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 هچکید
مطابق  زنشستگیابه ب از ورزش قهرمانی ورزشکارانانتقال  روندحاضر بررسی  ۀهدف از مطالع

نفر از ورزشکاران بازنشسته، به صورت  63. است( 9100) گمفهومی چارنر و اسچلزبر با مدل

آزمون تحلیل واریانس  های یافته. ددنکررا تکمیل  یداوطلبانه پرسشنامه بازنشستگی ورزش

تفاوت  بین دو گروه افراد دارای برنامه برای بازنشستگی و بدون برنامه نشان داد چندگانه

محیطی بین دو  های ویژگیفردی و  های ویژگیانتقال،  های ویژگیرهای داری در متغییمعن

 فرآیند تأثیر مورداما در  ،گروه افراد دارای برنامه برای بازنشستگی و بدون برنامه وجود دارد

رابطۀ  انتقال ۀانتقال با متغیرهای مربوط به نتیج های ویژگیانتقال، فقط  انتقال بر نتیجۀ

 گمفهومی انتقال چارنر و اسچلزبر مدل دهد مینشان  کلی طوربه یجنتا. دارد داریمعنی

و جلوگیری  ای حرفهریزی بازنشستگی ورزشکاران زیادی برای مطالعه و برنامه دتا ح( 9103)

 مناسب است.   ها آناز ایجاد بحران برای 
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 همقدم
، مرگ عزيزان، ای حرفهرات يتغي. است ناپذيربينيپذير و حتي پيشناانتقال در زندگي اجتناب

. هر انتقال با توجه به ادراک فرد از انداز رويدادهای انتقالي هايي نمونه ازدواج و تولد، مهاجرت

بازنشستگي از ورزش  .شودتبديل رامش يا تركيبي از هردو آ به بحران، تواند مييت موقع

عادی در ورزش قهرماني  ای پديده گيریكنارهاست. بازنشستگي يا  نتقالاز انواع ويژۀ ا قهرماني

طور پوش بهورزشکاران ملي اغلبست. ها حرفهاز ساير  تر كوتاهدر ورزش  ای حرفه ۀاست. دور

برای  معموالًديگری حركت كنند.  وی حوزۀسدر ورزش به  ای حرفهاز مشاركت بايد ناگهاني 

دليل پرداختن كه بيشتر ورزشکاران به استنياز  خاصي های مهارت به ها حوزهديگر موفقيت در 

ممکن  ،ن كمويژه در سبه ،اين انتقال را نداشته باشند. هايي مهارتبه ورزش ممکن است چنين 

دليل زندگي به های جنبهناتواني ورزشکاران در ديگر  مشکالتي همراه باشد. و ها بحراناست با 

در مقايسه با  ،برای ورزشکاران بيشتر های بحرانبه بروز  ندتوا ميشروع زودهنگام ورزش 

تحقيقات نشان داده است بازنشستگي از ورزش  .(1) دشو منجر ،ديگر مشاغلبازنشستگان 

( داليل 2002) ناكاتا(. 2) دآورمشکالت رواني جدی را برای فرد به همراه ممکن است  ای حرفه

 کورنر و اُرلي .(3) ددان ميگيری فردی آسيب و كنارهپايان دادن به ورزش را سن، عدم انتخاب، 

 2/89از ورزشکاران آماتور كانادايي دريافتند كه  ای نمونهژرفکاوانه با  هايي مصاحبهدر  (1892)

كارتيس و انيس . (4) دان كردهگيری خود احساس از مشکالت را در كناره ای درجهدرصد آنان 

درصد افراد مورد  23زارش كردند كه گكانادا جوانان  در بررسي بازيکنان مرد هاكي (2010)

 یآجا. (5) دان كردهرا تجربه  احساساتي شبيه به پوچي گيری از ورزشبعد از كناره همطالع

گيری كرده در اياالت متحده كناره ای حرفهدر تحقيق خود روی بازيکنان فوتبال مرد  (2008)

 دان دريافتهكننده شدت گيجبه یفرآيندگيری را ارهكن فرآيندنمونه  دافرادرصد  99گزارش كرد، 

به  ای حرفهبررسي روند انتقال ورزشکاران از ورزش  ومطالعه  ،هايي يافته. با وجود چنين (2)

ورزش، اغلب  در حيطۀ جلوگيری كند. هايي بحراناز بروز چنين  تواند ميزندگي بدون ورزش 

ای برنامهال عبور از ساختار آن سازمان هستند برای كمک به ورزشکاراني كه در ح ها سازمان

ي و از قبل مشخص ئدستورالعمل جز ورزشي های سازماندر  رسد نميو به نظر  وجود ندارد

 ،از سوی ديگرداشته باشد.  وجود سازماني برای كمک به عبور سريع و درست ورزشکاران از جوّ

و در  اند داشتهواناني كه شغل خوبي نيروهای مفيدی در جامعه هستند. ج بازنشستهورزشکاران 

 دارندتالش و مقاومت  زيادی برای ظرفيت ها آن. اند بودهاجتماعي و رقابتي موفق  های موقعيت

عنوان هب ها آناز  نتوا ميگيری تطبيق دهند، آميز خود را با كنارهطور موفقيتبه هو چنانچ

 ،همانند ديگر مشاغل ،ورزش ۀلي در حرفريزی شغبرنامه .(3) دسرمايه در اجتماع استفاده نمو
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زنشستگي است. با توجه به اينکه با ای حرفهاز مراحل زندگي  ييکچون  دارد؛اهميت خاصي 

كار گماشتن در سازمان است،  مديريت منابع انساني تدارک نيرو از جامعه برای به ۀاولين وظيف

بنابراين شناسايي  ؛(2) دامعه باشنهايي آن بازگرداندن نيرو به همان ج ۀمنطقي است كه وظيف

اخير عالقه و  های سالدر  .رسد ميضروری به نظر  ای حرفهروند انتقال ورزشکاران از ورزش 

و محققان زيادی در اين داشته است  ای فزايندهشکاران رشد اظهار نظر در مورد بازنشستگي ورز

ورزش شناسي نروااين شاخه از  عمومي كه به ۀعالق با وجود(. 8 -10) دان دهكرزمينه مطالعه 

بازنشستگي  ۀچارچوب تئوری واحدی برای مطالع اندالعات قبلي نتوانستهمط ،پيدا شده

 ،اند هشدبررسي  2شناسيمرگ و 1يشناسپيریورزشکاران ارائه دهند. البته چند ديدگاه مانند 

وط به بازنشستگي ورزشکاران مرب های تواليو  ها بينپيش جنيز قادر به استخرا اه ديدگاهاين اما 

در يری بايد با رويکردی تجربي؛ يعني گكناره ۀمطالعات در زمين رسد ميبه نظر  نبودند.

