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بازآزمایی پایایی و ساختار عاملی سياهه تصميم به بازنشستگی در ورزشکاران ایرانی
حميد

صالحي1

چکيده
زمينه و هدف :هدف از پژوهش حا ضر برر سي روایي سازه و پایایي ن سخه فار سي سياهه ت صميم به بازن ش ستگي ورز شکاران (P-
 )ARDIبود .فرناندز ،استتتنان ،و فوراره ( )2006نستتخه اصتتيي ایس پرستتشتت ا ه را بر استتا چارچوب نهو ي عوا ل وادارر ده،
ترغيبر ده ،ضدوادارر ده و ضدترغيبر ده توسعه دادهاند.
روششننناسننی :یک نمونه  536ننري از ورزشتتتکاران ایراني ( 313رد 223 ،زن) فعال در ورزش هاي ختيف (با يانگيس ستتتس
 24/3±93/80سال) ایس سياهه را را ل رردند .روایي عا يي با استناده از تحييل عا يي تأیيدي بررسي شد.
یافتهها :نتایج نشتتان داد ستتااتار عا يي اصتتده شتتده نهایي با دادههاي حاصتتل از رل نمونه ،براي هر دو س و و براي ورزشتتکاران
رشتههاي گروهي و اننرادي به اوبي برازش ي شود و سااتار چهار عا يي  P-ARDIتأیيد شد .نتایج همساني دروني و ثبات ز اني نيز
پایایي پرسش ا ه را ورد تأیيد قرار داد.
نتيجهگيري :با در نظر گرفتس ویژگيهاي روان س جي طيوب گزارش شده ،از  P-ARDIيتوان براي ارزیابي دقيق دالیل ت صميم
به بازنشستگي ورزشي استناده نمود.

واژگان کليدي :بازنشستگي ورزشي؛ تصميمگيري؛ روانس جي؛ ورزشکار.

 .1دانشيار دانشکده تربيت بدني وعيوم ورزشي دانشگاه اصنهان salehi@zoho.com

 262پژوهشنامة مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی /سال سیزدهم /شماره بیست و ششم /پاییز و زمستان 1396

مقدمه
زندگي ورزشکاراني ره در سطح باالي قهر اني شغول فعاليت هست د حداقل از دو س به حصربهفرد است( :الف)
ورزشکاران براي ای که بتوان د به سطوه باالي عميکرد برس د و آن را حنظ نمای د باید ازلحاظ سسماني و رواني
هميشه آ اده باش د و از براي از س بههاي زندگي عمولي چشمپوشي ر د و آن را به ز ان دیگري ورول ر د و
(ب) ورزشکاران براي ر ار گذاشتس ورزش با هيچ اسباري روبرو نيست د ( .)1ایس ویژگيها باعث يشود زندگي
ورزشکاران و دوران پردااتس به ورزش قهر اني حصربهفرد باشد .به لحاظ ایس ویژگيها ،به نظر يرسد یکي از
تغييرات هم در زندگي ورزشي تصميم به بازنشسته شدن 1از ورزش قهر اني باشد .ویژگي بازنشسته شدن در
ورزش ایس است ره برادف بازنشسته شدن در شاغل عمولي ،سس شخص و از پيش تعریف و تعييسشدهاي
براي بازنشستگي از ورزش وسود ندارد .بدون شک بازنشسته شدن سبک زندگي را تغيير اواهد داد ،ا ا برادف
دیگر بازنشستگيها ،ورزشکاران اغيب زودتر بازنشسته يشوند و ر ارهگيري از ورزش لزو اً به ع اي به پایان
رسيدن رييه فعاليتهاي ورزشي نيست .ب ابرایس بازنشستگي ورزشي يتواند بهصورت بالقوه اثرات پيچيدهاي روي
ورزشکاران بگذارد .به هميس دليل وضوع بازنشستگي ورزش سالهاست وردتوسه روانش اسان ورزش قرارگرفته
است .پارک الوالي و تاد در روري ره از تحقيقات انجام شده تا سال  2012در ز ي ه ر ارهگيري ورزشکاران از
ورزش انجام دادهاند بيان يدارند ره بيتوسهي به دالیل و عوا ل ر ارهگيري يتواند پيشبي ي ر ده شکدتي
از قبيل افسردگي ،اضطراب ،راهش اعتمادبهننو و سوء صرف واد خدر باشد .در ایس رور بيانشده ره بررسي
دالیل بازنشستگي ورزشي و نحوه براورد با آن حائز اهميت است ( .)2ب ابرایس ،ش اات صحيح دالیل شخصي یا
عمو ي ورزشکاران براي بازنشستگي حائز اهميت است .براي دستيابي به ایس هم الزم است ابزار عتبري در ااتيار
داشت.
ارثر تحقيقاتي ره در آنها به دالیل بازنشستگي ورزشي پردااتهاند وضوع را از دید گذشتهنگر2بررسي ير د.
بهع وان ثال روروریو ( )3با استناده یک پرسش ا ه  38گویهاي با نام سدایي از ورزش 3دالیل ر ارهگيري
ورزشکاران برسسته رد یوناني را توصيف ررده است .بر اسا یافتههاي روروریو ،همتریس دالیل حمایت الي
نا اسب از طرف باشگاه یا فدراسيون ،عدم وفقيت ورزشي ،ز انبر بودن درگيري در ورزش قهر اني و آسيبدیدگي
بوده است .سي کير و اولریخ ( )4نيز در بخشي از یک پرسش ا ه  34گویهاي با نام پرسش ا ه بازنشستگي ورزشي
(4)ARQدالیل تصميم ورزشکاران بازنشسته نخبه رانادایي را استه شدن از سبک زندگي ورزشکاري ،دستيابي
به اهداف ،شکدت با راد ر ربيان ،صرف ز ان بيشتر براي ارتباطات شخصي ،فقدان حمایت الي ،شکدت با
ساز انهاي ورزشي يي ،آسيبدیدگي و انتخاب نشدن در تيم تعييس رردهاند .الوالي ،گراوه و گوردن ( )5نيز تصویر
سا عتري از عيل بازنشستگي را در یک نمونه  48ننري از ورزشکاران بازنشسته استراليایي تهيه رردهاند .در ایس
تحقيق شغوليت راري/تحصييي ،رم شدن انگيزه ،سياستهاي ورزشي ،افت عميکرد ،رم شدن درآ د و لذت نبردن
از ورزش همتریس دالیل بازنشستگي بودهاند .همتينژاد ،ب ار ،هاشمي و ؤ ي ( )6نيز اايراً با استناده از نسخه
اصدهشده پرسش ا ه ر ارهگيري از ورزش قهر اني 5،2-دالیل بازنشستگي  70ورزشکاران بازنشسته ایراني را به
ترتيب دستيابي به اهداف ورزش قهر اني ،آسيبدیدگي ،سائل الي و شکدت با رادر ربيان برشمردهاند.
)4Athlete Retirement Questionnaire (ARQ
5Sports Career Termination Questionnaire-II
)(SCTQ-II

