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 برخود  تیریپرسشنامه مد ییایو پا ییروا یو بررس ساخت
 طرح نماد در نوجوانان دختر  اساس

 

 

 آتش سخن نایم
 رانیرودهن، ا ،یدانشگاه آزاد اسالمواحد رودهن،  ،یتیترب شناسیشد روانکارشناس ار

 ی نیالحس یابوالمعال جهیخد
  رانیرودهن، ا ،یدانشگاه آزاد اسالمگروه روان شناسی، واحد رودهن،  ار،یدانش

 چکیده

طرح نماد )نظام  بر اساس یتیریپرسشنامه خودمد یپژوهش ساخت و استانداردساز نیهدف از ا

متوسطه بود. روش پژوهش  یدوره دختر آموزان دانش در( آموزاناز دانش یاجتماع هایراقبتم

 اول و دوم یمتوسطه یدوره دختر آموزانشامل دانش ی. جامعه آماربود یشیمایاز نوع پ یفیتوص

 تصادفی روش به آموزدانش 300بود.  97-98 یلیشهر تهران در سال تحص یردولتیغ دارسم

ردند. ک لیبر اساس طرح نماد را تکم شدهساخته یتیریانتخاب شدند و پرسشنامه خودمد ایخوشه

 ولا گام در برازش های-شاخص و شد استفاده تأییدی عامل تحلیل از ابتدا هاداده لیتحل یبرا

ی تحلیل عاملی اکتشافی، بار دیگر از تحلیل عامل از استفاده با ها. پس از تلفیق گویهودنب مطلوب

 شده بود. بر یگردآور هایاز تناسب مدل با داده یبرازش حاک هایاستفاده شد و شاخص یدییتأ

 تیریمهارت مد ر،ییتغ تیریزمان، مهارت مد تیریمهارت مد ،یهدفمند هایاساس عامل نیا

 یتیریو مهارت خودمد یمیخودتنظمهارت  ،یخودکنترلارتباطات، مهارت  تیریمهارت مد ها،جانیه

 یآلفا بیضر یتیریپرسشنامه خودمد یدرون یهمسان یبررس یقرار گرفتند. برا دییرد تأمو یزشیانگ

 یدرون یاست و همسان 93/0پرسشنامه برابر  کل یدرون یاستخراج شد. همسان هامؤلفهکرونباخ 

، 87/0، 91/0، 68/0، 80/0، 76/0معادل  بیکرونباخ به ترت یمذکور با استفاده از آلفا یهامؤلفه

معنادار  مثبت و یتیریخودمد یپرسشنامه هایمؤلفه نیب یهمبستگ بیبود. ضرا 75/0، 71/0، 80/0

به  هد. با توجبو یقابل قبول نسبتاًپرسشنامه در حد  هایمؤلفه یبیترک ییایهمگرا و پا ییبود. روا

 هصیتو مدرسه شناسانو روان یلیپرسشنامه به مشاوران تحص نیمطلوب ا سنجیروان هاییژگیو

ه متوسط یدوره دختر آموزاندر دانش یتیریخودمد یرگیاندازه یپرسشنامه برا نیکه از ا شودیم

 استفاده کنند

 :های کلیدیواژه
 (نماد) آموزاناز دانش یاجتماع هاینظام مراقبت ،ییایپا ،ییروا ،یتیریخودمد

 
است. یدانشگاه آزاد اسالم قاتیم و تحقواحد علو یعموم یشناسرشته روان یمقاله حاضر برگرفته از رساله دکتر
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 مقدمه

 ترین مرحلهپیچیده حالیندرع و ترینمهم نوجوانی دوران

و  بلوغ از ناشی هایدشواری و مسائلاست.  آدمی حیات
توان می که است یاگونهبه نسل این حیات هاییروبمز

 ایمرحله، دوره این کرد. عنوان فشار و بحران دوره را نوجوانی

 عدم وابستگی، آرزوی با که است اضطراب و آشوب از رپ

 های والدینارزش و پندارها از گسستن و هویت جستجوی

شود می مشخص فرد شخصیتی سازمان تحکیم جهت
(Compton et al., 2004خودمدیریتی .)موفقیت کلید 1 

برای توانمندسازی  یک مهارت پایه عنوانبه نوجوانان است و
( و این امکان را Armour et al., 2009رود )آنان به شمار می

 شرایط را کنترل کنند و در به طور مؤثر دهد کهبه آنان می

های مناسبی استفاده کرده های مختلف از روشبه محرک پاسخ
 براساس و کیفیت زندگی خود را بهبود ببخشند. خودمدیریتی،

است و بر تسلط فرد بر محیط  شده بنا خودتنظیمی فرآیند
(. در طرح نظام Zhang et al., 2008کند )کمک می

آموزان )نماد( (. خودمدیریتی، های اجتماعی از دانشمراقبت
هایی در نظر گرفته شده است که مجموعه ویژگی عنوانبه

های گیری ویژگیهای فردی و به نوعی شکلی تفاوتزمینه
ی ابعاد آورد و دربرگیرندهمنحصر به فرد را فراهم می

، مدیریت 4، مدیریت تغییر3، مدیریت زمان2دفمندیه
، 7، مهارت خود انگیزشی6ورزی، مهارت قاطعیت5و استرس

زاده است )موسی 9و مهارت خود تنظیمی 8مهارت خودکنترلی
 (.1398و ابوالمعالی، 

در این پژوهش خودمدیریتی در ابعاد کلی فوق مورد 
های که در حوزه آموزانیبررسی قرار گرفته است. دانش

مختلف زندگی )خانواده، تحصیل و ارتباط با دوستان( از 
خودمدیریتی مناسبی برخوردارند، اهداف خود را بخوبی تنظیم 

کنند، در مواجهه با تقاضاها کنند و به خوبی حل مسئله میمی
 کنند، از منابع درهای تحصیلی به خوبی برخورد میو چالش

برای دستیابی به اهداف  کنند ودسترس استفاده می
 حیو قادر به توضکنند شان محیطشان را مناسب میتحصیلی

                                                                                                                                                                                                            
1. self management 
2. purposefulness 
3. time management 
4. change management 
5. emotion and stress management 
6. self-assertiveness 
7. self-motivation 

هبود ب یمجدد اهداف برا یمو تنظ تحصیلی خود شکست یلدال
 (.Zimmerman & Martinez-Pon, 1988) هستند یندهآ

در این پژوهش پرسشنامه  همانگونه که ذکر شد
احی شده ماد طرهای ارتقایی طرح نخودمدیریتی مبتنی بر بسته

یک ائتالف ملی، به منظور استقرار  عنوانبهاست. این طرح 
آموزان و تحقق پیشگیری های اجتماعی از دانشنظام مراقبت

آموزن رشدمدار و توجه به رشد و تکامل یکپارچه دانش
طراحی شده است. نماد به صورت یک فعالیت مشترک بین 

ان مدیریت و وزارت آموزش و پرورش، قوه قضائیه، سازم
رمان د -ریزی کشور، سازمان بهزیستی، وزارت بهداشتبرنامه

و آموزش پزشکی، کمیته امداد حضرت امام خمینی )ره(، 
کار و رفاه اجتماعی، و بنیاد -نیروی انتظامی، وزارت تعاون

و ارتقای  ینتأمبرکت انجام شده است. هدف کلی این طرح 
دارس با رویکرد آموزان مهای اجتماعی از دانشمراقبت

متن کامل سند ائتالف ملی است ) توانمندسازی مدرسه محور
طرح نماد بر  (.1394، 10آموزاننظام مراقبت اجتماعی دانش»

