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چکيده
پژوهش حاضرر برا هردف مردلیرابی عراملی اسرتراتژی هرای خرودرهبری و راب رن آن برا عملکررد ت دريلی دانشرجویان
دانشکده های علوم و ادبيات دانشگاه بيرجند انجام شده است .روش پژوهش توصيفی و از نوع همبستگی بوده کن با استفاده
از فرمول نموننگيری کوکران ،حجم نمونن بن تعداد 954نفر از دانشجویان تعيين و روش نموننگيرری ببقرنای برا اختدراص
متناسب بررای انتاران نمونرن اسرتفاده شرد .در ایرن پرژوهش ،از پرسشرنامن خرودرهبری نره و هراگتون  )2222برا پایرایی
 )α=2/02استفاده شد .ت ليل عراملی اکتشرافی برن روش مهلفرنهرای اصرلی  )PCنشران داد ،دانشرجویان شرش اسرتراتژی
خودرهبری ،شامل :تمرکز بر پاداشهرای ببيعری و هردفگرذاری شادری  ،)α=2/66تجسرم عملکررد موفر ،)α=2/53
خودتنبيهی  ،)α=2/56خودگفتگویی  ،)α=2/39خودراهنمایی  )α=2/63و خودپاداشدهی  )α=2/34را استفاده میکنند.
ت ليررل همبسررتگی نيررز نشرران داد ،ميرران بررنکررارگيری اسررتراتژیهررای خررودرهبری و عملکرررد ت درريلی دانشررجویان راب ررن
مثبت  )2r=/25و معنیداری وجود دارد  .)p<2024نتایج رگرسيون همزمان نشان داد از ميان اسرتراتژی هرای خرودرهبری،
خودگفتگویی  ،(β=22خودپاداشدهی  (β=24و خودتنبيهی  (β=99با عملکرد ت ديلی دانشجویان همبستگی چندگانرن
معنیداری داشتن است.
واژههای کليدی :استراتژیهای خودرهبری ،عملکرد ت ديلی ،دانشجویان ،دانشگاه بيرجند.
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مقدمن
عملکرد ت ديلی 4دانشجویان ،یکی از شاخصهای مهم ارزیابی نظامهای آموزشی است و تمرام
کوششها و کششهای این نظام ،در واقع برای پوشاندن جامن عمرل برن ایرن امرر اسرت .برن عبرارتی،
جامعن و بنبور ویژه نظامهای آموزشی ،2نسبت بن سرنوشت فرد ،رشد و تکامل عملکرردآميرز وی و
جایگاه او در جامعن ،عالقنمند و نگران بروده ،انتظرار دارنرد فررد در جوانرب گونراگون اعرم از ابعراد
شناختی و کسب مهارت و توانایی و نيز در ابعاد شاديتی ،عابفی و رفتاری ،چنانکن باید پيشررفت و
تعالی یابد فراهانی4331،؛ بن نقل از پایيزی و همکاران4906،؛ .)26
شعاری نژاد  )4961عنوان میکند یکی از اساسیترین نيازهای انسان ،نياز بن عملکرد 9اسرت کرن
بهترین انگيزه برای فعاليت است .عملکرد برایندی از تواناییهای گوناگون افراد شامل :توانراییهرای
جسمی ،ذهنی ،عابفی و اجتماعی آنان از یه سو و عوامل برانگيزاننده مانند عالقن پشتکار و پاداش
از سوی دیگر است .افزون براین ،خود عملکرد میتواند انگيزهای مستقل برای عملکرردهرای بعردی
فرد گردد یا بن عبارت دیگر ،عملکرد ،عملکرد بن برار مریآورد برن نقرل از :پورآتشری و همکراران،
4903؛ .)499
تبيين عوامل مرتبط با عملکرد ت ديلی دانشرجویان ،مسرالن پژوهشری درخرورتروجهی در عرصرن
ت قيقات مرتبط با آموزش عالی است .عملکرد و عملکرد ت ديلی بن مجموعنای از عوامرل پيیيرده
بستگی دارد کن تفکيه و بررسی هرکدام از این عوامل مسرتلزم انجرام ت قيقرات و بررسری فرراوان
است .مرور ت قيقات انجام شده در این زمينن نشان میدهد عواملی ،همیون :زمينرن هرای خرانوادگی
نيیمن جی ،)4333،1عالقن بن رشتن ت دريلی کولر ،براومرت و اشرنابل ،)2224،5پایگراه اقتدرادی-
اجتماعی ونگر ،)4363،6هوش سول و شاه ،)4363،3قوميت و نژاد جانسون ،کراسنو و ادلر،)2224،0
سرماین اجتماعی درون خانواده هرائو و بونسرتد -برران  ،)4330،3کنتررل خرود و حمایرت خرانواده
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راس و بررراه ،)2222،4سررالمت روان فت رری آشررتيانی ،کيرروانی ،زعرريم ،سرريدنا ،حقيقررت و ترقرری
جاه )4901،بر عملکرد ت ديلی دانشجویان مهثر است هائری زاده و همکاران .)20 :4903 ،عالوه بر
عوامل فوق ،جان و جاکيوس ،)2223 2عنوان کردهاند خودرهبری دانشجویان راب ن مثبت برا یی برا
ميانگين نمرههای آنان دارد .از آنجرا کرن فراینردهرای خودتراثيری از جملرن خرودرهبری ،برن شرکل
معدودی ،درراب ن با عملکرد و عملکرد دانشجویان بررسی شده است ،پژوهش حاضر بن تبيين نقرش
استراتژیهای خودرهبری در عملکرد ت ديلی دانشجویان پرداختن است.
تئوریهای خودرهبری 9عميقا در تئوریهای وابستنای ،از جملن :خودنظمدهری ،1خرودکنترلی 5و
خودمدیریتی 6ریشن دارد .خودرهبری فرایندی است کن افراد خودشان را ت ت تاثير قرار میدهند ترا
بن خودهدایتی 3و خودانگيزشی 0زم برای رفتار انجرام فعاليرتهرا برا اسرتفاده از روشهرای م لرون
دست یابند هاگتون 3ونه .)2222،خودرهبری بن عنوان یه فرایند خودتاثيری 42معنا شده است کن
برا تفکرررات و رفتارهررای فررردی شرراص در ارتبرراف اسررت فارتنر ،هيلررر ،مررارتينی و سرراچز.)2242،44
خودرهبری فرایندی است کن بی آن افراد در راسرتای نيرل برن خودهردایتی و خرودانگياتگری زم
برای عمل ،برخود تاثير مریگذارنرد هاگتون و جينکرسرون .)2223،42برا ترین سر م مکرانيزمهرای
خودتأثيری را خودرهبری تشکيل میدهد .در مکانيزم خودرهبری عالوه برر ایرنکرن فررد چگرونگی
کاهش فاصلن از معيارها را تبيين میکند ،فلسفن و چرایی انتاان معيارها و رفتار خود را نيز میدانرد.
بن عبارت دیگر ،فرد بر اساس یه نظام ارزشی کامالً درونیشده کرن برر اسراس شرناخت و براور برن
ارزشها است کام یافتناست ،رفتار خود را راهبری میکند ابيلی و مزاری.)442 ;4939 ،
برخی صاحبنظران ،فرایند خودرهبری را مشتمل بر سن استراتژی اصلی میداننرد :اسرتراتژیهرای
رفتارم ور کن شامل توانایی مشاهده رفتار ،شناسایی و ارزیابی رفتارهای مرهثر و غيرمرهثر برن منظرور
