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چکيده
هدف پژوهش حاضر ،تدوین و ارائه مدلی برای توسعه خود مدیریتی در دانش آموزان پایه ششم
مدارس ابتدایی شهرستان شیراز بود .این پژوهش در زمره پژوهشهای کیفی است که با استفاده از روش
مطالعه موردی کیفی انجام گرفت .مشارکتکنندگان در بخش کیفی ،متخصصان ،صاحبنظران و
پژوهشگران حوزه مدیریت و علوم تربیتی بودند .با استفاده از تکنیک نمونهگیری گلوله برفی و اشباع
نظری ،با آگاهیدهندگان کلیدی مصاحبه بهعمل آمد .با استفاده از شیوه تحلیل مضمون داده ها تحلیل و
چهار مولفه (خانواده ،محیط آموزشی ،برنامه ریزی و مهارت های اجتماعی) به عنوان پیش سازمان
دهنده طراحی گردید .این چهار مولفه از مولفه های پایه که شامل عملکرد خانواده :آگاهی خانواده ،شیوه
فرزندپروری ،سبک زندگی ،جو عاطفی خانواده ،همدلی و صمیمیت ،قدرت بخشی خانواده ،تاب آوری
خانواده ،درحوزه عملکرد محیط آموزشی :اشتیاق تحصیلی ،جو آموزشی ،حل مسائل ،نیروی انسانی (معلم
و مدیر و ،)....در حوزه برنامه ریزی :خودکارآمدی تحصیلی ،خود نظم دهی تحصیلی ،کمال گرایی
تحصیلی ،نظم و انضباط ،پذیرش مقررات ،تبعیت از هدف ،برنامه ریزی تحصیلی ،خود ارزیابی ،و در حوزه
مهارت های اجتماعی :خود شکوفایی ،خود آگاهی ،سازگاری اجتماعی خود کارآمدی و رشد اجتماعی،
مهارت های ارتباطی ،کفایت اجتماعی است ،استخراج گردید
واژگان کليدی :خود مدیریتی ،دانش آموزان ،مدل ،توسعه.

