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چکیده
هدف از مطالعۀ حاضر بررسی روند انتقال ورزشکاران از ورزش قهرمانی به بازنشستگی مطابق
با مدل مفهومی چارنر و اسچلزبرگ ( )9100است 63 .نفر از ورزشکاران بازنشسته ،به صورت
داوطلبانه پرسشنامه بازنشستگی ورزشی را تکمیل کردند .یافتههای آزمون تحلیل واریانس
چندگانه نشان داد بین دو گروه افراد دارای برنامه برای بازنشستگی و بدون برنامه تفاوت
معنیداری در متغیرهای ویژگیهای انتقال ،ویژگیهای فردی و ویژگیهای محیطی بین دو
گروه افراد دارای برنامه برای بازنشستگی و بدون برنامه وجود دارد ،اما در مورد تأثیر فرآیند
انتقال بر نتیجۀ انتقال ،فقط ویژگیهای انتقال با متغیرهای مربوط به نتیجۀ انتقال رابطۀ
معنیداری دارد .نتایج بهطور کلی نشان میدهد مدل مفهومی انتقال چارنر و اسچلزبرگ
( )9103تا حد زیادی برای مطالعه و برنامهریزی بازنشستگی ورزشکاران حرفهای و جلوگیری
از ایجاد بحران برای آنها مناسب است.
واژگان كلیدی :انتقال ،بازنشستگی ،ورزش.

