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 فرهمند  یرهبر هی چتر قدرت در مقابل نظر هینظر

 اله رهنورد فرج 

 

 چکیده 
اند. با توجه  رهبر استوار ساخته  )کاریزماتیک(   های فرهمندیتر بر مبنای ویژگیپیروان را بیش-گیری رابطه رهبرهای رهبری سنتی شکلنظریه  هدف:

ناپذیر است که هدف اصلی این پژوهش  جایگزین یک ضرورت اجتنابهای  تدوین نظریهمند وارد شده است،  به انتقادهایی که بر نظریه رهبری فره 

 است. 

به مباحث    12جامعه آماری در این پژوهش کیفی،  :  کرد یرو  /یشناسطرح پژوهش/ روش نفر از خبرگان رشته مدیریت است که ضمن تسلط 

عمیق  ها از طریق مصاحبه  و داده  شده   برخوردارند. این خبرگان به روش گلوله برفی شناسایی   نیز  های اداری ظری رهبری از تجربه کاری در محیطن 

اتکاپذیری مصاحبه بر  .  اندهای اصلی تبدیل شدهنایافته تا مرحله اشباع نظری گردآوری و از طریق کدگذاری به مقولهبا آنان به روش رهیافت ساخت

 پذیری، و بازآوایی بررسی شده است.عتمادل بودن، مفید بودن، امبنای معیارهای اصی

ظاهر فاقد قدرت هستند  کنند. این پیروان بهپیرو نقش کلیدی ایفا می -گیری رابطه رهبرکه پیروان در شکل  دهد میآمده نشان  دستنتایج به  ها:یافته 

- گیری رابطه رهبری رهبری فرهمند، پیروان در شکلروند. به سخن دیگر، برخالف نظریه سنتشمار میهآفرینان اصلی در انتخاب رهبری بو نقش

 کنند. یروان نقش اصلی را ایفا میپ

  رویچارچوب جامع در مورد ارتباط رهبر و پ  ک ی، اما ها انجام شدهدر سازمان  یاز مطالعات مختلف درباره رهبر  یادی تعداد ز :  اصالت پژوهش  /ارزش

  نظریه چتر قدرت  دهد.یارائه م رانیا  یدر بخش دولت رویدر رابطه با روابط رهبر و پ یدی جد هیحاضر نظر  پژوهش یهاافتهی . نداشته استهنوز وجود 

روان هستند که رهبر را انتخاب  پیرو بر مبنای اراده پیروان انتخاب گردید. مطابق این نظریه، این پی-گیری رابطه رهبرنامی است که برای تبیین شکل

تظار پیروان  انتظار دارند رهبر در نقش سخنگوی آنان ظاهر شود و کارکردهای مورد ان ، پیروان  همچنین آنان را برآورده سازد. هایکنند تا خواستهمی

 را از خود نشان دهد.

 .اراده معطوف به قدرتپیرو، -رهبررابطه  ، چتر قدرت، مندفره  رهبری: هالیدواژهک 

 

 مقدمه

که چرا یک فرد  آن است    پرسشاما    کرد.  به عنوان یک واقعیت اجتماعی مشاهدهها  در روابط میان انسانتوان رابطه رهبر و پیروان را  می

پیروی می رابطه رشکل آیا  کند.  از دیگری  اشگیری  از  ناشی  پیرو  و  پیروانهبر  ناخودآگاه  به سخن دیگر،    تیاق  از  آیا  است؟  کسانی که 

  توانمی که    دهندشکل    را  رهبری  نوعی از رابطۀو    بران آن به سراغ دیگران بروندند، امکان دارد در زندگی خود برای ج اخودشیفتگی محروم

را عشق    آن  دام  در  افتادن  فراین(.  Lindholm, 1988)  ؟کردقلمداد  همانند  بر  مبتنی  که  را  پیروان  با  رهبر  انعکاسی  رابطه  دهای اگر 

اثر  یروان  ادراکی پ-در رابطه نمادین، رهبر بر خودبا رابطه نمادین توضیح داد.    آن را   توان نپذیریم، آیا می  ،اخودآگاه استشناسی نروان

هایی است که پیروان قبول دارند. در این رهبر الگوی ارزش ،در حقیقتکند.  الزم را ایجاد می ابرازی انگیزۀ-دبرای خو  هاو در آن گذاردمی

ابطه تری از ر تبیین مناسبای  توسعه  آیا رابطۀ(.  Tierney, 1989)  گیردمیبر مبنای نمادهای مشترک شکل    بین رهبر و پیرو  رابطهصورت،  

رابطه رهبر   شودباعث میو    گذاردمیثیر عاطفی بر دیگران  ی رهبر تااکارکردهای توسعهای که در آن  دهد؟ رابطهرهبر و پیروان را ارائه نمی

 و پیروان شکل بگیرد. 

تری  بیش }= پتانسیل{    ظرفیت بالقوۀشوند، معموالً  رادی که به عنوان رهبر شناخته می اف  ،کند اشاره می  (2012)  1هالندرکه  طور  همان 

دوگانگی سنتی او  توانند از طریق ابتکارات خود یا با مقاومت، نفوذ رو به باال را اعمال کنند. بنابراین،  برای عمل و نفوذ دارند، اما پیروان می

را  رابطه   پیرو  و  اشتباه می   کمدست بین رهبر  بالقوۀاول، دیدگاه سنتی    داند:در سه زمینه  نقش  ظرفیت  را در  نادیده  نفوذ  وابسته  های 

های ارتباطی را از خود نند داشتن اعتماد به نفس و مهارتهایی مارسند، ممکن است ویژگیبری میگیرد. دوم، افرادی که به مقام رهمی

ها واکنش  سازی آنکنند و برای برآورده دستان توجه  رود که رهبران به انتظارات زیرمراتب انتظار میانجام، در سلسلهنشان داده باشند. سر
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ه عنوان ابزاری برای درک رهبری،  جای تمرکز سنتی بر رهبر بهکند که برا پیشنهاد می  1رویکرد رهبری فراگیر  ،(2012الندر )هنشان دهند.  

که مستلزم روابط شود فردی دیده مینوان یک فرایند بین کند. به سخن دیگر، رهبری به عدر رهبری اثربخش برجسته می را یرواننقش پ

 انداز مشترک برای آینده است. هداف و چشممتقابل با ا

یک زیردست است،   یسهر رید  معتقدن دارند،  رکه رهبران نیز پیرو هستند و پیروان نیز از رهبری برخوبا بیان این،  (2007)  2واگِمن کمن و  ه

دهند. گزارش میهای برجسته در سازمان طور ناگهانی به برخی از افراد یا گروهند، به کنارشدی که کل سازمان را هدایت می حتی مدیران

ری  هببا انتخاب رویکرد سیستمی، ر (1994) 3ویتلی  برای مثالعامل اساسی نیست.  یک مراتب برای رهبریسلسلهباید در نظر داشت که 

تر و سازگارتر از مدل دهد که بسیار خالقانهمیشناسی ارائه  را از منظر زیست  داند. وی دیدگاهی از رهبریثیر تعاملی میرا یک فرایند تا

دهد که اختالف نظر  پیروان نشان می- گیری رابطه رهبرهای متفاوت در خصوص شکلمجموعه این دیدگاه  معمولی باال به پایین است.

اهمیت    میان  در  توجهیقابل  دارد که  این حوزه وجود  را آشکار می  یهاپژوهش اندیشمندان  نظریه   در ضمنسازد.  تکمیلی  به  با توجه 

 د شده باش ین  دیگری تبی   گونۀبههای بخش دولتی ایران  سازمان  شرایط محیطیدر  پیروان  - گیری رابطه رهبرممکن است شکلای،  زمینه

 نظر قرار نگرفته است.  پیشین مد هایپژوهش که در 

رابطه رهبر و   پیدایش  پژوهش سعی دارداین  ،  پیروان-گیری رابطه رهبردیدگاه سنتی شکلشده در خصوص  دهای مطرحابا توجه به ایر

های کاری و  یدی که از تجربه نویسنده در محیطکه تاکنون مورد توجه قرار نگرفته است. نظریه جد  دیگری تبیین کند   گونۀپیروان را به 

تری از  تواند تبیین مناسبهای این پژوهش میبنابراین، یافته. کیفی تقویت شده است پژوهش یک  و از طریقایران شکل گرفته  اجتماعی

 گذاری کند. را پایهنظریه جدیدی  و دهدرائه پیروان ا- گیری رابطه رهبرچگونگی شکل 

 

 پژوهش  مبانی نظری

 قدرت   تعریف

 ب یترغ  اعمال  یبرا  ترشینفوذ ب  ، در حالی کهستدادهایو رو  ا،یکنترل بر افراد، اشاز    یادرجهاعمال    یی، توانامعمول   یدر کاربردهاقدرت  

 ی در روابط اجتماع گریباز کیاحتمال است که  نیا قدرت»: (152  :1946) 4وبر مطابق  .(  ,2012Hollander) شودی و نه کنترل استفاده م

کار گرفته  سه طریق بجتماعی، سازه قدرت به  شناسی ادر روان  .«دکن   تحمیلرغم مقاومت بتواند اراده خود را  یکه علباشد    یتیدر موقع

قدرت به   (2(؛  Winter, 1973) یا کنترل  طتالش برای تسلقدرت به عنوان عامل انگیزشی در معنای  (  1:  (Sik & Ng, 1980)  شده است 

در    اریبه عنوان عامل رفت  قدرت  (3؛ و  (DeCharms, 1968دی )و مفهوم خودکارامعنوان اصطالح شناختی در مفهوم مرکز ثقل کنترل  

    (.Thibaut & Kelley, 1959)تحلیل اقدامات فردی و تمایز بین کنترل رفتار و کنترل سرنوشت 

و فهمیدن و درک وابستگی نقش مهمی در درک   (،Pfeffer, 1981)   های قدرت این است که تابعی از وابستگی استترین جنبه یکی از مهم

تر باشد، در آن بیش ارد و بدیهی است که اگر وابستگی »ب« به »الف«  وابستگی و قدرت رابطه مستقیمی وجود د  بینو فهم قدرت دارد.  