 1دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی واحد بندر عباس ،دانشگاه آزاد اسالمی بندرعباس  ،ا یران
 2استاد گروه علوم تربیتی واحد بندر عباس ،دانشگاه آزاد اسالمی  ،بندر عباس ،ایران
 - 3استاد گروه علوم تربیتی واحد بندر عباس ،دانشگاه آزاد اسالمی  ،بندر عباس ،ایران
 4استادیار گروه علوم تربیتی واحد بندر عباس ،دانشگاه آزاد اسالمی  ،بندر عباس ،ایران
*نویسنده مسئول naghourchian@gmail.com
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مقدمه
امروزه در آموزش و پرورش و تربیت نسل نوجوان و جوان با توجه به عصر انفجار اطالعات و ارتباطات
گسترده و فراگیر خصوصا از نوع مجازی آن و یا به عبارت دیگر فضای حقیقی که اطراف همه ما را
باالجبار فرا گرفته وگریز از آن غیر ممکن ،شایسته است ضمن شناخت دقیق این فضا و امکانات متنوع
آن با آموزش صحیح و فراگیر مخاطبان آن ،خصوصا قشر جوان و زود تاثیر پذیر ،ابزار و راه های مناسب و
به عبارت دیگر موج سواری از این امواج سهمگین را به آن ها آموزش دهیم که یکی از بهترین ابزارها و
در عین حال در دسترس ،پرورش ابعاد مختلف خود مدیریتی و ارایه الگوی مناسب جهت توسعه آن است.
با بررسی اهداف سند چشم انداز توسعه آموزش و پرورش این نتیجه حاصل می شود که کشور ما
نیازمند افرا دی است که قبل از فرا گرفتن تخصص های الزم در زمینه رشته تحصیلی و مشاغل مختلف،
توانمندی های الزم جهت مقابله با پیچیدگی های اجتماعی را نیز داشته باشند .دراین راستا و با توجه به
نقش تاثیرگذار و بی بدلیل د انش آموزان و دانشجویان در آینده کشور ،پرورش خودمدیریتی در بین آنان
از اهمیت قابل توجهی برخوردار است .بیشتر محققان برای تحقیق در مورد مدیریت ،بر روی افرادی که
در رأس یک گروه یا سازمان قرار دارند و رابطه ی آن ها با زیردستان به صورت سلسله مراتبی است تأکید
داشته اند .به این ترتیب یک فرآیند از باال به پایین مورد عمل قرار می گیرد که در آن زیردستان توسط
یک فرد رهبری و کنترل می شوند .این الگو سال ها مدل اصلی در زمینه ی مدیریت و رهبری بوده است
( .)Azgoli,2004اما در رویکرد جدید ،رهبری و مدیریت فعالیتی است که می تواند بین اعضا وگروه ها و
یا سازمان ها تقسیم و توزیع شود .به این ترتیب دید نوینی در خصوص رهبری غیر رسمی در سازمان ها
( )Felcher & Kafor,2003ارائه می شود که در آن تمام افراد توانایی تصمیم گیری در مورد وظایف و
کارهای خود را دارند .برای سازمانی که در محیطی متغیّر و بدون قطعیت به رقابت می پردازد ،نوآوری
(ایجاد ،انتقال ،واکنش و تغییر ایده ها) برای رشد ،موفقیت و بقای سازمان عاملی حیاتی به شمار می رود.
فرآیند جهانی سازی رقابت را بر روی منابع و هم چنین بازار افزایش داده است .سازمان ها بر روی دارایی
های نامحسوس مثل منابع انسانی به رقابت می پردازند ( .)Farhid,2005رقابت بر سر بازار فروش نیز از
طریق عرضه ی محصوالت با کیفیت جدید (عملکرد باال) افزایش یافته است .در دهه ی اخیر تحقیقات
زیادی در زمینه ی مهار تهای خود مدیریتی انجام شده است ( )Manz,1992؛( Manz & Nek,1992؛
 .)Manx&Sims,2001خودمدیریتی یک فرآیند تربیتی است که افراد و کارکنان یک گروه برای رسیدن
به یک رفتارخاص و نتیجه ی دلخواه ،از طریق آن خود را ترغیب و راهنمایی می کنند .ریشه ی این
مفهوم به نظریه های مربوط به تأثیر بر خود برمی گردد که در آن تأکید برخود راهیابی 1،کنترل برخود
( )Mahoni &Arenkof,1978و مدیریت برخود است .بنابراین افراد باید از طریق خود ارزیابی تفکرات
ناکارآمد خود را به تفکرات سازنده تبدیل کنند؛ فرآیندی که از طریق آن باورهای منطقی جایگزین
باورهای غیر منطقی می شوند .عالوه بر این خود گفتاری (که روش بیان مسایل برای خودمان است) تأثیر
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بر خود دارد و خود بازدهی مستقیم را افزایش می دهد .افراد می توانند با حرکت از خودگفتاری منفی به
سمت خودگفتاری مثبت ،حتی در زمان تغییرات و مشکالت به افکار و باورهای مثبت تر برسند .آموزش
مهارت های خود مدیریتی اقدامات و راهکار مؤثر در جهت جلوگیری از افت تحصیلی دانش آموزان و از
دست رفتن فرصت ها و سال های عمر گرانبهای دانش آموزان و به منظور کاهش بخشی از اثرات
روانشناسی مشکالت تحصیلی در دانش آموزان از قبیل ایجاد افسردگی ،اضطراب امتحان ،اغتشاش در
نقش و هویت تحصیلی و اجتماعی ،کاهش اعتماد به نفس و انگیزه ادامه تحصیل و کاهش احساس
سرخوردگی ،خشم در خصوص جامعه و پیامدهای دیگر است ( .)Mayerz,2003همچنین خود راهبری
و خود مدیریتی دانش آموزان تاثیر به سزایی در یادگیری دروس و مهارت های مختلف دارد ( & Sharafi
.)Davodi, 2019

