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 9ای رهبران دانشگاهی ارائه الگوی خودتوسعه
 

 ، ابراهیم مزاری، جواد پورکریمیخدایار ابیلی

43/30/10تاریخدریافت:

23/99/10تاریخپذیرشنهایی:

 چکیده
بودهایرهبراندانشگاهیانجامشدهاست.روشپژوهشکیفیپژوهشحاضرباهدفطراحیالگویخودتوسعه

2723منظور،ازفراترکیبوبرایتأییدمدلازمصاحبهاستفادهشدهاست.جامعهپژوهشدربخشفراترکیباینکهبه
 عنواننمونهانتخابشد.عددازآنهابه23هایکاری(بودکههاوگزارشها،رسالهسندعلمی)شاملمقاالت،کتاب

نفر94اندکههایدولتیشهرتهرانبودهرهبریدانشگاهیدردانشگاهنظرانجامعهپژوهشدربخشمصاحبه،صاحب
به آنان روشهدفاز به نمونه بهعنوان انتخابشدند. جمعمند، مصاحبهمنظور فیشفراترکیبو آوریاطالعاتاز

یافتهنیمه اعتبار تأمین برای شد. استفاده )ساختاریافته گلین حیاتی ابزار پژوهشاز ساخت2337های فرایند و یافته(
یافتهنگارشوتحلیلیافته استفادهشد. ایرهبراندانشگاهیهایفراترکیببهشناساییپنجبعدکلیدیخودتوسعهها
زمینه عوامل خودتوسعهازجمله سازمانی و فردی خودتوسعهای راهبردهای و فرایند درنهایتدستاوردهایای، و ای

بُعد5ایرهبراندانشگاهیدرنهاییخودتوسعههانیزتأییدودرنهایت،مدلکهدرمصاحبهایمنجرگردیدخودتوسعه
طراحیشد.زیرمؤلفه31مؤلفهو23کلیدی،


ای؛رهبراندانشگاهی؛مطالعهکیفیخودتوسعه:کلیدواژه

                                                                                                                                                    

 اینمقالهبرگرفتهازرسالهدکتریدانشگاهتهراناست..9

 )نویسندهمسئول(.ن،ایراناشناسیوعلومتربیتی،دانشگاهتهرریزیآموزشی،دانشکدهرواناستادگروهمدیریتوبرنامه.*

abili@ut.ac.ir 

.ن،ایراناشناسیوعلومتربیتی،دانشگاهتهرریزیآموزشی،دانشکدهروانگروهمدیریتوبرنامه استادیار. 

.ن،ایراناشناسیوعلومتربیتی،دانشگاهتهردانشکدهروانریزیآموزشی،دانشجویدکتری،گروهمدیریتوبرنامه.



 9411(، تابستان 43پیاپی شماره ) 2شماره ، نهممطالعات رفتار سازمانی، سال   فصلنامه

2 

 مقدمه
یدانشججویی،افجزایشهارهبریدرآموزشعالی،اخیراًباگسترشتعداددانشجویان،تغییراتبودجه

سازیمداوم،موردموشکافیدقیققرارگرفتجهاسجت.هایتحصیلیدانشجوهاوجهانیبازارگرایی،انتخاب

دراینفضایتغییروتحول،آموزشعالیبهتوجهبرچگونگیتوسعهرهبرانخودوآنچهاینرهبجرانرا

و2لجذا،رهبجریدانشجگاهی(.9،2395:33ست)بالککند،نیازمندامیبرایسازگاریبااینتغییراتتوانا

هجاومراکجزآمجوزشعنوانیکیازارکانمهمنظامآموزشعالی،موضوعیمهمدردانشگاهتوسعهآنبه

،5،کنتجاکی3،جورجیجا4هایجنوبشرقیامریکجاازجملجهفلوریجداعالیبرتروپیشروجهاناست.دانشگاه

،دانشجگاه99،دانشجگاهایجالتیمیسیسجیپی93،دانشگاهایالتیلوئیزینا1میسیسیپی،0،آبورن2،آرکانساس7آالباما

هایخاصخود،بربرنامهعالوه97ووندربیلت95،ایاندامتگزاس93،تنسی94،کارولینایجنوبی92میسوری

ههجایتوسجعهایاس.ای.سی.،بربرنامهوسیلهیکسازمانحمایتییکپارچهتحتعنوانحامیاندانشگاهبه

(.92،2392هایاس.ای.سی)دانشگاه دانشگاهیمتمرکزندانرهبر

91ایعمومججاًازطریججقسججهمکججانیزمآمججوزشرسججمی،تکججالیسکججاریوخودتوسججعه90توسججعهرهبججری

هاراها،مسئولیتسازمان(.پویایی29،2337؛زاکارو،وودوهرمان23،2333پذیراست)دیوزاکاروامکان

هجارو،سجازمان(.ازایجن2333ولسجور،مجاکلیوبجانکز،نافزایشدادهاست)ونایرهبرانشادرخودتوسعه

                                                                                                                                                    

1. Black 

2. Academic leadership 

3. University of Florida 
4. University of Georgia 

5. University of Kentucky 

6. University of Alabama 
7. University of Arkansas 

8. Auburn University 

9. University of Mississippi 
10. Louisiana State University 

11. Mississippi State University 

12. University of Missouri 
13. University of South Carolina 

14. University of Tennessee 

15. Texas A&M University 

16. Vanderbilt University 

17. SECU 

18. Leadership development 
19. Self-development 

20. Day & Zaccaro 

21. Zaccaro, Wood, & Herman 
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(2393:951اند)بویس،زاکجارووویسجکارور،ایرهبرانمتمرکزنمودهتمرکزخودرابیشتربرخودتوسعه

سجایرهجایبیشجترینسجبتبجهرهبجرانکهرهبراندانشگاهینیزازاینقاعدهمستثنینیستند،بلکهباچالش

(.رهبجریبجا9،2399:900هایتجاریمواجهند)سیدیکو،آسالم،خانوفاطیمجاهاازجملهسازمانسازمان

(.قبلازاینکهکسیبتوانددیگرانراهجدایت2،2395:0ای،همبستهاست)باومنتعهدداشتنبهخودتوسعه

اینداشتهقصدیدربارهخودتوسعه(.اگریکرهبر،4،2392:53)الو راهدایتکند"خودش"کند،باید

ایوجودنداشجتهباشجد،کههیچبرنامهخودتوسعهباشد،بعیداستکهقادربهتوسعهدیگرانباشد.هنگامی

(.3،2392آمیزباشد)رتولدبعیداستکهیکرهبرقادربهایجادتغییریموفقیت

ایرهبریمجدیراندانشجگاهیخودتوسعههایفردیتوسعهنقشرهبری،مبینجایگاهمهمتنهاتبییننه

است.تامپسون،کنسجتانتنیووهایسازمانینیزاهمیتاینمطلبراتصریحنمودهدالیلوتبیین است،بلکه

هایازحقوقومسئولیت2دهیوخودراهبری،خودنظم7اندکهخودحکمرانی(عنواننموده2335)5فالیس

،نقش1هایدانشگاهیخودحکمران(؛درفرهنگ0،2392:92مکاراندانشگاهیکلیدیهستند)بالدنوه

(.دررهبجریدانشجگاهیجدیجدایججاد2395:9کردنویجک،رهبربجودناسجت)بجاومن،هرفردیهدایت

مجوردتوججهاسجت)برادلجیو93مرکزیبجرایتعجالیدریجادگیریوتجدریسیادگیرنجدگانیخجودگردان

ایرهبجرانشده،بیجانگراهمیجتخودتوسجعهداتفردیوسازمانیعنوانتأکی(.مجموعه99،2392:2هالدن

اتکجاییدرزمینجهرغجماینکجهمنجابعقابجلوعلجی عنوانیکرویکردنوظهوروضروریاسجتدانشگاهیبه

ایرهبراندانشجگاهی،پرداختجهایرهبریمنتشرشدهاست،امادرکمترپژوهشیبهخودتوسعهخودتوسعه

ایرهبراندانشگاهیپرداختهاست.براساسرو،پژوهشحاضربهارائهالگویخودتوسعهینشدهاست.ازا

ایرهبجرانآنچهعنوانشد،پژوهشحاضردرپاسخبهاینسؤالکلجیانججامشجدهاسجتکجهخودتوسجعه

دانشگاهیچیستوازچهابعادیتشکیلشدهاست؟
                                                                                                                                                    

1. Siddique, Aslam, Khan and Fatima 

2. Bowman 
3. Love 

4. Rietveld 

5. Thompson, Constantineau, and Fallis 

6. Self-governance 

7. Self-directing 

8. Bolden et al 
9. Self-governance academic culture 

10. Autonomy 

11. Bradley and Holden 
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 ادبیات پژوهش
هاسجت.ایجنامجریجکهاودانشها،نگرشوشاملدرکمهارت9ای،فرایندخوداکتشافیخودتوسعه

هجاوفرایندسسیستمیهمیشهدرحالجریانوعمدیاستکهازطریقفهمدرستدانش،مهارتونگرش

(.4،2397کند)ورماوآگراوالفردرادرتحققیکبرنامهبرایآیندهتقویتمی2نفسبهاعتماد

و5،خودآگجاهی3درآنانسجانموججودیبجاقابلیجتخوداندیشجیایرویکردیاسجتکجهخودتوسعه

راداشججتهوقابلیججت0وخودارزشججی2معرفججیشججدهاسججتکججهتججواندرکخججوداحترامی7خودانگیزشججی

