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Abstract 

Nowadays, dynamic and complex environment has made organizational change 

inevitable. In these circumstances, many organizational leaders face with challenge of 

aligning employees with changes. Many changes fail due to lack of employee support and 

even create heavy costs for organizations. Metaphor as a powerful and effective tool in 
engaging employees can strengthen organizational change. A tool that many poets and great 

writers have come to enjoy because a metaphor carries plenty of concepts in a few words. 

The present study aimed to investigate the role and function of metaphor in organizational 

change by using an ethnographic approach to collect data from one of the successful 

organizations in the field of organizational change. In more than a year of observing and 

attending numerous meetings of the organization's leader, it has been attempted to identify 

the metaphors that used and to categorize them by function. After reviewing the content 

analysis, four functions for metaphors were identified: the philosophy of the organization, 

the values, the redesign of the structure, and the development strategy. The leader seems to 

have focused more on the specific functions of metaphor at different times. 

 

Keywords: Metaphor; Content Analysis; Organizational Leadership; Inspiration; 
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 شناسایی برخی از کارکردهای استعاره در رهبری سازمان
 

 مقدم امیر صفری، سعید صحت

 ، بهناز پانیمحسن اشعاری

 36/54/99تاریخ دریافت: 

 66/59/99تاریخ پذیرش نهایی: 

 چکیده
 تایی  ت     آورد. شتر ت  محیط پویا و پیچیده امروز، دیگر مجال و فرصتت زیتادب اتراب وا تنا منارته فترا   ن تی       

تر مجالی اتراب   اراین،  ار نان در ا باران اطالعات عصر دیجیتال،    عالوهشوند.  توانند اا تغییرات   راه شوند نااود می ن ی
افزایتد. ر بتران رتازمان اتراب ارتبتاک اتا  ار نتان و            ار شدت پیچیدگی می ، نند.  رگون  ااهام    در امور توج  پیدا می

عنتوان یتا ااتزار     نتقل ن ایند. ارتعاره ا ترین زمان م کن  اطالعات را م   سورازب آنها ااید ا  شکلی شفاف، دقیق و در   
تواند ا  ر بر در درتیاای ا  ا داف مدنظرش   ا  ند؛ اازارب قدرت ند    اسیارب  توان ند و اسیار  ارا در انتقال مفا ی  می
ت منتقتل  تترین  ل تا   اند؛ چرا   ارتتعاره ججت  زیتادب از مفتا ی  را در  ت        ا جست  از شعرا و نویسندگان ازرگ از آن اهره

رو اتا  تدف ارررتی     شود. پژو ا پیا  اخشی و اقناع از  ار رد اب اصلی ارتعاره تصور می اندازرازب، الهام  ند. چش  می
 تا، ات     نگارب و روش تحلیل مضت ون در تحلیتل داده   رازمان اا ارتفاده از روش قوم بنقا و  ار رد ارتعاره در رفتار ر بر

ارت. در ایا از یا رتال      چند تجرا  تغییر موفق رازمانی را پست رر گذاشت ، پرداخت   اب موفق  مطالع  یکی از رازمان
شده شنارایی و ارارتا   تار رد،     ارارده  اب ا  رازمان رعی شده ارت ارتعاره بمشا ده و شر ت در جلسات متعدد ر بر

ررتد ر بتر در    نظتر متی    ا شنارتایی شتد. ات     ارهاندب شوند. پس از اررری و انجام تحلیل محتوا چهار  ار رد اراب ارتع درت 
  اب مختلف زمانی ت ر ز ایشترب ار ارتفاده از  ار رد اب خاص از ارتعاره ارمبناب  ار رد آنها داشت  ارت. ار  

 

 .بخشی؛ تغییر سازمانی نگاری؛ رهبری سازمان؛ الهام استعاره؛ تحلیل مضمون ؛ قوم: کلیدواژه
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 مقدمه

 34 تا    چنانکت  در ارختی پتژو ا    ؛موفقیت و شکست رازمان نقتا مه تی دارنتد   ر بران رازمانی در 

ؤال رت  .(6556)نو ریتا و   کتاران    انتد  مستقی  رفتار ر بتر دانستت    تأثیرپیامد اب مالی را ناشی از  درصد از

گون  تاب گونتا   اخا اسیارب از پژو ا جال الهام  ثر یا موفق چ  رفتار ایی دارد تا اؤمورد اینک  ر بر مدر

 6 ا محسو  اود )ونکیپرارگ (.   بود یا نظری  مبنا و جامع تا رال6533و   کاران،  3ارت )وانگاوده 

مبنتاب پررشتنام  و مصتاجب  صتورت گرفتت )روش اولیتو و       (. ااتدا شنارتایی رفتار تا ار  6536و   کاران، 

علتت   اندب جتامع از نتتایب ات     ت   کاران( و رپس رویکرد اب جدیدتر مورد ارتفاده قرار گرفت. ارائ  در

 تاب   انتدب  درتت   ،انتااراین  .(6552وجود تعاریف متعدد از رفتار ا  ار اسیارب رختی اتود )اتاو و یو تل   

، چهتار  اندب شکل گرفتت . در ایتن دوره   متعدد و گوناگونی در این دوران جاصل شد و فقط چند فرادرت 

 (.6536، 6)یو ل شد رفتار مشخص شنارایی 34مراتبی و  اندب رلسل  درت 

اندب ارائ  داد    شامل     نظرات پیشین اتود. او ات  ع لکترد ر بتر      درت فرایو ل یا  6536در رال 

 (.3 مان توج   رد )جدولأدر  ر ر  رطح رازمان، تی  و فرد تو

( اتراب رویکترد   3نظر گرفتت  شتد. )جتدول    چهار محور اصلی اراب رفتار ا در اندب یو ل، در فرادرت 

ایتن درتت  از رفتار تا اتر      اتکتا مشتخص شتد.    اثراخا و قااتل گرا  دف نخست انجام  ار ا ا  شکل  ف وظی

ا  یفیت نیتروب انستانی و روااتط درنظتر گرفتت  شتد.       گرا افزای در رااط  اخشی  ار نان مت ر ز ارت.اثر

منتااع ززم،  گرا، افزایا نوآورب، یادگیرب ج عی و تطبیق اا محیط لحتا  شتد.  سته    اراب رویکرد تغییر

 نظر گرفت  شد. ورازمان اراب ارتباطات ایرونی درپیشبرد منافع تی  

 
  

                                                                                                                                             

1. Wang 

2. Van Knippenberg 

3. Yukl 



 )صحت و همکاران(  شناسایی برخی از کارکردهای استعاره در رهبری سازمان

2 

 (2452)یوکل« رفتارهای مؤثر رهبری»بندی . فرادسته5جدول 

 ایی، چگون  انجام شوند و ا  چ  نتتایجی   اظهار اینک  ااید چ  فعالیت

 خت  شود؟
 رازب شفاف

 گرا وظیف 

مختلتتف، رتتازماند ی  ار تتا، ا تتداف و اولویتتت  تتارب واجتتد اب 

 ا و تخصتیص منتااع اتراب      ا، ارنام  زمانی فعالیت تخصیص مسئولیت

 انجام  ار ا

 ریزب ارنام 

دررتتی انجتام    اراب اطالع از اینک  آیا  ارمندان وظتایف ختود را ات    

 د ند؟ می
 نظارت ار  ار

اراب رویارویی اتا مستائل  ت  فراینتد طبیعتی  تار را مختتل  ترده و         

 رفتار ایی از اعضا    مخرب یا غیرقانونی یا غیرمط ئن  ستند
 جل مسئل 

 گرب ج ایت   ا ا   ارمندان اراب رویارویی اا مسائل و راختن   کاران  اا آنها

 گرا رااط 

گرب مسیر شغلی  نفا  ارمندان و تسهیل ا   ا و اعت اد افزایا مهارت

 آنان
 گر تورع 

گونتتاگون از دیگتتران اتتراب ع لکتترد،  قتتدردانی و رتتپا  اتت  انتتواع  

  ایشان ا  تی  درتاورد ا و   ا
 قدردان

 توان ندراز تفویض اختیار و قدرت تأثیر ایشتر ار تص ی ات ا   ارمندان

 گر تغییر ج ایت جاضر، تغییر اسیار مه  ارت؟ ایان این مسئل     چرا درجال

 تغییر گرا

 تصویرراز تغییر اا ایانی شفاف و جذاب ایجاد تعهد در  ارمندان ا  را برد جدید

 ترویب نوآورب  اب جدید و نوآورب در رازمان گرب ایده تشویق، ایجاد و تسهیل

 گرب یادگیرب دانا جدید درجهت ارتقاب ع لکرد تورع  و تسهیل
تسهیلگر آموزش 

 ج عی

راخت شتبک  ارتباطتات اتا  ارمنتدان،   کتاران، افتراد ایرونتی  ت          

 منااع، دانا و یا ج ایت ریاری موردنیاز را فرا   آورندتوانند  می
 رازب شبک 

ر برب 

 ایرونی

آنالیز اطالعات رویداد اب مرتبط و یا تغییر محیط ایرون و یا شنارایی 

  ا تهدید ا و فرصت
 نظارت ایرونی

مع تتوزپ پارتتخگویی دارنتتد درمتتورد تتتی  یتتا رازمانشتتان در مقااتتل     

 افراد ایرونی دیگر ا،   کاران و  اازدرتی
 پارخگویی
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گیرنتد. یو تل     تار متی    ا و اازار اب گوناگونی را ا رراندن اقدامات خود را کار نتیج  ر بران اراب ا 

