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Abstract  
This research has been done with the aim of analyzing the dimensions of the popularity of managers 

in government organizations of Ilam city. The current research is applied in terms of purpose and in 

terms of exploratory nature with qualitative method, it is of the type of database theory with Glazer's 

emergent approach. The participants in the research were managers of government organizations in 

Ilam city. Data collection was done through purposive sampling with 17 managers using semi-

structured interviews.  For the reliability of the interviews, the method of agreement between two 

coders was used, and in order to check the validity, content validity was used. Findings revealed that 7 

dimensions were identified for popularity, which include weak-willed (empty character, shaky 

character, identity destruction), unhealthy dependence (obedient mind, passive behavior, others-

processing), belonging (showcase management, hypocritical behavior, imaging), personal interests 

(networking, ownership, political game), malinger(behavioral abnormality, personality syndrome, 

personality crisis), white fallacy (organizational deviance, organizational anomaly, functional 

dysfunction of managers), ritualism (creating management based on the glass room, formulating the 

principles and functional requirements for the organization, formulating the principles and 

requirements for education and ethics). The results of the research showed that seeking popularity is 

one of the managerial inefficiencies in government organizations, which has made managers' 

performance difficult. It can be said that in order to reduce the popularity of managers, government 

organizations should avoid appointing managers who tend to have symbolic communication and have 

dependent personalities. 
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 چکیده
پاژوهش اارار از ن ار هادف      های دولتی شهر ایالم انجاام شاده اسات.   مدیران در سازمان محبوبیتین پژوهش با هدف واکاوی ابعاد ا

کنندگان در پاژوهش  شارکتم .ظاهرشونده گلیزر استبا رویکرد  ادبنیادهد هیاز نوع ن ر ،یفیک روش اکتشافی  با کاربردی و از ن ر ماهیت
 ماه یبا استفاده از مصاابه ن رانینفر از مد 17هدفمند با  یرگینمونه قطری از هاهداد یبودند. گردآورشهر ایالم  یدولت هایسازمان رانیمد

استفاده گردیاد.   ی محتواییبررسی روایی، از روای من وربهو   بین دو کدگذارها از روش توافق برای پایایی مصاابه انجام شد.  افتهیساختار
-متزلاز،، هویات  پوشالی، شخصیت)شخصیت رادهی شد که شامل رعیف األبُعد شناسای 7 محبوبیتهای پژوهش نشان داد که برای یافته

، الوساگرایانه س ، رفتاار مادیریت ویترینای  ) خاواهی پاردازی( تعلاق  ، دیگاران رفتاار منفعالناه  فرماانبردار،  )ذهان  وابستگی ناساال   باختگی(
-شخصیتی، بحاران ، نشانگانناهنجاری رفتاری) یرنجورنمایمدیران(  سیاسیگرایی، بازیتملکسازی، )شبکه خصیشتصویرپردازی( منافع

ایجاد مدیریت برمبناای اتاا    ) رگراییئسازمانی، کژکارکردی عملکردی مدیران( شعا سازمانی، ناهنجاری )کجروی شخصیتی( سفیدنمایی
، محبوبیات  کاه نتایج تحقیق نشاان داد  و، و الزامات عملکردی سازمان، تدوین اصو، و الزامات آموزشی و اخالقی(. ای، تدوین اصشیشه

-سازمان توان گفتمیعملکرد مدیران را با مشکل مواجهه  ساخته است.  است که یدولت هایدر سازمان مدیریتی هایناکارآمدیازجمله 

اناد،  وابساته  هاای ی که تمایل به ارتباط نمادین دارند و دارای شخصایت از انتصاب مدیراناید ب مدیران محبوبیتکاهش برای  دولتی های
 پرهیز کنند.
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 مقدمه
 مناابع  عملدرد درگرو سازمان  و سیسی  هر عملدرد تردیدب 

 اصال   گیرندگانتصمی  عنوانبه مدیران ویژهبه و آن انسان 
 1مورگاان و کاالر   . (14: 2018 منطقا ، )است  سازمان آن
های دوتی  در نقاش  مدیران سازماندارد که بیان م ( 2012)

عادم مو قیات   دار سازمان نقش مهما  در مو قیات و   سدان
 هار  در شخصایی   هاای ویژگ این،  برعالوهو  سازمان دارند

 بگاذارد  اعمااتش  و او روی منفا   یاا  مثبت اثر تواندم  مدیر
 در مادیران  کاه  آنجاای   از .(675: 2012، مورگان و کالر )

  هاا ویژگا   هسایند، ایان   کار به مشغول مخیلا هایسازمان
 ازجملاه ، بگاذارد  رتاثثی  هاا آن ساازمان   کاارکرد  بار  تواندم 

 2محبوبیات اسات،   مطار   مادیران  برخ  در که های ویژگ 
بااه اعیقاااد جااوی و  .(40: 2016)اکبااری و همداااران،  اسات 

آ ی  است که برخا  از مادیران    محبوبیت (2014) 3همداران
قد یمعنیز  (2008) 4هورنای. اندگریبانبا آن دست به  شدتبه

ساات ا ونااهبیمارگ وابساایگ  نااوع  محبوبیااتاساات کااه  
 اعییاد به راض  نگه داشاین   رد که (10: 2012، نژاد) رحان 
 هاا و حقاوش  تا حدی که همیشه منا ع، خواسایه دارد  دیگران
و با محبت ا راط  به  کندم  پایمالدیگران  به خاطر را خود
، طالی ،  ر)بهنام کندکند نظر دیگران را جلب سع  م  هاآن

 محبوبیت طلاب  رد  روح  خصوصیات و اقیضا (.186: 2014
س از و تار  کندم  دیگران محیاج شدیداً را او که است طوری

به اعیقاد کی   .(245: 2019، 5دگان) دارد را هاآندست دادن 
در واقع از ادبیاات وابسایگ  نشاثت     محبوبیت (2012) 6و کو
، محبات و  برای ماورد پاذیرش واقاع شادن      رد گیرد کهم 

مهرطلبا ، مجموعاه اعماال و    یا  محبوبیت. کندمهربان  م 
ر یاری است که حاک  از ایثار، مدارا، قدرشناس  و احیرام باه  

 داردطرف دیگران انیظار جبران از  ،دیگران است که در مقاب 
 .(186: 2018و همداران،  7)هی 

 این محبوبیت طلبشخصیت  خصوصیات از ید در واقع 
 مهرباان  و بخو را هاآدم یهمه شودم  مجبور وی که است
 اجباار  و آمراناه  حاتت ک ک  روان نیاز  هر چون و کند  رض
 باه  نیاز  محبوبیت طلاب  شود،م  باید به تبدی  و کندم  پیدا

 خاوب  کلا   طاور باه  را هاانسان یهمه باید گویدم  خودش
مدیران بنابراین،  (.12: 2011، مهراب  و همداران) کند  رض

                                                           
1. Morgan & Clark 

2  . Popularity 

3. Joy et al 

4. Horney 

5  . Deegan 

6. Kim & Ko 

7. Haim 

و تصادیق دیگاران و    دییا یثنیازمند ت شدتبه محبوبیت طلب
قدرت ایسیادگ  و نه گفین در ، هسیند ردسیانشانیز مخصوصاً

، نامشرون دیگران را ندارناد اً بعض های غلط ومقاب  درخواست
کنناد و ساع  دارناد    همواره نه گفین را به دیگران واگذار م 

در جهت  هاآنهمه اعمال ، دتسوز نشان دهند خود را خوب و
و  8)کاااوتورو شااودماا  دها  زمانساااجلاب محباات دیگااران  

 9گااورو همداااراندر همااین راساایا،  .(110: 2019همداااران، 
ی ما نیااز داریا  کاه محباوب     همهدارند که م  ( بیان2019)

نیااز  مسیق  و ب  قدرآنکس قطع هیچ طوربه؛ دیگران باشی 
نیست که نخواهند دیگران او را دوست بدارند، اما مدیران باید 

رام در محیط کار قانع باشند. کس  کاه همیشاه   به داشین احی
خود را با کفایت انجام  کار تواندنم باشد،  یتمحبوب ه دنبالب

 (.123: 2019) اتح  و صاتح ،  دهد
باه   کارکناان دهناد کاه اکثار    مطاتعات بسیاری نشان م 

-بیان ما   دهند ونمره م  10 از 9/7بهیرین مدیر خود نمره 

 خلاق خوشجدی و ه  خوب و  ی مدیران، شخصی، این کنند
. (2017، 11اسپ  و جرزابدوساد  ؛ 10،2021) دورندو اندداشیه

 شوداز ترکیب این جدیت و خوب ، احیرام کارمندان حاص  م 
 رد و صادق  بدیع به اعیقاد (. 3: 2018)صفای  و مددخان ، 

ان مادیر ایان اسات کاه     کنناده نگرانید  از مسائ   (2018)
د که نیاز به محبوبیات، وظاایا   ندهم  اجازه محبوبیت طلب

 هسیندضعیف   ا رادی عنوانبه و قرار دهد تثثیررا تحت  هاآن
را  هاکفایی ب  د ونکنکه هر ر یار غیرقاب  قبوت  را تثیید م 

تلقا    گیار سختمدیر د ی  نترسم  چرا که گیرندنادیده م 
خاارج از  واکنش ا راط  به اماور  بنابراین، این مدیران  .شوند