1Retirement decision
2Retrospective
3Disengagement from sport
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همچ يس صالحي ( )7نيز با استناده از همان پرسش ا ه ( )SCTQ-IIعوا ل دايل در تصميم به بازنشستگي تعدادي
دیگر ( 106ننر) از ورزشکاران رد بازنشسته ایراني را به ترتيب :آسيبدیدگي ،شکدت با رادر ربيان ،پيش هاد
راري یا فرصت ادا ه تحصيل ،باال رفتس سس ،شکدت الي و رسيدن به اغيب اهداف ورزشي برشمردهاند.
براي تحييل دقيق دالیل اداحافظي از صح ه ورزش قهر اني ،الزم است بهصورت آی دهنگر نيز دیدگاههاي
ورزشکاران فعال در اصوص دالیل احتمالي ترک یا باقي اندن آنان در ورزش بررسي شود .به هميس لحاظ اايراً
فرناندز ،استنان و فوراره ( )1با رویکردي آی دهنگر ابزاري با نام سياهه دالیل تصميم به بازنشستگي ورزشکاران
( 1)ARDIرا تهيه رردهاند .با ایس ابزار فهرستي از دالیل بازنشستگي ورزشکاران بهصورت ترريبي از عوا ل
وادارر ده 2،ترغيبر ده 3،ضدوادارر ده 4،و ضدترغيبر ده 5ارزیابي يشود .عوا ل وادار ر ده دحظات ني
ثل آسيبدیدگي یا بي عدقگي نسبت به ورزش هست د ره ورزشکار را به بازنشسته شدن وا يدارند .عوا ل
ترغيبر ده دحظات ثبتي ثل گذران وقت بيشتر با اانواده هست د ره ورزشکار را بهطرف بازنشستگي سوق
يدهد .عوا ل ضد ترغيبر ده با عدم اطمي ان به زندگي بعد از ورزش یا تر از بيفایده بودن در دیگر شاغل
یا فعاليتها در ارتباطاند .عوا ل ضدوادارر ده با تمایل ورزشکار به ادا ه فعاليتهاي ورزشي به ااطر سایگاه
استماعي ورزشکار بودن یا درک ای که ه وز براي بازنشسته شدن زود است رتبط هست د .فرناندز و همکاران ()1
ادعا ير د توانستهاند بهوسييه  ARDIدالیل تصميم به بازنشستگي را در ورزشکاران رشتههاي ختيف ورزشي
فهرست و ارزیابي نمای د .آنان با یک فرای د دو رحيهاي ایس پرسش ا ه را تهيه نمودهاند .در رحيه اول و در قالب
یک پژوهش ريني ،با  25ورزشکار ره بهتازگي بازنشسته شده بودند (رمتر از سه سال) صاحبه انجام شد .سپو
با انجام تحييل حتوا روي پاسخ ایس گروه از شررتر دگان به چهار سؤالي ره در چارچوب عوا ل وادارر ده،
ترغيبر ده ،ضدوادارر ده و ضدترغيبر ده تهيهشده بود و نيز رور پيشي ه ،در جموع  110گویه تهيه شد .در
رحيه دوم و در قالب یک تحقيق رمي ،و با بهرارگيري روشهاي تقييل داده (همساني دروني و تحييل عا يي)،
آنان سااتار عا يي  ARDIرا با روش تحييل عا يي ارتشافي6و استناده از یک نمونه  236ننري از ورزشکاران
فرانسوي فعال در سطح باشگاهي بررسي نمودهاند .فرناندز و همکاران نشان دادهاند ره گویههاي بار گرفته روي
هر یک از چهار عا ل ایس پرسش ا ه  39گویهاي پایایي دروني باالیي (با آلناي ررونباخ براي عا لهاي وادارر ده
= 0/87؛ ضد وادار ر ده = 0/76؛ ترغيبر ده = 0/88؛ ضد ترغيبر ده=  )0/90براوردار است.
تعييس روایي یک ابزار روانش ااتي فرای دي است ره در آن به نمرات حاصل از یک ابزار ع ا و نهوم داده
يشود .روایي تعييس ير د ره آیا یک ابزار آنچه ازنظر چارچوب نهو ي و راربردي دنظر بوده است را اندازهگيري
و رمي سازي ير د و آیا يتوان در ورد نمرات حاصل از آن با دقت رافي نتيجهگيري ررد .فرناندز و همکاران
( )1براي بررسي روایي سازه و سااتار گویههاي  ARDIت ها از روش تحييل عا يي ارتشافي استناده رردهاند.
تحييل عا يي ارتشافي یک روش توصيني است و الزم است در راستاي تعييس روایي سازه ،برازش دل ارتشافي
حاصل از آن با استناده از روشهاي است باطي ،در قالب تحييل عا يي تأیيدي ( 7،)CFAنيز بررسي شود (.)9 ,8
بيشک شرایط حارم بر فضاي ورزش حرفهاي و قهر اني ،همچ يس شرایط استماعي-فره گي رشور ا با دیگر
رشورهاي دنيا ،بهویژه رشورهاي اروپایي و آ ریکایي ،ره اغيب پژوهشهاي رور شده باال روي ورزشکارهاي آنها
5Anti-pull
)6Exploratory Factor Analysis (EFA
)7Confirmatory Factor Analysis (CFA