پيشينه تحقيق
مزاری ( )Mazari,2017در پژوهشی با عنوان تأثیرپذیری سرمایه انسانی از ساز وکارهای
روانشناختی -رفتاری خودتوسعه ای :خودنظم دهی ،خودمدیریتی ،خودرهبری و خودراهبری
یادگیری نشان داد که خود توسعه ایی منابع انسانی و سرمایه های انسانی باالتر از حد متوسط
بود و از میان ابعاد خود توسعه ایی ،خود رهبری ،خود راهبری یادگیری و خود نظم دهی قابلیت
پی ش بینی سرمایه های انسانی را داشته است و مدل یابی معادالت ساختاری نیز حاکی از آن
است که خود توسعه ایی بر دانش و مهارت های شناختی و شایستگی عاطفی تاثیر گذار بوده
است.
یوسف و یوسفیه اردشاهی ( )Yosof&Yosofeye Ardshahi,2017در پژوهشی به بررسی رابطه
بین مهارت های خودمدیریتی و ابعاد خودشناسی با رضایتمندی شغلی مطالعه موردی دبیران
دبیرستان های دوره اول شهرستان ارومیه پرداختند .نتایج به دست آمده نشان داد که بین
مهارت های خود مدیریتی ،خود پنداره ،عالیق و سالیق ،نگرش من به دیگران ،آینده نگری و
عالیق شغلی با رضایتمندی شغ لی دبیران رابطه معنادار و مستقیم وجود داشت .بین نگرش
دیگران به من با رضایتمندی شغلی دبیران بر اساس ضریب همبستگی پیرسون رابطه معناداری
وجود نداشت.
نجف وند و داریک وند ( )Najafvand & darikvand,2017در پژوهشی به بررسی رابطه ی
ویژگی های شخصیتی و خود مدیریتی با توانایی سازگاری شغلی در کارکنان پرداختند .نتایج
تحلیل داده های پژوهش نشان داد بین ویژگی های شخصیتی (برونگرایی ،گشودگی به تجربه،
همسازی و وظیفه شناسی) با توانایی سازگاری شغلی رابطه مثبت معنادار و بین روان رنجور
خویی با توانایی سازگاری شغلی رابطه منفی معنادار وجود دارد ،بین خود مدیریتی و مولفههای
آن با توانایی سازگاری شغلی همبستگی مثبت معناداری وجود دارد .هم چنین نتایج تحلیل
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رگرسیون چند متغیره نشان داد ویژگیهای روان رنجور خویی و وظیفهشناسی با اطمینان 0/99
درصد بهگونهای معنیداری توان تبیین واریانس توانایی سازگاری شغلی را به میزان  0/22درصد
و خود مدیریتی با اطمینان  0/99درصد بهگونهای معنیداری توان تبیین توانایی سازگاری شغلی
را به میزان  0/24درصد دارا بودند.
پور کریمی ( )Porkarimi,2017در پژوهشی با عنوان تبیین نقش انگیزه پیشرفت تحصیلی در
به کارگیری استراتژی خود رهبری بیان داشت که انگیزه پیشرفت بر استراتژی های خود رهبری
به عنوان یک سازه کلی تاثیر پذیر بوده است همچنین بر به کارگیری استراتژی های خود
گفتگویی ،خود پاداش دهی ،خود راهنمایی ،تجسم عملکرد و تمرکز بر پاداش طبیعی تاثیر گذار
است.
مگان ( )Megan et al,2018در پژوهشی با عنوان خود مدیریتی دانش آموزان با کنترل بیش
فعالی دانش آموزان بیان داشت که خودمدیریتی می تواند در مسوولیت پذیری ،خودکارآمدی و
حمایت اجتماعی دانش آموزان نقش مهم و بسزایی داشته باشد.
تونین ( )Toonin,2010پژوهشی با عنوان خودرهبری میان دانشجویان دانشگاه علوم
کاربردی مدیریت و بازرگانی دانشگاه ساونیا انجام داد .هدف از انجام این پژوهش تشریح
متغیرهای خود رهبری و سنجش میزان مهارت های خود رهبری دانشجویان بود .پژوهشگر با
توجه به بررسی پژوهش های مختلف به این نتیجه رسید که خود رهبری تأثیر روشن و به
سزایی بر اعتماد به نفس ،بهره وری و عملکرد خواهد داشت.
منز و نک ( )Manz&nek,2004در پژوهش خود به این نتیجه رسیدند که خود گفتگویی و
تجسم سازی ذهنی ،تفکرات فرصت محوری را ایجاد می کند که فرد را در برابر چالش ها و
مشکالت بزرگ مقاوم تر می کند .هم چنین تمرکز بر پاداش های طبیعی و الگوهای فکری
سازنده با میانجی گری ادراک خود کارآمدی سبب دستیابی به سطوح باالی عملکرد می شود.
متاسفانه علی رغم اهمیت خود مدیریتی برای همه افراد بشر در هر سن وسال و در هر جایگاه و
پست و مقام و دستیابی به نتایج عظیم آن ،بررسی پیشینه پژوهش نشان می دهد که در ایران
کمتر مورد توجه قرار گرفته است و بیشتر مواردی هم به ارتباط خود مدیریتی با درمان و یا
پیشگیری از بروز بیماری در افراد پرداخته و یا تاثیر خود مدیریتی بر ویژگی ها و مولفه های
سازمانی مورد بررسی قرار گرفته است ،به طور کلی به پرورش خود مدیریتی در دانش آموزان و
یا گروه های دیگر توجه ای نشده است ،بنابراین هدف این پژوهش طراحی مدلی برای خود
مدیریتی دانش آموزان بود که نتایج آن می تواند در خصوص پرورش خود مدیریتی مورد توجه
دست اندر کاران تعلیم و تربیت قرار گیرد .در این مورد پژوهشگر در پی پاسخگویی به سواالت
زیر بود.
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 -1ابعاد ،مولفه ها و شاخص های خود مدیریتی کدامند؟
 -2موانع وچالشهای پیش روی مدل خود مدیریتی در دانش آموزان چیست ؟
 -3مدل جدید خود مدیریتی در دانش آموزان چگونه است ؟