و  12ژانا  ) دارناد  خویش و واکنش کمیر به امور درون خاود 
نییجه این شارایط اطاالن از نیازهاا و     .(11: 2021همداران، 
تاوجه  باه   و با   هاآن کردن های دیگران و برطرفخواسیه

مراقبات ا راطا  از دیگاران بارای      به عبارت  نیازهای خود و
ت دیگران، احساس ارزش کردن، دروغ گفین برای جلب رضای

ایجااد  ها و انیظارات دیگاران و  گیری براساس خواسیهتصمی 
ناژاد،  ) رحان  است هاآناز طریق ح  کردن مشدالت ارزش 
2012 :10). 
 توانداین ویژگ  شخصیی  مدیران م دیگر اینده،  ئلهمس

بگااذارد  یجااابااهآثااار مخرباا  را باار سیساای  اداری از خااود 
اناد    که دارای این ویژگا  . مدیران(1184: 2013، 13)دیسن 

                                                           
8. Kavuluru 

9. Gore et al 

10. Fedorenko  

11  . Spee & Jarzabkowski 

12. Zhang et al 

13. Disney 



   47                       1401، زمسیان 1، شماره 11های دوتی ، دوره  صلنامه علم  مدیریت سازمان

های مدیریی  حساس قرار بگیرند موجب بروز چنانچه در پست
-س ، شاایعه ، چاپلو زنرابیزسازمان ،  ر یارهای  مانند نفاش

شاوند و ایان وضاعیت     پراکن ، خودشایرین  و نظاایر آن ما   
: 2015مناا  ،  دهناد ) سازمان را به سمت ناآرام  ساوش ما   

ر شده ضرورت توجه به این پدیاده در  ذک مسائ با وجود  (.32
هاای دوتیا    چرا که در ساازمان  گرددها مشخص م سازمان

و پیامادهای ناشا  از آن    مدیریی  هشاهد این خصیص و وربه
رسد اگر برای مقابله با ها به نظر م  رضاین پیش هسیی . با
ارضای  که شام  محبوبیتپدیدة  ناش  ازمدیریی  ناکارآمدی 
؛ ایجاااد (402: 2016و همدااران،   1هانس )ه شاادن نیااز دیاد  

(؛ کنیارل و  107: 2020، 2)ویندلر، اتر و کاسیوارتباط نمادین 
است )بدنار  و  دیده شدنذهنیت مخاطبان برای  یکاردست

اندیشاا  نشااود، آثااار مخاارب آن  چاااره ؛(2017، 3همداااران
 .ماندهمچنان بر پیدرة نظام اداری کشور باق  م 

در  مادیران  طلبا  ثیرات مخارب محبوبیات  با توجه به تاً
اصاال  ایاان بیماااری و علاا   هااای اداری، شناسااای سااازمان

رویدردهای درمان  ماثثر و مفیاد بایش از پایش      یریکارگبه
شود همچنین به دتی  کمبود مطاتعاات در حاوزه   احساس م 
های الزم پژوهش نبودندر ایران و  ویژهبهمدیران،  محبوبیت

رمان پاذیرش و تعهاد بارای اخایالالت     در خصوص کاربرد د
، پاژوهش  محبوبیات اخایالل شخصایت    اًشخصیت، خصوصا 

کااهش   منظاور باه مدیران  محبوبیتحاضر برای بررس  ابعاد 
ا زایش کنیرل عما  ا اراد مبایال باه      وابسیگ  بین  ردی و

 گیرد.اخیالل شخصیت وابسیه صورت م 

در  هاها و قوتمحقق با مدنظر قراردادن ضعاهمچنین، 
 باین  مدیران در محبوبیتواکاوی ابعاد  اقدام به؛ هدف جامعه
باا  . اسات کارده  نظران سازمان  و مدیریت شهر ایالم صاحب

این تحقیق از دو جهت ضارورت و  ، گردید توجه به آنچه بیان
خالً علم  که در این  از جنبه عبارت است اهمیت دارد این دو
دهد محققان شان م موجود ن بررس  ادبیات؛ زمینه وجود دارد

توان گفت که  نداشیه و م محبوبیت توجه چندان  به موضون
در  محبوبیات مساائ  مادیریت و ساازمان پیراماون      در حوزة
با تحاظ کاردن   پژوهشعلم  وجود دارد. این  خأل هاسازمان

تا حدودی مرتبط هسایند ساع     هاآنبخش  از  تحقیقات  که
 .کااری پوشاش دهاد   علما  موجاود را در حاوزة     دارند خاأل 

انجام ایان پاژوهش   توان گفت همچنین از جنبه کاربردی م 
طلبا  در  تواند گاام مهما  در شناساای  ابعااد محبوبیات     م 

 هاا آنتواند با ارائه راهدارهای مطلوب به مدیران باشد که م 

                                                           
1. Hense et al 

2. Winkler,  Etter & Castelló 

3. Bednarek et al 

باا اتداا باه نفاس بیشایری       تر وکم  کند تا ا رادی مسیق 
مخیارانااه و میعهدانااه باشااند و نیااز بیواننااد بااه شااد  خود 

مقاصدشان را شد  دهند، نگهداری و اجرا کرده و مسائوتیت  
های مخیلا و مه  سازمان خود را بار عهاده بگیرناد و    حوزه

نوآوری  تذا درنهایت کنیرل عم  بیشیری از خود نشان دهند.
مطاتعه در این است که مدل پژوهش حاضر مدت  جامع و  این

هاای  ه تااکنون در پاژوهش  اسات کا   محبوبیات ابعاد غن  از 
گذشیه چه در خارج کشور و چه در داخا  کشاور، باه آن باه     

نیز ادبیات و مبان  نظری این موضون با و  ای نشده استاشاره
در راسیای پژوهش حاضر،  .شودانجام این پژوهش تقویت م 

 ؟اندکدامطلب  مدیران محبوبیتابعاد  :شده زیر مطر  پرسش

 

 پژوهش پیشینه

 محبوبيتيت و محبوب
مفهوم کامالً   ی تیمحبوب( 2019به اعیقاد گور و همداران )

نشان ات مطاتع نیچندبلده . ستین  علوم سازمان یبرا دیجد
 ،ی ارد   عملدرد شغل ، شغل تیبا رضا تیمحبوب که دهدم 

)اسادات و   مارتبط اسات    و مجاازات ساازمان   عملدرد گروه
( 2014) 5ارانکاااتن و همدااهمچنااین،  (.13، 2009، 4یجاود 

ا راد بسیاری تسلی ِ این باور اشیباه هسایند  دارند که بیان م 
هاای ذاتا  و   داشین  بودن، از ویژگا  که محبوبیت و دوست

هاای خاوش  آدم معادود  غیرقاب  آموخین  است که  قاط باه  
تعلاق   هاای  آنو  هاشربمَخوشها و قیا هشانس مث  خوش

 قادر آن دارناد. محبوبیات   ایاتعادهدارد که اسیعدادهای خارش
 .را کامالً دگرگون کند ا راد تواند عملدردقدرتمند است که م 

 ای در دانشگاه ماساچوست نشان داد که اگر کارمنادی مطاتعه
محبوب باشد، مدیران بدون توجه به شواهد و مدارک  کاه از  

، هی  و همدااران ) پذیرندهایش را م او پشییبان  کنند، حرف
2018 :186.) 

محبوبیات یا    ( معیقدند کاه  2018) صفای  و مددخان 
، دیگار عباارت  به. است ی رد نیبدر روابط  مدانیزم زیربنای 

 ماورد  کلا   طاور باه   ارد  آن در که است شرایط  محبوبیت،
 شاام   و گیارد ما   قارار  ا اراد  از بسایاری  حمایت و تحسین
 هاینگرش یا شناخت، ،پذیرشقاب  ر یارهای از های شاخص

 سطو  نفوذ، ا زایش به است و ممدن است منجر پذیرشب قا
: 2018و همدااران،   6)گاردن شود دیگران احیرام و برجسیگ 

 ویژگ  ی  محبوبیت اگرچه (2021) 7کی  و مون زع به (.21

                                                           
4. Scott & Judge 

5. Cullen et al 

6. Garden  

7  . Kim & Moon 
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 داشیه را آن که بگیرد قرار گروه  در باید  رداما است،  ی رد
 و  ااردی پدیااده یاا  هاا " بنااابراین، محبوبیاات  .باشااد
 نیترمه  .(27: 2020و همداران،  1هوان ) است " گروهه 

 اسات  تعام  اجیماع ، محرومیت از محبوبیتعام  بسیرساز 
چاون احسااس     طیشارا  .(110: 2019کاوتورو و همداران، )

ا راد به باودن باا     اجیماع ازین ای  یم ،ی طرد و جدا ،ی تنها
به صورت  بوبیتمحبه  ازین نی. بنابراکند م دیرا تشد گرانید

 نی( و همچنا 473: 2005، 2وی)مارشال ر شود کمبود آشدار م
  اضطراب و  شار روان( معیقد است که 1391واحدی هریس )

موجاب   هاسات کا   محبوبیات  یرگیا از عوام  شد   دی زین
 تیهادا  تیا  رد ر یار خود را در جهت کساب محبوب  شود م

 (.15: 2012 س،یهر یکند )واحد
مخاصاامت،  هرگونااهاز  طلاابمحبوبیاات  تیشخصاا 

دارد   یا . مکناد  حاذر ما    علنا  ةکشمدش، رقابات و مباارز  
قدرت اباراز وجاود و    ند،یبب گرانید ردستیخودش را تابع و ز

-مساتمت شود م  آدم کند، م  ندارد، ابراز  روتن  برازندگ

  ار، اسات )بهناام   یمبار    علنا  یتاوز نهکی نون هر از که جو
دارد کاه  بیاان ما   در تئوری خود بریدر (. 88 :2014 ،طالی 

پوشاندن و  یتالش  رد برا به محبت،  عصب ازین ای محبوبیت
است که  رد از  نیاست و اعیقاد بر ا شیخو هایضعا  یترم
 رخود قارا  ارزش  بر احساس حقارت و ب  سرپوش قیطر نیا
، دار ی)بر کند خود را جبران م   قر روان قتیو در حق دهد م

2011 :172.) 