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بهبود عملکرد است ،استراتژیهای پاداش ببيعی کن توانایی فرد در دریافت جنبنهای مثبت وظيفرن و
تمرکز بر پاداشهای درونی آن است و استراتژیهای تفکرسازنده کن در آن ،تفکر فررد برر رفترار او
تاثير میگذارد هاگتون و نه .)2222،رزاسای 4دوازده قانون را برای خرودرهبری پيشرنهاد مریکنرد
کن تعدادی از آنها عبارتند از :تدوین اهداف برای زندگی و نن فقط برای شغل؛ تمرین احتيافگونرن
و بنبور مداوم؛ رهبری رفتار خود ،برای بندست آوردن نترایج برزر ؛ حدرول ابتکرار و نروآوری؛
داوبلب اول بودن ،با شهامت ،جسور ،شجاع و بی باک نترس) بودن؛ فروتنی و در راه کسب اعتبرار
حرکت کردن؛ چراکرن رفرتن قبرل از دیگرران ،تنهرا باشری از رهبرری اسرت؛ یرادگيری تجربيرات و
ایدههای خون؛ یادگيرنده مادامالعمر 2بودن و در مورد آن تعدب داشرتن؛ ارتبراف برا صراحبنظران و
افررراد برراهوش و تواناتر ترراپر .)2223 ،9اسررتراتژیهررای خررودرهبری ،تسررهيلکننررده توانمندسررازی
روانشررناختی از بریرر ارتقررای تدررورات معنرراداری ،هدفمررداری ،خررودماترراری ،شایسررتگی و
خودکارآمدی است؛ برای مثال ،اسرتراتژیهرای پراداش ببيعری ،تسرریعکننرده احسراس شایسرتگی،
خررودکنترلرری و هدفمررداری اسررت مانز 1و نرره)2221،؛ در حررالیکررن اسررتراتژیهررای رفتررار م ررور
خود رهبری ،احساس خودماتاری و شایستگی را ایجراد مریکننرد .در کرل ،ناسرتين هردف تمرامی
استراتژیهای خودرهبری ،افزایش تدورات خودکارآمدی است مانز و سيمز.)2224،
اسررتراتژیهررای رفتررارم ور شررامل خررودتنظيمگررری اهررداف ،5خودپرراداشدهرری ،6خررودتنبيهی،3
خودمشراهدهگرری 0و خرودراهنمرایی3کررردن ،هسرتند فارتنر  ،هيلرر ،مرارتينی و سراچز  .)2242،ایررن
استراتژیها برای افزایش خودآگاهی 42برن کمره گرفترن مریشوند.خودمشراهدهگرری شرامل یره
ارزیابی از رفتارهای فرد است کن آگاهی را افزایش میدهد .زمرانیکرن یره فررد برنبرور مسرلم در
رفتارهایی درگير میشود ،این نوع از خودارزیابی ،میتواند افراد را برن رفتارهرایی هردایت کنرد کرن
باید آنها را تغيير دهند ،افزایش دهند و یا حذف کنند .بر اساس این خودارزیرابی بنيرادی و اساسری،
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افررراد مرریتواننررد در تنظرريم اهرردافی کررن سرربب بهبرود عملکردشرران 4مرریشررود ،یرراری شرروند نه 2و
مانز .)2224،استراتژیهای پاداش ببيعی تمرکز خود را بر انگيزشهرای ببيعری مع روف نمرودهانرد.
افرادی کن بن وظایفشان عالقنمند هستند و فرایندهای جالب و خوبی در کارشان دارند ،میتواننرد برر
جنبنهای خوشایند و مثبت وظایف خود متمرکز شوند و جنبرنهرای ناخوشرایند کرار خرود را نادیرده
بگيرند یا جایگزین کنند .بنابراین ،آنها فعا نن میتواننرد جنبرنهرای م لرون و خوشرایندی در کرار
خود تعبين نمایند فارتنر هيلر ،مارتينی و ساچز  .)2242،استراتژیهای الگوی فکری سازنده ،برا خلر
و ایجاد تناون در فرایندهای فکری شناختی سروکار دارند؛ بنخدوص ،این مجموعن از استراتژیهرا
سن روش را پيشنهاد میکنند کن ممکن است سربب تنراون الگوهرای فکرری شروند .خرودت ليلی 9و
بهبود سيستمهای باور و اعتقاد فرد و تجسم ذهنی از پيامدهای عملکرد موف و خودگفتگرویی مثبرت
هستند نه ومانز.)2224 ،
جان و جاکيوس  )2223در پژوهش خود بن بررسری ترأثير خرودرهبری برر عملکررد دانشرجویان
پرداختناند .نتایج نشان داد خودرهبری ت ولی دانشجویان ،راب ن مثبت برا یی برا ميرانگين نمررههرای
دانشجویان داشتن است .بوچارد  )2222نيز بن بررسی راب رن خرودرهبری ،خودکارآمردی و عملکررد
ت ديلی دانشجویان کارشناسی پرداختن است .وی بن این نتيجن رسيده کن خودرهبری با ميرانجيگری
خودکارآمرردی بررر عملکرررد دانشررجویان تاثيرگررذار برروده اسررت و مرریترروان از خررودرهبری و
خودکارآمرردی برررای رشررد و توانمندسررازی 1دانشررجویان اسررتفاده نمررود .جورجيانررا )2225 5در
پژوهشهای خود تفاوتهای معناداری ميان استراتژیهای خودرهبری مرورد اسرتفاده از دانشرجویان
چينی و آمریکایی را بررسی کرده است .نه و هاگتون  )2226در پژوهشهای خود عنوان کردهاند
کن الگوهای فکری سازنده بن عنوان یه استراتژی خودرهبری میتواننرد ترأثير قابرل مالحظرنای برر
عملکرد فردی افراد داشتن باشند .همینين ،خودگفتگویی و تجسمسرازی ذهنری کاربردهرای زیرادی
برررای بهبررود رفتارهررای خررودنظمدهرری افررراد دارد و از بری ر ایجرراد اعتمرراد بررن نف ر  ،ادراکررات و
شایستگیهای افراد را ارتقا میباشد و فرایندهای هدفگذاری شادری سربب خرودنظمدهری بهترر
1- performance
2- Neck
3- Self-Analysis
4- empowerment
5- Georgianna
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افراد شده و این بن نوبن خود سبب عملکرد بهتر آنان میشود .همینين ،خرودتنبيهی و خودتشرویقی و
خودراهنمایی پتانسيل با یی برای افزایش رفتارهای خودنظمدهی خواهند داشرت کرن برنبرور مسرلم
رسيدن بن اهداف را بيشتر ممکن میسازد.
مانز و سيمز )2224 4در بررسیهای خود بن این نتيجن رسيدهاند کن تجسم ذهنی شرامل تدرورات
ذهنی سازنده و قوی است کن سبب تغيير تفکرات و رفتارها و بهبود عملکررد افرراد مریشرود .ترارنر،
کول و موری  )4302 2در پژوهشهای خود روابط معنادار ميان افرادی کرن از تجسرمسرازی ذهنری
بن عنوان استراتژی خودرهبری استفاده میکننرد و عملکررد یافترن اسرت .مرانز و نره  )2221نيرز در
پژوهش خود بن این نتيجن رسيدهاند کن خودگفتگویی و تجسمسازی ذهنی تفکرات فرصت م وری
را ایجاد میکند کن فرد را در برابر چالشها و مشکالت بزر

