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Abstract
The present study aims to explain the
psychological self-developmental process of
academic leaders. The method was qualitative
and a kind of meta-synthesis. The research
population consisted of all the related sources
about 2670. First, 250 sources were selected
based on abstract. Then, 67 sources were
selected based on the content, which eventually
analyzed 58 sources as related resources by
coding in three levels of proposition (code),
concept, and category. In order to verify the
quality of data, validity and reliability have been
provided. The results showed, the psychological
self-developmental process consists of eight key
components that 4 steps were psychological,
consist of: 1) Self-thinking and selfactualization, 2) Self-knowledge and selfawareness, 3) Self-motivation, 4) Self-initiation,
and the next 4 steps were psychologicalmanagerial such as 5) Selection of selfdevelopment methods(structured, guided and
individual) 6) Applying self-development
mechanisms (self-leadership, self-management,
self-regulation, self-directed learning, 7) Selfdevelopment evaluating and monitoring (selfcontrol, self-monitoring and self-evaluation),
and finally, responsibility and accountability to
self-development activates (self- responsibility,
self-commitment and self-accountability(. In this
research, psychological dimensions of academic
leaders have been emphasized.
Keywords:
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پژوهش حاضر با هدف تبیین فرایند روانشناختي خودتوسعههاي
، روش پژوهش حاضر کیفي.رهبران دانشگاهي انجام شده است
 جامهه پژوهش شامل کلیعه منعاب.و از نوع فراترکیب بوده است
 منبع بعر250  منب بوده که ابتعدا تهعداد2670 مرتبط به تهداد
 منبع بعر اسعاس متتعوا67  سعس.اساس چکیده انتخاب شد
 بعه، منب به عنوان منعاب معرتبط58 گزینش شد که در نهایت
 مفهوم و مقوله تتلیل،)روش کدگذاري در سه سطح گزاره (کد
 اعتبار (باورپذیري) و اعتماد، به منظور بررسي کیفیت دادهها.شد
 یافتهها نشعان دادنعد.(اطمینانپذیري) یافتهها تأمین شده است
)فرایند روانشناختي خودتوسعههاي شعامل هشعت مللفعه (گعام
کلیدي بوده است که چهار گام اولیعه نن رعرفار روانشعناختي و
) خودشناسععي و2 ،) خوداندیشععي و خودتععأملي1 عبارتنععد از
، چهار گام بهعدي.) خودنغازگري4 ،) خودانگیزشي3 ،خودنگاهي
) انتخاب روش خودتوسهه5 مدیریتي بوده و شامل-روانشناختي
) کاربست مکانیزمهاي6 ،) هدایتشده و فردي،اي (ساختاریافته
 خععودنظ دهععي و، خودمععدیریتي،خودتوسععههاي (خععودرهبري
) نظععارو و ارزیععابي خودتوسععههاي7 ،خععودراهبري یععادگیري
) مسعععیولیت و8 خودنظعععارتي و خودارزیعععابي) و،(خودکنترلي
) خودتههدي و خودپاسعخگویي،پاسخگویي (خودمسیولیتپذیري
 ابهععاد، در ایععن پععژوهش.بععه ااععداماو خودتوسععههاي ميباش عند
روانشناختي خودتوسههاي رهبران دانشگاهي معورد تأکیعد بعوده
.است
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مقدمه
مارتین سلیگمن ( ،)1999زمینه رسمي روانشناسي مثبت و لوتانز ( ،)2002رفتار سعازماني مثبعت را مهرفعي کعرد
(دونالدسون و دالوو .)2013 ،مفهوم جدیدي که بهتازگي از رفتار سازماني مثبتگرا ریشعه گرفتعه اسعت ،سعرمایه
روانشناختي است .این ارطالح به این مفهوم است که چه کسي هستید (خود وااهي )1و چعه کسعي معيخواهیعد
بشوید (خود ممکن .)2به سخن دیگر ،سرمایه روانشناختي انسان را به چالش ميکشد تا به دنبعال پاسعب بعه ایعن
سوال برنید که چه کسي است و در نتیجه به خودنگاهي 3بهتر و در نتیجه دستیابي بعه موفقیعت بیشعتر ناآعل نیعد
(لوتانز ،لوتانز و بریت .)2004 ،مفهوم مشابه سرمایه روانشناختي که اخیرار در ادبیعاو توسعهه رهبعري و معدیریت
توسهه یافته است ،خودتوسههاي 4است که همان تفکر مثبت در مورد توسهه را داشته و بر پایه توسهه خود از مسیر
خودنگاهي ناشي از خوداندیشي 5و خودتأملي 6ارار دارد .عنوان شده است که توسهه رهبري 7عموماَ از طریع سعه
مکانیزم نموزش رسمي ،تکالیف کاري و خودتوسههاي 8امکانپذیر است (دي و زاکارو2004 ،؛ زاکارو ،وود و هرمان،
 .)2006امروزه سازمانها تمرکز خود را بیشتر بر خودتوسههاي رهبران متمرکز نمودهاند (بوی  ،زاکارو و ویسکارور،
 )159 2010که رهبران دانشگاهي نیز از این ااعده مستثني نیستند ،بلکه با چالشهاي بیشتري نسبت به رهبعران
سایر سازمانها از جمله سازمانهاي تجاري مواجه هستند (سیدیکو ،نسالم ،خان و فاطیما .)188 2011 ،رهبعري،
نمیخته با تههدداشتن به خودتوسههاي است (باومن .)8 2015 ،ابل از اینکه کسي بتواند دیگران را هعدایت کنعد،
باید "خودش" را هدایت کند (الو .)50 2012 ،اگر یک رهبر ،هدف و نیتي براي خودتوسههاي نداشته باشد ،بهیعد
است که بتواند دیگران را توسهه دهد .به عبارو دیگر ،هنگاميکه هیچ برنامه خودتوسههاي وجود نداشته باشد ،بهید
است یک رهبر اادر به ایجاد تغییري موفقیتنمیز در دیگر افراد ،باشد (رتولد .)2017 ،بنابراین گزارهها ،خودتوسعهه
اي بهعنوان یک مفهوم میانرشتهاي ،از روانشناسي مثبتگرا و سرمایه روانشناختي حمایعت معيکنعد و امعروزه
براي توسهه رهبري دانشگاهي ،خودتوسههاي یک رویکرد اجتناب ناپذیر است ،چرا کعه رهبعري دانشعگاهي یعک
گفتمان درباره خود با چنین سلاالتي است که نیا من وااهار به شخصي که هر یک از دانشجویان ميخواهند در دنیا
مثعل او شعوند ،اهمیعت معيده ؟ چعه نتععایجي در دانشعکده انتظعار دارم؟ (دفعت .)2011 ،رهبعران خودنگععاه 9در
مجموعههاي دانشگاهي نیازمند مواجه شدن با این سلال اساسي هستند که چه چیزي وااهعار بعه لتعاخ شخصعي،
حرفهاي و سازماني بر ننها ميگذرد (باومن .)8 2015 ،این سلاالو ،همان دغدغههعاي روانشناسعي مثبعتگرا،

1

Actual self
Possible self
3
Self-awareness
4
Self-development
5
Self-thinking
6
Self-reflection
7
Leadership development
8
Self-development
9
Self-aware leaders
2

16

فرایند روانشناختي خودتوسههاي رهبران دانشگاهي (یک مطالهه فراترکیب)

