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کارکنان    ی در بهره ور   ی مشارکت ورزش   زه ی نقش انگ   ی حاضر با هدف بررس   پژوهش 
. روش  د ي انجام گرد   ی سازمان   ی آوا   ی انج ی شهر تهران با نقش م  ی دولت   ی دانشگاه ها 
  ی معادالت ساختار   کرد ي با رو   ، ی کاربرد   جه ی و از نظر نت   همبستگی –   ی ف ی پژوهش توص 

در سال    نفر(   9451)   شهر تهران   ی ت دول   ی کارکنان دانشگاه ها   ی باشد. جامعه آمار   ی م 
نمونه    ق ي از طر  نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند و  594که  باشند،   ی م  1397
  تشخیص داده   ی بررس قابل    پرسشنامه   538  ی نسبت   ی ا   طبقه به روش    ی احتمال   ی ر ی گ 
  ت ی و گلداسم   ی هرس ی  انسان   ی رو ی ن   ی بهره ور   ی پرسشنامه ها   شامل   ابزار پژوهش   د. ش 
مشارکت    زه ی ( و پرسشنامه محقق ساخته انگ 2012هامس)   ی سازمان   ی (، آوا 1980) 

سازه    يی نفر از خبرگان و روا   12با نظر    يی و محتوا   ی صور   يی کارکنان بود روا   ی ورزش 
  ب ی کرونباخ به ترت   ی پرسشنامه ها با روش آلفا   يی ا ي انجام شد. پا   ی د يی تا   ی ل عام   ل ی با تحل 
محاسبه    0/ 772  ی مشارکت ورزش   زه ی و انگ 0/ 829  ی سازمان   ی آوا   0/ 857  ی بهره ور 
افزار ها   ل ی ورود و تحل   ی . برا د ي گرد  از نرم     SPSSو    Smart-PlS  ی داده ها 

  ی با بهره ور   ی سازمان   ی ا و آو   ی مشارکت ورزش   زه ی نشان داد انگ   جه ی استفاده شد. نت 
  ق ي از طر  ی بر بهره ور  ی مشارکت ورزش  زه ی درصد از شدت اثر انگ  38رابطه دارند و 

با    GOFشاخص برازش مدل    ن ی شود همچن   ی م   ن یی تب   ی سازمان   ی آوا   ی انج ی م   ر ی متغ 
 باشد.    ی مدل م   ی از برازش متوسط رو به باال   ی حاک   0/ 34
 

 ی مشارکت ورزش   ، ی بهره ور   ، ی سازمان   ی : آوا ی د ی کل   ی ها   واژه 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The aim of this study is to investigate the role of sport 

participation motivations (SPM) on productivity of 

employees of public universities of Tehran with the 

mediation role of employee voice. The research method 

is descriptive-correlation and, with a structural equation 

approach. The statistical population(9451 persons) 

consists of the employees of public universities of 

Tehran in 2018. 594 people were selected as the sample 

size and through possible sampling by the relative class 

method. and 538 questionnaires Checked out that were 

selected through stratified random sampling. The 

questionnaires were Hersey & Goldsmith Productivity 

Questionnaire (1980) Hams employee Voice (2012) 

and a researcher-made questionnaire of employees 

SPM. Face validity was checked with experts’ advices. 

Also confirmatory factor analysis was used for 

Structural validity. The reliability of the questionnaires 

was calculated by Cronbach's alpha for productivity 

(0.857), employee Voice (0.829) and SPM (0.772) 

respectively. Data analysis was performed by Smart-

PlS and SPSS softwares. The results showed that the 

SPM and, employee voice are related to productivity 

and%38 of the total effect of SPM, on productivity was 

explained by the mediator variable of employee voice. 

Also,the GOF fit n  with 0.34 , indicates a moderate 

upward fit. 

 

Keywords 

Employee Voice, sport participation, Productivity. 

 

 

 نقش انگیزه مشارکت ورزشی با میانجیگری آوای سازمانی در بهره وری کارکنان 

 های دولتی شهر تهراندانشگاه 

 5، فریده اشرف گنجویی 4علیمحمد امیرتاش ، 3عباس خدایاری، *2حبیب هنری، 1محبوبه چمن پیرا

دانشیار دانشگاه آزاد اسالمی واحد   - 3یدانشگاه عالمه طباطبائ  اریدانش - 2دکتری مدیریت ورزشی دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات -1

 یواحد تهران مرکز یدانشگاه آزاد اسالم اریدانش -5، قاتیواحد علوم و تحق یدانشگاه آزاد اسالم یبدن تیاستاد گروه ترب  -4 کرج 

 02/02/1399تاریخ پذیرش:   20/11/1398تاریخ دریافت: 

The role of sport participation motivations with mediation of employee Voice 

on productivity of employees of public universities of Tehran 
 

Mahboubeh Chamanpira1, Habib Honari2*,  Abbas Khodayari3, Ali Mohammad Amirtash4, 

Farideh Ashraf Ganjouei5 
1-Ph.D. of Sports Management, Science and Research branch, Islamic Azad University, 2- Associate 

Professor in Allameh Tabataba’i University  3-Associate professor in Islamic Azad University, karaj,     

4-Professor of Sports Management, Science and Research branch, Islamic Azad University, 5-Associate 

Professor in Islamic Azad University, Central Tehran Branch, 
 

Received: (2020/02/10) Accepted: (2020/04/21) 
 

 

 

 چکیده

 

Abstract   
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 مقدمه 
در  یب ه بهره ور  یابی دس   ت یک ه رق اب ت برا یامروز  یای در دن

اس تفاده   یش ود، تشش برا یم  ش تریس ازمان ها روز به روز ب
و ...    یانس ان یرویمواد، ن  ه،يموثر از منابع گوناگون مانند س رما

  یرو یمن ابع، ن  نيا  انی کرده اس   ت. از م  دای پ  یچن دان  تی اهم
. چنانکه با تمرکز بر  اس تبرخوردار   یا ژهيو  گاهياز جا  یانس ان
کل س   ازمان را ارتق ا   یتوان س   رعت بهره ور  یآن، م یرو

مش ارکت    زهینش ان داده اند که دو عامل انگ  قاتیتحق  بخش ید.
توانند در بهره   ی( م28، 3)  یس ازمان ی( و آوا33 ،20)  یورزش 
 سازمان نقش داشته باشند. یانسان یروین یور

 و روند می ش مار به فعالیت گونه هر انجام کلید ها انگیزه
 کنند هدايت و تحريک، تقويت را افراد رفتارهای توانند یم

به معنی   نیز  مش ارکت(. 32ش وند ) آن توقف و کنترل باعث يا
منظور س هیم ش دن در يک   به کار گرفتن منابع ش خی ی به

نظر   شارکت ورزشی مدماقدام جمعی است. البته اين معنی در 
  نیس   ت. منظور از مش   ارک ت و فع الی ت ورزش   ی، میزان ب ه
ک ارگیری من ابع ش   خی   ی، اعم از فیزيکی، م ادی، روانی و 

های ورزش ی اس تب بنابراين    در راس تای انجام فعالیتفراغتی  
کارمند هرگاه در زمان فراغت از کار، با ص  رف هزينه به انوا   

(. به نظر  25) ورزش ی همت گمارد، گويیم فعالیت ورزش ی دارد
می رس  د آش  نايی و ش  ناخت میزان تمايل به مش  ارکت در 

ی ارکنان، به عنوان قش رورزش و فعالیت های بدنی در بین ک
که از تحرک کافی برخوردار نمی باش  ند نقش مهمی در بهره 

 1397بر طبق آماری که در س  ال    وری آن ها خواهد داش  ت
 328  میلیون و 2چیزی نزديک به  منتش ر گرديده اس ت دولت 

 82 حدود  س  االنه  کارمند  تعداد نيای  برا که هزار کارمند دارد
(. بن ابراين  37)د  ن ک  یم  پرداخ ت  حقوق  توم ان  اردی لیم  هزار

و    دولت برای جلوگیری از ض رر و زيان ناش ی از بی تحرکی
کاهش بهره وری کارکنان می بايس ت به س شمت آن ها توجه  