)1Athletes’ Retirement Decision Inventory (ARDI
2Push
3Pull
4Anti-push
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انجامگرفته است ،تناوت است .تحقيقات نيز ایس وضوع را تائيد ير د و شخصشده ت وع فره گي و ييتي با
تصميم و نحوه بازنشستگي و رينيت سازگاري با تحول بازنشستگي رتبط است ( .)11 ,10فرناندز و همکاران
( )1نيز تأريد رردهاند ره الزم است ایس ابزار در دیگر رشورها و فره گها روانس جي شود ( ص  .)419با توسه به
آنچه بيان شد ،و به دليل نياز ابزاري سدید و عتبر ،و البته به زبان فارسي ،براي بررسي دالیل و عوا ل احتمالي
دايل در فرای د ر ارهگيري از ورزش ورزشکاران سوان ایراني فعال در ورزش قهر اني ،در ایس پژوهش بر آن شدیم
تا با تهيه نسخه فارسي  ،ARDIبراي از ویژگيهاي روایي سازه ایس ابزار را بررسي نمایيم تا شخص شود تا چه
يزان ایس ابزار قادر است در چارچوب نظري وردنظر دالیل تصميم به بازنشستگي ورزشکاران را ارزیابي نماید.
ب ابرایس هدف اصيي تحقيق حاضر بررسي روایي سازه با استناده از تحييل عا يي تأیيدي ،بررسي تأثير براي
تغيرهاي ز ي هاي بر سااتار عا يي ،و نيز بررسي جدد پایایي نسخه فارسي سياهه دالیل تصميم به بازنشستگي
ورزشکاران ( )P-ARDIبا استناده از یک نمونه از ورزشکاران ایراني است.
روش پژوهنش
روش ایس تحقيق توصيني ،از نوع همبستگي است ره در آن به بررسي سااتار عا يي با استناده از تحييل عا يي
تأیيدي بت ي بر دل عادالت سااتاري يپردازد .شررتر دگان  536ورزشکار رد ( )313و زن ( )223ایراني
بودند ره دا ه س ي آنان  16تا  ( 35يانگيس= ،24/93انحراف عيار =  )3/80سال بود .دو عيار انتخاب در نظر
گرفته شد( :الف) حداقل سه سال سابقه شررت ستمر در ورزش قهر اني و باشگاهي ،و (ب) در ز ان انجام تحقيق
(سال  )1393ورزشکار فعال باشد .ایس ورزشکاران بيس  3تا  ( 21يانگيس= ،9/70انحراف عيار =  )3/36سال سابقه
ورزشي داشته و در  18رشته ورزشي اننرادي ( )235و گروهي ( )301شا ل بد ي تون ،بسکتبال ،تکواندو ،ت يو،
تيراندازي ،سودو ،دوو يداني ،ش ا ،فوتبال ،فوتسال ،قایقراني ،راراته ،ربدي ،رشتي ،واليبال ،وزنهبرداري ،ووشو ،و
ه دبال شغول بودند و بهصورت داوطيبانه در تحقيق شررت رردند.
همانطور ره در قد ه بيان شد ابزار ورد استناده براي برگردان فارسي و انجام روانس جي ،سياهه دالیل
تصميم به بازنشستگي ورزشکاران ( )ARDIاست ره توسط فرناندز و همکاران ( )1توسعه یافته است .دل چهار
عا يي  ARDIدالیل تصميم ورزشکاران به بازنشستگي را در قالب چهار عا ل /تغير پ هان 1شا ل دالیل ضد
وادار ر ده ( 15گویه) ،دالیل ترغيبر ده ( 12گویه) ،دالیل ضد وادارر ده ( 6گویه) ،و دالیل وادارر ده ( 6گویه)،
در جموع  39گویه ،ارزیابي و فهرست ينماید .در ایس پرسش ا ه از یک طيف ليکرت  10ارزشي ( =1اصدً هم
نيست =10 2،بسيار هم است) 3استناده شده است .با توسه به هدف تحقيق ،ابتدا نسخه انگييسي  ARDIبه
فارسي برگردانده شد .ترسمه انجام شده توسط دو تخصص ترسمه بررسي و حتواي گویههاي ترسمه شده با
حتواي گویههاي نسخه انگييسي پرسش ا ه ره در تس قاله فرناندز و همکاران ( )1وسود است (ص  413و
 )414طابقت داده شد و در تس براي از گویهها بازنگري شد .سپو نسخه آز ایشي تهيه شد و در ااتيار چ د
ورزشکار قرار داده شد تا وارد نا أنو و نا نهوم را شخص نمای د .ترتيب گویهها نيز از روي نسخه فرانسه زبان
ره توسط فرناندز ارسالشده بود شخص شد .ا کان انجام ترسمه عکو براي حقق و همکارانش يسر نشد،
ب ابرایس پو از انجام آاریس تغييرات نسخه فارسي نهایي ره از ایس به بعد با ع وان  P-ARDIعرفي يشود
3very important

)1Latent variable (latent factor
2not important at all

بازآزمایی پایایی و ساختار عاملی سیاهه تصمیم به بازنشستگی در ورزشکاران ایرانی 265 

تهيه شد .براي ارزشگذاري طيني شابه نسخه اصيي استناده شد .در  P-ARDIگزی ههایي نيز سهت درج رشته
ورزشي ،سس ،س سيت (زن یا رد) ،و سابقه ورزشي پاسخده دگان در نظر گرفته شد.
پو از هماه گي با دیریت ،سرپرست و ربيان تيمها و باشگاههاي ورزشي ،و توضيح ريي در اصوص هدف
از انجام تحقيق پرسشنا ه در ااتيار ورزشکاران قرار داده شد و از آنها دراواست شد با دقت ،حوصيه و در آرا ش
به گویهها پاسخ ده د .هر ورزشکار با رسب رضایتنا ه و به شکل داوطيبانه و به صورت اننرادي پرسش ا ه را را ل
يررد .براي تکميل پرسش ا هها هيچ حدودیت ز اني ااصي اعمال نشد .براي بررسي پایایي ز اني P-ARDI
چهار هنته پو از رحيه اول سمعآوري دادهها ،از  40ورزشکار ره در رحيه اول تحقيق شررت ررده بودند
دراواست شد پرسش ا ه را دوباره تکميل ر د .در رل  800پرسش ا ه پخش شد ره درنهایت از  67( 536درصد)
پرسش ا ه را ل و بدون نقص در تجزیهوتحييلها استناده شد.
براي انجام تحييل عا يي تأیيدي چ د رحيه رار انجام شد .ابتدا بر اسا فرضيهها یک دل نروض در نظر
گرفته شد .سپو دل نروض اوليه با دادهها برازش شد .در ادا ه با واراوي نتایج شا ل :برآوردهاي انجام شده
براي تغيرهاي پ هان و اندازهگيري شده ،شااصهاي برازش دل و شااصهاي اصده دل تغييراتي در دل
نروض اوليه اعمال و جدداً فرای د برازش دل اسرا شد .در هميس رحيه پارا ترهاي دلهاي اندازهگيري برآورد
شد .رسم دل ،تجزیه و تحييلهاي ربوط به تحييل عا يي تأیيدي با روش برآورد بيشتریس درست نمایي (1)ML
و با استناده از نرمافزار ایمو انجام شده است ( .)13 ,12براي تعييس ای که آیا دلهاي نروض با دادهها ت اسب
دارد یا نه از چ دیس شااص برازش استناده شد .ایس شااصها عبارتاند از :راي اسکوئر ( 2،)χ2شااص برازش
تطبيقي ( 3، )CFIشااص برازش ه جار شده تورر-لوئيو ( 4،)TLIشااص برازش ه جار شده قتصد (5،)PNFI
شااص برازش تطبيقي قتصد ( 6، )PCFIو شااص ریشه دوم يانگيس ربعات باقيمانده ( 7.)RMSEAقاوم
بودن (تغييرناپذیري) دل نسبت به دو عا ل س سيت و نوع ورزش نيز با انجام روش تحييل عا يي تأیيدي و استناده
از تحييل سااتارهاي يانگيس بررسي شد .همساني دروني با استناده از روش حاسبه ضریب آلناي ررونباخ 8و
ضریب همبستگيهاي اصدهشده هر گویه با رل 9بررسي شد .ثبات (پایایي) ز اني با استناده از روش آز ون-
آز ون جدد و حاسبه ضریب همبستگي درون ردهاي (طبقهاي)10بررسي شد .سطح ع اداري در تمام آز ونهاي
آ اري  0/05در نظر گرفته شد.
یافنتهها
دل چهار عا يي ( 39گویهاي)  P-ARDIاوليه ره در آن گویهها و تغيرهاي پ هان طابق با نسخه اصيي ARDI
بود بهع وان دل نروض اوليه در نظر گرفته شد .تخصصيس آ ار توصيه ير د قبل از اسراي تحييل عا يي
تأیيدي و به دليل آنکه روش برآورد بيشي ه درست نمایي ( )MLنسبت به عدم توزیع نر ال دادهها حسا و نر ال
نبودن دادهها جر به زیر برآورد بودن شااصهاي برازش تطبيقي و بيش برآورد شااص  χ 2يشود ،يبایست
نر ال بودن تک تغيره و چ د تغيره از طریق بررسي رجي و رشيدگي و همچ يس ضریب ردیا ،ورد بررسي قرار
)6Parsimony Comparative Fit Index (PCFI
7Root Mean Squared Error of Approximation
)(RMSEA
8Cronbach’s Alpha
)9Corrected Item–total correlations (ITC
10
)Intra-class correlation coefficient (ICC

