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 چکیده 
های رفتار مدیریتی در نظام آموزش عالی ایران، از نوع کیفی و  پژوهش حاضر با هدف تعیین پیامد

گیری از منطق پارادایمی انجام  گرایی اشتراوس و کربین با بهره رویکرد عینی   -به روش گراندد تئوری
نفر از رؤسا و    38مشارکت کنندگان در پژوهش شامل  گیری نظری،  گرفت. با استفاده از روش نمونه 

دانشگاه  پیاممعاونین  آزاد،  دولتی،  از  اعم  کشور؛  با  های  ارتباط  در  که  غیرانتفاعی  و  فرهنگیان  نور، 
داده یافته  ساختار  نیمه  مصاحبه  از  استفاده  با  و  شدند  انتخاب  بودند  نظر  صاحب  پژوهش  ها  موضوع 

ها بر مبنای سه شیوه کدگذاری باز،  ردید. ساختار اصلی تحلیل داده آوری و اشباع نظری حاصل گجمع
داده ابتدا  بود.  انتخابی  و کدگذاری  از مصاحبه کدگذاری محوری  یافته  های حاصل  نیمه ساختار  های 

مفهوم    32ها استخراج شد. بر اساس مفاهیم جزیی،  مورد تحلیل قرار گرفت و مفاهیم جزیی از داده
فرعی ایجاد شد. پس از بازنگری مفاهیم جزیی،    مقوله   4اساس مفاهیم کلی    کلی شکل گرفت و بر 

های رفتار مدیریتی در نظام آموزش  ها با مقوله اصلی پیامد های فرعی، ارتباط آن مفاهیم کلی و مقوله 
 عالی ایران مشخص شد. 

 

واژه  روان جامعهها:  کلید  مدیریتی؛  رفتار  سازمانی؛  رفتار  مدیریت؛  مدیریت؛ شناسشناسی  ی 

 مدیریت منابع انسانی 
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  مقدمه
رفتار انسان در مقایسه با رفتار غریزی حیوانات، بسیار پیچیده و متنوع است. توان فکری، خالقیت 

شود. وقتی فرد در بین سایر افراد  ها و خلق رفتارهای جدید می و ابتکار انسان سبب تجربه انواع روش 
می  قرار  جامعه  و  سازمان  در  پیچیده گیردیا  مراتب  به  رفتارش  می ،  چون  تر  بسیاری  عوامل  شود. 

تأثیر می ها، شخصیت، جو سازمانی، گروه فرهنگ، ارزش  گذارند. شناخت  های رسمی و غیره بر رفتار 
پیش ریشه  درک،  توان  مدیر  تا  و  است  مدیریت  اساسی  مباحث  از  رفتارشناسی  یا  رفتار  و  های  بینی 

ن باشد،  نداشته  را  رفتار  )میرکمالی،  کنترل  باشد  امیدوار  خود  موفقیت  به  پیامد 1393باید  رفتار  (.  های 
 مدیریتی در نظام آموزش عالی، به عنوان یک مفهوم ترکیبی در چهار بخش قابل تشریح است.  

؛ مطالعه و بررسی رفتار موضوعی بسیار گسترده و پویا است که اگر به 1ابتدا در ارتباط با رفتار        
و   علمی  ارائه مالک شکل  به  منجر  گیرد  یافته صورت  و  ها، شاخص نظام  الگوها  و  استانداردها  و  ها 

می مدل رفتار  برای  پیش هایی  تبیین،  توصیف،  به  و  رفتار  شود  تغییر  و  هدایت  حتی  و  کنترل  و  بینی 
های مشهود  ها یا فعالیت ای پاسخ (. رفتار عبارت است از مجموعه 1393نماید )رضائیان،  کمک کم می 

و غیرمشهود که در راستای تأمین نیازها و ادامه حیاط نسبت به یک محیط، شرایط، پدیده و یا محرک  
های عقلی، عاطفی و عملی انسان  (. رفتار عبارت است از واکنش 1393زند )میرکمالی، از انسان سر می 

ها  واطف، نگرش در برابر محرکات درونی و بیرونی محیط. رفتار مفهوم وسیعی است که کلیه افکار، ع
طور کلی رفتار انسان عبارت است از مجموعه    (. به 1395شود )بهارستان،  و اعمال انسان را شامل می 

کنش واکنش فراکنش ها،  و  صورت ها  به  که  بیرونی  و  درونی  به  های  یا  و  پنهان  و  آشکار  های 
موقعیتصورت  و  شرایط  به  بسته  بالفعل،  و  بالقوه  تا های  ساده  بسیار  از  نوسان    ها،  در  پیچیده  بسیار 

 باشند. می
با مدیریت         ارتباط  تفاوت  2در  یا موقعیت مدیر  با مدیر  یا فرآیند مدیریت  بین مدیریت  باید  ؛ 
تشخیص تفاوت بین فرآیند مدیریت و موقعیت مدیر یکی از عوامل اساسی است که به درک  قائل شد. 

های دانش مدیریت این امکان را فراهم  یشرفتپ  رساند.نکات اساسی رفتارشناسی مدیریت یاری می 
آورده که بین مدیریت و مدیر فرق گذاشته شود و مدیریت به کوشش فردی مدیران، محدود نشود.  

باشد و مدیران تنها در شرایطی  تر از توان فردی مدیر یا رهبر می افق مدیریت و رهبری بسیار وسیع
باشمی برخوردار  الزم  دوراندیشی  از  چشم توانند  که  خویش  ند  موجودیت  در  را  خود  مدیریت  انداز 

های معین  (. مدیریت، فعالیتی است منظم، در جهت تحقق هدف 1387)احمدزاده بیانی،   جستجو نکنند

 
1. Behavior   
2. Management  
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که از طریق ایجاد روابط میان منابع موجود، انجام دادن کار با مشارکت افراد دیگر و شرکت فعال در  
می تصمیم  )عالقه  گیری صورت  به1388بند،  گیرد  را  مدیریت  می   (.  ایجاد  طور خالصه  فرآیند  توان 

جامع  صورت  به  و  نمود  تعریف  سازمان  اهداف  راستای  در  فعالیت  جهت  مناسب  مدیریت  شرایط  تر 
ایجاد شرایط مناسب شامل؛ تصمیم  از فرآیند  برنامه عبارت است  ارتباطات،  ریزی، سازماندهی،  گیری، 

فعالیت منابع انسانی با استفاده از منابع مادی، مالی و اطالعاتی در    هماهنگی، هدایت و کنترل، جهت
 راستای اهداف سازمان. 

