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Abstract
The purpose of this study was exploring the perceptions of employees in a public
organization about partisan followership using Zaltman’s metaphor elicitation
technique (ZMET) to achieve a deeper understanding of it. To this end, 18 research
participants were selected from among the employees of an organization using
conceptual sampling. The data sources were images that the research participants had
identified in relation to the phenomenon of interest. During the interview session,
questions related to the images were posed according to the protocol and later the
responses were analyzed to discover concepts and structures. In sum, 35 structures
were extracted, out of which the blind followership of partisan follower from leader,
Machiavellianism of partisan follower and his/her blind fanaticism for leader, the toxic
behaviors of partisan follower, the dysfunctional consequences of partisan
followership in organization, the partisan follower’s flattery of the leader, and the
hypocrisy and incompetence of the leader met the threshold of choice for the
consensus map. According to the consensus map, the Machiavellianism and hypocrisy
of partisan follower and his/her blind fanaticism for leader were recognized as causal
structures and the other constructs were effects, except for the blind followership of
partisan follower from leader which played a mediating role in the model.
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جستاری در ادراک کارکنان از پیروی هواخواهانه با کاربست
فن استخراج استعارهای زالتمن
2

فاطمه سلیمی ،1مصطفی هادوینژاد

 .1کارشناسارشد ،گروه مدیریت ،دانشکدة علوم اداری و اقتصاد ،دانشگاه ولیعصر(عج) ،رفسنجان ،ایران
 .2دانشیار ،گروه مدیریت ،دانشکدة علوم اداری و اقتصاد ،دانشگاه ولیعصر(عج) ،رفسنجان ،ایران

(تاریخ دریافت 3130/80/31 :ـ تاریخ پذیرش)3133/83/30 :

چکیده
هدف از این پژوهش کاوش ادراکات کارکنان یک سازمان دولتی در زمینـ پیـرو هااوااهاهـب ـا اسـت اد از فـن اسـت را
استعار ا زالتمن را هیل ب شناوتی عمیقتر از آن اد .مشارکتکنندگان پژوهش از میان کارکنـان سـازمان ـا اسـت اد از
روش هماهبگیر م هام ب تعداد هجد ه ر اهت اب شدهد .مأوذ داد ها تصاویر اد کب مشارکتکنندگان پژوهش در ارتبـا
ا پدیدة مارد مطالعب یافتب ادهد .در جلس مصاحبب ،مطا ق پروتکل ،پرسشهایی مر ا ب تصاویر مطرح و سپس پاسخها ،ب
منظار کشف م اهیم و ساوتارها ،تحلیل شد .در مجماع سی و پنج ساوتار است را شـد کـب ـب ترتیـخ سـاوتارها پیـرو
کارکاراه پیرو هااواا از رهبر ،ماکیاولیسم پیرو هااوـاا و تعصـخ کـار او ـب رهبـر ،رفتارهـا زهـرآگین پیـرو هااوـاا و
پیامدها کژکارکرد را سازمان ،چاپلاسی پیرو هااواا از رهبر ،و ه اق و یک ایتی رهبر واجد حد آسـتاه اهت ـاب ـرا
هقش اجماعی ادهد .مطا ق هقش اجماعی ،ماکیاولیسم و ه اق پیرو هااواا و تعصخ کار او در قبال رهبر سـاوتارهایی از هـاع
علت و دیگر ساوتارها ،ب جز پیرو کارکاراه پیرو هااواا از رهبر ،کب هقشی میاهجی را در مدل ای ا میکـرد ،از هـاع معلـال
شناوتب شدهد.

کلیدواژگان
پیرو  ،پیرو هااوااهاهب ،فن است را استعار ا زالتمن ،هااوااهی.



رایانامة نویسندة مسئولhadavi@vru.ac.ir :
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مقدمه
1

اغلب افراد بیش از آنکه در طول دورة کاری خود رهبر بوده باشند پیرو بودهاندد (

Ciulla 2003:

 .)1تا مدتها برخی چنین فرض میکردند که انسدانهدا ،بدرخف رهبدری ،بده طدور غر د ی
میدانند چطور پیروی کنند .همین پیشفرض غلط سبب شدد موودوپ پیدروی ،مانندد رهبدری،
چندان مورد توجه صاحبنظران واقع نشود ( .)Agho 2009: 160حال آنکه چندین پدیشفرودی
نادرست است .ز را پیروی بده ندو ی مکمده رهبدری ( )Crossman & Crossman 2011: 482و
تصو ر آ نهای آن است ( .)Yung & Tsai 2013: 47پس از آنکده اند شدمندان بدر لدد و توجده
بیشتر به پیروی و شناخت ابعداد ،و ژگدیهدا ،و نشدش آن در سدازمان تأکیدد کردندد (

& Bligh

 ) Schyns 2007: 345چندی است کده موودوپ پیدروی در برخدی مطالعدات رفتدار سدازمانی از
منظرهای گوناگون کانون توجه واقع شده است (مانندد .)Epitropaki et al 2017; Bufalino 2018
در ا ن میان ،کی از گونههای پیروی که در سازمانها به چشم میخورد ،اما از حیث نظدری بده
طور مستشه به آن پرداخته نشده ،پیدروی هواخواهانده 2اسدت .پیدروان هواخدواه (پدارتی انهدا)
مدافعان سینهچاک و حامیان متعصب رهبری سازماناند که رأی ا شان همیشه بده نعدع رهبدر در
صندوق ر خته میشود ( )Dawes & Fowler 2009: 1157و میکوشدند ،بده مثابد چر د ،،للمدم
رهبر مورد حما ت خود را بر فراز کا  ،سنگرهای سازمان برافراشته نگه دارند.
بیان مسئله
3

در میان نظر ههای متنوپ دربارة پیروی در سازمان ،بر اساس نظر د مبادلد رهبدرد ضدو ،
برخی پیروان ج ء خواص و ن د ،تر ن افراد به رهبدر مسسدوم مدیشدوند و بده ندو ی
کمربند و حلش اصلی پیرامون رهبر را شکه میدهند .ا ن دسته از پیروان برای رهبر افرادی
خودی 4تلشی میشوند ( .)Yu et al 2018: 1158گاه خودیها به طرفدارانی متعصدب بدرای
1. Followership
2. Partisan Followership
)3. Leader-Member Exchange (LMX
4. In-group
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رهبر بدل میشوند .به ا ن نوپ پیروی «هواخواهی »1اطفق مدیشدود .اگرچده بده موودوپ
هواخواهی در دانش لو سیاسی توجه شده ( ،)Efthymiou 2018: 192در مدد ر ت رفتدار
سازمانی طرح و سداماندهدی نظدری نشدده اسدت؛ از جملده ،روشدن نیسدت مهلعدههدای
سامانبخش تکو ن و رخداد چنین گونهای از پیروی در سازمان چیست و چه پو ا یهدا ی
بر آنها حاکم است .از آنجا که مبتنی بر هستیشناسی پارادا م تعسدیری در لدو انسدانی،
مانند د گر پد دههای رفتار سازمانی ،فهم ا ضدای سدازمان از ا دن پد دده نید دسدتخو
ادراکات بهاشتراکگذاشتهشدة آنهاست ،برای شناسا ی ناصر سازندة پیروی هواخواهانه و
نی شبک روابط لّی میان آنها ،با د به جستار میق ا ن ادراکات مبادرت ورز دد .در ا دن
زمینه ،در پژوهش حاور با استعاده از فن استخراج استعارهای زالتمن ،2که فنی برای دابش
بینشهای میق و افکار خودآگاه و ناخودآگاه مخاطبان از رهگذر تصاو ر و استعارههاست
( ،)Zaltman & Zaltman 2008: 29به کاو

