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با  یاجتماع ةیو سرما یمعنو یرابطه رهبر یپژوهش بررس نیهدف از ا
( ایآس ژنیبرتر فوتبال استان فارس )و گیل یها میدر ت یشناختةروانیسرما

 نیا یبوده و جامعه آمار یهمبستگ -یفیشده توصبود. روش پژوهش انجام
 ژنیفوتبال استان فارس )و برتر گیحاضر در ل یهاستیفوتبال هیکل ق،یتحق
کل شمار  ای یسرشمار یریگپژوهش از روش نمونه نی( بودند که در اایآس

عدد از  561تعداد  تیو درنها دیگرد عیپرسشنامه توز 581استفاده شد. 
مورداستفاده قرار گرفت.  یآمار لیها عودت داده شد و جهت تحلپرسشنامه

 ار،یمع رافانح ن،یانگی)م یفیتوص آمارها در دو سطح داده لیوتحلهیتجز
( انجام ونیرگرس رسون،یپ یهمبستگ بی)ضر ی( و آمار استنباطانسیوار

 تیریها ازنظر متخصصان مدپرسشنامه ییپژوهش، جهت روا نیشد. در ا
 یقرار گرفت و برا دییپرسش نامه ها مورد تا نیاستفاده شد که ا یورزش
 یهبرر یاستفاده شد که برا کرونباخ یاز روش آلفا زین ییایپا بیضر
به دست  88/1 یشناختةروانیو سرما 91/1 یاجتماع ةی، سرما89/1یمعنو

 هیبا سرما یاجتماع ةیو سرما یمعنو یرهبر نینشان داد ب جیآمد. نتا
 یورزش یهامیت طیدر مح جهیوجود دارد. درنت یرابطه معنادار یشناختروان

 اریو بس یت نسبتا  جز مداخال یسر کی قیاز طر ،یپرتالطم امروز
خود هستند،  میعملکرد ت جینتا عیخواستار بازخورد سر انیمتمرکز که مرب

کارگشا باشد  تواندیم یشناختةروانیو سرما یاجتماع ةیتوسعه سرما تیماه
 است. ریپذامکان یخوببه یمعنو یرهبر قیاز طر زین نیو ا

 

 هاي کليديواژه
 یشناختروان هیسرما ،یجتماعا هیسرما ،یمعنو یرهبر
 
 

 

 
 

The aim of this research was to survey relationship 

spiritual leadership and social capital with psychological 

capital in Asia Vision League in Fars province. Research 
method was descriptive-correlation and population of this 

research includes all of football players presented in Fars, 

which in this research it was used the total population 
sampling method. 180 questionnaires were distributed and 

finally 165 questionnaires were returned and used to 

analyze statistically. Data analyzed in two levels 
descriptive statistics (average, correlation coefficient, 

variance) and inferential statistics (Regression Pearson 

correlation coefficient). In this research sport management 
experts ideas used for questionnaires validity and 

reliability coefficient obtained from Cronbach's alpha 

method for spiritual leadership obtained 0.89 and for social 
capital 0.90and for psychological capital 0/088. The results 

showed that there was significant relationship between 
spiritual leadership and social capital with psychological 

capital. Result is that in todays' turbulent environments of 

sport teams through a series of relatively small and highly 
focused interventions that coaches want instant feedback 

on their teams performance results, the nature of social 

capital development could be helpful.  
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 مقدمه
شناختی ازجمله موضوعات نوینی است کهه در سرمایةروان 

اسهت و  واردشدهیک دهه گذشته به حوزه سازمان و مدیریت 
 وجودنیبهااکهرده اسهت. را به خود جلهب  نظرانصاحبتوجه 

ی هاسهازمانتاکنون ایهن موضهود در حیطهه ورزش، دهه در 
 نشهدهانجامی ورزشهی ههامیتورزشی و ده در ورزشهکاران و 

ی ورزشی ما باید بهه دنبهال هاباشگاهاست. در حقیقت امروزه 
تها اینکهه بتواننهد بهه  ی خود باشهندهامیتمباحث رفتاری در 

، هههامیت، هاباشههگاهزه نتیجههه مطلههود خههود برسههند. امههرو
ی ررقههابتیغی هههاطیمحورزشههکاران در سههطوت مختلهه  در 

و ایههن  دهنههدیمههعملکههرد بسههیار عههالی را از خههود نشههان 
 ههامیتتکنیهک و تاکتیهک خهود ورزشهکاران و  دهندهنشان
؟ باشهدینمهولی درا در محیط رقابتی به این شهکل  باشدیم

احث رفتار سازمانی امروز مربیان ورزشی باید به فاکتورها و مب
ی خهود هامیترا در  هاآنی توجه بیشتری کرده و شناسروانو 
که در پژوهشهی بهر شناسهایی عوامهل  طورهمان. رندیکارگبه

ی کشتی گیران قبل از رقابت توجه شده تا عملکهرد زااسترس
 (.9از خود نشان دهند ) گیران ی را کشتیترمطلود

 
سرمایةهای مالی، انسانی  مهم، یعنی تاکنون سه نود سرمایة

اما لوتانز ؛ پژوهشگران سازمانی بوده است موردتوجهو اجتماعی 
 عنوانبه( شکل دیگری از سرمایه را 7114) 1و همکاران
که این  کنندیمشناختی مطرت کردند و ادعا سرمایةروان
اجتماعی و  ی سرمایةهاتیقابلضمن داشتن  سرمایه

مزیت  عنوانبهتر بوده و نیز فرا هاآنانسانی، حتی از 
 ردیگیمی قرار برداربهرهمورد  هاسازمانرقابتی برای 

(59.) 
 

ی اتوسعهشناختی یک وضعیت به نظر آنان سرمایةروان
 ی زیر است:هامشخصهی با شناختروانمثبت 
متعهد شدن و انجام تالش الزم برای موفقیت در کارها  -5
 )خودکارآمدی(. زیبرانگدالش تالشبا 

ی حال و آینده هاتیموفقداشتن استناد مثبت درباره  - 7
 ی(.نیبخوش)

هدف و در صورت لزوم، تغییر مسیر  درراهپایداری  - 9
 رسیدن به هدف برای دستیابی به موفقیت )امید(.

