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(تاریخ دریافت9911/20/91 :؛ تاریخ پذیرش)9911/90/21 :

چکیده
هدف پژوهش حاضر برآورد سهم نسبی سرمایة اجتماعی از رهبری معنوی بود .روش پژوهش توصيفی -همبستگی بوده و جامعة آماری،
همة فوتباليستهای حاضر در ليگ برتر فوتبال استان فارس ،ویژن آسيا بودند .در پژوهش حاضر روش سرشمماری بم کمار ررفتم شمده
است ( .)N=911ابزار پژوهش پرسشنام بود ک روایی آن با ب کارريری نظر متخصصان مدیریت ورزشی ،و پایایی آن با محاسبة ضمری
آلفای کرونباخ بررسی و تأیيد شد .آلفای پرسشنام برابر با  2/91ب دست آمد .همچنين ،آلفمای کرونبماخ بمرای رهبمری معنموی  ،2/91و
سرمایة اجتماعی  2/12ب دست آمد .تجزی وتحليل دادهها در دو روش آمار توصيفی (ميانگين ،انحراف معيار ،واریانس) و آممار اسمتنبايی
(ضری همبستگی پيرسون و رررسيون) انجام ررفت .نتایج نشان داد بين رهبری معنوی با سرمایة اجتماعی و ابعاد آن رابطمة معنماداری
وجود دارد ( .)r=2/145در محيط پرتاليم تيمهای ورزشی امروزی ،از يریق یکسری مداخالت بم نسمبت جزئمی و بسميار متمرکمز کم
مربيان خواستار بازخورد سریع نتایج عملکرد تيم خود هستند ،ماهيت توسعة سرمایة اجتماعی میتواند کاررشا باشد و ایمن نيمز از يریمق
رهبری معنوی ب خوبی امکانپذیر است.

کلیدواژگان
رهبری معنوی ،سرمایة اجتماعی ،ليگ آسيا ویژن.

 نویسندة مسئول ،رایانامهAli_saberi1364@ut.ac.ir :
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مقدمه
مدت طوالنی از ورود معنویت بهعنوان مقولهای غیرعلمی در تحقیقات سازمان و مدیریت نگذشته
بود که تحقیقات 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 .)2931 ،نظریة رهبری معنوی درون یک مدل انگیزش
درونی توسعه یافته است و روی ویژگیهایی مانند امید ،ایمان و نوعدوستی پایهگذاری شده است
) .(Fernando et al., 2009, p.523هدف رهبری معنوی خلق چشمانداز و ارزشهای متجانس در
سطوح فردی ،تیمی ،سازمانی و در نهایت ،تقویت سطوح باالتری از تعهد و بهرهوری سازمانی
است .رهبری معنوی بیشتر بهعنوان پدیدهای در زمانی مشاهدهشدنی است که شخص در یک
موقعیت رهبری ،مظهری از ارزشهای معنوی مانند صداقت ،درستی و فروتنی است و خود را
بهعنوان نمونهای از شخصی که میتواند قابلاعتماد باشد و مورد تحسین قرار گیرد ،نشان میدهد
(2005, p.663

 .)Reave,پاسخ به چالشهای امروز و آینده سازمانها به انجامدادن چیزی فراتر

ازآنچه بیش از این در زمینة نحوة انجامدادن درستکارها میدانستیم ،نیاز دارد (رضاییمنش و
همکاران ،2932 ،ص .)12امروزه در ورزش حرفهای صرف داشتن تکنیک و تاکتیک بازیکنان و
مسائل فنی مربیان یا تجهیزات ورزشی مناسب نمیتواند عاملهای موفقیت یک تیم در عرصههای
رقابتی باشند .مربیان و مدیران باشگاهها ی ورزشی باید رو به مسائلی بیاورند که درون افراد نهفته
و بهراحتی قابل دستیابی نیست ،امروز در یک تیم ورزشی مربیان باید به دنبال همافزایی باشند ،تا
جایگاهی را برای خود پیدا کنند و این همافزایی از طریق متغیرهای رفتاری مانند سرمایة اجتماعی
بهدست میآید .سرمایة اجتماعی واژهای است که در مهرومومهای اخیر وارد حوزة علوم اجتماعی
و اقتصادی شده ،و از این منظر دریچهای را در تحلیل و علتیابی مسائل اجتماعی و اقتصادی
گشوده است .گرچه از معرفی مفهوم سرمایة اجتماعی چند دهه میگذرد ،ولی این مفهوم ،تسلط
قابلمالحظه خود را در اوایل  2332در پژوهشهای اجتماعی حفظ کرده است (