دو محور اساسی محافظتی و مراقبتی استوار است. این طرح 
، آموزان استنه تنها به دنبال شناسایی و توانمندسازی دانش

ا کننده تیت عوامل محافظتبلکه یک فرآیند کاملی از تقو
های آمیز و سرانجام مداخله در فوریتکاهش عوامل مخاطره
های ارتقایی کند. در طرح نماد آموزشاجتماعی را دنبال می

رشد محور، با تأکید بر نظریه شناخت اجتماعی به منظور 
کننده در یک فرآیند رشد مدار شامل تقویت عوامل محافظت

دیریتی، خودآگاهی، مقابله با های خودمآموزش مهارت
گزینی و آموزش و استرس، تنظیم شناختی هیجان، حسن

مدیریت مشارکتی طراحی شده است )رشد معلم، ویژه نامه 
( که در این پژوهش از محتوای آموزشی بسته 1398نماد، 

 های خودمدیریتی استفاده شده است.ارتقایی مهارت

 12سازیبهینه ،11گزینیهدف شامل سه مرحله خودمدیریتی
 به افراد گزینی،هدفی است. در مرحله 13و بازبینی دوباره

گزینی )مرحله انتخاب هدف(، اعمال هدفمند دنبال هدف
افراد برای انجام رفتار  سازی،بهینه یدهند. در مرحلهانجام می

8. self control 
9 self-regulation 
10 https://www.isna.ir/news/94111509803 
11. goal setting 
12. optimization 
13. re-verification 

https://www.isna.ir/news/94111509803
https://www.isna.ir/news/94111509803
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تر، زمان و وقت کافی صرف مطلوب نتایج هدفمند و رسیدن به
 رکز،توجه متم هدف، بر پافشاری ونچ کنند و بر رفتارهاییمی
 یبرخ تمرین و یادگیری خوشی، و لذت انداختن تعویق به

 کنند، و همزمان درگذاری میسرمایه جدید هایمهارت
 امکانات، و کاهش منابع مشکالت، و موانع بروز صورت

 شرایط دوباره بازبینی به گوناگون هایمزاحمت و هاوقفه
 در که کندمی کمک دوباره به افرادبازبینی  این. پردازندمی

 کارگیری به وجویجست در یا و کرده نظر تجدید اهدافشان
 در منابع سایر ساختن فعال مانند دیگری مؤثر هایروش

 .(Freund & Baltes, 2002) )جبران( باشند دسترس
Baltes and Baltes (2010 )باال با خودمدیریتی معتقدند 

 بر یابد. واژۀ خودمدیریتیمی ایشها افزانسان در سن رفتن

( و Neck & Manz, 2013دارد ) داللت شخصی بلوغ و رشد
و خودرهبری مترادف در  بخشیخود نظم خودکنترلی، گاهی با

( و اغلب Baumeister & Vohs, 2017شود )نظر گرفته می
های فرد را در انجام امور مختلف همراه با خودآگاهی قابلیت

گنجی،  ترجمه ؛2005 گریوز، و رادبریدهد )بافزایش می
1392.) 

ارتقایی  هایدر این پژوهش با توجه به نظریه زیربنایی بسته
نماد، پرسشنامه خودمدیریتی با توجه به نظریه شناخت 

تواند طراحی شده است. این نظریه به خوبی می 1اجتماعی
خودمدیریتی را تبیین کنند. در راستای نظریه شناخت 

کننده عوامل تسهیل بر 2ی خودرهبرینظریهاجتماعی، 
بر چگونگی اتخاذ  3گیری منطقیی تصمیمخودمدیریتی، نظریه

بر تلویحات انگیزشی  4ی خودتنظیمیتصمیم منطقی، و نظریه
 اند.خودمدیریتی تأکید کرده

 و 6طبیعی پاداش ،5رفتاری اصلی خودرهبری بر سه راهبرد
کننده خودمدیریتی تأکید لعوامل تسهی عنوانبه 7سازنده تفکر

بر خودسنجی، پاداش خود و « رفتاری راهبردهای»کنند. می
شوند و شامل شناسایی رفتارهای خودانضباطی متمرکز می

برای  8تحلیلی-خاصی برای ارتقا یا تغییر خود، هدایت خود
شناسایی اهداف بلند مدت، شناسایی و کاربرد راهبردهای خود 

خودتنبیهی و تمرین رفتارهای  کاهش الگوهای انگیزشی،

                                                                                                                                                                                                            
1. social cognition 
2. self-leadership 
3. rational decisio making 
4 .self regulation 

ادراکات و  به «طبیعی راهبردهای پاداش»شوند. مطلوب می
شوند یک تکلیف مربوط می انجام با ارتباط در مثبت تجربیات

و بر تعهد، باور و لذت از انجام یک تکلیف به خاطر خود 
شوند. در واقع راهبردهای پاداش طبیعی تکلیف متمرکز می

خش بشود که مطلوب و لذتهایی میتشامل جستجوی فعالی
توانند از طریق تغیییر ادراکات و یا باورهای هستند. افراد می

مرتبط با عملکرد تکلیف راهبردهای پاداش طبیعی را به آسانی 
 یا نترلیک-خود ادراک شایستگی، یجۀ آندر نتبکار بگیرند، که 

ای راهبرده» .یابدتکالیف افزایش می یت برای انجاممسئول
بر ایجاد و تغییر الگوهای فکری در جهت  «تفکر سازنده الگوی
-کنند. چهار راهبرد خاص خودهای مطلوب تأکید میروش

های باور؛ تصویرسازی ذهنی از عملکرد تحلیلی و بهبود نظام
مثبت؛ گفتمان با خود مثبت جهت هموارسازی عملکرد؛ و 

ای ناکارآمد ههای مثبت به جای طرحوارهاستفاده از طرحواره
کلی  طور توانند برای تغییر الگوهای تفکر به کار روند. بهمی

کاربرد راهبردهای خودرهبری، ادراک خودکنترلی و 
های سازند و اثر مثبتی بر بازدهپذیری را میسر میمسئولیت

، Neck & Manz, 2013؛ Prussia et al., 1998عملکرد دارند )
Lane et al., 2006.) 

کنند گیری منطقی افراد سعی میی تصمیمیهبر طبق نظر
کنند که به افزایش بهزیستی آنان کمک  تصمیماتی را اتخاذ

کند و بیشترین فایده و کمترین هزینه را برای آنان دارد و می
دهند و یا رفتارهای جدیدی در صورتی رفتارشان را تغییر می

نه زیپذیرند که درک کنند که ارزش آن رفتار بیش از هرا می
ی پرورش آن است. آگاهی افراد از نتایج یک اقدام، زمینه

 ,.Rijken et alکند )خودمختاری و خودمدیریتی را فراهم می

2008.) 
تلویحات  یفردبر اساس نظریه خودتنظیمی، باورهای 

 یتیموقع یهامحرکهای مختلف دارند. انگیزشی در موقعیت
 Rijken etارند )د یعاطفهم بازنمود و  یبازنمود شناخت هم

al., 2008بخشی نظامی از مدیریت شخصی ( نظریه خود نظم
کند که شامل فرآیندهای هدایت افکار، آگاهانه را بازنمایی می

شود. خود رفتارها و احساسات برای دستیابی به اهداف می

5. behavior-focused strategies 
6. natural reward strategies 
7. constructive thought pattern strategies 
8. self-analysis 
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ای شود و افراد باید در شبکهتنظیمی شامل چندین مرحله می
، و رفتار عمل کنند. بامیستر چهار از تأثیرات متقابل انگیزه