و مشکالت برای  هایسختپایداری زمان مواجهه با  - 7
 ی(.آورتادی به موفقیت )ابیدست

                                                                     
1. Luthans and et al 

 

( بر این باورند که 7118)همکاران لوتانز و 
ی شناختروانی هامؤلفه برهیتکشناختی با سرمایةروان

انسانی و اجتماعی در  ، منجر به ارتقای ارزش سرمایةگرامثبت
در یک فرایند تعاملی و  هامؤلفه. این شودیمسازمان 

ارزشیابانه به زندگی فرد معنا بخشیده، تالش فرد برای تغییر 
و او را برای ورود به  دهدیمرا تداوم  فشارزای هاتیموقع

ی وی در تحقق سرسختصحنه عمل آماده کرده، مقاومت 
ذاتی در  طوربه هاانسان. همچنین کندیماهداف را تضمین 
. این کنندیمی خود را برطرف ازهاینتعامل با دیگران 

به حدی است که حذف آن،  هاآنی متقابل در نقش هاکنش
اما جامعه شناسان با نگرشی  سازدیم رممکنیغزندگی را 

که  اندپرداخته هاکنشکنجکاوانه در جوامع به شناسایی این 
 (.58) انددهیناماجتماعی  آن را سرمایة

 
های اخیر وارد است که در سال یاواژه اجتماعی، سرمایة

ی اچهیدرحوزه علوم اجتماعی و اقتصادی شده و از این منظر 
ی مسا ل اجتماعی و اقتصادی ابیعلتتحلیل و را در 

اجتماعی دند دهه  گشوده است. گرده از مفهوم سرمایة
خود را در اوایل  فراوان، لیکن این مفهوم، تسلط گذردیم

بدین  .(56)ی اجتماعی حفظ کرده است هاپژوهشدر  5991
تبدیل به مفهومی  5991اجتماعی در دهه  ترتیب که سرمایة

قرار  موردتوجهوم اجتماعی بسیار ی علهارشتهشد و در  اثرگذار
اجتماعی آن دسته از  ، سرمایة7ناهاپیت ازنظر .(7گرفت )

و اعتماد است که  هنجارها، هاشبکهی زندگی اجتماعی، هایژگیو
اهداف  مؤثرتری اوهیشتا به  سازدیمقادر  کنندگانمشارکت

 اجتماعی از سرمایة ترقیدقمشترک خود را تعقیب نمایند. به بیان 
ی مستحکم و تسهیل جریان هنجارهاطریق افزایش و تقویت 

اطالعات مربوط به شرکت کنشگران و تجسم  ازجملهاطالعات 
ی گذشته سعی دارد به تحقق کنش جمعی کمک کند هاتیموفق
اجتماعی  سه بعد را برای سرمایة نیز 9گوشال و ناهاپیت(. 51)

بعد ی و که شامل بعد شناختی، بعد ساختار ردیگیمدر نظر 
 .(54باشد )یمی ارابطه
 
میزان  رندهیدربرگاجتماعی: این بعد  بعد شناختی سرمایة -5

اشتراک کارکنان درون یک شبکه اجتماعی در یک دیدگاه یا 
درک مشترک میان آنان است و مانند بعد ارتباطی به ماهیت 

بعد ساختاری  -7. پردازدیمارتباطات میان افراد در یک سازه 

                                                                     
2. Nahapiet 

3. Goshal 
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که این بعد به ارتباط میان بازیگرانی اشاره  اجتماعی: سرمایة
متوالی در حال تسهیم اطالعات هستند.  طوربهدارد که 

که برخورداری از دنین  اندنمودهناهاپیت و گوشال استدالل 
اطالعاتی منجر به ارتقای توانایی سازمان در جذد و تلفیق 

مزیت رقابتی برای سازمان  کینیاکه  شودیمدانش 
این  اجتماعی: بعد ارتباطی سرمایة -9(. 57) دیآیم حسادبه

ی به ارابطه. بعد برداردبعد، ماهیت روابط در یک سازمان را در 
که از طریق روند تعامالت یعنی  شودیمروابط شخصی اطالق 

 هاگروهی که بین ادوجانبهحدی که اعتماد، تعهد و روابط 
 (.54) ابدییم وجود دارد توسعه

 
 فراوانی رغمبه و است جهانی کاربرد با عنوانی بریره

 یک به را مردم محققان هم هنوز رهبری درباره هانوشته

 از . منظورکنندیم دعوت آن فهم رهبری برای جدی کوشش

 هاارزش همسانی و اندازدشم تحقق و ایجاد معنوی رهبری

 با معنوی رهبری .باشدیم استراتژیک رهبری مأواهای در

 شرایطی ایجاد به منجر هاید ولوژیا و بسترها آوردن مفراه

 سازمان قبیل از سازمانی مثبت یهایژگیو سایر که گرددیم

 ظهور ، مکاناثربخشدانشی و کارا و  سازمان کارآفرین،

 .ندینمایم
 

ی امقوله عنوانبهی طوالنی از ورود معنویت زمانمدت
که ته بود ی در تحقیقات سازمان و مدیریت نگذشرعلمیغ

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

درستکاری، توانایی، بازیابی، یادگیری سازمانی و  خالقیت،
 (.51ی اجتماعی مرتبط است )ریپذتیمسئول
 

تئوری رهبری معنوی درون یک مدل انگیزش درونی 
 یی همچون امید، ایمان وهایژگیوو روی  ردهداکیپتوسعه 
ی شده است. هدف از رهبری معنوی خلق گذارهیپای دوستنود
ی متجانس در سطوت فردی، تیمی، هاارزشو  اندازدشم

ی وربهرهتقویت سطوت باالتری از تعهد و  تیدرنهاسازمانی و 
با یادگیری و رشد مرتبط رهبری معنوی  .باشدیمسازمانی 
یی که تمایل به موفقیت و هاسازماننابراین برای است، ب

رهبری معنوی سازمان از  .باشدیمپیشرفت دارند، ضروری 
سازمان را به سمت بهبود  تیدرنهاطریق یادگیری و رشد، 
 تیفیباکمحصوالت و خدمات  نیهمچنمستمر در عملیات 
منجر به سطح باالتر  تیدرنهاو  دهدیمباالتر حرکت 

. شودیمعملکرد مالی بهتر  ازآنپس رضایت مشتری و
هفت بعد برای رهبری معنوی معرفی کرده که  (7119) 1فرای
امید /  -9عشق به هم نود  -7 اندازدشم -5از:  اندعبارت
 -4تعهد سازمانی  -6معناداری  -1عضویت  -7ایمان 
 (.51و  7) ی و بهبود مستمروربهره

صنعتی اثرات  یهاسازمانکه رهبری معنوی در  طورهمان
و  هاارگانی خدماتی همانند هاسازمانمحسوسی را دارد 

. در ورزش ما برندیمی ورزشی نیز از این بعد منفعت هاباشگاه
ی رفتاری نزد مربیان و رهایمتغفوتبال جای خالی  خصوصبه

