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 چکیده
سرمایةاجتماعی و رهبری معنوی ش شناختی بازیکنان فوتبال با توجه به نقهدف از این پژوهش بررسی وضعیت سرمایةروان

لیگ آسیا ویژن استان فارس  ستیفوتبالدر لیگ آسیا ویژن استان فارس بود.. جامعة آماری پژوهش شامل کلیه بازیکنان 

کل شمار  یریگنمونه(حجم نمونه برابر با جامعه در نظر گرفته شد و از روش نفر  081بودند که با توجه به حجم جامعة آماری )

بازیکنان لیگ در حد متوسط بود، همچنین نتایج نشان  نیدر ب شناختی سرمایةروانده شد. نتایج نشان داد که وضعیت استفا
شناختی بازیکنان سرمایةرواناز طریق سرمایةاجتماعی بر روی  میرمستقیغمستقیم و  صورتبهدادند که رهبری معنوی هم 

شناختی را بهبود بخشیده و روانوضعیت سرمایة توانندیمری معنوی ک رهببا توجه به نتایج مربیان با سب گذار است.ثیرتأ
 عملکرد بهتری را از تیم مشاهده کنند.

 

 

 شناختی، رهبری معنوی، سرمایةاجتماعیسرمایةروان :هادواژهیکل
 

The Status of Football Players’ Psychological Capital: The Role of 

Spiritual Leadership and Social Capital 
Mohamad Bigharaz, Ghodratallah Bagheri, and Ali Saberi 

 
Abstract 

The purpose of this study was to investigate the status of football players’ psychological 

capital with regard to the role of spiritual leadership and social capital in the Asia Vision 

League in Fars province. The population of the study consisted of all football players 

involved in Asia Vision League in Fars province. Considering the statistical population size 
(N=180), the sample size was equal to the statistical population, and it was used the whole 

population sampling method. To collect data, questionnaire was used. The results showed that 

the psychological capital of players in the league was found to be moderate, the results also 

showed that the spiritual leadership could influence the player's psychological capital both 

directly and indirectly through the social capital. According to the results, it is suggested that 
coaches who have spiritual leadership style can improve the status of the psychological 

capital and exhibit a better performance of the team. 
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 مقدمه
است که  شناختی ازجمله موضوعات نوینیسرمایةروان

در یک دهة گذشته به حوزه سازمان و مدیریت 
را به خود جلب  نظرانصاحباست و توجه  واردشده

 ةتاکنون این موضوع در حیط وجودنیبااکرده است. 
ورزشی و چه در  یهاسازمانورزش، چه در 

است. در  نشدهانجام ورزشی یهامیتورزشکاران و 
د به دنبال ورزشی ما بای یهاباشگاهحقیقت امروزه 

خود باشند، تا اینکه  یهامیتدر  یشناسروانمباحث 
، هاباشگاهبتوانند به نتیجه مطلوب خود برسند. امروزه 

 یهاطیمح، ورزشکاران در سطوح مختلف در هامیت
عملکرد بسیار عالی را از خود نشان  یررقابتیغ
و تاکتیک خوب  نفَ دهندهنشانو این  دهندیم

چرا در محیط رقابتی  . اماباشدیم هامیتورزشکاران و 
؟ امروز مربیان ورزشی باید به باشدینمبه این شکل 

توجه بیشتری کرده و  یشناسروانفاکتورها و مباحث 
که در  طورهمان. رندیکارگبهخود  یهامیترا در  هاآن

کشتی گیران  یزااسترسپژوهشی بر شناسایی عوامل 
را  یترمطلوبرد قبل از رقابت توجه شده تا عملک

کشتی از خود نشان دهند )چنانه و نمازی زاده، 
(. تاکنون سه نوع سرمایة مهم، یعنی سرمایة 2102

پژوهشگران  موردتوجهمالی، انسانی، و اجتماعی 
سازمانی بوده است. سرمایة را که شکل فیزیکی دارد 

، تجهیزات، زمین و ساختمان و آالتنیماشنظیر پول، 
این وسیله به سرمایةصنعتی بدل نظایر آن و به 

قرار  مورداستفادهو در تولید کاال و خدمات  شودیم
 شودیم، سرمایة مالی و یا اقتصادی نامیده رندیگیم

سرمایة  عنوانبهسرمایة انسانی اغلب  .(2118، 0)لوتانز
، هامهارتشامل  ینوعبهو  شودیمفکری تلقی 

شخص با  و دانش و تجاربی است که یک هاییتوانا
اجتماعی به ارزش  سرمایة. آوردیمخود به سازمان 

که فرد در سازمان  یابالقوهواقعی یا  یهاییدارا
، با چه شناسندیماینکه چه کسانی را  برحسب

                                                 
1. Luthans 

اجتماعی در ارتباط است و چه اعتباری در  ییهاشبکه
(. 2112، 2اشنایدر و همکارانسازمان دارد، اشاره دارد )

 عنوانبهشکل دیگری از سرمایة را ( 2118)اما لوتانز 
 کنندیمو ادعا  اندکردهشناختی  مطرح روان سرمایة

 یهاتیقابلکه این سرمایة ضمن داشتن 
نیز فراتر رفته  هاآنسرمایةاجتماعی و انسانی، حتی از 

مورد  هاسازمانمزیت رقابتی برای  عنوانبهاست و 
 سرمایةن، . به نظر آنادیریگیمقرار  یبرداربهره
مثبت  یاتوسعهشناختی  یک وضعیت روان
متعهد شدن و انجام  یهامشخصهبا  یشناختروان

و وظایف  کارهاتالش الزم برای موفقیت در 
)خودکارآمدی(، داشتن استناد مثبت  زیبرانگچالش
(، پایداری ینیبخوشحال و آینده ) یهاتیموفقدرباره 

یر رسیدن به هدف و در صورت لزوم تغییر مس درراه
به موفقیت ) امید( و پایداری  یابیدستهدف برای 

 یابیدستو مشکالت برای  هایسختزمان مواجهه با 
اشنایدر و همکاران، ) است( یآورتاببه موفقیت )

بر این باورند که  (2118(. لوتانز و همکاران )2112
 یشناختروان یهامؤلفه برهیتکشناختی  با سرمایةروان

، منجر به ارتقای ارزش سرمایة انسانی و اگرمثبت
در یک  هامؤلفه. این شودیماجتماعی در سازمان 

فرایند تعاملی و ارزشیابانه به زندگی فرد معنا بخشیده، 
را تداوم  فشارزا یهاتیموقعتالش فرد برای تغییر 

