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چکیده
هدف از این پژوهش بررسی وضعیت سرمایةروان شناختی بازیکنان فوتبال با توجه به نقش رهبری معنوی و سرمایةاجتماعی
 جامعة آماری پژوهش شامل کلیه بازیکنان فوتبالیست لیگ آسیا ویژن استان فارس..در لیگ آسیا ویژن استان فارس بود
 نفر )حجم نمونه برابر با جامعه در نظر گرفته شد و از روش نمونهگیری کل شمار081( بودند که با توجه به حجم جامعة آماری
 همچنین نتایج نشان، نتایج نشان داد که وضعیت سرمایةروانشناختی در بین بازیکنان لیگ در حد متوسط بود.استفاده شد
دادند که رهبری معنوی هم بهصورت مستقیم و غیرمستقیم از طریق سرمایةاجتماعی بر روی سرمایةروانشناختی بازیکنان
 با توجه به نتایج مربیان با سبک رهبری معنوی می توانند وضعیت سرمایةروانشناختی را بهبود بخشیده و.تأ ثیرگذار است
.عملکرد بهتری را از تیم مشاهده کنند
 سرمایةاجتماعی، رهبری معنوی، سرمایةروان شناختی:کلیدواژهها

The Status of Football Players’ Psychological Capital: The Role of
Spiritual Leadership and Social Capital
Mohamad Bigharaz, Ghodratallah Bagheri, and Ali S aberi
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.
Keywords: Psychological Capital, Spiritual leaders, Social Capital
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مقدمه
سرمایةروان شناختی ازجمله موضوعات نوینی است که
در یک دهة گذشته به حوزه سازمان و مدیریت
واردشده است و توجه صاحبنظران را به خود جلب
کرده است .بااینوجود تاکنون این موضوع در حیطة
ورزش ،چه در سازمانهای ورزشی و چه در
ورزشکاران و تیمهای ورزشی انجامنشده است .در
حقیقت امروزه باشگاههای ورزشی ما بای د به دنبال
مباحث روانشناس ی در تیمهای خود باشند ،تا اینکه
بتوانند به نتیجه مطلوب خود برسند .امروزه باشگاهها،
تیمها  ،ورزشکاران در سطوح مختلف در محیطهای
غیررقابت ی عملکرد بسیار عالی را از خود نشان
م یدهند و این نشاندهنده فَن و تاکتیک خوب
ورزشکاران و تیمها م یباشد  .اما چرا در محیط رقابتی
به این شکل نم یباشد ؟ امروز مربیان ورزشی باید به
فاکتورها و مباحث روانشناس ی توجه بیشتری کرده و
آنها را در تیمهای خود بهکارگیرند  .همانطور که در
پژوهشی بر شناسایی عوامل استرسزای کشتی گیران
قبل از رقابت توجه شده تا عملکرد مطلوبتری را
کشتی از خود نشان دهند (چنانه و نمازی زاده،
 .)2102تاکنون سه نوع سرمایة مهم ،یعنی سرمایة
مالی ،انسانی ،و اجتماعی موردتوجه پژوهشگران
سازمانی بوده است .سرمایة را که شکل فیزیکی دارد
نظیر پول ،ماشینآالت  ،تجهیزات ،زمین و ساختمان و
نظایر آن و به این وسیله به سرمایةصنعتی بدل
م یشود و در تولید کاال و خدمات مورداستفاده قرار
م یگیرند  ،سرمایة مالی و یا اقتصادی نامیده م یشود
(لوتانز  . )2118 ،0سرمایة انسانی اغلب به عنوان سرمایة
فکری تلقی م یشود و بهنوع ی شامل مهارتها،
تواناییها و دانش و تجاربی است که یک شخص با
خود به سازمان م یآورد  .سرمایة اجتماعی به ارزش
داراییهای واقعی یا بالقوهای که فرد در سازمان
برحسب اینکه چه کسانی را م یشناسند ،با چه

