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 چکیده

کردي ي ورزشی ایران است. این پژوهش داراي رویهاونیفدراسهدف از این پژوهش، طراحی الگوي بومی رهبري مبتنی بر قدرت نرم در 

ي، اکتابخانه، منابع هادادهاست. روش گردآوري  شده استفادهروش تحقیق  عنوانبهي) گراندد تئور( ادیبندادهکیفی بوده و از روش نظریۀ 

ین پژوهش توسط است. روایی ا بحث موردنفر از نخبگان آگاه از موضوع  23ي عمیق و باز با هامصاحبهي صوتی و هارسانهمشاهدة میدانی، 

درصد  89ایجی و تأیید شد. پایایی نیز با استفاده از روش مطالعۀ حسابرسی فرایند نتبررستخصص و سپس استادان م شوندگانمصاحبه

دل کیفی پژوهش طراحی در سه مرحلۀ کدگذاري باز، محوري و انتخابی انجام گرفت. براساس آن، م هاداده لیوتحلهیتجزدست آمد. به

ر قالب مدل دمقوله است که  7مفهوم و  77کد یا مفهوم اولیه و نیز احصاي  290 ر بالغة استخراج دهندنشانشد. نتایج پژوهش حاضر، 

ي (منش انهیزممقولۀ محوري و شرایط علی (منش ورزشی، تندرستی معنوي)، عوامل  عنوانبه پارادایمی شامل رهبري مبتنی بر قدرت نرم

و  ورزش)، راهبردها (فرهنگ ورزش) فردمنحصربهي هایژگیو(مهارت و تخصص ورزشی،  گرمداخلهاجتماعی، منش سیاسی)، شرایط 

ي ورزشی پیشنهاد هاونیفدراسمربوط به پیروان و سازمانی)، قرار گرفت. با توجه به نتایج این پژوهش به مدیران  (مربوط به رهبر، امدهایپ

 در این پژوهش را سرلوحۀ کار خود قرار دهند. شدهارائهمنظور نفوذ بیشتر بر پیروان و کسب محبوبیت مدل به شودیم
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 مقدمه

 که شد سبب ،هادر سازمان يموضوع رهبر تیاهم

و  هایژگیکشف و و یدر پ تیریو محققان مد شمنداناندی

و همواره در  ندبرآیها رهبران موفق در سازمان اتیخصوص

تالش باشند تا مشخصات رهبران موفق را در سازمان ذکر 

. به اعتقاد محققان رهبري توانایی اثر گذاشتن )20(کنند 

و باورهاي کارکنان در جهت رسیدن  هاییتوانا، هانگرشبر 

ي یک موضوع ها رهبرالسبه اهداف سازمانی است. هرچند 

اصلی در بین محققان بوده است، اما تغییرات چشمگیر 

اجتماعی که در طول دو دهۀ گذشته اتفاق افتاده سبب 

 آنجا از، درواقعشود.  ترمهمشده که بحث رهبري اثربخش، 

رهبري عامل کلیدي براي بهبود عملکرد سازمان است،  که

ري در تمام موفقیت یا شکست سازمان به اثربخشی رهب

 1سطوح وابسته است. به اعتقاد هرسی، بالنچارد و جانسون

 آنهاي موفق یک ویژگی عمده دارند که هاسازمان) 1996(

 عبارت استو آن  کندیمي غیرموفق متمایز هاسازمانرا از 

بسیاري از  که آنجا ازبنابراین، ؛ از رهبري پویا و اثربخش

و حتی  هاشرکت، هاسازماني هاشکستو  هایناکام

علت ضعف رهبري بوده است، ي تحقیقاتی، بههاپروژه

ند اوجوي رهبران اثربخشمستمر در جست طوربه هاسازمان

ۀ بسیار مهم در هر نظام، انتخاب مسئل). به همین دلیل، 13(

ي است که اگونهبهو انتصاب مدیران و رهبران واجد شرایط 

واقع  مؤثر هاسازمانو  بتوانند در اداره و سرپرستی مؤسسات

شوند، یعنی رهبري اثربخشی داشته باشند. به اعتقاد 

) رهبري اثربخش توانایی 2004( 2استیونسون و وارن

بر دیگران در موقعیتی است که رهبر  مؤثرشخص براي نفوذ 

کار ببندد. و تلقی خود را به هامهارتي از دانش، ازهیآم

ده بهینه از منابع ، رهبري اثربخش، یعنی استفادرواقع

انسانی و مادي تا حد ممکن. این مقوله، بر اثربخشی 

 مسائلیا حتی مشابه آن است، اما بر  رگذاریتأثسازمانی 

                                                           
1. Hersey, Blanchard, & Johnson 

). رهبري اثربخش در سازمان عامل 10دیگري تمرکز دارد (

اصلی و اساسی در ایجاد همفکري و همدلی است و رهبران 

اوت را زیر یک چتر کسانی هستند که بتوانند افراد متف مؤثر

و این درك را ایجاد کنند که  گرد آورندفکري و نظر واحد 

بوده، روح جمعی است  تیاهمکماختالفات فردي، جزئی و 

ی معلوم درستبه). هرچند 1که واجد ارزش و اعتبار است (

نیست که موفقیت و شکست سازمان تا چه حد ناشی از 

ي رهبري و تا چه اندازه ناشی از عوامل متعدد هاییتوانا

رهبر را مسئول موفقیت و شکست  معموالًدیگر است، ولی 

 با ندکیم. در همین زمینه، فیدلر اظهار دانندیمسازمان 

تا حد  مؤسساتو حیات  هاسازمانمعتقدیم موفقیت  نکهیا

بستگی دارد، در مورد عواملی که  آنهازیادي به نوع رهبري 

 میدانینمچیزي  باًیتقر، ندشویماثربخشی رهبري  موجب

ي خصوصیات فردي رهبري، کسانی هاهینظر). براساس 19(

نقش رهبري را در سازمان ایفا کنند که داراي  توانندیم

گرایی، تسلط بر خود، خصوصیاتی چون هوشمندي، برون

، سخنوري و جاذبۀ کالم، زیبایی و جذابیت نفساعتمادبه

 میدانی، می. از طرف)1ه و امثالهم باشند (سیما و چهر

از قدرت خود  گرانیدر د رییتغ جادیا يبرا توانندیرهبران م

است که رهبر  ییهااستفاده کنند. بدون شک قدرت از راه

). بحث 3( نفوذ کند روانیبر رفتار پ تواندیآن م قیاز طر

 نیمب نید ژهیوبه ،ینید يباورها دگاهیو قدرت از د يرهبر

و  تیبااهم اریبس گاهیجا یمنظر علوم اجتماع از اسالم و

(ع) قدرت  ریحضرت ام دگاهیدارد. از د یتوجه درخور

 يآن برا يریکارگرهبران ملزم به به است و یاله یامانت

 يبرا یاساس ي، قدرت را انرژسیاند. وارن بنحفظ مکتب

 تیکه قصد را به واقع کندیم یعمل معرف يداریشروع و پا

توانند که بدون آن رهبران نمی يزی، چکندیم لیتبد

همراه نگرش دو عبارت عالمانه به نیا از کنند. يهبرر

 گونهنیتوان ای، ميقدرت و رهبر ۀمحورانه به مقولنید

2. Stevenson & Warn 
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 ۀعبارت است از منظوم ي، رهبرقتیبرداشت کرد که در حق