و او برای ورود به صحنه عمل آماده کرده  دهدیم
تحقق اهداف را است، مقاومت و سرسختی وی در 

شناختی  یشناختةروانیسرماتضمین می کند. بحث 
موضوعی است که در حیطه ورزشی تاکنون کار نشده 

 یشناسرواناست ولی این موضوع در حیطه مباحث 
 .  باشدیم اثرگذارورزشی بسیار کاربردی و 

 . کندیمرا باهم مقایسه  هاهیسرماشکل زیر انواع 

                                                 
2. Synader and et al 
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توجه ویژه به نیروی  درگروقیت تیم از طرفی موف
. هاستآن یازهاینانسانی )ورزشکاران( و ارضای 

 هرگونهبنیادی تیم و منشأ  یاهیسرمامنابع انسانی 
، شوندیمتحول و نوآوری در سازمان محسوب 

یکی از عوامل نیل به موفقیت تیم را  توانیم جهیدرنت
. افزایش میزان سرمایةاجتماعی ورزشکاران دانست

است که از  یانهفتهسرمایةاجتماعی ثروت و دارایی 
کردن  نظرصرفآمادگی روانی افراد یک جامعه برای 

از منافع شخصی و درگیر شدن در عمل جمعی پدید 
در  ازآنجاکه(. 2100)گنجی و ستوده،  دیآیم

، شانه خالی یطلبفرصتتیمی  احتمال  یهاورزش
بیشتر است،  و نیز تقلب دررفتنکردن، از زیر کار 

میزان بیشتری از سرمایةاجتماعی برای پیشگیری از 
ورزشکاران دارای  جهیدرنتالزم است.  رفتارهااین 

بسیار اهمیت  هاباشگاهسرمایةاجتماعی باالتر برای 
باید برای جلب رضایت و  هامیتو  هاباشگاهدارند و 

زیادی را صرف کنند. در  یهانهیهز هاآن یوربهره
سنتی مدیریت، توسعه سرمایةاقتصادی،  یاهدگاهید

نقش را ایفا  نیترمهمفیزیکی و نیروی انسانی 
، اما برای توسعه در عصر حاضر به کردندیم

سرمایةاجتماعی بیشتر از سرمایةهای اقتصادی، 
که فاقد  یاجامعهفیزیکی و انسانی نیازمندیم. در 
سایر  ادیزاحتمالبهسرمایةاجتماعی کافی است، 

 ریپذامکان هااز آنو استفاده  شوندیمایةها تلف سرم
-مدیریت یادهیپدنیست. از طرفی، سرمایةاجتماعی، 

آن را بر اساس  توانیمپذیر است؛ بدین معنا که 
مشخصی از سازمان  یهاحوزهدر  هایگذاراستیس

آن کمک نمود.  یریگشکلبازسازی یا به فرایند 
ها به شکل سایرسرمایة برخالفسرمایةاجتماعی 

فیزیکی وجود ندارد، بلکه حاصل تعامالت و 
گروهی و اجتماعی است که افزایش آن به  یهنجارها

 عملیاتی سازمان منجر  یهانهیهزپایین آمدن سطح 
 

 .شودیم
سرمایةاجتماعی ماهیتی زاینده و مولد دارد، افراد را 

تا ارزش ایجاد کنند، کارها را درست  کندیموادار 
د، و به اهداف خویش دست یابند و انجام بدهن

مأموریت زندگی خود را به انجام رسانند. 
و هیچ  کسچیهاجتماعی  ، بدون سرمایةگریدعبارتبه

که موضوع  روستنیازاسازمانی موفق نیست. 
سرمایةاجتماعی، محور اصلی مدیریت در سازمان 
محسوب شده و مدیرانی که بتوانند در سازمان 

اد کنند، عالوه بر اینکه راه سرمایةاجتماعی ایج
 ،سازندیمکامیابی شغلی و سازمانی خود را هموار 

(؛ موفق نیز قلمداد 2100، یآبادضیف)احمدی و 
 صراحتبهاجتماعی  به سرمایة درگذشته. گردندیم

محیطی،  پرشتابتغییرات  اکنونهم. اما شدینمتوجه 
 رو به رشد به اطالعات و یازهاینفناوری اطالعات، 

، خالقیت و ضرورت پیشرفت ینوآورآینده به  یازهاین
 که رهبران سازمان، کندیممداوم سازمان ایجاب 

یکی از منابع ارزشمند  عنوانبهسرمایةاجتماعی را 
ناهاپیت و گوشال با قرار دهند.  موردتوجهسازمانی 

سرمایةاجتماعی  یبندطبقهرویکردی سازمانی به 
شناختی و  ساختاری،پرداخته و آن را شامل ابعاد 

عد بُ (.0998، 0ناهاپیت و گوشال) دانندیم یارابطه
ساختاری به پیکربندی غیرشخصی پیوندهای بین 

                                                 
1. Nahapiet & Ghoshal 

 
 (2577، 7یت رقابتی )فاتیی برای کسب مزشناختةروانیسرما. توسعه 7شکل 
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افراد و یا واحدهای اجتماعی اشاره دارد. وجوه مهم 
پیوند شبکه، ترتیبات شبکه، و  شامل عدتحت این بُ

عد بُ .(2110، 0یانگ و رولینسون) باشدیمثبات شبکه 
، تفاسیر هاییبازنماکه  هاجنبهی به آن دسته از شناخت

و سیستم مفهومی به اشتراک گذارده شده بین 
، توجه دارد و وسعت کندیماعضای گروه را فراهم 

سهیم شدن اعضای تیم پروژه در ادراکی مشترک و 
شناختی مشترک در میان خودشان  ةگسترش یک روی

صی مردم روابط شخ یارابطهعد بُ .کندیمرا منعکس 
سوابق تقابالت )در شرایط محیطی  ةواسطبه را

 ة. یک جنبدهندیمسازمان کم نیست( پرورش 
اعتمادی است که در میان اعضای  یارابطهبعد مهم ُ

 .(2110یانگ و رولینسون، ) ابدییمیک گروه پرورش 
عد از سرمایةاجتماعی اعتماد، این بُ یهاجنبه نیترمهم

وجود  .باشدیمویت ها و ه هنجارها، بایست
سرمایةاجتماعی در سازمان پیامدهای گوناگونی را 

که از آن جمله  آوردیمبرای سازمان به ارمغان  
 به خالقیت سازمانی اشاره کرد. توانیم

و  یرساختیزامروزه توجه صرف به مسائل 
 یهاباشگاهمسائل  ةکنندحل تواندینم یافزارسخت

وجود دارند  هاییتیم و هاباشگاه چراکهورزشی باشد 
 توانندنمیکه با توجه به منابع فیزیکی و مالی خوب 