رفتار مدیریتی         با  ارتباط  رفتار مدیریتی مسئله همه سازمان   1در  ها و  در نظام آموزش عالی؛ 
جامعه  و  هر سازمان  است.  امروزی  نیازمند  جوامع  نماید  را طی  تعالی  و  تحول  مدارج  بخواهد  ای که 

نظام ویژه  به  است،  اصولی  و  سازنده  و  سالم  مدیریتی  نظام  رفتارهای  خصوص  به  و  آموزشی  های 
ش عالی وظیفه تولید فکر، ایده، دانش و حتی نخبگان را به عهده دارد  آموزش عالی، چرا که نظام آموز 

 ها و نهادها و جامعه نیز است.  و پایه و اساس رشد سایر سازمان 
سازمان        و  افراد  درک  مجموعه برای  کاربرد  مفهوم  به  مدیریت  به  نیاز  فعالیتها،  از  های  ای 

رفتار مشهو بتوان هم  این که  برای  است.  به  رفتاری  را شناخت،  رفتار  به  منجر  پنهان  نیات  و هم  د 
 (. 1390باشد )سیدجوادین،  مدیران آگاه از علوم رفتاری نیاز می

رفتار مدیریتی عبارت است از نظامی پویا و نسبتاً پایدار از مجموعه افکار، احساسات و اعمال         
ر راستای اهداف سازمان. به عبارت  بالقوه و بالفعل مدیران جهت ایجاد شرایط مناسب برای فعالیت د

به صورت   مدیران  اعمالی که  و  احساسات  افکار،  یا مجموعه  توانش  و  بینش  دانش،  دیگر، مجموعه 
تصمیم  شامل؛  مناسب  شرایط  ایجاد  راستای  در  بالفعل  و  برنامهبالقوه  ارتباطات،  ریزی،  گیری، 

انس  از منایع مادی، مالی و  سازماندهی، هدایت، هماهنگی و کنترل برای فعالیت منابع  با استفاده  انی 
 اطالعاتی در راستای اهداف سازمان از آن برخوردار هستند. 

پیامد         با  ارتباط  در  نهایت  اصطالح  در  آخرین  عالی؛  آموزش  نظام  در  مدیریتی  رفتار  های 
ر پاسخ به امر یا  است. هر جا انجام یا عدم انجام استراتژی یا عمل/ تعامل معینی د   2پارادایمی، پیامد 

پدید  مسئله پیامدهایی  شود،  انتخاب  افرادی  یا  فرد  سوی  از  موقعیتی  حفظ  یا  اداره  منظور  به  یا  ای 
از پیامدها خواسته و برخی ناخواسته می تواند یکی)به ندرت( و یا بسیار باشد؛  اند؛ پیامد می آید. برخی 

پیامدها می کوتاه یا درازمدت؛  پنهان باشند؛  توانند برای شخ مدت باشد  از دید دیگران  اما  ص مشهود، 
می  بازگشت پیامدها  باشند؛  تدریجی  یا  فوری  بی توانند  یا  پیش پذیر  قابل  باشند؛  یا  بازگشت  بینی 

دامنه )یعنی فقط بر بخش کوچکی از موقعیت اثر بگذارد( یا  تواند کمناپذیر باشند؛ اثرشان می بینی پیش 

 
1. Managerial behavior  

2. Consequences 
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زاده شوند و زنجیره وقایعی را بیافرینند که کل زمینه را عوض کند(.  گسترده باشد )پیامدها از یکدیگر  
گر باید پیامدها را هر چه بیشتر دریابد و تحلیل نماید و توجه داشته باشد که پیامدها یا تبعات  تحلیل 

 (. 1394دهند )اشتروس و کربین، ها را تشکیل می بخش مهم یافته 
مجموعه         عالی؛  آموزش  نظام  در  مدیریتی  رفتار  پیامدهای  از  شامل  منظور  نتایج  از  ای 

محصوالت، بروندادها و اثراتی است که رفتارهای مدیریتی مدیران با توجه به شرایط علی و شرایط  
تناسب  شود. اگر مدیران فقط به شرایط و رفتارهای م ها می گیری آن گر باعث شکل ای و مداخله زمینه

با آن شرایط توجه داشته باشند و در همین سطوح کار کنند و فرض بر این باشد که در سطوح باالتر  
باید توجه داشت که بدون برنامهبخش حاصل می نتایج رضایت  نتایج، دستشود،  یابی به  ریزی برای 

حوه اجرای عملیات فرد  ها و نپذیر نخواهد بود. در نتیجه باید به اثربخشی روش نتایج مورد نظر امکان 
می  عرضه  سازمان  آنچه  کیفیت  سازمان،  در  کوچک  گروه  به  یا  سازمان  آنچه  بودن  مفید  به  و  کند 

ارائه می  از سازمان  توجه  متقاضیان خارج  انتخاب شده  نماید،  درست،  پیامدهای  در صورتی که  شود. 
 رد. باشند در هم تنیدگی سطوح، نتایج اثربخش و کارآمد به بار خواهد آو

خالء         با  ارتباط  در  ابتدا  است.  تشریح  قابل  بعد  سه  در  مدیریتی  رفتار  موضوع  های  اهمیت 
تحقیقاتی؛ مطالعات زیادی در ارتباط با رفتار مدیریتی صورت نگرفته است و حوزه رفتار مدیریتی حوزه  

ارائه مدل شوند  نسبتاً جدیدی است که به مطالعات کمی و به خصوص به مطالعات کیفی که منتج به  
و در نهایت به مطالعات تلفیقی هر چه بیشتر در این حوزه نیاز است. عالوه بر این که موضوع رفتار  
مدیریتی موضوع نسبتاً جدیدی است، در ارتباط با این موضوع تا به حال هیچ تحقیقی در نظام آموزش  