ه انگیزه برای دستیابی ب»، «استانداردهای رفتار مطلوب»مؤلفه 
ها و افکاری که افراد را به هدایت موقعیت»، «این استانداردها

ا ر« پشتکار و قدرت اراده»و »کند این استانداردها نزدیک می
 ,Muraven & Baumeisterشمارد )برای خودتنظیمی برمی

کند که یفرض م اجتماعی بندورا -(. نظریه شناختی2000
 ییا)باوره ت بازدهانتظاراالف(  یرتحت تأثخودکارآمد رفتار 

 یک یبو معا یامثال مزا عنوانبهرفتار،  یدر مورد اثربخش
شامل  یاجتماع یرات)تأث ایدهمشاه ب( یادگیریعمل(، 
 یرهافشار و رفتا یا یاجتماع یتحما ی،اجتماع یهنجارها

در مورد  یی)باورها یآمدکارانتظارات خودج( ( و یگراند
اص حالت خ ییرتغ یاخاص رهای انجام رفتا یفرد برا ییتوانا

گیرد. از بافت( قرار می یا یطبدون در نظر گرفتن شرا یشناخت
 ی خودمدیریتینظر بندورا بهبود باورهای خودکارآمدی زمینه

(. بنابراین باورهای Lorig et al., 2001کند )را فراهم می
 Hardmanخودکارآمدی نقش مهمی در مدیریت خود دارد )

et al., 20202کلمنتکه توسط پروچاسکا و دی 1( الگوی تغییر 
ارائه شده است، شش مرحله انگیزشی را برای  1983در سال 

ی کند. سه مرحلهتغییر را معرفی می خودمدیریتی و مدیریت
ریزی برای و برنامه 5، آمادگی4، تفکر3تفکراول شامل پیش

ی نیت فرد را برای تغییر بازنمای شوند. این سه مرحلهمی تغییر
گذرد؛ و کنند و معرف آنچیزی هستند که در ذهن فرد میمی

تغییر و خاتمه  7برای تغییر، حفظ 6ی دوم شامل اقدامسه مرحله
به آن )همراه با عدم تمایل برای بازگشت به مراحل  8دادن

ی مدیریت رفتار در افراد هستند ی( معرف نحوهقبل
(Norcross & Goldfried, 2005 مراحل انگیزشی مطرح .)

ی خودمدیریتی های تبیین کنندهشده در این الگو و نظریه
کند. های خودمدیریتی را فراهم میامکان شناسایی مؤلفه

های سنی، از جمله ی دورهاهمیت خودمدیریتی در همه
پژوهشگران قرار گرفته است.  موردتوجهانی ی نوجودوره

مشکالتی که نوجوانان با خانواده، مدرسه و محیط همسال 
کنند، ضرورت شناسایی و تقویت توانایی تجربه می

                                                                                                                                                                                                            
1. change model 
2. Prochaska & DiClemente’s model 
3. precontemplation 
4. contemplation 

ساخت  سازد. در این میانخودمدیریتی را در آنان آشکار می
گی های فرهنیک ابزار مناسب و دقیق که در تناسب با ویژگی

د. یابجوانان را اندازه گیری کند، ضرورت میخودمدیریتی نو
 یهامؤلفهگیری برخی از های مختلف برای اندازهدر پژوهش

ابزارهایی طراحی شده است، برای مثال  خودمدیریتی
( برای 2004) همکارانو  Tangneyی خودکنترلی پرسشنامه

Adams and Jex (2016 ) نوجوانان، پرسشنامه مدیریت زمان
ای تنظیمی ویالنن که توسط کیانی، حجازی، اژهو سیاهه خود

و لواسانی در ایران هنجاریابی شده است، که سه بعد 
خودکنترلی، مدیریت زمان و خودتنظیمی را مورد بررسی قرار 

اند. این پژوهش با هدف ساخت یک پرسشنامه جامع برای داده
بررسی خودمدیریتی طراحی شده است. در تفاوت با 

دیگر، در این پژوهش در طراحی پرسشنامه های پرسشنامه
های ارتقایی طرح نماد، ابعاد خودمدیریتی، مبتنی بر بسته

مختلف خودمدیریتی شامل: مدیریت زمان، مدیریت تغییر، 
مدیریت هیجانات، مدیریت خودابرازگری، مدیریت 

قرار گرفته است.  موردتوجهخودانگیزشی و خودتنظیمی 
دارند ( اذعان می2015) Halsanه برخی از پژوهشگران از جمل

که مدیریت خود در دختران نوجوان بیش از پسران است، 
ن احتمالی دختران و پسرا هلسن دلیل این تفاوت را به تفاوت

نوجوان در رسش فیزیولوژیک، توجه بیشتر دختران به 
 آنان با بزرگساالن شتریب اوقات ، و صرفروزانه یهامراقبت

( نشان دادند که 1391ی فر و پاکدامن )دهد. ساالرنسبت می
های کنند. تفاوتریزی بهتر از پسران عمل میدختران در برنامه

تواند ناشی از نگرشی و رفتاری در دختران و پسران می
های جنسیتی، یعنی انتظارات جامعه از آنان، باشد )علمی نقش

ر های ایرانی د(، برای مثال برخی از خانواده1388و الیاسی، 
ریزی برای امورات شخصی از انجام وظایف شخصی و برنامه

نوجوانان دختر انتظار بیشتری در مقایسه با پسران دارند. با 
توجه به مطالب مطرح شده، این پژوهش در صدد پاسخگویی 
به این سؤال است که آیا پرسشنامه خودمدیریتی که توسط 

روایی پژوهشگران بر اساس طرح نماد تدوین شده است، از 

5. preparation 
6. action 
7. maintenance 
8. termination 
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و پایایی مناسبی در دختران نوجوان دوره متوسطه اول و دوم 
 مدارس دولتی شهر تهران برخوردار است؟

 روش

 یمارآ جامعهروش پژوهش حاضر توصیفی از نوع پیمایشی و 
ی اول و دوم مدارس ی متوسطهآموزان دختر دورهدانش شامل

جه بود. با تو 97-98سال تحصیلی  غیر دولتی شهر تهران در
دارند که اذعان میTabachnick & Fidell(2013 )  به پیشنهاد

 300 ،«مورد برای تحلیل عاملی کافی است 300حداقل »که 
ب ای انتخاگیری تصادفی چند مرحلهآموز با روش نمونهدانش

شدند و پرسشنامه خودمدیریتی را تکمیل کردند. برای انتخاب 
به  2و  4ران، ناحیه گانه ته 22نمونه ابتدا از میان نواحی 

آموزان مدارس غیر صورت تصادفی انتخاب شد. تعداد دانش
نفر بود. و سپس  12800دولتی این دو ناحیه به طور تقریبی 

مدرسه دخترانه انتخاب شد  10از میان مدارس این دو ناحیه، 
و در هر مدرسه نیز یک کالس به روش تصادفی انتخاب شد 

که توافق آگاهانه جهت شرکت آموزانی و در هر کالس دانش
 در پژوهش داشتند بررسی شدند.

