
 
 

 تحلیل استراتژیهای خود رهبری دانشجویان1 
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 5کامران محمدخانی

  چکیده

پژوهش .شد ارشد مدیریت اجراکارشناسی  دانشجویان یخود رهبر یهایاستراتژتحلیل  باهدف ،حاضر پژوهش

 اکتشافی عاملی تحلیل کیفی نظریه داده بنیاد و در بخش کمی  بخش در مطالعه استراتژیاست.  اکتشافی هدف ازنظر

 و نفر از استادان 02نمونه آماری در بخش کیفی، تعداد    است.کیفی و کمی   صورتبهروش پژوهش  .است

 دانشجویان نفر 8266و در بخش کمی از تعداد به شیوه هدفمند و نظری انتخاب شدند بودند که  خبره نظرانصاحب

 کارشناسی ارشد رشته مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات و دانشگاه تربیت مدرس ، با روش دوره
بررسی متون و از   ،در بخش کیفی نمونه انتخاب شدند. عنوانبهنفر  062چند مرحله تعداد  یاطبقه یریگنمونه

متغیرها، پرسشنامۀ  یریگاندازهدر بخش کمی پژوهش جهت  استفاده شد.کانونی  یهاگروهباز و  یهاپرسشادبیات، 

قرار  مورداستفادهدانشجویان  یخود رهبر یهایژگیوبا  یسازمتناسببا انجام اصلاحات و  یخود رهبرمحقق ساختۀ 

 که شد شناسایی اولیه کد 86 و بررسی ادبیات موضوعی، تعداد هامصاحبه کلیۀ تحلیل از پسدر بخش کیفی،  گرفت.

 تحلیل از پژوهش کمی یهاافتهی تحلیل جهت.گردید تبدیل مؤلفۀ اصلی 0 و عامل 7،مقوله 02به  پالایش از پس

 هایعامل عنوانبه عامل 32 پرسشنامه، گویه 07 روی عاملی تحلیل انجام به توجه شد. بهره گرفته اکتشافی عاملی

                                                           
 . است دکتری رساله از برگرفته حاضر مقاله.3

مدیریت آموزش عالی، گروه مدیریت آموزش عالی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم  و دانشجوی .0

  naeimi1402@gmailcomتحقیقات،. پست الکترونیک: 

پست الکترونیک:  مسئول مکاتبه،، خوارزمی دانشگاه مدیریت، دانشکده عالی،گروه مدیریت آموزشی، آموزش استاد مدیریت.3
arasteh@khu.ac.ir  

 و علوم واحد اسلامی آزاد دانشگاه دانشکده مدیریت و اقتصاد ، آموزش عالی، مدیریت عالی،گروه آموزش مدیریت .استاد6

  naghourchian@yahoo.com ،پست الکترونیک:تحقیقات 

 و علوم واحد اسلامی دانشگاه آزاد دانشکده مدیریت و اقتصاد، آموزش عالی، مدیریت عالی،گروه آموزش مدیریت دانشیار.5

 k.kamran@srbiau.ac.ir،پست الکترونیک: تحقیقات
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 دانشجویان که هستند یخود رهبر یهایاستراتژ ،عوامل شدند و نتایج نشان داد این یگذارنام و شناسایی اصلی

 .رندیگیم کار به تحقیقات علوم و مدرس تربیت دانشگاه

 ، مدیریت، کارشناسی ارشددانشجویان ،یخود رهبر یهایاستراتژ: کلیدی واژگان

 

  مسئلهو بیان  مقدمه
را پدید آورده، لزوم توجه به   یزیانگشگفت یهاجهشدر دنیای کنونی که انفجار دانش و تکنولوژی، تغییرات و 

در  یخود رهبر. ایجاد و بهبود باشدیمخصوصاً در نظام آموزش عالی امری ضروری و بدون تردید  یخود رهبر

محور، مبتنی  -فرایندی پژوهش یخود رهبرحقیقت در  .شودیمدانشجویان، از وظایف مهم آموزش عالی محسوب 

 یخود رهبر (.3،0237)نک،مانزو هاقتونباشدیم یخود نفوذو  یزگیخود انگبر عمل، واقع بینانه و دارای رویکرد 

             است ارتباط در شخص فردی رفتارهای و تفکرات با که است شده معنا یریخود تأث فرایند یک عنوانبه

پیش از آموختن  است.  قرارگرفته یریگمیتصم چهارراهآموزش عالی امروزه بر سر یک  (.0232 ،0دیگران و فورتنر)

دانشگاه با  یهابرنامهمؤثر هستند. آموزش عالی و  طوربهچگونگی رهبری دیگران، دانشجویان نیازمند رهبری خود 

را  یخود رهبرمناسب و هدایت در جهت اثربخشی و تعالی شخصی، چگونگی  یهایاستراتژآراستن دانشجویان به 

 به ورود روزافزون و گوناگون یازهاین به پاسخگویی عالی، آموزش یهارسالت از یکی  .دهدیم به آنان آموزش

 حل برای افراد نیتردبخشینو هاآن در که است محلی ارشد کارشناسی یهادوره. است تکمیلی تحصیلات یهادوره

 نسل تربیت برای محلی ارشد کارشناسی مقطع ،هانیا بر افزون .ندیآیم هم خودگرد تحصیلی رشته و زمان مسائل

 کشور برجسته علمی جامعه ایجاد برای یامقدمه یطورکلبه و دانشمندان محققان، ،یعلمئتیه اعضای از جدیدی

 کمیت بر تأکید و عالی آموزش به دسترسی صرف افزایش راستای در تکمیلی تحصیلات یهادوره گسترش ماا. است

  (.3267) آراسته و همکاران،  کرد نخواهد چندانی کشور کمک پیشرفت به کیفیت، به کافی توجه بدون

که شدیداً  هاستسالدر حال تغییر است. مؤسسات آموزش عالی  سرعتبهدائماً و  هادانشگاه اندازچشم

را افزایش  شانیهانامثبتمتقاضیان باشند و حجم  روزافزونتا پاسخگوی نیازهای  قرارگرفتهدائمی  یفشارهاتحت

آموزشی  یهابرنامه، سیلابس ها و هاروشبیشتر در ارائه  یریپذانعطافانتظار  هاآندهند. چالش دیگر فراروی 

 هاآنمشتریان  نیتریاصلداوطلبان آموزش عالی و دانشجویان را که  یهاخواستهکه بتوانند  یاگونهبهدانشگاهی است 

، هاگروهدر درون  یخود رهبرتشویق و ترغیب دانشجویان به سمت  (.360:3230هستند، تأمین کنند)محمدخانی،

                                                           
1.Neck, Manz, Houghton 

2.Furtner & Rauthmann 
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. سازدیمن با توانایی کارِگروهی بیشتر و بهتر رهنمو ترمتعلقرا به سمتِ داشتن دانشجویانی متعهدتر و  هادانشگاه

و  کنندیم، مؤثرتر عمل یاحرفهو انتخاب مسیر برای رسیدن به اهداف شخصی و  هایریگمیتصمدر  خود رهبران

 توانندیمتمرین گر  خود رهبراننیز به این مهم دست یابند.  هاآنتا  بخشندیمبه دیگران هم روحیه   حالنیدرع