رفتار سازماني مثبتگرا و رویکرد خودتوسههاي رهبران و مدیران است .از این رو ،پژوهش حاضر بعا هعدف تبیعین
فرایند روانشناختي خودتوسههاي رهبران دانشگاهي انجام شده است.
مبانی نظری و پیشینه پژوهش
تأکید پژوهش حاضر بر فرایند روانشناختي خودتوسههاي رهبران دانشگاهي بوده است ،از اینرو در پیشینه پژوهش
بیشتر بر اجزاي این فرایند تأکید شده است .خودتوسههاي به عنوان یک فرایند روانشعناختي ،عبارتسعت از فراینعد
خودنگاهي و خودشناسي (میلر2012 ،؛ لستر و لستر2016،؛) که مبتني بر خوداندیشي و خودتعأملي (نزبیعت2007 ،؛
میلر )2012 ،بوده و منجر به خودانگیزشي و خودنغازگري ميشود (سعوان ،پلهعام و کعرول1989 ،؛ تراپعي و نتعر،
 )1994و سس فرد با توجه بعه ماهیعت و موضعوع توسعهه و امکانپعذیري نن توسعط فعرد و سعازمان ،در انعواع
خودتوسههاي موجود یهني فردي ،هدایت شده و یا ساختار یافته (دپارتمعان نمعوزش ارتعش نمریکعا ،)2015 ،1وارد
ميشود؛ از سعازوکارهاي خودتوسعههاي از جملعه خعودرهبري (نعک و معانز2013 ،؛ بولعدن و همکعاران،)2012 ،
خودمدیریتي (نک و مانز ،(2013 ،خودنظ دهي (نزبیت )2007،و خودراهبري یادگیري (بوی و همکعاران)2010 ،
استفاده کرده و به خودارزیابي ،خودنظارتي و خودکنترلي (مردها2012 ،؛ هینتون )2017 ،ميپردازد و از خود درجاتي
از خودمسیولیتپذیري ،خودتههدي و خودپاسخگویي (جيملچ )2016 ،را نشان ميدهد .در ادامه هعر یعک از ایعن
بخشهاي فرایندي بررسي و تشریح شده است .در رورتي که ما این ابهاد را به شیوهاي که در ایعن تهریعف نورده
شده است تشریح نمایی  ،فرایندي اابل تشریح است که مبتني بر مطالهاو پژوهش حاضر شناسایي شده اسعت .در
ادامه به ابهاد فرایندي خودتوسههاي که ساختار و ترتیب نن ،نتیجه پژوهش حاضر ميباشد ،پرداخته شده است .بعه
عبارو دیگر ،تهریف اراآه شده از خودتوسههاي با تأکید بر پژوهشگران این حوزه و با ساختاردهي توسط نتایج ایعن
پژوهش نورده شده است تا فرایند روانشناختي خودتوسههاي رهبران دانشگاهي را با دو پشعتوانه نظعري و تجربعي
تبیین نماید.
2
خوداندیشي و خودتأملي خوداندیشي از مفاهی بنیادي خعودرهبري اسعت (لسعتر و لسعتر .)2016 ،ریچعارد و
جانسون ،خودتوسههاي را مشارکت افراد در خوداندیشي بیعان ميکننعد .اسعوی ( )2005خوداندیشعي را تفکعر در
اعمال و رفتار خود و رفتارهایي که فرد در تهامل با دیگران دارد ،تهریف کرده است .بسیاري از نویسندگان توسعهه
رهبري ،به اهمیت کمک به مدیران در مشارکت در خودتأملي پي بردهاند (میلر .)2012 ،خودتأملي یک مهارو مه
براي توسهه مدیران است تا در نن ،با دریافت بازخوردها ،درکي از کیفیت یادگیري ایجاد نمایند (مککاف و ونعت،
 .)2001یک برنامه خودتوسههاي ،متیطي براي رفتارهاي خودتأملي مدیران را فراه مينورد (نزبیعت .)2007 ،بعر
اسععاس گفتععههاي میلععر ( ،)2012لسععتر و لسععتر ( ،)2016اسععوی ( )2005و دیگععران ،در فراینععد خودتوسععههاي،
خوداندیشي و خودتأملي اعمالي هستند که از نن طری فرد به درجاتي از خودشناسي و خودنگاهي دست معيیابعد.
اساس هر تالشي براي توسهه و بالندگي نگاهي بر نیازها ،اووها ،فررتها و تهدیدها اسعتوار اسعت و انسعان بعه
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موازاو این که با تمایل و توان خود ،به اندیشعیدن و تأمعل در معورد خعویش ميپعردازد ،بعه درجعاو بعاالتري از
خودنگاهي و خودشناسي دست ميیابد.
1
خودشناسي و خودنگاهي خودشناسي یک اهمیت حیاتي براي رهبران است (پرياولت  .)2001 ،سلسله مراتبي
از خودشناسي 2وجود دارد که مدیر یا رهبر باید از نن پیروي کند تا به خودنگاهي برسد (میلر .)2012 ،خودشناسعي
یک فرایند مادامالهمر است که هرگز پایاني ندارد و یک رهبر نیازمند دانستن مواردي در مورد خودش است از جمله
مفروضاو ،عالی  ،متدودیتها ،مهاروها ،ارزشها ،چش انداز و ننچه که نميداند (پرياولت .)2001 ،خودنگاهي
جنبه مهمي از رهبري را بازنمایي ميکند (استروم و همکاران .)657 2014 ،3خودنگاهي عبارتست از اینکه افعراد
چگونه خود را ميبینند و اینکه چگونه ننها از نظر دیگران دیده ميشوند (تایلور .)2010 ،4یک برنامه خودتوسههاي
نیاز به این نگاهي دارد که خودنگاهي ميتواند به وسیله خطاها و تهصباو ادراکي طراحعي شعده بعراي حفااعت از
خود ،تتریف شده باشد (کایزر و کاپالن .)2006 ،5خودشناسي و خودنگاهي دو مهارو مه براي توسعهه حرفعهاي
هاست و خوداندیشي و خودنگاهي به کشف عمیقي از ننچه باید یادگرفته شود ،در فرایند خودتوسههاي منجر معي-
شود (نندرن .)2012 ،6بر این اساس ،خوداندیشي و خودتأملي مبنایي براي خودنگاهي و خودشناسي افراد تلقي شده
(نندرن )2012 ،و در نقش رهبري نیعز ضعروري بعهشعمار ميرونعد (تعایلور2010 ،؛ اسعتروم و همکعاران.)2014 ،
خوداگاهي را ميتوان به یک مدل نظري خودانگیزشي تبدیل کرد .خودانگیزشي ،برنمعده از انگیعزه خودتقعویتي،7
خودارزیابي ،8خودتاییدي 9و خودبهبودي 10است (سدیکز و استرابز1997 ،11؛ سوان ،پلهام و کرول1989 ،12؛ تراپي و
نتر )1994 ،13که ناشي از نگاهي و شناخت به خود است .اساسا ميتوان تیوري خودانگیزشعي را بعا اضعافه کعردن
مفروضاو و اثراتي به ارل تیوري خودنگاهي ایجاد کرد (دووال و ویکلوند1972 ،14؛ ویکلونعد .)1975 ،از ایعن رو،
ه چنان که عنوان شد ،خودشناسي و خودنگاهي سبب اطالع و شناخت فرد از خودش شده و بدینترتیب ،فعرد بعا
نگاهي نسبت به خود ،نیازها و نقاط اوو خویش ،انگیزش به انجام ااداماتي پیدا کرده و نغعاز بعه فهالیتهعایي در
جهت توسهه خودش ميکند که به ترتیب از ننها به خودانگیزشي و خودنغازگري یاد ميشود.