 گاران ید خواهناد  هسیند که م یا راد هاطلب تیحبوبم
 یدر راسایا  رناد یگ که ما   ماتیو غاتباً تصم خوشحال باشند

 (.123: 2019،  صااتح  ، است ) اتح انیاطرا  دییتث ا تیدر
  و رواباط عااطف    در روابط اجیمااع  معموالًطلب  دییا راد تث
  عنا ی شاوند  ما  محبوبیت طلببه  رد   یتبد اصطالحاًخود 
ثابت کند من خوب  و من را  خواهد م  مییکه به هر ق ی رد

در  کاااوتورو (.107: 2021و همداااران،  3وو) دیاادوساات بدار
در رواباط   محبوبیات طلاب   ارد  کند که م بیان تئوری خود 

خود در   خش  و ناراحی انیخود از ب  و اجیماع  عاطف ،یکار
ست نظار مخااتا   اگر الزم ا. کند اجیناب م گرانیارتباط با د

 نداه یا تارس و از  رود آن طفره ما  انیخود را اعالم کند از ب
  احساساات واقعا   انیا طرف مقاب  اورا تار  کناد از ب   گرید

 .(110: 2019و، )کاوتور کند م یخود دور  درون

 ،محبوبیت طلبر یار  نیا ،و همداران نیو یکل م به اعیقاد 
 ی ارد  عناوان باه )مثا  ادرا  خاود     شاناخی  هینشانگان اوت

                                                           
1. Hwang 

2. Marshall Reeve 

3. Wu et al 

و  یقاو  یا اراد  عناوان به گرانیو درمانده و ادرا  د ایضع
 (،هاا آنادراکاات و نشاخوار    نیا باه ا   قدرتمند، اشیغال ذهن

رهاا  تارس از   ، منف  ابی)مث  ترس از ارز  جانیو ه  عاطف
باا   دیا کاه  ارد با    مهنگاا  ویاژه باه ، مضاطرب شادن   شدن

نفع  بودن، )مث  م یو اسیقالل عم  کند(، ر یار یخودمخیار
 ارد   ازی)ن  زشی( و نشانگان انگ نیآ ر نانیبودن و اطم عیمط

 )ما   ردگیا  ( را در برمگرانیاز جانب د رشیو پذ تیبه حما

عشاق و محبات بارای     (.859 :2015، و همدااران  4نیو کلی
محبوبیات  چون  ارد  اکسیژن است و  ۀمنزتبه محبوبیت طلب

لت ببیناد، توقاع   احییاج دارد دیگران را خوب و باا  ضای   طلب
 هاا آنکند. خوب  در نظر پیدا م  هاآنچنین ر یاری را ه  از 

محبات   هاا آن، به را دوست بدارند هاآنست که دیگران این ا
)هوان   ورزند، کمدش کنند، قدرش را بدانند، عاشقش شوند

 .(27: 2020، 5و همداران
بعضا   ( 2020) 6جندیناز و نیلسان  که از نظر  طورهمان
ا جوامااع پااول وساایله و مااال  ساانجش ارزش    ا ااراد یاا 

محبوبیات  یا  ارد   محبوبیت طلب، از نظر جامعه هاستانسان
احسااس   ،یله و معیاار عشق و محبات و مقبوتیات وسا   ، طلب
 محبوبیات طلاب   اراد  ا( 2019دگاان )  زعا  باه  .استارزش 

 هاا آندیگاران از  بدانناد و   ثمر مثمررا  انوجودش خواهند م
خواهند که اخییار خوب ز دیگران م کم  و خدمت بخواهند ا

را در دست گیرناد و   شانزندگ کل  مسئوتیت  طوربهو  و بد
اش کنند. اینان در واقع ا رادی ضاعیا، منفا ، حقیار و    اداره

را  شااانزنادگ   خواهناد اناد کاه از دیگاران ما     غیرمسائوت  
 (.200: 2008، )هورنای بچرخانند

 

محبوبيت  تيبا شخص طلبيبرتر تيتفاوت شخص

 طلب
 طلاب قادرت  تی( شخصا 2006) 7یانا  و همدااران   زعا  به

باه   دنیرس یو وابسیه و ناامن که برا ایاست ضع  یشخصی
 نینو  و قدرت، درصدد است تا نظ  و انیظام تیاحساس امن

که  یحد عنوانبه طلب یدر جهان به وجود آورد. مفهوم برتر
بار ر یاار    و نفاوذ  اثرگاذاری  باه  اقادام  هااشخاص و سازمان

 ،همدااران و  یا شاده اسات )اکبار   یا تعر ندنمای م گرانید
 طلب یبرتر توان (. محققان معیقدند که همواره م40: 2016

  قرار داد کاه شاام  دو بُعاد اصال      را در دو بُعد مورد بررس
 ا ینیا  یبرتار  یتالش بارا   یاز قب ی)شام  موارد طلب جاه

                                                           
4  . MacClintock  

5. Hwang et al 

6. Jenkins & Nielsen 

7. Young et al 
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 هاا، به خواسیه دنیرس یاسیفاده از زور برا گران،ینسبت به د
به سطح  دنیرس یبرا نیرینسبت به سا شیربی حق شدن قائ 
در  شر تیپ یمخیلا برا یابزارها برهیتد ، از زندگ یباالتر
 گاران دی باه  نسبت هااز گروه  بعض یاعیقاد به برتر ، زندگ

 ، شخصا  یدرآماد  شیبه ا زا ادی)توجه ز  خواهادهیزو...( و 
تمرکاز و   ، بر عداتت اجیماع  مبین هایعدم توس  به روش

(. 1482: 2012و کاو،    یتمرکز قدرت و...( اشاره کرد )ک عدم
 چیاحساس کناد کاه از ها    دینبا محبوبیت طلب تیاما شخص

 ردسات یو ز عیا دارناد مط   یا اسات. م  گاران یتحاظ برتر از د
کاه   ایلهیکناد و باه هار وسا     هیتد هاآنباشند و به  گرانید

. از خاواص  نگاه دارد و خوشاحال    اضرا ر هاآنممدن است 
  یا م ، به رأ ات، دوسای   زآمیتظاهر مباتغه هاطلب تیوبمحب

 طلبیبرتر هرقدرمحبت، سخاوت و شرا ت است.  ،یهمدار
طرد  و آن را داند و رنج را موهن م  چارگیو ب ثسیاحساس 

 بپروراندرا در خود   احساسات نیدارد چن  یم پیت نیا کند، م
. ا اراد  (302: 2021کای  و ماون،   ) جلاوه دهاد   زمیا آو مباتغه

داناد و باا    ضعا م ۀرا نشان زآمیمحبت التیتما طلب،یبرتر
را در خاود پنهاان    هاآن د،آی جور در نم هاآن آت دهیا ریتصو
 نداه یا یبعاد بارا  (. 236: 2020)جندیناز و نیلسان،    سازد م

 طاور باه را  التیتما گونهنیادر خود نشود،  هاآنمیوجه وجود 
و عنااد باه     و اندار محبت واقع  نف نیو ا کند م  نف  کل

دانناد   و صداقت خاود ما   رنگ دیرا اثبات  هاطلب تیمحبوب
 (.191: 2008 ،ی)هورنا

 ( در تحقیق خود بیان کردند که2020گاردن و همداران )
 از  راتار  و بااال  محبوبیات  باا  کاار  تعاما   و سیاسا   مهارت

 را محبوبیات  -رابطاه خودارزیااب    و دارد ارتبااط  خودارزیااب  
 اعیمااد  باا  مثبیا   طاور به کارمندان محبوبیت .کندم  تعدی 
زاکارمن،  اسات.   مارتبط  ایوظیفه عملدرد بندیدرجه و ناظر

 زمانه روای  "با عنوان  پژوهش در (، 2018) 1تویت و توبین

باا   "های مسایقی  و غیرمسایقی  وابسایگ    ای مقیاسو سازه
های وابسیگ  به این نییجه دست رس  روای  مقیاسهدف بر

( 1شخصایت مطیااع دارای ساه صافت هساایند: )    یا یناد کاه  
که عبارت است از تمای  باه درخواسات مهرباان ،     مهرطلب 

کاه عباارت    ( تسالی  2عشق و مراقبت بالعوض از دیگران؛ )
است از نیاز به تحسین و پرسیش  رد دیگری که برتر است و 

