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 چکیده:

نظریه های رهبری در سالهای اخیر بیشتر معطوف به حوزه های اخالقی و ارزشی رهبری و 

خصوصا بصورت بومی برای هر جامعه ای گردیده است. یکی از ارزشهای اصیل ایرانی اسالمی 

که حتی در جوامع دیگر نیز پسندیده و ممدوح است سخاوت می باشد. هدف از این مقاله تبیین 

وتمند در مراکز درمانی آموزشی دولتی استان قم می باشد. این تحقیق با پدیده رهبری سخا

استفاده از رویکرد کیفی و از طریق روش نظریه پردازی داده بنیاد انجام شده است. با استفاده 

از پرسشنامه بومی شده سخاوت میان فردی و از طریق روش نمونه گیری هدفمند و گلوله برفی 

مدیری که دارای بیشترین امتیاز بودند برای مصاحبه  51ار گرفته و مدیر مورد بررسی قر 93

انتخاب شدند. پس از انجام مصاحبه و با استفاده از روش نظریه پردازی داده بنیاد مدل پارادایمی 

الگوی رهبری سخاوتمند طراحی گردید. در شرایط علی مفاهیمی مانند ویژگیهای فردی رهبر 

زمینه ای مفاهیمی مانند عوامل تشویق کننده رهبر و عوامل محدود و علل سازمانی، در شرایط 

کننده رهبر برای ارائه رهبری سخاوتمند، در شرایط مداخله گر تغییرات رهبر و تفاوتهای پیروان 

قرار دارند که در انتخاب مکانیزم مناسب تاثیر می گذارند. پدیده محوری رهبری سخاوتمند، 

که با برقراری ارتباط شروع شده و سپس به درک نیاز پرسنل  فرایند رهبری سخاوتمند است

رسیده و تصمیم مناسب برای رفع آن نیاز گرفته و اجرا می شود. این کار منجر به نتایجی شده 

و بازخور و کنترل، آن فرایند را مورد چرخش و کنترل قرار می دهد. مکانیزمهای رهبری 

ی، تعلق و رشد پیروان است و پیامدهایی برای سخاوتمند شامل برطرف کردن نیازهای زیست

 رهبر، پیروان و سازمان ایجاد می کنند. 

  

رهبری سخاوتمند، روش تحقیق کیفی، نظریه رهبری، نظریه داده واژگان کلیدی: 

  بنیاد، بیمارستانهای دولتی

                                                 
 دانشگاه تهران استادیار 

 استاد دانشگاه تهران

 استاد دانشگاه تهران

 استاد دانشگاه تهران



 5931، تابستان 93فصلنامه علوم مدیریت ایران، سال دهم، شماره 

 

 

 مقدمه

با توجه به گسترش دامنه فعالیت های دولت، افزایش هزینه های عمومی و شرایط 

سیاسی و اقتصادی جهان، توجه به سازمان های دولتی بیش از پیش اهمیت پیدا کرده 

است. لذا تالش در جهت بهبود عملکرد سازمان های دولتی ضروری به نظر می رسد. 

کلیدی ترین و حساس ترین نقش ها را مدیران بر عهده دارند.  ،در سازمان های دولتی

وانند شرایطی فراهم آورند که نیروهای بالقوه حال اگر مدیران سازمان های دولتی بت

کارکنان را بالفعل کنند، مسلما عملکرد این سازمان ها بهبود خواهد یافت، از این رو 

نان کارکنفوذ در کارکنان ضرورت می یابد. علیرغم ضرورت و اهمیت انگیزش و نفوذ در 

این زمینه در سازمان و بحث های فراوان در این مورد، تحقیقات تجربی بسیار کمی در 

  اکثر مطالعات در موسسات غیر دولتی انجام گرفته است. های دولتی انجام شده است و

در عصر کنونی، بسیاری از فیلسوفان علم بر این امر تکیه دارند که هر جامعه ای نیازمند 

به مجموعه دانشی است که متناسب با حافظه تاریخی، فرهنگی و به طور کلی، سازگار 

محیط زندگی آن جامعه باشد. بر این اساس، جهان شمول بودن بسیاری از تئوری ها،  با

نه تنها در حوزه علم االجتماع و علوم انسانی، بلکه در حوزه علوم فیزیکی و مادی نیز 

در این میان، کشورهای اسالمی با  .(5931, یمومن &فرد  ییدانا)زیر سوال رفته است 

کشورها، به تئوری های خاص داشتن فلسفه زندگی خاص و فرهنگ متفاوت با دیگر 

به همین صورت، جوامع اسالمی نیز در حوزه مدیریت جامعه به طور . خود نیاز دارند

 اسالمی متناسب با مبانی-نیازمند تئوریهای بومی ،اعم و مدیریت سازمانها به طور اخص

 علوم دینی و ارزشهای فرهنگی و تاریخی خود است. 

ت جامعه و ریرین و شاخص ترین حوزه های مدیدر حوزه رهبری که یکی از قدیمی ت

سازمان است، تئوریهای مختلفی عمدتا از کشورهای غربی و خصوصا آمریکا ارائه شده 

. بعالوه تحقیق برخواسته از شرایط کشورهای مسلمان (Shahin & Wright, 4001)است

 ,Avolio, Walumbwa, & Weber) دانشمندان برجسته غربی مانند آولیومورد تاکید 

از این رو، آنچه به نظر می رسد این است که مساله اصلی، نبود یک  .نیز می باشد (4003

با  که اسالمی ایران است-تئوری رهبری اثربخش متناسب با فرهنگ و ارزش های بومی

هبری رمحققان برجسته استفاده از روش شناسی کیفی بسترزاد و عمیق که مورد تاکید 

در نتیجه ضرورت یک نظریه رهبری . گیردصورت  (Avolio et al., 4003)می باشد

اید نظریه ب بومی در سازمانهای دولتی ایران بیش از پیش نمایان و الزم می باشد. این

شامل نظریه رهبری خدمتگزار، نظریه همراستا با رویکردهای نظریات رهبری اخیر 

ر باشد که د ظریه تحول آفرین موثق یا اصیلرهبری اخالقی، نظریه رهبری معنوی و ن

یکی از ارکان رفتارهای نوع  .می باشندهسته خود توجه به رفتارهای نوعدوستانه را دارا 

 دارد و ایراندر دوستانه مفهوم سخاوت می باشد که ریشه فرهنگی، تاریخی و مذهبی 

می تواند موجب افزایش نفوذ اجتماعی رهبر و تعالی پیروان از موهبتهای سخاوتمندانه 

 .(Irani, 4059)رهبر گردد
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مطالعه حاضر، بدلیل مطرح شدن پدیده سخاوت در رهبری، سازمان، روانشناسی و 

مدیریت، بازاریابی، جامعه شناسی و مردم شناسی سبب ایجاد دانش جدید در حوزه 

 ای کمکرشتهشود و در نتیجه به گسترش دانش میانها میشتهمشترک میان این ر

صلی تحقیق بدین صورت سوال ا افزایی در سطح نظری می پردازد.کند و به دانشمی

چیست و این  استان قمدولتی  بیمارستانهایالگوی رهبری سخاوتمند در  است که: 

 مدل فرآیندی دارای چه اجزا و روابطی بین اجزا است؟

 

 ادبیات تحقیق
 اگر به تعاریفی بیش از هزاران تعریف، رویکرد و ایده پیرامون رهبری مطرح شده است.