نسوة تجلی و معنابخشی پیدروی هواخواهانده

ن د ادراک برخی ا ضای  ،سازمان دولتی 3پرداخته شد .با ا دن وصد  ،هدد
دادن پژوهش حاور کاو

از انجدا

ادراکات کارکنان سازمان دولتدی مدورد مطالعده دربدارة پیدروی

هواخواهانه با استعاده از فن استخراج استعارهای زالتمن بدرای نیده بده درکدی میدقتدر از
چیستی و چگونگی تکو ن آن بود .در ا ن ارتباط ،پرسشهای پژوهش از ا ن قرار بودند:
ال ) نشش شناختی پیدروی هواخواهانده در سدازمان دولتدی مدورد مطالعده طبدق نظدر
مشارکتکنندگان پژوهش چگونه است؟
م) بر پا نشش شناختی ادشده ،ادراکات ا دن کارکندان دربدارة پد ددة مدورد مطالعده
چگونه تعسیر میشوند؟
1. Partisanship
)2. Zaltman Metaphor Elicitation Technique (ZMET

 .3ب سبخ حساسیت ماضاع و ضرورت رعایت اوالق پژوهشی ،هاگزیر ،هام سازمان در هشد است.
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مروری بر پیشینة پژوهش
مفهومشناسي پیروی

بخش قابه توجهی از تعار

معهومی پیروی بر پا رو کرد رهبرمسور بنیان نهاده شدده اسدت

( .)Crossman & Crossman 2011: 485مدثفا ،بیوسدتد 1و همکدارانش ( )304 :2002پیدروی را
«توانش تبعیت اثربخش از دستورهای رهبدر و پشدتیبانی از تدف هدای او بدرای بیشدینهسدازی
سامانمندی سازمان» تعر

کردهاند .برخی صاحبنظران کوشیدهاند با فاصلهگیدری از رو کدرد

رهبرمسور تعر عی بدون جهتگیریِ قابه توجه در ارتباط با رهبر از پیدروی اراهده کنندد .مدثفا،
ورتمن )373 :1892( 2پیروی را چنین تعر

کرده است« :پیروی بارت اسدت از فرا ندد نیده

به اهدا فردی از طر ق نعوذپذ ری از  ،رهبر برای مشارکت در تف های فردی ا گروهدی
معطو به اهدا سازمان در موقعیتی معین» .در همدین ارتبداط ،بده ز دم کِلدی)147 :1899( 3
افرادی که در نشش پیروان مهثر ظاهر میشوند دارای ظرفیت اجتما ی برای خوم کار کردن بدا
د گران ،قدرت شخصیت برای شکوفا ی بدون داشدتن جا گداه قهرمانانده ،و تدوازن اخفقدی و
روانشناختی برای پیگیری اهدا شخصی و سازمانی بدون هیچ ه نهای برای د گران هسدتند.
همچنین ،هاول 4و کاستلی ( )289 :2002نشش پیروی را با هواداری ،همکاری ،تف  ،مشارکت
فعال ،صفحیت انجا دادن وظیعه ،و تعکر انتشادی پیوند دادهاند؛ عنی پیرو برای ا نکده سدازمان
به اهدا خود برسد با د نششی حما تی در گروه ا عا کند.
نظر ههای پیروی ،که در آنها پیروان نششی فعال در شکهگیری وابستگی بدین خدود و
رهبر دارند ،نخست در ده  1830طرح شدند ( .)Baker 2007: 51از ا ن نظر هها مدیتدوان
به «گونهشناسیهای رفتاری وصعی»« ،گونهشناسیهای رفتداری تجدو ی» ،و «لبد تار د،
پیروی» اشاره کرد.
1. Bjugstad
2. Wortman
3. Kelley
4. Howell
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ال ) گونهشناسیهای رفتاری وصعی :زال نی )1821( 1،نخستین کسدی بدود کده د،
گونهشناسی از رفتار پیروان اراهه داد .از نظر او ،گرچه رهبران اغلب بدهظداهر قددرت را در
اختیار دارند و پیشفرض بعضی پیروان هم سلطهپذ ری است ،پیروانی هم هستند که تن به
ا مال قدرت ،سو ه از باال نمیدهند و چهبسا استبدادستی انه تما ه دارندد خودشدان بدر
اوواپ مسلط شوند .در چنین ووعیتی ،برخی پیروان (پیدروان اجبداری )2فعاالنده از رهبدر
حما ت میکنند و برخی نی به تخر ب او میپردازند.
کی د گر از گونهشناسیهای رفتاری وصعی را اسدتگر 3و همکدارانش ( )1892مطدرح
کردند .به ز م آنها پیروان از  ،سو تما ده دارندد بدا پدذ ر

مسد ولیتهدای بداالتر و

مخاطرة بیشتر در ساختار رسمی سازمان ارتشا ابندد و از سدوی د گدر ،چدون از شکسدت
میترسند ،میخواهند خود را در برابر آن مصون نگه دارند .بر اساس شدت و ودع

ا دن

دو متغیر (ارتشا و پرهی از شکست) گونهها ی نهگانه از پیروی شکه میگیرد .مثفا ،پیدروان
باز گر ،4که هر دوی ا ن متغیرها را در حد ز اد دارند ،خواهان هم مواهب قدرت در ین
نبود هر گونه مخاطرهای هستند .ا دن افدراد ،بده جدای ملکدرد ،هوشدمندانه نمادهدا ی از
ملکرد را نما ش میدهند .آنهدا افدرادی اهده سیاسدت در سدازمان و گرداگدرد مدد ران
ارشدند که اغلب قدرت خود را از برقراری پیوند بدا آنهدا بده دسدت آوردهاندد .وقتدی در
وض دادن پادا

به ملکردْ سِمت سازمانی مووو یت می ابد و در نتیجه هر چه سِمت

سازمانی باالتر میرود پادا

و م ا ا هم بیشدتر مدیشدود ،افدراد بده بداز گری در سدازمان

راغبتر میشوند .برای اف ودن انگی

باز گران به منظور پذ ر

تغییر و کاهش مشاومت

1

آنها در برابر تغییر رهیافت حما تید توسعهای توصیه میشود.
گونهشناسی رفتاری وصعی د گر را کِلدی ( )1882 ،1889 ،2009مطدرح کدرد .از نظدر او
پیروان در دو و ژگی «وابستگی» و «تعکر انتشادی» فعال ا منععهاند .او بدر ا دن پا ده بده پدن
1. Zaleznik
2. Compulsive
3. Stegers
4. The Game Player
5. The Supportive, Developmental
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گروه اشاره کرد .1 :کسانی که به ا تراض لیه کمبودهای شخصی تما ده ندارندد و بدیش از
آنکه اهه مشارکت و همکاری باشند تماشاچیاند (پیروان منععه نامنتشد)؛  .2بداز گران فعدال
تیمی و اهه همرنگ شدن با جما ت که چون از تعارض پرهی میکنند تهد دی برای بشیه به
حسام نمیآ ند (همنواها ا بلهقربانگوها)؛  .3پیروانی که از خود ابتکار مه نشان مدیدهندد
و میکوشند نیازها و انتظارات د گر همگروهیها و رهبران و سازمان خود را بدرآورده سدازند
و در ین حال از ا ن شجا ت نی برخوردارند که گاه به طرح برخی د دگاهها ی بپردازند کده
در تضاد با نظر رهبران است (پیروان سرمشق)؛  .4پیروان دردسرسازی که حد باال ی از تعکدر
انتشادی بدبینانه را دارند و در نتیجه با رهبران خدود رابطد مثبدت و سدازنده ندارندد (پیدروان
ازخودبیگانه)؛  .1پیروانی که ممکن است از رهبران خود پرسشها ی داشته باشند ،اما ،چندان
اهه به دست گرفتن ابتکار مه نیستند (پیروان مهگرا).
طبق گونهشناسی رفتاری وصعی پوتر 1و روزنبدا ( )2002دو بعدد اثرگدذار در سدب،
رفتاری پیروان بارتاند از «رابط بین پیرو و رهبر» و « ملکرد پیرو» .بر ا ن اساس ،پیدرو
«ا دهآل»  ،شر  ،شناخته میشود؛ عنی کسی کده هدم ملکدرد خدوبی در انجدا دادن
وظا