)1Maximum likelihood (ML
2Chi-Square
)3Comparative Fit Index (CFI
)4Tucker-Lewis Index (TLI
)5Parsimony Normed Fit Index (PNFI
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گيرد .نتایج آز ون ريموگرنف -اسميرنوف ( )K-Sنشان داد پيششرط نر ال بودن تک تغيري براي 39گویه
رعایت نشده است (براي تمام گویهها .)p <0/001 :در اروسي ت ي ایمو نتيجهاي ره حاري از وسود دادههاي
دورهافتاده باشد شاهده نشد .قدار رجي و رشيدگي حاسبهشده براي براي از گویههاي پرسش ا ه از قدار
بحراني آن بيشتر بود .ضریب رشيدگي چ د تغيره ردیا )1063/228(1بهع وان شااص نر ال بودن چ د تغيره،
از قدار بحراني آن ( )217/640فاصيه زیادي داشت .به دليل نقض پيشفرض نر ال بودن تک تغيره و چ د تغيره،
اسراي تحييل عا يي تأیيدي در نرمافزار ایمو با استناده از روش بوت استرپي گ2بولس-اشتایس ( )14انجام شد.
در ایس روش سطح ع اداري آ اره  χ 2و اطاهاي استاندارد پارا ترهاي برآورد شده اصده يشود.
پو از رسم دل ،بررسي پيشفرضها ،و اعمال تغييرات الزم در نرمافزار ایمو  ،براي دل چهار عا يي شا ل
چهار تغير پ هان و  39گویه تحييل عا يي تأیيدي اسرا شد .براي برازش دل باید براي  p < 0/05 χ 2و χ2/df
رمتر از  3باشد ( .)15نتایج نشان داد هرچ د دل نروض3باعث شده تا حد زیادي از قدار  χ 2یک دل استقدل4
راسته شود ( قایسه  7907/414با  )19443/853ا ا با توسه به سطح ع اداري (ره با استناده از روش بوت استرپ
بولس اشتایس اصدهشده) نتایج نشانده ده ایس است ره دل تدویسشده نروض با دادههاي حاصل از نمونه برازش
نميشود (سدول  .)1قادیر قابلقبول آ اره  χ2به حجم نمونه حسا است .بهبياندیگر با حجم نمونه باال بهسختي
يتوان به قدار غير ع ادار دستیافت ( .)16ب ابرایس ترريبي از شااصهاي برازش ورداستناده قرار گرفت .در
ورد شااصهاي تطبيقي  CFIو  TLIقادیر باالتر از  0/85نشانده ده برازش نسبي دل ،قادیر باالتر از 0/90
قابلقبول ،و بيشتر از  0/95نشانده ده برازش بسيار عالي دل تنسير شدهاند ( .)17در ورد شااصهاي قتصد
نيز ابع قادیر  0/60و باالتر  PNFIو  PCFIرا براي اسب بودن دل پيش هاد ير د ( .)15شااص
 RMSEAبهع وان یک از عمو يتریس شااصهایي ره در قضاوت ريي درباره دلهاي تدویسشده راربرد دارد.
ایس شااص ره بهع وان یکي از شااصهاي بدي برازش ش ااته يشود (هر چه قدار آن روچکتر باشد دل
تدویسشده قابلقبولتر تيقي يشود) .ابع  RMSEAرمتر از  0/1را قابلقبول و رمتر از  0/08را بسيار عالي
يدان د ( .)17براي قایسه بيس دلها از عيار اطدعات آرایک (5)AICاستناده شد ( .)18در ابع ااتدف بيس
قادیر  10یا بيشتر نشانده ده ع ادار بودن ااتدف دلها عرفيشده است و اگر همه شرایط ساوي باشد دلي
ره قادیر  AICروچکتري دارد از برازش بهتري براوردار است و يتوان آن را بهع وان دل رسح در نظر
گرفت (.)18
با در نظر گرفتس ایس عيارها و با توسه به نتایج ،دل نروض برازش ضعيني داشت (سدول  .)1با بررسي
شااصهاي برازش دل تدویسشده اوليه در جموع به ایس نتيجه رسيدیم ره دل تدویسشده اوليه نياز به اصدحات
سزئي دارد .ب ابرایس در اروسي ت ي ایمو شااصهاي اصده دل بررسي شد.
جدول  .1شاخصهاي برازش مدل تدوینشده اوليه و مدل اصالحشده نهایی ()N =536
طيق

نوع شااص برازش
χ2

df

قتصد

تطبيقي
χ2/df

CFI

TLI

PCFI

PNFI

RMSEA

()>3

()<0/85

()<0/85

()<0/6

()<0/6

()<0/1

4Independence model
)5Akaike Information Criterion (AIC

1Mardia’s coefficient of multivariate kurtosis
2Bootstraping
3Default model
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دل تدویسشده اوليه