  طريق از  توان می  را  رف اه  و س   شمتیخ اص   ی مب مول نم اي د  
 رژيم  يا  بدنی  فعالیت  هرگونه در  ش رکت يا ورزش در  مش ارکت
ب ه عنوان  .  کرد  حفظ  ورزش ب دنی  فع الی ت  و  نقش ورزش 

راهبردی ک ه توان ايی ب القوه ای در ي اری رس   ان دن ب ه اه داف  
تندرس تی، اجتماعی و اقتی ادی دارد، بس یار حااز اهمیت می 

در راس تای اهداف س شمتی و تندرس تی کارکنان نیز  ( 27باش د )
قوانین و آيین نامه هايی به تی ويب رس یده اس ت که س ازمان  

  می وبات ش ورایاجرای آن ها هس تند از آن جمله   ها ملزم به

 
1. Ding et al. 
2. Brinkley et al. 
3. Huang & Hung   
4. Joubert & De Beer 

می  عالی س شمت و امنیت غمايی موض و  س شمت کارکنان
های اجرايی    کلیه دس  تگاهباش  د که تی  ويب نموده اس  ت  

مکلفند، زمینه م   شارکت ح   داکكری کارکن   ان خود را در 
ه ای ورزش   ی ب ا هم اهنگی وزارت ورزش و جوان ان    فع الی ت

مچنین آيین ن ام ه چگونگی توس   ع ه و ( و ه22)  فراهم آورن د
بیان می دارد س  ازمان   13تعمیم ورزش کارکنان دولت، ماده  

ها موظف هس  تند س  اعاتی را برای ايجاد س  شمت جس  مانی 
در اين ک ارکن ان ب ه ورزش و فع الی ت ب دنی اختی   ا  دهن د،  

فع الی ت فیزيکی    ( نیز رفت ار2016)  1دين   و همک ارانراس   ت ا  
در  (،10دانس ته اند )  مرتبط س ازمان  تس شم يک کارمند را با

  غیر  اس تعشجی و بیماری کارمند بوس یله رفتارهای غیبت  واقع،
(. در 2گیرند ) می قرار تاثیر  و پش  ت میز نش  ینی تحت  فعال

کننده   لیتس ه ( با عنوان،  2017)2تحقیق برينکلی و همکاران  
ثابت  س ت یدر محل کار چ  یمیها و موانع ش رکت در ورزش ت

عدم فعالیت فیزيکی عامل خطر برای بیماری که ش ده اس ت  
س شمت  س یاس ت  و   های غیر قابل انتقال و مرگ و میر اس ت

که در س راس ر جهان اجتماعات )مانند   توص یه می کند عمومی
محل کار( بی ورتی باش ند که فعالیت های جس مانی را تروي  

عنوان  ب ا  یدر موض   وع (2016)3 هوان   و ه ان    (.6ب دهن د )
  یبدن  یآمادگ یو ش رکت در برنامه ها  طیمح ،یگمار  اس تیس 

کار بر  و جو محل یاجتماع تيکه حما عنوان داشتندمحل کار 
 یها  تیو فعال  یبدن  یآمادگ یش   رکت کارکنان در برنامه ها

 دی و ژوبرت .(19) گ مار هس   تن د ریت اث یفوق برن ام ه ورزش   
بررس   ی فوايد ورزش تیمی در   ر تحقیق خود بهد (2011)4بیر

 تیالفع یايکارکنان از مزا اتیتجرب  یهدف بررس  س  ازمان با 
  بوداز آن   یحاک  ينتای پرداختند، س ازمان یمیت  یورزش  یها

کارمن دان  نی، بیس   ازمان  یزش   ور  یها  تی که در طول فع ال
 یعنيکارکنان،  یکار یارزش ها وس ازمان ارتبا  برقرار ش ده 

ک ه ب ه نوب ه خود منجر   افت هي و روابط بهبود    تی ، امنیخودآگ اه
  آن ه ا بی ان داش   تن د، ش   ود. یم  یبهره ور شيب ه درک افزا
کند  یبه س   ازمان م  یس   ازمان یمیکه ورزش ت يیکمک ها
(. 20)  ک ار مثثر اس   ت  یرویالزام ات مربو  ب ه ن  گی درهم

مختلف  یالگوها  یبه بررس ( نیز  2019)  5پدرس ن و همکاران
ک ارکن ان در   نی، ش   دت و م دت( در ب ی) فراوان  یب دن  تی فع ال
کار  طیمداخله ارتقاء س شمت مح کيو بعد از ش رکت در  نیح

ند و به ارتقا س شمت محیط  س اله پرداخت کيدوره   کي  یدر ط
نیز در تحقیقی با    (1394)  ص  فی پور .(30کار اش  اره نمودند )

5. Pedersen 
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 نش ان داد رابطه انگیزش ورزش ی و بهره وری کارکنان،عنوان  
 یبهره ور  یمولف ه ه ا  یب ا تم ام  یورزش     زشیانگ  نیک ه: ب

ی و همکاران  س   لم  یفیس   (. 33) وجود دارد  یرابطه معنادار
مطالعه عوامل موثر ( همچنین در تحقیق خود با عنوان  1396)

بیان نمودند که   شنیکارکنان دانش گاه گ  یبر مش ارکت ورزش 
  يیک ه توان ا   یب ه عنوان راهبرد  یب دن  تی نقش ورزش و فع ال

و  یاجتماع  ،یرس اندن به اهداف س شمت یاريرا در   یبالقوه ا
 (.34) باشدی م تیاهم زاحا اریدارد، بس  یاقتیاد

از س وی ديگر به نظر می رس د کارکنان در محیطی که آزادانه  
 بتوانند به ارااه ايده ها و نظرات خود بپردازند بهره ورتر هستند

مهمترين مس اال در هر س ازمان، مفهومی به نام آوای يکی از 
بی  یرتی )احتیاطی(  آوای س  ازمانی بیان  س  ازمانی اس  ت

 درون که کس  ی برای س  ازمان، بهبود منظور به اطشعات

 اطشعات اين ولو اين که اس تب اجرايی قدرت دارای س ازمان

 به را آن ص احبان و س ازمان فعلی وض عیت اس ت ممکن

 و اس  ت بهبود هدف با که کشمی رفتاربکش  اند. يا   چالش
 مزبور س ازمان درون را قدرت که اس ت مش خی ی فرد متوجه

در عی ر حاض ر گوش  (. 9دارد را ش امل می ش ود ) اختیار در
س  پردن به آوای کارکنان برای س  ازمان ها اهمیت ويژه ای 
يافته اس ت چرا که از يک طرف ايده ها و نظرات کارکنان می 
تواند راه گش ای بس یاری از مس اال و مش کشت س ازمانی و از 
طرف ديگر منعکس کنن ده عشيق و خواس   ت ه ه ای آن ه ا به  

پژوهش  گران آوا را به  برخی از  (.  11مديريت س  ازمان باش  د )
ص  ورت فرص  تی برای بیان ديدگاه ها به تی  میم گیرندگان  
را  آن  دي گ ر  ب رخ ی  ک  ه  ح  ال ی  در  ان  د  ن م وده  ت ع ري ف 
(. 24منحی  را اواکنش  ی به نارض  ايتی ش  غلی دانس  ته اند )

( بر نقش آوای س ازمانی به عنوان  2015)  1کنس تانتین و بیا 
اره می کنند يک عامل کلیدی در ارتباطات داخل س ازمان اش 

به عقیده آن ها داش تن يک ارتبا  درونی خوب، بر ش ناخت و 
در نظر گرفتن ديدگاه کارکنان، بستگی دارد. در صورت ناديده 
گرفتن آن ها، ش  اهد بی انگیزگی، اس  تعفا و در نهايت ترک 
س   ازم ان خواهیم بود و همچنین آن ه ا معتق دن د نگرش افراد 

و بر بهره وری سازمان اثر نسبت به محل کار بسیار مهم بوده 
نیز در 2020)2و همک اران    موفیعب دالگ ال  (.8می گ مارد )  )

تحقیق خود ب ا عنوان طراحی برای آوای ک ارکن ان ب ه ت اثیر 
آوای کارکنان بر عملکرد و س  شمتی کارکنان اش  اره نمودند.  
آن ه ا درتحقیق خود ب ه طراحی می   احب ه ای ب ا ک ارکن ان در 

