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چکیده
نوع ویژهای از انتقال ،کنارهگیری از ورزش قهرمانی اس ت ه ف ا ایتتیی ایا مهابر ررستتی ا ر فوی ورز تتی و ت
حمای اجتماعی ر کنارهگیری از فوت ال حرف ای در ایران و ارائ م بی مناستتد در ایا زمین وده جامر آماری تحقیق
تتام فوت ابیست فای حرف ای ک یش از پنج ستتال از زمان کنارهگیری آنها نگذ تتت ا ت  ،است ه  384فوت ابیست
کنارهگیری کرده نمون نهایی تحقیق را تشتت ی دادن ه از پرستتشتتنام فوی ورز تتی ،حمای اجتماعی و کنارهگیری از
ورزش حرف ای سیسک ( )2003رای جمعآوری دادهفا استفاده ه نتایج آزمون م لیا ی مرادالت ساختاری نشان داد
ک فوی ورز ی ا مش الت فردی را ه مستقیم و مرنادار ا ضرید استان ارد  0/21دارده اما فوی ورز ی ا مش الت
روانی ،اجتماعی و م ش الت حرف ای را ه مرنادار ن ارده نتایج آزمون م لیا ی مرادالت ساختاری ن شان داد ک
حمای اجتماعی ا مشت ت الت فردی را ه مستتتتقیم و مرنادار ن ارده اما ت ت اجتماعی حمای ا مشت ت الت روانی،
اجتماعی ا ضرید ا ستان ارد  0/25و فمچنیا ا م ش الت حرف ای ا ضرید ا ستان ارد  0/21را ه مرنادار دارده طور
کیی می ایستت رای کافش مش ت الت فردی ،حرف ای و روانی -اجتماعی فوت ابیستت فای کنارهگیریکرده از ورزش دو
حمای اجتماعی و فوی ورز ی مورد توج قرار گیرده
عام
واژههای کلیدی
انتقال ،رایط اجتماعی ،کنارهگیری ،فوت ال ،ورزش ،فوی ه
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مقدمه
عنوان ی ی از عوام مهم پیش ینیکنن ه تره

ورزش

جامر و فمچنیا عام واسه یا میانجی

تأ یر مشغوبیات جایگزیا ،سرمای گذاریفای خصی ،فشارفای اجتماعی و فری فای مشارک
تره

 ،ضما این

ناخت

درگیری در ورزش ،وضریتی غیرقا

مشاف ه از انگیختگی نس

روی
یک

فرابی اس ک از طریق محرکفا یا موقری فای خایی تقوی می ود ()1ه محرکفایی ک اعث جذب
افراد

ورزش می ون ع ارتان از ایجاد جانشینی ،زی اییگرایی ،کسد دانش ،رفایی و آزادی،

سم

فیجان ،خانواده ،جذا ی
ورزش فراین ی اس

فیزی ی ،مهارت مشارک

()2ه انتقال از دنیای ورزش قهرمانی

دنیای ون

ک امروزه مورد توج سیاری از روان ناسان ورز ی قرار گرفت اس ه کسانی ک

در ایا حوزه مشغول

فرابی ان  ،خوب میدانن ک در پس واژهفای انتقال کنارهگیری و مش الت

سازگاری ا کنارهگیری چ حوزهفای تخصصی متر دی وجود دارد ()3ه انتقال رای ع های مم ا اس
آسانی ع ور از جریان آرام آب ا  ،اما رای رخی دیگر ایا سفر مم ا اس گذ تا از اقیانوسی مواج
ا ه پایان ورزش قهرمانی ،روی ادی ط یری و اجتنابناپذیر رای فم ورز اران اس ه فراین فای
انتقابی ،فراین فایی اجتنابناپذیر و حتی پیش ینینش نی در زن گی فستن ه زن گی فر انسان واسه
فمیا تغییرات و ناپای اریفا از دیگران متمایز می ود ()4ه نوع ویژهای از انتقال ،کنارهگیری از ورزش
قهرمانی اس ه دورۀ حرف ای در ورزش کوتاهتر از سایر حرف فاس ه اغید ورز اران نا
ای از مشارک

حرف ا ی در ورزش دس

شن و

حوزۀ دیگری حرک

دالی مختیف

کنن و ایا حوزه مرموالً

مهارتفای دیگری نیاز دارد ک افراد ن رت در مورد آن توانایی دارن ه در واقع کنارهگیری از ورزش
پی ایش نوعی احساس کم ود در ورز ار منجر می ود و ایا احساس کم ود ورز ار را وادار میکن
خود را ا موقری

