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   چکیده

حقیق در این بوده است .روش تکارکنان دانشگاه پیام نور واحد سیرجان   بهره وریبا  انگیزش ورزشیهدف از انجام این پژوهش مطالعه رابطه بین 

 06نفر و حجم نمونه برابر با  06جامعه اماری برابر با همبستگی بوده و به شکل میدانی انجام شده است .در پژوهش حاضر _پژوهش از نوع توصیفی

نامه بهره وری نیروی انسانی اجیو پرسش و انگیزش ورزشیبرای  جمع اوری داده ها از پرسشنامه  .بوده است  نفر که بصورت تصادفی انتخاب شدند 

رگرسیون تک گانه ورگرسیون چند گانه استفاده ، پیرسونروشهای اماری ضریب همبستگی از   هااستفاده شده است .برای تجزیه و تحلیل داده 

نتایج رگرسیون  و رابطه معناداری وجود داردانگیزش ورزشی با تمامی مولفه های بهره وری بین  تحلیل داده هانشان داد که:. تجزیه و شده است 

 ور معنا دار شده  است.که از بین ابعاد بهره وری سه بعد توانایی، سازگاری و بازخچند گانه نشان می دهد 

 

 دانشگاه پیام نور،   کارکنان بهره وری،  انگیزش ورزشیواژگان کلیدی : 
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    مقدمه 

 یکی از شاخص های روانی که در برخی نظریه های یادگیری بر ان تاکید می شود انگیزش است. پدیده انگیزش غالبا به علل رفتار می پردازد و       

ش جهت وشدت تال"انگیزش  را به بیان ساده  به این پرسش پاسخ می دهد که چرا انسان در مواقع مختلف دست به رفتارهای متفاوت می زند.   

مقدار  "شدت تالش  "روشی است که در ان فرد قصد دست یابی به موقعیت های خاصی دارد و  "جهت تالش "تعریف کرده اند منظور از "فرد 

.از جمله مباحث مهمی که در روان شناسی به ان اهمیت زیادی داده شده موضوع انگیزش شرکت در فعالیت کوششی است که از فرد سر می زند 

است که از این لحاظ بین افراد تفاوت هایی در خصوص دلیل شرکت وجود دارد .در واقع انجام هر کاری  به ویژه در زمینه ورزش های  ورزشی 

می  منبعی انگیزشی دارد .     یکی از تعریف های انگیزش چنین است :ساز و کارهای درونی ومحرک های بیرونی که رفتار را بر می انگیزد و جهت

                                        ( . 1791، 1سیجدهد  ) 

و در جهان،  امروزه انچه بیش از همه اهمیت دارد نیروی انسانی است و حتی اقتصاددانان بزرگ معتقدند انچه در نهایت روند توسعه اقتصادی 

( و تمامی سعی سازمانها و ادارات بر این  2666، 2یانااجتماعی یک جامعه را تبیین می کند ، منابع انسانی ان کشور است نه سرمایه ) دسی و ر

ین است که نیروی انسانی مورد نظرشان سالم ، با انگیزه و خوشنود در محیط کاری خود حاضر شوند یکی از مهم ترین راهها برای بدست اوردن چن

بحث موفقیت شغلی، انگیزش است انگیزش از موضاعات  نیروی کاری پرداختن به فعالیت بدنی و ورزش است . یکی از عوامل روان شناختی مهم در

یند و مفاهیم اساسی در مدیریت سرمایه انسانی است. انگیزه ، حالتی از انگیختگی است که موجود زنده را وادار به عمل می کند. و انگیزش فرا

ل سوق می دهد انگیزش یا انگیزه را نمیتوان به گونه ای میانجی با یک حالت درونی موجود زنده است که او را وادار به فعالیت می کند و بسوی عم

( . انگیزه ها عواملی هستند  1032مستقیم مشاهده کرد و انرا باید از راه رفتارهای  موجود زنده و نتایج چنین رفتارهایی استنباط کرد ) ساعتچی ، 

زند افراد نه تنها از لحاظ توانایی انجام کار بلکه از لحاظ اراده که رفتار شخص را تعریف می کنند در جهت معین سوق می دهند و هماهنگ می سا

( . این تئوری یک تئوری انگیزشی است  1731انجام کار یا انگیزش تفاوت دارند یکی از انواع مختلف انگیزه ، انگیزه ورزش است ) دسی و رایان، 

ع مختلف انگیزه در این تئوری عبارتند از : انگیزه درونی، انگیزه بیرونی و بی ( .سه نو2666برای پی بردن به انواع مختلف انگیزه ) دسی و رایان، 

یر می انگیزگی . انگیزه درونی :رفتاری است که در ان فرد خود را در یک فعالیت بخاطر لذت بردن ورضایت حاصل از در گیر شدن در ان فعالیت درگ

بخاطر منابع خارجی مثل جایزه، پاداش و ..... یا محدودیت هایی که از سوی دیگران بر او کند . انگیزه بیرونی : به رفتاری اطالق میشود که فرد 

 اعمال می شود، در یک فعالیت شرکت می کند . 

 

 

 

 

 

و بی انگیزگی وقتی رخ می دهد که فرد بین  عملی که انجام می دهد و نتیجه ای که میگیرد وابستگی نمی بیند و در پی ان فرد احساس عدم 

( .یکی دیگر از نظریات مرتبط با انگیزه مدل توالی انگیزه است .در همین راستا دسی و  1730(0شایستگی با فقدان کنترل می کند گرولنیک و رایان

سبت به ( خاطر نشان کردند جو انگیزشی که از نیازهای روانشناختی حمایت کند، به احتمال زیاد منجر به رشد انگیزه درونی افراد ن 2662رایان )

                                                           
1-(seig, 1791) 

2-( Decie & Ryan, 2222) 

1-(Grolnick & Ryan, 1791) 
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( در تحقیقات خود انگیزه های ورزشی 2666) 1فعالیت میشود. شرکت در فعالیت های بدنی با انگیزه های مختلفی در ارتباط است . فردریک ورایان

ی و پیش ( شناخت انگیزه از اجزای ضرور2662) 2ن. بر اساس دیدگاه پیترنیک و شارورا عالقه، لذت،و شایستگی و انگیزه های بدنی گزارش دادند

، ( نشان دادند امادگی جسمانی2666) 0نیاز فعالیت های ورزشی است و میزان تعهد فرد در رسیدن به هدف را نشان می دهد . اورت وساتن

( کسب سالمتی، 2661) 1در صورتیکه شارپ اجتماعی شدن، هیجان، کسب تجربه و دوری از محیط کار، پنج عامل اصلی پرداختن به ورزش است.

