زیرمجموعه به عنوان مضمون سازمان: خانواده.  

خانواده، عملکرد خانواده، آگاهی خانواده، شیوة فرزندپروری، سبک زندگی، جو عاطفی 

 .آوری خانوادهبخشی خانواده، و تاب خانواده، همدلی و صمیمیت، قدرت

های انگیزش تحصیلی، اشتیاق تحصیلی، جو آموزشی،  شامل زیرمجموعه: محیط آموزشی. 3

 .، و خودکارآمدی تحصیلی....(معلم، مدیر و)حل مسائل، نیروی انسانی 

شامل ارتباط با خود و دیگران، خودشکوفایی، خودآگاهی، و : های اجتماعی مهارت. 2

اعی، رشد اجتماعی، تحمل خصوصیات سازگاری اجتماعی، کارکرد، خودکارآمدی اجتم

 .های ارتباطی، و کفایت اجتماعیدیگران، مهارت

ریزی تحصیلی، و شامل نظم و انضباط، پذیرش مقررات، تبعیت از هدف، برنامه: ریزی برنامه.  

 .خودارزیابی

های خودمدیریتی  ها و شاخص های خودمدیریتی، وضعیت موجود مؤلفه پس از شناسایی مؤلفه

نمونه اجرا  های حاصل از پرسشنامه آزمون تی تک برای تحلیل داده .یق پرسشنامه بررسی شداز طر
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نتایج در ادامه بیان . در نظر گرفته شد 2های پرسشنامه، میانگین فرضی عدد با توجه به گویه. شد

 .شده است
 

  نهای آ  نتایج آزمون تی برای بررسی وضعیت مؤلفة خودمدیریتی و زیرمؤلفه. 1جدول 

 سطح معناداری درجة آزادی مقدار تی میانگین نمرات تعداد زیرمؤلفه/ مؤلفه

 0/ 000 299 -0 /09  / 1 00  های اجتماعیمهارت

 0/ 000 299 - 3/ 9  /90 00  ارتباط با خود و دیگران

 0/ 000 299 -  /99 3/ 0 00  خودشکوفایی

 0/ 000 299 -12/39  /   00  سازگاری اجتماعی

 0/ 000 299 -9 /99 3/ 0 00  کردکار

 0/ 000 299 - 2/ 9  /   00  خودکارآمدی اجتماعی

 0/ 000 299 -1 /   02/3 00  رشد اجتماعی

های آن  های اجتماعی و زیرمؤلفه مهارت  تی برای مؤلفة دارشود مقکه مشاهده میطور  همان

بنابراین، بین میانگین (. P<0/ 0)ت معنادار اس 0/ 000است، و در سطح معناداری  - / 9کمتر از 

آمده و میانگین فرضی تفاوت معناداری وجود دارد و با توجه به اینکه میانگین دستنمرات به

توان های آن کمتر از مقدار مفروض است، می های اجتماعی و زیرمؤلفه نمرات برای مؤلفة مهارت

ارتباط با )های آن  اجتماعی و زیرمؤلفه هایمهارت  نتیجه گرفت از نظر افراد مورد پژوهش مؤلفة

خود و دیگران، خودشکوفایی، سازگاری اجتماعی، کارکرد، خودکارآمدی اجتماعی و رشد 

 . وضعیت مناسبی ندارد( اجتماعی
 

  های آن  ریزی و زیرمؤلفه نتایج آزمون تی برای بررسی وضعیت مؤلفة برنامه. 2جدول 

 سطح معناداری درجة آزادی مقدار تی اتمیانگین نمر تعداد زیرمؤلفه /مؤلفه

 0/ 000 299 - 3/   3/   00  ریزی برنامه

 0/ 000 299 -3 /3  32/3 00  نظم و انضباط 

 0/ 000 299 -9 /3   /90 00  پذیرش مقررات 

 0/ 000 299 -  /13 3/   00  تبعیت از هدف 

 0/ 000 299 -1/ 9 3/ 2 00  ریزی تحصیلی برنامه

 0/ 000 299 -19/39 3/3  00  زیابیخودار
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های آن کمتر از  ریزی و زیرمؤلفه برنامه  تی برای مؤلفة دارشود مقکه مشاهده میطور  همان

