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 ایرانی ورزشکاراندر تصميم به بازنشستگی  یی پایایی و ساختار عاملی سياههبازآزما
 1حميد صالحي

 چکيده  

سازه و      :هدفزمينه و  سي روایي  ضر برر سخه  پایایي هدف از پژوهش حا سي  ن صميم  سياهه  فار ستگي    به ت ش شکاران ور بازن -P) ز

ARDIوادارر  ده،   لعوا  چارچوب  نهو يبر استتا  نستتخه اصتتيي ایس پرستتشتت ا ه را    ( 2006فرناندز، استتتنان، و فوراره ) .( بود
   اند.ر  ده توسعه دادهر  ده، ضدوادارر  ده و ضدترغيبترغيب
هاي  ختيف )با  يانگيس ستتتس    زن( فعال در ورزش  223 رد،  313از ورزشتتتکاران ایراني )  يننر 536 یک نمونه  : شننناسننی  روش

  .بررسي شد یيديعا يي تأرا را ل رردند. روایي عا يي با استناده از تحييل ایس سياهه  سال( 80/3±93/24
هاي حاصتتل از رل نمونه، براي هر دو س و و براي ورزشتتکاران  ستتااتار عا يي اصتتده شتتده نهایي با داده نتایج نشتتان داد ها:یافته

يز تایج همساني دروني و ثبات ز اني ن نشد.   یيدتأ P-ARDIشود و سااتار چهار عا يي   رازش  يبهاي گروهي و اننرادي به اوبي رشته 
 قرار داد.  یيدپایایي پرسش ا ه را  ورد تأ

شده، از   يس ج هاي روانبا در نظر گرفتس ویژگي گيري:نتيجه صميم    ي P-ARDI طيوب گزارش  توان براي ارزیابي دقيق دالیل ت

 به بازنشستگي ورزشي استناده نمود.
 

 .س جي؛ ورزشکارگيري؛ روانبازنشستگي ورزشي؛ تصميم واژگان کليدي:
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 مقدمه

فرد است: )الف( زندگي ورزشکاراني ره در سطح باالي قهر اني  شغول فعاليت هست د حداقل از دو س به   حصربه
ورزشکاران براي ای که بتوان د به سطوه باالي عميکرد برس د و آن را حنظ نمای د باید ازلحاظ سسماني و رواني 

پوشي ر  د و آن را به ز ان دیگري  ورول ر  د و شمهاي زندگي  عمولي چهميشه آ اده باش د و از براي از س به
شود زندگي ها باعث  ي. ایس ویژگي(1))ب( ورزشکاران براي ر ار گذاشتس ورزش با هيچ اسباري روبرو نيست د 

رسد یکي از ها، به نظر  يفرد باشد. به لحاظ ایس ویژگيورزشکاران و دوران پردااتس به ورزش قهر اني   حصربه
باشد. ویژگي بازنشسته شدن در از ورزش قهر اني  1تغييرات  هم در زندگي ورزشي تصميم به بازنشسته شدن

 ايشدهييسبرادف بازنشسته شدن در  شاغل  عمولي، سس  شخص و از پيش تعریف و تع ورزش ایس است ره
براي بازنشستگي از ورزش وسود ندارد. بدون شک بازنشسته شدن سبک زندگي را تغيير اواهد داد، ا ا برادف 

 به  ع اي به پایان گيري از ورزش لزو اًشوند و ر ارهها، ورزشکاران اغيب زودتر بازنشسته  يدیگر بازنشستگي
اي روي صورت بالقوه اثرات پيچيدهتواند به ي يهاي ورزشي نيست. ب ابرایس بازنشستگي ورزشرسيدن رييه فعاليت

هاست  وردتوسه روانش اسان ورزش قرارگرفته ورزشکاران بگذارد. به هميس دليل  وضوع بازنشستگي ورزش سال
گيري ورزشکاران از در ز ي ه ر اره 2012تحقيقات انجام شده تا سال  است. پارک الوالي و تاد در  روري ره از

بي ي ر  ده  شکدتي تواند پيشگيري  يتوسهي به دالیل و عوا ل ر ارهدارند ره بياند بيان  يورزش انجام داده
ره بررسي  شدهيانننو و سوء صرف  واد  خدر باشد. در ایس  رور باز قبيل افسردگي، اضطراب، راهش اعتمادبه

. ب ابرایس، ش اات صحيح دالیل شخصي یا (2)دالیل بازنشستگي ورزشي و نحوه براورد با آن حائز اهميت است 
عمو ي ورزشکاران براي بازنشستگي حائز اهميت است. براي دستيابي به ایس  هم الزم است ابزار  عتبري در ااتيار 

 داشت. 
ر  د. بررسي  ي 2نگراند  وضوع را از دید گذشتهبازنشستگي ورزشي پردااتهها به دالیل ارثر تحقيقاتي ره در آن     

گيري دالیل ر اره 3اي با نام سدایي از ورزشگویه 38اده یک پرسش ا ه با استن (3) ثال روروریو ع وانبه
تریس دالیل حمایت  الي هاي روروریو،  همورزشکاران برسسته  رد یوناني را توصيف ررده است. بر اسا  یافته

دیدگي آسيب وبر بودن درگيري در ورزش قهر اني نا  اسب از طرف باشگاه یا فدراسيون، عدم  وفقيت ورزشي، ز ان
اي با نام پرسش ا ه بازنشستگي ورزشي گویه 34نيز در بخشي از یک پرسش ا ه  (4)بوده است. سي کير و اولریخ 

(ARQ)4 دگي ورزشکاري، دستيابي دالیل تصميم ورزشکاران بازنشسته نخبه رانادایي را استه شدن از سبک زن
ر  ربيان، صرف ز ان بيشتر براي ارتباطات شخصي، فقدان حمایت  الي،  شکدت با دبه اهداف،  شکدت با را

نيز تصویر  (5)اند. الوالي، گراوه و گوردن انتخاب نشدن در تيم تعييس رردهو  دیدگيهاي ورزشي  يي، آسيبز انسا
اند. در ایس از ورزشکاران بازنشسته استراليایي تهيه ررده يننر 48تري از عيل بازنشستگي را در یک نمونه سا ع

هاي ورزشي، افت عميکرد، رم شدن درآ د و لذت نبردن رم شدن انگيزه، سياست تحقيق  شغوليت راري/تحصييي،
نسخه نيز اايراً با استناده از  (6) ينژاد، ب ار، هاشمي و  ؤ  اند. همتيتریس دالیل بازنشستگي بودهاز ورزش  هم

ورزشکاران بازنشسته ایراني را به  70، دالیل بازنشستگي 25-گيري از ورزش قهر انيشده پرسش ا ه ر ارهاصده