Huvila et al.,

 .)2010بدین ترتیب که سرمایة اجتماعی در دهة  2332تبدیل به مفهومی اثرگذار شد و در
رشتههای علوم اجتماعی بسیار مورد توجه قرار گرفت (امیرخانی و عارفنژاد .)2932 ،از نظر
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پاتنام ،سرمایة اجتماعی آن دسته از ویژگیهای زندگی اجتماعی ،شبکهها ،هنجارها و اعتماد است
که مشارکتکنندگان را قادر میکند به شیوهای مؤثرتر اهداف مشترک خود را تعقیب کنند .به بیان
دقیقتر ،سرمایة اجتماعی از طریق افزایش و تقویت هنجارهای مستحکم و تسهیل جریان اطالعات
از جمله اطالعات مربوط به شرکت کنشگران و تجسم موفقیتها ی گذشته سعی دارد ،به تحقق
کنش جمعی کمک کند (فیلد .)2911 ،با این حال ،پژوهشی در زمینة وضعیت سرمایة
اجتماعی بازیکنان فوتبال و رابطه مندی آن با رهبری معنوی در بین بازیکنان انجام نگرفته
است .در حقیقت ،ورزش حرفه ا ی امروزی به سبک ها ی رهبری خاص نیاز دارد تا بتواند بر
روحیة همکاری و تعاون تأثیر گذاشت و برون داد بیشتری را مشاهده کرد .سرمایة اجتماعی
عاملی است که نبود آن در بین تیم ها ی ورزشی و ورزشکاران کامالً مشاهده می شود ،به همین
دلیل محقق در نظر دارد در پژوهش حاضر به تأثیر رهبری معنوی مربیان در سرمایة اجتماعی
بازیکنان و میزان برآورد سرمایة اجتماعی از این سبک رهبری در لیگ برتر فوتبال استان فارس پی
ببرد.
مبانی نظری و پیشینة پژوهش
رهبری موضوعی است که از دیرباز ،موضوع مطالعة محققان ،دانشمندان ،حتی افراد معموولی بووده
است ،اما پژوهشهای علمی دربارة رهبری صرفاً از قرن بیستم آغاز شود .در پنجواه سوال گذشوته،
بیش از  56طبقة مختلف بورای تعریوف مووازین رهبوری عرضوه شوده اسوت .علویرغوم وجوود
تعریفهای مختلف ،میتوان بر چند نقطة مشترک بین تعریوفهوا تأکیود کورد :رهبوری ،نخسوت،
فرایند نفوذ است ،دوم ،با تغییر آمیخته است ،سوم ،در داخل گروه اتفاق میافتد و چهارم ،هدفمنود
است .بر اساس این اجزا ،رهبری عبارت است از «اثری که فردی بر گروهی از افراد برای دسوتیابی
به هدف مشترک عمومی میگذارد» (افجه.)2932 ،
1. Spiritual leadership

 871

مدیریت سرمایة اجتماعی ،دورة  ،5شمارة  ،2تابستان 9317

معنویت و رهبوری هور دو سوازههوای پیچیودهای هسوتند ) .)Al Arkoubi, 2008, p.19معنویوت
بهعنوان یک موضوع تحقیق جدید در نظریة رهبری بیوان شوده اسوت (.)Dent et al., 2005, p.641
بهطوری که همپوشانی شایان توجهی بین معنویت در محیط کار و نظریههوای رهبوری وجوود دارد
(2003, p.19

 .)Fry,ازآنجا که معنویت رسیدن به بهرهوری را تسهیل میکنود ،در سوازمان مووازین

اخالقی ایجاد کرده و مانع استرس در سازمانها میشود .برخی محققان معنویت را با رهبری پیوند
دادهاند .به همین دلیل می توان گفت رهبران معنوی نقش مهمی را در اثربخشی سازمان ایفا میکنند
).(Aydin & Ceylan, 2009, p.185
مدل رهبر معنوی فری (1229؛  )1226نمونهای از کاربرد معنویت در رشوتة رفتوار سوازمانی و
رهبری است .این نوع رهبری با یک باور قوی ،معنا و ارزش مییابد و موجب تحریک انگیزههوای
درونی خود و پیروان میشود .چنین رهبری با توانمندسازی پیروان از طریوق ارزشهوای اخالقوی،
مسئولیت اجتماعی ،نگرشها و رفتارها تحوالت عمیقی را خلوق مویکنود .رهبوران معنووی افوراد
تأثیرگذاری هستند که به تغییر شیوههایی که دیگران میبینند و کارهایی که انجوام مویدهنود ،قوادر
هستند .آنها بر نگرشها و اعمال دیگران بهمنظور رسیدن به یک هدف مشترک کوه در نهایوت بوه
نفع کل گروه است ،تأثیر میگذارند ) .(Crossman, 2010, p.602رهبری معنوی کارکنانی بوا دانوش
برای مشارکت در سازمان و باقدرت برای تصمیمگیریهای مهم فراهم میکند ،همچنوین ،زمینوهای
برای کارکنان برای دریافت عشق به نوعدوستی ایجاد میکند که خود مبنایی برای انگیزش درونوی
از طریق امید /ایمان در چشمانداز سازمان است ).(Fry et al., 2011, pp.2-3
فرای ( )1229هفت بعد برای رهبری معنوی معرفی کرده است که عبارتاند از  .2چشمانوداز؛
 .1عشق به همنوع؛  .9امید/ایمان؛  .4عضویت؛  .6معناداری؛  .5تعهد سازمانی؛  .1بهرهوری و بهبود
مستمر.
سرمایة اجتماعی
مفهوم سرمایة اجتماعی از مفاهیم جدیدی است که در حوزة علوم اجتماعی با سرعت چشمگیر و
قابلمالحظهای گسترش یافته است .ردپای این مفهوم را میتوان در آثار بسیاری از جامعهشناسان
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کالسیک در مفاهیمی از قبیل اعتماد ،همبستگی و انسجام اجتماعی مشاهده کرد؛ اما سرمایة
اجتماعی در معنای مدرن خود ابتدا در سال  2325در نوشتههای هانیفان 2سرپرست وقت مدارس
ویرجینای غربی در آمریکا بهکار گرفته شد (علیبیگی و همکاران ،2932 ،ص)12؛ اما فقط از دهة
 2332بهشدت مورد توجه قرار گرفت و توانست با گسترش نظری و تجربی ،جایگاه
تعریفشدهای در میان نظریههای جامعهشناسی به خود اختصاص دهد .این امر بهطور عمده ،به
وسیلة کلمن جامعهشناس آمریکایی و پس از آن پیر بوردیو نظریهپرداز فرانسوی انجام گرفت ،و
مطالعة پاتنام ( )1222در زمینة رابطة سرمایة اجتماعی و نهادهای دموکراتیک در ایتالیا ،گسترش
یافت و از آن پس ،بسیاری از دانشمندان موضوع سرمایة اجتماعی را مورد بحث و بررسی قرار
دادند .سرمایة اجتماعی از دهة  2332مفهوم مهمی شد ،و در رشتههای علوم اجتماعی بسیار مورد
توجه قرار گرفت ،عدة زیادی از جامعهشناسان ،علمای سیاست و اقتصاددانان برای یافتن
پاسخهای پرسشهای متعددی که در رشتههای خود با آنها مواجه بودند ،به مفهوم سرمایة
اجتماعی متوسل شدند و بحث سرمایة اجتماعی سازمانی نیز با نظریههای پروساک و ناهاپیت و
گوشال ،قوت گرفت و توجه مدیران سازمانها به این سرمایة بیشتر معطوف شد (.)Putnam, 2000
ناهاپیت و گوشال ( )2333سه بعد برای سرمایة اجتماعی در نظر گرفتند :بعود سواختاری ،بعود
ارتباطی ،بعد شناختی.
اصوالً بعد ساختاری سرمایة اجتماعی به توانایی افراد بورای ایجواد رابطوه بوا سوایرین در یوک
سازمان اشاره دارد .این روابط به گفتة ناهاپیت و گوشال ،شامل کانال های ارتباطی است کوه بورای
جمع آوری اطالعات مورد نیازند .چنین جریان اطالعات باعث ایجاد مزیت رقابتی به واسطة ارتقای
توانایی سازمان برای جذب و تلفیق دانش میشود ( .)Leana & Pil, 2006, p.354این مفهوم در سه
شاخص سنجشپذیر است.