مقاومتر میکند .همینين ،تمرکز برر

پاداشهای ببيعی و الگوهای فکری سازنده با ميانجيگری ادراکات خودکارآمدی سبب دسرتيابی برن
س وح با ی عملکرد میشود.
مينگ و مارتين )4336 9نيز در پرژوهشهرای خرود برن ایرن نتيجرن رسريدهانرد کرن آمروزشهرای
خودگفتگویی بن عنوان یه استراتژی خرودرهبری سربب بهبرود عملکررد افرراد مریشرود .کرارور و
اسیير )4330 1نيز در پژوهشهای خود بن این نتيجن رسيدهاند کن اسرتراتژیهرای خرودرهبری ماننرد
خودگفتگویی مثبت و تجسم ذهنی کن از استراتژیهای خودرهبری هستند ،سر م خودکارآمردی را
افزایش میدهد و اساس اولينای را برای اعتماد بن نف

ایجاد نمروده ،سربب افرزایش عملکررد افرراد

میشود .دسی )4335 5در پژوهشهای خود بن این نتيجن دست یافت کن تمرکز بپاداشهرای ببيعری
کن یکی از استراتژیهای خودرهبری است ،عامل مهمی در ارتقای عملکرد عملکردآميز افراد است.
دسی و ریان )4305 6نيز در پژوهشهای خود بن این نتيجن رسيدهاند کن تمرکز بر پاداشهای ببيعری
برای بهبود عملکردهرای خرودنظمدهری مررتبط برا خرودتعيينگرری 3و رسريدن برن اهرداف فرردی و
تاددی مهثر است.
1- Manz & Sims
2- Turner, Kohl &Morris
3- Ming & Martin
4- Carver & Scheier
5- Deci
6- Deci & Ryan
7- Self-Detremination

ت ليل عاملی استرراتژیهای خرودرهبری و راب ن آنها با عملکرد ت ديلی23/ ...