اند. دیدگي،  سائل  الي و  شکدت با رادر  ربيان برشمردهترتيب دستيابي به اهداف ورزش قهر اني، آسيب
 

1 Retirement decision 

2 Retrospective  

3 Disengagement from sport 

4 Athlete Retirement Questionnaire (ARQ) 

5 Sports Career Termination Questionnaire-II 

(SCTQ-II) 
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( عوا ل دايل در تصميم به بازنشستگي تعدادي SCTQ-IIبا استناده از همان پرسش ا ه )نيز  (7)همچ يس صالحي 
دیدگي،  شکدت با رادر  ربيان، پيش هاد ننر( از ورزشکاران  رد بازنشسته ایراني را به ترتيب: آسيب 106دیگر )

 اند. ورزشي برشمردهراري یا فرصت ادا ه تحصيل، باال رفتس سس،  شکدت  الي و رسيدن به اغيب اهداف 
هاي نگر نيز دیدگاهصورت آی دهبراي تحييل دقيق دالیل اداحافظي از صح ه ورزش قهر اني، الزم است به     

 اندن آنان در ورزش بررسي شود. به هميس لحاظ اايراً  يورزشکاران فعال در اصوص دالیل احتمالي ترک یا باق

دالیل تصميم به بازنشستگي ورزشکاران  ياههنگر ابزاري با نام سبا رویکردي آی ده (1) فرناندز، استنان و فوراره
(ARDI)1 صورت ترريبي از عوا ل ن بهس ابزار فهرستي از دالیل بازنشستگي ورزشکارااند. با ایرا تهيه ررده

شود. عوا ل وادار ر  ده  دحظات   ني ارزیابي  ي 5ر  ده، و ضدترغيب4، ضدوادارر  ده3ر  ده، ترغيب2ر  دهوادار
دارند. عوا ل عدقگي نسبت به ورزش هست د ره ورزشکار را به بازنشسته شدن وا يدیدگي یا بي ثل آسيب

طرف بازنشستگي سوق ر  ده  دحظات  ثبتي  ثل گذران وقت بيشتر با اانواده هست د ره ورزشکار را بهترغيب
فایده بودن در دیگر  شاغل با عدم اطمي ان به زندگي بعد از ورزش یا تر  از بي ر  دهيبدهد. عوا ل ضد ترغ ي

هاي ورزشي به ااطر سایگاه ر  ده با تمایل ورزشکار به ادا ه فعاليتواداراند. عوا ل ضدها در ارتباطیا فعاليت
 (1)ه وز براي بازنشسته شدن زود است  رتبط هست د. فرناندز و همکاران  ی کهاستماعي ورزشکار بودن یا درک ا

هاي  ختيف ورزشي دالیل تصميم به بازنشستگي را در ورزشکاران رشته ARDI ييهوساند بهر  د توانستهادعا  ي
ول و در قالب اند. در  رحيه اایس پرسش ا ه را تهيه نموده يافهرست و ارزیابي نمای د. آنان با یک فرای د دو رحيه

بازنشسته شده بودند )رمتر از سه سال(  صاحبه انجام شد. سپو  يتازگورزشکار ره به 25یک پژوهش ريني، با 
ر  ده، وادارعوا ل  ر  دگان به چهار سؤالي ره در چارچوببا انجام تحييل  حتوا روي پاسخ ایس گروه از شررت

گویه تهيه شد. در  110در جموع  ،بود و نيز  رور پيشي ه شدههيته ر  دهر  ده، ضدوادارر  ده و ضدترغيبترغيب
هاي تقييل داده )همساني دروني و تحييل عا يي(، روش يريرارگ رحيه دوم و در قالب یک تحقيق رمي، و با به

ننري از ورزشکاران  236و استناده از یک نمونه  6را با روش تحييل عا يي ارتشافي ARDIسااتار عا يي آنان 
هاي بار گرفته روي اند ره گویهاند. فرناندز و همکاران نشان دادهفرانسوي فعال در سطح باشگاهي بررسي نموده

وادارر  ده  هاياي پایایي دروني باالیي )با آلناي ررونباخ براي عا لگویه 39هر یک از چهار عا ل ایس پرسش ا ه 
 براوردار است. ( 90/0 =ر  ده؛ ضد ترغيب88/0 =ر  ده ترغيب ؛76/0=  ر  ده وادار ضد؛ 87/0 =

فرای دي است ره در آن به نمرات حاصل از یک ابزار  ع ا و  نهوم داده  يش ااتیک ابزار روان یيتعييس روا     
گيري و راربردي  دنظر بوده است را اندازه ر د ره آیا یک ابزار آنچه ازنظر چارچوب  نهو يشود. روایي تعييس  ي ي

گيري ررد. فرناندز و همکاران توان در  ورد نمرات حاصل از آن با دقت رافي نتيجهر د و آیا  ي ي يساز يو رم
اند. ت ها از روش تحييل عا يي ارتشافي استناده ررده ARDIهاي براي بررسي روایي سازه و سااتار گویه (1)

تحييل عا يي ارتشافي یک روش توصيني است و الزم است در راستاي تعييس روایي سازه، برازش  دل ارتشافي 
. (9, 8) ، نيز بررسي شود7(CFA) هاي است باطي، در قالب تحييل عا يي تأیيديحاصل از آن با استناده از روش

فره گي رشور  ا با دیگر -اي و قهر اني، همچ يس شرایط استماعيشرایط حارم بر فضاي ورزش حرفه شکيب
ها هاي  رور شده باال روي ورزشکارهاي آن، ره اغيب پژوهشیکایيرشورهاي اروپایي و آ ر یژهورشورهاي دنيا، به

 

1 Athletes’ Retirement Decision Inventory (ARDI) 

2 Push 

3 Pull 

4 Anti-push 

5 Anti-pull 

6 Exploratory Factor Analysis (EFA)  

7 Confirmatory Factor Analysis (CFA) 
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شده ت وع فره گي و  ييتي با ر د و  شخصگرفته است،  تناوت است. تحقيقات نيز ایس  وضوع را تائيد  يمانجا
 . فرناندز و همکاران(11, 10)تصميم و نحوه بازنشستگي و رينيت سازگاري با تحول بازنشستگي  رتبط است 

. با توسه به (419) ص  شود يس جها رواناند ره الزم است ایس ابزار در دیگر رشورها و فره گنيز تأريد ررده (1)
آنچه بيان شد، و به دليل نياز ابزاري سدید و  عتبر، و البته به زبان فارسي، براي بررسي دالیل و عوا ل احتمالي 