 دانندیم. آنان فکر کنندزندگی بیشتر  یهاچالشزحمت و رنج ندانستن را تحمل کنند و زمان کافی بگذارند تا درباره 

، استدلال و تحقیق کنند و حتی قادرند بارهنیدرا توانندیمو  رادارندهمه مسائل ابزار لازم  یدربارهکه برای فکر کردن 

 توانندیم، چنان ذوق و ابتکاری دارند که رهبر خودکنند. افراد  جووجسترا  هاآن در خصوصاطلاعات لازم 

پاسخ مسائل دشوار و  یراحتبهبه سمتی حرکت کنند که بتوانند   شودیمرفتارشان را کنترل کنند و این ویژگی باعث 

: آگاهانه، کنندیمرا اتخاذ  هامیتصم، بهترین شانیهاییتوانامجهول زندگی خود بیایند. این افراد با توجه به 

خود دوازده قانون را برای  3رزاسای (.0232اخلاقی،پایدار و با رعایت احترام نسبت به دیگران)برایانت و کازان،

 از :  اندعبارت هاآنکه برخی از  کندیمپیشنهاد  یرهبر

رهبری رفتار خود،  -2مداوم  طوربهتمرین احتیاط گونه و  -0برای شغل  فقطنهتدوین اهداف برای زندگی و  -3

فروتنی و حرکت  -0بودن  باکیباولین داوطلب بودن، باشهامت، جسور و  -6برای به دست آوردن نتایج بزرگ  

خوب  یهادهیایادگیری تجربیات و  -8حرکت قبل از دیگران، تنها بخشی از رهبری است  چراکهکسب اعتبار؛  درراه

 -3و افراد باهوش و تواناتر  نظرانصاحبارتباط با  -6در مورد آن تعصب داشتن بودن و  العمرمادامیادگیرنده -7

و  دهندیمانجام  یکارچه دانندیمقهرمان تغییر بودن، افرادی که  -32و همه افراد  زیچهمهاعتقاد به وجود زیبایی در 

حصول ابتکار و  -30با آنان مراقبت از افراد و همدلی و شفقت  -33 آورندیمبه دست  خواهندیمرا که  آنچه

 حرکت به برای بر خود نفوذ فرایند توانیم را یخود رهبر، شدهانیببنابراین طبق مطالب  (.0223، 0نوآوری )تاپر

 دادن توسعه کرد. بنابراین یکی از اهداف مهم جهت تعریف موردنظر نتیجه به یابیمنظور دستبه خویشتن درآوردن

 رفتاری و شناختی یهایاستراتژ یریکارگبه و یادگیری لهیوسبه مؤثرتری طوربه تا است این افراد برای یخود رهبر

  (2،7202:320گرانیو د  تینو دین) بخشند بهبود را شانیکار یهاتیفعال و زندگی تا کنند هدایت را خودشان خاصی

که ایران نیازمند افرادی است که علاوه بر  شودیمتوسعه این نتیجه حاصل  اندازچشمبا بررسی اهداف سند 

در  اجتماعی را نیز داشته باشند. یهایدگیچیپلازم جهت مقابله با  یهایتوانمندرشتۀ تحصیلی،  ۀنیدرزمتخصص 

جایگاه  هاآنو  روبرو هستند  باشندیممملکت   سازندهیآبا قشر جوانی که  هادانشگاهاینکه   راستا و با توجه به نیا

                                                           
1.Rosa say 
2.Topper 
3..DIntino, Goldsby, Houghton, Neck 
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 ییهاچالشچه موانع و  یافتن پاسخ این پرسش است: پژوهش حاضر در پی لذا ،انددادهرا به خود اختصاص  یاژهیو

 دانشجویان وجود دارد؟ یخود رهبردر ایجاد 

 ادبیات پژوهش

پرداخته  شدهانجام یهاپژوهشو  آن یهایاستراتژو  یخود رهبر در این بخش به ارائه توضیح مختصری از تعاریف 

 .شودیم

  یخود رهبر

 یهاانسان صورتبه را دانشجویان تا کوشندیم جهان پیشرفتۀ کشورهای از بسیاری آموزشی یهانظام امروزه

 امور از بسیاری کنترل نیز و دینمایم مدیریت را خود یهاتیفعال یخوببه که دانشجویی. دهند پرورش خودرهبر

 و است مؤثر دانشگاه و تحصیل امر در وی رضایتمندی امربر این. است راغب بسیار نیز تحصیل برای دارد را خویش

 خودشکوفایی سمت به حرکتی دانشجو یخود رهبر درواقع. دارد تأثیر نیز زندگی از رضایت بر بالاتر مراحل در نیز

در را  و آنان کرده جادیابرای خودشکوفایی دانشجویان  یانهیزمدرواقع  یخود رهبرتحقق  .شودیم محسوب وی

 ندیدر فرادانشجویان . دهدیمپاسخگویی به نیاز تحقق استعداد، خلاقیت و دستیابی به هدف خویش یاری  یجستجو

 شانیهاتیفعال، اجرا و ارزیابی یزیربرنامه، لیوتحلهیتجزقادر به  هستند کهافراد کاملاً مستقلی  صورتبه یخود رهبر

روی  طور آگاهانهبهمندی قابل یادگیری است تا دانشجویان بتوانند ، توانیخود رهبر .باشندیمبه شکل مستقل 

و  وکارکسباین ویژگی، پایه و اساس رهبری شخصی، گروهی، . ، به اهدافشان برسندگذاشته ریتأثاعمالشان 

علم است و به دانشجویان و افرادی که به آن اهتمام  یۀبر پایک شایستگی آموختنی،  یخود رهبر. راهبردی است

کاری باشند و همچنین  یهاگروه، اعضای بهتری برای برقرار کنندتا با دیگران بهتر ارتباط  کندیم، کمک ورزندیم

 که شود داده آموزش دانشجویان به باید . (0227، 3فردلانگ) کاری قلمداد شوند یهاگروه در قالب ترموفقرهبری 

 یابند دست تعالی به و دهند توسعه را فردی اثربخشی یخود رهبر یهایاستراتژ از استفاده با و کنند رهبری را خود

  یشیخود اند خودآگاهی، شامل ،یخود رهبر راهبردهای کمک با خودرهبر دانشجویان (.0237هاوتون، و ، مانزنک)

 و لازم هدف به رسیدن برای را هرچه تا دهند تغییر نحوی به را خود رفتارهای توانندیم  ینگرشتنیخو و

خود  و یخود پاداش ،یشیخود اند ،ینگرشتنیخو بر ژهیوبه یخود رهبر راهبردهای. کنند درک است، ریناپذاجتناب

دانشجو فرایندی  است که در آن  یخود رهبر (.0232کازان، و برایانت)ورزدیم تأکید مناسب، یهازمان در یاصلاح

                                                           
1.Langfred 
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دانشجویان و فراگیران با کمک و یا بدون کمک دیگران به تشخیص نیازها،  تنظیم اهداف،  شناسایی منابع مادی و 

و  پردازندیمانسانی برای یادگیری،  انتخاب و اجرای راهبردهای مناسب یادگیری و ارزیابی نتایج یادگیری خود 