( با مقایسه انگیزه های بیرونی و درونی  2661) 1و تناسب اندام را انگیزه اصلی ورزش کردن می داند . کیلپارتیک، هربرت و بارتالومیو شادابی

تحقیق دانشجویان بیان داشتند برای مشارکت در فعالیت های بدنی و ورزش انگیزه درونی مثل لذت و شادابی بر انگیزه بیرونی برتری دارد . همین 

(با مقایسه انگیزه بیرونی و درونی شرکت در ورزش همگانی نشان داد انگیزه درونی بر انگیزه بیرونی برتری دارد .  1031در ایران توسط شیری )

( انگیزه درونی از اجزا عوامل اصلی و عمده مشارکت ورزشی افراد هستند و برنامه ها باید در همین راستا باشد 2662) 0بطور کلی از نظر پردسن

      حتی اگر انگیزه افراد مربوط به عوامل جسمانی و بدنی باشد .

وع سلیقه ها بر کسی پوشیده نیست . امروزه اهمیت بهره وری با توحه به گسترش سطح رقابت، پیچیدگی فناوری، سرعت تبادل اطالعات و تن    

راستا بهره وری و کارایی جایگاه ارزشمندی در نزد مدیران دارد و همه در جستجوی کارایی بیشتر واثربخشی فزون ترند و تالش انان نیز در همین 

مبتنی بر دانش، مهارت ها و تواناییهای عقل انسان شکل میگیرد تا ثبات سازمان را در دنیای پر رقابت تضمین کند .بهره وری به شکل فزاینده ای 

اموزش دیده است . مفهوم گسترش یافته بهره وری حاصل یک سیتم فکری است، نوعی نگرش عقالیی به زندگی و نوعی فرهنگ است فرهنگی که 

 ا در راستای مادی ومعنوی کسب کند .انسان با فکر واندیشه خود را با ارزشها و واقعیت ها منطبق می سازد و سعی دارد بهترین نتیجه ر

 

 

 

 

 

     

بهره وری یک واژه تکنیکی نیست بلکه شالوده حیات سیستم های هوشمند و بستر حرکت در زمان و مکان برای شکوفایی است .نتایج حاکی        

مینه از ان است که شاخص بهره وری نیروی انسانی در ایران در مقایسه با کشور های منطقه و نیز شرق اسیا پایین است .امارهای اعالم شده در ز

رشد منفی داشته در حالیکه در  % 21کاهش نشان می دهد یعنی   %21حدود   1001نسبت به سال  1007ری نیروی کار در ایران در سال بهره و

 11، 17، 29، 01، 00، 09، 16فاصله همین سال ها میزان بهره وری در هنگ کنگ، تایلند، کره جنوبی، سنگاپور، هندوستان و پاکستان به ترتیب 

داشته است . تحقیق دیگری در بهره وری و عامل موثر در کشور ما نشان می دهد که پایین بودن شاخص بهره وری به سبب حاکم  درصد افزایش

درصد درامد یک خانواده ایراتنه به مسائل فرهنگی اختصاص دارد در حالی  1/1نبودن فرهنگ ونگرش بهره وری در کشور است . بر اساس امار فقط 

( . بهره وری را حاصل ضرب دو عامل انگیزشی و 1790) 9رامد یک خانواده ایرانی به دخانیات تخصص یافته است ویکتور ورمدرصد از د 1/2که 

                                                           
2-(Feredric & Ryan, 2222) 

3-(Piternik & Sharven, 2222)  

1-(Owerth & Sattan, 2222) 

5-(Sharp, 2221) 

1-(Kilpatric & Herbert & Bartholomew, 2225) 

9-(Perdersen, 2222) 

1-(Victor Vroom, 1793) 
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باید شایستگی گروه های کاری می داند او معتقد است مدیر خواه، برای سود یا بهره وری بیشتر تالشی کنند یا کارامدی و عملکرد بهتر کارکنان 

 ( بهره وری را تابعی از انگیزش و توان میداند. 1731)  1زش افراد و گروه های کاری می باشد اتکینسونپیوسته مراقب انگی

 

ن برخی از صاحب نظران این فکر را با افزودن ادراک فرد از نقش خود یا شناخت شغل گسترش دادند، این دانشمندان بر این باور بودند که ممک      

ای الزم برای انجام کار دارا باشند ولی این تمایل در صورتی موثر است که از انچه باید انجام شود چگونگی ان است کارکنان تمایل و مهارت ه

 شناخت خوبی وجود داشته باشد عده ای دیگر از صاحب نظران از زاویه دیگری به این موضوع نگریسته واعالم کرده اند که بهره وری فقط تابع

ان و محیط نیز وابسته است . بهره وری واژه ای است که در سطح کالن و سطح خرد قابل بررسی بوده ودر طیفی ویژگی فردی نیست بلکه به سازم

شخص از بهره وری جهانی تا بهره وری فردی قرار می گیرد. علیرغم این اهمیت و گستردگی مفهوم بهره وری برای بسیاری از مدیران واژه روشنی م

ذهنی خود محدود می کنند همانگونه که سینک بیان داشته با اینکه بهره وری بحث محافل مدیریتی عصر حاضر  نیست انرا غالبا با دیدگاه های

 است اما متاسفانه کمتر از هر موضوع دیگری به مفهوم ان پی برده است .

