
 
Academy of Organizational 

Behavior Management 

Organizational Behavior Studies Quarterly Print ISSN: 2322-1518 

Online ISSN: 3456-6452 

Summer 2022 (Serial No. 42), Vol. 11, No. 2 
 

 
Presenting a Forgiveness-Based Leadership Framework 

 
Nahid Naderibeni (Ph. D.)

1
 

Fatemeh Taheri (Ph. D.)
2
 

Gholamreza Jandaghi (Ph. D.)
3
 

Saeed Yousefzadeh
4
 

Abstract 

Forgiveness-based leadership framework is based on human values such as forgiveness, 

forbearance and generous ethics for managers, which provides a good solution for choosing 

the most effective managers and successful leaders. The purpose of this study was to help 

the field of leadership by providing a framework for forgiveness-based leadership in 
teaching hospitals in Sari. The exploratory qualitative approach with grounded theory 

method was used to conduct the research. The research population includes all experts and 

managers who are present in one of the areas of management of the health network and 

hospitals in Sari; Twenty experts were interviewed using purposive sampling. The research 

tools were semi-structured interviews and questionnaires. The results showed that 

leadership behaviors, development of Islamic moral values, development of leadership and 

development of leadership and management competencies are considered as reasons that 

play an active role in forgiveness-based leadership in the hospital. Also, the consequences 

of forgiveness-based leadership for the hospitals are: 1- in organizational dimension, 

"leadership development, competitiveness and innovation, organizational maturity, 

organizational trust, justice and ethics" and 2- in individual dimension "employee 
satisfaction and peace, employee loyalty, moral virtues, altruism, motivation and personal 

development and self-fulfillment". 
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 5بخشش بر مبتنی رهبری چارچوب ارائه
 

 فاطمه طاهری، ناهید نادری بنی
 زاده وسفی دیسع، رضا جندقی غالم

 11/70/1577تاریخ دریافت: 

 10/76/1571تاریخ پذیرش نهایی: 

 چکیده
های انسانی چوو  بخشوشگ شذ وت خ ا وری اری انوی بورای       بر بخشش براساس ارزش چارچوب رهبری مبتنی

دهود  هودا از    شیرد ای راهکار مطلوبی برای برشزید  مؤثرترین مدیرا  خ رهبرا  موفق ارائی موی  مدیرا   کل می
هوای  بور بخشوش در بی ارسوتا     وزه رهبری ازطریق ارائوی چوارچوبی بورای رهبوری مبتنوی     این مطالعی نیز ا ک بی ح

جامعوی   بنیاد استفاده  ود  آموز ی  هر ساری بوده است  برای انجام پژخهش از رخیکرد پژخهش ایفی با رخش داده
دا وت خ درموا  خ   های مدیریت  بکی به نظرا  خ مدیرانی هستند ای در یکی از عرصی   آماری پژخهشگ الیی صاحب

  نظورا  ماواحبی  ود    نفر از صاحب 67مند با  هدا یریش با استفاده از ن ونیهای  هر ساری حضور دارند؛ بی ارستا 
هوای  توسوعی ارزش  گاست  نتوای  پوژخهش نشوا  داد رفتارهوای رهبوری      بوده سا تاریافتیابزار پژخهشگ مااحبی نی ی

 وند ای نقشوی فعواد در    های رهبری خ مدیریتگ عللی تلقی میتوسعی  ایستگی خ اسرمیگ توسعی رهبری -ا رقی
 بر بخشوش بورای بی ارسوتا  عبارتنود از     بر بخشش در بی ارستا  دارند  ه چنین پیامدهای رهبری مبتنی رهبری مبتنی

 خ خرزیعودالت  سوازما گ  اعت واد  سوازما گ  بلوو   نووآخریگ  خ پوذیری رقابوت  رهبوریگ  توسوعی "  در بعد سوازمانی  1 
 دخسوتیگ نوو   ا رقویگ  فضوائل  اارانوا گ  خفواداری  اارانوا گ  آرامش خ رضایت"  در بعد فردی 6 گ"شرایی یا ر

  " ود کوفایی خ فردی توسعی خ انگیزش
 

 .محور؛ آرامش کارکنان؛ بیمارستان رهبری؛ بخشش؛ رهبری بخشش: کلیدواژه

                                                                                                                                             

 نامی داتری است    این مقالی مستخرج از پایا 1
   نویسنده مسئود استادیار دانشکده مدیریت خ حسابداریگ دانشکدشا  فارابیگ دانشگاه تهرا گ قمگ ایرا() n.naderi.b@ut.ac.ir 
  را یدانشگاه تهرا گ قمگ ا گیفاراب دانشکدشا  گیخ حسابدار تیریدانشکده مد اریاستاد 

  را یدانشگاه تهرا گ قمگ ا گیفاراب دانشکدشا  گیخ حسابدار تیریدانشکده مد استاد 

 را یدانشگاه تهرا گ قمگ ا گیفاراب دانشکدشا  گیخ حسابدار تیریدانشکده مد  دانشجوی داتری 

mailto:n.naderi.b@ut.ac.ir
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 مقدمه

هوای  سونت خ نووشراییگ برناموی    هوای شونواشو  ه چوو  چوالش بوین     رغوم تونش   ها بوی امرخزه بی ارستا 

های مادی خ معنویگ تونش بوین انفجوار    مدتگ نیاز بی رقابت خ نوآخری در  دماتگ ارزشبلندمدت خ اوتاه

 دهنوود ج عیوت بی ووارا گ دانووشگ انتظووار خ رقابووت جوذب نیوورخی انسووانی اارآموود بووی اوار  ووود ادامووی مووی    

ایفیوت بورای   ها نیز درشیر افزایش ایفیت خ نوسازی هستند خ برای بقای  ود راهی جوز افوزایش    بی ارستا 

موتوور نظوام    گاه یوت رهبوری    (1632هوا ندارنود )ایخواگ    حاد اواهش هزینوی   اسب مزیت رقابتی خ درعین

ر ینده دداند؛ زیرا مدیرا  بهدا ت خ درما  خ نظام سرمت در آهای آ  می سرمت را ضامن اجرای رسالت

درت خاقعوی از تشوخی    مورج زنودشی  واهنود اورد اوی در آ  قو      خ یک محیط پرتنشگ آ فتی خ پر هورج 

های آید  در این نو  محیط مدیرا  بی  ایستگیخجود می ها بیتغییرگ سنجش خ تارا فرصت الگوهای قابل

هوای  چوی الیوی پوژخهش   آن ( 6772گ 1ا رقی خ ارز ی رهبری بسیاری برای بقا نیاز دارند )سوایدا  ماناکاوا  

-بی تغییر خ تحوکت عاور حاضور  ویوه    گ این است ای باتوجیهای ا یر بر آ  توافق دارند ده در ساد انجام

خجی از توانایی کزم در بر ورد بوا   هیچ های درمانی بیج لی سازما ها ازهای سنتی خ ارسیک اداره سازما 

هوای جدیودی از رهبوری سورمت را     سوبک  گهزاره سووم  های محیطی بر وردار نیستند ختحوکت خ چالش

  ها یکی از آنهاستبخشش خ ارزش بر مبتنیطلبد ای رهبری می

هوای انسوانی چوو  بخشوشگ شذ وت خ ا وری       ارزش براسواس های رهبری چارچوب سنجش خیژشی

)بوولژا  خ   اسوت ترین مدیرا  خ رهبورا  موفوق   مؤثراری انی برای مدیرا گ راهکار مطلوبی برای برشزید  

 ( 6714گ 6ه کارا 

پویش  از ام سورمت را در رخنود تغییورات بویش    بخشوش در نظو   بور  مبتنوی امرخزگ اه یت هدایت خ رهبوری  

هوای  دلیول پیچیودشی   ثبواتی بوی  قطعیوت خ بوی   را رهبرا  در فضای سردرش ی خ عودم توا  دید؛ زی آ کار می

-حلهای ساده نیست خ راهمسائل بی ارستا  هامرخز ( 6715گ 6رابینز خ جاج) انندموجود در محیط ع ل می

های امرخز  ود باعث مشکرت بیشتر در آینده  واهد  ود  لوذا موفقیوت در محویط انوونی نیواز بوی رخش        

 یند رهبری است  ادیگری برای تفکر نسبت بی مسائل دارد ای منوط بی استفاده از بخشش در فر