باس 4و سيمز  )2220عنوان کردهاند افرادی کرن در فراینردهای خرودرهبری درگيرر مریشروند،
میتوانند شکستها را پشت سر بگذارنرد .دیلييرو و هراگتون )2226 2و هراگتون و یراهو )2225 9در
پژوهشهای خود بن این نتيجن رسيدهاند کن خودرهبری با نوآوری و خالقيت افراد در ارتباف اسرت؛
بن عبارت دیگر ،افرادی کرن برن خرودرهبری مریپردازنرد ،خالقيرت و ابتکرار بيشرتری از خرود نشران
میدهند .مارشال ،پترسرون و سروتار )2242 1در پرژوهشهرای خرود برن ایرن نتيجرن رسريدهانرد کرن
خودرهبری استراتژیهای شناختی و رفتاری را فراهم میکنرد کرن وقتری افرراد از ایرن اسرتراتژی هرا
اسررتفاده مرریکننررد ،سرربب بهبررود عملکرررد آنرران مرریشررود .پروسرريا ،آندرسررون و مررانز )4330 5در
پژوهشهای خود بن این نتيجن رسيدهاند کن مدلیابی معراد ت سراختاری نشران داد ،خرودرهبری از
بری ميانجيگری خودکارآمدی بر عملکرد افراد تاثير معناداری داشتن است.
کارور )4335 6و ویکالند و دووال )4334 3در پژوهشهای خود برن ایرن نتيجرن رسريدهانرد کرن
استراتژیهرای خرودرهبری خرودنظمدهری اثررباش را برن روشهرای متفراوتی افرزایش مریدهنرد و
استراتژیهرای رفترار م رور ماننرد خودمشراهدهگرری مریتواننرد سربب خودآگراهی برا تر شروند و
خودآگاهی تمرکز برخود را در افراد افزایش میدهد و میتواند بر عملکرد افرراد مرهثر واقرع شرود.
ک و تمن )4332 0نيز در پژوهشهای خود نشان دادهاند کن خودهردفگرذاری مریتوانرد تراثير
مثتبی بر فرایندهای خودنظمدهی داشرتن باشرد و سرایمون )4335 3در ت قيقرات خرود نشران داد کرن
خودهدفگذاری اهداف دشوار میتواند بيشتر برعملکرد افراد مرهثر باشرد ،ترا هردفگرذاریهرای
آسان و قابل دسترس.
نه و مانز  )4332در پژوهشهای خود بن بررسی خودرهبری و عملکرد افراد پرداخترن و نترایج
نشان داد کن اسرتراتژی خرودرهبری الگروی فکرری سرازنده ،از بریر برنکرارگيری اسرتراتژیهرای
شناختی 42میتواند عملکررد فرردی افرراد را افرزایش دهرد .مرزاری و ابيلری  ،)4939مرزاری ،)4931
1- Boss
2- DiLiello & Houghton
3- Houghton & Yoho
4- Marshl Sandra & Petersen
5- Prussia, Anderson & Manz
6- Carver
7- Wicklund & Duval
8- Locke & Latham
9- Simon
10- cognetive strategeis
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مزاری  )4932و مزاری و خباره  )4939برآن تأکيد نمودهاند کن میتوان از سرازوکارها و رفتارهرای
خودتوسعن ای از جملن خودرهبری بهره گرفرت .مرزاری و خبراره  ،)4939مرزاری ،ابيلری ،واعظری و
شکوری باتيار  ،)2241ابيلی و مزاری  ،)4939مزاری و مزاری  ،)4939در پرژوهش خرود برن تبيرين
راب ن مثبت و معناداری بين خودتوسعنای ،خودرهبری و عملکرد افراد دست یافتناند.
بنابر آنین عنوان شد ،پژوهش حاضر با هردف مردلیرابی عراملی استررراتژیهرای خررودرهبری و
راب ن آن با عملکرد ت ديلی دانشجویان انجام شده است کن برای دستيابی بن این هدف باید برن ایرن
سهالها پاسخ داده شود کن عاملهای استراتژیهای خودرهبری مورد اسرتفاده دانشرجویان کدامنرد
آیا بنکارگيری استراتژیهای خودرهبری ،عملکرد ت ديلی دانشجویان را پيشبينی میکند
روش پژوهش
روش این پژوهش توصيفی و برح پژوهشی همبستگی از نوع مدل معاد ت ساختاری است .در
پژوهش حاضر جامعن آماری شامل کلين دانشجویان دانشکده علوم و ادبيات دانشگاه بيرجندبن تعداد
 1222نفر است.
جدول :4تعداد جامعن آماری و نمونن پژوهش
مق ع ت ديلی
4

دکتری

2

فوق ليسان

9

ليسان

جنسيت

جامعن

نمونن

مرد

 65نفر

 0نفر

زن

 62نفر

 3نفر

مرد

 241نفر

 40نفر

زن

 962نفر

 94نفر

مرد

 4453نفر

422نفر

زن

 2462نفر

 403نفر

1222

954

کل

برای انتاان تعداد نمونن آماری از روش نموننگيری ببقنای با اختداص متناسب استفاده شده
است .برای تعيين حجم نمونن موردنظر باتوجن بن تعداد جامعن آماری از فرمول نموننگيری کوکران
استفاده شدکن حجم نمونن  954نفر م اسبن شد.
Nd+ts

