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third millennium AD, solving such challenges requires 

leaders. Now, if in any way, leadership in universities is 
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destructive effect on the quality of working life of employees. 
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an approach to the quality of working life of employees of 

Isfahan Islamic Azad Universities. 

Materials and methods: The research method is qualitative, 

applied study, and the data analysis method is thematic 
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with 30 experts who were selected through purposive 

sampling. 

Findings: Based on data analysis, leadership style (721 

examples, 32 sub-themes, 14 main themes) and work life 

quality (273 examples, 23 sub-themes, 17 main themes) were 

presented. The obtained results led to the presentation of 6 

leadership styles and 8 components of the quality of work life 
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conceptual model of university leadership with an approach to 
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_________________________________ 
1. Falk, I 

 مقدمه
نیاز سازمان های امروزی در حرکت به سوی جهانی شدن و در هم 

راه حل مشکالت را دشوارتر از گذشته ساخته و از ادغام شدن ، 
طرفی رقابت برای تغییرها ، نیاز به امکانات و مسایلی قابل درک 

تر هایی محکم های بیشتر و انگارهدارد از این رو نیاز به فعالیت
ها ، کار هماهنگی را دشوار گونی تخصصبرای آینده دارند ، گونه

های بزرگ و  روی سازمان ای رو درنموده و مشکالت عدیده
که از تکنولوژی برخوردارند . بنابراین نیاز به قرار داده کوچک 

رهبران را هر چه بیشتر نمایان می سازد که بتوانند افراد را انگیزش 
 (. ۱داده و آن ها را به سمت وضع مطلوبتر سوق دهند )

رهبری از هویت انسانی ما جدایی ناپذیر است ، هویتی که تصور 
ریخ بشر بدون آن مشکل است . آیا شهرهای بزرگ هرگز بدون تا

آمدند ؟ به طور حقیقی ها به وجود میشدند ؟ ملتها ساخته میآن
توانست بدون رهبری به انجام برسد ؟ به آیا هیچ تالش بزرگی می

(  مجله فورچون می ۱۹۹۸( . وارن بنیس )۲احتمال زیاد ، خیر)
ک عامل منحصر به فرد منجر به حقیقت این است که ی»نویسد : 

شهرت و موفقیت یک شرکت نمی شود ، لیکن اگر شما به دنبال 
عاملی باشید که بیشترین تفاوت را ایجاد کند ، آن عامل ، رهبری 

ایران بزرگ با عنایت الهی ، دارای منابع سرشار مادی و  (.۳« )است
ه هانیان بودانسانی است و ایرانیان به هوشمندی و کاردانی زبان زد ج

ولی علی رغم این توانمندی ها کشور با مشکل های فراوان ، و هستند
روبرو است . علت این امر را می توان در عدم استفاده صحیح از علم 
مدیریت و  بهره برداری درست از منابعی که خداوند در اختیار ما 
گذاشته است ، دانست . بسیاری از صاحب نظران اعتقاد دارند که 

دانش مدیریت بهای الزم داده نشده و فرهنگ مدیریت آن طور به 
که باید و شاید در کشور اشاعه نیافته است. بسیاری از کارشناسان 

ها و ادبیات  یهمدیریتی ما برای چاره جویی این نابسامانی، نظر
مدیریتی غرب را زیر و رو کرده و از توجه به تاریخ و گذشته خود 

این سرزمین یکی از تمدن های زمانی که بازمانده اند. در حالی 
بزرگ جهان بوده و سالیان متمادی مدیرانی مقتدر و مدبر این کشور 

اند . بدون شک اداره کشور پهناور ایران بدون کردهرا رهبری می
داشتن نظام مدیریتی کارآمد و توانمند امکان پذیر نبوده است. پس 

ه در اعماق تاریخ می توان گفت علم مدیریت و کشور داری ریش
(. از طرفی ایران دارای غنی ترین و با ۴کشور عزیزمان ایران دارد )

سابقه ترین سنت های مدیریت دولتی و تمدن بشری است که حدود 
سال پیش ، بوروکراسی و مدیریت دولتی در ایران نخستین بار  ۸۰۰۰

 ترین شهرهای تمدن باستانی ایراندر دولت شهرِ شوش یکی از قدیمی
 (. 5نضج گرفت )

های متفاوتی را در تواند سبکمدیر در نقش رهبری سازمان می
یک سبک رهبری  ۱فالک. هدایت نیروی انسانی خود انتخاب کند

خاص را برای برآورده کردن موارد الزم در یک تعامل رهبری کافی 
ه کند کگیری میها نتیجه، بر اساس نتایج پژوهش ۲نمی داند . فیدلر

ن هیچ سبک مشخصی را به عنوان سبک برتر معرفی کرد و توانمی
های مختلف ، متفاوت است سبک رهبری موفق در جوامع و سازمان

2 . Fiedler, F 
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ها است های افراد و شرایط آن جامعه و سازمانو بر اساس ویژگی
. بنابراین برای یافتن سبک رهبری اثربخش در هر سازمانی باید 

ازمان انجام شود و البته های مربوط به آن سبررسی ها و پژوهش
کرده به نظر می رسد انتخاب برای یک جامعه دانشگاهی و تحصیل

سبک رهبری اثربخش کاری دشوارتر و در عین حال مهم تر باشد، 
چرا که رهبری در آموزش فقط محدود به یک دوره و یک گروه 

های بعدی ادامه خواهد داشت . اولین و شود و آثار آن تا دورهنمی
ها، هدایت درست و به موقع در راستای نیل ترین وظیفه دانشگاهمهم

ها و ها ، عالقهها ، مهارتها ، مقصدهای مشترک ، ارزشبه هدف
ها را به هایی است که کنترل ارادی و داوطلبانه مردم و دولتآرمان

سازد و آن هدف تر از هر گروه و ملتی میسر میهای عالینفع هدف
 (. ۶است ) «انسانیت»، خود 

آید که چه تعداد ها، این سوال پیش میبا نگاهی به محیط دانشگاه
از همکاران ما واقعا از محیط کار خود و کاری که انجام می دهند 
لذت می برند؟ با دیدی واقع بینانه به این موضوع می توان گفت که 
در بسیاری از سازمان ها از جمله دانشگاه های آزاد اسالمی، 