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خودانگیزشععي و خودنغععازگري خودانگیزشععي و خودمععدیریتي در تیععوري خععودرهبري – کععه یععک مکععانیزم
خودتوسههاي است -جاي دارند (مانز .)1986 ،خودتوسههاي رهبر اشاره به فهالیتهاي خودنغازگرانه او با تمرکز بر
توسهه ارفیتهاي رهبري دارد (بوی و همکاران2007 ،؛ ریچارد و جانسون .)2011 ،در یک فضاي خودگرداني ،
خودنغازگري و مسیولیتپذیري از رفتارهاي رهبر بهشمار ميرود (نبما )2016 ،1و اساسا خودگرداني اشعاره دارد بعه
خودنغازگر و خودنظ بودن یک فرد در اعمالش (دسي ،والراند ،پلیتیر و ریان .)1991 ،2بر این اساس ،خودانگیزشي
و خودنغازگري در یک فرایند خودگرداني ،سبب ورود به روشهاي مختلف خودتوسههاي ميشود .بهعبارو دیگعر،
هنگامي که خودانگیزشي افراد به مقدار اابل توجهي برسد ،ننها شعروع بعه انجعام ااعداماتي بعراي پاسعب بعه نن
انگیزش خواهند نمود که به خودنغازگري شناخته ميشود .ااداماو خودتوسههاي که تعاکنون در فضعاي سعازماني
مورد بتث ارار گرفته است ،ميتواند اشکال فردي ،هدایت شده و ساختاریافته به خود بگیرد که در ادامه تورعیف
شده است.
روشهاي خودتوسههاي (خودتوسههاي فردي ،هدایت شده و ساختار یافته) خودتوسههاي را ميتوان به لتعاخ
حمایتهاي سازماني به سه نوع خودتوسههاي فردي ،3هدایت شده 4و ساختار یافتعه 5تقسعی نمعود .خودتوسعههاي
ساختار یافته ،یک فرایند کامال رسمي است که سازمان نن را طراحي و اجرا مي کند؛ این نوع خودتوسههاي شامل
گزینهها و مدل هاي یادگیري اجباري براي پاسخگویي به نیازها و موضوعاو خاص اسعت .خودتوسعههاي هعدایت
شده ،یک فرایند خودتوسههاي نسبتار نسبي است که سازمان ،رهبر را به انجام ااداماتي راهنمایي ميکنعد و نهایتعاَ
خودتوسههاي فردي ،یک فرایند غیررسمي و شامل خودارزیعابي ،یادداشعتهاي روزانعه انهکاسعي ،خودتوسعههاي
شخصي شده ،مطالهه و عمل است (دپارتمان ارتش نمریکا .)2015 ،برگوین ( )1981نیز سه نعوع رویکعرد توسعهه
مدیریت را با تمرکز بر خودتوسههاي تشریح نمودهاست توسهه مکانیکي و به تهبیري سعازماني؛ خودتوسعههاي بعر
اساس این فرض که تماما فردي باشد و خودتوسههاي با این فرض که بخشي از نن فردي و بخشي از نن همیارانه
باشد.
خودتوسههاي یک واژه علمي فني ،با ابهاد ،سازوکارها و استراتژيهاي شناسایي شعده اسعت کعه از نن جملعه
ميتوان به خودرهبري و خودمدیریتي (نک و مانز1986 ،؛ بوی و همکاران2010 ،6؛ ریچارد و جانسون، 7)2011،
خودنظميدهي (نزبیت )2007 ،و یادگیري خودراهبر (ناولز1990 ،؛ کورتینا و همکعاران ،)2004 ،اشعاره نمعود کعه
ميتواند در هر سه حالت خوتوسههاي فردي ،هدایتشده و ساختار یافته ،توسط فرد به خدمت گرفته شود.
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بنا بر ننچه عنوان شد ،هنگامي که فرد به خودتوسههاي مبادرو ميورزد ،از سعازوکارهاي مشعخش شعناختي
(خودرهبري) ،رفتاري (خودمدیریتي) ،الگوبرداري (خودنظ دهي) و یادگیري (خودراهبري یادگیري) استفاده ميکند
که در ادامه تشریح شده است .اگر چه افراد ميتوانند درون روشهاي خودتوسعههاي ،از سعازوکارها و راهبردهعاي
مختلفي استفاده کنند ،اما مکانیزمها و سازوکارهاي مطالهه شده و شعناخته شعده خودتوسعههاي ،در ادامعه تشعریح
شدهاند که در چهار حیطه شناختي ،رفتاري ،یادگیري و الگوبرداري به خدمت توسهه افراد در مينیند.
مکانیزمهاي خودتوسعههاي خعودرهبري ،خودمعدیریتي ،خعودنظ دهي و یعادگیري خعودراهبر مکعانیزمهعاي
خودتوسههاي ،رفتارها ،سازوکارها و فرایندهایي هستند که افراد ميتوانند با استفاده از ننهعا و اسعتراتژيهایي کعه
این مکانیزمها تهریف نموده اند ،به سوي اهدافي تهیین شده حرکت نمایند و به این وسیله سبب توسهه خود شعوند.
خودهدایتي یادگیري (بوی و همکاران ،1)2010،خودرهبري و خودمدیریتي (ریچارد و جانسون ،2)2011،خودنظمي
دهععي (نزبیععت )2007 ،و یععادگیري خععودراهبر (نععاولز1990 ،؛ کورتینععا و همکععاران ،)2004 ،مکانیزمهععاي مه ع
خودتوسههاي ميباشند .عالوه بر نن ،خودتوسههاي رهبران ،نیازمند خودارزیابي ،3خودنظ دهي و توسهه فهالیتهاي
خودیادگیري 4ميباشند (رادستین و بیورک.)18 2017 ،
خودارزیابي ،خودنظارتي و خودکنترلي اساسا سازوکارهاي خعودرهبري ،خودمعدیریتي و خعودنظ دهي درهع
نمیخته با خودنظارتي و خودکنترلي ميباشند ،چرا که این سازوکارها خود در ابهاد مختلفي این مفاهی را متقع
کرده و دنبال ميکنند .در این بخش ،ععالوه بعر خودارزیعابي ،خودنظعارتي و خعودکنترلي موجعود در بطعن ایعن
سازوکارها ،این مفاهی به عنوان بخشي از فرایند خودتوسههاي نیز مورد توجه ارار گرفتهاند .بر طب یک رویکرد
خودارزیابي ،افراد برانگیخته هستند تا یک ارزیابي رتیح و دای از خود بدسعت نورنعد (سعدیکیدز و اسعتروب،5
 .)1991افراد با خودنظارتي باال به نشانههاي دیگران پاسب ميدهند و خودشان را مطاب با ننچه باید انجام دهند،
سازگار ميکنند .خودارزیابي از ناسازگاري و فارله داشتن با استانداردها و ارزشهاي فرد سبب تقویعت احسعاس
خودمسیولیت پذیري و خودپاسخگویي شده و فرد براي ایجاد خودرضعایتي از کعارش ،شعروع بعه تغییعر و بهبعود
ميکند (کولهعو )2010 ،6خودمسعیولیتپذیري و خودپاسعخگویي ،یعک تعرس ،امیعد ،گنعاه و تاسعف مبتنعي بعر
خودارزیابي مکرر است و خودپاسخگویي یک متل تالاي عاطفي بعا ارزیعابي دارد (پاسعین و سعوجان.)2006 ،7
خودپاسخگویي عمل خودنظارتي و خودارزیابي پدیدار شده براي هعر خطعاي کوچعک و بزرگعي اسعت (مردهعا،8
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 )2012بهطور کلي ،فردي که به خودارزیابي ،خودنظعارتي و خعودکنترلي ميپعردازد ،در معورد خعود و ااعداماتش
احساس خودمسیولیتپذیري ،خودتههدي و خودپاسخگویي پیدا ميکند.