ون ورزش ته یق دف ()5ه

در حال حاضر ،در پی افزایش توج

مسائ درآم  ،هرت و مح و ی

اجتماعی ،ازی نان در

ورزشفای حرف ای تالش میکنن تا ا تیاق خود را رای حضور پای ار در عری فای ورز ی حفظ کنن
()6ه مشارک در ورزش و فراوانی مشارک ورز ی ا سهوح مختیف درک مزایای فرابی ورز ی ارت اط
دارد؛ درحابیک آگافی از مزایای سالم
مم ا اس

و بذت ردن از مشارک  ،تناسدان ام ،اجتماعی

فرکانس ورزش را افزایش دف ه استراتژیفای ارت اطی ورزش مم ا اس

در متقاع کردن رک کنن گان ابقوه از مزایای فرابی ورز ی دا ت ا ن ()7ه

ن و ظافر

نقش رجست ای
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رخی محققان ا اره ر ایا دارن ک فراین انتقال از حرف ورزش میتوان من ع اجتنابناپذیر مش الت
ته یق رای ورز اران ا ه مش الت ته یق ا کنارهگیری ترکی ی از راین عوام تنشزا فستن ،
چراک ورزش رای ورز ار را ه ای زن ه و دوس دا تنی اس

و پایان آن

مرنای فق ان ایا را ه

اس ()8ه سیاری از ورز اران در پایان دورۀ ورزش حرف ای خود احساس میکنن رای م ت طوالنی
قر انی ورزش حرف ای

هان ه آنها در طول دوران ورزش حرف ای از خانواده و دوستان چشمپو ی کردهان ه

ناگهان ایا فزین فای اجتماعی ورزش حرف ای

عوامیی اضافی در ته یق ا ازنشستگی ت ی می ون

()9ه مش الت پیش روی ورز اران در فراین ته یق ا کنارهگیری

س دست کیی مش الت فردی،

مش الت روانی -اجتماعی و مش الت حرف ای تقسیم می ون ه فرچن رخی افراد فراین ته یق هتر و
آسانتری دارن و رای رخی دیگر فراین ته یق مش
تح تأ یر عوامیی ا

تر اس ه نظر میرس فراین ته یق ا کنارهگیری

ک ترییاکنن ۀ کیفی آن فستن ()10ه

در فراین تصمیمگیری رای ازنشستگی ،ورز اران حرف ای می ای از ورزش در طی ایا فراین
کمک گیرن و در ایا زمین

ناسایی جن فای آمادگی رای ازنشستگی ا ر خشی را م نظر قرار دفن

()11ه راساس پژوفش انجامگرفت یش از  80دری ورز اران رک کنن ه در ابمپیک احساس میکنن
از نظر روحی و ت نی ی ای رای کنارهگیری آمادگی یا ن و  46دری آنها راهحیی رای نگرانیفای
خود در ارۀ آین ه پی ا ن ردهان ()12ه اغید کنارهگیری ورز اران در محیهی ج ای از افراد دیگر اتفاق
میافت ه آنها ای خود ا مش الت کنارهگیری کنار آین ه اگرچ مم ا اس سیستم حمای

یافردی از

طرا خانواده یا دوستان نزدیک وجود دا ت ا  ،اغید ورز اران حمایتی از طرا ا گاه دریاف
نمیکنن ()13ه از جمی البی ( )2007عنوان کرد دانشجویان ا فوی

ورز ی قویتر ،مستر تجر

مش الت کنارهگیری یشتری فستن ()8ه در ایا زمین ناکاتا ( )2009ا اره میکن ک فراین ته یق ا
کنارهگیری رای رخی افراد سیار راح اس ( ،)4فمچنیا مش
ک در ورز اران ایرانی تنها چهار عام سا،

گشا و فم اران ( )2012ا اره کردن

حمای اجتماعی ،سرع کنارهگیری و فوی ورز ی

ر مش الت فردی ،روانی اجتماعی و حرف ای کنارهگیری مؤ رن ه دریورتیک خوافیم از طریق عوام
ورز ی و عوام غیرورز ی مش الت ورز اران کنارهگیریکرده از ورزش قهرمانی طور توأماً کافش
یا  ،ای عوام سا کنارهگیری،
ورز اران مورد توج قرار گیرد ()14ه

حمای

اجتماعی ،سرع

کنارهگیری و فوی

ورز ی در یا

مديريت ورزشی ،دورة  ،11شمارة  ،2تابستان 1398

294

ررسی اد یات موجود نشان میدف ک میزان مش الت کنارهگیری افراد
فوی

حمای

ورز ی و

عوام متر دی از جمی

اجتماعی ستگی دارد ()15ه از نظر محققان مهابرات سیستماتیک در

زمین کنارهگیری ،در ایجاد تصویری هتر از انتقال حرف ای در ورزش و کمک

ح مش الت ورز اران

مؤ ر اس ه اغید ورز اران نمیدانن در طول دوران حرف ای خود رای آین ه چ کاری انجام دفن ()16ه
نظر میرس روزفای پس از فرابی ورز اران ا حرانفای روانی فمراه ا ه ایا حرانفا مم ا اس
در قابد رخی اختالالت رفتاری مانن اعتیاد