                                                                                                                                             

1. Sydan Maanlakka 

2. Buljac-Samardzic & et al 

3. Robbins & Judge 
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ابهاموات بسویاری در    گحاد قابل توجی است  بااین گهایی ای درباره بخشش صورت شرفتیتعداد پژخهش
های بوا موضوو    این حوزه از دانش رفتار سازمانی خجود دارد  ابهام نخست حاصل این رخیکرد در پژخهش

هوای( پیودایش بخشوش در      اوو  علول )پیشوامدها یوا زمینوی     هوا در  ری بوده اوی ع وده ایون پوژخهش    رهب

گ راس وسوون خ 6767گ 1  صووورت شرفتووی اسووت )یووا خ چوووهوواگ پیاموودهای بخشووش خ راهبردهووای آ سووازما 
؛ 6712گ 4شاچایوت خ ه کوارا    ؛6712گ 5اوار ؛ داهیوا خ رانگنوی  6713گ 6خالکر -هاریسو ؛ 6713گ 6ه کارا 

( خ توجی چندانی بی امور مهوم   6714؛ آدامس خ ه کارا گ 6714گ 0؛ اارنیش خ خاد6712گ 2اارر خ ه کارا 
 وده درموورد   هوای انجوام  تورین ابهوام در پوژخهش    اند خ در مهم بخشش ندا تی بر مبتنیپردازی رهبری مفهوم

بخشوش تورش چنودانی نشوده      بور  مبتنی او  ارائی چارچوبی جامع برای رهبری بخشش آ  است ای در
  است 

 ود گ رهبوری    ی خ با ظهور اقتااد مودر  خ جهوانی  نظر دا ت ای از زما  انقرب صنعتگ باید دربنابراین
نودرت در رابطوی بوا      د خ بوی اار برده می آمدی خ ارتقای ع لکرد سازمانی بیهت اثربخشی خ اارجبیشتر در

بخشش خ شذ ت دیده  ده است ای هدفش ارتقای زندشی  ووبگ معنوویگ بواارزش خ رسوید  بوی منوافع       

-ما ساز گخاقع(  در6767گ 17شراسیا خ هنگ'؛ 1332گ 3؛ استرنبرگ1336گ 2مشتر  است )بالتیز خ استادینگر

در بررسوی  انگا تند  ها بخشش خ شذ ت را در انار تجارت سودمند خ اثربخش خ ارائی  دمات نادیده می
 شیورد  عنوا  یوک اصوطرم موذهبی موورد اسوتفاده قورار موی        هبی خ حتی سکوکر ع دتاً بخشش بیمتو  مذ

اسورمی خ   -فرهنگوی دلیول اینکوی تجوانس زیوادی بوا نظوام        گ این مفهوم بوی دیگر ازطرا  (1332گ 11آرندت)
ایون پوژخهش    گبی تحقق اهداا متعالی نظام سرمت ا وک  واهود ن وود  بنوابراین     گاعتقادی اشور ما دارد

 سوؤاد بی این  یافتیسا تارطریق مااحبی نی یبر بخش از مبتنیسعی ن وده است با  ناسایی چارچوب رهبری 
بخشوش در بی ارسوتا     بور  مبتنییامدهای رهبری هاگ عواملگ راهبردهاگ بسترها خ پاساسی پاسخ دهد ای مؤلفی

 ادامند؟
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 مبانی نظری پژوهش

ای را بوی  وود جلوب اورده اسوت       های ا یر توجی فزاینوده  ج لی مفاهی ی است ای طی ساداز 1بخشش

ها از ر وتی جدیود مطالعواتی تحوت عنووا         او  بخشش در سازما (  تحقیق در6712گ 6)هاد خ فینچ ن

(  دانوش سوازمانی مثبوت طرفودار بررسوی      6776گ 5شیرد )اامرخ  خ دایتوو   ت میئنش 6دانش سازمانی مثبت

هواگ پوس از تغییورات احساسویگ بینشویگ       موضوعاتی است ای خجی مثبت دا وتی با وند  بخشوش در سوازما     

دهد  احساسات منفیگ تلخیگ رنجشگ میل بی   نا تی خ رفتاری حاصل از تجربی آسیب یا ا تباهاتگ رخ می

آمیوز خ رفتارهوای    هوای تاودیق   جویانی رها  ده خ بی افزایش در احساسات مثبتگ انگیزه رفتار ترفیانتقام یا 

دهود اوی افوراد بتواننود یوک جورم را        هوا رخ موی   بخشش زمانی در سوازما   وند   اجت اعی سودمند بدد می

یون خیژشوی در   محورگ بی یک تخطی ارائوی دهنود  ا   بخشیده خ پاسخی مثبتگ سودمند )اجت اعی( خ یادشیری

هوا خ تطبیوق بوا رخیکوردی مثبوت اسوت        هوا خ جراحوت    ده حرات از خرای آسیب ها ظرفیت نهادینی سازما 

  ( 6772گ 4)اااس

پست خ مناب  عنوا  بی رهبری ایده ا یر هایپردازی چی مشهود است نظرییآن :2بخشش بر مبتنی رهبری

 حالت این در   ود توزیع سیستم یک در تواندمی رهبری ای اندمی تأاید خ اشدمی چالش را بی سازمانی

یابود  موی  جریوا   سیسوتم  یوک  در اوی  اسوت  فرایندی با دگ رهبر یک فردی خیژشی اینکی از فراتر رهبریگ

ها را در مقابل مشکرت ؛ زیرا آنبا د بخشش یک مشخای مهم رهبر می( خ 6712گ 0اخلیویرا )رشوگ اوها خ

انود    حفو  موی   گا تباهاتگ بدرفتاری خ توهین بی دیگرا  ایجواد  وود  بالقوه خ صدماتی ای م کن است از 

اوی یوک    اسوت بخشش در رهبری یک نقطی مرازی برای ایجادگ حف  خ نگهداری رخابط انسوانی   گدرخاقع

گ نحوه بر ورد خ تعامل با نیورخی انسوانی   بخشش بر مبتنیاصل رهبری اند   سازما  را  کل داده خ حف  می

عنووا    انسوا  هوا مثبوت با ود خ بوی آنهوا بوی       اشر نگورش بوی     اندنگرش بی آنا  تعیین می خ زیردستا  را نو 

رهبری چنین انسانی نیز کجَرم اری انی خ بر محور ارامت خ احترام  گموجودی  ریف خ اریم نگریستی  ود

                                                                                                                                             

1. Forgiveness 

2 Hall & Fincham 
3. Positive Organizational Scholarship (POS) 

4. Cameron, & Dutton 
5. Cox 

6. Forgiveness-based leadership 

7. Rego, Cunha & Oliveira 
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  ( 6712گ 1بارالیگ ترپ خ آاوینوبایسگ )  واهد بود

هوا خ ا وخا گ بخشوش یوک مشخاوی مهوم رهبور         د سوازما  ع لکر بربر تاثیرهای مثبت بخشش  عرخه

مقابل مشکرت بالقوه خ صدماتی ای م کن است از ا تباهاتگ بودرفتاری خ تووهین   گ زیرا آنها را دربا د می

 6اواری  رفتارهای بخششوی ماننود یوک رخغون      (6710گ 6)ااستا خ نیوز اند حف  می گبی دیگرا  ایجاد  ود

ها اتفای افتاده خ م کن است یک مسئلی بوالقوه بورای ایجواد     برای اصطکاای است ای در اثر تقابرت انسا 

بخشش یک نقطی مرازی برای ایجوادگ حفو  خ نگهوداری     گخاقعخ بر ورد در یک سازما  با د  در توهین

 ( 6776گ 5انوود )آاوینووو خ ه کووارا  اووی یووک سووازما  را  ووکل داده خ حفوو  مووی  اسووترخابووط انسووانی 

 ایون   شیورد  موی  قورار  بحوث  موورد  ها سازما  در ندرت بی ای است موضوعی بخششای ا اره  د طور ه ا 

  گ ا وک  واهود اورد   انود  بازیها  سازما  در تواند می بخشندشی ای نقشیبیشتر  ارد  رخ ن بی پژخهش

  دنبواد دا وتی با ود    بوی  سوازما  بورای  ع ول  در توانود  می بخشش ای است مختلفی مزایای از نشا  ها پژخهش

