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 خالصه 

مه:    قد حاضرررر     م ماعي در           هدف از تحقیق  لت اجت یت و منز قدان هو مدل کمي الگوی ف تدوین 

یانسرررال .ود    ایورزشررركاران حرفه    .ه روش کم   یحاضرررر کار.رد   پژوهش  ها: روش م و از نوع   يو 

  ( .ودSEM) یمعادالت ساختار یسازمدل یهاپژوهش

در پژوهش   گیری در دسترسروش نمونه کشور .ه میانسال ایز ورزشكاران حرفه انفر  70 :کار روش

مبتني .ر نظرات   گردآوری اطالعات از پرسرررشرررنامه محقق سررراخته .ه منظور  حاضرررر شررررکت کردند

ش   متخصصین   ستفاده  ستفاده  ا.زار از ضریب پایایي   جهت .ررسي  دا (  α =79/0شد )  آلفای کرونباخ ا

ورزشي و روایي سازه آن .ا استفاده از تحلیل   نفر از متخصصین 10 آن توسط و محتوایي روایي صوری

شافي و  عاملي  سي قرار تأییداکت ستفاده از آمار    تجزیه و تحلیل دادهگرفت ی مورد .رر های تحقیق .ا ا

ستنباطي، روش حد    صیفي و ا ستفاده از نرم اتو انجام   SmartPLSو  SPSS 24افزار قل مر.عات جزئي .ا ا

 گرفت 

 ثروت، و پاداش  های مؤلفه های پژوهش،  نتایج آزمون مدل پژوهش نشررران داد که از نظر نمونه     نتایج: 

م  همچنین و نفوذ ،احترام له   عوا مدیریتي از .ین مقو عا            ل  های  .ار .ا  یب  .ه ترت مدل  ،    830/0ملي های 

از   دارد میانسررال ای، .یشررترین تأثیر را .ر هویت و منزلت اجتماعي ورزشرركاران حرفه 774/0و  821/0

 از خانوادگي  ارتباطات   و اجتماعي  ارتباطات   اهمیت،  و ارزش فردی، شررررایط های مؤلفه  طرف دیگر،

له  .ین یب  .ه  مدل  های مقو عاملي     .  ترت .ارهای  تأثیر را .ر   334/0و  323/0، 315/0، 235/0ا  کمترین 

  ددار میانسال ایهویت و منزلت اجتماعي ورزشكاران حرفه

شرررود .ا افزایش تسرررهیالت و حقوخ پرداختي، مشرررارکت .یشرررتر آنها در  پیشرررنهاد مي: یریگجهینت

ای .رای .هبود منزلت و هویت  زمینه مدیریت حمایت کنندههای کالن ورزشي و همچنین  گیریتصمیم 

 .ای میانسال فراهم آوردرزشكاران حرفهاجتماعي و

 و ثروت، احترام و میانسررال، پاداش ایورزشرركاران حرفه، هویت و منزلت اجتماعي کلمات کلیدی:

 مدیریتنفوذ، 
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 مقدمه

عصری که هر روز .ا شتاب .یشتری .ه سمت صنعتي شدن و غلبة 

داری و در نتیجه کاهش روز افزون پیوندهای نظام سرمایه

-.ه پیش ميهویتي، انزوا، انفعال و از خود .یگانگي اجتماعي، .ي

شناسان و مصلحان اجتماعي رود دغدغة فیلسوفان اخالخ، جامعه

اجتماعي هایي .توانند پیوندهای شده است که .ا یافتن فرصت

.ه جامعه .ازگردانند   ه شده حاصل از این تحول را مجدداًگسست

ای .ه های ورزشي توسط ورزشكاران حرفهحضور در فعالیت

فرد در این کند  رگیر در اجتماع ميمنزلة پلي است که آنها را د

شود که خود را .ا آن جایگاه این اجتماع دارای جایگاهي مي

و  1فاواتي) کندیا.د یا .ه عبارت دیگر احساس هویت مي.ازمي

 تمیزی و افتراخ را ( هویت1968) 2اریكسون  (2014:1همكاران، 

 او دید از  کندمي گذارد تعریفمي دیگران و خود .ین فرد که

 عقاید فكر، طرز شامل است که اجتماعي رواني هساز یک هویت

 هویت اریكسون، گفته .ه شود دیگران مي .ا او ارتباط نحوه و فرد

 دیگران .ا خود روزانه تعامالت در جدیدی که اطالعات هر .ا ما

 مهم عوامل از یكي هویت کن مي تغییر دائما آوریم،مي .ه دست

  (221: 3،1983آید )دنیش مي حساب .ه ورزشكاران در رواني

فردى  هویت آن .ه انواع از توانمي که دارد متفاوتي انواع هویت

 هویت هویت دینى، ملى، هویت خانوادگى، هویت )شخصي(،

اشاره کرد  ورزشي هویت و فرهنگى هویت اجتماعى،

های ذهني هویت از اجزای واقعیت(  242: 2005، 4)چزالك

الكتیكي فرد یا جامعه قرار داشته و در دی هاست که در را.ط

گیرد و پس از .ه ظهور رسیدن فرایندهای اجتماعي شدن شكل مي

کند و .ر .ه حال خود .اقي مانده و یا در .رخي موارد تغییر مي

گیرد  فرایندهای تشكیل دهندة اساس روا.ط جدید از نو شكل مي

 ازند  شوهویت اجتماعي .ر اساس ساختار اجتماعي تعیین مي

                                                        
1. Favati & et al 

2. Erikson 

3. Danish 

4. Cieslak 

5. Stephan & Brewer 

6. Exclusivity 

 هویت گرفته، قرار مطالعه محققان مورد که هایيهویت انواع

 این شواهد و است .رخوردار .وده .سیاری اهمیت از ورزشي

 هویت که کرد مطالعاتي مشاهده حجم در توان،يم  را مورد

اند )چزالك،  گرفته .ه کار اصلي متغیر عنوان .ه را ورزشكاران

 نیاز مورد انگیزش واندتمي قوی هویت ورزشي  (242: 2005

 همچنین و تمرینات در ورزشكار و منظم مداوم حضور جهت

 تواندمي امر این  شود منجر را ورزشي سطوح .االی در موفقیت

 تأثیرات دارای قوی، ورزشي هویت که موضوع .اشد این مبین

 عزت و آمادگي سالمتي، ورزشي، و موفقیت عملكرد .ر مثبت

چزالك   (67: 2007، 5ن و .روراست )استفا ورزشكار نفس

هویت  شاخص تعیین عنوان .ه ای را( مدل پیشرفته2005)

.یروني  مؤلفه دو شامل که کرده معرفي ورزشكاران

، 8( و دروني )هویت خود7و هویت اجتماعي 6)انحصارگرایي

 در پژوهش و .اشد( مي10و تأثیرپذیری مثبت 9تأثیرپذیری منفي

)چزالك، گرفته است قرار استفاده ردمو پایه مدلي عنوان .ه حاضر

 ارتباط در فرد اجتماعي آگاهي و اجتماعي هویت  (242: 2005

 .ه انحصارگرایي و است ورزشكار یک عنوان .ه نقش خود .ا

 روزمره های فعالیت سایر .ا مقایسه در ورزشكار اهمیت نقش

 آگاهي میزان خود   هویت(1: 2005دارد ).رور و همكاران،  اشاره

 ورزشكار یک عنوان .ه خود نقش .ا ارتباط در دراك فردا و

 عنوان .ه را خودش فرد که است این .ه مر.وط این مؤلفه  است

و  اعتقادات ،هاشنگر ملشا آن و .یندمي چگونه یک ورزشكار

و  11)سبرینا است خود ورزشي فعالیت مورد در فرد احساسات

 در فرد که است يزمان تأثیرپذیری منفي ( 2010:175همكاران، 

 منفي عواطف و کرده پیدا نامطلو.ي دست نتایج .ه ورزش عرصه

 در فرد مثبت احساسات .ر هم کند  تأثیرپذیری مثبتمي تجر.ه را

)چزالك، دارد  داللت ورزشي مطلوب مشارکت نتایج .ه پاسخ

7. Social Identity 

8. Self-identity 

9. Negative Affectivity 

10. Positive Affectivity 

11. Sabrina 
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 درشناسان توسط جامعههمواره یكي از مفاهیمي که  ( 242: 2005