خودمسیولیتپذیري ،خودتههدي و خودپاسخگویي :خودمسیولیتپذیري ناار بر این مسأله است که فرد تا چعه
میععزان در پاسععخگویي بععه شکسععتها و موفقیتهععاي خععود و کنتععرل ننهععا احسععاس مسععیولیت ميکنععد.
خودمسیولیتپذیري به رسمیت شعناختن و پعذیرش عوااعب ميباشعد کعه ناشعي از اعمعال و تصعمیماتي شعامل
تصمی گیريهاي فردي و اجتماعياند (ورنر واسمیت12001،؛ گارمزي و راتر1983 ،2؛ بعه نقعل از ابیلعي و معزاري،
 .)1393خودمسیولیتپذیري بهمنظور کنترل و پاسخگویي نسبت به موفقیتها و شکستهاي فردي توسعهه یافتعه
است و شامل توانایي مسیولیتپذیري فردي تصمیماو ،نگرش مراابت از خود و دیگران و یک احساس کنتعرل در
تهیین جهت و مسیر خود ميباشد .بدینجهت براي توسهه رهبري ،درک و توجه خودمسیولیتپذیري تشوی شعده
است (هینتون .)2017 ،3خودمسیولیتپذیري توانایي پاسبدادن به فراخواني دروني است (کیمورا.)2004 ،4
خودتههدي نیز بخش مه دیگري از توسهه رهبري است؛ خودتههدي ،یک تههد تنظی شده توسط خعود فعرد
براي بدست نوردن اهدافي در زندگي است ؛ خودتههدي یک ادرو تهیین کننده براي حرکت با ادرو و مداوم بعه
سوي هدف است (بابوا .)55-56 ،2013 ،5خودپاسخگویي به عنوان یک نوع ممتاز پاسخگویي ميتواند المداد شود.
مدیران ،عالوه بر اعمال ارول اداري مانند جوابگویي ،برابري ،سختکوشي و فضعیلت ،خودپاسعخگو نیعز هسعتند
(مردها .)2012 ،فرایند روانشناختي خودتوسههاي ،از خوداندیشي و خودتأملي شروع شده و به خودمسعیولیتپذیري،
خودتههدي و خودپاسخگویي خت ميگردد .ایعن مجموععه متعوالي مفعاهی بعه هع معرتبط بعهرعورو جمهعي،
خودتوسههاي را به عنوان یک فرایند روانشناختي تصویر کرده است.
مزاري و زماني ( )2016در پعژوهش خعود بعه بررسعي خودتوسعههاي پرداختعه ،و نن را شعامل چهعار بهعد
خودرهبري ،خودمدیریتي ،خودنظ دهي و خودراهبري یادگیري عنوان نمودهاند .النعدن ،هالتالسعرن و تیسعتد6
( )2013نشان دادند ،ننها بر فهالیتهاي خودتوسههاي تمرکز نمودهاند که شامل پیشرفت مسیر شعغلي ،ماننعد
تنظی اهداف براي بهبود عملکرد ،افزایش تههد براي توسهه عمکلرد شغلي خود ،درگیري در برنامه ریزي مسیر
پیشرفت شغلي ،یادگیري مهارو هاي جدید و کسب دانش جدید ميباشند .اروی و لفلعر )2011(7در پعژوهش
خود ارتباط بین شخصیتهاي بسیار فهال و فرایند خودتوسههاي را بررسي نمودند .نتایج ارتباط مهناداري میعان
تهامل حمایت هاي متیط کار و نشنایي افراد با اهداف یادگیري ،نزادي تجربه و نگاهي را نشعان دادنعد .نزبیعت
( )2007در پژوهش خود که به اراآه یک مدل یکسارچه از خودتوسعههاي معدیران پرداختعه اسعت ،خودنگعاهي،
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خودتأملي و خودنظ دهي را ابهاد مدل خود مهرفي کرده است .ماشعانجا )2013(1طعي پعژوهش خعود پیرامعون
توسهه حرفهاي مدیران یافته است که رویکردهاي رایج توسهه ،میان مدیران که ميتواند در روند توسعهه معوثر
واا شود ،رویکردهاي خودتوسههاي و ارزیابي رسمي و غیررسمي است .برگعوین و پیعدلر ( )2012در پعژوهش
خود پیرامون توسهه رهبري ،هفتمین تمرین توسهه رهبري را خودرهبري عنعوان نمودهانعد .بعراون و همکعاران
( ) 2009در پژوهش خود توسهه رهبر و رهبري را در نمعوزش ععالي بعا دو رویکعرد فعردي و گروهعي تشعریح
نمودهاند .سطح فردي متمرکز بر رهبران جوانتر ،و سطح دوم در سطح گروههاي نموزشي و در سعطح گروهعي
عنوان شده است .سیدیکو و همکاران ( )2011در پژوهش خود به بررسي تأثیر رهبري معدیران دانشعگاهي بعر
انگیزش پیروان و اثربخشي سازماني پرداختهاند و نن را مورد تأیید اراردادهاند .بنا بر ننچه گفتعه شعد ،پعژوهش
حاضر با هدف تبیین فرایند روانشناختي خودتوسههاي رهبران دانشگاهي انجام شده است .به منظور پاسخگویي
به این هدف ،الزم است به سلاالو زیر پاسب گفته شود
سؤاالت پژوهش
 )1فرایند روانشناختي خودتوسههاي از چه زیرمللفههایي تشکیل شده است؟
 )2نیا زیرمللفههاي فرایند روانشناختي خودتوسههاي با یکدیگر ارتباط دارند؟
روش
پژوهش حاضر با رویکرد کیفي انجام شده است و با توجه به وجود اسناد زیعاد و جدیعد در زمینعه خودتوسعههاي و
امکان تتلیل ترکیبي ننها ،از روش تتقی کیفي "فراترکیب" استفاده شده است .اگر فرامطالهه ،بهرورو کیفعي
و بر روي مفاهی و نتایج مورد استفاده در مطالهههاي گذشته با شیوه کدگذاري متداول در پژوهشهاي کیفي مانند
نظریه دادهبنیاد انجام شود ،به فراترکیب شناخته ميشود (خنیفر و مسلمي .)1396 ،فراترکیب ،ترکیعب تفسعیرهاي
دادههاي ارلي مطالهاو منتخب است .این روش بر اساس نظراو سندلوسکي و باروسو ( )2007داراي هفت مرحله
بوده و این پژوهش نیز براساس نظریاو ننها تدوین شده است.
تنظی سلاالو تتقی همانطور که پیشتر نمد ،ابتدا سلاالو پژوهش تدوین گردید .اولین گام از انجام فراترکیعب،
تدوین سلاالتي است که بتوان توسط این روش بدانها پاسب داد .از اینرو ،سلاالو پژوهش حاضر شامل شناسایي
مللفههاي (گامهاي) فرایند خودتوسههاي و بررسي ارتباط این مللفهها به رورو فرایندي بوده است.
مرور سیستماتیک ادبیاو جامهه پژوهش حاضعر کلیعه اسعناد و معدارک علمعي-پژوهشعي منتشرشعده در زمینعه
خودتوسههاي بود که با کلیدواژههاي خود ،خودتوسعههاي ،خودنگعاهي ،خودشناسعي ،خودنغعازگري ،خودمسعیولیت
پذیري ،خودمدیریتي و خودرهبري و سایر مفاهی خود-پایعه در پایگعاههعاي اطالععاتي و جسعتجوگرهاي گوگعل
اسکالرز ،2گوگل ،1اسسرینگر ،2ساین دایرکت ،3ایران داک ،نورمگز ،مگایران ،سیویلیکا ،اسکوپوس ،4پروکوآست،5
سیج ،6جي استور ،7امرنلد ،8دوژ 9و اریک 10مورد جستجو ارار گرفت.
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تنظیم سوال تحقیق