 هاباشگاهبه همین منظور  .به اهداف عالی خود برسند
امروزی باید بیشتر بر مسائل  هاتیمورزشی و مربیان 

رفتاری و  یرهایمتغبر  ژهیوبهو  افزارینرم
 توجه کنند.  یشناسروان

 یامقوله عنوانبهود معنویت طوالنی از ور یزمانمدت 
 پژوهش هایکه نگذشته بود  مطالعاتدر  یرعلمیغ

فزاینده نشان داد معنویت با بسیاری از نتایج در 
روحیه، سطح فرد، سازمان و جامعه، مانند سالمت، 

درستکاری، توانایی، بازیابی، یادگیری  خالقیت،

                                                 
1. Young & Rowlinson  

اجتماعی مرتبط است  یریپذتیمسئولسازمانی و 
 (. 2103و همکاران، الوانی )

تئوری رهبری معنوی درون یک مدل انگیزش درونی 
همچون امید،  ییهایژگیوو روی  داکردهیپتوسعه 

شده است. هدف از  یگذارهیپا یدوستنوع ایمان و 
متجانس  یهاارزشو  اندازچشمرهبری معنوی خلق 

تقویت  تیدرنهادر سطوح فردی، تیمی، سازمانی و 
 .باشدیمسازمانی  یوربهرهتعهد و سطوح باالتری از 
با یادگیری و رشد مرتبط است، رهبری معنوی 

که تمایل به موفقیت و  ییهاسازمانبنابراین برای 
رهبری معنوی  .باشدیمپیشرفت دارند، ضروری 

سازمان  تیدرنهاسازمان از طریق یادگیری و رشد، 
را به سمت بهبود مستمر در عملیات و همچنین 

باالتر حرکت  تیفیباکخدمات  محصوالت و
منجر به سطح باالتر رضایت  تیدرنهاو  دهدیم

. شودیمعملکرد مالی بهتر  ازآنپسمشتری و 
عد برای رهبری معنوی معرفی ( هفت ب2113ُفرای )

. عشق به هم 2 2اندازچشم. 0از :  اندعبارتکرده که 
. 6 6. معناداری2 2. عضویت4 4. امید / ایمان3 3نوع

)فرای، 8و بهبود مستمر یوربهره. 2 2سازمانی تعهد
 یهاسازمانکه رهبری معنوی در  طورهمان(. 2113

خدماتی  یهاسازمانصنعتی اثرات محسوسی را دارد 
عد ورزشی نیز از این بُ یهاباشگاهو  هاارگانهمانند 
فوتبال  خصوصبه ایران،. در ورزش برندیممنفعت 

د مربیان و بازیکنان رفتاری نز یرهایمتغجای خالی 
 شاهد . به همین دلیلشودیماحساس  شدتبه

رفتارهای نادرست از برخی مربیان و بازیکنان )حرکات 
 ةکه چهرهستیم برخی مربیان با  بازیکنان(  یراخالقیغ

و اثرات نامطلوبی در  دارخدشهورزش ما را در دنیا 

                                                 
2. Vision 

3. Altruistic Love 
4. Hope & Faith 
5  . Membership 

6. Meaning 
7. Organizational Commitment  
8. Productivity and Continues Improvement  
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در  مراتببه. این مشکالت دنگذاریم یجابهجامعه 
، و دلیل آن شودیمورزش بیشتر دیده  ترنییپاح سطو

بازیکنان در رابطه با متغیرهای ی الزم هاآموزشعدم 
 .است هاآنرفتاری و ابعاد 

ای، در ورزش حرفه یگذارهیسرماامروزه با افزایش 
 قرار توجه مورد شیازپشیببهبود عملکرد ورزشی 

رهای شناسان ورزشی، متغیاست. به اعتقاد روان گرفته
ورزشکاران نقشی کلیدی در ارتقاء  یشناختروان

 وجودنیبااکنند. عملکرد فردی و تیمی ایفا می
توان نقش متغیرهای گروهی را در عملکرد و نمی

سطح عملکرد  چراکهموفقیت تیمی نادیده گرفت 
تیمی از وضعیت تعامالت و روابط بازیکنان متأثر 

دارای  هاشگاهباورزش غالباً  یاحرفهاست. در سطوح 
نیروی انسانی ماهر یا به عبارتی ورزشکار و کادر فنی 
مجرب هستند، ولی آیا صرف داشتن نیروی انسانی 

موفقیت یک  تواندیم یافزارسختمجرب با امکانات 
تضمین کند. امروزه  یاحرفهتیم را در این سطوح 

تیمی و یا در  یهاتیموفقآوردن  به دستبرای 
به ، کنندیمتیمی فعالیت  صورتهبکه  ییهاسازمان

تا در  استچیزی بیش از منابع انسانی و مادی نیاز 
عصر حاضر با تغییرات سریعش رقابت کنیم. سرمایة 

مفهومی است که به این  یشناخترواناجتماعی و 
در حقیقت، در سرمایةاجتماعی  ما به  پردازندیممهم 

مایة  دنبال ایجاد ارتباط عمیق بین افراد و در سر
مثبت  یشناختروانبه دنبال یک حالت  یشناختروان

(  یآورتاب، امید و  ینیبخوشفردی )خودکارآمدی ، 
در باشگاه ، تیم  ییافزاهمآن ایجاد  ةهستیم که نتیج

 هاآنباعث موفقیت امر که این  باشدیمو یا سازمان 
با توجه به اهمیت بر همین اساس، . .شودیم

ر شکوفایی و توسعه ورزشکاران و متغیرهای رفتاری د
که  شدهانجام مطالعاتو همچنین  هاباشگاه تیدرنها

در سازمان دارد  هاآنحکایت از مؤثر بودن 
داشت تا با توجه به اهمیت  بر آنرا  پژوهشگران

شناختی و روان سرمایةموضوع به بررسی وضعیت 
روانشناختی و نقش  تأثیر رهبری معنوی بر سرمایة

شناختی در روان سرمایةاجتماعی را بر سرمایةمیانجی 
 ی لیگ برتر فوتبال استان فارس بپردازد.هاتیم

 
 
 
 
 

 

 

 

 
 . مدل مفهومی پژوهش1شکل شماره 

 
  روش پژوهش

 میان علی روابط تعیین پژوهش هدف کهازآنجایی

رهبری معنوی با سرمایةروان شناختی  با توجه به 
باشد. رکنان مینقش میانجی سرمایةاجتماعی کا