که از رهبری ارائه شده است نظری بیندازیم در خواهیم یافت که صاحب نظران به 

جوانب مختلفی از عمل رهبری توجه کرده اند که این خود نشان دهنده پیچیدگی 

استوگدیل بیان داشته که تقریباً به تعداد کسانی که کوشیده اند مفهوم رهبری است. 

مفهوم رهبری را تعریف کنند برای آن تعریف وجود دارد و این در حالی است که تقریباً  

 همگی توافق دارند که رهبری فرایند نفوذ و تأثیر گذاری در دیگران است.

رگذاری برای شکل دادن گروه ( رهبری را اعمال یک جانبه عمل تاثی5313) iاستوگدیل

به خواسته های رهبر می داند. به عقیده او رهبر کسی است که تاکید زیادی بر تمایالت، 

نیازهای اعضا و سنتها و هنجارها برای حرکت دادن گروه در جهت خواسته های خود 

( رهبری را به عنوان فعالیتی در 5311) ii. کونتز و اودونیل(Stogdill, 5313)می کند

 Koontz)جهت ترغیب افراد برای همکاری در بدست آوردن اهداف مشترک می دانند

& O'Donnell, 5311)جورج تری .iii (5390 رهبری را فعالیت تاثیر گذاری بر افراد )

د. در اینجا داوطلبانه بودن نقش برای تالش داوطلبانه جهت تحقق اهداف گروه می دان

. رابرت تانن (Terry, 5390)پیروی به وسیله پیروان از اهمیت ویژه ای برخوردار است

( رهبری را تاثیر متقابل در موقعیتی 5395) ivبام، اروینگ ویسشلر و فرد ماساریک

خاص می دانند که از طریق فرایند ارتباطات به سوی هدف یا اهداف خاص هدایت می 

 . (Tannenbaum, Weschler, & Massarik, 5395)شود

( به رهبری به عنوان رفتاری اشاره می کند که رهبر در حین هدایت و 5391) vفیدلر

ید. او این رفتار را در بر گیرنده اعمالی هماهنگ کردن اعمال گروه به آن مبادرت می نما

همانند شکل دادن به معامالت مربوط به انجام کار، تشویق یا انتقاد از اعضای گروه و 

( رهبری در 5331) viتوجه به احساسات و آسایش آنها می داند. نلسون و کمپبل

ه سازمان را فرایند راهنمایی و هدایت کردن رفتار مردم در محیط کاری دانست

( نیز 4005) vii. در همین راستا هرسی و بالنچارد(Nelson & Quick, 5331)اند

رهبری را فرایند تاثیرگذاری بر فعالیتهای یک فرد و یا گروه برای دستیابی به اهداف در 

( رهبری را بدین گونه تعریف می 4059موقعیت داده شده تعریف نموده اند. یامارینو )



 5931، تابستان 93فصلنامه علوم مدیریت ایران، سال دهم، شماره 

 

 

پیرو است -یند تعامل چند سطحی )فرد، دوتایی، گروه و جمعی( رهبرکند: رهبری فرا

که در موقعیت خاصی روی می دهد که در آن رهبر و پیروان چشم انداز مشترکی را 

ترسیم نموده و بصورت مشتاقانه و مشترک جهت تحقق آن تالش می 

ریفی که از رهبری . اگر بتوان تعریفی جامع از تلفیق تعا(Yammarino, 4059)کنند

ه است ک پیرورهبری رابطه تاثیرگذاری بین رهبر و »می توان گفت  شده ارائه نمود،

 .«را دارد ،که بازتابی از اهداف مشترک خواهد بود ،قصد ایجاد تغییرات ملموس

رهبری موضوعی است که از دیرباز نظر محققان و عامه مردم را به خود جلب کرده است. 

اما پژوهش های علمی درباره رهبری صرفاً از قرن بیستم آغاز گردیده  و محور اصلی 

.  قبل (5934, وکلی)بیشتر تحقیقات، عوامل تعیین کننده اثر بخشی رهبری بوده است 

از قرن بیستم داستانها، افسانه ها، زندگی نامه ها حول محور رهبران سطح جهانی مطرح 

ی، قالبیون، فرماندهان نظامبود و بیشتر شامل حکمرانان، پادشاهان، منصوبین دولتی، ان

 (Bass, 4003; Campell, 5313)اصالح گران اجتماعی و حتی دیکتاتورها می شد. 

ین بود که با در واقع توجهی به رهبری در سطوح پایین تر نمی شد و حس عمومی ا

مطالعه رهبران در باالترین سطح از طریق زندگی نامه ها، داستانها و مطالعات موردی 

می توانیم پیرامون رهبری و صالحیتها و صفاتی که منجر به موفقیت و اثربخشی رهبری 

 . (Yammarino, 4059)می شود، بیاموزیم

نتیجه این تحقیقات ویژگی رهبران را برای تمامی زمینه ها، فرهنگها و ملیتها قابل 

کاربرد می دانست. رهبر به عنوان فردی که به واسطه نقش و جایگاهش در گروه به 

ن قان و متفکریتاثیرگذاری بر دیگران مبادرت می نماید، همواره این سوال را برای محق

قدیم پیش آورده است که چه چیز از یک فرد عادی رهبری پرآوازه می سازد. مستندات 

به جای مانده همه نشانگر باور متفکرین آن دوران به ذاتی بودن امر رهبری است. این 

برداشت بطور کلی معتقد بود که رهبری امری ذاتی است و کسی که خون رهبری در 

 اشد به هیچ وجه نه حق دارد و نه می تواند به رهبری بپردازد.رگهایش در جریان نب

محققین تالشهای خود را معطوف به رفتارهایی نمودند که می توانست بر  در ادامه

اثربخشی رهبران تاثیر گذارد و موجب تمایز رهبران اثربخش از رهبران غیر اثربخش 

ه بسیاری از محققین به این نتیجزمان زیادی از ظهور این رویکرد نگذشته بود که  باشد.

رسیدند که رفتارهای رهبران اثربخش را نمی توان به طور قاطع در گروه های مشخصی 

در  ولی ،دسته بندی کرد. چه بسا رفتاری که در موقعیتی به اثربخشی منجر می شد

ی یموقعیت دیگر اثربخشی خود را از دست می داد. این دستاورد راه را برای رویکرد اقتضا

 د که محوریتهموار نمود. این رویکرد بطور کلی به تئوریها و الگوهایی اطالق می گرد

و نه نگرش و رفتارهای رهبری منوط می داند بلکه  گیهای رهبراثربخشی را نه بر ویژ

 عامل اصلی در این رویکرد، موقعیتی است که رهبر در آن به رهبری مبادرت می کند.

ار زیادی در هر موقعیت وجود دارد که می تواند به گونه ای از آنجایی که متغیرات بسی

بر روشهای رهبری تاثیر بگذارد، الگوها و تئوریهای اقتضایی و یا موقعیتی هر کدام به 
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برخی از این متغیرات به عنوان متغیرات کلیدی تاکید نموده اند. در این دوره 

که برخی از آنها به خوبی  پژوهشگران زیادی وارد حوزه رهبری شده و نظرات زیادی

مفهوم سازی شده و برخی هم به درستی آزمایش شده است مطرح گردید )برای مطالعه 

 .Bass, 4003; F. Dansereau & F) بیشتر می توان به منابع زیر رجوع کرد(

Yammarino, 5333; F. E. Dansereau & F. J. Yammarino, 5333; Fiedler, 

5391; Yammarino, Dionne, Uk Chun, & Dansereau, 4001; Yukl, 

4050) . 