مفهوم منزلت  .وده است توجهي مورد هویت اجتماعکنار 

منزلت اجتماعي ارزش یا مقامي است که افراد از است  اجتماعي 

 عبارت .هجهت شأن، حیثیت و اعتبار در جامعه از آن .رخوردارند  

 در فرد یک مقام یا رتبه .ه عنوان معموالً را اجتماعي پایگاه دیگر،

 تعریف دیگر هایگروه .ه نسبت گروه مقام یک و رتبه یا گروه،

 دیدگاه جامعه (  از1: 2018،و همكاران  میكنند )لونگو.اردی

 اجتماعي و موقعیت پایگاه رتبه، عنوان .ه اصطالح این شناسي

 رودمي کار .ه یكدیگر .ا در مقایسه هاسازمان و هاگروه اشخاص،

اگر این منزلت .ه دلیل شغلي یا (  2014:1و همكاران،  12)فاواتي

ایین .اشد افراد .ا اکراه .ه انجام آن پجایگاهي که دارد  موقعیت و

 و متقا.ل رفتار چگونگي شغل هر منزلتپردازند  وظیفه مي

-ساخت در را آنان و کندمي تعیین شاغالن از را انتظارات جامعه

 در کشورهای  رساندمي یاری اجتماعي هایتعامل .ه دهي

 کشوری هر مردم و دارد را خود ویژة منزلت شغلي هر گوناگون

  دهند تشخیص هم از را یا پایین .اال منزلت .ا مشاغل توانندمي

 یا و طلبندمي کمک میكنند، تمكین .اال .ا منزلت شاغالن از مردم

 در .الو  (337: 2014، 13شوند )ایوتنوئر آنان مانند خواهندمي

 و جمع .ا فرد مبادله .ه و رفته فراتر افراد .ین ةمبادل از خود نظریه

 در او نظر .ه  پردازدمي اجتماعي های و سازمان هاگروه .ین مبادله

 و مقام پول، قبیل، از متقا.لي هایپاداش ها،مبادله این جریان

 کافي هاپاداش این اگر که شود.دل مي و رد اجتماعي منزلت

 و هاگروه یا و گروه .ا فرد .ین پیوند تقویت موجب .اشند،

 اگر و شودمي جامعه .ا کل و یكدیگر .ا اعياجتم هایسازمان

 عنوان .ه  گردندمي پیوند این تضعیف موجب .اشند، ناکافي

 شود، .رقرار ایرا.طه مبادله جامعه، .ا خاصي گروه .ین اگر نمونه،

 او .ا و داد خواهد کافي پاداش گروه این .ه جامعه صورتي در

 کرده دریافت کافيپاداش  او از که کرد خواهد .رقرار قوی پیوند

  (482: 1381.اشد )نیک گهر،

                                                        
12. Favati & et al 

13. Euteneuer 

14. Durkheim 

 هایویژگي .رخي معادل را اجتماعي پایگاه شناسان،جامعه 

 آن هایکه شاخص معتقدند و .رندمي کار .ه شناختيجمعیت

 منزلت واقع، در  درآمد است میزان و تحصیالت شغل، شامل

است  افراد پایگاه اجتماعي از متفاوتي معادل اجتماعي

 همچون پردازانينظریه(  116: 2005اورفیول، و گلنسكي)ون

 پي ( در1989) 16(، گیدنز1952) 15(، پارسونز1952) 14دورکیم

 مؤثر عوامل معرفي و شناسایي و منزلت اجتماعي ماهیت پژوهش

منزلت  اغلب شناس،جامعه اندیشمندان این  اندآن .رآمده .ر

 از فرد اند کهمودهن تلقي "اجتماعي پایگاه"مترادف  را اجتماعي

 از آن اساس و .ر کندمي کسب گروه، یک اجتماعي موقعیت

 و مؤلفان لیكن  گرددمي .رخوردار ها،ویژگي و مزایا .رخي

 و عزت اعتبار، شأن، نوعي را منزلت اجتماعي متأخر، پژوهشگران

 .راى یا و نهاد گروه، یک افراد .رای جامعه دانند کهمي احترامي

 میزان چه اگر ( 228: 2009)کالکي و دوستدار، ندهست شغل قائل

 منزلت در عوامل دیگر و تحصیالت، مسكن افراد، درآمد

 و شغل همین پذیرش میزان اما اثرگذار است؛ افراد اجتماعي

سلسله  و .ندیطبقه در مردم نگاه از افراد و تحصیالت درآمد

 حیثیت اجتماعى تعیین در سزایى .ه نقش اجتماعي، مراتب

  ( 1: 2014)احمدی دارد اجتماعى کنشگران

 .ر هویت و مؤثر عوامل خصوص در جامع هاینبود پژوهش

 عمالً تا است گردیده سبب ورزشكاران منزلت اجتماعي

 اجتماعي هویت و منزلت .هبود خصوص تالشهایي در

 ای میانسال شكلورزشكاران و .ه خصوص ورزشكاران حرفه

 اجتماعي منزلت .یا.د که هویت وپژوهشي  محقق نتوانستنگیرد  

ای میانسال که .دلیل شرایط سني تا حدی از ورزشكاران حرفه

-اند و همین مورد ميدوران اوج افتخار آفریني خود فاصله گرفته

تواند اثراتي .ر هر دو متغیر داشته .اشد را مورد .ررسي قرار داده 

مل مؤثر .ر .ه طور جداگانه .ه .ررسي عواها هر چند پژوهش.اشد  

در تحقیق  اند  .ا وجود این،اجتماعي پرداخته منزلت هویت و

حاضر محقق .ر آن است تا عوامل تأثیرگذار .ر هر دو عامل را .ه 

15. Parsons 

16. Gidenz 
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 عدم ،طرفي از طور یكجا کشف کرده و مورد .ررسي قرار دهد 

عمالً  تا است گردیده سبب مناسب تحلیلي هایاز روش استفاده

 این حد شناسایي در تنها معلمان اجتماعي منزلت .ر مؤثر عوامل

 عدم علت .ه عوامل خصوص این در تحلیل اما .ماند .اقي عوامل

 روش  است نرسیده انجام .ه مناسب آماری روشهای از استفاده

 .ه عوامل این .ررسي ضمن سازی در پژوهش حاضرمدل

 شودمي سبب مسأله این  نمود خواهد عوامل اقدام این ساختاردهي

اجتماعي  منزلت کشف و .هبود هویت و جهت در امل کلیدیعو

 هدف .ا پژوهش حاضر نتیجه، در  گردد مشخص ورزشكاران

 در اجتماعي منزلت و هویت فقدان الگوی کمي مدل تدوین

 سؤال لذا  گرددمي اجرا و طراحي میانسال ایحرفه ورزشكاران

 منزلت و هویت .ر مؤثر عوامل که است حاضر این پژوهش

 ساختاردهي چیست؟ میانسال ایحرفه ورزشكاران در جتماعيا

 است؟ چه صورت .ه عوامل این

 

