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بررسی رابطه فرسودگی شغلی ،انگیزشی عملکرد متغیرهای تیم از بازیکنان حرفه ای والیبال
عبدی سجاد  ،1مکاری سیما  ،2حسینی فاطمه سادات
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1و2دانشجوی دکتری دانشگاه ارومیه-3استادیار دانشگاه ارومیه

مقدمه:
انگیزش ورزشی و تحلیل رفتگی ورزشی از جمله عوامل عاطفی و هیجانی در عملكرد ورزشی می باشد .با وجود اهمیت تحلیل
رفتگی و انگیزش در ورزش ،دانش ورزشكاران و مربیان از این عوامل بسیار اندك است .شاید به همین دلیل است که مربیان
ورزش در تالش های خود روش های بسیار پراکنده ای را به کار می گیرند تا ورزشكاران خود را از نظر روانی در وضعیت آماده
نگه دارند.)2( .
روش شناسی:
این پژوهش به شكل پیمایشی انجام یافته است.جامعه آماری تمامی بازیكنان (اصلی و ذخیره) زیر نظر فدراسیون والیبال در
مسابقات لیگ برتر مردان شرکت داشته اند.
یافته ها:
انگیزش درونی آزمودنی های این تحقیق بیشتر از انگیزش بیرونی آنها می باشد .عامل واماندگی بدنی – عاطفی مهمترین عامل
تحلیل رفتگی بازیكنان والیبال لیگ برتر می باشد .با این وجود ،تحلیل رفتگی کلی این آزمودنی ها در حد متوسط به پایین
قرار دارد .ارتباط معنی داری بین هیچ کدام از متغیرهای انگیزشی با عملكرد تیمی در آزمودنی های این تحقیق وجود نداشت.
نتیجه گیری:
بررسی نتایج نشان داد متغیر (به جهت آگاهی) انگیزشی ارتباط معكوس و معنی داری با تحلیل رفتگی دارد .در مقابل متغیر
عدم انگیزش با تحلیل رفتگی ارتباط مستقیم و معنی داری دارد .بین بقیه متغیرهای انگیزشی با تحلیل رفتگی ارتباط
معنی داری مشاهده نشد .همچنین با بررسی ارتباط بین متغیرهای انگیزشی در سه طبقه انگیزش درونی ،بیرونی ،و عدم
انگیزش با تحلیل رفتگی ورزشی مشخص شد انگیزش درونی ارتباط معكوس معنی دار و متغیر بی انگیزگی ارتباط مستقیم
معنی داری با تحلیل رفتگی ورزشی داشت.
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