است. زمینه  این  در  پژوهش  بیانگر ضرورت  است که  نگرفته  نوآوری  عالی صورت  با  ارتباط  های  در 
های رفتار مدیریتی در  تئوریکی؛ در پژوهش حاضر با استفاده از روش گراندد تئوری به شناسایی مؤلفه 

نظام آموزش عالی ایران پرداخته شد که تا به حال چنین پژوهشی در ایران و در نظام آموزش عالی  
وهش؛ ایجاد یک جریان طبیعی و سالم از  صورت نگرفته است. در نهایت در ارتباط با کاربردهای پژ

تواند در بازاندیشی، بازسازی و بازآفرینی مجدد  تئوری، تحقیق و عمل در ارتباط با رفتار مدیریتی، می 
از  مؤلفه  پرهیز  و  اصولی  مدیریتی  رفتار  موجب  نموده،  شایانی  مدیران کمک  به  مدیریتی،  رفتار  های 

ت افزایش بازده فردی، گروهی، سازمانی و اجتماعی را در پی  رفتار مدیریتی غیراصولی شود و در نهای
 داشته باشد.  
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 مبانی نظری و پیشینه پژوهش
رهبری  مدیریت   سازمانی،   هر   در  شکست   یا  موفقیت  عامل  ترین مهم  و   کلیدی  فرآیندهایی   و 

ان در ساختن  شجایی که مدیران و رهبران به دلیل نقش سازنده از آن   (. 2010،  1سازمان هستند )آناند 
سازمان  در  جامعه،  )بوید آینده  هستند  اهمیت  حائز  آموزشی  نظام 2004،  2های  در  لذا  آموزشی  (،  های 

ها  و نقش سازنده آن   مدیران و رهبران   سازیآماده   ،3آموزشی   مدیریت و رهبری   قرن بیست و یکم بر 
توان اکتساب  ها است که می مهارت ای از  (. مدیریت و رهبری مجموعه 2009،  4تأکید شده است )لیلز 

بندی رسمی، دانش، اطالعات، هوش، شجاعت  (. مدیریت و رهبری ترکیبی از رده 2010،  5نمود )پوسنر 
سخت )کالینز و  دارد  بر  در  را  چشم 2002،  6کوشی  رهبری  و  باعث  (  را  کارکنان  میان  ارتباط  و  انداز 

 (.  2010، 7شود )پالمگرن می
رک کارکنان از رهبری و مدیریت توسط رفتار رهبری و مدیریتی تحت تأثیر  جا که داز آن        
شان نفوذ  از طریق رفتارشان در کارکنان   مدیران  و  (، رهبران2009،  8گیرد )بورک و همکاران قرار می 
می  همکاران پیدا  و  )شمیر  بنابراین، 2005،  9کنند  مدیریتی  از   آگاهی   (.    ایجاد   در   رهبری  و   رفتارهای 
(  2007، 10های سازمانی دارای اهمیت است )بالزمن و همکاران تیم تغییرات سازمانی و هدایت ، سازمان

هایشان  گذارند. مدیران و رهبران از نظر دیدگاهو این رفتارها بر بهبود و ثبات عملکرد سازمان تأثیر می 
به هدف، خط  برداشتنسبت  و  کار، سبک شخصیتی  انجام  هستندمشی  متفاوت  درک  و  و    ها  )ویور 

   (.2001، 11یوسف 
       ( رحمانی  و  رفتار 1379تسلیمی  موضوع  با  تحقیقی  در  در  (،  برجسته  مدیران  از  شناسی 

ویژگی دستگاه  بررسی  به  بومی،  الگوی  ارائه  و  کشور  اجرایی  در  های  برجسته  مدیران  رفتاری  های 
مباد  بومی مدیریت مؤثر  الگوی  ارائه  به  پایه آن  بر  پرداخته و  نموده جامعه  اند. روشن و همکاران  رت 
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و  1389) معلمان  نظر  از  رهبری  و  مدیریتی  رفتارهای  اهمیت  مقایسه  عنوان  تحت  پژوهشی  در   ،)
یافته  این  به  مدارس،  یک  مدیران  به  رهبری  و  مدیریتی  رفتارهای  به  معلمان  و  مدیران  رسیدند؛  ها 

میت بیشتری از رفتار مدیریتی داشته  دهند، ولی مؤلفه الگوسازی در رفتار رهبری اهمیزان اهمیت می 
دارد. همچنین مدیران زن   بیشتری  اهمیت  رفتار رهبری،  از  رفتار مدیریتی  در  مؤلفه چالش  و  است. 

 دهند. بیشتر از مدیران مرد، به رفتارهای مدیریتی و نیز رفتارهای رهبری، اهمیت می 
)   1اسمیت         همکاران  ارزش 2002و  بین  رابطه  عنوان  با  تحقیقی  در  رفتار  (،  و  فرهنگی  های 

توافق  یافتند که  نتایج دست  این  به  ارزش مدیریتی،  با  ارتباط  در  ابهاماتی  و  های فرهنگی و نحوه  ها 
های سطح فردی و سطح فرهنگی را برای نشان دادن  توان دیدگاه مدیریت مدیران وجود دارد و می 

(، تحقیقی با عنوان تأثیر بازخورد  2004)  2ظایف مدیریت مورد استفاده قرار داد. هسلین و التام ابعاد و
ارتقاطلبی روی رفتار مدیریتی انجام دادند، در این تحقیق شبه آزمایشی عملکرد شغلی مدیران از نظر  
زیردستان در ابتدا و پس از شش ماه مورد بررسی قرار گرفت که عامل خود کارآمدی مدیران نتایج را  

می  تعیین متعادل  در  کلیدی  نقش  و  ارتقاطلبی  العمل عکس   ساخت  بازخورد  با  ارتباط  در  رفتاری  های 
می  جهت بازی  نیز  و  متعاقبکند  عملکرد  با  معناداری  همبستگی  مدیران  یادگیری  اهداف  شان  دهی 

 دارد. 
ریزی استراتژیک به انجام (، تحقیقی با عنوان رفتار مدیریت ژاپنی در برنامه 2004)  3کاساکا        

نتایج نشان م از ویژگی ی رساند،  به فرد شرکتدهد که یکی  از  های ژاپنی که می های منحصر  تواند 
های ژاپنی  ها رفتار مدیریتی مشابهی با دیگر شرکت های غربی متفاوت باشد، این است که آن شرکت

می  که  دارند  صنعت  همان  رایس در  باشد.  داشته  فرهنگی  زیربنای  )  4تواند  همکاران  در  2009و   ،)
ان صالحیت تجاری مدیران، عملکرد سازمانی و رفتار مدیران به این نتایج دست یافتند  پژوهشی با عنو

صالحیت  برنامهکه  با  تجاری  حرفههای  سالمت  تجاری،  سیستم ریزی  و  سطوح  ای  با  ایمنی  های 
 معناداری متفاوت انطباق دارند. 