شوند و او که کسی چیزی داشته باشد که دیگران به آن نیاز دارند، آنان به او وابسته می دارد. چنان  بر »ب«تری قدرت بیش  »الف« صورت

چه  تر خواهد شد و بالعکس، هرتر شود، میزان قدرت او بر دیگران نیز بیش ها اعمال قدرت کند. هر قدر این وابستگی بیش تواند بر آن می

 از: نداترین عوامل ایجاد وابستگی عبارت مهم. خواهد یافتد نیز کاهش شود، قدرت فر ترمیزان وابستگی کم 

 ا کنترل دارد، از نظر دیگران مهم باشد. هآن بر فرد که چیزهایی باید ،قدرت به رسیدن و وابستگی ایجاد برای :اهمیت ➢

وفور وجود نداشته باشد و  آن چیز به انیاًث و ،کنند نیاز احساس  چیزی به باید هاسازمان یا افراد اوالً ،وابستگی  ایجاد برای :کمیاب بودن ➢

 تنها فرد یا افراد خاصی آن را داشته باشند. 

 
1.  Inclusive Leadership 

2.  Hackman & Wageman 

3.  Wheatley 

4.  Weber 
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زیرا وابستگی   ،تر و شدیدتر استآن منبع بیش   ۀجایگزین داشته باشد، قدرت دارند  ترکم   ارزشمند،  منبع  یک  قدر  هر :جایگزین نداشتن ➢

 تر است.دیگران به او بیش 

 

 و قدرت  رهبری 

  نیب  رگذاریثارابطه ت  ک یشامل    یدانشمندان موافقند که رهبر   تر ش یکه ب  ردیگیم  جهینت  با بررسی ادبیات نظری رهبری  ،(1981)  1وکلی

 نفوذ   نی. منبع ابه اهداف  یاب یگروه در جهت دست  کیبر    نفوذ  ییتوانا  عبارت است از  یرهبر  ،(1996)  2رابینز به زعم  .  است  روانیو پ  رهبر

که   منبع این نفوذ رسمی یا غیررسمی را مشخص کنند  کنندمیتالش    یرهبر  یهالیتحل  ترش یب   .باشد  رسمییا غیر  یممکن است رسم

 ( 1:  شوندمیشرح فهرست    این  بهمبانی قدرت    شده،شناخته فرمول    کیدر  کند.  می  گرانیقادر به اعمال قدرت بر د  را   رهبر  کیمعموالً  

 . (French et al., 1959) گیقدرت خبر (4مرجعیت؛ و قدرت ( 4؛ قدرت اجبار (3؛ قدرت پاداش (2؛ قدرت مشروع

 

 های رهبری نظریه

سعی و    دارندهبران تمرکز  های شخصیتی رها بر ویژگینظریه  توان به چهار دسته کلی تقسیم کرد. برخی از اینهای رهبری را مینظریه

باید رهبران در پیش گیرند  دیگر در پی کشف رفتارهایی هستند که  رهبر متمایز کنند. دسته  از افراد غیرهبران را  ها ربا تکیه بر آن   کنندمی

هبری را یک  . دسته آخر، رکنندمی سازی  مدلو رهبری وضعی را    هستند م، بر شرایط اقتضایی متمرکز  تا در عمل موفق باشند. گروه سو

 (. 1 شکل) گیردمیت از تعامل فراگیر نشئ کنند کهپیروان معرفی می-یکپارچه از رهبرسیستم 

 

 
 های رهبریبندی نظریه: دسته1شکل 

 

 پیرو - گیری رابطه رهبر شکل  چگونگی 

بر    سعی دارندکنند و  پیرو تکیه می-ونگی ظهور و بروز رابطه رهبرهای رهبری بر چگتر اشاره شد، گروهی از نظریهپیش  طور کههمان 

  یات ویژۀ ص صوبر خ  چنین افرادی با تکیهتوان رهبران بالقوه را از دیگران تمیز داد.  ها میکنند که در صورت وجود آن   تاکیدهایی  ویژگی

 
1.  Yukl 

2.  Robbins 
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  در این خصوصشده  های مطرحترین نظریهمهم  آورند.دست می توانایی هدایت آنان را بهو    شوندبر دیگران برخوردار می  1نایی نفوذ خود از توا

های خاصی هستند  دارای ویژگیاین نظریه اساساً بر این مفروضه استوار است که همه رهبران بزرگ  :  2نظریه انسان بزرگ   .1  از:  نداعبارت 

رهبران های ویژگی  در آن  مطرح شد که 1900. از نظر تاریخی، نظریه انسان بزرگ در اوایل دهه دن سازها را از دیگر افراد متمایز می که آن 

شوند که فقط برخی از افراد بزرگ  یه، افراد با صفات خاصی متولد میمطابق این نظر  (.Northouse, 2021گرفت )بزرگ مورد بررسی قرار  

  ی شناسو جامعه   یاسیاغلب در علوم س  )باجذبه(  مندفرهاصطالح  :  3مند رهبری فرهنظریه    .2  .( ,1929Spiller)  هستندها برخوردار  از آن

  « هستند  روانیبر پ  یعادریو غ  قیعم  راتیثاخود قادر به ت  یشخص  یها ییبا زور توانا»رود که  یاز رهبران بکار م  یارمجموعهیز  فیتوص  یبرا

(House & Baetz, 1979: 399) .  از خصوص یم  یرا کس  فرهمندرهبر    ،روانیپ که  بشر  اتیدانند  م  یفوق  و  است  و   تیمورابرخوردار 

 تیاز شخص  یخاص  تیفیک»را    فرهمندی  (359:  1947)وبر  (.  Willner, 1985)  دنریپذیو شرط م  د یرهبر را بدون ق  یهادستورالعمل 

 شناخت از طرف افرادِ  نیا»د:  نمای ی م  قیتصد  مندیهفر  یبرا  را نیز  یارابطه  یمبنا  کیرسد که  ی، اما به نظر مکند می   فیتوص  «یفرد

را اعتماد به نفس، تسلط بر   فرهمندسه ویژگی رهبران    ،(1971)  هاوس  .« کننده استن ییتع  فرهمندیاعتبار    یاست که برا  اریتحت اخت

 داند. راسخ به باورها و عقاید شخصی می دخویشتن، و اعتقا

 

 انپیرو - نقدی بر رابطه سنتی رهبر

ش  تالنظران  صاحب مورد نقد قرار گرفته است و    بر دیگران  آنان  توانایی نفوذ فردیرهبران و    ورچگونگی ظهتبیین  نظر  نگرش سنتی از  

 شود: به چند نمونه به اختصار اشاره میمطرح سازند که های جایگزینی دگاهکه دی  اندکرده

 

 4. وحدت رهبری و پیروی 1

درستی فهم نشده است.  مراتب سنتی به نقش منفعل در سلسله  و نقش پیرو به عنوان  ،از نقش رهبری به عنوان نقش فعالانتظار معمول  

گرا و سیال است. این امر   یک امر جمعکه رهبری تنها به یک فرد بستگی ندارد، بلکه ماهیتاً  کنندمیمشاهده    ،(1986)  5بارنز و کریگر

از مقطع مش  به سخن دیگر، رهبرهای غیرختار رسمی و شبکهسا ترک  ناشی  نه یکرسمی در سازمان است.    اقدام   ی یک فرایند است 

های جدید  مرکز شده بود، در حالی که دیدگاه تشد  گذاشته میهای رهبری و تاثیراتی که بر پیروان  بر ویژگی  ،دیدگاه سنتی در  .  یشخص

سازند و بر توانایی بالقوه پیروان برای ارزیابی و به عهده گرفتن وظایف خاص مطرح میهای  در موقعیترا  ری  چگونگی انجام وظایف رهب

شود مانند قابلیت اطمینان، شایستگی و صداقت در میان پیروان هایی که در رهبران خوب دیده میری تاکید دارند. به عالوه، ویژگیرهب