 ند. از دید وب ارتتعاره ااتزارب    ایان می مؤثر( در مقال  خود اازار و را کار ایی را نیز اراب ر برب 6536)

ل یو تل  تارارد ارتتعاره را در    مثتا  توانند از آن اهره ابرنتد. اتراب   یدر رفتار اب مختلف م نارت    ر برا

مورد  ارارد اب ارتتعاره در  . مطالعات دیگرب    دردانست مؤثررازب و تصویررازب در تغییر انداز چش 

انتد   و   کاران ا  اررری  ارارد ارتعاره در ر بترب  اریزماتیتا پرداختت     3اند. ش یر پرداخت  مؤثرر برب 

تأثیر ارتعاره در ر برب را اا دارتان  2(.  انگر3992، 4و پاپر 5، ارینین6؛ ش یر، زا اب6،3996و آرتور )ش یر

خصوص در تأثیرگذارب ار پیروان مؤثر دانستت  ارتت ) تانگر،     مقایس   رده ارت و ارتفاده از ارتعاره را ا 

(. ارتتعاره  3974، 2؛ اورتتونی 6532، 7 نتد. ) تاتز  (. ارتعاره ا  ارائ  تصویر روشتن ر بتر   تا متی    3993

 اب اجساری را منجر شود؛ مانند ارخی ر بتران ملتی مثتل     تواند معناب اجساری را منتقل  ند و وا نامی

انتد    اب گوناگون ا  نقا ارتتعاره در ایتان فشترده مطالته پرداختت       (. مقازت و پژو ا6532 یتلر ) اتز، 

دیگر،  ار رد اب دیگر    اتراب ارتتعاره    (. ازطرف3997،6532؛ مایو، 3929، 33و مایو 35، مایلز9)گریزر

در ر برب ایان شتده ارتت. استیارب ات  نقتا ارتتعاره در   سورتازب  ار نتان در تغییتر رتازمانی اشتاره            

و گرو ی دیگر ا   ار رد اب آن در جوزه ارتباطات ر بر اشاره  ( 36،3995و شولتسیس 36اند )آ ین  رده

جدیتد تصویررتازب    را بترد راخت تعهتد ات     در ا اراب ر بران  (. یکی از راه3997،6532)مایو،  اند  رده

 تا و   لئا ا،ایتد  تتر خوا تد اتود اگتر اتا ارزش      تتر و انگیزاننتده   اختا  اسیار الهام انداز، چش  جذاب آن ارت.

 تا،   زب روشن، ارتعارهراه تصویرایانی اجساری   را ااارق و  نیاز اب پیروان   راه ااشد و اسیار پرزرق و

(. مایو و   کاران دو  ار رد اصلی اتراب ارتتعاره   6536 ا، ن اد ا و شعار ایی   راه ااشد )یولا، دارتان
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دانند. این دو  ار رد عبارتند از ایان شفاف مسئل  و توانتایی در  را دلیل ارتفاده مکرر ر بران از ارتعاره می

  .(6554؛ 6و ریز 6، لوین3و)مایو، ریگی ارانگیختن اجسارات پیروان

ال اصتلی  ؤ ند ا   ار رد اب مختلف ارتعاره اراب ر برب رازمان اپتردازد. رت   مقال  پیا رو رعی می

گیرند؟  تار رد ارتتعاره    در چ  رفتار ایی و اا چ  منظورب از ارتعاره   ا می مؤثراین ارت    ر بران 

 رد اب مختلف ارتعاره اراب ر بر رتازمان اشتاره   چگون  ارت؟ مقازت متعددب ا   ار مؤثراراب ر بران 

 اررفتت  در     تاب ات   اند، اما این مقال  رعی  رده ارت اا ارتفاده از رویکترد تحلیتل مضت ون ارتتعاره      رده

مطالع  را شنارایی و رپس اا پیوند زدن آن اا زمین  ارتفاده آن در رازمان  تار رد اصتلی آن   رازمان مورد

 شنارایی  ند. را اراب ر برب رازمان

اینکت  ات  نظتر     ض نادام  رعی شده ارت الگویی اراب ارتفاده ارتعاره در رفتار ر بر شنارایی شود. در

توانتد نشتان     شده تورتط ر بتر در یتا  تار رد ختاص متی        ارگرفت    اب ا اررری تعداد ارتعاره ررد می

د نتده   . این موضتوع م کتن ارتت نشتان    اجسا  نیاز ایشتر ر بر در ارتفاده از ارتعاره در آن  ار رد ااشد

شتده از   اندب ن ایتان  در این مقال  ااتدا  ار رد ا ارمبناب درت  تر ارتعاره در آن  ار رد ااشد.  ار رد قوب

 شده ارت. اندب یو ل تطبیق داده متن صورت گرفت  ارت و رپس اا فرادرت 
 

 مبانی نظری و پیشینۀ پژوهش

مشاا  را ات   رتعاره را عبارتی    دو  ویت غیرگردد. آنها ا اارتان ااز می مورد ارتعاره ا  یونانمطالع  در

( از واژه یونتانی  metaphor) واژه ارتعاره (.3922، 4و رنی 5)آنگو   ردند تعریف می ،د د    ارتباک می

، گرفت  شده اب دیگر اب    ا  آن تعلق دارد ا  جوزه د نده معنا از جوزه معناب انتقال ( ا metapheraمتافرا )

ااتزارب در   ،ارتعاره "گون  ایان  رد: ( این تعریف را گسترش داد و این3973) 7(.  اپ3995، 2)لیرب ارت

 ت  ارختی مشخصتات     اب گونت   ا  ،شود اراب تشریح مفهومی دیگر ارتفاده می ایان ارت    در آن مفهومی

                                                                                                                                             

1. Riggio 

2. Levin 

3. Reese 
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5. Rennie 

6. Leary 

7. KOPP 
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زدواج را مانند یا مستافرت ابینتد و   فردب م کن ارت ا ،مثال اراب "شده را مشخص  ند. داده مفهوم شرح

گون   در مقال  دو اخا معنایی ارتعاره را این 3اینتورخیا را یا رقاات یا نبرد ابیند. دیگرب م کن ارت آن

 تار رفتت       ند؛ منبع و  دف. منبع اشاره ا  اخشی از ارتعاره دارد    اراب توصیف  تدف ات   گذارب می نام

 اره مسافرت اراب ازدواج، ازدواج  دف و مسافرت منبع ارتعاره ارت. در ن ون  ارتع ،مثال ارابارت. 

تر  شود تا اهتر ارزش آن را نشان د ند. جاله  اب عل ی ارتعاره انقالب ارتفاده می در توصیف پیشرفت
مثتال در   اتراب  .(3995)لیرب،   اب عل ی    از ارتعاره ارتفاده شده ارت اینک  در روند اسیارب از پیشرفت

رتال گذشتت  از    25شنارتی دریافتنتد  ت  طتی      اتا ارررتی مقتازت روان    (3923) 6جنتتر  شناری، رشت  روان

شده ارتت. آنهتا مشتخص     مورد نحوه  ار رد مغز انسان ارتفاده شفیات در  اب اسیارب اراب ایان ارتعاره
شتده و رتپس    متی   تاب فضتایی و روجتی ایشتتر ارتتفاده       ایی اراب ایتان ویژگتی   ااتدا ارتعاره ردند    در

( مشتاا    تین   3995)6متورد ارتتفاده قترار گرفتت  ارتت. ارتترنبرگ       و ریستت   رایان  ایی در جوزه  ارتعاره
  ند. مفهوم  وش ایان می موضوع را در اررری پیشرفت

(. ارختی  3929، 5)فتا س   نتد  اعتقاد ار این ارت    ارتعاره در راماند ی تجرا  شخصی   تا متی  
و جانستون،   2؛ لیکاف3927، 4)جانسون اند  ا اشاره  رده یند تفکرب ارتعارب انسانارشوا د    ا   یفیت ف

 تاب   عنتوان رتبکی متفتاوت از رتبا      گرایتی را ات    اب شناختی ارتعاره ربا ،گرانارخی پژو ش (.3925
پیشتنهاد دادنتد  ت      ارختی  .(3922)35و  رولتی  9(. متایلز 3926، 2و پاول 7)رویس دانند منطقی یا تجرای می

( تعریف ارتعاره را گستترش دادنتد و   3929) 36و زنکتون 33ارتعاره زاان نی کره رارت ادن ارت. زنکتون
،  تتاب مقتد    ب تا  ، مثتل نیانااراآن را  ر نوع ارتباطات و فعالیت انسان پنداشتند    اا فرد صحبت  ند. 