آرمان و  لیتبد يقدرت برا يریکارگخرد، معرفت و هنر به

 شدهلیو تبد داری، به شکل پاینیو ع یعمل تیبه واقع قصد

نظران و نه موقت و زودگذر. صاحب یدرون يبه باورها

 قیکه از طر دانندیم يهوشمند يهارهبران را انسان

 برهیبه آن و با تک یبخش یانداز مثبت و معانچشم

را  يمداقادرند عامل نفوذ کار نفس باال،و عزت یخودآگاه

کرده و به شکل  هی) تعبروانی(پ گرانیبر د يرگذاریتأث يبرا

 ینیع يهاتیها و مقاصد خود را به واقعآرمان يداریپا

 ).2( مبدل کنند

افزارانه و نگاه نرم ۀچیقدرت را از در نیهمچن

 اند. آنان با درنظرکرده میدسته تقس افزارانه به دوسخت

را به انواع  رگذاریتأث دهیپد نیقدرت، ا یگرفتن خاستگاه اصل

 ةدیاند. به عقکرده يبندقدرت نرم و قدرت سخت دسته

پاداش و  يهاقدرت سخت برخاسته از نظام کهیدرحال آنان

متقاعد  ییمبادله) است، قدرت نرم در توانا ی(نوع هیتنب

از  ی، بلکه الهام بخشهیو تنب قیکردن، نه با توسل به تشو

مورد اقبال  یارزشو  یفرهنگ يهاتیها و جذابجاذبه قیطر

قدرت « يجوزف نا مبنا، نیبر ا .است گرفته قراربیشتري 

 يرگذاریتأث ییکرده است: توانا فیشرح تعر نیا هب را» نرم

، تیجذاب قیمطلوب از طر جیکسب نتا يبرا گرانیبر د

 لیدلبه يجوزف نا دیتردی). ب14( عیتطم ایاجبار  يجابه

 يهاو سمت کایآمر متحده االتیا يهاکه در دولت یمشاغل

داشته، معمار و  کشورآن  يهاکه در دانشگاه یآموزش

و قدرت  کیآکادم يرهبر ۀنظر و عمل در عرص ونددهندهیپ

 يبرا ي. جوزف ناشودیمحسوب م نیزممغرب در

چه » يرهبر و رمموضوع قدرت ن« نکهیا ةبار دربارنینخست

ارتباط  يرهبر فیوظا گریاست و به چه نحو با د یمفهوم

همراه  يرهبر«: دیگوی. او مکندیعرضه م یفیتعر ابدییم

صورت  نیبه ا ،آوردیم دیرا پد یگامبهگام یۀرو ت،یجذاب

قدرت  جادیا يآن را برا توانندیم یکه رهبران در هر سطح

 گرانیدر چشم د يرهبر اگرکار برند. نرم در سازمان خود به

. شودیرو مداشته باشد کمتر با مقاومت روبه تیمشروع

 تیکه جذاب اندافتهینکته را در نیرهبران ماهر همواره ا

 وقتچیاست. قدرت هرگز و ه تیبرخاسته از اعتبار و مشروع

 نیترخشن یاست، حت امدهین رونیتفنگ ب ۀاز لول

» اندکرده هیتک تیجذاب رهم بر ترس و هم ب زین کتاتورهاید

امروزه ورزش، بخش مهمی از زندگی بشر شده ). همان(

یی که برنامۀ ورزش هاسازماناست. در جامعۀ امروز تعداد 

 افتهی شیافزاي اندهیفزا طوربه، دهندیمجوانان را ارائه 

ۀ ورزشی جوانان برنامدر  کنندهشرکتاست و تعداد افراد 

و  يباز نیدر ورزش چه در زم ).29(  شودیمبیشتر  هرروز

 يرهبر ن،یخارج از زم یچه در اداره و کنترل اعمال ورزش

و نقش  يامروز گاهیتوجه به جا با ).9( دارد ینقش اساس

 ،یاجتماع ،يدر ابعاد اقتصاد ژهیوورزش به ةکنندنییتع

 ينهادها رانیمد يرهبر تیوضع یابیارز ،یاسیو س یفرهنگ

 يهاهیاز هدر رفت سرما يریشگیمنظور پورزش، به یمتول

مبحث در ). 13است ( ریناپذسازمان اجتناب يو ماد یانسان

 قیعم یورزش هنوز پژوهش ۀنیو قدرت نرم در زم يرهبر

ه است. گرفتن انجام رانیحوزه در داخل ا نیو جامع در ا

 يبر رو شتریب یورزش تیریمد ةموجود در حوز قاتیتحق

 رانیمد يرهبر يالگوها ،یاثربخش ،يهبرر يهاسبک

به  قیتحق نیانجام ا رونیتمرکز دارد، ازا رهیو غ یورزش

و قدرت نرم در  يرهبر ۀنیمغفول در زم يهاشناخت جنبه

 تیکه بر اساس شناخت از وضع شودیورزش منجر م

بر قدرت نرم در  یمبتن يرهبر يبرا یبوم یموجود، مدل

 تواندیالگو م نید. اکرارائه خواهد  یورزش يهاونیفدراس

 و شوداستفاده  رانیا یورزش يهااز سازمان ياریدر بس

 يدر رابطه با رهبر يبسط دانش نظر يبرا ییعنوان مبنابه

 در نظر گرفته شود. رانیو قدرت نرم در ورزش ا

 روش شناسی تحقیق 
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رویکرد تحقیق حاضر از نوع کیفی است که با روش 