اب

یا مواد مخ ر آ ار ود ()9ه

فوی ورز ی ،عنوان درج ای ک فرد خود را در نقش ورز ار می ناس  ،ترریف می ود و نتیج
مث

و منفی رای مشارک کنن گان در ورزش دارد ()17ه اگرچ دا تا فوی ورز ی قوی مم ا اس

ر عمی رد ورز ی ا ر مث

دا ت ا  ،چنیا ابگویی از فوی

درونی میتوان خهرفایی فم رای

ورز ار فمراه دا ت ا ه رخی محققان مهمتریا فاکتور فردی مؤ ر در ته یق ا کنارهگیری را درج
فوی ورز ی فرد میدانن ()3ه رچسد خوردن فرد عنوان ورز ار خود من ع زرگ رخی از مش الت
کنارهگ یری اس  ،ایا ترییا فوی یا رچسد خوردن فرد از فمان ا ت ای رک در ورزش آغاز می وده
ایا موضوع س د می ود تا ورز ار نتوان یا ورزش و دیگر جن فای زن گی خود ترادل ایجاد کن ،
چراک ورز ارانی ک رای حضور در ورزش افمی
مؤبف فای ورز ی فوی

یشتری قائ ان  ،نس

آنهایی ارزش کمتری

خود میدفن  ،در مررض خهر یشتری رای تجر

مش الت مر وط

کنارهگیری قرار دارن ه در فمیا زمین تارگرزا ( )2011عنوان کرد از مهمتریا عوام ترییاکنن ۀ کیفی
زن گی پس از ورزش ،اختیار ،میزان تحصیالت ،سا کنارهگیری و فوی

ورز ی اس

()16ه ان رسون

( )2001دریاف ک فوی ورز ی فنگام کنارهگیری از ورزش ا استراتژیفای مقا ی ک ورز اران نخ
طی فراین کنارهگیری از آنها استفاده میکنن  ،مرت ط اس ه قهرمانان سا ق ورزش ک فوی
پاییا تری نس

ورز ی

قی دا تن  ،تمای یشتری رای ا راز احساسات ،فراغ ذفنی و فراغ اخالقی طی

کنارهگیری از ورزش دا تن ()18ه اب ت عمی رد فوی ورز ی در استراتژیفای مقا ی ک ورز اران در
فراین کنارهگیری کار می رن  ،متفاوت اس ه کافش فوی
ح زیادی

موفقی

قهرمانان ازنشست
افرادی ک

ورز ی متراقد ا کنارهگیری از ورزش تا

یشتر در مقا ی ا کنارهگیری از ورزش منجر
جا گذا ت اس

() 13ه آماده

ه و احساسات منفی کمتر را در

ن رای کار در دنیای خارج از دنیای ورزش ،در

ت رای نقش ورز ی خود سرمای گذاری کردهان و اکنون دورۀ حرف ای ورزش آنها
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پایان میرس  ،س د روز مش التی می وده در ایا زمین داربی و فم اران ( )2011عنوان کردن عوام
غیرورز ی نیز
حمای

ان ازۀ عوام ورز ی ر مش الت کنارهگیری مؤ رن ()15ه
از ت ادل منا ع یا ح اق دو فرد ک از طرا فرستن ه رای سالم

اجتماعی ع ارت اس

گیرن ه ارسال می وده خانواده ،دوستان ،مر ی ،اجزای محیط آموز ی و حرف ای
ورز ار را تش ی میدفن ه نظر میرس ورز ارانی ک مورد حمای

اجتماعی پیرامون

یشتر خانواده و دوستان نزدیک

ودن  ،فراین کنارهگیری آسانتری را تجر کردهان ()19ه ته یق یک ورز ار ا کنارهگیری تا ح
زیادی

وجود

حمای

اجتماعی ستگی دارد ()20ه در حوزۀ انتقال حرف ای از ورزش ،تحقیق
اجتماعی یورت گرفت

تجر ی ان کی در خصوص حمای

اجتماعی از ورز اران

و مسئی حمای

ازنشست کمتر مرود توج قرار گرفت اس ه آبفرما (  )2000گزارش داد مر ی جزء مهمی از حمای
فای حمای اجتماعی مرموالً کنارهگیری از ورزش را رای ورز ار