 کارروش 

 هاآزمودني

ای میانسال کشور جامعة آماری متشكل از ورزشكاران حرفه

.ودند  .ا توجه .ه نظرات تیم پژوهش و .ا در نظر گرفتن حجم 

ت های الزم جهی داده.االی افراد جامعة پژوهش .رای ارائه

نفر حائز شرایط الزم تشخیص داده شدند که .ا  90آزمون مُدل ، 

نفر .ه عنوان نمونة  70گیری در دسترس تعداد توجه .ه روش نمونه

پژوهش انتخاب شدند  پس از نهایي شدن ا.زار پژوهش، این 

پرسشنامه  70های کم ي پژوهش توزیع و از پرسشنامه در .ین نمونه

.رخي از افراد از مشارکت در تكمیل توزیعي .ا توجه .ه اینكه 

پرسشنامه خودداری نمودند و دارای محدودیت در پاسخ .ه 

سؤاالت و مشارکت داشتند در نهایت پس از توزیع و گردآوری 

ها و کنار ها و عدم .ازگشت تعدادی از پرسشنامهپرسشنامه

های مخدوش، تجزیه و تحلیل آماری .ر روی گذاشتن پرسشنامه

 ه انجام پذیرفت  پرسشنام 60

 ا.زار

سؤالي که .رگرفته  40در پژوهش حاضر پرسشنامه محقق ساختة 

ای و مصاحبه .ا خِبرگان .ود .ه عنوان ا.زار از مطالعات کتا.خانه

گردآوری اطالعات مورد استفاده قرار گرفت  قالب پرسشنامه 

 -2کامالً مخالفم،  -1ای لیكرت )متشكل از طیف پنج گزینه

کامالً موافقم( .ود   -5موافقم و  -4نظری ندارم،  -3مخالفم، 

نفر از متخصصین و  10روایي صوری و محتوایي پرسشنامه توسط 

نظران علمي، اجرایي و پژوهشي مورد تأیید قرار گرفت  صاحب

های پژوهش از پس از توزیع و گردآوری پرسشنامه در .ین نمونه

و تناسب ساختار  .ندیآزمون تحلیل عاملي اکتشافي .رای دسته

 های پژوهش استفاده شد  ها .ا مؤلفهعاملي گویه

.ندی متغیرهای .ندی و طبقهآزمون تحلیل عاملي اکتشافي .ا گروه

کند  معموالً در .ندی و خالصه ميها را دستهمرتبط .ه هم، داده

های مورد نیاز، در ارتباط .ا تعداد تحلیل عاملي تعداد نمونه

شود  اساساً تعداد د، .ررسي ميشونگیری ميدازههایي که انعامل

ها .اشند  ها( همیشه .اید .یش از تعداد عاملها )آزمودنينمونه

( نسبت حداقل سه آزمودني .ه ازای هر عامل 1995کناپ و .راون )

اند  دیدگاه دیگر در مورد حجم نمونه )متغیر( را قا.ل قبول دانسته

ه این است که چون اساس .ر این است که چون اساس حجم نمون

آزمودني .رای اکثر اهداف کافي  200تا  100همبستگي است، .ین 

جزئیات نتایج (  584: 1390)کاظم نژاد و همكاران، .اشد مي

 نشان داده شده است  1و کرویت .ارتلت در جدول  KMOآزمون 

 و آزمون .ارتلت KMOنتایج شاخص  -1جدول 
 نتیجه الكم مقادیر مشاهده شده پیش فرض

 تأیید 70/0.یش از  78/0 جهت متناسب .ودن اندازه نمونه KMOآزمون 

آزمون کرویت .ارتلت جهت درست .ودن 

 هاتفكیک عامل

 - - 44/987 دومقدار خي

 - - 5050 درجه آزادی

 تأیید 05/0کمتر از  001/0 (Pسطح معناداری )

 



 

 

 

 

 62، سال 1ماره ، ش1400ارديبهشت-فروردين جله دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي مشهدم -3073

 

 KMOاخص مشاهده گردید، مقدار ش 1گونه که در جدول همان

.دست آمد که  755/0جهت متناسب .ودن اندازه نمونه 

گیری در پژوهش حاضر است  مقدار این دهندة کفایت نمونهنشان

تواند .ین صفر تا یک .دست آید  چنانچه مقادیر این شاخص مي

یا .یش از آن .اشد از دیدگاه ویلیامز، آنسمن و  5/0فرض پیش

گاه لیچ، .ارت و مورگان ( مورد قبول  و از دید2010.رون )

ها .رای تحلیل عاملي .اشد داده 7/0( اگر مقادیر آن .یش از 2005)

( آزمون Pمناسب و مورد تأیید است  همچنین، سطح معناداری )

.اشد که در این پژوهش معنادار  05/0کرویت .ارتلت .اید کمتر از 

( که حاکي از مناسب و مطلوب .ودن P≤01/0.دست آمد )

مبستگي و ساختار مُدل عاملي .رای تحلیل عاملي ماتریس ه

های پژوهش داشت  لذا در این پژوهش تمامي پیش داده

 های پژوهش مورد تأیید قرار گرفت فرض

مالك در نظر گرفتن .ار هر عامل، از یک مطالعه .ه مطالعه دیگر 

و .رخي  30/0متفاوت است  .رخي از محققان از نقطه .ُرش حداقل 

سؤال  42کنند  از استفاده مي 55/0ه .ُرش حداکثر دیگر از نقط

.ودند و ).ا توجه  55/0گویه دارای .ارهای عاملي کمتر از  14ا.زار 

.رای حضور آن  55/0.ه اینكه مالك داشتن .ار عاملي حدأقل 

گویه در پرسشنامه .ود( از سؤاالت پرسشنامه حذف شدند و 

ي .ا استفاده از پرسشنامه .رای .ررسي مدل پژوهش در .خش کم 

 سؤال .اقیمانده صورت پذیرفت   28

ی مدیریتي ی مؤلفهعامل شامل مؤلفه 7گویة پژوهش در  28تعداد 

 4ی احترام، نفوذ )سؤال(، مؤلفه 4سؤال(، شرایط فردی ) 4)

 4ی ارزش و اهمیت )سؤال(، مؤلفه 4سؤال(، درآمد و ثروت )

ی ارتباطات (، مؤلفهسؤال 4ی ارتباطات خانوادگي )سؤال(، مؤلفه

عامل در مجموع  7.ندی شدند  این سؤال( دسته 4اجتماعي)

از واریانس فقدان هویت و منزلت اجتماعي در  63/72%

کند که مقداری مطلوب ای میانسال را تبیین ميورزشكاران حرفه

های ( معتقدند که در پژوهش2010است  ویلیامز و همكاران )

تا  50ل شناسایي شده معموالً اگر .ین علوم انساني واریانس عوام

دهد مقدار .دست آمده در درصد از کل واریانس را پوشش  60

: 1390)کاظم نژاد و همكاران،  این پژوهش .سیار مطلوب است

.رای اطمینان از همساني دروني پرسشنامه، پایایي هریک از  ( 584

عوامل شناسایي شده از تحلیل عاملي اکتشافي توسط ضریب 

لفای کرونباخ .ررسي شد  نتایج آزمون کرونباخ نشان داد که آ

ها مورد است و پایایي مؤلفه 7/0عامل )مؤلفه( .االتر از  7پایایي 

.ه دست آمد که حاکي از  82/0قبول است و پایایي کل ا.زار 

های گیری دارد  ضرایب پایایي مؤلفهمطلوب .ودن ا.زار اندازه

 ه است .یان شد 2پرسشنامه در جدول 

 