952/66 ~ 954
×2/52

1222 )4036 2 ×2/52
2

+ )4036

× 2/252

1222

2 2
n= Nt s
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ابزار جمع آوری دادهها :دادههای مرورد نيراز در ایرن پرژوهش از بریر پرسشرنامن خرود رهبرری
جمع آوری شده است .این پرسشرنامن توسرط نرگ و هراگتون  )2222سراختن شرده کرن خرودرهبری
توسط آن سرنجيده مریشرود و ضرریب پایرایی آن  )α=2/02برندسرت آمرده اسرت .در ایرن پرژوهش،
پرسشنامن با اصالحات و متناسب سازی با فعاليتها و ویژگیهای دانشجویان استفاده شد .برای تعيين
روایی ابزار از روایی م توا استفاده شد .اعتبار م توای یه آزمون معمو توسط افراد متادرص در
موضوع مورد م العن تعيين میشود سرمد ،بازرگان و حجازی.)4932،
عملکرد ت ديلی نيز از بری معدل دانشجویان و ابالعات تکميلی دانشگاه م اسبن شده است.

یافتنها
یافتنهای حاصل از پرژوهش ،براسراس چرارچون سرهالهرای م ررح شرده بررسری و نترایج در
چارچون این سهالها بيان شده اند :قبل از بررسی سهالهای اصرلی ،نترایج توصريفی پرژوهش بيران
شده است :نمودار تقریبی سرتونی و آزمرون کولمروگروف اسرميرنوف برا مقردار  )4/269و سر م
معناداری  ) 2/220نشان داد متغير خرودرهبری از توزیرع نرمرالی برخروردار اسرت و برا فرر
داشتن متغير در مقياص فاصلنای میتوان آمار پارامتریه را برای ت ليل بن کاربرد.

شکل :4توزیع نرمال متغير خودرهبری

قررار
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جدول :2آزمون کولموگروف -اسميرنوف متغير خودرهبری

تعداد

153

میانگین

91/1793

انحراف استاندارد

30/000

آزمون کولموگروف اسمیرنوف

3/061

سطح معناداری

0/301

آمارجمعيررت شررناختی نشرران داد ،گررروه درسرری شرريمی ،46/9ریاضرری ،42/6زمررينشناسرری،0/6
فيزیه ،42/3آمار  ،3/4زیسرت  ،2/2ادبيرات  ،0/9جغرافيرا ،0/6تراریخ ،1/9زبران ،3/1حقروق،5/3
علرروم سياسرری،9/3تربيررت برردنی 2/6و فلسررفن  2/2درصررد از نمونررن را تشررکيل مرریدهررد .همینررين،
دانشجویان مق ع کارشناسی ،02کارشناسی ارشرد  45/4و دکترری  1/3درصرد از نمونرن را تشرکيل
میدهند .نهایتا  93/4درصد از نمونن مورد پژوهش را زنان و  62/3درصد از نمونن را مردان تشرکيل
دادهاند.
برای شناسایی عاملهای استراتژیهای خودرهبری از ت ليل عاملی اکتشافی و روش مهلفنهای
اصلی  )PCاستفاده شد .پ

از ت ليل عاملی ،سهالهایی کن بار عاملی کمتر از 2/9داشتن یا در دو

عامل ،بار عاملی با یی داشتناند ،از ت ليل خارج شدند .برای بررسی مناسب بودن تعداد نمونن
برای انجام ت ليل عاملی از آزمون کفایت کایزر  )2/04و مير-اولکين و بارتلت با ،(Sig=.0001
 (df=535و ضریب خی دو  )20230353استفاده شد کن نشان داد حجم نمونن برای ت ليل عاملی
مناسب است.
جدول :9آزمون کفایت نمونن کایزر و بارتلت
ميزان آزمون کفایت نمونن کایزر-مير-اولکين
آزمون بارتلت

2/046

کای اسکایر ضریب خی دو)

2023/353

درجن آزادی

535

س م معناداری

2/2224

ت ليل عاملی استرراتژیهای خرودرهبری و راب ن آنها با عملکرد ت ديلی94/ ...

مالک استاراج عوامل پرسشنامن ،شيب نمودار اسکری و ارزش ویژه بود کن با روش چرخش

واریماک مورد سنجش قرار گرفت.

شکل :2وضعيت متغيرها نسبت بن عاملها

در جدول زیر بارهای عاملی هر یه از سهالها و عاملهای تبيرين شرده برن وسريلن آنهرا آمرده
است .همانگونن کن مشاص است شش عامل با بارهای عاملی معنرادار اسرتاراج شرد و برر اسراس
پيشينن پژوهش عامل ها نام گذاری شد .بدین ترتيرب ،عامرل اول تمرکرز برر پراداشهرای ببيعری و
هدف گذاری شادی ،عامرل دوم تجسرم عملکررد موفر  ،عامرل سروم خرودتنبيهی ،عامرل چهرارم
خودگفتگویی ،عامل پنجم خود راهنمایی و عامل ششم خود پاداشدهی نامگذاری شد .این عوامل
استراتژیهای خودرهبری هستند کن دانشجویان دانشکدههای علوم و ادبيات دانشگاه بيرجند بنکرار
میگيرنرد .ضرریب پایرایی عامرل اول  ، )α=2/66دوم  ،)α=2/53سروم  ،)α=2/56چهرارم ،)α=2/39
پنجم  )2/63و عامل ششم )α=2/34بندست آمد.
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جدول :1بار عاملی سهالها در عاملها
عامل ها