بنابراین، بین میانگین نمرات (. P<0/ 0)معنادار است  0/ 000است، و در سطح معناداری  - / 9

و با توجه به اینکه میانگین نمرات برای  آمده و میانگین فرضی تفاوت معناداری وجود دارددستبه

توان نتیجه گرفت از نظر های آن کمتر از مقدار مفروض است، می ریزی و زیرمؤلفه مؤلفة برنامه

نظم و انضباط، پذیرش مقررات، تبعیت )های آن  ریزی و زیرمؤلفه برنامه  افراد مورد پژوهش مؤلفة

 . وضعیت مناسبی ندارد (ریزی تحصیلی، و خودکارآمدی از هدف، برنامه
 

  های آن  نتایج آزمون تی برای بررسی وضعیت خانواده و زیرمؤلفه. 3جدول 

 سطح معناداری درجة آزادی مقدار تی میانگین نمرات تعداد زیرمؤلفه /مؤلفه
 0/ 000 299 -  /39 9/3  00  خانواده

 0/ 000 299 -9/ 0 3/ 2 00  کارکرد خانواده
 0/ 000 299 - /99 9/3  00  شیوة فرزندپروری
 0/ 00 299 -9/2  3/ 9 00  سبک زندگی

 0/ 000 299 -2 /2  32/3 00  جو عاطفی خانواده

 - / 9های آن کمتر از  خانواده و زیرمؤلفه  تی برای مؤلفة دارشود مقکه مشاهده میطور  همان

بین میانگین نمرات بنابراین، (. P<0/ 0)معنادار است  0/ 000است، و در سطح معناداری 

آمده و میانگین فرضی تفاوت معناداری وجود دارد و با توجه به اینکه میانگین نمرات برای  دست به

توان نتیجه گرفت از نظر افراد های آن کمتر از مقدار مفروض است، می مؤلفة خانواده و زیرمؤلفه

، شیوة فرزندپروری، سبک زندگی کارکرد خانواده)های آن  خانواده و زیرمؤلفه  مورد پژوهش مؤلفة

 . وضعیت مناسبی ندارد( و جو عاطفی خانواده
 

  های آن  نتایج آزمون تی برای بررسی وضعیت مؤلفة محیط آموزشی و زیرمؤلفه. 4جدول 

 سطح معناداری درجة آزادی مقدار تی میانگین نمرات تعداد زیرمؤلفه/ مؤلفه
 0/ 000 299 - 3/ 2 39/3 00  محیط آموزشی

 0/ 000 299 -9/9  3/   00  انگیزش تحصیلی

 0/ 000 299 -12/30  /92 00  اشتیاق تحصیلی

 0/ 000 299 -9/   0/3  00  جوّ آموزشی

 0/ 000 299 -9/ 1 3/ 2 00  حل مسائل

 0/ 000 299 -9 /   09/3 00  نیروی انسانی
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های آن کمتر از  زشی و زیرمؤلفهمحیط آمو  تی برای مؤلفة دارشود مقکه مشاهده میطور  همان

بنابراین، بین میانگین نمرات (. P<0/ 0)معنادار است  0/ 000است، و در سطح معناداری  - / 9

آمده و میانگین فرضی تفاوت معناداری وجود دارد و با توجه به اینکه میانگین نمرات برای دستبه

توان نتیجه گرفت از نظر مفروض است، میهای آن کمتر از مقدار  مؤلفة محیط آموزشی و زیرمؤلفه

انگیزش تحصیلی، اشتیاق تحصیلی، )های آن  محیط آموزشی و زیرمؤلفه  افراد مورد پژوهش مؤلفة