 

 

 

 

 

 

 

اصلی دانشمندان محقق بوده بویژه منابع انسانی  بهر حال یافتن عواملی که موجب بهبود پیشرفت بهره وری در سازمان می شود یکی از اهداف      

( در هر سازمان بهره وری از جمله سازو کارهایی است که  1032سازمان ها که منبع اصلی و مهم بهبود بهره وری در هر سازمان می باشد هنری )

می شود انچه که در سازمان اساس بهره وری است دائمی باید مورد توجه و نظر سازمان باشد به این دلیل که در بهره وری مزیت رقابتی حاصل 

ه وری انسان های فرهیخته ودانش افرین است که با درایت و توان تبدیل فکر به کاال و محصول وخدمت را دارد زیرا اساس بهره وری در سازمان بهر

مه در جستجوی کارایی بیشتر و اثربخشی فزون ترند و از فکر واندیشه است امروزه بهره وری و کارایی جایگاه ارزشمندی در نزد مدیران دارد و ه

 (.1093تالش انان نیز در همین راستا شکل می گیرد تا ثبات سازمان در دنیای پر رقابت تضمین کند ابطحی و کاظمی )

  بارتند از :در الگوی گلد و اسمیت میزان عملکرد در بهره وری تابعی از هفت عامل در نظر گرفته شده است این عوامل ع       

       P=F(A,C,H,I,E,V,E)                                         ( محیط )عوامل برون سازمانی

 (           1031(، اعتبار، ارزیابی، انگیزه، حمایت سازمانی، وضوح )شناخت شغلی(،توانایی( = عملکرد              ) حاجی کریمی و پیدایش، 

به شرحی که بر مطالب رفت و بیان جنبه های مختلف موضوع تحقیق حاضر در مسیر و چارچوب تحقیقات گذشته در پی پاسخ  در نتیجه با توجه   

 به این سوال است که ایا بین انگیزش ورزشی و بهره وری کارکنان دانشگاه پیام نور رابطه ای وجود دارد ؟

( در تحقیقی نقش انگیزش بیرونی و درونی در گرایش بزرگساالن به فعالیت جسمانی را بررسی کردند و 1076صالحی، جواد )–رحمانی، احمد       

فعالیت را متمایز می سازد اثر متغیر های سن هیجانی سطوح مختلف  –نتایج نشان داد که انگیزه های لذت، کنترل استرس و فواید اجتماعی 

                                                           
2-(Atkinson, 1795) 
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هیجانی (نقش موثری در تغییر  –تیجه انگیزش درونی ) لذت ( و انگیزش بیرونی ارادی ) کنترل استرس و فواید اجتماعی وجنس معنادار نبود . در ن

( که در دانمارک صورت گرفت نشان داد شرکت در ورزش همگانی بیشتر 2662) 1بر اساس تحقیقات الرسن رفتار و افزایش فعالیت جسمانی دارد .

(در مقاله خود به موضوع موانع مشارکت ورزشی زنان و  1033لش انجام می شود . نادریان، ذواالکتاف و مشکل گشا )با انگیزه درونی لذت و چا

 ارتباط ان با انگیزه پرداخته اند . نتایج تحقیق نشان دهنده رابطه معنادار بین سه نوع مختلف انگیزه با مشارکت ورزشی است .

 

 

 

 

 

 

  

( در تحقیقی رابطه بین انگیزش ورزشی و میزان موفقیت شغلی کارکنان اداره کل اموزش و پرورش  1072عرفانی، حکمتی ) شعبانی  بهار ،          

زش استان کرمانشاه را بررسی کردند ونتایج نشان داد که بین انگیزش ورزشی و موفقیت شغلی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد و همچنین انگی

( در تحقیقی به  1037ی موفقیت شغلی کارکنان را به طور معناداری دارد .هاشمی چالشی، دکتر فرخی، ضامنی گراوند )ورزشی توانایی پیش بین

 مقایسه انگیزش مشارکت دانشجویان ورزشکار دختر وپسر در فعالیت های ورزشی و ارتباط ان با هدف گرایی پرداختند و نتایج حاصله نشان داد

مهم ترین عامل انگیزش ازمودنیها برای شرکت در فعالیت های ورزشی بود ورزشکاران دختر در عامل شهرت ) انگیزش یادگیری و بهبود مهارت ها 

در تحقیقی بیرونی ( و ورزشکاران پسر در عامل با دوستان ) انگیزش درونی ( به طور معناداری باالتر از گروه مقابلشان بودند .رشیدی و عبدالملکی 

پرداختند و نتایج نشان داد که  30 -31هیجانی با میزان بهره وری در مدیران اموزشی مناطق مختلف شهر تهران در سال به بررسی رابطه هوش 

و  "روابط بین فردی "به متغیر های بین هوش هیجانی و ابعاد ان با بهره ورری رابطه معناداری وجود دارد و بیش ترین وکمترین میزان مربوط 

 کمترین تاثیر را روی بهره وری دارد .  "خود کنترلی  "بیش ترین تاثیر و متغیر "سیالی "د همچنین متغیر می باش "همدلی "متغیر 

 

 

 روش تحقیق

همبستگی بوده و به شکل میدانی انجام شده است که در ان میزان همبستگی انگیزش ورزشی و  –روش تحقیق در این پژوهش از نوع توصیفی       

نفر که نمونه  06نفر و حجم نمونه برابر با   06بهره وری کارکنان دانشگاه پیام نور واحد سیرجان ارزیابی شده است . در تحقیق حاضر جامعه اماری 

سوال و پرسشنامه  17پرسشنامه یکی مربوط به انگیزش ورزشی مشتمل بر  2ازمون در این پژوهش گیری بصورت تصادفی انجام شده است .ابزار 

سوال بوده است .که روایی و پایایی انها مورد تایید اساتید و متخصصان قرار گرفته است . برای تجزیه  21بهره وری نیروی انسانی اجیو مشتمل بر 

و برای تعیین میزان همبستگی میان انگیزش ورزشی و بهره وری کارکنان از ضریب همبستگی پیرسون  وتحلیل داده ها از میانگین، انحراف معیار

 استفاده گردید و در انتها از رگرسیون تک گانه و سپس از رگرسیون چند گانه استفاده شد .  