 های پرسشنامهضرایب پایایي مؤلفه -2جدول 

 ضریب آلفای کرونباخ هاتعداد گویه هامؤلفه

 742/0 4 ارتباطات خانوادگي

 879/0 4 شرایط فردی

 735/0 4 احترام و نفوذ

 862/0 4 ارتباطات اجتماعي

 798/0 4 عوامل مدیریتي

 923/0 4 پاداش و ثروت

 873/0 4 ارزش و اهمیت

 823/0 28 پرسشنامه کل



 

 

 

 

 62، سال 1ماره ، ش1400ارديبهشت-فروردين جله دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي مشهدم -3074

 

.ا توجه .ه نتایج .دست آمده از آزمون تحلیل عاملي اکتشافي 

سؤال است که در  28عاملي دارای  7پژوهش، طراحي پرسشنامه 

 آزمون تحلیل عاملي تأییدی مورد استفاده قرار خواهد گرفت 

 روش آماری

کنندگان در شناختي شرکتهای جمعیت.ه منظور .ررسي ویژگي 

پژوهش از آمار توصیفي شامل میانگین، انحراف استاندارد، 

فراواني، درصد فراواني استفاده شد  در .خش آمار استنباطي از 

( و از آزمون تحلیل عاملي K-Sآزمون کلموگروف اسمیرنوف )

جهت  همچنین، اکتشافي .ا چرخش واریماکس استفاده گردید 

ی شكاران حرفهمدل هویت و منزلت اجتماعي ورز .ررسي آزمون

میانسال از مُدل معادالت ساختاری .ه روش حداقل مر.عات جزئي 

(PLSاز نرم ) افزارSmart PLS 2 (beta)  استفاده شد 

 هایافته

های پژوهش حاضر شناختي آزمودنيهای جمعیتنتایج ویژگي

نفر( از  52) %66/86پژوهش های نشان داد که از مجموع نمونه

دادند  نتایج نفر( از آنان را زنان تشكیل مي 8) % 33/13آنان مرد و 

توصیفي سطح تحصیالت، سا.قة مر.یگری و سا.قه فعالیت در 

 نشان داده شده است   3کنندگان در جدول ورزش شرکت

 

 های پژوهششناختي نمونهتوزیع جمعیت - 3 جدول

 سطح تحصیالت

 مجموع دکتری کارشناسي ارشد کارشناسي کارداني دیپلم 

 60 7 22 11 5 15 راوانيف

 100 66/11 66/36 33/18 33/8 25 درصد

سا.قة مر.یگری 

 )تعداد(

  المللي.ین 1درجه  2درجه  3ه جدر فاقد مدرك 

 60 11 19 10 8 12 فراواني

 100 33/18 66/31 66/16 33/13 20 درصد

سا.قه فعالیت 

 )سال(

 

 
  30تا  26  25ا ت 21  20تا  16  15تا  11  10تا  6  5تا   1

 

 60 19 21 5 7 4 4 فراواني

 100 66/31 35 33/8 66/11 66/6 66/6 درصد

 

 کنندگانآمار توصیفي شرکت نتایج - 4جدول 

 انحراف معیار میانگین حجم نمونه مؤلفه

 500/0 897/3 60 عوامل مدیریتي

 543/0 270/4 60 ارتباطات اجتماعي

 497/0 445/4 60 احترام و نفوذ

 595/0 734/3 60 ارتباطات خانوادگي

 648/0 979/3 60 ارزش و اهمیت

 482/0 445/4 60 پاداش و ثروت

 547/0 108/4 60 شرایط فردی

 



 

 64، سال 2، شماره 1400تیر-خرداد جله دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي مشهدم -3075

 

 هاتوزیع داده .ودن نرمال جهت .ررسي چولگي و کشیدگي نتایج - 5جدول 

 کشیدگي چولگي مؤلفه

 داردخطای استان مقدار خطای استاندارد مقدار 

 608/0 225/0 309/0 -893/0 عوامل مدیریتي

 608/0 -082/0 309/0 -775/0 شرایط فردی

 608/0 -373/0 309/0 -362/0 پاداش و ثروت

 608/0 -100/0 309/0 -656/0 ارتباطات خانوادگي

 608/0 -424/0 309/0 -512/0 احترام و نفوذ

 608/0 -280/0 309/0 -566/0 ارتباطات اجتماعي

 608/0 542/0 309/0 -992/0 زش و اهمیتار

 

ص نشان داده شده است، ضریب یا شاخ 5گونه که در جدول همان

 5و  -5ن کشیدگي آنها .ین ، همچنی 3و  -3چولگي متغیرها .ین 

 است، یعني شرط کافي .رای نرمال .ودن توزیع داده ها وجود

 های آمار پارمتریک دردارد  و محقق اجازه دارد از آزمون

 صورت لزوم استفاده نماید  

در این پژوهش از مدل معادالت ساختاری .ه روش حدأقل 

مر.عات جزئي )آزمون پي ال اس( .ه منظور ارزیا.ي مُدل مفهومي 

استفاده شد  .رازش مُدل در روش پي ال اس در سه .خش .ررسي 

.رازش  -2گیری، .رازش مُدل اندازه -1شود که عبارت اند از مي

(  .رای .ررسي GOF.رازش کلّي مُدل ) -3تاری و مُدل ساخ

گیری، سه معیار پایایي، روایي همگرا )میانگین های اندازهمُدل

واریانس استخراج شده( و روایي واگرا )از روش فورنل الرکر( 

 شود استفاده مي

 