 کنند. ل اجتماعی فیمابین اعمال نفوذ می توازن قدرت، هم رهبر و هم پیرو در تباد نبودرغم (. علیJames et al., 1987نیز وجود دارند )

 

 6. خصایص رهبر و اسناد پیروان 2

  از  ها ناشیبه احتمال زیاد اثربخشی آن  (، اماKirkpatrick & Locke, 1991شود )می، داشتن صفات رهبری همچنان مهم تلقی  امروزه

های رهبر مانند هوش و   پیروان از ویژگی  سخن دیگر، ادراکبرازش این صفات با اسناد پیروان و واکنش مثبت آنان به رهبری است. به  

به    نهشود  حتمال زیاد به رهبر نسبت داده می . به عالوه، پیامدهای مثبت یا منفی به ااستتر  کنندهتعییناو در موفقیت رهبری    عملکرد

 (. Meindl & Ehrlich, 1987دیگر عوامل خارجی )

 

 
   .شودگفته مییا عواطف شخص دیگر نفوذ   فراگرد اثرگذاری بر افکار، رفتارو   تغییر دادن رفتار دیگران بدون داشتن موقعیت رسمی در توانایی فرد  به .1

2.  Great Man Theory 

3. Charismatic Leadership Theory 

4. Unity of Leadership and Followership 

5.  Barnes & Kriger 

6. Leader Traits and Follower Attributions 
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 1. کیفیت رابطه رهبری 3

 3برحسب چهار مقیاسدهد که کیفیت رابطه  نشان می   آنانهای  ته یافشده است.    مطرح  (1988)  2کال و همکارانمکتوسط  این رویکرد  

 دهی. ( پاداش4اعتماد بودن؛ و ( قابل 3( درگیر شدن؛ 2؛ بودن حساس و باهوش( 1است:  سنجشقابل رهبری خوب از بد دادن در تمیز 

 

 4و پیرو فعال . رهبری تراکنشی4

تاکید   که بین رهبر و پیروان وجود دارد،  یا تراکنشی  مبادله اجتماعی ضمنی  در   به عنوان ویژگی اثربخش  از رهبری  ،تراکنشیهای  مدل

گری  احترام و واکنش با  متقابالً    دهد؛ پیروانمیارائه  یایی مانند تعریف وضعیت و جهت  تراکنشی، رهبر به پیروان مزا  رهبری  از نظرکنند.  می

 .  (Hollander, 2009)  کید دارداجای انطباق اجباری تدوطرفه به با احتمال تاثیربر نقش فعال پیروان  دهند. این رویکردمی پاسخ

 

 5. واکنش رهبر به پیروان 5

  واکنش رهبر به پیروان نیز مهم است یعنی ، کند، اما فرایند معکوساز رهبر را تصریح میظارات پیروان اسنادی اهمیت ادراک و انتتحلیل 

(Crowe et al., 1972 ) . 

 

 مدار فهد رابطه . 6

ر دو در مدار هدف و مقصود  هچرخند، بلکه  ر رهبری نمیبر مداپیروان  خالف تعاریف سنتی از رهبری،  معتقد است که بر  ،(2003)  6چلف 

یکی در نقش رهبری  که  کنداماتی را بر اعضای گروه تحمیل میمشترک الزدیگر، نیل به هدف  به سخن. ( 2شکل ) دارندشده قرار انتخاب 

 ند تا امکان تحقق هدف فراهم آید.شومیدار ده، وظایفی را عهدر نقش پیروان و بقیه

 
 (Chaleff, 2003چرخش رهبران و پیروان در مدار مقصود )  :2شکل 

 

 چارچوب مفهومی پژوهش 

داند،  مندی رهبران میفرههای  که آن را ناشی از ویژگی  پیرو-گیری رابطه رهبرشده در خصوص تفکر سنتی در شکلرح تقادهای مطان

پیرو را نفی - ی رهبرگگان دو اصوالً تر اشاره شد، برخی از اندیشمندانکه پیش طور همانسازد. های جدید را آشکار مینظریه ضرورت تبیین

ریف تع  تراکنشبر مبنای  ای را  گیری چنین رابطهشکلبرخی دیگر    .( Barnes & Kriger, 1986)  کید دارندتاوحدت رهبری و پیروی    برو    کنندمی

در تداوم    را  نفوذ و انتظارات زیردستاندیگر،    گروه  در نهایتو  د.  سازن بری برجسته می گیری و تداوم رهکلشدر  جانبه را  و انتفاع دو   کنندمی

های پیروان ساکت است. خواستهپیرو بر مبنای  -رابطه رهبرگیری  در خصوص شکلاما ادبیات رهبری،    دهند.میرهبری مورد توجه قرار  

های  شیوه، اما  ( Kipnis et al., 1984)  های نفوذ فرادستان و زیردستان شناسایی شده است، فنون و شیوهرهبریدر ادبیات  هرچند که  

 
1. Relational Qualities of Leadership 

2.  McCall et al. 

3. Perceptiveness, Involvement, Trustworthiness, and Rewardingness 

4. Transactional Leadership and the Active Follower 

5.  Leader Responses to Followers 

6.  Chaleff 
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بنابراین،    پیرو را تبیین کنند.-گیری رابطه رهبرشکل  توانندرهبری است و نمی  گیری رابطۀاز شکل  پیروان بعد-تعامل بین رهبرنفوذ ناظر بر  

قابل   این توده نظریه  که  است  به طرح  قدرت،  های  فاقد  در  نقش ظاهر  اصلی  آنشمار میه ب  رهبریآفرینان  یا  روند.  افراد  میان خود  از  ها 

ها  ها را دارند. با تجمع در پیرامون چنین افرادی و ترغیب آنسازی نسبی منافع فردی آنکنند که توان برآوردههایی را شناسایی میگروه

تفاده ابزاری از  اسو    رهبران  نقش زیردستان در خلقدهند. به عبارت دیگر،  پناه چنین افرادی قرار می، خود را در  رهبریبه ایفای نقش  

 ها را نباید نادیده گرفت. آن

 

 
 پیرو-گیری رابطه رهبر: چارچوب مفهومی پژوهش در شکل3 شکل

 

این اراده و خواست پیروان است  تر موارد،  در بیش نیست، بلکه  گیری رابطه رهبری لزوماً بر مبنای فرهمندی رهبر  شکل ،(3شکل )مطابق  

افراد با تکیه بر ساختار  زیرساخت مناسبی برای تبیین ظهور رهبران است.    1« اراده معطوف به قدرت»بخشد.  که به رابطه رهبری عینیت می 

 رسمی/ های  گروه  مبتنی برند ایجاد ساختار قدرت  مرو، نیازی و گروهی خود دست یابند. از اینجویی و منافع فردتوانند به برتری قدرت می

 ها اراده خود را به دیگران تحمیل کنند و مسیر پیشرفت خود را هموار سازند. رسمی و خلق رهبرانی هستند که با تکیه بر آنغیر

 

 پژوهش  پرسش

 است؟  پذیرخواست پیروان تبیین پیروان بر مبنای اراده/-گیری رابطه رهبرآیا شکل 

پیروان هستند که رهبران را  پیرو نقش کلیدی دارند. این  -دهی رابطه رهبروضه استوار است که پیروان در شکلپرسش پژوهش بر این مفر

چنین ، و با تکیه بر  تحمیل کننداراده خود را    گیرند تا در پناه آنسر خود می هستند که افراد بر    قدرترهبران در حکم چتر    سازند.می

 کنند. قدرت خود را با واسطه رهبری اعمال می افراد . نمایندمین ، منافع فردی و گروهی خود را تایساختار قدرت

 

 شناسی پژوهش روش

 های سازمانخبرگان، چگونگی ظهور رهبران در  به  که در آن سعی شده با مراجعه    استنایافته  با رهیافت ساخت از نوع کیفی    پژوهشاین  

کاری   از تجربه ،رهبری نظری ضمن تسلط به مباحث   است که رشته مدیریتنفر از خبرگان  12جامعه آماری شامل  شناسایی شود.  ایرانی

از طریق مصاحبه عمیق با  ها و داده شده  به روش گلوله برفی شناسایی  )علمی و اجرایی( برخوردارند. این خبرگان نیز های اداریدر محیط

. اند تبدیل شده   های اصلیمقولهبه    گردآوری و از طریق کدگذاریمرحله اشباع نظری    تا  (1998)  2گلیسرنایافته  به روش رهیافت ساخت   آنان

 . است (1)جدول به شرح شناختی خبرگان آمارهای جمعیت 
 شناختی خبرگان تآمارهای جمعی :1 جدول

 )سال(  تجربه مسئولیت تخصص سن  جنسیت کد خبره 

 32 یس سازمان ری مدیریت دولتی 65 مرد 1

 28 پشتیبانی  معاون مدیریت دولتی 58 مرد 2

 21 مدیر  بازرگانی مدیریت  45 مرد 3

 23 ره کارشناس خب دولتیمدیریت  47 زن  4

 
شناختی است که در آن قدرت بر ذات  مطرح شده و یک مفهوم هستی  (1844-1900)  نیچهفریدریش  ( توسط  Will-to-Powerبه قدرت )  . اراده معطوف1