 (.0230، 3) لی، هور رندیگیمابتکار عمل را به دست 

 (یخود رهبر یهایاستراتژ)  یخود رهبر یهامؤلفهابعاد و    

، 0رفتار محور یهایاستراتژاست:  شدهلیتشکاز سه مجموعه راهبرد اصلی  یخود رهبر، پردازانهینظرطبق بررسی   

؛ نکک و 2602، 0، مانز و نکک0237هاوتون،نک،مانز و ، )6افکار سازنده یهایاستراتژو  2طبیعی پاداش یهایاستراتژ

. ضکمناً در مطالعکۀ دارنکدیپکاز رفتارها و اعمال مشخصی را در  یارهیزنج(. هر یک از این راهبردها، 0228هاقتون، 

اجتماعی و آگاهی اجتماعی نیکز  یهامهارت، متغیرهای یخود رهبرحاضر، پس از بررسی ادبیات و پیشینۀ مربوط به 

 ارزیکابی و شناسکایی رفتکار، مشکاهده رفتار محور شامل توانکایی یهایاستراتژ.اضافه شد یود رهبرخبه راهبردهای 

 حکس بکر بلککه رفتارهکا، نکو  بکر فقطنه رفتاری است.راهبردهای عملکرد بهبود منظوربه مؤثر ریغمؤثر و  رفتارهای

 ،شکودیمک آغاز هست "کسی چه" اینکه شناختن برای انسان رهبری خود سفر کهیهنگام. ددارندیتأک نیز خودآگاهی

 برخکی و رسکانده موفقیت به را فرد هاآن از برخی شاید. کندیم توجه بیشتر نیز خود بارز رفتارهای برخی به نیقیبه

 یگکذارهدف -3:  از اسکت عبکارت اعمکال گکرفتن اختیار تحت برای رفتاری راهبرد پنج .باشند تغییر نیازمند دیگر

 فکردی یهکامراقبت -8؛  هانشکانه مدیریت -0؛  ؛ینگرشتنیخو -6تنبیهی ؛ خود-2 دهی؛ پاداش خود -0 شخصی؛

 یهکاتیفعال برابر در توانیم که هستند بخشی لذت یهامشخصه طبیعی، پاداش راهبردهای .(0228 هاقتون، و )نک

، هایاستراتژاین  .بگیرند پاداش جلوه طبیعی، طوربه زندگی تکالیف تا گرفت کار به زندگی در خود چالشی و عادی

 یهاپاداشاز طریق  .است آن درونی یهاپاداش بر تمرکز و مثبت وظیفه یهاجنبه دریافت در فرد توانایی ۀدهندنشان

و  )هاوتونمثبکت افکزایش دهکد یهاجنبکهسکطح عملککرد خکود را بکا تمرککز بیشکتر بکر  توانکدیمطبیعی، دانشجو 

مثبکت و  یهکایرگکذاریتأثو  یشکناختروانبر بعد  ،7افکار سازنده یا راهبردهای ذهنی یهایاستراتژ (.8،2023دیگران

                                                           
1.Lee, Hur  

2.behavior-focused strategies 

3.natural reward strategies 

4.constructive thought pattern strategies 

5.Manz, Neck 

6.Houghton, Lewis, Cathelyne 

7.Mental Strategies 
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                                عکککادت ککککرده اسکککت هکککاآننکککوعی الگوهکککای فککککری اسکککتوار هسکککتند ککککه فکککرد بکککه  ۀلیوسکککبه کنتکککرل

است تکا افککار  شدهیزیرطرحراهبردهای افکار سازنده، برای تغییر در الگوهای رفتاری  (.3،0230فارتنر و همکاران)

ککه ممککن اسکت  کنکدیمکسه روش را پیشکنهاد  هایاستراتژاین مجموعه از جایگزین افکار قبلی شوند.  یترمثبت

 -2مثبکت   ییخکود گفتگکو -0تجسم ذهنی از پیامدهای عملککرد موفکق   -3موجب تناوب الگوهای فکری شوند: 

 اجتمکاعی یهکامهارت آمکوزش اصکلی هدف (.0237ارزیابی و بهبود سیستم باورها و اعتقادات)نک، مانز و هاوتون،

 یهکامهارت ککل در اسکت. تفکاهم اجتمکاعی حسکن و فکرد نشناختی روا سرمایه ،هاتیظرف شکوفایی متوجه اساساً

کننکد.  تلقکی تیکباکفا را او که دیگکران کند رفتار یاگونهبه سازدیم قادر را دانشجو که است مرکبی فرایند اجتماعی،

 بکا رابطکه ایجکاد در اسکت افتهیشیافزاو آگاهی اجتماعی آنان  اندکرده کسب کافی اجتماعی مهارت که دانشجویانی

 روابکط بهبود سبب مطلوب اجتماعی یهامهارت چراکه هستند، این مهارت فاقد که هستند افرادی از ترموفق دیگران

 شوند، توانمند سخنوری توانندیم یخود رهبر تمرین با دانشجویان .شودیم یطلباستقلال و اجتماعی رشد فردی، بین

 درس انکدازه یکک بکه هکاتیموفق و هاشکسکت از بایکد. کنند رهبری را هاآن و همکاری دیگران با هاگروه قالب در

 (0223)تاپر، ببرند بهره کارها دادن انجام برای خود توان حداکثر از و بگیرند

 یهاپژوهش ایران، در دانشجویان رهبری خود مورد در  که استنباط کرد  توانیم، گرفتهانجام یهاپژوهشاز مجمو  

 یافت مشابهی تحقیق دارد، خود رهبری به حاضر تحقیق که نگاهی به توجه با و .است گرفتهانجام اندکی بسیار

 ارائه به توجه با اما است، صورت گرفته دانشجویان یخود رهبر به راجع ییهاپژوهش نیز کشور از خارج در.نشد

خارجی  یهاپژوهشنشد. در  یافت مشابهی تحقیق دانشجویان در یخود رهبر یهایاستراتژتحلیل   برای مدل

 پژوهش ، در(0230) همکاران و لی است. قرارگرفته یموردبررس یخود رهبرمتغیر با  ارتباط بین دو یا چند صرفاً،

 یخود رهبر تأثیر بررسی با جوان، و ارشد دانشجویان  مشارکت اساس بر یخود رهبر سطوح بهبود عنوان  با خود

 تلفیق باهم دانشجویان مشارکت میزان و رهبری دروس تدریس  اگر که رسیدند نتیجه این به دانشگاه، محیط در

 (، در0236)0همچنین، ابولشامات و استرودی .یافت خواهد بهبود چشمگیری طرز به دانشجویان یخود رهبر شوند،

 الزامات خود پژوهش در هاآن .پرداختند یاخود توسعه و یخود رهبر یهابرنامه تشریح به خود پژوهش

 یهاصحبت ازجمله یخود رهبر با مرتبط عوامل و یخود رهبر یهابرنامه ،یاخود توسعه کنندگانفراهم

                                                           
1.Furtner, Hiller, Martini, Sachse 

2.Aboalshamat, Yu Hou and Strodi  
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 (،0232در سال )  3توونین تامی  .قراردادند تأیید و یموردبررس را آموزشی سیستم و یاستادشاگرد برانگیزاننده،

. داد انجام ساونیا دانشگاه بازرگانی و مدیریت کاربردی علوم دانشگاه دانشجویان رهبری خود عنوان با پژوهشی