یتی رؤسای مدارس متوسطه در  (، در تحقیقی با عنوان رفتار مدیر2010و همکاران )  5اهللنعیم       
ها رسیدند که رؤسای مدارس متوسطه رفتار مدیریتی باالتر از میانگین  پنجاب پاکستان به این یافته 
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تفاوت  و  حرفهداشتند  دهی  جهت  هماهنگی،  تعهد،  ارتباط،  مقیاس  زیر  پنج  هر  در  اخالق  ها  و  ای 
ها در  ای مدارس مرد داشتند. این تفاوت معنادار بود. رؤسای مدارس زن رفتار مدیریتی بهتری از رؤس

ای و اخالق معنادار هستند. محمدی و  دهی حرفه ارتباط و تعهد معنادار نیستند، اما در هماهنگی، جهت 
(، پژوهشی با عنوان مقایسه اهمیت رفتار مدیریتی و رهبری از نظر مدیران و معلمان  2012همکاران )

دهد که از نظر مدیران قوت قلب عامل مهمی است و از  ن می مدارس را به انجام رساندند، نتایج نشا
تری است. مدیران و معلمان به عامل برابری در رفتار رهبری و مدیریتی  نظر معلمان روش عامل مهم 

داشته  می توجه خاص  نشان  نتایج همچنین  به  اند.  بیشتر  مرد  مدیران  به  نسبت  زن  مدیران  که  دهد 
 اند. اشتهرفتار مدیریتی و رهبری توجه د

العبداهلل        و  و هزینه 2013)  1الفدهل  مدیریتی  رفتار  کننده  تعیین  عوامل  با عنوان  تحقیقی   ،)
شرکت و تأثیرشان روی عملکرد را در عراق به انجام رساندند. در این تحقیق رایطه بین عوامل تعیین  

اطال هنگامی  به  نا  مدیران،  مالکیت  جمله حق  از  مدیریتی  رفتار  و کننده  بدهی شرکت  درصد  عات، 
های شرکت از یک طرف و عملکرد شرکت از طرف دیگر بررسی شد. بین حق مالکیت و هزینه،  هزینه 

(، تحقیقی با عنوان رفتار مدیریت در  2013)  2همبستگی معناداری با عملکرد وجود دارد. وال و گودگبر 
دشمنی  کارآفرینانه:  دهی  جهت  دوستی مقابل  و  انجاها  به  را  پنج  ها  با  مدلی  به  منتج  که  رساندند  م 

دهی  های کارکنان با سیزده زیر مؤلفه، جهتمؤلفه، از جمله رهبری عالی با هشت زیر مؤلفه، کیفیت 
دهی سازمانی با هشت زیر مؤلفه و رفتار مدیریتی با دوازده زیر مؤلفه  محیطی با هفت زیر مؤلفه، جهت

 شد. 
)  3مقربی         همکاران  پژو 2014و  مهارت (،  تأثیر  عنوان  با  رفتار  هشی  روی  مدیران  های 
های مدیران و رفتار  شان انجام دادند که نتایج مطالعه بیانگر ارتباط مثبت و معنادار بین مهارت مدیریتی 

توانند مدیریت کنند و نفوذ داشته باشند.  های مدیریتی قوی مدیران می مدیریتی است. با داشتن مهارت 
مهارت  به  دادن  می هشکل  آینده  در  بهتر  عملکرد  به  منجر  مدیریتی  تیم ای  مهارت  هم  شود.  سازی 

 توسط مدیران سطح فنی و هم توسط مدیران سطح عالی مورد توجه بوده است.  
رشته         بین  دانشی  عنوان  به  که  سازمانی  رفتار  زیادی  برخالف  وسعت  و  گستردگی  از  ای 

رامون آن صورت گرفته است، رفتار مدیریتی به عنوان  برخوردار است و مطالعات و تحقیقات زیادی پی
ای نسبتاً جدید است که مطالعات و تحقیقات نادری در  ای بسیار نزدیک به رفتار سازمانی، حوزه حوزه 

ها در جوامع  ایران و در خارج از کشور پیرامون آن انجام شده است. با توجه به اهمیت مدیریت سازمان 
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مدی رفتار  نحوه  و  می امروزی  مدیریتی  رفتار  حوزه  در  مطالعات گسترده  مدیریت،  فرآیند  در  تواند  ران 
 ها و جوامع داشته باشد. ای در نحوه مدیریت مدیران و پیشبرد سازمان نقش تعیین کننده 

با هدف کلی شناسایی مؤلفه         راستا پژوهشی  آموزش  در همین  رفتار مدیریتی در نظام  های 
گران روش  به  ایران،  تئوریعالی  عینی   -دد  بهرهرویکرد  با  کربین  و  اشتراوس  از منطق  گرایی  گیری 

پژوهش   از  با چهار هدف جزیی  صورت گرفت. پژوهش حاضر، بخشی  و  پارادایمی، در چهار بخش 
 فوق بوده که با هدف تعیین پیامدهای رفتار مدیریتی در نظام آموزش عالی ایران انجام شد. 