مرور سیستماتیک ادبیات
جستجو و انتخاب مقاالت مناسب
استخراج اطالعات مقاله
تجزیه و تحلیل و ترکیب یافتههای کیفی
کنترل کیفیت
ارائه یافتهها

شکل  .1گامهای روش فراترکیب

جستجو و انتخاب مقاالو مناسب بدین منظور بیش از  2670مقاله بر اساس عنوان بررسي شد .براي بررسعي ،در
رفتاو پایگاههاي اطالعاتي مرتبط ،کلیدواژهها مورد جستجو ارار گرفت و عناوین اسعناد یافتعه شعده بررسعي و
گزینش شد .در این مرحله از بررسي و پاالیش اسناد ،تهداد  2420سند رد شد ،چرا که عنعوان ننهعا بعر مسعأله و
متغیرهاي پژوهش حاضر منطب نبود 250 .مقاله باايمانده ،مورد بررسي چکیده ارار گرفت تا بتوان مشعابهتها و
رهیافتهایي براي پژوهش حاضر در ننها یافت .در این بررسي نیز که به مطالهه دای چکیده مطالهعاو پرداختعه
شد ،تهداد  183مقاله دیگر نیز از بررسي خارج شد .در نهایت ،با مطالهه اجمالي متتوا 9 ،مقاله رد گردید .براي این
منظور بخشهاي کلیدي مقاله از جمله بیان مسأله ،ادبیاو ،روش ،یافتهها و نتایج مورد بررسي اجمالي ارار گرفت
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تا این احتمال بررسي شود که این مقاالو ،متتوایي براي استخراج و اسعتفاده در پعژوهش حاضعر داشعته باشعند.
سرانجام  58مقاله بااي ماند و اطالعاو ننها استخراج شده و مورد تتلیعل اعرار گرفعت کعه در گامهعاي بهعدي
فراترکیب بدانها اشاره شده است.
تهداد مناب یافت شده N= 2670
تهداد مقاالو رشده به علت عنوان N= 2420
تهداد چکیده N= 250
تهداد مناب ردشده بهعلت چکیده N=183
کل متتواي بررسي شده N= 67
تهداد مناب ردشده بهعلت متتوا N= 9
تهداد کل مناب پذیرفته شده N= 58

شکل  .2جستجو و انتخاب مقاالت مناسب

استخراج اطالعاو مقاالو با استفاده از چک لیست ااتباس شده از خنیفر و مسعلمي ( ،)1396اطالععاو مقعاالو
استخراج گردید ،بدین رورو که گزارهها و عباراو مرتبط موجود در مقاالو از طری عالمتگذاري و جداسعازي،
احصا شد.
تجزیه و تتلیل یافتههاي کیفي بهمنظور تجزیه و تتلیل دادهها از کدگذاري باز استفاده شد ،بدین ترتیب که کدها
(گزارهها) ،مفاهی و مقولهها شناسایي و نامگذاري گردید.
کنترل کیفیت به منظور تأمین اابلیت اعتماد یا همان اطمینانپذیري یافتهها از سازماندهي ساختیافته براي ثبت،
نوشتن و تفسیرهاي فراترکیب استفاده شد .براي تأمین اعتبار یا همان باورپذیري پعژوهش از روش تثلیعث دادهاي
استفاده شده است .در تثلیث دادهاي متق یافتههاي تتقیقي را با اسعتفاده از روش متهعدد جمع نوري و تتلیعل
دادهاي ،از حیث زمان ،مکان و اشخاص غني ميسازد (اریک.)2006 ،1

Eric
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فرایند روانشناختي خودتوسههاي رهبران دانشگاهي (یک مطالهه فراترکیب)

یافتهها
نخرین گام اجراي فراترکیب اراآه یافتههاي پژوهش ميباشد .یافتهها بدین ترتیب ساماندهي شد که ابتدا گزارههاي
مرتبط از متن اسناد استخراج ،و به هر یک از ننها ،یک مفهوم نسبت داده شد .سس مفاهی مشابه و معرتبط در
االب مقولهها دستهبندي شده و نامگذاري شد .بر این اساس ،یافتههاي پژوهش در پاسب به سلال اول و به عبارتي
مللفههاي فرایند روانشناختي خودتوسههاي نشان داد ،این فرایند شامل مللفعههعایي رعرفار روانشعناختي از جملعه
خوداندیشي و خودتأملي ،خودشناسي و خودنگاهي ،خودانگیزشي و خودنغازگري و مللفههاي روانشناختي -مدیریتي
شامل انتخاب روش خودتوسههاي ،کاربست مکانیزمهاي خودتوسههاي ،خعودکنترلي ،خودنظعارتي و خعودکنترلي و
نهایتار خودمسیولیتپذیري ،خودتههدي و خودپاسخگویي ميباشد که در جدول  1نورده شده است.
جدول  .1فراترکیب مؤلفههای فرایند روانشناختی خودتوسعهای رهبران دانشگاهی (مزاری)1397 ،
راحبنظران
لستر و لستر ()2016

گزاره
اندیشیدن با خود از مفاهی بنیادي خودرهبري در
خودتوسههاي

مفهوم
خوداندیشي

()2005

تامل در اعمال و رفتار خود و رفتار با دیگران

خودتاملي در رفتار

میلر ()2012

خوداندیشي رهبر شیوهاي از اندیشیدین

خوداندیشي رهبر

مککاف و ونت ()2001

از نو فکر کردن که سبب تجدید حیاو تجربه مي-
شود

باز فکرکردن

نندرن ()2012

خوداندیشي براي درک موضوعاو یادگیري

اندیشیدن در متتواي
یادگیري

دودلین ( ،)1996کلب
()1984

تمرکز بر یادگیري از تجارب از طری فکر کردن

یادگیري خوداندیشانه

نزبیت ()2007

برنامه خودتوسههاي یک متیط رفتار خودتاملي

خودتاملي برنامهاي

پروي اولت ()2001

شناخت خود یک اهمیت حیاتي رهبران

میلر ()2012

خودشناسي اادامي براي دستیابي به خودنگاهي رهبر

پري اولت ()2001
استروم و همکاران ()2014

فرایندي مادامالهمر که رهبر نیازمند دانستن درباره
خود است
خودنگاهي بازنمایي یک جنبه مه از رهبري