                                                           
1-(Larsen, 2222) 
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 نتایج و یافته ها 

 و متغیر بهره وری آمده است:میانگین و انحراف معیار متغیر انگیزش ورزشی  1در جدول شماره 

 میانگین و انحراف معیار: 1جدول 

 
انگیزش 

 ورزشی

بهره 

 وری
 توانایی

درک و 

 شناخت

حمایت 

 سازمانی
 سازگاری اعتبار بازخور انگیزش

 30/3 10/12 96/12 16/11 20/12 90/10 26/11 76/92 10/07 میانگین

 61/0 17/0 16/0 00/2 29/0 30/2 02/2 92/11 16/0 انحراف معیار

          

سطح معنی 

 داری
391/6 001/6 011/6 913/6 719/6 210/6 912/6 711/6  

 

 

 بهره وریو انگیزش ورزشی ضریب همبستگی بین دو متغیر 

 بصورت زیر هستند:  1Hو    6Hبرای آزمون همبسته بودن بین دو متغیر انگیزش ورزشی و بهره وری فرضیه های 

6H .بین دو متغیر انگیزش ورزشی و بهره وری رابطه وجود ندارد : 

1H .بین دو متغیر انگیزش ورزشی و بهره وری رابطه وجود دارد : 

( حاصل از 610/6آمده است، با توجه به نتایج بدست آمده چون سطح معنی داری ) 2نتایج حاصل از آزمون همبستگی پیرسون در جدول 

انگیزش ورزشی و بهره وری رابطه وجود  شود، یعنی بین دو متغیررد می 61/6در سطح معنی داری  6Hکمتر شده است لذا فرضیه  61/6آزمون از 

 باشد.می 009/6به نتایج جدول شدت رابطه  دارد و با توجه

 

 : ضریب همبستگی بین انگیزش ورزشی و بهره وری2جدول 

 بهره وری  متغیرها

 انگیزش ورزشی

 009/6 ضریب همبستگی پیرسون

 610/6 سطح معنی داری

 

 

 رگرسیون متغیر انگیزش ورزشی روی متغیر بهره وری
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تایید شده است، برای بدست آوردن رابطه خطی بین این دو متغیر از حال با توجه به اینکه رابطه خطی بین دو متغیر انگیزش ورزشی و بهره وری   

رگرسیون تک متغیره استفاده می کنیم. همچنین برای انجام رگرسیون نباید خودهمبستگی بین داده ها وجود داشته باشد که برای بررسی عدم 

باشد خودهمبستگی بین داده ها وجود ندارد.  2همبستگی از آماره دوربین واتسون استفاده می کنیم که در صورتی که این آماره نزدیک به عدد خود

نزدیک است و بیانگر این است که خودهمبستگی بین داده ها وجود  2بدست آمده است که به عدد   612/2آماره دوربین واتسون در اینجا برابر با 

حاوی نتایج حاصل از رگرسیون انگیزش ورزشی شغلی روی متغیر بهره وری است. با توجه به  0ندارد. اکنون می توان رگرسیون را انجام داد، جدول 

کمتر شده است لذا رگرسیون معنی دار  61/6شده است و این مقدار از   610/6برابر  با  Fکه سطح معنی داری حاصل از آزمون  0نتایج جدول 

 باشد:به صورت زیر میمتغیر انگیزش ورزشی و بهره وری ست و همچنین ضرایب رگرسیونی نیز در این جدول آمده است. رابطه خطی بین دو ا

 = انگیزش ورزشی  130/20+  102/6بهره وری *  

 

 : نتایج حاصل از رگرسیون انگیزش ورزشی روی بهره وری3جدول 

 
ضرایب 

 رگرسیونی

مقدار 

 ضریب
 tآماره 

سطح 

 معناداری
 F  آماره

سطح 

 داریمعنی

ضریب 

 (2R(همبستگی

 آماره

 دوربین واتسون

 بهره وری
6β 130/20 113/1 666/6 

000/1 610/6 101/6 612/2 
1β 102/6 637/2 610/6 

 

 

 تواناییو انگیزش ورزشی ضریب همبستگی بین دو متغیر 

 بصورت زیر هستند:  1Hو    6Hفرضیه های توانایی  وانگیزش ورزشی برای آزمون همبسته بودن بین دو متغیر 

6H  رابطه وجود ندارد.توانایی و انگیزش ورزشی : بین دومتغیر 

1H  رابطه وجود دارد.توانایی و انگیزش ورزشی : بین دو متغیر 

( حاصل از 666/6ده چون سطح معنی داری )آمده است، با توجه به نتایج بدست آم 1نتایج حاصل از آزمون همبستگی پیرسون در جدول 

رابطه وجود توانایی و انگیزش ورزشی شود، یعنی بین دو متغیر رد می 61/6در سطح معنی داری  6Hکمتر شده است لذا فرضیه  61/6آزمون از 

 باشد.می 367/6دارد و با توجه به نتایج جدول شدت رابطه 

 

 

 و توانایی: ضریب همبستگی بین انگیزش ورزشی 4جدول 

 توانایی  متغیرها

 انگیزش ورزشی

 367/6 ضریب همبستگی پیرسون

 666/6 سطح معنی داری

 

 

 رگرسیون متغیر انگیزش ورزشی روی متغیر توانایی

توانایی تایید شده است، برای بدست آوردن رابطه خطی بین این دو متغیر از و انگیزش ورزشی حال با توجه به اینکه رابطه خطی بین دو متغیر 

نزدیک است و بیانگر این  2بدست آمده است که به عدد   607/2رگرسیون تک متغیره استفاده می کنیم. آماره دوربین واتسون در اینجا برابر با 

حاوی نتایج حاصل از رگرسیون انگیزش ورزشی  1رسیون را انجام داد، جدول است که خودهمبستگی بین داده ها وجود ندارد. اکنون می توان رگ

کمتر شده  61/6شده است و این مقدار از   666/6برابر  با  Fکه سطح معنی داری حاصل از آزمون  1روی توانایی است. با توجه به نتایج جدول 

ین جدول آمده است. رابطه خطی بین دو متغیر انگیزش ورزشی و توانایی است لذا رگرسیون معنی دار است و همچنین ضرایب رگرسیونی نیز در ا

 به صورت زیر می باشد:

 = انگیزش ورزشی  010/10+  663/2توانایی*   

www.sid.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

 

 

8 

 

 

 
 
 

 : نتایج حاصل از رگرسیون انگیزش ورزشی روی توانایی5جدول 

 
ضرایب 

 رگرسیونی

مقدار 

 ضریب
 tآماره 

سطح 

 معناداری
 F  آماره

سطح 

 داریمعنی

ضریب 

 (2R(همبستگی

 آماره

 دوربین واتسون

 توانایی
6β 010/10 201/1 666/6 

260/10 666/6 011/6 607/2 
1β 000/2 292/7 000/0 

 

 

 و درک و شناختانگیزش ورزشی ضریب همبستگی بین دو متغیر 

 بصورت زیر هستند:  1Hو    6Hفرضیه های درک و شناخت و انگیزش ورزشی برای آزمون همبسته بودن بین دو متغیر 