است. پژوهش کیفی فرایند  هگرفت انجام 1گراندد تئوري

 نسبتاًي است که انجام آن مستلزم صرف وقت ادهیچیپ

به روش استنباط استقرایی تحلیل  هادادهطوالنی بوده و 

). روش گراندد تئوري یک شیوة پژوهش کیفی 5( شوندیم

، هادادهۀ آن با استفاده از یک دسته لیوسبهاست که 

به  معموالًبنیاد . روش نظریۀ دادهابدییمي تکوین اهینظر

: شیوة سیستماتیک، شیوة نوخاسته شودیمجرا سه شیوه ا

و شیوة سازگارا. در این تحقیق از روش سیستماتیک که به 

، براي شودیمنسبت داده  2استراوس و کوربین

است. روش سیستماتیک  شده استفاده هاداده لیوتحلهیتجز

خود داراي سه مرحلۀ اصلی کدگذاري باز، کدگذاري 

 ). جامعۀ آماري30است (محوري و کدگذاري انتخابی 

 ،یورزش تیریمد ۀرشت یعلم تیأه يشامل اعضاپژوهش 

و متخصصان آشنا  یورزش يهاونیفدراس یعال رانیمد یۀکل

هستند که به روش و قدرت نرم در ورزش  يبه رهبر

. اندشده انتخاب 3ي)ارهیزنجبرفی (ارجاع ي گلولهریگنمونه

ي از میان جامعۀ آماري ریگنمونهي محقق جهت هاشاخص

از: افراد آشناي با ادبیات رهبري، افراد آشناي با  اندعبارت

ادبیات قدرت نرم، افراد آشناي با مدیریت ورزش، افراد 

شده و افراد  فیتألپژوهشی  –داراي کتاب و مقالۀ علمی 

. در ذکرشدهي هانهیزماز  کدام هرداراي سابقۀ تدریس در 

مصاحبه انجام گرفت که از مصاحبۀ نفر  23این مطالعه با 

هجدهم به بعد، تکرار در اطالعات دریافتی مشاهده شد و 

تکراري و به اشباع  کامالً هادادهاز مصاحبۀ بیستم به بعد 

ادامه  23نظري رسیده بود؛ اما براي اطمینان تا مصاحبۀ 

ي عمیق با طرح سؤاالتی در مورد هامصاحبهیافت. 

آغاز شده و » ي مدیران ورزشی داراي قدرت نرمهایژگیو«

                                                           
1. Grounded Theory 
2. Strauss & Corbin 

طرح  شوندهمصاحبهي هاپاسخبراساس  هاپرسشباقی 

 .شدیم

 تحقیق هادادهروایی و پایایی 

ي پژوهش هاافتهدر این پژوهش براي بررسی روایی، ی

مطالعه  آنهاارائه و متن نظریه توسط  کنندگانمشارکتبراي 

است. در پایان، این پژوهش  شده اعمال آنهاو نظرهاي 

و مواردي جهت  هو بازبینی شد مطالعهتوسط استادان 

بر این در تحقیق . عالوهشد انیباصالح یا تغییر نظریۀ نهایی 

موضوعی براي محاسبۀ پایایی کنونی از روش توافق درون

است. براي محاسبۀ  شده استفاده گرفتهانجامي هامصاحبه

پایایی مصاحبه با روش توافق درون موضوعی دو کدگذار 

(ارزیاب)، از یک دانشجوي مقطع دکتري مدیریت ورزشی 

همکار پژوهش (کدگذار) در  عنوانبهدرخواست شد تا 

ي الزم جهت هاکیتکنو  هاآموزشپژوهش مشارکت کند؛ 

 کدام هربه ایشان انتقال داده شد. در  هاحبهمصاکدگذاري 

، کدهایی که در نظر دو نفر هم مشابه هستند، هامصاحبهاز 

» عدم توافق«با عنوان  رمشابهیغو کدهاي » توافق«با عنوان 

همراه این همکار ). سپس محقق به5( شوندیممشخص 

پژوهش، تعداد سه مصاحبه را کدگذاري کرد و درصد توافق 

کار عنوان شاخص پایایی تحلیل بهموضوعی که بهدرون

، با استفاده از فرمول زیر محاسبه شد:رودیم

3. Snow Ball 
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 آمده است: 1در جدول  هايکدگذارنتایج این 

 روش کدگذاري مجدد قیاز طر ییایدرصد پا زانیم .1ل جدو

 عنوان مصاحبه ردیف
تعداد کل 

 هاداده
 تعداد توافقات

تعداد عدم 

 توافقات
 باز آزمونپایایی 

 %88 4 12 27 دوم 1

 %92 2 6 13 هشتم 2

 %88 5 11 25 سیزدهم 3

 %89 11 29 65 کل

 

 شوندگانشناختی مصاحبهي جمعیتهایژگیو. 2جدول 

 تعداد رشتۀ تحصیلی تحصیالت سمت
 حوزة فعالیت دانشگاهی

 کد
 اجرایی دانشگاهی

ی دانشگاهعلم هیأتعضو   nS  ٭ 12 مدیریت ورزشی دکتري تخصصی 
 Vn ٭  5 مدیریت ورزشی دکتري تخصصی نایب رئیس و دبیر فدراسیون

ی دانشگاهعلم هیأتعضو   Mn  ٭ 3 مدیریت دولتی دکتري تخصصی 

ی دانشگاهعلم هیأتعضو  تخصصیدکتري    Pn  ٭ 3 علوم سیاسی 

 

، تعداد کل کدهاي دهدیمنشان  1طورکه جدول همان

کننده) توسط هر دو نفر (محقق و فرد همکاري شدهثبت

و تعداد  29، تعداد کل توافقات بین این کدها 65برابر با 

. پایایی بین دو است 11کل عدم توافقات بین این کدها 

درصد است که از  89 ذکرشدهکدگذار با استفاده از فرمول 

 هايکدگذاردرصد باالتر است، بنابراین قابلیت اعتماد  60

 مورد تأیید است.

 

 نتایج تحقیق

، منابع هادادهي آورجمعمنظور در این تحقیق به

ۀ مقال 43، کتاب 15نامه و رساله، پایان 12ي (اکتابخانه

مصاحبۀ  23فدراسیون کشتی)، (علمی)، مشاهدة میدانی 

با متخصصان مدیریت ورزشی، مدیریت دولتی و (عمیق 

ي صوتی شامل (رادیو ورزش، هارسانهعلوم سیاسی) و 

ي ابتدایی هامصاحبهکه طوريپادکست و...) بررسی شد؛ به

تدریج پس از هر و به اندبودهصورت اکتشافی و توصیفی به

 کد
 

 حوزة فعالیت
 سمت تحصیالت رشتۀ تحصیلی تعداد

 دانشگاهی اجرایی

nS  ی دانشگاهعلم هیأتعضو  دکتري تخصصی مدیریت ورزشی 12 ٭  
Vn رئیس و دبیر فدراسیون نایب دکتري تخصصی مدیریت ورزشی 5  ٭  
Mn  ی دانشگاهعلم هیأتعضو  دکتري تخصصی مدیریت دولتی 3 ٭  
Pn  ی دانشگاهعلم هیأتعضو  دکتري تخصصی علوم سیاسی 3 ٭  
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انجام و  هامصاحبهي حاصل از هاداده، کدگذاري مصاحبه

کدهاي نظري از طریق  هادادهوسیلۀ روش مقایسۀ دائمی به

ي هايکدگذارو به همین منوال  دشیمکدگذاري باز پدیدار 

ي انجام گرفت. در ادامه اکتابخانهمصاحبه و منابع  23

دلیل محدودیت انتشار و تعداد صفحه، یک نمونه از نحوة به

ترتیب و تفصیل به کدگذاري باز، طبقات محوري و مدل به

 شده است.معرض نمایش گذاشته 

 گام اول: کدگذاري باز

اي از نکات کلیدي الف) کدگذاري اولیه نمونه

 همراه کدگذاري اولیهبه هامصاحبه

 
 همراه کدگذاري اولیهبه هامصاحبهي از نکات کلیدي انمونه. 3جدول 

 (کدهاي اولیه) هاواقعه نکات کلیدي ردیف
ي ورزشی نگرانی خاص و هادرسازمانتعارض میان نیروهاي تخصصی و داوطلب  1