خواهد و همچنین بازداری انیقادپذیری او م  چهآندادن  انجام

کاه عباارت اسات از نیااز باه       ( خاوارطلب  3مندی؛ )و جرأت
پذیرش تحقیر، پذیرش انیقاد، مقصر شمردن خود و شدست و 

                                                           
1. Zukerman, Levitt & Lubin 

هاای  نظریاه "در کیااب  (، 2015) 2شاوتیز و شاوتیز  همچنین 

توان از خود در کند که به چهار طریق م بیان م  "شخصیت
راب بنیادی محا ظت کارد: کساب کاردن محبات،     برابر اضط

گیری کردن.  رد پذیر بودن، کسب کردن قدرت و کنارهسلطه
گویاد اگار مارا    با کسب کردن محبت از دیگران در واقع ما  

کااتن و همدااران    رسان .دوست داشیه باش  به من آزار نم 
هاای  ( در پژوهش خود در خصوص ا راد باا شخصایت  2014)

از  کنناد کاه ایان ا اراد    مهرطلب بیان ما  و  محبوبیت طلب
خواهد، رشوه دادن که دیگری م  یهر کارطریق انجام دادن 

به دیگران، یا تهدید دیگران برای تثمین کردن محبت دتخواه 
تان   یعنا   هسیندپذیر سلطهخود هسیند. همچنین، این ا راد 

خصوص است که این ا اراد از  ه های  ردی بدادن به خواسیه
  دیگران را برانگیزد خودداری ادن هر کاری که دشمنانجام د

 .کنندم 

در پاژوهش خاود باا عناوان      (2014) و همداران 3جوی 

با  "با شخصیت محبوبیت طلب طلبیبرترتفاوت شخصیت "
های موجود بین این دو شخصیت به ایان  هدف بررس  تفاوت
طلبا ،  برتاری  ۀمشهورترین تبیاین درزمینا   نییجه رسیدند که

( اسات  2006) یان  و همدااران طلب سلطهه شخصیت نظری
کنناده در  براساس این نظریه شخصیت، نخسیین عام  تعیین

 های اجیماع  است.نابردباری، تعصب و نگرش

مقایسه "با عنوان  پژوهش (، در 2019)  اتح  و صاتح )

 یاان ب "انیظارات از ازدواج در ا راد مهرطلب و ا اراد مهرباان  
هاای زیااد     و مهربان  در عین همپوشان که مهرطلب کند م

اند. ا راد مهرطلب مهر کامالً میفاوت بوده و دو روی ی  سده
ورزند که دیده شوند و مورد مهر قرار گیرند و ا راد مهربان م 

 نیاایج . برناد ورزند و از آن تذت م بدون چش  داشت مهر م 
از  نشاان داد کاه تفااوت معنااداری باین انیظاارات      این مقاته 

و غیرمهرطلب وجاود داشایه کاه ا اراد      ازدواج ا راد مهرطلب
تاری باه ازدواج   گرایاناه آلمهرطلاب انیظاارات بااالتر و ایاده    

 .اندداشیه
بااا عنااوان  پژوهشاا در (، 2020) و صااادق   ااردباادیع 

های شخصیت پرخاشگر براساس نظریۀ کاارن  بررس  مثتفه"
باه ایان    اشاگر پرخا راد  هایمثتفهبا هدف بررس   "هورنای

جور به ساه تیاپ تقسای     نرا راد رواننییجه دست یا یند که 
 دهاد، باه  ، خاود را تاابع دیگاران قارار ما      .  ارد 1شوند: م 

کوچد ، درماندگ  و بیچارگ  خود اعیاراف دارد و باا وجاود    
باه علات ظلا  و اجحااف      بیزاری و رنجش و قهر باطن  که

                                                           
2  Schulz & Schulz 
3. Joy 



 المیشهر ا  دوتی ایهمورد مطاتعه: سازمان،  دوتی رانیمد طلب تیابعاد محبوب یواکاوپور و همداران:  اض                     50

در تالش است که خود کند، باز پیدا م  هاآناطرا یان دربارة 
،  رد .2 قرار دهد )تاکیی  مهرطلب (؛ هاآنحمایت  را در پناه

هاای  و نااروای  اجحاف  که خواهد مناآگاه طور آگاهانه یا به
پرخاشاگری د اع کناد. او باه      دیگران را با جنا  و ساییز و  

نیات دیگران درباره خودش با تردیاد و بادگمان     احساسات و
، تاالش ما    ردیچنین  .شوددش م نگرد و آدم  گردنم 

که ها  از آزارشاان    کند قوی شود و دیگران را شدست دهد
-انیقاام بگیارد )تاکییا  برتاری     هاآنگردد و ه  از  مصون

-و تسلی  ما   جوید؛ نه مطیعاز دیگران دوری م . 3طلب (؛ 

کند خاود را از  جو، بلده تالش م شود و نه پرخاشگر و سییزه
 از اطرا یااانش دور باشااد )تاکییاا    و صااحنه کنااار بدشااد 

 (.طلب عزتت
مقایسه وابسیگ  به  پژوهش  ( در2012)  یح  و همداران
مشخصاه ا اراد   با هادف بررسا     زبانهبه دیگران در ا راد ت 

ا اراد وابسایه   ر یاار   که پرداخیند نیایج حاص  نشان داد وابسیه
زناد،  گیاری عاج پذیری است. این ا راد از تصمی حاک  از سلطه

با دیگران زیاد مشورت کرده و کامالً مطمئن باشند.  کهآنمگر 
 هاا آنکنند و اگار از  آور پرهیز م تیتثهای مساز موقعیت هاآن

خواسیه شود کاه نقاش مادیر را در جاای  باه عهاده بگیرناد،        
دهند تحت سلطه باشاند. انجاام   شوند و ترجیح م مضطرب م 

یابناد، اماا اگار    دشوار م  تداتیف  که مربوط به خودشان است،
قرار باشد آن تداتیا را برای کس  دیگر انجام دهناد ماداومت   

کاه در جماع، موضاوع     هنگام کاری برایشان ندارد.  هاآندر 
شود که این ا راد اطالعات خوب  از آن داشیه باشند، مطر  م 
مانند تا دیگران اظهاارنظر کنناد،   گویند و منیظر م سخن  نم 

دیگاران در هار ماوردی     اند کهی  اص  پذیر یه عنوانبهزیرا 
از آنان هسیند. در واقاع ایان ا اراد اعیقااد پیادا       ترمطلعبهیر و 
آغاز، ادامه یا پایان هر کاری محیاج به کما    اند که برایکرده

 .دیگران هسیند

بررسا  و  "باا عناوان   پژوهش  در ( 2012واحدی هریس )
ی همسااالن باا میازان    و طردشادگ  از ساو   محبوبیتمقایسه 

مراکااز نگهااداری  احساااس تنهااای  در بااین دخیااران نوجااوان

باا   محبوبیات س  رابطه باین  برر و با هدف "بهزیسی  و عادی
باا   محبوبیات باین  کاه   رساید به ایان نییجاه   تنهای  س احسا
 داری وجااود دارد؛ وتاا  در گااروهاتنهااای  رابطااه معنااس احساا 

است. یعن  هرچه قدر نگهداری، این رابطه منف   زدخیران مراک
 س، احساا زانبیشیر باشد باه هماان میا   طلب  ییدثو ت محبوبیت
عاادی، هرچاه    کمیر خواهد بود. اما در گروه دخیران زتنهای  نی

 زتنهای  نی احساس، زانمی قدر تثیید طلب  بیشیر باشد به همان
 بیشیر خواهد بود.
با هدف  "عصبیت و رشد آدم " ( در کیاب2005هورنای )

به این نییجه دست یا ت که  خصوصیات ا راد مهر طلب  بررس
، یاا عقیاده، یاا چیاز بخصوصا        مهرطلب اگر از شخصا راد 

ابراز ندارد. تقاضاهای خود را با صراحت به  جرئتخوشش نیاید 
 علنااً  هاا آندارد و در صاورت عادم ارضاا     دیگران اباراز نما   

زنش و انیقااد، تاوبی ، سار    جرئات کند. اعیراض و شدایت نم 
میه  ساخین دیگران را، وتو بجا باشد ندارد؛ حی  به شوخ  ه  

 تواند ابراز کند.را نم  زیآمهیکناانیقاد و حرف رنجش آور و 
 

 شناسی پژوهشروش
ماادیران در  محبوبیااتواکاااوی ابعاااد هاادف پااژوهش حاضاار 

مااهیی ،   تحااظ  اسات، تاذا از  های دوتی  شاهر ایاالم   سازمان
نحوه جمع کاربردی است. از حیث پژوهش حاضر ی  پژوهش

پژوهش نیز  است. روش میدان ها نیز پژوهش حاضر آوری داده
انیخاب شده است، چرا که این روش منجر باه   ف به صورت کی

 گاردد. م  محبوبیتتر پدیده ن به در  عمیقایاب  محققدست
بنیااد و باا روش گلیازری    داده رویدرد تحلی  براسااس نظریاه  

تاری را  تر و میناون گسیرده ین رویدرد، اتگوهای، چرا که ااست
 یجاا باه . در واقع این رویدارد  دهدها ارائه م جهت تلفیق داده

-ها کنداش ما  ها، نظریه را از مین دادهتحمی  نظریه به داده

گرایاناه  ظاهرشونده )گلیزر( و ساختکند و نسبت به دو رویدرد 
: 2011همدااران،    ارد و داناای  ) غیرساخیاریا یه است)چارمز( 

هاا  دادهآوری از ابزار مصااحبه بارای جماع    در این تحقیق (.17
 مصاااحبه نیمااه هااااباازار گااردآوری دادهاساایفاده شااده اساات. 