 . وضعیت مناسبی ندارد( جو آموزشی، حل مسائل و نیروی انسانی

گیریبحثونتیجه

مدیریتی در های مؤثر در توسعة خود ها و شاخص مؤلفههدف پژوهش حاضر شناسایی 

های مهارت های اند از مؤلفه در نتیجه، چهار مؤلفه شناسایی شد که عبارت. آموزان بود دانش

های ارتباط با خود و دیگران، خودشکوفایی، سازگاری اجتماعی، کارکرد،  با زیرمؤلفه)اجتماعی 

ضباط، پذیرش های نظم و ان با زیر مؤلفه)ریزی  برنامه  ،(خودکارآمدی اجتماعی و رشد اجتماعی

های کارکرد  با زیرمؤلفه)، خانواده (ریزی تحصیلی، و خودکارآمدی مقررات، تبعیت از هدف، برنامه

های  با زیرمؤلفه)ریزی  ، و برنامه(عاطفی خانواده خانواده، شیوة فرزندپروری، سبک زندگی و جوّ

افراد مورد پژوهش  توان نتیجه گرفت از نظرهای آن کمتر از مقدار مفروض است، می زیرمؤلفه

های آن شامل انگیزش تحصیلی، اشتیاق تحصیلی، جو آموزشی،  زیرمؤلفه)محیط آموزشی   مؤلفة

 (.حل مسائل و نیروی انسانی

 ترین مهم از توان گفت یکی آموزان می ریزی در خودمدیریتی دانش در تبیین نقش مؤلفة برنامه

 ریزی برنامه .است ریزی برنامه دارد، کلیدی نقش آن به رسیدن و خودمدیریتی در که هایی مهارت

 سردرگمی، ابهام، از همچنین، شود، جویی صرفه ماهای  هزینه و انرژی وقت، در شود می باعث

 یا بیهوده تالش ساعت هزاران و صدها ها، ده تواند می آن نتیجة که اشتباه مسیرهای به رفتن

 را هدف به دستیابی ریزی، برنامه .کند جلوگیری باشد، ضرر تومانها  میلیون هزاران، حتی

 کدام اینکه و دهد انجام باید کارهایی چه هدف به رسیدن برای اگر فرد نداند .کند می پذیر امکان

 کند، ریزی مشخص می برنامه. اولویت کارها چطوراست و نیستند مهم کدام و مهم بوده، کارها
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در زمینة خودمدیریتی . فتداشت و به هدف دست یا باالیی عملکرد توان می چطور

 مسئلهها  ده به فرد است ممکن عادی حالت در .کردن ذهنمان بسیار نقش اساسی دارد سازماندهی

 فکر کند که چطور مجبور است ریزی برنامه هنگام کند، می انتخاب هدفی که زمانی کند، ولی فکر

 همچنین، است، اختیار در تیامکانا و منابع آن هدف چه به رسیدن برای برسد، هدفش به تواند می

 فکر فرد حالت، این در .کرد برطرف را ها آن باید چگونه وجود دارد، موانعی ها و محدودیت چه

گرفته  خورشید نور جلوی بین ذره یک که زمانی مانند درست است، هدف یک بر متمرکز فقط

 دهد، می فروختنا قدرت آن به و کرده متمرکز را خورشید پراکندة نور بین ذره شده است،

 اجازه و بخشد می قدرت ها آن به و دهد می انجام افراد افکار با را کار همین دقیقاً هم ریزی برنامه

 خود مهم است، قوت و ضعف نقاط در خودمدیریتی شناختن .شود پراکنده آن نیروی دهد نمی

 نقاط شناختن. بگیرد یاد را آن باید که باشد، مهارت یک فقط هدفش و فرد بین است ممکن

 نقطة همان جانب از فقط هدف به نرسیدن و شکست است ممکن است، مهم بسیار قوت و ضعف

 خیلی بنابراین، باشد، قوت نقطة همان خاطر به فقط هدف به رسیدن و موفقیت یا باشد ضعف

 قوت نقطه به تا کنیم کار آن روی و فکری شود ضعف نقطة کردن برای برطرف که است مهم

 افزایش را هدف به رسیدن امکان و شود تر قوی تا قوت تأکید شود نقطة بر طرفی، از .دشو تبدیل