 همیشگی مدیر ورزشی است.
تعارض میان نیروهاي تخصصی و 

 ي ورزشیهادرسازمانداوطلب 
 نیتريضروری یکی از داننکتهی و سنجنکتهبا خونسردي،  توأمداشتن بیان فصیح،  2

 ابزارهاي کار مدیر ورزشی است.
 داشتن بیانی فصیح

 
ایجاد بستر مناسب براي ترویج  ي و پرورش شایستگان در سازمان ورزشی.ساالرستهیشابراي ترویج  بستر مناسبایجاد  3

 يساالرستهیشا
ي اجتماعی نهادهای مداوم در حال رصد شدن است، در شرایطی که اخالقیبدر ورزش،  4

 جلو دوربین یا رسانه قرار ندارند. ساعته 24، شماریبمشکالت  باوجوددیگر 
 24ورزش نهادي است اجتماعی که 

 جلو دوربین یا رسانه قرار دارد ساعته
 یالمللنیبحفظ هویت ملی در مناسبات  ی حفظ کند.المللنیبهویت ملی خود را در مناسبات  5
مهارت ایجاد ارتباط صریح، آزاد، منصفانه و بدون حب و بغض و همراه با اطمینان متقابل  6

 نسبت به کارکنان.
مهارت ایجاد ارتباط همراه با اطمینان 

 متقابل نسبت به کارکنان
ندارد، مگر اینکه از برخی مدیر ورزشی شایسته اصالً نیازي به چاپلوسی کارمندان خود  7

 بینی رنج ببرد.پریشی مانند خودبزرگاختالالت روان
 عدم نیاز به چاپلوسی

 
 یالمللنیبي هاسنتاحترام به  المللی احترام بگذارد.هاي بینورسوم و سنتبه آداب 8
بروز رفتارهاي نامطلوب ورزشی از سوي مدیران ورزشی موجب بروز مشکالتی در سازمان  9

 دالیل شکست مدیران است. نیترعمدهاذعان داشت از  توانیمو حتی  شودیم
 رفتار مطلوب ورزشی در سازمان.

 
ها و باعث شکوفایی کارکنان و افزایش تعهد سازمانی آن کنندیمجو مثبتی را ایجاد  10

 .شوندیم
ایجاد جو مثبت و افزایش تعهد 

 سازمانی کارکنان
 دوستی و احساس همدردينوع .کنندیمهستند و نسبت به دیگران احساس همدردي  دوستنوعاغلب  11
ي اصیل اسالمی و تکریم هاارزشتکریم، حفظ حرمت و کرامت پیشکسوتان از  12

 ي انسانی مدیر است.هاهیسرما
 تکریم پیشکسوتان

ي سازمانی هامجموعهویژه در مدیریت و هدایت روي از مسائل مهم، بهاعتدال و میانه 13
 است.

ي در هدایت روانهیماعتدال و 
 ي سازمانیهامجموعه

کارکنان و پذیري مناسب با و انعطاف يدر سازگار ارزشمند، ریمد کیدرخشان  يهانشانه 14
 .شودیم فیکار تعر طیمح

و  با کارکنان يریپذو انعطاف يسازگار
 محیط کار

 از فساد يریشگیدر پ تیجد .دیمایبپ تیبا اعتقاد و جد دیبا ریاست که مد یراه ،یاز فساد در سازمان ورزش يریشگیپ 15

باید از دلی نرم و خلقی عالی برخوردار باشد که با این وسیله بتواند در جذب مخاطبان  16
 موفق باشد.

 یعال ینرم و خلق یداشتن دل

 هامیتصمي مدیران ورزشی، پذیرفتن مسئولیت ریپذتیمسئولاز دیگر مزایاي ترویج حس  17
 و پیامدهاي آن است.

و پیامدهاي  میتصمپذیرفتن مسئولیت 
 آن

در اصول و فنون  یتسلط و مهارت کاف در اصول و فنون مذاکره تسلط و مهارت کافی داشته باشد. 18
 مذاکره

 یورزش فیاحترام و توجه به حر جیترو را ترویج کنند.احترام و توجه به حریف و عدم رویکرد منفی در جهت عملکرد ورزشی  19
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ی مقوالت (ادامۀ گراندد دهشکلي ثانویه و ) کدگذارب

 تئوري): 
علت تعداد فراوان آنها) در مرحلۀ بعد، کدهاي اولیه (به

. چند کد ثانویه به یک کد شوندیمبه کدهاي ثانویه تبدیل 

. در جداول زیر قسمت کوچکی از شودیم مفهومی تبدیل

کد ثانویه، کدهاي مفهومی و  براساسنتایج کدگذاري باز 

ي هاشهیرمنبع کد  در ستوناست.  شده ارائهمقوالت 

= منابع Lي (گذارنشانهصورت از منابع به آمدهدستبه

= مصاحبه با خبرگان، Pي صوتی، هارسانه= Mي، اکتابخانه

O (است. شده مشخص= مشاهدات میدانی 

 
 ی مقوالتدهشکل. کدگذاري ثانویه و 4جدول 

 منبع کدهاي مفهومی مقوالت

 منش ورزشی .1

 P10, P15, L ثبات روانی و عاطفی
 P3, P9 گشودگی

 P4, P7, P9 ایثار و خدمت مداري
 P1, P11, M احترام به رقیب

 P9, P12, P14 نینشدلسیماي 
 P3, P4, L مهربانیعطوفت و 
 P9, P12 شرح صدر

 P1, P14 شناسفهیوظو  باوجدان
 P5, P12, P13 و اجتناب از تقلب صداقت

 P2, P15 رفتار مطلوب ورزشی
 P1,P3, P5, L و بشاش ریپذسازش

 . تندرستی معنوي2

 P1, P8, P9 يخداباور
 P12, P15 يدرستکار معنو
 P1, P13 کار معنادار بودن

 P4, P5, P14 ی معنويدوستنوع
 P1, P13, P14 ي شخصی و سازمانیهاارزشهمسویی 

 P1, P13, P15 هوش معنوي

 . منش اجتماعی3

 P2, P8, L همدلی
 P3, P6, O حمایتگري

 P2, P14 ییگرامثبت
 P9, P10, P13 ییجومشارکت

 P5, P9 حفظ کرامت افراد
 P12, P15 توانمندسازي

 P7, P11, P15 پذیريانعطاف
 P2, P7, L حسن معاشرت

 P7, P10,P12 شهامت پاسخگویی
 P6, P7, P14 مشورت و همفکري

 P5, P14 هوش هیجانی
 P2, P4, P11 تعامل اجتماعی

 P3, P13 شفافیت در اطالعات
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 ی مقوالتدهشکل. کدگذاري ثانویه و 4جدول ادامۀ 
 منبع کدهاي مفهومی مقوالت