شبکههایی اجتماعی در ارتباط است و چه اعتباری در
سازمان دارد ،اشاره دارد (اشنایدر و همکاران .)2112 ،2
اما لوتانز ( )2118شکل دیگری از سرمایة را به عنوان
سرمایة روانشناختی مطرح کردهاند و ادعا م یکنند
که این سرمایة ضمن داشتن قابلیتهای
سرمایةاجتماعی و انسانی ،حتی از آنها نیز فراتر رفته
است و به عنوان مزیت رقابتی برای سازمانها مورد
بهرهبرداری قرار م یگیرید  .به نظر آنان ،سرمایة
یک وضعیت توسعهای مثبت
روانشناختی
روانشناخت ی با مشخصههای متعهد شدن و انجام
تالش الزم برای موفقیت در کارها و وظایف
چالشبرانگیز (خودکارآمدی) ،داشتن استناد مثبت
درباره موفقیتهای حال و آینده (خوشبین ی) ،پایداری
درراه هدف و در صورت لزوم تغییر مسیر رسیدن به
هدف برای دستیاب ی به موفقیت ( امید) و پایداری
زمان مواجهه با سخت یها و مشکالت برای دستیاب ی
به موفقیت (تابآوری) است (اشنایدر و همکاران،
 .)2112لوتانز و همکاران ( )2118بر این باورند که
سرمایةروانشناختی با تکیهبر مؤلفههای روانشناخت ی
مثبتگرا  ،منجر به ارتقای ارزش سرمایة انسانی و
اجتماعی در سازمان م یشود  .این مؤلفهها در یک
فرایند تعاملی و ارزشیابانه به زندگی فرد معنا بخشیده،
تالش فرد برای تغییر موقعیتهای فشارزا را تداوم
م یدهد و او برای ورود به صحنه عمل آماده کرده
است ،مقاومت و سرسختی وی در تحقق اهداف را
تضمین می کند .بحث سرمایةروانشناخت ی شناختی
موضوعی است که در حیطه ورزشی تاکنون کار نشده
است ولی این موضوع در حیطه مباحث روانشناس ی
ورزشی بسیار کاربردی و اثرگذار م یباشد .
شکل زیر انواع سرمایهها را باهم مقایسه م یکند .
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پذیر است؛ بدین معنا که م یتوان آن را بر اساس
سیاستگذاریها در حوزههای مشخصی از سازمان
بازسازی یا به فرایند شکلگیری آن کمک نمود.
سرمایةاجتماعی برخالف سایرسرمایةها به شکل
فیزیکی وجود ندارد ،بلکه حاصل تعامالت و
هنجارهای گروهی و اجتماعی است که افزایش آن به
شکل  . 7توسعه سرمای ةروانشناختی برای کسب مزیت رقابتی (فاتی )2577 ،7
عملیاتی سازمان منجر
پایین آمدن سطح هزینههای
از طرفی موفقیت تیم درگرو توجه ویژه به نیروی
انسانی (ورزشکاران) و ارضای نیازهای آنهاست .
منابع انسانی سرمایهای بنیادی تیم و منشأ هرگونه
تحول و نوآوری در سازمان محسوب م یشوند،
درنتیجه م یتوان یکی از عوامل نیل به موفقیت تیم را
افزایش میزان سرمایةاجتماعی ورزشکاران دانست .
سرمایةاجتماعی ثروت و دارایی نهفتهای است که از
آمادگی روانی افراد یک جامعه برای صرفنظر کردن
از منافع شخصی و درگیر شدن در عمل جمعی پدید
م یآید (گنجی و ستوده .)2100 ،ازآنجاکه در
ورزشهای تیمی احتمال فرصتطلب ی ،شانه خالی
کردن ،از زیر کار دررفتن و نیز تقلب بیشتر است،
میزان بیشتری از سرمایةاجتماعی برای پیشگیری از
این رفتارها الزم است .درنتیجه ورزشکاران دارای
سرمایةاجتماعی باالتر برای باشگاهها بسیار اهمیت
دارند و باشگاهها و تیمها باید برای جلب رضایت و
بهرهوری آنها هزینههای زیادی را صرف کنند .در
دیدگاههای سنتی مدیریت ،توسعه سرمایةاقتصادی،
فیزیکی و نیروی انسانی مهمترین نقش را ایفا
م یکردند  ،اما برای توسعه در عصر حاضر به
سرمایةاجتماعی بیشتر از سرمایةهای اقتصادی،
فیزیکی و انسانی نیازمندیم .در جامعهای که فاقد
سرمایةاجتماعی کافی است ،بهاحتمالزیاد سایر
سرمایةها تلف م یشوند و استفاده از آنها امکانپذیر
نیست .از طرفی ،سرمایةاجتماعی ،پدیدهای مدیریت -

م یشود .
سرمایةاجتماعی ماهیتی زاینده و مولد دارد ،افراد را
وادار م یکند تا ارزش ایجاد کنند ،کارها را درست
انجام بدهن د ،و به اهداف خویش دست یابند و
مأموریت زندگی خود را به انجام رسانند.
به عبارتدی گر ،بدون سرمایة اجتماعی هیچکس و هیچ
سازمانی موفق نیست .ازاینروست که موضوع
سرمایةاجتماعی ،محور اصلی مدیریت در سازمان
محسوب شده و مدیرانی که بتوانند در سازمان
سرمایةاجتماعی ایجاد کنند ،عالوه بر اینکه راه
کامیابی شغلی و سازمانی خود را هموار م یسازند،
(احمدی و فی ضآبادی)2100 ،؛ موفق نیز قلمداد
م یگردند  .درگذشته به سرمایة اجتماعی به صراحت
توجه نم یشد  .اما هماکنون تغییرات پرشتاب محیطی،
فناوری اطالعات ،نیازهای رو به رشد به اطالعات و
نیازهای آینده به نوآوری  ،خالقیت و ضرورت پیشرفت
مداوم سازمان ایجاب م یکند که رهبران سازمان،
سرمایةاجتماعی را به عنوان یکی از منابع ارزشمند
سازمانی موردتوجه قرار دهند .ناهاپیت و گوشال با
رویکردی سازمانی به طبقهبندی سرمایةاجتماعی
پرداخته و آن را شامل ابعاد ساختاری ،شناختی و
رابطهای م یدانند (ناهاپیت و گوشال  .)0998 ،0بُعد
ساختاری به پیکربندی غیرشخصی پیوندهای بین

1. Nahapiet & Ghoshal
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افراد و یا واحدهای اجتماعی اشاره دارد .وجوه مهم
تحت این بُعد شامل پیوند شبکه ،ترتیبات شبکه ،و
ثبات شبکه م یباشد (یانگ و رولینسون  . )2110 ،0بُعد
شناخت ی به آن دسته از جنبهها که بازنماییها ،تفاسیر
و سیستم مفهومی به اشتراک گذارده شده بین
اعضای گروه را فراهم م یکند  ،توجه دارد و وسعت
سهیم شدن اعضای تیم پروژه در ادراکی مشترک و
گسترش یک رویة شناختی مشترک در میان خودشان
را منعکس م یکند  .بُعد رابطهای روابط شخصی مردم
را بهواسطة سوابق تقابالت (در شرایط محیطی
سازمان کم نیست) پرورش م یدهند  .یک جنبة
مهم ُبعد رابطهای اعتمادی است که در میان اعضای
یک گروه پرورش م ییابد (یانگ و رولینسون. )2110 ،
مهمترین جنبههای این بُعد از سرمایةاجتماعی اعتماد،
هنجارها ،بایست ها و هویت م یباشد  .وجود
سرمایةاجتماعی در سازمان پیامدهای گوناگونی را
برای سازمان به ارمغان م یآورد که از آن جمله
م یتوان به خالقیت سازمانی اشاره کرد.
امروزه توجه صرف به مسائل زیرساخت ی و
سختافزاری نم یتواند حلکنندة مسائل باشگاههای
ورزشی باشد چراکه باشگاهها و تیمهایی وجود دارند
که با توجه به منابع فیزیکی و مالی خوب نمیتوانند
به اهداف عالی خود برسند  .به همین منظور باشگاهها
ورزشی و مربیان تیمها امروزی باید بیشتر بر مسائل
نرمافزاری و بهویژه بر متغیرهای رفتاری و
روانشناس ی توجه کنند.
مدتزمان ی طوالنی از ورود معنویت به عنوان مقولهای
غیرعلم ی در مطالعات نگذشته بود که پژوهش های
فزاینده نشان داد معنویت با بسیاری از نتایج در
سطح فرد ،سازمان و جامعه ،مانند سالمت ،روحیه،
خالقیت ،درستکاری ،توانایی ،بازیابی ،یادگیری