 ,Bass)موضوع مهم دیگر این بود که آیا رهبران رهبر به دنیا آمده اند یا رهبر شده اند

4003; Campell, 5313; Yammarino & Dansereau, 4003)پاسخ نهایی به  ؟

این سوال این بود که هر دو حالت توامان صورت می گیرد. یعنی رهبران با حداقلی از 

شایستگی ها که عموما ذاتی هستند به دنیا می آیند و سپس این شایستگی ها را از 

د. دگی ارتقا می دهنطریق تجربیات زندگی و فرصتهای یادگیری در شرایط مختلف زن

بنابراین صرفنظر از اینکه شایستگی های رهبری برای افراد از کجا شروع می شود، 

 Edwin)رهبری و شایستگی های مربوط به آن قابل آموزش، توسعه و تمرین هستند

Paul Hollander, 5313; Yukl, 4050) . 

برخی نظریات برای تشخیص شناسایی چگونگی عملکرد فرایندهای خرد از دیگر منظر، 

 .Bono & Ilies, 4009; Dinh & Lord, 4054; A)مانند ادراک، عاطفه و شناخت 

Y. Lee, Aaker, & Gardner, 4000; Trichas & Schyns, 4054)  و برخی

پیامدهای رهبر و پیروان تاثیرگذار بر  فرایندهای کالن مانند زمینه ارتباطات اجتماعی

 ,Chang & Johnson, 4050; Derue & Ashford, 4050; Erdogan) می باشند

Kraimer, & Liden, 4001; Gardner & Avolio, 5333; Liden, Sparrowe, 

& Wayne, 5331). ین در دو دهه اخیر، محققین رهبری نظریاتی برای توضیح همچن

نقش رهبر در سیستمهای پیچیده در جهت برانگیختن تغییرات سازمانی و مدیریت 

 ,Balkundi & Kilduff, 4009; Balkundi)شبکه های اجتماعی پویا ارائه نموده اند 

Kilduff, & Harrison, 4055; Hannah, Lord, & Pearce, 4055; Marion & 

Uhl-Bien, 4004; Uhl-Bien & Marion, 4003). 

نویسندگان مختلفی سعی در دسته بندی و منظم کردن نظرات و پژوهشهای پیرامون 

حوزه را با توجه به سطح  51( 4001نموده اند. یامارینو، دیون، چان و دانسرا ) رهبری

ولی آخرین دسته  (Yammarino et al., 4001)تحلیل شناسایی و بررسی نمودند

نموده  حوزه را شناسایی 49( است که 4051بندی مربوط به دینه و همکاران )

 (. 5)جدول  (Dinh et al., 4051)اند
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 (4051،حوزه های تحقیقات رهبری )دینه و همکاران 5جدول 
 مقاالت مهم محتوای حوزه نام حوزه ردیف

 نظریات نئو کاریزماتیک 5
موضوعات رهبری تحول گرا، 

 فرهمند و تمام عیار

(Antonakis, Avolio, & 

Sivasubramaniam, 3002; 

Judge, Piccolo, & Ilies, 

3002; Mumford, Antes, 

Caughron, & Friedrich, 

3002) 

 نظریات پردازش اطالعات 4
ضمنی به  رویکرد ادراکی و

 رهبری

(Lord & Hall, 3002; Lord & 

Shondrick, 3022; Martinko, 

Harvey, & Douglas, 3002) 

9 
نظریات رهبری 

 تبادل/تعامل اجتماعی

مانند ال ام رویکرد مبادله 

 ایکس

)Brower, Schoorman, & Tan, 

3000; Shin & Zhou, 3002; 

Uhl-Bien, 3002( 

1 
و  نظریات خلق و خو

 خصیصه های رهبری
 تفاوتهای شخصی رهبران

(Judge & Bono, 

4000; Zaccaro, 

4001) 

1 
نظریات گوناگونی و بین 

 فرهنگی رهبری

زنان و اقلیتها، تنوع فرهنگی و 

 شرکتهای چند ملیتی

(Eagly & Chin, 3020; 

Kirkman, Chen, Farh, Chen, 

& Lowe, 3002; Walumbwa, 

Lawler, & Avolio, 3002) 

 نظریات پیرو محور 9

ویژگیهای پیروان و نقش 

آفرینی آنان و نتایج مرتبط با 

 آنها

(Bligh, 3022; Hansen, Ropo, 

& Sauer, 3002; Howell & 

Shamir, 3002) 

 نظریات رفتاری 1
سبک رفتاری رهبران و 

 تشویق و تنبیه پیروان

(Carson, Tesluk, & Marrone, 

3002; Podsakoff, Bommer, 

Podsakoff, & MacKenzie, 

3002) 

3 
و نظریات اقتضایی 

 موقعیتی

توجه به شرایط موقعیتی و 

 تناسب با محیطمانتخاب 

(Keller, 4009; 

Vroom & Jago, 

4001; Yukl, 4003) 

 نظریات قدرت و نفوذ 3
انواع قدرت و نفوذ و منابع و 

 اثرات آنها

(Ammeter, Douglas, 

Gardner, Hochwarter, & 

Ferris, 3003; Treadway et 

al., 3002) 

 رهبری استراتژیک 50

رهبری در باالترین سطح 

سازمان و تاثیر بر عملکرد 

 سازمان

(Boal & Hooijberg, 3002; 

Vera & Crossan, 3002) 

 نظریات رهبری محتوایی 55
رهبری در موقعیتهای خاص 

 مانند نظامی، آموزشی و ...

(Osborn, Hunt, & Jauch, 

3003; Porter & McLaughlin, 

3002) 

54 
نظریات پیچیدگی و 

 سیستمی رهبری

نظریه پیچیدگی در تبیین 

 فرایند رهبری

(Avolio, 3002; Balkundi & 

Kilduff, 3002; Marion & 

Uhl-Bien, 3003; Schneider 

& Somers, 3002; Uhl-Bien, 

Marion, & McKelvey, 3002) 

 تیم تمرکز اصلی است رهبری تیمی 59
(Mehra, Smith, Dixon, & 

Robertson, 3002; Zaccaro, 

Rittman, & Marks, 3003) 

 ظهور و توسعه رهبری 51

مسیر و فرایندی که قابلیت 

رهبری را در افراد توسعه می 

 دهد

(Day, 4005; Wolff, 

Pescosolido, & 

Druskat, 4004) 

51 
نظریات اخالقی و معنوی 

 رهبری

تمرکز اصلی بر رفتارهای نوع 

دوستانه است و رهبری 

اخالقی، معنوی، خدمتگزار و 

 اصیل را شامل می شود.