 .1دانشيار دانشگاه آزاد اسالمي تهران مركز (نويسنده مسئول)
 .2استاديار دانشگاه آزاد اسالمي مباركه
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مقدمه
انتقال در زندگي اجتنابناپذير و حتي پيشبينيناپذير است .تغييرات حرفهای ،مرگ عزيزان،
تولد ،مهاجرت و ازدواج نمونههايي از رويدادهای انتقالياند .هر انتقال با توجه به ادراک فرد از
موقعيت ميتواند به بحران ،آرامش يا تركيبي از هردو تبديل شود .بازنشستگي از ورزش
قهرماني از انواع ويژۀ انتقال است .بازنشستگي يا كنارهگيری پديدهای عادی در ورزش قهرماني
است .دورۀ حرفهای در ورزش كوتاهتر از ساير حرفههاست .اغلب ورزشکاران مليپوش بهطور
ناگهاني بايد از مشاركت حرفهای در ورزش به سوی حوزۀ ديگری حركت كنند .معموالً برای
موفقيت در ديگر حوزهها به مهارتهای خاصي نياز است كه بيشتر ورزشکاران بهدليل پرداختن
به ورزش ممکن است چنين مهارتهايي را نداشته باشند .اين انتقال ،بهويژه در سن كم ،ممکن
است با بحرانها و مشکالتي همراه باشد .ناتواني ورزشکاران در ديگر جنبههای زندگي بهدليل
شروع زودهنگام ورزش ميتواند به بروز بحرانهای بيشتر برای ورزشکاران ،در مقايسه با
بازنشستگان ديگر مشاغل ،منجر شود ( .)1تحقيقات نشان داده است بازنشستگي از ورزش
حرفهای ممکن است مشکالت رواني جدی را برای فرد به همراه آورد ( .)2ناكاتا ( )2002داليل
پايان دادن به ورزش را سن ،عدم انتخاب ،آسيب و كنارهگيری فردی ميداند ( .)3ورنر و اُرليک
( )1892در مصاحبههايي ژرفکاوانه با نمونهای از ورزشکاران آماتور كانادايي دريافتند كه 89/2
درصد آنان درجهای از مشکالت را در كنارهگيری خود احساس كردهاند ( .)4كارتيس و انيس
( )2010در بررسي بازيکنان مرد هاكي جوانان كانادا گزارش كردند كه  23درصد افراد مورد
مطالعه بعد از كنارهگيری از ورزش احساساتي شبيه به پوچي را تجربه كردهاند ( .)5آجای
( )2008در تحقيق خود روی بازيکنان فوتبال مرد حرفهای كنارهگيری كرده در اياالت متحده
گزارش كرد 99 ،درصد افراد نمونه فرآيند كنارهگيری را فرآيندی بهشدت گيجكننده دريافتهاند
( .)2با وجود چنين يافتههايي ،مطالعه و بررسي روند انتقال ورزشکاران از ورزش حرفهای به
زندگي بدون ورزش ميتواند از بروز چنين بحرانهايي جلوگيری كند .در حيطۀ ورزش ،اغلب
سازمانها برای كمک به ورزشکاراني كه در حال عبور از ساختار آن سازمان هستند برنامهای
وجود ندارد و به نظر نميرسد در سازمانهای ورزشي دستورالعمل جزئي و از قبل مشخص
برای كمک به عبور سريع و درست ورزشکاران از جوّ سازماني وجود داشته باشد .از سوی ديگر،
ورزشکاران بازنشسته نيروهای مفيدی در جامعه هستند .جواناني كه شغل خوبي داشتهاند و در
موقعيتهای اجتماعي و رقابتي موفق بودهاند .آنها ظرفيت زيادی برای تالش و مقاومت دارند
و چنانچه بهطور موفقيتآميز خود را با كنارهگيری تطبيق دهند ،ميتوان از آنها بهعنوان
سرمايه در اجتماع استفاده نمود ( .)3برنامهريزی شغلي در حرفۀ ورزش ،همانند ديگر مشاغل،
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اهميت خاصي دارد؛ چون يکي از مراحل زندگي حرفهای بازنشستگي است .با توجه به اينکه
اولين وظيفۀ مديريت منابع انساني تدارک نيرو از جامعه برای به كار گماشتن در سازمان است،
منطقي است كه وظيفۀ نهايي آن بازگرداندن نيرو به همان جامعه باشد ()2؛ بنابراين شناسايي
روند انتقال ورزشکاران از ورزش حرفهای ضروری به نظر ميرسد .در سالهای اخير عالقه و
اظهار نظر در مورد بازنشستگي ورزشکاران رشد فزايندهای داشته است و محققان زيادی در اين
زمينه مطالعه كردهاند ( .)8 -10با وجود عالقۀ عمومي كه به اين شاخه از روانشناسي ورزش
پيدا شده ،مطالعات قبلي نتوانستهاند چارچوب تئوری واحدی برای مطالعۀ بازنشستگي
ورزشکاران ارائه دهند .البته چند ديدگاه مانند پيریشناسي 1و مرگشناسي 2بررسي شدهاند،
اما اين ديدگاهها نيز قادر به استخراج پيشبينها و تواليهای مربوط به بازنشستگي ورزشکاران
نبودند .به نظر ميرسد مطالعات در زمينۀ كنارهگيری بايد با رويکردی تجربي؛ يعني در
زمينهای كامالً ورزشي صورت گيرد ( .)11در ادامه به معرفي ديدگاههای موجود برای مطالعۀ