ترتیججب،توانججدآنراتقویججتکنججدوبججدیندارد؛مرکججزکنتججرلدرونججیداشججتهومججی1خودآغججازگری

گذشتهوآیندهراازخودنشاندهدوبجاتجمیجعچنجینبهاقدامات99وخودتعهدی93پذیریخودمسئولیت

رویکجرد(.9417نمایجد)پجورکریمیومجزاری،ایراایججادمجیهاییدرخودتمایلبهخودتوسجعهویژگی

کنجدکجهشدهایججادمجیدقتساختهازکلماتتخصصیوعباراتبه92ای،قلمروییگفتگوییخودتوسعه

بخشد)گجودرزی،باتأکیدبرارزش،آگاهیومسئولیتخودفردارتقامیظرفیتیادگیریوتوسعهفردرا

(.9412مزاری،

سویعملکردشغلیاست،اماخودنیزهنوزبهشکلیکاملموردایراهیمحتملبهاگرچهخودتوسعه

عنجوانیجکرویکجردبجاقلمجروایبجهکهعنوانشجدهاسجت،خودتوسجعهبررسیقرارنگرفتهاست.همچنان

(.9417گوییمتفاوتوجدید،هنوزمبهمودارایابعادناشجناختهزیجادیاسجت)میرکمجالی،مجزاری،گفت

ایاسجتکجهبجهطراحجییجکبرنامجهبجرایترینمفاهیمبهخودتوسعهمفهومتوسعهفردیازجملهنزدیک

پردازنجدهتوسعهمجیپردازد.طیاینفرایندفردوسازماندرقالبیکتعهدوانتظارمتقابلبتوسعهفردمی

(.9410یابد)ابیلی،مزاریوزمانی،هاییدرسطحفرد،توسعهمیکهطیآنشایستگی

                                                                                                                                                    

1. Self-discovery 

2. Self-confidence 

3. Verma andAgarwal 
4. Self-thinking 

5. Self-awareness 

6. Self-motivation 

7. Self-esteem 

8. Self-worth 

9. Self-initiation 
10  . Self-responsibility 

11. Self-commitement 

12. Converestational domain 
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ایایرهبجروباتأکیجدبرکیفیجتخودتوسجعه(دررسالهدکتجریخجودبجهخودتوسجعه2392)9سایمون

یرهبجرانطراحجیاگیریکیفیتخودتوسجعهرهبرانپرداختهاست.اودرپژوهشخودابزاریبرایاندازه

بجودنمحتواسجت.سجپسکردهاستکهشاملچالش،ساختار،مشارکتیادگیرنده،تنوعتجاربومرتبط

ایرهبرموردبررسیقرارگرفتجهاسجت.دربخجشایازعواملمرتبطونامرتبطباکیفیتخودتوسعهسازه

پرداختهشدهاستکجهنشجاندادهایرهبرواثربخشیاوبعدیپژوهشبهبررسیرابطهکیفیتخودتوسعه

ایرهبجربجراثربخشجیآنتأثیرگجذاراسجتودرنهایجتپجژوهشاوبجهشناسجاییاستکیفیتخودتوسجعه

ایرهبرانپرداختهاسجت.درنهایجتاورهبجریتحجولیراهایپژوهشیدرموردکیفیتخودتوسعهشکاف

ایرهبریافتهاست.مرتبطباکیفیتخودتوسعه

هاویکپارچگیسازیمفهوم،تکنیکدرپژوهشخوددرقالبرسالهدکتریبهروشن(2397)2آنیس

ایوایبجایجکروشمصجاحبهرهبرانپرداختهاست.اوبهایننتیجهرسیدهاستکجهتعریجسخودتوسجعه

بجودن،ویژگجیایاییکفرایندخودگرداناستکجهچرخجهگونهتدوینشدهاست:خودتوسعهدلفیاین

ای،تکنیجکخودتوسجعه70استونیازمندارزیابیمستمروارزیابیمجددومداوماست.ازبجینذاتیآن

عنوانیکشیوهزنجدگیونجهعنجوانهاراشاملآمادگیجسمانیبهآنهاسهموردازپرتکرارترینتکنیک

هایخودفجردازسجههایجسمانیبابرنامههاوسومارتقایآمادگییکسرویس؛تعهدوپایبندیبهگفته

هایپرتکراررهبرانشناساییشدهاست.تکنیک

هایاخالقجیعنوانبینشوخودآگاهیبه3(درپژوهشخودبهخودکارآمدی2397)4گالدولوهایز

کننجدهکجهدرکاند.نویسندگانادعامیایآنانپرداختهدرافزایشاثربخشیرهبرودرنهایتخودتوسعه

تواندرهبراناخالقجیراتوانجاای)توسعهفردی(،میدیوخودآگاهیبرایخودتوسعهبیشترازخودکارآم

کنند،توانمندترسازند.ایندوویژگیبجهرهبجرانسازدتاخودشان،همکارانوسازمانیکهدرآنکارمی

مجؤثرتریتریداشتهباشدووظایفشجانرابتواننجدبجهشجکلایموفقکنندزندگیفردیوحرفهکمکمی

کندتااعتماد،تعهدوپیرویبیشجتریبجرایانجامدهند.خودآگاهیوخودکارآمدیبهرهبرانکمکمی

 خودایجادکنند.

                                                                                                                                                    

1. Simmons 
2. Annis 

3. Caldwell and Hayes 

4. Self-efficacy 



 9411(، تابستان 43پیاپی شماره ) 2شماره ، نهممطالعات رفتار سازمانی، سال   فصلنامه

6 

ایپرداختجهاسجت.نتجایج(دررسالهدکتریخودبهبررسجیاثجربجازخوردوخودتوسجعه2395)9کاوانا

بتیباببینشنسبتبهکارراههمرتبطبودهصورتمثپژوهشوینشاندادهاستکهبازخوردسرپرستانبه

یجافتنایبانیجازبجهتوسجعهاستوبازخورددهیسرپرستباتمایلبهتوسعهافرادرابطهداشتهوخودتوسعه

شدهافرادمنجربهبینشجیدرمجوردکارراهجهآنجانهمبستگینشاندادهاست.همچنیناقداماتخودهدایت

شدهاست.

شخودبهارائهمدلیمفهومیازتوسعهخودرهبریرهبرانپرداختهاستکجه(درپژوه2393)2روس

(طراحیشدهاست.مجدلمفهجومیآنجان،ابعجادیازجملجهخجوداحترامی،2394)4براساسمدلنکومانز

ایایجنصجورتچرخجه،رفتار،انگیزش،نگرشوتجاربرادرخودداردکهبه3خوداعتمادی،خودپنداره

باشندودرآنخوداحترامینقشیمرکزیدارد.یگرمرتبطمیعواملبهیکد

تجرفراینجد(دربررسیخودبهایجننتیججهرسجیدندکجهافجرادججوان2394)5الندن،هالتالسرنوتیستد

هجایبیشجتریرادریافجتواحسجاسدهنجدوکسجانیکجهتقویجتایسطحباالتریرانشانمجیخودتوسعه

هجایتبهدیگرانعملکردبجاالتریدارنجد.آنهجادرمطالعجاتخجودبجرفعالیجتکنند،نسببودنمیقدرتمند

اندکهبرپیشرفتمسیرشغلی،مانندتنظیماهدافبرایبهبودعملکرد،افجزایشایتمرکزنمودهخودتوسعه

هجایریزیمسیرپیشرفتشغلی،یادگیریمهارتتعهدبرایتوسعهعملکردشغلیخود،درگیریدربرنامه

است.دیدوکسبدانشجدیدتمرکزداشتهج

هایمختلفیموردتأکیدبودهاستوایدرپژوهمبانینظریوپیشینهپژوهشنشاندادکهخودتوسعه

اززوایاییگونجاگونیبررسجیشجدهورابطجهآنبجامتغیرهجایمختلفجیمجوردآزمجونقجرارگرفتجهاسجت.

ایازآنراایپرداختجهوهریجکجنبجهشیازابعادخودتوسعههاهریکبهبررسیبخوجود،اینمدلاینبا

ویژهبرایایبهموردکاوشقراردادهاستکهسببشدهاست،تصویرکاملیباابعادکلیدیازخودتوسعه

هاییکهذکجرهایپژوهشاساس،ضمنتوجهبهیافتهدشواریقابلتصویرباشد.براینرهبراندانشگاهیبه

ایآنجانرابجهشجکلترومتمرکزبررهبراندانشگاهی،مدلخودتوسعهمند،جامعاینظامطالعهآنهاآمد،م

بهترینشانخواهدداد.