گيري از ورزش ورزشکاران سوان ایراني فعال در ورزش قهر اني، در ایس پژوهش بر آن شدیم دايل در فرای د ر اره
هاي روایي سازه ایس ابزار را بررسي نمایيم تا  شخص شود تا چه ویژگي ، براي ازARDIتا با تهيه نسخه فارسي 

 يزان ایس ابزار قادر است در چارچوب نظري  وردنظر دالیل تصميم به بازنشستگي ورزشکاران را ارزیابي نماید. 
براي  يربررسي تأث، تحييل عا يي تأیيديحاضر بررسي روایي سازه با استناده از ب ابرایس هدف اصيي تحقيق 

دالیل تصميم به بازنشستگي  سياههنسخه فارسي بر سااتار عا يي، و نيز بررسي  جدد پایایي اي  تغيرهاي ز ي ه
 ( با استناده از یک نمونه از ورزشکاران ایراني است.P-ARDIورزشکاران )

 پژوهنش  روش
عا يي  يلتحي از استناده اب يا يسااتار ع يبه بررسدر آن است ره  ياز نوع همبستگيني، توص يقتحق یسروش ا

ایراني ( 223( و زن )313ورزشکار  رد ) 536ر  دگان شررت .پردازدي  یيدي  بت ي بر  دل  عادالت سااتاريتأ
عيار انتخاب در نظر   دوبود. ( سال 80/3 =، انحراف  عيار 93/24=) يانگيس 35تا  16بودند ره دا  ه س ي آنان 

ز ان انجام تحقيق  سال سابقه شررت  ستمر در ورزش قهر اني و باشگاهي، و )ب( در سهگرفته شد: )الف( حداقل 
سال سابقه ( 36/3 =ار ، انحراف  عي70/9=) يانگيس 21تا  3ورزشکار فعال باشد. ایس ورزشکاران بيس ( 1393)سال 

يو، تکواندو، ت  تبال،( شا ل بد ي تون، بسک301( و گروهي )235رشته ورزشي اننرادي ) 18ورزشي داشته و در 
، ووشو، و يبردارليبال، وزنه، ش ا، فوتبال، فوتسال، قایقراني، راراته، ربدي، رشتي، وايدانيتيراندازي، سودو، دوو 

 يق شررت رردند. صورت داوطيبانه در تحقه دبال  شغول بودند و به
دالیل  سياههس جي، فارسي و انجام روان استناده براي برگردان طور ره در  قد ه بيان شد ابزار  وردهمان     

است.  دل چهار توسعه یافته  (1) است ره توسط فرناندز و همکاران( ARDIتصميم به بازنشستگي ورزشکاران )
 ضددالیل شا ل  1 تغير پ هانعا ل/چهار قالب دالیل تصميم ورزشکاران به بازنشستگي را در  ARDIعا يي 

(، هگوی 6) دالیل وادارر  ده(، و هگوی 6) وادارر  ده ضددالیل (، هگوی 12) ر  دهدالیل ترغيب(، هگوی 15) ر  ده وادار

اصدً  هم  =1ارزشي ) 10رت کنماید. در ایس پرسش ا ه از یک طيف ليیابي و فهرست  يارز ،گویه 39 جموع  در

به  ARDIاست. با توسه به هدف تحقيق، ابتدا نسخه انگييسي  شده ( استناده3بسيار  هم است =10 2نيست،

شده با  ترسمههاي ترسمه انجام شده توسط دو  تخصص ترسمه بررسي و  حتواي گویه. فارسي برگردانده شد
و  413)ص  وسود است  (1) هاي نسخه انگييسي پرسش ا ه ره در  تس  قاله فرناندز و همکاران حتواي گویه

ها بازنگري شد. سپو نسخه آز ایشي تهيه شد و در ااتيار چ د  طابقت داده شد و در  تس براي از گویه (414
ها نيز از روي نسخه فرانسه زبان ورزشکار قرار داده شد تا  وارد نا أنو  و نا نهوم را  شخص نمای د. ترتيب گویه

 عکو  براي  حقق و همکارانش  يسر نشد، شده بود  شخص شد. ا کان انجام ترسمه ره توسط فرناندز ارسال
شود  عرفي  ي P-ARDIبا ع وان  به بعدیس ا زاب ابرایس پو از انجام آاریس تغييرات نسخه فارسي نهایي ره 

 

1 Latent variable (latent factor) 

2 not important at all 

3 very important  
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هایي نيز سهت درج رشته گزی ه P-ARDIگذاري طيني  شابه نسخه اصيي استناده شد. در تهيه شد. براي ارزش
 ده دگان در نظر گرفته شد.  رد(، و سابقه ورزشي پاسخورزشي، سس، س سيت )زن یا  

هاي ورزشي، و توضيح ريي در اصوص هدف هها و باشگاپو از هماه گي با  دیریت، سرپرست و  ربيان تيم     
ها دراواست شد با دقت، حوصيه و در آرا ش نا ه در ااتيار ورزشکاران قرار داده شد و از آناز انجام تحقيق پرسش

 را لصورت اننرادي پرسش ا ه را  يبانه و بهنا ه و به شکل داوطها پاسخ ده د. هر ورزشکار با رسب رضایتگویهبه 
 P-ARDIبراي بررسي پایایي ز اني ها هيچ  حدودیت ز اني ااصي اعمال نشد. پرسش ا ه تکميلررد. براي  ي

ره در  رحيه اول تحقيق شررت ررده بودند  ورزشکار 40ها، از آوري دادهچهار هنته پو از  رحيه اول سمع
درصد(  67) 536 یت ازدرنهاره  پرسش ا ه پخش شد 800در رل دراواست شد پرسش ا ه را دوباره تکميل ر  د. 

 استناده شد.  هاوتحييلیهپرسش ا ه را ل و بدون نقص در تجز
ها یک  دل  نروض در نظر بر اسا  فرضيه چ د  رحيه رار انجام شد. ابتداتحييل عا يي تأیيدي براي انجام      

نتایج شا ل: برآوردهاي انجام شده ها برازش شد. در ادا ه با واراوي گرفته شد. سپو  دل  نروض اوليه با داده
هاي اصده  دل تغييراتي در  دل هاي برازش  دل و شااصشااصگيري شده، براي  تغيرهاي پ هان و اندازه

گيري برآورد هاي اندازهجدداً فرای د برازش  دل اسرا شد. در هميس  رحيه پارا ترهاي  دل نروض اوليه اعمال و  
 1(ML) برآورد بيشتریس درست نمایي با روش تحييل عا يي تأیيدي ربوط به  هايو تحييلیه شد. رسم  دل، تجز

ها ت اسب هاي  نروض با داده. براي تعييس ای که آیا  دل(13, 12)انجام شده است  ایمو  افزارو با استناده از نرم
زش ، شااص برا2(2χاند از: راي اسکوئر )ها عبارتدارد یا نه از چ دیس شااص برازش استناده شد. ایس شااص

، 5(PNFIبرازش ه جار شده  قتصد ) ، شااص4(TLIلوئيو )-، شااص برازش ه جار شده تورر3(CFIتطبيقي )
.  قاوم 7(RMSEA، و شااص ریشه دوم  يانگيس  ربعات باقيمانده )6(PCFIشااص برازش تطبيقي  قتصد )

و استناده  وش تحييل عا يي تأیيديانجام ربودن )تغييرناپذیري(  دل نسبت به دو عا ل س سيت و نوع ورزش نيز با 
و  8با استناده از روش  حاسبه ضریب آلناي ررونباخ همساني درونياز تحييل سااتارهاي  يانگيس بررسي شد. 