اجتماعی اس و نظر میرس
قا تحم تر میکن ()9ه

در حیه ورزش ،اغید ا گاهفا توجهی

ورز ارانی ک در حال ع ور از ورزش حرف ای

کمک

دوران ازنشست ا ی فستن  ،ن ارن و دستورابرم از ق

مشخصی رای کمک

ع ور سریع و درس

ورز ار ن ارن ه امروزه فوت ال رایجتریا ر ت ورز ی در یشتر کشورفای دنیاس ه عالق من ی پیگیری
و تما ای مسا ق فای فوت ال
و فرفنگی ا
توج

این

ان ازهای اس ک گمان نمیرود فیچ واقر سیاسی ،اقتصادی ،اجتماعی

ک جامر ای ا ایا وسر

خواف ا ایا تاب جریان وقوع آن را دن ال کن ()21ه ا

تر اد زیادی از ورز اران حرف ا ی در ایران فوت ابیس فستن و تاکنون در داخ کشور

مهابر ای در ایا زمین در نمون فوت ابیس فای کنارهگیریکرده انجام نگرفت اس  ،سؤال اییی ایا
مهابر

ناسایی نحوۀ ارت اط فوی

ورز ی و

حمای

اجتماعی ا مش الت کنارهگیری از فوت ال

حرف ا ی و ارائ م بی مناسد در ایا زمین اس ه نا رایا ناسایی عوامیی ک

در انتهای

روز مش

دورۀ فرابی ورزش حرف ای منجر می ود و تر ی ایا عوام میتوان دوران ازنشستگی آرامی را رای
ورز اران نخ

عنوان اعضای جامر

ارمغان آورد ،ازایارو سازمانفای متوبی از جمی ف راسیونفا

و ا گاهفا ی ورز ی ا استفاده از نتایج چنیا مهابراتی ای رای کنارهگیری ورز اران خود عنوان
خشی از م یری منا ع انسانی رنام ریزی یحیحی دا ت ا ن ه در ایا مهابر سری
ا ر فوی

ورز ی از دست عوام ر ی مؤ ر ر فراین انتقال و

حمای

ه

ارائ م ل

اجتماعی از جمی عوام

محیهی مؤ ر ر فراین انتقال ا س دست از مش الت فردی روانی ،اجتماعی و حرف ای فراین کنارهگیری
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از فوت ال حرف ای پرداخت
ورز ی و

وده ازایارو سؤال اییی پژوفش حاضر ایا اس

ک رازش م ل ا ر فوی

حمای اجتماعی ر کنارهگیری از فوت ال حرف ای در ایران مناسد اس ؟ و ک ام مؤبف فا

ا ر یشتری ر کنارهگیری از ورزش حرف ای دارن ؟
روششناسی
تحقیق حاضر

بحاظ ف ا از نوع تحقیقات کار ردی اس  ،زیرا

توسر دانش کار ردی در یک زمین

خاص میپردازد و از نظر چگونگی گردآوری دادهفا  ،پژوفشی توییفی و از نظر مافی
فم ستگی اس  ،زیرا ف ا آن کشف را ه میان متغیرفاس ک

از انواع تحقیقات

یورت پیمایشی انجام خواف گرف ه

جامر آماری کیی فوت ابیس فای مرد کنارهگیریکردۀ ایفهانی ودن ک سا ق عضوی در تیمفای بیگ
رتر و دست یک را دا تن و یش از پنج سال از زمان کنارهگیری آنها نگذ ت وده تر اد ایا افراد
راساس اطالعات فیأت فوت ال استان ایفهان طور دقیق مشخص نش ه ،ازایارو سقف نمون آماری
راساس فرمول کوکران یرنی  384نفر در نظر گرفت
ساده استفاده

ه در ایا مهابر از روش نمون گیری تصادفی

ه نمون فای آماری فوت ابیس فای کنارهگیریکرده نمون نهایی ایا مهابر را تش ی

دادن ه مریار انتخاب نمون رای ایا مهابر ع ارت ود از ورز ار کنارهگیریکرده ا سا ق رقا
از زمان کنارهگ یری وی یش از پنج سال نگذ ت ا ه گذ

ضما این

مرحی انتقال

ه و مم ا اس

رک کنن گان ا مش

حرف ای،

زمان یشتر موجد ع ور از

یادآوری رو رو ون  ،از طرفی در زمان کمتر

نیز فراین ته یق خو ی یورت نگرفت اس (الوبی و واییما)2000،ه در ایا مهابر از پرسشنام وی
ورز ی ،حمای

اجتماعی و کنارهگیری از ورزش حرف ای سیک ( )2003ا  48گوی دارای چن یا

زیرمقیاس استفاده

ه اوبیا زیرمقیاس ایا پرسشنام میزان مش التی را ک ورز ار در پایان دورۀ

ورزش حرف ای ا آن مواج می ود ان ازه میگیرد ک س دست ان  :مش الت فردی ،مش الت روانی
اجتماعی و مش الت حرف ا یه زیرمقیاس ر ی ،زیرمقیاس حمای
اس ه فمچنیا زیرمقیاس فوی
پاسخگویی