 . منش سیاسی4

 P12, P13, P15 پرهیز از تملق و چاپلوسی

 P7, P12, M پرهیز از فساد
 P1, P8 جسارت بیان نظرات سیاسی

 P2, P10, P14 نرمش و مدارا
 P2, P7, P11, L زمان و محیط سیاسی

 P1, P5, L توان ایجاد ائتالف
 P1, P2, P7, P8 ي سیاسینگرندهیآ

 P3, P5, L رويمیانهاعتدال و 
 P1, P6, P11 ادب سیاسی
 P13, P14, P15 هنر مذاکره

 P2, P3, L عقالنیت سیاسی
 ,P4, P6 استقالل

 . فرهنگ و ورزش5

 P2, P4, P10 هافرهنگتکریم 

 P3, P7 نظم فکري
 P4, P12 مظاهر فرهنگی

 P11, P12, P15 هویت ملی
 P1, P7, P8 یالمللنیبسخنوري و تسلط به زبان 

 P2, P8, P15 المللیبا برنامه در امور بین
 P8, P10, P13, O عادت به ورزش

 P5, P9 ي ورزشیسازفرهنگ
 P1, P4, P7 قدرشناسی

 P5, P6, P12 بصیرت و آگاهی
 P1, P3, P5 صالبت و قاطعیت

 P2, P12 خودآگاهی

 . مهارت و تخصص ورزشی6

 P2, P9, P12 ساالريشایسته

 P3, P12 مهارت ادراکی
 P6, P7, P14 مهارت انسانی

 P3, P15, O مربیگري
 P3, P9 تفکر سیستمی

 P2, P15 خبرگی در ورزش
 P5, P10 تفکر استراتژیک

 P2, P10, P12 خالقیت و نوآوري
 P1, P5, P9 یادگیري مستمر
 P1, P15 توجه به آموزش

 P3, P8 يزیربرنامه
 P13,P14 نظارت و ارزیابی عملکرد
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 ی مقوالتدهشکل. کدگذاري ثانویه و 4جدول ادامۀ 
 منبع کدهاي مفهومی مقوالت

. ویژگی هاي منحصر به 7
 فرد ورزش

 P5, P8, P10, L تنوع منابع انسانی

 P1, P13, L در معرض دید عموم بودن
 P3, P7, P10 متعدد نفعانيذ

 P2, P5, P11 متمایزی سازمانفرهنگ
 P7, P12 نرخ دستمزد کم
 P1, P5, L, M, O عامل همبستگی

 P1, P4, L, O آینۀ توسعه و پیشرفت
 P6, P13, M یالمللنیبزبان 

 P3, P12, L نهادي اجتماعی
 P2, P3, P9, O داشتن رسانۀ جمعی

 . پیامدها8

 P3, P8,O, L, M پیامدهاي مربوط به رهبر

 P1, P2, O, L, M پیامدهاي مربوط به پیروان
 P1, P11, L, M پیامدهاي مربوط به سازمان

 

 گام دوم: کدگذاري محوري
در  لیوتحلهیتجزکدگذاري محوري، مرحلۀ دوم 

بنابراین در گام دوم این ؛ بنیاد استي دادهپردازهینظر

از مطالعۀ منابع  آمدهدستبهي هاداده براساسپژوهش 

ي صوتی و هارسانهي، مشاهدة میدانی، اکتابخانه

مؤلفۀ الگوي بومی  7ي آنها، بندمقولهي عمیق و هامصاحبه

ي ورزشی ایران هاونیفدراسرهبري مبتنی بر قدرت نرم در 

است. تئوري جوهري الگوي بومی رهبري  آمده دستبه

یران داراي ي ورزشی اهاونیفدراسمبتنی بر قدرت نرم در 

ي هایژگیومؤلفۀ تندرستی معنوي، منش ورزشی،  7

ورزش، فرهنگ ورزش، مهارت و تخصص  فردمنحصربه

 .استورزشی، منش اجتماعی و منش سیاسی 

ي (کدگذاري پردازهینظرگام سوم: تشریح مرحلۀ  

 انتخابی)

در این مرحله شرایط مختلفی که (طبقات) در مرحلۀ 

و  شوندیمادغام  هم بااست،  شده انیبکدگذاري محوري 

 .ردیگیمکلی صورت  لیوتحلهیتجز

در این پژوهش براي فرایند کدگذاري انتخابی پنج 

 .شودیمقضیۀ نظري براساس مدل پارادایمی ارائه 



 1399ییز ، پا30 شمارة ،8نشریۀ رویکردهاي نوین در مدیریت ورزشی، دورة                                                          118

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 پارادایمی الگوي بومی رهبري مبتنی بر قدرت نرم. مدل 1نمودار 

 
منش ورزشی (شامل ثبات روانی و عاطفی،  قضیۀ اول:

گشودگی، ایثار و خدمت مداري، احترام به رقیب، سیماي 

و  باوجدان، عطوفت و مهربانی، شرح صدر، نیدلنش

، صداقت و اجتناب از تقلب، رفتار مطلوب شناسفهیوظ

شامل (و بشاش)؛ تندرستی معنوي  ریپذسازشورزشی، 

دوستی ، نوعکار بودن معناداري، درستکار معنوخداباوري، 

ي شخصی و سازمانی و هوش هاارزشمعنوي، همسویی 

شرایط علی براي رهبري مبتنی بر قدرت  عنوانبهمعنوي)، 

 .شوندیمزشی محسوب ي ورهاونیفدراسنرم در 

، هافرهنگفرهنگ ورزش (شامل تکریم  قضیۀ دوم:

نظم فکري، مظاهر فرهنگی، هویت ملی، سخنوري و تسلط 

ی، عادت به المللنیبی، با برنامه در امور المللنیببه زبان 

ي ورزشی، قدرشناسی، بصیرت و آگاهی، سازفرهنگورزش، 

به تداوم  ندتوایمیی است که هاواکنشی) کنش /خودآگاه

ي ورزشی منجر هاونیفدراسرهبري مبتنی بر قدرت نرم در 

 شود.