ندان مطلوبی حکم فرما نمی باشد. در نظر سنجی ها وضعیت چ
درصد کارمندان سازمان ها نمی دانند  5۰مشخص شده که بیش از 

آنان این  ٪۸۴ماموریت سازمانی که در آن کار می کنند چیست؟ 
گونه تصور می کنند که آگاهی از مأموریت سازمانی تاثیر چندانی 

مندان سازمان ها کار ٪۴۴بر روی کیفیت کارشان نمی گذارد و 
هیچ گونه همدلی و ارتباط عاطفی بین خود و مدیران رده های باالتر 
سازمانی که در آن کار می کنند، نمی بینند. بررسی دیگری نشان می 
دهد که دو پدیده زندگی کاری و زندگی شخصی ، اثرهای متقابل و 
تشدید کننده ای بر یکدیگر دارند . فردی که در زندگی خانوادگی 
و شخصی خود مشکالت زیادی دارد ، به طور قطع این مشکالت ، 
بر روی تمرکز ، رضایت از کار ، بهره وری و شادابی وی در محیط 

( . از آن جایی که مدیر به عنوان نماینده رسمی ۷کار اثر می گذارد )
سازمان برای ایجاد هماهنگی و افزایش بهره وری در رأس سازمان 

زمان در تحقق اهدافش ، در گرو چگونگی قرار دارد، موفقیت سا
اعمال مدیریت و سبک های موثر رهبری است البته در این میان 
مدیریت و رهبری دانشگاهی که از دشوارترین و حساس ترین نوع 
مدیریت در سازمان های عمومی و دولتی است از وضعیت خاص و 

 ممتازی برخوردار است . 
جمله دانشگاه ها که مهد مدیریت بر سازمان های آموزشی از 

فرهنگ و دانش و عرصه ی اندیشه و نو آوری می باشند ، از جایگاه 
میالدی برخوردار شده است . کسانی که در  ۲۱ویژه ای در قرن 

مقام مدیر آموزشی انجام وظیفه می نمایند ، تسهیل کنندگان امور 
 هآموزشی قلمداد شده که در برقراری ارتباطات سهم مؤثری بر عهد

دارند . آنان سبب می شوند که افراد یکدیگر را شناخته و به عنوان 
عوامل رابط ، افراد را به هم نزدیک کرده و آنان را با افراد متبحری 

 ( .۸که به رفع مشکالت قادر باشند، آشنا نمایند )

با توجه به شرایط پیچیده ی امروز ، دانشگاه های عصر حاضر در 
یت های فزاینده ی خود نیازمند رهبری راستای پاسخ گویی مسئول

اثربخش با توجه به اقتضاهای محیطی می باشند. علت این احساس 
نیاز در این برهه از زمان ، به مطالبه گری و حساسیت روز افزون 

جامعه نسبت به دانشگاه ها بر می گردد ، در ضمن حرکت رو به 
را قوی تر رشد و تعیین وظایف جدید برای دانشگاه ها این نیاز 

ساخته است . حال سوال اساسی این است که با شرایط چالشی و در 
حال تغییر به صورت  لحظه ای ، دانشگاه ها را با چه سبک و سیاقی 
باید راهبری نمود؟ بنابراین هدف از انجام این پژوهش ، شناسایی 
سبک های رهبری و تأثیر آن بر کیفیت زندگی کاری کارکنان در 

آزاد اسالمی استان اصفهان و ارائه ی الگوی مناسب  دانشگاه های
کدام »می باشد . پژوهشگر در پی پاسخ به این پرسش عمده است که 

یک از سبک های رهبری در محیط دانشگاه های آزاد اسالمی 
استان اصفهان تأثیر بیشتری بر کیفیت زندگی کاری کارکنان آن 

 « . دارد ؟
ن به این نکته اشاره کرد که در اهمیت و ضرورت موضوع می توا

بزرگ ترین مشکل جامعه ی ایران در حال حاضر و دهه های اخیر 
چیست ؟ کدام یک از موارد زیر مهم تر است؟ بحران اقتصادی ، 

ی اجتماعی و اخالق –ساختار سیاسی ، مبانی فرهنگی ، بحران انسانی 
م عل، بحران های زیست محیطی ، مبانی ایدئولوژیکی تاریخی و یا 

ستیزی و تخریب دانشگاه ، به خصوص تخریب بیش از پیش علوم 
انسانی و یا آینده نگری در خصوص آن ، به نظر می رسد مهم ترین 
عامل که بر تمام موارد مطرح شده برتری دارد و در صورت تغییر 

 مدیریت و»می تواند باعث تغییر و اصالح تدریجی موارد باال شود 
مهم ترین آسیب جامعه ی ما در حال حاضر  است . بنابراین« رهبری

بحران مدیریت است . چون ایران کشوری از هر لحاظ به غایت 
ثروتمند است و آنچه هر کشوری را در صدر صادرکنندگان کاال و 
خدمات قرار می دهد ، دارا می باشد ، از لحاظ آب و هوا تنها 

مهم تر  کشوری است که چهار فصل را در آنِ واحد دارد و از همه
دارای مردمانی بسیار با هوش و زیرک است ، پس چرا در مقایسه 
با دیگر کشورها در خیلی از موارد در جایگاه مناسب خود 

است . موسسه منابع « بحران مدیریت» قرارنگرفته است ؟ این همان 
( زیر نظر انجمن مدیریت آمریکا متولی مطالعه HRIانسانی )

موضوع رهبری ، همواره با اهمیتی بیشتر  جهانی رهبری ، اعالم نموده
از گذشته مورد توجه است . بر اساس بررسی موسسه مذکور ، 

موضوعی است  ۱۲۰رهبری به عنوان یکی از سه موضوع اصلی از 
که سازمان ها را در سراسر جهان در حال و آینده تحت تاثیر قرار 

د تثنی نیستن(. از آنجایی که دانشگاه ها از این موضوع مس۲می دهد )
 ،« پیچیدگی اهداف»حتی به علت ویژگی های بنیادین از قبیل 

و « چند پارگی درون سازمانی»، « توزیع قدرت»، « مدیریت دانش»
به نظر می رسد بایستی از یک نوع « محدودیت در سنجش نتایج»