 ارمغوا   بوی  سوازمانی  سوطح  خ )شورخه( تیم سوطح  گمیا  فردی سطح فردیگ سطح در را بسیاری منافع بخشش

نوا واه    واه ای هستند رخیدادهایی ه گی ها بحرا  خ اعت اد داد  ازدست هاگ تفاهم سوء مناقشاتگ  آخرد می

 گبنوابراین    وود  استفاده مسائل این حل برای ابزار یک عنوا  بی تواند می بخشش  افتد می اتفایها  سازما  در

گ 4)ای ینراسوو  وود    ونا تی  اارانوا   سورمت افوزایش   خ رهبوری جهت  ابزاری عنوا  بی تواند می بخشش

6716 ) 

بر بخشش فوردی متعوالی خ بوا     ای رهبر مبتنی  ود یمی فوی چنین استنباط ها  ا  خ زیر ها  ا  از 

 ی خاکی انسانی خ ا رقی است ها یژشیخی با ا جامعیخ  ها انسا ا ری است ای هدا اخ سا تن 
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 بر بخشش و سازمان خدمتگزار مدل رهبری مبتنی .5 جدول

 (2052 ؛ فر و گلفند،2005 ،2؛ کادول و دیکسون2059 ،5)اقتباس از کمپل

 بر بخشش ی رهبری مبتنیها شاخص خرده بر بخشش رهبری کریمانه و مبتنیی ها شاخص

 دهد یمبها  مبی مرد

 باخرارد  مردم

 ارد  نیاز دیگرا  قبل پردا تن بی نیازهای  ود برآخرده

 داد  پذیر یگ غیرقضاختی شوش

 دهد یممردم را ر د 

 یی برای یادشیری خ ر دها فرصتآخرد   فراهم

 مناسب خ مقتضیالگوسازی رفتار 

 سا تن دیگرا  ازطریق تشویق خ تأیید

 سازد یمجامعی را 

 سا تن رخابط فردی قوی

 آمیز با دیگرا  اار توافق

 ی دیگرا ها تفاختداد  بی  ارزش

 دهد یمصداقت نشا  

 پاسخگویی  فاا بی دیگرا 

 اظهار ت ایل بی یادشیری دیگرا 

 داد  اعت اد بی دیگرا  نشا 

 شذارد یمرهبری را در ا تیار 

 بینی آینده پیش خارد   مجسم

 ابتکار بی  رج داد 

 سا تن اهداا رخ ن

 اند یممشارات در رهبری ایجاد 

 انداز مشتر  تسهیل در ایجاد چشم

 مشارات در قدرت خ رهاارد  انترد

 مشارات در پست خ ارتقای دیگرا 

 عبارت است از مآببخشش سازما  دارای رهبری

بور   مبتنوی ی رهبوری  هوا  یژشو یخسازمانی است اوی در آ   

خ   وود  یماز طریق فرهنگ سازمانی ن ایش داده بخشش 

خ   ود یمرهبری خ نیرخهای ااری بی آ  بها داده  لییخس بی

  شردد یماجرا 

 

                                                                                                                                             

1. Campbell 

2. Caldwell & Dixon 



 (نادری بنی و همکاران) بخشش بر مبتنی رهبری چارچوب ارائه

505 

 پیشینه تجربی پژوهش

انجوام    انوی یار یرهبر نییتب خ یاسرم تیریمد یبر مبان یلیتحل( پژخهشی با هدا 1632حسینی )حاج

 تیریگ رخش خ نوو  مود  ینو  نگاه خ نگرش انسا  بی عالم هستدارد ای داده است  اخ در این مطالعی بیا  می

اوی  خ ازآنجا  وود  می یخرسود خ بهره شیمنجر بی افزا اًتینها یغرب تیریاند  نو  نگاه مدیرا مشخ  م اخ

 نیو مورد توجی قرار نگرفتیگ لوذا از ا  ینوا  محور اصلع انسا  بی تیانسا  خ  خا یگتیرینو  نگاه مد نیدر ا

در  یرهبور  وهیجهوا  امورخز خارد اورده اسوت خ  و      تیریمود  کوره یبور پ  یریناپوذ  جبرا  یهابابت  سارت

گ در ه ی اجوزاء خ عناصور   یرهبر وهی  نیهاست خ اانسا  یارامت ذات بر مبتنیخ   انییگ اریاسرم تیریمد

 رهبوری  سوبک  بورای  ییالگوو  ( پژخهشی بوا عنووا  معرفوی   1632تاری ) است  رشذاریثأمتبلور خ ت گتیریمد

 اسورمی  حووزه  در انجوام داد آنچوی   اسورمی  مفواهیم  برمبنوای  انسوانی  اراموت  ایدبرأبات سازما  در اری انی

 اعتقادی مبانی از برشرفتی خ بوده متفاخت غربی مطالعات با استگ توجی مورد اری انی رهبری  رایط درباره

 صوحیحگ  رهبوری  خ مودیریت  کزمی اسرمگ در  است معاوما  رخایات خ سیره گ قرآ  برمبنای یعنی اسرمی

 درجهوت  سوازما   هوای  برنامی خ رخیکردها طراحی درنهایت خ اارها در الهی سوی خ س ت رعایت مستلزم

   با دمی متعاد  داخند رضایت

 "سوازما  بخشونده: مودد چندسوطحی بخشوش در محویط      "( در پژخهشی با عنووا   6713) 1فهر خ شلفند

های فرهنگی محوری ه چو  عودالتگ   گ در نتای  پژخهش  ود ا اره دارند ای خجود مج وعی ارزش"اار

تواند زمینی برخز بخشش را در سازما  فراهم ن ایود  ایشوا  در اداموی ا واره دارنود اوی        خ اعتداد می 6 فقت

تواننود موجوب ایجواد ایون      های رهبر موی  ی محیط سازمانیگ  یوه خ اع اد مع ود در سازما  خ خیژشیچگون

منظوور فهور خ شلفنود از چندسوطحگ فازهوای       های فرهنگی خ برخز جو بخشوندشی در سوازما   ووند     ارزش

بخشوی خ فواز   هوای فرهنگوی خ   (گ فواز معنا    سازمانیگ ارزش محیط) سازها زمینی ها/ مختلف  امل: فاز مشوی

رپ   بیسگ بارالیگ تو استسطوم مختلف سازمانی  براساسبندی متغیرها  ع ل بوده خ مدد ایشا  فاقد طبقی

گ بوا انتقواد بوی ادبیوات     "هوا  انداز سیست ی از بخشش در سازما چشم"عنوا   ( در پژخهشی بی6712خ آاوینو )

 نا تی )یعنی سطح فوردی( قورار شرفتویگ ا واره      موجود درباره بخشش ای  دیداً تحت تأثیر رخیکرد رخا 

                                                                                                                                             

1. Fehr & Gelfand 

2. Compassion  
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 او  بخشش در سطح فوردی فوراهم ن ووده اموا بوی ادبیواتی       هایی قوی در هرچند این امر بینش دارند ای

هوا تأایود دارنود اوی بوا      اه یت اورده اسوت  آن   ی ماهیت چندخجهی این پدیده را امبعدی منجر  ده ا تک

عنووا  بخشوی از سیسوت ی از     یابد ای بخشش را بوی   کل می بخشش تری از تغییر این رخیکردگ در  ع یق

بوا   (6714) 1انود  در پژخهشوی پاکنسوکی     نا تیگ اجت اعیگ سا تاری خ فرهنگی تعریوف موی   رخابط رخا 

هوای   ت ر وتی ایگ ترش ن وده تا عوامل بخشش در تحقیقا ر تی صورت بین بررسی ادبیات تحقیق موجود بی

( در 6716بنودی ن ایود  اای نراسوو )    )فوردیگ دختواییگ ج عوی( دسوتی     سوطحی  مختلف را در جدخلی سوی 

توانود مزایوای مختلفوی     گ ا اره دارد ای بخشش می"عنوا  ابزاری برای رهبری بخشش بی"پژخهشی با عنوا  

اثرات نبود بخشش در سازما  خ  مورد بخشاخ ض ن بررسی تحقیقات شذ تیگ در برای سازما  دا تی با د 

 دنباد دا تی با دگ ارائی ارده است  تواند بی ازما  میات مثبتی ای خجود بخشش در سمقابلگ اثردر