عامل یه

عامل دو

عامل سن

عامل چهار

عامل پنج

عامل شش

سهالها

تمرکز بر پاداشهای ببيعی و

تجسم عملکرد

خودتنبيهی)

خودگفتگویی)

خودراهنمایی)

خودپاداشدهی)

خود هدفگذاری)

موف )

)α=2/56

)α=2/39

)α=2/63

)α=2/34

)α=2/66

)α=2/53

0

2/53

22

2/12

26

2/99

20

2/52

92

2/65

95

2/53

42

2/36

43

2/66

23

2/51

99

2/34

6

2/93

45

2/52

21

2/64

92

2/60

9

2/63

42

2/65

24

2/31

3

2/31

40

2/30

49

2/66

22

2/33

با توجن بن جدول زیر میتوان گفت این شش عامل با یکدیگر ،توانستناند  54/96درصد از
واریان

خودرهبری دانشجویان را تبيين نمایند.

ت ليل عاملی استرراتژیهای خرودرهبری و راب ن آنها با عملکرد ت ديلی99/ ...

جدول :5واریان

تبيين شده توسط عاملها

مجموع بارهای عاملی استاراج شده از

مجموع بارهای عاملی از عاملهای

عاملها

چرخش یافتن

جمع کلی

درصد واریان

درصد واریان

جمع کلی

درصد واریان

درصد واریان

تبيين شده

تجمعی تبيين شده

تبيين شده

تجمعی تبيين شده

3/02

3/02

42/30

92/02

92/02

9/19

40/69

4 /3

1/05

95/60

9/23

0/02

4 /5

1/90

12/26

9/20

0/02

23/11

4 /1

1/44

11/43

9/29

0/63

96/44

4 /9

9/05

10/22

2/39

0/93

11/52

4 /4

9/99

54/96

2/12

6/05

54/96

برای بررسی راب ن ميان استراتژیهای خودرهبری و عملکرد ت ديلی دانشجویان از ضریب
همبستگی گشتاوری پيرسون استفاده شد .نتایج نشان داد راب ن مثبت  )2/25و معناداری آلفای
س م  )2/24ميان استراتژیهای خودرهبری و عملکرد ت ديلی دانشجویان وجود دارد .همینين،
تمرکز بر پاداش ببيعی و هدفگذاری شادی  )2/43در س م  2/25و خودتنبيهی  )2/20در
س م  2/24با عملکرد ت ديلی دانشجویان ارتباف معناداری داشتن است.
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جدول  :6ضرایب همبستگی استراتژیهای خودرهبری و عملکرد ت ديلی
4

متغير ها

2

9

4

عملکرد ت ديلی

4

2

خودگفتگویی

2/45

4

9

خودپاداشدهی

2/26

**2/90

4

1

تمرکز بر پاداش ببيعی و

*2/43

**2/16

**2/92

1

6

5

3

0

4

هدفگذاری
5

خودتنبيهی

**2/20

**2/99

**2/94

**2/95

4

6

تجسم عملکرد موف

2/43

**2/93

**2/25

**2/55

**2/92

4

3

خودراهنمایی

2/49

**2/23

**2/29

**2/92

**2/43

**2/95

4

0

خودرهبری

**2/25

**2/63

**2/53

**2/09

**2/64

**2/32

**2/59

4

** معنیداری س م  * /24معنیداری س م 2/25

برای بررسی قابليت پيشبينی عملکرد ت ديلی توسط استراتژیهای خودرهبری ،از رگرسيون
همزمان استفاده شد .نتایج نشان داد از ميان استراتژیهای خودرهبری ،خودگفتگویی ،(β=22
خودپاداشدهی  (β=24و خودتنبيهی  (β=99با عملکرد ت ديلی دانشجویان همبستگی چندگانن
معنیداری داشتن و قابليت پيشبينی آن را دارا بودهاند.
جدول  :3رگرسيون همزمان استراتژیهای خودرهبری و عملکرد ت ديلی
مقدار t

س م معناداری

44/94

2/222

خودگفتگویی

2/453

2/233

2/223

2/26

2/214

خودپاداشدهی

2/409

2/204

2/241

2/26

2/226

پاداش ببيعی و خودهدفگذاری

2/216

2/219

2/442

4/26

2/234

خودتنبيهی

2/431

2/250

2/992

9/95

2/224

خودراهنمایی

2/265

2/234

2/266

2/341

2/133

تجسم عملکرد موف

2/223

2/261

2/213

2/115

2/653

مدل
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ب ث و نتيجنگيری
پژوهش حاضر با هدف تبيين نقش استراتژی های خودرهبری در عملکرد ت دريلی دانشرجویان
دانشکده های علوم و ادبيات دانشگاه بيرجند انجام شده است .نتایج پژوهش حاضر با یافتنهای جران
و جایکوس  ،)2223بوچارد  ،)2229مارشال پترسون و سوتار  ،)2242نه و هاگتون  ،)2226مرانز
و سيمز  ،)2224مانز و نه  ،)2221تارنر ،کول و موری