(Avolio & Gardner, 3002; 

Brown, Treviño, & Harrison, 

3002; Fry, 3002; Liden, 

Wayne, Zhao, & Henderson, 

3002) 
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59 
رهبری برای نوآوری و 

 تغییر

نقش نواوری در رهبری و 

بالعکس و رهبری تغییر و 

 یادگیری

(Denis, Lamothe, & Langley, 

3002; Jaussi & Dionne, 

3002; Mumford, Scott, 

Gaddis, & Strange, 3003) 

51 
نظریات هویت یابی 

 رهبری

مفاهیم هویت یابی فردی و 

 اجتماعی افراد

(Hogg, 3002; Van 

Knippenberg, Van 

Knippenberg, De Cremer, & 

Hogg, 3002) 

 احساسات و رهبری 53
عاطفه و احساسات مثبت و 

 منفی رهبر و پیرو

(Bono & Ilies, 3002; 

Dasborough & Ashkanasy, 

3003; Humphrey, 3003) 

 رفتارهای مخرب رهبر و پیرو رهبری مخرب 53
(Einarsen, Aasland, & 

Skogstad, 3002; Padilla, 

Hogan, & Kaiser, 3002) 

40 
رویکرد بیولوژیک به 

 رهبری
 مباحث بیولوژیکی به رهبری

(Boyatzis et al., 3023; N. 

Lee, Senior, & Butler, 3023; 

Waldman, Balthazard, & 

Peterson, 3022) 

45 
نظریات رهبری 

 الکترونیکی

رهبری از بستر فناوری 

 اطالعات

(Avolio, Kahai, & Dodge, 

3002; Golden, Veiga, & 

Dino, 3002) 

 طبیعت و اثرات خطای رهبر خطا و بازیابی رهبر 44
(Hunter, Tate, 

Dzieweczynski, & Bedell-

Avers, 3022) 

 تعامل رهبری و کارآفرینی رهبری کارآفرینانه 49
(Cogliser & Brigham, 3002; 

Ruvio, Rosenblatt, & Hertz-

Lazarowitz, 3020) 

 
زه های نظری رهبری در سالهای اخیر نظریات اخالقی و معنوی یکی از مهمترین حو

رهبری است. در این حوزه، تمرکز اصلی بر رفتارهای نوع دوستانه، اولویت های اخالقی 

رهبر، چگونگی توسعه یافتگی رویکردهای اخالقی رهبران، چگونگی مهم بودن رویکرد 

ایدار سازی آن در سازمان می اخالقی به رهبری، پیامدهای رهبری اخالقی و چگونگی پ

اولویتهای اخالقی  رفتارهای نوع دوستانه ویکی از مهمترین  (Dinh et al., 4051)باشد.

برخی محققان در سازمان و جامعه به صورت کالن، خصلت پسندیده سخاوت است. 

سخاوت با رهبری را سخاوت را یکی از ویژگی های رهبران موفق برشمرده و ارتباط 

 رایج رهبران بزرگ معرفیبرقرار کرده اند. دیوید الپین، سخاوت را یکی از هشت ویژگی 

اریکا اندرسون با مطالعه افسانه ها و داستانهای ملل مختلف،  .(Lapin, 4054) کرده است

 Andersenشش ویژگی رهبران بزرگ را شناسایی کرد که سخاوت یکی از آنهاست )

ادبیات اسالمی نیز سخاوت به عنوان یکی از صفات رهبر بیان شده است. اما  در(. 4054

 . بعالوه چگونگیهیچ کدام از این تحقیقات سخاوت را محور رهبری در نظر نگرفته اند

بکار گیری این خصیصه در شرایط مختلف و پیامدهای خاص آن نیز بر روی رهبر، 

ته اند. هدف این تحقیق طراحی مدل رهبری پیروان و سازمان نیز مورد بررسی قرار نگرف

 سخاوتمند و شناسایی اجزا و روابط بین آنها می باشد.
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 روش تحقیق

تحقیق حاضر از نظر ماهیت از نوع تحقیقات اکتشافی است. برای این منظور با توجه به 

رویکرد استقرایی از جز به کل، از روشهای تحقیق کیفی باید استفاده نمود که از میان 

 آنها نظریه داده بنیاد به منظور ارائه الگوی رهبری سخاوتمند مناسبتر است.

ساختاریافته با افراد مطلع نیمه مصاحبه عمیق جهت شناسایی بهتر مفهوم سخاوت از 

د مانن آرشیویکلیدی که از منظر فرهنگی و اسالمی صاحب نظر می باشند و منابع 

. در ادامه بررسی دقیق ادبیات رهبری استفاده شد کتابها و نرم افزارهای قرانی و روایی

 ساختاریافته با افراد نیمه به منظور شناسایی ردپاهای سخاوت به همراه مصاحبه عمیق

 یمنتخب در مراکز آموزشی و درمانی دولتی استان قم اطالعات الزم برای طراحی الگو

 د. رهبری سخاوتمند را تامین نمودن

یات سخاوت چندین تحقیق بر روی پرستاران و مسئولین با توجه به اینکه در ادب

می یشتر بدر این مراکز بیمارستانی صورت گرفته بود احتمال یافتن مصادیق سخاوتمند 

مرکز  9همچنین وجود  .(Arber & Gallagher, 4003; D. Jackson, 4003)باشد 

در استان قم و داشتن تمامی سطوح مدیریتی با تنوع جنسیت، دولتی درمانی آموزشی 

بعالوه  .بستر مساعدی برای تحقیق ایجاد می نمایدمدیران کافی  تعداد ، سن وتحصیالت

قیق انجام این تحموافقت دانشگاه علوم پزشکی قم با اجرای این تحقیق در مراکز خویش 

 را میسر نمود.

 از پرسشنامه سخاوت میان فردی ،سرپرستان سخاوتمند از سایر سرپرستان یافتنبرای 

استفاده شد.  که معتبرترین پرسشنامه در حوزه سخاوت است، (4003اسمیت و هیل)

و محقق آن را به  (Smith & Hill, 4003)این پرسشنامه به صورت خوداظهاری است

رسشنامه پند. سپس اظهار نظر نمایصورتی تغییر داد که پرسنل نسبت به سرپرست خود 

عضو هیئت علمی رشته های رفتار سازمانی، مدیریت  519برای روایی از طریق ایمیل به 

آموزشی، علوم تربیتی، علوم حدیث و قرآن، معارف، روان شناسی، مردم شناسی و جامعه 

با توجه به نظرات خبرگان سواالت پاسخ دادند و خبره  40ل گردید. حدود شناسی ارسا

در مرحله بعدی پرسشنامه  معکوس حذف گردید و جمله بندی سواالت گویاتر گردید.

محاسبه  0,333نفر به عنوان گروه آزمایشی توزیع گردید و آلفای کرونباخ  90میان 

 Bland)تر است لذا مقدار آن مناسب بودهباال 0,1گردید. با توجه به اینکه این شاخص از 

& Altman, 5331)  و تمامی سواالت برای استفاده در مرحله بعد مورد استفاده قرار

 گرفتند.

های هدفمند قضاوتی و روش گلوله برفی استفاده برای انتخاب نمونه از ترکیب روش

در این روش محقق از کارمندان واحدهای  است. شده است که روشی غیراحتمالی

ستادی مراکز درمانی )مدیریت، اداری و مالی( خواسته است که پرسشنامه سخاوت میان 

فردی را نسبت به مدیران خود تکمیل نمایند. سپس از آنها پرسیده می شد که آیا 

از مه امتیمسئولی را در مرکز خود می شناسند که از نظر پرسنل خود در این پرسشنا
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باالیی کسب کند. اگر فردی توسط چند نفر توصیه شده بود پرسشنامه در بین پرسنل 

واحد ایشان نیز توزیع و جمع آوری می گردید. همچنین از خود مدیرانی که توسط 

پرسنلشان امتیاز باال کسب نموده بودند نیز برای معرفی مدیران مشابه خود سوال می 

مرکز آموزشی و درمانی دولتی استان قم توزیع گردید و  9پرسشنامه در  140گردید. 