كنارهگيری ورزشي ميپردازيم .ابتدا ،دو ديدگاه مرگشناسي و پيریشناسي و سپس ديدگاه
انتقال بررسي خواهد شد .ديدگاه پيریشناسي مربوط به روند پيری وكهولت سن است .از اين
ديدگاه در برخي مطالعات در خصوص بازنشستگي ورزشکاران استفاده شده است (.)8 ،13،10
مشکل عمدۀ اين ديدگاه اين است كه بازنشستگي ورزشي و بازنشستگي حرفهای يکسان در
نظر گرفته ميشوند .اگرچه پيری نقشي مهم در برخي موارد بازنشستگي ورزشي ايفا ميكند،
ميزان مقايسه و شباهت بين بازنشستگي ورزشي و بازنشستگي حرفهای يا مربوط به پيری
سؤال بر انگيز است؛ زيرا ورزشکاران خبره در پايان دورۀ حرفهای خود از نظر بيولوژيک به
مراتب از بازنشستگان مشاغل ديگر جوانترند ( .)13چارچوب مفهومي ديگری كه برای مطالعۀ
بازنشستگي ورزشکاران بهكار برده شده است ديدگاه مرگشناسي است كه در آن خروج از
ورزش بهعنوان مرگ اجتماعي شناخته ميشود؛ يعني بازنشستگي موجب انزوای اجتماعي و
محروميت از حقوق فردی مربوط به موقعيت قبلي ميشود .محققاني مثل گليزر و استراس
( )1825لرچ ( ،)1892رزنبرگ ( )1894و گوردن ( )1885كه مرگ اجتماعي ورزشکاران را با
مرگ جسمي بيماران در بيمارستان مقايسه ميكردند ،تئوریهای مرگشناسي را به حوزۀ
ورزش حرفهای وارد كردند ( .)12 -14 ،12بيترديد برخي ورزشکاران در نتيجۀ انصراف از نقش
اصلي در ورزش با تنشها و تعارضاتي مواجه ميشوند و بايد دورۀ محروميتي را پشت سر
بگذارند .ديدگاه مرگ اجتماعي ديدگاه مفهومي محدودی برای بررسي انتقال ورزشکاران فراهم
1 .Gerontology
2 .Thanatology
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ميكند ،نه اساسي سيستماتيک و مؤثر برای بحث گسترده در مورد متغيرها و پيامدهای فرآيند
انتقال .چون مدلهای پيریشناسي اجتماعي و مرگشناسي به اندازۀ كافي قادر نيستند پاسخ-
گوی طبيعت پيچيدۀ انتقال از حرفۀ ورزش باشند؛ به نظر ميرسد ديدگاههای متنوعتری برای
بهدست آوردن تعادل نظری  -تجربي مورد نياز باشد ()18؛ از اين رو برخي نظريهپردازان
پيشنهاد كردهاند ممکن است پايان زندگي ورزشي ،بهجای شکلي از مرگ اجتماعي ،فرصتي
برای تولد دوباره در جامعه باشد ( )9پس آن را بهعنوان انتقال در نظر گرفتهاند .چنين نگرشي
باعث ايجاد ديدگاه متفاوتي به نام «ديدگاه انتقال» شده است .انتقال ،حادثه يا رويدادی
معمولي است كه به تغيير مفروضات فرد در مورد خود و جهان اطرافش منجر ميشود .اين
رويداد نيازمند تغيير متناظر ،هم در رفتار فرد و هم روابط او است .از نظر مکفرسن ()1894
برای مطالعۀ كنارهگيری ورزشکاران ديدگاه فرآيندنگر 1بايد جايگزين ديدگاه مسئلهنگر 2شود
( .)19غالباً به كنارهگيری ورزشکاران بهعنوان حادثهای نگريسته شده كه به بحران يا رهايي فرد
منجر ميشود تا بهعنوان فرآيندی انتقالي ،اما در ديدگاه فرآيندنگر به كنارهگيری بهعنوان
پديدهای انتقالي پرداخته ميشود كه هركس آن را به گونه خاصي درک كرده ،به شيوۀ خاصي
هم خود را با آن تطبيق ميدهد؛ بنابراين تجارب فردی ،منابع مقابله 3و نوع انتقال ميتواند
موفقيت يا شکست فرد را در فرآيند كنارهگيری تعيين كند .از نظر روزنبرگ ( ،)1890كواكلي
( ،)1893مکفرسن ( )1894و بليند و گرينفرد ( )1895تحقيقات بهتر است بهمنظور شناسايي
وضعيت و ويژگيهای مربوط به اين الگوهای فردی انجام شود ( .)8،9،15،19در اينصورت
مشخص ميشود كه چرا برخي ورزشکاران در مقابله با فرآيند كنارهگيری موفق و برخي ديگر
در اين تالش ناكاماند .مدل تحليلي ساسمن ( )1881از اولين مدلهای انتقال بود كه در حوزۀ
بازنشستگي نيروی كار مطرح شد ( .)18از نظر ساسمن درک بازنشستگي تحت تاثير عوامل
فردی ،موقعيتي ،ساختاری ،اجتماعي و موانع مرزی است ( .)18هيل و الو ( )1884طي مطالعۀ
ديگری پيشنهاد كردند كه مدل تحليلي كنارهگيری از نيروی كار ساسمن ميتواند در توضيح
كنارهگيری از ورزش بهعنوان فرآيند مفيد باشد ( .)20در اين مطالعه هيل و الو اظهار داشتند
كه كنارهگيری مفهومي چند بعدی است ( .)20در هر حال ،چون ورزشکاران از كوتاه بودن
دوران حرفۀ ورزشي خود آگاهاند و ميتوانند خود را برای انتقال آماده كنند ،اين مدل ويژه برای
كنارهگيری از ورزش كاربرد چنداني ندارد .متداولترين نظريه دربارۀ انتقال كه در ادبيات