 عنوانهب خودمدیریتی پرسشنامه پرسشنامه خودمدیریتی:
س ان بر اساپژوهشگر توسط که ،است یخودگزارش ابزار کی

 زهسا کی عنوانبهاست. خودمدیریتی  شده ساختهطرح نماد 
ی حوزه 8شناختی چندبعدی در نظر گرفته شد که روان

دفمندی، مدیریت زمان، مدیریت تغییر، مدیریت هیجانات، ه
ورزی، مهارت خود انگیزشی، مهارت مهارت قاطعیت

زاده گیرد )موسیخودکنترلی و مهارت خود تنظیمی را دربرمی
(. در این پرسشنامه پاسخ هر گویه در 1398و ابوالمعالی، 

مخالفم  کامالً ( تا0مخالفم ) کامالًای از درجه 7 یکرتلمقیاس 
ای که به پاسخ کامالً مخالف نمره گذاری شد، به گونهنمره (6)

، نه مخالف و نه 2صفر، مخالف نمره یک، کمی مخالف نمره 
و کامالً موافق  5، موافق نمره 4، کمی موافق نمره 3موافق نمره 

تعلق گرفت. نمره بیشتر در این پرسشنامه نشانگر  6نمره 
ن ها در ایمنظور طراحی گویهتر است. به خودمدیریتی بیش

 آزمون پرسشنامه زیر صورت گرفت:
ای ههای خودمدیریتی بر اساس بستهالف(. ابتدا مؤلفه

حوزه مذکور شناسایی شدند. با  8ارتقایی طرح نماد شامل 

                                                                                                                                                                                                            
1. content validity ratio 

توجه به این که طرح نماد یک طرح ملی در جمهوری اسالمی 
در  بومی -توان گفت شرایط فرهنگیایران است، لذا می

طراحی این پرسشنامه لحاظ شده است. ب( تعاریف هر یک 
های ارتقایی طرح نماد، و های فوق با توجه به بستهاز مؤلفه

 های پرسشنامه طراحیمنابع مرتبط مشخص شد، سپس گویه
ها با شد و نظر متخصصان در مورد تناسب هر یک از گویه

و  دقیق ریزی( هدفمندی: برنامه1اهداف پژوهش بررسی شد. 
( مدیریت 2اهداف جزئی، کلی و نهایی؛  به رسیدن منظم برای

 زمان و داشتن از بهینه استفاده هنر و فن علم، به زمان: آگاهی

 بطور امور و کارها انجام و زمینه این در الزم مهارت و دانش

( مدیریت تغییر: توانایی فرد در این که 3به موقع؛  و اثربخش
 را به زندگی هایبرنامه و هامأموریت اهداف، ها،بتواند ارزش

( مدیریت هیجانات: 4تحوالت در زندگی تغییر دهد؛  تبع
ی بیان و های بروز هیجانات، نحوهها، زمینهشناخت هیجان

 ورزی: عملکرد( مهارت قاطعیت5ها؛ سازماندهی هیجان

دهد؛ می سوق زندگی اهداف به نیل در مسیر را فرد که مثبتی
ی خودانگیزشی: پشتکار و تداوم در دستیابی به ها( مهارت6

 رفتارها، از های خودکنترلی: جلوگیری( مهارت7اهداف؛ 

 بروز موجب هاآن انجام که هاییو عادت هاهیجان تمایالت،

های خودتنظیمی: رشد ( مهارت8شود؛ فرد می برای مشکالتی
 اهداف، تنظیم اهداف و اجتناب از رفتارهایی که مانعی برای

هایی که رفتار شوند و توجه به فرصترسیدن به اهداف می
با  کند. ج(فرد را در جهت رسیدن به اهدافش سازماندهی می

ای ابتدا پرسشنامههای مذکور توجه به تعریف هر یک از مؤلفه
ی ارتقایی مهارت خودمدیریتی هابر اساس بسته سؤال 322با 

لیل متن شدند و ها تحدر طرح نماد تدوین شد، سپس گویه
هایی که دارای متن مشابه بودند تلفیق شدند و تعداد گویه
گویه تقلیل یافت. پس از آن  154ای به های پرسشنامهگویه
سنج، روان 3متخصص )شامل  10مانده توسط گویه باقی 154

شناس روان 1شناس رشد و روان 1شناس تربیتی، روان 5
( CVR) 1یی محتوایشاخص نسبت روا عمومی( بررسی شد و

هر گویه محاسبه شد و  (CVI) 2و شاخص روایی محتوای
بود حذف و یا  7/0کمتر از  هاآن CVR و CVI هایی کهگویه

گویه در پرسشنامه باقی ماند.  107تغیییر داده شدند. در انتها 
 30روی  هاییگو 107د(. در اجرای مقدماتی پرسشنامه 

2. content validity index 
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ابه با نمونه اصلی بود و به های آنان مشآموز که ویژگیدانش
صورت در دسترس انتخاب شده بودند، اجرا شد. هدف از 

ها، و شناسایی اجرای مقدماتی بررسی قابلیت فهم گویه
هایی که ابهام داشتند و یا قابل های مبهم بود. لذا گویهگویه

ال اعم هاآنفهم نبودند، اصالح شدند و تغیییرات جزئی روی 
آموز که به دانش 300هایی پرسشنامه روی . در اجرای ن5شد. 

 ی مورد نظر انتخاب شدند، اجرا شد.تصادف از جامعه

 هایافته

میانگین، انحراف استاندارد و کجی و کشیدگی هر یک از  ابتدا
ق به ترین میانگین متعلباالترین و پایینها به دست آمد. گویه

ی های چولگی و کشیدگبود. همچنین شاخص 37و  1گویه 
های مربوط به بوده و توزیع داده ±2ها در محدوده همه گویه

ها با توجه به این که بر اساس ها نرمال بود. برای تحلیل دادهآن
عامل برای این پرسشنامه تعیین  8های ارتقایی طرح نماد، بسته

تحلیل عاملی تأییدی با استفاده از نرم افزار  از شد ه بود،
AMOS 18.0 1ینه احتمالو برآورد بیش (ML بار یبرازش این )

های شناسایی شده استفاده شد. در تحلیل عاملی تمام عامل
های پرسشنامه خودمدیریتی بررسی شد و هر گویه تنها گویه

به عامل مکنون مورد نظر محدود شد و اجازه داده شدکه 
های مکنون با یکدیگر همبسته باشند. بررسی مجذورکای عامل

 ،p >01/0ها برازش ندارد )ل با دادهنشان داد که مد
82/5830 =(2648 = df، 256)N=2 به این دلیل که .)

مجذورکای به شدت تحت تأثیر حجم نمونه قرار دارد، 
های برازندگی دیگر مورد بررسی قرار گرفت شاخص

(21/2=df/2(2 ،729/0 =CFI، 694/0 =GFI ،639/0 =AGFI 

ها دو شاخص کای و مالحظه شد که تن (RMSEA= 062/0و 
 ریشه خطای میانگین مجذورات تقریبشده و اسکوئر نرم

(RMSEAاز برازش مدل با داده )کند و ها حمایت می
پرسشنامه خودمدیریتی  هاییگو 107گیری شد که مدل نتیجه

کالین های گردآوری شده برازش قابل قبول ندارد. با داده
عیف بودن ( براین باور است که یکی از دالیل ض2016)

های برازندگی در نتایج تحلیل عاملی تاییدی، تعداد شاخص
ها یا به عبارت دیگر متغیرهای مشاهده شده است. زیاد گویه

به منظور مواجهه با این مسئله، اقدام به استفاده از تکنیک تلفیق 
ها فرایندی است که به کمک آن شد. تلفیق گویه 3هاگویه
حلیل در یک خرده مقیاس با هم ها قبل از تهای گویهپاسخ

 Kishton And(. 2005شوند )مید و کروستالیس، ترکیب می

Widaman (1994یک واحد تلفیق شده )ای را مجموع ساده 4
کنند که ساختار واحدی را ارزیابی از چندین گویه تلقی می