 ۀموجود برای مطالع های ديدگاهدر ادامه به معرفي  .(11) دورزشي صورت گير كامالً ای زمينه

 ديدگاه سپسناسي و ششناسي و پيریدو ديدگاه مرگ ،. ابتداپردازيم ميگيری ورزشي كناره

از اين پيری وكهولت سن است. روند مربوط به  شناسيپيریديدگاه  انتقال بررسي خواهد شد.

(. 8، 13،10) بازنشستگي ورزشکاران استفاده شده است در خصوصديدگاه در برخي مطالعات 

يکسان در  ای حرفهاين ديدگاه اين است كه بازنشستگي ورزشي و بازنشستگي  ۀمشکل عمد

، كند ميمهم در برخي موارد بازنشستگي ورزشي ايفا  يگرچه پيری نقشا. شوند مينظر گرفته 

يا مربوط به پيری  ای حرفهشباهت بين بازنشستگي ورزشي و بازنشستگي  و هميزان مقايس

به  خود از نظر بيولوژيک ای حرفهۀ ورزشکاران خبره در پايان دور زيرا ؛ال بر انگيز استؤس

 ۀبرای مطالعكه چارچوب مفهومي ديگری  (.13) ندترنشستگان مشاغل ديگر جواناز بازمراتب 

خروج از كه در آن  شناسي استكار برده شده است ديدگاه مرگهببازنشستگي ورزشکاران 

موجب انزوای اجتماعي و بازنشستگي  يعني ؛شود ميشناخته  مرگ اجتماعي عنوانورزش به

 محققاني مثل گليزر و استراس. شود ميموقعيت قبلي فردی مربوط به محروميت از حقوق 

را با كه مرگ اجتماعي ورزشکاران  (1885) و گوردن( 1894)، رزنبرگ (1892) لرچ( 1825)

 ۀبه حوز شناسي راهای مرگ ، تئوریكردند ميمرگ جسمي بيماران در بيمارستان مقايسه 

انصراف از نقش در نتيجۀ ورزشکاران ترديد برخي بي. (12 -14، 12) دندكروارد  ای حرفهورزش 

را پشت سر  يمحروميت بايد دورۀ و شوند ميمواجه  ها و تعارضاتي با تنش اصلي در ورزش

برای بررسي انتقال ورزشکاران فراهم  ديدگاه مرگ اجتماعي ديدگاه مفهومي محدودیبگذارند. 

                                                                                                                                        
1 .Gerontology 

2 .Thanatology 
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 فرآيندهای يرها و پيامددر مورد متغثر برای بحث گسترده ؤسيستماتيک و م ياساس، نه كند مي

-كافي قادر نيستند پاسخ ۀشناسي به اندازشناسي اجتماعي و مرگپيری های مدلچون  انتقال.

برای  تری متنوع های ديدگاه رسد ميبه نظر  ۀ ورزش باشند؛انتقال از حرف ۀگوی طبيعت پيچيد

پردازان ي نظريهاز اين رو برخ (؛18) تجربي مورد نياز باشد -تعادل نظری دست آوردن هب

جای شکلي از مرگ اجتماعي، فرصتي ممکن است پايان زندگي ورزشي، به اند كردهپيشنهاد 

چنين نگرشي  .اند گرفتهعنوان انتقال در نظر ( پس آن را به9برای تولد دوباره در جامعه باشد )

يا رويدادی حادثه  ،لنتقاا .شده است «انتقالديدگاه »باعث ايجاد ديدگاه متفاوتي به نام 

اين  .شود ميمنجر معمولي است كه به تغيير مفروضات فرد در مورد خود و جهان اطرافش 

 (1894) نظر مکفرسن زا. استهم در رفتار فرد و هم روابط او  ،رويداد نيازمند تغيير متناظر

 شود 2نگرمسئلهبايد جايگزين ديدگاه  1نگرفرآيندگيری ورزشکاران ديدگاه كناره برای مطالعۀ

كه به بحران يا رهايي فرد  ای نگريسته شدههعنوان حادثگيری ورزشکاران بهبه كناره غالباً. (19)

عنوان گيری بهنگر به كنارهفرآيند، اما در ديدگاه انتقالي یفرآيندعنوان تا به شود ميمنجر 

خاصي  ۀشيوبه  ،هكه هركس آن را به گونه خاصي درک كرد دشوانتقالي پرداخته مي ایپديده

 تواند مينوع انتقال  و 3بنابراين تجارب فردی، منابع مقابله ؛دهد ميهم خود را با آن تطبيق 

 (، كواكلي1890) گيری تعيين كند. از نظر روزنبرگكناره فرآيندموفقيت يا شکست فرد را در 

اسايي منظور شنتحقيقات بهتر است به (1895) و بليند و گرينفرد (1894(، مکفرسن )1893)

 صورت اين. در (8،9،15،19)انجام شود مربوط به اين الگوهای فردی  های ويژگيو  وضعيت

گيری موفق و برخي ديگر كناره فرآيند با ورزشکاران در مقابله كه چرا برخي شود ميمشخص 

 در حوزۀ انتقال بود كه های مدلاز اولين ( 1881) مدل تحليلي ساسمن .انددر اين تالش ناكام

عوامل  از نظر ساسمن درک بازنشستگي تحت تاثير. (18) كار مطرح شدنيروی نشستگي باز

 ۀطي مطالع( 1884الو ) هيل و. (18) و موانع مرزی است فردی، موقعيتي، ساختاری، اجتماعي