 

 شناسی پژوهش روش 
قسمت  این  نمونه   در  روش  نمونه،  حجم  کنندگان،  مشارکت  پژوهش،  روش  ابزار  به  گیری، 

 ها پرداخته شد. تحلیل داده  ها و روش آوری داده جمع
 

 روش پژوهش 
نظریه         وجود  عدم  و  کافی  نظری  چارچوب  وجود  عدم  دلیل  به  حاضر،  پژوهش  و  در  ها 

ه در نظام آموزش عالی ایران، از روش گراندد  هایی زیاد در ارتباط با موضوع رفتار مدیریتی به ویژمدل

 . گیری از منطق پارادایمی، استفاده شدگرایی اشتراوس و کربین با بهره رویکرد عینی  -تئوری 
زمینه         نظریه نظریه  داده ای،  از  مستقیماً  که  است  می ای  استخراج  جریان  هایی  در  که  شود 

(. نظریه برخاسته از  1394،    1ند )اشتراوس و کوربین اآمده و تحلیل شده پژوهش به صورت منظم گرد 
های گوناگون امکان  ها، یک روش پژوهشی استقرائی و اکتشافی است که به پژوهشگران در حوزه داده 
به نظریهمی اتکاء  به جای  تا  تدوین نظریه و گزاره  دهد  به  تدوین شده، خود  از پیش  و  های موجود 

همکاران،   و  )رضوی  کنند  زمینه 1392اقدام  نظریه  در  مرسوم  رویکردهای  از  یکی  رویکرد  (.  ای، 
باشد که از روندهای منظم و تحلیلی برخوردار است. این رویکرد  اشتراوس و کوربین می  2گرایی عینی 

شود )ایمان،  ها و افزایش قدرت تبیین آنها می گیری از الگوی پارادایمی باعث سازماندهی یافته با بهره
1393 .) 
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 مشارکت کنندگان
های کشور اعم از  نفر از رؤسا و معاونین دانشگاه 38مشارکت کنندگان پژوهش حاضر، شامل        

دانشگاه  مدیران  بودند.  غیرانتفاعی  و  فرهنگیان  نور،  پیام  آزاد،  زمینه دولتی،  در  که  مدیریتی،  ها  های 
روان  انسانی،  منابع  مدیریت  سازمانی،  رفتار  مدیرمدیریت  جامعه شناسی  غیره  یت،  و  مدیریت  شناسی 

 نظر بودند، برای مشارکت در تحقیق مناسب تشخیص داده شدند. صاحب
 

 حجم نمونه 
ها و مفاهیم به دست آمد. در  گیری مقوله و روند شکل   1حجم نمونه بر اساس اشباع نظری        

یابی به پراکتدگی  دست ها و  گیری داده آوری و شکل ابتدا حجم نمونه به صورت یک به یک و با جمع
داده  در  می الزم  افزایش  داده ها  پراکندگی  که  این  از  بعد  شدن  یافت.  پر  برای  گرفت،  شکل  ها 

ها و مفاهیم  هایی در ارتباط با مقوله های موجود و دستیابی به هماهنگی و هارمونی الزم نمونهشکاف 
ها تا حدود زیادی شکل گرفتند،  مقوله  نفر، مفاهیم و   30خاص انتخاب شدند. در مجموع با تعداد نمونه  

نفر دیگر نیز    8های تکمیلی  های موجود و شناسایی و کشف مفاهیم و مقوله اما برای پر شدن شکاف 
ها به تعداد نمونه اضافه شدند. در  نظر در آن مقوله های ناقص و ناپرورده و صاحب در ارتباط با مقوله 

 ، اشباع نظری صورت گرفت.نفر  38ای به تعداد نهایت با حجم نمونه
 

 گیری روش نمونه 
ها  گیری نظری است. در ابتدا برای شناسایی مؤلفه گیری در پژوهش حاضر، نمونه روش نمونه       

های مدیریتی، مدیریت رفتار سازمانی و  ها در این زمینه مدیرانی که در زمینه و برای کشف گوناگونی 
انسانی صاحب  منابع  متخمدیریت  و  نمونهنظر  شدند.  انتخاب  بودند  روند  صص  به  توجه  با  اولیه  های 

 های بعدی بودند.  ها معرف نمونه گیری داده شکل 
 

 هاابزار جمع آوری  داده
نیمه         جمع   مصاحبه  برای  استفاده  مورد  عمده  تکنیک  یافته،  داده ساختار  ابتدا  آوری  بود.  ها 

گیری از آن،  ا راهنمای مصاحبه تهیه و با بهره های مصاحبه ی براساس هدف پژوهش، فهرست پرسش 
ها، راهنمای مصاحبه جای خود را  ساختار یافته آغاز شد و در جریان گردآوری داده   های نیمه مصاحبه 

 شد، داد و این فرآیند تا مرحله اشباع نظری ادامه یافت. ها استخراج می به مفاهیمی که از داده 

 
1. Theoretical saturation  
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 هاروش تحلیل داده
ها از کدگذاری باز، کدگذاری محوری و کدگذاری انتخابی استفاده شد. ابتدا  حلیل داده برای ت       

ها  های نیمه ساختار یافته مورد تحلیل قرار گرفت و مفاهیم جزیی از داده های حاصل از مصاحبه داده 
های  استخراج شد. بر اساس مفاهیم جزیی، مفاهیم کلی شکل گرفت و بر اساس مفاهیم کلی مقوله 

ها با مقوله  های فرعی، ارتباط آن رعی ایجاد شد. پس از بازنگری مفاهیم جزیی، مفاهیم کلی و مقوله ف
 گر رفتار مدیریتی در نظام آموزش عالی ایران مشخص شد. ای و مداخله اصلی شرایط زمینه 

اعتماد         قابلیت  معیار  به  اعت1برای رسیدن  اول،  آمد؛  به عمل  استفاده  تکنیک  از سه  باریابی  ، 
اعضاء  مشارکت    2توسط  از  یافته   که  تا  شد  خواسته  مورد  کنندگان  در  و  کرده  ارزیابی  را  کلی  های 

مقایسه  یعنی  دوم،  روش  در  دهند.  نظر  آن  تحلیلی صحت  تا  3های  شد  رجوع  خام  های  داده  به   ،
، چند  4نیک ممیزی های خام مقایسه و ارزیابی گردد و سوم، با استفاده از تکبندی نظریه با داده ساخت

زمینه نظریه  روش  در  مفهوم متخصص  کدگذاری،  مختلف  مراحل  در  مقوالت  ای،  استخراج  و  سازی 
 نظارت داشتند. 