 
1. Constantin & Baias 
2. Abdulgalimov 
33. Ng & Feldman 

آوای  های  کننده  مهار  و ها  دهکنن  ص  دد ش  ناس  ايی تس  هیل
مناس ب    های کیفیت  از ای  مجموعه و کار محیط در  س ازمانی
(. ولی اين نکته که مديران س ازمان ها تا چه حد به  1برآمدند )

اين امر واقف هس  تند به ويژگی ها و س  اختار س  ازمان برمی  
گردد. ولی در اين راه س   ازمان های موفق تر خواهند بود که 
به آوای کارکن ان خود اهمی ت بدهند. نتاي  محققین نیز بر اين 

( 1395و همکاران ) دوس تار امر ص حه می گمارد چنانکه نتاي 
 رابر عملکرد کارکنان  یس  ازمان یس  کوت و آوا یرگماریتأث

  می ان  مكب ت  هرابط (  2012)  3و فل دمن انجی(.  11)  دکراثب ات  
 جهنتی(. 26می کنن د )  بی ان را عملکرد با رفت ار آوايی  پی امدهای
  تی اهم  امیپ یمحتوا  ( با عنوان2017) 4همکاران  و لی  تحقیق
بر    یمیت  ب ازدارن دهو  آوای انگیزش   ی    یافتراق  راتیدارد: ت أث

 دنده  ان مینش  یمیت  یبهره وری و  منيعملکرد ا دستاوردهای
وری تیمی نیز افزايش پیدا  هرهبس ازمانی،   با افزايش آوای که
( در تحقیق خود ب ا  2013)  5نهمک اراچن   و  (.  23)  کن د  می
  زهیکنن ده انگ  لي نقش تع د  آوايی تع ام ل ش   غلیرفت ار    عنوان
  ی امدهایرا گس ترش داده و پ یمطالعات قبلس رپرس ت،  یها

منتس ب به س رپرس ت   یها  زهیانگ یمرز  طيو ش را آوايیرفتار 
رفتارهای  اين نتیجه رس  یدند که درک  کردند و به  یرا بررس  

آوايی ک ارکن ان يکی از عوام ل حی اتی س   ازم ان دهی برای  
  6همک اران  واپلب اوم    (.7)  دس   تی ابی عملکرد مطلوب اس   ت

آوای   بین  ارتب ا   از  نیز در تحقیق خود ش   واه دی  (2011)
 می  گزارش  آن ه ا.  بی ان می دارن د  را  وری  بهره  و  ک ارگران
فعال  طور  به کارمندان  آوای که کاری های  مکان در  که دهند

 و  تر  انگیزه  با  کار  نیروی اس تفاده می ش ود، گیری  در تی میم
 را  ب االتری  ه ای  مه ارت  احتم االا  و  کنن د  می  عم ل  تر  متعه د
  ب االتر  س   طو   از  همچنین  مش   اغ ل  اين.  دهن د  می  پرورش
ش وند   می مند بهره  تر هماهن   کارهای و  اطشعات  اش تراک

روابط  ( در تحقیقی ب ا عنوان  1398(. الی اس   ی و همک اران )3)
 و  یسازمان یآوا  ،یتعهد سازمان  ،یهويت سازمان نیب یساختار
آزاد  یها دانش   گاه  یبدن  تیکارکنان در ادارات ترب یور بهره
طور مس تقیم   معنادار و مكبت آوای س ازمانی بهس شمی  به اثر ا

(. همچنین تحقیقات نش ان  13اش اره نموده اند )وری  بر بهره
می ده د ک ه متغیر آوای س   ازم انی در م دل ه ای مختلف 

  ( به عنوان1396( و کش تگر )1397تحقیق، از جمله الیاس ی )
(. الی اس   ی و 21،  12می انجی قرار گرفت ه و ت ايی د گردي ده ان د )

( ت1397همک  اران  ب  ه  تحقیق خود  در   تي  هو  ریت  أث  نییب( 

4. Li et al. 
5. Cheng et al. 
6. Applebaum et al. 
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 یانجیبر نقش م  دیبا تاک  یانس ان یروین یبر بهره ور  یس ازمان
 آوای  ی پرداخته و به اين نتیجه رس  یدند که بینس  ازمان یآوا

  نیروی انس  انی  وریبهره  با  آن  مقیا  های وخرده  س  ازمانی
( 1396(. کش تگر و همکاران)12داش ت ) وجود  معناداری  رابطه

نیز به نقش واس طه ای آوای س ازمانی بین حمايت ادراک ش ده  
و عملکرد س  ازمانی پرداختند و نتاي  نش  ان داد که بین آوای 
 (.21سازمانی و عملکرد سازمانی ارتبا  معنی داری ديده شد )

  زهیکارکنان و انگ یه در خیو  آوابا توجه به نکات ذکر شد
ی ها ریمتغ نيا یرس  د همراه یبه نظر م  یمش  ارکت ورزش  

در کنار هم  کارکنان یس ازمان یو آوا  یمش ارکت ورزش   زهیانگ
  یرا برا   یخوب   يتوان د نت ا  یم  یب ه بهره ور  یابی دس   ت  یبرا

آورد.   ارمغ  ان  ب  ه  و   موفیعب  دالگ  ال  چن  انک  هس    ازم  ان 
نیز بی ان داش   تن د ک ه آوای ک ارکن ان و 2020همک اران)  )

دموکراس   ی محیط ک ار ت اثیر مكبتی بر س   شمتی ک ارکن ان و 
  یرس   محقق با هدف بر  نيبنابرا(. 1عملکرد س   ازمان دارد )

در   یس ازمان یآوا یگریانجیبا م  یمش ارکت ورزش   زهینقش انگ
دن ش هر تهران و آزمو یدولت یهاکارکنان دانش گاه یبهره ور

  یاقدام نمود و درص دد بررس   قیمدل ارااه ش ده به انجام تحق
 یو آوا  یمش  ارکت ورزش    زهیانگ اياس  ت که آ  تس  واال نيا

آن ها  یور رهتواند با به   یکارکنان دانش  گاه ها م یس  ازمان
 یانجیتواند بعنوان م یم  یس ازمان یارتبا  داش ته باش د  و آوا

  دينما فايرا ا  ینقش  یو بهره ور  یمش ارکت ورزش   زهیانگ نیب
 و در نهايت مدل ارااه شده دارای برازش می باشد.

 
 

 روش شناسی پژوهش
نتیجه      نظر  از  و  همبستگی  توصیفی  نو   از  حاضر  تحقیق 

بررسی روابط بین    کاربردی می باشد و با داده های کمی به
قالب    ق یتحق  یها  ریمتغ معادالت   مدل  کيدر  رويکرد  با 

( جزيی  مربعات  حداقل  بر  مبتنی  (  Smart-PlSساختاری 
جامعه آماری تحقیق، کارکنان رسمی، پیمانی و    پرداخته است..