سازمانی و مسئولیتپذیری اجتماعی مرتبط است
(الوانی و همکاران.)2103 ،
تئوری رهبری معنوی درون یک مدل انگیزش درونی
توسعه پیداکرده و روی ویژگ یهایی همچون امید،
ایمان و نوعدوست ی پایهگذاری شده است .هدف از
رهبری معنوی خلق چشمانداز و ارزشهای متجانس
در سطوح فردی ،تیمی ،سازمانی و درنهایت تقویت
سطوح باالتری از تعهد و بهرهوری سازمانی م یباشد .
رهبری معنوی با یادگیری و رشد مرتبط است،
بنابراین برای سازمانهایی که تمایل به موفقیت و
پیشرفت دارند ،ضروری م یباشد  .رهبری معنوی
سازمان از طریق یادگیری و رشد ،درنهایت سازمان
را به سمت بهبود مستمر در عملیات و همچنین
محصوالت و خدمات باکیفیت باالتر حرکت
م یدهد و درنهایت منجر به سطح باالتر رضایت
مشتری و پسازآن عملکرد مالی بهتر م یشود .
فرای ( )2113هفت بُعد برای رهبری معنوی معرفی
کرده که عبارتاند از  . 0 :چشمانداز  . 2 2عشق به هم
نوع  . 3 3امید  /ایمان  . 4 4عضویت  . 2 2معناداری . 6 6
تعهد سازمانی  . 2 2بهرهوری و بهبود مستمر (8فرای،
 .)2113همانطور که رهبری معنوی در سازمانهای
صنعتی اثرات محسوسی را دارد سازمانهای خدماتی
همانند ارگانها و باشگاههای ورزشی نیز از این بُعد
منفعت م یبرند  .در ورزش ایران ،بهخصوص فوتبال
جای خالی متغیرهای رفتاری نز د مربیان و بازیکنان
بهشدت احساس م یشود  .به همین دلیل شاهد
رفتارهای نادرست از برخی مربیان و بازیکنان (حرکات
غیراخالق ی برخی مربیان با بازیکنان) هستیم که چهرة
ورزش ما را در دنیا خدشهدار و اثرات نامطلوبی در
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3. Altruistic Love
4. Hope & Faith
5 . Membership
6. Meaning
7. Organizational Commitment
8. Productivity and Continues Improvement
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جامعه بهجای م یگذارند  .این مشکالت به مراتب در
سطوح پایینتر ورزش بیشتر دیده م یشود ،و دلیل آن
امروزه با افزایش سرمایهگذاری در ورزش حرفهای،
بهبود عملکرد ورزشی بیشازپیش مورد توجه قرار
گرفته است .به اعتقاد روانشناسان ورزشی ،متغیرهای
روانشناخت ی ورزشکاران نقشی کلیدی در ارتقاء
عملکرد فردی و تیمی ایفا میکنند .بااینوجود
نمی توان نقش متغیرهای گروهی را در عملکرد و
موفقیت تیمی نادیده گرفت چراکه سطح عملکرد
تیمی از وضعیت تعامالت و روابط بازیکنان متأثر
است .در سطوح حرفهای ورزش غالباً باشگاهها دارای
نیروی انسانی ماهر یا به عبارتی ورزشکار و کادر فنی
مجرب هستند ،ولی آیا صرف داشتن نیروی انسانی
مجرب با امکانات سختافزاری م یتواند موفقیت یک
تیم را در این سطوح حرفهای تضمین کند .امروزه
برای به دست آوردن موفقیتهای تیمی و یا در
سازمانهایی که به صورت تیمی فعالیت م یکنند ،به
چیزی بیش از منابع انسانی و مادی نیاز است تا در
عصر حاضر با تغییرات سریعش رقابت کنیم .سرمایة
روانشناختی
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عدم آموزشهای الزم بازیکنان در رابطه با متغیرهای
رفتاری و ابعاد آنها است .
اجتماعی و روانشناخت ی مفهومی است که به این
مهم م یپردازند در حقیقت ،در سرمایةاجتماعی ما به
دنبال ایجاد ارتباط عمیق بین افراد و در سر مایة
روانشناخت ی به دنبال یک حالت روانشناخت ی مثبت
فردی (خودکارآمدی  ،خوشبین ی  ،امید و تابآوری)
هستیم که نتیجة آن ایجاد همافزایی در باشگاه  ،تیم
و یا سازمان م یباشد که این امر باعث موفقیت آنها
م یشود  . .بر همین اساس ،با توجه به اهمیت
متغیرهای رفتاری در شکوفایی و توسعه ورزشکاران و
درنهایت باشگاهها و همچنین مطالعات انجامشده که
حکایت از مؤثر بودن آنها در سازمان دارد
پژوهشگران را بر آن داشت تا با توجه به اهمیت
موضوع به بررسی وضعیت سرمایة روانشناختی و
تأثیر رهبری معنوی بر سرمایة روانشناختی و نقش
میانجی سرمایةاجتماعی را بر سرمایة روانشناختی در
تیمهای لیگ برتر فوتبال استان فارس بپردازد.