در توضيح  تواند ميگيری از نيروی كار ساسمن پيشنهاد كردند كه مدل تحليلي كنارهديگری 

 اظهار داشتند. در اين مطالعه هيل و الو (20) مفيد باشد فرآيندعنوان به گيری از ورزشكناره

چون ورزشکاران از كوتاه بودن  ،در هر حال(. 20) چند بعدی است يگيری مفهومكه كناره

خود را برای انتقال آماده كنند، اين مدل ويژه برای  توانند ميو اند ۀ ورزشي خود آگاهدوران حرف

انتقال كه در ادبيات  دربارۀترين نظريه متداولندارد. چنداني  دزش كاربرگيری از وركناره

                                                                                                                                        
1. Process orienteted 

2. Problem orientated 

3. Coping resources 
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 اين مدل از آنجا كه. (21) است (1894) مدل چارنر و اسچلزبرگورزشي نيز مطرح شده است 

گيری ورزشکاران از روند كناره ۀبرای مطالع ،پردازد ميانتقال  فرآيندافراد با  سازگاریتحليل  به

نوع انتقال فرد  كنند مي( پيشنهاد 1894) چارنر و اسچلزبرگ(. 8)است اسب منورزش قهرماني 

(. در 1 )شکل كند ميانتقال را تعيين  ۀانتقال نيز نتيج فرآيندو  گذارد ميانتقال اثر  فرآيندبر 

ريزی شده و انتقال بدون برنامه. در حالت نوع انتقال تعريف شده است انتقال برنامه واين مدل د

ولي در حالت دوم برای عبور  ،از سازمان وجود دارد ۀ مشخصي برای عبور فردمه و نقشاول برنا

( سه دسته از عوامل را در 1894) مشخصي وجود ندارد. چارنر و اسچلزبرگۀ افراد از قبل برنام

 ،انتقال های ويژگيند از: ا. اين عوامل عبارت(21) دانند ميثر ؤانتقال و سازگاری با آن م فرآيند

اين  .گذارد ميانتقال اثر  ۀبر نتيج انتقال فرآينددر نهايت، محيط.  های ويژگي و فرد های ژگيوي

و به دنبال شناخت  پردازد مي انتقال فرآيندحركت افراد در  ۀمدل بيشتر به شناسايي نحو

انتقال ورزشکاران به اين نکته توجهي  در موردنيست. بيشتر مطالعات گذشته  انتقال های آسيب

بحران يا رهايي از بازنشستگي با توجه به متغيرهای  وبه تشريح تجارب افراد  تنهااند و ردهنک

 احتماالًورزشکاران خبره و باتجربه  مثالً) اند پرداختهبيروني مانند سطح مهارت يا ميزان سابقه 

ن خبره زيرا ورزشکارا ؛بازنشستگي استرس بيشتری دارند تا ورزشکاران دبيرستاني در مقايسه با

اما با استفاده از  ،(پاره وقت يتا تالش نگرند ميتمام وقت  ایعنوان حرفهو باتجربه به ورزش به

مشخص نمود.  ای حرفهگيری از ورزش كناره فرآينددر را مسير حركت افراد  توان مياين مدل 

 به معرفي بيشتر متغيرهای اين مدل پرداخته خواهد شد. ،در ادامه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 (9100. مدل انتقال چارنر واسچلزبرگ )9شکل 

 

 انتقال
 نوع انتقال

انتقال فرآیند  
 انتقال هایویژگی 
 های فردیویژگی 
 ویژگی های محیطی 

انتقال ۀنتیج  
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 متغیرهای مربوط به مدل

 ریزیبرنامه ریزی/بدونبا برنامه -نوع انتقال (9

داليل  وريزی شده است يا نه آيا بازنشستگي ورزشکار برنامه كند ميمشخص  :1علت بازنشستگي

 آن چيست. ۀويژ

 انتقال فرآیند (1

 انتقال های ويژگيالف( 

  ؛نکه آيا در گذشته ورزشکار از ورزش بازنشسته شده استتعيين اي :2سابقه -

-بيني)ارزيابي فرد از مدت تغيير به صورت دائم، گذرا يا پيش تعيين طول مدت انتقال :3مدت -

 ؛(ناپذير

 ؛بازنشستگي در اثرتغييرات زندگي فرد  :4تغيير -

 ؛غيير: مثبت يا منفي بودن تغييراتت 5يچگونگ -

 ؛ن مورد انتظار برای تطبيق ورزشکاران با بازنشستگيميزان زما :2تطبيق -

 ؛كند ميميزان استرسي كه فرد در طول اولين ماه بازنشستگي احساس  :8استرس -

 . كند ميتغيير و انتقال احساس  ۀشکالت: ميزان مشکالتي كه فرد در نتيجم 9ۀدرج -

 فردی های ويژگي ب(

 ؛مطالعهنگرش كلي فرد به زندگي در مدت اين  :8نگرش -

كه  افراد در اين دوره برای مقابله با انتقال استفاده  هايي استراتژی :10مقابله های استراتژی -

 .كنند مي

 محيطي های ويژگي ج(

 ؛كنند ميچه ميزان حمايت و از طرف چه افرادی دريافت تعيين اينکه ورزشکاران  : 11حمايت -

كه بالفاصله پس از  اند داشتهخارج از ورزش  خاصي مشغولي دلتعيين اينکه آيا افراد  : 1عالقه -

                                                                                                                                        
1 .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

 پرداختند ميق خود ئتعيين اينکه آيا افراد در زمان عضويت در تيم ملي نيز به عال : 2درگيری -

 يا خير.