دارد هم با رهبر رابط اثربخش دارد .پیرو «سیاسدتپیشده» ،بدیش از آنکده دغدغد

حسن ملکرد در انجا دادن وظیعها

را داشته باشد ،روی حسن رابطده بدا رهبدر تمرکد

میکند .به کس ،پیرو «نششآفر ن» ،بیش از آنکه به فکر رابط اثربخش با رهبر باشد ،دنبال
آن است که ملکردی خوم از خود نما ش دهد .گون چهار پیرو نید پیدرو «ز ردسدت»
است که نه ملکردی مطلوم دارد نه رابطهای اثربخش با رهبر.
ثادی )2003( 2نی به طور مشخص بدرای مسدیطهدای آموزشدی د ،گوندهشناسدی از
رفتارهای مثبت ،مانند مستشه و وفادار و سرمشق ،و رفتارهای منعی ،مانندد ازخودبیگانده و
منععه و ماکیاولیست ،برای پیروان و نششها ی که متشبه میشوند اراهه کرد.
1. Potter
2. Thody
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م) گونهشناسیهای رفتاری تجو ی :ا ن گروه از گونهشناسیها ناظر بده آن دسدته از
رفتارها ی هستند که شا سته است پیروان در سازمان انجا دهند
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( Crossman & Crossman

 .)2011:مثفا ،آغو )2008( 1در پژوهشی در افدت کده گرچده و ژگدیهدای رهبدران و

پیروان موماا مانند هم نیست ،صدداقت و شا سدتگی دو مهلعدهای هسدتند کده هدم بدرای
اثربخشی رهبران وروریاند و هم برای پیروان.
ج ) لب تار  ،پیروی :خاستگاه نظری لب تار  ،پیروی طرح موووپ رهبری زهرآگین

2

در سازمان است؛ رهبرانی ناسازگار ،سرکش ،بدخواه ،و بداند ش که میاند شند با متفشدی
ساختن د گران و تمرکد بدر ارز هدای خودخواهانده و تشلدب و فر ددب بدده موفشیددت
میرسند .رهبران زهرآگین نخست با تما فت سمی جذم سازمان میشوند .سدپس ،نظدا
سازمان و پیروان به طور مستشیم ا غیرمستشیم ا ن نوپ رهبری را تشو ت میکنندد و آنگداه
افراد ناهمسو با رهبری زهرآگین به طور نظا مند از سازمان حدذ

مدیشدوند (بختیداری و

هادوینژاد  .)104 :1382در سازمانها ی که رهبران زهرآگین وجود دارند افراد بلهقربانگو
پادا

میگیرند و ارتشا می ابند (هدادویندژاد و کلونددی  .)2 :1381رهبدری زهدرآگین را

نمیتوان از پیروی شرنگآلود 3جدا دانست .پیروان شرنگآلود نهتنها رهبدران زهدرآگین را
تسمه میکنند ،بلکه در حشیشت به آنها برتری میبخشند و جادهصا کن آنها مدیشدوند.
در  ،تشسیمبندی ،پیروان شرنگآلود دو دستهاندد :مطیعدان و تبدانیکننددگان .مطیعدان در
مشابه نعوذ رهبران زهرآگین از سر ترس تسلیم میشوند ،حال آنکه تبانیکنندگان مشدتاقانه
و فعال به اجرای دستورهای رهبران زهرآگین ملت

میشوند تا از قِبه ارتباط خود با رهبدر

زهرآگین منافعی کسب کنند .در واقع ،تبانیکنندگان در کوتاهمدت ،دستکم با مشدوقهدای
مالی و سیاسی و حرفهای ،برای همکاری فعاالنه با رهبران زهرآگین برانگیختده مدیشدوند.
ا ن دسته از پیروان ،که در سطوح باالی ماکیاولیسم قرار دارندد ،بدیش از د گدران از فندون
1. Agho
2. Toxic Leadership
3. Toxic Followership
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نعوذ و رو های فر ب ،همچون چاپلوسی رهبران ،برای جلدب قددرت و موقعیدت بهدره
میگیرند (بختیاری و هادوینژاد .)43 :1387
پیروی هواخواهانه

ما پیروی هواخواهانه را فرا ند هو ت ابی قوی توسط رهبر ،بدرای مشدارکت در تدف هدای
فردی ا گروهی ،معطو

به اهدافی مشخص در موقعیتی معین ،میدانیم .در قداموس اند شد

نظر هپردازان سیاسی هواخواهی بارت است از «جهتگیری سیاسی شهروندانی کده از د،
جناح حما ت میکنند» (2006: 714

 .)Muirheadطبق رویآورد ما ،پیروی هواخواهانده نداظر

به جهتگیری حامیان پیروان از رهبر اسدت .موودوپ هواخدواهی از حیدث رو کدرد نظدری
اند شمندان لو سیاسی به دو رو کرد غیرشناختی و شناختی تشسیم میشود.
ال ) رو کرد غیرشناختی :در ا ن رو کدرد هواخدواهی کدی از مصداد ق هو دت دابی
اجتما ی است ( .)Efthymiou 2018: 195هو ت اجتما ی به آگاهی افدراد بده ضدو ت در
 ،گروه اجتما ی اشاره میکند

(2017: 602

 .)Tengبر اسداس نظر د هو دت اجتمدا ی،

هو ت فرد متأثر از گروهها ی است که به آنهدا تعلدق دارد ( .)Haslam et al 2010: 83ا دن
هو ت ابی به نسوی است که بر اساس آن فرد بر شباهتها ش با گروه مرجع تأکید میکند
( .)Guo & Li 2016: 380در پیروی هواخواهانه ،رهبری گروه مرجع بده من لد د ،نموند
اولیه سبب گرا ش فرد به گروه میشود .شواهد حاکی از آن است که هواخواهان مشدترک

1

به ،د گر ا تماد ز ادی دارند؛ ا ن در حالی است که میدان آنهدا و رقبدای آنهدا ا تمداد
چندانی برقرار نیست ( .)Carlin & Love 2016: 115بر ا ن پا ه ،ا تماد میان پیرو هواخدواه
و رهبری گروه مرجع باالست.
م) رو کرد شناختی :در ا ن رو کرد وامه شناختی و ارز ابیهدای پیشدین سیاسدی از
د گر وامه ،در شکهگیری هو ت ابی گروهی ،مهمتر تلشی میشدوند (

Holmberg 2007:

 .)559بر ا دن اسداس ،هواخواهدان کنشدگرانی هسدتند کده دربدارة مندافع شخصدی خدود
1. Co-Partisans
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میاند شند و آنگاه از  ،گروه خاص حما ت میکنند؛ عنی آنها دغدغ مندافع امده را
ندارند ( .)Efthymiou 2018: 195مبتنی بر ا ن رو کرد و در سطح تسلیه بدینفدردی ،پیدرو
هواخواه رابط خود را با رهبر بر اساس نگاهی اب اری تنظیم میکندد؛ عندی هواخدواهی او
تابع حسابگریهای مداومی است که روی پیامدهای ارتباط با رهبر انجا میدهد.
با وصعی که گذشت ،سه دسته کفننظر ه دربدارة پیدروی در سدازمان طدرح شددهاندد:
گونهشناسیهای رفتاری وصعی که به وص

رفتارهای پیروان پرداختهاند؛ گونهشناسیهدای

رفتاری تجو ی که رفتارهای مستسسن را برای پیروان تجو کردهاند؛ و لب تار  ،پیروی
که ناظر به وجوه کژکارکردی پیروی در سازمان بودهاند .با معرفی پیدروی هواخواهانده ،بده
من ل کی از گونههای پیروی در سازمان ،دو رو کرد نظری برای آن قابه طرح است؛ کی
رو کرد شناختی که بدر اسداس آن پیدروان هواخدواه در پدی جلدب مندافع خدود حما دت
هواخواهانهشان را ابراز میکنند و د گری رو کرد غیرشناختی که امه مسدرک پیدروان بده
هواخواهی کشش هو ت ابان آنهاست.
روششناسي پژوهش
ا ن پژوهش مطالعهای بود در  ،سازمان دولتی بدر پا د کاربسدت فدن اسدتخراج اسدتعارهای.
خردما استعاده از ا ن رهیافت پژوهشی ورورت شناسا ی افکار و احساسدات نهعتد کارکندان
متناسب با هد پژوهش بود .مشارکتکنندگان پژوهش از میان کارکنان سازمان مورد مطالعده و
با استعاده از رو

نمونهگیری معهو  1انتخام شدند .در ا ن رو

کسانی به همکداری د دوت

میشوند که واجد بیشتر ن شناخت دربارة پد دة مورد مطالعدهاندد ( .)Creswell 2012: 208پدس
از اخذ مشورت با ا ضای باسابش سازمان و شرح پد دة مدورد مطالعده ،از ا شدان خواسدته شدد
کسانی را معرفی کنند که در ین تعداوت د ددگاه در زمدرة آگداهتدر ن افدراد از ا دن پد دده در
سازماناند .آنگاه ،با مراجعه به ا شان ،پس از حصول اطمینان از آگداهی آنهدا در زمیند پد ددة
مورد مطالعه ،از ا شان برای همکاری د وت به مه آمدد .در مجمدوپ هجدده نعدر ( د ،زن و
1. Concept Sampling
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هعده مدرد) بدرای مشدارکت در پدژوهش شناسدا ی شددند و ا دف آمدادگی کردندد .پدیش از
مصاحبههای میق ،از ا شان خواسته شد به مدت  ،هعته دربارة پد دة مورد مطالعه بیند شدند
و برای جلس مصاحبه تصاو ری را که از نظر آنها بیانگر معنای پیروی هواخواهانده در سدازمان
است انتخام کنند .در جلس مصاحبه از شرکتکننده خواسته میشد برای هدر د ،از تصداو ر
داستانی تعر

کند (داستانسرا ی) ،آنگاه ،دربارة تصاو ری صسبت کند که در ذهدن او وجدود

داشته ،اما ،تصو ری برای آنها پیدا نکرده است (مووو ات و تصداو ر ازدسدترفتده) ،سدپس،
تصاو ر را دستهبندی و نا گذاری و وص

کند (دستهبندی) .در ادامه ،سه تصو ر را تصدادفی از

میان هم تصاو ر انتخام میکرد م و از مشارکتکننده میخواستیم آنها را طدوری دسدتهبنددی
کند که دو تصو ر از آنها در  ،دسته و کی در دست د گر قدرار گیدرد (اسدتخراج سداختار).
آنگاه تصو ر ا تصاو ری را انتخام میکرد م که از نظر مشارکتکنندده دارای معدانی متعدددی
بودند .سپس ،از مشارکتکننده میخواستیم افراد ا اشیا ی را به تصو ر اوافه کند تا ا دة اصدلی
تصو ر تشو ت شود (بسط استعاره) .پس از آن ،از مشارکتکننده میخواسدتیم از میدان تصداو ر
تصو ری را که بیشتر ن می ان افکار و احساسات او را دربارة پد دة مورد مطالعه نشان مدیدهدد
ا برای وی باالتر ن اولو ت را دارد انتخام کند و دلیه آن را توویح دهد (مهمتدر ن تصدو ر).
همچنین ،از او میخواستیم تصو ری را وص

کند که پد دة مورد مطالعده آن معندا و معهدو را

ندارد (تصاو ر معکوس) .نی از او میخواستیم پد دة مورد مطالعه را با کم ،د گر حواس خدود
وص

کند (تصاو ر حسی) .پس از مصاحبه ،بده مکتدوم کدردن و تسلیده پاسد هدا مبدادرت

ورز د م .غرض از ا ن کار برونآوری معاهیم و سداختارها (برچسدبهدا ی کده پژوهشدگر بده
در افددت خددود از افکددار مشددارکتکنندددگان نسددبت مددیدهددد) از طر ددق کدگددذاری دادههددای
گردآوریشده بود .سپس ،معاهیم و ساختارهای استخراجشدة مربوط به دادههای گردآوریشدده
از هر  ،از مشارکتکنندگان در اختیار خود وی قرار گرفت تا در صورت نشد ،جرح و تعدد ه
نما د و در صورت تأ ید به ترسیم شبک روابط لت و معلدول میدان آنهدا اقددا کندد .در ا دن
مرحله ،هد ترسیم نشش ذهنی هر  ،از مشارکتکنندگان دربدارة پد ددة مدورد مطالعده بدود.
برای ا ن کار ،از جدولی ماتر سی حاوی ساختارهای استخراجشده در سطر و ستون آن اسدتعاده
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شد .از مشارکتکننده خواسته میشد ،به تناسب هر سلول ماتر س ،اگدر طبدق نظدر او سداختار
سطر در ساختار ستون متناظر با آن سلول اثدر مدیگدذارد ،در آن سدتون ددد  1و در غیدر ا دن
صورت دد  0را بنو سد .در ادامه ،از هر  ،از مشارکتکنندگان خواسته میشد ،با اسدتعاده از
تصاو ر منتخب خود ، ،تصو ر خفصه ا جاد کنند و دربدارة آن توودیح دهندد .دسدتآخدر،
نشش اجما ی برونآوری و ترسیم شد .نشش اجما ی  ،مدل ذهندی مشدترک دا تصدو ری از
نسوة ارتباطات و افکار و احساسات مشترک میان بعضی افراد است .برای ا ن کار ،سداختارها ی
را انتخام کرد م که ثلث مشارکتکنندگان آنها را متذکر شده بودند .همچنین روابطی میان ا دن
ساختارها در نشش اجما ی باقی ماندند که دستکم ،چهار مشارکتکنندگان آنها را برقدرار
میدانستند (ابو ی اردکان و همکاران 38 :1382د .)42
در ادامدده ،تصدداو ر و جدددول معدداهیم و سدداختارهای مسددتخرج از مصدداحبه بددا کددی از
مشارکتکنندگان پژوهش ،به انضما نشش ذهندی وی دربدارة پیدروی هواخواهانده در سدازمان،
درج شده است .همانگونه که از شکه  2برمیآ د ،فلشهای از  ،ساختار به ساختار د گر بده
معنای آن است که از نظر مشارکتکننده بین ا ن دو ساختار رابط لت و معلولی برقرار اسدت؛
مثفا ارز ستی ی پیرو لتِ رفتارهای زهرآگین وی تلشی شده است .مشارکتکننده نظدر خدود
را در ماتر س روابط لّی با اختصاص دد  1به سلول تفقی ا ن دو سداختار نشدان داده اسدت.
بدده همددین ترتیددب ،تصدداو ر و جدددول معدداهیم و سدداختارهای مسددتخرج از مصدداحبه بددا
مشارکتکنندگان د گر پژوهش نی به طور مشابه گردآوری و تسلیه شدند.