 می باشد. %11پرسشنامه سالم دریافت گردید که نشان دهنده نرخ بازگشت  933

نفر مرد  45نفر آنها زن و  53مدیر را مورد ارزیابی قرار می دادند که  93پرسشنامه ها 

کرده بودند آغاز گردید و به مرور کار از افرادی که امتیازات باال را در ابتدا کسب  .بودند

اشباع نظری  مصاحبهادامه یافت. در دهمین نیز  ،تکمیل شدن امتیازات دیگر افراد

برای نمونه برخی  صورت پذیرفت ولی محقق تا پانزدهمین نفر مصاحبه ها را ادامه داد.

 سواالت در ادامه ذکر گردیده است.

قه شغلی، خانوادگی، ارزشها، توانایی لطفا خودتان را بطور کامل معرفی کنید؟ ساب

 ،شما را سخاوتمند معرفی کرده اند ،کارکنانمهارتهای خود را توصیف کنید. ها، 

آیا شما خودتان را سخاوتمند می دانید؟ چرا؟ چه ویژگی ها و رفتارهایی را برای 

 سخاوتمند در نظر می گیرید؟ خاطره ای از اینگونه رفتارها دارید؟

 

 روایی و پایایی 

کثرت گرایی، بازخور مشارکت های این تحقیق برای افزایش اعتبار درونی از روش رد

 .شداستفاده  کننده، حداقل مداخله در توصیف و دریافت نظرات همکاران

، مدل نهایی را به اندازه مناسبی و اخالق رفتارنظرسنجی از اساتید دانشگاهی حوزه    

انی )مرکز درم این مدل با مدیر یک واحد درمانی دولتی بعالوه، .قابل تعمیم ساخته است

نین، همچ نیز مورد بررسی و مقایسه قرار گرفته است. کارکنان شرکت نفت استان قم(

 برای تضمین درستی و اعتبار از راهبردهای زیر استفاده شد:

کنند. مصاحبه میها را تأیید ها از چند منبع اطالعاتی، اعتبار یافتهآوری دادهجمع -5

 ات محقق.مشاهدو  مصاحبه با خبرگان، با مدیران

یابد. در این روش، ها، اعتبار افزایش میی دائمی در تحلیل دادهبا روش مقایسه -4

و در مرحله  د.شها و افراد مختلف انجام ینهها، رویدادها، زمی دائمی بین مقولهمقایسه

اء در مورد ماهیت متغیرها و اعتبار مدل دوم، ضمن سوال در مورد روابط بین اجز

 مفهومی اولیه بحث شد.

 گیری از طریق بازخورد.پیشگیری از مفروضات اولیه در نتیجه -9

از آنجا که در این تحقیق ویژگیهای رهبری سخاوتمند بیشتر از دیدگاه رهبران تبیین 

ی گردد شنهاد مشده است و فقط در بستر بیمارستانی مورد بررسی قرار گرفته است پی

تحقیقات آتی رهبری سخاوتمند را از دیدگاه پیروان و در سایر صنایع به صورت موردی 

 یا تطبیقی بررسی نمایند.
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 نتایج و تجزیه و تحلیل
شود. کدگذاری باز فرایندی تحلیلی است ها با کدگذاری باز آغاز میفرایند تحلیل داده

ود. شها و ابعاد مربوط به هر مفهوم کشف میکه طی آن مفاهیم شناسایی شده و ویژگی

شوند و بر فهم ها نامگذاری میدر کدگذاری باز، وقایع یا چیزهای مشاهده شده در داده

است. فرد شدن این وقایع شدهشود که موجب منحصربههایی تمرکز میمشخصه

(Strauss & Corbin, 5333). های گردآوری شده از در این مرحله، با تحلیل داده

صل از عملیات میدانی( های فنی )حاهای روزانه و یاداشتها، یاداشتها، مشاهدهمصاحبه

ی اشباع شوند. کدگذاری باز تا مرحلههای فرعی استخراج میهای اصلی و مقولهمقوله

الزم به توضیح  یابد.ادامه می ها و در قالب یک فرایند زیگزاگی )رفت و برگشتی(مقوله

نمایانگر مشاهده محقق  Oنشان دهنده فرد مصاحبه شده و عالمت  Pاست که عالمت 

رایط کاری و محیط مصاحبه شونده )مانند نحوه تعامل همکاران با ایشان و یکدیگر، از ش

 جو کاری، نظم و شرایط کاری( است که به ترتیب مصاحبه ها شماره خورده است. 

 

 کد گذاری اولیه در کدگذاری باز نمونه  9جدول 

های یادداشت

 فنی
 کدهای نهایی

کدهای 

 مستخرج
 متن

تفاوتهای فردی 

پیروان را باید 

در نظر داشت. 

یک شیوه 

برخورد واحد 

برای همه 

 وجود ندارد.

 

تفاوت سطح دید  

 و ظرفیت پیروان

 

 

تفاوتهای 

 شخصیتی پیروان

برداشت متفاوت 

پرسنل از رفتار 

 مدیر

 

تنوع اخالق و 

 رفتار پرسنل

برخورد متناسب 

 با هر فرد

یکسری برخوردها باید خیلی محتاطانه 

ا فکر کنی، هر کسی باشد. روی آنه

یکجوری برداشت می کند باید از اول 

طوری برنامه ریزی کرد که با هر 

 شخص متناسب برداشتش رفتار کرد.

نفر توی بخش با هم کار می  44االن 

کنیم. هر کدام اخالق و رفتار خاصی 

دارند هر کسی را باید طبق ویژگیهای 

 خودش رفتار کنیم.

 

 کند، کدگذاریهای مختلف تفکیک میها را به مقولهباز، دادهدر حالی که کدگذاری     

ها به یکدیگر ها و ابعاد آنها را با توجه به مشخصههای آنها و زیرمقولهمحوری، مقوله

ه گر بها شرایط مداخلهدر این تحقیق پس از بررسی مفاهیم و مقوله سازد.مرتبط می

 شرح زیر شناسایی شدند.
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 گرهای شناسایی شده مرتبط با شرایط مداخلهو مقوله مفاهیم 1جدول 

زمان اثر و منشا، اهمیت مدت خصوصیاتی شامل شدت و  گرمداخلهبرای مقوله شرایط 

 و جنس عامل شناسایی گردید.