. بود دانشجویان رهبری خود یهامهارت میزان سنجش و رهبری خود متغیرهای تشریح پژوهش این انجام از هدف

 بر سزایی به و روشن ریتأث رهبری خود که رسید نتیجه این به مختلف یهاپژوهش بررسی به توجه با پژوهشگر

 خوبی توانایی دانشجویان بیشتر که داد نشان پژوهش این در نتایج. داشت خواهد عملکرد و یوربهره ،نفساعتمادبه

 به ،(0226) 0سیمز و باس .بود بلندمدت یریگجهت و زمان مدیریت در آنان کمبود بیشترین و دارند رهبری خود در

 که رسیدند نتیجه این به هاآن. پرداختند دانشجویان تحصیلی عملکرد و کارآمدی خود رهبری، خود رابطه بررسی

 و رهبری خود از توانیم و است بوده رگذاریتأث دانشجویان عملکرد بر کارآمدی خود یگریانجیم با رهبری خود

 چینی دانشجویان بررسی با ( ،0220) 2جورجیانا .نمود استفاده دانشجویان یتوانمندساز و رشد برای کارآمدی خود

 چینی دانشجویان در مورداستفاده رهبری خود یهایاستراتژ میان معناداری تفاوت که رسید نتیجه این به آمریکایی و

 دانشجویان تحصیلی عملکرد و خودکارآمدی ،یخود رهبر رابطه ،  به بررسی(0220)بوچارد دارد. وجود آمریکایی و

 عملکرد بر خودکارآمدی یگریانجیم با یخود رهبرارشد پرداخته است. نتایج پژوهش نشان داد،  کارشناسی

 دانشجویان توانمندسازی و رشد برای خودکارآمدی و یخود رهبر از توانیم و است بوده تأثیرگذار دانشجویان

 خودآگاهی عالی حس رشد باعث دانشگاه در و تحصیلی دوران طول در یخود رهبر منظم نمود.تمرین استفاده

 شخصی یهامیتصم و کنند فکر شفاف طوربه بتوانند آرامش، در و ذهنی درگیری بدون دانشجویان تا ،شودیم

 .گذردیم چه اطرافشان و درون در اینکه از فارغ بگیرند، درست

 شخصیت، و رهبری خود ابعاد بین رابطه بررسی به جهت مدلی ارائه خود با عنوان دکتری رساله در، 6هاوتون

 اصلی تمرکز. قرارداد یموردبررس را بودند کرده نامثبت مدیریت مقدماتی دوره در که دانشگاه دانشجویان از نفر 263

 20 پرسشنامه پژوهش، این در مورداستفاده یریگاندازه ابزار. است یشناختروان مفاهیم بین روابط بررسی مطالعه،

 معادلات مدل از استفاده با. بود  شخصیت سنجش یانهیگز 62 پرسشنامه و رهبری خود شده دنظریتجد یانهیگز

 محور، -رفتار یهایاستراتژ) رهبری خود ابعاد بین داد نشان نتایج و گرفت قرار موردسنجش متغیرها ساختاری

                                                           
1Tommy Tonin 
2.Boss & Sims 
3.Georgianna 

4.Houghton 
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( وجدان عاطفی، ثبات برونگرایی،) شخصیت یهایژگیو با( سازنده تفکر استراتژی و طبیعی پاداش یهایاستراتژ

 تفاوتی توانینم شخصیت پیکربندی و فردی رهبری خود گرایش بین که بود این استدلال. دارد وجود معنادار رابطه

 دیباد توانیم است، پذیرفته صورت دانشجویان یخود رهبر ۀنیدرزم که ییهاپژوهش بررسی به توجه شد.  با قائل

پیشین  یهامدلبر اساس  دانشجویان یخود رهبر با رابطه در گرفته صورت یهاپژوهش. پرداخت موضو  به نقادانه

خود  با عامل چند یا و عامل یک پژوهشگران ارتباط بین از هرکدام و اندپرداخته  هایاستراتژ بررسی به یخود رهبر

موجود،  یخود رهبر یهایاستراتژو  هامؤلفه؛ اما در پژوهش حاضر به اندداده قرار یموردبررس دانشجویان را یرهبر

  .است شدهاضافهابعاد جدیدی 
 

 پژوهش روش

 پژوهش اجرای مراحل

 هامؤلفه و ابعاد شناسایی و پژوهش پیشینه و ادبیات بررسی -3 

 یخود رهبر بهبود و ارزیابی اولیه پیشنهادی الگوی تدوین -0

 نمونه انتخاب -2

 پژوهش ابزارهای یسازیبوم و پایایی و روایی تعیین و تدوین -6

 ابزارها اجرای -0

 هاداده لیوتحلهیتجز -8

 موجود وضعیت تعیین و اولیه الگوی اعتبارسنجی -7

 معنادار غیر ضرایب از مدل پیرایش و مدل معنادار ضرایب تعیین- 6

دانشجو پیشینۀ بسیار اندکی وجود داشت، پژوهشگر  یخود رهبردر مطالعه حاضر، با توجه به اینکه در مورد    

شناسایی کرد و سپس به بررسی ابعاد  را یخود رهبر یهامؤلفه و ابعاد موضو ، پیشینۀ و ادبیات بررسی گستردۀ با

در دانشجویان پرداخت. پس  یخود رهبرجهت بهبود  ییهاحلراهدر دانشجویان، ارزیابی آن و بررسی  یخود رهبر

ابزار  عنوانبهتوسط محقق  یخود رهبربا طراحی پرسشنامۀ ابعاد  زمانهماز بررسی مقالات و مرور ادبیات موضوعی 

 حاضر پژوهشدانشجویان شناسایی و تدوین شد.  یخود رهبرپژوهش کمی، الگوی پیشنهادیِ اولیۀ ارزیابی و بهبود 

 استراتژی. است پیمایشی شاخه از توصیفی پژوهشی نیز هاداده گردآوری نحوۀ ازنظر. است اکتشافی هدف ازنظر

 اکتشافی عاملی تحلیل کمی بخش در و محتوا تحلیل روش و بنیاد داده یپردازهینظر کیفی، بخش در حاضر پژوهش

 .است
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 70/ تحلیل استراتژی های خودرهبری دانشجویان 

تحلیل با رویکرد  ،پژوهش بخش کیفی  در است.کیفی و کمی   صورتبهروش پژوهش در  مطالعۀ حاضر 

چند  –چند صفت  ماتریس  یریکارگبهبا پژوهش،  ۀمسئلابتدا جهت شناسایی  ،محتوای کیفی و نظریه داده بنیاد

و پیشینۀ  ادبیات بررسی کانونی و نیز یهاگروهباز،  یهاپرسشیعنی   2یبندمثلث( یا 0)کمپل و فیسک3روش

 ارتباط آن باپژوهش،  مسئلهپرداخته و  بر خود رهبری دانشجویان  اثرگذار یهامؤلفه نیترمهم به استخراج  پژوهش،

 متغیرها بین ارتباط در بخش کمی  شناسایی و تشریح شد. آن بروز احتمالی یهاعلت و آن اهمیت مفاهیم دیگر،

 6تحلیل عاملی اکتشافیبارسنجی آن، از تتأیید مدل پیشنهادی و اعو  ی اولیهبرای طراحی الگو سپس ،شد مشخص

 و یموردبررسروش اکتشافی  با استفاده از اجرا، از پس آمدهدستبه یهاداده شد، اجرا اولیه الگوی استفاده شد.