روش شناسي
پژوهش کیفی ماهیتاً چندروشی است و متضمن رویکردی تفسیری و طبیعتگرایانه به موضوع
مورد مطالعه است .این بدان معناست که پژوهشگران کیفی ،مسائل را در موقعیتهای طبیعی
آن ها مطالعه میکنند و میکوشند پدیدهها را برحسب معناهایی که مردم به آن ها میدهند،
مفهومسازی یا تفسیر کنند .این روش برای مطالعه جامع و عمیق پدیده در شرایط طبیعی مورد
استفاده قرار میگیرد ( )Gal,Borg & gal,2001هدف کلی در هر مطالعه موردی کیفی ،مشاهده
تفصیلی ابعاد مورد تحت مطالعه و تفسیر مشاهدهها از دیدگاه کلگرا است .از اینرو مطالعه
موردی بیشتر به روش کیفی و با تأکید بر فرآیندها و درک و تفسیر آنها انجام می شود« .مورد»
چنان انتخاب میشود که نمایان کننده وضعیت یا حالت کلی تحت مطالعه ،یا مثالی از پدیده
منظور نظر باشد که پژوهشگر میخواهد درباره آنها به درک عمیقی دست یابد
( )Sarmad&ets,2016از آن جا که طراحی مدل از پیچیدگیهای زیادی برخوردار بوده و الزم
است تمامی ابعاد و جوانب به دقت مورد بررسی قرار گیرد لذا با استفاده از روش مطالعه موردی
کیفی موضوع دنبال شده است .به این صورت که؛ پس از گردآوری مبانی نظری و اصول زیربنایی
خود مدیریتی و بررسی پژوهشهای عملی انجام شده در حوزه مذکور ،با متخصصان،
صاحبنظران و پژوهشگران مصاحبه عمیق بازپاسخ با گروه کانونی1بهعمل آمد تا حوزههای
خود مدیریتی را معرفی کنند.
با توجه به هدف این بخش که ارائه مدلی برای توسعه خود مدیریتی در دانش آموزان پایه ششم
مدارس ابتدایی شهرستان شیراز بود ،پژوهش در زمره طرحهای کیفی و از نظر روش ،مطالعه
موردی کیفی است .مشارکتکنندگان بالقوه پژوهش حاضر تمامی متخصصان ،صاحبنظران و
پژوهشگران حوزه مدیریت و علوم تربیتی است برای انتخاب هر گروه مشارکتکنندگان از
رویکرد نمونه گیری هدفمند استفاده گردید .معیار تعداد انتخاب مشارکتکنندگان اشباع نظری2
بود .به عبارتی انتخاب افراد تا زمانی ادامه پیدا کرد که اطالعات جدیدی به اطالعات قبلی اضافه
نشد .جمعآوری دادهها با استفاده از پرسشنامه بازپاسخ با گروه کانونی و مطالعه اسناد باالدستی
انجام شد .تجزیه و تحلیل اطالعات بهدستآمده از پرسشنامه ها و مصاحبه ها با استفاده از روش
1