H1

رهبری معنوی

H3
H2
سرمایه اجتماعی

شکل شماره  .1مدل مفهومی پژوهش

روش پژوهش
ازآنجاییکه هدف پژوهش تعیین روابط علی میان
رهبری معنوی با سرمایةروان شناختی با توجه به
نقش میانجی سرمایةاجتماعی کارکنان میباشد.
پژوهش حاضر از نوع هدف کاربردی و ازنظر نحوه

گردآوری اطالعات ،توصیفی و از نوع همبستگی
م یباشد .
شرکتکنندگان
جامعة آماری در این پژوهش کلیه فوتبالیستهای
لیگ آسیا ویژن استان فارس بودند که در سال 0393
در مسابقات لیگ شرکت داشتند .با توجه به حجم
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جامعة آماری ( 081نفر) پژوهش ،حجم نمونه برابر با
جامعه در نظر گرفته شد و از روش نمونهگیری کل
شمار استفاده شد که درنهایت از تعداد 081
پرسشنامة توزیعشده تعداد  062پرسشنامه
جمعآوری شد و مورد تحلیل قرار گرفت.
ابزار
پرسشنامة رهبری معنوی
در مدل تحلیلی رهبری معنوی متغیر مستقل،
سرمایة اجتماعی متغیر میانجی و سرمایةروانشناختی
متغیر وابسته هستند .ابزار اصلی گردآوری اطالعات،
پرسشنامه بود  .برای سنجش رهبری معنوی از
پرسشنامة ارائهشده استاندارد  23سؤالی است که
توسط فرای ( )2112ارائه گردید استفاده شد .این
پرسشنامه شامل هفت مؤلفة چشمانداز ،عشق به
هم نوع ،معناداری ،تعهد ،بازخورد عملکرد ،عضویت و
ایمان م یباشد .
پرسشنامة سرمایةاجتماعی
برای سنجش سرمایةاجتماعی ناهابیت و گوشال
( )0998با  02گویه و سه مؤلفه ساختاری ،شناختی و
رابطهای بود که صابری و همکاران ( )2102پایایی
پرسشنامه را برابر با  /89به دست آوردند ،که در این
پژوهش نیز پایایی پرسشنامه مورد تائید قرار گرفت.
پرسشنامة سرمایةروانشناختی
برای سنجش سرمایةروانشناختی از پرسش نامة
لوتانز ( )2112با  24گویه و چهار مؤلفه خود کارایی،
خوشبین ی ،امید و تابآوری استفادهشده است.
مقیاس در نظر گرفتهشده برای تمامی متغیرها ،از
طیف  2درجهای لیکرت بود .برای تعیین اعتبار ابزار
اندازهگیری ،پرسشنامهها در میان  01نفر از
متخصصین مدیریت و مدیریت ورزشی و دانشجویان
دکتری قرار گرفت و با نظر آنها و راهنمای اساتید
راهنما و مشاور ا صالحات الزم انجام گرفت و مورد
تأیید قرار گرفت همچنین برای پایایی پرسشنامهها

از روش آلفای کرونباخ استفاده شد که در این تحقیق
با انجام یک مطالعه مقدماتی بر روی نمونه و با
استفاده از روش آلفای کرونباخ پایایی پرسشنامهها
محاسبه شد که پایایی پرسشنامه در جدول شماره
 0آمده است.
شیوة گردآوری دادهها
در این پژوهش ،محقق پس از أخذ معرف ینامه از
دانشگاه ،جهت کسب مجوز و اطالعات الزم در مورد
ورزشکاران به سرپرستان کلیه تیمهای حاضر در لیگ
آسیا ویژن استان فارس مراجعه کرده و پس از أخذ
مجوز از سوی سرپرست و مربیان و اطالعات الزم ،در
سر تمرینات تیمها شرکت کرده و از ورزشکاران
درخواست شد که پرسشنامهها را بهدقت مطالعه
نموده و نظر خود را با عالمت زدن یکی از گزینهها
بیان کنند .که تعداد  081پرسشنامه بهصورت کل
شمار پخش گردید که درنهایت تعداد  062عدد از
پرسشنامههای توزیعشده برگشت داده شد و جهت
تحلیل آماری مورداستفاده قرار گرفت.
روش های پردازش داده ها
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،
روش معادالت ساختاری و آزمون سوبل) استفاده شد.
یافتهها
با توجه به یافتههای توصیفی پژوهش بیشترین نمونة
آماری دارای ردة سنی بین  21تا  31سال ( 28درصد)
و کمترین آنها باالتر از  03( 31درصد) بودند،
همچنین تحصیالت دیپلم بیشترین فراوانی (42
درصد) و فوقلیسانس و باالتر کمترین فراوانی (06
درصد) مربوط به تحصیالت را دارا بودند .در مورد
سابقه ورزشی این افراد نیز بیشترین فراوانی مربوط به
 02سال و باالتر ( 33درصد) بود که نمونة آماری این
پژوهش را تشکیل دادند.
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بررسی مدل اندازهگیری
آزمون مدل اندازهگیری شامل بررسی پایایی و روایی
مدل است .تعیین روایی پرسشنامه از روش روایی
محتوا و سپس روایی تشخیصی به روش تعیین
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شاخص میانگین واریانس استخراجشده
استفاده شد .اما در پایایی روش پایایی مرکب در کنار
آلفای کرونباخ استفاده شد که ضرایب آن زیر
بیانشده است.

)(AVE

جدول .7پایایی سؤاالت پرسش نامه های مورد استفاده
نام متغیر

تعداد سؤاالت

آلفای کرونباخ

ضریب میانگین واریانس
استخراج شده

ضریب پایایی مرکب
(سی.آر)

رهبری معنوی

21

1/90

1/622

1/893

سرمایةاجتماعی

02

1/919

1/221

1/202

سرمایةروانشناختی

24

1/88

1/202

1/816

کل سؤال

29

1/912

فرنل و الرکر ( )0980مقادیر  1/2 ،AVEو بیشتر را
برای مقادیر میانگین واریانس تبیین شده توصیه می -
کنند که این به معنای آن است که سازة مورد نظر
حدود  21درصد یا بیشتر واریانس نشانگرهای خود را
تبیین میکند .برای بررسی اعتبار مرکب ،سازههایی
که  CRباالی  1/6داشته باشد پایایی قابلقبول است.
همچنین آلفای کرونباخ سازهها باید باالتر از  1/2باشد
که طبق جدول  0همه سازهها پایایی مناسب دارند .در
این پژوهش برای جمعآوری دادهها در مورد رهبری