 ،)4302مينگ و مارتين  ،)4336کرارور

و اسرررریير  ،)4330دسرررری  ،)4335دی و ریرررران  ،)4305پروسرررريا ،آندرسررررون و مررررانز ،)4330
کرررارور  ،)4335ویکالنرررد و دووال  ،)4334ک و تمرررن  ،)4332سرررایمون  )4335و نررره و
مانز  )4332همسو بوده است.
نتایج ت ليل عاملی اکتشافی نشان داد ،دانشجویان دانشکده علروم و ادبيرات دانشرگاه بيرجنرد از
شش استراتژی خودرهبری تمرکز بر پاداشهای ببيعی و هردفگرذاری شادری ،تجسرم عملکررد
موف  ،خودتنبيهی ،خودگفتگویی ،خودراهنمایی و خودپاداشدهی اسرتفاده مریکننرد .برنکرارگيری
این استراتژیها در دانشجویان نشاندهنده توان خودانگيزشی و خودرهبری دانشجویان است و بن هر
ميزان کن چنين مکانيزمهایی در آنان تقویت شود ،بن رشد ابعراد شادريتی خودم رور آنران کمره
شایان توجهی خواهد نمود و بن آنها این امکان را خواهد داد کرن خرود رهبرر مسرير رشرد و توسرعن
خود باشند.
ت ليل همبستگی نيز نشان داد ،ميان بنکارگيری استراتژیهای خرودرهبری و عملکررد ت دريلی
دانشجویان راب ن مثبت  )2r=/25و معنیداری س م آلفای  ،2/24وجود دارد .این نتایج با یافتنهرای
های جان و جرایکوس  ،)2223ابيلری و مرزاری  ،)4939ابيلری و همکراران  ،)4939مرزاری ،)4932
مزاری و مزاری  ،)4939بوچارد  ،)2229مارشال پترسون و سوتار  ،)2242نره و هراگتون ،)2226
مانز و سيمز  ،)2224مانز و نه  )2221همسو بروده اسرت .از ایرنرو ،هرچرن ميرزان خرودرهبری در
دانشجویان ارتقا یابد ،بن احتمال بيشتری شاهد عملکرد ت ديلی بهتری در آنان خواهيم بود.
همینين ،استراتژی تمرکز بر پاداش ببيعی و هدفگذاری و خودتنبيهی بن عنوان استراتژیهرای
خررودرهبری بررا عملکرررد دانشررجویان راب ررن معنرراداری داشررتن اسررت .نرره و هرراگتون ،)2226
دسی  ،)4335دی و ریان  )4305در پژوهشهای خرود برن ایرن نتيجرن رسريدهانرد .نترایج رگرسريون
همزمان نشان داد از ميان استراتژیهای خرودرهبری ،اسرتراتژی خودگفتگرویی ،خودپراداشدهری و
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خودتنبيهی قابليت پيشبينی تغييرات عملکرد ت ديلی دانشجویان را داشتن است کن با یافتنهای نه
و هاگتون  )2226همسو ست .خودرهبری بيشتر از خودمدیریتی ،بر استراتژیهای شرناختی متمرکرز
است .زمانی دانشجویان میتوانند در جهت اهداف ت ديلی تمرکز بر پاداش ببيعی را بن کارگيرنرد
کن م العن و پژوهش در نظر آنان معنادار جلوه نماید و انجام اینکارها برایشان بن مثابن یره پراداش
ببيعی قلمداد شود .بن عبارت دیگر ،دانشجویان باید از م توا ،روش و درگيریها و مشرارکتهرای
ت ديلی خود بن خابر ببيعت این گونن فعاليرت هرا احسراس لرذت و رضرایت ذهنری و روانری پيردا
نمایند .در این صورت است کن میتوان ادعا کرد استراتژی تمرکرز برر پراداش ببيعری م قر شرده
است .بدینمنظور ،افزایش دایره انگيزه و آگاهی دانشرجویان از ت دريل ،تهرذیب و تعرالی روحری،
اخالقرری و رفترراری از مسررير علررم و دانررش از بریر برگررزاری کارگرراههررا ،هررماندیشرریهررا و حترری
مشاوره های دانشجویی ،زمينن را برای هرچن معنادارتر شدن کليت دانشاندوزی و خرردورزی آنران
فراهم خواهد نمود .بن موازاتی کن فرد ،کار خود را با ارزش بيابد ،استراتژی تمرکز بر پاداش ببيعری
را بن کار خواهد گرفت و در یه چرخرن حلزونری ،برن توسرعن و تعرالی خرود خواهرد پرداخرت .از
اینرو ،با توجن بن یافتنهای دسی  )4335و دی و ریان  )4305پيرامرون راب رن اسرتراتژی تمرکرز برر
پاداش های ببيعی و بهبود عملکرد ،میتوان با متمرکز نمودن ذهن دانشجویان بر جنبنهرای مثبرت و
خوشایند فعاليتها و اقدامات ت دريلی ،خودانگيزشری زم بررای فعاليرت را در آنران ایجراد نمرود.
استراتژی خودگفتگویی نيز بيشتر ناظر بر ت رکرات شرناختی اسرت نسربت برن ت رکرات و اقردامات
رفتاری .از ایرن رو ،دعروت دانشرجویان برن مکالمرن برا خرود ،از بریر گنجانردن تکراليف یرادآور،
روشهای تدری