**7907/41

696

11/36

0/71

0/69

0/58

0/56

**0/14

دل اصدهشده نهایي

**3839/63

691

5/56

0/89

0/87

0/78

0/75

0/09

**  p < 0/001با اصده به روش بوت استرپ بولس اشتایس؛ قادیر داال پرانتز شااص ورد پذیرش براي دل است

در دل تدویسشده اوليه برآورد استاندارد نشده (ره با روش بوت استرپ بولس-اشتایس حاسبه شد) تغيرهاي
پ هان دالیل ضدترغيبر ده بر وادارر ده  )p = 0/013( -0/556و دالیل ضد وادارر ده بر دالیل وادارر ده
 )p = 0/005( 0/587و دالیل ضدوادارر ده بر ترغيبر ده  )p < 0/001( -0/412ع ادار بودند .ا ا برآورد
استاندارد نشده ضریب تأثير تغيرهاي پ هان دالیل ضدترغيبر ده بر دالیل ترغيبر ده برابر  -0/056به دست
آ د ره طبق نتایج تناوت ع اداري با نسبت بحراني حاسبهشده براي ایس پارا تر نداشت ( .)p =0/392برآورد
استاندارد نشده ضریب تأثير تغيرهاي پ هان دالیل ضدترغيبر ده بر ضد وادارر ده ( -0/025؛  )p = 0/797و
دالیل ترغيبر ده بر دالیل وادارر ده ( -0/042؛  )p = 0/847نيز تناوت ع اداري با قادیر بحراني حاسبهشده
براي هر یک از ایس پارا ترها نداشت .ب ابرایس براي بهبود شااصهاي برازش سيرهاي روواریانو بيس تغيرهاي
پ هان ره ع ادار نبودند حذف شد .ایس عمل بهعدوه اضافه رردن هشت سير روواریانو بيس اطاهاي گویههایي
ره طبق پيش هاد اروسي ت ي ایمو و ازنظر نهو ي شبيه هست د (شکل  )1باعث راهش  χ2دل و بهبود
شااصهاي برازش تطبيقي و قتصد براي دل اصدهشده شد (سدول  .)1قادیر شااص  AICبراي دل نروض
( )8075/414و دل اصدهشده ( )4017/635نشان يدهد بيس ایس دو دل تناوت وسود دارد .بر اسا آنچه
پيشتر بيان شد و با قایسه نتایج  AICدو دل نتيجه گرفته شد ره دل اصدهشده برازش بهتري دارد (.)18
با در نظر گرفتس عيارهاي پذیرش شااصهاي ت اسب دل ره در باال بيان شد نتيجهگيري شد ره دل
ورودي چهار عا يي رتبه اول تأیيدي اصدهشده (شکل  )1براي نمونه استنادهشده در ایس پژوهش طيوب است
و برازش شده است .در اروسي ایمو براي ایس دل ،اصدحات پيش هادي ره ازنظر نهو ي و تجربي قابلپذیرش
باش د شاهده نشد .ب ابرایس دل چهار عا يي شکل  1بهع وان دل اندازهگيري نهایي حنظ شد و تغيير دیگري در
آن اعمال نشد .در ایس دل هر گویه ت ها روي یک تغير پ هان بارگيري شده ،بارهاي رگرسيوني استاندارد نشده
(بارهاي عا يي) گویهها با تغيرهاي پ هان باال و ع ادار بودند (سدول .)2
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شکل  -1مدل چهار عاملی مرتبه اول تأیيدي اصالحشده (نهایی) به همراه برآوردهاي
استاندارد شده
در دل اصده شده نهایي ،آ ارههاي  tربوط به ضریبهاي سير (بارهاي عا يي) برآورد شده براي  15گویه
عا ل دالیل ضدترغيبر ده 12 ،گویه ربوط به عا ل دالیل ترغيبر ده ،شش گویه ربوط به عا ل دالیل
وادارر ده ،و شش گویه عا ل دالیل ضدترغيبر ده باالتر از  2/58است (سدول  ،)2ره حاري از وسود رابطه
ع ادار بيس ایس گویهها با تغيرهاي پ هان ربوطه است ( .)p > 0/01ایس نتایج نشانگر ایس است ره تما ي
تغيرهاي شاهده شده (گویهها) قادر به پيشگویي عا ل اود يباش د.
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جدول  .2بارهاي رگرسيونی استاندارد نشده ،ضرایب همبستگی ،ميانگين ،انحراف معيار و
آماره  tگویهها براي مدل نهایی ()N =536عا ل

ضد ترغيبکننده
ضد وادارکننده
ترغيبکننده
وادارکننده

توصيف گویه
نگران تغييراتي هستم ره به ااطر ر ارهگيري از ورزش قهر اني به وسود يآید
نگران ایس هستم ره نتوانم از پو یک شغل سدید برآیم
نگران ایس هستم ره تجربيات ورزشيام در شغل سدید به درد نخورد
نگرانم پو از ر ارهگيري ،حا ي شغيي نداشته باشم
احسا ير م شروع دوباره اييي سخت باشد
نگران افسردگي پو از ر ارهگيري هستم
نگران از دست دادن دوستانم پو از ر ارهگيري هستم
نگران قطع ارتباط را ل با سهان ورزش پو از ر ارهگيري هستم
نگرانم هارتهاي حرفهاي را براي شروع یک شغل سدید نداشته باشم
نگرانم جبور شوم براي حل شکدت زندگي دوباره چيزهاي سدیدي یاد بگيرم
نگرانم پو از بازنشستگي نتوانم ثل گذشته از حيطهاي ورزشي استناده ر م
نگرانم ره بدون ورزش احسا پوچ بودن ر م
نگرانم پو از بازنشستگي نتوانم ازنظر الي روي پاي اودم بایستم
نگرانم پو از ر ارهگيري در یک رار عمولي غرق شوم
نگرانم ثل گذشته به اودم بها ندهم
ه وز دوست دارم درصح ه ورزش بمانم
ه وز ساي پيشرفت دارم
ه وز از شررت در رشته ورزشي اودم لذت يبرم
ه وز روحيه بارزهطيبي دارم
احسا ير م براي اداحافظي اييي سوانم
با توسه به تجربياتم احسا ير م وفقيتهایم تداوم اواهد داشت
ایس سؤال را از اود يپرسم ره آیا يتوانم اهداف حرفهاي سدیدي برگزی م
طمئ م يتوانم هارتهاي حرفهاي سدیدي را یاد بگيرم
طمئ م رارهاي دیگري هم هست د ره س از عهده آنها بر يآیم
طمئ م پو از اداحافظي زندگي روز رهام نظم بيشتري به اود يگيرد
طمئ م پو از اداحافظي رارهاي با ادقيت بيشتر پيدا ير م
طمئ م از عهده آ وزشها و تمری ات ربوط به حرفه سدیدم بر يآیم
يتوانم ثابت ر م ره انسان قادر به انجام هر راري هست
يتوانم وقت اود را صرف عدیق سدیدي ر م
يتوانم روش زندگي اودم را تغيير دهم
يتوانم زندگي اصوصيام را بهتر اداره ر م
يتوانم زندگي آرامتري داشته باشم
يتوانم بيشتر به اودم برسم
با ربي اود شکلدارم
از نحوه دیریت تيم اوشم نميآید
از نحوه عمل ساز ان ورزش ناراضي هستم
دیگر ثل بقيه ورزشکاران به سریانات و سائل ورزشي اهميت نميدهم

ITC RW

1
1/22
2/35
1/14
0/63
0/70
0/67
2/30
0/93
0/91
0/50
0/66
0/93
0/58
0/70
1
1/10
0/76
0/98
0/94
0/85
1
2/08
2/02
1/91
1/88
2/10
0/81
2/07
0/78
0/85
0/75
0/61
0/11
0/34
1/05
0/13