1. Process orienteted
2. Problem orientated
3. Coping resources
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ورزشي نيز مطرح شده است مدل چارنر و اسچلزبرگ ( )1894است ( .)21از آنجا كه اين مدل
به تحليل سازگاری افراد با فرآيند انتقال ميپردازد ،برای مطالعۀ روند كنارهگيری ورزشکاران از
ورزش قهرماني مناسب است ( .)8چارنر و اسچلزبرگ ( )1894پيشنهاد ميكنند نوع انتقال فرد
بر فرآيند انتقال اثر ميگذارد و فرآيند انتقال نيز نتيجۀ انتقال را تعيين ميكند (شکل  .)1در
اين مدل دو نوع انتقال تعريف شده است انتقال برنامهريزی شده و انتقال بدون برنامه .در حالت
اول برنامه و نقشۀ مشخصي برای عبور فرد از سازمان وجود دارد ،ولي در حالت دوم برای عبور
افراد از قبل برنامۀ مشخصي وجود ندارد .چارنر و اسچلزبرگ ( )1894سه دسته از عوامل را در
فرآيند انتقال و سازگاری با آن مؤثر ميدانند ( .)21اين عوامل عبارتاند از :ويژگيهای انتقال،
ويژگيهای فرد و ويژگيهای محيط .در نهايت ،فرآيند انتقال بر نتيجۀ انتقال اثر ميگذارد .اين
مدل بيشتر به شناسايي نحوۀ حركت افراد در فرآيند انتقال ميپردازد و به دنبال شناخت
آسيبهای انتقال نيست .بيشتر مطالعات گذشته در مورد انتقال ورزشکاران به اين نکته توجهي
نکردهاند و تنها به تشريح تجارب افراد و بحران يا رهايي از بازنشستگي با توجه به متغيرهای
بيروني مانند سطح مهارت يا ميزان سابقه پرداختهاند (مثالً ورزشکاران خبره و باتجربه احتماالً
در مقايسه با بازنشستگي استرس بيشتری دارند تا ورزشکاران دبيرستاني؛ زيرا ورزشکاران خبره
و باتجربه به ورزش بهعنوان حرفهای تمام وقت مينگرند تا تالشي پاره وقت) ،اما با استفاده از
اين مدل ميتوان مسير حركت افراد را در فرآيند كنارهگيری از ورزش حرفهای مشخص نمود.
در ادامه ،به معرفي بيشتر متغيرهای اين مدل پرداخته خواهد شد.

نتیجۀ انتقال






فرآیند انتقال

ویژگیهای انتقال
ویژگیهای فردی
ویژگی های محیطی

شکل  .9مدل انتقال چارنر واسچلزبرگ ()9100

انتقال

نوع انتقال
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متغیرهای مربوط به مدل
 )9نوع انتقال -با برنامهریزی/بدون برنامهریزی
علت بازنشستگي :1مشخص ميكند آيا بازنشستگي ورزشکار برنامهريزی شده است يا نه و داليل
ويژۀ آن چيست.
 )1فرآیند انتقال
الف) ويژگيهای انتقال
 سابقه :2تعيين اينکه آيا در گذشته ورزشکار از ورزش بازنشسته شده است؛ مدت :3تعيين طول مدت انتقال (ارزيابي فرد از مدت تغيير به صورت دائم ،گذرا يا پيشبيني-ناپذير)؛
 تغيير :4تغييرات زندگي فرد در اثر بازنشستگي؛ چگونگي 5تغيير :مثبت يا منفي بودن تغييرات؛ تطبيق :2ميزان زمان مورد انتظار برای تطبيق ورزشکاران با بازنشستگي؛ استرس :8ميزان استرسي كه فرد در طول اولين ماه بازنشستگي احساس ميكند؛ درجۀ 9مشکالت :ميزان مشکالتي كه فرد در نتيجۀ تغيير و انتقال احساس ميكند.ب) ويژگيهای فردی
 نگرش :8نگرش كلي فرد به زندگي در مدت اين مطالعه؛ استراتژیهای مقابله :10استراتژیهايي كه افراد در اين دوره برای مقابله با انتقال استفادهميكنند.
ج) ويژگيهای محيطي
 حمايت : 11تعيين اينکه ورزشکاران چه ميزان حمايت و از طرف چه افرادی دريافت ميكنند؛ عالقه : 1تعيين اينکه آيا افراد دلمشغولي خاصي خارج از ورزش داشتهاند كه بالفاصله پس از1 .Trigger
2 .Before
3 .Duration
4 .Change
5 .How
6 .Adapt
7 .Stressor
8 .Degree
9 .Outlook
10 . Coping strategy or deal
11 .Support
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از بازنشستگي به آن بپردازند؛
 درگيری : 2تعيين اينکه آيا افراد در زمان عضويت در تيم ملي نيز به عالئق خود ميپرداختنديا خير.
 )9نتیجۀ انتقال
 احساس :3ميزان رضايت از زندگي را از زمان بازنشستگي تعيين ميكند؛ عبور :4تعيين اينکه ورزشکاران چگونه انتقال از ورزش را كنترل ميكنند.مطابق مدل مفهومي چارنر و اسچلزبرگ ( )21در فرآيند مقابلۀ فرد با انتقال ،منابع 5و
كمبودهای 2او بر نتيجۀ انتقال اثر ميگذارد.
چنانچه متغيرهای فرآيند انتقال (ميزان تغيير ،استرس ،درجۀ مشکالت ،نگرش ،حمايت ،عالقه،
درگيری و تطبيق) دارای ابعاد مثبت باشند ،بهعنوان منابع فردی در فرآيند انتقال محسوب
ميشوند؛ يعني فرد با تغييرات مثبتي در زندگي مواجه شود ،استرس كمي داشته باشد،
مشکالت كمي در نتيجۀ انتقال تجربه كند ،نگرش مثبتي به زندگي داشته باشد و حمايت
زيادی دريافت كند .چنانچه همين متغيرها دارای ابعاد منفي باشند ،بهعنوان كمبودهای فرد در
نظر گرفته ميشوند؛ يعني فرد با تغييرات منفي در زندگي مواجه شود ،استرس زيادی داشته
باشد ،مشکالت زيادی را در نتيجۀ انتقال تجربه كند ،نگرشي منفي به زندگي داشته باشد و
حمايت اندكي را دريافت كند.
تاكنون در كشور مطالعهای در بارۀ كنارهگيری ورزشکاران انجام نشده است ،بنابراين انجام
مطالعهای در اين زمينه با نمونهای از ورزشکاران ايراني و استفاده از چارچوب مفهومي مناسب
ضروری به نظر ميرسد .هدف از اين مطالعه ،بررسي روند انتقال ورزشکاران مليپوش از ورزش
حرفهای مطابق با مدل چارنر واسچلزبرگ ( )1894است ( .)21بهطور ويژه اين مطالعه به دنبال
بررسي اين موضوع است كه آيا نوع انتقال (برنامهريزیشده يا بيبرنامه) ميتواند از طريق تأثير
بر فرآيند انتقال ،نتيجۀ انتقال را تعيين كند (شکل .)1