شکل  .1تصاویر ارائهشده توسط یکی از مشارکتکنندگان
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جدول  .1مفاهیم و ساختارهای مستخرج از مصاحبه با مشارکتکنندة منتخب

ساختار

مفهوم

چاپلوسی پیرو از

چاپلوسی ،تملق ،دستبوسی،

رهبر

صدای نر و مف م

شاهد مثال
گاهی برای کاری ساده ،مثه مرخصی گرفتن ،به
چاپلوسی متوسه میشوند  ...اد صدای نر و مف می
میافتم؛ چون چاپلوسی میکنند.

سادهگ نی و د اهتما به

 ...به جای ا نکه مهارتها و شا ستگیها و

رشد مهارتها و

توانمندیها شان را ارتشا دهند ،سادهتر ن راه را انتخام

شا ستگیهای فردی

میکنند.

سوءاخفق ،اقدامات

به لساظ اخفقی در سطح پا ینی قرار دارند  ...به

غیراخفقی

زشتتر ن و غیراخفقیتر ن کارها متوسه میشوند.

ساختار

معهو

شاهد مثال

بیصداقتی پیرو

دروغگو ی ،پنهان کردن

در قبال رهبر

حشیشت

سادهگ نی و
آمادهخواری پیرو
ارز ستی ی پیرو

نعاق پیرو

دورو ی ،تعاوت ظاهر و باطن،
آد های راهراه و سیاه و سعید

تف

میکنند مد ر را از حشیشت دور کنند  ...اخبار دروغ
میدهند؛ درحالیکه میتوانند حشا ق را بیان کنند.

چهرهای خوم دارد .ولی پشت آن چهرهای خشن و
خاهن است  ...آد های راهراه و سیاه و سعیدی هستند؛
چون غه و غش دارند.

رفتارهای تل  ،دگرستی ی ،از

بوی تند میدهند؛ چون زود از کوره درمیروند  ...اد

کوره دررفتن ،تندی ،داد و

صدای بلند میافتم؛ چون داد و فر اد میکنند  ...میتوانند

رفتارهای

فر اد ،سوءاستعاده از

آد های پرخطری باشند  ...از مهارتها شان برای کار

زهرآگین پیرو

مهارتهای ارتباطی ،جلوگیری

منعی استعاده میکنند  ...تی و برندهاند؛ چون خیلی از

از رشد د گران ،تی و برنده،

موفشیتهای ما را قطع میکنند  ...تنعر ا جاد میکنند و

بوی تععن

بوی تععن میدهند.

خودپا شی باالی
پیرو

داشتن مهارتهای باالی
ارتباطی ،قابلیت رنگ وض

بعضی مهارتهای اجتما ی را دارند؛ عنی راحت
میتواند رنگ وض کند.

کردن

خروج رهبر از

خیانت در حق مد ر ،ورر

خط

مد ر در بلندمدت

بعداا ا ن به ورر مد ر تما میشود  ...برای ا نکه مد ران
موفق را متوق

کنند و آنها را زمین ب نند از دورو ی

استعاده میکنند و اطف ات غلط به آنها میدهند.
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چاپلوسی پیرو از
رهبر

خروج رهبر از
خط

خودپا شی
باالی پیرو

رفتارهای زهرآگین
پیرو

بی صداقتی پیرو
در قبال رهبر

ساده گ نی و
آماده خواری پیرو

نعاق پیرو

ارز

ستی ی پیرو

شکل  .2نقشة ذهنی مشارکتکنندة منتخب

تجزيهوتحلیل دادهها
برای استخراج نشش اجما ی ساختارها ی انتخام شدند که ثلث مشارکتکننددگان متدذکر
شده بودند .بر ا ن اساس از سی و پن ساختار استخراجشده ،به ترتیب ،ساختارهای پیروی
کورکوران پیرو هواخواه از رهبر (پذ ر

تا و تما پیرو از رهبر بهسان  ،مشلد و اری

از هر گونه مشاومت در برابر وی) بدا  14فراواندی ،ماکیاولیسدم پیدرو هواخدواه (نعدعطلبدی
خو شکامان پیرو با هر اب اری) و تعصب کور پیرو هواخواه به رهبر (ج اند شی پیرو در
ارتباط با رهبر به دور از منطدق و خدردورزی) بدا  11فراواندی ،رفتارهدای زهدرآگین پیدرو
هواخواه (رفتارهای دگرستی انه و مخرم در قبال غیرخودیهدا) و پیامددهای کژکدارکردی
پیروی هواخواهانه برای سازمان (کاهش بهرهوری ،شعافیت ،دالت ،ناامیدی و هرجومدرج
سازمانی ،بیبرنامگی ،ناشا ستهساالری و اف ا ش فشار روانی منعی و تعارض میدان ا ضدای
سازمان) با  9فراوانی ،چاپلوسی پیرو هواخواه از رهبر (تملق پیرو هواخواه از رهبر و نشان
دادن ظاهری نر به او در قبال مووو ات مختل ) بدا  7فراواندی ،و نعداق پیدرو هواخدواه
(نشان دادن ظاهر موافق و مطلوم و باطن مخدال

و ندامطلوم پیدرو هواخدواه بده د گدر

ا ضای سازمان) و بیکعا تی پیرو هواخواه ( د شا ستگی کافی پیرو هواخواه در سدازمان)
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با  2فراوانی واجد حد آستان انتخام برای نشش اجما ی شناسا ی شدند .د گدر سداختارها
بارت بودند از نعوذناپذ ری ،ارز سدتی ی ،سدادهگ ندی و آمدادهخدواری ،بدیصدداقتی،
بیکعا تی ،خودپا شی باال ،خودشیعتگی ،مسافظهکاری ،بیهدفی ،مسضاند شدی ،بددبینی و
منا تطبع پا ین پیرو هواخواه ،چاپلوسپروری ،نوکرپروری ،رفتارهای فر بکارانه ،رهبدری
استبدادی ،خودب رگبینی کاذم ،رهبری کور و ماکیاولیسم رهبر ،نما ش خودبرتری و قلب
واقعیت از سوی پیرو هواخواه ،ا تماد کاذم پیرو هواخواه به رهبر ،ترس پیرو هواخدواه از
تغییر ،و نی ارگیری او برای رهبر .با حذ

آن دسته از روابط میان ساختارها که دستکدم

،چهار مشارکتکنندگان آنها را برقرار دانسته بودند ،شکه  ،3به نوان نشش اجمدا ی،
حاصه آمد .مطابق شکه  ،3روابط ساختار بیکعا تی پیرو هواخدواه بدا د گدر سداختارهای
منتخب برای نشش اجما ی واجد حد آستان انتخام نشدند .بنابرا ن ،ا ن ساختار از نششد
اجما ی حذ

شد.