معنوی از پرسشنامة رهبری معنوی (فرای)2113 ،
استفاده شد که پایایی آن از روش ضریب آلفای
کرونباخ ،در این پژوهش برابر با  1/902تائید شد.
همچنین برای تعیین اعتبار سازه این مقیاس از تحلیل
عاملی تأییدی استفادهشده که شاخصهای نیکویی
برازش به همراه تناسب کامل الگو با دادههای
مشاهدهشده را تأیید م یکند  .همچنین با توجه به
شاخصهای برازش تعدادی از سؤالهای پژوهش
حذف شدند.
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شکل  . 7تحلیل عاملی پرسش نامه رهبری معنوی و شاخصها ی نیکویی برازش
Chi-Square=93.812
Normed Fit Index (NFI) = 0820 ، RM SEA=080.0 ، P-value=080000 ، df =331 ،
Adjusted Goodness of Fit Index (AGFI) = 08.9 ، Goodness of Fit Index (GFI) = 08.0

به منظور اندازهگیری سرمایةاجتماعی نیز از پرسشنامه
ناهابیت و گوشال ( )0998استفاده شد که ضریب
آلفای کرونباخ برای پرسشنامه برابر با  1/919به
دست آمد .همچنین برای اعتبار سازه پرسشنامه نیز
از تحلیل عاملی تأییدی استفاده شد ،که شاخصهای

نیکویی برازش به همراه تناسب کامل الگو با دادههای
مشاهدهشده را تأیید م یکند  .همچنین با توجه به
شاخصهای برازش تعدادی از سؤالهای پژوهش
حذف شدند.
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شکل  . 2تحلیل عاملی پرسش نامه سرمایةاجتماعی و شاخصها ی نیکویی برازش
Chi-Square=310810 ،
Normed Fit Index (NFI) = 0823 ، RM SEA=080.0 ، P-value=080000 ، df =01 ،
Adjusted Goodness of Fit Index (AGFI) = 08.. ، Goodness of Fit Index (GFI) = 0823

و درنهایت برای جمعآوری دادهها درزمینه
سرمایةروانشناختی از پرسشنامه لوتانز ()2112
استفاده شد که پایایی پرسشنامه از روش آلفا کرونباخ
برابر با  /88به دست آمد .همچنین برای اعتبار سازه
پرسشنامه نیز از تحلیل عاملی تأییدی استفاده شد،

که شاخصهای نیکویی برازش به همراه تناسب
کامل الگو با دادههای مشاهدهشده را تأیید م یکند .
همچنین با توجه به شاخصهای برازش تعدادی از
سؤالهای پژوهش حذف شدند.
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شکل  . 9تحلیل عاملی پرسش نامه سرمایةروانشناختی و شاخصها ی نیکویی برازش
Chi-Square=931809 ،
Normed Fit Index (NFI) = 0820 ، RM SEA=08000، P-value=080000 ، df =300 ،
Adjusted Goodness of Fit Index (AGFI) = 08.. ، Goodness of Fit Index (GFI) = 082.

جدول .2نتایج مدل اندازهگیر ی متغیرها ی تحقیق (تحلیل عاملی تائیدی مرتبه اول و دوم
مدل اندازهگیری

شامل متغیرهای

خی دو

درجة آزادی

درجة آزادی به
خی دو

آر.ام.اس.اس.اَس

مدل اندازهگیری متغیر مستقل

رهبری معنوی

208839

003

0893

18122

مدل اندازهگیری متغیر میانجی

سرمایةاجتماعی

036831

63

2806

18122

مدل اندازهگیری متغیر وابسته

سرمایةروانشناختی

203812

042

0846

18146

بررسی وضعیت سرمایةروان شناختی بازیکنان فوتبال ...

یافته های این پژوهش از طریق بررسی مدلهای
اندازهگیری متغیرهای برونزا (عدالت سازمانی) و
متغیرهای درونزا (سرمایة اجتماعی و سرمایة
روانشناختی) با رویکرد تحلیل عاملی تائیدی مرتبه
اول و دوم در نرمافزار لیزرل و بررسی مدل ساختاری
پژوهش ،اکتساب شده است که در ادامه بهتفصیل
ارائه میشود .قبل از وارد شدن به مرحله آزمون
فرضیهها و مدلهای مفهومی پژوهش ،الزم است از
صحت مدلهای اندازهگیری متغیرهای برونزا و
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متغیرهای درونزا حاصل شود؛ ازاینرو در ادامه مدل -
های اندازهگیری این دو نوع متغیر در جدول واحدی
به شکل زیر ارائه شده است .این کار به دلیل وجود
متغیرهای مکنون توسط تحلیل عاملی تأییدی دوم
انجام گردیده است .نتایج تحلیل عاملی تائیدی مرتبه
دوم متغیرهای برونزا و درونزا نشان داد ،مدلهای
اندازهگیری مناسب و کلیه اعداد و پارامترهای مدل
معنادار است .شاخصهای تناسب مدلهای اندازه -
گیری به شرح جدول فوق (جدول  )2میباشد که
نشانگر مناسب بودن این مدلها است.

جدول  . 9آمار توصیفی و استنباطی جامعه آماری متغیرهای پژوهش
نام متغیرهای
مؤلفههای آن

چولگی

کشیدگی

میانگین

رهبری معنوی
چشم انداز
عشق به هم نوع

- 0832
- 18222
- 18231

482
18922
08210

ایمان

0822

2820

3،82
3،269
3،214
4،080

18294

معناداری
عضویت
تعهد
بازخورد عملکرد
سرمایةاجتماعی

- 18296
- 0833
- 0820
- 08116
- 18433

18862
3844
2842
28131
18642

3،818
3،886
3،912
3،223
3822

18229
18689
18691
18232
18692

بعد شناختی

- 18268

18018

3828

18818

03،32
06،23
06،83
03،28
01،26
9،339

بعد رابطها ی
بعد ساختاری
سرمایةروانشناختی
خود کارایی
امید
خوشبینی
تابآور ی

- 18422
- 18204
- 0866
- 0822
- 0816
- 18994
- 0822

18280
18481
2822
0820
2808
2822
4830

3828
3842
3883

1822
1820
18204

9،681
8،36
21،92

062
062
062

3882
3883
3823
3890

18642
18614
18620
18220

06،92
02،28
02،02
21،62

062
062
062
062

همان طور که از جدول فوق استنباط میشود تمامی
متغیرها از رویه و توزیع مناسبی برخوردارند و میانگین
تمامی متغیرها حول عدد  382میباشد ،البته از طرف
دیگر ،بایرن ( )2101برای دادههای نرمال ،کشیدگی

