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چکیده
تردیدی نیستتتت کح محیی آی ده پراییهیده ن ام آموزش عالی و ستتتازمان ها ،محیبی راهوردی ،و یری از راه های
موپقیت در رهوری اپراد در آن محیی چرخش بح درون خویش با نگاه ویژه ای بح تسلی شخصی از طریق ک راش و باستان
ش ا سی در خوی شتن خویش با هدف آی ده ورزی ،جلوگیری از آنترویی و خلق س ترویی جهت کارآمدی جمعی ،اجتماع
پرهیختگان و دانش آموختگان ن ام آموزش عالی در آی ده خواهد بود .هدف این یژوهش ش اسایی و تعیین روایی محتوایی
ت سلی شخ صی و ابعاد آن در دان شجویان تح صیالت ترمیلی دان شگاه ها و مراکز آموزش عالی از دیدگاه خورگان می با شد.
این یژوهش کاربردی ،کیفی و اکت شاپی می با شد .م شارکت ک دگان در این یژوهش ب صورت هدپم د در بخش اول  7نفر
با تر یک دلفی و در بخش دوم  22نفر ،از استادان خوره دانشگاه های؛ هاروارد ،پلوریدا ،خوارزمی ،علوم و تحقیقات با معیار
سبح علمی دان شیار بح باال و تالیف کتاب های تخ ص صی انتخاب گردید .یر س ش امح از دو نوع بازیا سخ و ب ستح یا سخ و در
تحلیل داده ها از روش پراوانی تحلیل روایی محتوایی با شاخص های سی وی آر و سی وی آی ا ستفاده گردید .یاپتح های
یژوهش نشان داد کح خورگان دانشگاه ها در تسلی شخصی و ابعاد اصلی آن یع ی :بخشش ،خودش اسی ،دوست داشتن
خود ،حفظ ذه یت مثوت ،تمرین انضتتتواپ ،ییش ک شتتتی،باورهای خودت یمی پراشتتت اختی و تدوین و اجرا زندگی
کردن)درراستای هدف مدون در دانشجویان تحصیالت ترمیلی دانشگاه ها اجماع ن ر دارند.
واژگان کلیدی :تسلی شخصی وابعاد آن ،دانشجویان تحصیالت ترمیلی دانشگاه ،رهوری آموزش عالی

 / 114فصلنامه آينده پژوهي مديريت ،شماره  ،118پايیز 1398

1
-1مقدمه

د ستاوردی "پردی و پردگرایانح" اپراد بح شمار می آید.

دان شگاه ها و مراکز آموزش عالی با توجح بح تحوالت

موپقیتی " شخصی" کح الوتح از طریق مشارکت همگانی

پراییهیده جامعح مدرن و یست مدرن ،بح سمت تخصصی

می تواند توسعح یابد یاسپر  ،)97:1394،1یقی اً حیات

شتتتتدن و مرتتا نی برای ادامتتح تحصتتتیتتل ،تر بیتتت

دانشگاه وابستح بح ماهیت انسان هایی است کح با تسلی

متخصتتص ،کارخانح دانش و یک موستتستتح "پره گی و

شتتخصتتی و آی ده ورزی در خویشتتتن خویش ،در آن بح

اجتماعی" در جامعح تودیل شتتتده استتتت .آموزش عالی

مشتتتارکت و جمع اپزایی نیروهای ذه ی 2یا بح مع ای

معاصر میراث جاودانح ای از تمامی چشم اندازها و آرمان

دیگر؛ بهره اپزایی تجمیعی کتتارآمتتدی جمعی) 3در

های دانشتتتگاه ها با کال

و تراز جهانی می باشتتتد کح

م اسوات آموزشی و علمی می یردازند.

بواستتتبح ستتتایر وهلح های اصتتتلی خود بح واستتتبح پرا

وحدت 4و کلیت 5تشتتتریل ده ده خود ذات اراده

ییهیدگی مجموعح ای از "مستتتئولیت های اجتماعی"

انسان بح دانستن است ،دانشگاه ت ها مرانی است کح در

جدید کح نیاز بح سازماندهی مجدد در شخصیت رهوران

آن دوره ای خاص را می تواند روشتتتن ترین خودآگاهی

دانشتتتگتتاهی دارد ،درک می گردد قورچیتتان.)1383،

ممرن را ایجاد و گستتترش دهد .دانشتتگاه قستتمتی از

ب ابراین می توان گ فت کح رهوری راهوردی در ن ام

مدرسح است -اما مدرسح ای بسیار خاص و صرپا مرانی

رهوری آموزش عالی ،بح نوعی تفرر و تصمیم گیری الزم

برای آموزش نیست؛ بلرح دانشجو باید پعاالنح در یژوهش

برای توسعح م اسب و اثربخشی آن نیازم داست .تردیدی

م شارکت ک د و بح وا سبح چ ین تجربح ای باید تربیت و

نیستتتت کح محیی آی ده ،بح طور عمومی و بح توع آن،

انضواپ پرری بح دست آورد کح در تمامی زندگی اش در

محیی آموزش عالی ،محیی راهوردی است .بدیهی است

او باقی خواهد ماند یاسپر .)24:1394،

چ ین محیبی سرشار از روابی پردی و تجمیعی ،شرایی

مستتتئ لح اصتتتلی اهم یت انت قال آ مادگی پره گی

خاص و احت مالی ،ام ران یذیری ها و پرصتتتت ها و

دانشتتجویان برای ویایف نستتل خودشتتان با آموزش و

تهدیدهای نویدید و الوتح پراًر خواهد بود .در نتیجح این

یرورش رهوران آی ده مبرح می شود کح چیزی بیشتر از

حا لت و نیز بح دل یل وجود بازیگران و رق وای مت عدد و

متخصتتتص اند ،آنها کستتتانی می توان د باشتتت د کح پرر

مقا صد و برنامح های مختلف آنان ،شرایی عدم اطمی ان

سر سپرده را بح پرر خادم تودیل ک د ،ک سانی کح برای

در محیی حاکم خواهد شد ترک زاده .)1393،بح همین

نقش داشتتتتن در شتتترتتل دادن آی تتده آزادی عمتتل

م ور دان شگاه ،اجتماعی از یژوه شگران و دان شجویان و

ک د ستتتفیدخوش .)301:1396،ب ابراین یری از مولفح

بح نوعی "حیات پرری" آنان ا ست کح بح کار ج ستجوی

های رهوری دانشگاهی کح با تاکید بر سازه هوش عاطفی

حقیقت می یردازند ،ولی هر د ستاورد علمی و یژوه شی

می تواند موجوات اثربخشتتتی ذی نفعان آموزش عالی را

کح در آن صتتتورت می یذیرد در نهایت حاصتتتل نتای و

پراهم ن مای د ،خود رهوری استتتتت ،کح متهییر های

1 Karl, Jaspers

4 Oneness

2 Syntropy

5 Wholeness

3 Collective Efficacy
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خودآگاهی عاطفی ،خودارزیابی ،خودک ترلی خویشتتتتن

عتتلتتمتتی و آمتتوزشتتتتی اتتتفتتا بتتیتتفتتتت تتد دوئتتوو و

داری) و خودباوری اعتماد بح نفس) را در خود جای می

همراران.)40:2018،

دهد .شتت اخت مدیران گروه های آموزشتتی از عواطف و

پقدان برخی مولفح های آی ده ورزی ها در تستتتلی

هیجانات خود و آگاهی از تصورات و قضاوت های اعضای

شخ صی ،می تواند عواقب نامبلوب حوزه های ش اختی،

هیات علمی از عملررد آن ها می تواند رو ش گر ب سیاری

پرا ش اختی و رپتاری در پردیت اپراد در یک سازمان را

از نقاپ کور شتتخصتتیتی و رپتاری آن ها باشتتد کح بی

بح م خاطره ب یاندازد ،بح ن ر می رستتتد این امر ،با ع

ترد ید بر عملررد استتت تادان تاثیر مستتتتقیم خوا هد

پقدان بهره اپزایی تجمیعی یا همان کارآمدی جمعی در

داشت محمدخانی.)241:1395،

اجتماع اپراد آن ستتتازمان نیز گردد ،در تایید این جملح

در دان شگاه ها و آموزش عالی ،پرآی دهای رهوری و

می توان بح گفتح های آلورشت )2003 7اشاره نمود کح؛

تولیدی هر دو در زمی ح دانش عمل می ک د ،بح همین

ناتوانی جمعی بخش اجت اب نا یذیری از ح یات یک

م ور پرآی د تول ید ،تول ید دانش و انت قال آن و پرآی د

سازمان نی ست بلرح اپراد بح دلخواه خود اجازه می ده د

رهوری نیز وابستتتتح بح دانش استتتت و این امر اهمیت

کح چ ین امری ات فا بیف تد و رهوران نیز با رپ تار خود

ا ستفاده از سرمایح های پرری اپراد را بی شتر ن شان می

یع ی یذیرش و چشم یوشی کردن از آن اجازه گسترش

دهد عرپانی خانقاهی و جعفری.)11:1389،

آن را می ده د عرپانی خانقاهی و جعفری.)10:1389،

ستتترمایح های پرری کح حاصتتتل تالش "پردی و

اتالف دانش انستتتان ها و یرپیت ذه ی در بیشتتتتر

پردگرایانح"در ک ار با ستان ش ا سی خوی شتن از طریق

ستتتازمان ها بح حدی معمول استتتت کح بح ع وان یک

یرداختن بح"ت سلی شخ صی" موجوات بهوودی ،تو سعح

حقیقت یذیرپتح شده ا ست .با توجح بح ن رات آلور شت

و آی ده ورزی در خوی شتن خویش می گردد و در نتیجح

کح معتقد استتت؛ برای این کح ستتازمان ها اثربخش تر و

پره گ ارزش اپزایی را نیز ای جاد می ک د کح اپراد با

بهره ورتر با ش د الزم ا ست کح هو شم دتر با ش د بح این

خود بح همراه آورده ،در سبح سازمانی بح هم اپزوده می

مع ی کح سرمایح گذاری آن ها بر اسا

یتانسیل قدرت

شتتود و در نهایت با راهوری خردم دانح رهوران در ایجاد

پرری جمعی کح در اختیار دارند ،با شد عرپانی خانقاهی

"هم اپزایی" گروهی و تیمی جهت تحقق اهداف سازمان

و جعفری ،)11:1389،بتتح همین م ور می توان بتتح

بح "بهره اپزایی تجمیعی کارآمدی جمعی)" می انجامد.

مفاهیمی همهون آنترویی 8بح ع وان یری از مستتتائلی

دوئوو و هم رارانش ،)2018 6در م بال عات علمی

کح بهره اپزایی جمعی کارآ مدی جمعی) ،را بح ک د

خود بح قدرت "کارآمدی جمعی" مربیان در محیی های

ذه ی جمعی در ستتازمان تودیل و رهوری را بح مخاطره

علمی و آموزشتتی بح ع وان رهوران آموزشتتی و یادگیری

می اندازد ،ا شاره نمود .آنترویی بح مع ی مقادیر از د ست

در دان شجویان یرداختح اند .آنان بیان می ک د کح وقتی

رپتح قدرت مهزی اپراد و انرژی تلف شتتده در ستتازمان

تیم های مربیان اعتقاد بح توانایی تهییر را در خود ییدا

ا ست .نوع یادگرپتح شده آنترویی در ک د ذه ی جمعی

می ک د ،چیزهای هیجان انگیز می توان د در یک مران

زمانی رخ می دهد کح اپراد در ستتتازمان قادر بح تفرر

6 Donohoo et al

8 Entropy

7 Albrecht
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نووده و خود را باور نداشتتتتح باشتتت د عرپانی خانقاهی و

از ییش تعیین شده و رپتارهای ییش ک ش 10روندهای

جعفری )11:1389،و بح اصتتبالح بر خویشتتتن خویش

تسلی شخصی اپراد در گذشتح و حال ،در پراهم نمودن

تسلی تسلی شخصی) نداشتح باش د.

"پره گ بهره اپزایی تجمیعی و کارآمدی جمعی رهوران

نقبح مقابل آنترویی در ستتتازمان ،ستتت ترویی 9می
باشتتتتد؛ کح برای تحقق بهره اپزایی تجمیعی اپراد در

و ییروان آی ده ن ام های ستتازمانی و دانشتتگاهی ،کوشتتا
باش د.

سازمان با گرد هم آوردن آنان،ایده ها ،م ابع ،سیستم ها

دوئوو 11در آخرین کتابش تحت ع وان؛ " کارآمدی

و رهوری را بح طریقی کح ستتترمایح گذاری کاملی روی

جمعی :چگو نح تاثیر اعت قادات مدرستتتان و مرب یان در

ام را نات ی ردیگر پراهم شتتتود،ا قدام می گردد .در واقع

آموزش و یادگیری پراگیران" ،بح شرایی ،توانایی و شیوه

ستت ترویی ،نشتتانح بدستتت آوردن انرژی از طریق تلفیق

های رهوری با طرح های یادگیری حرپح ای و یروترل

هوش م ابع استتت ،بح عوارتی موپقیت ستتازمان ،تلفیق

هایی برای بهوود کارآمدی جمعی در مران های آموزشی

ماهرانح هوش اپراد و تودیل آن بح یک هوش مشتتتترک

را متتورد متتبتتالتتعتتح قتترار داده استتتتت دوئتتوو و

است و می توان گفت کح این هوش جمعی درمانی است

همراران .)40:2018،در دهح  ،1970آلورت ب دورا روان

کتح برای ک تد ذه ی جمعی تجویز و ییشتتت هتاد می

شا

دان شگاه ا ست فورد ،یک الگوی جالب در یویایی

گردد عر پانی خان قاهی و جعفری ،)1389،این ام ران

گروه های کاری را کشف کرد .وی  ،)1977مشاهده کرد

وجود دارد کح رهوران با عدم توجح بح مولفح های مهم

کح اعتماد بح نفس پردی شخ صی) در توانایی های گروه

آی ده ورزی در ت سلی شخ صی خود و اپراد سازمان در

بح ن ر می رستتد با موپقیت بیشتتتری همراه استتت ،بح

ک ار سایر سیا ست ها بح قانون آنترویی دامن زده و در

عوارت دیگر ،ک سی کح اطمی ان خاطر پردی شخ صی)

نتی جح بهره اپزایی تجمیعی را تحقق نوخشتتت د این در

کح در تیم خود قرار می دهد بر عملررد کلی تیم تاثیر

حالی ست کح اگر بح ج وح های ا صولی و مولفح های مهم

می گذارد ستتتمستتتون ،راون بوش ،ارلز .)1997،12در

آی ده ورزی ت سلی شخ صی در خود و دیگران با نگاهی

شتتترکت ها ،زمانی کح اعضتتتاا تیم اعتقادات مثوتی بح

ستتیستتتمی با توجح بح قانون ستت ترویی ب گرند ،متوجح

توانایی تیم دا شتح با ش د ،خالقیت و بهره وری بی شتری

تاثیرات شگرف آن در هو شیاری و تالش برای هو شم د

بح وجود می آید کیم و شاین )2015 ،13و همه ین در

شدن بح شرل های؛ تودیل ارزش اپزایی پردی بح ارزش

مدار

و دانشتتگاه ها زمانی کح مربیان و اعضتتاا هیات

اپزایی گروهی و سازمانی ،تودیل تال شهای پردی بح هم

علمی بح توانایی ترکیوی شتتتان بر روی نتای یادگیری

اپزایی گروهی و تیمی ،تودیل ستتترمایح پرری پردی بح

دانشتتتجو تاثیر می گذارند ،باع

باالتر رپتن قابل توجح

سرمایح های پرری گروهی و سازمانی گشتح و در نهایت

ای از ستتت بوح تحصتتت ی لی و ع ل می در آنتتان می

بح خلق مزیت های رقابتی سازمانی از طریق برنامح ریزی

گردد ب دورا ،)1993،14ب دورا این الگوی جا لب را در

9 Syntropy

13 Kim, M., & Shin, Y

10 Be Proactive

14 Bandura

11 Jenni Anne Marie Donohoo
12 Sampson ،Raudenbush ،& Earls
تحلیل روايي محتوايي تسلط شخصي :از باستان شناسي خويشتن تا آينده ورزی در خويشتن خويش در جهت بهره افزايي تجمیعي در نظام رهبری آموزش عالي

 / 117فصلنامه آينده پژوهي مديريت ،شماره  ،118پايیز 1398

رپتار انستتانی " کارآمدی جمعی  "15نامیده استتت ،بح

اجتماعی و اقت صادی بیش از سح برابر قدرتم دتر ا ست.