 -ثبات )پایایي( ز اني با استناده از روش آز ون بررسي شد. 9شده هر گویه با رلهاي اصدهضریب همبستگي
هاي بررسي شد. سطح  ع اداري در تمام آز ون 10اي(اي )طبقهرده درون همبستگي ضریبآز ون  جدد و  حاسبه 

 شد. نظر گرفتهدر  05/0آ اري 

 ها یافنته
 ARDIها و  تغيرهاي پ هان  طابق با نسخه اصيي اوليه ره در آن گویه P-ARDIاي( گویه 39 دل چهار عا يي )

ر  د قبل از اسراي تحييل عا يي  تخصصيس آ ار توصيه  يع وان  دل  نروض اوليه در نظر گرفته شد. بود به
ها حسا  و نر ال ( نسبت به عدم توزیع نر ال دادهMLتأیيدي و به دليل آنکه روش برآورد بيشي ه درست نمایي )

 بایستي،  شودي   2χزش تطبيقي و بيش برآورد شااص اهاي برها   جر به زیر برآورد بودن شااصنبودن داده
قرار  يبررس نر ال بودن تک  تغيره و چ د  تغيره از طریق بررسي رجي و رشيدگي و همچ يس ضریب  ردیا،  ورد

 

1 Maximum likelihood (ML) 

2 Chi-Square  

3 Comparative Fit Index (CFI)  

4 Tucker-Lewis Index (TLI)  

5 Parsimony Normed Fit Index (PNFI)  

6 Parsimony Comparative Fit Index (PCFI)  

7 Root Mean Squared Error of Approximation 

(RMSEA)  

8 Cronbach’s Alpha 

9 Corrected Item–total correlations (ITC) 

10 Intra-class correlation coefficient (ICC)  
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 گویه39نر ال بودن تک  تغيري براي  شرطيش( نشان داد پK-Sاسميرنوف ) -گيرد. نتایج آز ون ريموگرنف
هاي اي ره حاري از وسود دادهنتيجه و ایم(. در اروسي  ت ي > 001/0pها: رعایت نشده است )براي تمام گویه

پرسش ا ه از  قدار  هايگویهبراي از شده براي  قدار رجي و رشيدگي  حاسبه. افتاده باشد  شاهده نشددوره
ع وان شااص نر ال بودن چ د  تغيره، ( به228/1063) 1تر بود. ضریب رشيدگي چ د  تغيره  ردیابيشبحراني آن 

نر ال بودن تک  تغيره و چ د  تغيره،  فرضيش. به دليل نقض پفاصيه زیادي داشت( 640/217از  قدار بحراني آن )
انجام شد.  (14) اشتایس-بولس 2ي گبا استناده از روش بوت استرپ ایمو  افزاراسراي تحييل عا يي تأیيدي در نرم
 شود. ترهاي برآورد شده اصده  ي و اطاهاي استاندارد پارا  2χدر ایس روش سطح  ع اداري آ اره 

شا ل   دل چهار عا يي، براي ایمو  افزارا، و اعمال تغييرات الزم در نرمهفرضپو از رسم  دل، بررسي پيش     
 df/2χو  2χ   05/0 < pبراي برازش  دل باید براي گویه تحييل عا يي تأیيدي اسرا شد.  39چهار  تغير پ هان و 

 4یک  دل استقدل  2χباعث شده تا حد زیادي از  قدار  3 دل  نروض هرچ دنشان داد . نتایج (15)باشد  3رمتر از 
ا ا با توسه به سطح  ع اداري )ره با استناده از روش بوت استرپ  (853/19443با  414/7907راسته شود ) قایسه 

هاي حاصل از نمونه برازش  نروض با دادهشده یس دل تدو ایس است ره ده دهنشان( نتایج شدهاصدهبولس اشتایس 
 يسختبا حجم نمونه باال بهدیگر يانببه. به حجم نمونه حسا  است 2χآ اره قبول (.  قادیر قابل1شود )سدول نمي
هاي برازش  ورداستناده قرار گرفت. در . ب ابرایس ترريبي از شااص(16)یافت توان به  قدار غير  ع ادار دست ي

 90/0ده ده برازش نسبي  دل،  قادیر باالتر از نشان 85/0 قادیر باالتر از  TLIو  CFIهاي تطبيقي  ورد شااص
هاي  قتصد . در  ورد شااص(17)اند ده ده برازش بسيار عالي  دل تنسير شدهنشان 95/0يشتر از قبول، و بقابل

. شااص (15)ر  د را براي   اسب بودن  دل پيش هاد  ي PCFIو  PNFIو باالتر  60/0 قادیر نيز   ابع 
RMSEA راربرد دارد.  شدهیسهاي تدوهایي ره در قضاوت ريي درباره  دلتریس شااصع وان یک از عمو يبه

تر باشد  دل شود )هر چه  قدار آن روچکهاي بدي برازش ش ااته  يع وان یکي از شااصایس شااص ره به
را بسيار عالي  08/0قبول و رمتر از را قابل 1/0از  رمتر RMSEAشود(.   ابع تر تيقي  يقبولقابل شدهیستدو
اتدف بيس . در   ابع ا(18) استناده شد 5(AIC)ها از  عيار اطدعات آرایک براي  قایسه بيس  دل. (17)دان د  ي

شده است و اگر همه شرایط  ساوي باشد  دلي ي عرفها  ع ادار بودن ااتدف  دل ده دهنشانیا بيشتر  10 قادیر 
ع وان  دل  رسح در نظر توان آن را بهتري دارد از برازش بهتري براوردار است و  يروچک AICره  قادیر 

 .(18)گرفت 
(. با بررسي 1دول )س شتضعيني داا در نظر گرفتس ایس  عيارها و با توسه به نتایج،  دل  نروض برازش ب     