انحراف
معیار

مقدار تی
مشاهدهشده

درجة آزادی

وضعیت

18214
182
1862

20،62
04،02
04،63
22،22

062
062
062
062

مناسب
مناسب
مناسب

062
062
062
062
062
062

مناسب
مناسب
مناسب
مناسب
مناسب
مناسب
مناسب
مناسب
مناسب
مناسب
مناسب
مناسب
مناسب
مناسب

کمتر از  2و چولگی بین  +3و  - 3را پیشنهاد میدهد
که با توجه به دادههای فوق نشانگر نرمال بودن
تمامی متغیرهاست (آریانفر .)2103 ،همچنین با توجه
به میانگین م یتوان مشاهده کرد که تمامی متغیرها از
وضعیت متوسط و خوبی برخوردار هستند.
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جدول . 9تحلیل همبستگی میان متغیرهای پژوهش
همبستگی میان متغیرهای برونزا و درونزا

رهبری معنوی

سرمایةاجتماعی

سرمایةروانشناختی

رهبری معنوی
سرمایةاجتماعی
سرمایةروانشناختی

0
18242
18282

٭
0
18249

٭
٭
0

همانطوریکه مشاهده میشود ،بین رهبری (متغیر
برونزا) و سرمایةاجتماعی و روانشناخت ی (متغیرهای
درونزا) در سطح معنیداری  1/10معنادار میباشد
بیشترین میزان همبستگی معنادار به رابطه بین
رهبری معنوی  -سرمایة روانشناخت ی با 1/282درصد
و کمترین میزان همبستگی معنادار به رابطة بین

سرمایةاجتماعی  -سرمایةروانشناختی با 1/18249
درصد می شود .از تحلیل همبستگی میان متغیرهای
درونزا میتوان نتیجهگیری کرد که هرگونه بهبودی
در رهبری معنوی و سرمایةاجتماعی سبب بهبود در
سرمایة روانشناخت ی میشود.

شکل .9ضریب استاندارد مرتبط با تحلیل مسیر
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شکل . 1اعداد معناداری مرتبط با مدل تحلیل مسیر
جدول  .1شاخصها ی نیکویی برازش مدل
شاخص

AGFI

GFI

NNFI

آستانه پذیرش
مقدار

<1/9
1882

<1/9
1888

<1/9
1896

IFI

CFI

<1/9
1892

<1/9
1892

با توجه به نتایج بهدستآمده مدل برازش خوبی را
نشان داد .یکی از این شاخصهای برازش جی.اف.آی
م یباشد و هر چه این شاخص به عدد یک نزدیکتر
باشد بیانگر برازش بهتر مدل است و با توجه به
نتیجهای که در این پژوهش بهدستآمده است
( ،)1891م یتوان گفت برازش مدل مناسب و نسبتاً
خوب است .همچنین شاخصهای ای.جی.اف.آی و
ان.ان.اف.آی نیز به همین شکل است و با توجه به
نتایج جدول م یتوان گفت مدل از برازش خوبی
برخوردار است .همچنین آماره خی دو و درجة آزادی

df

049823

23

/df

RMSEA

>3
2812

>1/01
18181

نیز که یکی از شاخصهای نیکویی برازش مدل است
در این پژوهش مناسب بوده و برابر با ( )2812بود ،و با
توجه به اینکه کوچکتر از  3بود .همچنین
آر.ام.اس.ای.اَی برابر با  1818بود که نشاندهنده
برازش خوب مدل م یباشد  .همچنین در پژوهش
حاضر جهت آزمون اثرهای واسطهای در الگوی
پیشنهادی و تعیین معناداری آنها نیز از آزمون سوبل
استفاده کرده که بدین منظور از جدول  6برای
محاسبه آزمون سوبل بکار رفته است.
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جدول  .1ضرایب رگرسیون رهبری معنوی ،سرمایةاجتماعی و سرمایةروانشناختی
متغیر پیشبین

*β

* Se

*t

* *β

** Se

**t

رهبری معنوی

18220

1819

18833

18611

18162

9826

رهبری معنوی

-

-

-

18402

18122

2822

سرمایةاجتماعی

-

-

-

18418

18149

8839

*سرمایةاجتماعی

**سرمایةروانشناختی

آزمون سوبل با استفاده از ضرایب رگرسیونی جدول 8
نشان داد که رهبری معنوی بر سرمایةروانشناختی
هم به صورت مستقیم ) P<1/10و (t=9826و هم از
طریق نقش میانجی سرمایةاجتماعی بهصورت
غیرمستقیم ) P<1/10و (t=8839تأثیر دارد.
بحث و نتیجه گیری
در دنیای ورزش حرفهای امروزی ،تیمها باید دارای
مهارتهای جدید روانشناس ی ورزش باشند که یکی
از مهارتهای الزم در دنیای ورزش است و
ورزشکاران برای رسیدن به تفکر علمی و رشد
سرمایههای توانایی جسمی نیاز به آشنایی با مباحث
روانشناخت ی دارند .ورزش یکی از ابزارهای رشد و
فعالیت سلولهای مغزی است و باعث فعالیت ذهن
م یباشد .ورزشکار مؤ فق باید همیشه در حال تحلیل
رفتار و عملکرد ورزشی خود باشد تا نسبت به آن
آگاهی و شناخت پیدا کند .یک ورزشکار هرلحظه در
مسیر طوفانهای سنگین و هیجانهای روانی و
نامالیمات روحی قرار م یگیرد ،احساسات و افکار
منفی انرژی روانی او را به هم م یزند و بدترین
عملکرد را از خود نشان م یدهد  .بنابراین مربیان و
ورزشکاران باید نسبت به مسائل روانشناخت ی آگاه ی
داشته باشند و به دنبال متغیرهایی باشند که نهتنها
بتوانند عملکرد فردی ورزشکاران را به حداکثر برسانند
بلکه راندمان تیمی را نیز افزایش دهند و در تیم
همافزایی ایجاد کنند .در این پژوهش نیز محقق سعی
در بررسی این موضوع دارد که آیا سبک رهبری