نظتر گرفتت  شتوند  ت      ارتتعارب در  اتزار عنتوان ا   تواننتد ات   میمتحرو  ری ا و تصاو نیی، آ ا  ا، دارتان افسان 
اب ناشتناخت     ند افراد تجرا  ا نون را ا  تجرات    نند. ارتعاره   ا می تغییرات و رشد و فه  را تسهیل می
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 تاب طترف مقااتل     ارتعاره درو اجسارات، تجرایات و دیدگاه .(3929در گذشت  گسترش د ند )فا س، 
ن ایده    ارتعاره اخشی از تفکتر انستان ارتت و نت  زاتان،      (. ای3925)لیکاف و جانسون،   ند را تسهیل می

نگاه  3مفهوم ارتعاره نظری شدن  و اا مطرح میالدب 95ایا از صد ا رال پیا مطرح اوده ارت، اما در د   

 3925در رتال  «  نتی    ایی    اا آنهتا زنتدگی متی    ارتعاره»جدید ا  ارتعاره گسترش یافت. اا انتشار  تاب 
 تنور این موضوع تافت  شد. ،اف و مارو جانسونتورط جورج لیک

 شنارتی  تواند از دامن      تفکترات انستان عبتور  نتد، چت  عل تی، چت  فلستفی و چت  روان          ارتعاره می

شناری از ارتعاره اتراب    اب روان جتی در مشاوره .(3929؛ لیدون، 3995؛ لیرب، 3925)لیکاف و جانسون، 

، 4، و اینگتل 5،  تانو 6، اولستون 6)اترلین  شتود   ننده، ارتفاده می مراجع  و تسهیل ارتباطات و تعامالت مشاور

 2،3992 تتا م کتتن ارتتت مستتیر مشتتاوره را تغییتتر د تتد ) ارلستتن   تت  تغییتتر در ارتتتعاره اب گونتت  اتت  (.3993

3995.) 

، 6532؛ متایو،  3929متایو و متایلز،    گریزر،) اند در ر برب اشاره  رده ارتعاره تأثیرمقازت اسیارب ا   

جهت آن زمانی و درد ی پیروان در تالش اراب تغییر را از محققان ار نقا ارتعاره در شکل(. ارخی 3997

 اب  یکی از ارتفاده ،(. انااراین6556، 35و اینس 3996، 9؛ اروو2،3995)آ ین و شولتسیس  نند تا ید می

 ر رازمان ارت.ارتعاره در ر برب تسهیل فرایند تغییر د

رویی ا  انتقال اهتر مفهوم گیرد. ارتعاره از انداز صورت می ز این تسهیل اا تصویررازب از چش اخشی ا

دیگتر   گشتاید و ازرتوب   پیا چش  مخاطته متی   ند و اا گذار از معانی مختلف ااعاد مختلف را  می  ا 

رتازب محتتوا نقتا     ردهارتعاره در فش ند.  ترب از داده منتقل می جج  ایشترب از اطالعات را در جج    

دیگر، ارتعاره موجه شفافیت و جلته   ازروب(. 3997و 6532؛ مایو،3929)گریزر، مایو و مایلز،  مه  دارد

 (.3974، اورتونی 6532) اتز،  شود توج  ا  محتوا می
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و اترانگیختن  ارت. ارتعاره اراب انتقال اجساری مفا ی   مؤثرارتعاره در ارانگیختن اجسارات    اسیار 

این قاالیت در ارانگیختن اجسارتات پیتروان علتت ارتتفاده      .(6532) اتز،  اجسارات مشخص  ارارد دارد

و اتراب   "یتا دارم ؤمتن یتا ر  "مورد متارتین لتوتر  ینتگ عبتارت     اد آن تورط ر بران ریاری ارت. درزی

  ا  ستند. مصادیق ارتعاره "پرده آ نی"چرچیل 

ارتت. ارتتعاره    متؤثر راب ترغیه افتراد ات  تغییتر و ایجتاد ضترورت تغییتر  ت         عنوان اازارب ا  ارتعاره ا

(. 3922)آنگتتو  و رنتتی،  رتتتجستتتجوب دیالکتیتتا در جستتتجوب معناعنتتوان یتتا پدیتتده تجراتتی،   اتت

(. 3924، 3)ما  ورما شود منجر ا  یا تنا عاطفی می درآمیختن دو منبع دانشی نامتناجس    مع وزپ

اب تغییر در افراد متورد نیتاز ارتت،   تین تتنا عتاطفی ارتت  ت  منجتر ات  تورتع             اب    ار واقع مسئل در

تتر ختارج    (. افراد اتا جتس ایتن تتنا، از جیطت  امتن ختود راجتت        3929)لیدون، شود راختارب دیدگاه می

 شوند. شوند و اهتر تغییر را پذیرا می می

 ننده در تغییترات رتازمانی    تسهیلا عنوان ی  تواند ا اخشی می قدرت ارتعاره در انتقال مفهوم و انگیزه

 ت   ؛ چرااختا خوا تد اتود    ایشتر الهام اب ایشتر،  رخنرانی اا ارتعاره(. 3992 6و پست 6) یزر ارتفاده شود

  ند.  ارتباطات اجساری این موضوع و یا رخنران و شنونده ایجاد می

در این پژو ا ارآنی  تا اا اررری شیوه  ار یکی از ر بران موفق  شور ات  ارررتی نقتا ارتتعاره در     

جال تجرا  تغییرات گستترده اتوده ارتت و    رازمان موردمطالع  طی رالیان گذشت  دراپردازی .  مؤثرر برب 

رتت. در ایتن رتازمان،    ر برب آن اا ارتفاده از ارتعاره در موضوعات مختلف این فرایند را تستهیل  ترده ا  

این مطالعت ، متا اتا ارررتی و تحلیتل       معیار اصلی اراب ایان موفقیت رازمان، میزان رشد منااع اوده ارت. در

 اب ایشتان در جلستات و    جلس  صحبت 555و تحلیل نزدیا ا   مؤثرنزدیا ا  دو رال مشا ده یا ر بر 

 رداختی .رویداد اب مختلف ا  شنارایی ااعاد مختلفی از ارتعاره پ

 

 شناسی روش

 ؛نگارب ارتفاده شده ارت روش قومدلیل نزدیکی و پیورتگی زیاد مفهوم ارتعاره ا  فر نگ رازمان،  ا 
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شنارتی   نگارب اتا  تر رت  روش    تحقیق قوم شاید دقیق نیست. ،چرا   تحلیل ارتعاره خارج از زمین  فر نگ

قااتل  « شنارتی انتقتادب   روش»و « ارتی تفستیرب  شن روش» ،«گرایتی  شناری اثبات روش»رایب در علوم انسانی 

گرایتی ات   تارارد رویکترد   تی       ر یافتت اثبتات  ارتا   نگارب ار قوم (.3،3996)رارانتا ا  ارتفاده ارت

اجت تاعی و چگتونگی    نظامرعی در فه  و درو  ،تفسیرب در پارادای پردازد.  جهت توصیف پدیده میدر

تحول و عتدالت،    اب اراری خود نظیر فرض قادب، ارارا  پیادر پارادای  انتتشکیل نظام اجت اعی دارد. 

اتا  تدف    نگتارب   نتد قتوم   ایان متی  6شود.  امررلی یاد می 6«نگارب انتقادب قوم» نگارب تحت عنوان از قوم

(. 3995) امررتلی،  تولید توصیفات نظرب و تحلیلی از جوامع، اجت اعات خرد، رازمان شکل گرفتت  ارتت  

اب صرفاپ توصیفی چیتزب نیستت  ت  در تحقیتق رتازمانی  تاراردب         ند مطالع  ان میعنو 5چنانک  وندروال

نگارب تفسیرب توصتی   ترده ارتت.     ر جوزه رازمانی ایشتر رویکرد قومد ،(. انااراین6559)وندروال،  ااشد

(. روش 3623)ای تانی،  شتده ارتت   ،  شف تعامالت اجت اعی مشا دهنگارب در پارادای  تفسیرب  دف قوم

 در جوزه تحقیقات رازمان مورد توج  قرار گرفت. 3925طور ویژه از د    نگارب ا  مقو

نگارب تفسیرب  تورط ر بر در رازمان از روش قوم در مطالع  جاضر اراب اررری  ار رد اب ارتعاره

 ارتفاده شد. 

اودن درتت محقتق در انتختاب    نگارب ااز  اب روش قوم از ویژگی انتخاب موضوع ارت. ،اولین مرجل 

ال مهت   ؤمطالع  رخاب شد. اراب انتخاب رازمان موردارا  عالئق نویسندگان انتموضوع ارموضوع ارت. 