شده اوليه نياز به اصدحات شده اوليه در جموع به ایس نتيجه رسيدیم ره  دل تدویسهاي برازش  دل تدویسشااص
 بررسي شد. هاي اصده  دلشااص ایمو سزئي دارد. ب ابرایس در اروسي  ت ي 

 (N= 536شده نهایی )شده اوليه و مدل اصالحتدوینهاي برازش مدل . شاخص1جدول 

  قتصد  تطبيقي   طيق نوع شااص برازش

 2χ df 
/df2χ 

(3>)  
CFI 

(85/0<) 
TLI 

(85/0<)  
PCFI 

(6/0<) 
PNFI 

(6/0<) 
RMSEA 

(1/0<) 

 

1 Mardia’s coefficient of multivariate kurtosis    

2 Bootstraping     

3 Default model 

4 Independence model 

5 Akaike Information Criterion (AIC) 
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41/7907 شده اوليه دل تدویس ** 696 36/11  71/0 69/0  58/0 56/0 **14/0 

 09/0 75/0 78/0  87/0 89/0  56/5 691 63/3839** شده نهایي دل اصده

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

 تغيرهاي   حاسبه شد( اشتایس-بولس)ره با روش بوت استرپ برآورد استاندارد نشده  شده اوليهدر  دل تدویس     
 دالیل وادارر  ده بر دالیل ضد وادارر  ده ( و= p 013/0) -556/0 وادارر  ده بر ر  دهدالیل ضدترغيب پ هان
587/0 (005/0 p =و ) 412/0 ر  دهترغيب بر دالیل ضدوادارر  ده- (001/0 p <)  .برآورد  ا ا ع ادار بودند

به دست  -056/0برابر  ر  ده ر  ده بر دالیل ترغيبدالیل ضدترغيب استاندارد نشده ضریب تأثير  تغيرهاي پ هان
(. برآورد p =392/0) شتندا شده براي ایس پارا ترآ د ره طبق نتایج تناوت  ع اداري با نسبت بحراني  حاسبه

( و = p 797/0؛  -025/0)ر  ده بر ضد وادارر  ده دالیل ضدترغيب شده ضریب تأثير  تغيرهاي پ هانناستاندارد 
شده بحراني  حاسبه  قادیرنيز تناوت  ع اداري با  (= p 847/0؛  -042/0) ر  ده بر دالیل وادارر  ده یل ترغيبدال

هاي برازش  سيرهاي روواریانو بيس  تغيرهاي ب ابرایس براي بهبود شااصبراي هر یک از ایس پارا ترها نداشت. 
هایي اضافه رردن هشت  سير روواریانو بيس اطاهاي گویه عدوهبهپ هان ره  ع ادار نبودند حذف شد. ایس عمل 

 دل و بهبود  2χراهش ( باعث 1 نهو ي شبيه هست د )شکل  ازنظرو  ایمو ره طبق پيش هاد اروسي  ت ي 
براي  دل  نروض  AIC(.  قادیر شااص 1شده شد )سدول براي  دل اصده تطبيقي و  قتصد برازشهاي شااص

تناوت وسود دارد. بر اسا  آنچه  دهد بيس ایس دو  دل( نشان  ي635/4017شده ) دل اصده ( و414/8075)
 . (18)شده برازش بهتري دارد دو  دل نتيجه گرفته شد ره  دل اصده AICتر بيان شد و با  قایسه نتایج يشپ

گيري شد ره  دل اي ت اسب  دل ره در باال بيان شد نتيجههبا در نظر گرفتس  عيارهاي پذیرش شااص     
 طيوب است پژوهش ایس در  شده( براي نمونه استناده1 شده )شکلورودي چهار عا يي  رتبه اول تأیيدي اصده

 یرشپذپيش هادي ره ازنظر  نهو ي و تجربي قابل اتاصدح، ایس  دلبراي  ایمو  در اروسيو برازش شده است. 
گيري نهایي حنظ شد و تغيير دیگري در ع وان  دل اندازهبه 1شاهده نشد. ب ابرایس  دل چهار عا يي شکل باش د  

هاي رگرسيوني استاندارد نشده آن اعمال نشد. در ایس  دل هر گویه ت ها روي یک  تغير پ هان بارگيري شده، بار
 (.2د )سدول دنبو ها با  تغيرهاي پ هان باال و  ع ادار)بارهاي عا يي( گویه
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)نهایی( به همراه برآوردهاي  شدهمدل چهار عاملی مرتبه اول تأیيدي اصالح -1 شکل

 استاندارد شده
 گویه 15 برآورد شده براي هاي  سير )بارهاي عا يي( ربوط به ضریب t هايآ اره اصده شده نهایي، دل در      

ر  ده، شش گویه  ربوط به عا ل دالیل گویه  ربوط به عا ل دالیل ترغيب 12ر  ده، عا ل دالیل ضدترغيب
رابطه از وسود  يره حار (،2است )سدول  58/2باالتر از ر  ده وادارر  ده، و شش گویه عا ل دالیل ضدترغيب

 يتما (. ایس نتایج نشانگر ایس است ره p < 01/0) است  تغيرهاي پ هان  ربوطه ها بايس ایس گویهدار با ع 
 باش د.ياود   عا ل يشگویي( قادر به پهاگویه شاهده شده ) يرهاي تغ
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، ضرایب همبستگی، ميانگين، انحراف معيار و هاي رگرسيونی استاندارد نشده. بار2جدول 

 عا ل(N= 536براي مدل نهایی ) هاگویه tآماره 
 RW ITC M SD t هتوصيف گوی 

ب
غي

تر
د 

ض
ده

کنن
 

  22/3 94/5 41/0 1 آیدگيري از ورزش قهر اني به وسود  ينگران تغييراتي هستم ره به ااطر ر اره

 93/8 35/3 95/4 33/0 22/1 از پو یک شغل سدید برآیم نگران ایس هستم ره نتوانم

 41/11 48/3 39/5 41/0 35/2 ام در شغل سدید به درد نخوردورزشي ياتنگران ایس هستم ره تجرب

 50/8 41/3 91/5 41/0 14/1 گيري، حا ي شغيي نداشته باشمنگرانم پو از ر اره

 74/5 27/3 56/5 34/0 63/0 شروع دوباره اييي سخت باشد ر مياحسا   

 22/6 30/3 61/5 37/0 70/0 گيري هستمنگران افسردگي پو از ر اره

 96/5 30/3 87/5 34/0 67/0 گيري هستمنگران از دست دادن دوستانم پو از ر اره

 37/11 46/3 52/5 410 30/2 هستم يريگقطع ارتباط را ل با سهان ورزش پو از ر ارهنگران 

 77/7 21/3 32/5 34/0 93/0 شروع یک شغل سدید نداشته باشم ياي را براحرفه يهانگرانم  هارت