 پژوهش حاضر از نوع هدف کاربردی و ازنظر نحوه 
 

 
گردآوری اطالعات، توصیفی و از نوع همبستگی 

 .باشدیم
 

 کنندگانشرکت
 یهاستیفوتبالجامعة آماری در این پژوهش کلیه  

 0393لیگ آسیا ویژن استان فارس بودند که در سال 
 در مسابقات لیگ شرکت داشتند. با توجه به حجم

روانشناختی  رهبری معنوی  

 سرمایه اجتماعی

H1 

H2 

H3 
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( پژوهش، حجم نمونه برابر با نفر 081جامعة آماری )
کل  یریگنمونهجامعه در نظر گرفته شد و از روش 

 081از تعداد  تیدرنهاشمار استفاده شد که 
 نامهپرسش 062تعداد  شدهعیتوزنامة پرسش

 قرار گرفت. لیتحلشد و مورد  یآورجمع
 ابزار 

 رهبری معنوی ةنامپرسش
 مستقل، بری معنوی متغیرره تحلیلی در مدل 

شناختی  سرمایةروان و میانجی متغیر اجتماعی سرمایة
 گردآوری اطالعات، اصلی هستند. ابزار وابسته متغیر

. برای سنجش رهبری معنوی از بود نامهپرسش
سؤالی است که  23استاندارد  شدهارائهنامة پرسش

( ارائه گردید استفاده شد. این 2112توسط فرای )
، عشق به اندازچشمشامل هفت مؤلفة  نامهپرسش

هم نوع، معناداری، تعهد، بازخورد عملکرد، عضویت و 
 .باشدیمایمان 

 اجتماعیسرمایة ةنامپرسش
برای سنجش سرمایةاجتماعی ناهابیت و گوشال  
ساختاری، شناختی و  مؤلفهگویه و سه  02( با 0998)

یی ( پایا2102بود که صابری و همکاران ) یارابطه
آوردند، که در این  به دست/ 89را برابر با  نامهپرسش

 قرار گرفت. دیتائمورد  نامهپرسشپژوهش نیز پایایی 
  یشناختروانسرمایة ةنامپرسش

پرسش نامة  ازشناختی  سرمایةروانبرای سنجش 
خود کارایی،  مؤلفهگویه و چهار  24( با 2112لوتانز )
شده است. هاستفاد یآورتاب، امید و ینیبخوش

برای تمامی متغیرها، از  شدهگرفتهمقیاس در نظر 
بود. برای تعیین اعتبار ابزار  لیکرت یادرجه 2طیف 
از نفر  01در میان  هانامهپرسشگیری، اندازه

مدیریت و مدیریت ورزشی و دانشجویان  نیمتخصص
و راهنمای اساتید  هاآندکتری قرار گرفت و با نظر 

صالحات الزم انجام گرفت و مورد مشاور ا راهنما و
  هانامهپرسشتأیید قرار گرفت همچنین برای پایایی 

از روش آلفای کرونباخ استفاده شد که در این تحقیق 
با انجام یک مطالعه مقدماتی بر روی نمونه و با 

 هانامهپرسشاستفاده از روش آلفای کرونباخ پایایی 
دول شماره در ج نامهپرسشمحاسبه شد  که پایایی 

 آمده است. 0
 هادادهشیوة گردآوری 

از  نامهیمعرفدر این پژوهش، محقق پس از أخذ  
دانشگاه، جهت کسب مجوز و اطالعات الزم در مورد 

ی حاضر در لیگ هاتیمورزشکاران به سرپرستان کلیه 
آسیا ویژن استان فارس مراجعه کرده و پس از أخذ 

العات الزم، در مجوز از سوی سرپرست و مربیان و اط
شرکت کرده و از ورزشکاران  هاتیمسر تمرینات 

مطالعه  دقتبهرا  هانامهپرسشدرخواست شد که 
 هانهیگزنموده و نظر خود را با عالمت زدن یکی از 

کل  صورتبه نامهپرسش 081بیان کنند. که تعداد 
عدد از  062تعداد  تیدرنهاشمار پخش گردید که 

برگشت داده شد و جهت  شدهعیتوز یهانامهپرسش
 قرار گرفت. مورداستفادهتحلیل آماری 

 پردازش داده ها یهاروش
در این پژوهش از دو سطح آمار توصیفی )میانگین، 
انحراف استاندارد  و درصد( و آمار استنباطی )ضریب 
همبستگی پیرسون،  تحلیل عاملی مرتبه اول و دوم، 

 استفاده شد. روش معادالت ساختاری و آزمون سوبل(
 

 هاافتهی
 ةتوصیفی پژوهش بیشترین نمون یهاافتهیبا توجه به 

درصد(   28سال ) 31تا  21سنی بین  ةآماری دارای رد
درصد( بودند،  03) 31باالتر از  هاآنو کمترین 

 42همچنین تحصیالت دیپلم بیشترین فراوانی )
 06و باالتر کمترین فراوانی ) سانسیلفوقدرصد( و 

( مربوط به تحصیالت را دارا بودند. در مورد درصد
سابقه ورزشی این افراد نیز بیشترین فراوانی مربوط به 

درصد( بود که نمونة آماری این  33سال و باالتر ) 02
 پژوهش را تشکیل دادند. 
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 یریگاندازهبررسی مدل 
شامل بررسی پایایی و روایی  یریگاندازهآزمون مدل  

نامه از روش روایی پرسش مدل است. تعیین روایی
 محتوا و سپس روایی تشخیصی به روش تعیین 

 (AVE) شدهاستخراجشاخص میانگین واریانس 
استفاده شد. اما در پایایی روش پایایی مرکب در کنار 
آلفای کرونباخ استفاده شد که ضرایب آن زیر 

 است. شدهانیب

 
هنامه های مورد استفادپرسش سؤاالت ییای. پا7جدول  

 آلفای کرونباخ تعداد سؤاالت نام متغیر
ضریب میانگین واریانس 

 استخراج شده
ضریب پایایی مرکب 

 )سی.آر(

 893/1 622/1 90/1 21 رهبری معنوی

 202/1 221/1 919/1 02 سرمایةاجتماعی

 816/1 202/1 88/1 24 شناختیسرمایةروان

 912/1 29 کل سؤال
  

 

و بیشتر را  AVE ،2/1( مقادیر 0980فرنل و الرکر )
-برای مقادیر میانگین واریانس تبیین شده توصیه می

 نظر مورد ةکنند که این به معنای آن است که ساز
درصد یا بیشتر واریانس نشانگرهای خود را  21حدود 