 

 مقوله شرایط مداخله گر و خصوصیات آن 1جدول 
 دامنه های خصوصیت خصوصیات مقوله

 شرایط مداخله گر

 سازمانی -واحدی -فردی نوع ویژگی

 زیاد -متوسط -کم شدت اثر

 بلند مدت -میان مدت -کوتاه مدت مدت زمان تاثیرگذاری

 محیط -سازمان -پیروان -رهبر منشا عامل

 زیاد -متوسط –کم  اهمیت عامل

 زیاد -کم سطح تغییر پذیری ویژگی

 

ی یلهبه وس نظریهای ها، ابزار مقایسهدر قالب مقوله کدها بندیبرای بهبود فرایند طبقه

قالب در  کد مستخرج نهایی 33. بر این اساس، ه استاشتراوس و کوربین پیشنهاد شد

ی که در مراحل یهامقوله ه است.بندی شددستهمقوله  9مقوله فرعی و  1و فهومم 41

ق هایی را در ذهن محقها، تفکرات و ایدهشدند، دیدگاه مورد تجزیه و تحلیل واقعابتدایی 

 ها وهای بعدی را مطرح کند. با انجام این مصاحبهکه سئواالت و مصاحبهایجاد کردند 

 شوندگانی مصاحبهتری در رابطه با تجربهها، محقق دیدگاه و درک عمیقتحلیل داده

ی ی اولیههای شناسایی شده در مرحلهها و ویژگیبه دست آورد. سپس بین مقوله

ید های جد. مفاهیم جدید که در مصاحبهشدکدگذاری باز، حرکت رفت و برگشتی انجام 

حد  ها بههای شناسایی شده اضافه شدند تا زمانی که مقولهشناسایی شدند به مقوله

 کدهای نهایی مفهوم مقوله کلی
 منبع کد

شرایط  مداخله 

 گر

 تغییرات رهبر

 تغییر آگاهی و تجربه رهبر
P5, P4, P1, P3, P54, 

P59, P51 

 P5, P4, P54, P59, P51 تغییر دید و طرز فکر رهبر

تغییر سطح اختیارات رهبر 

 سازماندر 

P1, P1, P3, P3, P50, 

P54, P59, P51 

تفاوتهای 

 پیروان

 تفاوتهای شخصیتی پیروان
P5, P1, P9, P3, P3, 

P51 

تفاوت سطح دید و ظرفیت 

 پیروان

P5,P4, P9, P9, P3, 

P3, P59, P51 

 تفاوت همکاری پرسنل
P5, P9, P1, P1, P1, 

P3, P3, P55, P54, P51 

 P55, P51 پیروانتفاوت جنسیتی 
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 ها تغییر نام پیدا کردند و. در صورت ضرورت، بعضی از مقولهنداشباع تئوریکی رسید

 های فرعی مختلف شکل گرفتند.ها و مقولهارتباط بین مقوله
  

 پارادایمی رهبری سخاوتمندمدل 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 رهبری سخاوتمندی مدل پارادایمی پدیده 5شکل 
 

 های تحقیق با تحقیقات گذشتهمقایسه یافته

علّی الگوی رهبری شرایط جز محیط کاری آرام و مثبت یکی از عواملی است که 

استرس را کاهش داده و موجب عملکرد بهتر سازمان و کارکنان خواهد  بوده، سخاوتمند

بود. تحقیقات بسیاری اثر آن را بر استرس، رضایت کارکنان، عملکرد سازمان و دیگر 

 & Cummings et al., 4050; Gelade)نتایج مهم سازمانی چه در حوزه سالمت 

 شرایط  علَی

بروز رفتارهای سخاوتمندانه علل فردی 

 عوامل نگرشی

 عوامل شخصیتی

لل سازمانی نیاز به رفتارهای سخاوتمندانهع 

 عوامل تسهیل کننده

 عوامل جلوگیری کننده

 ابعاد پدیده رهبری سخاوتمند

برقراری ارتباط 

شناسایی نیاز 

تصمیم و  اجرا 

نتایج 

بازخورد و کنترل 
 

 شرایط مداخله گر

تغییرات رهبر 

تفاوتهای پرسنل 

 

 شرایط زمینه ای

  عوامل تشویق کننده رفتارهای

 سخاوتمندانه

  عوامل تحدید کننده رفتارهای

 سخاوتمندانه

 مکانیزم ها

برطرف کردن نیازهای زیستی 

  برطرف کردن نیازهای تعلق و

 وابستگی  

و توسعه برطرف کردن نیازهای رشد 

 

 پیامدها

پیامدهای مربوط به رهبر 

پیامدهای مربوط به پیروان 

پیامدهای مربوط به سازمان 
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Ivery, 4009; Schaefer & Moos, 5339; Sellgren, Ekvall, & 

Tomson, 4003)  و چه در سایر زمینه ها متذکر شده اند(Kuenzi & 

Schminke, 4003; Woolley, Caza, & Levy, 4050; Yoon, Beatty, & 

Suh, 4005). 

یکی دیگر از عوامل علی نیاز به همکاری و مشارکت پرسنل در رسیدن به اهداف است. 

خصوصا در حوزه سالمت که کار به صورت تیمی صورت می پذیرد مشارکت تمامی کادر 

 ,Beuscart-Zéphir et al., 4001; Clemmer, Spuhler)درمان الزامی است

Berwick, & Nolan, 5333; Makaram, 5331) در حوزه های دیگر نیز بدون .

 ,Hillebrand & Biemans)مشارکت کارکنان هیچ طرحی به انجام نخواهد رسید

4009; Solomon, 5334). 

خانواده یکی از مهمترین عوامل استرس زا برای افرادی است که در بخش -تعارض کار 

در چند دهه اخیر با توجه به افزایش تقاضای کار،  و سالمت فعالیت می کنند. بهداشت

 ,Bryson)مبود نیرو این تعارض حادتر شده است ساعات کاری، شیفت کاری و ک

Warner-Smith, Brown, & Fray, 4001; Fereday & Oster, 4050; 

Lewis, Rapoport, & Gambles, 4009).  از آنجا که شیفتهای کاری در شب و

تعطیالت آخر هفته جز الینفک بخش سالمت است این دغدغه را برای شاغلین این 

خصوصا خانمها که  (Grzywacz, Frone, Brewer, & Kovner, 3002) حوزه

 ,Wieclaw, Agerbo).بخش قابل توجهی را تشکیل داده اند، جدی تر کرده است 

Mortensen, & Bonde, 4009) 

ین، پای خانواده اثرات نامطلوبی مانند رضایت شغلی پایین، سالمت روانی-تعارض کار

 ,Allen, Herst)بر سالمت و تندرستی افراد می گذارد فرسودگی شغلی و افسردگی را 

Bruck, & Sutton, 4000; Cortese, Colombo, & Ghislieri, 4050; 

Franche et al., 4009; Yanchus, Eby, Lance, & Drollinger, 4050). 

د شغلی پایین، مرخصی استعالجی و این نتایج هم، تبعاتی در محیط کار مانند عملکر

 Coomber & Louise)تمایل به خروج از حرفه پرستاری و سالمت را ایجاد می کند 

Barriball, 4001; Killien, 4001; Lidwall, Marklund, & Voss, 4050; 

Schreuder, Roelen, Koopmans, Moen, & Groothoff, 4050; Van 

Lerberghe, 4003) ،با این وجود، تحقیقات نشان داده است که حمایت سازمان .

خانواده می -خصوصا حمایت مدیر، یکی از موثرترین عوامل برطرف کننده تعارض کار

 & Allen, 4005; COLOMBO & GHISLIERI, 4003; P. Wang)باشد 

Walumbwa, 4001) . 