مدیریت رهبرگونه برخوردار باشند تا بتوانند به اهداف عالیه خود 
بند. از طرفی موفقیت رهبران دانشگاه در گرو به درستی دست یا

توانایی آنان برای ایجاد ارتباط بین نیازهای سازمان و اعضای آن 
( . بنابراین ۹است این مهم با اتخاذ راهبردهای اساسی تحقق می یابد  )

می توان گفت بین اقدام های مدیران و کیفیت زندگی کاری ، رابطه 
ین رو حیات مجدد بخشیدن به ی مستقیمی وجود دارد ، از ا

کارکنان، از طریق ارتقای کیفیت زندگی کاری کلید موفقیت هر 
( . کیفیت زندگی کاری که به عنوان ۱۰سازمان محسوب می شود )

یکی از رویکردهای بهبود عملکرد و از جمله عناصر مهم و کلیدی 
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  201... کیفیت رویکرد با عالی آموزش در رهبری الگوی ارائه 

 ۱۴۰۱پاییز ، ۳، شماره ۶ دوره  پژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت-فصلنامه علمی

به شمار می رود ، رویکردی است که موجب هم « فرهنگ تعالی»
ارکنان و سازمان می شود . امروزه توجهی که به کیفیت سویی ک

زندگی کاری می شود بازتابی است از اهمیتی که همگان برای آن 
ضروری   قائلند . سطوح باالی کیفیت زندگی کاری برای سازمان

است ، از آن جهت که سازمان را برای کارکنان جذاب می کند و 
( . از سوی دیگر مدیران ۱۱منجر به حفظ و نگهداری آنان می شود )

رهبرگونه دست کم به سه دلیل باید به کیفیت زندگی کاری 
 کارکنان اهمیت بدهند . 

افراد ناراضی ، بیشتر سازمان را ترک می کنند یا استعفا می  -۱ 
 دهند . اما افراد راضی کم تر غیبت می کنند.

ثابت شده است کارکنان راضی ، از سالمت بهتری برخوردار  -۲
هستند و بیشتر عمر می کنند ، در صورتی که افراد ناراضی مستعد 

 انواع بیماری ها از سردرد تا بیماری های قلبی هستند .

رضایت از کار پدیده ای است که از مرز سازمان فراتر می رود  -۳
و اثرهای آن در زندگی خصوصی فرد و خارج از سازمان نیز 

 ( .۱۲می شود ) مشاهده
ش، ارائه الگوی رهبری جهت ارتقا و بهبود کیفیت هدف اصلی پژوه

زندگی کاری کارکنان در دانشگاه های آزاد اسالمی استان اصفهان 
می باشد بنابراین پژوهشگر به دنبال پاسخ به سوال های زیر در 

 راستای ارائه مناسب ترین سبک رهبری می باشد.
به نظر  سؤال اول: با توجه به وضعیت فعلی دانشگاه آزاد اسالمی

 شما، مدیران دانشگاه چه ویژگی هایی باید داشته باشند؟
سؤال دوم : با توجه به وضعیت فعلی دانشگاه آزاد اسالمی به نظر 
شما جهت بهبود و ارتقای سطح زندگی کارکنان ، مدیران ارشد 

 دانشگاه چه نوع برنامه هایی را باید مد نظر داشته باشند؟
 

 مواد و روش ها
از حیث جمع آوری داده، کیفی و با استفاده از روش پژوهش حاضر 

نفر از  ۳۰تحلیل مضمون انجام شده است. نمونه پژوهش شامل 
سال  5خبرگان مدیریت و اعضای هیات رئیسه دانشگاه ها با بیش از 

نفر  ۱۳نفر خبره رشته مدیریت و  ۱۷تجربه مدیریتی می باشند )
وه گلوله برفی انتخاب مدیر اجرایی( که به صورت هدفمند و با شی

شده اند. در روش نمونه گیری هدفمند، پژوهشگر افرادی را انتخاب 
کرد که با توجه به هدف پژوهش، بیشترین اطالعات را داشته باشند 
و در تدوین مدل مفهومی یاری دهنده باشند. مصاحبه شوندگان 

نفر( بر اساس معیارهای زیر انتخاب شدند:  ۱۷خبرگان مدیریت )
هدف از پژوهش  -۲هیات علمی با رتبه استادیار به باال باشند   -۱

حاضر را درک و بیشترین اطالعات در این حوزه را داشته باشند  
عالقه  -۴سال در دانشگاه داشته باشند  ۱5تجربه کاری باالی  -۳

مندی و مطالعه هایی در حوزه رهبری دانشگاهی داشته باشند و 
نفر( بر اساس ویژگی های  ۱۳ایی )مصاحبه شوندگان مدیران اجر

سال به باال مدیریتی یکی از دانشگاه  5تجربه  -۱زیر انتخاب شدند: 
جایگاه شغلی آن  – ۲های آزاد اسالمی استان اصفهان داشته باشند 

ها در حد عضویت در هیات رئیسه دانشگاه آزاد اسالمی استان 
ل به هدف از انجام پژوهش را درک و تمای -۳اصفهان باشد 

ویژگی های کلی  ۲و  ۱همکاری داشته باشند . در جدول شماره 
مصاحبه شوندگان ارائه شده است البته با توجه به نظر مشارکت و 
الزام پژوهشگران به رعایت اصول اخالقی در فرایند پژوهش ، ارائه 
نام و سایر اطالعات مصاحبه شوندگان با محدودیت مواجه بوده و 

 بط ، اجتناب شد . از درج اطالعات مرت
 

 ویژگی های مصاحبه شوندگان خبرگان مدیریت در پژوهش حاضر .۱جدول
 مدت مصاحبه )دقیقه( جنس سابقه )سال( مرتبه علمی نام دانشگاه

 ۸۰ مرد ۲۸ استاد تمام تربیت مدرس تهران
 ۱۰۰ مرد ۳۰ استاد تمام آزاد اسالمی تهران مرکزی