. به همین دلیل رفتارهای شودیماحساس  شدتبهبازیکنان 
نان شاهدیم )حرکات نادرست از برخی مربیان و بازیک

بازیکنان( که دهره ورزش ما را در  ی برخی مربیان باراخالقیغ
ی جابهو اثرات نامطلوبی در جامعه  کندیم دارخدشهدنیا 
 مراتببهورزش  ترنییپا. این مشکالت در سطوت گذاردیم

دلیل آن این است که بازیکنان  و شودیمبیشتر دیده 
 هاآنبا متغیرهای رفتاری و ابعاد ی الزم را در رابطه هاآموزش
و تاکتیک  فنی صرف داشتن احرفهامروزه در ورزش  .انددهیند

بازیکنان و مسا ل فنی مربیان و یا تجهیزات ورزشی مناسب 
ی رقابتی هاعرصهی موفقیت یک تیم در هاعامل تواندینم

ی ورزشی باید رو به مسا لی هاباشگاهباشند. مربیان و مدیران 
ی نیست، ابیدستقابلی راحتبهرند که در درون افراد نهفته و بیاو

یی باشند افزاهمامروز در یک تیم ورزشی مربیان باید به دنبال 
یی از طریق افزاهمتا جایگاهی را برای خود پیدا کنند و این 

به ی شناختروان واجتماعی  سرمایة مانندبهی رفتار رهایمتغ
که مربیان  هردندی ایران ارفهح. درا در فوتبال دیآیم دست

با  قراردادهاو بهترین  ندیآیدرمبه استخدام  باسابقهمجرد و 
ورزش فوتبال  درخوری که اجهینت، ولی شودیممنعقد  هاآن

 هارساختیز به دنبال؟ آیا فقط باید شودینمایران است حاصل 
 در فوتبال باشیم؟

 
نکردن به  مشکالت به خاطر توجه گونهنیازابخش زیادی 

ی رفتاری است که اگر مربیان نسبت به آن آگاه رهایمتغاین 
انداز مناسب و انتقال  دشمکبا داشتن ی توانندیمشوند 

احساس عشق به هم نود در نزد ورزشکاران، داشتن امید و 
ایمان و افتخار به عضویت داشتن در گروه، معنای زیادی به 

متعهد بودن به  کردن با یکدیگر داده و با و کارورزش 
 هانیاانتقال دهد که همه  هاآنوظایفش این ویژگی را به 

گروه از کار کردن در کنار هم لذت برده و حتی  شودیمباعث 

                                                                     
1. Fry and et al 
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گیری موفق باشند و بازیکنان نیز در زندگی شخصی  جهیدرنت
و جامعه درست عمل کنند. محقق در نظر دارد تا در این 

اجتماعی و  نوی بر سرمایةتحقیق به تبیین رابطه رهبری مع
استان  برتر فوتبالی بازیکنان در لیگ شناختروان سرمایة

 .را در بازیکنان شناسایی کند رهاییتغفارس بپردازد و تأثیر این 
( طرحی AFCی کنفدراسیون فوتبال آسیا )هابرنامهیکی از 

است که برای پیشرفت فوتبال در این قاره طراحی کرده و در 
ی فارس و اصفهان شرود شد که هااستانبا  (5987ایران )

ی هاردهمنظم در همه  صورتبهشامل برگزاری مسابقات 
و  باشدیمسنی، آموزش مربیان، داوران، استعدادیابی و... 

ی دیگر هم این طرت برگزار هااستاندر برخی از  اکنونهم
. جامعه شودیمکه به این طرت، ویژن آسیا گفته  شودیم

 باشدیمبازیکنان لیگ برتر فوتبال استان فارس  آماری محقق
 ( است.AFCکه تحت نظر )

 

رهبری  ٔ  نهیدرزم شدهانجامبا توجه به اینکه تحقیقات 
ی رگذاریتأثی حاکی از شناخترواناجتماعی و  معنوی، سرمایة

رهبری معنوی بر متغیرهای رفتاری بسیاری است محقق با 

و با استناد به  نشدهانجامای مطالعه ٔ  نهیدرزمتوجه به اینکه 
ی موضود یا مرتبط با آن، هارشاخهیزدر  شدهانجامتحقیقات 

به این نتیجه رسیدند که بین رهبری معنوی و تعهد سازمانی 
مندی این متغیرها از رابطه . لذارابطه معناداری وجود دارد

یی تدوین کرده و سعی در بررسی این موضود دارد هاهیفرض
اجتماعی با  بری معنوی مربیان و سرمایةکه آیا بین ره

ی بازیکنان در لیگ برتر فوتبال استان فارس شناختروانسرمایة
 ؟ی وجود داردارابطه
 
در این زمینه رضایی منش و  شدهانجامی هاپژوهشدر 

و  نیآفرتحول( با عنوان رابطه رهبری 5995همکاران )
تیجه ی کودک به این نوکارهاکسبسرمایة  اجتماعی در 

، ترغیب منطقی، بخشالهامرسید که بین ابعاد ارتباطات 
رهبری حمایتی و شناسایی فردی با سرمایة  اجتماعی رابطه 
معناداری وجود دارد. همچنین آزمون همبستگی پیرسون نشان 

و سرمایة  نیآفرتحولی میان رهبری طورکلبهکه  دهدیم
. حضور و (6د )اجتماعی نیز، رابطه مثبت و معناداری وجود دار

( در پژوهش خود با عنوان ارتقای تعهد 5995صالحی نیز )
ی دولتی ایران: هاسازمانسازمانی و رضایت شغلی کارکنان 

شناختی به این نتیجه نقش اجزای سرمایةروان نییتببررسی 
ی با رضایت شغلی رابطه آورتادرسید که امید، خودکارآمدی و 

قرار  ریتأثی آن را تحت نیبخوش، اما اندداشتهی معنادار
ی با تعهد سازمانی موردبررس مؤلفه. همچنین هر دهار دهدینم

را داشته  ریتأثی بیشترین آورتادو  اندداشتهرابطه معناداری 
را از اجزای  ریتأثدیگر تعهد عاطفی بیشترین  از طرفاست. 