 امکانات، منابع، به ریزی برنامه هنگام شد، اشاره که طور همان است،ها  فرصت این شناسایی .دهد

ها  فرصت تواند می هم موارد آن از یکی شود، توجه می دیگر موارد خیلی و موانع ها، محدودیت

 دستمان از نباشد حواسمان ما اگر و افتد، اتفاق بار یک فقط است ممکنها  فرصت از د بعضیباش

بنابراین،  .برد را استفاده نهایت توان می وقوع، محض به شود، فکر آن به آگاهانه اگر ولی برود،

های  لفهمؤ از یکی .تواند در خودمدیریتی بسیار بااهمیت باشد ریزی و اهمیت آن می توجه به برنامه

 از بعد که مفاهیمی و کلماتی اولین شود، مطرح می نظم کلمه وقتی .است ترتیب و نظم ریزی برنامه

 تر جذاب و تر مهم معنایی نظم نظر به اما. است دقت و آراستن، انضباط، قاعده، شود، می تداعی آن

 از فردی انضباط واقع، در یا ترتیب، و نظم دارای رفتاری معنای به لغت در انضباط .دارد اینها از

 .کند می پیروی خاصی اصول یک از و بوده ترتیب و نظم با توأم که است رفتاری همان لغوی نظر
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 از است، بسیاری کاربردی دنیا در و صحیح کامالً فردی انضباط و نظم لغوی معنای اگر فرض شود

 .اند داشته شخصی انضباط شد، تعریف که ای تازه مدل با زمینه، هر در موفق و بزرگهای  انسان

این  .دارد وجود خودمدیریتی و شخصی انضباط و نظم بین جدانشدنی و مستقیم ای بنابراین، رابطه

 یو ارتقا اتخاذ یتوانند برا نشان داد افراد میهمسویی دارد که ( 3009)مانز نتیجه با نتیجة پژوهش 

. کار خود را بهبود بخشند جهینت ،بیترت نیا به و داده شوندآموزش  یتیریهای خودمد مهارت

آموزان   در دانشی تیریخودمد جادیبر ا دیخود، با یبهبود عملکرد کل یبرا مدارس ،نیبنابرا

 .کنند یگذار هیسرما

 ها، نگرش از ای مجموعه شامل آموزشی در زمینة مؤلفة محیط آموزشی باید بیان کرد محیط

 افراد که جزء خودمدیریتی افراد است، اراییک و رضایت نوآوری، بر که است رفتارها و احساس

محیط آموزشی باید شرایط و امکانات الزم برای رشد و توسعة خودمدیریتی در  .دارد تأثیر

پذیر و در نهایت مستقل پرورش  آموزانی خالق و مسئولیت آموزان را فراهم کند که دانش دانش

خود را  یرفتارها بتواند شتریهرچه فرد ب دادنشان ( 2 30)نتایج پژوهش راویو و وایتینگ . دهند

های  مهارت. دارد یکمتر یگانگینسبت ازخودب همان باشد، به نیعج گرانیکند و با د تیریمد

خود  یو موضوعات درس فیقادرند بر تکال ،کنند آموزان احساس شود دانش باعث می یتیریخودمد

 یدرون زشیانگ شیامر باعث افزا نیا ،جهینت در .شوند نیبا درس عج ،طور کامل به مسلط شوند و

نتایج این پژوهش با نتایج پژوهش راویو و وایتینگ  .شود می یلیتحص یگانگیو کاهش ازخودب

 .همسویی دارد( 2 30)

 اجتماعی نظامی توان بیان کرد خانواده آموزان می در زمینة نقش خانواده در خودمدیریتی دانش