 

 های پژوهش یافته
ها با استفاده از کدگذاری باز، کدگذاری محوری و کدگذاری گزینشی انجام شد. ابتدا  تحلیل داده 

ها  ساختار یافته مورد تحلیل قرار گرفت و مفاهیم جزیی از داده های نیمه  های حاصل از مصاحبه داده 
  مقوله   4مفهوم کلی شکل گرفت و بر اساس مفاهیم کلی    32استخراج شد. بر اساس مفاهیم جزیی،  

ها با مقوله  های فرعی، ارتباط آن فرعی ایجاد شد. پس از بازنگری مفاهیم جزیی، مفاهیم کلی و مقوله 
پیامدهای رفتار  )  اصلی  ایران مشخص شد. جدول  آموزش عالی  ( مفاهیم جزیی،  1مدیریتی در نظام 
های فرعی مرتبط با مقوله اصلی پیامدهای رفتار مدیریتی در نظام آموزش عالی  مفاهیم کلی و مقوله 

 دهد. ایران را نشان می 
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4. Auditing 
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های فرعی مرتبط با مقوله اصلی  ( مفاهیم جزیی، مفاهیم کلی و مقوله 1جدول )

 پیامدها

 مفاهیم کلی  مفاهیم جزیی
های  مقوله

 فرعی
، تناسب کار با استعدادها، شکوفایی احساس خشنودی از شغل و ابعاد مختلف آن

 استعدادهای شغلی، شرایط محیطی کار.
 رضایت 

 سطح خرد

بهتر و همکاری کار  بیشتر در کار،  انرژی  برای مصرف  تمایل  و  بیشتر،    آمادگی 
انتظارات قانونی و نیازهای   انطباق اهداف سازمانی،  بانشاط،  حالت روحی زنده و 

 فردی.
 روحیه

شایستگی،   تواناییاحساس  از  انتظارات  و  باورها  ناتوانی،  خود،  احساس  های 
توانایی از  مناسب  پوشش ضعفشناخت  خود،  استعدادهای  و  کارگیری ها  به  ها، 

 های تازه.آموختن و رشد کردن در شغل و در رویارویی با چالش ها،توانایی 
 خودباوری

خویش بهسازی  جهت  در  اصالحی  و  خود  دیگران  رهنمودهای  به  توجه  عدم   ،
 خود بازنگری. های مختلف، حلعالیم محیطی، انعطاف روانی، توجه به راه

 پذیری انعطاف 

موفقیت  اهداف انجام  انتخاب  وظیفه خاص،  از چالش،   آمیز یک  استقبال  متعالی، 
 ها.بینانه نسبت به توانایی اطمینان بیش از حد و غیر واقع 

 خودکارآمدی 

انتظار یک رویداد مثبت و مطلوب در آینده، آسان گرفتن و پذیرفتن وقایع گذشته،  
فرصت جستجوی  موجود،  وضع  برای  بودن  آیندهشاکر  در  و  ها  منفی  افکار   ،

 بینی غیرواقعی. نامطلوب در آینده، خوشصحبت از حوادث 
 بینی خوش

یابی به  ثبات قدم در دست ناامیدی نسبت به وضع موجود، امید به بهبود شرایط،  
 ها و تعقیب اهداف، قدرت اراده.پذیرش چالشهای جایگزین، اهداف، ایجاد راه 

 امید

موفقیت  با  مناسب  برخورد  مشکالت،  و  مسائل  توفیقات،  تحمل  و  ظرفیت  ها 
ها، ظرفیت رویارویی با  رویارویی با حوادث منفی، مشکالت، تعارضات و شکست 

ها سرسختی، نامالیمات و شکست  ها و افزایش مسئولیت،حوادث مثبت، پیشرفت
 به عنوان سکوی پرتاب. 

 آوریتاب

اعتقاد کارکنان و مدیران به صداقت و شایستگی یکدیگر،    اعتماد در بین کارکنان،
و   کارکنان  با  مدیران  نبودن  روراست  مدیران،  رفتار  در  ثبات  عدم  وفاداری، 

 طلبانه.   کارکنان با مدیران، رفتارهای فرصت
 اعتماد

 سطح میانه 
سازمان،   و  گروه  به  نسبت  اهداف  تعهد  سازمان،  اهداف  قبال  در  بودن  مسئول 

نمودن،   تلقی  خود  اهداف  را  به  سازمان  تمایل  سازمان،  برای  تالش  به  تمایل 
 ماندن در سازمان. 

 تعهد

دفاع از سازمان، حمایت از منافع سازمان، سازمان موجب انگیزش افراد، استخدام  
 موقت و کاهش حمایت از کارکنان، کاهش وفاداری.   

 وفاداری 
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 مفاهیم کلی  مفاهیم جزیی
های  مقوله

 فرعی
  تعریف خود بر حسب سازمان، ادراک یکی بودن با سازمان، تعلقمفهوم خویشتن، 

 به سازمان.
 هویت

امن محیطی،  و  فیزیکی  امنیت  امنیت،  نظامی،  احساس  اقتصادی،  اجتماعی،  یت 
ارتباطات،  امنیت  روانی،  و  عاطفی  امنیت  خانوادگی،  و  سازمانی  شغلی،  سیاسی، 

 مقابله با تهدیدها، ایجاد جو ایمنی در سازمان.تخریب شخصیت، ترور شخصیت، 
 امنیت

دائمی،   هماهنگی  به  نیاز  عدم  وحدت،  توهم  گسیختگی،  و  پاشیدگی  هم  از 
 انسجام، تظاهر به وحدت.یکپارچگی و 

 وحدت

بی گروهپناهی،  احساس  و  افراد  از  زمانپشتیبانی  در  بحرانی،  ها  و  حساس  های 
ارتکاب خطا و اشتباه، قرار گرفتن در شرایط نامساعد، سرزنش و تخریب، خروج از 