اجزای  بیترتنیابهشناختی پذیرفته است. سرمایةروان
ی از نگرش توجهقابلی کننده نیبشیپناختی شسرمایةروان

های کارکنان به تعهد سازمانی و رضایت شغلی در سازمان
( در 5995(.  غالمی و همکاران )1دولتی ایران است )
بررسی رابطه رهبری معنوی و خشنودی  پژوهشی با عنوان

شغلی کارکنان دانشگاه اصفهان نشان دادند که رهبری معنوی 
ی با یکدیگر دارند داریمعنرابطه مثبت و و خشنودی شغلی 

( نیز در پژوهش 5999و در نهایت خداد کاشی و گودرزی ) (9)
خود دهار عامل اعتماد سازمانی، شهروندی سازمانی، اعتماد و 
روابط متقابل و مشارکت غیر سازمانی را به عنوان عوامل 

(. همچنین در 4سرمایه اجتماعی شناسایی کردند )
 ( با عنوان7155در سال ) 1ارجی ژنگ و وانگی خهاپژوهش

رهبری اخالقی، سرمایة اجتماعی و ارتباطات مشتری انجام 
 به این نتیجه رسیدند که بین رهبری اخالقی و سرمایة دادند

اجتماعی رابطه وجود دارد و این دو اثر معناداری را بر روی 
و  (. مشابه با این پژوهش فرای79ارتباطات مشتری دارد )

را بر عملکرد واحد  یمعنو یرهبر ری( تأث7155مکاران )ه
 نیبود که ب نیاز ا یها حاکآن جیقراردادند. نتا یموردبررس
هار شاخص عملکرد، رابطه دو  یو تعهد سازمان یمعنو یرهبر

 یگریانجیم لهیوسروابط به نیوجود دارد و ا یمثبت و معنادار
 2همکاران وانگ و(. 57) شودیشرت داده م یرفاه معنو

( در تحقیقی تحت عنوان اثرات رهبری معتبر بر روی 7157)
ی پیروان و فرایندهای ارتباطی شناختروانعملکرد، نقش سرمایة

مثبتی با  صورتبهبه این نتیجه رسیدند که رهبری معتبر 
باعث عملکرد  جهیدرنتتعامالت بین رهبر و پیروان ارتباط دارد و 

ک درجه باالیی، میان پیروانی که و با ی شودیمبهتر پیروان 
ی دارند. بحث به این شناختروان ی از سرمایةترنییپاسطوت 

ی شناختروانکه فرایندهای ارتباطی و سرمایة کندیمنکته تأکید 
 تواندیممثبت پیروان، ناشی از رهبری معتبر، منافعی داردکه 

در پژوهشی دیگر که پاستوریزا و (. 77کاربردی انجام شود )
( با عنوان آیا رهبری اخالقی مدیران، 7159) 3همکاران

؟ به این نتیجه رسیدند که کندیمسرمایةاجتماعی را ایجاد 
رهبری اخالقی راهنمایان و مربیان اثر معناداری را بر روی 

 گذاردیمساختار ارتباطات و ابعاد شناختی سرمایة اجتماعی 

                                                                     
1. Zheng and Wang 

2. wang and et al 

3. Pastoriza 
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عنوان  ( با7151) 1ظفر (. در پژوهشی که بوکنوق و71)
: دهدیمرهبری اخالقی به ده شکلی عملکرد شغلی را شکل 

بیان کردند  شناختیاهداف و سرمایةروان نقش میانجی تناسب
که رهبری اخالقی با توجه به نقش میانجی 

بر روی نقش عملکردی کارکنان تأثیر  شناختیسرمایةروان
 ریتأث( با عنوان 7151) 2و درنهایت تامر (؛59دارد )
روانشناختی بر روی کار احساسی به این نتیجه رسید سرمایة

 ریتأثکه کلیه ابعاد سرمایةروانشناختی بر روی کار احساسی 
 (.75دارد )

 

 تحقیق روش
هدف  ازنظر، تحقیق حاضر شدهگفتهبا توجه به مطالب 

همبستگی  –ها، توصیفی روش گردآوری داده ازنظرکاربردی، 
 باشدیمامل بازیکنانی جامعه آماری شدر این تحقیق است. 

که در لیگ برتر فوتبال استان فارس شرکت دارند. لیگ برتر 
تیم شرود شد که از  51با  5999فوتبال استان فارس در سال 

هفته نهم تیم سایپای شیراز از ادامه مسابقات انصراف داد و 
واحد تحلیل در این پژوهش،  تیم بود. 9جامعه آماری محقق 
ی لیگ برتر فوتبال استان فارس هامیت مربیان و بازیکنان

باشند، با توجه به حجم جامعه آماری، نمونه برابر با حجم می
ی سرشماری یا کل شمار ریگنمونهجامعه آماری و روش 

 .شودیماستفاده 
 

ی لیگ آسیا هاستیفوتبالجامعة آماری در این پژوهش کلیه 
ات لیگ در مسابق 5999ویژن استان فارس بودند که در سال 

( N=180شرکت داشتند. با توجه به حجم جامعة آماری )
پژوهش، حجم نمونه برابر با جامعه در نظر گرفته شد و از 

از تعداد  تیدرنهای کل شمار استفاده شد که ریگنمونهروش 
ی آورجمع نامهپرسش 561تعداد  شدهعیتوزنامة پرسش 581

 قرار گرفت. لیوتحلهیتجزشد و مورد 
بود. برای  نامهپرسش گردآوری اطالعات، صلیا ابزار

 79استاندارد  شدهارا هنامة سنجش رهبری معنوی از پرسش
( ارا ه گردید استفاده شد. 7111سؤالی است که توسط فرای )

، عشق به هم اندازدشم مؤلفهشامل هفت  نامهپرسشاین 
نود، معناداری، تعهد، بازخورد عملکرد، عضویت و ایمان 

. برای سنجش سرمایةاجتماعی ناهابیت و گوشال باشدیم
ی ارابطهساختاری، شناختی و  مؤلفهگویه و سه  51( با 5998)

                                                                     
1. Bouckenooghe and Zafar 

2. Tamer  

را برابر  نامهپرسش( پایایی 5997بود که صابری و همکاران )
که در این پژوهش نیز پایایی  آوردند به دست/ 89با 

قرار گرفت. برای سنجش  دیتا مورد  نامهپرسش
گویه و  77( با 7114پرسش نامة لوتانز ) از ناختیشسرمایةروان
ی آورتادی، امید و نیبخوشخود کارایی،  مؤلفهدهار 
برای تمامی  شدهگرفتهشده است. مقیاس در نظر استفاده

ی لیکرت بود. برای تعیین اعتبار ادرجه 1متغیرها، از طی  
 نیاز متخصصنفر  51در میان  هانامهپرسشگیری، ابزار اندازه

مدیریت و مدیریت ورزشی و دانشجویان دکتری قرار گرفت و 
و راهنمای اساتید راهنما و مشاور اصالحات الزم  هاآنبا نظر 

انجام گرفت و مورد تأیید قرار گرفت همچنین برای پایایی 
از روش آلفای کرونباخ استفاده شد که در این ها نامهپرسش