عاطفی و اجتماعی در دورۀ انتقال

ورز ی ک میزان ناسایی فرد ا نقش ورز ی را ان ازه میگیرده

گوی فا در قابد مقیاس پنجارز ی بی رت اس ه یک روش مرسوم منظور ررسی قا یی

پایایی پرسشنام  ،محاس ضرید آبفای کرون اخ اس ه در مهابر مق ماتی از طریق روش دونیم کردن،
 30پرسشنام از یا نمون م نظر ،توزیع و پس از جمعآوری ،پرسشنام فا از طریق روش آبفای کرون اخ
پایایی

مق ار ( )0/89محاس

 .منظور ترییا اعت ار پرسشنام محقق رای نظرخوافی و تأیی
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روایی یوری و محتوایی نمون  ،پرسشنام
تا ایشان از نظر

ارائ
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ده نفر از متخصصان م یری ورز ی و روان ناسان ورز ی

یی و محتوایی گوی فای پرسشنام را فراخور اف اا پژوفش ررسی کنن ؛ از

نظر محتوا ،چارچوب پاسخدفی ،رسا ودن و رو نی گوی فا و نیز طور کییه نتیج ارزیا یفا ایا ود ک
فم متخصصان مقیاس را رخوردار از روایی االیی ارزیا ی کردن و رخی پیشنهادفای آنان ک
مورد کوچک در رو نی و رسا ودن گوی فا ا اره دا
اعمال

 ،در آمادهسازی نهایی مقیاس ق

ه فمافنگی درونی آن راساس ضرید کن ال  0/ 89رآورد

چن

از اجرا ر نمون

ه منظور آزمون م ل پژوفش از

روش تحیی مسیر ا استفاده از ست نرمافزار آماری عیوم اجتماعی نسخ  19و نرم ایموس1تحیی

ه

یافتهها
راساس یافت فای ج ول  1آمار توییفی افراد ا سا  30تا  73/6( 39دری ) یشتریا نفرات نمون آماری
پژوفش را تش ی دادهان ه فمچنیا افراد کمتر از  30سال ا  7/3دری کمتریا نفرات نمون آماری
پژوفش را تش ی دادهان ه افراد دارای م رک تحصییی دیپیم ا  45/5دری یشتریا افراد نمون آماری
و افراد دارای م رک تحصییی فوقبیسانس و االتر ا  3/6دری کمتریا تر اد از نمون آماری را تش ی
دادهان ه
جدول  .1آمار توصیفی سن و مدرک تحصیلی
سن

درصد

تحصیالت

درصد

کمتر از  30سال

7/3

دیپیم

45/5

 30تا  39سال

73/6

فوقدیپیم

17/3

 40تا  49سال

19/1

بیسانس

33/6

 50سال و یشتر

0

فوقبیسانس و االتر

3/6

100

ک

100

ک

1. AMOSE
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راساس یافت فای ج ول  2در ا ت ا رای ررسی نرمال ودن نمون از آزمون کوبموگروا اسمیرنوا
و رای فمگنی واریانس از آزمون بویا استفاده

()P≥0/05ه راساس نتایج دس آم ه نمون آماری

تحقیق از توزیع نرمال ت ری میکردن و متغیرفای تحقیق از تجانس واریانس رخوردار ودن ه
جدول  .2آزمون کولموگروف-اسمیرنوف
متغیر

میانگین

انحراف استاندارد

فوی ورز ی

معناداری

نتیجه آزمون

()p-value

حمای اجتماعی
مش الت حرف ای

ا توج

ج ول  3فوی

3/65

0/56

0/44

نرمال

2/22

0/56

0/45

نرمال

2/68

0/75

0/83

نرمال

ورز ی ا میانگیا  3/56االتر از میانگیا فرضی  3اس ه

اجتماعی  ،2/22مش الت روانی و اجتماعی  ،2/53مش الت فردی  1/90و در نهای

مش الت حرف ای

 2/68فمگی پاییاتر از میانگیا فرضی  3فستن ه
جدول  .3میانگینهای متغیرهای پژوهش
متغیر

میانگین

انحراف استاندارد

فوی ورز ی

3/65

0/56

2/22

0/56

مش الت روانی و اجتماعی

2/53

0/73

مش الت فردی

1/90

0/54

مش الت حرف ای

2/68

0/75

حمای اجتماعی

حمای
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مرناداری روا ط یا اجزای م ل و فمچنیا ضراید مسیر آن در ج ول  4نشان داده