1. Hanifan
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پیوندهای شبکهای  :ایجاد روابط به واسطة ایجاد شبکه یکی از مهم تورین مؤلفوه هوای سورمایة
اجتماعی است ،روابط شبکهای امکان دسترسی به منابع (مثل دانش) را فراهم مویکنود (

Lesser et

.)al., 2001, p.834; Nahapiet & Ghoshal, 1998, p.252
پیکربندی های پیوندهای ارتباطی  :کوه حواکی از رسومی یوا غیررسومیبوودن و متمرکوز یوا
غیرمتمرکزبودن ارتباطات است .پیکربندی کلی روابط شبکه ای جنبة مهم سرمایة اجتماعی را شکل
میدهد که میتواند بر توسعة سرمایة فکری تأثیر بگذارد (قلیچلی و مشبکی ،2936 ،ص.)292
متناسب سازی شبکة ارتباطی :9که با میزان سهولت و روانی جابه جایی ارتباطات مورتبط اسوت
).(Lesser et al., 2001, p.834; Nahapiet & Ghoshal, 1998, p.252
بعد ارتباطی به توصیف نوع و روابط شخصی می پردازد که افراد با یکودیگر در یوک سوری از
تعامالت دارند .مهم ترین جنبه های این بعد عبارت اند از اعتمواد ،هنجارهوا ،تعهودات ،انتظوارات و
هویت است (.)Leana & Pil, 2006, p.354
اعتماد  :اعتماد (شامل انواع اعتماد اعتباری ،متقابل و اجتماعی) عامل پیوند افراد در سازمان هوا
بوده و مدیریت اثربخش منبعث از این پیوند و اعتماد دوطرفه است .اعتماد یکوی از ارزشومندترین
سرمایههای اجتماعی است که مخدوششدن آن هزینة بسیار سنگینی را تحمیل خواهد کرد (الوانی
و دانایی فرد ،2932 ،ص .)1در حقیقت ،اعتماد بزرگ ترین تسهیل کنندة کارایی سازمان است ،حتوی
بهتر از اطالعات است؛ زیرا اطالعات ممکن است زیاد باشند ،ولی غنای آن به اعتماد و میزان سورمایة
اجتماعی بستگی دارد (دلوی و عبدالباقی ،2935 ،ص.)11
هنجارها  :هنجارهای اجتماعی برای سرمایة اجتماعی در سوازمان در نظور گرفتوه موی شوود و
به عنوان مجموعه های درونی و عمومی از رفتار مطلوب و قابل قبول برای اعضای شوبکة اجتمواعی
1. Network ties
2. Configuration of ties
3. Network appropiability
4. Trust
5. Norms
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تلقی می شود .هنجارهای اجتماعی به عنوان سیستم عقیدتی مشترک هستند که به مشارکت کننودگان
اجازه میدهند تا ایدههای خود را در میان گذاشته و تجارب مشترکی داشته باشند.
تعهدات و انتظارات  :لسر ( )1222این جزء از سرمایة اجتماعی را به عنووان تعوامالت مثبوت
تلقی می کند که بین افراد در یک شبکه روی می دهد .این تعامالت تا حد زیادی مثبت هستند ،زیرا
سطوح اعتماد و دوجانبگی در آن ها تولید می شود .وجود این تعهدات و انتظارات از آینده در یوک
محیط سازمانی شکل می گیرد که شامل ارتباطات قوی اجتماعی اسوت و اگور ایون روابوط وجوود
نداشته باشند ،دچار مشکل میشوند (.)Hoffman et al., 2005, p.96
هویت  :هویت زمانی روی میدهد افراد خودشان را با یک فرد دیگر یوا گوروه دیگور از افوراد
ببینند ( .)Nahapiet & Ghoshal, 1998, p.254ایون فورد ارزشهوا و اسوتانداردهای سوایر افوراد یوا
گروه ها را به عنوان چارچوبی قیاسی تلقی می کند .هویت یک گروه یوا بوه صوورت جمعوی باعوث
ارتقای دغدغة فرد در مورد فرایندها و نتیجه ی گروهی شوده ،بنوابراین ،باعوث افوزایش و تقویوت
هنجارهای گروهی و اهداف جمعی میشود (.)Hoffman et al., 2005, p.97
جنبة شناختی سرمایة اجتماعی به این حقیقت اشاره می کند که افراد با یکدیگر به عنوان قسمتی
از مجموعه در تعامل هستند ،آن ها به صورت عالی می توانند اهوداف خوود را تنظویم کورده و یوک
دیدگاه مشترک به سازمان داشته باشند (.)Leana & Pil, 2006, p.354
با توجه به اینکه در این زمینة پژوهشی ،تحقیقات مرتبط وجود نودارد نگارنودگان بوه بررسوی
تحقیقات انجامگرفته در زیرشاخههای موضوع یا مرتبط با آن پرداخته است.
عیوضی و فتحی ( )2932در پژوهشی با عنووان «رهبوری و سورمایة اجتمواعی بوا رویکورد بوه
رهبری امام خمینی» به این نتیجه رسیدند که سرمایة اجتماعی حاصول از رابطوة اماموت و اموت را
عنصر اساسی در حفظ و تداوم نظام میداند .تعوامالت اجتمواعی همگرایانوه ،مشوارکت و اعتمواد