0/41
0/33
0/41
0/41
0/34
0/37
0/34
410
0/34
0/38
0/36
0/33
0/39
0/37
0/42
0/31
0/37
0/33
0/32
0/380
0/39
0/35
0/54
0/52
0/50
0/50
0/53
0/33
0/43
0/31
0/32
0/31
0/38
0/34
0/32
0/32
0/33

M

SD

5/94
4/95
5/39
5/91
5/56
5/61
5/87
5/52
5/32
5/56
5/53
6/67
4/89
5/51
5/92
8/71
8/83
9/19
8/95
8/43
8/18
7/35
7/75
7/88
7/91
7/96
7/80
8/36
7/85
7/60
8/28
7/72
7/87
3/83
4/56
6/18
3/67

3/22
3/35
3/48
3/41
3/27
3/30
3/30
3/46
3/21
3/14
3/28
3/11
3/41
3/14
3/09
2/31
2/05
1/69
1/92
2/59
2/32
2/76
2/72
2/61
2/58
2/55
2/71
2/26
2/64
2/71
2/30
2/67
2/59
3/22
3/22
3/34
3/21

t

8/93
11/41
8/50
5/74
6/22
5/96
11/37
7/77
7/76
4/71
6/21
7/48
5/53
6/53
10/92
9/96
10/71
8/53
8/56
11/83
11/86
11/73
11/71
11/87
8/36
11/91
7/18
8/52
7/10
6/14
2/65
8/40
24/84
3/13
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t
توصيف گویه
SD M ITC RW
از سو حارم بر باشگاه/تيم اوشم نميآید
4/97 3/35 4/99 0/31 0/22
3/43 6/01 0/35 1
با قررات ربوط به بازنشستگي در رشته اودم شکلدارم
توضيح :RW :بارهاي رگرسيوني استاندارد نشده؛  :ITCضریب همبستگي اصدهشده هر گویه با رل؛ تمام بارهاي عا يي در سطح
 0/01ع ادار بودهاند t >2/58

براي ارزیابي قاوم بودن (تغييرناپذیري) دل هدف نسبت به دو عا ل س سيت و نوع ورزش ،دل تائيد شده
براي ردان ( )n = 313و زنان ( )n = 223و ورزشکاران گروهي ( )n = 301و اننرادي ( )n = 235جدداً استناده
شد ( .)13 ,8نتایج تحييل عا يي تأیيدي و استناده از تحييل سااتارهاي يانگيس نشان داد ایس دل براي دادههاي
ربوط به ورزشکاران زن و رد و همچ يس رشتههاي گروهي و اننرادي شررتر ده در تحقيق از ت اسب و برازش
اسب براوردار است (سدول  .)3ایس نتایج نشان يدهد سااتار رابطه بيس تغيرهاي پ هان و تغيرهاي
شاهدهشده (گویهها) در ورزشکاران زن و رد و ورزشهاي گروهي و اننرادي شابه است .ب ابرایس يتوان
نتيجهگيري نمود ره سااتار عا يي  P-ARDIنسبت به س سيت و نوع ورزش قاوم است.
جدول  .3شاخصهاي برازش مدل براي آزمون مقاوم بودن سازه مقياس اندازهگيري نسبت
به جنسيت و نوع ورزش
χ2

دل

df

χ2/df

CFI

TLI

PCFI

PNFI

RMSEA

AIC

تحييل دل
س سيت

نوع ورزش

ردان

**2738/34

691

3/96

0/883

0/874

0/762

0/714

0/092

2916/34

زنان

**2787/23

691

4/03

0/879

0/873

0/759

0/708

0/092

2923/44

گروهي

**2522/36

691

3/65

0/873

0/865

0/772

0/725

0/094

2700/36

اننرادي

**2380/45

691

3/44

0/869

0/864

.766

0/722

0/093

2691/27

**  p < 0/001با اصده به روش بوت استرپ بولس اشتایس

ضریب آلناي ررونباخ ،بهع وان شااص همساني دروني ،براي هر یک از عا لهاي چهارگانه P-ARDI