 .ررسي ضرایب پایایي مُدل پژوهش - 6 جدول

 ضریب پایایي ترکیبي هامؤلفه
ضریب پایایي 

 اسپیرمن

ضریب آلفای 

 کرونباخ

 742/0 048/2 889/0 ارتباطات خانوادگي

 879/0 540/1 919/0 شرایط فردی

 735/0 849/0 908/0 احترام و نفوذ

 862/0 881/0 869/0 ارتباطات اجتماعي

 798/0 845/0 878/0 عوامل مدیریتي

 923/0 918/0 870/0 پاداش و ثروت

 873/0 817/1 942/0 ارزش و اهمیت

 

شود مقادیر آلفای کرونباخ مشاهده مي 6همانطور که در جدول 

( تمامي متغیرهای مُدل ساختاری پژوهش CRو پایایي ترکیبي )

است که حاکي از سازگاری دروني و پایداری  7/0.االتر از مقدار 

گیری است  .ا توجه .ه اینكه مقدار دروني مناسب مُدل اندازه

( متغیرها که جذر آن AVEشده )میانگین واریانس استخراج 

دهد مقادیر روایي واگرا یا همان روش فونل و الرکر را نشان مي

است، مناسب .ودن میزان روایي همگرا نیز تأیید  4/0.زرگتر از 

 نشان داده شده است  7گردید که در جدول 
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 میانگین مقایسه واریانس استخراجي و پایایي ترکیبي - 7جدول 
 (AVE) 18میانگین واریانس استخراج شده (CR) 17پایایي ترکیبي 

 806/0 929/0 ارتباطات خانوادگي

 642/0 742/0 شرایط فردی

 558/0 848/0 احترام و نفوذ

 731/0 864/0 ارتباطات اجتماعي

 784/0 932/0 عوامل مدیریتي

 859/0 954/0 پاداش و ثروت

 731/0 866/0 ارزش و اهمیت

 

هستند،  AVE.زرگتر از  CRدارای  هادر مجموع تمامي متغیر

توان ادعا نمود .نا.راین هر دو شرط روایي همگرا .رقرار است و مي

 AVEهای .اشد  کلیه شاخصمدل ما دارای روایي همگرا مي

است  .نا.راین شرط اول روایي همگرا .رقرار است   5/0.االتر از 

از .رای .ررسي روایي واگرای مُدل ساختاری و نهائي پژوهش 

روش ماتریس فورنل و الرکر استفاده شد  در این روش میزان 

هایش در مقا.ل همبستگي آن سازه همبستگي یک سازه .ا شاخص

شود  در قطر اصلي این ماتریس، جذر ها مقایسه مي.ا سایر سازه

شود و ( متغیرها وارد ميAVEمیانگین واریانس استخراج شده )

، این مقدار .یش از همبستگي جهت تأیید روایي واگرا الزم است

میان آن متغیر .ا سایر متغیرها در همان ستون .اشد  .ا توجه .ه نتایج 

( که در قطر AVEجذر میانگین واریانس استخراج شده ) 7جدول 

اصلي ماتریس زیر آمده .یش از میزان همبستگي هر سازه .ا دیگر 

واگرای متغیرهای هم ستون )عمودی( .اشد که نشان دهندة روایي 

گیری مُدل ساختاری پژوهش مناسب و .رازش خوب مُدل اندازه

 است 

 

 ررسي روایي واگرای مُدل پژوهش .ه روش فورنل و الرکر. - 8جدول

 پاداش و ثروت عوامل مدیریتي ارتباطات اجتماعي احترام و نفوذ شرایط فردی ارتباطات خانوادگي هامؤلفه

ارزش 

و 

 اهمیت

 - - - - - - 836/0 ارتباطات خانوادگي

 - - - - - 867/0 175/0 شرایط فردی

 - - - - 854/0 351/0 185/0 احترام و نفوذ

 - - - 746/0 036/0 260/0 087/0 ارتباطات اجتماعي

 - - 774/0 016/0 591/0 224/0 094/0 عوامل مدیریتي

 - 891/0 550/0 089/0 741/0 224/0 038/0 پاداش و ثروت

 797/0 229/0 021/0 476/0 156/0 055/0 241/0 ارزش و اهمیت

 

                                                        
17Composite Reliability.  
18Average Variance Extracted (AVE).  



 

 64، سال 2، شماره 1400تیر-خرداد جله دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي مشهدم -3077

 

 شود   ها .یشتر است  .نا.راین روایي واگرای متغیرها نیز تأیید ميها از همبستگي آن متغیر .ا سایر متغیرمتغیر AVEهای خوشبختانه کلیه جذر

 جهت واگرایي HTMT - 9 جدول

 هامؤلفه
ارتباطات 

 خانوادگي
 احترام و نفوذ شرایط فردی

باطات ارت

 اجتماعي
 پاداش و ثروت عوامل مدیریتي

 - - - - - - ارتباطات خانوادگي

 - - - - - 302/0 شرایط فردی

 - - - - 149/0 179/0 احترام و نفوذ ةلفؤم

 - - - 223/0 228/0 137/0 ارتباطات اجتماعي

 - - 215/0 677/0 273/0 244/0 عوامل مدیریتي ةلفؤم

 - 752/0 104/0 772/0 262/0 162/0 پاداش و ثروت ةلفؤم

 170/0 104/0 447/0 198/0 266/0 168/0 ارزش و اهمیت ةلفؤم

 