 ۱۲۰ مرد ۲۴ دانشیار آزاد اسالمی نراق
 ۹۰ مرد ۱۶ استادیار دولتی تهران

 ۱۱۰ زن ۲۰ دانشیار آزاد اسالمی تهران جنوب
 ۷۰ مرد ۲۶ دانشیار سازمان مرکزی آزاد

 ۸۰ زن ۱۴ استادیار آزاد اسالمی اسالمشهر
 ۶۰ مرد ۳۰ دانشیار آزاد اسالمی خوراسگان
 ۱۱۰ مرد ۳۰ استاد تمام آزاد اسالمی خوراسگان

 ۹۰ مرد ۱5 استادیار ان مرکزیآزاد اسالمی تهر
 ۸5 مرد ۲۳ استادیار آزاد اسالمی تهران مرکزی

 ۱۱۰ مرد ۲۶ استادیار آزاد اسالمی کاشان
 ۸۰ مرد ۲۰ استادیار آزاد اسالمی نجف آباد
 ۱۰۰ مرد ۱۸ استادیار آزاد اسالمی اردستان
 ۹5 مرد ۱۸ استادیار آزاد اسالمی مبارکه

 ۹۰ مرد ۳۰ استاد تمام پیام نور
 ۷5 مرد ۲۷ همتراز استادیار بخش خصوصی
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  202... کیفیت رویکرد با عالی آموزش در رهبری الگوی ارائه 
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 : ویژگی های مصاحبه شوندگان مدیران اجرایی در پژوهش حاضر۲جدول

 جنس سابقه )سال( جایگاه شغلی نام دانشگاه
مدت مصاحبه 

 )دقیقه(
 ۱۱5 مرد ۱۶ معاون فرهنگی دانشجویی (۱آزاد اسالمی )
 ۱۰۰ مرد ۳۰ معاون اداری مالی (۲آزاد اسالمی )
 ۱۲۰ مرد ۲۴ معاون آموزشی (۳آزاد اسالمی )
 ۹۰ مرد ۱۸ معاون اداری مالی (۴آزاد اسالمی )
 ۱۱۰ مرد ۲5 معاون عمرانی (5آزاد اسالمی )
 ۸5 مرد ۱۹ ریاست (۶آزاد اسالمی )
 ۸۰ مرد ۱۶ معاون آموزشی (۷آزاد اسالمی )
 ۶۰ مرد ۲۴ معاون پژوهشی (۸آزاد اسالمی )
 ۱۱۰ مرد ۳۰ ریاست (۹)آزاد اسالمی 
 ۹۰ مرد ۱5 معاون پژوهشی (۱۰آزاد اسالمی )
 ۱۰۰ مرد ۱۸ رئیس دفتر فرهنگ (۱۱آزاد اسالمی )
 ۸۰ مرد ۱۴ ریاست (۱۲آزاد اسالمی )
 ۷۰ مرد ۱۸ ریاست (۱۳آزاد اسالمی )

در ادامه جمع آوری داده ها در دو مرحله ، مرحله اول به روش 
م به شیوه اکتشافی با انجام مصاحبه بدون کتابخانه ای و مرحله دو

ساختار به جمع آوری داده ها پرداخته شد. داده های حاصل از انجام 
مصاحبه ها با روش تحلیل مضمون در  سه مرحله کدگذاری شد و 
نتیجه منجر به ارائه متغیرهای به دست آمده از مصاحبه ها گردید. 

گوی مفهومی حاصل شد. با ادغام این دو متغیرهای به دست آمده ال
قابل ذکر است سوال های مطروحه در مصاحبه به شرح زیر می 

 باشد . 
سؤال اول: با توجه به وضعیت فعلی دانشگاه آزاد اسالمی به نظر 

 شما ، مدیران ارشد دانشگاه چه ویژگی هایی باید داشته باشند؟
 سؤال دوم: با توجه به وضعیت فعلی دانشگاه آزاد اسالمی به نظر

شما جهت بهبود و ارتقای سطح زندگی کارکنان ، مدیران ارشد 
 دانشگاه چه نوع برنامه هایی را باید مد نظر داشته باشند؟

با توجه به این که به صورت عملی امکان تعیین تعداد نفرات و 
مشارکت در فرایند مصاحبه در پژوهش کیفی به صورت از پیش 

آوری اطالعات تا رسیدن به  تعیین شده نمی تواند میسر باشد ، جمع
سطحی از اطالعات که داده های جدید با اطالعات قبلی گرد آوری 
شده ، تفاوتی نداشته باشد و در یک سطح باشد و داده های جدید به 
تولید مضمون جدیدی منجر نگردد ، ادامه پیدا می یابد. در این 

ستم  مصاحبه انجام شد که از مورد بی ۳۰پژوهش در مجموع تعداد 
به بعد ، مضمون جدیدی تولید نشد ، ولی برای اطمینان از اشباع 
نظری گردآوری داده ها تا فرد سی ام ادامه یافت و به حد طالیی و 

در این پژوهش جهت تامین روایی ساخت ، از نقطه اشباع رسید . 
روش کنترل از سوی مشارکت کنندگان استفاده شده است. بنابراین 

های فرادی که دارای تجربه باال و از دانشگاه تالش شده تا از ا
مختلف هستند انتخاب شوند . جهت محاسبه پایایی ، از روش باز 
آزمون استفاده شده است به این طریق که از بین مصاحبه شوندگان 

مصاحبه انتخاب و هرکدام از آن ها دو بار در یک فاصله زمانی  5، 
م گرفت . سپس کد دو هفته ای توسط پژوهشگر کدگذاری انجا

های مشخص شده در دو فاصله زمانی برای هر کدام از مصاحبه ها 
با هم قیاس شدند. کدهایی که در دو فاصله زمانی با هم مشابه بودند 

ص مشخ« عدم توافق»و کدهای غیر مشابه با عنوان « توافق»با عنوان 
د شد . درص ۸۳، برابر  ۱شدند . پایایی بازآزمون با استفاده از رابطه 

می باشد، قابلیت اعتماد  ٪۶۰از آنجایی که این میزان پایایی بیشتر از 
 کدگذاری ها مورد تایید است .