عتبار ها موجب افزایش اکند. استفاده از تکنیک تلفیق گویهمی
 شود. از طرف دیگر براساس نتایجنگرها میسطح ترکیبی نشا

زمانی که تعداد نشانگرها برای هر عامل  5پژوهش مونت کارلو
. یابدهای برازندگی کاهش مییابد، ارزش شاخصافزایش می

های تواند ارزش شاخصها میاستفاده از فن تلفیق گویه
برازندگی را افزایش دهد. اغلب پژوهشگران روش تحلیل 

ند )مید کنها تلقی میبهترین روش برای تلفیق گویهعاملی را 
(. با توجه به این که نسبت تعداد نشانگر 2005و کروستالیس، 

، پژوهشگر 6ها در پرسشنامه خودمدیریتی باال بود به عامل
( به کمک نتایج 2005کروستالیس )و  مید هاییهتوصهمسو با 

شنامه به پرسهای تحلیل عاملی اکتشافی اقدام به تلفیق گویه
 قرار زیر نمود:

  

                                                                                                                                                                                                            
1. maximum likelihood 
2. normed chi-square (2/df) 
3. item parceling 
4. parcele 
5. Monte Carlo 

( معتقدند در صورتی 1999نقل از هال و اسنل و سنگرفوست، ، 1987بنتلر و چو ) . 6
باشد، احتمال برازش ضعیف مدل با  5 که تعداد نشانگرهای متغیرهای مکنون باالتر از

 یابد.ها افزایش میداده
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 .1جدول 

 ها با استفاده از تحلیل عاملی اکتشافینتایج تلفیق گویه
 Parcel-1(= 1+95+94+93+75/)5 هدفمندی

5(/92+8+3+6+12 =)2_Parcel 
4(/7+74+2+5 =)3_ Parcel 

  

 Parcel_14(= 31+27+28+33+26/ )5 مهارت قاطعیت
5( /34+25+103+ +53+52 =)15_ Parcel 

4( /39 +24 +42 +41 =)16_ Parcel 
4( /30+98+99+32 =)17_ Parcel 
4( /38+54+55+46 =)18- Parcel 

 Parcel _4(= 9+36+11/)3 مهارت مدیریت زمان
3( /4+13+73 =)5_ Parcel 
3(/35+76+10 =)6_ Parcel 

 Parcel _19(= 56+61+57+97/ )4 مهارت خودانگیزشی
3 ( /59+60+47 =)20_ Parcel 

3( /87+86+29 =)21- Parcel 
3( /88+58+62 =)22_ Parcel 

 Parcel _7(= 105+91+83+14/)4 مهارت مدیریت تغییر
3(/90+51+104 =)8_ Parcel 

 Parcel _23(= 104+67+101+66/ )4 مهارت خودکنترلی
4( /69+89+65+37 =)24_ Parcel 

3( /68 +102 +63 =)25_ Parcel 
مهارت مدیریت 

 سهیجان و استر
5( /78+23+50+100+81 =)9_P 
5( /20+17+79+48+49 =)10_ P 

5( /43+80+84+19+82 =)11_ P 

5( /16+40+45+44+77 = )12_ P 
5( /22+85+18+15+21 =)13_ P 

 Parcel _26(= 107+96+72/ )3 مهارت خود تنظیمی
3 (71 +106 +70 =)27_ Parcel 

لی ر عامها، بار دیگر ساختاپس از انجام عمل تلفیق گویه
و  AMOS 18.0افزار پرسشنامه خودمدیریتی با استفاده از نرم

( ارزیابی شد. شاخص مجذور کای MLبرآورد بیشینه احتمال )
های گردآوری شده بود بیانگر برازش ضعیف مدل با داده

(88/647 =(296 = df)2ارزیابی دیگر شاخص .) های
قبیل  های برازندگی ازبرازندگی نشان داد، همه شاخص

ریشه خطای (، 2/  =28/2)شده مجذور کای نرمهای شاخص
شاخص  (RMSEA=066/0) میانگین مجذورات تقریب

(، شاخص نکویی برازش CFI=952/0برازندگی تطبیقی )
(916/0=GFI و شاخص تعدیل شده برازندگی )
(889/0=AGFI از ساختار )ای خودمدیریتی حمایت مؤلفه 8

شده را برای ارهای عاملی استانداردبرآورد ب 2کند. جدول می

 دهد.های تلفیق شده خودمدیریتی نشان میهر یک از گویه
( و میانگین CR) 1همچنین در این جدول پایایی ترکیبی

، CR( گزارش شده است. AVE) 2واریانس استخراج شده
ارزیابی برازش درونی مدل است و براساس  ی برایمعیار

ط به سنجش هر عامل قابل مربو هایسؤالمیزان سازگاری 
همگرا  روایی محاسبه است. پایایی ترکیبی شباهت زیادی به

برای محاسبه پایایی  و از همان پارامترهای روایی همگرا دارد
همگرا با  (. روایی1396)حبیبی،  شوداستفاده می ترکیبی
دهنده نشان AVE شود. معیاربررسی می AVE محاسبه

گذاشته شده بین هر سازه با  اشتراک میانگین واریانس به
میزان همبستگی  AVE ترهای خود است. به بیان سادهشاخص

دهد که هرچه این های خود را نشان مییک سازه با شاخص
 (.1396حبیبی، ) همبستگی بیشتر باشد، برازش نیز بیشتر است

  

                                                                                                                                                                                                            
1. composite reliability 2. average variance extracted 
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 .2جدول 

 شدههای تلفیقبرای هر یک از گویه CRو  AVE و هاآنبرآورد بارهای عاملی استانداردشده و معناداری 

 β SE sig AVE CR نشانگرها متغیر مکنون

 Parcel _1 716/0 039/0 001/0 50/0 75/0 مهارت هدفمندی
Parcel _2 704/0 060/0 001/0 
Parcel _3 696/0 079/0 001/0 

 Parcel _4 750/0 044/0 001/0 57/0 80/0 مهارت مدیریت زمان
Parcel _5 738/0 045/0 001/0 
Parcel _6 773/0 057/0 001/0 

 Parcel _7 725/0 066/0 001/0 500/0 67/0 مهارت مدیریت تغییر
Parcel _8 688/0 034/0 001/0 

 Parcel _9 566/0 072/0 001/0 31/0 69/0 مهارت مدیریت هیجان و استرس
Parcel _10 471/0 049/0 001/0 
Parcel _11 680/0 035/0 001/0 
Parcel _12 477/0 037/0 001/0 
Parcel _13 576/0 046/0 001/0 

 Parcel _14 629/0 050/0 001/0 40/0 78/0 مهارت مدیریت قاطعیت
Parcel _15 629/0 050/0 001/0 
Parcel _16 684/0 046/0 001/0 
Parcel _17 630/0 075/0 001/0 
Parcel _18 597/0 044/0 001/0 

 Parcel _19 810/0 029/0 001/0 50/0 80/0 مهارت مدیریت خودانگیزشی
Parcel _20 686/0 045/0 001/0 
Parcel _21 686/0 036/0 001/0 
Parcel _22 629/0 048/0 001/0 

 Parcel _23 510/0 056/0 001/0 41/0 66/0 مهارت خودکنترلی
Parcel _24 489/0 070/0 001/0 
Parcel _25 849/0 053/0 001/0 

 Parcel _26 628/0 054/0 001/0 58/0 66/0 مهارت خودتنظیمی
Parcel _27 869/0 047/0 001/0 

بارهای عاملی  2براساس نتایج ارائه شده در جدول 
است. باالترین  32/0استاندارد همه نشانگرها باالتر از 

( و 869/0=β) _27Parcelبه نشانگر بارعاملی، متعلق 
Parcel_10 (471/0=β )ترین بارعاملی متعلق به نشانگر پایین

توان گفت همه نشانگرها از قابلیت الزم است. براین اساس می
گیری هشت متغیر مکنون هدفمندی، مدیریت برای اندازه

زمان، مدیریت تغییر، مدیریت هیجان، مهارت قاطعیت، مهارت 
، مهارت خودتنظیمی و مهارت خودانگیزشی خودکنترلی

که نشانگر  AVEمقادیر  2جدول  6برخوردارند. در ستون 

 مقدار شـاخصاگر  روایی همگرا است، گزارش شده است.