 انتقال ۀ( نتیج9

 ؛كند مياز زمان بازنشستگي تعيين  را ميزان رضايت از زندگي :3احساس -

 .كنند ميانتقال از ورزش را كنترل چگونه عيين اينکه ورزشکاران ت :4عبور -

و  5فرد با انتقال، منابع ۀمقابل فرآيند( در 21) مطابق مدل مفهومي چارنر و اسچلزبرگ

 .گذارد ميانتقال اثر  او بر نتيجۀ 2كمبودهای

عالقه،  ،يتحما، مشکالت، نگرش ۀ)ميزان تغيير، استرس، درج انتقال فرآيندچنانچه متغيرهای 

انتقال محسوب  فرآيندعنوان منابع فردی در به ،( دارای ابعاد مثبت باشندتطبيق و ریدرگي

 ،استرس كمي داشته باشد ،يرات مثبتي در زندگي مواجه شوديفرد با تغ يعني ؛شوند مي

و حمايت  باشد داشته به زندگي ينگرش مثبت ،تجربه كندانتقال  ۀمشکالت كمي در نتيج

های فرد در عنوان كمبودبه ،چنانچه همين متغيرها دارای ابعاد منفي باشند .يافت كندزيادی در

استرس زيادی داشته ، يرات منفي در زندگي مواجه شوديفرد با تغ ؛ يعنيشوند مينظر گرفته 

و  داشته باشد منفي به زندگي ينگرش تجربه كند،انتقال  ۀدر نتيجرا مشکالت زيادی  ،باشد

 .ا دريافت كندحمايت اندكي ر

انجام  بنابرايناست،  انجام نشدهگيری ورزشکاران كناره در بارۀ ای مطالعهكنون در كشور تا

 مفهومي مناسب چارچوباز ورزشکاران ايراني و استفاده از  ای نمونهدر اين زمينه با  ای مطالعه

از ورزش پوش ليورزشکاران م روند انتقالبررسي  ،هدف از اين مطالعه .رسد ميضروری به نظر 

طور ويژه اين مطالعه به دنبال . به(21) ( است1894) مطابق با مدل چارنر واسچلزبرگ ای حرفه

 تأثيراز طريق  تواند ميبرنامه( شده يا بيريزی)برنامه بررسي اين موضوع است كه آيا نوع انتقال

 (.1)شکل  كندرا تعيين انتقال  فرآيند انتقال، نتيجۀبر 

                                                                                                                                        
1 .Interest 

2 .Involved 

3 .Feel 

4 .Transit 

5 .Assets 

6 .liability 
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 پژوهش شناسیروش
معيار انتخاب نمونه برای اين مطالعه عبارت  (22، 23) مانند ساير تحقيقات قبلي در اين زمينه

 های رقابتمثل ) الملليرقابت در سطوح بين ۀبا سابق گيری كردهكناره انورزشکار :بود از

ال گيری وی بيش از سه سضمن اينکه از زمان كناره ،(ای منطقه، جهاني و ای قارهالمپيک، 

-و ممکن است شركتشود ميانتقال  ۀنگذشته باشد. گذشت زمان بيشتر باعث عبور از مرحل

در زمان كمتر از حدود دو يا سه سال نيز  ،از طرفي دگان با مشکل يادآوری روبرو شوند.كنن

بازنشسته كه  شکارنفر ورز 200 ميان از(. 10 ،23) تطبيق به خوبي صورت نگرفته است فرآيند

نفر مالک ورود به  98ورزشي شهر اصفهان وجود داشت،  های هيئتدر  ها آنني نام و نشا

و پرسشنامه برای  دمختلف گرفته ش های هيئتنام و آدرس ورزشکاران از مطالعه را دارا بودند. 

 ۀورزشکار بازنشست 52 ،نهايتدر % بود. 25 ها پرسشنامهگويي به نرخ پاسخ .ارسال شد ها آن

اين . را تشکيل دادندنهايي اين مطالعه  ۀملي نمون های تيمضور در ح ۀاصفهاني باسابق

زن بودند.  10 مرد و 42شامل  وسال قرار داشتند  31 تا 24سني  ۀورزشکاران در محدود

ت مشارك های سالميانگين  و ( =SD=28M ,32/4)سال 28 ها آنميانگين سن بازنشستگي 

همچون كمبود وقت و  هايي محدوديتدليل عه بهاين مطال رد .سال بود پنج در تيم ملي ها آن

نام و نشاني ورزشکاران  فهرستعلت اينکه البته به در دسترس استفاده شد. ۀهزينه از نمون

اين مطالعه اندک است.  ۀحجم نمون ؛دست آمد كامل نبودهای مربوط بههيئتكه از بازنشسته 

بنابراين در تعميم  ؛برگشتي است های هپرسشناماين مطالعه تعداد  های محدوديتيکي ديگر از 

1ورزشي گيریكناره پرسشنامۀ زانتايج اين مطالعه بايد با احتياط عمل نمود. 
ARQ  (8به )-

پرسش برای  34( شامل 8) ورزشي گيریكناره ۀعنوان ابزار مطالعه استفاده شد. پرسشنام

. بخش اول آن مطابق دو بخش متفاوت است رملي پوش د تعيين تجارب انتقالي ورزشکاران

انتقال  فرآيندبرای تحليل تطابق افراد با  (21) مدل تطبيقي بازنشستگي چارنر و اسکلزبرگ

انتقال است و  فرآيند وكنندگان شركت در خصوص حرفۀپرسش  23بخش دارای اين . است

 ( از تحليل عاملي8سينکلر ). االت بر اساس مقياس پنج ارزشي ليکرت استؤدهي به سپاسخ

د. نتايج اين بررسي كراستفاده  ARQپرسشنامه  ۀساز منظور تعيين روايي( بهCFA) تأييدی

پرسشنامه بعد از ترجمه به  صوری روايي. خوبي دارندثبات دروني  ARQ های مقياس نشان داد

آزمون  طريقاز  نيزپرسشنامه  پايايي. شد ييدتأ نظران صاحبو  نمتخصصازبان فارسي  توسط 

خدمات  ۀاز دربارب 2يپرسش اكتشاف 11بخش دوم شامل گزارش شد.  92/0باخ  آلفای كرون

                                                                                                                                        
1. Athlete Retirement Questionnaire 

2. Explanatory  
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  است.بازنشستگي به ورزشکاران 

انتقال از تحليل  فرآيندبرنامه( بر شده و بيريزی)برنامه نوع انتقال تأثيرمنظور بررسي به

سه تحليل  انتقال استفاده شد. از فرآيندهای رای هر سه گروه متغيرب 1واريانس چندمتغيری