یکی  (Basic Need Satisfaction)لزوم برطرف کردن نیازها و دغدغه های پیروان 

 ,Leroy, Palanski, & Simons)دیگر از عوامل علی بروز رهبری سخاوتمند است

. بحث سطح پذیرش خطا و راههای کاهش آن یکی از مباحثی است که امروزه (4054
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صوص در حوزه بهداشت و درمان به آن پرداخته می شود. اگر علل بروز خطا به خ

شناسایی و رفع نشوند امکان بروز مجدد خطا باال خواهد رفت و جان افراد در معرض 

 ,Bromiley, 4003; Fiscella, Roman-Diaz, Lue)خطر قرار خواهد گرفت

Botelho, & Frankel, 5331; Hofmann & Mark, 4009; McNeese‐

Smith, 9111; Sanghera, Franklin, & Dhillon, 4001). 

ند ی بودن آن اعتقاد داشتاولین تئوریهای رهبری به ذاتی بودن رهبری در برابر اکتساب

به دنیا آمده اند نه اینکه بر اثر آموزش و تجربه  ، رهبرو بیان می داشتند که رهبران

. آنها به دنبال یافتن ویژگیهایی vvvv(5393Galton, ; 5313yle, Carl)رهبر بشوند

و به برخی ویژگیهای فیزیکی، روانی،  بودند که رهبران را از غیر رهبران متمایز گرداند

در الگوی رهبری سخاوتمند نیز نتایج مصاحبه  نگرشی، مهارتها و توانمندیها پرداختند.

 ,Fry, Vitucci, & Cedillo)و مشاهده رهبران سخاوتمند برخی عوامل شخصیتی 

4001; Kalshoven, Den Hartog, & De Hoogh, 4055) و عوامل نگرشی 

(Fry et al., 4001)  ،را مشخص نمود. برخی از این موارد مانند ذاتا مدیر و رهبر بودن

منظم بودن، مثبت نگری دارای مصادیق و تحقیقات مرتبط زیادی در ادبیات رهبری 

 & ,Goleman, Boyatzis)د خوش اخالق بودناست و به برخی موارد دیگر مانن

McKee, 4005) و خود را جای پیروان گذاشتن(Tucker, Turner, Barling, 

Reid, & Elving, 4009) .کمتر پرداخته شده است 

یمی با این عناوین و به این جامعیت به عنوان در تئوری ها و تحقیقات گذشته مفاه

شرایط زمینه ای الگوی رهبری سخاوتمند ذکر نشده است و در تحقیقات گذشته کمتر 

ست ا نوادگی رهبر و پیروانارتباط مسایل کاری و خا ،بدان پرداخته اند. یکی از مباحث

(Fairholm, 5331; Mitroff, Mitroff, & Denton, 5333; Zhang, 

Kwong Kwan, Everett, & Jian, 4054) قوانین و  ،مهم موارد. یکی دیگر از

 ,Rainey & Bozeman)مقررات است که خصوصا در سازمانهای دولتی بیشتر است

میزان اعتماد متقابل بین رهبر و پیرو می  ،یکی از مهمترین عوامل .(4000

 ,Braun, Peus, Weisweiler, & Frey, 4059; Clapp-Smith)باشد

Vogelgesang, & Avey, 4003; Joseph & Winston, 4001) عدم سو .

طه ن راباستفاده پرسنل از اعتماد، قدرت و اختیار داده شده به پیرو نیز در پایدار بود

 .(Edwin P Hollander, 5331; Ostrom, 5333)پیرو موثر است-رهبر

برخورد متقابل پیروان با رفتارهای رهبر نیز اثر مهمی بر میزان بروز رفتارهای رهبر چه 

 ,E Atwater, Camobreco, Dionne)داشت تشویقانه و چه تنبیهانه خواهد

Avolio, & Lau, 5331; Kirkman et al., 4003).  نتیجه کار و بازخورد رو به

باالی پیروان به رهبر نیز به وی کمک خواهد کرد تا رفتارهای صحیح و اشتباه خود را 

 Atwater, Roush, & Fischthal, 5331; Heslin)تشخیص داده و تقویت نماید

& Latham, 4001; Tourish & Robson, 4001; Walker & Smither, 
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برداشت و مشکل  برداشت غلط دیگران نیز یکی از مواردی است که موجب سو .(5333

 .(Bauer & Green, 5339)رهبر و پیرو می شوددر روابط بین 

 
از عوامل مهمی  vvشرایط مداخله گر الگوی رهبری سخاوتمند شخصیت پیرواندر مقوله 

است که بر میزان تاثیر پذیری سبک رهبری بر برخی نتایج آن تاثیر می 

. ( ,.4003Zhu, Avolio, & Walumbwa, ; 4050Woolley et al)گذارد

و سطح دید آنها نیز از دیگر عوامل مهمی است که بر رابطه سبک رهبری  vنگرش پیروان

 .(Jensen & Luthans, 4009)و نتایج آن تاثیرگذار است
 

در مورد تعریف رهبری سخاوتمند در تحقیق باید گفت که تحقیقات محدودی به بیان 

تعریفی از این پدیده پرداخته اند و همین تعاریف محدود نیز فقط به جنبه های خاصی 

 سخاوتمندرهبری همنوا شبیه به رهبری از الگوی رهبری سخاوتمند اشاره کرده است. 

بران با هوش هیجانی باال به شنیدن احساسات منفی توانایی ره ،است. این شیوه رهبری

 &, رحمان سرشت, یروحان یافخم)کارکنان و ابراز همدردی با آنان را بیان می کند

ایجاد ارتباطات دوطرفه و شفاف با پرسنل از عوامل مهمی است که  .(5935کوشازاده, 

 .(Vogelgesang, Leroy, & Avolio, 4059)بر نتیجه سبک رهبری موثر است

 

کرایگی سخاوتمند با سایر نظریه های رهبری، در باب مقایسه مکانیزم های رهبری 

( چند وظیفه برای رهبری معنوی را مطرح کرده است که برخی از آنان در 5333)

( نیز 5339). لی و زمکه (Craigie, 5333)مکانیزم های رهبری سخاوتمند وجود دارند

 . (C. Lee & Zemke, 5339)برخی صفات و رفتار رهبران معنوی را بیان داشته اند

با توجه به اهمیت تعادل برقرار کردن بین کار و خانواده نویسندگان مختلف راهکارهایی 

( برنامه کاری لغزان، مساعدتهای مالی، 4055ال لوتانز )را پیشنهاد نموده اند. برای مث

امکانات رفاهی، ایجاد مهد کودک، کمک به تحصیالت، برنامه های خرید گروهی، 

مراقبتهای پزشکی و سالمتی، کمک به خانه دار شدن و چند راهکار دیگر را پیشنهاد 

برخی صاحب نظران نیز برخی سبکهای رهبری مانند  (Luthans, 4055)نموده است

تحول آفرین و خدمتگزار را که از روشهایی مانند توجه به نیاز افراد، مربی گری، شنیدن 

دلهای پرسنل، ایجاد محیط حمایتی و کمک به رشد پرسنل، برای کاهش تعارض به درد 

 ,Avolio, 5333; Bass, 5333; P. Wang & Walumbwa)خانواده موثر می دانند-کار

4001). 
 

پیامدهای الگوی رهبری سخاوتمند بطور گسترده ای در نظریه های رهبری قابل اشاره 

 ;Braun et al., 4059)در ادبیات رهبری نتایجی مانند رضایت شغلی باالتر می باشد. 