نعاق پیرو

پیامدهای
کژکارکردی برای
سازمان

چاپلوسی پیرو
از رهبر
ماکیاولیسم پیرو

تعصب کور پیرو
در قبال رهبر
رفتارهای
زهرآگین پیرو

شکل  .3نقشة اجماعی

پیروی کورکوران
پیرو از رهبر
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همانگونه که در شکه  3مشاهده میشدود ،ماکیاولیسدم و نعداق پیدرو هواخدواه و نید
تعصب کدور او در قبدال رهبدر ،بده ترتیدب بدا  4و  1و  3خروجدی ،سداختارهای لّدی و
رفتارهای زهرآگین پیرو و پیامدهای کژکارکردی برای سازمان و همچنین چاپلوسی پیرو از
رهبر ،به ترتیب بدا  3و  3و  2ورودی ،سداختارهای معلدول در نششد اجمدا ی مسسدوم
میشوند .در ا ن میان ،ساختار پیروی کورکوران پیدرو هواخدواه از رهبدر بدا  2ورودی و 2
خروجی مانند  ،په ا عاگر نشش لت و معلولی توأمان است.
نتیجه
هد

اصلی از انجا دادن ا ن پژوهش کاو

ادراکات کارکنان  ،سازمان دولتدی دربدارة

پیروی هواخواهان با استعاده از استخراج استعارهای برای نیه به درکی میقتر از چیستی و
چگونگی آن بود .افتههای پژوهش ما را به سی و پن ساختار رهنمون شددند کده از میدان
آنها دستآخر هعت ساختار در نشش اجما ی بداقی ماندندد و روابدط میدان آنهدا مطدابق
اجماپ نظر ا ضای مشارکتکننده در پژوهش ترسیم شد.
با نگاهی به نشش اجما ی ترسیمشده دربارة پیروی هواخواهانه در سازمان مدورد مطالعده
درمی ابیم که مشارکتکنندگان پژوهش به ا ن پد ده ،به لساظ رو کرد نظدری بده پیدروی ،از
منظر سیاسی و در چارچوم لب تار  ،پیروی نگاه کدردهاندد؛ عندی بده ز دم آنهدا پیدروان
هواخواه منافع خود را بر منافع سازمان مرجح میدانند .د گر ا نکه رو کرد مشارکتکننددگان
پژوهش به پیروی هواخواهانه ،از حیث رو کرد نظری به هواخواهی ،از نوپ شدناختی اسدت؛
عنی پیرو هواخواه در هواخواهی خود از رهبر دغدغ منافع خود

را دارد ،نه مندافع جمدع

را .با ا ن توویح ،طبق نظر اجمدا ی مشدارکتکننددگان پدژوهش ،پیدرو هواخدواه از حیدث
شخصیتی فردی با درج باالی ماکیاولیسم است؛ عنی فردی جو ای قدرت اسدت کده بدرای
نیه به آن حاور است از هم اب ارهای سازمان استعاده کند .همچنین ،چنین در افت شدد کده
پیرو هواخواه از حیث شناختی در قبال رهبر تعصبی کور دارد؛ عنی با جمودی فکری ،بددون
درنگ و اند شه در گعتار و کردار رهبر و بدون توجه به ا نکه ممکن است چه پیامددها ی بدر
تبعیت از آن گعتهها و کردهها بار شود ،به نیکو بودن آنها به طور مطلق فتوا میدهد و خف
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آن را صادق نمیداند و نمیپذ رد؛ تو گو ی «هر چه آن خسرو کند ،شیر ن بدود» .ا دن وجده
شناختی مم وج با آن و ژگی شخصیتی (ماکیاولیسم باال) در پیرو هواخواه از  ،سدو با دث
میشود او از رهبر به طور کورکورانه پیروی کند .او که به لساظ شخصیتی طالب قدرتی وافدر
است و برای کسب آن از هیچ اب اری چشم نمیپوشد و نی متعصدبانه قدول و فعده رهبدر را
میپسندد و میستا د راه و اب ار نیه به قددرت را پیدروی مسدض و بدیچدونوچدرا از رهبدر
میداند؛ چی ی مشابه گونهای از پیروان که کِلی ( )1882آنها را همنوا ان دا بلدهقربدانگوهدا
مینامد ،با ا ن شرح که وابستگی ز اد و تعکر انتشادی اندک پیروان هواخواه در قبدال رهبدر از
ماکیاولیسم باالی آنها نی اثر میپذ رد .از سوی د گر ،متأثر از برهمکنش ا ن وجه شناختی و
آن و ژگی شخصیتی و نی متعاقب پیدروی کورکوانده از رهبدر ،کده خدود از ا دن دو حداد
میشود ،ومن ارتباطات بین فردی بدا د گدر ا ضدای سدازمان ،رفتارهدا ی زهدرآگین از پیدرو
هواخواه صادر میشود؛ رفتارها ی دگرستی انه و پرگ ند که در حما ت از رهبر و در تشابده بدا
مخال

و مخالعت با او از سوی پیرو هواخواه صادر مدیشدود .زال نید )1821( ،ا دن سدن

مخرم را پیروی اجباری مینامد .پیرو هواخواه امیدد دارد ا دنگونده از قِبده رهبدر بده مندافع
مطلوم خود ناهه آ د .وانگهی ،پیرو هواخواه فردی منافق با ظاهر و باطنی متعاوت اسدت کده
در اقتضاهات گوناگون رفتارها ی مختل  ،برخاسته از نگر های متعاوت و گداه متنداقض ،از
خود بروز میدهد .او ،که به لساظ شخصیتی در درج باال ی از ماکیاولیسم قرار دارد ،حاودر
است برای جلب قدرتْ منافشانه برای رهبر چاپلوسی کند .ا ن بدان معناست که گرچده پیدرو
هواخواه به لساظ شناختی پذ رای رهبر است ،بیش از آنکه رهبر را شا ست تمجید بداند او را
تکر م میکند تا از ا ن طر ق به منافع مورد نظر خود دست ابد.
مشارکتکنندگان پژوهش «بیکعا تی پیرو» را نی به اجمداپ طدرح کدرده بودندد کده البتده
پیوندهای رابط میان آن با د گر ساختارهای نشش اجما ی مطابق اجماپ نبود؛ لیکن ،خدارج از
اجماپ ،سه تن از مشارکتکنندگان پژوهش آن را در پیروی کورکوران پیرو هواخواه از رهبر،
دو تن از آنها آن را در تعصب کور پیرو هواخواه در قبدال رهبدر و چاپلوسدی او از رهبدر و
پیامدهای کژکارکردی بدرای سدازمان ،و د ،نعدر از ا شدان نید آن را در نعداق و رفتارهدای
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زهرآگین پیرو هواخواه مهثر دانسته بودند .بنابرا ن ،فدارغ از ندوپ اثرگدذاری ا دن سداختار در
د گر ساختارهای مدل اجما ی ،مطابق نظر اجما ی مشارکتکنندگان پژوهش ،پیرو هواخدواه
فردی بیکعا ت است و کسی اسدت کده از مهدارت و تواندا ی و شا سدتگی شدغلی مناسدبی
برخوردار نیسدت و بدار جبراندی آن را بدر دو

سدازوکار پیدروی هواخواهاندها

از رهبدر

میاندازد تا از ا ن رهگذر به مطامع و منافع مطلوم خود دست ازد؛ مانند آن دسته از پیدروان
سیاستپیشهای که به تعبیر پوتر و روزنبا ( )2002بیش از آنکه دغدغد حسدن ملکدرد در
انجا دادن وظیع خود را داشته باشند روی حسن رابط خود با رهبر تمرک میکنند.
تأمه در مجمو