حاسبه شد .ضریب آلناي ررونباخ حاسبهشده براي عا لهاي ضد ترغيبر ده ( ،)α=0/87ترغيبر ده
( ،)α=0/93ضد وادارر ده ( ،)α=0/75وادارر ده ( ،)α=0/80و رل پرسش ا ه  )α=0/84( P-ARDIاز عيار
وردپذیرش ( )0/7باالتر هست د ( .)19بررسي ضرایب همبستگيهاي اصدهشده هر گویه با رل ( )ITCدر سدول
 2نيز نشان داد همگي ثبت هست د ،بيش از حد بزرگ و بيش از حد روچک نيست د و همپوشاني بيس آنها وسود
ندارد ،همچ يس همه ITCها از 0/5روچکتر و از عيار پذیرش  0/3بزرگترند ( .)19ب ابرایس  P-ARDIاز همساني
باالیي براوردار است .براي تعييس پایایي ز اني ،ضریب همبستگي درون ردهاي با استناده از یک نمونه  40ننري
از ورزشکاران حاسبه شد .ایس ضریب براي عا لهاي ترغيبر ده ( ،)ICC=0/94ضدترغيبر ده (،)ICC=0/90
وادارر ده ( ،)ICC=0/92ضدوادارر ده ( ،)ICC=0/89و رل پرسش ا ه  )ICC=0/92( P-ARDIبه دست آ د
ره همگي در سطح  p < /001ع ادار و با توسه به حداقل ورد پذیرش ( )<0/7نشانده ده پایایي ز اني باالي
براي عا لها و رل پرسش ا ه است ( .)19با توسه به عيارهاي پيش هادي براي شااصهاي برازش دل ،همساني
دروني و ثبات ز اني ،نتایج در جموع عيارهاي الزم براي تائيد روایي عا يي و پایایي  P-ARDIرا به اثبات
يرساند.
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بحنث و نتيجهگيري
در پژوهش حاضر شواهدي براي روایي سازه و پایایي نسخه فارسي سياهه دالیل تصميم به بازنشستگي ورزشکاران
( )P-ARDIارائهشده است .تخصصاني ان د واگس و دانيل ( )20عتقدند سااتار عا يي آن دسته از ابزارهاي
اندازهگيري ره بر اسا یک تئوري طراحي يشوند باید روي نمونههاي ختيني ره آن ابزار ویژه آنان سااتهشده
ورد ارزیابي قرار گيرد .پژوهش حاضر نيز با هميس هدف انجام و در آن روایي عا يي و همساني دروني و پایایي
ز اني  P-ARDIبررسي شد .در روایي عا يي درسه یا يزان انطباق دادههاي حاصل از یک ابزار با سااتارهاي
نظري و تجربي نروض ره یک قيا اندازهگيري بر اسا آن تهيه و تدویسشده است ارزیابي يشود .در تحقيق
حاضر از تحييل عا يي تأیيدي استناده شد تا شخص شود ،آیا گویههاي  P-ARDIيتواند در چارچوب نظري
پيش هادي عکور ده دالیل بازنشستگي ورزشکاران باشد یا اير .حقق وقتي يتواند بهدرستي از تحييل عا يي
تأیيدي استناده نماید ره در اصوص تعداد عا لهاي پ هان و گویههاي شخصر ده آنها و رابطه بيس ایس
گویهها و عوا ل پيشبي يهاي بت ي بر چارچوب نظري در ااتيار داشته باشد (.)9 ,8
طبق نتایج تحييل عا يي تأیيدي دل ورودي اوليه براي نمونه تحقيق برازش نشد .براي اصده یک دل
چ دیس رار ي توان انجام داد .مکس است بتوان براي از تغيرها را از دل حذف ررد ،تغيرهایي را به دل افزود
و یا ای که دو یا چ د تغير را با همدیگر ادغام ررد .گاه نيز يتوان یک سازه پ هان را به دو یا چ دسازه فرعيتر
تجزیه ررد .البته ایس رارها ستيزم وسود پيشي ه نظري و تجربي الزم است و باید دالیل نظري قوي براي ایس
رارها در ااتيار باشد .گروه دوم از اصدحات آنهایي است ره به دادههاي ورودي ربوط يشوند .مکس است یک
دل در یک نمونه از یک سا عه آ اري شااصهاي برازش قابل قبولي را نشان ندهد درحاليره همان دل براي
گروهي فرعي از همان نمونه ورد تجزیهوتحييل قرار گيرد نتيجه بهتري را نشان دهد .گروه سوم از اصدحات
آنهایي است ره پارا ترهاي آزاد و ثابت دل تدویسشده ربوط يشود .مکس است با ثابت رردن براي از
پارا ترهاي آزاد و آزاد رردن براي از پارا ترهاي ثابت بتوان به بهبود شااصهاي برازش ريي دل دستیافت.
البته ایس اعمال نيز باید توسيه نظري و طقي داشته باشد ( .)13در تحقيق حاضر سيرهاي روواریانو بيس
تغيرهاي پ هان دالیل ضدترغيبر ده بر ترغيبر ده ،ضدترغيبر ده بر ضدوادارر ده ،و ترغيبر ده بر
وادارر ده حذف شد .عدوه بر ایس ،با اضافه رردن هشت سير روواریانو بيس اطاهاي گویههایي ره ازنظر
نهو ي باهم در ارتباط بودند ،به دلي دستیافتيم ره با دادههاي حاصل از نمونه برازش شد .ب ابرایس دل چهار
عا يي  P-ARDIبهصورت است باطي ورد تائيد قرار گرفت .ازآنجاره نمونه دیگري از تحييل عا يي تأیيدي روي
 ARDIانجام نشده بود ،قایسه نتایج با دیگر تحقيقات يسر نشد .در راستاي بررسي دیگر عيارهاي روایي سازه،
قاوم بودن سااتار عا يي پرسش ا ه نسبت به س سيت (زن و رد) و نوع ورزش (گروهي و اننرادي) بررسي شد.
نتایج نشان داد ره تناوت عمدهاي بيس دل تحييل عا يي بهدستآ ده براي ورزشکاران رشتههاي اننرادي و گروهي
وسود ندارد .عدوه بر ایس نتایج نشان داد تناوتي بيس دل تحييل عا يي ورزشکاران زن و رد وسود ندارد .ب ابرایس
ورزشکاران زن و رد شباهتهاي بسياري در رابطه با دالیل بازنشستگي اود از ورزش قهر اني نشان يده د.
باوسودایس نتيجه ،نميتوان کر وسود تناوتهاي س سيتي وسود در ادا ه دادن یا ترک ورزش در ورزشکاران زن
و رد در سا عه ایراني شد ،زیرا فرصتهاي شغيي و نقشهاي س سيتي در سا عه ایراني یکسان نيست ،بهویژه
ای که ،زنان ورزشکار اغيب به دالیل سائل اانوادگي در ورزش بازنشسته يشوند .همچ يس احتمال رمتري وسود
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دارد ره آنها در سيستم ورزش شاغيي نظير ربيگري و/یا دیریت ورزش را بر عهده گيرند .در ایران ورزش
حرفهاي زنان ازلحاظ درآ د ،شهرت ،و ت وع رشته نيز بسيار تناوت از ردان است .نتایج بهدستآ ده در اصوص
اثر نوع ورزش و س سيت با یافتههاي پژوهش فرناندز و همکاران ( )1همسو است .با توسه به ایس نتایج با اعتماد
رافي يتوان از  P-ARDIبراي ارزیابي دالیل بازنشستگي ورزشکاران زن و رد و رشتههاي گروهي و اننرادي
استناده ررد.
در دل اصده شده نهایي  P-ARDIضرایب سير گویهها با تغير پ هان رتبط با آنها ع ادار بود .ایس
نتایج نشانگر ایس است ره تما ي تغيرهاي شاهده شده (گویهها) قادر به پيشگویي عا ل اود يباش د .در P-
 ARDIنيز شابه نسخه اصيي پرسش ا ه  15گویه با نگرانيهاي ورزشکاران پو از ترک ورزش رتبط است.
گویههایي ان د "نگرانم بدون ورزش احسا پوچ بودن ر م" .ضریب همساني دروني ایس  15گویه  0/87به دست
آ د .دوازده گویه با ثبت اندیشي در ورد زندگي پو از بازنشستگي ورزشي رتبط هست د ،ان د " يتوانم زندگي
آرامتري داشته باشم" .ضریب همساني دروني ایس  12گویه  0/81به دست آ د .شش گویه دیگر ،با ضریب همساني
دروني آنها  ،0/75با ضا يس ثبتي از زندگي ر وني ورزشکار ان د "همچ ان از حضور در ورزش لذت يبرم"
طابقت دارد .ایس گویهها به سائيي ره وسب يشوند ورزشکاران تصميم به بازنشستگي نداشته باش د و تشویق
شوند صح ه ورزش قهر اني را ترک نک د (دالیل ضدوادارر ده) ااتصاص دارند .شش گویه دیگر ان د "در
رشمکش بودن با دیریت یا ربي" ،با ضریب همساني دروني  ،0/81اشاره به س بههاي ني وقعيت ر وني
ورزشکار دارند و آنها را به ااتمه دوران ورزشي تحریک ير د .ضریب همساني دروني براي رل پرسش ا ه نيز
 0/84به دست آ د .با توسه به عيار  0/7براي ضریب همساني دروني ،نتایج در رل نشان يدهد ره گویههاي
عا لهاي پرسش ا ه و رل پرسش ا ه از همساني نسبتاً باالي براوردارند ( .)19فرناندز و همکاران ( )1نيز همساني
دروني عا لهاي  ARDIرا  0/76تا  0/90گزارش ررده است .نتایج همچ يس نشان داد عا لها و رل پرسش ا ه
ورد نظر از ثبات (پایایي) ز اني باالیي براوردار است .ب ابرایس در جموع يتوان است باط نمود ره تما ي گویههاي
 P-ARDIدالیل بازنشستگي ورزشکاران را در چارچوب نهو ي طراحيشده فهرست ير د و بهاحتمالقوي
ایس فهرست در طول ز ان نسبتاً روتاه (حدود یک اه) تغيير نخواهد ررد.
قایسه نتایج تحقيق حاضر با یافتههاي فرناندز و همکاران ( )1نشانگر قاوم بودن سازه ابزار وردنظر نسبت
به تناوتهاي بو ي-فره گي است .تحقيقات گذشته نقش تغيرهایي ان د سطح رقابت ،وضعيت تأهل ،و وضعيت
اقتصادي-استماعي-فره گي را در تصميم به اداحافظي ورزشکاران از صح ه ورزش ست د رردهاند ( .)21 ,2ليکس،
در ایس تحقيق رابطه ایس تغيرها بررسي نشد .لذا به حققان عدقه د پيش هاد يشود در پژوهشهاي شابه
ارتباط ایس تغيرها را نيز در نظر بگيرند .پژوهشها نشان داده براي از تغيرهاي سمعيت ش ااتي ان د وضعيت
تأهل ،سطح تحصيدت و/یا براي تغيرهاي ورزشي ان د داشتس برنا هریزي قبيي و حمایت استماعي براي دوران
بازنشستگي بر رينيت سازگاري با بازنشستگي اثرگذارند ( .)22با توسه به ایس وضوع توصيه يشود در پژوهشهاي
آی ده پو از فهرست رردن دالیل بازنشستگي ورزشکاران ایراني با استناده از  P-ARDIارتباط ایس عوا ل نيز
وردبررسي قرار گيرد.
در جموع نتایج پژوهش حاضر شواهدي در راستاي روایي عا يي و پایایي  P-ARDIفراهم نمود .نتایج تائيد
ررد ره ایس دالیل را يتوان در چهار طبقه عوا ل وادار ر ده ،ترغيبر ده ،ضد وادار ر ده ،و ضد ترغيبر ده
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 يتوان براي ارزیابي دالیيي ره جر به تصميمP-ARDI  يتوان ایسگونه استدالل نمود ره از.دستهب دي نمود
.به باقي اندن یا بازنشسته شدن ورزشکاران زن و رد رشتههاي ختيف ورزشي يشود استناده ررد
تشنکر و قدردانی
 از ورزشکاران. تشکر و قدرداني يشود،  سپا،بدی وسييه از اساتيد حتر ي ره در برگردان پرسش ا ه نقش داشت د
شررتر ده در تحقيق و دیران و ربيان باشگاههاي ورزشي رشور ره در گردآوري دادهها ا را یاري رردند نيز
.تشکر و قدرداني يشود
مننابع
1. Fernandez A, Stephan Y, Fouquereau E. Assessing reasons for sport career
termination: Development of Athletes Retirement Decision Inventory (ARDI).
Psychology of Sport and Exercise. 2006;7:407-21.
2. Park S, Lavallee D, Tod D. Athletes' career transition out of sport: a systematic
review. International Review of Sport and Exercise Psychology. 2012;0(0):1-32,
iFirst article.
3. Koukouris K. Disengagement of advanced and elite Greek male athletes from
organized competitive sport. International Review for the Sociology of Sport.
1991;26(4):289-309.
4. Sinclair DA, Orlick T. Positive transitions from high-performance sport. The
Sport Psychologist. 1993;7:138-50.
5. Lavallee D, Grove JR, Gordon S. The causes of career termination from sport
and their relationship to postretirement adjustment among elite-amateur athletes
in Australia. Australian Psychologist. 1997;32:131-5.
6. Hemmatinezhad M, Benar N, Hashemi M, Moemeni S. The causes of career
termination from sport and their relationship to post-retirement difficult among
professional athletes in Iran. International Journal of Sport Studies.
2013;3(1):111-6.
7. Salehi H. The transition experiences of Iranian athletes retired from sport.
Journal of Sport Management. in press for summer 2016/1395; (In Persian).
8. Estabrook R. Factorial invariance: Tools and concepts for strengthening
research. In: G. Tenenbaum, R. C. Eklund, Kamata A, editors. Measurement in
sport and exercise psychology. Champaign, IL: Human Kinetics; 2012. p. 53–
63.
9. Thompson B. Exploratory and Confirmatory Factor Analysis: Understanding
Concepts and Applications. Washington, DC: American Psychological
Association; 2004.
10. Alfermann D, Stambulova N, Zemaityte A. Reactions to sport career
termination: a cross-national comparison of German, Lithuanian, and Russian
athletes. Psychology of sport and exercise. 2004;5(1):61-75.
11. Stambulova N, Stephan Y, Jäphag U. Athletic retirement: A cross-national
comparison of elite French and Swedish athletes. Psychology of Sport and
Exercise. 2007;8(1):101-18.
12. Arbuckle JL. IBM® SPSS® Amos™ 22 User’s Guide. NY: IBM Corporation,