 76/7 14/3 56/5 38/0 91/0 يرمبگ یادسدیدي  يزهايدوباره چ ينگرانم  جبور شوم براي حل  شکدت زندگ

 71/4 28/3 53/5 36/0 50/0 ر مورزشي استناده  هاييط ثل گذشته از  ح نتوانم ينگرانم پو از بازنشستگ

 21/6 11/3 67/6 33/0 66/0 نگرانم ره بدون ورزش احسا  پوچ بودن ر م

 48/7 41/3 89/4 39/0 93/0 نگرانم پو از بازنشستگي نتوانم ازنظر  الي روي پاي اودم بایستم

 53/5 14/3 51/5 37/0 58/0 گيري در یک رار  عمولي غرق شومنگرانم پو از ر اره

 53/6 09/3 92/5 42/0 70/0 نگرانم  ثل گذشته به اودم بها ندهم

ده
کنن

دار
 وا

ضد
 

  31/2 71/8 31/0 1 ه ورزش بمانم دارم درصحه وز دوست 

 92/10 05/2 83/8 37/0 10/1 ه وز ساي پيشرفت دارم

 96/9 69/1 19/9 33/0 76/0 برميه وز از شررت در رشته ورزشي اودم لذت  

 71/10 92/1 95/8 32/0 98/0 طيبي دارمه وز روحيه  بارزه

 53/8 59/2 43/8 380/0 94/0 ر م براي اداحافظي اييي سوانماحسا   ي

 56/8 32/2 18/8 39/0 85/0 تداوم اواهد داشت هایميتر م  وفقاحسا   ي ياتمبه تجرب با توسه

رغ
ت

ب
ي

ده
کنن

 

  76/2 35/7 35/0 1 برگزی م یديسد يااهداف حرفه توانم ي آیا ره پرسم يرا از اود ایس سؤال 

 83/11 72/2 75/7 54/0 08/2 اي سدیدي را یاد بگيرمحرفه يها هارت توانمي طمئ م  

 86/11 61/2 88/7 52/0 02/2 آیميها بر  طمئ م رارهاي دیگري هم هست د ره  س از عهده آن

 73/11 58/2 91/7 50/0 91/1 گيرديام نظم بيشتري به اود   طمئ م پو از اداحافظي زندگي روز ره

 71/11 55/2 96/7 50/0 88/1 ر مبيشتر پيدا  ي يترارهاي با ادق طمئ م پو از اداحافظي 

 87/11 71/2 80/7 53/0 10/2 آیم ربوط به حرفه سدیدم بر ي ی اتها و تمرآ وزش عهده  طمئ م از

 36/8 26/2 36/8 33/0 81/0 توانم ثابت ر م ره انسان قادر به انجام هر راري هست ي

 91/11 64/2 85/7 43/0 07/2 صرف عدیق سدیدي ر متوانم وقت اود را  ي

 18/7 71/2 60/7 31/0 78/0 توانم روش زندگي اودم را تغيير دهم ي

 52/8 30/2 28/8 32/0 85/0 ام را بهتر اداره ر متوانم زندگي اصوصي ي

 10/7 67/2 72/7 31/0 75/0 داشته باشم يترتوانم زندگي آرام ي

 14/6 59/2 87/7 38/0 61/0 بيشتر به اودم برسم توانمي 

ده
کنن

دار
 وا

 65/2 22/3 83/3 34/0 11/0 دارمبا  ربي اود  شکل

 40/8 22/3 56/4 32/0 34/0 آیدياز نحوه  دیریت تيم اوشم نم

 84/24 34/3 18/6 32/0 05/1 از نحوه عمل ساز ان ورزش ناراضي هستم

 13/3 21/3 67/3 33/0 13/0 دهمينمدیگر  ثل بقيه ورزشکاران به سریانات و  سائل ورزشي اهميت 
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 RW ITC M SD t هتوصيف گوی 

 97/4 35/3 99/4 31/0 22/0 آیدياز سو حارم بر باشگاه/تيم اوشم نم

  43/3 01/6 35/0 1 دارمدر رشته اودم  شکل يبا  قررات  ربوط به بازنشستگ

در سطح ؛ تمام بارهاي عا يي شده هر گویه با رلضریب همبستگي اصده: ITCنشده؛  استانداردهاي رگرسيوني : بارRWتوضيح: 
 < 58/2tاند ادار بوده  ع 01/0

،  دل تائيد شده و نوع ورزش عا ل س سيتدو براي ارزیابي  قاوم بودن )تغييرناپذیري(  دل هدف نسبت به      
استناده  جدداً ( n = 235) اننرادي( و n = 301)ورزشکاران گروهي  ( وn = 223( و زنان )n = 313براي  ردان )

هاي سااتارهاي  يانگيس نشان داد ایس  دل براي دادهو استناده از تحييل تحييل عا يي تأیيدي . نتایج (13, 8)شد 
ر  ده در تحقيق از ت اسب و برازش شررتهاي گروهي و اننرادي و همچ يس رشتهورزشکاران زن و  رد  ربوط به 

دهد سااتار رابطه بيس  تغيرهاي پ هان و  تغيرهاي ایس نتایج نشان  ي(. 3  اسب براوردار است )سدول 
توان هاي گروهي و اننرادي  شابه است. ب ابرایس  يها( در ورزشکاران زن و  رد و ورزش)گویه شده شاهده

 نسبت به س سيت و نوع ورزش  قاوم است.  P-ARDIگيري نمود ره سااتار عا يي يجهنت

گيري نسبت هاي برازش مدل براي آزمون مقاوم بودن سازه مقياس اندازه. شاخص3جدول 

 به جنسيت و نوع ورزش
 χ2 df χ2/df  CFI TLI  PCFI PNFI RMSEA AIC  دل

            تحييل  دل

 يتس س
 34/2916 092/0 714/0 762/0  874/0 883/0  96/3 691 34/2738**  ردان

 44/2923 092/0 708/0 759/0  873/0 879/0  03/4 691 23/2787** زنان

 نوع ورزش
 36/2700 094/0 725/0 772/0  865/0 873/0  65/3 691 36/2522** گروهي

 27/2691 093/0 722/0 766.  864/0 869/0  44/3 691 45/2380** اننرادي

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

 P-ARDIهاي چهارگانه ع وان شااص همساني دروني، براي هر یک از عا لآلناي ررونباخ، به ضریب     