قراردادی دانشگاه های دولتی شهر تهران بر طبق آمار موسسه  
پژوهش و برنامه ريزی وزارت علوم تحقیقات و فناوری در سال 

تهران،  1397 های  صنعت  )دانشگاه  و  علم  شريف،  صنعتی 

ايران، عشمه طباطباای، شهید بهشتی، تربیت مدر ، الزهرا،  
به   شاهد(  و  هنر  امیرکبیر،  صنعتی  نییر،  خواجه  صنعتی 

توج ه ب ه  با    برای تعیین حجم نمونه  نفر می باشند.  9451تعداد
تحقیقات   نو   از  حاضر  تحقیق  )معادالت همبستگی  اينکه 

را در   حجم نمونه( که 1384هومن ) لما نظرس اختاری( است، 
مش اهده ب ه ازای ه ر متغی ر    15تا    5بین  معادالت ساختاری  
با بنابراين   .(.18بیان می دارد اعمال گرديد )  اندازه گیری شده
  66تحقیق دارای  تعداد سواالت پرسشنامه های  توجه به اينکه  
نظر  ( در  نفر  594  )در کلپاسخگو    9هر سوال    یگوي ه بود، برا
  ی ا  قهبه روش طب  یاحتمال  یرینمونه گ  قياز طر  گرفته شد که

پرسشنامه   538  ی پس از کسر پرسشنامه های مخدوش،نسبت
فرصت  ها  پرسشنامه  تکمیل  برای  گرفت.  قرار  بررسی  مورد 

داده شد  به پاسخگويان  از گمشت   مناسب  بعد  روز    3تا    2و 
وزيع و  پرسشنامه های توزيع شده جمع آوری گرديدند. روند ت

سال   ماه  دی  طی  ها  پرسشنامه  آوری  صورت    1397جمع 
های    های مورد استفاده شامل پرسشنامه  پرسشنامهپميرفت.  
( 17(، )1980)  1تیو گلداسمی  هرس  یانسان  یروین  یبهره ور

هامس  سازمانی  آوای  )2012)  2و  همچنین  15(،  بودند،   )
  کارکنان که  انگیزه مشارکت ورزشی  پرسشنامه محقق ساخته

بررسی  آن  اکتشافی  عامل  تحلیل اين   مورد  در  گرفت  قرار 
همه  تايیدی  عاملی  تحلیل  همچنین  شد.  استفاده  تحقیق 

  پرسشنامه ها نیز بررسی و تايید گرديدند
 

 
 ق یتحق یمدل مفهوم .1شکل 

 
 

 پرسشنامه های مورد استفاده در تحقیق . 1جدول 

 سوال ابعاد سال منبع نام پرسشنامه

 22 4 1397 محقق ساخته  انگیزه مشارکت ورزشی 

 
1-model-ACHIEVE-productivity-resource-Human 

Hersey-Belanchard-Gold-Smith-1980 

2Hames . 
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 18 3 2012 هامس آوای سازمانی

 26 7 1980 ت یو گلداسمی هرس ی انسان یروین یبهره ور

 

نیز توسط اساتید متخیص    ابزارصوری و محتوايی کل    روايی
کرونباخ آلفای  روش  با  ها  پرسشنامه  پايايی  و  شد  و   سنجیده 

ترکیبی   معیارهای  پايايی  به  توجه  با  نتاي   و  گرديد  محاسبه 
 (2)جدول بدست آمدند. 70/0مشخص شده همگی باالی 

 واريانس مستخرج از سازه ها و پايايی آن ها  . 2جدول 

 شاخص ها
 متغیر ها 

واريانس  
 ج مستخر
 از سازه ها

پايايی  
 ترکیبی

 ضريب
آلفا ی 
 کرونباخ 

انگیزه  
مشارکت  
 ورزشی 

591/0 846/0 772/0 

 829/0 897/0 745/0 آوای سازمانی

 857/0 894/0 587/0 بهره وری
 

( 538با توجه به کفايت تعداد پرسشنامه های تکمیل شده ) 
که امکان استفاده از نرم افزار هايی مانند لیزرل را امکان پمير  
می ساخت ولی به دلیل نتاي  عدم معنی داری داده ها که از  

و آزمون کلموگراف اسمیرنف به دست    spssطريق نرم افزار  
نر از  برای تحلیل داده ها  باعث شد  افزار  آمد    2نسخه    plsم 

استفاده گردد زيرا اين نرم افزار بهترين گزينه برای تحلیل داده  

هايی است که معنی دار نیستند و عشوه بر قابلیت هايی که اين 
نرم افزار دارد از داده های غیر نرمال نیز پشتیبانی می کند. از  
معادالت   سازی  مدل  آزمون  برازش  چارچوب  که  آنجايی 

يانس محور يا همان روش حداقل مربعات جزای  ساختاری وار
بیرونی(  -1 گیری)مدل  اندازه  مدل  مدل    -2ارزيابی  آزمون 

درونی(   کلی  -3ساختاری)مدل  مدل  باشد    PLSآزمون  می 
بنابراين  26) ها، اعتبارسنجی برای(،  متغیر   بر عشوه روابط 

های تأيیدی، عاملی تحلیل شاخص    همگرا  اعتبار محاسبه 
ها   سازه  از  مستخرج  آزمون  .(AVE)واريانس  واگرا)  روايی   ،

و  –فورنل   طريق  الکر(  از  گیری  اندازه  ابزار  کیفیت  بررسی 
اشتراکی مدل    CV Comشاخص  آزمون  جهت  همچنین  و 

ضرايب مسیر و معناداری آن ها،   ،R2ساختاری ضريب تعیین  
بین   پیش  برای  Q2ارتبا   از   نیکويی و  مدل  برازش 

 استفاده شد.   GOFفرمول

 

 ته های پژوهش یاف

دانشگاه های دولتی شهر  از نفر 538 پژوهش اين در کارکنان 

شرکت    8/40±09/8میانگین و انحراف استاندارد سن  با    تهران
 ( می باشد. 3داشتند. آمار توصیفی نمونه تحقیق به شر  جدول )

 جمعیت شناختی تحقیقتوصیف . 3جدول 

 فراوانی  شاخص
درصد 
 فراوانی 

 جنسیت 
 زن  
 مرد 

315 
223 

6/58 
4/41 

 سن

 سال و پايین تر 30
 سال  40تا  31
 سال  50تا  41
 سال و باالتر  51

65 
213 
194 
66 

12 
40 
36 
12 

 مدرک تحییلی 

 زير لیسانس 
 لیسانس 
 کارشناسی ارشد 
 دکتر 

69 
188 
259 
22 

9/12 
9/34 
1/48 
1/4 

 سابقه خدمت
 سال 10زير 
 سال 20-11
 سال و باالتر  21

165 
226 
147 

7/30 
42 
3/27 
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 میزان ورزش کردن 
 بله  
 تاحدودی 
 خیر

131 
200 
207 

3/24 
2/37 
5/38 

برای تايید کفايت حجم نمونه استفاده   KMOدر ابتدا آزمون  
مقدار که    می ير و اوکلین  –آزمون کیسر  با توجه به نتاي   شد و  
کفايت آن تايید شد و همچنین از    بدست آمد،  916/0ر با  بآن برا
مقدار مجمور کای و سطح معناداری آزمون کرويت بارتلت    نتاي 
  (010/0P<  2=414/6666وX)    سواالت  همبستگی بین 

بنابراين جهت بررسی صحت مدل اندازه گیری،   مشخص گرديد.
گرديد. استفاده  تايیدی  عاملی  تحلیل  عاملی  از  تحلیل  نتاي  

داد که   نشان  به متغیرهای تايیدی  عاملی متعلق  بارهای  تمام 
می باشند و    4/0و آوای سازمانی باالی  انگیزه مشارکت ورزشی  

بهره وری با رقم     330/0تنها عامل سازگاری متعلق به متغیر 
از   تر  از   4/0پايین  بنابراين عامل سازگاری  را نشان می دهد. 

مدل حمف شد و با حمف عامل سازگاری تمامی مولفه ها مناسب  
معنادار   مدل  پارامتر های  و  اعداد  مولفه  شدند.  و  دو  همچنین 

ين  بیشتر  9/0تشويق و ايمنی در آوای سازمانی با ارقامی باالی

 .ارتبا  را با عامل خود داشتند
نجام ا  plsاز آنجايی که تحقیق حاضر با استفاده از نرم افزار  

گرديد بررسی مدل تحقیق در دو بعد مدل اندازه گیری و مدل  
 ساختاری صورت گرفت .

واريانس مستخرج سه معیار  برازش مدل اندازه گیری :در ابتدا  
گلداشتاين( و آلفای    –  ديلون  ضريب)ترکیبی    پايايی  از سازه ها،

( برای مدل اندازه گیری بررسی شدند.  2کرونباخ طبق جدول )
( مشک واريانس مستخرج از  1981طبق نظرفورنل و الرکر )

( مشک را 1996) و مگنر و همکاران  50/0   (AVE)سازه ها
(، همچنین معیار قابل قبول  14در نظر می گیرند )  40/0باالی  
می    70/0ترکیبی و آلفای کرونباخ عددی باالتر از    پايايی  برای

 ( نتايجی که در جدول  بنابراين  است  2باشد  ( حاصل گرديده 
 تايید می شود. 