AVE روایی همگرا مورد تأیید قرار  باشد، 5/0 بیشـتر از
مقدار روایی همگرا به ترتیب برای متغیرهای مکنون  .گیردمی

(، هدفمندی 57/0(، مدیریت زمان )58/0خودتنظیمی )
( در 50/0(، و خودانگیزشی )500/0) ییرتغ(،، مدیریت 50/0)

مطلوبی است. اما روایی همگرای متغیرهای مکنون  نسبتاًسطح 
(، مهارت قاطعیت 31/0مهارت مدیریت هیجان و استرس )

( که نشانگر این است که 41/0( و خودکنترلی )40/0)
های خود در حد نگرها و شاخصهمبستگی سازه با نشا
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گزارش شده  CRجدول مقادیر  7مطلوبی نیست. در ستون 
و  7/0 تر ازها بزرگبرای سازه CR که مقداردرصورتیاست. 

و  دهندباشد، پایایی قابل قبولی را نشان می AVEبزرگتر از 
ی تر باشد، پایایهرچه این مقدار برای یک سازه به یک نزدیک

به ترتیب برای متغیرهای مکنون  CR .استآن سازه بیشتر 
(، 80/0(، مدیریت خودانگیزشی )80/0مدیریت زمان )
(، شد که بیشتر از 75/0(، هدفمندی )78/0مدیریت قاطعیت )

و در حد قابل قبولی است. پایایی  AVEو بزرگتر از  7/0
ترکیبی متغیرهای مکنون مهارت مدیریت هیجان و استرس 

(، مهارت خودکنترلی 67/0تغییر ) (، مهارت مدیریت69/0)
( است که در 66/0(، مهارت خودتنظیمی )66/0خودکنترلی )

است. بنابراین  AVEو بزرگتر  7/0همه موارد نزدیک به 
ل قبولی قاب نسبتاًتوان گفت پایایی این متغیرها در سطح می

 است.
ای مؤلفه 8گیری پرسشنامه مدل اندازه 1شکل 

های املی آن با استفاده از دادهخودمدیریتی و بارهای ع
 دهد.ها را نشان میاستاندارد بعد از تلفیق گویه

 .1شکل 

 هاهای استاندارد بعد از تلفیق گویهگیری پرسشنامه خودمدیریتی و بارهای عاملی آن با استفاده از دادهمدل اندازه
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های تشکیل دهنده در ادامه ماتریس همبستگی بین عامل
 ه خودمدیریتی گزارش شده است.پرسشنام

 .3جدول 

 های پرسشنامه خودمدیریتیماتریس همبستگی بین عامل
 8 7 6 5 4 3 2 1 هاعامل

1 -        
2 **764/0 -       
3 **592/0 **488/0 -      
4 **609/0 **576/0 **537/0 -     

5 **597/0 **526/0 **588/0 **465/0 -    
6 **716/0 **551/0 **655/0 **532/0 **708/0 -   
7 **428/0 **359/0 **389/0 **336/0 **478/0 **493/0 - - 
8 **633/0 **524/0 **572/0 **458/0 **543/0 **605/0 **421/0  

P<0.01**        

. 1ها به این شرح است: ترتیب عامل 3در جدول 
یت . مدیر4. مدیریت تغییر، 3. مدیریت زمان، 2هدفمندی، 
 . خودانگیزشی8. خودکنترلی، 7. قاطعیت، 5هیجانات، 

های استخراج شده دهد که همه مؤلفهجدول فوق نشان می
توان گفت اند و میهمبسته 01/0پرسشنامه با یکدیگر در سطح 

که پرسشنامه خودمدیریتی از همبستگی درونی مطلوبی 
 برخوردار است.

 یب آلفایبرای بررسی همسانی درونی پرسشنامه از ضر
کرونباخ استفاده شد که به ترتیب مقدار آن برای برای کل 

، 80/0، مدیریت زمان 76/0، عامل هدفمندی 93/0پرسشنامه 
، مهارت قاطعیت 91/0، مدیریت هیجان 68/0مدیریت تغییر 

 و 72/0، مهارت خود تنظیمی 80/0، مهارت خودکنترلی 86/0
آمد. بنابراین، به دست  75/0مهارت خود انگیزشی برابر با 
های آن از همسانی درونی قابل پرسشنامه خودمدیریتی و مؤلفه

 قبولی برخوردار است.

 گیریبحث و نتیجه

هدف از این پژوهش ساخت و استانداردسازی پرسشنامه 
 یآموزان دختر دورهخودمدیریتی بر اساس طرح نماد در دانش

ی عامل متوسطه اول و دوم غیردولتی شهر تهران بود. تحلیل
تأییدی هشت مؤلفه خودمدیریتی مورد تأکید طرح نماد را 

                                                                                                                                                                                                            
1. purposefulness 

تأیید کرد. این هشت عامل شامل هدفمندی، مهارت مدیریت 
زمان، مهارت مدیریت تغییر، مهارت مدیریت هیجان، مهارت 
مدیریت قاطعیت، مهارت مدیریت خود انگیزشی، مهارت خود 

سانی یانگر همها بکنترلی، و مهارت خود تنظیمی بودند. یافته
های درونی مناسب این پرسشنامه بود و همبستگی بین عامل

 این پرسشنامه نیز مثبت و معنادار بود.
هایی همبسته بود که عامل اول، یعنی هدفمندی با گویه
های اجتماعی برای آگاهی از اهداف، استفاده از حمایت

رسیدن به اهداف، مدیریت موانع در دستیابی به اهداف، 
ها و وظایف را یت اهداف چندگانه، مدیریت مسئولیتمدیر

گزینی ( نیز هدف2002) Freund and Baltesگرفت. در بر می
قرار  موردتوجهیکی از مراحل مدیریت خود  عنوانبهرا 
یک موقعیت یا وضعیت بیرونی یا خارج  1اند. هدفمندیداده

ن ها است که افراد سعی دارند با تالش به آاز وجود انسان
و  کند )محبوبیدر افراد ایجاد انگیزه می یابند ودست 

 (.1392، همکاران
نامگذاری « مهارت مدیریت زمان»عامل دوم تحت عنوان 

ها، بندی برنامهبرای کارهای مهم، الویت 2شد. مدیریت زمان
بینی زمان انجام کارها، و مدیریت اتالف زمان را مدیریت پیش

های کاری از ان تعیین اولویتدر مدیریت زمگیرد. در برمی
 اهمیت بسزایی برخوردار اسـت و اولویـت بـا امـور و

2. time management 
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)فرنر،  کارهایی است که فوریت و اهمیت بیشتری دارند
(. همسو با پژوهش درتاج، 1381زاده، ؛ ترجمه جواهری1995

یکی از  عنوانبه ( مدیریت زمان1392نسب )لسانی و رستمی
رود و به شمار می های مهم مدیریت خودمؤلفه

. مدیریت زمان شامل برخودکارآمدی تأثیر معناداری دارد
گذاری، کنترل هایی از قبیل انضباط شخصی، هدفمهارت

ها، روش سازماندهی امور و غیره است. در واقع این وقفه
توانند، باعث حذف بسیاری از منابع ها به خوبی میمهارت

دهند )دهشیری،  استرس شده و اثرات منفی آن را کاهش
1383.) 