ب یان دیگر وی آن را"اعت قاد مشتتتترک گروه در توانایی

این اثر بیش از دوبرابر تاثیر ییشتتترپت های گذشتتتتح و

م شترک تک تک پردیت اپراد خود) برای سازماندهی و

بیش از سح برابر ییش بی ی موپقیت دانش آموزان نسوت

اجرای پ عال یت های ستتتبوح عمل یاتی مورد ن یاز برای

بح انگیزه و تمرکز ،استقامت و تعامل دانش آموزان بیشتر

دستیابی بح تولید بالقوه " می نامد ب دورا.)477:1997،

است دوئوو و همراران.)43:2018،

بح واستتتبح یژوهش های متعدد یژوهشتتتگران در

در بررستتی و مبالعح روندهای آی ده یژوهی با مرور

اواستتتی هزاره ستتتوم ،کارآمدی جمعی معلم و مربیان

گذشتح آموزش عالی ،از دهح نخست قرن بیستم میالدی

عملیاتی شتتتده و ابزار برای اندازه گیری آن نیز توستتتعح

بح بعد ،بح تدری از استتتقالل دانشتتگاه ها کاستتتح شتتد و

یاپتح استتت گودارد .)2002،16مدل های برای کارآمدی

دیگر ،دانشتتگاه بح ع وان یک نهاد مستتتقل آموزشتتی و

مورد آزمایش و اصتتالح قرار گرپتح اند

یژوهشتتی مبرح نوود ،بلرح"مستتئولیت یذیری" مفهوم

و محققان دریاپتح اند کح موپقیت و حمایت از اعتماد

جدیدی بود کح دانشتتگاه ها با آن مواجح شتتدند .امروزه

اپزایش اعتماد بح نفس دانش

دان شگاه ها سح وییفح ا صلی آموزش ،یژوهش و خدمات

آ موزان ن یز می شتتتتود گودارد ،هوی و وا ل فولتتک

رسانی بح جامعح را بر عهده دارند و آنهح کح زیر مجموعح

هوی2004،17؛ آدامز و پورستتتایت 2006،18بح نقل از؛

این ستتتح ویی فح قرار می گیرد؛ از جم لح بر نا مح های

دوئوو و همراران.)42:2018،

آموزشتتتی مدوام و ارتقای مهارت ها و توانایی ها نیز از

جمعی در مدار

معلمان بح تیم ها ،باع

راکتتت ایلز  ،)2011در تجزیتتح و تحلیتتل نتتتای

جملح دیگر ویایف دانشگاه ها است ،در حقیقت دانشگاه

مبالعات خود در خ صوص د ستاورهای کارآمدی جمعی

بتتح ع وان " محور عقالنیتتت" جتتامعتتح ،نقش موثر و

در آموزش و یرورش ،نشتتان داد کح اعتقاد و باور توانایی

بالم ازعی در تحوالت آن ییدا کرد .این نهاد علمی ،مرکز

پردی معل مان در مدرستتتح بح طور کلی راب بح قوی و

تجمع اندیشتتتم دان جمهوری پرهیختگان) ،نخوگان و

مثوتی با موپقیت دانش آموزان در زمی ح های مختلف و

تحصتتت یل کرده گان جام عح و مهم ترین مرکز یرورش

در مرتتان هتتای مختلف دارد ایلز .)110:2011،19بتتح

خالقیت ها ،استتتعداد ها و تخصتتص ها و نیز مرکز توجح

همین م ور و بر استتتا

تحقیق ایلز ،جان هاتدی "

جوانان یر شور و با ا ستعداد جامعح شد و این همح باع

کارآمدی جمعی" را در باالی پهرستتتت عوامل موثر بر

شد تا نگاه اجتماع بح دان شگاه ،نگاهی ح سا

موپق یت دانش آموزان قرار داد ها تدی .)2018،20با

مسئولیت خواهی شود نیستان و رامشگر.)155:1392،

و توام با

توجح بح تحقیقات علمی قابل مشتتتاهده ای کح دوئوو

مراکز علمی دانشتتت گاهی با تاثیر یذیری از رو ند

نتای  1500تجزیح و تحلیل

آی دیژوهی تحوالت اجت ماعی و پره گی و اثر گذاری

یژوهش های ستتبح باال ،کارآمدی جمعی معلم در ییش

متقابل بر آن ها و نیز با کارکردهایی چون ارتقای آگاهی

بی ی موپقیت دانش آموزان در آی ده بح ن سوت و ضعیت

های عمومی ،ایجاد ن م اجتماعی ،اجتماعی کردن اپراد

اتجام داده ا ست ،بر ا سا

15 Collective Efficacy

18 Adams, C. M., & Forsyth, P. B

16 Goddard

19 Earls

17 Goddard, R. D., Hoy, W. K., & Woolfolk Hoy, A.

20 Hattie
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همستتتو با اهداف و ارزش ها ،هماه گ ستتتازی خرده

حرپح ای خود با ارائح برنامح های م استتب بح آنان کمک

پره گ ها ،تهیح پل سفح اجتماعی جامعح و نقد سیا ست

ک د؟

های عمومی ،نقشتتی پعال و حیاتی را در جامعح ایفا می
ک د ذاکر صتتتالحی ،)11:1383،لذا بح ن ر می رستتتد

برنامح های در سی ،دان شجویان دکتری را عالوه بر
ارائح اهداف؛

ک راش و واکاوی آی ده ورزی در خویشتتتتن خویش از

)1آموزش و یادگیری،

طریق باستان ش اسی خویش با در ن ر گرپتن روندهای

)2سیاست و سیاستگذاری،

گذ شتح و حال و همه ین تمرکز بر ابعاد ا صلی درونی و

)3رهوری و تهییر سازمانی،

ذه ی سبح باالی 21خود ،بتوان در بح ت صویر ک شیدن

در دانشتتگاه بح ارائح هدف مورد آخر و نهایی خود

آی ده ای مبلوب علمی و عملی با مدد بهره اپزایی

یع ی؛

تجمیعی در دان شجویان و پرهیختگان علمی دان شگاهی

 )4تسلی شخصی،

موثر واقع گردد و بدون شتتتک با تاکید بر ج وح های

اقدام نموده است.

آی ده ورزی در"تستتتلی شتتتخصتتتی" در ک ار آموزش و

این دانشگاه با توجح بح سیاست های رهوری آموزش

م اسوات دانشگاهی ،تضمن ک ده رشد و توسعح و تعالی

عالی ،بح ن ر می رستتتد تمامی تالش خود را معبوف بح

جامعح علمی گردد.

یرورش ج وح های عملی و پردی تستتلی شتتخصتتی در

با اندکی ژرف اندیشی و تمرکز بح نگرش های مبرح

دانشجویان کرده باشد.

شده در خصوص تسلی شخصی ،آی ده ورزی ،کارآمدی

حال خالا علمی کح در این مهم ،ذهن یژوهشتتگر را

جمعی؛ می توان گ فت کح ت عا مل دانشتتت گاه و جام عح،

بح خود معبوف نموده این نرتح استتت کح دانشتتگاه ها و

تعاملی دوستتتویح در جهت رپع نیازها و رشتتتد و تعالی

مراکز علمی آموزش عالی با روندهای گذشتتتتح و حال

استتتت رحیمی و مح مدزاده ،)36:1395،ت عاملی توا ماً

دانشتتتجو یان ،عالوه بر یرداختن بح ا هداف آموزش و

پردی و جمعی و بالعرس؛ کح در این میان آی ده ورزی

یادگیری ،سیاستگذاری و برنامح ریزی ،رهوری و تهییر و

ت سلی شخ صی دان شجویان تح صیالت ترمیلی بح ع وان

تحول ستتتازمان دانشتتتگاهی ،چگونح می تواند "تستتتلی

رهوران آی ده آموزش عالی در جامعح علمی و عملی بر

شخ صی" را از طریق با ستان ش ا سی و آی ده ورزی در

تمامی این نقش آپری ی ها سایح می اندازد.

خوی شتن خویش بح بهره اپزایی تجمیعی دان شجویان بح

در همین راستتتا دانشتتگاه "هاروارد ،)2017 "22در

آی ده ن ام رهوری آموزش عالی کمک و ایجاد نماید؟

اقدامی م حصتتتر بح پرد و در یاستتتخ بح ابهاماتی کح در

در این راستا ،یژوهشگر هدپم د قصد دارد با تعیین

آی ده دانشتتگاه ها با آن مواجح خواه د شتتد بح این نرتح

روایی محتوایی تستتلی شتتخصتتی و ابعاد و اصتتلی آن در

اشتتتاره می ک د کح؛ این دانشتتتگاه چگونح می تواند بح

دانشتتتجویان تحصتتتیالت ترمیلی دانشتتتگاه ها و مراکز

دانشتتتجویان جهت رستتتیدن بح درک عمیقی از اهداف

آموزش عالی از دیدگاه خورگان و اعتوار بخ شی خورگان
بح این مفهوم زمی ح و نگاه ویژه ای را معبوف بح ضرورت

21 Meta Model

22 Harvard University
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و اهمیت و ییوند دادن ت سلی شخ صی و رپتارهای ییش

مشتتتریان آموزش عالی بح ستتادگی می توان یی برد کح

ک ش اپراد اب تدا در چرخش بح درون خود و باستتت تان

امروزه دانشتتتجویان تهییر کرده اند ،جمعیت آنها نیز بح

ش ت استتی خویشتتتن خویش در موپقیت هرچح بیستتتر و

طرز پزای ده ای اپزایش یاپتح استتتت .نیازها و تجربیات

مبلوبتر راهوری اپراد در ن ام آموزش عالی و سازمان ها

آنان نیز تهییر کرده استتت ،دولت ها نیز تهییر کرده اند،

بپردازد.

همان گونح کح نحوه زندگی در سبح جهانی تهییر کرده

دانشتتتگتتاه هتتا ،مراکز آموزش عتتالی از مهم ترین

استتت .موستتستتات علمی باید خود را با دنیایی کح رقابت

نهادهای ارزشتتی پره گ ستتازی در جهت نهادی ح کردن

جهانی در آن کلید یی شرپت مح سوب می شود ،سازگار

آی ده ورزی تستتتلی شتتتخصتتتی و علمی در ک ار هم در

ک د هوسار 1995،بح نقل از آراستح.)19:1382،

جامعح بح شمار می روند .دان شگاه ها برای ای رح بتوان د

توجح ویژه و برنامح ریزی شده بح پردیت و خویشتن

ر سالت خود را در تربیت اپراد متخ صص و آگاهی بخش

خویش دانشتتتجویان و نیز یرداختن بح مفهوم "تستتتلی

بح جامعح بح نحوه م استتتب و مبلوب انجام ده د ،می

شخصی" در آی ده ورزی خویشتن دانشجویان تحصیالت

بایستت عالوه در یرداختن بح ج وح های مهمی همهون؛

ترمیلی بخصتتوص دانشتتجویان دکتری تخصتتصتتی در

آموزش و یتتادگیری در علوم مختلف ،برنتتامتتح ریزی و

دانشتتگاه و مراکز آموزش عالی در ک ار ستتایر اهداپی کح

ستیاستتگذاری در کارکردهای آموزشتی و آموزش عالی،

جدیداً دانشگاه هاروارد در برنامح های دکتری خود اشاره

خلق رهوران تحول گرا با توجح بح تهییر ستتتازمانی ،بح

نموده و نیز با توجح بح بعد جهانی بودن آن جهت تبویق

حلقح مفقود شتتده خویشتتتن خویش کح می تواند نقش

و الگو برداری در برر سی و ضع موجود ت سلی شخ صی و

ترمیل ک ده و ترامل بخش وجوه انستتتانی را در ک ار

ترستتتیم وضتتتع مبلوب با نگاهی نو از طریق کارآمدی

رستتالت علمی دانشتتگاه ها در آی ده ورزی و بهره اپزایی

جمعی در دان شگاه های ایران این ضرورت را ایجاب می

جمعی ایفا ک د ،بپردازد.

نماید ،خالای کح در دان شگاه های ایران کامال مح سو

بح ن ر می رسد ،ک راش و باستان ش اسی خویشتن

است.

و آی تتده ورزی در خویشتتتتن خویش بتتا متتدن ر قرار

در این راستتتتا دانشتتتگاه ها در ن ام آموزش عالی

دادن"تستتلی شتتخصتتی" بح کارآمدی جمعی در آی ده

مت اسب با شاخص ها و ا ستانداردهای دانشگاه های تراز

ن ام رهوری آموزش عالی و دانشتتگاه ها کمک ،و در این

جهانی بح ع وان یک الگو "تهییر" برای هر ک شوری می

راستا مفهومی کلی را در ن ام رهوری آموزش عالی خلق

تواند هم ضتتترورت"تهییر" و هم پرصتتتت"تهییر" را بح

نمائیم کح می تواند در برگیرنده تمامی ج وح های مثوت

همراه داشتتتتح باشتتتد محمدخانی .)56:1394 ،ب ابراین

شتتت اختی ،پراشتتت اختی و رپ تاری در مفهوم ییرامون

چ ین بح ن ر می رستتتتد کح چالش ج هانی یری از

"خود" باشد.