یی، گرامثبتهمدلی، حمایتگري،  قضیۀ سوم:

یی، حفظ کرامت افراد، توانمندسازي، شهامت جومشارکت

پاسخگویی، مشورت و همفکري، هوش هیجانی، تعامل 

عنوان عوامل منش اجتماعی و پرهیز از اجتماعی به

چاپلوسی و تملق، پرهیز از فساد، جسارت بیان نظرهاي 

سیاسی، نرمش و مدارا، زمان و محیط سیاسی، توان ایجاد 

ي، ادب روانهیماعتدال و ي سیاسی، نگرندهیآائتالف، 

عنوان عوامل منش سیاسی بستري سیاسی، هنر مذاکره، به

عام براي انجام اقدامات رهبري مبتنی بر قدرت نرم در 

 .آوردیمي ورزشی فراهم هاونیفدراس

 شرایط علی:
 تندرستی معنوي -
 منش ورزشی -
 

 مقولۀ اصلی:
رهبري مبتنی بر -

 قدرت نرم
 

 و تعامالت: هاکنش
 ورزش فرهنگ- 

 

 پیامد:
 

 مربوط به رهبر -
 مربوط به پیروان -
            مربوط به -

 سازمان

 منش اجتماعی -
 

 :گرمداخلهشرایط 

 سیاسی منش -

 

 فردمنحصربهي هایژگیو-
 ورزش

 مهارت و تخصص ورزشی-

 بستر حاکم:
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ورزش مفاهیمی  فردمنحصربهي هایژگیوقضیۀ چهارم: 

شامل تنوع منابع انسانی، در معرض دید عموم بودن، 

ی متمایز، نرخ دستمزد کم، سازمانفرهنگمتعدد،  نفعانيذ

ی، نهادي المللنیبعامل همبستگی ملی، آینۀ توسعه، زبان 

اجتماعی و داشتن رسانۀ جمعی و مهارت و تخصص ورزشی 

ساالري، مهارت ادراکی، مهارت انسانی، شامل شایسته

مربیگري، تفکر سیستمی، خبرگی در ورزش، تفکر 

یت و نوآوري، بستري خاص براي انجام استراتژیک، خالق

اقداماتی جهت رهبري مبتنی بر قدرت نرم در 

 .آوردیمي ورزشی فراهم هاونیفدراس

 اقدامات و نرم قدرت بر مبتنی رهبريقضیۀ پنجم: 

 به مربوط پیامدهاي آن، تداوم و حفظ براي گرفتهانجام

 به مربوط پیامدهاي و پیروان به مربوط پیامدهاي رهبر،

داشت. پیامدهاي مربوط به رهبر  خواهد پی در را سازمان

شامل افزایش موفقیت شخصی، بهبود کیفیت زندگی کاري 

مندي، است. پیامدهاي مربوط به پیروان شامل رضایت

تمایل به جذب در سازمان، تعهد و وفاداري کارکنان به 

سازمان، کاهش ترك خدمت و ارتقاي رضایت شغلی است. 

دهاي سازمانی شامل توسعۀ سرمایۀ پیام تینها در

ي، وربهرهاجتماعی، افزایش رفتار شهروندي، افزایش 

بالندگی سازمانی و خلق تصویر مطلوب اجتماعی از سازمان 

 است.

 

 گیري بحث و نتیجه

به شناسایی هفت مقولۀ اصلی منجر  هامصاحبهتحلیل 

ی شرایط علی سبب ایجاد و توسعۀ طبقۀ کل طوربهشد. 

. در این پژوهش شرایط علی اثرگذار شودیماصلی (محوري) 

منش ورزشی و دسته  دوبر رهبري مبتنی بر قدرت نرم به 

است. هر کدام از این عوامل  شده میتقستندرستی معنوي 

. به اعتقاد کشکر و ندي فرعی و مفاهیم هستهامقولهداراي 

 یطیهر شرا درو  یدر هر نوع ورزش )1395همکاران (

 ۀمنصفان یۀداشتن روح يکه به معنا يو برابر يدرستکار

به نظر دیلمی و  .)11( شود تیرعا دیاست، با یورزش

 يهاطیمنصفانه در مح يرفتارها )1382آذربایجانی (

 يهابیمانند حفظ خود از آس یصفات ةرندیدربرگ ،یورزش

مقررات،  از تیتبع ن،یاحترام به قوان ،یو روان یجسمان

 ست،یاجتناب از گفتار و رفتار ناشا غات،یدر تبل ییراستگو

به نظر  .)7( روزاستیاز تقلب و احتراز از مواد ن يدور

 لیاعضا تما ،يمعنو طیدر مح )1394کهربایی و مرتضویی (

 لیامر موجب تسه نیداشته، ا تیمسئول رشیبه پذ يشتریب

مدیرانی که  رسدیمنظر به .)12( شودیم ينقش رهبر

اند، تمایل به ، افرادي منصفنداداراي منش ورزشی

در زندگی  کنندیمشدن در کار خیر دارند و سعی  قدمشیپ

که  آنجاافرادي باگذشت و بخشنده باشند. از  شانروزمره

ی دوستنوع همچونیی هاارزشتندرستی معنوي مفاهیم و 

ي هاارزشیی همسوو  يدرستکار معنومعنوي، خداباوري، 

در  هاارزششخصی و سازمانی را در بردارد، وجود این 

، حس افرادباعث افزایش حس مشارکت  تواندیمسازمان 

مسئولیت افراد و افزایش حس شایستگی و رشد اعتماد در 

میان کارکنان شود؛ بنابراین وجود رهبر معنوي در سازمان، 

 شودیم کار بهي اعتقادات معنوي و ایمان ریگشکلسبب 

محرك درونی در کارکنان، سبب توسعۀ  عنوانبهو این امر 

 .شودیم آنهاي ریپذتیمسئولو همچنین افزایش  آنها

ي یا اصلی، اساس و فرایند پژوهش است. با محور ۀطبق

شوندگان و تکرار مصاحبه دیتأکتوجه به مطالعات اسناد و 

بر قدرت  یمبتن يرهبر«، مبحث هامصاحبهآن در کدهاي 

عنوان پدیدة اصلی این ي ورزشی بههاونیفدراسدر » نرم

پژوهش انتخاب شد. طبقۀ شرایط علی باعث اهمیت، ایجاد 

منش ورزشی و  واقع در؛ شودیمو توسعۀ طبقۀ اصلی 

تندرستی معنوي موجب ایجاد رهبري مبتنی بر قدرت نرم 

ان گنگ و  ).12( شودیمي ورزشی هاونیفدراسدر 

که  ییهادانشکده يرؤسا) بیان کردند 2013( همکاران
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 نیریبا سا سهیبودند، در مقا ينرم باالتر يهامهارت يدارا