P >1/10

م یتواند بر سرمایةروانشناختی بازیکن تأثیر داشته
باشد یا نه ؟ و اینکه آیا ایجاد ارتباطات عمیق بین
بازیکنان (سرمایةاجتماعی) این تأثیر را تغییر م یدهد .
نتایج نشان داد که وضعیت سرمایة روانشناختی
بازیکنان در حد متوسط بود .که این خود م یتواند از
سطح لیگ موردنظر باشد .در حقیقت لیگ آسیا ویژن
جایگاهی برای مطرح کردن بازیکنان برای سطح
لی گهای باالتر م یباشد  ،به همین دلیل برای معرفی
کردن خود سعی م یکنند سرمایةروانشناختی
باالتری را ازجمله تابآوری ،امید ،خوشبین ی و خود
کارایی نشان دهند ،که نتایج این پژوهش نیز مؤید
این موضوع است.
همچنین نتایج نشان داد که رهبری معنوی هم
بهصورت مستقیم و غیرمستقیم از طریق سرمایة
اجتماعی بر روی سرمایةروانشناختی تأثیر دارد .با
توجه به این نتیجه زمان ی که مربیان سبک رهبری
معنوی را از خود نشان دهد این متغیر زمینهساز
متغیرهای مطلوب روانشناخت ی است که منجر به
عملکرد فردی باالتری در تیم م یشود و ورزشکاران
برای رسیدن به اهداف تیم امید ،خوشبین ی ،تابآوری
و خود کارایی باالتری از خود نشان دهند .و همچنین
بازیکنان سرمایةاجتماعی بیشتری از خود نشان
م یدهند و باعث همافزایی در تیم خود م یشوند  .البته
نتایج تحقیقات وانگ و همکاران ) ،(2104بوک نوق
و ظفر ( ،)2104حضوری وصالحی ( )0390تأییدکننده
تحقیق ما نیز م یباشند  .بدین ترتیب اداره سازمانها و
تیمهای امروزی نیازمند تغییر به سمت یک پارادایم
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جدید است ،پارادایمی که مزیت رقابتی را فقط در
داشتن منابع کمیاب ،حق انحصاری و کارکنانی
بامهارت ها و روابط اجتماعی باال نم یبیند بلکه
کارکنانی با ظرفیتهای روانشناخت ی مثبت را الزم
م یداند درنتیجه افراد دارای سرمایهی روانشناخت ی،
بیشتر از آنکه شغل خود را تنها یک قرارداد
استخدامی مرسوم بدانند آن را به عنوان راهی برای
یاریرساندن به دیگران درک م یکنند و حتی باوجود
انگیزههای بیرونی ،برای برآورده شدن انتظار به
انگیزههای درونی اهمیت بیشتری م یدهند .
به عبارتدی گر افراد با سرمایة روانشناختی ،حتی در
صورت فقدان سیستم پاداش بیرونی ،عملکرد را فراتر
ازآنچه وظیفه نامیده م یشود از خود بروز م یدهند و
عملکرد و پیامدهای نگرشی مطلوب و ارزشمندی را
پدیدار م یسازند .
در سازمان همانطور که رهبر تحولآفرین نسبت به
رهبر تعاملی ،با دالیل مهمتر و باارزشتر از یک
مبادله تعاملی ساده با پیروانش ارتباط برقرار م یسازد
و از این طریق احساس هویت پیروانش را بهبود و
ارتقا م یبخشد (رضایی منش و همکاران،)2102 ،
رهبران با معنویت نیز احساس هویت پیروان خود با
فعالیتهای معنادار را افزایش م یدهند که بهنوبهی
خود موجب ایجاد انگیزه و تعهد در آنها م یگردد .
معنویت در سازمان همانند دیگر سازههای سرمایة ی
روانشناخت ی و نیز سازه مرکزی سرمایة روانشناخت ی،
بر روی اطرافیان تأثیرگذار است و در بین همکاران و
پیروان رواج م ییابد  .به عنوان مثال ،رهبر معنوی
م یتواند با تدوین چشمانداز و ارزشهای سازمانی،
معنویت را در اهداف ،استراتژیهای اخالقی و
اجتماعی سازمان تسری دهد (فرای )2112 ،بنابراین
الزم است مدیران سازمانها نسبت بهسالمت
روانشناخت ی کارکنان حساس بوده و برنامههای
منظمی برای پایش آنها داشته باشند.
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همچنین نتایج ضریب همبستگی نیز حاکی از این
موضوع بود که رهبری معنوی هم با سرمایة
روانشناختی و هم سرمایة اجتماعی رابطه معناداری
دارد .به عبارتدی گر با افزایش رهبری معنوی ،سرمایة
اجتماعی بهتری را میتوان مشاهده نمود  .درنتیجه
مربیان ورزشی ما باید به رهبری معنوی و مؤلفههای
آن توجه کرده و با ارضای این نیاز و ایجاد انگیزه در
ورزشکاران باعث ارتقاء سرمایةاجتماعی بازیکنان و
درنتیجه تیم بشوند عالوه بر نتایج مؤثری که در
باشگاه دارد باعث ارتقاء ورزش کشور نیز خواهند شد.
نتایج به دست آماده با نتایج عیوضی و فتحی (،)0391
رضایی منش و همکاران ( ،)0390زنگ و وانگ
( )2100و پاستوریزا و همکاران ( )2103همسو
م یباشد  .همانطور که مالحظه شد پژوهشهای
دیگر نیز تأییدکننده نتیجه پژوهش حاضر م یباشند و
آنها نیز رهبری را گامی مؤثر در راستای ارتقای
سرمایة اجتماعی سازمانی دانستهاند  .رضایی منش و
همکاران ( )2102به این نتیجه رسیدند که رابطه
مثبت و معناداری بین رهبری تحولآفرین و
سرمایةاجتماعی وجود دارد که نشانگر آن است که
رهبری تحولآفرین م یتواند به عنوان تسهیلکننده در
ایجاد سرمایةاجتماعی عمل کند .نتیجه این است که،
سازمانی از سرمایة اجتماعی برخوردار است ،که
کارکنان در مراودات با یکدیگر و در ارتباط با سازمان
از سهولت ،سادگی و انعطاف بسیار باالیی برخوردار
باشند .نفوذ در افراد و برقراری ارتباطات در قالب گروه
و تیم ازجمله وظایف اصلی مدیران است که در نقش
رهبری مدیر معنی پیدا م یکند و منجر به باال بردن
سرمایةاجتماعی سازمان م یشود  .پس می توان نتیجه
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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همچنین در رابطه مندی سرمایةاجتماعی و سرمایة
روانشناختی و امیرخانی و عارف نژاد ( )0390میان
سرمایة اجتماعی و رفتار شهروندی سازمانی و سرمایة
روانشناخت ی رابطه معن یداری را مشاهده کردند و این
دو بعد م یتوانند بر سرمایة اجتماعی تأثیر مثبت
بگذارند .سرمایةاجتماعی ماهیتی زاینده و مولد دارد،
افراد را وادار م یکند تا ارزش ایجاد کنند ،کارها را
درست انجام بدهند ،و به اهداف خویش دست یابند و
مأموریت زندگی خود را به انجام رسانند.
به عبارتدی گر  ،بدون سرمایةاجتماعی هیچکس و هیچ
سازمانی موفق نیست .ازاینروست که موضوع
سرمایةاجتماعی ،محور اصلی مدیریت در سازمان
محسوب شده و مدیرانی که بتوانند در سازمان
سرمایةاجتماعی ایجاد کنند ،عالوه بر اینکه راه
کامیابی شغلی و سازمانی خود را هموار م یسازند
(احمدی و فی ضآبادی)2102 ،؛ موفق نیز قلمداد
م یگردند  .درگذشته به سرمایةاجتماعی بهصراحت
توجه نم یشد  .اما هماکنون تغییرات پرشتاب محیطی،
فناوری اطالعات ،نیازهای رو به رشد به اطالعات و
نیازهای آینده به نوآوری ،خالقیت و ضرورت پیشرفت
مداوم سازمان ایجاب م یکند که رهبران سازمان،
سرمایةاجتماعی را به عنوان یکی از منابع ارزشمند
سازمانی موردتوجه قرار دهند.
همانطور که مطرح شد بهطورکل ی رهبری معنوی بر
روی سرمایةاجتماعی و سرمایةروانشناختی تأثیرگذار
است و بین رهبری معنوی با ابعاد سرمایةاجتماعی و
سرمایة روانشناخت ی رابطهای معنادار وجود دارد .با
توجه به این موارد به سازمانها و باشگاههای ورزشی
پیشنهاد م یشود که رهبری معنوی را در کلیه سطوح
مدیریتی ،سرپرستی و مربیگری سرلوحه کار خود قرار
دهند و بهویژه بر روی رویةها و برخوردها تمرکز
بیشتری نمایند .در سازمانهای ورزشی و باشگاهها
طبیعتاً ورزشکاران از اهمیت بسیار بیشتری نیز
برخوردار م یباشند ؛ برای بالندگی و پویایی هرچه