روی نمونه و با  تحقیق با انجام یک مطالعه مقدماتی بر
محاسبه  هانامهپرسشاستفاده از روش آلفای کرونباخ پایایی 

 آمده است. 5در جدول شماره  نامهپرسشکه پایایی  شد
 اخذها، محقق پس از در این پژوهش برای گردآوری داده

از دانشگاه، جهت کسب مجوز و اطالعات الزم در  نامهیمعرف
های حاضر در لیگ تیم مورد ورزشکاران به سرپرستان کلیه

مجوز از  اخذآسیا ویژن استان فارس مراجعه کرده و پس از 
سوی سرپرست و مربیان و اطالعات الزم، در سر تمرینات 

ها شرکت کرده و از ورزشکاران درخواست شد که تیم
مطالعه نموده و نظر خود را با عالمت  دقتبهرا  هانامهپرسش

 نامهپرسش 581تعداد  ؛ کهدبیان کنن هانهیگززدن یکی از 
عدد  561تعداد  تیدرنهاکل شمار پخش گردید که  صورتبه
برگشت داده شد و جهت تحلیل  شدهعیتوزی هانامهپرسشاز 

 قرار گرفت. مورداستفادهآماری 
همچنین در این پژوهش از دو سطح آمار توصیفی 

ب و درصد( و آمار استنباطی )ضری )میانگین، انحراف استاندارد
 همبستگی پیرسون، رگرسیون( استفاده شد.

 

 ی تحقیقهاافتهی
ی توصیفی پژوهش بیشترین نمونه هاافتهبا توجه به ی

و  درصد( 18سال ) 91تا  71آماری دارای رده سنی بین 
درصد( بودند، همچنین  59) 91باالتر از  هاآنکمترین 

 سانسیلفوقدرصد( و  74تحصیالت دیپلم بیشترین فراوانی )
درصد( مربوط به تحصیالت را  56و باالتر کمترین فراوانی )

دارا بودند. در مورد سابقه ورزشی این افراد نیز بیشترین 
درصد( بود که نمونة  99سال و باالتر ) 51فراوانی مربوط به 

 آماری این پژوهش را تشکیل دادند.



 15  5991، بهار 9، شماره ومسمطالعات مدیریت رفتار سازمانی در ورزش، دوره 

 
 

 هاپرسشنامهی هامؤلفهو  رهایمتغضریب پایایی  .5جدول 

 

 

 

 

 

 
در میان  هاپرسشنامهگیری، برای تعیین اعتبار ابزار اندازه

مدیریت و مدیریت ورزشی و  نیاز متخصصنفر  51
و راهنمای  هاآنبا نظر دانشجویان دکتری قرار گرفت و 

اصالحات الزم انجام گرفت و مورد  و مشاوراساتید راهنما 
 تأیید قرار گرفت.

 

 هانتایج آزمون کلموگروف اسمیرنوف برای توزیع طبیعی داده .5جدول 
 k-s Sig شاخص

 11571 5157 رهبری معنوی

 11514 5158 اجتماعی سرمایة

 1175 515 یشناختروان سرمایة

 
ی رهبری هاکه توزیع داده دهدینشان م(، 7)ایج جدول نت

اجتمهههاعی هیسهههرماو  (=57/1sig =, 5157k) معنهههوی

  
(514/1sig =,58/5k =) 75/1)ی شناختروان و سرمایةsig 

=, 515k =) استطبیعی  صورتبه. 

 

 آماری متغیرهای تحقیق جامعه استنباطی و توصیفی آمار .9 جدول
 t مقدار انحراف معیار میانگین ای آنهی مؤلفهرهایمتغنام 

 شدهمشاهده

 وضعیت درجه آزادی

 مناسب 561 75،64 11117 9،81 رهبری معنوی

 مناسب 561 57،57 114 9،469 اندازدشم

 مناسب 561 57،69 1161 9،417 عشق به هم نود

 مناسب 561 71،11 11197 7،585 ایمان

 مناسب 561 59،97 11449 9،818 معناداری

 مناسب 561 56،19 11689 9،886 عضویت

 مناسب 561 56،89 11691 9،911 تعهد

 مناسب 561 59،18 11497 9،449 بازخورد عملکرد

 مناسب 561 51،16 11697 9114 سرمایةاجتماعی

 مناسب 561 9،999 11818 9118 بعد شناختی

 مناسب 561 9،681 1144 9118 یارابطهبعد 

 مناسب 561 8،96 1145 9177 بعد ساختاری

 مناسب 561 71،91 11157 9189 شناختیسرمایةروان

 مناسب 561 56،97 11674 9181 خود کارایی

 مناسب 561 54،48 11617 9189 امید

 مناسب 561 51،57 11675 9149 ینیبخوش

 مناسب 561 71،67 11145 9195 یآورتاد

 
و توزیع مناسبی برخوردارند و میانگین تمامی  ها از رویهتغیرمشود تمامی طور که از جدول فوق استنباط میهمان

 آلفای کرونباخ تعداد سؤاالت  یرنام متغ

 95/1 71 رهبری معنوی

 919/1 51 سرمایةاجتماعی

 88/1 77 شناختیسرمایةروان

 917/1 19 کل سؤال
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باشد. همچنین با توجه به میانگین می 911ها حول عدد متغیر
از وضعیت متوسط و  رهایمتغمشاهده کرد که تمامی  توانیم

 خوبی برخوردار هستند.

 

 اجتماعی و ابعاد آن رهبری معنوی با سرمایة نتایج ضریب همبستگی پیرسون رابطه بین .8جدول 

 منبع

 

 سطح معناداري R 2r فراواني

 775/7 74.0 741.0 561 اجتماعي رهبري معنوي با سرمایة

 775/7 ..74 74.0 561 اجتماعي رهبري معنوي با بعد شناختي سرمایة

 775/7 74.0 ..741 561 اجتماعي بعد ساختاري سرمایة رهبري معنوي با

 775/7 7451 74301 561 اجتماعي ي سرمایةارابطهبعد  رهبري معنوي با

 
 1111در سطح  شدهمشاهده rنتایج حاصله،  بر بنا

 رهبری معنوی با  رابینمعناداری  و رابطههمبستگی مثبت 

 
)شناختی، ساختاری و سازمانی ابعاد سرمایة اجتماعی 

 دهد.نشان میارتباطی( 
 

 اجتماعی و ابعاد آن رهبری معنوی با سرمایة نتایج ضریب همبستگی پیرسون رابطه بین .1 جدول
 سطح معناداری R 2r فراوانی منبع