1 .Interest
2 .Involved
3 .Feel
4 .Transit
5 .Assets
6 .liability
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روششناسی پژوهش
مانند ساير تحقيقات قبلي در اين زمينه ( )22 ،23معيار انتخاب نمونه برای اين مطالعه عبارت
بود از :ورزشکاران كنارهگيری كرده با سابقۀ رقابت در سطوح بينالمللي (مثل رقابتهای
المپيک ،قارهای ،جهاني و منطقهای) ،ضمن اينکه از زمان كنارهگيری وی بيش از سه سال
نگذشته باشد .گذشت زمان بيشتر باعث عبور از مرحلۀ انتقال ميشود و ممکن است شركت-
كنندگان با مشکل يادآوری روبرو شوند .از طرفي ،در زمان كمتر از حدود دو يا سه سال نيز
فرآيند تطبيق به خوبي صورت نگرفته است ( .)10 ،23از ميان  200نفر ورزشکار بازنشسته كه
نام و نشاني آنها در هيئتهای ورزشي شهر اصفهان وجود داشت 98 ،نفر مالک ورود به
مطالعه را دارا بودند .نام و آدرس ورزشکاران از هيئتهای مختلف گرفته شد و پرسشنامه برای
آنها ارسال شد .نرخ پاسخگويي به پرسشنامهها  %25بود .در نهايت 52 ،ورزشکار بازنشستۀ
اصفهاني باسابقۀ حضور در تيمهای ملي نمونۀ نهايي اين مطالعه را تشکيل دادند .اين
ورزشکاران در محدودۀ سني  24تا  31سال قرار داشتند و شامل  42مرد و  10زن بودند.
ميانگين سن بازنشستگي آنها 28سال ( )M= 28, SD=4/32و ميانگين سالهای مشاركت
آنها در تيم ملي پنج سال بود .در اين مطالعه بهدليل محدوديتهايي همچون كمبود وقت و
هزينه از نمونۀ در دسترس استفاده شد .البته بهعلت اينکه فهرست نام و نشاني ورزشکاران
بازنشسته كه از هيئتهای مربوط بهدست آمد كامل نبود؛ حجم نمونۀ اين مطالعه اندک است.
يکي ديگر از محدوديتهای اين مطالعه تعداد پرسشنامههای برگشتي است؛ بنابراين در تعميم
نتايج اين مطالعه بايد با احتياط عمل نمود .از پرسشنامۀ كنارهگيری ورزشي )8 ( ARQ1به-
عنوان ابزار مطالعه استفاده شد .پرسشنامۀ كنارهگيری ورزشي ( )8شامل  34پرسش برای
تعيين تجارب انتقالي ورزشکاران ملي پوش در دو بخش متفاوت است .بخش اول آن مطابق
مدل تطبيقي بازنشستگي چارنر و اسکلزبرگ ( )21برای تحليل تطابق افراد با فرآيند انتقال
است .اين بخش دارای  23پرسش در خصوص حرفۀ شركتكنندگان و فرآيند انتقال است و
پاسخدهي به سؤاالت بر اساس مقياس پنج ارزشي ليکرت است .سينکلر ( )8از تحليل عاملي
تأييدی ( )CFAبهمنظور تعيين روايي سازۀ پرسشنامه  ARQاستفاده كرد .نتايج اين بررسي
نشان داد مقياسهای  ARQثبات دروني خوبي دارند .روايي صوری پرسشنامه بعد از ترجمه به
زبان فارسي توسط متخصصان و صاحبنظران تأييد شد .پايايي پرسشنامه نيز از طريق آزمون
آلفای كرونباخ  0/92گزارش شد .بخش دوم شامل  11پرسش اكتشافي 2باز دربارۀ خدمات
1. Athlete Retirement Questionnaire
2. Explanatory
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بازنشستگي به ورزشکاران است.
بهمنظور بررسي تأثير نوع انتقال (برنامهريزیشده و بيبرنامه) بر فرآيند انتقال از تحليل
واريانس چندمتغيری 1برای هر سه گروه متغيرهای فرآيند انتقال استفاده شد .از سه تحليل
واريانس چندمتغيری بهمنظور بررسي متغيرها استفاده شد .اولين تحليل واريانس چندمتغيری
تأثير نوع انتقال را بر ويژگيهای انتقال بررسي كرد .تحليل دوم تأثير نوع انتقال را بر
ويژگيهای فردی و تحليل سوم تأثير نوع انتقال را بر ويژگيهای محيطي بررسي نمود .در هر
سه تحليل متغير مستقل نوع انتقال و متغيرهای وابسته مطابق با مدل مفهومي چارنر و
اسچلزبرگ ( )1894شامل ويژگيهای انتقال ،ويژگيهای فردی و ويژگيهای محيطي بودند
( .)21در بررسي رابطۀ فرآيند انتقال و نتيجۀ انتقال بهجای استفاده از تحليل واريانس
2
چندمتغيری بهدليل نوع خاص متغيرها با توجه به فرضيۀ تحقيق از دو مدل لگاريتم خطي
جداگانه استفاده شد .تحليل لگاريتم خطي در اصل گسترش يک جدول توافقي 3دو راهه است
كه از طريق گرفتن لگاريتم طبيعي فراواني خانههای جدول توافقي ،به بررسي رابطۀ بين بيش
از دو متغير گسسته 4و طبقهای 5ميپردازد ( .)25 ،24با توجه به گسسته بودن متغيرها پس از
قرار دادن آنها در گروه منابع و كمبودها از اين مدل استفاده شده است .مطابق مدل مفهومي
چارنر و اسچلزبرگ ( )21در فرآيند مقابلۀ فرد با انتقال ،منابع 2و كمبودهای 8او بر نتيجۀ انتقال
اثر ميگذارد .قبل از انجام تحليل لگاريتم خطي الزم بود نمرۀ نهايي منابع و كمبودهای هر يک
از افراد نمونه در سه گروه متغير محاسبه شود .بهمنظور محاسبۀ نمرۀ منابع و كمبودهای هر
فرد ،ميانگين نمرات در هر متغير محاسبه و با توجه به توضيحات فوق نمرات به دو دستۀ منابع
و كمبودها تقسيم شدند .مثالً در متغير نگرش به زندگي ،افرادی كه نمرۀ بيشتر از ميانگين
داشتند در گروه منابع و افرادی كه نمرهای كمتر از ميانگين داشتند در گروه كمبودها قرار
گرفتند .بهمنظور بررسي رابطۀ بين متغيرهای فرآيند انتقال؛ يعني ويژگيهای انتقال (بلوک،)1
ويژگيهای فرد (بلوک ،)2ويژگيهای محيط (بلوک )3و نتيجۀ انتقال (يعني متغيرهای عبور و
احساس) از مدل لگاريتم خطي استفاده شد .سه گروه متغيرهای مستقل شامل :ويژگيهای
انتقال ،ويژگيهای فرد و ويژگيهای محيط بهعنوان بلوک  ،1بلوک  ،2و بلوک  3تعيين شدند
1. MANOVA
2. Logliner model
3. Contingency table
4. Discrete
5. Categorical
6. Assets
7. liability
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كه هر يک از آنها دارای دو سطح (منابع و كمبود) بودند (به عبارت ديگر يک جدول
توافقي .)2.2.2دو متغير وابسته نيز دو متغير احساس و عبور بودند .همۀ اين متغيرها مطابق با
مدل مفهومي چارنر و اسچلزبرگ ( )1894انتخاب شدند (.)21
یافتههای پژوهش
يافتههای جدول  1نشان داد ميانگين و انحراف استاندارد متغيرهای سن ،تعداد سالهای ورزش
كردن ،تعداد سالهای عضويت در تيم ملي و سن فرد در زمان بازنشستگي در جدول  1آورده
شده است .افراد نمونه در  15رشتۀ ورزشي شركت داشتند .ميزان تحصيالت 14درصد آنها
ليسانس 52 ،درصد ديپلم و  30درصد كمتر از ديپلم بود .در زمان مطالعه چهار سال از زمان
بازنشستگي  %35افراد نمونه ،شش سال از زمان بازنشستگي  %20افراد نمونه و هشت سال از
زمان بازنشستگي  %13افراد نمونه ميگذشت %35 .افراد نمونه اعالم كردند هنوز نتوانستهاند
خود را با بازنشستگي تطبيق دهند.
جدول .9توصیف ویژگیهای جمعیتشناختی شرکتکنندگان
متغیر