پوردازی   دنباد تبیوین مودد یوا چوارچوبی بورای مفهووم       های دا لی محققا  بی ز این پژخهشیک ا در هیچ

 اوو   رد بررسوی قورار داده خ یوا اینکوی د    بخشش نبوده خ تنها تأثیر خ تأثر این مفهوم با سایر متغیرها موور 

اثرات مثبت بخشش ت جیدهایی صورت شرفتی است  بخشش برای رهبری ه چو  ااسویژنی اسوت اوی در    

ای هو  بوی بررسوی پوژخهش    سازما  خ اارانا  الزامی است  درنهایت باتوجوی فضای سازما  برای ادامی حیات 

ش ایون پوژخهش تور     صوورت چندسوطحی بورای بخشوش مشواهده نشود       شذ تیگ مدد خ چارچوبی جامع بی

بخششگ جهت توسوعی دانوش موجوود دربواره مفهووم       بر مبتنی واهد دا ت تا با ارائی مدلی جامع از رهبری 

 بخشش خ رهبری شامی بی جلو بردارد 
 

 شناسی پژوهش روش

منود ) ا وتراخس خ    نظوام ای  پژخهشی ایفی با رخش نظریوی زمینوی   لحاظ رخیکرد پژخهشیگاز پژخهش این

های بنیادی است  جامعی آماری الیی  برشا  خ اساتید حوزه از نو  پژخهشنظر هدا ( خ از1332اوربینگ 

اوی بوا    اسوت درما  خ بی ارستا  در  هر ساری  –بخش سرمت خ مدیریت خ دارای تجربی مدیریت  رهبری

  د  تعداد افراد شرخه ن ونیگ برمبنای ا وبا  نظوری   نفر از آنها انتخاب 67شیری شلولی برفی  استفاده از ن ونی

ا تی اعضوای   ون  های ج عیوت   د  خیژشییافتی استفاده سا تا ها از مااحبی نی ی خری دادهآ بود  جهت ج ع

  ده است   ارائی (6)گ سطح تحایرت گ سابقی  دمت خ در جدخد ن ونی بی تفکیک جنسیت

                                                                                                                                             

1. Palanski 
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 . تعداد افراد نمونه به تفکیک جنسیت و تحصیالت2جدول 

 تعداد جنسیت

 16 مرد

 2 ز 

 تعداد تحصیالت

 6 لیسانس

 2 لیسانس فوی

 16 داترا

 تعداد سایقه خدمت

 9 17تا  1

 7 67تا  11

 4 خ باکتر 61

 

هاگ  رایطگ پیامدهای خ راهبردهوای    وندشا  پرسیده  د بر خیژشی سؤاکتی ای در مااحبی از مااحبی

 است:ت  امل موارد زیر سؤاکبخشش مت راز بود  بر ی از این  بر مبتنیرهبری 

 دارید؟ در بی ارستا    ا چی تعریفی از بخشش  1

 بر بخشش در بی ارستا  ادامند؟ بی نظر   ا مادای های رهبری مبتنی  6

 انند؟ افراد خ مدیرانی ای خیژشی بخشش در اار را دارندگ مع وکً چگونی ع ل می  6

 ادام هستند؟بر بخشش در بی ارستا   رهبری مبتنیهای ابعاد خ مؤلفیبی نظر   ا   5

 ادام الیدی هستند؟گ بر بخشش در بی ارستا  رهبری مبتنیهای الیدی ابعاد خ مؤلفیاز میا    4

 ؟بر بخشش در بی ارستا  ادامند سازی رهبری مبتنی رایط کزم برای پیاده  2

بر بخشش در بی ارستا  چی مشکرت خ موانعی خجود  پذیری رهبری مبتنیسازی رقابتبرای پیاده  0

 دارد؟

 بر بخشش در بی ارستا  ادامند؟ ری مبتنیپیامدهای رهب  2

بر بخشوش در بی ارسوتا     منظور بهبود رهبری مبتنی از دیدشاه   ا راهبردهای پیشنهادی مناسب بی  3

 ادامند؟
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 های پژوهش یافته

نفور از  برشوا  خ مودیرا  متخاو  در حووزه منوابع        67مااحبی بوا   از حاصل اطرعات بخش این در

  ود  می ارائی تفکیک بی اندگقرارشرفتی مقولی 15 تحت خ است مفهوم 24 امل  انسانی ای

 
 ها از مصاحبه شده  استخراج مفاهیم وها  . مقوله2جدول 

  محور: رهبری بخشش5مقوله 

 مفاهیم

 اید بر ارامت انسانیأت

گ 15گ 16گ 17گ 2گ 4 گ6گ 6گ 1 هایمااحبی

 67گ 12

 دخستینو 

 هدایتنرمش خ مدارا برای راهبری خ 

 مداریا ری

 عفو خ بخشش

 تکریم زیردستا 

 اعت اد

  رهبری رفتارهای :2مقوله 

 مفاهیم

 رفتار حمایت اجتماعی

گ 15گ 16گ 11گ 3 گ2گ گ 5گ 6های مااحبی

 13گ 10گ 14

 رفتار بازخورد مثبت

 پوشی و احترامعیب

 رفتار دمکراتیک

 محوریعدالت

  اسالمی -اخالقی هایارزش توسعه: 2مقوله 

 مفاهیم

 نگرش  ادمیت

گ 16گ 15گ 11گ 3 گ0گ گ 6گ 1های مااحبی

 67گ 10خ  12گ 14

 پذیری خ تعهدمسئولیت

 ایبینش خ آشاهی در ا ری حرفی

 بود  خ رخحیی جهادیمردمی

 حاا یت فضای ا رقی خ ارز ی

 اسرمی درهای خ ارزش هارهنجا د ن و نگرپر

  مازسا
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  : توسعه رهبری2مقوله 

 

 مفاهیم

 رهبری خدمتگزار

گ 17گ 3گ 0گ 2گ 4گ 6گ 6گ 1 هایمااحبی

 12گ 14گ 11

 رهبری کریمانه و عاطفی

 ها و دانش مدیریت اسالمیتوسعه ارزش

 رهبری معنوی

 رهبری جمعی

 و رهبری هایشایستگی توسعه: 1مقوله 

 مدیریت
 

 مفاهیم

 مدیرا  توسعی دانش مدیریت خ سازما 

خ  16گ 11گ 17گ 3گ 2گ 5گ 6گ 6های مااحبی

 67گ 10گ 12گ 14گ 15گ 16

 توسعی  ایستگی  خایتی خ ا رقی مدیرا 

 توسعی  ایستگی ادراای خ  نا تی مدیرا 

 شیریهای اجرایی خ تا یمتوسعی  ایستگی

 های ارتباطیتوسعی  ایستگی

  یادگیری و آموزش :9مقوله 

 مفاهیم

قالب خاحدهای درسی بی ای درآموزش ا ری حرفی

 مدیرا 

خ  16گ 11گ 17گ 3گ 0گ 5گ 6گ 1های مااحبی

 13گ 10گ 14گ 16

مووورد ا ووری  آموووزش ضوو ن  وودمت موودیرا  در  

 ای حرفی

 مدیریت خ تسهیم دانش

 های ا ری اسرمی خ مدیریت اسرمیترخی  آموزه

 یادشیری های بکی توسعی

 توان ند اارانا  حف  خ جذب  ناساییگ های رخیی

 مشتریا  با ارتباط در

  ارتباطات : توسعه9مقوله 

 مفاهیم

 توسعی  بکی ارتباطی

 12گ 16گ 17گ 3گ 2 گ4گ 6گ 1 هایمااحبی
 تشویق تعامل

 مربیگری خ ار ادشری

 رخیکرد مشاراتی خ مشورتی
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 انتقاد تجربیاتدهی خ الگو

 ه گرایی خ ه دلی

 بخشیانگیزش الهام

  بصیرت : توسعه بینش و1مقوله 

 مفاهیم

 نگری آینده

گ 13گ 16گ 17گ 3گ 2 گ4گ 6گ 1 هایمااحبی

67 

 راهبردی تفکر

 انداز نگری خ چشم جانبیه ی

 ساکری ایستی

 شذاری مشتر  خ منسجم هدا 

  سازمانیفرهنگ  :5مقوله 

 مفاهیم

 پذیرفرهنگ سازمانی انعطاا

گ 3گ 2گ 0 گ2گ  4گ 5گ 6گ 6گ 1های مااحبی

 13گ 12گ 16

 ایا ری حرفی از ح ایت

 یتیخ جو ح ا یفرهنگ مشارات

 یج ع یریادشی

 شرخهیی خ اار اار یهاشرخه لیتشک

 ها خ انتقاداتدهیا ا یب

  : گروه کارکنان50مقوله 

 