Burns, 5313; Giallonardo, Wong, & Iwasiw, 4050; Judge & 
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Piccolo, 4001; Schyns & Croon, 4009) عملکرد بهتر شغلی ،(De Waal 

& Sivro, 4054; Hu & Liden, 4055; E. M. Jackson & Johnson, 

4054; Melchar & Bosco, 4050; G. Wang, Oh, Courtright, & 

Colbert, 4055; Whittington, Coker, Goodwin, Ickes, & Murray, 

 & DeGroot, Kiker, & Cross, 4000; Gerstner)، تعهد سازمانی (4003

Day, 5331; Hoveida, Salari, & Asemi, 4055; Peus, Wesche, 

Streicher, Braun, & Frey, 4054; یمراد &, ی, نظریاری, خدایریرکبیام ,

، vv (4003Mayer, Bardes, & Piccolo, )ی، توانمندی روان(5931

 ,Laschinger)، کاهش فرسایش شغلی (Jensen & Luthans, 4009)شادی

Wong, & Grau, 4059)اختی ، افزایش سرمایه روان شن(Clapp-Smith et al., 

 Judge)، بهره وری (Park & Rainey, 4003)، ایجاد محیط کاری مثبت (4003

& Piccolo, 4001) عملکرد مالی ،(Clapp-Smith et al., 4003; Hmieleski, 

Cole, & Baron, 4054) رسیدن به اهداف سازمان ،(Neubert, Kacmar, 

Carlson, Chonko, & Roberts, 4003) ضیائی, نرگسیان, )، توانمندسازی& 

و رفتار شهروندی سازمانی  (5933حضرتی,  &پور, پورعزت, قلی ;5931اصفهانی, 

(Ehrhart, 4001; Ilies, Nahrgang, & Morgeson, 4001; Ng, Koh, & 

Goh, 4003; Walumbwa, Wu, & Orwa, 4003)  و ارتقا بیشتر در سازمان

(Wakabayashi & Graen, 5331)  .شناخته شده اند 

، رهبر تحول آفرین و فرهمند (Brown & Treviño, 4009)ین رهبر اخالقی همچن

(Rowold & Heinitz, 4001)  و رهبر خدمتگذار(Van Dierendonck, 4055) 

 به عنوان الگو و مدل رفتاری توسط پیروان پذیرفته می شوند.

 

 
 ایسه کلی با نظریات رهبریمق

هر نظریه دارای خواستگاه و عوامل مرتبط به خود می باشد و برای پاسخگویی به نیازها 

و اولویتهای خاصی طراحی و اجرا شده است. بنابراین نظریات رهبری دارای تفاوتها و 

را  نتشابهاتی با یکدیگر می باشند ولی نمی توان یک نظریه را برتر از سایر دانست و آ

برای تمامی شرایط و زمینه ها تجویز کرد. لذا هدف از نگارش این قسمت فقط مشخص 

کردن وجوه افتراق و اشتراک نطریه رهبری سخاوتمند با نظریات مطرح رهبری می 

 باشد و هدف امتیاز دهی و رتبه بندی آنها نمی باشد.

حوزه های تحقیقات  از 51با توجه به اینکه نظریه رهبری سخاوتمند به دسته شماره 

رهبری مرتبط می باشد لذا با نظریات این حوزه که شامل نظریه رهبری خدمتگزار، 

نظریه رهبری اخالقی، نظریه رهبری معنوی و نظریه تحول آفرین موثق یا اصیل می 

دارای شباهتهای بیشتری تا سایر نظریات رهبری است. این حوزه شامل نظریاتی  ،باشد
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ود توجه به رفتارهای نوعدوستانه را دارا است. این نظریات اولویتهای است که در هسته خ

اخالقی رهبران را که شامل چگونگی توسعه رویکرد اخالقی به رهبری، چگونگی مهم 

بودن آن، نتایج رهبری اخالقی و در نهایت چگونگی پایدارسازی آن می باشد را ارزیابی 

 می کند.

به بحث فرهمندی و الهام بخشی توجه خاصی نشده است  ،در نظریه رهبری سخاوتمند

 و محقق در هیچ کدام از رهبران نشانه هایی از فرهمندی را مشاهده ننمود. همچنین

با مباحث پرورش و توسعه رهبری، رهبری تیمی، رهبری استراتژیک،  رهبری سخاوتمند

د سیستمی به منابع قدرت و اثرات آن، مباحث نوآوری و تحول، پیچیدگی و رویکر

رهبری، رهبری الکترونیکی، رهبری مخرب، خطای رهبر و بازیابی آن، رهبری 

 کارآفرینانه و رویکرد بیولوژیک به رهبری اشتراک خاصی ندارد.

با توجه به اینکه این نظریه به چگونگی پردازش اطالعات رهبر، رویکردهای زوجی بین 

ای شخصیتی و نگرشی رهبر، تفاوتهای رهبر و پیرو، تعامل بین رهبر و پیرو، ویژگیه

پیروان، توجه به پیروان، بررسی شرایط و موقعیت، حس معنا و هویت در کار، احساس 

و عاطفه رهبر و پیروان توجه داشته است با نظریات دسته های پردازش اطالعات، رهبری 

 تبادل/تعامل اجتماعی، خلق و خو و خصیصه های رهبری، نظریات گوناگونی و بین

فرهنگی رهبری، نظریات رفتاری، نظریات اقتضایی و موقعیتی، نظرات هویت یابی 

 رهبری، و احساسات و رهبری دارای اشتراکاتی می باشد.

نظریه رهبری خدمتگزار می باشد که  ،نزدیکترین نظریه رهبری به رهبری سخاوتمند

ی ه پیروان و تعالخدمت به دیگران را وظیفه اصلی رهبر می داند و رضایت، رشد و توسع

سازمان و جامعه را مدنظر دارد. اما رهبری خدمتگزار بیشتر حالت هنجاری و فلسفی 

داشته و دارای مدل مطرح فرایندی نمی باشد. همچنین این نظریه بیشتر به برخی 

صفات و ویژگیهای رهبر اشاره دارد و به ویژگی های پیروان و تعامالت چند سطحی آنها 

 ه شرایط محیطی کمتر پرداخته است. علیرغم توجه نسبتا باال به نظریهبا رهبر، بعالو

هیچ مدل پارادایمی برای این نظریه ارائه نشده  ،در دو دهه اخیر رهبری سخاوتمند

 است.

همچنین از منظر داشتن تواضع و توانمندی حرفه ای باال با رهبری سطح پنجم جیمز 

الزامات چهار سطح قبلی و جایگاه سازمانی  کالینز مشابهتهایی دارد ولی الزاما بقیه

 مناسب آنها را دارا نمی باشد. 
 

 تحقیق و پیشنهادات محدودیت 

شود. در این میشناسی آن مربوط های تحقیق حاضر به روشبخشی از محدودیت   

به محدودیتهای تاکید بیش از اندازه بر مصاحبه و توان را می خصوص، محدودیت ها

محدود شدن نتایج به زمینه بیمارستان از مکتوبات و مستندات سازمانی، عدم استفاده 
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و عدم قابلیت تعمیم پذیری، تمرکز بیشتر بر رهبران تا پیروان در نظریه پردازی، ادبیات 

 برشمرد.محدود مربوط به سخاوت  
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 1Stogdill 
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10 Followers’ attitudes 
11Psychological empowerment 
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