کمتر از  HTMTخوشبختانه تمام زوج های متغیر ها دارای 

یک هستند  .نا.راین .ه صورت کلي سه آژمون .ارهای عرضي، 

روایي واگرا را مورد تایید قرار داد و .ا  HTMTفورنر الرکر، و 

توان ادعا کرد که پژوهش حاضر .ر وایي همگرا اکنون ميتایید ر

اساس مدل تدوین شده از روایي سازه .رخوردار است  کیفیت در 

حقیقت جایگزین .رازش در معادالت ساختاری کواریانس محور 

های پژوهش .ه است  اما در اینجا .ه صورت علمي یعني متغیر

  فراموش شودگیری ميهای آن اندازهدرستي توسط شاخص

نشود این شاخص .ا .ار عاملي متفاوت است  .ار عاملي و مجذور 

دهد اما در گیری یک متغیر را نشان ميآن اندازه یا کمیت اندازه

های گیری یک متغیر توسط شاخصاینجا صحبت از کیفیت اندازه

.یني مدل است  در این آن است  منظور از کیفیت قدرت پیش

شوند و ها پاك مي.رخي از داده روش .ه صورت سیستماتیک

-کند  .رای این که کیفیت پیش.یني ميمدل .یروني آن ها را پیش

.یني مناسبي داشته .اشیم شاخص اشتراکي روایي متقاطع  استفاده 

)ضعیف(،  02/0کند این مقدار .ا سه عدد شود  هندسلر .یان ميمي

مقادیر  شود  نتایج)قوی( ارزیا.ي مي 35/0و  0)متوسط(15/0

 شود مشاهده مي 10شاخص اشتراکي روایي متقاطع در جدول 

 

 (CVCOM) مدل اندازه گیری مقادیر شاخص اشتراکي روایي متقاطع - 10جدول 

 Q² (=1-SSE/SSO) هالفهؤم

 052/0 ارزش و اهمیت

 421/0 عوامل مدیریتي

 006/0 شرایط فردی

 51/0 پاداش و ثروت

 06/0 ارتباطات اجتماعي 

 326/0 احترام و نفوذ

 075/0 ارتباطات خانوادگي

 

گیری مقادیر شرراخص اشررتراکي  همان گونه که نتایج مدل اندازه

جدول     قاطع در  فه   نشرررران مي 8روایي مت هد، مؤل مل  های  د عوا

یت   احترام و نفوذو همچنین  پاداش و ثروت ، مدیریتي  از کیف

ری ما از  گی.اشرررد  یعني مدل اندازه    .سررریار .االیي .رخوردار مي   

ست و در مقا.ل مؤلفه   سیار .االیي .رخوردار ا ارزش های کیفیت .

ارتباطات  وارتباطات اجتماعي ی ، مؤلفهشرررایط فردی، و اهمیت

 .اشند      از کیفیت ضعیفي .رخوردار مي خانوادگي
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 تیجه گیرینو  بحث

ته    یاف های پژوهش  های تحقیق حاضرررر، از نظر نمونه    .ر اسررراس 

و ثروت، احترام و نفوذ، و همچنین عوامرل  هرای پراداش   مؤلفره 

،  830/0های مدل .ه ترتیب .ا .ارهای عاملي         مدیریتي از .ین مقوله  

، .یشرررترین تأثیر را .ر هویت و منزلت اجتماعي      774/0و  821/0

                                                        
19. Agi & Nishant 

یانسرررال دارد    ورزشررركاران حرفه    تایج تحقیق      ای م .ا ن ته  یاف این 

آگي و ، (1393(، جعفری )1387محققي کمررال و همكرراران )    

( 2018و النررگررو.رراردی و هررمرركرراران )  ( 2017) 19نرریشررررانررت 

 از حساسي   ةدور ایمیانسالي در ورزش حرفه  ةدورهمراستاست    

ها محسررروب   حیات  ةچرخ  ند   که  شرررودمي آن یازم  ةویژ توجه  ن
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 و رواني اقتصادی، جسمي اجتماعي، نیازهای و مسایل .ه مدیریت

ست  آنان سان    اعتقاد .ه  ا شنا سالي  دوران در اگر روان  شرایط  میان

 و .وده خو.ي مولد عامل توانندمي شود،  فراهم افراد .رای مناسبي 

سل  تر.یت و فرهنگ انتقال در شند  مؤثر و مفید جدید ن سلماً   .ا  م

 و نموده ارزشرررمنردی  احسرررراس آنران  شررررایطي تحرت چنین 

ماعي  .رقراری .رای هایي فرصررررت ید  روا.ط اجت  دیگران .ا  مف

شت،  خواهند ساس  ورت،ص  این غیر در دا  هویتيو .ي پوچي اح

ند  این دوران  ( 8: 1387نمود )محققي کمال و همكاران،     خواه

.ه یكي از لحظات .حراني زندگي ورزشررركاران        ممكن اسرررت 

شده و .ا نوعي نگراني و عدم تعادل آنان    حرفه سال تبدیل  ای میان

همراه گردد  از دست دادن مقام )منزلت اجتماعي ناشي از دوران  

درك و فهم، درآمد، پیر شررردن جسرررمي و اسرررترس   اشرررتغال(،

های ورزشررري اسرررت .ه هیجاني که عوارض ترك کردن فعالیت

نده مي   مأیوس کن نده و         نظر  یت کن مدیریت حما رسرررد و نبود 

ید مي        یأس را تشررررد ماعي این  های اجت ند فشررررار )آگي و  کن

  ترك کردن شررغل .ه خصرروص .رای .رخي از  (2017، 20نیشررانت

شررتة ورزشرري خود عالقمند هسررتند .سرریار  ورزشرركاراني که .ه ر

ست .ه ویژه زماني که احساس مي     شكل ا کنند تمام تالش خود م

سال  اند  در چنین شرایطي ورزشكاران حرفه  را .كار گرفته ای میان

این   احسررراس تنهایي یا پوچي و یا مفید نبودن خواهند داشرررت       

و های متعدد .رای این ورزشكاران شده   شرایط سبب .روز .حران  

ها مي       عادل روحي و رواني در آن عدم ت )جعفری،  گرددموجب 

1393 ) 