بیشتر باشگاه بایستی بازیکنان را در مرکز و کانون
توجهات باشگاه قرارداد و به آنها به چشم مؤثرترین
اعضای باشگاه نگاه کرد .در ورزش ،تیمهایی
موفقترند که بازیکنان آنها از ارتباطات بهتری در
بین همتیم یهایشان برخوردارند و دارای ازخود -
گذشتگ ی و فداکاری بیشتری باشند .باشگاهی که
همیشه درگیر حواشی م یباشد و به بازیکنان خود
بهطور جد نم یپردازد نتیجهاش این م یشود که
بازیکنان صرفاً منتظر دریافت مبلغ قرارداد خود بوده و
مسائل تیم برای آنها اهمیتی ندارد .بنابراین برای
اینکه بازیکنان ما بتوانند رفتار مناسبی در مواقع
مختلف از خود نشان دهند و باجان و دل در خدمت
باشگاه باشند باید به متغیرهای رفتار سازمانی ازجمله
رهبری معنوی ،سرمایةاجتماعی و سرمایةروانشناختی
توجه ویژه کرد .همچنین مسئولین و مربیان باشگاه
باید به این نکته نیز توجه کنند که برای موفقیت
دیگر نیازی نیست زندگی و خانواده را وقف کارکنیم و
محیط را فقط یک محیط رقابتی تلقی نماییم .در
عوض یک فرد با داشتن یک زندگی سالم ،آموزش
مناسب و توجه به رهبری معنوی و مؤلفههای
سرمایةاجتماعی و سرمایةروانشناختی از جانب
مربیان و مسئولین م یتواند دارای روابط مبتنی بر
صداقت ،کار گروهی ،تعهد  ،خود کارآمدی ،امید،
خوشبین ی و انعطاف باشد و در همان محدوده زمانی
و با همان امکانات در محیط کار به موفقیتهای
باالتری دست یابد . .این متغیر در ورزش حرفهای
امروزی م یتواند بهطور محسوستری درک شود.
چراکه تیمهای ورزشی در حال رشد در کشور بعد از
مرحله ترقی بهیکباره افت شدیدی م یکنند
درحال یکه ازلحاظ منابع مالی این افراد نسبت به قبل
بهتر تأمین م یشوند  .ولی این در حالی است که انگیزه
این افراد برای موفقیت کمتر شده و نتیجه عملکرد
تیمی نیز پایینتر م یآید  .پس مربیان م یتوانند با
بهکارگیری سبک رهبری معنوی افت عملکرد افراد را
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