1. Obligations and expectations
2. Identity
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اجتماعی از مؤلفههای اصلی سرمایة اجتماعی هستند و اعتمواد اجتمواعی قلوب سورمایة اجتمواعی
است .در مقالة یادشده با بررسی ویژگیها و الگوی رهبری امام خمینی به این نتیجه مویرسود کوه
رهبری ایشان در ایجاد آنها نقش اساسی داشت .زعامت و رهبری ایشان پایة وحودت ،همگرایوی،
مشارکت و اعتماد اجتماعی بود و بهطور مداوم عاملیت همگرایی و پویایی را بازی میکرد .بختوی
و همکاران ( )2932در تحقیقی با عنوان تبیین رهبری تحولآفورین و سورمایة اجتمواعی بوهعنووان
اهرمهای ارتقا اثربخشی تیمی ،اشاره کردند که نتایج چارچوب نظری پیشنهادی را تأیید میکنود و
بیانکنندة ارتباط قوی رهبری تحولآفرین با سرمایة اجتماعی و سرمایة اجتماعی با اثربخشی تیموی
بهطور مستقیم ،و همچنین ارتباط رهبری تحولآفرین با اثربخشی تیمی بهطوور غیرمسوتقیم اسوت.
غالمی و همکاران ( )2932در پژوهشی با عنوان «بررسی رابطه رهبری معنوی و خشونودی شوغلی
کارکنان دانشگاه اصفهان» نشان دادند رهبری معنوی و خشنودی شغلی رابطة مثبت و معنواداری بوا
یکدیگر دارند .همچنین ،در پژوهشی مشوابه صوابری و همکواران ( )2934در تحقیقوی بوا عنووان
بررسی نقش انسجام گروهی در سرمایة اجتماعی به این نتیجه رسیدند که بوین انسوجام گروهوی و
سرمایة اجتماعی و ابعاد آن رابطة معناداری وجود دارد؛ و انسجام گروهی ،پیشبینویکننودة خووبی
برای سرمایة اجتماعی است.
مک کاروم ( )1223در پژوهشی با عنوان «سورمایة اجتمواعی و بهبوود رهبوری :سواخت رهبوری
قویتر و افزایش مهارتهای ارتباطی» ،به این نتیجه رسید که اگرچه تمرکزی اولیه بور ظرفیوتهوای
سرمایة انسانی وجود دارد ،امروزه سرمایة اجتماعی به موازی یکی از عناصر مورتبط بوا مهوارتهوای
رهبری توجه میشود .در تحقیقی دیگر ،با عنوان «رهبری اخالقوی ،سورمایة اجتمواعی و ارتباطوات
مشتری» ،زنگ و وانگ ( )1222به این نتیجه رسیدند که بین رهبری اخالقوی و سورمایة اجتمواعی
رابطه وجود دارد و ایون دو اثور معنواداری را بور ارتباطوات مشوتری دارد .همچنوین ،پاسوتوریزا و
همکاران ( )1229با عنوان آیا رهبری اخالقی مدیران ،سرمایة اجتماعی را ایجاد مویکنود بوه ایون
نتیجه رسیدند که رهبری اخالقی راهنمایان و مربیان اثر معناداری را بر سواختار ارتباطوات و ابعواد
شناختی سرمایة اجتماعی میگذارد؛ و در نهایت ،تابیاس ( )1229در تحقیقی با عنوان نقش سرمایة
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اجتماعی بر موفقیت تحصیلی به این نتیجه رسید که همة ابعواد سورمایة اجتمواعی بور عملکورد و
موفقیت گروهی تأثیر دارد.
با توجه به اهمیت سرمایة اجتماعی و نقش آن در موفقیت سازمانهوا و بویتووجهی مربیوان و
رهبران نسبت به آن ،همچنین ،با توجه به اثرگذاری رهبری معنوی بر موفقیت سازمانها و تیمها و
بازیکنان ،پوژوهش حاضور در پوی بررسوی رابطوهمنودی رهبوری معنووی و سورمایة اجتمواعی در
فوتبالیستهای کشور بهمنظور تقویت سرمایة اجتماعی و بهبود عملکرد گروهی است.
بر همین اساس فرضیههای تحقیق به شکل زیر است:
 .2بین رهبری معنوی و سرمایة اجتماعی رابطة معناداری وجود دارد.
 .1بین رهبری معنوی با ابعاد سرمایة اجتماعی رابطة معناداری وجود دارد.
 .9رهبری معنوی پیشبینیکنندة خوبی برای سرمایة اجتماعی است.
روش تحقیق
با توجه به مطالب گفتهشده ،تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی ،از نظر روش گوردآوری دادههوا،
توصیفی  -همبستگی است .در این تحقیق جامعة آماری شامل بازیکنانی اسوت کوه در لیوگ برتور
آسیا ویژن فوتبال استان فارس شرکت دارند .لیگ برتر فوتبال استان فوارس در سوال  2939بوا 22
تیم شروع شد که از هفتة نهم تیم سایپای شیراز از اداموة مسوابقات انصوراف داد و جامعوة آمواری
محقق نه تیم بود .با توجوه بوه حجوم جامعوة آمواری ،نمونوه برابور بوا حجوم جامعوة آمواری و روش
سرشماری یا کلشمار بهکار گرفته شد.