 ایثار خ فداااری مدیرا 

 12گ 10گ 14گ 15گ 11گ 2گ 5 هایمااحبی

 اعت اد

 پذیرش

 تعهد اارانا 

  ودآشاهی خ نگرش اارانا 

 تخا  خ دانش اارانا 

  ساختار سازمانی :55مقوله 

 مفاهیم

 پویایی سازمانی

گ 16گ 16گ 11گ 2گ 2 گ4گ 6گ 1های مااحبی

 67گ 12گ 10گ 12گ 15

 پیچیدشی خ ت راز سازما 

 ای ا ری حرفی یسازمان رتیخجود تشک

 ا تیارات مدیرا 
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 قوانین راستایی هم

 انسجام سازمانی

  نگرش به منابع انسانی: 52مقوله 

 مفاهیم

 طلبی اارانا نگرش بی ا اد

گ 15گ 17گ 2گ 2 گ5گ 6گ 6گ 1 هایمااحبی

13 

 منابع انسانینگرش بی توسعی خ ارتقای 

 خرزی خ مساخاتنگرش بی عدالت

 ی خ دینیاسیس هاینگرش

 مدیرا  تفکرات

  سازمانی پیامدهای: 52مقوله 

 مفاهیم

 توسعی رهبری سازما 

گ 2گ 0گ 2گ 4 گ5گ 6 گ6گ  6گ 1های مااحبی

 67گ 10گ 12گ 14گ 15گ 11گ 17گ 3

 پذیری خ نوآخری سازما  رقابت

 بلو  سازما 

 اعت اد سازمانی

 خرزی سازما عدالت

 شرایی سازما ا ری

  فردی پیامدهای :52مقوله 

 مفاهیم

 رضایت خ آرامش اارانا 

گ 2گ 0گ 2گ 4 گ5گ 6 گ6گ  6گ 1های مااحبی

 13گ 10گ 12گ 14گ 15گ 11گ 17گ 3

 خفاداری اارانا 

 توسعی فضائل ا رقی

 دخستیعشق بی نو 

 انگیزش

 ییخ  ود کوفانتوسعی فردی خ نگر ی 

 

 ا وترا   براسواس   شیرنود  جوای  هوای اصولی   تم در مقار  خ های مشابی مقولی د  ترش بعدی شام در

 خ از تهیوی   دند  پس استخراج ترییانتزاع مفاهیم  کل هاگ بیدا تندگ تم یکدیگر با مقوکت ای مفهومی

ماواحبیگ   انجوام  از حاصل اطرعات ایفی تحلیل نخست شام عنوا  بی اخلیی مقوکت خ مفاهیم جدخد تنظیم

هوای اصولیگ    توم  بوی  دسوتیابی  جهوت  تور تجریود  خ بواکتر  سوطح  در حاصولی  یندگ مفاهیمافر این برای تک یل
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 الی یک مض و  در یکدیگر با مرتبط  دهگ مقوکت  بندیشرخه مقوکت مقایسی از  دند  پس بندی شرخه

پوژخهشگ   ادبیوات  از بر اسوتی  مفواهیم  یوا  هوای مورتبط   نظریی در موجود عناخین براساس خ  دند بندی دستی

  . د شرفتی ها درنظر مض و  این برای الی عناخین

 دهد  قالب الگوی پارادایم ن ایش می ده را در های مختلف  ناسایی باط بین مقولی(گ ایجاد ارت1 کل )

 

 
 

 بر بخشش . مدل کدگذاری محوری رهبری مبتنی5شکل 

 

 شرایط علی

 رفتارهای رهبری* 

های توسعه ارزش* 

 اسالمی -اخالقی

 توسعه رهبری* 

 هایشایستگی توسعه*

 مدیریت و رهبری

 مقوله محوری

 محور*رهبری بخشش

 ارامت بر ایدأت) 

 دخستیگنو  انسانیگ

 برای مدارا خ نرمش

 هدایتگ خ راهبری

 خ عفو مداریگا ری

 تکریم بخششگ

 (اعت اد خ زیردستا 

 راهبردها

 یادگیری* آموزش و 

توسعه ارتباطات 

 تشویق ارتباطیگ  بکی توسعی)

 ار ادشریگ خ مربیگری تعاملگ

 مشورتیگ خ مشاراتی رخیکرد

 تجربیاتگ انتقاد خ الگودهی

  ه گرایی( 

 بینش و بصیرت–* توسعه 

 استعداد ناسی 

 گرشرایط مداخله

 * ساختار سازمانی

 * نگرش به منابع انسانی

 بستر

 * فرهنگ سازمانی

 * گروه کارکنان

 پیامدها

  * پیامدهای فردی

 مندی خ تعهدرضایت 

 توسعی فردی استعدادها 

 سازمانی* پیامدهای 

 بلو  سازمانی 

 اعت اد سازمانی 

 بالندشی سازمانی 

 اسب مزیت رقابتی 
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 گیری بحث و نتیجه

های  هر ساری بودگ از نظریوی  بخشش در بی ارستا  بر مبتنیارائی مدد رهبری  گای هدا پژخهشازآنجا

 هوای مختلفوی اوی بورای نظریوی     د  ه چنین از میا  طرم های ایفی انتخاب بر استی از دادهگ از میا  رخش

ه ( اسوتفاد 1332)ا وترخاس خ اووربینگ    منود  نظوام دهگ از طرم  نظرا  ارائی سوی صاحببر استی از دادهگ از

صوورت  ورایط    یگانی مدد پوارادی ی بو  شانی اصلی درقالب ابعاد  شهای چهاردهمقولی نهایتدر ده است  

مقولوی(گ   6مقولوی(گ زمینوی )   6مقولوی(گ راهبورد )  زیر 2محور )در اصلیگ رهبری بخششمقولی(گ مقولی  5علی )

 ی( جای شرفتند  مقولزیر 16مقولی اصلی خ  6پیامدها ) مقولی( خ 6شر محیطی ) رایط مدا لی

ها با  برشا  خ مدیرا  خ ه چنین نتوای  تأییودی مودد در    نتای  حاصل از مااحبیالف( مقولی محوری: 

عنووا    بوی  "محوور رهبری بخشش "های موجودبخش ا ی با  برشا  خ اارانا  نشا  داد ای از میا  مقولی

محوور در بی ارسوتا   وامل    شوش است  طبق مدد پوژخهشگ رهبوری بخ   اانو  یا مقولی محوری مطرم  ده

مداریگ عفو خ بخشوشگ   دارا برای راهبری خ هدایتگ ا ریدخستیگ نرمش خ ماید بر ارامت انسانیگ نو أت

(گ 1621های  ودایاری خ غبواری بنواب )   حدی با نتای  پژخهشتا تکریم زیردستا  خ اعت اد است  این نتای 

( بی این نتیجی رسوید اوی   6770  ال نسو  )استخوا  ه ( 6770) 1خ ال نسو ( 6714) بولژا  خ ه کارا 

اسوت   آمیز آنا  نسبت بی اارانوا  خاکتورین ارزش از دیود اارانوا       جی خ التفات رهبرا  خ رفتار محبتتو

 گ( نیز معتقدند عفو خ بخشش از محبت ای برترین فضیلت در دین مسیحیت است1635) فر خ نوری توحیدی

دنبواد آسوانی در    مت انسانی موجب افزایش محبت خ بیدیگر از یکسو توجی بی ارا عبارت یشیرد  ب ئت مینش

بی پیشرفت خ موفقیت  ود توجی دارند خ بوا اارانوا     اًدیگر رهبرانی ای صرف افتد  ازسوی بخشش اتفای می

هوای رهبورا  بور     چوی ارزش  ووند  اشر  خ عدم تعهد اارانا  میانندگ سبب نارضایتی  بی سردی بر ورد می

انود    ثیر دارد خ در شزینشگ استخدامگ حف  خ نگهداری اارانا  زبده خ ماهر نقش مه ی ایفا میأپیرخا  ت