هایی با گویه« مهارت مدیریت تغییر»عامل سوم، یعنی 
همبسته است که مدیریت رفتار در زمان اضطراب، مدیریت 
برخورد با مشکالت زندگی، مدیریت تغییر در شرایط مختلف، 
مدیریت تحمل مشکالت زندگی، مدیریت در انتخاب شغل 

گیرد. مدیریت رمیآینده و مدیریت در تغییر هدف را در ب
 وضعیت یک به باثبات وضعیت از یک یعنی حرکت1تغییر

 با شده و بینیپیش مراحل و اقدامات رشته یک از طریق دیگر،

 دائمی، فرآیندی است. تغییر شرایط بهبود به منظور قبلی برنامه

 و همیاری مشارکت آگاهی، به نیاز که است، و سیستماتیک پویا

 بلکه نیست، خطی و ندارد و پایانی ازآغ تغییر فرآیند دارد.

 (.1391، و همکاران دارد )خاچیان حالت چرخشی
« مهارت مدیریت هیجان و استرس»عامل چهارم با عنوان 

با مدیریت حل مسأله، مدیریت خشم از طریق صحبت با 
 شود. مدیریت استرس،دوستان و مدیریت هیجانات مربوط می

 با سازگاری مناسب و استرس کاهش برای افراد توانایی
 در استرس منابع شناسایی با و است آوراسترس هایموقعیت
 و شود مدیریت استرس چنانچه شود.شروع می زندگی
 اب بود، خواهد قادر فرد شود، فراهم مؤثر ایهای مقابلهمهارت
آید  کنار بهتری به شیوه خود زندگی هایچالش و نیازها

(Linden, 2005الزم .) استرس در مراحل اولیه  پاسخ است

                                                                                                                                                                                                            
1. change management 

این صورت پیامدهای نامطلوبی را  غیر در زیرا مدیریت شود،
 و دهد که تغییرات سالممی نشان شواهد. داشت خواهد همراه

 و دهدیم به عامل استرس تغییر را فرد پاسخ رفتار، در مناسب
 (. مدیریتWilliamson, 2001یابد )می کاهش استرس

 هدایت رفتار و هاهیجان مندانههوش ها )به کارگیریهیجان

 هاییاز روش یکی بهتر( نتایج به دستیابی منظور به فرد توسط

 تواندرود و میخود و دیگران بکار می به کمک برای که است

 ,.Griffith et alدهد ) کاهش را رفتاری از مشکالت بسیاری

2012.) 
با « قاطعیت مهارت مدیریت»عامل پنجم تحت عنوان 

ی همبسته است که قاطعیت در انجام ندادن کارهای هایگویه
مخالف با رشد و کمال، قاطعیت در درک احساسات دیگران، 
قاطعیت نه گفتن، قاطعیت در ارتباط برقرار کردن با مدیر 

 معنی )جرات ورزی( به 2گیرد. قاطعیتومعلم، را در بر می
 نآ اساس بر مقتضی و فوری اقدام و واقعیت دیدن توانایی

 قوی هایایده و هاارزش از داشتن بیش چیزی قاطعیت. تاس
 هاارزش حفظ قدرت شدن، کشیده چالش به هنگام به و است

 زا ایپیچیده ترکیب قاطعیت .دهدشخص می به را هاایده و
 رب تصمیمات کردن بنا و حقیقت جستجوی در. است عامل دو

ها به این تصمیم کردن عمل جرأت دوم، است و هاآناساس 
 (.McCartan et al., 2004) است

« مهارت مدیریت خود انگیزشی»عامل ششم با نام 
گذاری شد. انگیزه برای فعالیت وکارهای کالسی، انگیزه نام

ورزش روزانه، انگیزه رسیدن به هدف، و انگیزه مشارکت با 
گیرد. مهارت خودانگیزشی در واقع انگیزه دیگران را در برمی

 و کند. لطفی عظیمیرا بازنمایی می درونی یادگیرندگان
( دریافتند که انگیزه درونی و بیرونی با 1394) همکاران

 خودکارآمدی همبستگی معنادار دارد.
نامگذاری شد و با « مهارت خودکنترلی»عامل هفتم 

هایی همبسته بود که کنترل توقع داشتن از دیگران، کنترل گویه

2. decisiveness 
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و هیجانات، کنترل  اهداف، کنترل عملکرد، کنترل احساسات
 که 1خودکنترلی مثبت وکمال گرایی، را در برمی گیرد. مفهوم

 رایج کرده است، به این معناست 1974سال  در را آن اشنایدر

پایدار  چقدر یا پذیرانعطاف چقدر خود موقعیت در فرد یک که
خودکنترلی توانایی (. Kaushal & Kwantes, 2006است )

عواطف شـخص در مواجهه با کنترل امیال، رفتارها و 
تا بهترین عملکرد در جامعه اتفاق  ،تقاضاهای بیرونی است

خودکنترلی اساس رفتاری در دستیابی به اهداف در واقع افتد. 
(. خود Delisi, 2014است )های منفی و اجتناب از تکانه

شده است،  معرفی هاصحیح هیجان کاربرد عنوان کنترلی تحت
شخصی  ظرفیت افزایش موجب اتاحساس تنظیم که قدرت

 هاافسردگی ها،اضطراب کردن درک خود، دادن تسکین برای

(. Mayer et al., 2003شود )متداول می هایحوصلگیبی یا
 خود غرایز و احساسات رفتارها، فرد، کنترل یعنی خودکنترلی

 فرد دارای باشد. داشته عمل برانگیختن برای وجود با را

 نتایج و هاانتخاب به فکرکردن صرف را خودکنترلی زمانی

نماید می انتخاب گزینه را بهترین سپس کند ومی احتمالی
(Friese & Hofmann, 2009خودکنترلی .) ضعیف با 

 انداختن به تعویق در ناتوانی قبیل از فردی، هایویژگی

 اتخاذ به و تمایل یا کمبودها محرومیت تحمل عدم ها،لذت

، و همکاران همراه است )بشیریان آمیزمخاطره رفتارهای
 تعبیر، قابل یک مفهوم عنوانبه کنترلی (. همچنین خود1391

 (.Butler, 2001است ) آموزش و یادگیری قابل
نامگذاری شد که با « مهارت خود تنظیمی»عامل هشتم 

گویه هایی همبسته است که مهارت انتخاب اهداف و دستیابی 
مهارت استفاده از توانمندی،  ها، وبه اهداف، در مقابل سختی

 تحت و است پیچیده ایتنظیمی پدیدهگیرد. خودرا در برمی

 مزاج، جنسیت، شخصیتی، صفات انگیزه، چون عواملی تأثیر

 ,Murtagh & Toddگیرد )می قرار محیطی و فرهنگی عوامل

 از فرایندهای متشکل بعدیچند ساختاری خودتنظیمی (.2004

 تمام که فیزیولوژیک است، و انیهیج شناختی، رفتاری،

                                                                                                                                                                                                            
1. self-control 

 تعدیل جهت در ناآگاهانه شخص یا آگاهانه هایکوشش

(. Graziano et al., 2010گیرد )در برمی را هاواکنش یا حاالت
حوزه  سه در را هاواکنش و هاکنش در کل خودتنظیمی،