                                                                                                                                                    

1. Cavanaugh 

2. Ross 
3. Neck & Manz 

4. Self-concept 

5. London, Holtlarsen and Thisted 
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 روش
فراترکیبانجامشدهاستکجهازمصجاحبهبجرایتأییجدمجدلوروشپژوهشحاضربارویکردکیفی

ییازدومنبع:الجس(اسجنادومجدارک،فراترکیبنیزبهرهبردهشدهاست.برایناساس،درتدوینمدلنها

عالیکشوربرایتدوینمدلاستفادهشدهاست.استفادهازروشفراترکیبنظرانآموزشب(نظرصاحب

تواندتصویریاولیجهبجرایایرهبریبودهاستکهمیتوجهیپیرامونخودتوسعهخاطروجودمنابعقابلبه

نظرانآموزشعجالیکشجور،مجدلمنماید.پسازآننظرصاحبایرهبراندانشگاهینیزفراهخودتوسعه

ایرهبراندانشگاهینزدیکنمود.صورتمشخصبهمدلخودتوسعهایرهبریحاصلهرابهخودتوسعه


 الف( فراترکیب

(دارایهفتمرحلجهاسجتکجهدرادامجهایجنمراحجل2332فراترکیببراساسسندلوسکیوباروسو)

ازیکدیگرجداشدهاست.2تا9هایحشدهاست.مراحلبااستفادهازشمارهصورتمجزاتشریبه

.تنظیمسؤاالتتحقیق:برایانجامفراترکیبابتداالزماست،سؤاالتیکجهمسجئلهپجژوهشرامجورد9

تربهاینسؤاالتاشارهشد.دهد،تدویننمودکهپیشپرسشقرارمی

پژوهشجیمنتشرشجدهدر-ژوهشحاضرکلیهاسجنادومجدارکعلمجیمندادبیات:جامعهپ.مرورنظام2

2723هایبهشرحجدولزیرموردجستجوقرارگرفتکجهایبودکهباکلیدواژهزمینهخودتوسعه

موردازآنهاانتخابشد:253صورتموضوعییافتشدکهسندبه


 های جستجوی اسناد علمی . اصطالحات و کلیدواژه9جدول 

 نگلیسیا فارسی

 Self-developmentایخودتوسعه

 Leader self-developmentایرهبرخودتوسعه

 Leadership self-developmentایرهبریخودتوسعه

 Self-Leadershipخودرهبری

 Personal developmentتوسعهفردی

 Academic leadership developmentتوسعهرهبراندانشگاهی

 Personal Academic leadership developmentاندانشگاهیتوسعهفردیرهبر

 Academic leadership self-developmentایرهبراندانشگاهیخودتوسعه
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صجورتشجده،درمرحلجهقبجلبجهآوری.جستجووانتخابمقاالتمناسب:دراینگجام،منجابعجمجع4

وردبررسیقرارگرفتند.مورد،براساسمعیارهایپذیرشیاعدمپذیرش،مبهمورد


 . معیارهای پذیرش و عدم پذیرش اسناد2جدول 

 معیارهای پذیرش

فارسیوانگلیسیزبانپژوهش

2390تا2333زمانانجامپژوهش

ای،توسعهفردی،توسعهرهبریدانشگاهیخودتوسعهحوزهموردمطالعه

کیفیکمی/آمیخته/روشتحقیق

شرایطوجزئیاتمورد

یرشمطالعهپذ

ایفرایندوسازهخودتوسعه

ایعواملفردیخودتوسعه

ایعواملسازمانیخودتوسعه

ایدستاوردهایخودتوسعه

هانامههایدکترییاپایانهاورسالهشدهدرمجالتپژوهشیمعتبر،فصولکتابمقاالتچاپنوعمطالعه

و..ISI، ProQuest،WOS،SID،Elsevier،ScopusوISCنمایه



(مجوردبررسجیقجرارگرفجتتجا2مقالهباقیماندهبراساسمعیارهایپذیرشججدول)253دراینمرحله

گامبهصورتگاممنظور،بهاینشدهرادارند،شناساییشد.بهطریقمقاالتیکهمعیارهایدرنظرگرفتهبدین

ومناسببراساسمعیارهایپذیرش،شناساییهاییبهشرحزیرانجامشدتادرنهایتمقاالتمرتبطبررسی

شد.

 آیا که شود بررسی تا شد مقاالتمطالعه چکیده همچنین و چاپمقاله زمان اول، مرحله در

سال بعداز یافتهچاپشده2333مقاالت، روشتحقیقمناسبو از همچنین، هایمرتبطاندو

942موردآنهاحذفشدوتعداد994سند،253اساسدراینمرحلهازتشکیلشدهباشند.براین

 سندباقیماند.

 72سندباقیمانده،942درمرحلهدوم،محتوایمقالهموردبررسیقرارگرفت.دراینمرحلهنیزاز

تعداد و تأییدکیفیتمحتوای23سندحذفشد برایبررسیو اینمرحله در باقیماند. مقاله
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هوبااستفادهازابزارارزیابیحیاتیکهفهرستکاملوجامعیازاسناد،ازروشارزیابیمنتقدان

ارائهمی سؤاالترا براین2337دهد)گلین، استفادهشد. ازمیان(، 23اساس، موردآن93سند،

موردآنهاخوبارزیابیشد.ارزیابیبراساسطیساستانداردارزیابیصورتگرفته73متوسطو

بدین 9.44صورتکهاست؛ 2.44تا 2.44ضعیس، 4.77متوسطو4.77تا خوبارزیابی5تا

شدهاست

عجدد(،91هجایدکتجریوارشجد)شدهدراینفراترکیبشاملانواعمختلفجیازرسجالهمنابعبررسی

عجددISC(5،)مقالجه،عددSCOUPOS(94)مقالهعدد(و5)ISI،WOSعدد(،مقاله0ها)کتاب

عدد(بودهاست.91وسایرمنابع)عدد(9گزارشکاری)

ایسجاختهشده،فجیشمحقجقهایبررسیلیستهاوچک.استخراجاطالعاتمقاالت:بااستفادهفیش3

فجیش،احصجا23آوریاطالعاتحاصلازفراترکیباستفادهشدهاسجتکجهدرمجمجوعبرایجمع

شجده،بجهموضجوعاصجلیشناسجاییتوججهبرداریبدینصورتبودهاستکهازهرمنبع،باشد.فیش

هایمجزایینوشتهشدهاست.فیش

هجاازکدگجذاریبجازاسجتفادهشجدکجهتحلیجلدادهومنظجورتجزیجههایکیفی:بهوتحلیلیافته.تجزیه5

گذاریشد.هاشناساییونامها(،مفاهیمومقولهترتیبکهکدها)گزارهبدین

یافتههاازسازماندهیساختپذیرییافتهابلیتاعتمادیاهماناطمینانمنظورتأمینق.کنترلکیفیت:به7

برایثبت،نوشتنوتفسیرها)همدرفراترکیبوهمدرمصاحبه(استفادهشد.

هایپژوهشآوردهشدهاست.یافتهباشدکهدربخشهامیهفتمارائهیافتهمرحله.2
 

 ب( مصاحبه

رکیبازطریقتحلیلتقسیریاسجنادومجدارکمعتبجر،بجادوهجدفزیجر،پسازدستیابیبهنتایجفرات

ایبرمبناینتایجفراترکیبانجامشد.مصاحبه

نظرانرهبریدانشگاهیکشوروتکمیلمدل..تأییدمدلبخشفراترکیبازنظرصاحب9

ترشدندرآموزشعالیکشور.سازینتایجحاصلازفراترکیبوقابلکاربست.بومی2

هایدولتیشهرتهجرانجامعهپژوهشدربخشمصاحبه،نخبگانوخبرگانآموزشعالیدردانشگاه

عنواننمونهپژوهشتااشباعنظری،مصاحبهانجامشد.معیارهایانتخابنفرازآنانبه94بودهاستکهبا
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رهبجری،مجدیریتافرادبرایمصاحبهشاملداشتنمدرکدانشگاهیمجدیریتمنجابعانسجانی،مجدیریتو