 

 یافته ها
در این پژوهش جهت ارائه الگوی مناسب رهبری با رویکرد کیفیت 
زندگی کاری کارکنان ، ابتدا بر اساس مطالعه های کتابخانه ای و 

( و ۱ن سبک های رهبری )جدول پیشینه موضوع ، پر کاربرد تری
( ۴هم چنین پرکاربردترین مولفه های کیفیت زندگی کاری )جدول

ها پژوهش داخلی و خارجی بر اساس تعداد فراوانی آن  ۳۰در 
استخراج شد که سبک های رهبری عبارتند از : سبک های تحول 
آفرین ، تعامل گرا ، مشارکتی و بوروکراتیک و مولفه های کیفیت 
زندگی کاری عبارتند از: پرداخت منصفانه و کافی ، تامین فرصت 
رشد و امنیت شغلی ، محیط کاری سالم و ایمن ، وابستگی اجتماعی، 

ی ، قانون گرایی، یکپارچگی و انسجام توسعه قابلیت های انسان
 اجتماعی  .
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  203... کیفیت رویکرد با عالی آموزش در رهبری الگوی ارائه 

 ۱۴۰۱پاییز ، ۳، شماره ۶ دوره  پژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت-فصلنامه علمی

 : تعداد فراوانی سبک های رهبری استفاده شده توسط پژوهشگران داخلی و خارجی۳جدول
 فراوانی سبک رهبری ردیف فراوانی سبک رهبری ردیف فراوانی سبک رهبری ردیف

 ۱ توانمند ساز  ۱۶ ۱۳تعامل گرا   ۷ ۱ کالجی ۱
 ۱ ابزاری ۱۴ ۱ ی معنویرهبر ۸ ۲ سیاسی ۲
     ۱۲مشارکتی     ۱۰ ۹بوروکراتیک  ۳
    ۱ تفویضی ۱۰ ۳ بی بند و بار ۴
    ۱ تلفیقی ۱۱ ۱ سایبرنتیک 5
    ۳ خود مدیریتی  ۱۸ ۱۲تحول آفرین  ۶

 

 : تعداد فراوانی مولفه های کیفیت زندگی کاری۴جدول
 تعداد فراوانی مولفه کیفیت زندگی کاری ردیف

 ۱۰ پرداخت منصفانه و کافی ۱
 ۸ تامین فرصت رشد و امنیت شغلی ۲
 ۸ محیط کاری سالم و ایمن ۳
 ۶ وابستگی اجتماعی ۴
 5 توسعه قابلیت های انسانی 5
 5 قانون گرایی ۶
 5 یکپارچگی و انسجام اجتماعی ۷

متغیرهای حاصل از ادبیات  ۴و  ۳با توجه به جدول های شماره 
 ارائه شد . ۱شرح شکل شماره  نظری پژوهش به

 
 : متغیرهای رهبری حاصل از ادبیات نظری پژوهش۱شکل 

 
بر اساس روش تحلیل مضمون در سه مرحله کدگذاری باز ، محوری 

نفر از خبرگان علم مدیریت و اعضای هیات   ۳۰و گزینشی  با 
رئیسه دانشگاه های آزاد اسالمی استان اصفهان با سابقه مدیریتی 

سال به صورت هدفمند و به روش گلوله برفی با طرح دو  5ش از بی

سؤال اساسی، مصاحبه بدون ساختار به صورت رو در رو انجام شد 
مصداق،  ۷۲۱. سپس بعد از انجام کدگذاری جهت سبک رهبری )

 ۲۷۳تم اصلی( و جهت کیفیت زندگی کاری ) ۱۴تم فرعی ،  ۳۲
شت شد ، که در مجموع تم اصلی( بردا ۱۷تم فرعی ،  ۲۳مصداق ، 

 سبک رهبری

 مشارکتی 

 تعاملی 

 کیفیت زندگی کاری 

 پرداخت منصفانه و کافی 

 محیط کار ایمن و بهداشتی 

 فرصت رشد و امنیت مداوم

 قانون گرایی 

ی وابستگی اجتماع  

 توسعه قابلیت های انسانی

 یکپارچگی و انسجام اجتماعی 

 تحول آفرین

 بوروکراتیک
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  و همکاران                 کیانوش داود  204

Journal of Islamic Life Style Volume 6, Issue 3, Autumn 2022 

تم اصلی از مصاحبه های انجام  ۳۱تم فرعی و  55مصداق ،  ۹۹۴
شده دریافت گردید سپس با برآورد تعداد فراوانی سبک های رهبری 

 ۶و  5و هم چنین مولفه های کیفیت زندگی کاری در جدول های 
 ( به دست آمد . ۲، متغیرهای حاصل از مصاحبه ها )شکل 

 
توجه به وضعیت فعلی دانشگاه آزاد اسالمی به نظر سوال اول : با 

حضرتعالی مدیران ارشد دانشگاهی بایستی چه ویژگی هایی داشته 
 باشند.

 

 : نتایج تحلیل مضمون مرتبط با سوال اول پژوهش به همراه تعداد فراوانی 5جدول 

تعداد  برخی از مصداق ها تم فرعی تم اصلی
 فراوانی

ک
اتی

زم
اری

ی ک
هبر

ر
 

 و ارزش ها ،اصول 
 صفات رهبری ،

مهارت های رهبری ، 
 نقش های رهبری

 –استقالل در رای  –آرمان قوی  –مثبت اندیشی  -عدالت خواهی  –پاسخگویی 
دارای حسن  –شجاع بودن  –فداکاری و ایثار  –در دسترس بودن  –پرتالش بودن 

باالیی داشتن  روابط عمومی –قاطعیت  –وقت شناس بودن  -خالق و ایده پرداز –خلق 
چالش ها  –رفتار پدرانه  -عاشق کار بودن  –شوق رهبری داشتن  –انتقاد پذیر  –

ودن متخصص ب –آینده نگری  –امیدسازی  –دانشگاه را به عنوان مسئله اول نگریستن 
ها توانایی تبدیل تهدی –مدیریت بر قلب ها از کار چالشی لذت بردن  –جاذبه داشتن  –

نایی آش -خطر پذیر بودن -بردن از تسهیم اطالعات برای کارکنان لذت –به فرصت ها 
 تیم سازی –با آی تی 