هایی کند. برای بررسی اعتبار مرکب، سازهتبیین می
است.  قبولقابلداشته باشد پایایی  6/1باالی  CRکه 

باشد  2/1ها باید باالتر از نین آلفای کرونباخ سازههمچ
در  ها پایایی مناسب دارند.همه سازه 0که طبق جدول 

 در مورد رهبری  هاداده یآورجمعاین پژوهش برای 

 

( 2113رهبری معنوی )فرای،  ةنامپرسشمعنوی از 
استفاده شد که پایایی آن از روش ضریب آلفای 

تائید شد.  902/1برابر با  کرونباخ، در این پژوهش 
همچنین برای تعیین اعتبار سازه این مقیاس از تحلیل 

نیکویی  یهاشاخصکه  شدهاستفادهعاملی تأییدی 
 یهادادهبرازش به همراه تناسب کامل الگو با 

. همچنین با توجه به کندیمرا تأیید  شدهمشاهده
پژوهش   یهاسؤالبرازش تعدادی از  یهاشاخص

 د.حذف شدن
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 نیکویی برازش یهاشاخصرهبری معنوی و  نامهپرسش. تحلیل عاملی 7شکل 
 

93.812Chi-Square= 
،331 df =،080000P-value= ،080.0RMSEA= ،0820Normed Fit Index (NFI) =  

08.0Goodness of Fit Index (GFI) = ،08.9Adjusted Goodness of Fit Index (AGFI) = 

 

 
 نامهپرسشسرمایةاجتماعی نیز از  یریگاندازه منظوربه

( استفاده شد که ضریب 0998ناهابیت و گوشال )
به  919/1برابر با  نامهپرسشآلفای کرونباخ برای 

 نیز  نامهپرسشآمد. همچنین برای اعتبار سازه  دست
 یهاشاخصاز تحلیل عاملی تأییدی استفاده شد، که 

 

 یهادادهاه تناسب کامل الگو با نیکویی برازش به همر
. همچنین با توجه به کندیمرا تأیید  شدهمشاهده
پژوهش   یهاسؤالبرازش تعدادی از  یهاشاخص

 حذف شدند.
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 نیکویی برازش یهاشاخصسرمایةاجتماعی و  نامهپرسش. تحلیل عاملی 2شکل 
 

  ،310810Chi-Square= 

،01 df =،080000P-value= ،080.0RMSEA= ،0823Normed Fit Index (NFI) =  
0823Goodness of Fit Index (GFI) = ،08..Adjusted Goodness of Fit Index (AGFI) = 

 
 

 نهیدرزم هاداده یآورجمعبرای  تیدرنهاو 
( 2112لوتانز ) نامهپرسشاز  شناختیسرمایةروان

از روش آلفا کرونباخ  نامهپرسشاستفاده شد که پایایی 
 آمد. همچنین برای اعتبار سازه به دست/ 88ابر با بر

  نیز از تحلیل عاملی تأییدی استفاده شد،  نامهپرسش

نیکویی برازش به همراه تناسب  یهاشاخصکه 
. کندیمرا تأیید  شدهمشاهده یهادادهکامل الگو با 

برازش تعدادی از  یهاشاخصهمچنین با توجه به 
 پژوهش حذف شدند. یهاسؤال
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 نیکویی برازش یهاشاخصشناختی  و سرمایةروان نامهپرسش. تحلیل عاملی 9شکل 

 

،931809Chi-Square= 

،300 df =،080000P-value= ،08000RMSEA= ،0820Normed Fit Index (NFI) =  
082.Goodness of Fit Index (GFI) = ،08..Adjusted Goodness of Fit Index (AGFI) =  

 

 

دوم ی تحقیق )تحلیل عاملی تائیدی مرتبه اول ورهایمتغی ریگاندازهنتایج مدل . 2جدول  
 

 

 درجة آزادی خی دو شامل متغیرهای گیریمدل اندازه
درجة آزادی به 

 خی دو
 آر.ام.اس.اس.اَس

 18122 0893 003 208839 رهبری معنوی گیری متغیر مستقلمدل اندازه

 18122 2806 63 036831 جتماعیسرمایةا گیری متغیر میانجیمدل اندازه

 18146 0846 042 203812 شناختی سرمایةروان گیری متغیر وابستهمدل اندازه
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های های این پژوهش از طریق بررسی مدلیافته
زا )عدالت سازمانی( و گیری متغیرهای بروناندازه

 سرمایةاجتماعی و  زا )سرمایةمتغیرهای درون
تحلیل عاملی تائیدی مرتبه  ( با رویکردشناختیروان

و بررسی مدل ساختاری  لیزرلافزار اول و دوم در نرم
تفصیل پژوهش، اکتساب شده است که در ادامه به

قبل از وارد شدن به مرحله آزمون  شود.ارائه می
است از های مفهومی پژوهش، الزم ها و مدلفرضیه

 زا و گیری متغیرهای برونهای اندازهصحت مدل
 
 

-مدلرو در ادامه زا حاصل شود؛ ازاینغیرهای درونمت

گیری این دو نوع متغیر در جدول واحدی های اندازه
شده است. این کار به دلیل وجود به شکل زیر ارائه

متغیرهای مکنون توسط تحلیل عاملی تأییدی دوم 
لیل عاملی تائیدی مرتبه نتایج تح انجام گردیده است.
های زا نشان داد، مدلزا و دروندوم متغیرهای برون

های مدل گیری مناسب و کلیه اعداد و پارامتراندازه
-های اندازههای تناسب مدلمعنادار است. شاخص

که  باشد( می2گیری به شرح جدول فوق )جدول 
 ست.ا هانشانگر مناسب بودن این مدل

 

 پژوهشآماری متغیرهای  جامعه استنباطی و صیفیتو . آمار9 جدول
 یرهایمتغنام 

 های آنمؤلفه
 میانگین کشیدگی چولگی

انحراف 
 معیار

تی  مقدار
 شدهمشاهده

 وضعیت آزادی ةدرج

 مناسب 062 20،62 18214 3،82 482 -0832 رهبری معنوی

 مناسب 062 04،02 182 3،269 18922 -18222 اندازچشم

 مناسب 062 04،63 1862 3،214 08210 -18231 عشق به هم نوع

 مناسب 062 22،22 18294 4،080 2820 0822 ایمان

 مناسب 062 03،32 18229 3،818 18862 -18296 معناداری

 مناسب 062 06،23 18689 3،886 3844 -0833 عضویت

 مناسب 062 06،83 18691 3،912 2842 -0820 تعهد

 مناسب 062 03،28 18232 3،223 28131 -08116 بازخورد عملکرد

 مناسب 062 01،26 18692 3822 18642 -18433 سرمایةاجتماعی

 مناسب 062 9،339 18818 3828 18018 -18268 بعد شناختی

 مناسب 062 9،681 1822 3828 18280 -18422 یارابطهبعد 

 مناسب 062 8،36 1820 3842 18481 -18204 بعد ساختاری

 مناسب 062 21،92 18204 3883 2822 -0866 شناختیسرمایةروان

 مناسب 062 06،92 18642 3882 0820 -0822 اراییخود ک

 مناسب 062 02،28 18614 3883 2808 -0816 امید

 مناسب 062 02،02 18620 3823 2822 -18994 ینیبخوش

 مناسب 062 21،62 18220 3890 4830 -0822 یآورتاب

 
شود تمامی استنباط می طور که از جدول فوقهمان
و توزیع مناسبی برخوردارند و میانگین  ها از رویهمتغیر