،  به دست گرفتن مجدد ابتکار عملوضعیت بحرانی، دستیابی به شرایطی مساعد،  
 د.تهاجم و انتقا

 گری حمایت

از   بیشتر  عملکردی  یکدیگر،  به  فکری  کمک  بهتر،  نتایج  برای  جمعی  تالش 
 های یکدیگر.  ، تکمیل ایدهمجموع عملکرد اعضاء

 افزاییهم

و  کار  ماهیت  به  توجه  عدم  غلط،  کارهای  درست  انجام  کارها،  درست  انجام 
دست   فعالیت، هزینه،  و  بازده  بین  نسبت  بر  بیشتمرکز  به  با یابی  بازده  ترین 

 کمترین هزینه. 
 کارایی 

 سطح کالن 

مطلوبیت اهداف فردی و های درست،  انجام کارهای درست، عدم توجه به روش
 یابی به اهداف یا نتایج مطلوب.سازمانی، دست 

 اثربخشی

، قدرت و توانایی تولید، مجموع کارایی و اثربخشیانجام درست کارهای درست،  
 منابع و امکانات.استفاده بهینه از 

 وریبهره

از قدرت قانونی و مقام، دست  تأثیر  یابی به حداقل نتایج،  استفاده حداکثری  عدم 
در موقع عدم حضور، واکنش مثبت زیردستان بدون میل و رغبت و خواست قلبی،  

 استفاده از توبیخ و کسر حقوق. 
 موفقیت

بهبود مستمر فرآیندها، جلب مشارکت فعال کارکنان، توجه به عمق تغییرات مورد 
 نیاز، بازسازی، توجه زیاد به مشتری.   

 بهبود کیفیت

های مادی و سهیم بودن کارکنان در عملکرد و موفقیت سازمان، دریافت پاداش
گیری مشترک، همکاری و احترام متقابل بین مدیریت تصمیممعنوی از سازمان،  

 و کارکنان، رشد و تعالی کارکنان در سازمان.

کیفیت زندگی  
 کاری 

رفتارها وظایف،  از  فراتر  عملکرد  داوطلبانه،  رفتارهای  پاداش مجموعه  فاقد  ی 
رسمی، کمک به افراد دیگر سازمان، لجبازی و خودسری، کینه توزی، اجتناب از 

 کار. 

رفتار شهروندی 
 سازمانی
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 مفاهیم کلی  مفاهیم جزیی
های  مقوله

 فرعی
ایده جرأت انتقال  سازمانی،  مسائل  به  نسبت  اظهارنظر  از  امتناع  اطالعات،  و  ها 

برای اظهار نظر،    گویی و داستان سرایی، غر و لند وقصهنداشتن یا عدم تمایل 
ناآرامی گالیه اعتراضات،  سکوتها،  شکستن  خاموشی  ها،  صداها،  شنیدن  ها، 

 . صداهای پوچ و خالی

مدیریت سکوت  
 سازمانی

ارزش  به  چارچوباحترام  در حدود  رفتار  جامعه،  هنجارهای  و  یاد  ها  جامعه،  های 
گرفتن رفتارهای مطلوب سازمان و عمل به آن، کسب اطالعات الزم و کافی از 

 و جامعه، انطباق با الگوهای رفتاری سازمان و جامعه. سازمان
 پذیری جامعه

سطح  
 کالن فراسوی

انسجام  و  یکپارچگی  نژادی،  و  جنسیتی  جغرافیایی،  مذهبی،  قومی،  مرزهای 
 ارائه و به کارگیری الگوهای رفتاری.  اجتماعی،

یگانگی  
 اجتماعی

تقبل  بی  فعال،  و  موثر  مشارکت  اجتماعی،  موضوعات  و  مسائل  به  نسبت  تفاوتی 
زندگی  مسئولیت به  واقعی  تعلق  کورکورانه،  رفتار  فرهنگی،  و  اجتماعی  های 

 اجتماعی.   

مشارکت  
 اجتماعی

گیری سیاسی  گیری جهتهای نظام سیاسی جامعه، شکل جذب هنجارها و ارزش 
گری در امور، دنبال کردن بیش از حد منافع اخاللنقض قوانین و مقررات،  افراد،  

صورت  به  اطالعات  یا  منابع  از  استفاده  اطالعات،  کردن  مخفی  شخصی، 
 غیرمعمول.

 پرورش سیاسی 

افزایش ظرفیت اقتصاد،  در  بنیادین  تغییرات  اقتصادی،  توسعه  و  تولید،رشد    های 
از سرمایه محگذاریسرمایه بازدهی  دود، توسعه کمی و های غیرمنطقی، حداکثر 

 کیفی نیروی انسانی. 

توسعه  
 اقتصادی 

در یک مسیر قرار ها، کمک به رشدیافتگی یکدیگر،  ها و سازمان رشد افراد، گروه 
یابی  ها و جامعه، کمک به ارتقاء و تحول یکدیگر، دستداشتن رشد افراد، سازمان
 به استقالل و خودکنترلی. 

 رشدیافتگی

واقعیت رضایت از  فرد  درونی  ادراکات  زندگی،  در  زندگی،  مندی  بیرونی  های 
 وردن آن.ادراکات درونی فرد از خود، تعریف آینده بهتر و کوشش در به وجود آ

 کیفیت زندگی 

بیماریتأمین سالمت فکر، پیش  از  برای  گیری  های روانی، ایجاد محیط مناسب 
شکوفایی، و  نقاط  رضایت   رشد  پوشش  و  پذیرش  زیاد،  توکل  و  کم  توقع  خاطر، 

 .ضعف، تقویت و استفاده مطلوب از نقاط قوت
 بهداشت روانی 
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 گیری بحث و نتیجه 
 سوال اصلی پژوهش: پیامدهای رفتار مدیریتی در نظام آموزش عالی ایران چیست؟ 

آموزش عالی  یافته         رفتار مدیریتی در نظام  پیامدهای  اصلی  با مقوله  پژوهش در رابطه  های 
ایران شامل چهار مقوله فرعی پیامدهای سطح خرد، پیامدهای سطح میانه، پیامدهای سطح کالن و  