ای،توسعهفردی،توسعهآموزشعالی،مدیریتآموزشی؛متخصصوصاحبآثاریدرزمینهخودتوسعه

مدیریتورهبری،توسعهمدیریتورهبریدرآموزشعالی،توسعهمنابعانسانیونهایتاًتجربهمدیریتو

اه(بودهاست.رهبریدرسطوحمختلسرهبریدانشگاهی)مدیرگروهتارییسدانشگ

منجدغیرتصجادفیگیجریهجدفنفرازنخبگانوخبرگانآموزشعالیبجاروشنمونجه94اساس،براین

(4شوندهدرجدول)نفرمصاحبه94هایافرادانتخابیاند.ویژگیانتخابشدندوموردمصاحبهقرارگرفته

آوردهشدهاست:
 شوندگان  های مصاحبه . ویژگی4جدول 

 ها گیویژ کدخبره
زمان 

 مصاحبه

39
معاونعلمیپردیس،معاونپژوهشجیدانشجکده،معجاونآموزشجیوتحصجیالتتکمیلجی،معجاون

گذاریدانشگاه،تخصصمنابعانسانیاقتصادیوتوسعهسرمایه
دقیقه73

دقیقه55مدیرگروهآموزشی،معاونآموزشیوتحصیالتتکمیلی،ریاستدانشکده،مشاوروزیرعلوم32

34
مشاوروزیرعلوم،سرپرستدانشجگاه،مجدیرکلوزارتعلجوم،ریجیسدانشجگاه،معجاوناموزشجی

دانشگاه،معاونپژوهشیدانشگاه،رئیسدانشکده،متخصصآموزشعالی،مدیریتورهبری
دقیقه50

33
مدیرگروهآموزشی،مدیرکلوزارتعلجوم،متخصجصآمجوزشعجالی،مجدیرکجلمنجابعانسجانی

ه،متخصصآموزشعالیوتوسعهوبهسازیدانشگا
دقیقه40

دقیقه45معاونپژوهشیدانشگاه،سرپرستپژوهشگاهدانشگاه،رئیسدانشگاه35

37
ریجزیدرآمجوزشعجالی،شجورایمتخصصمدیریتورهبری،ریاستمؤسسهپژوهشوبرنامجه

علمیدانشگاه
دقیقه55

32
آموزشجی،کمیتجهتحصجیالتتکمیلجیدانشجکده،کمیتجهمتخصصمدیریتورهبری،مدیرگروه

پژوهشیدانشکده
دقیقه73

دقیقه55شناسیدانشکده،معاونفناوریپژوهشگاهوزارتعلوممعاوندانشکده،رئیسمؤسسهروان30

دقیقه35معاوندانشکده،مدیرگروهآموزشیدرسهرشتهمختلسمرتبط،معاونپژوهشیدانشکده31

93
یرکلمنابعانسانیواموررفاهیدانشگاه،معاونپژوهشیوآموزشیجهاد،مدیرگروه،معجاونمد

گذاریوزارتعلوماداریومالیمؤسسه،شورایسیاست
دقیقه45

دقیقه73ایشناسیخودتوسعهشناسیوعلومتربیتی،متخصصابعادروانمعاوندانشکدهروان99

دقیقه24ستدانشکده،مدیرگروهآموزشیمقامدانشگاه،ریاقائم92

دقیقه53مدیرگروه،متخصصمدیریتورهبریآموزشی،رئیسدانشکده94
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ترعنوانشددراینپژوهشازدوابزارمججزااسجتفادهطورکهپیشهمانها: آوری داده ابزار جمع

ساختاریافتهاستفادهشد.یمهنودربخشمصاحبه،ازمصاحبهشدهاست،دربخشفراترکیبازفیش

(9412شدهتوسطخنیفرومسلمی)منظورتدوینفیشفراترکیبازفیشارائهالس(فیشفراترکیب:به

(آمدهاست:3شدهدرجدول)هایتکمیلاستفادهشدهاست.یکنمونهازفیش




 شده فراترکیب . نمونه فیش تکمیل3جدول 

 

 ای رهبران، پی ال ان، برای خودتوسعهبه کارگیری  عنوان )به فارسی(:

 یک رویکرد پیوندگرا

 کدهای باز متن

39کدمنبع:

ایازطریججقراهبردهججایییججادگیریورشججدمججداومراخودتوسججعه

شود.راهبردهاییکهسجاختاردارنجدومجوارداجبجاریموجبمی

آموزشججیبججرایرسججیدنبججهاهججدافویججادگیریخججاصهسججتند،

کنندکهتوصجیهشجده،امجاقابجلیتایجادمیراهبردهاییکههدا

دنبالدارنجدوراهبردهجایایرابهانتخابندوافزایشظرفیتحرفه

فججردیتوسججعهخججودکججهیججادگیریخودآغججازگریدارنججدوفججرد

دنبالیادگیری،کارآموزشومانندآناست.خودشبه

برخودآگاهی.افزایشدانشمبتنی9

.راهبردهایساختارمند2

کنندههدایت .راهبردهای4

.راهبردهایفردی3

.خودآغازگرییادگیری5

دنبالیادگیریکارو.فردخودشبه7

آموزش

منبع:
Greer, J. (2015). Employing PLNs for the self-development of army leaders: A connectivist approach. 
Dessertation, Walden University. 



سججاختاریافته:دربخججشمصججاحبه،براسججاسنتججایجحاصججلازفراترکیججب،مصججاحبههنیمججهب(مصججاحب

ایایرهبراندانشگاهیشاملعواملزمینجه:خودتوسعهشاملآیاایدرششسؤالکلیدیساختاریافتهنیمه

ایباشجد؟خودتوسجعهایسجازمانیمجیایرهبراندانشگاهیشاملعواملزمینجهباشد؟خودتوسعهفردیمی

ایرهبججراندانشججگاهیایاسججت؟خودتوسججعهرهبججراندانشججگاهیشججاملفراینججدوراهبججردخودتوسججعه

هایینیزبودهاستکجهتمجامیابعجادمجدلفراترکیجبباشدوهرسؤالشاملمؤلفهدستاوردهاییدارد؟می

هایینیزبهآناضافهشدهاست.نظرانقرارگرفتهوبخشموردتأییدصاحب

،ازروشکدگذاریاستفادهشجد.دربخشفراترکیبودرمصاحبهها: وتحلیل داده روش تجزیه

روشکدگذاریمورداستفادهدراینپژوهش،همانروشکدگذاریمتعارفبیانشدهدرروشبرخاسته
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صورتکهابتداکدگذاریبجازانججامگرفجتوعبجاراتدارایمعجانیاسجتخراجشجد،هاست.بدینازداده

ایمحوریتدوینشدکهبراساسکدهایبازبامعنایمشابهومشجترک،محورهجاییمشجخصسپسکده

قراردادنکدهایمحوریحاصلازفراترکیبوتأییدوتکمیلآنهادرشکلگرفتودرنهایتباکنارهم

مصاحبه،بااستفادهازکدگذاریانتخابی،مدلنهاییپژوهشتدوینشد.



 ها یافته
دستآمد.ابتدانتایجحاصلازفراترکیبحاصلشجدوسجپسمجدلهشدردوبخشبههایپژویافته

آمدهدرفرایندمصاحبه،بررسی،تأییدوتکمیلشد.دستبه

هجاییاسجتکجهازانجواعاسجنادهایفراترکیبحاصلکدگذاریبازومحجوریمفجاهیمومقولجهیافته

بنجدیشجدهاسجت.نامهوگزارشکاری(،شناساییودستهیانشده)مقاله،کتاب،رساله،پافنییافته-علمی

ایفردیوسازمانی،فرایندوراهبردهاوهایفراترکیب،پنجبعدکلیدیازجملهعواملزمینهبراساسیافته

هاییازکدگذاریبازدرفراترکیجبآورده(،نمونه5ایشناساییشد.درجدول)دستاوردهایخودتوسعه

شدهاست.


 . استخراج کدهای باز فراترکیب5ول جد

کد 

 منبع
 کدهای باز متن

کد

39

محجوراسجتکجهریزیویادگیریهجدفایشاملبرنامهحدودخودتوسعه

دهد.انشفردیرابراساسخودآگاهیافزایشمیعمقووسعتد

ایازطریججقراهبردهججایییججادگیریورشججدمججداومراموجججبخودتوسججعه

هسجاختاردارنجدومجوارداجبجاریآموزشجیبجرایراهبردهاییکجشود.می

راهبردهاییکجههجدایتایججاد،رسیدنبهاهدافویادگیریخاصهستند

ایراکنندکهتوصیهشجده،امجاقابجلانتخابنجدوافجزایشظرفیجتحرفجهمی

راهبردهایفردیتوسعهخودکهیجادگیریخودآغجازگریودنبالدارندبه

بالیادگیری،کارآموزشومانندآناست.دندارندوفردخودشبه

بججججر.افججججزایشدانججججشمبتنججججی9

خودآگاهی

.راهبردهایساختارمند2

کنندههدایت .راهبردهای4

.راهبردهایفردی3

.خودآغازگرییادگیری5

دنبججالیججادگیری.فججردخججودشبججه7

کاروآموزش
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کد 

 منبع
 کدهای باز متن

کد

32

دنویژگیذاتیآنایبواستکهچرخهاییکفرایندخودگردانخودتوسعه

مداوماست.نیازمندارزیابیمستمروارزیابیمجدداستو

تعهجدوعنوانیجکسجرویس؛عنوانیکشیوهزندگیونهآمادگیجسمانیبه

کندورهبرانبایدبدانندکهچراکهاعتمادوفاداریایجادمیهاپایبندیبهگفته

روانبهآنهجااعتمجادنکننجدواینمهمنیستکهآنهاچقدرخوبباشند،اگرپی

هایخودفرداست.هایجسمانیبابرنامهسومارتقایآمادگی

ازآنهجاتوسجطفجرد،ارائجهسجخنرانیدرتجرشناختناستانداردهاونپذیرفتنکجم

معنجایتمرکجزخودتجانآوریبهتابمقابلافرادیکگروهوسازمانبااعتماد،

بهاینکهایناحساسازبینبجرودازروشهجایندادنواجازهبرپیامدهایمثبت

ایاست.شدهخودتوسعهشناسایی

.فرایندخودتوسعهای9

.خودارزیابیمستمر2

.تعهدداشتنبهگفتهها4

.شناختنوپایبندیبهاستانداردها3

.ارائهسخنرانیبجااعتمجاددرمقابجل5

جمع

.تابآوریبهمعنیتمرکزخودبر7

ثبتپیامدهایم

34کد

وسیلهحمایجتایبهایوعملکردخودتوسعهبررسیرابطهتمامیبهخودتوسعه

آفرینیسازمانیبودهاست.سازمانینشانازمؤثربودنحمایتوفرصت

ایرهبجرانرا،عملکجردخودتوسجعهگجاهشجدهدروبهجدایتاطالعجاتفجراهم

شجاملعاتیفراوانجیهایاطالحمایتکنندهگاهفراهمکند.یکوبتسهیلمی

بجامنابعوافراد)افرادتوانمند(مرتبطشده،ریزیهایبرنامهماتریکسیازفعالیت

آنفعالیتاست.