 .(Danto, 1965: 215اراده یا خواستن داللت دارد )

2.  Glaser 
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 )سال(  تجربه مسئولیت تخصص سن  جنسیت کد خبره 

 20 مدیرکل  نسانی ا مدیریت منابع  39 مرد 5

  40 مدیرعامل بازرگانی مدیریت  64  مرد 6

 38 مدیرکل  اجرایی  مدیریت  57 مرد 7

 33 کارشناس خبره  مدیریت دولتی 40 مرد 8

 35 معاون منابع انسانی  صنعتی مدیریت  63  مرد 9

 20 دانشکده معاون  مدیریت دولتی 66 مرد 10

 18 کارشناس خبره  مدیریت منابع انسانی  43 مرد 11

 20 مدیرکل  مدیریت منابع انسانی  43 مرد 12

 

ابتدا متن هر مصاحبه بررسی شده و با توجه به هر جمله اساسی نایافته استفاده شده است،  که در این پژوهش از مصاحبه ساخت   جاییاز آن

راهنمای مصاحبه    بندی استخراج گردیده است.سازی و همچنین مقولهگذاری باز، مفهوممصاحبه برای کدن، نکات کلیدی در  درون مت

 . است (2)جدول شرح نایافته به ساخت 
 نایافته: راهنمای مصاحبه ساخت2جدول  

 های فرعی پرسش اصلی  پرسش

رسمی  گروه غیر  یک  نقش رهبری در  آیا  
 اید؟ ظاهر شدههای کاری در محیط

 اند؟ ان رهبر خود انتخاب کرده. به نظر شما چرا افراد شما را به عنو1
 انگیزه شما برای قبول رهبری دیگران چه بوده است؟ . 2

محیطگروهدر   غیررسمی  های  های 
یی رهبر گروه خود  با چه معیارها  کاری،  

 اید؟ کردهرا انتخاب 

 .های شخصیتیویژگی. 1
 . شدهاز سوی افراد انتخابخود  سازی انتظارات امکان برآورده. 2

رهبر سازمان-رابطه  در  های  پیروان 
 گیرد؟ شکل میدولتی ایران چگونه  

 دانید؟ پیروی دیگران از آنان میدر افراد را دلیل مندی های فرهویژگیآیا  .1

 دانید؟ می برای پیشبرد منافع گروهی را دلیل انتخاب رهبریآیا اراده زیردستان   .2

 است؟  آنان  شده  سرکوببرای ارضای نیازهای  پیرو ناشی از اشتیاق ناخودآگاه پیروان  -هبرگیری رابطه رشکلآیا   .3

 پندارند؟ خود میهای  او را الگوی ارزش که است به این دلیل  انتخاب رهبر از سوی افرادآیا  .4

 )کمک رهبر به توسعه زیردستان(  رهبران است؟ای کارکردهای توسعهناشی از    پیرو-گیری رابطه رهبرشکلآیا   .5

 مطرح کنند؟ اعتماد انتخاب رهبر قابلبا  های خود را خواستهافراد   که  باعث شده است امنیت  نبوداحساس آیا  .6

 شوند؟ مرگه توسط زیردستان انتخاب میرهبران با رویکرد تعیین پیشدر شرایط بحرانی، آیا  .7

 ند؟ )مگسانند دور شیرینی( شو جمع می رهبران دور آنان  های محوری گیری از شایستگیافراد برای بهرهآیا  .8

 نوچه( - هبران است؟ )رابطه پهلوانپیرو ناشی از کارکرد حمایتی ر-برگیری رابطه رهشکلآیا  .9

 شود؟ می رهبران از  افراد آیا نیاز به مطرح شدن باعث تبعیت    . 10

   شناخته شدن دلیل پیروی افراد از رهبران است؟ نیاز به  آیا    . 11

 

است که در  پیرو-گیری رابطه رهبرشده ناظر بر شناسایی مبانی شکلح های مطرتر پرسشبیش شود،  دیده می  (2جدول )طور که در همان 

 . اندتجربه کرده آن را  عمل افراد

 

 ها  پذیری یافته اتکا ارزیابی

در  برای آن بتوان  موثق    کیفی،  پژوهشکه  و  مناسب  برای سنجش  تفسیرهایی  معیارهایی  از  است  کرد، ضروری  کیفیت  ارائه  و  کفایت 

  کار گرفته شده است.ها بارزیابی اتکاپذیری یافته  رد  (3)جدول  مطابق    (2006)  1چارمز معیارهای    بنابراین،تفسیرها استفاده شود.    یهاداده
 پژوهشهای یافتهکیفیت ارزیابی  :3جدول 

 
1. Charmaz 
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 شرح معیار

تطبیق درج:  1اعتمادپذیری ه 

 ها با داده پژوهشهای یافته

ای از  ( ارسال خالصه2؛  هاپرسشیافته به منظور شفاف بودن  ساختصاحبه نیمههای مپرسشبررسی چندین باره  (  1

شده از  ر و چندین بار بررسی کدهای اتخاذ ( دقت پژوهشگ 3شونده؛  به منظور آماده بودن ذهن مصاحبه  پژوهشیطرح  

شده با چند نفر  بندییه صورت( بررسی و پاالیش نظر5رعایت اشباع نظری؛ و  ( گردآوری اطالعات کافی با  4ها؛  مصاحبه

 . از خبرگان

: توانایی پژوهشگر در  2بازآوایی

 معانی و تفاسیر تحلیلی  کسب

( تطبیق 2؛  مورد بررسی  پدیده  از ماهیت پیچیده  برداریپرده  برای  هاها و اختصاص زمان کافی به آناز بودن مصاحبهب  (1

( انجام  4ها؛ و  افزارهای مدیریت دادهط پژوهشگر به نرم( تسل3کیفی؛    پژوهششناسی  ها با مبانی نظری و روشیافته

 . ضایی دوستانهفنام، و در ای، بیها به صورت حرفهمصاحبه

بودن  جنبه3مفید  عملی  :  های 

 پژوهش نتایج 

 ها در تدوین مدل بومی.( سهم علمی یافته2و گذاری عمومی؛ مشیها در خط( قابلیت کاربرد یافته1

تکراری و سطحی  :  4اصیل بودن 

 نبودن موضوع پژوهش 

به چالش کشیدن مفاهیم و  ( 3  و  ها در شرایط ایرانی؛( معنادار بودن یافته2شده؛  کسبجدید بودن برخی از مفاهیم    (1

 های پژوهش.برخی از یافتههای موجود توسط ایده

 

 پژوهش  هاییافته

این است که در   فرایند پذیرد. هدفها انجام میتحلیل دادهوند تفسیری است که به وسیله تجزیهکیفی، کدگذاری باز یک فرای پژوهشدر 

پدیده تفسیر  از طریق  بینش جدیدی  تحلیلگر  بازذهن  نماید. در کدگذاری  ایجاد  می  با  هاکنش   ،ها  مقایسه  تا شباهتیکدیگر  ها شوند 

شوند  بندی میهای مفهومی گروهمشابه در دسته  هایکنش ،در این مسیرو در نهایت یک مشخصه مفهومی به خود گیرند.  شوند مشخص

به شکل کامل  مصاحبه اولابتدا  ،در این پژوهش (.Strauss & Corbin, 1998) ایجاد شوندبندی ها از طریق خوشه لهو ها و مقمقولهزیرتا 

با روش تکمیلی دنبال گردید. در هر مرحله ها  دیگر مصاحبه   ،پس از آن  و بدون انحراف به شکل نوشتار تهیه گردید و روی کاغذ پیاده شد.

ها  میزان موافقت افراد با یافتهدر میان گذاشته شود تا    هشوندآمده از مرحله قبل با مصاحبه دست به های  الش بر آن بود که مفاهیم و مقولهت

 . دست آیدبه 

 

 ها  مقولهزیر 

- گیری رابطه رهبرمبانی شکل . این مصاحبه ناظر بر شناسایی  است  ( 4)جدول  شرح  ها به  مقولهزیرای از کدهای باز، مفاهیم اولیه، و  نمونه

 در مصاحبه با نفر اول شناسایی شد.  پیرو-رابطه رهبرگیری چند دلیل برای شکلبود که  یروپ
 از مصاحبه نفر اول  پیروان-رهبرگیری رابطه در شکل  هامقولهزیرو  ، کدهای باز، مفاهیم  :4جدول 

 مقوله زیر مفاهیم کدگذاری باز  کد  نکات کلیدی 

از معیارهای کلیدی  و جسارت    ،مهارت، تجربه

 در انتخاب رهبر است. 