6H  رابطه وجود ندارد.درک و شناخت و انگیزش ورزشی : بین دومتغیر 

1H  رابطه وجود دارد.درک و شناخت و انگیزش ورزشی : بین دو متغیر 

( حاصل از 661/6آمده است، با توجه به نتایج بدست آمده چون سطح معنی داری ) 0نتایج حاصل از آزمون همبستگی پیرسون در جدول 

رابطه درک و شناخت و انگیزش ورزشی  شود، یعنی بین دو متغیررد می 61/6در سطح معنی داری  6Hکمتر شده است لذا فرضیه  61/6آزمون از 

 باشد.می 171/6وجود دارد و با توجه به نتایج جدول شدت رابطه 

 

 : ضریب همبستگی بین انگیزش ورزشی و درک و شناخت6جدول 

 درک و شناخت  متغیرها

 انگیزش ورزشی

 171/6 ضریب همبستگی پیرسون

 661/6 سطح معنی داری

 

 

 رگرسیون متغیر انگیزش ورزشی روی متغیر درک و شناخت

درک و شناخت تایید شده است، برای بدست آوردن رابطه خطی بین این دو و انگیزش ورزشی حال با توجه به اینکه رابطه خطی بین دو متغیر 

نزدیک است و  2بدست آمده است که تقریبا به عدد   607/2متغیر از رگرسیون تک متغیره استفاده می کنیم. آماره دوربین واتسون در اینجا برابر با 

حاوی نتایج حاصل از رگرسیون انگیزش  9می توان رگرسیون را انجام داد، جدول  بیانگر این است که خودهمبستگی بین داده ها وجود ندارد. اکنون

شده است و این مقدار از   661/6برابر  با  Fکه سطح معنی داری حاصل از آزمون  9ورزشی روی درک و شناخت است. با توجه به نتایج جدول 

رسیونی نیز در این جدول آمده است. رابطه خطی بین دو متغیر انگیزش کمتر شده است لذا رگرسیون معنی دار است و همچنین ضرایب رگ 61/6

 ورزشی و درک و شناخت به صورت زیر می باشد:

 = انگیزش ورزشی  011/26+  009/1درک و شناخت *   

 

 

 

 

 

 

 : نتایج حاصل از رگرسیون انگیزش ورزشی روی درک و شناخت7جدول 
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ضرایب 

 رگرسیونی
 F  آماره معناداریسطح  tآماره  مقدار ضریب

سطح 

 داریمعنی

ضریب 

 (2R(همبستگی

 آماره

 دوربین واتسون

 درک و شناخت
2β 452/20 462/2 000/0 

469/45 004/0 452/0 049/2 

1β 467/4 920/4 004/0 

 

 

 و حمایت سازمانیانگیزش ورزشی ضریب همبستگی بین دو متغیر 

 بصورت زیر هستند:  1Hو    6Hفرضیه های حمایت سازمانی و انگیزش ورزشی برای آزمون همبسته بودن بین دو متغیر 

6H  رابطه وجود ندارد.حمایت سازمانی و انگیزش ورزشی : بین دومتغیر 

1H  رابطه وجود دارد.حمایت سازمانی و انگیزش ورزشی : بین دو متغیر 

( حاصل از 666/6آمده است، با توجه به نتایج بدست آمده چون سطح معنی داری ) 3نتایج حاصل از آزمون همبستگی پیرسون در جدول 

رابطه حمایت سازمانی و انگیزش ورزشی شود، یعنی بین دو متغیر رد می 61/6در سطح معنی داری  6Hکمتر شده است لذا فرضیه  61/6آزمون از 

توجه به نتایج  وجود دارد و با 926/6جدول شدت رابطه 

 باشد.می

 

بین انگیزش ورزشی و حمایت  : ضریب همبستگی 8جدول 

 سازمانی

 

 

 

 رگرسیون متغیر انگیزش ورزشی روی متغیر حمایت سازمانی

حمایت سازمانی تایید شده است، برای بدست آوردن رابطه خطی بین این دو و انگیزش ورزشی حال با توجه به اینکه رابطه خطی بین دو متغیر 

گر نزدیک است و بیان 2بدست آمده است که به عدد   739/1متغیر از رگرسیون تک متغیره استفاده می کنیم. آماره دوربین واتسون در اینجا برابر با 

حاوی نتایج حاصل از رگرسیون انگیزش  7این است که خودهمبستگی بین داده ها وجود ندارد. اکنون می توان رگرسیون را انجام داد، جدول 

شده است و این مقدار از   666/6برابر  با  Fکه سطح معنی داری حاصل از آزمون  7ورزشی روی حمایت سازمانی است. با توجه به نتایج جدول 

کمتر شده است لذا رگرسیون معنی دار است و همچنین ضرایب رگرسیونی نیز در این جدول آمده است، که ضریب رگرسیون ثابت معنی دار  61/6

 نیست. رابطه خطی بین دو متغیر انگیزش ورزشی و حمایت سازمانی به صورت زیر می باشد:

 = انگیزش ورزشی 010/21+  102/1حمایت سازمانی * 

 

 

 

 

 

 نتایج حاصل از رگرسیون انگیزش ورزشی روی حمایت سازمانی :9جدول 

 
ضرایب 

 رگرسیونی

مقدار 

 ضریب
 tآماره 

سطح 

 معناداری
 F  آماره

سطح 

 داریمعنی

ضریب 

 (2R(همبستگی

 آماره

 دوربین واتسون

 حمایت سازمانی
6β 010/21 111/0 666/6 

107/06 666/6 117/6 739/1 
1β 102/1 170/1 666/6 

 

 و انگیزشانگیزش ورزشی ضریب همبستگی بین دو متغیر 

 حمایت سازمانی  متغیرها

 انگیزش ورزشی

 

 926/6 ضریب همبستگی پیرسون

 666/6 سطح معنی داری
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 بصورت زیر هستند:  1Hو    6Hفرضیه های انگیزش و انگیزش ورزشی برای آزمون همبسته بودن بین دو متغیر 

6H  رابطه وجود ندارد.انگیزش و انگیزش ورزشی : بین دومتغیر 

1H  دارد.رابطه وجود انگیزش و انگیزش ورزشی : بین دو متغیر 

( حاصل از 660/6آمده است، با توجه به نتایج بدست آمده چون سطح معنی داری ) 16نتایج حاصل از آزمون همبستگی پیرسون در جدول 

رابطه وجود انگیزش و انگیزش ورزشی شود، یعنی بین دو متغیر رد می 61/6در سطح معنی داری  6Hکمتر شده است لذا فرضیه  61/6آزمون از 