واکااوی ابعااد   نباال  دباه  در این پاژوهش  بوده که  ا یهیساخیار
ر دت  طراح  شد و ثاالس،  یوتدهای سازمان مدیران محبوبیت

باه اشابان   ه  هفاد  ر مصااحبه کاه د  قرار گر ت مدیرانیار یاخ
جامعه آماری پژوهش حاضر شام  مدیران و خبرگاان   .رسیدی 
باه تعاداد    های دوتی  شهر ایالممدیریت سازمانحوزه   عال در
اسات کاه   ایان   دتی  انیخااب جامعاه پاژوهش    د.بو نفر 2500

هاا باه ساوی هادف، باا      عل  هدایت سازمان عنوانبهمدیریت 
مواجهاه   محبوبیات پدیاده   ازجملاه ادی زی هایآسیبمسائ  و 

گیری در پژوهش حاضر به صورت هد مند انجام نمونهشود. م 
از مدیران و خبرگان با اسایفاده از ایان    نفر 17که تعداد  گر ت
کننده ویژگ  ا راد شرکت 1 جدولدر  انیخاب گردیدند که روش

 .در مصاحبه آورده شده است
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 شوندگانمصاحبه  یشناختیجمع یها ژگیو. 1جدول 
Tebel 1. Demographic Characteristics of the Interviewees 

کنندگانمشارکت  
 تعداد نمونه

 جنسيت
 سن

 سابقه تحصيالت

  زن مرد 

های دوتی  مدیران سازمان
 17 خبرگان سازمان  شهر ایالم

به باال 35 1 16 سال به باال 5 کارشناس  ارشد دکیری   

    9 8  

   دانشگاهعلمئتیهعضای ا
 ایالم

خبرگان 
 دانشگاه 

به باال 40 2 13 15 سال به باال 7 - 15   

 

 درون توا ق روش با حاضر پژوهش پایای  محاسبه برای
 شد درخواست مدیریت دکیری ی  از کدگذار دو بین موضوع ،

 اینده به توجه با. کند مشارکت پژوهش در کدگذار عنوانبه تا

 گر یه، انجام هایمصاحبه میان از معموالً پایای ، محاسبه برای

 تعداد پژوهش، این در شوندم  انیخاب نمونه برای مصاحبه چند
 پژوهشگر سپس. گردید انیخاب کدگذاری برای مصاحبه چهار
 با که  درون موضوع توا ق درصد پژوهش همدار با همراه
 دست به زیر  رمول کم  با تحلی ، پایای  شاخص عنوان

 آمده زیر( 2) جدول در هاکدگذاری این از حاص  نیایج. آوردند
 :است

                                  (  1رابطه 
 

 
 

 

محاسبه پایای  بین دو کدگذار. 2جدول   

Tebel 2. Calculate the Reliability between Two Encoders 
 پايايیدرصد  عدم توافقاتتعداد  تعداد توافقات تعداد کل کدها عنوان مصاحبه رديف

 65/0 12 32 97 1م  1

 58/0 9 23 78 3م  2

 96/0 15 29 60 4م  3

 71/0 36 84 235  کل

ها برابر با ک  داده تعدادشود که مشاهده م  .2جدول طبق 
و تعداد ک  عدم توا قات بین این  84ک  توا قات  ، تعداد235

   بین دو کدگذار برای است. بنابراین پایای 36کدها برابر با 
های انجام گر یه در این تحقیق با اسیفاده از  رمول مصاحبه

باشد. با توجه به اینده این میزان م  71/0ذکر شده برابر با 
توان ادعا کرد که میزان درصد بیشیر است، م  60پایای  از 

 پایای  تحلی  مصاحبه کنون  مناسب است.
روای ، از روای  محیوای   منظور بررس در این پژوهش به 

اسیفاده شده است. برای بررس  روای  محیوای ، از دو ضریب 
شود اسیفاده م  2محیوا خص روای  و شا 1محیوا نسب  روای  

 (.2015و همداران،  )شوتیز
اعضای  از نفر 15در این پژوهش  موردنظرمیخصصان  تعداد
-جه به  رمولعلم  دانشگاه ایالم اخییار شده است و با توهیئت

 کنی :را محاسبه م  CVI  و  CVRهای زیر 

1                                )- = nECVR 

 

 CNI= اندداده 4و  3ارزیاب  که به آیی  نمره  نسبت تعداد(           2

 تعداد ک  ارزیابان
 

باشد. م  79/0 زین CVI برای شاخص  قبولقاب حداق  مقدار 
برای هر آیی  محاسبه  CVIو  CVRن قسمت مقدار در ای

ها براساس توضیحات و با توجه به میزان شاخص شده است
طلب  مدیران ذکر شده تمام  مضامین سازنده محبوبیت

 های دوتی  از نسبت روای  محیوای  مناسب  برخوردارندسازمان
 ( دارند.79/0و همگ  ضریب باالی )
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 های پژوهشیافته
گام  3ها، در ط  های حاص  از مصاحبهرس  کیف  دادهدر بر

مدل تدوین به ت، شوند تا درنهایاصل  کدگذاری، تحلی  م 
 وند.نظری پژوهش منجار شا

  تحلی های حاص  ازن پژوهش، دادهین ترتیب، در ایدب
محوری و  گام کدگذاری باز،3ها، در ط  اسناد و مصاحبه

که مین مصاحبه نمونه  .د  مورد پردازش قرار گر ینگزینش
در  .ذکر شده است 3 اوتیه از آن اسیخراج شده در جدول کدهای

تحلی  شد که در مجمون از این تحلی   مصاحبه 17این پژوهش 
 بُعد 7محوری در نهایت از این میان  کد 21باز،  کد 390

مقوته نظری در  ورکدگذاری محوری با ظهشده است.  اسیخراج
 ه،طوری که در این مرحلهشود، بآغاز م کدگذاری باز،  همرحل

اوتیه )به  دهایرد. کگی ا حول این مقوته صورت مهذاریکدگ
شدند و چند کد  ی به کدهای ثانویه تبد( هاآنعلت تعداد  راوان 

 .ثانویه تبدی  به ی  کد مفهوم  شدند
 

 سؤاالت مصاحبه
 چیست؟ محبوبیت 
 کدامند؟ وبیتمحبثر بر گرایش مدیران به پدیده ثعوام  م 
  مدیران کدامند؟ محبوبیتهای ر یاری و شخصیی  ویژگ 
 مدیران کدامند؟ محبوبیت هایمثتفه 
 ؟باشدشام  چه ابعادی م مدیران  محبوبیت 
  توان کاهش داد؟را م  محبوبیتچگونه 
 

 

 نمونه کدگذاری باز. 3جدول 
Table 3. Example of Open Coding

 کدگذاري باز متن مصاحبه

ی خوب  است منیها اگه محبوبیت کل  منف  نیست واژه طوربهژه محبوبیت وا
به صورت خودجوش و طبیع  باشد یعن  اگر کس  بخواهد محبوب باشد بین 

زمان  است که شما دنبال منفعت باش   اش منفدیگران تزوماً بد نیست اما بار 
 دارید آنچهکردن خود باش  برخالف  ترمه یه به دنبال 

خودجوش،  محبت
طلب ، منفعت

 بزرگنمای 

به نظر من ید  از این دالی  برگر یه از خود سیسی  است چه سیسی  سازمان  
کنی  چه سیسی  ک  جامعه. اگر سیسی  جامعه پذیرای که در آن کار م 

شود. ریاکاری در جامعه وجود طلب  م ا راد باشد باعث ایجاد محبوبیت گونهنیا
اجیماع  و سرمایه اجیماع  در سازمان وجود نداشیه باشد.  داشیه باشد. اعیماد

مقررات و قوانین موجود اجازه بدهد ا راد با  ریب دیگران ظاهرسازی کنند و به 
ی  منفعی  برسند اما اگر مقررات سازمان درست باشد حی  اگر بوروکراس  

 شوی .ماکس وبر را رعایت کنی  کمیر دچار این عارضه م 

دم سرمایه ع
اجیماع ، عدم اعیماد 
 اجیماع ، ریاکاری،

کردن،  یظاهرساز
  ریب دیگران

 

رویدرد ظاهر  Theory Grounded ا اسیفاده از روشب
 نوانعپژوهش تحت   صلبه سثال ا  شونده گلیزری و در پاس

های دوتی  ایالم در سازمان طلب  مدیرانابعاد محبوبیت"
های سازماندر  مدیران طلب محبوبیت واکاوی ابعاد "اند؟کدام

در  سازمان  و مطلعینخبرگان براساس مصاحبه با دوتی  ایالم 
 صورت ذاری باز، انیخاب  و نظریگبا اسیفاده از کدموضون، 