 متغيریمنظور بررسي  متغيرها استفاده شد. اولين تحليل واريانس چندبه متغيریواريانس چند

نوع انتقال را بر  تأثيرد. تحليل دوم كرانتقال بررسي  های ويژگينوع انتقال را بر  تأثير

 ردر همحيطي بررسي نمود.  های ويژگينوع انتقال را بر  تأثيرفردی و تحليل سوم  های ويژگي

چارنر و  طابق با مدل مفهوميسه تحليل متغير مستقل نوع انتقال و متغيرهای وابسته م

 محيطي بودند های ويژگيفردی و  های ويژگيانتقال،  های ويژگيشامل  (1894) اسچلزبرگ

ای استفاده از تحليل واريانس جانتقال به ۀانتقال و نتيج فرآيند ۀدر بررسي رابط .(21)

 2دو مدل لگاريتم خطي زتحقيق ا ۀنوع خاص متغيرها با توجه به فرضي دليلمتغيری بهچند

دو راهه است  3در اصل گسترش يک جدول توافقي ه استفاده شد. تحليل لگاريتم خطيجداگان

بين بيش  ی جدول توافقي، به بررسي رابطۀها خانهكه از طريق گرفتن لگاريتم طبيعي فراواني 

توجه به گسسته بودن متغيرها پس از  ا(.  ب25 ،24) پردازد يم 5ای طبقهو  4از دو متغير گسسته

مطابق مدل مفهومي  در گروه منابع و كمبودها از اين مدل استفاده شده است. ها آنقرار دادن 

انتقال  ۀاو بر نتيج 8و كمبودهای 2منابع ،فرد با انتقال مقابلۀ فرآيند( در 21) چارنر و اسچلزبرگ

نهايي منابع و كمبودهای هر يک  ۀالزم بود نمر لگاريتم خطي تحليلاز انجام  . قبلگذارد مياثر 

منابع و كمبودهای هر  ۀ نمرۀمنظور محاسببه .شوداز افراد نمونه در سه گروه متغير محاسبه 

منابع  ۀستفرد، ميانگين نمرات در هر متغير محاسبه و با توجه به توضيحات فوق نمرات به دو د

 از ميانگين نمرۀ بيشترافرادی كه  ،در متغير نگرش به زندگي مثالً م شدند.و كمبودها تقسي

در گروه كمبودها قرار  داشتنداز ميانگين  ركمت ای نمرهدر گروه منابع و افرادی كه  داشتند

، (1)بلوک انتقال های ويژگييعني  ؛انتقال فرآيندبين متغيرهای  ۀمنظور بررسي رابطبه گرفتند.

يعني متغيرهای عبور و انتقال ) ۀو نتيج (3)بلوک محيط های ويژگي، (2)بلوک فرد های ويژگي

 های ويژگيی مستقل شامل: سه گروه متغيرهااستفاده شد. خطي  لگاريتماز مدل  (احساس

 دتعيين شدن 3، و بلوک 2 بلوک ،1 عنوان بلوکبهمحيط  های ويژگيو  فرد های ويژگيانتقال، 

                                                                                                                                        
1. MANOVA 

2. Logliner model 

3. Contingency table 

4. Discrete 

5. Categorical 

6. Assets 

7. liability 
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)به عبارت ديگر يک جدول  )منابع و كمبود( بودند و سطحدارای د ها آنيک از  ركه ه

اين متغيرها مطابق با  و متغير  احساس و عبور بودند. همۀدو متغير وابسته نيز د .(2.2.2توافقي

 (.21) (  انتخاب شدند1894) مدل مفهومي چارنر و اسچلزبرگ

 ی پژوهشها یافته
ورزش  های سالاندارد متغيرهای سن، تعداد نشان داد ميانگين و انحراف است 1 جدول های يافته

آورده  1سن فرد در زمان بازنشستگي در جدول  و عضويت در تيم ملي های سالكردن، تعداد 

 ها آندرصد 14ورزشي شركت داشتند. ميزان تحصيالت  ۀرشت 15شده است. افراد نمونه در 

سال از زمان چهار مطالعه ديپلم بود. در زمان كمتر از درصد  30 درصد ديپلم و 52 ليسانس،

سال از  هشت% افراد نمونه و 20سال از زمان بازنشستگي شش % افراد نمونه، 35بازنشستگي 

اند هنوز نتوانسته كردند% افراد نمونه اعالم 35. گذشت مي% افراد نمونه 13زمان بازنشستگي 

 خود را با بازنشستگي تطبيق دهند.
 

 کنندگانشرکت ختیشناجمعیت های ویژگی.توصیف 9جدول 

 انحراف استاندارد میانگین متغیر

 4.32 28 سن

 1.2 8 ورزش كردن های سال

 0.88 3 عضويت در تيم ملي های سال

 5.28 34 سن فرد در زمان بازنشستگي
 

و د مياندر  انتقال های ويژگينشان داد  (MANOVA) تحليل واريانس چندمتغيری های يافته

نشده تفاوت ريزیشده و افراد با انتقال برنامهريزیافراد با انتقال برنامه يعني ؛گروه افراد نمونه

 /P ،57<0/ 01؛Wilks Lambda=0 /39؛ Partial eta Squared=0/609) دارد داریيمعن

4=F(14,41) ) . متغيرهای مشکالت مالي(001/0>P 43/20 و=F(1,54))  و مشکالت مربوط به

 (F (1,54)=32/15و P<001/0) اجتماعي نشأ كاهش و( F(1,54) =91/34وP <001/0مربي )

 (.2 )جدول داری را نشان دادنديمعن های تفاوتنيز  ها گروهدرون 
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 انتقال های ویژگیروی نوع انتقال  تأثیرمتغیری برای بررسی ۀ تحلیل  واریانس چندخالص .1 جدول
 توان 
 آماری