 باشد.می 101/6توجه به نتایج جدول شدت رابطه  دارد و با

 

 : ضریب همبستگی بین انگیزش ورزشی و انگیزش11جدول 

 انگیزش  متغیرها

 انگیزش ورزشی

 101/6 ضریب همبستگی پیرسون

 660/6 سطح معنی داری

 

 

 رگرسیون متغیر انگیزش ورزشی روی متغیر انگیزش

خطی بین این دو متغیر از انگیزش تایید شده است، برای بدست آوردن رابطه و انگیزش ورزشی حال با توجه به اینکه رابطه خطی بین دو متغیر 

نزدیک است و بیانگر این  2بدست آمده است که به عدد   071/2رگرسیون تک متغیره استفاده می کنیم. آماره دوربین واتسون در اینجا برابر با 

حاوی نتایج حاصل از رگرسیون انگیزش ورزشی  11است که خودهمبستگی بین داده ها وجود ندارد. اکنون می توان رگرسیون را انجام داد، جدول 

کمتر شده  61/6شده است و این مقدار از   660/6برابر  با  Fکه سطح معنی داری حاصل از آزمون  11روی انگیزش است. با توجه به نتایج جدول 

ت لذا رگرسیون معنی دار است و همچنین ضرایب رگرسیونی نیز در این جدول آمده است. رابطه خطی بین دو متغیر انگیزش ورزشی و انگیزش اس

 به صورت زیر می باشد:

 = انگیزش ورزشی  901/21+  273/1انگیزش * 

 

 

 

 

 

 

 : نتایج حاصل از رگرسیون انگیزش ورزشی روی انگیزش11جدول 

 
ضرایب 

 رگرسیونی

مقدار 

 ضریب
 tآماره 

سطح 

 معناداری
 F  آماره

سطح 

 داریمعنی

ضریب 

 (2R(همبستگی

 آماره

 دوربین واتسون

 انگیزش
6β 901/21 107/1 666/6 

797/16 660/6 232/6 071/2 
1β 273/1 011/0 660/6 

 
 

 و بازخورانگیزش ورزشی ضریب همبستگی بین دو متغیر 

 بصورت زیر هستند:  1Hو    6Hفرضیه های بازخور و انگیزش ورزشی برای آزمون همبسته بودن بین دو متغیر 

6H  رابطه وجود ندارد.بازخور و انگیزش ورزشی : بین دومتغیر 

1H  رابطه وجود دارد.بازخور و انگیزش ورزشی : بین دو متغیر 
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( حاصل از 666/6آمده است، با توجه به نتایج بدست آمده چون سطح معنی داری ) 12نتایج حاصل از آزمون همبستگی پیرسون در جدول 

رابطه وجود بازخور و انگیزش ورزشی  شود، یعنی بین دو متغیررد می 61/6در سطح معنی داری  6Hکمتر شده است لذا فرضیه  61/6آزمون از 

 باشد.می 971/6دارد و با توجه به نتایج جدول شدت رابطه 

 

 : ضریب همبستگی بین انگیزش ورزشی و بازخور12جدول 

 بازخور  متغیرها

 انگیزش ورزشی

 971/6 ضریب همبستگی پیرسون

 666/6 سطح معنی داری

 

 

 رگرسیون متغیر انگیزش ورزشی روی متغیر بازخور

بازخور تایید شده است، برای بدست آوردن رابطه خطی بین این دو متغیر از و انگیزش ورزشی حال با توجه به اینکه رابطه خطی بین دو متغیر 

نزدیک است و بیانگر  2بدست آمده است که تقریبا به عدد   337/1رگرسیون تک متغیره استفاده می کنیم. آماره دوربین واتسون در اینجا برابر با 

حاوی نتایج حاصل از رگرسیون انگیزش  10وان رگرسیون را انجام داد، جدول این است که خودهمبستگی بین داده ها وجود ندارد. اکنون می ت

کمتر  61/6شده است و این مقدار از   666/6برابر  با  Fکه سطح معنی داری حاصل از آزمون  10ورزشی روی بازخور است. با توجه به نتایج جدول 

یز در این جدول آمده است. رابطه خطی بین دو متغیر انگیزش ورزشی و شده است لذا رگرسیون معنی دار است و همچنین ضرایب رگرسیونی ن

 بازخور به صورت زیر می باشد:

 = انگیزش ورزشی  770/19+  001/1بازخور *   

 

 

 

 

 

 

 

 : نتایج حاصل از رگرسیون انگیزش ورزشی روی بازخور13جدول 

 
ضرایب 

 رگرسیونی

مقدار 

 ضریب
 tآماره 

سطح 

 معناداری
 F  آماره

سطح 

 داریمعنی

ضریب 

 (2R(همبستگی

 آماره

 دوربین واتسون

 بازخور
6β 770/19 913/1 666/6 

960/19 666/6 006/6 337/1 
1β 001/1 769/0 666/6 

 

 

 و اعتبارانگیزش ورزشی ضریب همبستگی بین دو متغیر 

 بصورت زیر هستند:  1Hو    6Hفرضیه های اعتبار و انگیزش ورزشی برای آزمون همبسته بودن بین دو متغیر 

6H  رابطه وجود ندارد.اعتبار و انگیزش ورزشی : بین دومتغیر 

1H  رابطه وجود دارد.اعتبار و انگیزش ورزشی : بین دو متغیر 

( حاصل از 666/6آمده است، با توجه به نتایج بدست آمده چون سطح معنی داری ) 11نتایج حاصل از آزمون همبستگی پیرسون در جدول 

رابطه وجود دارد اعتبار و انگیزش ورزشی  شود، یعنی بین دو متغیررد می 61/6در سطح معنی داری  6Hکمتر شده است لذا فرضیه  61/6از  آزمون

 باشد.می 390/6و با توجه به نتایج جدول شدت رابطه 

 

www.sid.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

 

 

12 

 

 : ضریب همبستگی بین انگیزش ورزشی و اعتبار14جدول 

 اعتبار  متغیرها

 انگیزش ورزشی

 390/6 همبستگی پیرسون ضریب

 666/6 سطح معنی داری

 

 

 رگرسیون متغیر انگیزش ورزشی روی متغیر اعتبار

اعتبار تایید شده است، برای بدست آوردن رابطه خطی بین این دو متغیر از رگرسیون تک متغیره استفاده می کنیم. آماره دوربین واتسون و ورزشی 