 115/1 1197 11184 561 رهبری معنوی با سرمایةروانشناختی

 115/1 1179 1117 561 یی سرمایةروانشناختیخود کارارهبری معنوی با بعد 

 115/1 1151 11999 561 رهبری معنوی با بعد امید سرمایةروانشناختی

 115/1 1199  1118  561 بینی سرمایةروانشناختیرهبری معنوی با بعد خوش

 115/1 1159 11771 561 آوری سرمایةروانشناختیرهبری معنوی با بعد تاد

 
 1111در سطح  شدهمشاهده rنتایج حاصله،  بر بنا

رهبری معنوی با ابعاد  رابینهمبستگی مثبت و معناداری 
بینی، امید و ودکارآمدی، خوششناختی )خسرمایة روان

 .دهدمینشان آوری( تاد

 

 اجتماعی و ابعاد آن رهبری معنوی با سرمایة نتایج ضریب همبستگی پیرسون رابطه بین .6 جدول
 سطح معناداری R 2r فراوانی منبع

 115/1 11915 11179 561 سرمایه اجتماعی با سرمایةروانشناختی

 115/1 11797 11787 561 ایی سرمایةروانشناختیسرمایه اجتماعی با بعد خودکار

 115/1 11749 11179 561 سرمایه اجتماعی با بعد امید سرمایةروانشناختی

 115/1 11585 11776 561 بینی سرمایةروانشناختیسرمایه اجتماعی با بعد خوش

 115/1 11571 11974 561 آوری سرمایةروانشناختیسرمایه اجتماعی با بعد تاد

 1111در سطح  شدهمشاهده rا بر نتایج حاصله، بن
 رهبری معنوی با ابعاد  رابینهمبستگی مثبت و معناداری 

بینی، امید و شناختی )خودکارآمدی، خوشسرمایة روان
 .دهدمینشان آوری( تاد
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 خالصه مدل رگرسیون و نتیجه آزمون دوربین و واتسون. 7جدول 
 آزمون دوربین و واتسون خطای معیار شدهیب تعیین تعدیلضر ضریب تعیین ضریب همبستگی مدل

5 11184 11971 11975 11754 5168 

 

دهد با توجه به نتایج جدول باال ضریب تعیین نشان می
شناختی را درصد از متغیر سرمایه روان 97که رهبری معنوی 
و درنهایت با انجام آزمون دوربین و  دهند؛تحت تأثیر قرار می

در خصوص استقالل خطاها به این نتیجه رسید که واتسون 
 توان از روش رگرسیون استفاده کرد.می

 

 شناختی از رهبری معنوی(بینی سرمایه روانپیش)ضرایب رگرسیون خطی  .4جدول 
 T sig ضرایب استانداردشده ضرایب استاندار نشده مدل

B بتا خطای معیار 

 11111 9176 11184 11161 116 رهبری معنوی 

 بینی کننده: رهبری معنویپیش
 شناختیروان بینی شوند: سرمایةمتغیر وابسته یا پیش

گیری کرد که توان نتیجهمی 8با توجه به جدول شماره 
شناختی را خوبی سرمایةروانرهبری معنوی توانسته است به

 97بینی کند و همچنین رهبری معنوی توانسته است پیش

شناختی را تحت تأثیر قرار دهد، در روان درصد میزان سرمایة
درصد واریانس مشترک بین این دو متغیر وجود  97حقیقت 
 دارد.

 

 اجتماعی(شناختی از ابعاد سرمایهروانبینی سرمایهپیش)ضرایب رگرسیون خطی . 9جدول 
 T sig ضرایب استانداردشده ضرایب استاندار نشده مدل

B بتا خطای معیار 

 11174 7177 11757 11144 11545 ختی سرمایه اجتماعیبعد شنا 

 11746 5119 11571 11141 11187 بعد ساختاری سرمایه اجتماعی 

 11117 91148 11791 167. 11594 ای سرمایه اجتماعیبعد رابطه 

توان گفت که از میان می 9با توجه به نتایج جدول شماره 
ای و بعد رابطه های سرمایه اجتماعی، بعد شناختیمؤلفه

بینی کننده خوبی برای سرمایه سرمایه اجتماعی پیش

های فوتبال لیگ آسیاویژن استان فارس شناختی در تیمروان
ای از دیگر مشاهده شد بعد رابطه و با توجه به تی باشند؛می
 باشد.بینی کننده بهتری میپیش های موجودمؤلفه

 

 گیریبحث و نتیجه
باید دارای  های، تیمامروز یافهحرورزش  در دنیای

یکی از باشند که  ورزش یجدید روانشناس یهامهارت
الزم در دنیای ورزش است و ورزشکاران برای  یهامهارت

نیاز توانایی جسمی  یهاهیرسیدن به تفکر علمی و رشد سرما
دارند. ورزش یکی از  یشناختمباحث روان بابه آشنایی 

مغزی است و باعث فعالیت  یهاولابزارهای رشد و فعالیت سل
باید همیشه در حال آنالیز رفتار  موفقورزشکار  .باشدیذهن م

باشد تا نسبت به آن آگاهی و شناخت  خودو عملکرد ورزشی 
سنگین  یهاپیدا کند. یک ورزشکار هرلحظه در مسیر طوفان

، ردیگیروانی و نامالیمات روحی قرار م یهاجانیو ه
و  زندیمنفی انرژی روانی او را به هم ماحساسات و افکار 

بنابراین مربیان و  ؛دهدیمبدترین عملکرد را از خود نشان 
ی داشته آگاهی شناختروانورزشکاران باید نسبت به مسا ل 

بتوانند عملکرد  تنهانهیی باشند که رهایمتغباشند و به دنبال 
می را فردی ورزشکاران را به حداکثر برسانند بلکه راندمان تی
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یی ایجاد کنند. در این افزاهمنیز افزایش دهند و در تیم 
پژوهش نیز محقق سعی در بررسی این موضود دارد که آیا 

بازیکن تأثیر  شناختیبر سرمایةروان تواندیمسبک رهبری 
داشته باشد یا نه؟ و اینکه آیا ایجاد ارتباطات عمیق بین 

 .دهدیمغییر بازیکنان )سرمایةاجتماعی( این تأثیر را ت
نتایج نشان داد که بین رهبری معنوی با سرمایه 

شناختی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد در حقیقت اگر روان
وضعیت سبک رهبری معنوی در مربیان ورزشی مناسب باشد 

توان سرمایه و ابعاد آن مورداستفاده قرار بگیرد می
توجه به این  شناختی بهتری و بیشتری را مشاهده کرد. باروان
مربیان سبک رهبری معنوی را از خود نشان  که یزماننتیجه 