  ( مفاهیم 2پیامدهای سطح فراسوی کالن است که هر کدام هشت مفهوم کلی را شامل شدند. جدول )
های فرعی مربوط به مقوله اصلی پیامدهای رفتار مدیریتی در نظام آموزش عالی ایران را  کلی و مقوله 

 دهد. نشان می 
 

 های فرعی مربوط به مقوله اصلی پیامدها( مفاهیم کلی و مقوله 2جدول )
پیامدهای سطح  

 خرد

پیامدهای سطح  

 میانه
 پیامدهای سطح کالن 

پیامدهای سطح فراسوی  

 کالن
 رضایت 
 روحیه

 خودباوری
 پذیری انعطاف 

 خودکارآمدی 
 بینی خوش

 امید
 آوریتاب

 اعتماد
 تعهد

 وفاداری 
 هویت
 امنیت
 وحدت

 گری حمایت
 افزاییهم

 کارایی 
 اثربخشی

 وریبهره
 موفقیت

 بهبود کیفیت
 کیفیت زندگی کاری

 رفتار شهروندی سازمانی
 مدیریت سکوت سازمانی 

 پذیری جامعه
 اجتماعییگانگی  

 مشارکت اجتماعی 
 پرورش سیاسی 
 توسعه اقتصادی 

 رشدیافتگی
 کیفیت زندگی 
 بهداشت روانی 

             

رغم این که به صورت فراکنشی یا واکنشی در جهت افزایش  (، علی 1391کافمن و هرمن )       
تفاوت  با  دارد.  وجود  نتیجه  نوع  سه  شود،  عمل  آموزشی  نظام  آن کارایی  میان  می گذاری  توان  ها 

انتخاب  و  باید رفت  باید رفت، چرا  توجیه می مشخص کرد؛ کجا  پیامدهها  نتایج و  باید  اگر  ای  شوند. 
آموزشی تغییر یابند و آینده آموزشی بهتری آفریده شود، شرایطی باید توصیف شود که مشخص  نظام

و   نتایج  و  شود  مشخص  دقیقاً  موجود  وضعیت  پیامدهای  و  نتایج  باید  است.  مطلوب  وضعیت  کننده 
توان در  ا می ر  1پیامدهای وضعیت موجود را بهبود بخشید و دستیابی به نتایج بهتر را میسر نمود. نتایج 

 سه سطح مورد بررسی قرار داد: 

 
1. Results   
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آید یا نتایج در حال تکوین  تر به دست می ها نتایج بزرگ : نتایجی که بر مبنای آن 1محصوالت   -1
 که به نتایج در سطح خرد اشاره دارند. 

محصوالت  ها یا به عبارت دیگر  شوند و کیفیت آن : نتایجی که به جامعه عرضه می 2بروندادها   -2
می رتبه داده  جامعه  تحویل  که  آموزشی  نظام  در  شده  گفته  بندی  کالن  سطح  در  نتایج  به  شوند. 
 شوند. می

پیامدها: اثرات اجتماعی و بازده نتایج حاصله، به عبارت دیگر اثرات درونداد در جامعه و برای    -3
 جامعه و جوامع محلی که به نتایج در سطح فراسوی کالن اشاره دارند. 

در          غالباً  و  است  ناشناخته  نتایج  سطح  سه  بین  رابطه  آموزشی  مدیران  از  بسیاری  برای 
اطالع هستند. از این رو، ناخواسته  ها بی ها ناموفق هستند و یا از رابطه میان آن گذاری میان آن تفاوت 

ظام آموزشی مؤثر  کنند، بدون این که عمل آنان در کل ندر قسمتی از نظام آموزشی تغییراتی ایجاد می 
انجامد و برونداد به پیامد  واقع شود. هر سه نوع نتایج به یکدیگر مرتبط هستند. محصول به برونداد می 

شود. اگر فقط به محصول و برونداد پرداخته شود و در همین سطوح کار شود و فرض شود که  ختم می 
رضایت  نتایج  باالتر  سطح  می در  دست  به  داشبخش  توجه  باید  می آید،  که  در  ت  نباشد.  چنین  تواند 

ها و نحوه اجرای عملیات فرد یا گروه کوچک در سازمان توجه  سطح محصول باید به اثربخشی روش 
کند از اهمیت برخوردار است و در سطح  شود. در سطح برونداد توجه به کیفیت آنچه سازمان عرضه می 
سا از  خارج  متقاضیان  به  سازمان  آنچه  بودن  مفید  به  می پیامد  عرضه  می زمان  توجه  در  نماید،  شود. 

صورتی که پیامدهای درست، انتخاب شده باشند در هم تنیدگی سطوح، نتایج اثربخش و کارآمد به بار  
 خواهد آورد. 

خرد(،          سطح  در  )نتایج  محصوالت  آموزشی؛  نظام  در  نتایج  نوع  سه  به  هرمن،  و  کافمن 
کنند. در پژوهش  ا )نتایج در سطح فراسوی کالن( اشاره می بروندادها )نتایج در سطح کالن( و پیامده 
مقوله  به  پیامدها  اصلی  مقوله  در  میانه،  حاضر،  سطح  پیامدهای  خرد،  سطح  پیامدهای  فرعی  های 

 پیامدهای سطح کالن و پیامدهای سطح فراسوی کالن پرداخته شد.  
لم از تئوری، تحقیق و عمل در  به طور کلی نتایج نشان داد که ایجاد یک جریان طبیعی و سا       

با مفاهیم و مقوله  این  های رفتار مدیریتی، می ارتباط  بازآفرینی مجدد  بازسازی و  بازاندیشی،  تواند در 
یابی به رفتار مدیریتی سالم  ها به مدیران کمک شایانی نموده، موجب بهبود رفتار مدیریتی، دست مؤلفه 

اصولی و پرهیز از رفتار مدیریتی غیراصولی شود و در نهایت  و سازنده و روی آوردن به رفتار مدیریتی  
 افزایش بازده فردی، گروهی، سازمانی و اجتماعی را در پی داشته باشد.  

 
1. Products   

2. Outputs  
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