خودنگاهي رهبر

تایلور ()2010

فرد چگونه خود و دیگران را ميبیند

نگاهي از خود و دیگران

بومیستر ()2005

پیشبیني اینکه دیگران چگونه شما را درک ميکنند

نزبیت ()2007

یک فرایند شناختي حارل ترکیب فهاالنه خودتاملي
دروننگر در خودپنداره

فه درک دیگران در مورد
خود
شناخت خودپنداره

خودشناسي به عنوان یک
ضرورو
خودشناسي راه خودنگاهي
دانستن درباره خود

خودشناسی و خودآگاهی
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خوداندیشی و خودتأملی

ریچارد و جانسون ()2011

خودتوسههاي ،مشارکت افراد در خوداندیشي

مشارکت در خوداندیشي

اسوی

مقوله

فصلنامه پژوهشهاي کاربردي روانشناختي ،علمي -پژوهشي ،شماره  ،3سال نه
کایزر و کاپالن ()2006
نندرن ()2012
مانز ()1986

تراپي و نتر ()1984
دووال و ویکلوند

خودانگیزشي برنمده از خودتاییدي و خودتقویتي
ایجاد خودانگیزشي با اضافه کردن مفروضاتي به
خودنگاهي

نگاهي از موضوعاو
یادگیري
خودانگیزشي
خودانگیزشي مبتني بر
نگاهي
خودانگیزشي مبتني بر
خودتاییدي
خودانگیزشي مفروض بر
خودنگاهي

خودنغازگري توسهه توان رهبري

خودنغازگري توسهه توان

خودنغازگري بهعنوان یک رفتار رهبر

خودنغازگري رفتار رهبر

دسي و همکاران ()1991

خودنغازگر بودن یک فرد در اعمالش

خودنغازگري عملي

دپارتمان ارتش نمریکا
()2015
برگوین ( ،)1981برگوین
()2013
دپارتمان ارتش نمریکا
()2015
دپارتمان ارتش نمریکا
()2015
برگوین ( ،)1981برگوین
()2013
دپارتمان ارتش نمریکا
()2015
دپارتمان ارتش نمریکا
()2015
دپارتمان ارتش نمریکا
()2015
برگوین ( ،)1981برگوین
()2013
دپارتمان ارتش نمریکا
()2015

خودتوسههاي یک فرایند کامال رسمي که سازمان نن
را طراحي ميکند
خودتوسههاي مکانیکي یا به تهبیري سازماني

خودتوسههاي کامال رسمي

بوی

و همکاران (،)2007

ریچارد و جانسون ()2011
نبما ()2016

خودتوسههاي مکانیکي

خودتوسههاي که به افراد توریه ميشود

خودتوسههاي توریهاي

یادگیري اابل انتخاب با هدف ارتقاي شایستگي

یادگیري انتخابي

فرایند غیررسمي خودتوسههاي همراه با خودارزیابي

فرایند غیررسمي خودتوسهه
اي
خودتوسههاي فردي

خودتوسههاي شخصي شده ،مطالهه و عمل

خودتوسههاي شخصي شده

انتخاب شیوه خودتوسعهای

خودتوسههاي همیارانه
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مدلهاي مشخش
خودتوسههاي
راهنمایي خودتوسههاي

(خودتوسههفردي ،هدایت شده و ساختاریافته)

خودتوسههاي شامل گزینهها و مدلهاي اجباري
یادگیري
خودتوسههاي نسبي ،راهنمایي رهبر به ااداماو
توسههاي
خودتوسهه اي فردي-همیارانه

خودتوسههاي تماما فردي

خودآغازگری

خودتوسههاي رهبر ،فهالیت خودنغازگرانه در تمرکز بر
توسهه ارفیت رهبري

خودنغازگري توسهه ارفیت

خودانگیزشی

سوان و همکاران ()1989

نیاز خودتوسههدي نگاهي به خودنگاهي در مورد
خطاها و تهصباو
خودنگاهي کشف عمیقي از ننچه باید یاد گرفته شود
در فرایند خودتوسههاي
خودانگیزشي در تیوري رهبري یک بخش خودتوسهه
اي
خودانگیزشي ناشي از خوداندیشي و خودنگاهي

نگاهي از خطاها و تهصباو

فرایند روانشناختي خودتوسههاي رهبران دانشگاهي (یک مطالهه فراترکیب)

رادستین و بیورک ()2017

خودتوسههاي رهبران نیازمند خودارزیابي است

سدیکیدز و استروب ()1991
کلب ()1998

کیمورا ()2004
مردها ()2012
اودرینو ()2012

خودمسیولیتپذیري به رسمیت پذیرفتن و پذیرش
عوااب ناشي از اعمال و تصمیماو

پذیرش عوااب اعمال و
تصمیماو

خودمسیولیتپذیري ،توانایي مسیولیت فردي
تصممیاو
خودمسیولیتپذیري ،توانایي پاسب به فراخواني دروني
خودپاسخگویي به عنوان یک نوع ممتاز پاسخگویي
خودتوسههاي یک مسیولیتپذیري فردي براي
افزایش رالحیت

توانایي مسیولیت فردي
پاسب به فراخواني دروني
خودپاسخگویي
مسیولیتپذیري فردي

خودپاسخگویی)

هینتون ()2017

توسهه مبتني بر خودنظارتي
خودمسیولیتپذیري و
خودپاسخگویي

خودارزیابي رتیح

(خودمسئولیتپذیری ،خودتعهدی و

ورنر و اسمیت (،)2001
گارمزي و راتر؛ به نقل ابیلي
و مزاري ()1393

طب یک رویکرد خودارزیابي ،افراد برانگیخته تا یک
ارزیابي رتیح بدست دهند
خودنظارتي به عنوان درک اهور توسهه رهبري
خودارزیابي از ناسازگاري سبب خودمسیولیتپذیري و
خودپاسخگویي براي خودرضایتي

مسئولیت و پاسخگویی به خودتوسعهای

کولهو ()2010

خودارزیابي

خودنظارتی،

کنترلهایي در مورد یک دوره یا بیش از یک دوره
کنترل فرد توسط خودش

خودکنترلي
خودکنترلي

خودارزیابی)

خودنظ دهي به عنوان رفتار خودتوسههاي

خودنظ دهي

(خودکنترلی،

دسي و همکاران ()1991
مورفي (،)2002
نزبیت()2007
رن و همکاران ()2014
ابیلي و مزاري ()1393

خودنظ بودن یک فرد در اعمالش

خودنظ دهي رفتار

کاربست مکانیزمهای خودتوسعهای

ریچارد و جانسون()2011
رادستین و بیورک ()2017

خودمدیریتي و خودرهبري خودتوسههاي است
خودتوسههاي نیازمند خودنظ دهي و خودیادگیري
است

خودمدیریتي و خودرهبري
خودنظ دهي و خودیادگیري

ناولز ()1990؛ کورتینا و
همکاران ()2004

خودتوسعهای

یادگیري از نوع خودراهبر

یادگیري خودراهبر

(خودرهبري ،خودمدیریتي ،خودنظ دهي ،خودراهبري یادگیري)