- interview focus group
- theoretical saturation

2
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تحلیل مضمون انجام یافت .بر این اساس ابتدا متن بخش مصاحبه از روی صوت ضبطشده در
جلسة مصاحبه پیادهسازی شد و با استفاده از یادداشتهای برداشتهشده در طی جلسات مصاحبه
تکمیل گردید .سپس با مطالعة دقیق این متون ،به تحلیل محتوای کیفی پرداخته شد .ضمناً
جهت برخی از مشارکتکنندگان که برگزاری مصاحبه حضوری میسر نگردید ،پرسشنامه به آنان
ارسال و پس از تکمیل عودت گردید.

يافته های پژوهش
تحليل داده ها
سوال اول پژوهش این بود که ابعاد ،مولفه ها و شاخص های خود مدیریتی کدامند؟
جهت پاسخ به این سوال با متخصصان ،صاحب نظران و پژوهش گران حوزه تعلیم و تربیت در
رابطه با ابعاد و شاخص های خود مدیریتی مصاحبه به عمل آمد که در جدول  1مضامین
سازمان دهنده و مضامین پایه حاصل از تجزیه و تحلیل داده های کیفی آورده شده است .همان
گونه که مشاهده می شود  32مضمون پایه به دست آمده در چهار مضمون سازمان دهنده :
خانواده ،محیط آموزشی ،برنامه ریزی و مهارت های اجتماعی طبقه بندی گردیده است.
جدول  :1مضامین سازمان دهنده و مضامین پایه حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها
مضامين پايه

رديف

مضامين سازماندهنده

1

خانواده

.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9

2

محیط آموزشی

.10
.11
.12
.13
.14

کارکرد خانواده
عملکرد خانواده
آگاهی خانواده
شیوه فرزندپروری
سبک زندگی
جو عاطفی خانواده
همدلی و صممیت
قدرت بخشی خانواده
تاب آوری خانواده

.15

انگیزش تحصیلی
اشتیاق تحصیلی
جو آموزشی
حل مسائل
نیروی انسانی (معلم و مدیر
و)....
خودکارآمدی تحصیلی
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 .16خود نظم دهی تحصیلی
 .17کمال گرایی تحصیلی
3

برنامه ریزی

.18
.19
.20
.21
.22

نظم وانضباط
پذیرش مقررات
تبعیت از هدف
برنامه ریزی تحصیلی
خود ارزیابی

4

مهارت های اجتماعی

.23
.24
.25
.26
.27
.28
.29
.30
.31
.32

ارتباط با خود ودیگران
خود شکوفایی
خود آگاهی
سازگاری اجتماعی
کارکرد
خود کار آمدی اجتماعی
رشد اجتماعی
تحمل خصوصیات دیگران
مهارت های ارتباطی
کفایت اجتماعی