ه اس ه

جدول  .4شاخصهای برازش مدل
نوع شاخص برازش

مطلق

تطبیقی يا نسبی

مقتصد

شاخص
NPAR
DF
 ( Pزرگتر از )0/05
)CMIN (Chi Square
 ( AGFIزرگتر از )0/9
 ( GFIزرگتر از )0/9
( زرگتر از TLI)0/9
( زرگتر از NFI)0/9
 ( CFIزرگتر از )0/9
 ( PNFIزرگتر از )0/5
 ( PCFIزرگتر از )0/5
( RMSEAکوچکتر از )0/08
( CMIN/DFکوچکتر از )5

مدل
14
1
0/11
2/54
0/86
0/99
0/90
0/97
0/98
0/09
0/09
0/01
2/54

یشتر اخصفای نشان داده ه در ج ول  4حاکی از رازش مناسد م ل پژوفش فستن ه

شکل  .2ضرايب مسیر مدل پژوهش
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نشان داده

301

 2در ج ول 4

هان ه
جدول  .5ضرايب مسیر مدل پژوهش
ضريب

خطای

نسبت

استاندارد

استاندارد

بحرانی

فوی ورز ی <---مش الت روانی اجتماعی

0/15

0/11

1/60

0/010

فوی ورز ی <---مش الت فردی

0/21

0/09

2/20

0/02

0/25

0/11

2/70

0/007

0/21

0/12

2/20

0/02

رابطۀ متغیرها

حمای اجتماعی <---مش الت روانی اجتماعی
حمای اجتماعی <---مش الت حرف ای

معناداری

از آنجا ک کیی اع اد سهح مرناداری در ج ول  5از سهح  0/05کمتر اس  ،ازایارو نشان میدف
ک مسیر را ه فوی
مسیر را ه

ورز ی ا مش الت روانی اجتماعی ،مسیر را ه فوی

حمای اجتماعی ا مش الت روانی اجتماعی و مسیر

ورز ی ا مش الت فردی،
حمای اجتماعی ا مش الت

حرف ای در م ل پژوفش مرنادارن ه
بحث و نتیجهگیری
فمانگون ک ا اره

 ،کیفی ته یق ا کنارهگیری از ورزش دامن ای از عوام در حال ت ام ستگی

دارده رخی از ایا عوام مافی روانی -اجتماعی دا ت و فمراه تجر فای دوران فرابی

ورز ار ر

کیفی ته یق ا کنارهگیری از ورزش ،نقش دارن ه ی ی از مهمتریا ایا عوام فوی ورز ی وده ررسی
وضری

فوی

ورز ی تنهایی نشان میدف ک در فوت ابیس فای کنارهگیریکردۀ ایرانی نیز مانن

سایر ورز اران حرف ای فوی
دستاوردفای گردون ( )1995ک

ورز ی االتر از ح متوسط اس ه نتایج ایا خش از پژوفش ا
ررسی فوی

ورز ی ورز اران کنارهگیریکرده پرداختن (،)22

فمسوس ه ایا امر ط یری نظر میرس  ،چراک فوی ورز ی از ا ت ای روع ورزش در فرد ر
و در زمان کنارهگیری

اوج میرس ه ورز ار ودن در ایا زمان دیگر خشی از وجود فرد

نتایج فوی ورز ی ا میانگیا  3/56االتر از میانگیا فرضی  3اس ه

میکن
ه اس ه

حمای اجتماعی ،2/22

مش الت روانی و اجتماعی  ،2/53مش الت فردی  1/90و در نهای مش الت حرف ای  2/68فمگی پاییاتر
از میانگیا فرضی  3فستن ه نتایج نشان میدف ایا متغیر در ح پایینی نس

میانگیا قرار دارده
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خانواده ،دوستان ،مر ی ،اجزای محیط آموز ی و حرف ای
میدفن ه ع م حمای
ورزش قهرمانی
حمای

اجتماعی پیرامون ورز ار را تش ی

از طرا ایا افراد ن تنها مش الت کنارهگیری ی

ازنشستگی را تح

ک رون انتقال ورز ار از

تأ یر قرار میدف ه فیرل ( )2010نیز طی مهابر ای

اجتماعی در یا ورز اران کنارهگیریکرده پرداخ

ررسی

()19ه از نتایج تحقیق آنها میتوان

استن اط کرد ک وجود چنیا زنجیرۀ حمایتی پیرامون ورز اران مورد مهابر آنها نیز کمرنگ وده اس ه
انمرنا ک از نظر فوت ابیس فای کنارهگیریکردۀ ایرانی مش الت روانی ،اجتماعی و حرف ای تنهایی
پررنگ نیستن ه در مهابرات ج اگان ای مارتیا ( )2007و سیسک ( ،)2000ایا مش الت را ررسی کردن ه
اب ت نقش مش الت روانی ،اجتماعی و حرف ای ورز اران کنارهگیریکرده در جوامع مورد مهابر آنها
یشتر ود ()3 ، 13ه
ا توج