  مهارت، تجربه، و جسارت معیارهای   1-1

 در انتخاب رهبر 

  شجاعت رهبر،  تخصص رهبر

 

 

 

 های رهبر قابلیت

 

و رعایت    منافع فردیترجیح منافع گروهی بر  

عدالت از سوی یک فرد، امکان انتخاب شدن  

 دهد.برای رهبری گروه را افزایش میاو 

 عادل بودن رهبر  شرط عادل بودن در انتخاب رهبر  2-1

بودنقابل شانس  اعتماد  انتخاب  فرد  ،  برای 

 دهد.را افزایش می شدن به عنوان رهبر گروه

 اعتماد بودن رهبرقابل انتخاب رهبر اعتماد بودن در قابل 3-1

 
1.  Credibility 

2.  Resonance 

3.  Usefulness 

4.  Originality 



9 

 

 مقوله زیر مفاهیم کدگذاری باز  کد  نکات کلیدی 

م اعضای  صداقت  از  برخی  که  است  عیاری 

انتخاب رهبر خود مد    رسمی درهای غیرگروه

 دهند.نظر قرار می

  صداقت رهبر معیار صداقت در انتخاب رهبر  4-1

 

 

مهارت سیاسی و  

 اخالقی رهبر 
ع از منافع گروه،  جسارت در بیان حقیقت و دفا 

عوامل   گروه  تعییناز  انتخاب رهبر  کننده در 

 است. 

بیان حقیقت در   5-1 معیار جسارت در 

معیار توانایی دفاع از  ،  انتخاب رهبر

 منافع گروهی در انتخاب رهبر 

رهبر دفاع  ،  شجاعت  توانایی 

 از منافع جمعی

سلسله قدرت  در  نفوذ  شانس  توانایی  مراتبی 

فرد   گروه  را  انتخاب  رهبر  عنوان  افزایش  به 

 دهد. می

قدرت  م 6-1 در  نفوذ  توانایی  عیار 

منافع  سلسله تامین  برای  مراتبی 

 گروهی

 توانایی سیاسی رهبر

افراد  ویژگی کاریزماتیک  گیری شکلهای 

   کنند.را تسهیل میپیرو -رابطه رهبر 

رهبر در پذیرش رهبری  فرهمندی   7-1

 او

  مندی رهبر فره

 

 

 

 گرایی گروه اراده

زیر جمعی  اراده  منافع  پیشبرد  برای  دستان 

 شود. می پیرو-گیری رابطه رهبرباعث شکل

اراده زیردستان برای پیشبرد منافع   8-1

 از طریق انتخاب رهبر  جمعی

 تامین منافع جمعی 

 کارگزاری نقش  نقش کارگزاری رهبر گروه  1-28 رهبر گروه در واقع کارگزار اعضای گروه است.

از    خواستهطرح    امنیت شغلی، ضرورت  نبود

ناپذیر  ( را اجتنابمنتخب   زبان دیگری )رهبر

 کند.می

کاهش   29-1 برای  رهبر  ریسک  انتخاب 

 امنیت شغلی  نبود

 تامین امنیت شغلی 

های کاری،  حاکمیت فرهنگ سلطه در محیط

ضروری توسل به فرد دیگر )رهبر منتخب( را  

 سازد.  می

ریسک   18-1 کاهش  برای  رهبر  انتخاب 

 فرهنگ سلطه 

 سلطه   کاهش ریسک

سرکوبک نیازهای  ارضای  برای  شده  ارکنان 

با  خود تالش می انتخاب  سازماندهی  کنند  و 

   کنند.سازی ظرفیت گروه رهبر

برای ارضای  ظرفیت 9-1 نیازهای  سازی 

 شده از طریق انتخاب رهبر سرکوب

اشتیاق ناخودآگاه   سازی  ظرفیت

  ارضایبرای پیروان 

 نیازها 

های گروهی، تعهد یک فرد برای تعمیق ارزش

انتخا  افزایش  شانس  را  رهبر  عنوان  به  او  ب 

 دهد.می

تعمیق   19-1 برای  رهبر  انتخاب 

 های گروهی ارزش

های  ارزشتعمیق  های گروهی تعمیق ارزش

 جمعی 

توسعه   به  کمک  برای  فرد  یک  فردی تعهد 

شکلدیگران در  رهبر،  رابطه  پیرو - گیری 

 کننده است.  تعیین

انتخاب رهبر برای کمک به توسعه   10-1

 فردی اعضای گروه 

  پیروان توسعه فردی 

 ای کارکرد توسعه

انتظار اعضای گروه آن است که رهبر گروه در  

 حرکت کند. راستای افکار آنان  

زیردستان 11-1 برای    انتظار  رهبری  از 

 حرکت در راستای افکار آنان 

 سخنگوی گروه بودن 

و   رهبر  عنوان  به  نام  جویای  افراد  انتخاب 

ط بحرانی یک  ها در شرای استفاده ابزاری از آن

 های کاری است.   رویه متداول در محیط

گروه   12-1 رهبر  از  افراد  ابزاری  استفاده 

 شرایط بحرانی در 

  مرگه ایفای نقش پیش

 

سپر  کارکرد امنیتی )

یک   (امنیتی انتخابی  رهبر  یک  پشت  شدن  مخفی 

های سازمانی  هش ریسکراهبرد متداول در کا

 است. 

ه ابزاری از رهبر برای کاهش  استفاد 13-1

 های سازمانی ریسک

 عملیاتیکاهش ریسک 

منوط به تالش رهبر   پیروان-تداوم رابطه رهبر

برآورده خواستهبرای  زیردستان  سازی  های 

 است.   

رهبر  تداوم 14-1 گرو  -رابطه  در  پیرو 

 سازی انتظارات پیروان برآورده

  تامین انتظارات پیروان 

  کارکرد ابزاری

شود که  ب میافردی به عنوان رهبر گروه انتخ 

 کن اعضای گروه باشد.  جاده صاف

 اراده پیروان  تحمیل اراده زیردستان به رهبر   15-1
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 مقوله زیر مفاهیم کدگذاری باز  کد  نکات کلیدی 

تواند از نوع رابطه مگسان  پیرو می-رابطه رهبر

 دور شیرینی باشد.  

رهبر 16-1 رابطه  بودن  و  -کاذب  پیروان 

 استفاده ابزاری زیردستان از رهبر 

  استفاده ابزاری پیروان 

 

تواند به دلیل میپیرو  -گیری رابطه رهبرشکل کارکرد حمایتی رهبر 

شایستگیبهره از  پیروان  محوری  گیری  های 

 رهبر باشد.  

از   17-1 انتفاع  هدف  با  پیروی 

 های محوری رهبر شایستگی

 انتفاع پیروان 

تواند ناشی از  پیرو می-گیری رابطه رهبرشکل

 کارکرد حمایتی رهبر باشد.

عامل   18-1 رهبر  حمایتی  کارکرد 

 پیروان -رهبرگیری رابطه شکل

 کارکرد حمایتی رهبر 

دیگران،   امنیت  تامین  در  رهبر  توانمندی 

انتخا  افزایش  امکان  را  رهبر  عنوان  به  او  ب 

 دهد.می

توانمندی   19-1 از  انتفاع  با هدف  پیروی 

 رهبر در تامین امنیت زیردستان 

امنیت   تامین  در  توانایی 

 پیروان

 کرد امنیتیکار

مطرح   »نیاز  ارضای  میامکان  تواند  شدن« 

 دلیل پیروی یک فرد از دیگری باشد.  

پیروی از رهبر با هدف ارضای نیاز   20-1

 مطرح شدن 

  ارضای نیاز مطرح شدن 

 کارکرد ابزاری 

می ( پیروان ارضای نیاز ) رهبر  باانتخاب  نیاز    تواند  ارضای  هدف 

 صورت گیرد.    شناخته شدن

پیروی از رهبر با هدف ارضای نیاز   21-1

 شناخته شدن 

 ارضای نیاز شناختی پیروان 

 

 پیرو -تعریف عملیاتی رابطه رهبر

نتایج حاصل از کسب شود.    های اداریمحیطدر    پیروان- گیری رابطه رهبرچگونگی شکلشده با خبرگان سعی شد  انجامهای  در مصاحبه

با آغاز و    دستانتحمیل اراده در زیراحساس نیاز به  ، با  پیروان-رهبر  هطراب. از نظر خبرگان  منعکس شده است  (5)جدول  در  ها  مصاحبه 

و یکی  آیندمی گرد هم    های غیررسمیز تالش جمعی، افراد در قالب گروه نوع اشود. در این  میدنبال    برای تحقق آن اقدامات عملی انجام  

او را برای    و  کنندمی  تجمعگیرند، و به صورت آگاهانه گرد او  عنوان ایفای نقش رهبری در نظر میاز اعضای گروه یا فرد خارج از گروه را به  

اراده    دن به به منزله ایفای نقش سخنگوی گروه بودن است؛ نوعی تن دا  . پذیرش نقش رهبری در حقیقتنمایندرهبری گروه ترغیب می

 جمعی. 
 پیروان-گیری رابطه رهبر: تبیین شکل5جدول 

 های اولیه فراوانی کد فراوانی مفاهیم اولیه   مفاهیم ثانویه مقوله محوری

 پیروان -رابطه رهبر

 21 11 انتظارات پیروان  / تامین منافع جمعی

 11 9 نقش کارگزاری 

 9 8 پیروان  تامین امنیت شغلی

 18 11 عملیاتیکاهش ریسک 

 18 7 برای توسعه جمعی و فردی پیروان سازی  ظرفیت

 12 7 های گروهی تعمیق ارزش

 15 6 ارضای نیازهای شناختی و نیاز به مطرح شدن در پیروان 

 17 8 ایفای نقش سخنگویی 

 12 7 مرگه ایفای نقش پیش

 19 11 تحمیل اراده پیروان 

 10 4 کارکرد حمایتی رهبر 

 