نزدیک است و بیانگر این است که خودهمبستگی بین داده ها وجود ندارد. اکنون می  2بدست آمده است که تقریبا به عدد   700/1در اینجا برابر با 

که سطح معنی  11حاوی نتایج حاصل از رگرسیون انگیزش ورزشی روی اعتبار است. با توجه به نتایج جدول  11وان رگرسیون را انجام داد، جدول ت

کمتر شده است لذا رگرسیون معنی دار است و همچنین ضرایب رگرسیونی  61/6شده است و این مقدار از   666/6برابر  با  Fداری حاصل از آزمون 

 یز در این جدول آمده است. رابطه خطی بین دو متغیر انگیزش ورزشی و اعتبار به صورت زیر می باشد:ن

 = انگیزش ورزشی 931/10+  930/1اعتبار *   

 

 : نتایج حاصل از رگرسیون انگیزش ورزشی روی اعتبار15جدول 

 
ضرایب 

 رگرسیونی

مقدار 

 ضریب
 tآماره 

سطح 

 معناداری
 F  آماره

سطح 

 داریمعنی

ضریب 

 (2R(همبستگی

 آماره

 دوربین واتسون

 اعتبار
6β 931/10 612/9 666/6 

001/72 666/6 903/6 700/1 
1β 930/1 021/7 666/6 

 

 

 

 و سازگاریانگیزش ورزشی ضریب همبستگی بین دو متغیر 

 بصورت زیر هستند:  1Hو    6Hفرضیه های سازگاری و انگیزش ورزشی برای آزمون همبسته بودن بین دو متغیر 

6H  رابطه وجود ندارد.سازگاری و انگیزش ورزشی : بین دومتغیر 

1H  رابطه وجود دارد.سازگاری و انگیزش ورزشی : بین دو متغیر 

از ( حاصل 666/6آمده است، با توجه به نتایج بدست آمده چون سطح معنی داری ) 10نتایج حاصل از آزمون همبستگی پیرسون در جدول 

رابطه وجود دارد اعتبار و انگیزش ورزشی  شود، یعنی بین دو متغیررد می 61/6در سطح معنی داری  6Hکمتر شده است لذا فرضیه  61/6آزمون از 

 باشد.می 390/6و با توجه به نتایج جدول شدت رابطه 

 

 

 

 : ضریب همبستگی بین انگیزش ورزشی و سازگاری16جدول 

 سازگاری  متغیرها

 انگیزش ورزشی

 390/6 ضریب همبستگی پیرسون

 666/6 سطح معنی داری
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 رگرسیون متغیر انگیزش ورزشی روی متغیر سازگاری

سازگاری تایید شده است، برای بدست آوردن رابطه خطی بین این دو متغیر از و انگیزش ورزشی حال با توجه به اینکه رابطه خطی بین دو متغیر 

نزدیک است و بیانگر  2بدست آمده است که تقریبا به عدد   191/2رگرسیون تک متغیره استفاده می کنیم. آماره دوربین واتسون در اینجا برابر با 

حاوی نتایج حاصل از رگرسیون انگیزش  19توان رگرسیون را انجام داد، جدول این است که خودهمبستگی بین داده ها وجود ندارد. اکنون می 

 61/6شده است و این مقدار از   666/6برابر  با  Fکه سطح معنی داری حاصل از آزمون  19ورزشی روی سازگاری است. با توجه به نتایج جدول 

نیز در این جدول آمده است. رابطه خطی بین دو متغیر انگیزش ورزشی  کمتر شده است لذا رگرسیون معنی دار است و همچنین ضرایب رگرسیونی

 و سازگاری به صورت زیر می باشد:

 = انگیزش ورزشی 362/26+  691/2سازگاری *   

  

 اعتبار : نتایج حاصل از رگرسیون انگیزش ورزشی روی17جدول 

 
ضرایب 

 رگرسیونی

مقدار 

 ضریب
 tآماره 

سطح 

 معناداری
 F  آماره

سطح 

 داریمعنی

ضریب 

 (2R(همبستگی

 آماره

 دوربین واتسون

 سازگاری
6β 362/26 616/21 666/6 

113/110 666/6 711/6 191/2 
1β 691/2 011/20 666/6 

 
 
 
 

 رگرسیون چندگانه متغیر انگیزش ورزشی روی ابعاد بهره وری

کنیم. آماره دوربین واتسون در برای بدست آوردن رابطه خطی بین متغیر انگیزش ورزشی و ابعاد بهره وری از رگرسیون چند متغیره استفاده می

نزدیک است و بیانگر این است که خودهمبستگی بین داده ها وجود ندارد. اکنون می توان  2بدست آمده است که به عدد   370/1اینجا برابر با 

که سطح  13حاوی نتایج حاصل از رگرسیون انگیزش ورزشی روی ابعاد بهره وری است. با توجه به نتایج جدول  13گرسیون را انجام داد، جدول ر

کمتر شده است لذا رگرسیون معنی دار است و همچنین ضرایب  61/6شده است و این مقدار از   666/6برابر  با  Fمعنی داری حاصل از آزمون 

ین رگرسیونی نیز در این جدول آمده است که از بین ابعاد بهره وری فقط سه بعد توانایی، بازخور و سازگاری معنی دار شده است. رابطه خطی ب

 ره وری به صورت زیر می باشد:متغیر انگیزش ورزشی و ابعاد به

 = انگیزش ورزشی  710/11+ 036/6+ توانایی *  119/6+ بازخور* 171/1سازگاری *   

 

 : نتایج حاصل از رگرسیون انگیزش ورزشی روی ابعاد بهره وری18جدول 

 ضرایب رگرسیونی
مقدار 

 ضریب
 tآماره 

سطح 

 معناداری
 F  آماره

سطح 

 داریمعنی

ضریب 

 (2R(همبستگی

 آماره

 دوربین واتسون

 666/6 001/16 710/11 ضریب ثابت

737/101 666/6 799/6 370/1 

 623/6 011/2 036/6 توانایی

 016/6 711/6 111/6 درک و شناخت

 111/6 -066/6 -672/6 حمایت سازمانی

 137/6 961/6 690/6 انگیزش

 601/6 201/2 119/6 بازخور

 010/6 -111/6 -123/6 اعتبار

 666/6 021/3 171/1 سازگاری
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 بحث و نتیجه گیری