راهبرد  استفاده از در بخش کیفی پژوهش مبنای اینکه به توجه با .گرفت قرار لیوتحلهیتجز مورد پیشنهادی الگوی

تجربیات تخصصی و  استفاده از با گرفت و انجام و نظری هدفمند شیوۀ به یریگنمونه بود، بنیاد داده یپردازهینظر

حاصل  0نظری اشبا  ؛ عالی آموزش و مدیریت حوزۀ انمتخصص و خبره نظرانصاحب، نفر از استادان 02 یاحرفه

 واحد اسلامی آزاد دانشگاه مدیریت رشته ارشد کارشناسی دوره دانشجویان شامل آماری جامعۀ ،در بخش کمیشد. 

به شیوۀ تصادفی با   دانشجویاناز  نفر  068 و تعداد بود نفر 8266 تعداد به مدرس تربیت دانشگاه و تحقیقات علوم

 .انتخاب شدند یاچندمرحله یاطبقه یریگنمونهروش  استفاده از

 پایایی ترکیبی و آلفای کرونباخهای در مرحلۀ بعد جهت ارزیابی پایایی ابزارهای پژوهش کیفی و کمی از شاخص

 تمامی که شد مشخص است. یریگاندازه ابزار بودن پایا دهندهنشان که بود 7/2 از بالاتر ضرایب استفاده شد.  تمامی

 . هستند و روایی ابزار پژوهش تأیید شد 0/2 از بالاتر شدهاستخراج واریانس میانگین دارای موردمطالعه هایسازه

 متخصصان ۀلیوسبه پژوهش، یهاداده گردآوری روش و پژوهش زیربنایی یهایتئور مشاهدات، اطلاعات،همچنین 

ابزارها در هر دو بخش کیفی گردید. تأیید روایی و گرفت قرار مثبت ارزشیابی مورد پژوهش، ۀنیدرزم نظرانصاحب و

در این پژوهش  قرار گرفت. لیوتحلهیتجزاستخراج و سپس مورد  ازیموردنو اطلاعات  هادادهو کمی اجرا شد و 

 اطلاعات، و هاداده لیوتحلهیتجز از پس گردید. استفاده  اکتشافی عاملی تحلیل از روش ،هاداده لیوتحلهیتجزجهت 

                                                           
1.Multitrait-multimethod matrix 

2.Campbell and Fiske 

3.triangulation 
4.Exploratory factor analysis 

5  theoretical saturation  وایی برسد که پژوهشگر را محت کفایت از حدی به تا است شونده تکرار فرایندی نظری اشبا

 (320:3230گزاره های فرضیه ای معتبر( برساند)فراستخواه، یا)نظریه به سطح انتزا  نظری و اکتشاف 
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 عاملی تحلیل از استفاده با.  گردید تعیین دانشجویان یخود رهبر موجود وضعیت و شد سنجی اعتبار اولیه الگوی

 .شد پیرایش مدل از معنادار غیر ضرایب و شناسایی مدل معنادار ضرایب اکتشافی

 

 

 پژوهش یهاافتهی

 به دستیابی منظوربهمنتخب  استادان و نظرانصاحب با کانونی یهاگروه در بخش کیفی پژوهش، تحلیل مصاحبه

 تشکیل جلسه نخست همان از دهد، پاسخ را پژوهش یهاپرسش بتواند که دانشجو یخود رهبرمربوط به  یهاداده

شد.  یسازادهیپ 0محور متن یهالیتحلو   3محور یادداشت با استفاده از تحلیل هامصاحبه شد. متن آغاز کانونی گروه

 کنار در برداری، فهرست از هدف. سازد یبررسقابل تفسیر، برای را هاآن کرد تا برداری را فهرست هادادهپژوهشگر 

 یخود رهبربر  رگذاریتأث یهامؤلفهطراحی و شناسایی موضو   به بود که ییهادادهتمامی  خلاصه دادن قرار هم

 یامرحله سه کدگذاری اساس بر .شدیم مربوطجهت بهبود آن  یکارراهدانشجویان کارشناسی ارشد مدیریت و ارائه 

 و بازبینی مستمر مورد و متناوب طوربه دانشجو یخود رهبر یهامؤلفهمربوط به  یهاداده انتخابی، و محوری باز،

 حول مشابه یهاداده از یامجموعهاستقرایی،  فرایندی در ،هاداده سنخیت و اساس تشابهات بر و گرفتند قرار پالایش

 نسبت تریانتزاع سطحی که هامقوله قالب داشتند، در خود در را مشترکی معانی که مفاهیمی. گرد آمدند مفهوم یک

 برخوردار بیشتری قرابت از شانییمحتوا و بار معنایی که ییهامقوله ،تیدرنها و شدند یدهسازمان دارند،مفاهیم  به

 اولیه کد 86 و بررسی ادبیات موضوعی، تعداد هامصاحبه کلیۀ تحلیل از شدند.پس داده قرار یاژهیو طبقۀ بود ذیل

   .شد تبدیل مؤلفه اصلیدو  و عامل 7،مقوله 02به پالایش از پس که شد شناسایی

 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                           
1.Transcript-based  

2.note-based 
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 77/ تحلیل استراتژی های خودرهبری دانشجویان 

 دانشجویان یخود رهبر یهامقوله ، عوامل وهامؤلفه فهرست :1جدول 

هامقوله ردیف  مؤلفه عوامل 

 خودکنترلی 1

 اجتماعی -شایستگی عاطفی

 فردی یخود رهبر

اجتماعی آگاهی 2  

یزشیخود انگ 3  

یشناختروان یتوانمندساز 4  

یمیخودتنظ 5  

 بر خودراهبردهای نفوذ 

(یلیخود تحل)  یخود نظارت 6  

درونی یهاپاداش 7  

یگذارهدف 8  

 بهبودپذیری 9

فراشناخت یا تفکر توانایی 11  

فکری یریپذانعطاف 11 طراحی مجدد ذهن  

فکری یخود رهبر 12  

مثبت شخصیتی یهایژگیو 13  
 یشناختروانتوانمندسازی 

 مثبت
مثبت احساس 14  

مثبت روانشناسی 15  

موفق عملکرد تجسم 16  
 الگوی تفکر سازنده

مفروضات و اعتقادات ارزیابی 17  

 یخود رهبرآموزش  آموزش 18

 رهبر شدن 19

 مشترک یخود رهبر رهبری و مدیریت استعداد

 یاجتماع یهامهارت 21

 خودکارآمدی 21

 نفساعتمادبه 22

 یتیریخود مد 23
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 3237* سال دهم* شماره دوم* تابستان رانیا یآموزش عال یپژوهش یفصلنامه علم /76

 یا و داخلی عدم وجود مدل به توجه با دانشجویان، یخود رهبر نهایی مدل طراحی و تبیین در بخش کمی، جهت

 پژوهش در ادبیات از یمندبهره ،پرسشنامه هیگو 07 یرو اکتشافی عاملی تحلیلاستفاده از با  زمینه، در این خارجی