میانگین

انحراف استاندارد

سن
سالهای ورزش كردن
سالهای عضويت در تيم ملي
سن فرد در زمان بازنشستگي

28
8
3
34

4.32
1.2
0.88
5.28

يافتههای تحليل واريانس چندمتغيری ( )MANOVAنشان داد ويژگيهای انتقال در ميان دو
گروه افراد نمونه؛ يعني افراد با انتقال برنامهريزیشده و افراد با انتقال برنامهريزینشده تفاوت
معنيداری دارد (Partial eta Squared=0/609؛  Wilks Lambda=0/39؛/57، P>0/ 01
 .)F(14,41) =4متغيرهای مشکالت مالي ( P>0/001و  )F(1,54)=20/43و مشکالت مربوط به
مربي ( P>0/001و )F(1,54) =34/91و كاهش شأن اجتماعي ( P>0/001و)F (1,54)=15/32
درون گروهها نيز تفاوتهای معنيداری را نشان دادند (جدول .)2
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جدول  .1خالصۀ تحلیل واریانس چندمتغیری برای بررسی تأثیر نوع انتقال روی ویژگیهای انتقال
متغیرهای وابسته

برنامهریزیشده

برنامهریزینشده

SD

M

SD

4.12
2.51
3.00
2.89
4.49
2.21
3.02
4.32
3.85
2.28
1.94
4.30
2.15

0.89
1.12
0.82
1.04
1.08
1.22
1.28
0.88
1.11
1.23
1.02
1.01
1.22

M

4.21
تغيير
2.52
شدت تغيير
3.04
استرس
2.20
درجۀ بيكفايتي
3.18
مشکالت مالي
2.30
بيماری خانواده
3.25
موقعيت
3.22
جايگاه اجتماعي
3.30
فشار شغلي/مدرسه
2.30
بيماری
2.00
اعتماد به نفس
2.52
مشکالت مربوط به مربي
2.04
خانواده
الندای ويلکز=  0/38و 4/58
ضريب اتا= 0/208

0.95
0.88
1.10
1.08
1.02
1.22
1.03
1.08
0.82
1.14
1.28
1.23
1.22
=F

سطح
معنیداری

Fضریب

1.81
0.03
0.24
0.39
20.43
0.08
0.54
15.32
2.55
0.08
0.23
34.19
0.10

./22
0/92
0/98
0/53
0/00
0/89
0/42
0/00
0/11
0/82
0/23
0/00
0/85
P> 0/001

ضریب اتا

توان
آماری

0/004
0/001
0/000
0/008
0/285
0/001
0/010
0/221
0/045
0/000
0/004
0/382
0/002

0/081
0/053
0/053
0/084
0/883
0/059
0/295
0/880
0/349
0/051
0/082
1/000
0/021

جدول  .9خالص تحلیل واریانس چندمتغیری برای بررسی تأثیر نوع انتقال بر ویژگیهای فردی
F

P

مجذور
اتا

توان
آماری

نگرش به زندگي

1.18

0/893

0/001

0/058

خنديدن

0.21

0/831

0/000

0/051

0.58
0.01
0.11
0.01
0.02
0.08
1.82
0.01
2.88
1.20

0/091
0/832
0/218
0/238
0/812
0/325
1/000
0/802
0/210
0/582

0/055
0/000
0/005
0/004
0/000
0/019
0/000
0/000
0/028
0/002

0/415
0/051
0/089
0/085
0/051
0/124
0/050
0/052
0/239
0/092

متغیرهای وابسته

اعتياد
دلمشغولي ديگر
گريه
چشمپوشي از مشکالت
مطالعه
حفظ رابطه با ورزش
درد دل كردن با ديگران
تمرين كردن
مشاوره برای برنامهريزی شغلي
مشاوره برای مشکالت شخصي
الندای ويلکز= 0/99
ضريب اتا= 0/ 115

برنامهریزیشده

برنامهریزینشده

SD

SD

M

0.92
1.85
1.12
2.09
1.02
3.92
1.09
1.89
1.09
2.09
0.89
2.18
1.04
2.00
1.09
1.81
1.52
2.43
1.05
1.92
F= 0/42

M

0.92
1.54
1.14
2.02
1.08
3.82
1.12
1.23
1.12
2.12
0.88
1.80
1.25
2.00
1.05
1.98
1.34
1.83
1.34
2.02
P> 0/001

مطالعات مدیریت ورزشی شماره  ،91مهر و آبان 9911

60

يافتههای آزمون مانوا نيز در خصوص تأثير نوع انتقال بر ويژگيهای محيطي نشان داد
تفاوتهای معنيداری در ميان دو گروه افراد نمونه؛ يعني افراد با انتقال برنامهريزیشده و افراد
با انتقال برنامهريزینشده وجود دارد (Partial eta Squared=0/634؛ Wilks /36
Lambda=0؛( )F(7,48) = 11/78، P>0/ 01جدول  .)4متغيرهای مربوط به حمايت مربي
( F (1,54)= 39/82و  )P>0/001و فدراسيون ( F (1,54)= 50/82و  ))P>0/001درون
گروهها نيز تفاوتهای معنيداری را نشان دادند (جدول .)3
جدول  .0خالصۀ تحلیل واریانس چندمتغیری برای بررسی تأثیر نوع انتقال بر ویژگیهای محیطی
متغیرهای وابسته /حمایت

همسر
ديگر اعضای خانواده
همتيميها
دوستان
مربي
فدراسيون
كميتۀ ملي المپيک
الندای ويلکز= 0/32
ضريب اتا= 0/234

برنامهریزیشده
M

2
09
1
81
2.52
3.22
3.85
3.18
2.81
F=11/98

برنامهریزینشده

SD

1
12

M

9

SD

85

1
23
85
1.82
1.88
3.21
0.88
2.15
1.10
1.51
0.89
1.23
0.88
P> 0/001

2
1.29
1.12
1.03
0.85
1.11

ضریب

توان

اتا

آماری

0/159

F

P

.

0/338

0/018

0.2

0/218

0/005

0/089

.
0.0
.
.
.

0/092
0/980
0/000
0/000
0/000

0/054
0/001
0/418
0/495
0/282

0/405
0/053
1/000
1/000
0/882

بهمنظور بررسي برهمكنش بين متغيرهای فرآيند انتقال (ويژگيهای انتقال ،ويژگيهای فرد و
ويژگيهای محيط) و نتيجۀ انتقال (احساس و عبور) از دو تحليل لگاريتم خطي جداگانه
استفاده شد .در تحليل لگاريتم خطي اول سه گروه متغير مستقل؛ يعني ويژگيهای انتقال،
ويژگيهای فرد و ويژگيهای محيط بهعنوان بلوک  ،1بلوک  2و بلوک  3تعيين شدند كه هر
يک از آنها دارای دو سطح (منابع و كمبود) بودند و متغير احساس نيز بهعنوان متغير وابسته
در نظر گرفته شد (جدول  .)5اولين تحليل لگاريتمي خطي ،رابطۀ معنيداری نشان نداد.
جدول  .6خالصۀ مدل لگاریتم خطی بین متغیرهای فرآیند انتقال
(ویژگیهای انتقال ،فرد و محیط) و متغیر احساس
ارزش