 ضریب اتا
 سطح 

 داریمعنی
Fضریب 

 شدهریزیبرنامه هنشدریزیبرنامه
 متغیرهای وابسته

SD M SD M 

081/0  004/0  22./  تغيير 4.21 0.95 4.12 0.89 1.81 

053/0  001/0  92/0  شدت تغيير 2.52 0.88 2.51 1.12 0.03 

053/0  000/0  98/0  استرس 3.04 1.10 3.00 0.82 0.24 

084/0  008/0  53/0  يتيكفابي  ۀدرج 2.20 1.08 2.89 1.04 0.39 

883/0  285/0  00/0  مشکالت مالي 3.18 1.02 4.49 1.08 20.43 

059/0  001/0  89/0  بيماری خانواده 2.30 1.22 2.21 1.22 0.08 

295/0  010/0  42/0  موقعيت 3.25 1.03 3.02 1.28 0.54 

880/0  221/0  00/0  جايگاه اجتماعي 3.22 1.08 4.32 0.88 15.32 

349/0  045/0  11/0  فشار شغلي/مدرسه 3.30 0.82 3.85 1.11 2.55 

051/0  000/0  82/0  بيماری 2.30 1.14 2.28 1.23 0.08 

082/0  004/0  23/0  اعتماد به نفس 2.00 1.28 1.94 1.02 0.23 

000/1  382/0  00/0  مربيمشکالت مربوط به  2.52 1.23 4.30 1.01 34.19 

021/0  002/0  85/0  خانواده 2.04 1.22 2.15 1.22 0.10 

P 001/0 >  = F   58/4  و   38/0الندای ويلکز=  
 208/0ضريب اتا=  

 

 فردی های ویژگی نوع انتقال بر تأثیرمتغیری برای بررسی تحلیل  واریانس چند خالص .9 جدول
 توان 
 آماری

 ر مجذو
 اتا

P F 
نشدهریزیبرنامه شدهریزیبرنامه   

 متغیرهای وابسته
SD M SD M 

058/0  001/0  893/0  1.18 
    

 نگرش به زندگي

051/0  000/0  831/0  0.21 
    

 خنديدن

415/0  055/0  091/0  اعتياد 1.85 0.92 1.54 0.92 0.58 
051/0  000/0  832/0  مشغولي ديگردل 2.09 1.12 2.02 1.14 0.01 
089/0  005/0  218/0  گريه 3.92 1.02 3.82 1.08 0.11 
085/0  004/0  238/0  پوشي از مشکالتچشم 1.89 1.09 1.23 1.12 0.01 
051/0  000/0  812/0  مطالعه 2.09 1.09 2.12 1.12 0.02 
124/0  019/0  325/0  حفظ رابطه با ورزش 2.18 0.89 1.80 0.88 0.08 
050/0  000/0  000/1  درد دل كردن با ديگران 2.00 1.04 2.00 1.25 1.82 
052/0  000/0  802/0  تمرين كردن 1.81 1.09 1.98 1.05 0.01 
239/0  028/0  210/0  ريزی شغليمشاوره برای برنامه 2.43 1.52 1.83 1.34 2.88 

092/0  002/0  582/0  مشاوره برای مشکالت شخصي 1.92 1.05 2.02 1.34 1.20 
 P 001/0 >  F=   42/0  99/0 الندای ويلکز= 

 0/ 115 ضريب اتا= 
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نشان داد محيطي  های يژگيونوع انتقال بر  يرتأثدر خصوص  نيز آزمون مانوا های يافته

شده و افراد ريزیيعني افراد با انتقال برنامه ؛دو گروه افراد نمونهميان در  داریيمعن یها تفاوت

 Wilks /36؛ Partial eta Squared=0/634) وجود دارد نشدهريزیبا انتقال برنامه

Lambda=00/ 01؛>P ،78/11 =F(7,48) )  متغيرهای مربوط به حمايت مربي (. 4)جدول

(82/39 =F (1,54) 001/0 و>P) ( (1,54) = 82/50و فدراسيون  F 001/0 و>P))  درون

  .(3 )جدول داری را نشان دادنديمعن های تفاوتنيز  ها گروه
 

 محیطی ایه ویژگینوع انتقال بر  تأثیرمتغیری برای بررسی ۀ تحلیل  واریانس چندخالص .0 جدول

 توان 

 آماری

 ضریب 

 اتا
P F 

 شدهریزیبرنامه نشدهریزیبرنامه
 متغیرهای وابسته/ حمایت

SD M SD M 

159/0  018/0  338/0  . 85 9
 

1

12 

2

09 
 همسر

089/0  005/0  218/0  0.2 2 

1

85 23 

1

81 
 ديگر اعضای خانواده

405/0  054/0  092/0  .  ها تيميهم 2.52 1.88 1.82 1.29

053/0  001/0  980/0  0.0 1.12 3.21 0.88 3.22 دوستان 

000/1  418/0  000/0  .  مربي 3.85 1.10 2.15 1.03

000/1  495/0  000/0  .  فدراسيون 3.18 0.89 1.51 0.85

882/0  282/0  000/0  . 1.11 1.23 0.88 2.81 ملي المپيک ۀكميت 

 P 001/0 >  F=   98/11  32/0 ندای ويلکز=ال 

234/0 ضريب اتا=   

 

و  فرد های ويژگيانتقال،  های ويژگي) انتقال فرآيندكنش بين متغيرهای منظور بررسي برهمبه

از دو تحليل لگاريتم خطي جداگانه  )احساس و عبور( انتقال ۀو نتيجمحيط(  های ويژگي

انتقال،  های ويژگييعني  قل؛يتم خطي اول سه گروه متغير مستدر تحليل لگار استفاده شد.

 ركه ه دتعيين شدن 3و بلوک  2 بلوک ،1 عنوان بلوکمحيط به های ويژگيو  فرد های ويژگي

عنوان متغير وابسته منابع و كمبود( بودند و متغير احساس نيز به) دارای دو سطح ها آنيک از 

 داری نشان نداد.يۀ معنرابطاولين تحليل لگاريتمي خطي،  (.5)جدول  در نظر گرفته شد
 

  قالانت فرآیندبین متغیرهای  خطی لگاریتممدل  ۀخالص .6 جدول

 محیط( و متغیر احساس انتقال، فرد و های ویژگی)

 Df P ارزش 



  66  روند انتقال ورزشکاران از ورزش قهرمانی به بازنشستگی  .........