 بار۲5۶

رین
 آف

ول
تح

ی 
هبر

ر
 

 الهام بخشی ،
 نفوذ آرمانی ،

مالحظات فردی ، 
توانمند سازی )رفتار 

 آرمانی (

 –اراده قوی داشتن  –در پی تغییر بودن  –داشتن برنامه استراتژیک  –آینده نگری 
استفاده از سخنان انرژی زا و الهام  -آغازگر واقعی بودن  –گران سپس خود اول دی
 –پذیرش ایده های جدید  –شهود و تخیل  –اعتمادسازی  –ایجاد انگیزه  –بخش 

رام احت –ارائه ایده همراه با عمل  –داشتن تفکر واگرا  –قانع نبودن به شرایط فعلی 
مدیریت  –ل اخالقی هنگام تصمیم گیری توجه به مسای –به ارزش های ملی و مذهبی 

لذت  –افراد تحت امرش را مثل کتاب بخواند  –قدرت نفوذ در دیگران  –در ابهام 
هویت بخشی به  –تطابق اهداف شخصی با اهداف دانشگاه  –بردن در کنار کارکنان 

ناخت ش –ارتقامدیران از بدنه دانشگاه  –گوش شنوا داشتن  –الگو بودن  –کارکنان 
 یازهای کارکنان و بر طرف کردن آنهان

 بار ۲۲۳

گرا
ل 

عام
ی ت

هبر
ر

 

 تعامل و مراوده ،

 پاداش و تشویق ،
 اقتضایی عمل کردن

ان بده و بست –هنر مدیریتی در عمل  –مدیران بر اساس اقتضا و موقعیت رهبری کنند 
 –و نه رذیلت ها  تشویق فضیلت ها –توانا در حل تنش ها در دانشگاه  –دو طرفه 

اش به پاد –تمایل مدیران به تشویق در دانشگاه  –استفاده از اهرم های تنبیه و تشویق 
نده با تعامل ساز –پیگیری اشتباه ها  -عملکرد خوب بر اساس سیستم ارزیابی عملکرد

 داشتن قدرت چانه زنی با مدیران استانی و سازمان مرکزی –جامعه 

 بار ۳۸

کتی
شار

ی م
هبر

ر
 

شارکت و همکاری م
،کار تیمی ، مشورت در 

 کارها

ی حمایت از پویاییی گروه –رهبری توزیع شده را دنبال می کند  –اعتقاد به کار تیمی 
مشورت با کارشناسان  –همراهی و همکاری با کارکنان  –مشارکت دادن کارکنان  –

ت با کمشار –ارتباط با صنعت  –پذیرش پیشنهادها حتی اگر ضعیف باشد  –خبره 
 شرکت های دانش بنیان

 بار ۴۴

شی
وز

 آم
ری

رهب
 

 آموزش ، پژوهش

راه اندازی مراکز رشد و  –بصیرت فناوری  –آموزش داده نظری و کاربردی مدیران 
انایی تو –کیفیت در آموزش  –با مدیریت هزینه آشنا باشد  –شرکت های دانش بنیان 
اشتن د –وری به استاد محوری تبدیل دانشگاه از کالس مح –جذب استادان با کیفیت 

تسهیل در مقررات  –داشتن دغدغه حل مسئله ای مشکالت کشور  –مهارت پژوهشی 
 برند سازی پژوهشی دانشگاه –پژوهشی 

 بار ۴۲
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  205... کیفیت رویکرد با عالی آموزش در رهبری الگوی ارائه 

 ۱۴۰۱پاییز ، ۳، شماره ۶ دوره  پژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت-فصلنامه علمی

نی
فری

ارآ
ی ک

هبر
ر

 

درآمد زایی غیر شهریه 
ای ، نهادینه کردن وقف 
در دانشگاه ، سرمایه 

گذاری و توانایی جذب 
سرمایه ، طرح های 

وهشی درآمد زا ، پژ
کمک و ساماندهی 

مراکز رشد و شرکت 
 های دانش بنیان.

توانایی جذب خیرین دانشگاه  –توجه به وقف اشخاص حقوقی و حقیقی برای دانشگاه 
سرمایه گذاری در  –توانایی به کار گیری امکانات دانشگاه جهت درآمدزایی  –ساز 

استفاده از بودجه  –ت هزینه مدیری -حمایت از طرح های برون دانشگاهی  –بورس 
ورود دانشگاه به فرصت های  –های پژوهشی دیگر سازمان های دولتی و خصوصی 

خرید هلدینگ های معتبر و مشارکت کارکنان جهت  –درآمدزایی غیر شهریه ای 
راه اندازی  –سهیم کردن کارکنان در درآمدهای غیر شهریه ای دانشگاه  –مایحتاج آنها 

ان تعیین بودجه دولتی به میز –راستای کمک به کارکنان بورس باز  تعاونی بورس در
 جهت پرداخت شهریه دانشجویان ٪۱۰تا  5٪

 بار 5۱

 
سؤال دوم: با توجه به وضعیت فعلی دانشگاه آزاد اسالمی به نظر 
حضرتعالی جهت بهبود و ارتقای سطح زندگی کاری کارکنان ، 

هایی را مد نظر قرار مدیران ارشد دانشگاهی بایستی چه شاخص 
 دهند.

 

 : نتایج تحلیل مضمون مرتبط با سوال دوم پژوهش به همراه تعداد فراوانی۶جدول 

 برخی از مصداق ها تم فرعی تم اصلی
تعداد 
 فراوانی

ی 
زایا

و م
ق 

قو
ح

ان 
جبر

 و 
انه

صف
من

ت
دم

خ
 

 حقوق و دستمزد ،
 جبران خدمت

زایا همتراز با دولتی ها در بهبود معیشت کارکنان و افزایش عادالنه حقوق و م
حفظ و ارتقای قدرت خرید کارکنان با توجه به نرخ واقعی تورم  –شرایط برابر 

 –ایجاد کانون بازنشستگی قوی  –همسان سازی پرداخت عیدی به هیات علمی  –
 تامین مالی در شان و منزلت کارکنان دانشگاه به عنوان موتور محرکه