ی است شناختروانمتغیرهای مطلود  سازنهیزمدهد این متغیر 
و  شودیمکه منجر به عملکرد فردی باالتری در تیم 
ی، نیبخوشورزشکاران برای رسیدن به اهداف تیم امید، 

شان دهند. البته نتایج ی و خود کارایی باالتری از خود نآورتاد
(، 7157ظفر ) نوق و ( بوک7157) همکاران تحقیقات وانگ و

این پژوهش نیز  دکنندهییتأ( 5995حضوری و صالحی )
های و تیم هاسازمان(. بدین ترتیب اداره 6، 59، 77) باشندیم

امروزی نیازمند تغییر به سمت یک پارادایم جدید است، 
فقط در داشتن منابع کمیاد، حق  پارادایمی که مزیت رقابتی را
روابط اجتماعی باال  وها مهارت انحصاری و کارکنانی با

ی مثبت را شناختروانی هاتیظرفبلکه کارکنانی با  ندیبینم
ی، شناختروانی هیسرماافراد دارای  جهیدرنت داندیمالزم 

شغل خود را تنها یک قرارداد استخدامی  کهآناز  ترشیب
به  رساندنیارراهی برای ی عنوانبهد آن را مرسوم بدانن
ی بیرونی، برای هازهیانگ باوجودو حتی  کنندیمدیگران درک 

ی ترشیبی درونی اهمیت هازهیانگبرآورده شدن انتظار به 
شناختی، حتی در افراد با سرمایةروان گریدعبارتبه. دهندیم

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

 .سازندیمپیامدهای نگرشی مطلود و ارزشمندی را پدیدار 
نسبت به رهبر  نیآفرتحولکه رهبر  طورهماندر سازمان 
از یک مبادله تعاملی ساده  ترباارزشو  ترمهمتعاملی، با دالیل 

از این طریق احساس  و سازدیمبا پیروانش ارتباط برقرار 
، رهبران با (1) بخشدیمهویت پیروانش را بهبود و ارتقا 

ی معنادار هاتیفعالمعنویت نیز احساس هویت پیروان خود با 
ی خود موجب ایجاد انگیزه و نوبهبهکه  دهندیمرا افزایش 
. معنویت در سازمان همانند دیگر گرددیم هاآنتعهد در 

ی و نیز سازه مرکزی سرمایة شناختروانی سرمایة ی هاسازه
ی، بر روی اطرافیان تأثیرگذار است و در بین شناختروان

، رهبر معنوی مثالعنوانبه. ابدییمهمکاران و پیروان رواج 

ی سازمانی، معنویت را هاارزشو  اندازدشمبا تدوین  تواندیم
ی اخالقی و اجتماعی سازمان تسری هایاستراتژدر اهداف، 

 هاسازمان( بنابراین الزم است مدیران 7119فرای، دهد )
ی کارکنان حساس بوده و شناختروان سالمتبهنسبت 
 (.51داشته باشند ) هاآنی منظمی برای پایش هابرنامه

همچنین نتایج ضریب همبستگی نیز حاکی از این موضود 
بود که رهبری معنوی با سرمایةاجتماعی رابطه معناداری دارد. 

 سرمایةاجتماعی، رهبری معنویبا افزایش  گریدتعباربه
مربیان ورزشی ما  جهیدرنت. توان مشاهده نمودبهتری را می

ارضای  و باتوجه کرده  ی آنهامؤلفهباید به رهبری معنوی و 
این نیاز و ایجاد انگیزه در ورزشکاران باعث ارتقاء 

تایج بر ن عالوهتیم بشوند  جهیدرنتسرمایةاجتماعی بازیکنان و 
مؤثری که در باشگاه دارد باعث ارتقاء ورزش کشور نیز خواهند 

آماده با نتایج رضایی منش و همکاران  به دستشد. نتایج 
( 7159( و پاستوریزا و همکاران )7155(، زنگ و وانگ )5995)

که مالحظه شد  طورهمان(. 71، 79، 1همخوانی داشت )
هش حاضر نتیجه پژو دکنندهییتأی دیگر نیز هاپژوهش

نیز رهبری را گامی مؤثر در راستای ارتقای  هاآنو  باشندیم
. رضایی منش و همکاران انددانستهسرمایة اجتماعی سازمانی 

(، به این نتیجه رسیدند که رابطه مثبت و معناداری بین 5995)
و سرمایةاجتماعی وجود دارد که نشانگر  نیآفرتحولرهبری 

 عنوانبه تواندیم نیآفرتحولآن است که رهبری 
(. نتیجه 1در ایجاد سرمایةاجتماعی عمل کند ) کنندهلیتسه

که  این است که سازمانی از سرمایة اجتماعی برخوردار است
کارکنان در مراودات با یکدیگر و در ارتباط با سازمان از 
سهولت، سادگی و انعطاف بسیار باالیی برخوردار باشند. نفوذ 

 ازجملهرتباطات در قالب گروه و تیم در افراد و برقراری ا
وظای  اصلی مدیران است که در نقش رهبری مدیر معنی 

و منجر به باال بردن سرمایةاجتماعی سازمان  کندیمپیدا 
گیری کرد که باید سبک رهبری توان نتیجه. پس میشودیم

ها استفاده کرد تا سرمایه اجتماعی را در بین مناسب در تیم
اد کرده تا از طریق این متغیر بتوانیم سرمایه اعضای تیم ایج

شناختی ایجاد کنیم. همچنین نتایج رگرسیون نیز نشان روان
بینی کننده خوبی برای سرمایه داد که رهبری معنوی پیش

های فوتبال مربیان که در تیمشناختی بوده و درصورتیروان
یدا ورزشی بتوانند نسبت به رهبری معنوی و ابعاد آن آگاهی پ

بینی کارگیری این سبک رهبری این پیشتوانند با بهکننده می
شناختی خوبی را مشاهده کنند را داشته باشند تا سرمایه روان

تواند در عملکرد تیمی اثر که این متغیر رفتاری خود می
مطلوبی را داشته باشد. نتایج رگرسیون همچنین نشان داد که 

ا بعد ساختاری نتوانسته از بین ابعاد سرمایه اجتماعی تنه
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بینی کند و دو بعد شناختی را پیشخوبی سرمایه روانبه
خوبی ای و شناختی سرمایه اجتماعی توانسته است بهرابطه

 بینی کند.شناختی را پیشسرمایه روان
در حقیقت زمانی که بتوان در یک مجموعه، سازمان و یا 

ی ارتباطی خوبی هاتیم روابط متقابل خوبی برقرار کرد و شبکه
را برقرار کرد این مورد به افراد این انگیزه را داده تا برای 