عنجوانبجهخودکارآمجدیعمجومی،بجازخوردگیریتوسجطرهبجربراساسمدل،

خودیججادگیریوتنظججیمفججردبججایججکایوهججایتمایججلبججهخودتوسججعهویژگججی

ایشدهاست.بهتمایلبهخودتوسعهدرمدلمنجراستاندارد

سججازوحججامیدر.دیججدگاهفرصججت9

سازمان

کننجججدهوهجججایهجججدایت.وبسجججایت2

کنندهاطالعاتفراهم

گججریارتباطججاتبججینافججراد.تسججهیل4

ازطریقفناوری

.بازخودگیریرهبرتوسطخودش3

.خودکارآمدیعمومی5

.خودیادگیریفرد7

ارد.تنظیمفردبایکاستاند2

33کد

عنوانیجکادراکرهبریراازخودبههایخاصیازخود،هاوکیفیتویژگی

نفجسوبجهبجهاعتمجاددروازهورودرهبجریموجودیتانسجانیتعیجینمجیکنجد.

.نفسوادراکآننیزهستعزت

،بهوسیلهمشارکتدرفرایندهاییدارندکهبجهتوانجاییرهبراننیازبهفهمخود

بنجابرینآگجاهیخجودرادرمجوردمربوطاستوهاموختنازموقعیتدرآآنها

.کارراهرهبرینیزافزایشدهند

نفجسبهنفسواعتمادخودکنترلی،عزتعنوانیکخروجیازایبهخودتوسعه

خوداگجاهیوهجایفجرابینفجردیازجملجهاستودرتوسجعهرهبجری،ظرفیجت

شود.فردتمرکزمیخودانگیزشی

کرهبریازخود.ادرا9

نفسدررهبربه.اعتماد2

نفسرهبری.عزت4

.نیازبهفهمدرموردخودداشتن3

ها.آموختنرهبرازموقعیت5

.آگججاهیخججوددرمججوردکججارراه7

رهبری

.کنترلخود2

.خودآگاهیفرد0

.خودانگیزشیفرد1
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کد 

 منبع
 کدهای باز متن

کد

35

انجدازهایراه،خودآگاهی،خودتأملیوخودتنظیمیسهفرامهارتازجمله

ایمجدیرانایهستندوبجاهجمدریجکمجدلخودتوسجعهفرایندخودتوسعه

شوند.واردمی

براطالعاتفراهمشدههریکازمنجابعاطالعجاتیخودآگاهیبوسیلهتأمل

خودآگجاهیدربرابجرایبجهمراقبجتازایجادمیشجود.برنامجهخودتوسجعه

شججوند،دارهتشججکیلمججیتعصججباتادارکججیکججهبججرایمحافظججتازخودپنجج

طجورفعجال.مدیرانبجرایافجزایشخودآگجاهینیجازدارنجدتجابجهپردازدمی

.هایخودرابهبازخوردهامدیریتکنندبازتاب

.خودآگاهیدربارهتعصبات9

.خودتأملیدرفرد2

نمودنفرد.خودتنظیم4

داشتن.خودپنداره3

هایخودرابجهبجازخورد.بازتاب5

دنکرمدیریت

37کد

درفراینجدکسجبخودآگجاهیوخودشناسجی،افجراداندکهنتایجنشانداده

انجد.ایبهشکلیمتفاوتازگذشتهادراککردهعنوانیکحرفهخودرابه

ای،عنجوانحرفجهآنهاهمچنیندرپاسخبهاینکهمجنچجهکسجیهسجتم؟بجه

ایرادخودتوسجعهاند.اینپژوهش،فراینتغییراتیرادرخودمشاهدهنموده

سازینمودهاست.ای،واقعیدرارتباطباتوسعهحرفه

آگججاهیازتحرکجججاتفجججرد،آگجججاهیازمراججججعوآگجججاهیمجججوقعیتیدر

هاشناساییشدهاست.ایبرایحرفهخودآگاهی

.فرایندکسبخودآگاهی9

.فرایندکسبخودشناسی2

عنجججوانیجججک.درکخجججودبجججه4

ایحرفه

کاتفرد.آگاهیازتحر3

.آگاهیموقعیتیومراجعفرد5

کد

32

ای)توسجعهبجرایخودتوسجعهدرکبیشترازخودکارآمدیوخودآگجاهی

تواندرهبرانراتواناسازدتاخودشجان،همکجارانوسجازمانیرافردی(،می

کنند،توانمندترسازند.کهدرآنکارمی

ایدیوحرفججهکننججدزنججدگیفججرایججندوویژگججیبججهرهبججرانکمججکمججی

تریداشتهباشدووظایفشانرابتوانندبهشکلمؤثرتریانججامدهنجد.موفق

کنجدتجااعتمجاد،وتعهجدخودآگاهیوخودکارآمدیبهرهبرانکمکمی

بیشتریبرایخودایجادکنند.

کججهاقججداماتوتصججمیماتراشججکلشججناختخججودوباورهججایکلیججدی

طجورمجداومرهبجرانبایجدبجهسجتند.دهنجد،عوامجلمهمجیبجرایرهبجرهمی

هایهویتفردیشانهمسانسازند.رفتارشانراباشاخص

.درکبیشترازخودکارآمدی9

.درکبیشترازخودآگاهی2

.تعهججججدبیشججججتریبججججرایخججججود4

ایجادکردن

.اعتمجججادبیشجججتریبجججرایخجججود3

ایجادکردن

.شناختخودوباورهایکلیدی5

سججججازیرفتججججاربججججا.همسججججان7

هایهویتخصشا
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ساختاریافتهدرپنجبعدانجامشدکجهطجیآننظجراتبراساسنتایجحاصلازفراترکیب،مصاحبهنیمه

هجاینظرانآموزشعالی،موردبررسیوتحلیلقرارگرفتوتمامیابعادمدلفراترکیبومؤلفجهصاحب

هجایشجد.نتجایجتعجدادیازمصجاحبهآن،مواردینیجزبجهمجدلاضجافهبرآنموردتأییدقرارگرفت.عالوه

(آمدهاست.7نظراندرجدول)صاحب


 . استخراج کدهای باز مصاحبه )تأییدی و تکمیلی(6جدول 

کد 

 خبره
 کدهای باز متن

 19کد 

کنجیم.ایبحثمهمیازتوسعهاستکجهدرآنبجهپجرورشهجمنگجاهمجیخودتوسعه

هبهتغییردررفتاروکردارواینهجاکیکنوعیادگیریتوسطفرداستایخودتوسعه

شود.منجرمی

یعنییادبگیریمکهچگونهخودراتوسجعهبجدهیم.وقتجیحجسکنجیمای،خودتوسعه

کنیموقتیبهجایگاه،موقعیتشخصییجاشجرایطی،اقداممیایالزماستخودتوسعه

دائجمبجهفکجرکنیمکجهبجازآفرینیکنجیموایم،خودمانحسمیکهدرآنقرارگرفته

هاراتوسعهدهیم.هاوشایستگیوبسیاریازقابلیتتوسعهفردیخودباشیم

ایمثلیکویروساسجتکجهبایجدافتد،خودتوسعهایازبیروناتفاقنمیخودتوسعه

هاازیکفردشروعشدهاستکجهبهجانفردبیفتدتاحرکتکند.بزرگترینانقالب

است،شروعشدهاست.صلتفکربودهانگیزهدرونیکهحابایک

ایفردنیازمندایناستکهبخودشبرسد.بیشتردنبالتوسجعهخجودشدرخودتوسعه

کنجدوخطجوطیبجینبنجدیمجیاولویتآگاهیداردچنیناست،کسیکهذهنباشد.

گجرافجرادخودتوسجعهکنجد.خودانگیختگیایججادمجیکند.هایشمشخصمیاولویت

خصوصیدارند.هایشخصیتیبهسریویژگییک

هججممهججماسججتیعنججیویژگججیتغییججر)خججودتغییری(ایججنعوامججلفججردیالزماسججت،

بینجیمکجههارامجیتواندسکونبگیردخیلیازآدمنمی،خودخودانگیختهاستبهخود

خودیادگیریوخودانگیختگیدرونجیمهجم،اینلحاظشخصیتیبسیارفعالهستندبه

ینیهمپرداختهشدهاست.استوازنظرد

گراحسجاسیجادگیریهااخیلیهرروزمبهترازدیروزباشد،هرروزتوسعهپیداکنم،

،حالشانبداست.آدمبایددریادگیریخوداعتمادیداشتهباشجدکجهبجانداشتهباشند

هاواقدامات،اصلتغییراسجتهاییآفریدهشدهاست.زیربنایتماماینتالشظرفیت

یعنیاحساساضطراروضجرورتبجهتغییجرکجنم.ایکهآنراقبولدارند.خودتوسعه

.یججادگیریتوسججطخججود9

فرد

.یجججججادگرفتنچگونجججججه2

دادنخودتوسعه

.بججهفکججرتوسججعهفججردی4

بودنخود

انگیججزهدرونججیحاصججل.3

تفکر

داشتنآگاهی.ذهن5

.خودانگیختگیداشتن7

.ویژگججججججججیتغییججججججججر2

)خودتغییری(

نداشججججججتنو.سججججججکون0

بودنفعال

.هججرروزبهتججرازدیججروز1

انجدازباشم)داشتنچشم

فردی(

.نیججججازبججججهاحسججججاس93

یادگیریداشتن

.خوداعتمجججججججججادیدر99

یادگیریداشتن

.احسججججاساضججججطرارو92
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کد 
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 کدهای باز متن