الکر    -روايی تشخییی يا واگرا در سطح سازه يا معیار فورنل 
( انجام  4نجش مدل اندازه گیری به شر  جدول شماره )جهت س

اعداد در قطر اين جدول، جمر واريانس مستخرج از هرسازه شد.  
( می باشد. اگر جمر واريانس مستخرج از 2قید شده در جدول )

هر سازه از مقدار رابطه هر سازه با سازه ديگر بیشتر باشد، روايی  
و می توان اظهار داشت  از اين ر  واگرای مدل مورد تايید است. 

که در پژوهش حاضر سازه ها )متغیر های مکنون( در مدل تعامل 
بیشتری با شاخص های خود دارند تا با سازه های ديگر به بیان  

 ديگر، روايی واگرای مدل در حد مناسبی است. 

 واريانس مستخرج از سازه ها و همبستگی بین آن ها  . 4جدول

 متغیرها 
انگیزه  
مشارکت  
 ورزشی 

 آوای
 سازمانی

 بهره وری

انگیزه مشارکت 
 ورزشی 

768/0 - - 

 - 863/0 197/0 آوای سازمانی

 766/0 548/0 262/0 بهره وری
 

( اندازگیری  اشتراکیکیفیت مدل های  : (Cv Comشاخص 
 1برای بررسی کیفیت مدل های اندازه گیری شاخص اشتراک 

( جدول  گرفت  قرار  استفاده  تقسیم 5مورد  از  شاخص  اين   .)
مجمو  مجمورات خطاهای پیش بینی متغیر های مکنون بر  
مجمو  مجمورات مشاهدات متغیر های مکنون منهای عدد 
برای   شاخص  اين  آمدۀ  بدست  مقادير  آيد.  می  بدست  يک 
بايد مقاديری مكبت باشند. با توجه   تمامی متغیرهای مکنون، 

نت تحقیق  به  ورزشی اي   مشارکت  انگیزه  اشتراک  مقادير 
سازمانی  ،365/0 وری    و483/0  آوای  دست    421/0بهره  به 

بنابراين مدل اندازه گیری  بزرگتر می باشند    0آمده است که از  
 از کیفیت مناسب برخوردار است. 

 نتاي  بررسی کیفیت مدل اندازه گیری .5 جدول

 کیفیت مدل اندازه گیری CV Com متغیر

 365/0 انگیزه مشارکت ورزشی 

 483/0 آوای سازمانی

 421/0 بهره وری

 

 
1 .Construct Cross validated Redundancy 
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ساختاری مدل  آزمون  مرحله  در  ساختاری:  مدل  سه    برازش 
شامل   اساسی  مسیرمعیار  ضرايب  شاخص )بتا(   معناداری 

و شاخص افزونگی)کیفیت مدل ساختاری(   R2ضريب تعیین
ابتدا  Q2يا   در  گیرد.  می  قرار  بررسی  معناداری   معیار  مورد 

(  T-values) ضريب معناداری)بتا( محاسبه شد   ضرايب مسیر
است. مقدار   ترين معیار برازش مدل ساختاری، اولین و اساسی

معناداری   شاخص  از  بیشتر  يا  معادل  بايد  معناداری  ضرايب 

بیشتر شود   96/1باشد. در صورتی که مقدار اين اعداد از   96/1
  ها و در نتیجه تأيید فرضیه   نشان دهنده صحت رابطه بین سازه

ا توجه به فرضیه های اين تحقیق نتاي  ب  های پژوهش است
آماره   مسیر،  ضريب  ها،  متغیر  نقش  شامل  سطح    tکلی   ،

 . ( نشان داده شده است 6معناداری و نتیجه آزمون، در جدول ) 
 

 

 ساختاری  مدلی ها فرضیه tمقادير ضريب مسیر مستقیم و آماره .  6جدول 

 نتیجه  tآماره  ضريب مسیر  متغیر وابسته متغیرمیانجی مستقل متغیر  

197/0 آوای سازمانی  انگیزه مشارکت ورزشی  1  373/4  تايید 

 تايید 321/4 161/0 بهره وری - انگیزه مشارکت ورزشی  2

516/0 بهره وری  آوای سازمانی 3  271/15  تايید 

 تايید 373/4*271/15 197/0*516/0 بهره وری آوای سازمانی انگیزه مشارکت ورزشی  4

( نشان می دهد که همه فرضیه های تحقیق 6) نتاي  جدول
  05/0مورد پميرش قرار گرفته اند و همگی با سطح معناداری  

را رابطه آوای سازمانی با بهره   tآماره  معنادار هستند باالترين  

متعلق به    tآماره  نشان می دهد و کمترين    271/15وری با رقم  
 . اشدرابطه انگیزه مشارکت ورزشی با آوای سازمانی می ب

 

 
 ی استاندارد و برآورد آماره ت بيضرا  نیمدل در حالت تخم. 2شکل 

 

 
 

انگیزه مشارکت   متغیر مستقل( مدل روابط کلی بین  2در شکل )
و متغیر وابسته بهره وری ورزشی، متغیر میانجی آوای سازمانی  

کلیه  گردد  می  مشاهده  که  همانطور  است  شده  داده  نمايش 

و مقدار   استاندارد  قابل   tضرايب  مقادير  از  در مدل ساختاری 
قبولی برخوردار است کیفیت مدل ساختاری )شاخص افزونگی  

Cv Red:)   دو معیار اساسی در مدل های ساختاری شاخص

و شاخص افزونگی )کیفیت مدل ساختاری(    R2ضريب تعیین
مقدار به دست آمده برای  (  7براسا  جدول )می باشد    Q2يا  

قدرت مشارکت   ختاریسا   مدل  بینی   پیش   شاخص  انگیزه 
و انگیزه مشارکت ورزشی بر    026/0آوای سازمانی   ورزشی بر
وری   باشد.    (زا  برون   متغیرهای  بینی   پیش)  188/0بهره  می 



 108 1399 تابستان، 26، شماره ریت رفتار سازمانی در ورزش، دوره هفتممطالعات مدی  

 

( در مورد شدت قدرت پیش بینی  2009)  1هنسلر و همکارانش 
  15/0، 02/0مدل در مورد متغیر های پنهان درون زا سه مقدار 

را به ترتیب ضعیف، متوسط و قوی برای اين شاخص    35/0و  
(  7معرفی نموده اند. در اين مدل با توجه به نتاي  مكبت جدول )
کیفیت مطلوب برای آوای سازمانی ضعیف و برای بهره وری  

 ازحد متوسط تايید می گردد.  بیشتر

حاکی از آن است     2R ضريب تعیینمیزان  :   2R  ضريب تعیین
ورزشی مشارکت  انگیزه  آوای   039/0که  واريانس  از  درصد 

را تبیین می کند.  بهره وری  درصد از واريانس  325/0سازمانی و  
)  که اينکه چین  به  توجه  و  33/0،  19/0  سه مقدار(  1998با   ،
را به عنوان مقادير ضعیف، متوسط و قوی برای ضريب    67/0
نتاي  و مقدار به دست آمده در    معرفی کرده است    2R تعیین
بر  7) جدول انگیزه مشارکت  تعیین  را ( ضريب  آوای سازمانی 

را بسیار بهره وری  بر  ضعیف و ضريب تعیین انگیزه مشارکت  
 نزديک به متوسط نشان می دهد. 

 نتاي  بررسی کیفیت مدل اندازه گیری و ساختاری  . 7دولج

 متغیر

CV Red 
کیفیت مدل 
 ساختاری 

2R 

 ضريب تعیین

انگیزه مشارکت 
 ورزشی 

- - 

 038/0 026/0 آوای سازمانی

 325/0 188/0 بهره وری

 
برای بررسی نقش میانجی  بررسی نقش میانجی آوای سازمانی:  

از آوای سازمانی بین انگیزه مشارکت ورزشی و بهره وری  گری  

فرض   و  شد.  استفاده  سوبل  بر  اآزمون  ورزشی  مشارکت  نگیزه 

از طريق نقش میانجی آوای سازمانی رابطه    کارکنانبهره وری  

برای معناداری تأثیر    2آزمون سوبل   ندارد. مورد بررسی قرار گرفت.