داراب ر بترب  ا  شناخت قبلی محققین، رتازمانی   زمانی اراب اینکار مناره ارت؟ ااتوج این اود    چ  را

داراب پویتایی منارتبی  ت      ت    ی ند و البت  رتازمان  میاب از ارتعاره ارتفاده  موفق اود    ا  شکل گسترده

، متورد ارررتی قترار    ، چنتد رتازمان مختلتف   4ار ایده تتور اتزرگ فتترمن    در ااتدا مبتنی انتخاب شد. ، ست

 رتال از استیارب   2. ایتن اانتا خصوصتی طتی     الحسن  ررالت انتخاب شد در نهایت، اانا قرضگرفت تا 

شدن ا  یکی از پتنب اانتا اتزرگ ایتران در آینتده نزدیتا        ل تبدیل اب قدی ی پیشی گرفت  و درجا اانا

این مطلته ارتت  ت  اانتا در رتبت   فتت  تعتداد تترا نا          آمار منتشره تورط اانا مر زب ایانگر ارت.
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را بتترد قترار دارد. ایتتن مج وعت  اتتا ارائت  رویکرد تتاب نتوین اتتانکی در استتر       3692شتاپرو در شتتهریور  

رتال گذشتت     و ار  وشیده ارتت. طتی دو   جهت خلق فضا اب جدید  سهدراانکدارب اجت اعی   واره 

اله یا عضو در ا وریست  اجت اعی ات   درقرازمانی در مج وع  آغاز شد    طی آن اانا یا تغییر فرا

 تا   اجت اعی    اا فضاب رر ی اانا پردازد. ا وریست ی اا رنگ و اوب  امالپ آفرینی تخصصی می ارزش

ا نتون   شتود و  ت    متی  مشاغل اسیارب از  ارمندان دچار تغییرات جتدب  ،دیگر ازطرف .ارتاسیار متفاوت 

میان  این تغییر ارت. دو تن از محققین طی یا فرایندب قریته ات  دورتال  در رتازمان جضتور       ررازمان د

داشتند. آنها اخا زیادب از جلسات مدیرعامل و ارخی از جلسات مدیران ارشد را مستند و ثبتت  ردنتد و   

و رایر ارناد منتااع انستانی را ارررتی  ردنتد و رفتتار استیارب از متدیران         برا برداطالعات مراوک ا  رند 

اندیشی متدیران ات  شتکل     ارشد در رویداد اب گوناگون را مشا ده  ردند. مج وع  داراب رویداد اب   

 در   گی آنها یکی از محققین جضور داشتند. اپ اب اود    تقریب دوره

 اب متعتددب   توان از روش مینگارب  شود. در روش قوم مرجل  دوم آغاز می ،ادایات موضوعی اا مرور

 اب مختلتف   وارط  رااق   ارب درترری ا  اطالعات و جضور در مکان  رد. ا از گردآورب داده ارتفاده 

نوآورانت  و  وارتط  رویکترد    ا اسیار تسهیل شده اود. امکان جضور در جلسات از مدیرعامل فرصتی اود    

محتور رتازمان میستر شتد. در ایتن پتژو ا اطالعتات مستندرتازب جلستات، اطالعتات آرشتیوب و             دانتا 

ارتا   ن ونت  ار (، 6557) 6و اتکینستون  3مستندات رازمانی مورد اررری قرار گرفتند. مطااق نظتر  امررتلی  

وضوع ایشتر در  انون پردازد یعنی ار جسه اینک  چ   سی طبق م گیرب فر نگی می ا  ن ون  تص ی  محقق

اصلی انتخاب شد. اراب عنوان روژه    اب اولی ، مدیرعامل اانا ا ا  مشا دات و اررری ااتوج  توج  ارت.

گتر   آنک  جضور محققین در جلسات و رویداد ا خللی ایجاد نکند، آنها تحت عناوین مختلفی مانند تستهیل 

و البت  شغل محققتین ات  ارقترارب ارتبتاک رتازنده       آشنایی قبلی اا رازمان در ارخی جلسات جضور داشتند.

رتازب دانتا و   رشیوب و پایگتاه مستند  اب آ اسیار   ا  رد. مشا ده مشار تی، اررری مستندات و فیل 

افتزار ثبتت شتد و متورد      در ت ام این مدت  لی  اطالعتات در نترم   ع ل آمد.  البت  تعداد محدودب مصاجب  ا

 اررری قرار گرفت.

 تاب    تا جاصتل از روش   لیتل داده نگتارب، تح  در قتوم  تا اشتاره دارد.    وتحلیل داده   تجزی مرجل  روم ا
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 اب متعتددب در تحلیتل    آورب ارت. این مرجل  مطااق رویکرد انتخاای، فرایندب تفسیرب ارت. روش ج ع

 اب  تحلیلنگارب وجود دارد. ارخی از آنها عبارتند از: تحلیل موقعیتی، تحلیل مض ون،   اب روش قوم داده

در این پتژو ا از روش تحلیتل مضت ون ارتتفاده شتد. رت         .(6535)فترمن،   ا آمارب و ارقامی و ماتریس

 (.3623)ای انی، نگارب متداولند رویکرد در تحلیل قوم

تواند  ل  ، مض ون، موضوع یا مرجع، جادث  یا رویداد ااشتد. انتختاب مضت ون     واجد تحلیل محتوا می

پتیا گرفتت. در ایتن    تحلیل محتواب مضت ونی را اایتد در   معناب آن ارت    روش  ل اعنوان واجد تحلی  ا

شتود. در ایتن    اندب مضتامین ارتتفاده متی    گذارب و گروه ترین میزان م کن و اراب نام روش از تفسیر ا    

در  اپشتود و صترف   شود و از  ر گون  تفستیر معتانی پر یتز متی     روش ا  اجسارات و افکار محقق اعتنایی ن ی

؛ اندررتون و   کتاران،   3695)عااتدب، جعفترب و   کتاران،    شتود  گیرب مضت ون توضتیح داده متی    نتیج 

  اب زیر طی شده ارت: گام ،اراب ارتخراج مضامین .(6557

پتس از ارررتی،     تا ارررتی اولیت  شتد.     رازب شد. رپس داده پیاده ،ااتدا فایل جلسات ا  شکل مکتوب

یا واجد معنایی ایان  مثال در متن زیر واجد معنایی مشخص شد. اراب رمفا ی  مه  متن ارجست  شدند و  

 شده ارت:

 بو جلتو   یریت گ یدرتتان ان را ات   ت  مت     یوقت ایو  گذارم یام م شان  بد تر را رو بآقا یوقت ای"

 باریت رتت.    از نظتر متن دوتا   ،« یا    نوع خود   ا  نت » ک نیاا ا«     اا  » ری. تفس یریگ یرا م لیر

ارجستت    «درتت ات  درتت  ت  دادن    »و  «روب شان     رفتتن »در متن ااز ارتعاره  "    اا   ارت. بمعنا ا 

جال تورع  ارزشی تحت عنوان   یارب در رازمان اتوده ارتت  ت  ر بتر از ارتتعاره      رازمان در شده ارت.

  ند. اراب ایان آن ارتفاده می «درت ا  درت    دادن»

مطتااق    تا  گذارب شدند. رعی شد تا نام ارا  مفا ی ، ناممعنایی یا  د دریافت  ردند و ار  ر واجد

عنتوان محتتواب اصتلی      ارتعاره ا ،واقعب شوند. دراخشی از واجد    ا  یت ایشترب داشت )ارتعاره( انتخا

 عنوان نام  د انتخاب شدند.  ارجست  شدند و ا

رتازب    تایی ارجستت    واجد اب معنایی، اخا. در ت ام شدند واجد معنایی شنارایی 325ل  در این مرج

روب شتان   ت    »در متتن اتاز عبتارت     ،مثال ارابشده شامل ارتعارات اود.  رازب  اب ارجست  شد. این اخا

رتازب شتد.    داده و فشرده ارش شده، رازب ارجست  شد. واجد اب ارجست « درت ا  درت    دادن»و  «رفتن

شتده     ت  مفتا ی  ارجستت     شده تورط ر بر رازمان اودند.  ارارده رتعاره مختلف ا ا 25واجد ا شامل این 
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رتازب آن   منظتور روشتن   رتعاره ا اندب، مضامینی اود    ا اندب شدند. مبناب مقول   ایی درت  مقول  هقالدر

 5 تدمحورب   62انتدب ایتن    اتا گتروه   ،نهایتت درتت آمتد. در   ات   ض ونم 62رجل  . در این مرفت ی ار م ا 

 (6)جدول  داد مض ون اصلی شنارایی شد     ارارد اب  لی ارتعاره در رازمان را نشان می

توانتد   در ایتن مرجلت  محقتق متی     گیرب ارتت.  نوشتن گزارش تحقیق و نتیج  نگارب آخرین مرجل  قوم

ضت ن ارررتی   . (3693)پویا و ملکی، اکشد و الگو اب رفتارب را تشخیص اد د  ایا را ا  آزمون اندیش 

 تا ک تر شتده      ده شد  ت  نتتایب آن در اختا یافتت     نتایب، الگویی از نحوه  ارارد ارتعاره تورط ر بر مشا

 ارت.