تا  ،شدند یگذارنامیی و شناسا یاصل عوامل عنوانبهعامل  32پژوهش ،  سؤالات قرار دادنمدنظر و  مرتبط یهاحوزه

 حجم به اکتشافی، عاملی تحلیل مفروضه اولین  .شود ترسیم دانشجویان یخود رهبر برای مناسب الگوی تیدرنها

 در گیرینمونه کفایت شاخص عنوانبه را KMO میزان باید مرحله، این در که ترتیب دارد. بدین اشاره مکفی نمونه

 با. شد استفاده -Meyer- Elkin Kaiser  کفایت  آزمون از نمونه تعداد بودن مناسب بررسی برای . گرفت نظر

تجزیه  برای هاداده باشد، 3/2 عددی مقدار حول(، یریگنمونه) شاخص کفایت  KMO مقدار اگر اینکه به توجه

 تحلیل عاملی انجام برای نمونه تعداد ، KMO =337/2شاخص مقدار بودن بالا با  جهیدرنت .است مناسب بسیار عاملی

 توزیع بودن نرمال عنوانبه است که اکتشافی عاملی تحلیل مفروضۀ دومین بارتلت، آزمون. بود مناسب و کافی

هایی ترین آزمونآزمون بارتلت از معتبر قرار گرفت. مورداستفادهو در پژوهش حاضر  شودمی شناخته چندمتغیری

                                      ؛ مقادیر .شودمی کاربردهبهاست که در شناسایی کرویت، با تأکید بر تقریب مجذور خی در فرآیند تحلیل عاملی 

( 006/02336 =  ،)(3038  =df و) (2/ 222Sig= ،)عوامل متغیری چند توزیع بودن نرمال وضعیت دهندهنشان 

 است. عاملی تحلیل از استفاده جهت بارتلت کرویت و کیسر  نمونه کفایت آزمون ۀدهندنشان  0جدول   .بود تحقیق

 

        Kaiser- Meyer- Elkin  نمونه کفایت آزمون :  2جدول 

 تفسیر مقدار  مفروضه تحلیل عاملی اکتشافی

 -کیسر نمونه اندازه کفایت آزمون

 (KMO) شاخص  1اولکین-میر
 337/2  

ه برای تجزیحجم نمونه 

 عاملی بسیار مناسب

  آزمون بارتلت )کرویت(

کرویت کامل )توزیع  3038آزادی   =    درجۀ

نرمال چندمتغیری 

 است( آمدهدستبه

 006/02336خی =  مجذور تقریب

 222/2داری = معنی سطح

 

میزان واریانس  .رسیدبعد از انجام چرخش واریماکس با روش نرمال کردن کایزر نوبت به تحلیل مؤلفه اصلی 

 %0/72عامل در حدود  32دهند و این عامل اصلی را تشکیل می 32دهد که این سؤالات جمعاً تبیین شده نشان می

 .دهدمی نشان گرافیکی صورتبه را امر این ،3نمودار  دهند.کند و آن را پوشش میواریانس کل عوامل را تبیین می

                                                           
1.  Kaiser- Meyer- Elkin Measure of Sampling Adequacy 
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 73/ تحلیل استراتژی های خودرهبری دانشجویان 

 

 
 بعد از چرخش واریماکس شدهاستخراجشکل گرافیکی عوامل  :1نمودار 

 
با استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی، به تفکیک هر یک از به متغیرها   مربوط یها هیگوبارهای عاملی هر یک از 

 ؛(α =770/2که استراتژی رفتار محور) بررسی شد و نتایج نشان دادو گویه ها  هامؤلفه، یخود رهبر یهایاستراتژ

 یهامراقبت، (α =720/2) ، خود تنبیهی(α =732/2)یخود پاداش، (α =776/2)شخصی یگذارهدفشامل متغیرهای 

 ؛(α =603/2)طبیعی یهاپاداش، استراتژی (α =737/2)یلیخود تحلو  (α =788/2)یگذارنشانه، (α =770/2)فردی

شامل  ؛(α =322/2)الگوی تفکر سازنده یهایاستراتژ، (α =736/2)طبیعی یهاپاداششامل متغیر تمرکز افکار بر 

 (α =687/2) ، ارزیابی اعتقادات و مفروضات(α =763/2)ییخود نجوا ،(α =873/2)متغیرهای تجسم عملکرد موفق

 تیدرنهاو  (α =332/2)و رهبری (α =687/2)شامل شایستگی تیمی ؛(α =666/2)اجتماعی یهامهارت، استراتژی 

بالاترین همبستگی ، باشدیم (α =776/2)که شامل توسعه و بهبود دیگران ؛(α =736/2)  استراتژی آگاهی اجتماعی 

 تیدانشگاه ترب انیهستند که دانشجو یخود رهبر یهایاستراتژ ،عوامل نیاو . باشندیمدارا با متغیر مربوطه را 

   .رندیگیمبه کار  قاتیمدرس و علوم تحق
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 3237* سال دهم* شماره دوم* تابستان رانیا یآموزش عال یپژوهش یفصلنامه علم /62

 

 مدل مفهومی پژوهش

. طرح اولیه، اندپرداخته آن پیامدهای یا یخود رهبر بر مؤثر عامل چند یا دو بررسی به خرد دیدی با تحقیقات اکثر

تجربی به سمت نظریه حرکت کرد و با استفاده از  یهادادهو از  کلبهبا استفاده از منطق استقرایی از جزء 

 یهامدلترکیبی، قیاس میان  صورتبه زمانهمعامل رسید. البته  32به  یخود رهبراثرگذار در  یهاشاخص

نک و  یخود رهبرو مکانیزم های عملکرد  هانهیزمچون مدل  ییهامدلمحقق دور نبود.  ازنظرتحقیقات قبلی نیز، 

دهی، شناخت اجتماعی، انگیزش ذاتی،  خود نظمتئوریک) یهانهیزم؛ که ابعادی همچون 0228هاوتون، 

و پیامدهای و عملکردهای مورد انتظار نظیر) تعهد، استقلال، احساس مثبت،  یخود رهبر یهایاستراتژخودکنترلی(،

(؛ تئوری 0230. یا در مدل چن و هاوتون )و بررسی قرار داده است موردمطالعهرضایت شغلی و خودکارآمدی( را 

 ۀگانسه(، تئوری شناخت اجتماعی) سیستم کنترل دوگانه، مدل یلیخود تحل) نیاز به شایستگی و یلیخود تحل

است. همچنین مدل جامع  قرارگرفته موردتوجه یخود رهبرو روانشناسی مثبت جهت توسعۀ  یتیریخود مدمتقابل(، 

و ارتباط آن با ذهن و بدن)  یخود رهبر یهایاستراتژ(، به بررسی 0237اوتون، ) نک، مانز و ه یخود رهبر

منجر به  تیدرنهاکه  اندپرداختهگروهی(  یهااستدلالفردی، رفتارهای گروهی،  یهااستدلالرفتارهای فردی، 

برشمرده، اختصاصی بودن  یهامدلنقطه افتراق مدل پژوهش با  حالنیدرعاثربخشی فردی و گروهی گردیده است. 