نتایج میتوان گف ک فوی ورز ی ا مش الت فردی را ه مستقیم و مرنادار ا ضرید

استان ارد  0/21دارده میتوان نتیج گرف

ک فوی

ورز ی موجد افزایش مش الت فردی

فوت ابیس فای کنارهگیریکرده می وده یافت فای ایا مهابر ا یافت فای مهابر جادج و فم اران
( ،)2010فمسوس ه آنها در ررسی ژیمناس فای حرف ای ازنشست  ،متوج
ت در نقش یک ژیمناس

ناسایی می

ن ورز ارانی ک

ن و ورزش رای آنها عنوان یک من ع مرکزی «خود

ترریفی» ود ،مش الت ج یتری را ا پایان زن گی ورز ی تجر میکردن ()23ه الوابی ( )2007در
مهابر دیگری روی ورز اران ازنشست قهرمان ،دریاف ک فوی ورز ی در زمان کنارهگیری ،ا میزان
مش الت احساسی و اجتماعی مورد نیاز و مق ار زمان الزم رای ته یق احساسی و اجتماعی طی دوران
خارج از ورزش قهرمانی ،وا ست اس ()6ه ازایارو میتوان اذعان نمود ق رت و انحصار فوی ورز ی ،فر
دو ،ا مش الت ته یق ا کنارهگیری از مشارک ورز ی ،مرت ط اس ه نظر میرس کافش فوی ورز ی
متراقد کنارهگ یری از ورزش تا ح زیادی
منجر

موفقی

یشتر در مقا ی ا مش الت کنارهگیری از ورزش

ه و احساسات منفی کمتر را در قهرمانان ازنشست

جا گذا ت اس ه فمانهور ک یان گردی

در مقوب کیفی ته یق ا کنارهگیری از ورزش عوام متر دی درگیر وده ایا موضوع س د می ود تا
ورز ار نتوان یا ورزش و دیگر جن فا ی زن گی خود ترادل ایجاد کن ه در ایا مهابر فوی ورز ی
ا مش الت فردی کنارهگ یری ارت اط دارده نا رایا الزم اس
چراک

ا دی ی متفاوت

ایا عام نگریس ،

گیری فوی ورز ی فراین ی ت امیی و طوالنی اس ه ای توان ا تقوی نقشفای دیگر در
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فوت ابیس فا در طول دوران ت ام ورزش حرف ا ی ،در کنار نقش ورز ی از آ ار منفی آن پس از پایان
ورزش کاس ه
نتایج نشان داد ک را ه فوی ورز ی ا مش الت روانی اجتماعی ،را ه فوی ورز ی ا مش الت
فردی ،را ه

حمای

اجتماعی ا مش الت روانی اجتماعی و
اجتماعی حمای

حرف ا ی در م ل پژوفش مرنادارن ه

حمای

اجتماعی ا مش الت

ا مش الت روانی ،اجتماعی ا ضرید استان ارد

 0/25و فمچنیا ا مش الت حرف ای ا ضرید استان ارد  0/21را ه مرنادار دارده ایا نتایج ا
دستاوردفای فیرل ( ) 2010ک در مهابر ای ر روی ورز اران ازنشست نشان داد

حمای

اجتماعی جزء مهمی در فراین مقا ی ا مش الت کنارهگیری از ورزش اس ( ،)20فمسوس ه ای گف
اجتماعی

خانواده ،مر یان و ا گاه جزء مهمی از حمای

کنارهگیری را کم و کنارهگیری از ورزش را رای ورز ار قا
غیی و تحصییی ،منا ع استرس ق
ورزش ،ررسی

فای حمای

اجتماعی مرموالً مش الت

تحم تر میکن ه در ایا پیمایش ،ا تیاق

و حیا حرف ورزش ،رایط کنارهگیری و ته یق ا کنارهگیری از

ه پاسخدفن گان درج ای از ته یق در طول انتقال نیاز دارن  ،اما آنهایی ک از حمای

خانوادگی قوی رخوردارن و رای کنارهگیری خود رنام ریزی کردهان  ،مش الت ته یق کمتری را تجر
میکنن ه
نظر می رس ن ود

از خانواده ،دوستان ،مر یان ،ا گاه ورز ی در محیط

حمایتی متش

اطراا ورز اری ک در حال کنارهگیری اس  ،ته یق ا مش الت کنارهگیری را رای ورز ار مش
سازد ،چراک ا وجود تمام اق امات مقا ی ای مث
فراین انتقال