 

 پژوهش های یافته

لعت  ارتت.   مطاب در رازمان موردمؤثر ر برشنارایی  ار رد اب ارتعاره در رفتار اب  ، دف پژو ا

، نتتایب جاصتل از   ادامت  تولیتد شتدند. در  پای   ض ونم د  5و  ض ونم د  62،  د 325طی مراجل تحلیل، 

 شود: تفضیل ایان می  ا ا  یا از اخا ر

 
 شده استخراج و مضامین . تعداد کدها2جدول 

 325 د ا تعداد 

 62 ضامینمتعداد 

 5 ضامین پای متعداد 

 

 لف( فلسفه تغییرا

 تایی ارتت  ت  ر بتر      جاصتل شتده ارتت، ایتانگر ارتتعاره      ض ونم 5و  د  66   از  ض ون پای ماین 

اب مطترح   شتبک   ن ودن آنها اا فرایند تغییر از اانا ات  رویکترد   اراب اقناع   کاران درجهت   راهرازمان 

طراجی مجدد تکنولوژیا »درت   5توان در  ارتعاره( را می 9 ا )شامل  این ارتعاره ، لیطور ن وده ارت. ا 

ویب تر»و «  اب  ار نان روزررانی توان ندب ا » ، « ا و تجهیزات روزررانی تکنولوژیا پلتفرم ا »، «مشاغل

 شود. عنوان ن ون  اشاره می ادام  ا  دو درت  ا تبیین ن ود. در« فر نگ تغییر
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 طراحی مجدد تکنولوژیک مشاغل -

رو اتراب     تاب پتیا   فناوربیکی از موضوعاتی    ر بر رازمان ار آن تأ ید دارد، تهدیداتی ارت    

ا  انجتام استیارب از ختدمات      اب آتی ااتوج  چرا   معتقد ارت در رال ؛پی خوا د داشتمشاغل رنتی در

فعتال اودنتد اتا تحتوزتی      ا  ع ومی و مالی در استر اب فناوران ، ما یت اسیارب از مشاغلی    در این زمین 

، ر بتر  اتین خوا تد رفتت. انتااراین    ی از این مشاغل در این تحوزت ازجدب مواج  خوا د شد و اعضاپ ارخ

دانتد.   متی  فنتاورب  اب شغلی جدید و   گام اتا   مشاغل   کاران را در انتخاب زمین  نماند رازمان راه ای ن

 ختورد  تکنولتوژب، مشتاغل رتنتی  نتونی را متی     »ا ارتتعاره  توان ا  متن زیر    در رااطت  ات   مثال، می عنوان ا 

 اشاره ن ود: ،ارتخراج شده ارت« ) ااو  تکنولوژب(

 نی  و افه ی  و اپتذیری    نفس  افه ی  موضوع چیست و افه ی     چکار می اول ااید خودمان فی"

اگر متا او  . خورد تکنولوژی را نخوریم او ما را می بعد بدانیم که ما اگر و  ض  اکنی .

شتوی   شوی  ولی اگر او ما را اخورد، ما را جذف خوا د  رد و ما متی ارآن روار می ،را اخوری 

 ند و ما قدی ی. اگر ما تکنولوژب را نخوری  و روار نشوی ، او ما را خوا د خورد و جذف ان می

د؟ نگذاری  دفتن  را ی دیگر وجود ندار ،اینک  دفن ان  نند ند. یعنی جزرا ا  دورریز تبدیل می

توانی   ضت  اکنتی         آنها را می عنوان انسان روار ار     عال  خلقت  ستی ، و اشوی ..... ما ا 

 "توانی  آنها را ابلعی ... نی  می و زودتر از آن چیزب    فکر می

 

 های کارکنان  روزرسانی توانمندی به -

ر افراد غاله  ند    اراب رشد در دنیتاب متحتول   مکرر رعی دارد تا این نگاه را دطور ر بر رازمان، ا 

 اب اجت اعی و شغلی خود را ارتقتا د نتد وگرنت  جایگتاه متنارتبی را در آینتده        آینده، افراد ااید توان ندب

 تاب چندگانت     نخوا ند داشت. وب معتقد ارت    اا رویکرد تغییر از اانا ا  شبک ،   کتاران اتا مهتارت   

 تاب    ادارب ااشند، ا  فعالیتت  یکنواختجاب اینک  صرفاپ یا نیروب  توانند ا  میشوند و  اجت اعی مسلط می

جداشتدن از رجت  متادر و تولتدب     »، ا  متن زیتر  ت  ات  ارتتعاره     ن ون  عنوان اب در جامع  اپردازند. ا  تورع 

 توان اشاره ن ود. می ،مراوک ارت« دوااره

زنیتد و درتتور    روید،  ر روز از یا  ستی جلتو متی    خیرب    ش ا دارید می  هلل در این مسااق الح د"

شتود    نتد  ت  نتااود متی     ارت    در  ار اب خیر اا    مسااق  اد ید. اچ     اخوا د متولد شود، فکر می
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یعنتی  « داشتدن ز رج  متادر ج ا» ند  چون فکر می ؛کند گریه میزند و  لذا داد می ،آید دنیا میوقتی ا  

 "رت. ا ایند    دنیا خیلی اازتر از این جرف آید می    وقتی ا  دنیا می ، درصورتیشدننااود

متنتاظر اتا آنهتا نشتان داده شتده       مضامین پای و  مضامینو   د ا اب مستخرج از  ، ارتعاره(6)در جدول 

 ارت.

 
 «فلسفه تغییر»در محور  مضامینهای مستخرج از  استعاره. 2جدول 

 مضمون کداستعاره مورداشاره در 
مضمون 

 پایه

طراجی مجدد  خورد. ) ااو  تکنولوژب( مشاغل رنتی  نونی را می تکنولوژب،

 تکنولوژیا مشاغل

 فلسف  تغییر

 زندان شعب 

روزررانی  ا  شدن تجهیزات اانکی و نیرو اب اانا موزه

 ا  تکنولوژیا پلتفرم

 و تجهیزات

 ریل تکنولوژب

  اب مخااراتی )در ایان عاقبت اانکدارب رنتی(  یورا

روزررانی  ا  ن از رج  مادر و تولدب دواارهجداشد

 اب  توان ندب

  ار نان

 پرواز از قفس شبک 

 زمان اا اهار طبیعت زدن ارتعداد ا    شکوف 

 «اودن دو روز ناپسندب یکسان»جدیث معروف 
 فر نگ تغییر

 این اره، تازه تیز شده...

 

 ها ب( ترویج ارزش

 تایی ارتت  ت  ر بتر      عارهارتت جاصتل شتده ارتت، ایتانگر      مض ون 6و   د 64   از  مض ون پای این 

 تا    لی ایتن ارتتعاره  طتور  اب مطرح  رده ارت. ات    اب رویکرد جدید شبک  جهت ترویب ارزشرازمان در

ارزش   یتارب  »و  «الحستن   ارزش قترض »، « تا  رااط  اتین ارزش » درت   6توان در  ارتعاره( را می 36)شامل 

 شود. عنوان ن ون  اشاره می ادام  ا  دو درت  ا ود. درتبیین ن « اجت اعی
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 ها رابطه بین ارزش -

الحستن  و     یتارب اجت تاعی، قترض    :ر بر رازمان، ار این ااور ارت    شتبک  اتر رت  ارزش محتورب    

طریتق  یجاد شبک  را اهبود ربا زنتدگی از     دف اصلی از ا ربطو  ارآفرینی اجت اعی انا شده ارت، ا 

 یتتارب اجت تتاعی و   تتا عنتتوان ن تتوده ارتتت. البتتت  ایشتتان دو ارزش اول )     تتترویب و تورتتع  ایتتن ارزش 

تواند جاصل این دو ارزش ااشد. وب اتراب اینکت  جایگتاه     تر دانست  و ارزش روم می اصلیالحسن ( را  قرض

 نتد. وب معتقتد ارتت دو اتال ایتن       ارتتفاده متی  « اب اا دو اتال  پرنده»د، از ارتعاره  ا را مطرح  ن این ارزش

زننتد  ت      تاب دیگترب را رقت  متی      تردن، ارزش مذ ور ارت و این پرنده اتا پرواز  پرنده،   ین دو ارزش

 ترین آنها،  ارآفرینی اجت اعی ارت. متن زیر ا  این ارتعاره اشاره دارد. ج ل  مه از

 ند.  الحسن  پرواز می اا دو مؤلف    یارب اجت اعی، قرض پرندهگویی  این     ما می یادمان ااشد"

ترینشتان  تارآفرینی    ، ث ترات مختلفتی روب خوا تد داد  ت  یکتی از مهت       پرواز این پرندهاا 

 اب مختلف این فعالیت و ایتن الگتو و ایتن جریتان      اجت اعی ارت. پس ما ااید جوار ان ا  جنب 

 "ام شبک  ااشد.ن ا وریست ی ا 

 

 الحسنه ارزش قرض -

الحسن  یکی از ر  ارزش اصلی شبک  ارت، اما ر بر رازمان معتقد ارت     مطرح شد، قرضطور   ان

رارتا، وب از  ی اثراخشی دو ارزش دیگر دارد. دراینماندن شبک  و جتالحسن  ا  یت اازیی در پایدار ضقر

جریتان ختون در   » نتد. در متتن زیتر، ارتتعاره      در افراد ارتفاده می اب متعددب اراب تبیین این ااور  ارتعاره

 چنین مطرح شده ارت.« ادن

گیرب، تعداد عضتو   ما اگر اخوا ی    یارب اجت اعی را ابینی  چقدر ع لیاتی شده، شاخص اندازه"

تتی در   یتارب   خوا   اگوی  جالحسن  ارت. من می عداد  انون نیست، الک  منااع قرضنیست، ت

جریاان خاون   »، الحستن   گویی  قترض الحسن  اصلیت دارد. اینک  می  اعی، موضوع قرضاجت

رود، خون اگتر جر تت نکنتد مغتز  ت       این میارت، خون اگر نباشد روح    ازدررت  «است

 "شود.میرد،  لی     نااود می می

متنتاظر اتا آنهتا نشتان داده شتده       مضامین پای و  مضامینو   د اب مستخرج از  ا ، ارتعاره(5)در جدول 

 ارت.
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 «ها ترویج ارزش»در محور مضامین از های مستخرج  استعاره .0جدول 

 مضمون پایه مضمون کداشاره در  استعاره مورد

  ا رااط  این ارزش اب اا دو اال پرنده

  ا ترویب ارزش

 جریان خون در ادن

 الحسن  ارزش قرض

 ع ود خی  

 ارکلت ادن

 گوشت آاگوشت

 آب در  وزه و ما تشن  لبان...