 .باشدیمدانشجویان  یخود رهبرو ابعاد برای  هاشاخص
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 63/ تحلیل استراتژی های خودرهبری دانشجویان 

 
 

 دانشجویان کارشناسی ارشد مدیریت یخود رهبرمدل :  1شکل 

 

  یریگاندازهکیفیت مدل 

. نتایج حاصل از این شد( محاسبه Cv Comگیری توسط شاخص اشتراک با روایی متقاطع )کیفیت مدل اندازه

برای تمامی متغیرهای موجود در پژوهش این  شودطور که ملاحظه میآورده شده است و همان 0آزمون در جدول 

گیری اندازه است که نشان از کیفیت مطلوب و بالای مدل 066/2شاخص مثبت بوده و میانگین کل این شاخص برابر 

 دهد.می

 

 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ih

ej
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

22
 ]

 

                            15 / 21

http://ihej.ir/article-1-1207-en.html


 3237* سال دهم* شماره دوم* تابستان رانیا یآموزش عال یپژوهش یفصلنامه علم /60

 گیری تایج آزمون کیفیت مدل اندازهن : 3جدول 

CV com 
 

 متغیرهای پنهان

525/1  
 

 شخصی یگذارهدف

617/1  
 

 خود پاداشی

626/1  
 

 خود تنبیهی

719/1  های فردیمراقبت  

693/1  یگذارنشانه  

663/1  خود نظارتی  

575/1  های طبیعیتمرکز افکار به پاداش  

516/1  تجسم عملکرد موفق  

815/1  گوییوگفت خود  

654/1  ارزیابی باورها  

669/1  شایستگی تیمی  

649/1  رهبری  

637/1  
 توسعه و بهبود دیگران 

391/1  
 استراتژی رفتار محور 

483/1  
 استراتژی تفکر سازنده 

453/1  
 های اجتماعیمهارت 

318/1  
 خود رهبری 

588/1  
ن میانگی

 کل
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 62/ تحلیل استراتژی های خودرهبری دانشجویان 

 یریگجهینتبحث و 

و تهدیدات انسان و به بیان بهتر،  هافرصت، هاقوتو  هاضعفمستلزم شناخت  یرهبر خودبدیهی است که 

به دنبال شناساندن نظام شناختی و افزایش دانش و  یشناختروانجدید مدیریتی و  یهایتئورخودشناسی است و 

دیدگاهی فراشناخت و . در حقیقت، آنچه امروزه اهمیت دارد، باشدیمشخصیتی او  یهایژگیوآگاهی فرد نسبت به 

 دانشجویان که است اهمیت دارای (. بسیار0237است )نک، مانز و هاقتون، ابیخود ارزپرورش افراد خودتنظیم و 

 مغز که دارد اعتقاد (،0232)3رأس .بیازمایند را زیچهمه خودشان و کنند حل را مشکلات بگیرند، تصمیم خودشان

 این و کندیم عوض را خود یهایکشمیس ،ازیموردن ارتباطات اساس بر یراحتبه و است ریرپذییتغ بسیار انسان

 در شرطی به دانشجویان. است ممکن نیز سالانبزرگ در سناریو این. است یخود رهبر رشد برای خوب یانشانه

 در کنند، درک هم کنار در را وابستگی و استقلال حس که رندیگیم قرار خود زندگی وضعیت نیترسالم و بهترین

 به عاقلانه و هوشمندانه و باشند نداشته هراس دیگران با دوستی برقراری از آورند، وجود به شادی خود درون

 را خود زندگی یراحتبه ،دارندشتنیخو قوی حس که دانشجویان گونهنیا. کنند فکر خود زندگی روزمرۀ یهاچالش

 مهم بسیار . موضو شودیم نمایان فرادا این در نفس اعتلای و خودشکوفایی حس حالت، این در و کنندیم رهبری

 از حرکت است، موردتوجه امروزه که آنچه. است کردن فکر توان یا فراشناخت دانشجو، یخود رهبر حوزۀ در

 نظام از فرد یآگاه ای دانش فراشناخت.  است خودکنترلی و خودتنظیمی ایجاد با فراشناخت به گرا شناخت رویکرد

 طراحی، به که هستند افرادی خودتنظیم، یهاانسان فراشناختی، ازنظر.  است دانستن درباره دانستن یا و خود شناختی

 مراحل تمام در خودتنظیم یهاانسان انگیزشی، ازنظر. پردازندیم خودارزیابی و خودگردانی خودآموزی، ،یدهسازمان

 خلق و یدهسازمان انتخاب، به ،یازنظر رفتار و نندیبیم مستقل و کارآمد شایسته، افرادی را خود ، زندگی مختلف

 ارتباط از افراد این اجتماعی، شناختی رویکرد مطابق. شودیم عملکرد بازده افزایش سبب که پردازندیم ییهاطیمح

 راهبردهای از مؤثر استفاده.  هستند آگاه آن اجتماعی و محیطی نتایج از نیز و خود عمل و تفکر الگوهای بین کنشی

 های خودپنداره همین و دهدیم افزایش را خود به نسبت مثبت اطمینان و یکنندگنییخود تع یهاادراک خودتنظیمی،

 آموزش  متخصصان و اساتید. کندیم فراهم را ابیخود ارز و خودکنترل خودتنظیم، عمل برای انگیزشی پایۀ مثبت،

 عبارت زمینه این در حیاتی و مهم یهامهارت برخی. بگیرند جدی دانشجویان در  را روند این باید عالی آموزش و

 تحقیق اطلاعات، یبنددسته مسائل، تحلیل مشکلات، حل اندیشه، و فکر تولید گروهی، کار ارتباط، برقراری: از است

 صرف دانشجو که را زمانی است میزان این بیانگر حاضر پژوهش نتایج .واحد فکرِ ارائه برای اطلاعات تلفیق و

 خواهد او یخود رهبر ارتقاء بر مثبتی تأثیرات کندیم دانشگاه به مربوط تجربیات و هاتیفعال در کردن شرکت

                                                           
1.Ross 
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 ساعات سالان، و سن هم رابطۀ  دانشگاهی، مشارکت زندگی یتجربه مثل مشارکت متغیرهای یطورکلبه و. داشت

 اهمیت دانشجو یخود رهبر توسعۀ برای اساتید و دانشجویان رابطه دانشجویی، یهاگروه و در دانشگاه شدهیسپر

 مارشال،(؛ 0230) 2فارتنر، هیلر و مارتین (؛ 0232)0هاوتون و لوئیس (،0236)3الوی و پاتیل یهاافتهی با نتایج این .دارند

 مانز ،(0228) هاوتون و نک ،(0227) 8جینکرسون هاوتون و(؛ 0223) 0برینول، پتی و واگنر،(0230) 6تاریسو و پترسون

هدف این  نیترمهمدانشجویان،  یخود رهبر یهایاستراتژ لشناسایی  و تحلی .است بوده همسو؛ (0226)نک و

 مربوط یهاداده انتخابی، و محوری باز، یامرحله سه کدگذاری اساس بر و بنیاد داده نظریۀ از استفاده با .پژوهش بود

 و تشابهات اساس بر و گرفتند قرار پالایش و بازبینی مورد مستمر و متناوب طوربه دانشجو یخود رهبر یهامؤلفه به