. )22( کردندیم عملتر موفق يو همکار یدر کارگروه

 يدرصد افراد 80 دیگویرابرت بولتن م) 2005کراسبی (

شکستشان عدم  لیاند، دلنداشته یشرفتیکه در کار خود پ

رابطه  جادیدر ا یتوانناآن  لیلبلکه د ست،ین یفن يهامهارت

که  دهندیماین تحقیقات نشان  .)18( است گرانیبا د

دلیل توجه به روحیات و رهبري مبتنی بر قدرت نرم به

ي درونی افراد و همچنین توجه به هازهیانگبرانگیختن 

 خصوصبهباورهاي افراد تأثیر بسزایی در مدیریت انسانی و 

داشته باشد. رهبران  تواندیمیت ورزش در بخش مدیر

، رهبران موفق کنندیمورزشی که از قدرت نرم استفاده 

ي بر پیروان خود برجاي االعادهفوقو تأثیر  شوندیمشناخته 

و تعامالت  هاتیفعال. طبقۀ راهبردها بیانگر گذارندیم

ي است که در پاسخ به طبقۀ محوري (رهبري مبتنی هدفدار

(منش  گرمداخلهشرایط  ریتأث) و تحت بر قدرت نرم

ي هایژگیواجتماعی و منش سیاسی) و بستر حاکم (

ورزش و مهارت و تخصص ورزشی) ایجاد  فردمنحصربه

. در نظریۀ رهبري مبتنی بر قدرت نرم، این مقوله شودیم

به پیامدها یا نتیجه که همان اجراي راهبردهاست، منجر 

ي ورزشی، هاونیراسفددر » فرهنگ ورزش«. با شودیم

) به لزوم 1391( يتجارتحوالت اساسی ایجاد کرد.  توانیم

به نظر . کندمی در ورزش اشاره یفرهنگ يهاشاخص جادیا

ی تمرکز بر المللنیب) نمایش 2019عبدي و همکاران (

، ورزش را به ابزار قدرت نرم زیآمصلحي هاارزشفرهنگ و 

 ).16تبدیل کرده است (ي براي کشورهاي مختلف ایعیطب

فرهنگ ورزش بر بیان کردند ) 1395کشگر و همکاران (

 قیاز طر رانیا یو فرهنگ یاجتماع يهاانتظار انتقال ارزش

بر دو بعد فرهنگ  رانیدارد. فرهنگ ورزش در ا دیورزش تأک

 یشدت متأثر است. فرهنگ اسالمبه یو فرهنگ مل یجهان

و  ییاز ناسزاگو زیرهاحترام به اعتقادات هر قوم و پ بر

 ).11( کرده است دیتأک گریکدیبه مقدسات  یحرمتیب

ي فرهنگی به مدیران، هاآموزشنشان داد،  هایبررس

و  هاتفاوت، هنجارها و رفتارها، هاارزشبا  آنهاآشناسازي 

ي شرایطی که افراد سازفراهمتشابهات فرهنگی مختلف، 

بتوانند تعامل بیشتري با یکدیگر داشته باشند، مورد توجه 

ي هافرهنگدر  هامناسبتقرار دادن نمادها، مراسم و 

ي توسعه و ارتقاي هاراه، از زمرة هاسازمانمختلف توسط 

قادرند درك،  هاوهیشفرهنگ ورزشی مدیران هستند. این 

باطات و تحمل افراد عالقه، قدرت سازگاري، اثربخشی ارت

براي  زهیانگ نیهمچنو  هافرهنگنسبت به افراد دیگر 

ي دیگر را افزایش هافرهنگدرآمیختن با افراد متعلق به 

ي از متغیرهاي امجموعهمتشکل از  گرمداخلهدهد. شرایط 

و تعامالت (فرهنگ  هابرکنشمیانجی و واسط هستند که 

رهبري مبتنی بر  . این شرایط درگذارندیمورزش) تأثیر 

ي هاطبقهي ورزشی شامل هاونیفدراسقدرت نرم در 

و  انییرضااست. » منش سیاسی«و » منش اجتماعی«

اشاره   ياينفوذ ي) نفوذ نرم به رفتارها1390همکاران (

 يهابر عواطف، احساسات و جنبه یدارد که مبتن

. )8( و... است يفرد نیارتباطات ب ،یدوستی کار، همدلنوع

 ،يریپذتیمسئولبیان کردند ) 2011و همکاران ( میک

 يهاکار با گروه ییبودن و توانا ینفس، اجتماعاعتمادبه

شدند  شناخته کارکنان منظر ازها مهارت نیترمختلف مهم

 ،یمشارکت ينرم، رهبر رهبري) 2013( به نظر رائو. )19(

، مذاکره ب،یترغ مانند ییاست و از ابزارها يو رفتار يارابطه

صورت مؤثر به فیانجام وظا يبرا يو همکار زشیانگ ر،یتقد

) ارتباط 1390. رضاییان و همکاران ()28( کندیاستفاده م

 یاسیس ةاستفاد ،با چاپلوسی یعاطف تقضاو انیرا م یمثبت

 نفوذيمعاشرت با افراد ذ ی والزام اخالق جادیاز اطالعات، ا

هرچه منش  رسدیم نظربهدر نهایت  .)8( نشان دادند

اجتماعی و سیاسی مدیر در سطح باالیی باشد، هم به نفع 

سازمان و هم به نفع خود فرد خواهد بود. امروزه روابط 

ول برقراري ارتباط است و اصاجتماعی و سیاسی یکی از 
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هرچه مدیر روابط اجتماعی و سیاسی بیشتري با افراد داخل 

مدیران عالی  و خارج سازمان داشته باشد، در بین کارکنان و

جایگاه خاصی دارد و داراي مقبولیت بیشتري خواهد بود. 