خ تعهود    وود  ها بی مودیرا  منجور موی   عت اد آنبردا ت اارمندا  از یکپارچگی رفتاری مدیرا گ بی افزایش ا

د تا بوا میول خ رغبوت رفتارهوایی را     ان آخرد  تعهدی ای افراد را تهیی  می خجود می اارانا  بی سازما  را بی

 بور  مبتنی ود  رهبری جایی اارانا  منتهی می آخری خ ااهش جابی بی افزایش سود نهایتدرانجام دهند ای 

 طور مداخم اع اد  ود  از ت ام لحظوات بایود  ردمندانوی اسوتفاده  وود خ      یمسئولیتی است ای باید ب گبخشش

                                                                                                                                             

1. Clemenson 
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گ اار داردهوا خ رفتارهوای غیرمع وود خ افوراد سورخ      کی با پیچیدشیاین دلیل ای نیست  رهبری بی این اار ساده

 سادشی قابل تعریف نیست   بی

بط بوا پدیوده را   هواگ مباحوث خ مسوائل مورت      رایط علّیگ رخیدادهایی است ای موقعیتب(  رایط علی: 

خرزنود    بادرت موی ی این پدیده مها ب انند ای چرا خ چگونیگ افراد خ شرخه حدی تشریح میانند خ تا  لق می

شذارنود خ بوی بورخز آ      خاقعگ منظور از  رایط علّیگ رخیدادها یا اتفاقاتی هستند ای بر این پدیده تأثیر موی در

اوی بوی   را  وندشا  در مرحلی اخد پژخهش  واسوتی  ود توا عوواملی      اساسگ از مااحبی  وند  براین میمنجر 

هوا   ی ادشوذاری بواز اوی تحلیول    عنوا  انند  در مرحلو  گ وندبخشش در بی ارستا  منجر می بر مبتنیرهبری 

تحلیل مرحلوی بعود یعنوی ادشوذاری     خ براساس تجزییها بودگ ای  ج لی مااحبی بی ختحلیل ج لی بر تجزیی مبتنی

رفتارهوای رهبوری:   "بندی  د  نتوای  نشوا  داد اوی     تیمقولی فرعی دس 5مفهوم خ  11محوریگ این ادها در 

توسعی "گ "محوری(دمکراتی خ عدالتپو ی خ احترامگ رفتار از ورد مثبتگ عیب)ح ایت اجت اعیگ رفتار ب

پووذیری خ تعهودگ بیوونش خ آشوواهی در ا ووری  )نگورش  ادمیووتگ مسووئولیت اسوورمی:  -هوای ا رقووی ارزش

خ ها رهنجاد  ن و نگرپرحاا یوت فضوای ا رقوی خ ارز ویگ      بوود  خ رخحیوی جهوادیگ   ایگ مردموی  حرفی

هواگ رهبوری   توسعی رهبوری: )رهبوری  ودمتگزارگ رهبوری اری انویگ توسوعی ارزش       " گ"های اسرمی(ارزش

های: دانشیگ  خایتیگ های رهبری خ مدیریت: ) ایستگیتوسعی  ایستگی "خ  "معنوی خ رهبری ج عی( 

بخشش در سوازما  منجور    بر مبتنیرهبری بی  رایط علی خ عواملی هستند ای  "ادراایگ اجرایی خ ارتباطی( 

 وند    می

پدیوده    ایگ  رایطی هستند ای راهبردها خ اقودامات تحوت آ  بوی اداره     رایط زمینیای:  ج(  رایط زمینی

 وندشا  در مرحلی اخد پژخهش  واستی  د تا  رایط زموانی خ مکوانی    اساسگ از مااحبی پردازند  براین می

در مرحلوی ادشوذاری بواز خ بوا     اننود   بخشش در بی ارستا  را عنووا    بر مبتنیمؤثر بر اجرای فرایند رهبری 

 تحلیول مرحلوی بعود یعنوی ادشوذاری محووریگ اودها در       خ براسواس تجزیوی  هاگ  تحلیل دقیق مااحبیخ تجزیی

بنودی  ودند  فرهنوگ سوازمانیگ یکوی از  ورایط        دسوتی  "شورخه اارانوا   "خ  "فرهنگ سوازمانی "مقولی  6

مفواهیم فرهنوگ سوازمانی     مفهووم دارای  ورده  رسوتا  اسوت  ایون    پوذیرش در بی ا  بور  مبتنیای رهبری  زمینی

ایگ فرهنوگ مشواراتی خ جوو ح وایتیگ یوادشیری ج عویگ تشوکیل        پذیرگ ح ایت از ا وری حرفوی  انعطاا

ها خ انتقوادات اسوت  شورخه اارانوا  هوم دارای ایثوار خ فوداااری        های ااری خ اار تی ی خ بیا  ایده شرخه

آشاهی خ نگرش اارانا  خ تخا  خ دانش اارانا  است  مدیرا گ اعت ادگ پذیرشگ تعهد اارانا گ  ود
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راسوتای اهوداا سوازمانی با ودگ  واهنود      نگی مثبت خ قووی ایجواد اننود اوی در    چنانچی مدیرا  بتوانند فره

مداری خ قودرت فرهنگوی را فوراهم    توانست ه کاری شرخهیگ بخشش خ شذ تگ حاود اهدااگ مشتری

خریگ رضوایت  وغلی خ تعهود بیشوتر      ت  ود خ موجبات افزایش بهرهسازند تا زمینی برخز  رقیت افراد تقوی

 خ هوا خ فرهنوگ سوازمانی بوا هوم پیونودی ناشسسوتنی دارنود         توا  شفوت اوی ارزش   د  لذا می وافراد فراهم 

توانند بی هدایت خ رهبری اثوربخش اارانوا  یواری     های سازمانی سازشار خ مناسب مانند بخشش می ارزش

خ هنجارهای فرهنگی در جای  ایستی  ود قرار شیرند خ از قدرت خ تحر  درخنی  ها دهند  چنانچی ارزش

ساز میا  اارانا  ایجواد اننودگ بلکوی قادرنود     بخش خ یگانی توانند نیرخیی خحدت تنها می بر وردار با ندگ نی

 ود را بوا   ها بایدهای ع ومی با ند  سازما  ای اارآمد در بسی  نیرخهای سازما  در رسید  بی هداخسیلی

دشی جامعی انسانی فرهنگ از دیرباز برای  رم زن  محیط سازشار انند تا از این طریق بقای آنها حف   ود

بوت خ  ارزش را مراق بر مبتنیتواند رهبری  توا  شفت ای فرهنگ سازمانی می  د  ه چنین میاار برده می بی

 ( ه خوانی دارد 6716)ونراسی یاها با نتای  تحقیق  آ  را توسعی دهد  این یافتی

فرهنوگ هسوتند اوی     ایگ  رایط خسیع خ عامی ه چو  زما گ فضاگ  شر:  رایط مدا لی د(  رایط مدا لی

اننود  ایون  ورایطگ اجورای راهبردهوا را تسوهیل خ        راهبردهوا ع ول موی     شر خ یا محدخداننده عنوا  تسهیل بی

 وندشا   واستی  ود توا    اساسگ از مااحبی ند  براینا عنوا  یک مانعگ دچار تأ یر می  اند خ یا بی تسریع می

محوور را در بی ارسوتا  عنووا  اننود  در مرحلوی ادشوذاری بواز خ بوا         شرا  رهبوری بخشوش   موانع یا تسهیل

 6ختحلیل مرحلی بعد یعنی ادشذاری محوریگ این اودها در   هاگ براساس تجزیی ختحلیل دقیق مااحبی تجزیی

 ورایط   "نگورش بوی منوابع انسوانی     "خ  "سوا تار سوازمانی   "نتوای  نشوا  داد    بندی  ودند   مقولی اصلی دستی

محور شر مدد رهبری بخشش محور است  عوامل نگر یگ یکی از  رایط مدا لیشر رهبری بخششمدا لی

طلبی اارانا گ نگورش بوی توسوعی خ ارتقوای     تفکر ا اد"مفاهیم  در بی ارستا  است  این مقولی دارای  رده

است  سا تار  "های سیاسی خ دینگ تفکرات مدیرا خرزی خ مساخاتگ نگرشانیگ نگرش بی عدالتمنابع انس

پویایی سازمانیگ پیچیدشی خ ت راوز سوازما گ خجوود تشوکیرت سوازمانی ا وری       "سازمانی دارای مفاهیم 