 هامقولهماتریس کیفی زیر 

ها ظاهر نظریه از داده  کهجازه داده شود  ا  بایدمعتقد است    او  استفاده شده است.  (1998گلیزر )یافته  ناساخت   رهیافتدر این پژوهش از  

ی، تمرکز بر مرتبط کردن  کیف  پژوهشبه سخن دیگر، در این رهیافت  .  گردد شده استفاده  های از پیش طراحی از چارچوب  کهشود، نه آن
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از نتایج مصاحبه با    آمدهدست بههای  مقولهزیر(.  Creswell & Creswell, 2017)  ها، نه صرف تشریح مقولهنظریه استها و زایش  زیرمقوله

ها مقولهزیرخبرگان در خصوص   میان در ایمالحظه، اتفاق نظر قابل شودطور که دیده میمنعکس شده است. همان (6) جدول خبرگان در 

 شود. دیده می

 
ها مقولهزیرماتریس کیفی  :6جدول   

 کد خبره 

 ها مقولهزیر
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

  *   *    *   *  *  *  *  شایستگی محوری 

   *     *  *  *    *  شجاعت 

 *  *  *   *  *   *  *  *  *  *  صداقت 

 *  *  *   *  *  *  *   *  *  *  عدالت 

 *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  اعتماد بودن قابل

     *      *  *   حکمت 

   *  *  *     *   *  *  کرد حمایتی رهبر کار

       *      *  نیاز مطرح شدن پیروان تامین 

 *  *  *   *   *  *  *  *  *  *  شناختی پیروان تامین نیاز 

 *  *  *   *   *  *  *  *  *  *  )سپر امنیتی(  تامین امنیت پیروان

  *   *  *  *     *  *  *  تحقق اهداف  برای  سازیظرفیت

  *    *  *   *   *  *  *  مرگه برای پیروان ایفای نقش پیش

 *  *   *  *   *  *  *  *  *  *  سخنگوی گروه بودن 

  *  *   *  *  *  *  *  *  *  *  برای پیروان ایفای نقش کارگزاری 

 *  *   *      *    *  ای رهبرکرد توسعهکار

 *  *    *  *  *  *  *  *  *  *  های جمعی پیروان تعمیق ارزش

 *  *  *   *  *  *  *  *  *  *  *  سیاسی کارکرد 

 *  *  *   *  *  *  *  *  *  *  *  اعمال اراده گروه

 *    *    *  *     *  گروه  عملیاتی کاهش ریسک

 

 نظریه  گیری شکل

شده   منعکس  ( 4)  شکلکه در    کرد گرایی نامگذاری  توان در قالب مقوله اصلی ارادهرا می  (6جدول ) در  آمده  دست به های  مقولهتجمیع زیر

ها از میان خود  روند. آن شمار میه ب  آفرینان اصلی در انتخاب رهبریکه نقش   ظاهر فاقد قدرت هستندهای بهاین تودهاست. به سخن دیگر،  

ها به  ترغیب آن ها را دارند. با تجمع در پیرامون چنین افرادی و  سازی نسبی منافع فردی آنکنند که توان برآورده را شناسایی می  افرادی

های مردم هستند که  این توده ها نشانگر آن است که. به عبارت دیگر، یافته دهند، خود را در پناه چنین افرادی قرار میایفای نقش رهبری

آنان   هبرانر  که  و در صورتی  ،دکنن می  منافع فردی خود استفاده  مینگروهی برای تا  کاراز مزایای  کنند و  ظاهر قدرتمند را خلق میافراد به 

با تفکر سنتی، در مقایسه    بنابراینشوند.  شوند و دور فرد جدیدی جمع میها پراکنده میتاریخ مصرف خود را از دست دهند از اطراف آن

رهبرشکل  رابطه  را می-گیری  ارادهپیروان  مبنای  بر  عنوان  توان  پژوهش تحت  این  در  که  کرد  تبیین  پیروان  قدرتگرایی   1نظریه چتر 

به توضیح نیست که تحمیل اراده پیروان نیازمند انتخاب فرد واجد شرایطی است که لزوماً نباید آن را به فرهمندی   نیاز  نامگذاری شده است.

 رهبر تعبیر کرد. 

 
1.  Power Umbrella Theory 
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اهر شود. از  مرگه آنان ظکه در نقش پیش   دارند  گرحمایت یک  فردی خود نیاز به  رد اهداف  مطابق نظریه چتر قدرت، پیروان برای پیشب

را تحریک به پذیرش    وی  ،بینانه ید غیرواقعتعریف و تمجبا  اع پیرامون او،  و با اجتم  کنندمی   را شناساییاعتماد  قابلیا    بطلرو، افراد جاهاین

  کنند تحمیل می   رهبراراده خود را بر  آنگاه    یده است.مادر گیتی مثل او نزایکنند که به خود تعلق ندارد و  می  به او القاکنند.  نقش رهبری می

ابزاری  با عقالنیتانتخاب رهبر از سوی پیروان مطابق نظریه چتر قدرت،  طور کلیبه . ند جویمی بهرهو از رهبر خود به مثابه سپر حفاظتی 

متناسب با نوع انتظارات و شرایط وضعی، ممکن است پیروان مین انتظارات متنوع زیردستان.  برای تاتوجیه است. رهبر ابزاری است  قابل 

چنین فردی ممکن است از نظر اخالقی فرد سالمی نباشد یا از نظر کن را به عنوان رهبر خود انتخاب کنند.  طلب و جاده صاف جاه  یک فرد

 تشخیص داده شود.  ی برای رهبریمناسب فرد های پیروان، د، اما متناسب با شرایط و خواستهباش روانی تعادل نداشته

مین نیازهای فردی  در تا گیرد که افراد تالش دارند اراده خود راپیرو زمانی شکل می- شود، رابطه رهبردیده می  (4شکل )طور که در همان 

های مشترک، دستیابی به اهداف سیاسی و مانند سازی برای توسعه فردی و گروهی، تعمیق ارزشگروهی، تامین امنیت گروهی، زمینه و  

ظرفیت الزمه    تواندپیروان می-دهی به رابطه رهبررو، شکلپیرو پیش ببرند. از این-سازی مبتنی بر ایجاد رابطه رهبراز طریق ظرفیتها  این

های د شرایطی را پیدا کنند که از شایستگیای پیشبرد اراده خود باید فرد واجرا برای تحقق اهداف پیشگفته فراهم سازد. طبیعی است که بر

های اخالقی برخوردار باشد. با تجمع پیرامون چنین فردی و ترغیب وی به پذیرش نقش رهبری گروه، چتر قدرتی را  محوری و صالحیت 

خود را وامدار حمایت آنان    کند،سازند. چنین رهبری تحت نفوذ و هدایت پیروان حرکت میقق انتظارات اعضای گروه فراهم میرای تحب

ت پیروان را برآورده نسازد، از اطراف او پراکنده اانتظار  روان حرکت کند. در صورتی که رهبرکند در راستای افکار پیداند و سعی میمی

 . آمد خواهنده دنبال انتخاب رهبر دیگری برای خود برد شد و بن خواه

اهر در ظاهر در نقش هدایت پیروان ظاو  انتظار آن است که رهبر به عنوان سخنگوی گروه خود عمل نماید و حافظ منافع آنان باشد.  

چنین رهبری است. اگر اجرای راهبردهای گروهی با    بازی زیبندهشب شود؛ عروسک خیمه هدایت میتوسط پیروان  شود، اما در عمل  می

 آسیب متوجه رهبر گروه خواهد بود،   ترین جویانه علیه گروه اقدام کنند، بیش دیگر بازیگران به اقدامات تالفی  واکنش محیطی مواجه شود و

 خواهند بود.  یو دنبال پیدا کردن چتر حمایتی دیگر خواهند کردو پیروان با سلب مسئولیت از خود او را رها 

 
 پیروان-رهبر  ای رابطهپیکره مدل: 4شکل 

 

دارند که رهبر تنوع باشد. اگر پیروان انتظار  م  بسیارشود، انتظار پیروان از رهبر انتخابی ممکن است  دیده می  ( 4شکل )طور که در  همان 

برای الزم    هایویژگیکه از    کنندانتخاب میبری  رهرا برای  ای(، فردی  ند )کارکرد توسعهسازی کتخابی برای توسعه زیردستان زمینه ان
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سازی چنین انتظاری برخوردار باشد. اگر پیروان دنبال کارکرد سیاسی )کسب قدرت، حفظ قدرت، و تضعیف قدرت دیگران( باشند،  برآورده 

  برای تحقق چنین انتظاری برخوردار باشد.  که از جسارت و مهارت سیاسی الزم برای    گزینندبرمیشک فردی را به عنوان رهبر خود  بی 