سوال دوم پژوهش این بود که موانع وچالش های پیش روی مدل خود مدیریتی در دانش آموزان
چیست؟
جهت پاسخ به این سوال با متخصصان ،صاحب نظران و پژوهش گران حوزه تعلیم و تربیت
مصاحبه به عمل آمد که در جدول  2مضامین سازمان دهنده و مضامین پایه حاصل از تجزیه و
تحلیل داده های کیفی آورده شده است .همان گونه که مشاهده می شود  27مضمون پایه به
دست آمده در چهار مضمون سازمان دهنده  :خانواده ،محیط آموزشی ،برنامه ریزی و مهارت
های اجتماعی طبقه بندی گردیده است.
جدول  :2مضامین پایه و سازمان دهنده داده های کیفی حاصل از دیدگاه متخصصان ،صاحب
نظران و پژوهش گران حوزه تعلیم و تربیت در رابطه با چالش های خود مدیریتی
ردیف

مضامین سازماندهنده

1

خانواده

مضامین پایه
.1
.2
.3
.4

عدم کارکرد و عملکرد مناسب خانواده
عدم آگاهی خانواده
عدم آشنایی با شیوه فرزندپروری و
سبک زندگی
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 .5عدم جو عاطفی خانواده
 .6عدم صمیمیت
2

محیط آموزشی

 .7انگیزش تحصیلی پایین
 .8عم اشتیاق تحصیلی
 .9جو آموزشی غیر استاندار
 .10عدم توجه به نیروی انسانی (معلم و
مدیر و)....
 .11کم توجهی به رشد عزت نفس
،خودکارآمدی و رشد اجتماعی
 .12مدیریت مستبدانه
 .13عدم تفیض اختیار
 .14عدم مسوولیت پذیری

3

برنامه ریزی

.15
.16
.17
.18
.19
.20

عدم نظم وانضباط
عدم آگاهی و پذیرش مقررات
مقررات خشک و غیر انعطاف پذیر
نداشتن هدف
عدم برنامه ریزی تحصیلی
عدم خود ارزیابی در امور

4

مهارت های اجتماعی

.21
.22
.23
.24
.25
.26
.27

عدم ارتباط با خود ودیگران
عدم خود شکوفایی
عدم خود آگاهی
عدم سازگاری اجتماعی
نداشتن خود کار آمدی اجتماعی
عدم توسعه رشد اجتماعی
عدم تحمل خصوصیات دیگران

سوال سوم پژوهش این بود که مدل جدید خود مدیریتی در دانش آموزان چگونه است؟
با توجه به مضامین پایه و سازمان دهنده به دست آمده از تجزیه و تحلیل داده ها مدل توسعه
خود مدیریتی دانش آموزان در شکل  1مشاهده می شود.
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شکل :1الگوی خود مدیریتی دانش آموزان