بزرگترین چالش های پراروی دان شگاه ها در طول تاریخ

امروزه ،دن یای آموزش عالی ،دیگر دن یای اول یح آن
نیستتتت .بستتتیاری از یدیده ها "تهییر" کرده اند ،تهییر
برای آموزش عالی و دانشگاه ها دیگر یک پرصت نیست،
بلرح یک ضتترورت استتت .با نگاهی جمعیت شت اختی بح

استتتت یوری 1999،و استتترات ،1998 ،بح نقل از مک
کفری.)2010،
در ب یان ضتتترورت و اهم یت آی ده ورزی تستتتلی
شخصی و ابعاد آن می توان بح موارد زیر اشاره نمود؛
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)1ح سا سیت آپری ی در مجامع علمی و دان شگاهی

کردن آی ده ورزی در تستتلی شتتخصتتی دانشتتجویان در

ییرامون مو ضوعاتی چون :با ستان ش ا سی خوی شتن در

دانشتتگاه ها می شتتود و بح ع وان یک م شتتور در آی ده

جهت آی ده ورزی خویشتتتتن خویش از طریق "تستتتلی

برای رهوران آموزش عالی و کل یح ذی نف عان) ،مو ای

شخصی"در دانشجویان دکتری تخصصی کح در آی ده بح

ن ری و کاربردی قرار خواهد داشتتتت و همه ین ابعاد و

ع وان اعضاا هیات علمی و رهوران آموزش عالی ،رشد و

مولفح ها و شاخص های این مفهوم در ک ار سایر اهداف

توسعح ییدا خواه د نمود.

دانشگاه ها برای آموزش عالی ایران مشخص می شود.

)2همه ین آشتتت ا ستتتازی رهوران ،مدیران ،برنامح

هدف کلی این یژوهش :شتت استتایی و تحلیل روایی

ریزان و سیاستگزاران آموزش عالی با ویژگی های تسلی

محتوای مفهوم آی ده ورزی در تستتلی شتتخصتتی و ابعاد

شتتخصتتی در خود و دانشتتجویان تحصتتیالت ترمیلی در

اصلی آن در دانشجویان تحصیالت ترمیلی دانشگاه ها و

جهت بهره اپزایی تجمیعی اهداف سازمانی.

مراکز آموزش عالی در ایران می باشد.

)3تقو یت م وانی ن ری و ادب یات تحقیق در حوزه

اهداف ویژه:

"خود" و آی ده ورزی در"تسلی شخصی" و تعالی بخشی

تواپق ن ر خور گان در خصتتتوص تعریف تستتتلی

بح ج وح های درونی و رجوع بح باستان ش اسی خویشتن

شخصی در آی ده دانشجویان تحصیالت ترمیلی دانشگاه

خویش و شخ صیت علمی و حرپح ای دان شجویان و بهره

ها و مراکز آموزش عالی

اپزایی تجمیعی در ذی نفعان دانشگاه ها،
)4تقو یت و یرورش توا نایی و م هارت های پردی

تواپق ن ر خورگان در خصتتوص ابعاد اصتتلی تستتلی
شخصی در آی ده دانشجویان تحصیالت ترمیلی دانشگاه

دانشجویان و اعضاا هیئت علمی و رهوران آموزش عالی،

ها و مراکز آموزش عالی

برای دستتتیابی بح پرصتتت های توستتعح پردی ،گروهی و

سئواالت یژوهشی:

سازمانی صحیح ییرامون اپرایش رضایت ملی و کشوری

تعریف مفهوم ت سلی شخ صی در آی ده دان شجویان

ن ام آموزش عالی،
) 5حفظ توان رقتتابتی در محیی هتتای ییرامون
دان شگاه و جامعح با خلق دان شجویان م سلی شخ صی و
علمی،

تحصتتیالت ترمیلی دانشتتگاه ها و مراکز آموزش عالی از
دیدگاه خورگان دانشگاه و مراکز آموزش عالی چیست؟
ابعاد اصتتتلی مفهوم تستتتلی شتتتخصتتتی در آی ده
دانشتتتجویان تحصتتتیالت ترمیلی دانشتتتگاه ها و مراکز

)6ح سا ست آپری ی و ارائح مدل برای مدیران ار شد
وزارت علوم و تحقیقات و پ اوری و وزارت بهداشتتتت و

آموزش عالی از دیدگاه خورگان دان شگاه و مراکز آموزش
عالی چیست؟

در مان و آموزش یزشتتتری نستتت وت بح بر نا مح ریزی و

تا چح میزان خورگان بر تسلی شخصی و ابعاد اصلی

سیا ستگذاری و ایجاد محتوای سرپ صل در سی با هدف

آن در آی ده دانشجویان تحصیالت ترمیلی دانشگاه ها و

آی ده ورزی در "تسلی شخصی" در دانشجویان دکتری

مراکز آموزش عالی تواپق ن ر دارند؟

تخصصی،

-2مبانی نظری و پیشینه:

)7در انت ها؛ با انضتتت مام این یژوهش ،ن ام رهوری

مروری بر آی ده یژوهی رای :

آموزش عالی کشتتور صتتاحب یک مدل در جهت نهادی ح
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از جملح مشتتتهورترین و شتتتیواترین تعاریف آی ده

ترین آی ده برای ید یده ای خاص چح خوا هد بود؟ بح

یژوهی را وندل بل 23ارائح داد استتتت .وی بر این باور

دیگر ع وارت ،اگر اوضتتتاع بح همین م وال ادا مح یا بد،

استتتت کح آی ده یژوهی در یی شتتت استتتایی ،ابداع ،ارائح

محت مل ترین آی ده برای ید یده ای خاص چح خوا هد

آزمون و ارزیابی آی ده های ممرن و محتمل استتت تا بر

بود؟ آی ده های محت مل ،آی ده یژو هان را بح م بال عح

یایح ارزش های جامعح ،آی ده های مرجح را انتخاب و

شتترایی موجود پرا می خوان د تا ییش بی ی های خود را

برای یی ریزی ستتتاخت مبلوب ترین آی ده ،کمک ک د.

بر آن ها استتوار ستازند و از ستویی دیگر نیز بح بررستی

بر این اسا

انوع آی ده ها بح شرح زیر بیان میشود:

روندها جهت دهی می ک د ،روندهایی از گذشتح تا حال

)1آی ده های ممرن :از د ید آی ده یژو هان ،آی ده

ادامح یاپتح اند .هدف از شتتت استتتایی و تحلیل روندها،

های ممرن نایر بح یدیده هایی هستتت د کح امران وقوع

آگاهی یاپتن از رویدادهایی استتتت کح در گذشتتتتح نح

دارند .الوتح این امران یذیری ،یدیده های مستتتعد را در

چ دان دور رخ داده اند .برای برر سی آی ده های محتمل

بر می گیرد .رویدادهایی کح از استتتتعداد الزم برای رخ

ن یازم د آ گاهی از چگونگی گذار ید یده ها در مستتتیر

دادن برخوردار باش د .برای کشف آی ده های ممرن باید

گذ شتح تا حال ا ست .آگاهی از روندهای گذ شتح کمک

وضتتع موجود را با روش هایی جدذید و متفاوت بررستتی

خواهد کرد تا م شخص شود آی ده بح احتمال پراوان چح

کرد ،روش هایی کح آگاهانح از قید و ب د تفرر ستتت تی،

سرانجامی خواهد داشت.

رای و معمول رهایی یاپتح با ش د و از دیدگاهی کح برای

)3آی ده های مرجح :تاپل بر این باور است کح آی ده

توده مردم غیرعادی و حتی ناخو شای د بح ن ر می ر سد،

یژوهان می کوشتتت د با کاوش رویایردازانح آی ده های

بح مستتتائل ب گرند .در این روش ها با تفرری خال و

ممرن ،بررستتتی ن ام یاپتح آی ده های محتمل و ارزش

جانوی ،واقع یت هایی د یده می شتتتو ند کح دیگران از

یابی اخالقی آی ده های مرجح ،انگاره هایی نو و بدیل از

م شاهده آن ها ناتوان ه ست د ،بح این م ور باید م سائل

آی ده بیاپری د .ب ابراین آی ده های مرجح در بردارنده

و مشتترالت ک ونی را نوعی پرصتتت برشتتمرد و غلوح بر

رویدادهایی هستتت د کح باید رخ ده د .آی ده یژوهان ،در

موانع و کاستتتی های موجود را امران یذیر دانستتت .این

جهت هدف خود برای درک آی ده ،می کوش د تا آن چح

نوع تفرر نح ت ها طرح یر سش درباره و ضع موجود را در

را اتفا خواهد اپتاد ،آن چح اتفا بیاپتد و آن چح را کح

بر می گیرد ،بلرح بح یرستتتش گری درباره آن چح می

پرض استتت در آی ده اتفا بیفتد ،بشتت استت د ،زیرا این

تواند وجود داشتتتتح باشتتتد ،نیز می یردازد ،این رویررد،

موارد در پرآی د تصتتتمیم گیری برای انت خاب ا هداف

بیش از هر چیز نیازم د بستتی و گستتترش حق انتخاب

م استتب بح م ور ستتیاستتت های خاص ،و ایجاد اقدام

بشر است.

اجتماعی هوشتتتم دانح و موثر از طریق تفرر آی ده نگر،

)2آی ده های محتمل :هدف از بررستتتی آی ده های

کمک خواه د کرد .آی ده های مرجح براستتتا

ارزش

محتمل ،یاپتن یاسخی برای این یرسش است کح در یک

های جامعح و عالقم دی ها و خواستح های مردیم تعیین

بازه زمانی معین و با توجح بح مقتضتتتیاتی ویژه ،محتمل

می شتتوند .آی ده یژوهان برای س ت جش میزان مبلوبیت

23 Wendell Bell
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آی ده های مرجح براستتتا

ارزش های جامعح و عالقح

ساختارهای خود:

م دی ها و خواستتتح های مردم تعیین می شتتوند .آی ده

الف -ساختار مستقل خود؛ پرد را از دیگران مستقل

یژوهان برای س ت جش میزان مبلوبیت آی ده های بدیل،

می ک د و ویژگی های م حصتتر بح پرد خود را کشتتف و

باید اهداف و ارزش های بشتتری را مبالعح و ارزیابی و از

ا براز می ک تتد جتتانستتتتون1985،24؛ متتارستتتتال و

آنها استتتفاده ک د .حتی پراتر از این ،چح بستتا تصتتدیق

هتتمتترتتاران1985، 25؛ متتیتتلتتر1988، 26؛ شتتتتودر و

معیارهای ارزشتتتی ،آی ده یژوهان را وادار ستتتازد کح در

بورن.)1984،27د ستیابی بح اهداف این پره گ م ستقل

جستتتت و جوی مفاهیم و اهداف زندگی ،درباره طویعت

بودن نیازم د تاویل و مع ی کردن خود بح ع وان پردی

ب شر ،جهان طویعی ییرامون او و حتی کل عالم ،یژوهش

ا ست کح رپتارش با ارجاع بح م ابع خود اپرار،اح سا سات

ک د.

و اعمال درونی)سازماندهی می شود ،نح با ارجاع بح اپرار،

)4آی ده مبلوب :نوع دیگری از آی ده استتتت کح

احساسات و اعمال دیگران .می توان سایر برچسب های

توستتی آی ده یژوهان مبرح می شتتود .هدف غایی آی ده

این ستتتتاخ تار مستتتت قل خود را؛ پردگرا ،خودمحور،

یژوهان شرل بخ شیدن بح آی ده ای مبلوب برای جامعح

ختتودمتتختتتتتار متتجتتزا ،ختتودکتتفتتا اشتتتتتاره

استتت .چشتتم انداز آی ده یژوهان ،بریایی جامعح مبلوب

کرد بامیستر.)198:1394،28

استتتت .ستتتام کول در مقالح خود با نام "گفتمان آی ده

ب -ستتتاخ تار وابستتت تح خود؛ در م قابل بح اعت قاد

یژوهی جهان از  1965تا  "1976آن را ن شان داده شده

کوندو ،)1982 29تاکید بستتتیاری از پره گ های غیر

استتت .وی چشتتم انداز آی ده ش ت استتانح را بح دو دستتتح

غربی بر ارتواپ ب یادی ان سان ها با یردیگر ا ست .تجربح

نتومالتو سی و غیر مالتو سی تق سیم می ک د .چ شم انداز

واب ستگی متقابل ،م ستلزم آن ا ست کح پرد خودش را بح

نو مالتوستتتی ،باز نمود و ادا مح نگرش بدبی ا نح تو ما

ع وان بخشتتی از راببح اجتماعی ییرامون در ن ر گیرد و

باور دارد کح

بداند کح رپتار وی تا حد زیادی تحت تاثیر این راببح

مالتو

درباره ر شد جمعیت ا ست .مالتو

ر شد جمعیت ،باع کموود عر ضح مواد غذایی می شود.

قرار دارد و ادراک او بح اپرار ،احساسات و اعمال دیگران

چشتتتم انداز غیرمالتوستتتی ،مدعی استتتت کح اپزایش

در راب بح بستتتتگی دارد و بح وستتتی لح آن ها تعیین و

جمعیت ،دلیل کموود عرضتتتح مواد غذایی نیستتتت .این

سازماندهی می شود .اپراد برانگیختح می شوند تا برای

نگرش توستتتی هر مان کان و گروهی از یژوهشتتتگران

ستتتاز گاری با اپراد مرتوی ،راهی کرده و آن را ترم یل

شتتوروری و امریرای التین ارائح شتتده استتت کح خود را

ن مای د و بح طور کلی ،بخشتتتی از روابی بین پردی

گروه باریلوچح نامیده اند .تا آنجا کح بح استتتا

بح

گوناگون را بیاب د .بر خالف خود مستتتقل ،ویژگی اصتتلی

مربوپ می شود ،نگرانی اصلی آنها ،درباره یک چیز است،

خود وابستتتح ،اشتتتیا بح وابستتتگی متقابل و در نتیجح،

ییوند بین جمعیت و رشتتد اقتصتتادی کح الوتح در جلوه

تمایل بح مولفح های عمومی تر خود استتتت.ب ابراین می

های گوناگون بیان شده است بل.)73-87 :2003،

توان این د ید گاه را ستتتاخ تار وابستتتتگی مت قا بل خود

24 Johnson

27 Bourne

25 Marsella, A. et al

28 Baumeister

26 Miller,J,G

29 Kando
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نمامید.تفررات م شابح این ساختار واب ستح خود شامل؛

ب -دومین تجربح" ،بین پردی بودن" 35خود است.

جامعح محور ،کل نگر ،جمع گرا تجمیعی) ،جمع محور،

خود ع ضوی از گروه ها و روابی ا ست و در واقع ،یری از

و حدت یاپ تح ،ن ام م د ،باپت گرا ،متصتتتل ،ارت واطی

ک ش های اصلی خود ،توانم د نمودن اپراد برای برقراری

است بامیستر.)201:1394،30

ارتواپ با دیگران استتتت .بعد بین پردی خود ،بر مبالعح

ستتح تجربح اصتتلی ،یایح های "خود" را بح شتترح زیر
شرل می ده د:

نحوه ت عا مل خود با دیگران ا حا طح دارد .این امر نحوه
مبالعح تج سم خود را ن شان می دهد کح عوارت ا ست از

الف -تجربح اول" ،هوشیاری اندیشم دانح "31است.

ای رح اپراد چگونح تصاویر ذه ی خود را با دیگران مرتوی

ذهن هوشتتیار انستتان می تواند توجیهش را معبوف بح

می ستتتتاز ند و ه گامی کح دیگران آن ها را می بی د

م ابع خویش نموده و خود را جستتتجو نماید .بح عوارتی

رپتارشتتتان را تهییر می ده د .همه ین ،تجستتتم خود

صتتتریح تر ،اپراد خودآگاه 32هستتتت د .خود بح شتتترل

شامل مباعح نحوه تهییر ادراک خود بح و سیلح تعامالت

م ستقیم ش اختح نمی شود ،بلرح در عمل قابل م شاهده

بین پردی و چگونگی شتتت رل گیری ت عامالت از طریق

بوده یا می توان آن را از طریق رو یداد های اجت ماعی

خود و روابی می شود.