تمایل رو  به انتخاب یک فرد راستگرا یا چپگرا یا میانهجا که مردم  شود، آنی یا محلی دیده میامات در سطح ملّمثال، این امر در انتخاب مق

اک  کنند؛ چه این ادرت خود پیدا میاسازی انتظاربرآوردههای فرد برای  از ادراکی است که در مورد قابلیتاین امر ناشی    . البته،کنندمی  پیدا

 چه واقعی باشد.  کاذب و های تبلیغاتینهاسثیر رتحت تا

دلیل   را برآورده سازد یا بههای محیطی نتواند انتظارات پیروان  ممکن است در عمل به دلیل محدودیت  باید در نظر داشت که رهبر انتخابی

 ها،بدون در نظر گرفتن محدودیت  پیروان  ،. در چنین مواقعیرعایت کدهای اخالقی حاضر نباشد از هر ابزاری برای نیل به اهداف استفاده کند 

کنند در چارچوب مقررات فرد دیگری را به عنوان رهبر  و تالش می  ،شوندمی  هدهند، از اطراف او پراکنداز خود نشان می  واکنش منفی

 انتخاب کنند.   خود

 

 پژوهش های یافته ضمنی  داللت

کنند که رهبر فرض حرکت می با این پیش   در سطح ناخودآگاه  پیروان با مفروضه وابستگی،  سازد میمطرح    (1961)  1بایونطور که  همان 

بینند، احساس  مورد انتظار را از رهبر خود نمی  وقتی در عمل کارکرد  د.شومی ظاهر  دستان  در نقش حمایتی زیرانتخابی آنان همانند والدین  

ایفای نقش حمایتی   درر  های زیردستان در مورد شایستگی رهبفرضدر پیشتغییر  شود.  س از دنیای خارج در آنان ظاهر میو تر  پناهیبی

عیت خود را از  روپیروان مشانجامد و رهبر نزد  گروهی میهای درونتدریجی طرفداران رهبر به تعارضریزش    در نتیجه،  شود.ظاهر می

یک رهبر متناسب با تغییرات محیطی،    ضمن  در.  کنندرسمی خود را آغاز میهای غیرالشرهبر جایگزین ت  یافتنبرای    افراددهد.  دست می

شود. رو، نیاز به تغییر رهبر در طول زمان احساس می. از اینبرای مواجهه با شرایط جدید برخوردار نباشدهای الزم از ظرفیتممکن است 

های  شایستگی  عدم کسبتوجهی به یادگیری مستمر و  کم،  رهبر گروه تالش کند که در نقش حمایتی ظاهر شودبه سخن دیگر، حتی اگر  

ناشایسته  به رهبر  او را  برای رهبری گروه، ممکن است  اندرسوناندرسون  طور که  خودآگاه تبدیل کند. هماننا -نوین  اشاره   (2002)  2و 

. بری فعلی کافی است کنند که دانش، مهارت و اقدامات رهفکر میها  دانند. آن دانند که نمینمی  ناخودآگاه- ناشایستهرهبران  ند،  نکمی

میآنگاه که صدای   را  بیدارباش  از دانش وند، پی مینشزنگ  برآورده   برند که  برای  نیاز  برخوردار و مهارت مورد  پیروان  انتظارات  سازی 

 نداشته باشند. های خود را ر فرصت یادگیری و ارتقای شایستگی، دیگبرای تغییر رهبری پیرواناست به دلیل تالش ممکن ها د. آنننیست 

سازی  به دلیل عدم برآورده افتد.  پیرو اتفاق می- طرف معادله رهبرو  دهر  تغییرات در    در طول زمان  وپویاست    دائماً  پیرو یک رابطه-رابطه رهبر

از  ، مسیر خود را  منافع فردی  کردنبا لحاظ    رهبرد.  شون جمع میو پیرامون رهبر دیگری    کنندفردی، پیروان رهبر ریزش پیدا می  تاانتظار

خود را بر    کنند ارادۀش میقدر که پیروان تالسخن دیگر، همان به  شود.  پیروان گسسته می - رابطه رهبربا این کار،  کند و  جدا میپیروان  

و    بگذاردپیروان    های خود شکل دهند، رهبر انتخابی نیز ممکن است زیرکانه پا بر دوشرا در مسیر خواسته  د و رفتار او رهبر تحمیل کنن

   را ابزار کسب قدرت خود قرار دهد.برای دستیابی به موقعیت برتر، زیردستان 

 

 گیری نتیجه و  بحث

های این پژوهش نشان شود، اما یافتهیه میهای فرهمندی رهبر توجپیرو بر مبنای ویژگی-رابطه راهبرگیری  سنتی، شکل  هرچند به صورت

های این تحقیق نشان  یافتهمورد توجه قرار گرفته است.  تر  کمدهی به این رابطه  در شکلپیروان  پیرو، نقش  - ادله رهبردر مع  که  دهدمی

چتر قدرت در  رهبری این یافته به تبیین نظریه پیروان نقش کلیدی دارند. -گیری رابطه رهبرشکلپیروان در ، شرایط ایراندر  که دهدمی

بخشد.  مشروعیت می  به اعمال قدرت جمعی افراد نهادسازیایجاد گروه و باید در نظر داشت که فرهمندی منجر شد. نظریه رهبری  مقابل

ستای افکار اعضای گروه عمال اراده خود نیازمند رهبری هستند که در راافراد برای ااز این فرایند پویاست.  رو، انتخاب رهبر بخشی  از این 

 های آنان جامه عمل بپوشاند.  کند و به خواسته حرکت 

 
1. Bion 

2.  Anderson & Anderson 
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اعمال خود  طور مستقیم، بلکه از طریق رهبر  ی چتر قدرت، افراد قدرت را نه به بر دیگران تعریف کنیم، مطابق نظراگر قدرت را اعمال اراده  

عمال قدرت که چرا افراد از ادهد. اینشکل می  کنند. به سخن دیگر، اعمال قدرت با واسطه رهبری است که اساس نظریه چتر قدرت رایم

استعاره چتر بدین ها.  گریزی و مانند اینیا روحیه ریسک  ها باشدتک آنناشی از ضعف منبع قدرت در تک  توانده دارند، میامستقیم اکر

تشبیه رهبر  اند.  داشته   ظتی باالی سر خود نگهافدارد که رهبر را به مثابه چتر ح  برافراشته شدن چتر به اراده افرادی بستگیاست که  معن

منافع گروه    سازی و حفاظت ازبرآورده باید کارکرد  شود و  در نقش قدرت متشکله گروه ظاهر میرهبری    عناست کهبه چتر قدرت بدین م

 را از خود نشان دهد. 

شود و پیروان . در صورت بروز خطر، رهبر فدا میاجتماع ظاهر شوند   یامرگه گروه  رهبران باید در نقش پیش چتر قدرت،    همطابق نظری

ها افراد نیست که به آن   یات شخصیتافتد. این خصوصو تغییر رهبری اتفاق می  ،شوند ند، از اطراف او پراکنده میمانر میمصون از خط

دهد در نقش رهبری دیگران ظاهر شوند، بلکه این زیردستان هستند که برای تحقق منافع جمعی خود یک فرد واجد شرایطی  امکان می

  زیر چتر حمایتی چنین فردی به منافع فردی و جمعی خود   تا  کنند،برای پذیرش رهبری تالش میرا برای رهبری شناسایی و با ترغیب او  

تری  اعتماد شانس بیش طلب یا قابلشود. ممکن است افراد جاهرهبری منجر می رابطۀگیری ی به شکلادست یابند. چنین حرکت آگاهانه 

 برای گزینش به عنوان رهبر داشته باشند. 

ین کند، اما بر اپیروان نفی نمی- گیری رابطه رهبرین شکل در تبینظریه رهبری فرهمند را    اهمیتباید در نظر داشت که نظریه چتر قدرت،  

بر مبنای ویژگی-رهبرگیری رابطه  اساسی تاکید دارد که شکل   نکته متناسب با شرایط  نیست.    پذیرند توجیه مههای رهبر فرپیرو لزوماً 

هستند که   پیرو لزوماً یکسان نیست. گاهی این پیروان-گیری رابطه رهبرشکل   سطوح کالن، میانه و خردو اجتماعی در    ،سیاسی، اقتصادی

 های فرهمندی. با ویژگی کنند و گاهی رهبران گیری چنین پیوندی ایفا مینقش کلیدی در شکل 

تر با نظریه چتر پیروان بیش -گیری رابطه رهبرکلهای بخش دولتی ایران، شکه در شرایط سازمان  دهدمییفی نشان  ک  پژوهشنتایج این  

به   و حرکت در راستای افکار پیروان،  د دارد که رهبران انتخابی برای حفظ جایگاه خوداین خطر وجورو،  پذیر است. از اینقدرت تبیین 

زوجی بیانجامد که در آن برخی از پیروان -رهبری عمودیگیری چنین روابطی به پدیده  نتیجه شکل اخالقی دست بزنند یا  های غیررفتار

ک اداری  ها در چارچوب مقررات خشخودیغیر  و با  خواهند گرفتها مورد حمایت قرار  غیرخودی خواهند بود؛ خودی  رخی دیگرخودی و ب

های دولتی است، مدیریت در سازمان مۀهای اشتغال مساوی که الزای حفظ منافع عمومی و رعایت فرصت بررو، این از برخورد خواهد شد.