مبتنی بر مرور ذهنری ،خالصرنبررداری و ارایرن خالصرن دروس در کرالس درس،

زمينن را برای تقویت مهارت خودگفتگویی آنها فراهم خواهد نمود.
همرررانگونرررن کرررن نررره و هررراگتون  ،)2226اسرررتراتژیهرررای خرررودتنبيهی ،خودراهنمرررایی و
خودپاداشدهی را بر عملکرد افراد مهثر میدانند ،میتوان با آموزش و ارتقرای سر م برنکرارگيری
این استراتژیها توسط دانشجویان احتمال عملکرد ت ديلی آنران را افرزایش داد .ایرن اسرتراتژیهرا
بيشتر ناظر بر رفتارهای خودم ور هستند و فرد در قبال اینها باید تعهداتی در انجام داشرتن باشرد .برن
عبارت دیگر ،خودتنبيهی یه فعل و اقدام است ،نن فقرط یره برازی ذهنری .فررد زم اسرت بررای
انجام اقدامات خون و رضایتباش بن خود پاداشهایی بدهد کن نرن تنهرا لرذت و رضرایت روانری
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ایجاد میکند؛ بلکن در مقام فعل و عمل نيز خشنودکننده است .این کرار سربب مریشرود کرن تعامرل
ذهررن و عمررل فرررد چرخررنای برررای تکرررار آن عمررل را در فرررد برانگيررزد کررن در بررردار زمرران ،بررن
تکرارپذیری آن عمل م لون کن بن خودپاداشدهی فرد منجر میشود ،خواهرد انجاميرد .در مقابرل،
اسررتراتژی خررودتنبيهی نيررز بایررد بررا ایجرراد نارضررایتی روانرری از اقرردامات انجررام شررده ،همررراه بررا
م روميتهایی تعمدی و خودبلبانن صورت گيرد تا چرخن ذهن و عمل یکدیگر را تقویرت کننرد و
تکرارپذیری آن اقدام منفی کن ممکن است ،کوتاهی ،کمتوجهی و کمدقتی هر کاری شبين برن ایرن
موارد را در فرد کاهش دهد.
علیرغم اینکن در پژوهش حاضر سایر استراتژیهای خودرهبری دانشرجویان؛ از جملرن تجسرم
عملکرد موف  ،خودمشراهده گرری برر عملکررد ترأثير نگذاشرتنانرد؛ امرا بررای ارتقرای خرودرهبری
دانشجویان میتوانند بن عنوان راهبردهایی اثرباش قلمداد شوند .تجسمسازی ذهنی شامل تدرورات
ذهنی سازنده و قوی هستند کن سبب تغيير تفکرات و رفتارها و بهبود عملکرد افراد مریشروند مانز و
سيمز .)2224،لذا میتوان با تقویت این استراتژی در دانشجویان تفکرات مثبت و رفتارهای مبتنی برر
تالش و هدف را در آنان تقویت نمود تا بن عملکرد ت ديلی مثبت منجر شود .تدورات و تفکررات
مثبت بسان انگيزش و نيروی م رکن ذهنی ،فررد را برن اسرتمرار و مرداومت در جهرت ت قر هردف
برمی انگيزانند .چن بسا امروزه همراه با جملن توانا بود هرکن دانا بود ،نيز بتوان گفت ،توانا بود هر کرن
تمرین کند و این امر جز در ساین استمرار و مداومت در انجام تمرارین صرورت ناواهرد گرفرت .از
این رو ،فرد باید تعمداً و آگاهانن و با ميل شادی ،ميزان تمرین خود را بن حدی برساند کرن تروانش
در وی ایجاد شود و این استمرار و مداومت جز با ایجاد تدرورات مثبرت و تعهرد برن آن تدرورات،
امکانپذیر ناواهد بود.
خود مشاهدهگری و خودراهنمایی بن عنوان استراتژیهای خودرهبری را میتوان در دانشرجویان
تقویت نمود تا همانگونن کن ک و تامن  )4332و سایمون  )4335عنروان نمرودهانرد سربب بهبرود
عملکرد آنان شد .مکانيزم عمل این دو راهبرد بدین صورت اسرت کرن فررد برا مشراهده خرود ،نقراف
ضعف و قوت خود را شناسایی و متناسب با آن خود را راهنمایی میکند .در دنيرای پرر از ت رو ت
علمی ،فنی ،فرهنگی و حتی اخالقی کنونی ،اقدامات مبتنی بر خودمسرهوليتپرذیری و خودتعهردی
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بيش از پيش ضرورت یافتن است کن خودرهبری بن عنوان بهتری مکرانيزم خودترأثيری مریتوانرد در
خدمت توسعن چنين ویژگیهایی در دانشجویان قرار گيرد.
بن بورکلی ،همانبور کن بوچارد  )2222نيز در پژوهشهای خود برن ایرن نتيجرن رسريده اسرت
خودرهبری با ميرانجيگری خودکارآمردی مری توانرد برر عملکررد دانشرجویان تأثيرگرذار بروده و از
خودرهبری و خودکارآمدی برای رشد و توانمندسازی دانشرجویان اسرتفاده نمرود .برر ایرن اسراس،
پررژوهش حاضررر نيررز پيشررنهاد مرریکن رد ،مرریترروان عملکرررد ت درريلی دانشررجویان را بررا آمرروزش
اسررتراتژیهررای خررودرهبری و ایجرراد تمایررل بررن فراینرردهای خودتررأثيری؛ از جملررن :خررودرهبری،
خودمدیریتی و خودنظمدهی در آنان ارتقا داد .نهایتاً اینکن خودرهبری عالوه بر عملکررد وعملکررد
ت درريلی دانشررجویان ،همررانگونررن کررن دیلييررو و هرراگتون  )2226و هرراگتون و یرراهو  )2225عنرروان
نمودهاند با خالقيت و نوآوری افراد مرتبط است .براین اساس ،میتوان با ارتقای سر م خرودرهبری
در دانشجویان ،خالقيت و نوآوری در آنان را تقویت نمود.
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