 معانی که مفاهیمی. آمدند گرد مفهوم یک حول مشابه یهاداده از یامجموعه استقرایی، فرایندی در ،هاداده سنخیت

 و شدند یدهسازمان دارند، مفاهیم به نسبت تریانتزاع سطحی که هامقوله قالب در داشتند، خود در را مشترکی

 .شدند داده قرار یاژهیو طبقۀ ذیل بود برخوردار بیشتری قرابت از شانییمحتوا و معنایی بار که ییهامقوله ،تیدرنها

 یموردبررس منسجم صورتبهدانشجویان است که  یخود رهبر یهامؤلفهنتیجۀ این پژوهش استخراج  نیتریاساس

 دانش و نظم به ادبیات و هاشاخصبود،  نشدهانجام  دانشجویان یخود رهبر مبحث  کهنیاگرفت. با توجه به  قرار

 اهداف اینکه ضمن توانندیم  درسی کتب مؤلفان و ریزان برنامه با استفاده از نتایج این پژوهش، .درآمد افتهیساختار

 دروس تا کنند روزبه را دانشگاهی دروس ،  محتوایندینمایم مشخص را اصلی دروس از یک هر نظری و کاربردی

 ییهاتیفعال چه تحصیل دوره طول در بداند دقیقاً دانشجو و گردد برخوردار مناسب یافتگیساختار از دوره طول در

 تیمی کار روحیۀ ۀکنندتیتقو و  دانشجویان یخود رهبر قدرت افزایش منظوربه دهد؛  همچنین دروسی انجام باید را

شود.  همچنین  گنجانده دانشگاهی دروس لیست در آنان  نوآوری و خلاقیت قدرت ۀدهندپرورش و دانشجویان بین

 واحدهای و دانشجویی معاونت و اساتید طریق از یخود رهبر آموزش و ارتقاء یهابرنامهدر  تواندیمنتایج پژوهش 

 یا(  فیسک و کمپل) چند روش – صفت چند ماتریس  یریکارگبه ، باهمچنین  قرار گیرد. مورداستفاده مربوطه

 حوزه کارشناسان و استادان متخصصان، از گروهی با کانونی که یهاگروهمصاحبه  باز، یهاپرسش یعنی یبندمثلث

                                                           
1.Elloy & Patil 

2.Houthon& Lewis  
3.Furtner, Hiller, Martin 

4.Marshal, Pestron& Soytar 

5.Brinol, Petty and Wagner 

6.Houghton & Jinkerson 
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دانشجویان شناسایی  یخود رهبر یهاچالش و موانع  پژوهش، پیشینۀ و ادبیات بررسی نیز و شد انجام عالی آموزش

 از: اندعبارتدانشجویان  یخود رهبر یسازادهیپایجاد و   یهاچالشموانع و  نیترمهمشد. 

 از دانشجویان نسلی رشد و پرورش ،هادانشگاهمسئولین، برنامه ریزان و اساتید  فردمنحصربه یهاچالش از یکی  -3

 و فرهنگی پیچیده تحولات و فناوری سریع تغییرات متنو ، یهاباارزش یهاطیمح در زندگی به قادر که است

 ،نفساعتمادبه افزایش استقلالی، خود حس رشد آموزشی و درسی متناسب با یهابرنامه باید باشند. اجتماعی

 اجرا و تدوین هادانشگاه در جوانان یخود رهبر ایجاد و ارتقاء  الخصوصیعل ،"خویشتن" قوی حس پرورش

 قدرت و توان نیازمند که شود باید سپری گوناگونی موانع آن یسازادهیپ برای و است دشوار کمی امر این .شود

مدیریت کردن سازمانی پیچیده  .است عالی آموزش اندرکاراندست و کارشناسان ریزان، برنامه مسئولان، جمعی

زیادی  ابهاماتهمچون فرآیندها و محصولات و مشتریانش دارای  کهآنهمچون آموزش عالی و تحقق اهداف 

در غیاب  دیتردیبو ایجاد وفاق و همدلی در میان اعضاء،  نفعانیذهمۀ  است و نیز پاسخگویی مسئولانه به

همچون: خودآگاهی از هیجانات، تنظیم عواطف و احساسات، انگیزش آفرینی ) در خود و  ییهاتیقابل

اجتماعی مانند: شنوندگی مؤثر، مذاکرۀ  یهامهارتدیگران(، همدلی و درک تمایلات و هیجانات دیگران و نیز 

 (.367:3230) محمدخانی،    نخواهد بود ریپذامکانقی و ارتباطات اثربخش منط

دانشجویان این است که زنان همیشه در محیط کار و دانشگاه از  یخود رهبرایجاد  یهاچالشیکی دیگر از  -0  

 یاتوسعهدرحالکشورهای  یهادانشگاهدر  خصوصبه؛ اندبوده، محروم یخود رهبرتأثیرات خاص  یمندبهره

تحصیل، آزادی و ابراز وجود  یهانهیزمجنسیتی زیادی در  یهاتیمحدود، فرهنگشانکه  مانند کشور ایران،

ما، مانع از مشارکت برابر زنان و  یهادانشگاهاجتماعی ایجاد کرده است. موانع فرهنگی، محیطی و ساختاری در 

جهت مشارکت در  مرد دانشجویان به یان زن را نسبت. از دیگر دلایل احتمالی که دانشجوشودیممردان 

 یخود رهبراز : موقعیت رهبری و  اندعبارت کندیم دیناام یخود رهبر یهامهارتتیمی و  توسعۀ  یهاتیفعال

و همچنین  هادانشگاهو کمبود نمونه و الگوی رهبر زن د  هادانشگاه ۀدلسردکنندو  ردوستانهیغکمتر، جو سرد، 

 کشور ایران. 

برخی والدین، فرهنگ پدر یا مادر سالاری و اجتماعی است که  رمعمولیغیا  ازحدشیبچالش دیگر، توجهات  -2   

که هیچ فرصتی برای سفر، یادگیری یا تحصیل دربارۀ  آوردیمو نسلی را به وجود  اندافتهیپرورشجوانان در آن 

کشور ایران، جوانان و دانشجویان به تفکر و عمل مستقل، تشویق  یهافرهنگ . در برخیاندنداشتهدنیای اطراف 

و گوش به حرف والدین خود و در محیط دانشگاه  بردارفرمانکامل  طوربهو ترجیح بر این است تا  شوندینم

در حالتی مبهم.  . یعنی زندگیاندکردهمطیع استادان باشند. این گروه از جوانان  اصطلاحاً زندگی در مه را تجربه 
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، نسبت به درک واقعی درمجمو و  شوندیم سوءتفاهم، دچار رندیگیم یانابخردانهآنان در زندگی تصمیمات 

زندگی دچار سردرگمی و بلاتکلیف هستند.در چنین محیطی پرورش نوجوانان با این فرهنگ،  و توقع داشتن از 

نماید قدری دشوار است. ابتدا باید موانع فرهنگی  یریگمیتصمفردی خودرهبر فکر کند و  عنوانبهدانشجو که 

به دانشجویی که در محیط خانوادگی با مشکلات فرهنگی  یخود رهبرآموزش  و خانوادگی برطرف شود.

 .که باید به آن توجه ویژه مبذول گردد زیادی مواجه است نیازمند تخصص و مهارت زیادی است
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