 923/0 12 880/10 1نسبت مورد انتظار

 843/0 12 191/9 2مجذور كا پيرسون

 فرد های ويژگيانتقال،  های ژگيوييعني  ؛سه گروه متغير مستقل ،در تحليل لگاريتم خطي دوم

دارای  ها آنيک از  ركه ه دتعيين شدن 3و بلوک  2 بلوک ،1 عنوان بلوکمحيط به های ويژگيو 

 عنوان متغير وابسته در نظر گرفته شد)منابع و كمبود( بودند و متغير عبور نيز به دو سطح

 داری مشاهده نشد. اين تحليل نيز رابطۀ معني رد (.2)جدول 
 

  قالانت فرآیندبین متغیرهای  خطی لگاریتممدل  ۀ. خالص3 جدول

 محیط( و متغیر عبور انتقال، فرد و های ویژگی)

 Df P ارزش 

 230/0 12 895/18 نسبت مورد انتظار

 432/0 12 240/12 مجذور كا پيرسون

 گیرینتیجه وبحث 
( در 1894) اسچلزبرگ هدف اصلي اين مطالعه بررسي كاربرد مدل مفهومي انتقال چارنر و

 .(21) كند ميمطالعه از اين مدل حمايت  های يافتهطور كلي بود. به ای حرفهورزش  ۀحيط

 متغيری مربوط به نوع انتقال در حمايت از مدل چارنر و اسچلزبرگاز نتايج تحليل واريانس چند

 فرآيندبر  ،ده بودندكرتجربه گروه نمونه  دافرانتيجه گرفت كه نوع انتقالي كه  توان مي (1894)

ني كه برای بازنشستگي خود ورزشکاران افراد گروه نمونه اياز م .(21) گذار بوداثر ها آنانتقال 

، پس از گرفتندمربيان خود قرار مورد حمايت انتقال بيشتر  ۀ، در دوركرده بودندريزی برنامه

برای بازنشستگي خود  در مقايسه با افرادی كه و شدندمواجه با مشکالت كمتری بازنشستگي 

. اين افراد بودند رات مثبت بيشتری پس از بازنشستگي مواجهيبا تغي اند،ريزی نکردهبرنامه

دليل به ها آنشايد  دهند. با بازنشستگي تطبيق ،بهتر بتوانند خود را آماده كرده ممکن است

 مواجه باشند. چارنربا مشکالت مالي كمتری ريزی برای بازنشستگي پس از ترک تيم ملي برنامه

تطبيق با  فرآيندريزی برای بازنشستگي در كه برنامه اندكردهاشاره  (1894) و اسچلزبرگ

 مطابق با پيشنهاد هارولد ودين. (21) شود ميای فرد نوعي سرمايه محسوب بازنشستگي بر

ورزش  ريزی به كيفيت تطبيق با بازنشستگي ناگهاني از(، برنامه8941) ( و اسچلزبرگ2002)

افرادی كه با بازنشستگي غيرمنتظره مواجه  در مقابل، .(22،21) كند ميكمک  ای حرفه

                                                                                                                                        
1 .Likelihood Ratio 

2 . Pearson Chi-Square 
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چند  های يافتهبا  مسئلهرات آن دارند. اين يه با تغيه، آمادگي كمتری برای مواجشوند مي

روی بازنشستگي و منابع مقابله با آن به اين  ای مطالعه( در 1892) مطالعه مطابقت دارد. پرلين

بيشتری برای افراد به  های بحرانيرات منفي و يمنتظره تغغير های بازنشستگيجه رسيد كه نتي

بازنشسته اعالم  های فوتباليستديگری روی  ۀ( نيز در مطالع1891) . رينولد(28) همراه دارد

هنگام  ،. عالوه بر اين(29) در ارتباط است ضعيفمنتظره با اعتماد به نفس كرد بازنشستگي غير

برنامه كنترل انتقال خود را بهتر از افراد بي فرآيندافراد با برنامه  بازنشستگي فرآينددر حركت 

بر  بيشتریفرد احساس كنترل  شود ميريزی برای بازنشستگي باعث زيرا برنامه كنند؛مي

  (. 18) بازنشستگي داشته باشد
داری را نشان داد. وت معنيانتقال تفا های ويژگيروی نوع انتقال و  تحليل واريانس چندمتغيری

نيز  ها گروهاجتماعي درون  نأش كاهش ومتغيرهای مشکالت مالي و مشکالت مربوط به مربي 

 غيرهای مشکالت مالي، مشکالت مربيداری را نشان دادند. ميانگين نمرات متمعني های تفاوت

داری طور معنيبهريزی شده بودند اجتماعي افرادی كه دارای بازنشستگي برنامه نأش كاهشو 

ضمن  يعني اين افراد؛ ريزی نکرده بودنداز افرادی بود كه برای بازنشستگي خود برنامه كمتر

 400روی  ای مطالعهدر  (2000ند. الولي و وايلمن )امواجهبا مشکالت مالي كمتری  بازنشستگي

برخي . مشکالت مالي (28) مشابهي دست يافتند ۀالمپيک به نتيج ۀورزشکار بازنشست

%( 32) ها آناز  به حدی زياد بود كه برخي اند داشته نشدهبينيورزشکاران كه بازنشستگي پيش

شايد بتوان با  .اند شدهورزشي خود  اتافتخار مربوط به و ساير وسايل ها مدالمجبور به حراج 

 ای حرفهزش گيری از ورريزی بيشتر برای دوران كنارهرا به برنامه ها آنآگاه نمودن ورزشکاران، 

را اجتماعي  نأش كاهشبودن نمرات  زيادهمچنين  تا دچار مشکالت مالي نشوند. تشويق نمود

تفسير  گونه اين توان مي اند نداشتهريزی خاصي برای بازنشستگي خود در ورزشکاراني كه برنامه

ده ش منجر منتظره از ورزش به اين پنداشت در اين افرادگيری ناگهاني و غيرد كه كنارهكر

گيری چون هنوز كناره واست. اين افراد از نظر رواني برای بازنشستگي آمادگي الزم را ندارند 