باید در نظر داشت که  بخش عمومی دنبال شود.    تکمیلی با هدف تعدیل رفتارهای منفی چنین رهبرانی در  هایپژوهش شود  پیشنهاد می

دهد نه توضیح می گونه که هستپیرو را آن-گیری رابطه رهبرواقعیت شکلیعنی  ،نه هنجاری نظریه چتر قدرت یک نظریه توصیفی است

 ه که باید باشد. ونگآن

سازند. های دقیقی در مورد مجموعه معدودی از پارامترها و متغیرها میفرضها پیش کند، مدلاشاره می  (2019)  1استرومطور که  همان 

  داشتن نگه  دهند با ثابت  اجازه می  انگرها به تحلیل. مدلمورد آزمون قرار گیرد  چتر قدرتنظریه    خاصی از  هایجنبه   دهندها اجازه میمدل 

 د. نزمایش گذاشته شو به بوته آ  چتر قدرتخاص نظریه    هایبخش ، آن  خاص و واکاوی پیامدهای  هایمحیط تعداد معدودی از متغیرها در  

های مبنای نظریه چتر قدرت در سازمان بر چگونگی تغییر رهبری شود، پیشنهاد میپژوهش های منی یافته در ضمن، با توجه به داللت ض

 گیرد.  عمومی مورد مطالعه قرار

 

 منابع

 الف( انگلیسی 
Anderson, D., & Anderson, L. A. (2002). Beyond Change Management: Advanced Strategies for Today's 

Transformational Leaders: John Wiley & Sons. 

Barnes, L. B., & Kriger, M. P. (1986). The Hidden Side of Organizational Leadership. Sloan Management Review 

(1986-1998), 28(1), 15-25. 

Bion, W. R. (1961). Experiences in Groups: Tavistock Publications. 

Chaleff, I. (2003). The Courageous Follower: Berrett Koehler Publishers. 

 
1.  Ostrom 



15 

 

Charmaz, K. (2006). Constructing Grounded Theory: A Practical Guide Through Qualitative Analysis: Sage 

Publication. 

Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2017). Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods 

Approaches: Sage Publications. 

Crowe, B. J., Bochner, S., & Clark, A. W. (1972). The Effects of Subordinates' Behavior on Managerial Style. Human 

Relations, 25(3), 215-237. https://doi.org/10.1177/001872677202500303 

Danto, A. C. (1965). Nietzsche as Philosopher: Columbia University Press. 

DeCharms, R. (1968). Personal Causation: Academic Press. 

French, J. R., Raven, B., & Cartwright, D. (1959). The Bases of Social Power. Classics of Organization Theory, 7(1), 

311-320.  

Glaser, B. G. (1998). Doing Grounded Theory: Issues and Discussions (Vol. 254): Sociology Press Mill Valley. 

Hackman, J. R., & Wageman, R. (2007). Asking the Right Questions about Leadership: Discussion and Conclusions. 

American Psychologist, 62(1), 43-47. https://doi.org/10.1037/0003-066X.62.1.43 

Hollander, E. (2012). Inclusive Leadership: The Essential Leader-Follower Relationship: Routledge. 

House, R. J. (1971). A Path Goal Theory of Leader Effectiveness. Administrative Science Quarterly, 16(3), 321-339. 

https://doi.org/10.2307/2391905 

House, R., & Baetz, M. (1979). Leadership: Some Empirical Generalizations and New Research Directions. In B. 

Staw (Ed.), Research in Organizational Behavior (Vol. 1). In: JAI Press: Greenwich, Conn. 

James, M. K., Posner, B. Z., Glover, K., & Predovic, L. (1987). The Leadership Challenge: How to Get Extraordinary 

Things Done in Organizations: Jossey-Bass Publishers. 

Kipnis, D., Schmidt, S. M., Swaffin-Smith, C., & Wilkinson, I. (1984). Patterns of Managerial Influence: Shotgun 

Managers, Tacticians, and Bystanders. Organizational Dynamics, 12(3), 58-67. https://doi.org/10.1016/0090-

2616(84)90025-1 

Kirkpatick, S. A., & Locke, E. A. (1991). Leadership: Do Traits Matter? Academy of Management Perspectives, 5(2), 

48-60. https://doi.org/10.5465/ame.1991.4274679 

Lindholm, C. (1988). Lovers and Leaders: A Comparison of Social and Psychological Models of Romance and 

Charisma. Social Science Information, 27(1), 3-45. https://doi.org/10.1177/053901888027001001 

McCall, M., Lombardo, M., & Morrison, A. (1988). The Lessons of Experience: Lexington Books.  

Meindl, J. R., & Ehrlich, S. B. (1987). The Romance of Leadership and the Evaluation of Organizational Performance. 

Academy of Management Journal, 30(1), 91-109. https://doi.org/10.5465/255897 

Northouse, P. G. (2021). Leadership: Theory and Practice: Sage Publication. 

Ostrom, E. (2019). Institutional Rational Choice: An Assessment of the Institutional Analysis and Development 

Framework. In Theories of the Policy Process (pp. 21-64): Routledge. 

Pfeffer, J. (1981). Power in Organizations Marshfield: Pitman Publishing.  

Robbins, S. P. (1996). Organizational Behavior: Prentice-Hall Publication. 

Sik, H., & Ng, S. H. (1980). The Social Psychology of Power: Academic Press. 

Spiller, G. (1929). The Dynamics of Greatness. Sociological Review, 21(3), 218-232. 

Strauss, A., & Corbin, J. (1998). Basics of Qualitative Research Techniques: Citeseer. 

Thibaut, J. W., & Kelley, H. H. (1959). The Social Psychology of Groups. New Brunswick. NJ: Transaction 

Publishers, 1, O2.  

Tierney, W. G. (1989). Symbolism and Presidential Perceptions of Leadership. The Review of Higher Education, 

12(2), 153-166. https://doi.org/10.1353/rhe.1989.0027 

Weber, M. (1946). The Sociology of Charismatic Authority. In HH Gerth & CW Mills (Eds.), From Max Weber: 

Oxford University Press. 

Weber, M. (1947). The Theory of Economic and Social Organization. Trans. AM Henderson and Talcott Parsons. 

New York: Oxford University Press.  

Wheatley, M. J. (1994). Leadership and the New Science: Learning about Organization from an Orderly Universe: 

ERIC. 

Willner, A. R. (1985). The Spellbinders: Charismatic Political Leadership: Yale University Press. 

Winter, D. G. (1973). The Power Motive: Free Press. 
Yukl, G. (1981). Leadership in Organizations: Pearson Education India. 

 

 

 

 

 

https://doi.org/10.1177%2F001872677202500303
https://doi.apa.org/doi/10.1037/0003-066X.62.1.43
https://doi.org/10.2307/2391905
https://doi.org/10.1016/0090-2616(84)90025-1
https://doi.org/10.1016/0090-2616(84)90025-1
https://doi.org/10.5465/ame.1991.4274679
https://doi.org/10.1177%2F053901888027001001
https://doi.org/10.5465/255897
https://doi.org/10.1353/rhe.1989.0027


16 

 

 

 

 

 

 

 

 

Power Umbrella Theory versus Charismatic Leadership Theory 

 

Farajollah Rahnavard1 

 
Abstract 

Purpose: Traditional leadership theories have based the formation of the leader-follower relationship more on the 

leadership characteristics. Given the criticisms leveled at the theory of charismatic leadership, the development of 

alternative theories is an inevitable necessity that is the main purpose of this study.  

Design/ Methodology/ Approach: The statistical population in this qualitative research is 12 experts in the field of 

management, while mastering the theoretical issues of leadership, have work experience in work settings. These 

experts were identified by snowball method and the data were collected through in-depth interviews with them by 

unstructured approach method to the stage of theoretical saturation and through coding became the main categories. 

The dependability of the interviews was assessed based on the criteria of originality, usefulness, credibility, and 

resonance.  

Findings: The results of the study showed that followers play a key role in the formation of the leader-follower 

relationship. These followers seemingly powerless are the main players in choosing the leader. The research findings 

indicate that contrary to the traditional theory of charismatic leadership, followers play a key role in shaping the leader-

follower relationship. 

Originality/ Value: A large and diverse number of studies on leadership in organizations have been conducted, but a 

comprehensive framework on leader-follower relationship is still lacking. The findings of the current paper provide a 

new theory in addressing leader-follower relationship in Iran public sector.  "Power Umbrella Theory" is the name 

chosen to explain how the leader-follower relationship is formed. According to this theory, it is the followers who 

choose the leader to meet their expectations; they expect the leader to appear in the role of their spokesperson and to 

show the expected functions of the followers. 

Keywords: Charismatic Leadership, Power Umbrella, Leader-follower Relationship, Will-to-Power. 
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