Df

P
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نسبت مورد انتظار
مجذور كا پيرسون

2

10/880
9/191

12
12

66
0/923
0/843

در تحليل لگاريتم خطي دوم ،سه گروه متغير مستقل؛ يعني ويژگيهای انتقال ،ويژگيهای فرد
و ويژگيهای محيط بهعنوان بلوک  ،1بلوک  2و بلوک  3تعيين شدند كه هر يک از آنها دارای
دو سطح (منابع و كمبود) بودند و متغير عبور نيز بهعنوان متغير وابسته در نظر گرفته شد
(جدول  .)2در اين تحليل نيز رابطۀ معنيداری مشاهده نشد.
جدول  .3خالصۀ مدل لگاریتم خطی بین متغیرهای فرآیند انتقال
(ویژگیهای انتقال ،فرد و محیط) و متغیر عبور
نسبت مورد انتظار
مجذور كا پيرسون

ارزش

Df

P

18/895
12/240

12
12

0/230
0/432

بحث و نتیجهگیری
هدف اصلي اين مطالعه بررسي كاربرد مدل مفهومي انتقال چارنر و اسچلزبرگ ( )1894در
حيطۀ ورزش حرفهای بود .بهطور كلي يافتههای مطالعه از اين مدل حمايت ميكند (.)21
از نتايج تحليل واريانس چندمتغيری مربوط به نوع انتقال در حمايت از مدل چارنر و اسچلزبرگ
( )1894ميتوان نتيجه گرفت كه نوع انتقالي كه افراد گروه نمونه تجربه كرده بودند ،بر فرآيند
انتقال آنها اثرگذار بود ( .)21از ميان افراد گروه نمونه ورزشکاراني كه برای بازنشستگي خود
برنامهريزی كرده بودند ،در دورۀ انتقال بيشتر مورد حمايت مربيان خود قرار گرفتند ،پس از
بازنشستگي با مشکالت كمتری مواجه شدند و در مقايسه با افرادی كه برای بازنشستگي خود
برنامهريزی نکردهاند ،با تغييرات مثبت بيشتری پس از بازنشستگي مواجه بودند .اين افراد
ممکن است بهتر بتوانند خود را آماده كرده ،با بازنشستگي تطبيق دهند .شايد آنها بهدليل
برنامهريزی برای بازنشستگي پس از ترک تيم ملي با مشکالت مالي كمتری مواجه باشند .چارنر
و اسچلزبرگ ( )1894اشاره كردهاند كه برنامهريزی برای بازنشستگي در فرآيند تطبيق با
بازنشستگي برای فرد نوعي سرمايه محسوب ميشود ( .)21مطابق با پيشنهاد هارولد ودين
( )2002و اسچلزبرگ ( ،)8941برنامهريزی به كيفيت تطبيق با بازنشستگي ناگهاني از ورزش
حرفهای كمک ميكند ( .)21،22در مقابل ،افرادی كه با بازنشستگي غيرمنتظره مواجه
1 .Likelihood Ratio
2 . Pearson Chi-Square
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ميشوند ،آمادگي كمتری برای مواجهه با تغييرات آن دارند .اين مسئله با يافتههای چند
مطالعه مطابقت دارد .پرلين ( )1892در مطالعهای روی بازنشستگي و منابع مقابله با آن به اين
نتيجه رسيد كه بازنشستگيهای غيرمنتظره تغييرات منفي و بحرانهای بيشتری برای افراد به
همراه دارد ( .)28رينولد ( )1891نيز در مطالعۀ ديگری روی فوتباليستهای بازنشسته اعالم
كرد بازنشستگي غيرمنتظره با اعتماد به نفس ضعيف در ارتباط است ( .)29عالوه بر اين ،هنگام
حركت در فرآيند بازنشستگي افراد با برنامه فرآيند انتقال خود را بهتر از افراد بيبرنامه كنترل
ميكنند؛ زيرا برنامهريزی برای بازنشستگي باعث ميشود فرد احساس كنترل بيشتری بر
بازنشستگي داشته باشد (.)18
تحليل واريانس چندمتغيری روی نوع انتقال و ويژگيهای انتقال تفاوت معنيداری را نشان داد.
متغيرهای مشکالت مالي و مشکالت مربوط به مربي و كاهش شأن اجتماعي درون گروهها نيز
تفاوتهای معنيداری را نشان دادند .ميانگين نمرات متغيرهای مشکالت مالي ،مشکالت مربي
و كاهش شأن اجتماعي افرادی كه دارای بازنشستگي برنامهريزی شده بودند بهطور معنيداری
كمتر از افرادی بود كه برای بازنشستگي خود برنامهريزی نکرده بودند؛ يعني اين افراد ضمن
بازنشستگي با مشکالت مالي كمتری مواجهاند .الولي و وايلمن ( )2000در مطالعهای روی 400
ورزشکار بازنشستۀ المپيک به نتيجۀ مشابهي دست يافتند ( .)28مشکالت مالي برخي
ورزشکاران كه بازنشستگي پيشبينينشده داشتهاند به حدی زياد بود كه برخي از آنها ()%32
مجبور به حراج مدالها و ساير وسايل مربوط به افتخارات ورزشي خود شدهاند .شايد بتوان با
آگاه نمودن ورزشکاران ،آنها را به برنامهريزی بيشتر برای دوران كنارهگيری از ورزش حرفهای
تشويق نمود تا دچار مشکالت مالي نشوند .همچنين زياد بودن نمرات كاهش شأن اجتماعي را
در ورزشکاراني كه برنامهريزی خاصي برای بازنشستگي خود نداشتهاند ميتوان اينگونه تفسير
كرد كه كنارهگيری ناگهاني و غيرمنتظره از ورزش به اين پنداشت در اين افراد منجر شده
است .اين افراد از نظر رواني برای بازنشستگي آمادگي الزم را ندارند و چون هنوز كنارهگيری
خود را باور ندارند؛ احساس ميكنند منزلت اجتماعي قبلي خود را از دست دادهاند ( .)30به