استتتت واپ نمود .حر مت خود 33شتتتا مل ب عد ارز یابی

ج -ستتتومین تجربتتح ای رتتح ،خود دارای" ک ش

خودش اسی است .در تجربح روزمره ،تفرر در مورد خود،

اجرایی" 36ا ست .این امر خود را قادر می سازد انتخاب

خودهوشتتتیاری ،34تجربح باال یا یایین رپتن

ک د ،عملی را آغاز نماید و بر خود و دنیا ک ترل داشتتتتح

حرمت خود و تالش برای یادگیری در مورد خود در این

باشتتد .بدون این امر ،ممرن استتت خود بازهم شتت اختح

حیبح قرار می گیرند.

شتتتود و بتواند با دیگران راببح برقرار ن ماید ،ولی نمی

احستتتا

یس ب ابراین ،با توجح بح مبالعات بامیستتتر )1394

توا ند کاری ان جام د هد .ع وارتی ه مان د عا مل 37یا

می توان مولفتتح هتتای اصتتتلی "خودشتتت تتاستتتی" و

اصتتیل 38این ج وح مهم خود را نشتتان می ده د .ک ش

"خودآگاهی" کح در تجربح اول با ع وان"تجربح هوشیاری

اجرایی نستتت وت بح دو ب عد دیگر خود کمتر م بال عح و

اندی شم دانح" در خود بیان می گردد ،صورت زیر ا شاره

شت اختح شتتده استتت ،ولی ه وز مورد توجح پزای ده قرار

نمود:

دارد .این بعدخود ،یژوهش در مورد؛ خودمختاری و اراده،

)1تفرر در مورد خود.
)2احسا

خودن م جویی ،رپتار دپاع از خود ،انتخاب و تصتتتمیم
گیری ،ک ترل جویی و خواستتتتح های 39دیگر را در بر

خود هوشیاری.

می گیرد بامیستر.)11:1394،40

)3حرمت خود مثوت و م فی.
)4تالش برای یادگیری در مورد خود.

30 Baumeister

36 Executive function

31 Reflexive consiousness

37 Agent

32 Self-aware

38 Origin

33 Self-esteem

39 Volition

34 Self-conscious

40 Baumeister

35 Being interpersonal
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تسلی شخصی:41

وضتتوح روشتتن ک ید ،این چیزی استتت کح یک شتتوح بح

عوارت است از؛ کشف و استفاده از رموزی کح قدرت

د ست نمی آید و تالش هر یک از ما بح سوی حرکت در

اجرایی پرد را ک ترل و تستتتهیل می ک د ،بح بیان دیگر

زندگی و یرورش بی شتر در ر ضایت بخ شی زندگی موپق

ک ترل و تسهیل رموز کشف شده پرد در جهت تسلی بر

و شادی می انجامد .تسلی شخصی پراتر از شایستگی ها

روح و عواطف یرورش یاپتح برای مدیریت ستتبوح باالتر

و مهارت ها....استتتت ،یع ی نزدیک شتتتدن بح زندگی بح

ذه ی در را ستای تو سعح ،تعالی و نووغ شخ صی .وی در

ع وان خال قیتتت زنتتد گی ،بتتا ا یجتتاد خالف ن ر

جایی دیگر در بیان و توصیف تسلی شخصی بح ادراکات

واک شی بیرر.)2012،43

ستتتبح باالی از مدیریت اجرایی درونی خود با توجح بح

ابعاد و مولهح های اصلی تسلی شخصی شامل:

ستتاختارهای ستتبح متا و یا حالت های اجرایی ستتبح

)1بخشتتتش44؛ کح عتتتتتت وارت استتتتتتتتتتت از

باالتر اشتتتاره و آن را نفوذ بر تجربیات ،حاالت ،ایدها و

تتتتهییرارادی همراه با خواست) و آگاهانح و آزادانح قلوی،

چارچوب های سبح یائین ذه ی با قدرت اجرایی درون

و نتی جح موپق یتآمیز کوشتتتش پ عالی برای جایگزی ی

خود در جهت ارتقاا بح ستتبوح باالتر ذه ی از طریق متا

اپرار بد با اندیشتتتح های خوب ،ت دی و عصتتتوانیت با

مدل مدل حاالت ستتتبوح باالتر ذهن) می داند ،وی در

احسا

ترحم و شفقت نورث.)1987 ،

نهایت؛ تستتلی شتتخصتتی را نفوذ حاکمیت پرد در تفرر،

)2خود ش ا سی 45خودآگاهی)؛ مهمترین و کلیدی

ارزش ها و باورهای خویشتتتتن می داند کح هدپم د در

ترین ابعاد هوش عاطفی کح در برگیرنده خودآگاهی یا

جتتهتتت ارتتتوتتاپ بتتا دیتتگتتران ایتتجتتاد متتی

تشخیص احساسات خود در همان زمان کح درحال وقوع

گردد هال.)11:2000،42

است و بر این نرتح اشاره دارد کح چگونح احساسات اپراد

بیرر ،ت سلی شخ صی را یک ع صر ضروری وک شف

بر آنها ،بر دیگران و بر عملررد شتتتان تاثیر می گذارد.

شتتادی پو العاده در زندگی شتتخص می داند .تستتلی

رهوران و مدیرانی کح با خودشتتان و با دیگران صتتادق د،

شخ صی ،چح خودآگاه و چح ناخودآگاه؛ چیزی ا ست کح

اعتماد بح نفس دارند ،در استتتفاده از توانم دی هایشتتان

ما همح می خواهیم بح آن برسیم .حرکت بح سوی توسعح

کوشتتتش می ک د و می دان د چح ه گام از دیگران

و بهوود مستتتمر و دیدن زندگی از دیدگاه های مختلف.

درخواست کمک ک د گلمن.)2017 ،46

اصول اهداف تسلی شخصی مشمول؛ چشم انداز ،اعتقاد،

)3خود عاشتتقی دوستتت داشتتتن خود)47؛ یذیرش

و در نهایت تعهد و دانستن خود هدایتی می شود .تسلی

خود دوست داشتن خود)و آزادانح از خود صحوت کردن

شخصی ،درک ای رح چگونح شما پرر می ک ید ،چرا شما

و کامل خود را بح دیگران معرپی کردن در جهت تعیین

با ید برای هدف و مستتتیر ز ندگی و مرا حل یادگیری

ستتبوح شتتادی و خوشتتوختی زندگی خود .لذا ییشتتورد

مستتمر و توستعح و ترامل و تعالی خود ،چیزهایی را بح

41 Personal Mastery

45 Know Yourself

42 Michael Hall

46 Goleman Daniel

43 Baker, Brendan

47 Love Yourself

44 Forgiveness
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موضع دوستانح تر در خودعاشقی ،ییش شرپ الزم برای

باشتتتد کح این امر مستتتتلزم انگیزه و رقابت برای ایجاد

یذیرش خود است نوپز.)2014،48

تهییر در محیی و خود پرد می باشتتتد تا بتوان از این

)4حفظ ذه یت مث وت49؛ مث وت نگری حاصتتتل

طریق بح آی ده متفاوت دستتت یاپت بی دل و یارکر،56

تعامل آرام و بدون مشتترل با محیی اجتماعی استتت کح

گرانتت ،57آشتتتفورد2010 ،58؛ بتح نقتل از قجری و

ی یا مد آن مجمو عح ای از ت مایالت موت ی بر رضتتتا یت

الوانی.)3:1395،

م دی ،خوش بی ی ،امید و اعتماد و اطمی ان خاطر در

)7باورهای خودت یمی پراش اختی59؛

پرد ا ست .عمادی نژاد .)1392 ،ایجاد مهارت های الزم

بیرد )1993 60و یاریس )1991 61پراشتتت اخت را

برای برخوردار بودن از خوش بی ی و مثوت نگری همراه

آگاهی و خود ک ترلی می دان د .آگاهی پراشتتت اختی بح

با انعباف یذیری و موت ی بر آموزش واقع یت در جهت

مع ای شتت اخت خود بح ع وان یح موجود متفرر استتت.

ایتتمتتن ستتتتازی روانتتی در بتترابتتر مستتتتائتتل و

این آگاهی نقش مهمی در دقت ،حل مستتتئلح ،ک ترل

مشتترالت ستتلگمن .)1996،50نگرشتتی کلی نستتوت بح

خود ،خودآموزی و تهییر رپتار دارد.

زندگی و تمرکز بر نرات و اپرار مثوت و خوب در مورد
خود و دیگران کویلیام.)2006،51

ش اختی خود دانست و آن را مشتمل بر عمل درآوردن،

)5تمرین انضتتت واپ52؛ ت یم کردن آن هح کح پرد
احستتتا

پالول پراشتتت ا خت را آ گاهی پرد از جر یان های
ت یم ،و هماه گ کردن این جریان ها در ن ر گرپت.

می ک د و انجام می دهد ،م م بودن ،ک ترل

ساده ترین تعریف پرا ش اخت ،اندی شیدن در مورد

کتتردن اشتتتتتتتهتتا و هتتیتتجتتانتتات یتتیتتتتترستتتتون و

اندیشیدن ،آگاهی از آنهح می دانیم و آنهح نمی دانیم ،و

سلیگمن.)2004،53خودن م جویی واب ستگی زیادی بح

شتتت اخت و آگاهی از دانستتتتح ها و آگاهی های خود

ن ارت خود بر خودش دارد .ن ارت گری شتتتا مل دنوال

استتت نیازآذری .)4:1382 ،ولز در ستتال  1997با طرح

کردن پعالیت ها و حالت خود و مقایستتتح آنها با مالک

 30مق یا

خود گزارشتتتی ،باور های اپراد را در باره

های رپتار م استتتب و مبلوب می شتتتود .در این مورد

تفررشان مورد س جش قرار داد.

نا پذترین چارچوب ب دی را می توان در یژوهش های
کارور و شیر.)1981،1982 54

این باورها کح در ی

خرده مقیا

کح عوارت اند از:

باور های مث وت باور های مث وت در باره نگرانی) ،ک ترل

)6ییش ک شتتتی55؛ ییش ک ش بودن بح مع ای

نا یذیری باور های م فی در باره ک ترل یذیری اپ رار و

ک ترل کردن مستتتائلی استتتت کح اتفا خواهداپتاد ،نح

خبرات مربوپ بح نگرانی) ،اطمی ان شتتت اختی عدم

ای رح پرد پقی ن اره گر مسائلی است کح اتفا می اپتد

اطمی تتان شتتت تتاختی) ،نیتتاز بتتح ک ترل اپرتتار ،وقوف

48 Noffz,Christine

55 Be Proactive

49 Maintain a Positive Mindset

56 Bindle,Parker

50 Seligman, M. E . P

57 Grant,a

51 Susan Culham

58 Ashford,s

52 Practice Discipline

59 Self-Management

53 Peterson, C., & Seligman, M. E . P

60 Bierd

54 Carver, C. S.; Scheier, M. F

61 Paris
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ش اختی پرآی دهای پرا ش اختی خودآگاهی ش اختی)،
بح ارزیابی پراش اختی یرداخت شیرین زاده.)1385،
 )8تدوین و اجرا زندگی کردن) در راستتتتای هدف
مدون 62؛
دانشتتترتتده تحصتتت یالت ت ر م ی لی دانشتتتگتتاه
هاروارد  ،)2017در ارائح ستتتیاستتتت ها و برنامح های

بخشش
خود شناسی
(خودآگاهی)

فراشناختی

خود عاشقی

تسلط شخصی

(دوست داشتن

درجهت آینده

خود)

ورزی

تدوین و
اجرا(زندگی
کردن) در راستای
هدف مدون

پیش کنشی

حفظ ذهنیت

آموزشتتتی"رهوری" مقبع دکتری رشتتتتح های؛ رهوری

باورهای
خودتنظیمی

مثبت
تمرین انضباط

آموزشتتی وآموزش عالی ،پلستتفح تعلیم و تربیت ،بح این
مو ضوع مهم ا شاره می ک د کح تح صیالت دکتری این

بح همین م ور دانشتتت رده تحصتتتیالت ترمیلی

رشتتتتح ها در این دانشتتتگاه بح مع ای ترامل کامل در

دانشتتتگاه " هاروارد" در راستتتتای تحقق این اهداف در

جوامع پرری یویا و تاثیر گذاری آن در جهان قلمداد می

دانشتتجویان دکتری ،برنامح های آموزشتتی تحت ع وان

گردد.

"تمرین رهوری در دا خل و خارج" با تمرکز بر ج وح

زیرا دکتری رهوری آموزشی و آموزش عالی ،اپراد را

های "تستتلی شتتخصتتی" با بح خدمت گرپتن استتتادان

برای ایفای نقش رهوری و پراتر از تجربح آن در ستتبوح

مجرب اقدام نموده است .در توضیح و شرح سیالبس این

سی ستم های آموز شی در آموزش و یرورش و ن ام های

دوره آموزشی این گونح بیان شده است :این دوره تمرین

دانشتتتگاهی آموزش عالی ،ستتتازمان های غیر انتفاعی،

رهوری از طریق تهییر در خود و تستتلی شتتخصتتی) با

سازمان های دولتی ،وهمه ین تحقیقات بین ر شتح ای

اصتتتول ،هدایت دانشتتتجویان دکتری و مربیان بح ع وان

از طریق دکتری رشتتتتح پلستتتفح تعلیم و تربیت جهت

رهوران تحول گرا ،برای " معتتادلتتح تهییر" در خود،

ک سب دانش ش اختی ،اقت صاد ،یز شری ،علوم ان سانی و

طراحی شده است.

سایر رشتح ها ،آماده می سازد.

گودمن63؛ الئگی64؛ بوک من65؛ کراپورد زکین66؛

شکل ( )1ابعاد پیشنهادی و اصلی تسلط شخصی
درجهت آینده ورزی دانشجویان تحصیالت تکمیلی دانشگاه
ها

گودستتون67؛ هلستتی گ68؛ از جملح استتتادان و اعضتتاا
هیئت علمی در دانشتترده تحصتتیالت ترمیلی دانشتتگاه
هاروارد هستتتت د کح هدپم د و برنامح ریزی شتتتده برای
مقاطع تحصتتیلی دکتری تخصتتصتتی رهوری آموزش و
یرورش و ستتایر رشتتتح ها آموزش عالی با بریایی کارگاه
های آموزشتتی بح تمرین رهوری؛ برای ستتیاستتت های
برنامح های "تستتلی شتتخصتتی" در می یردازند .تمرین

62 Develop, and Writ and Live Your Purpose Statement

66 Crawford Zakina, Candice

63 Goodman, Robert

67 Goodson, Adria

64 Lahey, Lisa

68 Helsing, Deborah

65 Bookman, Debbin
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رهوری ،م شترل از ر شتح ت سلی شخ صی برای تو سعح

مربیگری برای دانشتتتجو یان مورد ن یاز استتتت .ا هداف

رهوری آموز شی ،یک مجموعح یرپارچح از ع ا صر برنامح

یادگیری؛ تو سعح بزرگ ساالن ،درک و تو صیف سی ستم

درسی است کح قصد دارد تا؛

های رای شت اخت توستتعح در بزرگستتالی ،توستتعح ییش

)1درک قابل مالح ح ای از "خود" برای دانشجویان

پرض های پعالیت دانشجوهاست.