کد اوتیه شناسای   390ذاری باز تعداد گر ت که در مرحله کدگ

بررس  مجدد و با ذاری انیخاب  گدر مرحله کد پسشد س
 یبندجمعمحوری  مثتفه 21 حبوبیتممفاهی  شناسای  شده 

یا ضعبُعد  7نظری این مفاهی  در  یکدگذارشد و در مرحله 
 ، شخصمنا ع، خواه تعلق، ناسات  وابسیگ ، رادها 

 4در قاتب جدول  و شعائرگرای  سفیدنمای  رنجورنمای ،
 .ردیدگبندی طبقه

 

 ها )ابعاد(ها و مقوتهتفهثکدهای باز، م .4جدول 
Table 4. Open Codes, Components and Categories (Dimensions)

 ابعاد محوري هايمؤلفه کدهاي باز

کنیرل  ،(2م ) یبداری ر ،(2م ) رن یبه ن شیگرا ،(1م ) طلب جاه

داشین،  گاهیپا به  ی، تما(4م )  ا دنتفرقه، (3م ) اوضان به نفع خود

 ن،یراز محبت دروغ، اب(10م )  رد دنیکوب یبرا تی راه  شدن موقع
 (12م )  قیبه هر طر  ابیکام

 شخصيت پوشالی
ف يضع

 رادهاأل
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 ها )ابعاد(و مقوته هامثتفهکدهای باز، . 4جدول  ادامه

مطابق ، (9م ) یکهیر، شخصیت بدهدار، احساس (7م و  6م ) نقش بازی کردن
، خود را مقصر (10م ) خواسین گرانید یرا برا زیچهمهر یار کردن،  گرانید  یم
، ضعیا (م 12بودن )دنبال جذب اطرا یان  ،(16و م  12م ) مشدالت دانسین  اصل

 (15م )  نیبخودک ، (8م ) نشان دادن خود

 

 شخصيت متزلزل
 

م )  شخص تی، حفظ محبوب(10م ) مناسب، ضعا تخصص ینداشین دانش کار
 یکار طیب از شرانبود در  مناس ،(7)م  ی گرا  اشرا  ،(1)م  ی گرا شخص ،(3
کمبود حس  ،(15)م   ییشخصانحرا ات  ،(5)م  نییپا یورز جرئت ،(5و م  4م )
 (13م )  کمبود محبت در دوران کودک ،(2)م   ا سردگ ،(9)م  یارزشمندو  اقتیت

  باختگیهويت

 تیشخص، عدم وحدت (17م ) کردن تیتبع د،یعقا ی زودباور، اقنان شدن، همسو
و   ر ین کُنش عقالن نیاز ب ،(13)م  عانهیمطر یار  ،(1م ) یریپذ یتسل ،(7)م 

 (6م مسیق  ) تی، نشان ندادن هو(9میحر  )م موجود  ،(10)م   منطق
 فرمانبردارذهن

 وابستگی ناسالم

 ، سیادگیعدم قدرت ا ت،یعدم قاطع ،(1)م  نیتوهتحم   ،(3)م  عیسرموضع  رییتغ
، عدم اسیقالل، محیاطانه عم  (5م ) ارعدم اقید گران،ینه گفین به د یواگذار
به حفظ   یما ان،یعدم صراحت ب ،(17)م  یریگ یتصم ی ، عدم توانا(11کردن )م 

 (1)م  ی از تنها رار ، موجود

 رفتار منفعالنه

 وندیپ یدر برقرار  کاسی ،درون  یازهایبه ن توجه ب  ،(16تعلق )م  احساس عدم
تابع  ،یکارپنهان ،زیآممساتمت ر یار(، 13)م  خوداز مثبت   ابیارز عدم ، عاطف

 (8و م  7م ) در جمعبودن، اجیناب از اظهارنظر  گرانید هایخواسیه
 پردازيديگران

 مت،یدر اذهان، در اجیمان بودن، صم رشیپذ ،اکانون توجه بودن، ر یار برونگر

، راز وجوداب گران،یبا د مر یار گر ، تعام  اجیماع ،(8و م  13)م   تعلق طلب

بودن کارها،   شیظاهر و باطن، نما نیب تضاد، خودجوش تیمحبوب اد،یز دنیخند

 (16و م  15)م  ظاهر  ر یار، گشودگ  چندگانگ ، بی رعوام

 ینيتريو تيريمد

 

 تعلق خواهی

 

 ،قوی ارتباطات ،گری اتفاظ ،ا راط   مهربان اد،زی تعارف ، زبانچرب

 اساس، کردن ب دیتمج کردن، کُرنش، یملق، م(7م ) طلبشهرت ، خدمیخوش

، قاعده ب قیو تصد دییتث ،(12کردن )م ، بله قربانگو، مماشات بر رمانو  عیمط
م ) از حد شیب  پرساحوالمنفع ،  ،ا راط  کردن مدارا ،خونرم ثبات، ب تیشخص

 (4و م  2

 رفتار سالوسگرايانه

 و 1دوپهلو )م ، گودروغدورو،  ت، یشفا عدم تظاهرگرا، ،یظاهر یهایدتسوز نفاش،

  و آراسیگ ظاهربه ا راط  توجه ،(11)م  خود سمت به هاکردن نگاه جلب، (2م 

 ، توخاتاز حد، مباتغه در ابراز احساسات، طب   شیب  خود، ارتباطات مصنوع
 (10)م  یریاتقاپذ ، شیپوشش نما

 تصويرپردازي

 ، برجسیه کردن خود،(6)م  سمت خود بهد کشاندن ا را  ،یارتباط نزد یبرقرار
، تبخند زدن به (7دانند )م  مرا  زیچهمهکنند که  ر یار کردن، وانمود م  تصنع

 (10و م  9م ) یپسندمردمرا صدا کردن،  گرانیهمه، به اس  کوچ  د

 سازيشبکه

  جیماعا تیموقع ت،یآوردن پشیوانه، کسب حما به دست گران،یاحیرام از جانب د منافع شخصی
 جادیا ، اجیماع ازاتیامی ،(7)م   اجیماع تیثیمنزتت، ح ژ،ی، پرسی(3)م  باالتر

 تیریکردن مدت مد  طوالن ، طلبقدرت،  اجیماع هیسرما جادیا ، اعیماد اجیماع
 (1)م 

 گرايیتملگ

 عیتر   اتالف منابع، در پ ، سو اسیفاده از منابع سازمان ،یمنا ع  رد تیارجح
مبه ،   اهداف سازمان جادیا ، به اهداف سازمان  توجه ب، (8م ) بودن  شخص

 جادای ،(16)م  دارجهت انیصابات، (10)م  ی گراعم  یجابه ی شعائرگرا جیترو

 (17)م  اهنادرست پست یواگذار ،پراکن عهیشا ،زن رآبیزدوبند، ز تملق، ی ضا

  یاسيس يباز
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 ها )ابعاد(وتهو مق هامثتفهکدهای باز، . 4جدول  ادامه

نشان   قربان ،یتعارض ر یار وانمود کردن، ،(10م )  تواضع ساخیگ ، حقارت سخیگ

طفره ر ین از  ازحد، شیب هاییرگیکارها، سه  کردن در تعل ، (15م د )دادن خو

کردن، پشت  دستدست ،یکاراهمال ر ین، در کار ریکردن، از ز جوی بهانه ت،یمسئوت
 (13)م  گوش انداخین

 ناهنجاري رفتاري

 رنجورنمايی
، ینشخوار  درپنداشین خود،  زیناچ ، ارزش ب احساس ،(5)م   عدم حس خوشبخی

 بها گران،ید دییتث ازمندین گران،یبه طرز  در د حساس ،(14م ) گرانیبه د خوشدل
 (12م ) از حد شیب   روتن گران،یمثبت بودن در نظر د گران،ید تیدادن به حما

 تنشانگان شخصي

 گران،یحساس به انیقاد د رشدن،یترس از تحق گران،ید  منف  ابیترس از ارز
 آرام یع با صدامبسیه، در ج طیترس از مح ،(11م ) گرانیترس از قضاوت د 
 اسیرس  ، دری انجماد ،یریپذس ریعدم ،کاریمحا ظه هیروح حرف زدن، 

 (4)م  یریپذعدم انعطاف ر،ییاز تغ

  بحران شخصيتی

دورزدن  ،گری الب ، ییچیر حما ،یزگریقانون ،یظاهر ۀحفظ پوسی ن،یبا قوان یباز
قائ  شدن،  ضیاغماض از تخلفات، تبع ، پوشچش  ،(7)م  و مقررات نیقوان
 ،یباز  یو  ام ی گرافهیطا شیر،یتعارض ب جادیا ،(9)م  یریگرشوهرواج  ،یباز پارت

 (13م ) یساالرضابطه، ضعا قانون یجابهرابطه 

 سازمانیکجروي

 سفيدنمايی

 

کردن،  انیمثبت ب یها ژگیکارکنان،  قط و یهاها، پوشاندن غفلتیکارپوشاندن ک 
 یکارها شیبد، نما و  منف ی، پنهان کردن کارها(9م  و 8)م  هاکردن ضعا هیتوج
نامناسب،  یهای ناور یریکارگبه ، سطو  سازمان شدن ادیک  و ز، و مثبت ریخ