تر

رنام ریزی ،ع ور آفست از ورزش ،از فم در جریان

دنیای ون ورزش و پس از آن مم ا اس فرد احساسات و تجارب منفی روانی ،فردی

یا حرف ا ی را تجر کن  ،ک در ایا مسیر مواج و متالطم وجود دس فای حمایتگر از فرو ریختا
فرد جیوگیری خواف کرده در ایا مهابر
و حرف ای قویتر مشاف ه

ویژه ارت اط یا

ه یامرنا ک کم ود چنیا حمایتی

ی

حمایتی و مش الت روانی -اجتماعی
یوع مش الت روانی -اجتماعی و

حرف ای یشتر داما میزن ه ای توان نتیج گیری کرد ک مش الت فردی یشتر توسط خود فرد قا
کنترل و دست اری فستن ه اما مش الت روانی -اجتماعی و حرف ای تح تأ یر متغیرفای محیهی مث
حمای دیگران قرار دارن و متراق اً فرد ای رای کنترل آنها تالش یشتری کن ه
طور کیی میتوان گف

دریورتیک

خوافیم مش الت فردی ،حرف ای و روانی -اجتماعی

فوت ابیس فای کنارهگیریکرده از ورزش قهرمانی طور توأماً کافش یا  ،ای دو عام

حمای
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اجتماعی و فوی

ورز ی مورد توج قرار گیرده یامنظور ای ت ا یری رای افزایش

اطراا فرد در زمان کنارهگیری اتخاذ وده وجود

حمایتی

ای از حمای خانواده ،دوستان ،سازمانفای ورز ی

و مر یان میتوان مش الت کنارهگیری در دو ر روانی -اجتماعی و حرف ای را کافش دف ه از طرا
دیگر ،زمین فایی رای کافش میزان فوی ورز ی فرد ،و ام ان تقوی نقشفای دیگر در ورز اران در
 3قا

طول دوران ت ام ورزش حرف ای فرافم وده م ل نهایی پژوفش در

مشاف ه اس ه

شکل  .3مدل پیشنهادی پژوهش

ا توج
منظور حمای

نتایج دس آم ه در خصوص ارت اط یا فوی

ورز ی و مش الت فردی کنارهگیری

یشتر از فوت ابیس فا ای پس از کنارهگیری از ورزش نیز

منظور ایجاد چنیا

ای حمایتی ایجاد کرده

ای اق امات زیر پیشنهاد می ود :رگزاری کارگاهفای آموز ی رای واب یا،

فمسران و سایر اعضای خانوادۀ فوت ابیس فا ک در ایا دورهفا ر حمای از ورز اران کنارهگیریکرده
و روشفای حمای از آنها تأکی

وده فمچنیا میتوان در فمان یشیفایی رای مر یان فوت ال ،ر حمای

از فوت ابیس فای کنارهگیریکرده و روشفای حمای از آنها تأکی
ورزش کنارهگیری میکن ،

ایا دبی نیس

ود ،چراک وقتی فردی داوطی ان از

ک پاداشفای خود را از ورزش گرفت اس  ،ی

ایا
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، جذابتر نظر میرسن ه ا وجود ایا، ک فرابی فایی ک میخواف جایگزیا ورزش کن
 چراک مرموالً پایانی، طور فراگیر در انتقال از ورز ی کار رد ن ا ت ا
موقری

ورز ی وجود ن ارده اگرچ مم ا اس

از کنارهگیری ته یق موفقی ا کنارهگیری دا ت ان

دبی اس

مم ا اس

نظری فرابی

کاری و کنارهگ یری کیی از مشارک

رای فرابی

ق

ورز ارانی را ک از طریق ابگوفای فرابی

 ازایارو ترامالت اجتماعی طوالنی میان افراد س د توسر نوعی فو یاری گروفی می ود و، توضیح دف
افرادی ک کمتر فرال ودهان نیز میتوانن ته یق خو ی ا کنارهگیری دا ت ا ن ه
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Abstract
A special type of transfer is withdrawal from championship. The main aim of
this study was to investigate the effect of sport identity and social support
network on withdrawal from professional football and to design an acceptable
model in this field. The statistical population included professional football
players who did not withdraw from football more than five years. 384 retired
football players formed the final sample. Athletic identity, social support and
retiring from professional sports questionnaire by Sisk (2003) was used for
data collection. Structural equation modeling results indicated that athletic
identity had a significant direct relationship with personal problems (standard
coefficient=0.21). But athletic identity showed no significant relationship with
psychological, social and professional problems. Structural equation modeling
results indicated that social support network had no significant direct
relationship with personal problems. However, the social support network had
significant relationships with psychological and social problems (standard
coefficient=0.25), as well as with professional problems (standard
coefficient=0.21). In general, in order to reduce personal, professional and
psychosocial – social problems of retired football players, two factors of social
support network and athletic identity should be considered.

Keywords
Football, identity, social conditions, sport, transfer, withdrawal.
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