در پژوهش حاضر دو پرسشنامة رهبری معنوی فرای و همکاران ( )1226و سورمایة اجتمواعی
ناهاپیت و گوشال ( )2333بهکار گرفته شد.
این پرسشنامهها شامل تعدادی متغیر جمعیتشناختی (شامل سن ،تحصویالت ،سوابقة قهرموانی
در سطوح مختلف) 14 ،پرسش در رابطوه بوا رهبوری معنووی و  26پرسوش سورمایة اجتمواعی را
میسنجد.
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برای تعیین اعتبار ابزار اندازهگیری ،پرسشونامههوا در میوان  22نفور از متخصصوان مودیریت و
مدیریت ورزشی و دانشجویان دکتری قرار گرفت و بوا نظور آنهوا و راهنموای اسوتادان راهنموا و
مشاور اصالحات الزم انجام گرفت و تأیید شد .همچنین ،پایوایی پرسشونامه بوا مطالعوة مقودماتی
برای پرسشنامة رهبری معنوی و سرمایة اجتماعی به ترتیب برابر با  2/32 ،2/33به دسوت آمود .در
نهایت 232 ،پرسشنامه بهصورت کلشمار توزیع شد که  256پرسشنامة کامل برگشوت داده شود و
برای تحلیل آماری بهکار گرفته شد.
تجزیهوتحلیل دادهها در دو سطح آمار توصیفی (فراوانوی ،درصود فراوانوی) و آموار اسوتنباطی
(آزمون کولموگروف و اسمیرنوف ،ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون) انجام گرفت.
یافتههای پژوهش
با توجه به یافتههای توصیفی پژوهش ،بیشترین نمونه آماری دارای ردة سنی بوین  12توا  92سوال
( 63درصد) و کمترین آنها باالتر از  92سوال ( 29درصود) بودنود ،همچنوین ،تحصویالت دیوپلم،
بیشترین فراوانی ( 41درصد) ،و فوق لیسانس و باالتر کمترین فراوانی ( 25درصد) را دارا بودند .از
نظر سابقة ورزشی پاسخگویان ،بیشترین فراوانی مربوط به  26سال و باالتر ( 99درصد) بود.
برای بررسی نرمالبودن دادهها آزمون کولموگروف –اسمیرنوف اجورا شود .نتوایج ایون آزموون در
جدول  2بیان شده است.
جدول  .1نتایج آزمون کولموگروف -اسمیرنوف برای توزیع طبیعی دادهها

شاخص

آمارة

K-S

ضریب معناداری

رهبری معنوی

2/21

2/212

سرمایة اجتماعی

2/23

2/261

براساس جدول  ، 2با توجه به اینکه ضریب معناداری برای هر دو متغیر بیش از سطح تشخیص
 2/26است ،توزیع دادههای رهبری معنوی و سرمایة اجتماعی نرمال است.
با توجه به نرمالبودن توزیع دادهها ،برای بررسی همبسوتگی بوین متغیرهوا ضوریب همبسوتگی
پیرسون محاسبه و بررسی شد.
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جدول  .2نتایج ضریب همبستگی پیرسون رابطه بین رهبری معنوی و ابعاد آن با سرمایة اجتماعی