و دانش آموختگان بح ع وان "رهوران" با بررستتتی نقاپ

د یمتتان ،)2017 69در مبتتا لعتتات خود تحتتت

قوت ،سبوح و نقاپ کور و آسیب یذیری "خود"؛ کح اگر

ع وان"رهوری جامع" در پصتتلی بح موضتتوعی با ع وان

ش ا سایی و یا مورد توجح قرار نگرپتح اند ،احتمال ای رح

:خودت سلبی ،ت سلی بر"من"در رهوری" یرداختح ا ست.

م جر بح ای جاد م حدود یت برای تضتتتعیف "رهوری" و

وی بیان میدارد کح "تستتلی شتتخصتتی" بح تازگی مورد

"اثربخشی شخصی" را پراهم نماید ،را دارد،

توجح یژوهشتتتگران زیادی در حوزه ادبیات مدیریت قرار

)2توانایی کمک بح دانشتتتجویان و دانش آموختگان

گرپ تح استتتت و اهم یت این مفهوم در دن یای در حال

در مدیریت آستتیب یذیری های خود بررستتی نقاپ کور

توستتعح ،رهوری جامع را بح رستتمیت می شت استتد .خود

خود) و کمک بح رشد شخصی"خود"،

تستتلبی می تواند قول از ما بر دیگران تاثیر بگذارد ،وی

)3پراهم نمودن یویایی بیشتتتر در تشتتریل گروه و

ادامح میدهد کح ما اول باید ببور موثر یادبگیریم کح بر

تیم ها .رهوری موثر تیم و نحوه شتتت استتتایی ،یردازش

خودمان مدیریت ک یم .خود تسلبی یک تجربح مشترک

پرآی د های جمعی و ای جاد یرپ یت های اجرایی گروه؛

استتتت کح نمی توان در هر زمی ح ای علمی ،ورزش و یا

برای ارا ئح یادگیری .مول فح های خاص قستتت مت های

موستتتیقی بدون در ن ر گرپتن "خود انضتتتواطی و خود

خاص) این دوره شامل واحدهایی برای توسعح بزرگساالن

ن می" بح موپقیت برستتتد .ایجاد موضتتتوع در

"خود

و اثربخشتتی تیم در میان اپراد ،می باشتتد .عالوه بر این

انگیختگی" در این پصتتل بح ع وان یایح و استتا

الزم و

دانشتتجویان رشتتتح توستتعح رهوری آموزشتتی در ایجاد

ضتتتروری برای موپق یت هر تالش در رهوری از جم لح

"رهوری بر خود" با جلستتتات مربیگری رهوری م م،

تو سعح ا ست .این تو سعح و بهوود در مورد نقش تادیب

ببور سالیانح و پردی ی شتیوانی می شوند .قول از شروع

نفس "خود" و تالش و یشترار "خود" در یرورش توسعح

دوره ،دانشتتتجویتتان ،مجموعتتح ای از ارزیتتابی هتتا؛ از

نفس برای آماده شتتتدن برای زندگی و رهوری استتتت.

جم لح ارز یابی 360در جح بازخورد رهوری) را ترم یل

تمرکز اصتتتلی این م بال عات دی مان بر ه ماه گی بین

خواه د نمود کح این ارزیابی ها داده های یایح و ا سا سی

توستتت عح و بهوود شتتتخصتتت یت رهوری در ت مام اب عاد

را برای برنامح های "یادگیری پردی و شخ صی" آنان را

ضتتروری روحی و روانی  ،عاطفی ،اخالقی و مع وی) آن

پراهم می ک د گودمن و همراران.)2017،

می باشتتد .یس در

کلیدی خود تستتلبی مستتاوی با

این برنامح ها در مربیگری ،در ساختار این دوره و در

تستتلی شتتخصتتی بح ع وان مهم ترین مستتئلح محتوای

طول دوره بر نا مح توستتت عح رهوری آموزشتتتی دن وال و

مع وی ارائح شده در"بهاگواد گیتا "70ه دو ،بخ صوص

یشتتتتی وانی می شتتتو ند .برای ورود بح این دوره مجوز

روی ج وح های روانی و عاطفی موضتتتوع بح ع وان

69 Satinder Dhiman

70 Bhagavad Gītā
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یرپارچح ستتازی شتتخصتتیت در دنیای توستتعح یاپتح می

علمی و شتتتهلی این یژوهش را انجام دادند .یاپتح های

باشتتتد .در انتها ن ریح میانگین طالیی بح ع وان میانح

یژوهشتتی آنان نشتتان داد کح توستتعح تعالی شتتخصتتی

مبلوب بین دو اپراپ یری بیش از حد و دیگری همراه

دانشتتتجویان در عملرردهای علمی مفاهیم آموزشتتتی و

با کموود) بح ع وان یک ویژگی بح پصتتتل مبالب کتاب

ارزیابی ستتریع پرآی د یادگیری) در اپزایش ستتبح تعالی

اضتتاپح شتتده کح بح بررستتی تحقیقات بر روی عملررد

شخصی مورد بح قرار گرپت.

متخصتتتص و حرپح ای خلق قهرمان) برای تالش در این

نوپز ،)2014 73در مبالعات خود در بیان"تستتتلی
شتتتخصتتتی در مربیان و رهوران" عالوه بر تعریف جدید

دنیا می یردازد.
ل ت و هم راران ،)2017 71در یژوهشتتتی ت حت

تسلی شخصی بح بیان مولفح های اصلی آن یرداخت .وی

ع وان" م ابع خودکارآمدی و نتای حاصتتل از تصتتمیم

برای تستتلی شتتخصتتی در مربیان و رهوران هفت مولفح

گیری حرپح ای :آزمون ش اخت اجتماعی مدل حرپح ای

اصتتتلی برمیشتتتمرد؛ )1بخشتتتش )2خودشتتت استتتی

خود مدیریتی " با هدف برر سی ت سلی ترغیب کالمی،

)3خودعاشتتقی دوستتت داشتتتن خود) )4تمرین ن م و

یادگیری جایگزی ی و تاثیر مثوت و م فی هر دو در 324

انضتتتواپ )5حفظ ذه یت مث وت  )6ییش ک شتتتی )7

نفر از دانشتتتجویان بح ع وان م ابع تجربی اندازه گیری

تدوین و اجرا زندگی کردن) در راستای هدف مدون.

اقدامات خودکارآمدی ،نتای مورد انت ار ،اهداف و سبح

دوی یری ماستتتری ،رانی ،)2014 74در م بال عات

تصتتمیم گیری حرپح ای انجام دادند .در تجزیح و تحلیل

مولفح برای تهییر ستتتازمان یادگیرنده

بر ی

علمی خود بح ی

عامل تجربی از طریق تحلیل مستتتیرانجام شتتتد.

ییتر ستتت گح اشتتتاره می ن ما ید ،و بر مول فح تستتتلی

تستتتلی و عاط فح مث وت هر دو ببور مستتتتقیم و غیر

شتتتخصتتتی چیرگی پردی) با ارائح یک مدل جدید در

مستتقیم در ستبح تصتمیم گیری حرپح ای قابل توجیح

یژوهش خود ،صتتحح می گذارد .وی در مدل ارائح شتتده

می با شد .این یاپتح ها در تف سیر اجتماعی تئوری حرپح

خود ،توستتتعح و بهوود پردی را م تاثر از دو مول فح خود

ای ش اختی و ییامدهای آن برای تحقیق و عمل بی شتر

ش ا سی خود دانایی) و دیگر ش ا سی دیگر دانایی) می

مورد بح قرار گرپت.

داند و بح توصتتیف هموستتتگی این دو مولفح در بهوود و

هوی-ون و همراران ،)2016 72در یژوهشتتی تحت

توسعح پردی می یردازد.

ع وان"ستتت جش پرم کوتاه توستتتعح تعالی شتتتخصتتتی

ییترستتتون و ستتتلیگمن )2004 75در مبالعات و

دانشتتجویان دانشتتگاه تایوان " با هدف یرپارچح ستتازی

یژوهش های خود" ،توانم دی ها و ارزش ها در عمل"

شتتت اختی و عاطفی در مدیر یت کیف یت جامع ن ام

را توانم دی های شخ صیتی بح ع وان اجزاا روان ش اختی

آموزش عالی در جهت آماده سازی دان شجویان دان شگاه

یا پرآی دهایی تعرف نموده اند کح ع اصر اصلی پضائل را

تایوان با س جش و استفاده شخصی و برتری دانشجویان

تعریف می ک د .در ارا ئح طو قح ب دی ییترستتتون و

در ساختار روان و هوش هیجانی برای دستیابی بح تعالی

سلیگمن از  6پضایل و توانم دی ها در این یژوهش پقی

71 Lent, Robert W et al
72 Hui-Wen Vivian Tang et al

, Rini

74 Dwi Primasari

75 Peterson, C., & Seligman, M. E . P

73 Noffz,Chiristne
تحلیل روايي محتوايي تسلط شخصي :از باستان شناسي خويشتن تا آينده ورزی در خويشتن خويش در جهت بهره افزايي تجمیعي در نظام رهبری آموزش عالي

 / 129فصلنامه آينده پژوهي مديريت ،شماره  ،118پايیز 1398

بح یری از پضیلت؛ یع ی "پضایل خویشتن داری" اشاره

زمی ح ستتاز ارتقای بهزیستتتی روان شتت اختی آنان می

می ک یم :پضتتتیلت خوشتتتتن داری :76توانم دی های

شود صدری دمیرچی و همراران.)11:1396،

م حاپ ت ک ده کح پرد را در م قا بل اپراپ حفظ می

یتتاپتتتتتح هتتای یتتژوهشتتتتی یتتوررضتتتتوی و

ک د .عفو بخ شش77؛ بخ شیدن ک سانی کح کار ا شتواهی

حاپ یان ،)1396نشان داد کح آم توزش مه تارت ه تا ی

انجام داده اند ،یذیرش خباهای دیگران .دادن پرصتتتت

مثو تت اندیش تی ب تر س تازگاری اجتم تاعی ،هیج تانی و

دوباره بح اپراد .توا ضح و پروت ی78؛ اجازه دادن بح ای رح

تح صیلی دانش آموزان تأثیر مع اداری دارد یورر ضوی و

کمتتاالت و مهتتار تهتتای ا پراد همتتح چ یز را ب گویتتد.

حتتاپ ت تتیتتان.)11:1396،یتتاپتتتتتح هتتای یتتژوهشتتتتی

دوراندیشتتی79؛دقت در انتخابها ،بی جهت خبر نرردن،

خانجانی ،)1396از دان شجویان دان شگاه شهید به شتی

نگفتن یا انجام ندادن کارهایی کح ممرن ا ست ی شیمانی

حاکی از آن استتتت کح برنامح رواندرمانی مثوتنگر در

بح بار ب یاورد .خودن م دهی80؛ ت یم کردن آن هح کح

اپزایش میزان رضتتتایت از زندگی ،خوشبی ی و ایجاد و

می ک د و ان جام می د هد ،م م بودن،

اپزایش عواطف مثوت در دان شجویان ،برنامحایی سودم د

پرد احستتتا

استتتت و از این برنامح میتوان در جهت ارتقاا ستتتالمت

ک ترل کردن اشتها و هیجانات.
در ایران هیچ گونح یژوهشی در خصوص آی ده ورزی
تستتلی شتتخصتتی دانشتتجویان و هیات علمی در رهوری

روان در دانشتتجویان ورودی جدید دانشتتگاهها استتتفاده
کرد خانجانی.)11:1396،

آموزش عالی و حتی سایر سازمان ها انجام نگرپتح است

یاپتح های یژوه شی برادران  ،)1396ن شان داد کح

و این مفهوم در ایران کامال جدید می باشتتتد .لذا بح

بین دو گروه مضبرب و سالم در تمامی مؤلفح های ن م

صتتتورت محدود بح یژوهش هایی کح اتفاقی بح برخی از

جویی شتت اختی هیجانی و همه ین آستتیب یرهیزی،

متهییرها و ابعاد ت سلی شخ صی یرداختح اند ا شاره می

خود-راهوردی ،همراری و خود -پراروی در ابعاد سرشت

شود:

و م ش تفاوت مع اداری وجود دارد .این یاپتح ها ن شان

یتتاپتتتح هتتای یژوهشتتتی صتتتتدری دمیرچی و

میده د کح ن م جویی ش اختی هیجانی و ابعاد سرشت

همراران ،)1396در خصتتوص بخشتتش در دانشتتجویان

و م ش ،اضتتت براب ا پراد را تحتتت تتتأ ث یر قرار می

دانشگاه محقق اردبیلی نشان داد کح بین بهزیستی روان

ده د برادران.)11:1396،

ش اختی با جهت گیری مذهوی درونی و بخ شش راببح

یاپتح های یژوهشی یورشهریاری و همراران ،)1396

مع ادار؛ و همه ین بین بهزیستی روان ش اختی و جهت

در دان شجویان دان شگاه یزد ن شان داد کح بین م وع مهار

گیری مذهوی بیرونی راب بح م فی وجود دارد .در کل

تحصیلی درونی دانشجویان و خودکارآمدی آن ها راببة

ن تای نشتتتان داد کح مد ن ر قرار دادن ج هت گیری

مع ادار و مثوت وجود دارد .بین م وع مهار تحصتتیلی

مذهوی و تالش برای ارتقای بخشتتتش در دانشتتتجویان،

درونی و بهزی ستی روان ش اختی در اپراد نمونح ،راببة
مع ادار و مثوت استتت .بین خودکارآمدی و بهزیستتتی

76 temperance

79 prudence

77 forgiveness

80 self-control

78 modesty
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روان ش اختی راببة مع ادار و مثوت وجود دارد .وی در