 اصول و قواعد از ای مجموعه اجتماعی نظام این. دارد را خود خاصهای  ویژگی که است طبیعی و

 ساختار یک از خانواده این، بر عالوه. کند می تعیین متنوعیهای  نقش خود اعضای برای و ابداع، را

 وجود به را نهان و آشکارهای  رسانی پیام از ای پیچیدههای  صورت است، برخوردار قدرت نظامدار

 دهد می اجازه آن به که دارد اختیار در را مفصلی حل مسئله و مذاکرههای  روش و آورد، می

 و عمیق ای رابطه فرهنگ خرده این اعضای رابطة. برساند انجام به موفقیت با را مختلفی تکالیف

 و مشترکهای  فرض و ادراک مشترک، تاریخچة براساس طور عمده، به که است چندالیه
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 عالیق وسیلة به افراد نظامی، چنین در. است شده ناب مشترک اهداف و جهان، به راجع شده درونی

 شدت از است ممکن. اند شده متصل یکدیگر به متقابل و دیرپا، نیرومند، عاطفیهای  دلبستگی و

 زندگی سراسر در مزبور عالیق هم باز شود، ولی کاسته زمان طیها  دلبستگی و عالیق این

 و آرامش مأمن خانواده که نیست پوشیده کس یچه بر .داد خواهند ادامه خود بقای به خانوادگی

 تأثیر هم بر و پذیرند می تأثیر هم از خانواده درون افراد. استعدادهاست شکوفایی جایگاه

 عملکرد. است خانواده درونی عملکرد از متأثر خانواده، افراد شکوفایی طور مسلم، به. گذارند می

 یعنی خانواده عملکرد دیگر، بیان به. اشاره دارد خانواده سیستمیهای  ویژگی به اصل در خانواده

 ها، تعارض کردن حل حیات، طول در ایجادشده تغییرات با انطباق یا هماهنگی در خانواده توانایی

 اجرای و افراد میان مرز و حد رعایت انضباطی، الگوهای در موفقیت و اعضا میان همبستگی

 عملکرد به دستیابی برای.  خانواده نظام کل از اظتحف هدف با نهاد این بر حاکم اصول و مقررات

 طور به خانواده اعضای همة بین در تکالیف و وظایف ها، نقش باید خانواده، سیستم در مطلوب

 برای مؤثر، رابطة و رهبری توازن، و هماهنگی همچنین،. شود داده سازمان هماهنگ، و نظامند

 . هستند مهم بهینه، عملکرد

 اجتماعی زندگی در موفقیت موجب که است هایی توانمندی اعی مجموعةهای اجتم مهارت

 های مهارت به فردی های مهارت بر عالوه جامعه، یک در موفق زندگی برای فرد هر. شود می فرد

 مجموعه اجتماعی، های مهارت. کنند می یاد اجتماعی های مهارت نام به آن از که دارد نیاز دیگری

 و شود می آموخته بازخورد و تمرین سازی، مدل مشاهده، طریق از که است اکتسابی رفتارهای

 مناسب های پاسخ و گیرند دربرمی را کالمی  غیر و کالمی  رفتارهای و است زیر های ویژگی دارای

 براساس و کنند می حداکثر را اجتماعی تقویت داشته، تعاملی جنبة بیشتر دربردارند، را مؤثر و

 رشد آموزش طریق از و یابند می توسعه است، شده واقع آن در فرد که محیطی و ها ویژگی

 و روحیه شناخت جامعه، در تعامل یعنی اجتماعی های توانمندی یا اجتماعی عامل. کنند می

 نیابند، تکامل تجارب این اگر. ها آن با متناسب و صحیح برخورد و دیگران و خود درونی احساس

 بلکه کنند، می خدشه دچار را اجتماعی رفتارهای در رابطه جادای در مشخص های توانایی تنها نه
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 اجتماعی های توانمندی دارای که افراد خاصی. شوند می جسمی  و ذهنی ماندگی عقب موجب