رابطه

فراوانی

ضریب همبستگی

ضریب تعیین

سطح معناداری

رهبری معنوی  -سرمایة اجتماعی

256

2/641

2/13

2/222

بنا بر نتایج ،همبستگی رهبری معنوی و سرمایة اجتمواعی در سوطح تشوخیص  ،2/26مثبوت و
معنادار است .بهعبارت دیگر ،با افزایش رهبری معنوی ،سرمایة اجتماعی بهتری را میتوان مشاهده
کرد.
رابطة ابعاد سرمایة اجتماعی و رهبری معنوی به شرح جدول  9بررسی شد.
جدول  .3نتایج ضریب همبستگی پیرسون رابطة بین رهبری معنوی با ابعاد سرمایة اجتماعی

ضریب تعیین

سطح معناداری

فراوانی ضریب همبستگی

رابطه
رهبری معنوی  -بعد شناختی سرمایة اجتماعی

256

2/43

2/14

2/222

رهبری معنوی  -بعد ساختاری سرمایة اجتماعی

256

2/641

2/13

2/222

رهبری معنوی  -بعد ارتباطی سرمایة اجتماعی

256

2/936

2/26

2/222

بنا بر نتایج ،همبستگی رهبری معنوی و ابعاد سرمایة اجتماعی سازمانی (شناختی ،سواختاری و
ارتباطی) در سطح تشخیص  ،2/26مثبت و معنادار است .بهعبارت دیگر ،با افزایش رهبری معنوی،
سرمایة اجتماعی بهتری را میتوان مشاهده کرد.
جدول  .4نتایج ضریب رگرسیون در زمینة میزان پیشبینی پذیری سرمایة اجتماعی از رهبری معنوی

خالصه مدل و نتیجة آزمون دوربین واتسون
مدل ضریب همبستگی ضریب تعیین ضریب تعیین تعدیلیافته خطای استاندارد آزمون دوربین و واتسون
2

2/41

2/133

2/134

2/631

با توجه به نتایج جدول  ،4میتوان رگرسیون را برای دادهها اجرا کرد.

2/336
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جدول  .5جدول آنوا برای بررسی توان پیشبینی کنندگی مدل

مجموع مربعات

مدل

درجة آزادی میانگین مربعات

رگرسیون

19/621

2

19/623

باقیمانده

66/129

259

2/993

مجموع

13/191

254

آمارة F

ضریب معناداری

53/494

2/222

در مدل رگرسیون رهبری معنوی متغیر پیشبینیکننده و سرمایة اجتماعی متغیر وابسته اسوت .بوا
توجه به جدول  ،6میتوان نتیجه گرفت مدل میتواند پیشبینیکنندة خوبی برای سرمایة اجتمواعی
باشد.
جدول  .6بررسی همخطی متغیر و میزان پیشبینی پذیر بودن سرمایة اجتماعی از رهبری معنوی