میانجی يک متغیر در رابطه میان دو متغیر ديگر به کار می رود،  
مقدار  سوبل، يک  آزمون  به    2از طريق    Z–value در  رابطۀ 

، می  96/1دست می آيد که در صورت بیشتر شدن اين مقدار از  
درصد معنادار بودن نقش میانجی يک    95توان در سطح اطمینان  

تأيید   را  متغیر   aرابطه   اين در کرد.  متغیّر  میان  مسیر  ضريب 

ضريب مسیر میان متغیر میانجی و وابستهب    bب  مستقل و میانجی

 
1. Henseler et al 

as    و میانجی  و  متغیر مستقل  میان  مسیر  استاندارد    bsخطای 
 خطای استاندارد مسیر میان متغیر میانجی و وابسته است. 

𝐙 − 𝐯𝐚𝐥𝐮𝐞

=
𝒂 × 𝒃

√(𝒃𝟐 × 𝒔𝒂
𝟐) + (𝒂𝟐 × 𝒔𝒃

𝟐) + (𝒔𝒂
𝟐 × 𝒔𝒃

𝟐)

=
0/101

0/023
= 4/39 

به دست آمده از آزمون سوبل    Zبراسا  فرمول فوق، مقدار عدد  

بنابراين می توان گفت    قرار نمی گیرد  ±96/1در دامنه  ( و  39/4)
رابطه متغیر میانجی    95که در سطح اطمینان   دگرگون  درصد، 

شغلی   وریبین  سازی  بهره  و  ورزشی  مشارکت  معنادار   انگیزه 
آزمون سوبل، جهت تعیین شدت اثر غیر مستقیم از است. بعد از  
 VAFاز آماره ی  دگرگون سازی شغلی  میانجی    طريق متغیر

را نشان    1تا    0استفاده شده است که می بايست مقداری بین  
نزديکتر باشد، نشان از قوی بودن    1دهد و هر چه اين مقدار به  

𝑽𝑨𝑭تاثیر متغیر میانجی دارد. فرمول آن عبارت است از:   =
𝒂×𝒃

(𝒂×𝒃)+𝒄
فوق:     فرمول  میان    Aبراسا   مسیر  مقدار ضريب 

میانجی،  و  مستقل  متغیر   :Bمتغیر  میان  مسیر  ضريب  مقدار 
: مقدار ضريب مسیر میان متغیر مستقل و    Cمیانجی و وابسته و  

اثر   شدت  داد  نشان  آمده  بدست  نتیجه  باشد.  می  وابسته 
با میانجیگری    بهره وریبر  انگیزه مشارکت ورزشی  غیرمستقیم  
  38می باشد که به معنای اين است که    387/0آوای سازمانی  
ز طريق  ا  بهره وریبر  انگیزه مشارکت ورزشی  درصد از اثر کل  

م سازمانی  یانجیمتغیر  می  آوای  توان  تبیین  می  بنابراين  شود. 
بهره وری  گفت که   بر    نقش   طريق  ازانگیزه مشارکت ورزشی 
 دارد. داری معنی رابطه سازمانی آوای میانجی
ساختاری  در    کلی:  مدل  مطلوبیت معادالت  مدل  کلی  آزمون 

(GOF)    برازش بررسی قرار می  نیکويی  ارااه شده مورد  مدل 
می گیرد.   نشان  برازش  توسط  نیکويی  شده  طراحی  مدل  دهد 

داده  براسا   چقدر  پشتیبانی  پژوهشگر  واقعی،  های 
همکاران  .شودمی و  تننهاو   توسط  برازش  نیکويی  شاخص 
( پیشنهاد شده است اين شاخص هر دو مدل اندازه گیری  2005)

م قرار  نظر  مد  را  ساختاری  برای  و  معیاری  عنوان  به  و  ی دهد 
اين شاخص، مجمور  سنجش عملکرد کلی مدل به کار می رود.  

ضرب دو مقدار متوسط مقادير اشتراکی و متوسط ضريب تعیین  
است از آن جا که اين مقدار به دو شاخص ممکور وابسته است  
بوده و وتزلس و همکاران   اين شاخص بین صفر تا يک  حدود 

2 . Sobel Test 
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به عنوان مقادير ضعیف،    0.36و    0.25،  0.01( سه مقدار  2009)
 (.26، معرفی نموده اند )GOFمتوسط و قوی برای 

GOF=√𝑪𝒐𝒎𝒎𝒖𝒏𝒂𝒍𝒊𝒕𝒚 × 𝑹𝒔𝒒𝒖𝒂𝒓𝒆 

GOF=√𝟎. 𝟔𝟒𝟏 × 𝟎. 𝟏𝟖𝟏 = 

GOF=√𝟎. 𝟏𝟏𝟔𝟎𝟐𝟏 

GOF=0.34 

اين   نتاي   در  تعیین  ضريب  مقدار  و  اشتراکی  مقادير  متوسط 
( بدست آمد که بعد ازمحاسبه 181/0) (،641/0تحقیق به ترتیب )
که اين   34/0مقدار شاخص برابر است با    GOFاز طريق فرمول  

  عدد، حاکی از برازش متوسط رو به باالی مدل می باشد. بنابراين
آوای سازمانی بر  مدل انگیزه مشارکت ورزشی با نقش میانجی  

برازش الزم    از   های دولتی شهر تهران کارکنان دانشگاه بهره وری  
 است.  برخوردار

 

 بحث و نتیجه گیری 
اين تحقیق با هدف بررسی نقش انگیزه مشارکت ورزشی با      

دانشگاه کارکنان  وری  بهره  در  سازمانی  آوای  های  میانجیگری 
دولتی شهر تهران و آزمودن مدل ارااه شده انجام گرديد و نتاي  

بر اسا  نتاي  داده فرضیه ها و برازش مدل همگی تايید شدند.  
به  مكبت و معنادار  ها رابطه انگیزه مشارکت ورزشی با بهره وری

بنابراين آمد  که    دست  گفت  توان  تحقیق حاکی می  اين  نتاي  
کارکنان می   شارکت ورزشی با بهره وریتايید رابطه بین انگیزه م
بیر   دی  و  ژوبرت،  (2016)  هوان  و هان باشد. چنانکه نتاي   

( 1392بهار و همکاران ) شعبانی  ،(2011)  1اوالفرو (،  2011)
( نیز با نتاي  اين تحقیق همخوانی 1396سیفی سلمی و همکاران)

( )  دی  و  ژوبرت (.  35،  34،  29،  20،  19دارند  نشان    (2011بیر 
دادندکه عمدتا مشارکت کارکنان در ورزش و از جمله ورزش های 

شده است   وری  بهره  افزايش  درک  به  منجر  خود  نوبه  بهتیمی  
و  .(20) داشتند  (  2016)  هان   هوان    ی ارتقا  است یسبیان 

عدم    ی منف  راتیامکانات عشوه بر کاستن از تاث  شيسشمت و افزا
.  (19)  ديافزا  ی مكبت آن م  رات یبر تاث  در ورزش  شرکت کارکنان
 ی که دارا  یکساننیز به اين نتیجه رسید که  (  2011)  اوالفرو 

 داشتند   یشتریدر کارشان بازده ب  تبودند در دراز مد  یبدن  تیفعال
) شعبانی.  (29) و همکاران  با محاسبه   (1392بهار   ضريبنیز 

 کارکنان شغلی موفقیت و ورزش  انگیزه بین پیرسون همبستگی

  (. 35ند )داد نشان  در تحقیق خود   را داری   معنی مستقیم رابطه 

 
1. Olof Rooth  
2. Planchard et al 

( و همکاران  که 2019پدرسن  يافتند  نتیجه دست  اين  به  نیز   )
بدنی  مختلف  یرهایسم ارتقا وجود دارد و مداخله    فعالیت های 

فعالیت  نيیقادر به جمب کارمندان با سطح پاسشمت محیط کار 
( است  )  (.30بدنی  همکاران  و  سلمی  عوامل  (  1396سیفی 
بر    را   انگیزشی موثر  عوامل  میان  از  عاملی  ضريب  باالترين  با 

تاثیرگمارترين عامل مع به عنوان  نمودند   رفیمشارکت ورزشی، 
(، ولی تحقیقات مخالفی نیز با نتیجه اين تحقیق وجود دارد 34)