1396  پاییز و زمستان/ شماره بیست و ششم/ سال سیزدهم/ پژوهشنامة مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی274

Armonk; 2013.
13. Ghasemi V. Structural Equation Modeling With AMOS Graphics. Tehran, Iran:
Socialist publication. (In Persian); 1389.
14. Bollen KA, Stine RA. Bootstrapping goodness-of-fit measures in structural
equation models. Sociological Methods & Research. 1992;21(2):205-29.
15. Kline RB. Principles and practice of structural equation modeling. 3 ed. New
York, NY: Guilford Press.; 2011.
16. Fan X, Thompson B, Wang L. Effects of sample size, estimation methods, and
model specification on structural equation modeling fit indexes. Structural
Equation Modeling: A Multidisciplinary Journal. 1999;6(1):56-83.
17. Brown TA. Confirmatory factor analysis for applied research: Guilford Press;
2012.
18. Akaike H. Factor analysis and AIC. Psychometrika. (1987;52:317–32.
19. Cohen J. A coefficient of agreement for nominal scales. Educational and
psychological measurement. 1960;20(1):37-46.
20. Vaughn BK, Daniel SR. Conceptualizing validity. In: G. Tenenbaum G, Eklund
RC, Kamata A, editors. Measurement in sport and exercise psychology.
Champaign, IL: Human Kinetics; 2012. p. 33–40.
21. Park S, Tod D, Lavallee D. Exploring the retirement from sport decision-making
process based on the transtheoretical model. Psychology of Sport and Exercise.
2012;13(4):444-53.
22. Salehi H, Amirpour NN, Namazizade M. Factors influencing the sports career
termination process among retired Iranian athletes Motor Behavior Journal
(Research on Sport Science). 2014/1393;15:143-56 (In Persian).