 بار ۲۳

 و 
ش

وز
آم

ت
هار

م
 

، مهارت  آموزش
 آموزی

ایجاد  –بازآموزی برای هیات علمی ها  –آموزش ضمن خدمت کاربردی کارمندان 
 –مهارت آموزی کارکنان در راستای کسب درآمد غیر حقوق  –فرصت یادگیری 

 نوآوری و خالقیت –کیفی سازی آموزش و پژوهش  –یادگیری فناوری های جدید 
 بار ۱۶

لی
شغ

ت 
منی

ا
 

 امنیت شغلی ،
 در کار ،ایمنی 

 بیمه درمانی

انعقاد قرارداد  –امید سازی  –اطمینان بخشی آینده کاری  –ارتقای امنیت شغلی 
 –ایمنی در کار  –خودرویی و ... به صورت فراگیر و ارزان  –بیمه ای درمانی 

 –شفاف سازی بیمه بیکاری  –رعایت بهداشت جسمانی و روانی در محیط کار 
 برای کارکنان کارآفرین صدور ضمانت نامه های بانکی

 بار ۱5

ان
رکن

 کا
فاه

ر
 

بهبود وضعیت زندگی ، 
اغنای نیازهای کارکنان، 

 افزایش شان و منزلت

مبادله امکانات دانشگاه با دیگر  –توجه ویژه به روح و روان و جسم کارکنان 
تنظیم  –استفاده از امالک و مستغالت جهت رفاه کارکنان  –سازمان ها

انعقاد طرح های  –لمللی بین دانشگاهی با دانشگاه های جهان قراردادهای بین ا
ایجاد بستر تسهیالت اینترنتی از ترافیک  –یارانه ای سفر داخل و خارج کشور 

انعقاد قراردادهای یارانه ای و یا اقساطی با فروشگاه ها ،  –استفاده نشده دانشگاه 
اندازی شرکت های تعاونی راه  –هتل ها ، تورهای زیارتی و سیاحتی داخل و خارج 

ارتقای دامنه یارانه های بیمه درمانی  –صندوق قرض الحسنه  –مسکن  –مصرف 
توزان  –ایجاد بستر تاثیر امتیاز کارکنان کارآفرین در ارتقا ، تبدیل وضعیت و ...  –

 و تعادل بین کار و زندگی شخصی

 بار ۱5

زی
 سا

مند
وان

ت
 

تکریم و احترام 
کارکنان، تواناسازی 

 کارکنان

 شایسته –ایجاد بستر پیشرفت  –تالش جهت ارتقای کارکنان  –رشد کاری 
ارتقای جایگاه اجتماعی  –احترام به شان کارکنان  –ساالری به جای نوچه پروری 

راه اندازی جشنواره های ملی و استانی در خصوص کارکنان نخبه در  –و شغلی 
 -احترام به حریم خصوصی –اعطای آزادی و استقالل  –موضوعات غیرکاری 

 تسهیل مقررات ارتقای هیات علمی –پاداش دهی بر اساس ارزیابی عملکرد واقعی 

 بار ۱۹

 و 
ت

رک
شا

م
ری

کا
هم

 

مشارکت در تصمیم 
 گیری ، تیم سازی ،

 همدلی

به کارگیری کارکنان در کمیته  –مشورت با کارکنان  –استفاده از خرد جمعی 
گفتگوو تعامل با  –انه پیشنهادها و انتقادها راه اندازی سام –های تصمیم گیر 

 -ارتباط گیری با کارکنان  –تشکیل تیم های کاری  –مخالفین 
 بار ۱۷
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  و همکاران                 کیانوش داود  206

Journal of Islamic Life Style Volume 6, Issue 3, Autumn 2022 

انی
زم

 سا
هد

تع
 

 مسئولیت پذیری ،
 پاسخگویی،

 دغدغه مند بودن ،
 حساسیت به دانشگاه

 –احساس افتخار به دانشگاه  –ایجاد انگیزه در کارکنان  –افزایش تعلق سازمانی 
به  معرفی دانشگاه –برتری منافع دانشگاه به منافع شخصی  –حساس مفید بودن ا

ایجاد بستر عدالت  –وفای به عهد مدیران  –پاسخگویی سریع  –عنوان یک برند 
 پذیرش مسئولیت اجتماعی –سازمانی 

 بار ۱۶

ران
مدی

ت 
مای

ح
 

توجه ویژه به دغدغه 
ها ، حامی بودن ، رفتار 

 پدرانه

عدم سیاسی کاری در  –تشویق  –رفع تضاد در سازمان  -مدیررفتار عادالنه 
توجه به مسایل غیرکاری و محیط خانواده  –ارضای نیازهای کارکنان  –انتصابات 
هم سطح کردن  –گوش شنوا داشتن  –سهولت دسترسی به مدیران  –کارکنان 

ری گمربی  –ایجاد بستر اعتماد در محیط دانشگاه  –زندگی مدیران با کارکنان 
 تغافل نسبت به اشتباه های کارکنان –کردن 

 بار ۳۱

دانشگاه آزاد اسالمی استان اصفهان  ۲۸از آنجایی که بیش از نیمی از 
زیان ده می باشند و درآمدها ، هزینه ها را پوشش نمی دهند چرا 
که با کاهش جمعیت دانش آموزی و رشد قارچ گونه دانشگاه های 

و کتاب در سرتاسر کشور به خاطر غیر انتفاعی، که بی حساب 
سیاسی کاری مدیران کشوری و طمع برخی از مدیران وزارتخانه 
علوم ، تحقیقات و فناوری با عضویت در هیات امنا آن ها در دوره 
های مختلف زیاد شده اند ، یک اصل ساده اقتصادی پذیرفته شده در 

عالی و  دنیا )قانون عرضه و تقاضا( را متاسفانه مسئولین آموزش
کشوری از آن غافل بودند با توجه به موارد پیش گفته بودجه سالیانه 
دانشگاه ها به شدت افت کرده که این سبب تنزل شاخص های 
کیفیت زندگی کاری از جمله : کاهش شاخص حقوق و دستمزد 

کارکنان نسبت به تورم ، کاهش ضریب امنیت شغلی ، کاهش ارائه 
ه تکمیلی ، کاهش توانمند سازی خدمات بیمه ای به ویژه بیم

کارکنان در مسیر ارتقای آن ها ، افت رفاه کارکنان ، ایجاد بی 
انگیزگی و ...  می شود بنابراین مقاله حاضر با راه کار برآمده از 
پژوهش کیفی که از دو بخش تشکیل شده ، مدل مفهومی تدوین 

که ( .  بخش اول با مطالعه ی پژوهش های پیشین ۳نمود )شکل 
منجر به ارائه متغیرهای بخش اول شد و در بخش دوم متغیرهای به 
دست آمده از مصاحبه های بدون ساختار با خبرگان و هیات رئیسه 

سال به باال دارند  5دانشگاه های قلمرو پژوهش که سابقه خدمت 
 منجر به تدوین متغیرهای بخش دوم گردید.