گزارش تارگرزا و همکاران ( )2004كنارهگيری ناگهاني از ورزش به داليلي مثل آسيبديدگي يا
انتخاب نشدن برای تيم مورد نظر به قدری اثر منفي بر روحيۀ ورزشکار دارد كه آنها تا مدت
زيادی عالقهمند به حضور در جمع نيستند ( .)31آنها احساس ميكنند چون شهرت خود را از
دست دادهاند؛ جامعه حاضر به پذيرش آنها نيست .گاهي چنين تصورات منفي به اختالالت
روحي  -رواني مثل افسردگي يا اختالالت رفتاری مانند اعتياد منجر ميشود.
آزمون تحليل واريانس چندمتغيری برای بررسي تأثير نوع انتقال بر ويژگيهای تفاوت
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معنيداری را نشان نداد .اين يافته با مدل مفهومي چارنر و اسچلزبرگ ( )1894مطابقت ندارد
()21؛ يعني برنامهريزی يا عدم برنامهريزی برای بازنشستگي در اين گروه با نگرش كلي به
زندگي و استراتژیهايي مورد استفاده برای مقابله با انتقال ارتباط معنيداری نداشت .اين نتيجه
ممکن است بهدليل استفاده از ابزار خاص مطالعه (پرسشنامۀ بازنشستگي ورزشي) باشد؛
بنابراين مطالعۀ بيشتری برای تکامل ابزار الزم در اين زمينه نياز است.
در آزمون بعدی تحليل واريانس چندمتغيری كه بهمنظور بررسي تأثير نوع انتقال بر ويژگيهای
محيطي انجام شد ،تفاوتهای معنيداری مشاهده شد .متغيرهای مربوط به حمايت مربي و
فدراسيون درون گروهها نيز تفاوتهای معنيداری را نشان دادند؛ به عبارت ديگر ،نوع انتقال
افراد نمونه بر ميزان حمايتي كه آنها هنگام عبور از بازنشستگي دريافت ميكنند اثرگذار
است  .بدين ترتيب افرادی كه برای بازنشستگي خود دارای برنامه بودند حمايت بيشتری از
سوی مربيان دريافت ميداشتهاند .شايد اين يافته را بتوان با نتايج مطالعۀ اللي ( )2008توجيه
نمود ( .)32وی در مطالعهای روی فوتباليستها گزارش داد  %83فوتباليستهايي كه خود
فوتبال را كنار گذاشتهاند ،بيشتر مورد حمايت مربيان خود قرار داشتهاند .در مطالعۀ ديگری كه
توسط استفان ( )2008انجام شد  %42افرادی كه به تيم ملي دعوت نشده بودند علت آن را
عدم حمايت مربيان ميدانستند ( .)33اين موضوع ميتواند تنها نوعي ادراک يا برداشت باشد،
اما در هر صورت چنين برداشت منفي در افرادی كه بهطور غيرمنتظره ورزش را ترک كردهاند
بيش از ساير ورزشکاران است.
در خصوص ميزان حمايت فدراسيون نيز نتايج مشابهي بهدست آمد؛ يعني افراد گروه نمونه كه
دارای برنامه بودند اعالم كردند كه حمايت بيشتری از فدراسيون دريافت كردهاند .اللي ()2008
نيز در مطالعهای روی ورزشکاران بازنشستۀ استراليايي به نتيجۀ مشابهي دست يافت ( .)28او
اعالم كرد  % 45ورزشکاراني كه به آهستگي از ورزش كنار رفتهاند ،قبل و بعد از بازنشستگي،
روابط خوبي با فدراسيونهای ورزشي مربوط داشتهاند .اين نتايج ميتواند به ورزشکاران برای
بازنشستگي از ورزش كمک كند بهگونهای كه اين مرحله از زندگي آنها تبديل به بحران نشود.
نتايج مدل لگاريتم خطي تا حدی از مدل مفهومي چارنر و اسچلزبرگ ( )1حمايت ميكند
بدين صورت كه ورزشکاراني كه ويژگيهای انتقال آنها در گروه منابع قرار ميگيرد از زندگي
خود در دوران بازنشستگي احساس رضايت بيشتر و كنترل بيشتری بر جريان بازنشستگي خود
داشتند.
البته در تحقيقات آينده بايد به برخي متغيرهای ويژۀ بيوگرافيکي افراد نمونه توجه نمود و شايد
اين متغيرها كه در اين مدل از آنها غفلت شده در تفسير نتايج مفيد باشند .اين متغيرها
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، سطح مهارت، مدت زمان خدمت به تيم ملي، آگاهي از رشتۀ ورزشي ورزشکار:عبارتاند از
. سن بازنشستگي فرد،دستيابي به اهداف ورزشي
 ميتواند در، بهويژه در بخش اول،)1(  مدل بازنشستگي چارنر و اسچلزبرگ،بر اساس يافتهها
مطالعۀ انتقال ورزشکاران از ورزش حرفهای و بازنشستگي آنها مؤثر واقع شود و در صورت
بررسي در نمونههای بزرگتر ميتوان از اين مدل بهعنوان الگويي در سازمانهای ورزشي برای
 در اين صورت شايد.كمک به حركت سريع و صحيح ورزشکاران از جوّ سازمان استفاده نمود
 نتيجۀ انتقال را در جهت،بتوان با برنامهريزی برای انتقال و كنترل ويژگيهای فرآيند انتقال
مناسبي رقم زد بهگونهای كه افراد كناره گرفته از ورزش بهعنوان نيروی محركي به اجتماع
 اين امر نهتنها به سالمت رواني اين. در حيطههای مختلف مشغول به فعاليت شوند،برگشته
.)34( افراد كمک ميكند بلکه در شکلدهي جامعهای سالم نيز مؤثر خواهد بود
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