دلیول   یریت بوی درخاقعگ چنانچی مود است   "راستایی قوانین خ انسجام سازمانی ایگ ا تیارات مدیرا گ همحرفی

صورت شسوترده   های ا رقی خ بخش خ شذ ت بیارزشهای بهبود رهبری خ بهبود ا بود آشاهیگ از طرم

نیز عدم ح ایوت از طورا    ود  دانش خ نگرش مدیرا  ار د خ  ح ایت نکندگ با مشکرت جدّی مواجی می

-مدیرا  در زمینی رهبری بخشششیرند  در عدم موفقیت تا ی ات  نظر میعنوا  موانع رهبری در آنها را بی
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مورد اارانا  خ رفتارها خ ارزش آنهوا  خ نبود اطرعات اافی خ معتبر در اطرعات نظاممدار سازمانی ضعف 

ا  مسوتلزم دانوش   شیرد  ارتباط مناسوب بوا اارانو    های اطرعات مورد توجی قرار می نظامخ عدم یکپارچگی 

آنها با ودگ  با آنها بر ورد  ود ای متناسب با ارزش خ نیازهای ای  مورد آنهاست تا بی  یوهرخز در اافی خ بی

د دسترس با های مختلف در ف سازمانی در اانادهای مختل مورد رفتارها خ تراانشباید اطرعات اافی در

بنوابراین نبوود ایون اطرعواتگ اجورای مودیریت         صورت اامل رفتارها خ ارزش اارانا  محاسبی  وود  تا بی

هاگ مرااز آموزش عوالی خ مرااوز    اند  این مفهومگ بی ضعف دانشگاه ا  را  دیداً د وار میارتباط با ااران

پردازد ای بی ضوعف دانشوی در    آموز ی در تربیت افراد متخا  در زمینی رهبری خ ارتباط با اارانا  می

فواهیم  رای مانگیزه عامل بسیار مثبتوی بورای اجو   خ با کرده ده است  اارانا  جوا گ تحایلاین حوزه منجر 

توانود    وود  بنوابراینگ موی    سرعت توسط این افوراد آمو توی خ پذیرفتوی موی     محور است ای بیرهبری بخشش

توانند تاویر ذهنی اارانا  را تحت توأثیر قورار داده خ    اجرای این مفهوم را در بی ارستا  تسهیل اند خ می

قیقووات بووایسگ بووارالیگ توورپ خ جووذب خ حفوو  آنهووا را تسووهیل خ تسووریع اننوود  نتووای  ایوون بخووش بووا تح 

 ( ه خوانی دارد  6776( خ آاینو خ ه کارا )6712آاینو)

نبود الگوی موفق دا لی در اجرای رهبری خ  ای مرتبط با این حوزه طبق این مفهومگ نبود مشاخرا  حرفی

ای  ر حرفوی اند  در مفهوم دیگرگ رفتا بخششگ اجرای این طرم در بی ارستا  را با ریسک ه راه می بر مبتنی

سرعت  ها خ رفتارها بی رخزیگ الیی ایدهدر محیط رقابتی ام  ها در رقابت مورد توجی قرار شرفتی استسازما 

سورعت   ها بوی   بی ه ین دلیل سازما رخد سرعت از بین می قابتی بیشیرد خ مزایای ر برداری قرار می مورد اپی

ای خ اصوولی ارز وی بخشوش خ     اارشیری مفاهیم حرفوی  بیجهت ای در  وند خ این مانع ع ده م می بیی بی ه

ینودهای رهبوری خ   اتواند رهبوری خ اجورای فر   های سازمانیگ می شذ ت در مدیریت خ رهبری است  قابلیت

بوی ایجواد رفتوار خ نگورش مثبوت خ      ارتباطات با اارانا  را تسهیل انود  اصورم نگورش خ رفتوار اارانوا       

خاقوعگ  ت خ تعهود در آنهوا ا واره دارد  در   ت اارانا  خ ایجواد رضوای  خ حف  ارام محوری راستای ارزشدر

لحواظ تخااوی   گ مستلزم نیرخی انسانی باانگیزه خ ماهر ازبخشش در بی ارستا  بر مبتنیاجرای موفق رهبری 

اندگ بنوابراینگ ایون اقودام توأثیر      رفتار مدیرا  با اارانا  ارزش فراخانی برای آنها ایجاد می  خ ارتباطی است

هاسوتگ مودیرا  خ اارانوا  بورای اینکوی ارتبواط        ها خ تخاو   سزایی دارد  مفهوم بعدیگ آموزش مهارتب

لحاظ تخاای خ فنی آ نایی اامل با  رایطگ ضوابط خ قوانین خ گ باید هم ازمؤثری با یکدیگر دا تی با ند

 ت باکیی دا تی با ند  دارای مهارا  ناسی خ ارتباط لحاظ فنو  رخا ایف سازمانی دا تی با ند خ هم ازخظ
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 بور  مبتنیهایی هستند ای بی رهبری  ها خ انش های مرتبط: راهبردها خ اقداماتگ طرم ه( راهبردها خ انش

ی  د تا راهبردهوا خ اقودامات    وندشا   واست اساسگ از مااحبی   براینانند بخشش در بی ارستا  ا ک می

گ "آموزش خ یوادشیری "ا  داد ای عنوا  انند  نتای  نش بخشش در بی ارستا  بر مبتنینیاز برای رهبری مورد

محووور در راهبردهووایی هسووتند اووی بووی رهبووری بخشووش "توسووعی بیوونش خ باوویرت"خ  "توسووعی ارتباطووات "

 انند  بی ارستا  ا ک می

تواند بقوای   نفوذ خ خیژشی ااریزمایی رهبر می گ ود رخ می یای سازما  با مشکرت سا تاری رخب زمانی

سازما  را تأیید اند  عامل اصلی در رهبریگ بر ورداری از ظرفیتی است ای بتواند معنای مطرم  سا تاری

بخشش زمانی  بر مبتنیدر رخابط حاام بر اعضای سازما  خ سا تار سازما  را تحت تأثیر قرار دهد  رهبری 

رش مأموریت سازما  خ ها را برای پذیئق اارانانش را توسعی بخشد خ آنبا د ای رهبری عر  کل یافتی می

شش بر رخابوط  خاوی   بخ بر مبتنیتوا  شفت ای رهبری  سا تار سازما  آماده سازد  در تبیین این یافتی می

بوی تشوریفات اداری خ    پیرخا  در مسویر سوا تار سوازما  باتوجوی    دستا  خ بی تحریک انگیزش بین رهبر خ زیر

بخشوش رخابوط    بور  مبتنوی ا  بنیا   ده است  رهبری قوانین مکتوب خ میزا  ت راز خ اعطای ا تیار در سازم

ام دهند تا اار ا  را بهتر انج شیری د الت می ها را در تا یمانند خ آن پیرخانشا  را ترسیم می خای بین 

سازی  غلی خ سوا تار خ   توجهی با غنی طور قابل یهای انگیز ی رهبرا  اثربخش بنقش گدیگر دهند  ازطرا

بخشوش   بر مبتنیهای رهبری  توا  شفت ای خیژشی بندی می الی در یک ج عطور ی  بسازمانی ارتباط دارند

کی یوک سوازما  موفوق    برای این گشذار است  بنابراینأثیربر سطح آزادیگ استقرد خ ا تیار فرد در سازما  ت

  بوی  دهای نفوذی خ دیدشاه توسعی بینش خ بایرت اارانا  در راه رسی باقی ب اندگ خجود رهبری با خیژشی

دی ششا با د  لذا رهبری نفوذ قدرت نتواند شره د  ابعاد سا تار سازما  میتر اهداا سازما  خ قابل ل س

قالوب ابعواد سوا تاری آ     ر باکتر با دگ موفقیت سوازما  در چی میزا  نفوذ رهببر رفتار فرد خ شرخه دارد  هر

 تر است  م کن

خیژه بی ارستا  برای دسوتیابی بوی مزیوت     های درمانی خ بیدهد ای سازما یهای این پژخهش نشا  میافتی

رقابتیگ نیاز بی تقویت خ ارتقای ظرفیت یادشیری  ود دارند  ه چنین طبق نتای  پژخهشگ توجی مودیرا  بوی   