، 12، 16، 3، 0، 1هدف از این پژوهش بررسی رابطه انگیزش ورزشی با بهره وری کارکنان دانشگاه پیام نور واحد سیرجان بود .بر اساس جداول       

 ( که 1072بین انگیزش ورزشی و مولفه های بهره وری رابطه معناداری وجود دارد و این نتیجه با تحقیق شعبانی بهار، عرفانی و حکمتی ) 10، 11

ا نشان داد بین انگیزش ورزشی و موفقیت شغلی رابطه معناداری وجود دارد و همچنین انگیزش ورزشی توانایی پیش بینی موفقیت شغلی کارکنان ر

دنبال به بطور معناداری دارد همخوانی دارد .در توضیح این یافته ها می توان گفت داشتن انگیزه برای پرداختن به فعالیت های بدنی اثر مثبتی را 

ز طریق دارد که همانا باعث افزایش بهره وری کارکنان خواهد شد البته این موضوع را بایستی بیان کرد که افزایش بهره وری می تواند در نهایت ا

تباط هوش ( در تحقیق خود در رابطه با ار 1030سازه ها و مفاهیم مرتبط با شغل موجبات رضایت مشتری را فراهم سازد  .رشیدی و عبدالملکی )

 معنوی و بهره وری نشان دادند که ارتباط معناداری بین هوش هیجانی و مولفه های بهره وری مدیران اموزشی مناطق مختلف شهر تهران در سال

  و "روابط بین فردی "همبستگی مربوط به متغیر وجود دارد  وبیش ترین میزان   30- 31

 

 

باشد .که نشان دهنده این مهم است که افزایش  انگیزش ورزشی و هوش هیجانی باعث افزایش  می"همدلی "کمترین میزان همبستگی مربوط به 

 بهره وری نیروی انسانی در ارگان های مذکور خواهد شد .

 19 ،11، 10، 11، 7، 9، 1نشان می دهد رگرسیون انگیزش ورزشی روی متغیر بهره وری معنادار است و بر اساس جداول  0جدول شماره          

رگرسیون چند گانه متغیر انگیزش ورزشی روی ابعاد بهره وری معنادار است و از بین ابعاد بهره  13رگرسیون معنادار است و طبق جدول شماره 

ارکنان می وری فقط سه  بعد توانایی، بازخور و سازگاری معنادار شده است .بنابراین با غنی ترکردن برنامه های ورزشی در برنامه روزانه و هفتگی ک

ر جهت توان بهره وری انان را بهبود بخشید . با توجه به یافته های این پژوهش به مدیران سازمانها پیشنهاد می شود که از برنامه های ورزشی د

رزشی را برای موفقیت سازمان استفاده نمایند و برنامه های ورزشی را از ساعات کاری کارکنان بگنجانند و در حد امکان تجهیزات و امکانات و

با روح و کارکنان خود فراهم اورند و انها را به سمت ورزش سوق دهند تا سازمانی با منابع انسانی که از مهم ترین منابع سازمان به شمار می رود 

که در یک سازمان مشغول به جسمی سالم  و در نتیجه با بهره وری باال پاسخگوی نیازهای سازمان باشد متاسفانه در ایران اکثر افراد باالخص زنانی 

کارمی باشند به دلیل مشغله کاری از اختصاص دادن زمانی خاص برای فعالیت های جسمانی امتناع می ورزند و در نتیجه دچار مشکالت متعددی 

داختن کارکنان به ورزش در زندگی فردی و کاری خود خواهند داشت  .اگر مدیران با برنامه ها و تدابیر ی خاص در این زمینه مسیر را برای پر

باال  هموار کنند نه تنها بسیاری از مشکالت سازمان بلکه بسیاری از مشکالت جامعه برطرف خواهد شد و مدیران می توانند کارکنانی با بهره وری

مر مستثنی نیست با توجه به نتایج داشته باشند و به راحتی با سازمان های دیگر به رقابت بپردازند . دانشگاه پیام نور واحد سیرجان نیز از این ا

را زنان  تحقیق که نشان  داد رابطه معناداری بین انگیزش ورزشی و بهره وری کارکنان وجود دارد و با توجه به اینکه اکثر کارکنان دانشگاه مذکور

ی و برگزاری مسابقات در سطوح مختلف تشکیل می دهند بایستی توجه زیادی به این مهم شود و با برنامه ریزی ، فراهم نمودن تسهیالت ورزش

 ند .باعث ایجاد انگیزه ورزشی در انان شود تا انان با اختصاص زمان کافی به فعالیت های جسمانی باعث افزایش بهره وری در دانشگاه مذکور شو
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 منابع و مآخذ

جسمانی " مجله  در گرایش بزرگساالن به فعالیت هاینقش انگیزش بیرونی و درونی "(  1076حمانی، ا .صالحی، ج . اذرشین، م .بخشی نیا، ط .).ر1

 . 9رشد ویادگیری حرکتی . شماره 

رابطه بین انگیزه ورزشی و میزان موفقیت شغلی کارکنان اداره کل اموزش و " ( 1072).شعبانی بهار، غالمرضا . عرفانی، نصراهلل . حکمتی، زهرا .2

 .0مجله پژوهش های کاربردی در مدیریت ورزشی .شماره  "اه پرورش استان کرمانش

مقایسه انگیزش مشارکت دانشجویان ورزشکار دختر وپسر در فعالیت های  "(  1037هاشمی چالشی،ز .دکتر فرخی، ا .ضامنی، ل .گراوند، ن .).3

 . 9مجله رفتار حرکتی و روان شناسی ورزشی . شماره  "رزشی و ارتباط ان با هدف گرایی 

شهر تهران در سال  21، 17، 11، 11، 1بررسی  رابطه هوش هیجانی با میزان بهره وری در مدیران اموزشی مناطق  "رشیدی، ز .عبدالملکی، ج . .1

 .مجله مدیریت ورزشی. 30- 31

 

 

 

 

 

 

 

www.sid.ir


 

 

https://sid.ir/1791
https://sid.ir/1792
https://sid.ir/1793
https://sid.ir/1795
https://sid.ir/1794
https://sid.ir/1796
https://sid.ir/1702
https://sid.ir/1700
https://sid.ir/1699
https://sid.ir/1698
https://sid.ir/1787