از م ر امام علی ع)در آموزه های نه الوالغح" با هدف

های

عفو وگذشتتتت بح ع وان دومقولح بایستتتتح وضتتتروری

آموز شی مهارت های زندگی برای دان شجویان بح آن ها

درکیفیت مدیریت زندگی انستتان استتت بح گونح ای کح

آموختح شود کح شر ست های خود را نا شی از پقدان

باع بهوود ییشتترپت زندگی دنیوی واخروی انستتان می

تالش و موپقیت هایشان را ناشی از توانایی های خویش

شتتود .در دین موین استتالم برای مدیریت کالن جامعح

بدان د کح در این صتتورت بح زیستتتی روان شتت اختی

در سبح و سیع آن عفو و گذ شت مورد تاکید بی شتری

بیشتتتتری را تجربتتح خواه تتد کرد یورشتتتهریتتاری و

قرارگرپتح استتت تاجایی کح بدون عفو و گذشتتت مدیران

همراران.)11:1396،

آنرا و طا قت پرستتتتا ودربرخی موارد غیرممرن معرپی

این یژوهش ییش هاد می ک دکح با برگزاری کال

یاپتح های یژوهشتتتی قجری و همراران  ،)1395در

می ما ید براین استتتا

دررپ تار و کالم ا مام علی عل یح

خصتتتوص طراحی مدل رپ تاربوم-ییش ک شتتتی برای

الستتتالم نمونح های متعدد ازعفو و بخشتتتش درمدیریت

مدیران ستتازمان های دولتی ایران با هدف طراحی مدلی

جامعح موردبازش ت استتی استتت بح ع وان نمونح :ضتترورت

برای شتتت ا خت رپ تار های ییش ک ش در محیی های

چ شم یو شی وبخ شش درمدیریت جامعح عفو و گذ شت

حمایتی برای مدیران ستتازمان های دولتی ایران نشتتان

شاخص مدیریتی ان سانهای یرهیزکار و ...این نو شتار بح

داد کح رپ تار بوم ییش ک ش در ستتتتح ستتتبح مورد

روش توصتتتیفی تحلیلی بح دنوال ضتتترورت گذشتتتت و

ن ر پردی ،ستتتاز مانی و محیبی)همراه با مول فح ها و

بخشتش درستخ ان امام علی علیح الستالم درآموزه های

شاخص های مورد برر سی مورد تایید قرار گرپت قجری

نه الوالغح درابعاد مدیریت جامعح می باشتتتد رضتتتوی

و همراران.)11:1396،

دوست و موسوی.)11:1394،

یاپتح های یژوهشتتتی کدخدایی و کرمی  ،)1395از

یاپتح های یژوهشتتی برجعلی لو و همراران ،)1392

دانشجویان دانشگاه پره گیان تهران نشان داد کح خوش

در مو ضوع خودن م دهی در بین دان شجویان یز شری با

بی ی و مع ای تح صیل با انگیزش تح صیلی راببح مثوت

خود ن م دهی در

مع ی دار دارد .یاپتح های یژوهشی این یژوهش ضرورت

هدف بررستتی ستتاختار عاملی مقیا
مول فح های؛ مق یا
تالش و مقیا

بر نا مح ریزی ،مق یا

خودارز یابی،

خودکارآمدی ،نشان می دهد کح

تاکید بر ابعاد عاطفی و شتت اختی تحصتتیل مان د خوش

مقیا

بی ی و مع ای تحصتتتیل را در بهوود انگیزش تحصتتتیلی

خودن م دهی از جملح سازه های مورد توجح در مواح

دان شجویان ن شان می دهد .بح بیان دیگر شای ستح ا ست

انگیزشتتی استتت کح بح وستتیلح آن دانشتتجویان یادگیری

در پرآی د آموزش تدابیری بح م ور بهوود نگرش و

خود را ستتتامان می بخشتتت د .خودن م ده ی یری از

شتت اخت دانشتتجویان نستتوت بح تحصتتیل اندیشتتیده

مهمترین عوامل ییش بی ی ک ده موپقیت تحصیلی در

شود کدخدایی و کرمی.)11:1395،

محیی آموزشتتی استتت .وی اشتتاره می ک د کح مقیا

یتتا پتتتح هتتای یژوهشتتتی رضتتتوی دوستتتتت و

خودن م دهی انل و هانگ ،81برای ش ت استتایی قابلیت

موسوی  ،)1394در بایستگی عفو و بخشش در مدیریت

هتتای خودن م دهی دانشتتتجویتتان ایرانی و بتتح ویژه

81 O’Neil , Hong E,
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دانشتتجویان یزشتتری کفایت الزم را دارد و در یژوهش
های مختلف مخ صو صاً در حوزه آموزش قابل ا ستفاده

م شارکت ک دگان در این یژوهش ب صورت هدپم د
و کیفی در دو بخش؛
بخش اول؛  7نفر با تر یک دلفی با طرح ستتتئواالت

است برجعلی لو و همراران.)11:1392،
یاپتح های یژوهشتتتی تویک و همراران  ،)1392در

باز یا سخ یر س ش امح باز یا سخ)جهت ش ا سایی و اعتوار

خ صوص راببح انگیزش دی ی و خود ش ا سی با پ ضایل

بخشی بح مفهوم و ابعاد آن و همه ین تدوین یرسش امح

اخالقی با هدف برر سی نقش پرای دهای خود ش اختی و

دوم کح در بخش دوم یر س ش امح ب ستح یا سخ) برای22

جهت گیری دی ی در توانم دی های خوی نشتتتان می

نفر ،جهت تحلیل و ستتت جش روایی محتوایی تستتتلی

دهد کح توانم دی های خوی با خود ش ا سی ان سجامی،

شتتخصتتی و ابعاد آن از استتتادان خوره دانشتتگاه های؛

بهوشتتیاری و جهت گیری دی ی درونی و جهت گیری

هاروارد ،پلور یدا ،خوارزمی ،علوم و تحقی قات با مع یار

دی ی بیرونی پردی ،هموستتتتگی مث وت دارد تو یک و

سبح علمی دانشیار بح باال و تالیف کتاب های تخصصی

همراران.)11:1392،

انتخاب گردید.

یاپتح های یژوهشتتتی قربانی و همراران  ،)1385در
خ صوص خود ش ا سی انفراکی و ان سجامی :راببح وجوه

جامعح و نمونح در این یژوهش برابر و شامل 7نفر در
بخش اول و  22نفر در بخش دوم می باش د.

عامل بزرص شتتخصتتیت" با هدف

ابزار یژوهشتتی این مبالعح؛ یرستتشت امح باز یاستتخ و

بررسی ارتواپ وجوه خودش اسی انسجامی و تجربح ای-

بستح یاسخ ،و در انجام یرسش امح بازیاسخ از تر یک و

عامل شخ صیت و دیدگاه یذیری در 288

روش علمی و کیفی دلفی با اخذ ن ر کار ش ا سان خوره

خودشتت استتی با ی
تاملی) با ی

دانشتتتجوی دانشتتتگاه تهران نشتتتان می دهد کح وجوه

دانشگاه خارج و داخلی استفاده شد.

خود ش ا سی بح ویژه خود ش ا سی ان سجامی با عامل های

در تجزیح و تحلیل داده ها در راستای اعتوار و روایی

شتتخصتتیت و دیدگاه یذیری دارای هموستتتگی مثوت و

از روش پراوانی تحلیل روایی محتوایی با شتتتاخص های

خودش ت استتی انستتجامی توان تویی ی باالتری نستتوت بح

سی وی آر 82و سی وی آی 83استفاده گردید.

خوئ ش اسی با اپزایش دو سبح دیدگاه یذیری و عمال

معیار و شاخص های ورودی انتخاب خورگان در این

های شتتخصتتیت بح جز عامل برونگرایی همراه استتت.این

یژوهش بر مو ای؛ صتتتتاحو ر بودن آ نان در زمی ح

بدان مع ا ست کح پرآی د های دخیل در خود ش ا سی و

مدیریت و رهوری آموزش عالی در دان شگاه ،ا ستاد تمام

التزامات رپتاری مرتوی با آن با صفات شخ صیتی ادراک

بودن ستتبح علمی و دانشتتگاهی ،دارا بودن آثار و کتاب

شده از جانب پرد در ارتواپ است.

های پراوان تخصتتص تی و دانشتتگاهی مرتوی و برگزاری

-3روش شناسی پژوهشی:

کال

و کارگاه های رهوری و مربی گری در دانشتتتگاه

این یژوهش از نوع تحقیقتتات کتتاربردی ،کیفی و

بود.

اکتشاپی می باشد.
-4تجزیح و تحلیل داده ها:

)82 Content Validity Ratio(CVR

)83 Content Validity Index(CVI
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در بررستتتی روایی محتوا از دو روش کمی و کیفی
استتتتفاده گردید .در بررستتتی کیفی روایی محتوا از22

طیف لیررتی چهتار گزی تح ای غیرمرتوی ،تتاحتدودی
مرتوی ،مرتوی و کامال مرتوی) ایهار ن ر نمای د.

استتتاد خوره و متخصتتص رشتتتح های مدیریت و رهوری

بدین م ور امتیاز ستتی وی آی بح وستتیلح مجموع

آموزشتتی و آموزش عالی شتتامل هفت استتتاد دانشتتگاه

امتیازات مواپق برای هر آیتم کح رتوح  3و  4باالترین

"هاروارد" و "پلوریدا" و  15استتتاد دانشتتگاه خوارزمی و

نمره) کستتتتب کرده ا ند بر ت عداد کل رای ده د گان

علوم و تحقیقات تهران) درخواستتت شتتد یس از مبالعح

محاسوح خواهد شد .در این مبالعح با استفاده از پرمول

دقیق ابزار ،دیدگاههای اصالحی خود را ارائح نمای د .یس

سی وی آی شاخص روایی محتوا محا سوح شد .یذیرش

از جمع آوری ن رات متخ ص صین ،تهییرات الزم در ابزار
مورد توجح قرار گرپت ،ستتپس برای ارزیابی کمی روایی

نمره سی وی آی باالتر از  0/79بود.

آیتم ها براسا

جدول 1-سی وی آر توزیع فراوانی پاسخ های خبرگان
در تعیین ضرورت سئواالت

م ح توا و جهتتت اط م ی تتان از این کتتح م ه م ترین و
صحیحترین محتوا ضرورت سوال) انتخاب شده ا ست،

ضروری

سئوال

نستتتوت روایی محتوا ستتتی وی آر84و برای اطمی ان از

مفید ولی
ضروری

است

نیست

ضروری
نیست

ای رح ستتتواالت ابزار بح بهترین نحو جهت اندازه گیری

1

22

0

0

محتوا طراحی شتتده ،از شتتاخص روایی محتوا ستتی وی

2

19

3

0

آی 85استفاده شد.

3

21

1

0

4

22

0

0

5

22

0

0

6

22

0

0

7

22

0

0

بح صتتتورت «ضتتتروری استتتت»«،مفید ولی ضتتتروری

8

22

0

0

نیست»و«ضروری نیست»یاسخ ده د.

9

18

4

0

ج هت تعیین روایی محتوایی یرستتتشتتت ا مح نی مح
ستتاختم د ،بح  22نفر از متخصتتصتتین ارستتال و از آنان
درخوا ست شد کح درخ صوص هر یک از  22سوال ابزار

یا سخ ها برا سا

پرمول سی وی آر محا سوح و با

جدول 2-سی وی آی توزیع فراوانی پاسخ های خبرگان
در تعیین ضرورت سئواالت

جدول الوشح 86انبوا داده شد.

تاحدود

غیرمرت

یمرتوی

بی

1

22

0

0

0

2

19

3

0

0

بدین م ور مجدداً یر س ش امح جهت محا سوح سی

3

21

1

0

0

وی آی بح  22نفر از متخصصین ذکر شده داده شد و از

4

22

0

0

0

آنان خواستتتح شتتد کح در مورد هر یک از  9ستتوال ،ستح

5

22

0

0

0

معیار مربوپ بودن ،ساده بودن و واضح بودن را بر اسا

6

22

0

0

0

یس از تعیین و محا سوح سی وی آر  ،برر
وی آی بر اسا

سی

شاخص روایی محتوای والتز و باسل87

صورت گرپت.

سئوال

کامال
مرتیی

مرتوی

84 Content Validity Ratio

86 Law she

85 Content Validity Index

87 Waltz and Basel
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7

22

0

0

0

دان شگاه های خارجی هاروارد و پلوریدا) و دان شگاه های

8

22

0

0

0

داخلی خوارزمی و علوم و تحقی قات تهران) ،در تعریف

9

18

4

0

0

جدول -3شاخص روایی محتوایی پرسشنامه(نسبت
روایی محتوا سی وی آر و شاخص روایی محتوا سی وی آی

مفهوم تستتلی شتتخصتتی و ابعاد اصتتلی در دانشتتجویان
تح صیالت ترمیلی دان شگاه ها و مراکز آموزش عالی کح
بح ع وان رهوران آی ده ن ام های مدیریتی و ستتتازمانی

سئوال

CVR

CVI

1

1

1

2

0/73

1

یاپتح های بدستتتت آمده از اجماع ن ر خورگان در

3

0/91

1

تعریف مفهوم "ت سلی شخ صی" دان شجویان تح صیالت

4

1

1

ترمیلی دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی با تعریف تسلی

5

1

1

6

1

1

نقش آپری ی خواه د نمود ،می باشد.

شتتتخصتتتی کح توستتتی؛ هال  ،)2000بیرر ،)2012
نوپز  ،)2014ارائح نموده اند مبابقت دارد.

7

1

1

8

0

1

تسلی شخصی 88عوارت است از؛ کشف و استفاده

9

0/64

1

از رموزی کح قدرت اجرایی پرد را ک ترل و تستتهیل می

نتای سی وی آر در جدول  3حاکی از آن ا ست کح

ک د ،بح بیان دیگر ک ترل و تسهیل رموز کشف شده پرد

نمره ستتتی وی آر ت مامی ستتتواالت از عدد جدول

در ج هت تستتتلی بر روح و عواطف یرورش یاپ تح برای

الوشتتح یع ی  )0/42بزرگتر بود .این مبلب حاکی از آن

مدیریت سبوح باالتر ذه ی در را ستای تو سعح ،تعالی و

بود کح سواالت ضروری و مهم در این ابزار بح کار گرپتح

نووغ شخ صی .ت سلی شخ صی بح ادراکات سبح باالی از

شده ا ست .لذا اعتوار محتوایی تمامی سواالت تایید می

مدیریت اجرایی درونی خود با توجح بح ستتتاختارهای

گردد .نتای ستتتی وی آی حاکی از آن بود کح تمامی

سبح متا و یا حالت های اجرایی سبح باالتر اشاره دارد

ستتواالت یرستتش ت امح ،نمره ستتی وی آی باالتر از 0/79

و آن را نفوذ بر تجربیات ،حاالت ،ایدها و چارچوب های

داشت د و لذا م اسب تشخیص داده شدند .میانگین سی

ستتبح یائین ذه ی با قدرت اجرایی درون خود در جهت

وی آی برای کل یر س ش امح نیز برابر  1ا ست کح چون

ارتقاا بح ستتتبوح باالتر ذه ی از طریق متا مدل مدل

مورد تایید

حاالت ستتبوح باالتر ذهن) می داند ،در نهایت؛ تستتلی

باالتر از  0/79استتتت ،روایی محتوای مقیا
می باشد.

شتتتخصتتتی را نفوذ حاکم یت پرد در تفرر ،ارزش ها و

-5یافته ها:

باورهای خویشتتتن می داند کح هدپم د در جهت ارتواپ

با توجح بح نتای تجزیح و تحلیل کیفی و کمی؛ اخذ

با دیگران ایجاد می گردد هال.)11:2000،89

ن ر نهایی کارشتتت استتتی و در نهایت محاستتتوح آزمون

بیرر ،)2012ت سلی شخ صی را یک ع صر ضروری

شاخص های روایی محتوایی بح د ست آمده از خورگان،

وکشتتف شتتادی پو العاده در زندگی شتتخص می داند.