باشد، البته از طرف می 382ها حول عدد تمامی متغیر
 های نرمال، کشیدگی ( برای داده2101دیگر، بایرن )

 

 

 دهدرا پیشنهاد می -3+ و 3و چولگی بین  2کمتر از 
نرمال بودن  های فوق نشانگرکه با توجه به داده

همچنین با توجه  (.2103تمامی متغیرهاست )آریانفر، 
از  رهایمتغمشاهده کرد که تمامی  توانیمبه میانگین 

 وضعیت متوسط و خوبی برخوردار هستند.
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 پژوهش. تحلیل همبستگی میان متغیرهای 9جدول
 شناختیمایةروانسر سرمایةاجتماعی رهبری معنوی زادرونو  زابرونهمبستگی میان متغیرهای 

 ٭ ٭ 0 رهبری معنوی
 ٭ 0 18242 سرمایةاجتماعی

 0 18249 18282 شناختیسرمایةروان

 

شود، بین رهبری )متغیر همانطوریکه مشاهده می
)متغیرهای  یشناختروانزا( و سرمایةاجتماعی و برون
باشد معنادار می 10/1داری زا( در سطح معنیدرون

معنادار به رابطه بین   بیشترین میزان همبستگی
درصد 282/1با  یشناختروانسرمایة  -رهبری معنوی

بین  ةو کمترین میزان همبستگی معنادار به رابط

 18249/1شناختی  با سرمایةروان -سرمایةاجتماعی
شود. از تحلیل همبستگی میان متغیرهای درصد می

گیری کرد که هرگونه بهبودی توان نتیجهزا میدرون
ی معنوی و سرمایةاجتماعی سبب بهبود در در رهبر
 شود.می یشناختروانسرمایة 

 

 مرتبط با تحلیل مسیر ضریب استاندارد. 9شکل
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 مرتبط با مدل تحلیل مسیر . اعداد معناداری1شکل

 

 نیکویی برازش مدل یهاشاخص. 1جدول 
 AGFI GFI NNFI IFI CFI  df /df RMSEA شاخص

 <01/1 <3 - - >9/1 >9/1 >9/1 >9/1 >9/1 رشآستانه پذی

 18181 2812 23 049823 1892 1892 1896 1888 1882 مقدار

مدل برازش خوبی را  آمدهدستبهبا توجه به نتایج 
 جی.اف.آیبرازش  یهاشاخصنشان داد. یکی از این 

 ترکینزدو هر چه این شاخص به عدد یک  باشدیم
مدل است و با توجه به باشد بیانگر برازش بهتر 

است  آمدهدستبهکه در این پژوهش  یاجهینت
نسبتاً گفت برازش مدل مناسب و  توانیم(، 1891)

و  ای.جی.اف.آی یهاشاخصاست. همچنین  خوب
و با توجه به نیز به همین شکل است  ان.ان.اف.آی

گفت مدل از برازش خوبی  توانیمنتایج جدول 
  یآزاد ةره خی دو و درجهمچنین آما برخوردار است.

ی نیکویی برازش مدل است هاشاخصنیز که یکی از 
( بود، و با 2812پژوهش مناسب بوده و برابر با ) در این

بود. همچنین  3از  ترکوچک کهنیاتوجه به 
 دهندهنشانبود که  1818برابر با  آر.ام.اس.ای.اَی

همچنین در پژوهش  .باشدیمبرازش خوب مدل 
ای در الگوی آزمون اثرهای واسطهحاضر جهت 

نیز از آزمون سوبل  هاآنپیشنهادی و تعیین معناداری 
برای  6استفاده کرده که بدین منظور از جدول 

 محاسبه آزمون سوبل بکار رفته است.
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 شناختیسرمایةروانضرایب رگرسیون رهبری معنوی، سرمایةاجتماعی و  .1جدول 
* β* نیبشیپمتغیر 

Se 
*

t
 **β **

Se 
**

t
 

 9826 18162 18611 18833 1819 18220 رهبری معنوی

 2822 18122 18402 - - - رهبری معنوی
 

 8839 18149 18418 - - - سرمایةاجتماعی

 P <10/1شناختی                                     سرمایةروان*سرمایةاجتماعی            **                      

 

 8ب رگرسیونی جدول آزمون سوبل با استفاده از ضرای
شناختی  نشان داد که رهبری معنوی بر سرمایةروان

و هم از  =t)9826و >10/1P( مستقیم صورتبههم 
 صورتبهطریق نقش میانجی سرمایةاجتماعی 

 تأثیر دارد. =t)8839و >10/1P( میرمستقیغ
 

 و نتیجه گیریبحث 
باید دارای  هاتیمی، امروز یاحرفهورزش  در دنیای

یکی باشند که  ورزش یشناسروانجدید  یهامهارت
الزم در دنیای ورزش است و  یهامهارتاز 

ورزشکاران برای رسیدن به تفکر علمی و رشد 
مباحث  بابه آشنایی نیاز توانایی جسمی  یهاهیسرما
دارند. ورزش یکی از ابزارهای رشد و  یشناختروان

مغزی است و باعث فعالیت ذهن  یهاسلولفعالیت 
 تحلیلفق باید همیشه در حال ؤورزشکار م .باشدیم

باشد تا نسبت به آن  خودرفتار و عملکرد ورزشی 
در  هرلحظهآگاهی و شناخت پیدا کند. یک ورزشکار 

روانی و  یهاجانیهسنگین و  یهاطوفانمسیر 
، احساسات و افکار ردیگیمنامالیمات روحی قرار 

بدترین و  زندیممنفی انرژی روانی او را به هم 
بنابراین مربیان و . دهدیمعملکرد را از خود نشان 