 ر  دهترغيب(، α=87/0)ر  ده ضد ترغيب هايبراي عا ل شده حاسبه آلناي ررونباخ . ضریب حاسبه شد
(93/0=α ،) ر  ده وادارضد(75/0=α ،)ر  دهوادار (80/0=α و رل پرسش ا ه ،)P-ARDI (84/0=α از  عيار )

در سدول  (ITC) با رل هشده هر گویهاي اصدهیب همبستگياضر. بررسي (19)( باالتر هست د 7/0یرش ) وردپذ
ها وسود نيست د و همپوشاني بيس آناز حد روچک  يشبو بزرگ  از حديش بنيز نشان داد همگي  ثبت هست د،  2

از همساني  P-ARDI. ب ابرایس (19) ترندبزرگ 3/0و از  عيار پذیرش  ترروچک5/0ها از ITC، همچ يس همه ندارد
ننري  40اي با استناده از یک نمونه باالیي براوردار است. براي تعييس پایایي ز اني، ضریب همبستگي درون رده

(، ICC=90/0)ر  ده ضدترغيب(، ICC=94/0) ر  دهترغيب هاياز ورزشکاران  حاسبه شد. ایس ضریب براي عا ل
آ د  به دستP-ARDI (92/0=ICC )(، و رل پرسش ا ه ICC=89/0)ر  ده وادارضد(، ICC=92/0) ر  دهوادار

پایایي ز اني باالي  ده دهنشان(  >7/0یرش )پذ ع ادار و با توسه به حداقل  ورد  > p /001ره همگي در سطح 
هاي برازش  دل، همساني براي شااصبا توسه به  عيارهاي پيش هادي . (19)ها و رل پرسش ا ه است براي عا ل

را به اثبات  P-ARDIو پایایي  عيارهاي الزم براي تائيد روایي عا يي در جموع  نتایج دروني و ثبات ز اني،
 .رساند ي



  271 ایرانی ورزشکاراندر تصمیم به بازنشستگی  یی پایایی و ساختار عاملی سیاههبازآزما

 گيريو نتيجه بحنث
دالیل تصميم به بازنشستگي ورزشکاران  سياههنسخه فارسي در پژوهش حاضر شواهدي براي روایي سازه و پایایي 

(P-ARDIارائه )سااتار عا يي آن دسته از ابزارهاي  عتقدند  (20) تخصصاني  ان د واگس و دانيل است.  شده
 شدهسااتههاي  ختيني ره آن ابزار ویژه آنان شوند باید روي نمونهگيري ره بر اسا  یک تئوري طراحي  ياندازه

پژوهش حاضر نيز با هميس هدف انجام و در آن روایي عا يي و همساني دروني و پایایي .  ورد ارزیابي قرار گيرد
هاي حاصل از یک ابزار با سااتارهاي در روایي عا يي درسه یا  يزان انطباق داده شد. بررسي P-ARDIز اني 

شود. در تحقيق شده است ارزیابي  يگيري بر اسا  آن تهيه و تدویسنظري و تجربي  نروض ره یک  قيا  اندازه
اند در چارچوب نظري تو ي P-ARDIهاي آیا گویه، استناده شد تا  شخص شود تحييل عا يي تأیيديحاضر از 

تحييل عا يي از  يدرستتواند بهر  ده دالیل بازنشستگي ورزشکاران باشد یا اير.  حقق وقتي  يپيش هادي   عکو
ها و رابطه بيس ایس ر  ده آنهاي  شخصهاي پ هان و گویهاستناده نماید ره در اصوص تعداد عا ل تأیيدي

 . (9, 8) چارچوب نظري در ااتيار داشته باشد هاي  بت ي بربي يها و عوا ل پيشگویه
براي اصده یک  دل . شدنطبق نتایج تحييل عا يي تأیيدي  دل ورودي اوليه براي نمونه تحقيق برازش      

توان انجام داد.  مکس است بتوان براي از  تغيرها را از  دل حذف ررد،  تغيرهایي را به  دل افزود چ دیس رار  ي
تر توان یک سازه پ هان را به دو یا چ دسازه فرعي د  تغير را با همدیگر ادغام ررد. گاه نيز  يچو یا ای که دو یا 

ها  ستيزم وسود پيشي ه نظري و تجربي الزم است و باید دالیل نظري قوي براي ایس تجزیه ررد. البته ایس رار
د.  مکس است یک نشوهاي ورودي  ربوط  ياست ره به داده یيهارارها در ااتيار باشد. گروه دوم از اصدحات آن

همان  دل براي  رهيهاي برازش قابل قبولي را نشان ندهد درحال دل در یک نمونه از یک سا عه آ اري شااص
قرار گيرد نتيجه بهتري را نشان دهد. گروه سوم از اصدحات  وتحييلیهگروهي فرعي از همان نمونه  ورد تجز

شود.  مکس است با ثابت رردن براي از شده  ربوط  ياست ره پارا ترهاي آزاد و ثابت  دل تدویس یيهاآن
. یافتبرازش ريي  دل دست يهااي ثابت بتوان به بهبود شااصپارا ترهاي آزاد و آزاد رردن براي از پارا تره

در تحقيق حاضر  سيرهاي روواریانو بيس . (13)البته ایس اعمال نيز باید توسيه نظري و   طقي داشته باشد 
ر  ده بر يبترغ ووادارر  ده، ضد بره ر  در  ده، ضدترغيبترغيب بر ر  ده تغيرهاي پ هان دالیل ضدترغيب

 ازنظرهایي ره وادارر  ده حذف شد. عدوه بر ایس، با اضافه رردن هشت  سير روواریانو بيس اطاهاي گویه
ب ابرایس  دل چهار هاي حاصل از نمونه برازش شد. یافتيم ره با دادهدستدر ارتباط بودند، به  دلي  باهم نهو ي 

صورت است باطي  ورد تائيد قرار گرفت. ازآنجاره نمونه دیگري از تحييل عا يي تأیيدي روي به P-ARDIعا يي 
ARDI نشده بود،  قایسه نتایج با دیگر تحقيقات  يسر نشد. در راستاي بررسي دیگر  عيارهاي روایي سازهانجام ،

ش )گروهي و اننرادي( بررسي شد.   قاوم بودن سااتار عا يي پرسش ا ه نسبت به س سيت )زن و  رد( و نوع ورز
هاي اننرادي و گروهي ورزشکاران رشتهبراي  آ دهدستبهاي بيس  دل تحييل عا يي نتایج نشان داد ره تناوت عمده

ب ابرایس زن و  رد وسود ندارد. ورزشکاران بيس  دل تحييل عا يي  نتایج نشان داد تناوتي عدوه بر ایسوسود ندارد. 
ده د.  يهاي بسياري در رابطه با دالیل بازنشستگي اود از ورزش قهر اني نشان  رد شباهت ورزشکاران زن و