 دادن نون قرض

 اودن، پدر و مادر ااشی  جاب رئیس ا 

 ارزش   یارب اجت اعی

 شی   یار    اا« اراعینی»

درت در »یا « روب شان     رفتن»

 «درت    دادن

 این مشکل تورت...

 انی آدم اعضاب یکدیگرند...

 

 ج( بازطراحی ساختار

 تایی ارتت  ت  ر بتر      عارهجاصل شده ارتت، ایتانگر ارتت    مض ون 2و   د 332   از  مض ون پای این 

 لی ایتن  طتور  داف شتبک  ایتان ن توده ارتت. ات      منظور تحقتق ا ت   جهت طراجی مجدد راختار ا رازمان در

رتاختار گستترده   »، «ارتا  نقتا  طراجتی رتاختار ار   »درتت    2توان در  ارتعاره( را می 46 ا )شامل  ارتعاره

ارتباطتات اتین   »، «شترح شتغل  »، «اتازطراجی مشتاغل  »، «اختار پلتفرمتی رت »، «راختار اب موقت»، «اجت اعی

 شود. عنوان ن ون  اشاره می ادام  ا  دو درت  ا تبیین ن ود. در« اطات این واجد اارتب»، «مشاغل

 

 طراحی ساختار براساس نقش -

اتودن   ات  اجت تاعی و مستطح    اب، ااتوجت   اختار جدیتد شتبک   ر بر رازمان ار ایتن اتاور ارتت  ت  در رت     

ورو راتیتا در آن   تاب ا  مراته و ویژگی اب تعریف شوند    چندان رلسل  گون   ا ااید ا  راختار ا، نقا
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ر یتار اصتالت دارد؛ نت  رت ت و پستت او و نت  رتاخت ان و        »رارتا، تالش دارد تا شتعار   تبلور نیااد. در  ین

اتین افتراد    تاب متنتوعی را    این  ار نان ترویب یااد. وب اراب تبیین این موضوع، ارتعاره «جایگاه اشتغال او

مطب پزشک و دفتر » ند ارتتعاره     ایی    در این زمین  زیاد تکرار می انداخت  ارت. یکی از ارتعارهجا

خت انی و ارت    در آن تأ ید دارد خود پزشا و و یل ا  یت دارد و مه  نیست    در چ  رتا « وکیل

 پردازد. متن زیر ا    ین ارتعاره پرداخت  ارت. جتی در چ  ر تی ا  پزشکی و و الت می

خیلی ارزش دارد  پزشک متخصص مطبش ن ، آیا  ااز دوااره اراب     دورتان یادآورب می "

نشیند ات    گر  سی و یل ااشد، یا جایی    مینتیج  آن مطه ارزش ندارد یا ا؟ درپزشکشیا 

دفتتر ندارنتد.     ا اصالپ ؟ خیلی از و یلدفترمه  ارت یا آن  وکیل؛ دفتر وکالتگویند  آن می

دفتر یا مطه اصالت ندارد، آن ر یار ارت    اصالت دارد، چون ااید یا چیزب ات  او   ،درنتیج 

ر  ت   مثتل آن د تت   ؛گویی  ر یار و تی  ر یارب،  ارشتان ر یتارب ارتت    جال ما می گفت  اشود...

گوینتد مطته یتا  لینیتا و ات  ایتن        شود ا  آن می  ارش طباات ارت، جاز جایی    مستقر می

 "گویند مر ز ر یارب.  می

 

 ساختار گسترده اجتماعی -

ر بر رازمان در رویکرد جدید، شبک  را راختارب گسترده و اجت اعی درنظر گرفتت  ارتت  ت  شتامل     

  یتارب اجت تاعی ارتت  ت  در جکت  قاعتده ایتن رتاختار           تاب  چهار درت  اعضارت. درتت  اول،  تانون  

 اب  شوند. در زی  دوم ر یاران اجت اعی قرار دارند    ا  را برب و ر یارب و را ن ایی  انون محسوب می

پردازند. در زی  روم جامیتان انفترادب و رتازمانی قترار دارنتد و در زیت  آختر شتا            یارب اجت اعی می

 ارت(. وب معتقد ارت  ت    ت  اینهتا اتا  ت ،       ستند )   اانا یکی از این رازمانرازمان را برب شبک   

زمین »شود، ارتعاره   اب معروفی    در رازمان مطرح می د ند. یکی از ارتعاره راختار شبک  را تشکیل می

انتا  از اشد خیلی از  ار نان ارت. این ارتعاره زمانی در رازمان قوت گرفت    مقرر « و منظوم  ش سی

متا از اانتا ات     » ردنتد  ت      اب را برب دیگر منتقل شوند. این افراد در گفت ان خود مطرح متی  ا  رازمان

ر بر رازمان اراب اصالح این نگاه، ا  این ارتعاره پرداخت تتا تبیتین  نتد اانتا در شتبک       «. ای  شبک  رفت 

ز زمتین ات  منظومت  ش ستی      ت  رفتتن ا  طور شتود؛ لتذا   تان      چون زمین در منظوم  ش سی محسوب متی 

 جایی از اانا ا  شبک     معنایی ندارد. در متن زیر این ارتعاره تشریح شده ارت.  معنارت، جاا ای
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 سی جق ندارد اگوید من مثالپ از اانا ا  شبک  رفت . اگر چنین چیزب گفت   اننتد ایتن ارتت    "

 ت  وقتتی در    خندند. درصورتی می. اراب او کره زمین به منظومه شمسی رفتم   اگوید از 

رت،   ین ازن در منظوم  ش سی     ست اما اگر گفت من از  تره زمتین ات   تره     ا ره زمین 

چرخد، اگر  سی گفت من از  ره  گیرد. ماه دور زمین می او ایراد ن ی ا  یچ  سی  ،مریخ رفت 

اگر  سی گفت متن از متثالپ گتروه تورتع  و      ،ض ن،  یچ ایرادب ندارد. درماه ا   ره زمین رفت 

این  یچ ایرادب ندارد و واقعاپ چنتین چیتزب وجتود دارد ولتی      ، ارآفرینی ا  دایرخان  شبک  رفت 

یعنی اگر گفت من از اانتا ات  شتبک  رفتت  اینجتا اشتتباه        ؛اشتباه ارت ،اگر ارعکس را ایان  رد

 "ارت.

متنتاظر اتا آنهتا نشتان داده شتده       مضامین پای و  مضامینو   د ا اب مستخرج از  ، ارتعاره(4)در جدول 

 ارت.

 
 «بازطراحی ساختار»های مستخرج از کدها در محور  استعاره .1جدول 

 مضمون پایه مضمون کداستعاره مورداشاره در 

 اینفلوئنسر اب اینستاگرام

طراجی راختار 

 ارارا  نقا

 اازطراجی راختار

 و یلمطه پزشا و دفتر 

 پرورش؟ و د تر ر یعی یا راخت ان اداره آموزش

 فرماندار شهر ازرگ یا ارتاندار ارتان  وچا

 ا وریست  مرار  اراعین

راختار گسترده 

 اجت اعی

 جو و ات سفر

 زمین و منظوم  ش سی

 فرد، خانواده، طایف 

 اتاق اازرگانی

 درت...شام و نا ار  یچ، آفتاا  لگن  فت 

 تی  فوتبال یا تعاونی مسکن؟

  اب ریار مرتبط اامر ز تلفن رنترال گوشی
 راختار اب موقت

  انکس موقتی در یا ن ایشگاه
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 مضمون پایه مضمون کداستعاره مورداشاره در 

 طلوع و غروب آفتاب

 مه انسراب یا رازمان در مشهد

 رفیر یا رر نسول در یا  شور

  اب اجت اعی ال ، واتساپ، رروش و... شبک 

 اجزاب یا راعت یا منظوم  پلتفرمیراختار 

 ارتادیوم آزادب

 اودن فرماندار و ارتاندار چند اره

 اازطراجی مشاغل

 پزشا ع ومی

 پدر و مادر

 پارور والیبال، ر بر ار ستر

 پزشا ع ومی، متخصص، فوق تخصص

 ج هور معاون مدرر  و معاون مدیر ل و معاون رئیس

 رانندگیافسر آموزش 

 میرآب

 پا ارد... درت  اگرفت و پا ا 

 پیامبر شبک 

 خادم مسجد

 شرح شغل

 فوتبالیست

 کات نایافت  از  ستی اخا...