 یآگاه یشناختروانورزشکاران باید نسبت به مسائل 
 تنهانهباشند که  ییرهایمتغداشته باشند و به دنبال 

بتوانند عملکرد فردی ورزشکاران را به حداکثر برسانند 
بلکه راندمان تیمی را نیز افزایش دهند و در تیم 

ایجاد کنند. در این پژوهش نیز محقق سعی  ییافزاهم
 در بررسی این موضوع دارد که آیا سبک رهبری 

 

 

بازیکن تأثیر داشته  شناختی سرمایةروانبر  تواندیم
؟ و اینکه آیا ایجاد ارتباطات عمیق بین باشد یا نه

 .دهدیمبازیکنان )سرمایةاجتماعی( این تأثیر را تغییر 
شناختی  روان سرمایةت نتایج نشان داد که وضعی

از  تواندیمبازیکنان در حد متوسط بود. که این خود 
باشد. در حقیقت لیگ آسیا ویژن  موردنظرسطح لیگ 

جایگاهی برای مطرح کردن بازیکنان برای سطح 
، به همین دلیل برای معرفی باشدیمباالتر  یهاگیل

شناختی  سرمایةروان کنندیمکردن خود سعی 
و خود  ینیبخوش، امید، یآورتاب ازجملهباالتری را 

کارایی نشان دهند، که نتایج این پژوهش نیز مؤید 
 این موضوع است.

همچنین نتایج نشان داد که رهبری معنوی هم 
 از طریق سرمایة میرمستقیغمستقیم و  صورتبه

شناختی  تأثیر دارد. با سرمایةرواناجتماعی بر روی 
مربیان سبک رهبری  که یزمانتوجه به این نتیجه 

 سازنهیزممعنوی را از خود نشان دهد این متغیر 
است که منجر به  یشناختروانمتغیرهای مطلوب 

و ورزشکاران  شودیمعملکرد فردی باالتری در تیم 
 یآورتاب، ینیبخوشبرای رسیدن به اهداف تیم امید، 

و خود کارایی باالتری از خود نشان دهند. و همچنین 
سرمایةاجتماعی بیشتری از خود نشان  بازیکنان

. البته شوندیمدر تیم خود  ییافزاهمو باعث  دهندیم
نوق  ، بوک)2104 (همکاران نتایج تحقیقات وانگ و

 دکنندهییتأ( 0390(، حضوری وصالحی )2104ظفر ) و
و  هاسازمان. بدین ترتیب اداره باشندیمتحقیق ما نیز 

به سمت یک پارادایم ی امروزی نیازمند تغییر هاتیم
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جدید است، پارادایمی که مزیت رقابتی را فقط در 
داشتن منابع کمیاب، حق انحصاری و کارکنانی 

بلکه  ندیبینمروابط اجتماعی باال  وها  بامهارت
مثبت را الزم  یشناختروان یهاتیظرفکارکنانی با 

، یشناختروان یهیسرماافراد دارای  جهیدرنت داندیم
شغل خود را تنها یک قرارداد  کهآنز ا ترشیب

راهی برای  عنوانبهاستخدامی مرسوم بدانند آن را 
 باوجودو حتی  کنندیمبه دیگران درک  رساندنیاری

بیرونی، برای برآورده شدن انتظار به  یهازهیانگ
. دهندیم یترشیبدرونی اهمیت  یهازهیانگ
، حتی در شناختیروان افراد با سرمایة گریدعبارتبه

صورت فقدان سیستم پاداش بیرونی، عملکرد را فراتر 
و  دهندیماز خود بروز  شودیموظیفه نامیده  ازآنچه

عملکرد و پیامدهای نگرشی مطلوب و ارزشمندی را 
 .سازندیمپدیدار 

نسبت به  نیآفرتحولکه رهبر  طورهماندر سازمان 
یک از  ترباارزشو  ترمهمرهبر تعاملی، با دالیل 

 سازدیممبادله تعاملی ساده با پیروانش ارتباط برقرار 
و از این طریق احساس هویت پیروانش را بهبود و 

(، 2102)رضایی منش و همکاران،  بخشدیمارتقا 
رهبران با معنویت نیز احساس هویت پیروان خود با 

 ینوبهبهکه  دهندیممعنادار را افزایش  یهاتیفعال
. گرددیم هاآنیزه و تعهد در خود موجب ایجاد انگ

سرمایة ی  یهاسازهمعنویت در سازمان همانند دیگر 
، یشناختروانو نیز سازه مرکزی سرمایة  یشناختروان

بر روی اطرافیان تأثیرگذار است و در بین همکاران و 
، رهبر معنوی مثالعنوانبه. ابدییمپیروان رواج 

سازمانی،  یهاارزشو  اندازچشمبا تدوین  تواندیم
اخالقی و  یهایاستراتژمعنویت را در اهداف، 

( بنابراین 2112اجتماعی سازمان تسری دهد )فرای، 
 سالمتبهنسبت  هاسازمانالزم است مدیران 

 یهابرنامهکارکنان حساس بوده و  یشناختروان
 .داشته باشند هاآنمنظمی برای پایش 

این  همچنین نتایج ضریب همبستگی نیز حاکی از
 موضوع بود که رهبری معنوی هم با سرمایة

اجتماعی رابطه معناداری  و هم سرمایةشناختی روان
 سرمایة، رهبری معنویبا افزایش  گریدعبارتبهدارد. 

 جهیدرنت. توان مشاهده نمودبهتری را می اجتماعی
 یهامؤلفهمربیان ورزشی ما باید به رهبری معنوی و 

ای این نیاز و ایجاد انگیزه در ارض و باآن  توجه کرده 
ورزشکاران باعث ارتقاء سرمایةاجتماعی بازیکنان و 

بر نتایج مؤثری که در  عالوهتیم بشوند  جهیدرنت
باشگاه دارد باعث ارتقاء ورزش کشور نیز خواهند شد. 