هاي س سيتي  وسود در ادا ه دادن یا ترک ورزش در ورزشکاران زن توان   کر وسود تناوتنتيجه، نمي یسباوسودا
 یژهوایراني یکسان نيست، به هاي س سيتي در سا عههاي شغيي و نقشو  رد در سا عه ایراني شد، زیرا فرصت

شوند. همچ يس احتمال رمتري وسود ای که، زنان ورزشکار اغيب به دالیل  سائل اانوادگي در ورزش بازنشسته  ي
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ها در سيستم ورزش  شاغيي نظير  ربيگري و/یا  دیریت ورزش را بر عهده گيرند. در ایران ورزش دارد ره آن
در اصوص  آ دهدستبهنتایج ، و ت وع رشته نيز بسيار  تناوت از  ردان است. اي زنان ازلحاظ درآ د، شهرتحرفه

با اعتماد همسو است. با توسه به ایس نتایج  (1)هاي پژوهش فرناندز و همکاران اثر نوع ورزش و س سيت با یافته
هاي گروهي و اننرادي ي ورزشکاران زن و  رد و رشتهبازنشستگبراي ارزیابي دالیل  P-ARDIتوان از  ي رافي

  استناده ررد.
ها  ع ادار بود. ایس  رتبط با آن پ هان ير تغ ها باضرایب  سير گویه P-ARDI اصده شده نهایي دل در      

-Pدر  باش د.ياود   عا ل يشگویي( قادر به پهاگویه شاهده شده ) يرهاي تغ يتما نتایج نشانگر ایس است ره 

ARDI  هاي ورزشکاران پو از ترک ورزش  رتبط است. با نگراني گویه 15نيز  شابه نسخه اصيي پرسش ا ه
به دست  87/0 هگوی 15. ضریب همساني دروني ایس "ر م بودن پوچ احسا  ورزش بدون نگرانم"هایي  ان د گویه
توانم زندگي  ي"،  ان د  رتبط هست د ثبت اندیشي در  ورد زندگي پو از بازنشستگي ورزشي  باگویه . دوازده آ د
ضریب همساني  دیگر، باگویه  آ د. شش به دست 81/0گویه  12ضریب همساني دروني ایس . "تري داشته باشمآرام

 "برمهمچ ان از حضور در ورزش لذت  ي" ضا يس  ثبتي از زندگي ر وني ورزشکار  ان د  اب، 75/0ها آن دروني
باش د و تشویق  شوند ورزشکاران تصميم به بازنشستگي نداشتهبه  سائيي ره  وسب  ي هاایس گویهرد.  طابقت دا

در " ان د دیگر گویه  شش( ااتصاص دارند. ضدوادارر  ده دالیل) شوند صح ه ورزش قهر اني را ترک نک  د
هاي   ني  وقعيت ر وني اشاره به س به، 81/0 ضریب همساني درونيبا ، "رشمکش بودن با  دیریت یا  ربي

ضریب همساني دروني براي رل پرسش ا ه نيز  .ر دها را به ااتمه دوران ورزشي تحریک  يو آن رندورزشکار دا
هاي دهد ره گویهنتایج در رل نشان  ي، براي ضریب همساني دروني 7/0با توسه به  عيار آ د.  به دست 84/0

نيز همساني  (1) فرناندز و همکاران .(19)براوردارند همساني نسبتاً باالي هاي پرسش ا ه و رل پرسش ا ه از عا ل
ش ا ه ها و رل پرسگزارش ررده است. نتایج همچ يس نشان داد عا ل 90/0تا  76/0را  ARDIهاي دروني عا ل

هاي توان است باط نمود ره تما ي گویهاز ثبات )پایایي( ز اني باالیي براوردار است. ب ابرایس در جموع  ي نظر  ورد
P-ARDI  ي قواحتمالبهر د و شده فهرست   ييطراحدالیل بازنشستگي ورزشکاران را در چارچوب  نهو ي

 تغيير نخواهد ررد.  ایس فهرست در طول ز ان نسبتاً روتاه )حدود یک  اه(

 وردنظر نسبت ه ابزار نشانگر  قاوم بودن ساز (1) هاي فرناندز و همکارانبا یافتهحاضر  قایسه نتایج تحقيق      
، وضعيت تأهل، و وضعيت هایي  ان د سطح رقابت تغيرفره گي است. تحقيقات گذشته نقش -هاي بو يبه تناوت
 ،. ليکس(21, 2)اند اداحافظي ورزشکاران از صح ه ورزش  ست د رردهتصميم به فره گي را در -استماعي-اقتصادي

هاي  شابه شود در پژوهش  د پيش هاد  ي. لذا به  حققان عدقهشدتحقيق رابطه ایس  تغيرها بررسي نایس در 
 ان د وضعيت  يش اات يت تغيرهاي سمعها نشان داده براي از پژوهشارتباط ایس  تغيرها را نيز در نظر بگيرند. 

وران ریزي قبيي و حمایت استماعي براي دتأهل، سطح تحصيدت و/یا براي  تغيرهاي ورزشي  ان د داشتس برنا ه
هاي شود در پژوهشتوصيه  يتوسه به ایس  وضوع  با. (22)بر رينيت سازگاري با بازنشستگي اثرگذارند بازنشستگي 

ارتباط ایس عوا ل نيز  P-ARDIبا استناده از دالیل بازنشستگي ورزشکاران ایراني رردن فهرست پو از آی ده 
  ي قرار گيرد. وردبررس

تائيد نتایج فراهم نمود.  P-ARDI جموع نتایج پژوهش حاضر شواهدي در راستاي روایي عا يي و پایایي  در     
ر  ده ر  ده، و ضد ترغيب وادار ر  ده، ضدوادار ر  ده، ترغيب عوا ل توان در چهار طبقهایس دالیل را  يررد ره 
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ره   جر به تصميم توان براي ارزیابي دالیيي  ي P-ARDIگونه استدالل نمود ره از یساتوان .  ينمود يب ددسته
 استناده ررد.  شود يهاي  ختيف ورزشي زن و  رد رشتهبه باقي  اندن یا بازنشسته شدن ورزشکاران 

 تشنکر و قدردانی
شود. از ورزشکاران  ا ه نقش داشت د، سپا ، تشکر و قدرداني  يبدی وسييه از اساتيد  حتر ي ره در برگردان پرسش

ها  ا را یاري رردند نيز ر  ده در تحقيق و  دیران و  ربيان باشگاههاي ورزشي رشور ره در گردآوري دادهشررت
 شود.تشکر و قدرداني  ي
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