به (. 30) اند دادهمنزلت اجتماعي قبلي خود را از دست  كنند مياحساس  ؛خود را باور ندارند

دگي يا ديناگهاني از ورزش به داليلي مثل آسيب گيریكناره( 2004گزارش تارگرزا و همکاران )

تا مدت  ها آنورزشکار دارد كه  به قدری اثر منفي بر روحيۀانتخاب نشدن برای تيم مورد نظر 

چون شهرت خود را از  كنند مياحساس  ها آن. (31) به حضور در جمع نيستند مند عالقهزيادی 

نيست. گاهي چنين تصورات منفي به اختالالت  ها آنجامعه حاضر به پذيرش  ؛اند دادهدست 

 . شود مي منجررواني مثل افسردگي يا اختالالت رفتاری مانند اعتياد  - وحير

تفاوت  های ويژگينوع انتقال بر  تأثيربرای بررسي  تحليل واريانس چندمتغيریآزمون 
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 مطابقت ندارد (1894) مفهومي چارنر و اسچلزبرگ ا مدلب اين يافته داری را نشان نداد. يمعن

با نگرش كلي به ريزی برای بازنشستگي در اين گروه ا عدم برنامهريزی ي؛ يعني برنامه(21)

اين نتيجه  داری نداشت.يمورد استفاده برای مقابله با انتقال ارتباط معن هايي استراتژیو زندگي 

 ؛بازنشستگي ورزشي( باشد ۀاستفاده از ابزار خاص مطالعه )پرسشنام دليلممکن است به

 تکامل ابزار الزم در اين زمينه نياز است. بيشتری برای ۀبنابراين مطالع

 های يژگيونوع انتقال بر  يرتأثمنظور بررسي كه به تحليل واريانس چندمتغيریدر آزمون بعدی 

متغيرهای مربوط به حمايت مربي و داری مشاهده شد. معني یها تفاوت، انجام شدمحيطي 

به عبارت ديگر، نوع انتقال  ؛ان دادندداری را نشمعني های تفاوتنيز  ها گروهفدراسيون درون 

گذار اثر كنند ميهنگام عبور از بازنشستگي دريافت   ها آنبر ميزان حمايتي كه افراد نمونه 

. بدين ترتيب افرادی كه برای بازنشستگي خود دارای برنامه بودند حمايت بيشتری از است

( توجيه 2008) يالل مطالعۀبا نتايج  . شايد اين يافته را بتواناند داشته ميسوی مربيان دريافت 

كه خود  هايي فوتباليست %83گزارش داد  ها فوتباليستروی  ای مطالعه. وی در (32) نمود

ديگری كه  ۀ. در مطالعاند داشتهمربيان خود قرار مورد حمايت بيشتر  ،اند گذاشتهفوتبال را كنار 

ي دعوت نشده بودند علت آن را % افرادی كه به تيم مل42( انجام شد 2008توسط استفان )

 ،ادراک يا برداشت باشدنوعي تنها  تواند مي. اين موضوع (33) دانستند ميعدم حمايت مربيان 

 اند دهكرمنتظره ورزش را ترک طور غيراما در هر صورت چنين برداشت منفي در افرادی كه به

 بيش از ساير ورزشکاران است.

 گروه نمونه كه يعني  افراد دست آمد؛بهنتايج مشابهي ميزان حمايت فدراسيون نيز  خصوصدر 

( 2008) لي. الاند هكردفدراسيون دريافت  دند كه حمايت بيشتری ازكراعالم بودند دارای برنامه 

. او (28) مشابهي دست يافت روی ورزشکاران بازنشستۀ استراليايي به نتيجۀ ای مطالعهنيز در 

 ،قبل و بعد از بازنشستگي ،اند رفتهآهستگي از ورزش كنار % ورزشکاراني كه به  45 اعالم كرد

به ورزشکاران برای  تواند مي. اين نتايج اند داشتهورزشي مربوط  های فدراسيونروابط خوبي با 

 تبديل به بحران نشود.  ها آنكه اين مرحله از زندگي  ای گونهبه كندبازنشستگي از ورزش كمک 

 كند مي( حمايت 1) رگاز مدل مفهومي چارنر و اسچلزب حدی ات مدل لگاريتم خطينتايج 

از زندگي  دگيردر گروه منابع قرار مي ها آنانتقال  های ويژگيورزشکاراني كه  بدين صورت كه

خود در دوران بازنشستگي احساس رضايت بيشتر و كنترل بيشتری بر جريان بازنشستگي خود 

 داشتند.

بيوگرافيکي افراد نمونه توجه نمود و شايد  ۀي متغيرهای ويژالبته در تحقيقات آينده بايد به برخ

اين متغيرها  .غفلت شده در تفسير نتايج مفيد باشند ها آناين متغيرها كه در اين مدل از 
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 ،سطح مهارت، مدت زمان خدمت به تيم ملي، ورزشي ورزشکار آگاهي از رشتۀند از: اعبارت

 .فرد سن بازنشستگي ،به اهداف ورزشي يابي دست

در  تواند ميدر بخش اول،  ويژه(، به1) چارنر و اسچلزبرگ بازنشستگي مدل ها، ر اساس يافتهب

در صورت  و ثر واقع شودؤم ها آنو بازنشستگي  ای حرفهانتقال ورزشکاران از ورزش  ۀمطالع

برای  ورزشي های سازماندر  ييالگو عنواناز اين مدل به توان مي تر بزرگ های نمونهبررسي در 

شايد در اين صورت استفاده نمود.  سازمان ک به حركت سريع و صحيح ورزشکاران از جوّكم

جهت  انتقال را در ۀانتقال، نتيج فرآيند های ويژگيريزی برای انتقال و كنترل بتوان با برنامه

اع عنوان نيروی محركي به اجتمكه افراد كناره گرفته از ورزش به ای گونهمناسبي رقم زد به

به سالمت رواني اين  اتنهمختلف مشغول به فعاليت شوند. اين امر نه های حيطهدر  ،برگشته

 .(34) ثر خواهد بودسالم نيز مؤ ای جامعهدهي بلکه در شکل كند ميافراد كمک 
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