، گذارندیمها و تعامالت تأثیر به شرایط خاصی که بر کنش

ي از مفاهیم، امجموعه. این شرایط را شودیمبستر گفته 

. گاهی اوقات دهندیمي تشکیل انهیزمو متغیرهاي  هامقوله

یط علی و متغیرهاي با متغیرهاي بسیار مرتبط را ذیل شرا

. در این پژوهش، کنندیمارتباط کمتر را ذیل بستر تعریف 

مهارت و تخصص «و » فرد ورزشي منحصربههایژگیو«

و  هاکنشعنوان (بستر حاکم) بر فرهنگ ورزش به» ورزشی

بیان ) 2010و همکاران ( نیشاه. گذارندیمتعامالت تأثیر 

 يباز ییگرایدر مل یگوناگون يهاورزش نقشکردند 

بیان کردند ) 2006ومت (. برگسگارد و رامت)24( کندیم

از توسعه و  يانهیآ ر،یتصو کیعنوان بهاغلب  ورزش

به نظر بدي و . )17( شودیدر جامعه شناخته م شرفتیپ

ي هاکانال) ورزش مرزها را محدود، 2019همکاران (

 گریکدیگو باز و افراد مختلف را کنار وبیشتري را براي گفت

بیان ) 2013و همکاران ( نیوانکاالس). 16( کندیمجمع 

 ينرم رهبر يهامهارت نیب يارتباط مثبت و معنادارکردند 

و  یدهو سازمان يزیروجود دارد و برنامه یسازمان و جو

 ندرگذاریتأث یسازمان ند که بر جواتسلط دو مهارت برجسته

 توانیم را منر يهامهارتنشان داد ) 2012( جانی. و)26(

با  یانسان يهاکرد که مربوط به مهارت فیتعر ییهامهارت

و  يعبد .)25( کار هستند طیدر مح یستگیتمرکز بر شا

 گرانیقدرت نرم ورزش به د نشان دادند )2018همکاران (

از نقاط مختلف با هم آشنا شوند و افراد  دهدیاجازه م

آنها از  تینظر از نژاد، سن و مذهب و ملمختلف را صرف

نشان  هایبررس .)15( کندیبه هم مرتبط م هايباز قیطر

ي تحت هاسازماني ورزشی در هاسازمانمدیران  داد

سرپرستی با مجموعۀ متنوعی از نیروهاي انسانی همچون 

کارکنان، نیروهاي متخصص، نیروهاي داوطلب، ورزشکاران 

در  انکنندگشرکتي، قهرمانان و آماتور، متقاضیان و احرفه

ي ورزشی و تفریحی و... سروکار دارند، به همان هابرنامه

از نظر شکل ظاهري با یکدیگر تفاوت  هاانساننسبت که 

ي روانی هم بسیار هایدگیچیپدارند، از نظر رفتاري و 

. بر این اساس مدیران ورزش براي هدایت و ایجاد ندامتفاوت

د از رهبري منظور دستیابی به اهداف بایبه مؤثرهماهنگی 

 ند.مبتنی بر قدرت نرم بهره گیر

چنین استنباط  توانیماز نتایج این تحقیق  نیهمچن

کرد که تناسب رشتۀ تحصیلی با احراز پست سازگار است 

ي ورزشی بتوانند از مهارت و تخصص هاونیفدراسو مدیران 

خود در بهبود روند انجام وظایف و تحقق اهداف سازمانی 

ي را کنند که در نهایت بتوانند در بهبود برداربهرهبیشترین 

یی که بیانگر هامقوله. باشند مؤثروضعیت ورزش کشور 

و تعامالت  هاکنشپیامدهایی هستند که در اثر اتخاذ 

شوند. در این نظریه، ، پیامد خوانده میندیآیموجود به

شامل چندین مقوله » رهبري مبتنی بر قدرت نرم«پیامد 

تعهد بیان کردند ) 2008بن عبداهللا و همکاران ( يدمااست. 

مشارکت کارکنان، آموزش و  ،يمداريمشتر ت،یریمد

نرم  يهامهارت نیترپاداش و شناخت کارکنان مهم

. )21( رگذارندتأثی سازمان عملکرد بر کهاند شدهشناخته

 جینرم در ترو يهامهارتبیان کرد ) 2012( جانیو

 رسندینظر مبه یاتیالزم و ح يورهو بهر یسازمان یاثربخش

و رفتار  یجانیهوش ه نیبنشان داد ) 2012( نی. نورد)25(

 وجود دارد يارتباط معنادار یدر تعهدات سازمان يرهبر

). این تحقیق نتایج مفیدي را در جهت درك عوامل 27(

در بروز رفتار شهروندي  رهبري مبتنی بر قدرت نرم مؤثر

ي ورزشی از طریق نشان دادن تأثیر این هاونیفدراسدر 

سبک رهبري ارائه کرد. نتایج تحقیق بیانگر آن است که 

رهبري مبتنی بر قدرت نرم کارکنان را به انجام رفتارهایی 

که براي رهبر، کارکنان و سازمان سودمند  کندیمترغیب 

 بردیمسود  آنهامستقیم رهبر از  طوربهاست. رفتارهایی که 
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وفقیت شخصی، بهبود کیفیت زندگی کاري)، (افزایش م

 شوندیممنتفع  آنهارفتارهایی که کارکنان از 

مندي، تمایل به جذب در سازمان، تعهد و وفاداري (رضایت

کارکنان به سازمان، کاهش ترك خدمت و ارتقاي رضایت 

(توسعۀ  بردیمسود  آنهاشغلی) و رفتارهایی که سازمان از 

رفتار شهروندي، افزایش  سرمایۀ اجتماعی، افزایش

ي، بالندگی سازمانی و خلق تصویر مطلوب اجتماعی وربهره

گفت پیامدهاي رهبري مبتنی  توانیماز سازمان)، بنابراین 

. براساس استي مذکور هامقولهبر قدرت نرم شامل 

وجوهاي محقق تحقیقات در خصوص رهبري و قدرت جست

ر این، در خصوص بنرم در ایران بسیار محدود است. عالوه

هنوز پژوهشی  مبحث رهبري و قدرت نرم در زمینۀ ورزش

تحقیقات  است. هگرفتن انجامعمیق و جامعی در داخل ایران 

ي هاسبکموجود در حوزة مدیریت ورزشی بیشتر بر روي 

رهبري، اثربخشی، الگوهاي رهبري مدیران ورزشی و غیره 

د استراتژي تمرکز دارد. این پژوهش با استفاده از رویکر

محوري، به شناسایی شرایط علی، پدیده ادیبندادهتئوري 

، راهبردها و پیامدهاي گرمداخلهشرایط  ي،انهیزمشرایط 

ي ورزشی ایران هاونیفدراسرهبري مبتنی بر قدرت نرم در 

منجر شد و آنها را در یک مدل پارادایمی تصور و بررسی 

به مبانی نظري تحقیق،  با توجه کرده است.

ي حاصل از آن هاافتهو ی هگرفتانجامي هالیوتحلهیتجز

 هاونیفدراسي مدیران برداربهرهمنظور پیشنهادهاي زیر به

 .دشویمي ورزشی ارائه هاسازمانو سایر 

و همچنین ضرورت و اهمیت رهبري  هاافتهبا توجه به ی

ي ورزشی هاونیفدراسمبتنی بر قدرت نرم، به مدیران 

که به مفهوم رهبري مبتنی بر قدرت نرم  شودیمپیشنهاد 

ي اساسی هامهارتي مبذول دارند و با استفاده از اژهیوتوجه 

این سبک رهبري، سازمان و کارکنان خود را رهبري و 

 هدایت کنند.

که  شودیمي ورزشی پیشنهاد هاونیفدراسبه مدیران 

قدرت نرم، براي برخورد با ي از رهبري مبتنی بر ریگبهرهبا 

محیط متالطم سازمانی و همچنین حل مسائل سازمان خود 

 به شیوة بدیع و تازه، از این مهارت رهبري استفاده کنند.
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Abstract 
The aim of this study was to develop a local model of leadership based on soft power 
in Iran sport federations. This study had a qualitative approach and the method of 
grounded theory was used as the research methodology. The data were collected by 
library resources, field observation, audio media and in-depth and open interviews with 
23 elite experts. The validity of this study was investigated and verified by interviewees 
and then by specialist professors. The reliability was obtained by auditing as 89%. Data 
were analyzed in three stages: open, axial and selective coding. Then, a qualitative 
research model was designed. The results of this study indicated that 290 codes or initial 
concepts as well as 77 concepts and 7 categories were extracted. They were developed 
on a paradigmatic model including leadership based on soft power as the axial category 
and causal conditions (sport character, spiritual health), underlying factors (social 
character, political character), intervening conditions (sport skill and expertise, unique 
characteristics of sport), strategies (sport culture), and consequences (related to leader, 
followers and organizations). According to these results, managers of sport federations 
are recommended to use the model provided in this study for further influence on the 
followers and gaining popularity. 
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