 تیفیک یاز حد کارکنان، نقض اسیانداردها شیب یها ها، مرخصتالش قهیمضا
 (15)م  محصول

 ناهنجاري سازمانی

  آشفیگ ،(11م )  شخص  تداخ  کار و زندگ ، و اثربخش ی آمدن کارا نییپا
ساخیار  ایتضع ح،یصح یربز، عدم برنامه(14م ) سازمان شر تیسازمان، عدم پ

امدانات  ،(5م ) تیریمحدوده مد دنی، انحطاط کش(9م ) هاسازمان، شدست برنامه

 (7)م   عدم تعهد اخالق ، منف هیروح جادیدر انجام امور، ا شیتشو،  سازمان ایضع

کژکارکردي عملکرد 

 مديران

 ۀهم ای، مشخص بودن وظا(9و م  10م ) مشخص بودن اهداف و مقاصد سازمان
صداقت در گفیار  ،س دموکرا جادی، اسازمان یهاقسمت ۀهم باز در ی ضا جادیا ا راد،

رشد  جادی، ا(8م ) انصاف و عداتت تی، رعاهاپاداشبودن  منصفانه، (13م ) و عم 

 یعادالنه برا ی ضا جادی، ا(3م ) براساس عملدرد  ابیا راد سازمان، ارز نیبرابر ب
 (17م )  سیگیرقابت سات ، انیخاب براساس شا

مديريت بر مبناي اتاق 

 ايشيشه

 ائرگرايیشع

 

 ها،شدن بخشنامه علم  ،هانامهنییآشدن   ، علم(3)م  مناسب یساخیارها جادیا
و  نیقوان ت،یریخاص مد یاسیادنداردها نیی، تع(7م ) و مقررات نیشدن قوان علم 

از  سیهیا راد شا شیپا ، ابیارز سی یس  اثربخش ، شغل تیامن نیمقررات کارآمد، تثم
 ،(5م ) رانیانیخاب مد یارهایمع  بررس ران،یسوابق مد  ابیارز ،(10م ) ستیناشا

 ماتینظارت بر گلوگاه سازمان، نظارت بر تصم ران،یمد  و روان  سنجش روح
 (12م ) تیریمد

ي دالزامات عملکر

 سازمان

م ) ، آموزش جهت ارتقا به نفسشان(4م ) نیآموزش به واتد ، آموزش از دوران کودک
م )  دانش تخصص تی، تقو(6م ) میقاب  بدون انیظار، مشاوره جهت کم  کردن (8

 تیتقو ، شغل یهامهارت تی، تقو(11م ) قواعد و ضوابط بازدارنده تیتقو ،(13
سازمان به  یها و باورهاارزش  ی، تبد(14م ) در ظاهر و باطن اخالق  یهاارزش

 (16م ) ایدوره  اخالق یهانشست ،یر یار یاسیانداردها

زشی تدوين اصول آمو

 و اخالقی

 



   55                       1401، زمسیان 1، شماره 11های دوتی ، دوره  صلنامه علم  مدیریت سازمان

دست آمده از کدگذاری محوری در مجمون  با تلفیق کدهای به

-راده، وابسیگ ا  های ضعیابا نام بُعد 7مدیران در  محبوبیت

سفیدنمای  و شخص ، رنجورنمای ، منا عخواه ، تعلقناسات ، 

 .شعائرگرای  قرار گر یند

 

 پژوهشمدل مفهوم  . 1شکل 

Figer 1. Paradigm Model of Research 

 

 گیرینتیجهبحث و 
 کاه ماادیران در مقایساه باا ا ااراد معماوت  و سااایر     ی از آنجاا 

گیاری بیشایری برخوردارناد،    کارکنان از قدرت و حاق تصامی   
 هاااآنهااای توانااد در تصاامیمات و روشماا  هاااآنشخصاایت 

 تثثیرگذار باشد. به بیان دیگار، مادیران دارای  لسافه شخصا     
نسبت باه مساائ  مخیلاا ساازمان و      هاآنش هسیند که نگر

تاثثیر  هایشاان را تحات  و  عاتیت هاآنکارکنان، مسائ  پیرامون 
تواناد منباع   های ا راد بر پایه شخصیت م دهند. تفاوتقرار م 

رشد و توسعه و خالقیت و یا ریشه تعارض، ناکام  و مشدالت 
 یطاور  محبوبیت طلاب  شخصیت ناپذیر سازمان  باشد.اجیناب
 ی تنهاا باه  ناه  کناد ما   دیگاران  محیااج  شدیداً را او که است
 دوسای   و عشاق  بدون تواندم  ببرد، نه تذت چیزی از تواندم 

 دیگران حمایت و کم  بدون نماید، نه ارزش احساس دیگران
ناخودآگااه   طاور باه  احییااج   چناین . دارد کاری به اقدام جرئت

ایان ویژگا     .آوردم  دنبال به را بعدی احییاجات و خصوصیات
سای  اداری از  آثار مخربا  را بار سی   تواندشخصیی  مدیران م 

 محبوبیات  تواناد بار  عوامل  که م  ازجملهبگذارد.  یجابهخود 
و یاا بازنشسایه باودن     باشد سن باالی خادمی   رگذاریتثثا راد 

 مدیر است. چرا که قارار گار ین در ایان شارایط مادیر را وادار     
باوده و هماواره تاالش کناد از      کارحا ظهم شدتبهکند که م 

نویسا  و بادگوی  دیگاران    ناماه و شاب  بروز تنش و نارضایی 
که این چند صبا   کندجلوگیری کند و همواره با خود تصور م 

 را باید در شرایط آرام مدیریت کند غا ا  از اینداه اداره وضاع   
باا   موجود و عدم برخورد با ر یارهای غلط اداری و برخورد برابر

کند و ا رادی که با دتسوزانه برای سیسی  خدمت م  ا رادی که
کنناد موجاب از ها     ساپری ما    تفااوت  روزهاای خاود را   ب 

تذا ایان تحقیاق   . گرددوری م پاشیدگ  سیسی  و کاهش بهره
دوتیا    یهاا سازمانطلب  مدیران در واکاوی ابعاد محبوبیتبه 

نشان داد که حاضر پژوهش . نیایج حاص  از پرداخت شهر ایالم
 .است بُعد 7مدیران دارای  محبوبیت

باه معناای آن    راده است، ضعیا ا محبوبیتید  از ابعاد 
گیاری  قدرت تصمی  معموالًا رادی که ضعا اراده دارند است، 

ندارند، در  در خود پروژه زیادی دارند، کارهای خود را زیااد باه   
. شاود دیده ما   هانآاندازند و تضاد  دری و عمل  از تثخیر م 

میزتازل و  پوشاات ، شخصایت  این بُعد از ساه مقوتاه شخصایت   
حااج  )که در مطاتعات پیشاین  باخیگ  تشدی  شده است هویت
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میزتازل و  ( باه شخصایت  2012نژاد، و ) رحان  (2002،  نیحس
ناژاد  شده اسات. در هماین راسایا  رحاان     اره شاباخیگ  هویت

مادیران   ،گا  ژش ایان وی برای کاهکه  کند( تصریح م 2012)
خواهند در سازمان انجام  هرسی  از تمام ر یارهای  که م  باید

های  که مشد  دارناد،  توانند در زمینهدهند، تهیه کنند و یا م 
-هاا، با   را باه عاادت   هاآنر یارهایشان را تیست کنند و  ۀهم

را از آساان باه    هاا آنها تقسی  کنناد و  کاریها و اهمالنظم 
هاا، تمارین   مرتب کنند و برای ر ع هر ی  از این دسیه دشوار

مشخص  را در نظر بگیرند و به خود تلقین کنند کاه  اردی باا    
ای شدست خوردناد دتسارد   اراده هسیند و اگر در اجرای برنامه

وقفه ادامه برنامه را از سر بگیرند و تزوم  ندارد به  بدونِنشوند، 
د و  قط بر اعمال همان تمام کارهای موجود در تیست  در کنن
 .روز در نظر گر یه شده را میمرکز باشند

است باه معناای    وابسیگ  ناسات طلب ، محبوبیت بُعد دیگر
و  تحما  رقابا  یغا راد وابسایه تنهاای  برایشاان     کهآن است 

 یهاا تیمسئوت شانزندگ ناامیدکننده است. اغلب این ا راد در 
هاا و اعماال خاود    تصامی  سپارند و باه  اصل  را به دیگران م 

اعیماد ندارند و نیازمند تثیید دیگران برای اعماتشان هسایند. در  
وابسیگ  ناسات   رد سع  دارد طارف مقابا  را تحات نفاوذ و     
کنیرل خود قرار دهد و به دتی  ترس از طرد شدن مانناد یا    

 این بُعاد از ساه مقوتاۀ    تحقیری را تحم  کنند. هرگونهقربان  
پردازی تشادی  شاده   ار، ر یار منفعالنه و دیگران رمانبرد ذهن

 وریا غ)دانشاگر و   ر یاار منفعالناه   است. در مطاتعات پیشین به
اشااره   (20121 ناژاد، ) رحاان   پردازیدیگران، (2021،  باغبان

 شده بود.
در سافیدنمای    اسات،  محبوبیتبُعد دیگری از  سفیدنمای 

سانساور   تنهاا ناه گیرد و نقاط ضعا تحریا واقعیت صورت م 
این بُعد نیاز   گردند.نقاط قوت معر   م  عنوانبهشود، بلده م 

و کژکارداری    سازمان یناهنجارسازمان ، از سه مقوتۀ کجروی
در مطاتعات پیشین به  ؛ کهعملدردی مدیران تشدی  شده است

-)موذن  سازمان یناهنجار(، 2019، )حدیم  سازمان  کجروی

 و کژکارداری عملدارد مادیران   ( 2015، پرستجمشیدی و حق
 ( اشاره شده بود.2011، سماواتیان) اضل ، عریض  و 

 اردی کاه ایان     است، محبوبیتید  از ابعاد  خواه تعلق
دیگاران واقااع شااود و   موردپسااندویژگا  را دارد، دوساات دارد  

های  که دیگران محبت و موا قت همه را جلب کند و به عقیده
ترین کار در چیاره  دهد. مه اهمیت م اندازه درباره او دارند ب 

شدن بر تمای  شادید باه ماورد تعلاق قارار گار ین، پاذیرش        
، ر یار مدیریت وییرین خواه  از سه مقوتۀ تعلقخویشین است. 