(، 0391آماده با نتایج عیوضی و فتحی ) به دستنتایج 
نگ (، زنگ و وا0390رضایی منش و همکاران )

(  همسو 2103( و پاستوریزا و همکاران )2100)
 یهاپژوهشکه مالحظه شد  طورهمان. باشدیم

و  باشندیمنتیجه پژوهش حاضر  دکنندهییتأدیگر نیز 
نیز رهبری را گامی مؤثر در راستای ارتقای  هاآن

. رضایی منش و انددانستهسرمایة اجتماعی سازمانی 
سیدند که رابطه ( به این نتیجه ر2102همکاران )

و  نیآفرتحولمثبت و معناداری بین رهبری 
سرمایةاجتماعی وجود دارد که نشانگر آن است که 

در  کنندهلیتسه عنوانبه تواندیم نیآفرتحولرهبری 
ایجاد سرمایةاجتماعی عمل کند. نتیجه این است که، 
سازمانی از سرمایة اجتماعی برخوردار است، که 

با یکدیگر و در ارتباط با سازمان  کارکنان در مراودات
از سهولت، سادگی و انعطاف بسیار باالیی برخوردار 
باشند. نفوذ در افراد و برقراری ارتباطات در قالب گروه 

وظایف اصلی مدیران است که در نقش  ازجملهو تیم 
و منجر به باال بردن  کندیمرهبری مدیر معنی پیدا 
س می توان نتیجه پ .شودیمسرمایةاجتماعی سازمان 

گیری کرد که باید سبک رهبری مناسب در تیم ها 
استفاده کرد تا سرمایه اجتماعی را در بین اعضای تیم 
ایجاد کرده تا از طریق این متغیر بتوانیم سرمایه 

 روانشناختی ایجاد کنیم.
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 سرمایةمندی سرمایةاجتماعی و همچنین در رابطه
( میان 0390د )و امیرخانی و عارف نژا شناختیروان

سرمایة اجتماعی و رفتار شهروندی سازمانی و سرمایة 
را مشاهده کردند و این  یداریمعنرابطه  یشناختروان

بر سرمایة اجتماعی تأثیر مثبت  توانندیمدو بعد 
بگذارند. سرمایةاجتماعی ماهیتی زاینده و مولد دارد، 

را تا ارزش ایجاد کنند، کارها  کندیمافراد را وادار 
درست انجام بدهند، و به اهداف خویش دست یابند و 

 زندگی خود را به انجام رسانند.  تیمأمور
و هیچ  کسچیه، بدون سرمایةاجتماعی گریدعبارتبه

که موضوع  روستنیازاسازمانی موفق نیست. 
سرمایةاجتماعی، محور اصلی مدیریت در سازمان 
 محسوب شده و مدیرانی که بتوانند در سازمان
سرمایةاجتماعی ایجاد کنند، عالوه بر اینکه راه 

 سازندیمکامیابی شغلی و سازمانی خود را هموار 
(؛ موفق نیز قلمداد 2102، یآبادضیف)احمدی و 

 صراحتبهبه سرمایةاجتماعی  درگذشته. گردندیم
محیطی،  پرشتابتغییرات  اکنونهم. اما شدینمتوجه 

رشد به اطالعات و رو به  یازهاینفناوری اطالعات، 
، خالقیت و ضرورت پیشرفت ینوآورآینده به  یازهاین

که رهبران سازمان،  کندیممداوم سازمان ایجاب 
یکی از منابع ارزشمند  عنوانبهسرمایةاجتماعی را 

 قرار دهند. موردتوجهسازمانی 
 رهبری معنوی بر یطورکلبهکه مطرح شد  طورهمان

 رگذاریتأثشناختی انروی سرمایةاجتماعی و سرمایةرو
است و بین رهبری معنوی با ابعاد سرمایةاجتماعی و 

معنادار وجود دارد. با  یارابطه یشناختروانسرمایة 
ی ورزشی هاباشگاهو  هاسازمانتوجه به این موارد به 

که رهبری معنوی را در کلیه سطوح  شودیمپیشنهاد 
رار مدیریتی، سرپرستی و مربیگری سرلوحه کار خود ق

بر روی رویةها و برخوردها تمرکز  ژهیوبهدهند و 
 هاباشگاهورزشی و  یهاسازمانبیشتری نمایند. در 

طبیعتاً ورزشکاران از اهمیت بسیار بیشتری نیز 
؛ برای بالندگی و پویایی هرچه باشندیمبرخوردار 

بیشتر باشگاه بایستی بازیکنان را در مرکز و کانون 
به چشم مؤثرترین  هاآنو به  قراردادتوجهات باشگاه 

 ییهامیتاعضای باشگاه نگاه کرد. در ورزش، 
از ارتباطات بهتری در  هاآنکه بازیکنان  ترندموفق
-ازخودبرخوردارند و دارای  شانیهایمیتهمبین 

و فداکاری بیشتری باشند. باشگاهی که  یگذشتگ
و به بازیکنان خود  باشدیمهمیشه درگیر حواشی 

که  شودیماین  اشجهینت پردازدینمد ج طوربه
بازیکنان صرفاً منتظر دریافت مبلغ قرارداد خود بوده و 

اهمیتی ندارد. بنابراین برای  هاآنمسائل تیم برای 
اینکه بازیکنان ما بتوانند رفتار مناسبی در مواقع 

و دل در خدمت  باجانمختلف از خود نشان دهند و 
 ازجملهای رفتار سازمانی باشگاه باشند باید به متغیره

شناختی نوی، سرمایةاجتماعی و سرمایةروانرهبری مع
توجه ویژه کرد. همچنین مسئولین و مربیان باشگاه 

نیز توجه کنند که برای موفقیت  باید به این نکته
و  میکارکنرا وقف  و خانوادهدیگر نیازی نیست زندگی 

محیط را فقط یک محیط رقابتی تلقی نماییم. در 
وض یک فرد با داشتن یک زندگی سالم، آموزش ع

 یهامؤلفهبه رهبری معنوی و  و توجهمناسب 
شناختی  از جانب سرمایةروانسرمایةاجتماعی و 
 بر مبتنی دارای روابط تواندیممربیان و مسئولین 

تعهد ، خود کارآمدی، امید،  گروهی، کار صداقت،
انی و انعطاف باشد و در همان محدوده زم ینیبخوش

 یهاتیموفقو با همان امکانات در محیط کار به 
 یاحرفه. این متغیر در ورزش  باالتری دست یابد.

درک شود.  یترمحسوس طوربه تواندیمامروزی 
ی ورزشی در حال رشد در کشور بعد از هاتیم چراکه

 کنندیمافت شدیدی  بارهکیبهمرحله ترقی 
راد نسبت به قبل منابع مالی این اف ازلحاظ کهیدرحال
. ولی این در حالی است که انگیزه شوندیم نیتأمبهتر 

این افراد برای موفقیت کمتر شده و نتیجه عملکرد 
با  توانندیم. پس مربیان دیآیم ترنییپاتیمی نیز 

سبک رهبری معنوی افت عملکرد افراد را  یریکارگبه
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که منجر به خود  یشناخترواناز بین برد و سرمایه 
را ایجاد  شودیم یآورتابو  ینیبخوشارایی، امید، ک

 کرده و به اهداف مطلوب تیم و یا باشگاه رسید. 
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