پلنچارد تحقیق  باشد که  (  2018)  2همکاران   و  از آن جمله  می 
دارد،  بیان  در   بدنی  فعالیت  کم  پميرش  قبیل  از  عواملی  می 

  و (  مديريت  پميرش  عدم   از  تر    بنابراين  و)  سازمان  هنجارهای
 فعالیت  به  مربو   عواملی  عنوان  به  وری  بهره  آمدن  پايین  از  تر 
)  می  ظاهر  بدنی  فعالیت  های  زمینه  و  ای  حرفه (.  31شوند 

بررسی ارتبا  بین    ( به مطالعه2011)  3هاشم و همکاران   همچنین

دانشگاه   کارکنان  عملکرد  و  ورزشی  مالزی    UiTMمشارکت 
ورزشی  مشارکت  بین  که  داد  نشان  ها  آن  نتاي   و  پرداختند 
  کارکنانی که در ورزش يا هرگونه فعالیت بدنی شرکت کرده اند 

  (.16و عملکرد آن ها رابطه ای وجود ندارد )
نتیجه رابطه انگیزه مشارکت ورزشی با آوای سازمانی مكبت     

معنادار   میان  و  رابطه  وجود  يعنی  آمد.  دست  انگیزه  به  متغیر 
که   همچنان  گرديد.  تايید  سازمانی  آوای  با  ورزشی  مشارکت 
تیور می گردد کارکنانی که در فعالیت های ورزشی شرکت می  
جسارت  و  طلبی  مبارزه  روحیه  و  نفس  به  اعتماد  دارای  کنند 
بیشتری برای بیان ايده ها و عقايدشان دارند بنابراين کارکنان 

ورزشی می توانند دارای آوای    مشارکت کننده در فعالیت های
  بهبود   چگونگی  مورد  در  را  خود  نظرات  و  ها  ايدهبیشتری باشند و  

  انگیزه   بسا  چه  و  نمايند  بیان  صريحتر  کار  محیط  در  شرايط
 ياری  و  کننده  کمک  بتوانند  سازمانی  آوای  و  ورزشی  مشارکت
 به  کارکنان  نظرات  و  ها  ايده  رساندن  برای  يکديگر  دهنده
  مانند   تحقیق   اين  راستای  در   تحقیقاتی  باشد.  ترباال  مسئوالن

( الیاسی  ) 1397تحقیق  کشتگر  کهن  (،1396(،   عزيزيان 
در    کارکنانآوای سازمانی    متغییر  زمینه  در (  21،  12،  4(،)1397)

تحقیق   اين  با  که  است  گرفته  صورت  ورزشی  های  سازمان 
 از سوی ديگر چه بسا کارکنانی که در فعالیت های   نزديکی دارد.

ورزش شرکت می کنند و انگیزه کافی و الزم برای مشارکت 
ورزشی را دارند بهتر بتوانند آوای سازمانی خود را تقويت و مكمر  
چنانکه   باشند  تر  میمم  خود  نظرات  ارااه  برای  و  نمايند  ثمر 

)  موفیعبدالگال همکاران  که  2020و  داشتند  بیان  نیز  آوای  ( 

3. Hashim et al 
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سشمتی   بر  مكبتی  تاثیر  کار  محیط  دموکراسی  و  کارکنان 
کارکنان و عملکرد سازمان دارد. که با نتاي  اين تحقیق همسو  

داشتن روحیه شاد و  (. بنابراين به نظر می رسد که  1)می باشد  
سشمت و انگیزه مشارکت در فعالیت های ورزشی می تواند در  

شود واقع  موثر  و  مفید  سازمانی  آوای  آن    بروز  تبع  به  و 
کارکنان سازمان آوای  و  ورزشی  مشارکت  انگیزه  به  که  هايی 

خود اهمیت بدهند در دستیابی به بهره وری جلوتر از رقیبانشان  
 عمل می نمايند.  

داده های تحقیق در رابطه آوای سازمانی با بهره وری نتاي      
معنادار  و  داد.  مكبت  نشان  را  اردوقانتحقیقات  ی  و    1زهیر 

همکاران   ،(1201) و  همکاران  2007)  2دترت  و  الیاسی   ،)
چن   (،  0112)  3همکارانبااه و    (،2017همکاران)  و  لی  (،1397)
نتايجی    (2011)  همکاران  واپلباوم  (،  2013)نهمکاراو   نیز 

،  23،  12،  7،  5،  3مشابه يا نزديک به اين تحقیق را نشان دادند )
 در   (2011)زهیر و اردوقان  با اين تحقیق همسو هستند.  (  38

  بیان می دارند که   بررسی تأثیر آوای سازمانی بر عملکرد شغلی 
(  38)د  وای نو  دوستانه تأثیرگماری مكبتی بر عملکرد شغلی دارآ

( همکاران  و  که 2007دترت  کارکنانی  که  نمودند  عنوان   )
عملکرد بهتری دارند، سخنگويی يا ابراز عقیده و نظرات خود را  
دانند و سطح عملکرد   از مسئولیت های شغلی خود می  يکی 
ابراز عقايد از سوی آن ها دارد   کارکنان رابطه مكبتی با تداوم 

الیاسی و همکاران )9) اين نتیجه  قیق خود به  ( در تح1397(. 
 بهره وری  با آن مقیا  های و خرده سازمانی  آوایرسیدند که 
در تحقیق ديگری از    (.12دارد )  معناداری  رابطه  نیروی انسانی

( به(  1398الیاسی و همکاران  بر    آوای سازمانی  طور مستقیم 
ها، ايجاد   براسا  يافته  و  مكبت داشت  وری اثر معنادار و  بهره
تواند تعهد سازمانی و رفتارهای    تقويت هويت سازمانی میو  

بهره بر  طريق  اين  از  و  بخشد  بهبود  را  کارکنان  وری   آوايی 
تحقیق نتیج(.  13)  فزايدابی  کارکنان (  2017)  همکاران   و  لی  ه 
افزايش آوای  نشان می با  وری تیمی نیز    بهره سازمانی،  دهد 

( 2011)  همکاران و    . نتاي  تحقیق بااه(23)  کند  افزايش پیدا می
تجرب نشان که  کارمندانی    دارند،  باال  عملکرد  و  کاری  هداد، 

ال  احتم  واقع  در  و  می کنند  ايجاد   مشارکت  برای  فرصت هايی
ها احسا  قويتری نسبت به ديگر کارمندان برای نفوذ   دارد آن

چن  و  (.  5)  گیری داشته باشند  و رفتار آوايی در مقاطع تیمیم
اين نتیجه رسیدند که درکِ رفتارهای آوايی    ( به 2013)همکاران  

دستیابی   برای  سازماندهی  حیاتی  عوامل  از  يکی  کارکنان 
در تحقیق    (2011)همکاران    واپلباوم  .  (7)  عملکرد مطلوب است 

 
1. Zehir & Erdogan 
2. Detert & Burris 

بیان    را  وری  بهره  و  آوای کارگران  بین  ارتبا   از  خود شواهدی
 که  کاری  یها  مکان  در  که  دهند  می   گزارش  آن ها.  می دارند
  استفاده می شود   گیری  فعال در تیمیم  طور به  کارمندان  آوای
 احتماالا  و  کنند  می  عمل  تر  متعهد  و  تر  انگیزه  با  کار  نیروی  ،

  همچنین   مشاغل  اين.  دهند  می  پرورش  را  باالتری  های  مهارت
 بهره  تر  هماهن   کارهای  و  اطشعات  اشتراک  باالتر  سطو   از
توجه به نتاي  اين تحقیق و سايرين می  (. با  3شوند )  می  مند

تجربه کاری، مانند  مواردی  نمود  رفتارهای    درک  توان عنوان 
، عملکرد باالی کارکنان و مسئولیت پميری کارکنان برای آوايی

ابراز نظر، همگی به عنوان متغیر هايی هستند که در بروز آوا  
دارند.   با  نقش  تحقیق  اين  نتاي   که  رسد  می  نظر  به  چنین 

تحقیقات زيادی همسو می باشد همگی اين تحقیقات بر ارتبا   
علی بین آوای سازمانی و بهره وری يا بهبود عملکرد شغلی و  
عملکرد تیمی که منجر به بهره وری می گردد تاکید داشته اند  
 بنابراين می توان به نقش آوا در بهره وری توجه بیشتری نمود. 