کنند و در نهایت، به  برخورد خوبی به دیگران و خود عواطف و احساس با توانند می هستند،

 همسویی دارد که نشان داد(  29 )خانی  ایج پژوهشاین نتایج، با نت. خودمدیریتی دست یابند

 یاجتماع تیمقبول شیپرخاشگرانه و افزا یبر کاهش رفتارها یتیریخودمد یهاآموزش مهارت

پرخاشگرانه و  یبهبود رفتارها ةنیدر زم یمهم حاتیتلو جینتا نیا .ثر استؤم یطور معنادار هب

 .آموزان دارددانش یاجتماع تیروابط و مقبول

کردن، یادگیری، کار و مشارکت در  های اجتماعی یک فرد بر توانایی او در بازیارتمه

شناخت و مهارت اجتماعی را فرایندی . گذارندهای تفریحی در طول زندگی تأثیر میفعالیت

بینی کنند، رفتار خود کند تا رفتار دیگران را درک و پیشدانند که کودکان و نوجوانان را قادر می می

(  29 )براساس پژوهش کوهی و همکاران . نترل کنند و تعامالت اجتماعی خود را تنظیم کنندرا ک

های مدیریتی، خالقیت و تعهد سازمانی با رضایت شغلی  ارائة مدلی برای رابطة سبک»با عنوان 

درستی  ، برای اینکه تعامل اجتماعی به صورت مناسب تحقق یابد، باید محرک اجتماعی به«مدیران

هرچه محرک اجتماعی بهتر . گردانی شده و با دیگر اطالعات مربوط مقایسه و تفسیر شودرمز

آمیزتر پردازش شود، لیاقت و مهارت اجتماعی نوجوانان بیشتر و تکامل او با دیگران موفقیت

بسیاری از پژوهشگران . های اجتماعی تأثیر مهمی بر کارکرد کلی فرد داردمهارت. خواهد بود

پذیری و استخدام موفق، پیدا های اجتماعی و کارکرد تحصیلی، انعطافیم بین مهارتروابط مستق

های اجتماعی سازشی بر بسیاری از ابعاد زندگی فرد شامل در مقابل، نارسایی در مهارت. اندکرده

های آموزشی با کمترین شدن از موقعیت پیشرفت تحصیلی پایین، روابط بین فردی نامناسب، خارج

از . های جامعه مؤثر استشده در فعالیت های محدود و یکپارچهمحدودیت و تواناییمیزان 

ها با وضعیت  بودن آن های اجتماعی به آن اشاره کرد، متناسبتوان در مهارتهایی که می ویژگی

فردی از لحاظ اجتماعی ماهر است که بتواند رفتارهایش را متناسب با انتظارات دیگران . است

و ( از لحاظ بافتی)به این ترتیب، داشتن ارتباط ماهرانه بستگی به استفاده صحیح  .تغییر دهد

نکتة . های برقراری ارتباط مناسب و کارآمد با دیگران دارد از شیوه( از لحاظ رفتاری)کننده تسهیل

آموزان بیان های اجتماعی در خودمدیریتی دانششایان تأمل دیگری که باید در زمینة مهارت
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. ها برای افراد استای دارای تعدادی از ارزشهای اجتماعی هر جامعهاین است مهارت داشت،

ها  های جامعه خود را شناخته و در بروز رفتار خویش آندادن تکالیف باید ارزش افراد برای انجام

 رعم آخر تا تولد لحظه از دلیل همین به و است اجتماعی موجودی انسان. را مورد توجه قرار دهند

 تواند می جمع حضور در .است دیگر های انسان با تعامل در دائماً و برد می سر به اجتماع در

 زندگی جمع در باید چگونه که گیردمی یاد همواره منظور، همین به و کند مرتفع را مشکالت افراد

 .ارضا کند را خود نیازهای و کند
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