بوی

و همکاران ()2010

نظارت و ارزیابی

خودراهبري در یادگیري سازوکار خودتوسههاي

خودراهبري یادگیري

در پاسب به سلال دوم پژوهش مبني بر رابطه بین مللفههاي فرایند خودتوسههاي ،نتایج فراترکیب نشعان داد کعه
مللفههاي خودتوسههاي با یکدیگر ارتباط دارند .این ارتباط فرایندي در شکل  1و جدول  2نمده اسعت .همعانطور
که نتایج نشان ميدهد نقطه نغاز فرایند روانشناختي خودتوسههاي ،از خوداندیشي و خودتعأملي شعروع ميشعود،
سس خودشناسي و خودنگاهي ناشي از این ااداماو حارل مينید .ایعن نگعاهي و شعناخت مبنعا و دلیلعي بعراي
خودانگیزشي شده و خودانگیزشي سبب تترک و خودنغازگري فرد در موضوعاو شناخت و نگاهي وي خواهند شد
که تمامي این گامها ،رخدادهایي روانشناختي در فرد هستند .خودنغازگري به خودتوسههاي در سازمان نیازمنعد
تههد و انتظار متقابل فرد و سازمان به توسهه است که سه نوع خودتوسههاي شناخته شعده از جملعه سعاختاریافته،
هدایتشده و فردي ميتواند مورد انتخاب رهبران ارار گیرد.
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به موازاو ورود به این سه روش خودتوسههاي ،الزم است از سازوکارهاي خودتوسههاي از جمله خعودرهبري،
خودمدیریتي ،خودنظ دهي و خودراهبري یادگیري استفاده نماید .کاربست این سازوکارها ،نظارو و کنترلي درونعي
را تقویت ميکند که از ننها به خودکنترلي ،خودنظارتي و خودارزیابي یاد معيشعود .نهایتعار ایعنکعه خعودکنترلي و
خودنظارتي و خودارزیابي منجر به تقویت احساس مسیولیتپذیري ،خودتههدي و خودپاسخگویي نسبت بعه ننچعه
خودخواسته کنترل و نظارو ميگردد ،ميشود.

خودتوسعهای

خودپاسخگویی

خودمسئولیتپذیری ،خودتعهدی و

خودارزیابی

خودکنترلی ،خودنظارتی،

دهی ،خودراهبری یادگیری

خودآغازگری

خودانگیزشی

خودآگاهی

خودشناسی

هدایت شده

خودتأملی

خودتوسعهای

خوداندیشی

خودرهبری ،خودمدیریتی ،خودنظم

فردی

خودتوسعهای
ساختاریافته

شکل  .1فرایند روانشناختی خودتوسعهای رهبران دانشگاهی (مزاری)1397 ،
جدول  .2فراترکیب روابط مؤلفههای فرایند روانشناختی خودتوسعهای (مزاری)1397 ،
راحبنظران

رابطه

خوداندیشي-
خودتأملي

خودشناسي-
خودنگاهي

خودشناسي-
خودنگاهي

خودانگیزشي

خودانگیزشي

خودنغازگري
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دودلعین ( ،)1996سععیربرو و دودلععین (،)1999
نزبیععت ( ،)2007میلععر ( ،)2012لسععتر و لسععتر
( ،)2016اسوی ،)2005

سدیکز و استرابز ( ،)1997سوان ،پلهام و کرول
( ،)1989تراپي و نتر ( ،)1994دووال و ویکلوند
( ،)1972ویکلوند ()1975

معععانز ( ،)1986بعععوی و همکعععاران (،)2007
ریچارد و جانسون ( ،)2011نبما ( ،)2016دسعي
و همکاران ()1991

فرایند روانشناختي خودتوسههاي رهبران دانشگاهي (یک مطالهه فراترکیب)

خودنغازگري

انتخاب شیوه
خودتوسههای

دپارتمععان ارتععش نمریکععا ( ،)2015برگععوین
( ،)1981برگوین ()2013

انتخاب شیوه
خودتوسههای

کاربست مکانیزم
هاي خودتوسههاي

نک و مانز ( ،)1986بوی و همکاران (،)2010
ریچععارد و جانسععون ( ،)2011مععورفي (،)2002
نزبیعععت ( ،)2007نعععاولز ( ،)1990کورتینعععا و
همکاران ()2004