بین  آوای سازمانی  یانجی براسا  نتاي  حاصله نقش متغیر م    
معنادار شد. بنابراين  بهره وری مكبت و  و  انگیزه مشارکت ورزشی  

می توان عنوان نمود که متغیر آوای سازمانی نقش واسطه بین  
باشد. می  دارا  را  وری  بهره  و  ورزشی  مشارکت  در    انگیزه 

تحقیق   اين  نتاي   آوای  خیو   میانجی  نقش  به  توجه  با 
ه مشارکت ورزشی و بهره وری می توان  انگیزسازمانی در بین  

(، کشتگر  1397گفت که بیشترين نزديکی را با تحقیق الیاسی )
تحقیق 1396) )  و  لی   (،  و    (،2017همکاران  ران  همکاچن  
،  12،  7،  5دارد ) (2011همکاران )نتاي  تحقیق بااه و  ( و  2013)
آن ها همگی مانند اين تحقیق به دنبال تعیین نقش  (  23،  21

بیان   الیاسی  اند چنانکه  بوده  میانجی  به عنوان  آوای سازمانی 
  سازمانی   طه هويتآوای سازمانی به عنوان میانجی در رابداشت  
عزيزيان کهن (.  12بود )  تأثیرگمار   انسانی   نیروی   وری   بهره  با
بر تعهد سازمانی    تأثیر عدالت( در تحقیق خود با عنوان  1397)

اثر مستقیم آوای  بیان کرد که    با نقش واسطه ای آوای سازمانی
کشتگر و همکاران  .  (4)  سازمانی بر تعهد سازمانی معنادار است

( به نقش واسطه ای آوای سازمانی بین حمايت ادراک  1396)
شده و عملکرد سازمانی پرداختند و نتاي  نشان داد که بین آوای  

در  (.  21ر سازمانی ارتبا  معنی داری ديده شد )سازمانی و عملک
تمامی تحقیقات ذکر شده نقش واسطه ای آوای سازمانی مانند  

در بیان نقش آوای سازمانی به  اين تحقیق تايیدگرديده است.  
عنوان میانجی می توان به اين نکته اشاره نمود که ايجاد فضايی 

ه ابعاد جسمی در سازمان که کارکنان بتوانند با آرامش خاطر ب

3. Bae et al 
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)فعالیت بدنی( و ذهنی خود پرداخته و در عین حال مسئولیت 
های خود را بخوبی انجام دهند و در تیمیمات سازمان سهیم 

اولويت های مديران باشد. کشتگر ) از  تواند  (  1396باشند می 
ديران فضايی را به وجود بیاورند که در  نیز بیان می دارد که م
رامش و بدون تر  و دلهره نظراتشان را آن کارکنان بتوانند با آ

مطر  کنند و سازمان را در راستای نیل به اهداف سازمانی ياری 
کنند. در صورتی که کارکنان احسا  کنند مديران سازمانی از  
به   آنان خوشحال خواهند شد، نسبت  شنیدن پیشنهادات مفید 

کنند و برای موفقیت سازمان    سازمان احسا  تعهد بیشتری می
با توجه به نتیجه و تاثیر دهند.    ش بیشتری از خود نشان می شت

به نظر می رسد در صورتی که مديران   میانجی  عنوان  به  آوا 
شرايط الزم را برای فعالیت های بدنی کارکنان فراهم نمايند و 
نیرويی سالم و تندرست داشته باشند، به تبع آن می توانند از  

استفاده کنند و راه دستیابی به  ايده ها و نظرات سازنده کارکنان  
بهره وری را سريعتر طی نمايند چرا که کارکنان فعال در ارااه  
نظر و بیان عقايد و تفکراتشان نسبت به ساير کارکنان می توانند 
بهتر عمل نمايند بنابراين آوای سازمانی به عنوان متغیر واسط  

 دد.  می تواند در دسترسی سازمان به بهره وری مفید واقع گر
مقدار شاخص   GOFفرمول  بعد از بررسی مدل از طريق     

حاصل گرديد که اين عدد، حاکی از برازش متوسط    34/0برابر با  
بنابراين  با توجه به تايید برازش    رو به باال ی مدل می باشد. 

نقش با  ورزشی  مشارکت  انگیزه  مدل    آوای   میانجی  کلی 
  تهران   شهر  دولتی  هایدانشگاه  کارکنان  وری   بهره  بر   سازمانی

عنوان   به  تواند  می  شده  ارااه  مدل  که  نمود  عنوان  توان  می 
گیرد.  قرار  استفاده  مورد  آتی  محققان  های  بررسی  در    منبعی 

اين دو متغیر مشخص نمود که کدام    می توان در بینهمچنین 
يک تاثیر بیشتری بر بهره وری داشته است نتاي  نشان داد که  
وری   بهره  با  را  تری  قوی  مستقیم  رابطه  سازمانی  متغیرآوای 

 نسبت به انگیزه مشارکت ورزشی داشته است. 

اين تحقیق و پیشینه تحقیقات ذکر شده، در با توجه به نتاي        
می توان اذعان داشت که متغیر آوای سازمانی   تحلیل کلی نتاي 

نقش   وری  بهره  و  ورزشی  مشارکت  انگیزه  های  متغیر  بین 
آوای   و  ورزشی  مشارکت  انگیزه  همچنین  دارد  کننده  تسهیل 
سازمانی به عنوان دو متغییر تاثیر گمار بر بهره وری کارکنان 

به نظر می رسد تمرکز بر روی متغیر های    د.شناسايی گرديدن
  کارکنان و ايجاد ر شده می تواند در سشمتی و آرامش خاطرذک

داشته باشند و چه بسا عاملی  مهمی فضای مناسب کاری نقش
بیماری کارکنان و پیشگیری از ضرر برای جلوگیری از غیبت و 

می   متحمل  ها  دولت  زمینه  اين  در  که  باشد  بسیاری  زيان  و 
سازمان ها می بايست توجه نمايند که سشمت و شادابی  شوند.  

نیروی انسانی و مشارکت آن ها در فعالیت های ورزشی و بیان  
ايده و نظر در خیو  برنامه های سازمان توسط کارکنان جز  

اهم نمودن شرايط و امکانات و ايجاد فضای سازمانی  در گرو فر
گر شناختی نسبت به انگیزه  مناسب فراهم نخواهد شد. بنابراين ا

فعالیت  انجام  چگونگی  و  نو   کارکنان،  متفاوت  ورزشی  های 
های ورزشی آن ها و چگونگی ارااه آوای کارکنان بوجود آيد  

پس الزم سازمان بهره وری مضاعفی را به دست خواهد آورد.  
به نقش اين متغیر ها و تاثیر آن ها در بهره وری توجه  است  

سازمان ها از  ويژه ای مبمول شود. بنابراين پیشنهاد می گردد  
ها  جمله     و   امکانات  نمودن  فراهم  به  بیشتری  توجه دانشگاه 
به    کارکنانشان  بدنی  فعالیت  انجام  جهت  تجهیزات و  بنمايند 

رزش و سشمت کارکنان توجه  عملیاتی نمودن آيین نامه های و
ابراز عقیده و بیان   ويژه ای مبمول داشته و فضای الزم برای 
نظرات کارکنان را فراهم آورند تا در فضايی سالم و با نشا ، 
کارکنان به ارااه ايده ها و عقايدشان نسبت به عملکرد مديران  

 تاثیر  عوامل  ساير  کنار  و سازمان بپردازند و در نهايت سازمان در
 نمايند.  عمل تر موفق وری بتواند  بهره  به  دستیابی در گمار

بنابراين کاربردی که می توان از اين تحقیق متیور شد   
 اين است که کارفرمايان با تمرکز بر انگیزه مشارکت ورزشی و

را   وری  بهره  و  نوآوری  از  باالتری  آوای کارمندان بتوانند سطو 
 .   بیاورندبرای سازمانشان به ارمغان  
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