برومیادهاراحلکنم،پسبایددرنقشمدیریتورهبریهمچنیناست،بایدتنش

کجهچطجورکردنهجمبایجدیجادبگیجرموجستجوکنمومطالعهکنم.دررهبریبگیرم

وقتجیگروهججیازدانشجججویانکججنم،یجکخججودانگیختگیدرونججیایججاد،نفجوذکججنم

تمایجلایباکنند،بایدیادگرفتهباشمکهآنهارامدیریتکنم.خودتوسعهمراجعهمی

شجوفجردحجسبرایبرآوردهکجردناهجدافشجغلیتعریجسمجیهایدرونیوانگیزه

.اینعواملیکهرودهاوالزاماتشغلیمیصورتخودآگاهودنبالمهارتبهکندمی

هستند.اهمنامبردیدمهمهستندودرستشم

هایدیگراستوازجمعیازافرادتشجکیلشجدهاسجتکجهدانشگاههممانندسازمان

شودسازمانواینتشکیالتاسمشدانشگاهاسجت،ولجیتفجاوتشایجناسجتکجهمی

مراتبینیستوآزادیعملجیخجاصوججودایاستسازمانسلسلهیکسازمانحرفه

هجابایجدحمایجتکننجدنامجهسازمانبایدپشتیبانیکند،قوانینومقرراتوآیجیندارد.

بتوانجددهجدشناسجاییوتمییجزدهجدسازمانبایدبتواندکسیکهخودشراتوسعهمجی

هاراپیداکندوآنهاراتشویقکند.مانیازمندتاییدوحمایتاجتمجاعیهسجتیمشایسته

کهدریکجاییدیدهشویم.

بتواننجدنفجوذکننجد،اولبجرخودشجانهجاییکجهرسجند.آدمهابهرهبرینمیهآدمهم

هارهبریکنندونتایجراهاونقش،بهکمکوظیفهکردندروظایسازطریقراهبری

کنند.بینیمیپیش

رتبهتغییر)خود(ضرو

.برومیادبگیرم94

.چگونججهنفججوذکردنرا93

یادگرفتن

.خودانگیختگیدرونجی95

ایججججادکجججردن)بجججرای

رهبری(

.تمایلوانگیجزهدرونجی97

)برایرهبری(

کردندانشگاه.پشتیبانی92

.قجججوانینومقجججرراتو90

هایحمایتینامهآیین

.شناسجججججاییوتمیجججججز91

گججرتوسججطخودتوسججعه

دانشگاه

.نفجججوذکردنبجججرخجججود23

ازطریقراهبریوظایس

.خودآگججججججاهدنبججججججال29

هججاوالزامججاتمهججارت

شغلیرفتن

 12کد

ایجنفردعاملیتیدارد،هایشخصیتیاست.اول،ایازنظرمنیکویژگیخودتوسعه

کنتججرلرویشججرایطداشججتنخججودتنظیمیوکجنم.بججودنراقججویوپررنججگمججیعامجل

معناکهاگراشتباهکنم،اینتجوانرادارمکجهبدین،خوداصالحیخوداصالحیداشتن

مشججورتوازنظججراتوتجججاربدیگججرانهججماسججتفادهکججنم،خججودماصججالحکججنم

نظرخواهیکنم.

ایایجناسجتکجهفجرداهجدافیداشجتهباشجد،درهجرموقعیجتیجکالزمهخودتوسعه

ورتعقایججدخججودشرادرآنصججاگججرخججودرایادگیرنججدهبدانججدیادگیرنججدهباشججدو

کندکهبایجدمطالجبویجادگیریجدیجدیپیجداکنجد.ویژگجیداند،پسفکرمینمی

اینکجهفجردخودکارآمجدیداشجتهجانبهفکرکجردنمهجماسجت.بودنوهمهیادگیرنده

.عاملیتداشتنفرد9

.کنتججججرلرویشججججرایط2

داشتن

.خججججججججججججججودتنظیمیو4

خوداصالحیداشتن

.ازنظججججراتوتجججججارب3

دیگجججرانهجججماسجججتفاده

کنم.

بججودندرهججر.یادگیرنججده5
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کد 

 خبره
 کدهای باز متن

باشد،هممهماست.

اینکهمدیرهرروزدرارتباطبایجکمشجکلآوریخودفردهممهماست.برایتاب

تواند.الزماستمجدیریتبجرهیججانآورینداشتهباشد،نمیلهاستواگرتابومسئ

فردمقابجلرابتجوانیمکنتجرلبایدهیجانخودمانوداشتهباشیمشرایطرااحاطهکنیم.

کنیم.

تواندکمککندکهسجازمانیادگیرنجدهباشجد،نگجاهبجاالبجهپجایینسازمانزمانیمی

سازمانیکنظجامپاسجخگوبودنسازمانمهماست.منعطسنداشتهباشد،یادگیرندهو

.ارزیجابیمجدیرانرسجمیتبشناسجدایرابجهومشوقداشتهباشد.دانشجگاهخودتوسجعه

کججهمججنخججودم،معمجوالًتشججویقیوتنظیمججینیسجت،نظججاممشججوقنججداریمدرصجورتی

هجاسجتونیجتحما.کندولیبههرحالاونسازمانبستررافراهممیخودتنظیمباشم،

تجأثیراعتمجادیبجودکجهمجدیرانبجهمجنداشجتندبیشترینتأثیربرایمن،بزرگیاست.

اینکججهمججدیرباالدسججتیمججنبججهمججناعتمججادکنججدوحمایججتکنججدکججهجلججوبججروم.

ایرایکعاملرشجدادراکویژهازمدیرانداشتهباشم.خودتوسعهبازخوردگیریبه

گذارنججدوودگرفججتووقتججیکججهبرایججتمججیشججکججردهباشججم.بازخوردهججاییکججهمججی

آید،بسیارمهماست.وجودمیهاواعتمادیکهدرافرادبهحمایت

رویاینفرایندیکهگفتیدمهماست.قبلازاینشناختمحیطهممهماست.یعنجی

کنم،آَشناشوم.خودمکارکنمکهباسازمانومحیطیکهکارمی

داشججتهباشججیمکججهنججداریم.خججواهیمبججرایمججدیرانمججیراهبردهججاییدرقالججبسججاختار

ولیسجاختارکجهبایجدباشجدنیسجت،خجوباسجتدانشجگاههاییوجودداردمشورت

گوییممقامامیایوسازمانیدارم.ممنیکبرنامهفردی،حرفههاییبگذارد.کالس

سجریتهجایجکالمللجیداشجتهباشجیم.مناولرادرسطحاولداشتهباشیمیامقاالتبین

.یجکفرهنجگهجممهجماسجت.همجهچیزهجاییکجهگفتجیمدریجکابزارالزمداریم

.فرهنجگنجامبافجتفرهنگجیایدبروداینکارهادرججاییبجهیابد.بفرهنگتولیدمی

مهاینهاولیتجانگجرشفرهنگجینداشجتهباشجدتواندرویکلاینهاتأثیربگذارد.همی

ماند.باقیمیهاودرچارچوبسخنشودنمی

موقعیت

.خودکارآمدیداشتن7

آوریخودفرد.تاب2

.بایجججدبتجججوانیمهیججججان0
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کنظججججام.وجججججودیجججج1
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سازمان

.نظامارزیابیمدیران93
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ایرهبجراندانشجگاهیحاصجلازتحلیجلدهجدکجهخودتوسجعههجانیجزنشجانمجینتایجتحلیلمصجاحبه

هاییبهآننیزافزودهاست.دتأییدقراردادهوبخشهایمدلفراترکیبرامورهانیزابعادومؤلفهمصاحبه

ایفجردیاسجت.ایرهبجراندانشجگاهی،شجاملعوامجلزمینجهنظراننیزخودتوسجعهرو،ازنظرصاحبازاین

ایایانجامدهد.عوامجلزمینجهایبایددرفردباشدتاویاقداماتخودتوسعهمعناکهاینعواملزمینهبدین

شجوندوآندسجتهازایرهبجراندانشجگاهیراشجاملمجیعواملیهسجتندکجهخودتوسجعهسازمانیازدیگر

هجایشناسجاییوایازمقولجهکنند.دسجتهعواملیهسجتندکجهبسجتروزمینجهسجازمانیمناسجبیرافجراهممجی

یکفرایندراگامازبههاییگامایمؤلفهکنند.فرایندخودتوسعهایراتبیینمیتأییدشده،فرایندخودتوسعه

توانجددرمسجیرهایشناساییوتأییدشده،راهبردهاییهسجتندکجهفجردمجیکند.دستهدیگرمقولهتبیینمی

شجدهازجملجهخودنفجوذی،هجایشناسجاییوتأییجدایمورداستفادهقراردهد.درنهایجت،مقولجهخودتوسعه

ایعنجواندسجتاوردهایخودتوسجعههبهاندازخودساختبخشی،خودهدایتیوچشمخودانگیزشی،خودالهام

هانیزتأییدوتکمیلهایحاصلازفراترکیبکهدرمصاحبهدرآخر،یافتهرهبراندانشگاهیتدوینشدند.