شمسایی، حاجی .کندمی تنظیم رفتار و هیجان شناخت، مجزای
( نیز نقش خودتنظیمی را در 1392کارشکی و یزدی )

 آموزان تأیید کردند.سازگاری تحصیلی دانش
Berger  دارند که ( اظهار می2007) همکارانو

 عملکرد اجتماعی بر هیجانی تنظیم خصوص خودتنظیمی، به

همچنین  است. همساالن تأثیرگذار گروه و مدرسه در کودکان
Ramani  توانایی  باخودتنظیمی  ( دریافتند2010) همکارانو
 با همساالن تعامل در هیجانی و رفتاری هایچالش مدیریت

 را اجتماعی است. تقویت خودتنظیمی تعامالت شایسته همراه
 را اجتماعی هایمهارت ضعف در احتمال بخشیده، ارتقاء

 دهد.کاهش می
با توجه به این که این پرسشنامه برگرفته از طرح نماد 

ن شاهدی بر اعتبار محتوای سنجی آهای رواناست، ویژگی
آموزان است. یکی طراحی شده در مدیریت زمان برای دانش

های این پژوهش این است که مانند هر ابزار از محدودیت
ای از خودسنجی دیگری، این پرسشنامه فقط نمونه

تواند تصویر کاملی سنجد، از این رو نمیخودمدیریتی را می
رائه دهد. بنابر این پیشنهاد از خودمدیریتی را در نوجوانان ا

شود برای تعیین سطح خودمدیریتی، همراه با این پرسشنامه می
اموزان نیز استفاده شود. با توجه به این که از مصاحبه با دانش

در برای استانداردسازی این پرسشنامه از نظریه کالسیک 
سنجی به دست های روانویژگیاستفاده شده است، از اینرو 

د شوبسته به گروه نمونه است، از این رو توصیه میآمده وا
ود این شها با احتیاط صورت گیرد. پیشنهاد میتعمیم یافته

ن شناساپرسشنامه روی پسران نیز استاندارد شود. به روان
شود که برای تربیتی و مشاوران تحصیلی توصیه می

ی ی متوسطهآموزان دورهگیری مدیریت زمان در دانشاندازه
شود پیشنهاد می عالوهبهول و دوم از این ابزار استفاده کنند. ا
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که جهت تقویت خودمدیریتی در دختران نوجوان بر تقویت 
هدفمندی، مدیریت زمان، مدیریت تغییر، مدیریت هیجان، 
مهارت قاطعیت، مهارت خود انگیزشی، مهارت خود کنترلی، 

 به اهمیتمهارت خود تنظیمی تأکید شود. همچنین، با توجه 
خودمدیریتی در نوجوانان، به مشاوران تحصیلی و 

 های ارتقاییشود که از بستهشناسان مدرسه توصیه میروان
 طرح نماد جهت ارتقاء خودمدیریتی در نوجوانان استفاده کنند.

 منابع

 و هاهیجانی )مهارت هوش (.2005گریوز، ج. ) .، وت برادبری،
 تهران: ساواالن. (.1392) گنجی. ترجمه مهدی ها(.آزمون
. زاده، ا حاجی .،ا. پور، ح وردی .،ر .ع حیدرنیا، .،بشیریان، س

 به نوجوانان تمایل با کنترلی خود رابطه بررسی(. 1391)

 مامایی و پرستاری دانشکده علمی مجلهمخدر.  مواد مصرف

 53-45 ،1، همدان

(. خود 1392. )حاجی شمسایی، م.، کارشکی، ح.، امیر یزدی، ا
تنظیمی در سازگاری تحصیلی دانش اموزان دختر و پسر. 

 .17-1 (،21) 7فصلنامه پژوهش در نظام آموزشی، 
 مدل یابی معادالت ساختاری و تحلیل عاملی(. 1396) حبیبی، آ.

. تهران: جهاد (LISREL) آموزش کاربردی نرم افزار)
 دانشگاهی.

. باغبان، ع. ر اکبرزاده خاچیان، آ.، منوچهری، ه.، پازارگادی، م.،
 در مدیران تجارب تغییر، مدیریت های(. چالش1391)

 پرستاری دانشکده مجلهمامایی.  و پرستاری یهادانشکده

 .79-88 ،1، تهران پزشکی علوم دانشگاه مامایی و

(. بررسی رابطه هوش هیجانی و مدیریت 1383) دهشیری، غ. ر.
ی هاها و پژوهشتازهزمان با استرس شغلی معلمان. 

 .64-53 ،12، مشاوره
تأثیر (. 1392) درتاج، اکرم؛ لسانی، مهدی؛ رستمی نسب، عباسعلی.

مدیریت زمان بر خودکارآمدی  یهامهارتآموزش 
لنامه فص. دانشجویان روانشناسی دانشگاه شهید باهنر کرمان

 .43-56 (:21) 7، پژوهش در نظام آموزشی
ی، گزارشی از طرح (. ائتالف مل1398رشد معلم، ویژه نامه نماد )

 .56-59(: 2) 38ملی نماد، رشد معلم، 

 یهامؤلفهنقش (. 1391) هالش ،پاکدامن محمد حسین، ،ساالری فر
شناسی روان. جوییحالت فراشناختی در خود نظم

 .91-106(: 2) 6ی، کاربرد
 ،مـدیریت کـاربردی وقـت و عملکـرد (.1995) فرنـر، جـک

 .تهـران: نـشر پژوهش(. 1381ن، ) ترجمـۀ جـواهری زاده
عوامل اجتماعی مؤثر بر میزان (. 1388) ، ساراالیاسیحمود، م, علمی

های جنسیتی )مطالعه موردی زنان شاغل پذیرش کلیشه
(: 2) 2، مطالعات جامعه شناسی. همسردار شهرستان سراب(

75-53. 

ای، جواد، لواسانی، غالمعلی کیانی، مسعود، حجازی، الهام، اژه
 خودتنظیمی سیاهۀ روانسنجی هایویژگی . بررسی(1396)

 مجلهدبیرستانی.  دختر آموزاندانش نوجوانی در

 .3-22(: 1) 21 روانشناسی،
 نوجوانی در خودتنظیمی سیاهۀ روانسنجی هایویژگی بررسی

(: 1) 21 روانشناسی، مجلهدبیرستانی.  دختر آموزاندانش
22-3. 

؛ درتاج، فریبرز؛ نعمت لطفی عظیمی، افسانه؛ افروز، غالمعلی
نقش مسند مهارگری و (. 1394طاووسی، محترم )

 .خودکارآمدی در پیش بینی انگیزش تحصیلی دانش آموزان
 .1-18(: 31) 9فصلنامه پژوهش در نظام آموزشی. 

 ،آموزاننظام مراقبت اجتماعی دانش»متن کامل سند ائتالف ملی 
(1394 .)https://www.isna.ir/news/94111509803. 
خراسانی، الهه، اعتمادی، منال؛ شهیدی، خسرو؛  محمد؛ محبوبی،

رابطه هدف در زندگی با سالمت (. 1392ژیال ) خانی آباد،
پژوهشی  -مجله علمی. عمومی در ایثارگران و مردم عادی

 .14-21: 19، طب جانباز
 های ارتقاییبستهابوالمعالی، خدیجه )زیرچاپ(. موسی زاده، زهره؛ 

. نظام مراقبت اجتماعی دانش آموزان )طرح خودمدیریتی
 نماد(: انتشارات مدرسه.
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