ساتوسگرایانه و تصویرپردازی تشدی  شده است که در مطاتعات 

(، 2017، )پورعزت و همداران مدیریت وییرین پیشین به مقوته 
 ( و تصاویرپردازی 2010المرز و همدااران، ) ساتوسگرایانه رر یا

 رنجورنماائ  ، محبوبیت( اشاره شده بود. بُعد دیگر 2015، )گوآل
: یعن  ا راد برای اینده بیوانناد توقعاات خاود را اعماال و     است

کنناد خاود را بایش از واقعیات     ارضا نمایند، آگاهانه ساع  ما   
هاای  این بُعاد از مقوتاه  . جلوه دهند ترح قاب رنجور، بیچاره و 

ناهنجاری ر یااری، نشاانگان شخصایی  و بحاران شخصایی       
 ناهنجااری ر یااری  در مطاتعات پیشاین باه    گر یه است. شد 

( اشااره  2015، (، نشانگان شخصیی  )منا  2013، )جنیفر و تنا
 شده بود.

ر یاار مبینا  بار     باشد،م  محبوبیتاز ابعاد   منا ع شخص
یااری اسات کاه در هار وضاعیت، ر ااه       منا ع شخصا ، آن ر  

شخص تنها و تنها وابسیه به مصرف شخص  خاود  اوسات. در   
دنبال کساب اهاداف شخصا  خاود      این نون ر یار ا راد بیشیر

-ساازی، تملا   های شابده هسیند. بُعد منا ع شخص  از مقوته

گرای  و بازی سیاس  مدیران شد  گر یه اسات. در مطاتعاات   
، خراساان  زاده و قوچاان  هقان،  رتو )د سازیشبده پیشین به
( و باازی  2016، )جبلا ، شایری و تاباان    گرای (، تمل 2013

 .( اشاره شده بود2017، احمدی) مدیرانسیاس  
رگرا ا رادی هسیند ئ: ا راد شعااست رگرای ئشعاآخرین بُعد 

کنناد و ساع    ها براساس ذهنیت عما  ما   واقعیت یجابهکه 
و تبلیغات،  قدان دسیاوردهای عینا  را    گفیاردرمانکنند با م 

هاای مادیریت بار مبناای اتااش      این بُعد از مقوتاه جبران کنند. 
ساازمان، تادوین    عملدارد ای، تدوین اصاول و اتزاماات   شیشه
و اتزامات آموزشا  و اخالقا  تشادی  شاده اسات. در        اصول

)کردناائیج،   ایمدیریت بر مینای اتاش شیشه مطاتعات پیشین به
   قها ) (، اصول و اتزاماات عملداردی  2013، مسعودی ان  و 
)صدراتله ، بااقرپور   و اصول اخالق  اتزامات( و 2010،  رهمند
 ( اشاره شده بود.2019، زادهو دائ 

 

 پيشنهادها
های این پاژوهش مشاخص   با توجه به اینده براساس یا یه .1

مادیران اسات،    محبوبیتید  از ابعاد  "رادهضعیا ا "شد که 
 هاای  برناماه  شاود، های دوتی  پیشنهاد ما  راین به سازمانبناب

تاا باعاث    یرندبگ در نظرمدیران برای تقویت اراده  پذیرانعطاف
خودآگااه  آناان شاود و     شیا ازا ا زایش اعیمااد باه نفاس و    

 هاا آنش بارای  نهمچنین محیط کاری بدون اسایرس و سارز  
  راه  کنند.

این پاژوهش مشاخص    هایبا توجه به اینده براساس یا یه .2
 مدیران است،  محبوبیتید  از ابعاد  "وابسیگ  ناسات "شد که 
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کاه در ابیادا نسابت باه      شاود پیشانهاد ما   به مدیران بنابراین 
هاا و  ها و تشویشوابسیگ  ناسات  شناخت پیدا کنند مثالً ترس
شود را بر شان م تمام چیزهای  که موجب عصبانیت و ناراحی 

-شاود و ما   ورند که با این کار ذهن رها م روی ی  کاغذ بیا

هاای  داری را تخلیاه کارد. روی نداات مثبات و       توان زباتاه 
هاای  هایشان میمرکز باشاند و یاا باه نظار و خواسایه     مو قیت

 ا راد نباشند. ۀخودشان اهمیت بدهند و دنبال جلب نظر هم
های این پژوهش مشخص شاد  با توجه به اینده براساس یا یه .3

مدیران است، بنابراین به  محبوبیتید  از ابعاد  "دنمای سفی"که 
تاادار   بااا ایجاااد وشااود، هااای دوتیاا  پیشاانهاد ماا سااازمان

هاای  و تدوین و ترسای  سیاسات   گرای قانونسازوکارهای  برای 
ی ا راد سازمان از ای برای آگاه  همهکل  سازمان و ایجاد زمینه

کنیرل بر اجرای دقیاق   ها و اعمال نظارت واین قوانین و سیاست
دهاد و همچناین   این موارد زمینه سفیدنمای  کردن را کاهش م 

پاذیری ا اراد در قباال    شاود کاه ظر یات مسائوتیت    پیشنهاد م 
کاه هار کاس    یطاور بهوضعیت موجود سازمان را ا زایش بدهند 

 مسئوتیت عملدرد ضعیا خود را قبول کند.
ن پژوهش مشخص شاد  های ایبا توجه به اینده براساس یا یه .4

مدیران است، بناابراین   محبوبیتید  از ابعاد  "تعلق خواه "که 
که سطح اعیماد به نفسشاان را ارتقاا    شودبه مدیران پیشنهاد م 

بین  را در خودشان نابود کنناد و ایان   دهند و احساس خودکوچ 
توانند از طریق شناخت نسبت به احساسات و هیجاناات  کار را م 

شاود  آورند. پیشانهاد ما    به دست هاآنیت کردن خویش و مدیر
ا راد خودشان را از ارتباطات بیهاوده خاارج کنناد و باا انیقاادات      
برخورد مناسب  بدنند یعن  هر دو نحوه مثبت و منف  که دیگران 

دارند را بپذیرند و ارزش انیقااد و تعریاا و   روا م  هاآننسبت به 
قیق در ماورد خودشاان را   تمجید دیگران را پدیدآوری دیدگاه  د

 مورد توجه قرار دهند.
های این پژوهش مشخص شاد  با توجه به اینده براساس یا یه .5

مادیران اسات،    محبوبیات یدا  از ابعااد    "مناا ع شخصا   "که 
 بار یماه  هرچندشود، های دوتی  پیشنهاد م بنابراین به سازمان

آن جلساه  در  گذاشیه شود که مدیرانتوجیه  برای تمام   ۀجلس
اهداف اصل  و  رعا  ساازمان بیاان شاوند و هادف از تشادی        

های مینوع  گروه طورنیهمشرکت را برای ا راد توضیح دهند و 
 برای رسیدن به ی  هدف مشخص شد  بگیرد و هرکس  کاار 

خاصا    یبناد زمانبگیرد و برای انجام کار  بر عهدهمشخص  را 
 روروباه کردند با توبی   قرار دهند که اگر از انجام دادن آن تخط 

 .شوند
های این پژوهش مشخص شاد  با توجه به اینده براساس یا یه .6

مدیران است، بناابراین   محبوبیتید  از ابعاد  "رنجور نمای "که 
ی آموزش بارای  که زمینه شودهای دوتی  پیشنهاد م به سازمان

انجاام   میمرکز کردن مدیران بار تواناای   علا  خودشاان بارای     
لدردشان بدون نیااز باه جلاب تارح  دیگاران ایجااد شاود و        عم

همچنین با کما  مشااور و آماوزش مادیران بیوانناد اتگوهاای       
  دری خودشان را تغییر بدهند.

های این پژوهش مشخص شاد  با توجه به اینده براساس یا یه .7
مدیران اسات، بناابراین    محبوبیتید  از ابعاد  "شعائرگرای "که 

نامحساوس از   به صاورت شود، وتی  پیشنهاد م های دبه سازمان
در ساازمان ارزیااب  صاورت بگیارد و نظاارت و       مدیران عملدرد

تواناد ماانع   نیاز ما    هاا آنپیگیری مسیمر بر چگونگ  عملدارد  
 شعائرگرای  شود.
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