مدل
رهبری معنوی

ضرایب استانداردنشده

ضرایب

بتا

خطای استانداردشده

استانداردشده

2/162

2 /3

2/641

آمارة تی
3/999

ضریب
معناداری
2/222

با توجه به جدول  ،5رهبری معنوی توانسته است بهخوبی سرمایة اجتماعی را پیشبینی کنود و
همچنین رهبری معنوی توانسته است  13درصد میزان سرمایة اجتماعی را تحت تأثیر قرار دهد ،در
حقیقت 13 ،درصد واریانس مشترک بین این دو متغیر وجود دارد .همچنین ،نتیجة آزمون همخطی
حاکی از آن است که میتوان رگرسیون را بهکار گرفت.
بحث و نتیجهگیری
در رقابتهای ورزشی امروزی مربیان ،باشگاه و مدیران ورزشی به دنبال حداکثرکردن نتایج
عملکرد خود و بازیکنان خود هستند .به همین دلیل ،بیشترین سرمایهگذاری مالی خود را انجام
میدهند تا اینکه به اهداف مورد نظر برسند .ولی با وجود این ،با این سرمایهگذاری نیز نمیتوانند
به اهداف مورد نظر برسند؛ زیرا انسان موجودی است که نیازهای متنوعی دارد که به شکلهای
مختلف ارضاشده و فقط نمیتوان به مسائل مالی توجه کرد .به همین دلیل در رقابتهای امروزی
در ورزش به دنبال مباحث رفتاری و روانشناسی هستند که هدف پژوهش حاضر نیز بررسی یکی
از همین متغیرها به نام سرمایة اجتماعی و تأثیرپذیری این متغیر از رهبری معنوی بود.
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بنا بر نتایج ،رابطة مثبت و معناداری بین رهبری معنووی و سورمایة اجتمواعی نشوان داده شود.
به عبارت دیگر ،با افزایش رهبری معنوی ،سرمایة اجتماعی بهتوری را مویتووان مشواهده کورد .در
نتیجه ،مربیان ورزشی باید به رهبری معنوی و مؤلفههای آن توجه کننود و بوا ارضوای ایون نیواز و
ایجاد انگیزه در ورزشکاران باعث ارتقای سرمایة اجتماعی بازیکنان و در نتیجه ،تیم بشووند عوالوه
بر نتایج مؤثری که در باشگاه دارد ،باعث ارتقای ورزش کشور نیوز خواهنود شود .نتوایج پوژوهش
حاضر با نتایج عیوضی و فتحی ( ،)2932رضاییمنش و همکاران ( ،)2932زنگ و وانوگ (،)1222
و پاستوریزا و همکاران ( )1229همسو است .همانطوور کوه مالحظوه شود ،تحقیقوات دیگور نیوز
تأییدکنندة نتیجة تحقیق حاضر میباشند و آنها نیز رهبری را گامی مؤثر در راستای ارتقای سرمایة
اجتماعی سازمانی دانستهاند .رضاییمنش و همکاران ( )2932به این نتیجه رسیدند که رابطة مثبوت
و معناداری بین رهبری تحولآفرین و سرمایة اجتماعی وجود دارد کوه نشواندهنودة آن اسوت کوه
رهبری تحولآفرین میتواند بهعنوان تسهیلکننده در ایجاد سرمایة اجتماعی عمل کند .نتیجوه ایون
است که سازمانی از سرمایة اجتماعی برخوردار است کوه کارکنوان در موراودات بوا یکودیگر و در
ارتباط با سازمان از سهولت ،سادگی و انعطاف بسویار بواالیی برخووردار باشوند .نفووذ در افوراد و
برقراری ارتباطات در قالب گروه و تیم از جمله وظایف اصلی مدیران است کوه در نقوش رهبوری
مدیر معنا مییابد و به باالبردن سرمایة اجتماعی سازمان منجر میشود.
در بررسی رابطة رهبری معنوی با بعد شناختی از سرمایة اجتماعی نیز همبستگی مثبت و رابطة
معناداری را بین رهبری معنوی با بعد شناختی از سرمایة اجتماعی سازمانی نشان داد .جنبة شناختی
سرمایة اجتماعی به این حقیقت اشاره میکند که افراد با یکدیگر به عنوان قسمتی از مجموعه تعامل
دارند .نتایج پژوهش حاضور بوا نتوایج تحقیقوات عیوضوی و فتحوی ( ،)2932ناهاپیوت و گوشوال
( ،)2333و لینا و پیل ( )1225همسو است و تأکید بر این میکند که تعوامالت در هور سوازمان یوا
مجموعهای میتواند باعث استحکام آن سازمان باشد و از طریق برقراری تعامالت مناسب بوا هموة
اعضای سازمان ،میتوان روابط قوی بین اعضا ایجواد کورد کوه ایون روابوط بورای ایجواد سورمایة
اجتماعی زمینههای الزم را فراهم میکند .کلمن سازمان اجتماعی را پدیدآورندة سورمایة اجتمواعی
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در نظر میگیرد .وی معتقد است سرمایة اجتماعی با کارکردش تعریف میشود ،بهزعم وی سرمایة
اجتماعی شیء واحدی نیست ،بلکه انواع موضوعات گوناگون است که دو ویژگی مشوترک دارنود.
همة آنها جنبهای از ساخت اجتماعی هستند و کونشهوای معوین افوراد را درون سواختار تسوهیل
میکنند .سرمایههای اجتماعی ،مانند شکلهای دیگر سرمایة مولد است و دسوتیابی بوه هودفهوای
معین را که در نبود آن دستیافتنی نیستند ،امکانپذیر میکند .برخی روابط اجتمواعی را مویتوانود
منابع سرمایهای سودمند ایجاد کند ،شامل تعهدات و انتظارات ،ظرفیت بالقوة اطالعات ،هنجارهوا و
ایدئولوژی میداند

()1988

 .(Coleman,در باشگاه و تیمهای ورزشی نیز نبود ایون متغیور احسواس

میشود .در حقیقت ،مربیان ورزشی در تیمهای خود نهتنها باید به تاکتیکهای فردی و تیمی خوود
توجه کنند ،بلکه در کنار این ویژگیها عوامل رفتاری تعیینکنندة موفقیت تیمها در مواقع حسواس
و رقابتهای نزدیک است .چه تیمهایی که بازیکنان مشهور و معتبر دارند ،ولی در مقابل تیمهوایی
کووه بازیکنووان سرشناسووی ندارنوود ولووی همبسووتگی ،تعهوود و مقووابالت بووین فووردی خوووبی دارنوود
شکستخورده و نتیجة مطلوبی را نمیگیرنود؛ بنوابراین ،باشوگاه و مربیوان باشوگاههوا بوهویوژه در
ورزشهای تیمی باید به دنبال ایجاد این چنین متغیرهای رفتاری باشند تا اینکه یک مجموعه و تیم
به اهداف کلی خود توجه کنند و برای رسیدن به آن هدف تالش بسیار کنند.
همچنین ،نتایج نشان داد بین رهبری معنوی و بعد ساختاری سرمایة اجتماعی رابطة معناداری
وجود دارد .بهعبارت دیگر ،با افزایش رهبری معنوی موفقیت در بعد ساختاری از سرمایة اجتماعی
را میتوان مشاهده کرد .اصوالً بعد ساختاری سرمایة اجتماعی به توانایی افراد برای ایجاد رابطه با
سایرین در یک سازمان اشاره میکند .این روابط به گفتة ناهاپیت و گوشال ،شامل کانالهای
ارتباطیاند که برای جمعآوری اطالعات مورد نیاز میباشند .چنین جریان اطالعات باعث ایجاد
مزیت رقابتی بهواسطة ارتقای توانایی سازمان برای جذب و تلفیق دانش میشود (
p.354