یاپتح ها نشتتتان از اجماع ن ر خورگان و صتتتاحو ران

تستتلی شتتخصتتی ،چح خودآگاه و چح ناخودآگاه؛ چیزی

88 Personal Mastery

89 Michael Hall
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استتت کح ما همح می خواهیم بح آن برستتیم .حرکت بح

خودت یمی پراشتتت تتاختی ،و در انتهتتا )8تتتدوین و

سوی تو سعح و بهوود م ستمر و دیدن زندگی از دیدگاه

اجرا زندگی کردن)در راستای هدف مدون می باشد.

های مختلف .اصتتول اهداف تستتلی شتتخصتتی مشتتمول؛

-6بحث و نتیجه گیری:

چشتتتم انداز ،اعتقاد ،و در نهایت تعهد و دانستتتتن خود

دانشتتگاه و مراکز آموزش عالی برای ای رح بتوان د بح

هدایتی می شتتود .تستتلی شتتخصتتی ،درک ای رح چگونح

دانشتتجویان جهت؛ درک عمیقی از خویشتتتن خویش و

شتتما پرر می ک ید ،چرا شتتما باید برای هدف و مستتیر

تستتلی برآن در راستتتای رستتیدن بح اهداف حرپح ای در

زندگی و مراحل یادگیری مستتتمر و توستتعح و ترامل و

روندهای آی ده یژوهی حال و آی ده)بح آنان کمک ک د،

تعالی خود ،چیزهایی را بح وضتتتوح روشتتتن ک ید ،این

می بایستتتت عالوه بر ارا ئح ا هداف آموزش و یادگیری،

چیزی ا ست کح یک شوح بح د ست نمی آید و تالش هر

برنامح ریزی و سیاستگذاری ،رهوری و تهییر سازمانی بح

یک از ما بح سوی حرکت در زندگی و یرورش بی شتر در

ارائح اهداپی از نوع مفهوم "تستتلی شتتخصتتی" و نهادی ح

ر ضایت بخ شی زندگی موپق و شادی می انجامد .ت سلی

نمودن این مفهوم و اب عاد اصتتتلی آن در دانشتتتجو یان

شخصی پراتر از شایستگی ها و مهارت ها....است ،یع ی

تحصتتتیالت ترمیلی با خلق پره گ ک راش و باستتتتان

نزدیک شتتتدن بح زندگی بح ع وان خالقیت زندگی ،با

ش ت استتی خویشتتتن و آی ده ورزی خویشتتتن خویش بح

ایجاد خالف ن ر واک شی بیرر.)2012،90

ع وان رهوران تحول آپرین در ن ام مدیریتی سازمان ها

همه ین یاپ تح های بدستتتت آ مده از اج ماع ن ر

و دانشگاه ها نقش آپری ی خواه د نمود ،بپردازند.

خورگان در ارائح ابعاد اصتتلی مفهوم "تستتلی شتتخصتتی"

دانشتتتگاه ها و مراکز آموزش عالی بح ع وان یری از

دانشتتتجویان تحصتتتیالت ترمیلی دانشتتتگاه ها و مراکز

نهادهای اجتماعی ،برای رها کردن انرژی و استتتتعداد و

آموزش عالی در ج هت نقش آپری ی آ نان در رهوری

خودباوری دستتت نخورده دانشتتجویان جهت تستتلی بر

آی ده ن ام های مدیریتی و ستتتازمانی با یاپ تح های؛

خویشتتتتن خویش بتتح ع وان رهوران آی تتده ،عالوه بر

گتتتتتتلتتتتتتمتتتتتتن ،)2017

آموزش و یادگیری می بایستتت برای تقویت مهارت های

نتتتتوپتتتتز ،)2014کتتتتیتتتتویتتتتلتتتتیتتتتلتتتتم ،)2006

شتتت اختی ،پراشتتت اختی و رپتاری رهوران با این پرض

ستتلگمن ،)1996،2004عمادی نژاد  ،)1392ییرستتون و

ضم ی کح این مهارت ها در آی ده بح خودآگاهی در خود

سلیگمن  ،)2004کارور و شیر  )1981،1982بی دل و

رهوری آنان از طریق بهره اپزایی تجمیعی کمک خواهد

یارکر ،گرانت ،آشتتفورد  ،)2010قجری و الوانی ،)1396

نمود ،تالش ک د.

نتتتتتتورث ،)1987

مبابقت دارد .و این ابعاد مشتمل بر :

این ویژگی ها بح خود اندی شی و درون گرایی عمیق

 )1بخشتتتش )2 ،خودشتتت تتاستتتی خودآگتتا هی)،

نیاز دارد تا با وجود ان سان وپق داده شود .بدون سال ها

)3خودعاشتتقی دوستتت داشتتتن خود))4 ،حفظ ذه یت

بر نا مح ریزی و تالش از ستتتوی دانشتتت گاه ها برای

مثوت)5 ،تمرین انضتتتواپ)6 ،ییش ک شتتتی)7 ،باورهای

دانشتتتجویان ،چگونح می توان در آی ده رهوران موپقی
برای ن ام های مدیریتی و سازمانی تربیت نمود؟

90 Baker, Brendan
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مبمئ ا دانشتتتجویان نمی خواه د بح ع وان رهوران
ضعیف در آی ده باش د .ب ابراین مشرل در درک روشن و

 )3نگرش های مثوت مربوپ بح اع ضای هیات علمی
و دانشجویان،

عمیق از خوی شتن خویش و تهییرات الزم در درون خود

)4نگرش های مث وت بح آموزش عالی ارا ئح نموده

می باشد تا بتوان بهترین رپتار و عملررد را در اثرگذاری

استتتت .وی با تاکید بر ایجاد زبان مثوت ،نگرش مثوت و

رهوری و سازمانی از خود نشان داد.

استتتتراتژی های مثوت ،مدل رهوری آکادمیک خود را با

ستتئواالت استتاستتی و هدپم دی ییرامون "خود" و

ع وان رهوری هدایتگر بح ن مایش می گذارد .کال ود

"خودرهوری" در آموزش عالی وجود دار ند کح یاپتن

شراپی بصیرت ها ،رسالت ها و اهداف دانشگاه حاکی از

یاسخ آن در درک صحیحی از باستان ش اسی خویشتن

واقعیت های ملمو

استتتت کح جمیع آنها با ع ایت بح

خویش از طریق پرآی د"ت سلی شخ صی" بح آی ده ن ام

رهوری هدایتگر در جح معقولی از صتتت فات مثوتی را در

رهوری آموزش عالی و سازمان ها کمک خواهد نمود؛ راز

همح مدیران،رهوران ،اعضتتای هیات علمی و دانشتتجویان

و رمز موپقیت مدیریت و رهوری در ن ام های مدیریتی

متولور ستتاختح استتت؛ مشتتو و تقویت ک ده اعتماد بح

و سازمانی چیست؟

نفس دانشتتتجو یان ،ترب یت یادگیر ند گان موپق ،ترب یت

دان شگاه ها و مو س سات آموزش عالی سرآمد کح با

شهروندان م سئول در سبح جهانی ،تمرین دان شجویان

تراز جهانی م سئولیت رسالت حمل و مدل تراملی دانش

بح خردم دی و خردورزی ،و در نهایت کاربستتت اصتتول

سازمان یاپتح را برعهده دارند ،از چح ویژگی های خاصی

ت عالی رهوری و مدیر یت دانشتتت گاهی ،ای جادگر زنجیره

باید برخوردار باش د؟

ترثیر ،خلق و بذریاشتتی نهادهای دانشتتگاهی ستترآمد و

در روند تراملی دان شگاهی چح اتفاقی اپتاده ا ست؟
آیا مگر بح گفتح پیلیپ آلتواخ، 91آنها ستتس مخصتتوص

مشابح با ترازهای جهانی با ع ایت بح نگرش های آکادمی
مثوت گرا قورچیان،محمدخانی.)11:1395،

مدیریت و رهوری ویژه ای دارند کح حالوت درآمد باالی

در اع ما درون ما خویشتتتت ی حقیقی قرار دارد،

مالی ،بال دگی پره گی ،توستتتعح علمی ،آموزش کیفی و

نوعی م وع راز ،هوش و اراده استتترارآمیز کح از چشتتتم

یژوهش و پرایژوهش ب یادین ،کاربردی و توستتتعح ای،

روزمرگی ی هان استتتت .یس در طرز تفرر مدرن ما ،پرد

امت یازات کاربردی م جازی ،م اپع بین المللی ،پ اوری

بح م ور دستیابی بح چیزی ع یم تر از خود یا بیرون از

کارگشتتتا و .....را چشتتت یده و آن ها را ستتترآ مد نموده

خود بح ستتتمت بیرون نمی چرخد .برعرس ،او بح درون

است؟ قورچیان بح نقل از محمدخانی.)9:1395،

روی می آورد زیرا در درونی ترین خویشتن خویش است

یروپستتتور جفری بولر ،92عالمانح و حاذقانح یری از

کح ستترچشتتمح های معموال نادیده و برر مع ا و هدف را

ستتتوک های رهوری در آموزش عالی را با ع وان رهوری

ک شف می ک د .برای جهان بی ی مدرن هیچ راه خروجی

آکادمیک مثوت گرا با اشاره بح چهار بخش؛

از مدار ب ستح خوی شتن وجود ندارد؛ ت ها سبوح مختلف
خویشتن وجود دارند محمداولی1392،ص.)110-109

)1رهوری آکادمیک مثوت گرا،
)2نگرش های مثوت بح خود،

91 Philip Altbach

92 Jeffrey Buller
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لذا الزمح مدیریت و رهوری در آی ده چ ین واقعیت

رهوری آموزش عالی در دانشتتتگاه ها؛ تحت ع وان"بهره

های ن ام پراییهیده ،تخصصی و یر چالش آموزش عالی

اپزایی تجمیعی" با رویررد ستتت ترویی و جمع اپزایی

در دان شگاه ها و سازمان ها ،م جر بح توجح خاص و ویژه

نیروهای مهزی و ذه ی علمی و عملی در راستتتای خلق

ای بح مبالعح و ک راش در با ستان ش ا سی خوی شتن و

تسلی شخصی در علم و دانش و سوک های خود رهوری

آی ده ورزی خویشتتتتن خویش در ج هت بهره اپزایی

در ستتتیستتتتم های آی ده ن ام مدیریتی ستتتازمان ها و

تجمیعی و ضتتترورت تو جح بح "خود "93و در ن ها یت

آموزش عالی ایجاد می نماید.

"تستتلی شتتخصتتی "94در دانشتتجویان کح در آی ده بح

ستتترمایح های پرری کح حاصتتتل تالش "پردی و

ع وان مدیران و رهوران ن ام های مدیریتی و سازمانی با

پردگرایانح"در ک ار با ستان ش ا سی خوی شتن از طریق

خلق مدیر یت و رهوری پراستتتوی خود در ک ار آی ده

یرداختن بح"ت سلی شخ صی" موجوات بهوودی ،تو سعح

ورزی تسلی شخصی با مد ن ر قرار دادن ابعاد اصلی آن

و آی ده ورزی در خوی شتن خویش می گردد و در نتیجح

یتتتتتتتتتتتتتتتتتعتتتتتتتتتتتتتتتتت تتتتتتتتتتتتتتتتتی؛

پره گ ارزش اپزایی را نیز ای جاد می ک د کح اپراد با

بخ شش،خود ش ا سی خودآگاهی)،خودعا شقی دو ست

خود بح همراه آورده ،در سبح سازمانی بح هم اپزوده می

داشتن خود) ،حفظ ذه یت مثوت ،تمرین انضواپ ،ییش

شتتود و در نهایت با راهوری خردم دانح رهوران در ایجاد

ک شتتتی،باورهای خودت یمی پراشتتت اختی و در نهایت

هم اپزایی ج هت تحقق اهداف گروهی و ستتتازمان بح

تدوین و اجرا زندگی کردن) در راستتتای هدف مدون ،بح

"بهره اپزایی تجمیعی کارآمدی جمعی)" می انجامد.

دستتت آمده از ن ام یداگوژی 95دانشتتگاه ها شتتده کح

مبلب پو و سایر مبالب مبرح شده در این مقالح

عالوه بر تعالی و بال دگی شتتخصتتیتی خود ،در راستتتای

کح ابتدا با ضتتترورت انجام شتتت استتتایی و تحلیل روایی

تحقق ا هداف علمی و عملی و ت عالی جام عح نیز قدم

محتوای تستتتلی شتتتخصتتتی و ابعاد آن انجامید ،دلیل

برخواه د داشت.

یژوه شگر بر اعتوار بخ شیدن بح مفهوم ت سلی شخ صی و

ک راش و باستان ش اسی و آی ده ورزی در خویشتن

ابعاد آن از م ر خورگان و بعد ییوند دادن بین اهمیت

خویش ج هت ییشتتتگیری از زوال تدریجی "خود" از

رپ تار های ییش ک ش اپراد و آی ده ورزی آ نان با این

طریق پراهم نمودن تمه یدات تستتتلی شتتتخصتتتی در

مفهوم و همه ین لزوم چرخش اپراد در اب تدا بح درون

دانشتتتجو یان بح ع وان رهوران آی ده ،م وانی ن ری و

خویشتتتتن خویش و بعد راهوری دیگران جهت موپقیت

ادبیات جدیدی را در حوزه علمی دانشتتتگاهی و آموزش

هرچح بیشتتتتر راهوری در ن ام های پراییهیده آموزش

عالی ت حت ع وان"بهره اپزایی تجمیعی" در راستتت تای

عالی و سازمان ها می باشد.

جمع اپزایی نیروهتتای مهزی و ذه ی را رقم زده ،این

این یارادیم می تواند با همت و خود باوری و اعتقاد

توالی یارادایم گو نح ماه یت ح یات پرری و پرگرا یا نح

راستتتخ مدیران و رهوران وزارتخانح های متولی آموزش

علمی دان شگاهی کح ماهیت با ارز شش حرکت بح سمت

عالی در قالب برنامح های آموزشی و کارگاه های آموزشی

اجت ماع و جمهوری پرهیخت گان استتتت ،پره گی را در

تئوریری و علمی بح دانشجویان در

93 Self

در ک ار سایر درو

95 Pedagogy

94 Personal Mastery
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دان شگاه آموختح و یرورش داده شود تا زمی ح ساز خلق

درسی تسلی شخصی و شیوه های نهادی ح کردن آن در

رهوران آی ده با ویژگی های مثوت ،مبلوب ،مستتتلی و

ک ار سایر برنامح های درسی بپردازند.

تحول آپرین باشتتیم .این ت ها هدیح مهم و استتاستتی می

بح وزارت علوم ،وزارت ب هداشتتتت و متول یان ن ام

تواند با شد کح دان شگاه بح وا سبح پل سفح و رسالت علمی

آموزش عالی یی ش هاد می گردد برای تحقق آی ده ورزی

خود می تواند بح جامعح آی ده رهوران اهدا نماید.

و کارآمدی جمعی در دانشتتجویان امروز و رهوران آی ده

-7پیشنهادهای پژوهشی:

با تدوین هدپم د برنامح در سی ت سلی شخ صی در ک ار

با توجح بح یاپتح ها و نتای یژوهشتتی در خصتتوص

ستتایر ستتیاستتت های آموزش عالی بح هرچح بهتر آی ده

تایید ابعاد تسلی شخصی دانشجویان دانشگاه ها و مراکز

مبلوب ن سل هایی کح عالوه بر ت سلی بر علم و دانش بر

آموزش عالی از د ید گاه خور گان داخلی و خارجی و

خویشتن خویش نیز مسلی گردند تا بح تمام مع ا انسان

اهمیت آن بح ع وان مولفح های زمی ح ساز آی ده ورزی و

های کاملی را تحویل جامعح گردند.