فردی های منحصربهرسیدن به اهداف مجموعه و تیم قابلیت
بینی و خودکارایی را نشان آوری، امید، خوشرا ازجمله تاد

زمان مناسب هم دهند و بتواند با کارایی و اثربخشی در مدت
توانند در کنار این اهداف سند و هم میبه اهداف تیمی خود بر

مندی سرمایةاجتماعی و نیازهای خود را ارضا کنند. در رابطه
( میان 5995شناختی و امیرخانی و عارف نژاد )سرمایةروان

سرمایة اجتماعی و رفتار شهروندی سازمانی و سرمایة 
ی را مشاهده کردند و این دو بعد داریمعنی رابطه شناختروان
بر سرمایة اجتماعی تأثیر مثبت بگذارند.  انندتویم

سرمایةاجتماعی ماهیتی زاینده و مولد دارد، افراد را وادار 
و به  تا ارزش ایجاد کنند، کارها را درست انجام بدهند کندیم

زندگی خود را به انجام  تیمأموراهداف خویش دست یابند و 
و هیچ  کسچیه، بدون سرمایةاجتماعی گریدعبارتبهرسانند. 

که موضود  روستنیازاسازمانی موفق نیست. 
سرمایةاجتماعی، محور اصلی مدیریت در سازمان محسود 
شده و مدیرانی که بتوانند در سازمان سرمایةاجتماعی ایجاد 

(، عالوه بر اینکه راه کامیابی شغلی و سازمانی خود را 7کنند )
نیز ( موفق 5995ی، آبادضیف)احمدی و  سازندیمهموار 
توجه  صراحتبهبه سرمایةاجتماعی  درگذشته. گردندیمقلمداد 
محیطی، فناوری  پرشتادتغییرات  اکنونهماما  ؛شدینم

ی آینده به ازهاینی رو به رشد به اطالعات و ازهایناطالعات، 
ی، خالقیت و ضرورت پیشرفت مداوم سازمان ایجاد نوآور
یکی  عنوانبها که رهبران سازمان، سرمایةاجتماعی ر کندیم

 (.5قرار دهند ) موردتوجهاز منابع ارزشمند سازمانی 
ی رهبری معنوی و طورکلبهکه مطرت شد  طورهمان

شناختی رابطه معناداری وجود سرمایةاجتماعی با سرمایةروان
های ورزشی و باشگاه هاسازماندارد. با توجه به این موارد به 

ر کلیه سطوت مدیریتی، که رهبری معنوی را د شودیمپیشنهاد 
بر  ژهیوبهسرپرستی و مربیگری سرلوحه کار خود قرار دهند و 

ی هاسازمانها و برخوردها تمرکز بیشتری نمایند. در روی رویه
ها طبیعتا  ورزشکاران از اهمیت بسیار بیشتری ورزشی و باشگاه
؛ برای بالندگی و پویایی هرده بیشتر باشندیمنیز برخوردار 

بایستی بازیکنان را در مرکز و کانون توجهات باشگاه باشگاه 
به دشم مؤثرترین اعضای باشگاه نگاه کرد.  هاآنو به  قرارداد

از ارتباطات  هاآنکه بازیکنان  ترندموفقیی هامیتدر ورزش، 

برخوردارند و دارای  شانیهایمیتهمبهتری در بین 
که همیشه ی و فداکاری بیشتری باشند. باشگاهی ازخودگذشتگ
 پردازدینمجد  طوربهو به بازیکنان خود  باشدیمدرگیر حواشی 

که بازیکنان صرفا  منتظر دریافت مبلغ  شودیماین  اشجهینت
اهمیتی ندارد.  هاآنقرارداد خود بوده و مسا ل تیم برای 

بنابراین برای اینکه بازیکنان ما بتوانند رفتار مناسبی در مواقع 
و دل در خدمت باشگاه  باجانن دهند و مختل  از خود نشا

رهبری معنوی،  ازجملهباشند باید به متغیرهای رفتار سازمانی 
شناختی توجه ویژه کرد. سرمایةاجتماعی و سرمایةروان

نیز توجه  همچنین مسئولین و مربیان باشگاه باید به این نکته
را  و خانوادهکنند که برای موفقیت دیگر نیازی نیست زندگی 

و محیط را فقط یک محیط رقابتی تلقی نماییم.  میکارکن وق 
در عوض یک فرد با داشتن یک زندگی سالم، آموزش مناسب 

ی سرمایةاجتماعی و هامؤلفهبه رهبری معنوی و  و توجه
دارای  تواندیماز جانب مربیان و مسئولین  شناختیسرمایةروان

مدی، تعهد، خود کارآ گروهی، کار صداقت، بر مبتنی روابط
ی و انعطاف باشد و در همان محدوده زمانی و با نیبخوشامید، 

ی باالتری دست هاتیموفقهمان امکانات در محیط کار به 
 طوربه تواندیمی امروزی احرفهیابد. این متغیر در ورزش 

های ورزشی در حال رشد تیم دراکهی درک شود. ترمحسوس
 کنندیمفت شدیدی ا بارهکیبهدر کشور بعد از مرحله ترقی 

منابع مالی این افراد نسبت به قبل بهتر  ازلحاظ کهیدرحال
. ولی این در حالی است که انگیزه این افراد شوندیم نیتأم

 ترنییپابرای موفقیت کمتر شده و نتیجه عملکرد تیمی نیز 
ی سبک رهبری ریکارگبهبا  توانندیم. پس مربیان دیآیم

ی شناختروانرا از بین برد و سرمایه معنوی افت عملکرد افراد 
 شودیمی آورتادی و نیبخوشکه منجر به خود کارایی، امید، 

 را ایجاد کرده و به اهداف مطلود تیم و یا باشگاه رسید.

 شناختیسرمایةروان ٔ  نهیدرزم شدهانجامی هاپژوهشدر 
ی ورزشی پژوهشی صورت نگرفته است. اکثر هاطیمحدر 

ی خارجی بر کشورهاگرفته در ایران و ی صورت هاپژوهش
ی صنعتی و خدماتی بوده است و همگی از اثر هاسازمانروی 

. به همین اندکردهمطلود این سرمایه در سازمان خود حکایت 
ی که اجهینتو  شناختیدلیل با توجه به ماهیت سرمایةروان

بر عملکرد افراد بگذارد پژوهشگر سعی در بررسی این  توانیم
این موضود است که این  دکنندهییتأداشت که نتایج نیز  موضع
های ورزشی اثر مطلود را داشته باشد در تیم تواندیممتغیر 
های آن را در تیم سازنهیزمی رهایمتغاینکه بتوان  شرطبه

 ورزشی و ورزشکاران ایجاد کرد.
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