اوصافی که گذشت ما را به ا ن نتیجه میرسداند کده مطدابق قداموس

استگر و همکارانش ( ) 1892پیروان هواخواه در زمرة گون پیروان باز گر قرار دارند که بده
جای ملکرد ،هوشمندانه ،نمادها ی از ملکرد را از خود بروز مدیدهندد و بده رفتارهدای
سیاسی در سازمان متلبس میشوند .همچندین ،از منظدری د گدر ،ا دن قمدا

از پیدروان را

پیروانی شرنگآلود از نوپ تبانیکنندگان نی میتوان قلمدداد کدرد؛ پیرواندی کده مشدتاقانه و
فعال به اجرای دستورهای رهبران زهرآگین ملتد

مدیشدوند .آنهدا ا دنچندین در فرا ندد

رهبری زهرآگین شرکت میکنند تا از قِبه ارتباط خود با رهبر زهرآگین منافعی کسب کنند.
ا ن همه در حالی است که مطابق نشش اجما ی آنچه از ماکیاولیسم باالی پیرو هواخواه
و تعصب او در قبال رهبر و نی برونداد رفتاری آنها (پیدروی کورکورانده از رهبدر) ا دد
سازمان میشود چی ی ج پیامدهای کژکارکردی نیست و همدین با دث مدیشدود پیدروی
هواخواهانه  ،پد دة تار  ،سازمانی با پیامدهای کژکدارکردید نظیدر ناشا سدتهسداالری،
طرد شا ستگان ،کاهش کارا ی منابع انسانی ،کاهش بهرهوری سازمانی ،اف ا ش بدی ددالتی
در سطح سازمان ،اف ا ش تعارض ،فشار روانی منعی و ناامیدی ا ضای سدازمان ،و حرکدت
به سمت آنتروپید تلشی شود.
پیشنهاد
طبق افتههای پژوهش ،چند پیشنهاد اجرا ی اراهه میشود.
ال ) از آنجا که پد ددة پیدروی هواخواهانده تار د ،ادراک شدد ،بدرای زدا دش آن در
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سازمان ،با د نششآفر نان اصلی آن از مدار خارج شوند .اقدا پیشدستانه د اسدتخدا و
بهکارگیری منابع انسانی با و ژگی شخصیتی ماکیاولیسم باالست .بد ن منظور ،مدیتدوان در
آزمون اسدتخدامی سدازمان از پرسشدنام ا تبار دابیشددة سدنجش ماکیاولیسدم اسدتعاده و
متشاویان جذم در سازمان را مطابق نتا

آن غربدال کدرد .ا دن موودوپ دربدارة انتصدام

مد ران سازمان نی صدق میکند؛ منوط به آنکه در مشا

مده انتصدامکننددگان دولتدی در

نصب مد ران به سنجش ینی ماکیاولیسم در ا شان همت گمارند.
م) نظر به ا نکه پیروان هواخواه افرادی بیکعا ت و فاقد مهارت و توانا ی و شا ستگی
الز شغلی هستند ،با سته است سازمان به تشو ت اثربخش دو سدامان ارز دابی ملکدرد و
آموز

کارکنان خود بپردازد تا از رهگذر سامان اول افراد بیکعا ت را به صورت یندی و

لمی شناسا ی کند و ا ن دستما های باشدد بدرای ارز دابی ملکدرد مدد ران در ارتشدا و
پددادا

کارکنددان و از رهگددذر سددامان دو بدده آمددوز

آنهددا متناسددب بددا کاسددتیهددا و

نیازمندیهای شغلی ا شان مبادرت ورزد .در ا ن میان آمدوز
تأکید بر وظا

شغلی و اهدا

بددو خددمت کارکندان ،بدا

گروه و سازمان ،از اهمیتی و ژه برخوردار است تا ،دفوه

بر اف ا ش کعا ت حرفهای کارکنان ،افدراد خدا و بدیهدد

و آمدادة قالدبدهدی ذهندی و

جهتدهی تما یار توسط رهبران در سازمان حضور نداشته باشند .ز درا هدر آ نده ممکدن
است به رهبرانی زهرآگین دچار شوند تا در صدورت وجدود وامده زمیندهای در آنهدا از
ا شان پیروانی هواخواه برای خود بسازند.
ج) با نا ت به ا ن افت پژوهش که پیروان هواخواه نی در داد پیروان باز گر قلمدداد
میشوند ،وروری اسدت سدامان پدادا

سدازمان بدر پا د وزندهدی بیشدتر و غالدب بده

بروندادهای نظا ارز ابی ملکرد کارکنان نوآرا ی شود.
د) به منظور اف ا ش انگی

در ا دن دسدته از پیدروان بدرای پدذ ر

تغییدر و کداهش

مشاومت در برابر تغییر ،رهیافت حما تی توسعهای برای تغییر توصیه میشود .بدد ن منظدور
میتوان آنها را در تصمیمگیریها بیشتر مشارکت داد و اموری را به آنها تعو ض کرد.
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ه) کارکنان سازمان و مد ران فراسازمانی فر دب هیداهوی هواخواهدان را در تمجیدد از
رهبران نخورند که ا ن میتواند پد ددهای از جدنس رفتارهدای سیاسدی در سدازمان و د،
نما ش قدرت در ابراز برتر بودن پیروان هواخواه و رهبدر مدورد نظدر آنهدا در مشا سده بدا
رقبای مستمه باشد.
برای پژوهشهای آتی ،همسو با ا ن مطالعه ،پیشنهاد میشود:
د برای پی بردن به ا نکه آ ا پیروی هواخواهانه در سازمان لب روشنی نی دارد ا نه ،چه
از حیث نظری چه از حیث ملی ،مطالعات بیشتری صورت گیرد.
د با توجه به ا نکه میان افتههای پژوهش به خدروج رهبدری از خدط پدیآمدد پیدروی
هواخواهانه اشاره شد ،آ ا میتوان بر پا نظری دارو نیسم رفتاری چندین فدرض کدرد کده
پیروان هواخواه قویتر (رِندتر) ،با کنار زدن رقبا ا رهبر ،جای رهبر مینشینند و آنهدا نید
با پیروان همان میکنند که رهبر قبلی کرد ،اما سیّاسانهتر ،و ا ن روندد همچندان ادامده پیددا
میکند و حد شعی بر آن معروض نیست؟ پاس به ا ن پرسش و ا نکده آ دا بدرای پیدروان
هواخواه گونهها ی از خروج از خط معروض است ا خیر جای پژوهشی مستشه دارد.
د نظدر بده مسددودة مکدانی و مسددود ت پدارادا می و رهیدافتی پدژوهش ،مطالعده در
قلمروهای مکانی مشابه ا متعاوت د گر ،با د گر رهیافتهای پژوهش کیعی ا راهبردهدای
پژوهشی اثباتگرا انه ،توصیه میشود.