Leana & Pil,

)2006,؛ که البته نتایج تحقیقات لسر و استروک ( ،)1222قلیچلی و مشبکی ( ،)2936و

ناهاپیت و گوشال ( )2333تأییدکنندة نتایج پژوهش حاضر است و با توجه به رابطهمندبودن
رهبری معنوی با بعد ساختاری از سرمایة اجتماعی و اهمیتداشتن سه شاخص  .2پیوندهای
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شبکهای :ایجاد روابط بهواسطة ایجاد شبکه؛  .1پیکربندیهای پیوندهای ارتباطی :که بر توسعة
سرمایة فکری تأثیر میگذارد؛  .9متناسبسازی شبکة ارتباطی :که با میزان سهولت و روانی
جابهجایی ارتباطات مرتبط است ،در بعد ساختاری از سرمایة اجتماعی ،به اهمیت آن پی میبریم.
حال مربیان باید با بهکارگیری مؤلفههای رهبری معنوی سعی در باالبردن سرمایة اجتماعی در بین
بازیکنان خود داشته باشند ،تا شاهد موفقیت خود و بازیکنان و در مجموع ،تیم باشند .در حقیقت،
با توجه به اینکه بعد ساختاری به توانایی افراد در برقراری رابطه با سایر افراد ارتباط دارد ،در
تیمهای ورزشی باید زمینههای ایجادکنندة برقراری این روابط را فراهم کرد که با توجه به نتایج
این پژوهش سبک رهبری معنوی یکی از قوییترین متغیرهای مرتبط با سرمایة اجتماعی است؛
بنابراین ،مربیان ورزشی میتوانند زمینهساز این روابط با سبک رهبری مناسب باشند.
در نهایت ،رابطة معناداری بین بعد رابطهای و سرمایة اجتمواعی تأییود شود .بعود ارتبواطی بوه
توصیف نوع و روابط شخصی میپردازد و مهم ترین جنبههای این بعد ،اعتماد ،هنجارها ،تعهودات،
انتظارات و هویت است با توجه به اینکه بین رهبری معنوی و بعود ارتبواطی از سورمایة اجتمواعی
رابطة معناداری وجود دارد و نتایج پژوهش حاضر با نتایج تحقیقات هووفمن و همکواران (،)1226
الوانی و داناییفرد ( ،)2932و لینا و پیل ( )1225همسو است و جنبههای این بعد مویتوانود بورای
مربیان گرهگشا باشد .هنجارهای اجتماعی برای سرمایة اجتماعی در تیمها در نظر گرفته میشوود و
به عنوان مجموعههای درونی و عمومی از رفتار مطلوب و قابلقبول برای اعضای تیم تلقی میشود.
هنجارهای اجتماعی به عنوان سیستم عقیدتی مشترک اند که به مشارکت کنندگان اجازه میدهنود توا
ایدههای خود را در میان گذاشته و تجارب مشترکی داشته باشند.
همچنین ،نتایج رگرسیون نشان داد رهبری معنوی میتواند پیشبینیکنندة خوبی بورای سورمایة
اجتماعی باشد .در حقیقت ،مربیان باید در سبکهای رهبوری خوود دقوت نظور بیشوتری را داشوته
باشند.
مهمترین سرمایة سازمانها منابع انسانی آن سازمان میباشند .همانطور که مطرح شود بوهطوور
کلی ،رهبری معنوی بر سرمایة اجتماعی تأثیرگذار است و بوین رهبوری معنووی بوا ابعواد سورمایة
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اجتماعی رابطهای معنادار وجود دارد .بنابراین ،به سازمانها و باشگاههای ورزشی پیشنهاد میشوود
رهبری معنوی را در همة سطوح مدیریتی ،سرپرستی و مربیگری سرلوحة کار خوود قورار دهنود و
بهویژه بر رویهها و برخوردها تمرکز بیشتری کنند .در سوازمانهوای ورزشوی و باشوگاههوا طبیعتواً
ورزشکاران اهمیت بسیار بیشتری دارند .برای بالندگی و پویایی بیشتر باشگاه بایود بازیکنوان را در
مرکز و کانون توجه باشگاه قرارداد و به آنها به چشوم موؤثرترین اعضوای باشوگاه نگواه کورد .در
ورزش ،تیمهایی موفوقترنود کوه بازیکنوان آنهوا از ارتباطوات بهتوری در بوین هومتیمویهایشوان
برخوردارند و ازخودگذشتگی و فداکاری بیشتری دارند .باشگاهی که همیشه درگیر حواشی اسوت
و به بازیکنان خود بهطور جدی نمیپردازد ،نتیجهاش این میشود که بازیکنان صرفاً منتظر دریافت
مبلغ قرارداد خود بوده و مسائل سازمان برای آنها اهمیتی ندارد .بنوابراین ،بورای اینکوه بازیکنوان
بتوانند رفتار مناسبی در مواقع مختلف از خود نشان دهند و با جان و دل در خدمت باشگاه باشوند،
باید به متغیرهای رفتار سازمانی از جمله رهبری معنوی ،سرمایة اجتماعی توجه ویژه کرد.
پیشنهادها
مربیان در تیمهای ورزشی میتوانند با بهکارگیری سوبک رهبوری معنووی و ارتباطوات افقوی ،جووی از
اعتماد را در تیم به وجود آورند که نتیجه آن تعاون و مشارکت و همیاری داوطلبانه بازیکنان است.
 گذاشتن کالسهای آموزشی با موضوعهایی از متغیرهای رفتار سازمانی مانند رهبری معنوی وسرمایة اجتماعی برای مربیان تیمهای ورزشی.
 آشناکردن مربیان با سبکهای مختلف رهبری بهویژه رهبری معنوی و نشاندادن تأثیر آن درارتقای سرمایة اجتماعی.
 توجیه مسئوالن کمیتة آموزش فدراسیونها برای قراردادن جلسات آموزشی رفتار سازمانی ویژةمربیان در کالسهای مربیگری.
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