 رژه نظامی یا را پی ایی؟

 اخا... کات نایافت  از  ستی اخا،  ی تواند    شود  ستی

 خورده، منع رطه  ی  ند... رطه

  ا را ااید صداار اا آب زمزم شست... اانکیش ا 

 میان عاشق و معشوق  یچ جائل نیست...

  ا ارتباطات این شغل منشور یا  رم
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 مضمون پایه مضمون کداستعاره مورداشاره در 

 تی  فوتبال و  نداال

 رلطان و شبان

 پررتار و پزشا ع ومی

 اار و ااد و م  و خورشید....

 مه اندار و ررمه اندار  واپی ا

  ارخان  اا شر ت صادراتیتعامل یا 

 دو میدانی دونفره

 ارتباک این واجد ا

  ا   پوشانی فصل

 راننده تا سی، معل  و پلیس

 زای  تل

 گیت ورودب فرودگاه

 ارگزارب مه انی در ررتوران

  ا و رورت پست  شکن رنگ

 

 ج( راهبرد توسعه

 تایی ارتت  ت  ر بتر      جاصتل شتده ارتت، ایتانگر ارتتعاره      مض ون 7و   د 63   از  مض ون پای این 

 35 تا )شتامل     لی ایتن ارتتعاره  طتور  رتت. ات   رازمان در تبیین نحوه جر ت در مسیر این تغییر ایان ن وده ا

جین یادگیرب »، «تورع  متوازن»، «خلق و نوآفرینی»، «را بردبتورع  منااع »درت   7توان در  ارتعاره( را می

ادامت   تبیین ن تود. در  « را بردبتفکر »و « و راختار را برددر   تنیدگی »، «جین ع ل ردرا بخلق »، «ع ل

 شود. عنوان ن ون  اشاره می ا  دو درت  ا 

 

 خلق و نوآفرینی -

ر بر رازمان معتقد ارت اراب پیشگامی در عرض  اقتصادب و اجت اعی و داشتن جرف و ربکی جدید، 

پریم یاا کاار    درجایی می»فرینا رویکرد اب جدید اود. وب معتقد ارت دنبال خلق و آ ااید   یش  ا 

وب ا  دنبال آن ارتت تتا ایتن نگتاه را      ،انااراین «.خواهند توانند یا نمی کنیم که دیگران یا نمی می



 )صحت و همکاران(  شناسایی برخی از کارکردهای استعاره در رهبری سازمان

25 

کاار ماا م ال    » نتد، ارتتعاره    ین رااط  مطرح می ایی    در ا در   کاران نهادین  رازد. یکی از ارتعاره

 متن زیر این ارتعاره تبیین شده ارت.در ارت.  «لق است و نه تقلیدکاریمعمار، خ

یعنتی یتا  ستی     ،پِیستت  رالت از خلق ارت ن   پی.  پتی اصالپ جنس الگوب تورع  اجت اعی ر"

گیتری  و   تان را اجترا     متی آیتی  عینتاپ عکتس آن را     یا چیزب را دررت  ترده ارتت، متا متی    

آنها  اغذب ا  نام  التا دارنتد. یتا نفتر  اغتذ گذاشتت        . ا   ار مع اران دقت  نید.  نی  می

ایند  لیتا ختوب شتده ارتت ولتی       ند می  ند ا   شیدن نقش  خان . نگاه می ارت و شروع می

د، اهتتر اتود. دیگتر    جا اتو  آن سفالن دیوار آن خوب نیست. مثالپ اگر درب آن اینجا اود یا رروی

گتذارد، آن اختا  ت      دیگترب روب آن متی   ند. یا  اغذ  الکی  خطی ن ی آن را خیلی خط

 نتد تتا    جا متی    شد، دوااره مثالپ جاب اتاق خواب یا درب آن را جاا اوده ارت را مثل   ان می

 " ررد. وقتی    ا  مرجل  راخت می

 

 یادگیری حین عمل -

ی جتز اتا   ن ودن این مسیر اسیار دشوار و ررشار از ااهام و پیچیتدگ   بر رازمان اراین ااور ارت    طیر

ارا ، این نگاه را در نیرو تا ایجتاد  ترده ارتت      شود. وب اراین تح ل ااز و یادگیرب از اتفاقات میسر ن ی

 ا و تص ی ات ما در طول زمان م کن ارت تحول یااد و  نگام مواجه  اا تغییرات جتدب،      اهترین ارنام 

جترف  » ننتد، ارتتعاره       ایشان مکرر ایان می اب قطعاپ مجوز داری  تا تص ی ات ان را اصالح  نی . ارتعاره

 ااشد. در متن زیر، این ارتعاره تشریح شده ارت. می« اب یکی ارت مرد یکی نیست، الک  دقّ 

 تدام از   الگوب تورع  اجت اعی ررالت،  تیچ  مورداند یادشان  ست، در از اول اوده دورتانی    "

 اب چهار رال پیا اصالپ نبوده ارت. اصالپ چنین نبوده ارت    ما اروی  یتا جتایی    این جرف

اب شتروع   رتل ب   عضتاپ اتا  ل تات قل بت      ننتد. ا  ها چکتار متی   نی  و از آنجا اگیری  ابینی  آننگاه 

را گتروه   خوارتتی  جامعت    ختاطر اینکت  متی     گفتی  اخشی. ا  ردی . مثالپ اجت اعی را روز اول می

گروه  نی . ما تا ا   ل   اجت اعی رریدی ، شاید یا رال طول  شید. لذا دورتانی    تتازه ات    

حرف مرد یکی نیست بلکه هار  ادانند ما این خودمان یا جرفی داریت .   ،اند ج ع ما پیورت 

 " ای( یکی است. ای )دقیقه دَقّه
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متنتاظر اتا آنهتا نشتان داده شتده       مضامین پای و  مضامینو   د ا اب مستخرج از  ، ارتعاره(2)در جدول 

 ارت.

 
 «راهبرد توسعه»در محور  مضامینهای مستخرج از  استعاره .6جدول 

 مضمون پایه مضمون کداستعاره مورداشاره در 

 تورع  منااع را بردب افشانی در طبیعت گرده

 را برد تورع 

 گردی  در دورا ی، دنبال راه روم می
 و نوآفرینی خلق

  ار ما مثل مع ار، خلق ارت و ن  تقلید ارب

 تورع  متوازن  اب چرخ استن پیچ

 اب یکی ارت جرف مرد یکی نیست، الک  دقّ 
 یادگیرب جین ع ل

 پاشی گندم و رشد فقط اعضی از آنها دان 

  نی  و... اراب  ت، آدم خلق ن ی

 خلق را برد جین ع ل
 درت، شام و نا ار  یچی...لگن  فت  آفتاا 

 ده  زارتا ای  یچ یا  زارتا اا     چیز...

 از یا ایهاالطالب ناشی علیک  اال تون ز االحواشی...

 رااط  ادن انسان اا اراده او
تنیدگی را برد و  در  

 راختار

 تصادف  شتی رانچی

 تفکر را بردب
  ن   اراب اریدن درخت، ر  راعت تیز می

 ارم یا راعت میو 

 ارترب یا راعت تفکر ا   فتادرال عبادت...

 

 انجام شد. MAXQDAافزار  ت امی مراجل  دگذارب در نرم
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 گیری و پیشنهادها نتیجه

اتراب   مؤثرگذارد. ر بران  زیادب ار پیروان می تأثیرارت؛ فرایندب     مؤثرارتعاره از اازار اب ر برب 

 تاب   الیتت ک ا  ارتعاره ایشتر ات  قا و اب مرا  نند؟ در اسیارب از پژو ا چ  منظورب از ارتعاره ارتفاده می

قالته رفتار تاب   تر ارتعاره در ت و   رازب یا انتقال شفاف مطاله پرداخت  شده ارانداز ارتعاره نظیر چش 

دیده شده ارت. این پژو ا ض ن شنارایی و اررری ارتعاره در رازمان رعی  رده  ار رد  مؤثرر برب 

ر بتترب ایتتان  نتتد تتتا اتواندتصتتویرب از   متتؤثرآن را در متتدیریت ر بتترب متنارتته اتتا یکتتی از رفتار تتاب  

قالته  درپس از تحلیتل محتتوا، چهتار  تارارد اصتلی       ارارد اب آتی ارتعاره در ک ن مخاطه ایجاد شود. 