(2شد،درقالبیکجدولبهشرحزیرتدوینومدلنهاییبراساسآنتدوینشد.)جدول


 ها  توسط مصاحبههای فراترکیب و تأیید و تکمیل آنها  . یافته7جدول 

 مقوله مفهوم مصاحبه فراترکیب

خودکارآمدی**

عوامجججججججججججججججل

شناختیروان

خوداحترامی * *

خوداعتمادی * *

خودتغییری *

خودکنترلی *

عواملعاطفی
آوریخودتاب * *

خودثباتی * *

خوداتکایی**

خودتعهدی * *

عواملاخالقی پذیریخودمسئولیت * *

گوییخودپاسخ * *
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 مقوله مفهوم مصاحبه فراترکیب

خودعاملیتی*

عواملرفتاری

خودتنظیمی * *

خودیادگیری * *

خودبازخوردگیری * *

خودارزیابی*

خوداندیشی * *

فرایند

ایخودتوسعه

خودتأملی**

خودشناسی * *

خودآگاهی * *

خودپنداره * *

خودآغازگری * *

ایفردیخودتوسعه * *

دها
هبر

را
ی عه

وس
ودت

خ


ی
ا



شدهایهدایتخودتوسعه * *

ایساختاریافتهخودتوسعه * *

نظامارزیابیعملکرد * *
هایتوسعهنظام

منابعانسانی
نظامارتقا * *

نظامآموزش * *

تأمینتجهیزات * *

حمایتسازمانی

دانشگاه

تأمینمنابع * *

حمایتمدیرانوسرپرستانارشد * *

نظامتشویقسازمان*

قوانینومقرراتحمایتی*

عدالتسازمانیایعدالترویه**

دانشگاه عدالتتوزیعی**

فناوریاطالعات * *
فناوریدانشگاه

فناوریارتباطات * *

اندازچشماندازتوانمندسازچشم * *

دانشگاه ایاندازتوسعهچشم * *

دانشگاهفرهنگبافتفرهنگی *
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 مقوله مفهوم مصاحبه فراترکیب

دیدگاهوباورفرهنگی *

اندازخودساختهفردیچشم * *
اندازچشم

خودساخته
ایاندازخودساختهحرفهچشم * *

اندازخودساختهسازمانیچشم * *

خودنفوذیفردی * *

خودنفوذی ایخودنفوذیحرفه**

خودنفوذیسازمانی * *

خودانگیزشیفردی * *

خودانگیزشی ایخودانگیزشیحرفه**

خودانگیزشیسازمانی * *

بخشیفردیخودالهام * *

بخشیخودالهام ایبخشیحرفهخودالهام**

بخشیسازمانیخودالهام * *

خودهدایتیفردی * *

خودهدایتی ایخودهدایتیحرفه * *

خودهدایتیسازمانی * *

 

هجانیجزشجدهدرفراترکیجب،درمصجاحبهبرمجواردشناسجاییوهدهدکهعال(نشانمی99بررسیجدول)
مواردیتکمیلیبیانشدهاست:

 خودتغییری-شناختیعواملروان-ایفردیعواملزمینه 

 خودکنترلی-عواملعاطفی-ایفردیعواملزمینه 

 خودعاملیتی-عواملرفتاری-ایفردیعواملزمینه 

 خودارزیابی-عواملرفتاری-ایفردیعواملزمینه 

 نظامتشویقسازمان-حمایتسازمانیدانشگاه-ایسازمانیعواملزمینه 

 قوانینومقرراتحمایتی-حمایتسازمانیدانشگاه-ایسازمانیعواملزمینه 

 فرهنگدانشگاهدردوبعدبافتفرهنگیودیدگاهوباورفرهنگی-ایسازمانیعواملزمینه 

(تجدوینشجد9نهاییپژوهشبهشکلزیر)شجکلترکیبومصاحبه،مدلبهنتایجحاصلازفراباتوجه
هاییکلیدیدارند.هاوزیرمؤلفهکهشاملپنجبعدکلیدیاستوهریکازابعاد،مؤلفه
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 گیری بحث و نتیجه
.ایرهبجراندانشجگاهیانججامشجدهاسجتپژوهشحاضرباهدفطراحیالگویمفهومیخودتوسجعه

(،2397(،آنجیس)2392هجایدیگجریازجملجهسجایمون)رتپجژوهشحاضجردرپجژوهشهاوضجرویافته

(،2393(،مججزاریوهمکججاران)2393(،روس)2395(،کاوانججا)2397(،فلججدمن)2397گججالدولوهججایز)

ای،رویکجردجدیجدیاسجتکجه(نیزموردتأکیدقرارگرفتهاست.خودتوسجعه2394هالتالنسرنونیستد)

وجود،بههجرمیجزانکجهسپارد.بااینفرادکاربردداشتهوهدایتتوسعهآنانرابهخودشانمیبرایعموما

ایبجابلوغذهنی،شناختی،رفتاریوعاطفیفجردازسجطوحبجاالتریبرخجوردارباشجد،امکجانخودتوسجعه

ریسجطحبجاالییاالصولافرادیبابلوغشجناختیورفتجاکیفیتنیزبیشتراستکهرهبراندانشگاهی،علی

ایبااستقاللعلمیوعملیآناننیزسازگاریوتطابقباالتریدارد.هستندوخودتوسعه

ایداشججتهاسججت.ایفججردیخودتوسججعههججایپججژوهشحاضججرنشججانازاهمیججتعوامججلزمینججهیافتججه

سانیکهایجنایضروریاستوکای،برایورودبهفرایندخودتوسعهدیگر،وجودعواملیزمینهعبارتبه

احتمجالبیشجتریدرفراینجددهنجد،بجهایراداشتهیادرخودپجرورشمجیایفردیخودتوسعهعواملزمینه

شجوند.تعجدادیازایجنعوامجلماننجدخودعجاملیتی،خجودتنظیمی،خودیجادگیریوایواردمجیخودتوسعه

دهجد،وامجلرادررفتجاربجروزمجیروندوفردیکهاینعشمارمیخودبازخوردگیری،ازعواملرفتاریبه

عنوانگربودناوخواهدبود.خودتعهدی،خودمسئولیتیوخودپاسخگوییبهاحتمالبیشتریدرخودتوسعه

بجرآن،عوامجلعجاطفیشجاملخجودکنترلی،انجد.عجالوهایشناساییشجدهعواملاخالقینیزجزعواملزمینه

عواملشناختیمشتملبجرخودکارآمجدی،خجوداحترامی،آوری،خودثباتیوخوداتکاییونهایتاًخودتاب

(نیجزبجهتعهجدوپایبنجدی،اعتمجاد،ارزیجابی2397خوداعتمادیوخودتغییریشناساییشدهاست.آنجیس)

(نیزدر2397است.گالدولوهایز)کنندهعواملفردیهستند،دستیافتهمستمرخودومانندآنکهتأیید

هایاخالقی،تعهدواعتمادتأکیدداشتهاستکههمسجوبجاعوامجلدیوبینشپژوهشخودبهخودکارآم

ایفردیبودهاست.زمینه

ایکننجد،بلکجهایجنعوامجلزمینجهایرافجراهممجیایفردیبسترفرایندخودتوسعهتنهاعواملزمینهنه

اندازدازدانشگاهشاملچشمانسازمانیهستندکهبسترسازفرایندهستند.دراینپژوهشعواملیچونچشم

هایتوسعهمنابعانسجانیازجملجهارزیجابیعملکجرد،ارتقجا،حمایجتسجازمانیایوتوانمندساز،نظامتوسعه

دانشگاهازجملهتأمینتجهیزات،تأمینمنابعوحمایتمدیران،نظامتشویقوقجوانینومقجرراتدانشجگاه،

اییعیوفناوریاطالعاتوارتباطاتدانشگاهازعواملزمینهایوتوزعدالتسازمانیشاملعدالترویه
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(،درپجژوهشخجودنیجزبجهسجاختار،مشجارکتوماننجدآنکجه2392شجوند.سجایمون)سازمانیتلقیمجی

(نیجزبجربجازخوردسرپرسجتان،کارراهجهو2395دهندهبسترسازمانیاست،اشارهکردهاست.کاوانجا)نشان

ایسازمانی،ازجانبدیگراساس،عواملزمینهاند.براینایبوده،بسترسازخودتوسعهدیگرعواملسازمانی

شوند.ایرهبراندانشگاهیتلقیمیکنندهبسترخودتوسعهفراهم

ایرهبراندانشجگاهیشناسجاییعنوانپدیدهاصلیدرخودتوسعهای،بهفرایندوراهبردهایخودتوسعه

ایکهدهد.فرایندخودتوسعهای،دراینابعادرخمیعاملیتدرخودتوسعهشدهاستکهاحساسفاعلیو

کننجدکجهدسجتاورددوخودشناسجیراممکجنمجیشودواینازخوداندیشیآغازشده،واردخودتأملیمی

گجرددایمنجرمیگیریواطالعازخودپندارهخودشناسیتبلورخودآگاهیاستوخودآگاهی،بهشکل

شود.یعنیرهبردانشگاهیشروعبهانجامکارهجاییخودآغازگریوبهفعلیتوادارشدنفردمیکهمبنای

هاییکهدربیرونازخودشوجودداردکهمابهآنهاراهبجردبهامکانکندوباتوجهایمیبرایخودتوسعه

ایسججاختاریافته،اسججاس،رهبججردانشججگاهیازخودتوسججعهپججردازد.بججراینایمججیایججم،بججهخودتوسججعهگفتججه