یند فرامو ی سوازمانی  ا ود ای بهبود یادشیری سازمانی مستلزم تسهیل خ مدیریت فراین نکتی مهم جلب می

 ده انوار شذا وتی خ دانوش     ریزی ایند برنامیتواند دانش اهنی خ قدی ی  ود را طبق یک فراست تا سازما  ب

از این طریق دانش جدید بین اارانا  تسهیم  وده خ ایون تجربیوات خ دانوش       جدید را جایگزین آ  ن اید
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گ رخ ایون ز(  ا6712 گ1)پرمور خ ه کوارا    آخرد ود موجبات توسعی رهبری خ بالندشی سازمانی را فراهم موی 

رای سوا  انشوی توان نود بو     دنباد آموزش خ یادشیری با ند  آموزش پایدار بی باید بی 61رهبرا  سازما  قر  

انود  آمووزش پایودار فراینود یوادشیری اسوت اوی         یکم ایفای نقش موی خ یادشیری خ آموزش در سده بیست

حول   سوئلی خ توانوایی برشزیود  راه   های شوناشو  برای م حل ظرفیت خ توانایی بازااخیگ شفتگوگ پیشنهاد راه

 ( 6714گ 6دهد )مر  خ بیرمن درست را بی یادشیرندشا  توسعی می

بخشوش در   بور  مبتنوی خ( پیامدها: پیامدها  امل پیامدهای سازمانی خ فردی است ای در اثر بهبود رهبری 

د تا نظر  ود را در این  وندشا   واستی    ود  برای استخراج این پیامدهاگ از مااحبی بی ارستا  ایجاد می

پوذیری خ نووآخری سوازما گ    زمینی بیا  انند  مقولی پیامدهای سازمانی  امل توسعی رهبری سوازما گ رقابوت  

شرایوی اسوت  مقولوی پیامودهای فوردی  وامل       خرزی سازما  خ ا وری بلو  سازما گ اعت اد سازما گ عدالت

دخسوتیگ انگیوزش خ   ئل ا رقویگ عشوق بوی نوو     رضایت خ آرامش اارانا گ خفاداری اارانا گ توسعی فضوا 

هوای  هوای پوژخهش  با یافتوی  حدیخ غیره است  نتای  این پژخهش تا توسعی فردی خ نگر ی خ  ود کوفایی

های این پژخهشگ ( ه سو خ ه خوا  است  از مج و  یافتی6776) 6خ فرچ (1631فرگ فاط ی خ امینی) ای انی

  دنبواد دارد  ی از نتوای  مثبوت را در سوازما  بوی    ارهبرگ مج وعوی  بود محورتوا  نتیجی شرفت ای بخششمی

ای ای در رفواهگ بهسوازی   دلیل نقش خ ااراردهای خیژه ها خ مرااز درمانی بیبی ارستا  کزم استگ گبنابراین

اسواسگ رهبورا  خ مودیرا      بر بخشش ترش انند  بوراین  مبتنیخ اثربخشی جامعی دارندگ برای ارتقای رهبری 

هوای  بخشش ای تناسب بیشوتری بوا اهوداا خ رسوالت     بر مبتنیتوانند با اتخاذ سبک رهبری سرمت می نظام

 مرااز درمانی داردگ این زمینی را فراهم ن ایند 

انو  چوی  رد حوزه مدیریت خ رهبری  وده خ توا  تازشی خا بر بخشش از مباحثی است ای بی مبتنیرهبری 

ای دیده نشده است ای بی ت امی ابعاد خ جوانوب موضوو     مقالی دا لی خ چی مطالعات  ارجیگدر مطالعات 

ا اره ارده با د  لذاگ پژخهش حاضر با استفاده از رخش آمیختی ااتشافی خ نظریی شرانددتئوری در قسو ت  

بخشوش در بی ارسوتا  پردا توی اسوت خ رهبوری       بور  مبتنوی ایفی بی ارائی یک چهارچوب در زمینوی رهبوری   

شرها خ پیامدها در بی ارسوتا   اد مقولی محوریگ  رایط علیگ راهبردهاگ بسترگ مدا لیابع محور را درحک ت

                                                                                                                                             

1. Palmer & et al 

2. Merck & Beermann 

3. Ferch  
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محور توجوی بوی مسوائل    ترین خجی در رهبری بخششدهد ای مهمنظر شرفتی است  نتای  پژخهش نشا  میدر

  ا رقی خ ارز ی در رابطی با نیرخی انسانی سازما  است 

ها بی امری حیواتی تبودیل   آشاهی اجت اعی دربارة تأثیرات سازما دلیل افزایش  هاگ بیبخشش در سازما 

ها را در اقدام بوی شوزارش اجورای    آخرد  مقبولیت اجت اعیگ تعداد رخزافزخنی از سازما  دست یاست  ب  ده
هوای  راسوتای تقویوت ارزش  توانود در ک ارده است  ایون مودد موی   ارزش در سازما  تحری بر مبتنیرهبری 

بووی پیشووینی پووژخهش اردک  خ  سووتا  مووورد اسووتفاده قوورار شیوورد  باتوجوویی رهبووری در بی ارسووازمانی خ توسووع

 گبا ود  ( ه سو خ ه خوا  می6717)6(گ تانگگ ین خ نلسو  6712)1(گ هانگ خ ه کارا  1634ه کارانش )

انود خ بوی مودد جوامعی اوی      ها بی رهبری خ توسوعی رهبوری بسونده ن ووده    توا  شفت ای ااثر این پژخهشمی

بسترگ راهبردهواگ پیامودها خ بوا درنظرشورفتن     بخشش در چارچوب  رایط علیگ  براساسچهارچوب رهبری 
هوای  صوورت پراانوده در  وهرها خ سوازما      هوا بوی  ایون پوژخهش  اند؛ شر ا اره نکرده موانع خ  رایط مدا لی

 اند  متفاخت متفاخت خ با هدا ااربرد محدخد ارائی  ده

اسوت   عنوا  یک مطالبی اجت واعی مطورم    خ حوزه بهدا ت خ درما  بی سرمت موضو  تحود در نظام 

در چی طی چند ساد ا یر اقداماتی انجام پذیرفتی استگ اموا هنووز مودد ع لیواتی رخ ونی بورای رهبوری        اشر

 ود  بوا تغییور مطورم     ارد  نیرخها برای سازشار شرفتی نشده است  در شذ تی آماده اار بی ارستا  ارائی خ بی
داد   مشارات ن ایند  بنوابراین مشوارات   امرخزه باید نیرخها را آماده ارد تا  ود در تغییر خ تحود خلی گبود

تر اصلی تحقق آ  در بی ارسوتا   اارانا  بی ارستا  در جریا  تحود در نظام سرمت خ حوزه درما  ای بس

بخشوش بوا تفووی      بور  مبتنوی طریق توان ندسازی اارانا گ تقویت  وراهای مردمی خ مدیریت با دگ از می

ریوزی آموز وی خ توسوعی بیونش خ     ا تیارات بیشتر بی بی ارستا  خ نیز توان ندسازی اارانا  در زمینی برناموی 

اوارشیری رهن ودهوای عل وی خ ارز وی در زمینوی       یتوانود بوا بو   بایرت حائز اه یت است  جامعی ایرانی می
پیش  وود  از تر ن اید خ بیشی  ویش را بهینیدخری مدیریتیگ سازمانی خ ااراربهره گمحوررهبری بخشش

ادر بخشوشگ نظوام سورمت اشوور را قو      بر مبتنیرا بی جامعی آرمانی نزدیکتر ن اید  ااربست الگوی رهبری 

عنووا    ها خ انتااب رهبرا   ایسوتی بسونجند خ بوی   ارزش بر مبتنیلحاظ رهبری اند تا تب عل ی  ود را از می

سوی حرات  ود را خ دهد خ س تریزی تغییر  رخزی بی برنامیا از برنامین ا حرات عل ی  ود رقطب  یک

 ایفی آ  رخ ن ن ایند  یجهت ارتقا
                                                                                                                                             

1. Hong & et al 

2. Tang, Yin & Nelson 



 5205(، تابستان 22پیاپی شماره ) 2شماره ، یازدهمسازمانی، سال  مطالعات رفتار  فصلنامه

559 

 منابع
ای مشارات اارانا  در  (گ نقش خاسطی1635) اردک گ مح درضا؛ قنبریگ سیرخس خ زندیگ  لیل
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