کاربست مکانیزم
هاي خودتوسههاي

نظارو و ارزیابي
خودتوسههاي

رادستین و بیعورک ( ،)2017پاسعین و سعوجان
( ،)2006مردها ()2012

نظارو و ارزیابي
خودتوسههاي

مسوولیت و
پاسخگویي به
خودتوسههاي

کولهو ( ،)2010پاسین و سوجان ( ،)2006مردها
( ،)2012هینتون ( ،)2017کیمورا ()2004

بحث و نتیجهگیری
پژوهش حاضر با هدف تبیین فرایند روانشناختي خودتوسههاي رهبران دانشگاهي انجام شده است .اگرچه پژوهش
هاي خودتوسههاي رهبران دانشگاهي به ندرو به چش ميخورد ،اما ضرورو و نتایج پژوهش حاضعر در پعژوهش
هاي الندن و همکاران ( ،)2013اروی و لفلر ( ،)2011ماشعانجا ( ،)2013برگعوین و پیعدلر ( )2012و سعیدیکو و
همکاران ( )2011مورد تأکید ارار گرفته است .خودتوسههاي روانشناختي رهبران دانشعگاهي بعه عنعوان رهبعران
سازمانهاي دانشگر با سطح روانشناختي باالي اعضاي هییت علمي ،دانشعجویان و کارکنعان نن ،یعک ضعرورو
اجتنابناپذیر است .این سطح روانشناختي باال نتیجه بلوغ ذهني ،چارچوبهاي ذهنعي خعوب پایعهریعزي شعده و
مجموعه وسیهي از اطالعاو و دادههاست .عالوه بر نن ،پیچیدگي متیطهعاي دانشعگاهي ،توسعهه مهعاروهعاي
اندیشیدن ،سرعت ک نظیر تکنولوژي و تخصصي شعدن علعوم مختلعف ،رهبعري دانشعگاهي را پیچیعده نمعوده و
خودتوسههاي روانشناختي رهبران دانشگاهي براي مطالباو رهبري ،بیشتر یافته است که پژوهش حاضر در پاسب
به این دغدغه انجام شده است .نتایج پژوهش نشان داد ،فراینعد روانشعناختي خودتوسعههاي رهبعران دانشعگاهي
خودتوسههاي به عنوان یک فرایند روانشناختي ،شامل گامهایي رعرفا روانشعناختي و گعامهعاي روانشعناختي-
مدیریتي بوده است که عبارتست از خودنگاهي و خودشناسعي (میلعر2012 ،؛ لسعتر و لسعتر2016،؛) خوداندیشعي و
خودتأملي (میلر ،)2012 ،خودانگیزشي و خودنغازگري شده (سوان ،پلهعام و کعرول1989 ،؛ تراپعي و نتعر،)1994 ،
روشهاي خودتوسههاي موجود یهني فردي ،هدایت شده و یا ساختار یافته (دپارتمان نموزش ارتش نمریکا،)2015 ،
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سازوکارهاي خودتوسههاي (نک و مانز2013 ،؛ نزبیت2007 ،؛ بوی و همکاران( ،)2010خودارزیابي ،خودنظارتي و
خودکنترلي (مردها2012 ،؛ هینتون )2017 ،و نهایتار ،خودمسیولیتپذیري ،خودتههدي و خودپاسعخگویي (جعيملچ،
 )2016است .در پژوهش حاضر تالش شده است که بر ابهاد روانشناختي خودتوسههاي پرداخته شود ،چرا که سنگ
بناي خودتوسههاي با گامهاي روانشناختي نغاز شده و در مراحل بهدي نیز ردپاي عوامل روانشناختي هع چنعان در
فرایند خودتوسههاي وجود دارد .از طرفي در پاسب به سلال دوم پژوهش مبني بر ارتباطاو این فرایند نتعایج نشعان
داد ،این فرایند از خوداندیشي و خودتأملي نغاز ميگردد ،چرا که تمامي نیاو ،افکار و افهال انسان ناشي از اادام به
اندیشیدن و سس نگاهي و شناخت نسبت به نن است .خودشناسي و خودنگاهي ناشي از خوداندیشي و خودتعأملي
سبب بروز خودانگیزشي و خودنغازگري براي انجام ااداماتي در پاسب به نیازها ،برنامهها و ایدهالهعا ،چعالشهعا و
مشکالو ميگردد .همانطور که دپارتمان ارتش نمریکا ( ،)2015برگوین ( ،)1981برگوین ()2013تأکید نمعودهانعد،
خودتوسههاي درون سازمان به رورو ساختار یافته ،هدایت شده و فردي رخ ميدهد که تههداو و انتظعار متقابعل
فرد و سازمان را مشخش ميکند .خودتوسههاي ساختار یافته تمامار توسط سازمان طراحي و اجرا ميشود و از دیگر
سو ،خودتوسههاي فردي توسط فرد طراحي و اجرا ميگردد و فقط سازمان نقش تسهیل کننعده و پشعتیبان را دارد.
هنگامي که افراد وارد این روشهاي خودتوسههاي شدند ،همانطور که نک و مانز ( ،)2013نزبیت ( )2007و بوی
و همکاران ( )2010عنوان نمودهاند ،الزم است که از سازوکارها و راهبردهاي نن از جمله خودرهبري ،خودمدیریتي،
خودنظ دهي و خودراهبري یادگیري استفاده نمایند .این سازوکارها در چهار حوزه تمرکز شناخت ،رفتار ،الگوبرداري
و یادگیري به افراد در انجام تمارین و ااداماتشان کمک ميکند .استفاده از این سازوکارها ،همانطور که رادستین و
بیورک ( ،)2017پاسین و سوجان ( )2006و مردها ( )2012تأکید نمودهاند ،خودکنترلي ،خودنظعارتي و خودارزیعابي
افراد را تقویت کرده و فراخوان مينماید .در نهایت ،نظارو و کنترل سبب تقویعت احسعاس خودمسعیولیتپعذیري،
خودتههدي و خودپاسخگویي به ننچه که مورد نظارو و کنترل است ،ميگردد چرا که افراد نسبت بعه ننچعه نن را
نظارو و ارزیابي ميکنند و این نظارو و ارزیابي را پذیرفته و دروني نمودهانعد ،احسعاس مسعیولیت و پاسعخگویي
خواهند نمود .بهطور کلي ،خودتوسههاي روانشناختي سبب ميشود رهبران دانشگاهي با سطح باالیي از خودنگعاهي
و خودشناسي نیازهاي اساسي خود را به عنوان یک رهبر ،شناسایي نموده و درک کنند؛ سعس بعا تقویعت انگیعزه
ناشي از تأمین نیازها موفقیت و عملکرد بهتري برایشان به ارمغان نورد .در نتیجه ،خودانگیزشي مداومي را در خعود
ایجاد ميکنند و بهطور مداوم به روشهاي مختلف خودتوسههاي متوسل شده و خود را بهبود ميبخشند .این رونعد
توسهه و بالندگي از ننجا که مبتني بر نیازهاي شناسایي شده خودشان است ،از ثباو و تداوم کافي برخوردار خواهد
بود و از ننجا که خودشان عامل و مجري فرایند توسهه نقش رهبريشان هستند ،بعه نظعارو و کنتعرل ااعداماو
توسهه اي خود خواهند پرداخت .هنگامي که افراد ،اادامي را به خود منتسب ميدانند ،نسبت بعه کیفیعت انجعام نن
حساس هستند و تالش ميکنند به شکلي مناسب به انجام برسد .نهایتار اینکه این نظارو و کنترل ،سبب تقویعت
مسیولیت و پاسخگویي نسبت به ااداماو توسههاي به خودشان خواهد شد .متیط تعومم بعا فرهیختگعي و سعطوح
عالیه تفکر و عمل ،بهترین متمل و مواهیت را براي رهبران فراه ميکند تا با سطوح باالیي از تجرید و تفکر به
توسهه خودشان بسردازند .ویژگيهاي رویکرد خودتوسههاي ،تطاب و سازگاري این رویکرد با دانشگاه و دانشگاهیان
را تأکید ميکند ،چرا که کیفیت خودتوسههاي در عین ساده و اابل انجام بودن براي هر انساني ،وابستگي زیادي به
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بلوغ و فرهیختگي افراد داشته و مهاني دستاوردها و حتي چگونگي انجام نن ،در گرو کیفیت فردي است که از این
رویکرد استفاده ميکند .بنا بر این نتایج که ضمن مشخش کردن مللفههاي فرایند خودتوسعههاي ،ارتباطعاو بعین
ننها را تبیین کرده است ،با تأکید بر ابهاد روانشناختي این فرایند ،پیشنهادهاي کاربردي زیر توریه ميشود
 خوداندیشي و خودتأملي به عنوان موضوعاو اساسي روانشناختي ،پایه و اساس هر اادام خودتوسعههاي
خواهد بود که ضرورو دارد این گفتمان در کارگاهها ،سمینارها و برنامههاي پرورش رهبران دانشگاهي
پررنگ گردد.
 رهبران دانشگاهي انگیزش خود را بیشتر از خودشان ميگیرند ،چرا که این ویژگي دانشگران اسعت .از
این رو ،تقویت توان خودانگیزشي ننان و حمایت از ااداماو خودنغازگرانه نونورانعه و خالاانعه ننعان بعا
استفاده از راهبردهاي روانشناختي ،ضرورو دارد و اساسار این فهالیتهاي نوپعاي خودخواسعته رهبعران
است که خالایت و نونوري را در دانشگاه توسهه ميدهد.
 رهبران دانشگاهي از جمله نخبگان کشور هستند و الزم اسعت نظعامهعاي توسعههاي ننهعا بعا تفکعر
خودتوسههاي طراحي شده و بیشتر اختیار انتخاب و چگونگي توسهه را به خودشان واگذار نماید.
 توریه ميشود نظام ارزیابي رهبران دانشگاهي به نظعامهعا و رویکردهعاي خودارزیعابي و خودنظعارتي
بیشتر مجهز گردد ،چرا که این ویژگيها با مدنظراراردادن ترکیبي روانشناختي-مدیریتي ،با ویژگيهاي
دانشگاهیان مناسبت باالتري دارد.
 بهمنظور تقویت خودمسیولیتپذیري و خودپاسخگویي رهبران دانشگاهي ،به خودکنترلي ،خودنظارتي و
خودارزیابي رهبران دانشگاهي ،اعتماد شده و مورد حمایت ارار گیرند.
 خودتوسههاي و تمامي راهبردها و گامهاي نن ،ابل از اینکه در عمل بروز کند ،نیازمنعد ایجعاد المعرو
گفتگویي در ذهن و اندیشه رهبران است ،از این رو ایجاد چنین گفتماني ابل از استفاده و ترویج عملي
نن در دانشگاه ضروري است.
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