کارآمدی جمعی در م استتوات دانشتتگاهی دانشتتجویان و

در را ستای تحقق اهداف بهدا شت و سالمت روح و

همه ین رهوری آی ده یی ش هادهای یژوه شی بح شرح

جستتتم در ک تتار علم آموزی جهتتت آی تتده ورزی بتتح

زیر ارائح می گردد:

یژوهشگران ییش هاد می گردد جداگانح بح تک تک ابعاد

بح متولیان ن ام آموزش عالی مدیران ارشتتد ،برنامح

تسلی شخصی در ن ام آموزش عالی بپردازند.

ریزان و سیا ستگزاران) ،یی ش هاد می گردد برای تلفیق

مفهوم "خود" بتتح تتتازگی مورد توجتتح متتدیران و

هرچح بهتر علم و عمل در دانشتتتجویان امروز و رهوران

رهوران ن ام های آموزشتتتی و آموزش عالی و همه ین

آی ده؛ در ستتتیاستتتتگزاری و برنامح ریزی خرد و کالن و

ن ام های مدیریتی قرار گرپتح استتتت ،لذا نتای و یاپتح

پراستتتوی کالن ن ام آموزش عالی در ک ار ستتتایر مولفح

های این مبالعح نیز هدپم د بح مفاهیم خود و ت سلی بر

های رشتتتد و توستتتعح در این ن ام ،هدپم د بح مفهوم

خویشتن با اشاره بح ابعاد درونی و مرتوی با خود یرداختح

تسلی شخصی و ابعاد اصلی آن در دانشجویان بپردازند.

استتت و زمی ح ای را برای مبالعات و یژوهش های آی ده

شری نی ست کح ت سلی شخ صی و ابعاد آن کح در

در این دو حوزه را پراهم نموده است ،لذا بح یژوهشگران

حوزه روانش اسی بح آن یرداختح می شود با هدف تحقق

یی ش هاد می شود بح یژوهش در مفهوم "خود و با ستان

اهداف میان رشتتتح ای بح حوزه تعلیم و تربیت و آموزش

شتتت استتتی خویشتتتتن خویش در جهت آی ده ورزی و

عالی تلفیق و در ت مامی م قاطع تحصتتتیلی از ییش

کارآمدی جمعی" در این ن ام ها بپردازند.

دبستتتتانی تا دانشتتتگاه می بایستتتت با برنامح ریزی و
سیا ستگزاری بح آن یرداختح شود ،لذا بح تمامی متولیان
آموزش و یرورش و ن ام آموز ش عالی ییشتتت هاد می
گردد کح بح این مفهوم با رویررد جامع نگر از اب تدا در
دانش آموزان در مقبع ییش دبستتتتانی و دبستتتتانی و
دبیرستتتتان تا مقاطع دانشتتتگاهی ،بح تدوین برنامح های
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م برب و سالم ،دوپ صل امح علمی و یژوه شی

رن  ،ترجمح علی علی ی اهی ،تهران انتشاررات

ش اخت اجتماعی ،سال ش شم ،شماره اول

بهارسوز،چاپ اول بهار.1394

بهارو تابستان.

 .10خانجانی  ،)1396در یژوهشتتتی تحت ع وان"

 .4برجعلی لو ،سمیح؛ مجتهدزاده ،ریتا؛ محمدی،

اثربخشتتی رواندرمانی مثوتنگر بر رضتتایت از

آیین  ،)1392ستتتاخ تار عاملی و اعت وار یابی

زنتتد گی ،خوش ب ی ی و عوا طف م ثوتتت در

نستتتخح یرستتتشتتت امح خودن م دهی در بین

دان شجویان" پ صل مامح مبالعات روان ش ا سی

دانشتتجویان یزشتتری ،مجلح مرکز مبالعات و

بالی ی دانشتتت گاه عال مح ط واط وایی ،دوره ،7

توسعح آموزش علوم یزشری یزد ،دوره هشتم،

شماره  ،27تابستان  ،1396صفحح.137-159

شماره  ،2شماره ییایی  9تابستانصص.35-25

 .11دانشتتت گاه " هاروارد" ،)2017بر نا مح دکتری

 .5بیرر ،برندن  ،)2012ت سلی شخ صی -رویررد

رهوری آموزش و یرورش دانشتتترده آموزش و

توسعح شخصی از دیدگاه جدید چیست؟

یرورش دانشتتگاه "هاروارد" ،ستتایت رستتمی

 .6یوررضتتتوی ،ستتتیتده صتتتهری؛ حتاپ یتان،

دانشگاه هاروارد

مریم  ،)1396اثربخشتتتی آموزش م هارت های

 .12دوئوو ،ج ی؛ هاتدی،جان؛ ایلز ،را شل .)2018

مثوت اندی شی بر سازگاری اجتماعی ،هیجانی

قتتدرت بهره اپزایی تجمیعی .مجلتتح رهوری

و تح صیلی دانش آموزان .مجلح روان ش ا سی

آموزشی مدرسح ،صص.44-40

مدرستتتتح ،ب هار ،1396دوره  ،6شتتت ماره ،1
صص.48-26
 .7یورشتتتهر یاری ،مح ستتتی ما؛ پهیمی م زایی،

 .13دیمان ،ستتاتی در  ،)2017خودتستتلی :تستتلی
بر"من"در رهوری پصتتتل خود تستتتلی کتاب
رهوری جامع) ،صص .63-43

ح میتتده؛ آزاد نیتتا ،ا بو لفضتتتتل؛ غیتتا ثی،

 .14ذاکر صالحی ،غالمر ضا ،)1383دان شگاه ایرانی:

مه تتاز  ،)1396بررستتتی راببتتح م وع مهتتار

درامدی برجامعح ش ا سی آموزش عالی ،تهران

تحصتتتیلی ،خودکارآمدی و بهزیستتتتی روان

انتشارات کویر.

شت اختی دانشتجویان ،پصتل امح اندیشتح های

تحلیل روايي محتوايي تسلط شخصي :از باستان شناسي خويشتن تا آينده ورزی در خويشتن خويش در جهت بهره افزايي تجمیعي در نظام رهبری آموزش عالي

 / 139فصلنامه آينده پژوهي مديريت ،شماره  ،118پايیز 1398

 .15ر ح ی می ،ثریتتا؛ م حمتتدزاده ،جواد ،)1395

 .22عرپتتانی ختتانقتتاهی ،معصتتتومتتح؛ جعفری،

مستتتئولیت نهادهای علمی و دانشتتتگاهی در

یریوش  .)1389هوش ستتتازمانی و ارتقای آن

مواجهح با چالش های معاصتتر ،پصتتل امح حول

در دانشتتتگاه .تهران ،انتشتتتارات پراشتتت اختی

المتین ،سال ی جم ،شماره یانزدهم ،تاب ستان

اندیشح.

.1395

 .23عمادی نژاد ،ستتتیده کوری  ،)1392مقایستتتح

 .16ر ضوی دو ست ،غالمر ضا؛ مو سوی ،سیدمحمد

مثوت اندیشی ،کیفیت زندگی و رضایت شهلی

حستتین  ،)1394بایستتتگی عفو و بخشتتش در

در معلمان و م شاوران زن دبیر ستان .دان شگاه

مدیر یت از م ر ا مام علی ع)در آموزه های

آزاد ساری.

نه الوالغتتح ،اولین ک فرانس بین المللی

 .24پراستخواه ،مقصود  .)1389دانشگاه و آموزش

مدیریت و حستتابداری با رویررد ارزش آپری ی

عتتالی :م رهتتای جهتتانی و مستتتئلتتح هتتای

.1394 ،

ایرانی.تهران نشر نی چاپ اول.

 .17ستتترمتتد ،ز هره؛ حجتتازی ،ا لهتتح و عوتتا

 .25قجری و الوانی  ،)1396رپتتتار ییش ک ش؛

بتتازرگتتان  ،)1390روش ت ح ق یق در ع لوم

تحولی نوین در رپ تار م ابع انستتتتانی هزاره

رپتاری ،تهران :انتشارات آگح.

سوم،تهران؛ نشر ترمح ،چاپ اول.

 .18ستتتفیدخوش ،میثم  .)1395ایده دانشتتتگاه.
انتشارات حرمت .چاپ اول.

 .26قجری ،ستتمیح؛ الوانی ،ستتیدمهدی؛ رمزگویان،
غالمعلی ،مع مارزاده طهرانی  ،)1395طراحی

 .19شتتتولتز ،دوان و شتتتولتز ،آلن  ،)1383ن ریح

مدل رپتاربوم-ییشر شی برای مدیران سازمان

های شخ صیت  ،ترجمة یحیی سید محمدی .

های دولتی ایران ،پصتتل امح مدیریت شتتهری،

تهران:ویرایش.

شماره 42بهارصص.312-293

 .20شیرین زاده ،صمد  .)1385مقای سح باورهای

 .27قربانی ،نیما؛ طهماستتب ،علیرضتتا؛ یورحستتین،

پراشتتت اختی و مستتتئولیت یذیری در بیمارن

رضا  ،)1385خودش ا سی انفراکی و انسجامی:

دچار اختالالت وستتواستتی اجواری ،اضتتبراب

راببح وجوه خودشتت استتی با ی

عامل بزرص

م تشتتر و اپرد به جار .یایان نامح کارش ت استتی

شخ صیت .مجلح روان ش ا سی و علوم تربیتی

ارشد روانش اسی بالی ی ،دانشگاه شیراز.

سال سی وششم ،شماره1و2صص.57-76

 .21صدری دمیرچی ،ا سماعیل؛ محمدی ،ن سیم؛

 .28قور چیتتان  ،نتتادر ق لی و ه مرتتاران ،)1388

پیاضتتی ،می ا؛ اپستتر ،ابراهیم ،)1396بررستتی

مدیر یت و رهوری موثر در دانشتتت گاه ها و

راببح بهزی ستی روان ش اختی با جهت گیری

موسسات آموزش عالی

مذهوی و بخشتتش در دانشتتجویان دانشتتگاه

 .29قورچیتتان ،نتتادرقلی  ،)1383دایره المعتتارف

محقق اردبیلی ،مجلتتح یژوهش در دین و

آموزش عالی  ،جلد،1انت شارات ب یاد دان ش امح

ستتالمت 1396 ،شتتماره  ،2دوره  3صتتص-20

بزرص پارسی وزارت علوم تحقیقات و پ اوری.

.30

 .30کتتدختتدا یی ،م ح ووبتتح الستتتتادات؛ کر می،
زهرا ،)1395بررستتی راببح بین خوش بی ی و
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مع تتای تحصتتتیتتل بتتا انگیزش تحصتتتیلی

 .37لمتتان ،ج یفر  ،)1390ستتتتاختتت شتتتر ی

دانشتتتجویان .نامح آموزش عالی ،دوره جدید،

دورکیم نقدی بر یستتا یستتا ستتاختارگرایانح)،

ستتال نهم ،شتتماره ستتی وشتتشتتم ،زمستتتان،

ترجمح شتتته از مستتتمی یرستتتت ،انشتتتارات

صص.143-159

مهرویستتتتتتا ،چتتاپ یرم ترجمتتح پتتارستتتی

 .31کویلیام ،ستتتوزان  ،)2006مثوت اندیشتتتی و

یاییز1390تهران.

مث وت گرایی کاربردی ،ترج مح پر ید براتی و

 .38محمداولی؛گیان ،چارلز  ،)1392در ج ستجوی

اپ سانح صادقی ،انت شارات جوانح ر شد ،بیچا،

اصتتتالت ،ترجمح آرش محمداولی ،انتشتتتارات

تهران1386 ،ش.

قق و  .تهران

 .32کیم ،دبلیو چتتان؛ متتابورنیتتا ،رنتتح ،)1395

 .39محمدخانی ،کامران  ،)1394جهانی شتتتدن و

آبی .انتشارات گروه ص عتی

جهانی ،پصتتتل امح چالش

استراتژی اقیانو

آریانا آریانا قلم) .تهران چاپ دوم بهار.
 .33گتتا یر،ا لرستتتت یس؛ یو تر ،ج ی؛ میستتتترا،

دانشتتتگاهای کال

های جهان جمعیت علمی جهانی شدن ،سال
اول شماره اول بهار.1394

کاستتتتا .)2017تاثیر برنامح های کوتاه مدت و

 .40مح مد خانی ،کامران  ،)1395رهوری آموزش

بل د مدت تحصتتیل در خارج از کشتتور بر روی

عالی رویررد هوش عاطفی و اثر بخ شی هیئت

م هارت های رهوری و آر مان های حر پح ای

علمی) ،انت شارات دان شگاه آزاد ا سالمی واحد

دانشتتتجویتتان آمریرتتایی ،مجلتتح بین المللی

علوم و تحقیقات تهران.

مدیریت آموزشی

 .41محمدخانی ،کامران؛ صتتتادقی ،مجید ،)1393

 .34گ ل من ،دا نیتتل و ه مرتتاران  ،)1391هوش

چارچوب آرمان ها و واقعیت های آموزش عالی

هیجانی در مدیریت و رهوری سازمانی ،ترجمح

در ترستتتیم ستتتوک زندگی -آموزش عالی و

بهمن ابراهیمی ،انتشارات مدیریت ص عتی.

تحقق آر مان خویشتتتاو ندی حر پح ای بع وان

 .35گودمن ،رابرت؛ الئگی ،لیزا؛ بوک من ،بودین؛

سوک زندگی علمی و دانشگاهی ،همایش ملی

کرا پورد ز ک ین ،کتتاد یس؛ کتتا لون ،آدریتتا؛

ستتتوک های زندگی؛ پرصتتتت ها و چالش ها،

هلستتتی تتگ ،دبورا  ،)2017تمرین رهوری؛

دانشتتگاه آزاد استتالمی واحد علوم و تحقیقات

سیا ست های برنامح های "ت سلی شخ صی"

تهران

دان شجویان دکتری رهوری آموز شی و آموزش

 .42نیستتتتانی ،محمد؛ رامشتتتگر ،ریحانح ،)1392

عالی دانشتتتگاه هاروارد ،برنامح های دکتری

نقش پ عال یت های پره گی دانشتتت گاه ها در

رهوری آموزش و یرورش دان شرده تح صیالت

توسعح پره گی جامعح ،یژوهشگاه علوم انسانی

ترمیلی دانشگاه هاروارد.

و مبالعات پره گی ،سال هشتم ،شماره .76

 .36گیان ،چارلز  ،)1392در جستتتجوی اصتتالت،

 .43هال ،ال مایرل  ،)2004اسرار تسلی شخصی،

ترج مح آرش مح مداولی ،انتشتتتارات قق و .

تر یک های ییشتتترپ تح برای دستتتترستتتی

تهران

بتتح ستتتبوح بتتاالتر خود آگتتاهی .تر جمتتح
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