 

 حاصل متغیرهای و پیشین های پژوهش مطالعه مرحله دو در مشترک QWL های مولفه و رهبری های سبک:  ۷ جدول

 سبک  رهبری ردیف
متغیرهای 
برآمده از 

 ادبیات

متغیرهای  
برآمده از 
 مصاحبه

مولفه های کیفیت  ردیف نتیجه
 زندگی کاری

الگو 
برآمده 
 از ادبیات

الگو 
برآمده 

از 
 مصاحبه

 نتیجه

نه  حقوق و مزایای منصفا ۱ - + - کاریزماتیک ۱
 + + + و جبران خدمات

 + + + امنیت شغلی ۲ - - + بوروکراتیک ۲
 + + + توانمند سازی ۳ + + + تعاملی ۳
 + + + رفاه کارکنان ۴ + + + مشارکتی ۴
 + + + تعهد سازمانی 5 + + + تحول آفرین 5
 + + + مشارکت و همکاری ۶ - + - آموزشی ۶
 - + - حمایت مدیران ۷ + + + کارآفرینی ۷

آموزش و مهارت  ۸     
 آموزی

- + - 

 نتیجه گیری
دانشگاه ها و مؤسسه های آموزش عالی ، سازمان های انسان محور 
هستند و کارکنان مهم ترین سرمایه شان به شمار می روند از طرفی 
منابع انسانی، بزرگ ترین چالش پیش روی رهبران در عصر حاضر 

آموزش عالی که نتوانند محیط  می باشد . دانشگاه ها و مؤسسه های
کاری مناسبی برای اعضای هیئت علمی و کارمندان خود فراهم 

آورند به احتمال زیاد در تحقق هدف ها و آرمان های خود نیز دچار 
شکست می شوند . از آن جایی که موفقیت رهبران دانشگاه در گرو 

 ن بینتوانایی آنان در هدایت و برنامه ریزی درست جهت ایجاد تواز
نیازهای سازمان و اعضای آن است ، بنابراین مدیران دانشگاهی 
بایستی با سبک رهبری خاص با تاکید بر اقتضاهای محیطی به این 
امر حساس بپردازند. با توجه به مباحث مطرح شده در بخش ادبیات 
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  207... کیفیت رویکرد با عالی آموزش در رهبری الگوی ارائه 

 ۱۴۰۱پاییز ، ۳، شماره ۶ دوره  پژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت-فصلنامه علمی

و پیشینه پژوهش و نتایج تحلیل داده ها به روش تحلیل مضمون و 
تم اصلی  ۱۷از مصاحبه های بخش رهبری و تم اصلی  ۱۴برداشت 

از مصاحبه های بخش کیفیت زندگی کاری ، الگوی رهبری مناسب 
با رویکرد کیفیت زندگی کاری برای دانشگاه های آزاد اسالمی 
استان اصفهان طراحی شد . در این الگو ، سبک های رهبری بر اساس 

 ۲۲۳اوانی عبارتند از : رهبری تحولی )فر  ۳و شکل  ۶و  5جدول 
بار( ، رهبری مشارکتی )فراوانی  5۱بار( ، رهبری کارآفرینی )فراوانی 

بار( و مولفه های کیفیت  ۳۸بار( ، رهبری تعاملی )فراوانی  ۴۴
زندگی کاری از قبیل حقوق و مزایای منصفانه و جبران خدمت )با 

بار( ، امنیت شغلی و محیط کاری ایمن و سالم )با فراوانی  ۲۳فراوانی 
 5۲بار(، رفاه کارکنان )فراوانی  ۱۹بار( ، توانمند سازی )فراوانی  ۱5

بار( و مشارکت و همکاری )فراوانی  ۱۶بار(، تعهد سازمانی )فراوانی 
بار( . یافته ها نشان داد که سبک رهبری تحول آفرین در دانشگاه  ۱۷

های آزاد اسالمی استان اصفهان با توجه به اقتضاهای محیطی و بومی 
شرایط فعلی ، مناسب ترین سبک رهبری در راستای ارتقای  در

کیفیت زندگی کاری کارکنان می باشد ، که این به نوبه خود روی 
مثبتی خواهد گذاشت . الگوی طراحی  بهره وری کل دانشگاه تاثیر

شده در این پژوهش را می توان با استفاده از روش های آماری نظیر 
بار سنجی قرار داد . در آخر پیشنهاد معادله های ساختاری مورد اعت

اسالمی استان اصفهان با قبول واقعیت  می شود دانشگاه های آزاد
های فعلی جامعه و تاثیر تصمیم گیران وزارت علوم و عضویت 
تعدادی از آن ها در هیات امنای دانشگاه های غیر انتفاعی به عنوان 

میزان جمعیت  رقبای اصلی دانشگاه آزاد اسالمی ، هم چنین کاهش
دانش آموزی و تغییر سلیقه ها و تمایل های آنان به شیوه تحصیل و 
گرفتن مدرک تحصیلی ، مسیر مناسب تری جهت راهبری دانشگاه 
ها انتخاب نمایند ، چرا که دانشگاه ها نمی توانند با فهم و درک 
مشتریان خود )دانشجویان( به مبارزه برخیزند بنابراین تا زمان 

بصیرت واقعی جامعه دانشجویی ، باید همراهی نمایند تا  رسیدن به
از بحران و چالش های فراروی خود بگذرند و در این مسیر ، انتخاب 
درست سبک رهبری توسط مدیران دانشگاه ها با توجه به شرایط 

 هر استان می تواند راه گشا باشد.
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