بحث و نتيجه گيری
با توجه به یافتههای پژوهش و ادغام و خالصهسازی مضمون پایه به دست آمده از مصاحبه با
مشارکتکنندگانی بالقوه پژوهش مضامین پایه استخراج شده درچارچوب چهارمولفه به عنوان
مضامین سازمان دهنده سطح اول ،قرار گرفتند .این عناصر شامل خانواده ،مهارت های اجتماعی،
محیط آموزشی و برنامه ریزی است .تتبع درکلیه مضامین سازمان دهنده سطح اول نشان داد که
کلیه این مضامین سازمان دهنده هر کدام دارای تعدادی مضامین پایه است که میبایست در
دست یابی به مضمون گزینشی مدل خود مدیریتی مورد توجه قرار گیرند .این ساختار شامل
عملکرد خانواده ،آگاهی خانواده ،شیوه فرزندپروری ،سبک زندگی ،جو عاطفی خانواده ،همدلی و
صممیت ،قدرت بخشی خانواده ،تاب آوری خانواده ،اشتیاق تحصیلی ،جو آموزشی ،حل مسائل،
نیروی انسانی (معلم و مدیر و ،)....خودکارآمدی تحصیلی ،خود نظم دهی تحصیلی ،کمال گرایی
تحصیلی ،نظم و انضباط ،پذیرش مقررات ،تبعیت از هدف ،برنامه ریزی تحصیلی ،خود ارزیابی،
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خود شکوفایی ،خود آگاهی ،سازگاری اجتماعی خود کار آمدی و رشد اجتماعی ،مهارت های
ارتباطی ،کفایت اجتماعی است که باید در تدوین مدل خود مدیریتی دانش آموزان مورد نظر
قرار گیرد.
در تبیین نقش مولفه برنامه ریزی در خود مدیریتی دانش آموزان می توان بیان داشت که یکی از
مهم ترین کارها و مهارت هایی که در خود مدیریتی و رسیدن به آن نقش کلیدی دارد ،برنامه
ریزی است ،یکی از مهارت هایی که برای رسیدن به هر هدفی نیاز دارید ،مهارت برنامه ریزی
است .برنامه ریزی باعث می شود در وقت ،انرژی و هزینه های ما صرفه جویی شود ،هم چنین از
ابهام ،سردرگمی ،رفتن به مسیرهای اشتباه که نتیجه ی آن می تواند ده ها ،صدها و هزاران
ساعت تالش بیهوده و یا هزاران یا حتی میلیون ها تومان ضرر باشد ،جلوگیری کند .برنامه ریزی،
دستیابی به هدف را امکان پذیر می کند ،اگر ما ندانیم برای رسیدن به هدف چه کارهایی باید
انجام دهیم و این که کدام کارها مهم هستند و کدام از کارها مهم نیستند و کدام یکی را باید
اول انجام داد و کدام را دوم ،چگونه می توانیم عملکرد باالیی داشته و به هدف خود برسیم .در
حوزه خود مدیریتی سازماندهی کردن ذهن نقش اساسی دارد .در حالت عادی ممکن است به ده
ها مسئله فکر کرد ولی زمانی که هدفی انتخاب می شود باید به این فکر کرد که چطور می توان
به هدف رسید ،برای رسیدن به آن چه منابع و امکاناتی در اختیار هست ،همین طور چه
محدودیت ها و موانعی وجود دارد ،چگونه باید آن ها را برطرف کرد .در این حالت فکر فقط
متمرکز روی یک هدف است ،درست مانند زمانی که یک ذره بین را جلوی نور خورشید گرفته و
می خواهیم آتش درست کنیم ،ذره بین نور پراکنده خورشید را متمرکز کرده و به آن قدرت
افروختن می دهد ،برنامه ریزی هم دقیقا همین کار را با افکار انجام می دهد و به آن ها قدرت
می بخشد و اجازه نمی دهد نیروی آن پراکنده شود .منابع و امکانات محدود است و اگر از آن ها
به درستی استفاده نشود ،ممکن است آنها را برای همیشه از دست داد و دیگر نتوانست به اهداف
رسید.
در زمینه مولفه محیط آموزشی باید اذعان داشت که یک محیط آموزشی شامل مجموعه ای از
نگرش ها ،احساس ها و رفتارها است که بر نوآوری ،رضایت و کارایی افراد که جزء خودمدیریتی
است ،تأثیر دارد .محیط آموزشی باید شرایط و امکانات الزم جهت رشد و توسعه خود مدیریتی