(،نیزبرخودآگجاهی2397گیرد.گالدولوهایز)شدهویافردیبرایتوسعهوتعالیخودبهرهمیهدایت

ایتأکیجدداشجتهاسجت.ایجنشجدهدرخودتوسجعه(بجراقجداماتخودهجدایت2395اند.کاوانا)تأکیدداشته

اپجرداختنبجهیکایجکعوامجلفراینجدیایبجصجورتپراکنجدهدرتأییجدفراینجدخودتوسجعههجابجهپژوهش

اند.ایمبادرتنمودهخودتوسعه

ایالزماسجتبجهایفردیوسازمانیوفرایندهاوراهبردهایخودتوسجعهنهایتاً،مجموعهعواملزمینه

ایرهبراندانشگاهیدراینپژوهشدرپنجمؤلفهاینایلشوند.دستاوردهایخودتوسعهدستاوردونتیجه

انجد.بخشیوخودانگیزشیشناساییشدهاندازخودساخته،خودنفوذی،خودهدایتی،خودالهامهچشمازجمل

اینیزممکناستوجودداشتهباشند،ولجیتمرکجزوتأکیجدمجادراگرچهاینموارددرفرایندخودتوسعه

رود.انتظجارمجیعنواندستاوردهاییاستکهدرنقشرهبجریازرهبجراندانشجگاهیشده،بهمدلشناسایی

طورکهدرعنوانخودنقشرهبریراپررنگدارد،بایجدبتوانجددیگر،یکرهبردانشگاهیهمانعبارتبه

اندازیبرایخودبسازد،برخودشنفوذکند،انگیزشدرونیخودراتداومبخشجد،الهجاموامیجدبجهچشم

(نیجزبجاچنجین2394.النجدوهمکجاران)انداز،هدایتکندخودشدادهوخویشتنرادرمسیرتحققچشم

(نیزبراساسمجدلنجکومجانز2393اند.روس)دیدگاهیبهپژوهشپرداختهوبهدستاوردهایینائلشده

(نیجزبجر2397(،خودهدایتییاهمانخودراهبریراموردمطالعهوتأکیدقراردادهاسجت.فلمجدن)2393)

ایاشارهداشتهاستکهپژوهشحاضرنیزبرایهریکازتوسعهبودندستاوردهایخودایشخصیوحرفه
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ایوسازمانیرامدنظرداشتهاست.ای،ابعادفردی،حرفههایدستاوردهایخودتوسعهمؤلفه

ایفردیوسازمانیبجرایبسجترآفرینیایازعواملزمینهایآمیختهتوانعنواننمودکهخودتوسعهمی

شجودکجهایباکارکردیمشخصمنجرمیستکهبهدستاوردهاییدرخودتوسعهفرایندهاوراهبردهاییا

دیگجر،بجرایتحقجقعبجارتبجهدرپژوهشحاضجرایجننقجشوکجارکرد،رهبجریدانشجگاهیبجودهاسجت.

ایموردتوجهقرارگیرند،زیجرابجدونتوججهبجهتمجامیایالزماستکهتمامابعادخودتوسعهخودتوسعه

درستیدردانشگاهمحققنخواهدشد.ایبهآنها،خودتوسعه

شود.هایپژوهشحاضر،پیشنهادهایکاربردیزیرتوصیهمیبهیافتهباتوجه

کارگیریافراددرسمترهبریدانشگاهی)ازمدیرگروهتارئجیسدانشجگاه(،کجهانتصابوبه .9

اند.همچنینتوسجعهایجندهایرادارابودهیادرخود،توسعهداایفردیخودتوسعهعواملزمینه

ایفردیبااستفادهازاقداماتسازمانیوغیرسازمانیدررهبراندانشگاهیتوصجیهعواملزمینه

 شود.می

ایرهبجرانایسازمانی،تارفتارهایخودتوسعهبسترسازیازجانبدانشگاهبراساسعواملزمینه .2

ایورهبرانبسترمناسبیبرایخودتوسعهدانشگاهیموردپشتیبانیوحمایتدانشگاهقرارگیرد

ای،وجججودبسججترهایسججازمانیدردرسجازمانادراکنماینججد؛چراکججهشججرطتجداومخودتوسججعه

گراندرگیرومحدودبجهعوامجلدانشگاهخواهدبود.اگرچهممکناستبسیاریازخودتوسعه

ایبپردازنججد،دتوسججعهسججازمانینشججوندوبتواننججدمسججتقلوبججدونوجججودبسججترسججازمانیبججهخو

 ایخواهدبود.کنندهخودتوسعهکنندهوتقویتوجود،بسترمناسبتسهیلبااین

ایرهبجراندانشجگاهی؛چراکجهرسانیدرموردفرایندخودتوسعهتأکیدبرآموزش،تبلیغواطالع .4

یابسیاریازافرادازجملهرهبرانممکناستتسجلطوآشجناییچنجدانیبجافراینجدخودتوسجعه

 اجراکنند.نداشتهباشندونتوانندفراینددرستیرا

ایتوسجطدانشجگاهتجارهبجراندانشجگاهیکجردنراهبردهجایخودتوسجعهکجارگیریوفجراهمبه .3

 ایدردانشگاهداشتهباشند.هاییبرایخودتوسعهانتخاب

دانشجگاهیوهاییباتأکیدبرنقشرهبریرهبرانآموزش،برگزاریکارگاهوسمیناروهمایش .5

وسیلهبتواننجدبجهرفتارهجایایرهبراندانشگاهیدرآنهاتابدینترویجدستاوردهایخودتوسعه

 ایرهبراندانشگاهیجهتدادهواثربخشیآنراتضمیننمایند.خودتوسعه
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ایفردی،سجازمانی،فراینجدوپیوستهازعواملزمینههمایوابعادآنیکمجموعهبهخودتوسعه .7

اهبردهاودستاوردهاستکهالزماستبههمگیآنهجاتوججهشجود؛چراکجهپجرداختنبجهایجنر

ایرهبجراندانشجگاهیمنججرصورتجداگانه،بهایجادوتداومرفتارهجایخودتوسجعهعواملبه

 نخواهدشد.

هایاوستواینرویکردزمانیاثربخشیاییکدیدگاهوباوربهانسانوتوانمندیخودتوسعه .2

وکارآمدیواقعیخودراخواهجدداشجتکجهرهبجراندانشجگاهیبجهآنباورداشجته؛یعنجیبجه

خودشانباورداشتهباشندوازفرافکنیویافتنفاعلوعامل،درخارجازخودشانپرهیزکننجد.

هجایاوسجتوتوسجعهایجنبجاوردربدنجهایرویکردیمعتمدبجهانسجانوتوانمنجدیخودتوسعه

شود.اًتوصیهمیدانشگاهقوی

هاسججت.ازجملججهایججنهججاییمواجججهبججودپججژوهشحاضججرماننججدهججرپججژوهشدیگججری،بججامحججدودیت

ججایای،خودسازی،خودتوانمندسازیوتوسجعهفجردیبجهتوانتعاطیمعنایخودتوسعههامیمحدودیت

تیججه،اریبجیکنندگاندرپژوهشبودهاستکهمحجدودیتیمفهجومیوادراکجیودرنیکدیگردرشرکت

دهنججدهبججوده،لججذاپاسججخاییججکمفهججومدرمججوردخججودِآورد.خودتوسججعهوجججودمججیجججدیدرنتججایجبججه

هابجههایهمراهبااحتیاطهمراهاست.اینپژوهشنیزاریبیپاسخدهییاخودارزیابیباپاسخخودگزارش

درپجژوهشحاضجر،عوامجلرود.شجمارمجیهایآنبجهسمتمثبتومطلوبداردکهازدیگرمحدودیت

ازحدمجدلمحیطیازمدلپژوهشحذفشدهاستودلیلآنعدمبررسیعواملمحیطیوشلوغیبیش

هجایپجژوهشبجهنتجایجومحجدودیتهایآتجیباتوججههاییبرایپژوهشاساس،پیشنهادبودهاست.براین

شود:حاضر،ارائهمی

 ایوتوسجعهفجردینیازمنجدپجژوهشبیشجترومفاهیمخودسازی،خودتوانمندسجازی،خودتوسجعه

 ایبادیگرمفاهیمروشنشود.هایمفهومیخودتوسعهجداسازیعلمیفنیاستتاتفاوت

 عواملمحیطیازمدلپژوهشحاضرحذفشجدهاسجت؛لجذابررسجیعوامجلمحیطجیمجؤثربجر

 شود.پوشیدارد،توصیهمیایکهنقشغیرقابلچشمخودتوسعه

 رو،یجکمطالعجهایمجؤثرنبجودهاسجت؛ازایجناضرعواملسجازمانیبجرخودتوسجعهدرپژوهشح

ایسجازمانی،قویجاًتوصجیهشناسجیپیرامجونعوامجلزمینجهیجابیوعلجتشناختبادیدگاهعارضه

 شود.می
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