 تورع  و اازطراجی راختار.  را برد ا،  شنارایی شد: فلسف  تغییر، ارزش مض ون پای چهار 

 تا، اتا دو ر یافتت  لیتدب مواجت  شتدی : ر یافتت اول  ت           اندب یافت این مطالع ، اا اررری و ج ع در

جاصل شد و ایانگر  مؤثرد د، اا تطااق  ار رد ارتعاره اا رفتار اب ر برب  گیرب اصلی را تشکیل می نتیج 

طتور   ر یافتت دوم  ت  ات     ننتد.   یی از ارتتعاره ارتتفاده متی   این مطله ارت    ر بران اراب چ   ار رد ا

 ا در مراجل مختلف تغییر  شنارایی الگوب  ارارد ارتعاره» ا  شف شد، ر یافت  خالل اررریض نی و در

 شوند.طور اج الی تبیین می یا از دو ر یافت، ا درادام ،  ر ارت.« رازمان

ارتا  محتور    تا ار  اندب آنها، رتعی شتد ارتتعاره    مقول  ا و  در ر یافت نخست، ض ن شنارایی ارتعاره

تواننتد ات  اثراخشتی     عنوان اازارب قدرت ند، می  ا ا  ررد ارتعاره نظر می ا اندب شوند.  اصلی  ار رد ا طبق 

( در 6536مثتال، یو تل )   اتراب  اندب یو ل(   ا شتایانی  ننتد.   ریا از رفتار اب ر برب )مطااق درت 

گتر آمتوزش    ج ایتگر تغییر، تصویرراز تغییر، ترویب نوآورب و تستهیل »  چهار زیررفتار ، ا«تغییرگرا»رفتار 

 اشاره داشت  ارت. « ج عی

، قااتل تطبیتق اتا    «فلستف  تغییتر  » مضت ون پایت   شتده کیتل     اب شناخت  ارتعارهتوان چنین ایان ن ود     می

د و اا ایان این مورد چرایی تغییر صحبت  نن نند در اسیار رعی می  ستند؛ چرا  « ج ایتگر تغییر»زیررفتار 

جاضر، تغییر امرب جیاتی و مه  اراب رازمان ارت،  ار نان رازمان را  رچ  ایشتر اا  مسئل     چرا درجال

 فرایند تغییر   راه رازند.

االیتت تطبیتق اتا دو    ، ق«تورتع   را بترد » مضت ون پایت    اب کیل  توان گفت    ارتعاره چنین می  چنین 

طرفی ا  فرایند یادگیرب اشتاره  چرا   ازرا دارند؛ « گر آموزش ج عی تسهیل»و « ترویب نوآورب»زیررفتار 

 « تا  ارزش» مضت ون پایت    تاب کیتل    د.   چنتین ارتتعاره  نت پرداز ترویب نوآورب متی دیگر ا   د و ازروبدارن
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انتداز،    ا و چشت   را اا ایانی شفاف و جذاب از ارزشتطااق دارند؛ زی« رازب تغییرتصویر»واقع اا زیررفتار در

شتده   شنارتایی مضامین پایت    ریا از ، نحوه تطبیق 7 نند. در جدول  رعی در ایجاد تعهد در  ارمندان می

 در این مطالع ، اا رفتار ر برب مؤثر تبیین شده ارت.

 
 بندی یوکل( ادسته)فر مؤثرشده در مطالعه با رفتارهای رهبری  شناساییمضامین پایه تطبیق  .7جدول 

رفتار رهبری 

 مؤثر

زیررفتار 

 رهبری مؤثر

 مضمون پایه

 تطبیق قابل
 چگونگی تطبیق

 گرا وظیف 

 اازطراجی راختار رازب شفاف
 ایی، چگون  انجام  اظهار اینک  ااید چ  فعالیت

 شوند و ا  چ  نتایجی خت  شود.

 راختار یاازطراج ریزب ارنام 

ا داف و اولویت  ارب واجد اب مختلف، 

 ا، ارنام   مسئولیترازماند ی  ار ا، تخصیص 

 ا و تخصیص منااع اراب انجام  زمانی فعالیت

  ار ا

 راختار یاازطراج نظارت ار  ار
آیا  ارمندان وظایف "اراب اطالع از اینک  

 "د ند؟ دررتی انجام می خود را ا 

 تغییرگرا

 فلسف  تغییر ج ایتگر تغییر
جاضر تغییر اسیار  ایان این مسئل     چرا درجال

 ارت.مه  

  ا ارزش تصویرراز تغییر
ایجاد تعهد در  ارمندان ا  تغییرب جدید اا 

  ا و چش  انداز ایانی شفاف و جذاب از ارزش

 تورع  ترویب نوآورب
 اب جدید و  گرب ایده تشویق، ایجاد و تسهیل

 نوآورب در رازمان

گر آموزش  تسهیل

 ج عی
 تورع 

گرب یادگیرب دانا جدید  تورع  و تسهیل

 درجهت ارتقاب ع لکرد

 

 تا،   ررتد  ت  ایشتترین  تارارد اتراب ارتتعاره      نظتر متی     چنین اا اررری نتایب جاصل  از تطبیق فوق، ا 

گیرب، چنتدان  ت  دور از ک تن نیستت؛ چرا ت  در       ارت. این نتیج « تغییرگرا»مت ر ز ار رفتار اب ر برب 
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واقتع از مزایتاب اصتلی     ت  در رازب اطالعات  فشردهاحبوج  تغییر،   رارتارازب افراد، انتقال اهتر مفا ی ، 

  نند. رراندن تغییر در رازمان ایفا میث ر نقشی  لیدب در موفقیت ر بر در ا آیند، ش ار می ا ا  ارتعاره

ررتد  ت  ر بتر      نظر می ا در ر یافت دوم، الگویی مشخص در  ارارد ارتعاره در رازمان شنارایی شد. 

 تاب گونتاگون اتراب انتقتال دقیتق و شتفاف مفتا ی  ک نتی ارتتفاده           منظور پیشبرد ا داف خود از ارتعاره ا 

توان ترتیبی زمانی اراب این  شوند، اما می  اب زمانی مختلف تکرار می  ا در اازه  ند. اگرچ  این ارتعاره یم

 تا استت  ات   تدفی  ت  از آنهتا ارتتفاده            تعدد و تکرر  ر نتوع از ارتتعاره  معنا این ا  ا لحا   رد؛  ارتعاره

 ارت. متفاوت  ،شود و نیز ارجسه میزان پیشرفت  ر مرجل  تغییر می

ختود اختصتاص    ایشترین تعتدد را ات   «  ا ارزش»و « فلسف  تغییر» مض ون پای  اب کیل  ارتعاره ،مثال اراب

ادامت  و اتا   درارتت مبنتاب تغییتر را معرفتی  نتد و پیتروان را   تراه  نتد.          شتت   د ند. شاید ر بر رعی دامی

 را بترد )   اشاره ا  روند و فرایند خلق « تورع  را برد» مض ون پای  اب کیل  پیشرفت فرایند تغییر، ارتعاره

اتا انتختاب   شدند. در این مرجل ، نوآور اودن و یادگیربِ جتین ع تل    دارد( از ا  یت اازترب ارخوردار می

ورانت   گیترد و نوآ   ند، یاد متی     ر بر جین ع ل، فکر میمعنا ادین گرا میسر شده ارت؛  نوعی ربا ع ل

نظتر   )   ات   «اازطراجی راختار» مض ون پای  اب کیل  رفتن تغییر، ارتعاره، اا جلونهایتگیرد. در تص ی  می

 ننده تغییر  ارارد دارد(، نستبت ات  مراجتل قبلتی، تعتدد و تنتوع ایشتترب پیتدا          عنوان عامل تثبیت ررد ا  می

 اندب ارت. نوات ارکلتگون  گفت    اآلن زیرانا راخت  شده ارت و جاز   ردند. شاید اتوان این

ررد ر برب، در مراجل مختلف تغییر، ارجسه شرایط و نیاز اب رازمان،  ارارد اب  مینظر  ا انااراین 

قدرت اازب ایتن ااتزار    ا، ناشی از  ه پذیرب اازب ارتعار و این انعطاف ند   ا را طله می متفاوتی از ارتعاره

  ردن رایرین در تحقق ا داف رازمان ارت. در   راه

ض ن ایان  ار رد اب مختلف ارتتعاره در  ارت، ن تحقیق رعی  رده پایان، شایان ک ر ارت    ای در

افقی را پیا چشت  محققتان اتاز  نتد تتا ایشتان در ایتن متورد تحقیقتات را ادامت  د نتد. از نحتوه              ،رازمان

 تواند موضوع تحقیقات آتی ااشد. گذارب ارتعاره تا  ارارد اب ایشتر آن در رازمان میتأثیر

مطالعت  ارتت؛ رتازمانی پویتا  ت  تغییتر و       مورد وضتعیت رتازمان   ،تحقیق  اب ازرگ این از محدودیت

شتدت  تا ا     تع تی  را ات     اب قااتل  اید ن ون  اب درونی آن شده ارت.   ین موضوع ش لف ؤنوآورب از م

 د د.
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