8311  پايیز،3  شمارة،81  دورة،مديريت فرهنگ سازماني

005

منابع
 «بازاند شی آمدوز.)1382(  مسمد؛ آر ن قلیپور؛ طاهره ندافی؛ منصور شیرزاد،ابو ی اردکان
 استخراج استعارهای،مد ر ت دولتی مبتنی بر نیازهای روزآمد مخاطبین با استعاده از تکنی
.18 د28  صص:)41(12 ، لو مد ر ت ا ران،»زالتمن
 «نگاشددت لّددی مدددل پیددروی شددرنگآلددود.)1387(  ز نددب؛ مصددطعی هددادوینددژاد،بختیدداری
.11 د38  صص:)2(9 ، پژوهشهای مد ر ت منابع سازمانی،»تبانیکنندگان
، د: «مدل پیروی شرنگآلود مطیعان در سازمان.)1382(  ز نب؛ مصطعی هادوینژاد،بختیاری
.124 د101  صص:)4(21 ، پژوهشهای مد ر ت در ا ران،»نگاشت لّی
پو ا یهای پیشا ندی رهبری زهرآگین بدا

 «کاو.)1381(  مصطعی؛ مر م کلوندی،هادوینژاد

.24 د1  صص:)3(1 ، مطالعات رفتار سازمانی،»استعاده از مدل ابی ساختاری تعسیری
References
Abooyee Ardakan, M., Naddafi, T., Gholipour, A., & Shirzad, M. (2017).
“Rethinking Public Administration Education Based on Updated needs by using
Zaltman Elicitation Technicˮ, Iranian Journal of Management Sciences, 12(45):
pp. 21-40. (In Persian)
Agho, A. (2009). “Perspectives of Senior-Level Executives on Effective
Followership and Leadershipˮ, Journal of leadership and Organizational
Studies, 16(2): pp. 159-166.
Baker, S. (2007). “Followership: The Theoretical Foundations of A Contemporary
Constructˮ, Journal of Leadership and Organizational Studies, 14(1): pp. 50-60.
Bakhtiari, Z. & Hadavinejad, M. (2018). “The Causal Mapping of Colluding Toxic
Followership Modelˮ, Organizational Resources Management Researchs, 8(2):
pp. 39-55. (In Persian)
Bakhtiari, Z. & Hadavinejad, M. (2018). “The Model of Conforming Toxic
Followership in Organization: A Causal Mappingˮ, Management Research in
Iran, 21(4): pp. 101-124. (In Persian)
Bjugstad, D., Thach, E., Thompson, K., & Morris, A. (2006). “A Fresh Look at
Fllowership: A Model for Matching Followership and Leadership Stylesˮ,
Journal of Behavioural and Applied Management, 7(3): pp. 304-319.
Bligh, M. C. & Schyns, B. (2007). “Leading Questions: The Romance Lives On:
Contemporary Issues Surrounding the Romance of Leadershipˮ, Leadership,
3(3): pp. 343-360.
Bufalino, G. (2018). “Followership under the Spotlight: Implications for Followership
Developmentˮ, Industrial and Commercial Training, 50(2): pp. 55-60.
Carlin, R. E. & Love, G. J. (2016). “Political Competition, Partisanship and

005 

جستاری در ادراک کارکنان از پیروی هواخواهانه با کاربست فن استخراج استعارهای زالتمن

Interpersonal Trust in Electoral Democraciesˮ, British Journal of Political
Science, 41(1): pp. 115-139.
Ciulla, J. (2003). The Ethics of Leadership. Belmont, CA: Thompson Wadsworth.
Creswell, J. W. (2012). Educational research: Planning, conducting, and evaluating
quantitative and qualitative research, Boston: Pearson Education, Inc.
Crossman, B. & Crossman, J. (2011). “Conceptualising Followership: A Review of
the Literatureˮ, Leadership, 7(4): pp. 481-497.
Dawes, C. T. & Fowler, J. H. (2009). “Partisanship, Voting, and the Dopamine D2
Receptor Geneˮ, The Journal of Politics, 71(3): pp. 1157-1171.
Efthymiou, D. E. (2018). “The Normative Value of Partisanship: When and Why
Partisanship Mattersˮ, Political Studies, 66(1): pp. 192-208.
Epitropaki, O, Kark, R., Mainemelis, C., & Lord, R. G. (2017). “Leadership and
Followership Identity Processes: A Multilevel Reviewˮ, The Leadership
Quarterly, 28: pp. 104-129.
Guo, T. C. & Li, X. (2016). “Positive Relationship between Individuality and Social
Identity in Virtual Communities: Self-Categorization and Social Identification as
Distinct Forms of Social Identityˮ, Cyberpsychology, Behavior, and Social
Networking, 19(11): pp. 680-685.
Hadavinejad, M. & Kalvandi, M. (2016). “Exploring Dynamics of Toxic
Leadership’s Antecedents Using Interpretive Structural Modelingˮ,
Organizational Behavior Studies Quarterly, 5(3): pp. 1-24. (in Persian)
Haslam, S. A., Eggins, R. A., & Reynolds, K. J. (2010). “The ASPIRe Model:
Actualizing Social and Personal Identity Resources to Enhance Organizational
Outcomesˮ, The British Psychological Society, 76(1): pp. 83-113.
Holmberg, S. (2007). Partisanship Reconsidered. In: R. J. Dalton, H. D. Klingemann
(Eds.), The Oxford Handbook of Political Behaviour, (pp. 557-570). Oxford:
Oxford University Press.
Howell, J. & Costley, D. (2006). Understanding behaviours for effective leadership.
Upper Saddle River, NJ: Pearson Prentice Hall.
Kelley, R. (1992). The power of followership. New York: Doubleday.
Kelley, R. (1988). “In Praise of Followersˮ, Harvard Business Review, 66(6): pp.
142-148.
Kelley, R. (1998). Followership in a Leadership world. In: L. Spears (Ed.), Insights
on leadership: Service, stewardship, spirit and servant leadership. (pp. 170-184).
Toronto: John Wiley and Sons.
Kelley, R. (2008). Rethinking Followership. In: R. E. Riggio, I. Chaleff, J. LipmanBlumen (Eds.), The art of followership: How great follower creat great leaders
and organization. (pp. 5-16). San Francisco: Jossey- Bass.
Muirhead, R. (2006). “In Defence of Party Spiritˮ, Perspectives on Politics, 4(4): pp.
713-727.
Potter, E. & Rosenbach, W. (2006). Followers as Partners: The Spirit of Leadership.
In: W. Rosenbach and R. Taylor (Eds.), Contemporary issues in leadership. (pp.
143-157). Boulder, CO: Westview Press.
Sniderman, P. M. & Stiglitz, E. H. (2012). The Reputational Premium: A Theory of

8311  پايیز،3  شمارة،81  دورة،مديريت فرهنگ سازماني

055

Party Identification and Policy Reasoning. Princeton, NJ: Princeton University
Press.
Steger, J., Manners, G., & Zimmerman, T. (1982). “Following the Leader: How to
Link Management Style to Subordinate Personalitiesˮ, Management Review,
82(10): pp. 22-28.
Teng, C. T. (2017). “Impact of Avatar Identification on Online Gamer Loyalty:
Perspectives of Social Identity and Social Capital Theoriesˮ, International
Journal of Information Management, 37(6): pp. 601-610.
Thody, A. (2003). “Followership in Educational Organizations: A Pilot Mapping of
the Territoryˮ, Leadership and Policy in Schools, 2: pp. 141-156.
Wortman, M. (1982). “Strategic Management and Changing Leader-Follower
Rolesˮ, The Journal of Applied Behavioural Science, 18(3): pp. 371-383.
Yu, A., Matta, F. K., & Cornfield, B. (2018). “Is Leader-Member Exchange (LMX)
Differentiation Beneficial or Detrimental for Group Effectiveness?: A MetaAnalytic Investigation and Theoretical Integrationˮ, Academy of Management
Journal, 61(3): pp. 1158-1188.
Yung, C. T. & Tsai, K. C. (2013). “Followership: An Important Partner of
Leadershipˮ, Business and Management Horizons, 1(2): pp. 47-55.
Zaleznik, A. (1965). “The Dynamics of Subordinacyˮ, Harvard Business Review,
43(3): pp. 119-131.
Zaltman, G. & Zaltman, L. H. (2008). Marketing metaphoria: What deep metaphors
reveal about minds of consumers. Boston: Harvard Business Press.