در دانش آموزان را فراهم نماید که دانش آموزانی خالق و مسوولیت پذیر و در نهایت مستقل
پرورش دهند.
در زمینه مولفه خانواده باید اذعان داشت که خانواده چیزی بیش از مجموعه افرادی است که در
یک فضای مادی و روانی خاص به سر می برند .خانواده یک نظام اجتماعی و طبیعی است که
ویژگی های خاص خود را دارد .این نظام اجتماعی مجموعه ای از قواعد و اصول را ابداع و برای
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اعضای خود نقش های متنوعی تعیین می کند .بر هیچ کس پوشیده نیست که خانواده مامن
آرامش و جایگاه به شکوفا رساندن استعدادهاست .افراد در درون خانواده از هم تاثیر می پذیرند و
بر هم تاثیر می گذارند .مسلما شکوفایی افراد خانواده متاثر از عملکرد درونی خانواده است،
خانواده یکی از مهم ترین نهادهای جامعه و شکل دهنده شخصیت آدمی است .مطلوبیت،
رضایت ،خشنودی ،کیفیت و کارکرد بهینه خانواده عوامل بسیار موثری در شکوفایی ،رشد و
پیشرفت اعضای خانواده هستند .خانواده اولین بافتی است که فرزندان در آن فکر ،احساس و
رفتار می کنند ،یادمی گیرند و تحول می یابند که این تحول می تواند منجر به خود مدیریتی
گردد.
در زمینه مولفه مهارت های اجتماعی باید بیان داشت که مهارت های اجتماعی مجموعه
توانمندیهایی است که موجب موفقیت در زندگی اجتماعی فرد میشود .هر فرد برای زندگی
موفق در یک جامعه ،عالوه بر مهارتهای فردی به مهارتهای دیگری نیاز دارد که از آن به نام
مهارتهای اجتماعی یاد میکنند .مهارتهای اجتماعی ،مجموعه رفتارهای اکتسابی است که از
طریق مشاهده ،مدل سازی ،تمرین و بازخورد آموخته میشود و رفتارهای کالمی و غیرکالمی را
دربر میگیرند و پاسخهای مناسب و مؤثر را در بردارند ،بیش تر جنبه ی تعاملی داشته ،تقویت
اجتماعی را به حداکثر میرسانند و بر اساس ویژگیها و محیطی که فرد در آن واقع شده است،
توسعه مییابند و از طریق آموزش رشد میکنند ،عامل اجتماعی یا توانمندیهای اجتماعی یعنی
تعامل در جامعه ،شناخت روحیه و احساسات درونی خود و دیگران و برخورد صحیح و متناسب با
آنها .رشد انسان مخصوصاً در سالهای اولیه ی زندگی بدون برخوردهای اجتماعی غیر ممکن یا
بسیار ضعیف است ،برخورد با مسائل احساسی ،تجربه و تجزیه و تحلیل این احساسات و عواطف
مثل بیان یک خواسته ،قبول کردن ،راندن و طرد کردن ،خندیدن ،لمس کردن ،عشق ،دوستی،
دعوا ،آشتی ،تفاهم ،ماتم ،سعادت مشترک و احساس امنیت از مقدمات ضروری برای فراگیری در
زندگی عاطفی و اجتماعی هستند .اگر این تجارب تکامل نیابند نه تنها تواناییهای مشخص در
ایجاد رابطه در رفتارهای اجتماعی را دچار خدشه میکنند بلکه موجب عقب ماندگی ذهنی و
جسمیمیشوند .غفلتهای اجتماعی اگر به مدت طوالنی ادامه داشته باشند ضایعات جبران
ناپذیری را به دنبال خواهند داشت .افراد خاصی که دارای توانمندیهای اجتماعی هستند
میتوانند با احساسات و عواطف خود و دیگران به خوبی برخورد کنند و در نهایت به خود
مدیریتی در امور خود دست یابند.
گرچه پژوهشی که به طراحی مدل خود مدیریتی پرداخته باشد در دسترس محقق قرار نگرفت
اما پژوهشگرانی چون شرفی و داوودی ( ،)Sharafi & Davodi, 2019منز و نک ( & Manz
 ،)nek,2004تونین ( ،)Toonin,2010مگان ( ،)Megan et al,2018پور کریمی
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 یوسف و یوسفیه،)Najafvand & darikvand,2017(  نجف وند و داریک وند،)Porkarimi,2017(
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