 شكل آن .ه افراد .ازنشسته که نشان داد های تحقیقات پیشینیافته

آنها،  از .سیاری زیرا نیستند؛ نقش.ي و اثر.ي شودمي تصور که

-مي ادامه اندداشته .ازنشستگي از قبل که را هایينقش و هافعالیت

-فعالیت ،پذیرندمي را جدیدتری هاینقش رخي مواقع. در و دهند

  دهندمي .روز نویني و رفتارهای گیرندمي فرا را ایتازه های

 ای میانسال نهدوران عدم فعالیت ورزشي توسط ورزشكاران حرفه

 عاطفي روا.ط از فرد محرومیت معني .لكه .ه دارد مادی جنبه تنها

 .ه است، نموده پیدا هاتیميسایر هم .ا هاسال طول در که است

 امتیازهای روان تمامي و ورزشي هویت دادن دست از معني
                                                        

20. Agi & Nishant 

 معیشت تأمین .ر عالوه ورزش که است شناختيجامعه و شناختي

.ا توجه .ه نتایج پژوهش حاضر و اهمیت مؤلفة کرد  مي اعطا او .ه

هر چند ورزشكاران های تحقیق، پاداش و ثروت از نظر نمونه

حدودی از منا.ع مالي  میانسال در دوران عدم فعالیت تاای حرفه

مبالغ دریافتي آنها .سیار رسد که .ه نظر ميشوند لیكن مند مي.هره

  همچنین، اندك .وده و پاسخگوهای نیازهای معیشتي آنها نیست

 ورزشكاراناحترام و نفوذ  های پژوهش، پدیدة.ر اساس نظر نمونه

یت .االیي در کسب و یا فقدان هویت ای میانسال نیز از اهمحرفه

 شرایط که این علیرغم و منزلت اجتماعي آنها .رخوردار .ود 

 زندگي هایهزینه تامین و مسایل مالي کشور، اقتصادی موجود

 ای میانسالورزشكاران حرفه روزانه ذهني دغدغه .ه را خانوار

 هایحمایت اجرای و طراحي .ا همراستا لیكن، است تبدیل نموده

ورزشكاران  مسرت و دلگرمي تواند موجبمي که آنچه مالي،

 مفید مشارکت و احساس ایجاد نماید، فراهم را ای میانسالحرفه

  است آنان و لذا کسب ارزش و احترام از جانب سایرین در .ودن

 در و شده ترایحرفه که ایاندازه .ه رسد ورزشكاران.ه نظر مي

 های.ا ارزش اندازه همان .ه د،نماینمي فعالیت .االتری سطوح

 تراجتماعي از هویتي و شده سازگارتر جامعه مقبول اجتماعي

 قبیل این معني است که .دان این گردند مي .رخوردار

 حفظ و جهت دریافته خو.ي .ه را دیگران انتظارات ورزشكاران

قواعد  و قوانین .ه رعایت ملزم خود را ایشان، و خود احترام

 که درحالي .ینندمي .رآن حاکم هایرزشا و اجتماعي

 .ا چنین شان،گمنامي واسطه .ه ترسطوح پایین ورزشكاران

-مي راحتي .ه در نتیجه و .اشندنمي مواجه آوریالزام انتظارات

 نمایند پافشاری خود شخصي کاراکترهای روی توانند .ر

د رسنظر مياز طرف دیگر، .ه ( 1: 2018)النگو.اردی و همكاران، 

 امتیازهای که در شرایط موجود سیستم مدیریتي ورزش کشور .ه

توجهي  دهندمي دست از آنها که شناختيجامعه و روانشناختي

ای ندارد و این مورد دلیلي .ر توجه .االتر ورزشكاران حرفه

 انساني منا.ع مدیران رویكرد، این .ا  میانسال .ر این مؤلفه .ود

 .ا ارتباط .ه دلسوزی و اویه ترحمز از نباید های ورزشيسازمان

 مؤثر افرادی را آنان است الزم .لكه .نگرند، ورزشكاران میانسال
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 نظر و از فكر حال، همه در و نموده قلمداد سازمان .رای و مفید

 پویا و فعال ارتباطي افراد این .ا عمر تا پایان و نمایند استفاده آنان

 .اشند  داشته

-های پژوهش مؤلفهحاضر، از نظر نمونههای تحقیق .ر اساس یافته

های شرایط فردی، ارزش و اهمیت، ارتباطات اجتماعي و 

های مدل .ه ترتیب .ا .ارهای ارتباطات خانوادگي از .ین مقوله

کمترین تأثیر را .ر هویت  334/0و  323/0، 315/0، 235/0عاملي 

ای میانسال دارد  .ر اساس و منزلت اجتماعي ورزشكاران حرفه

 .رای ای میانسالحرفه ورزشكاران که نتایج تحقیق، ارزشي

 ورزش و نقش .رای که و اهمیتي شانورزشي عملكرد

است  این یافته منطقي .ه نظر  قائل هستند کم ورزشكاری خود

( .یان 1395نژاد و همكاران )گونه که همتيرسد زیرا همانمي

لكرد ورزشي کردند ورزشكاران غالباً ارزش خود را .ر مبنای عم

ای میانسال در پژوهش دهند  ورزشكاران حرفهخود قرار مي

حاضر نیز .ا توجه .ه فاصله گرفتن از عملكرد درجة یک خود در 

دوران اوج ممكن است کاهش در هویت ورزشي را تجر.ه کنند 

که متقا.الً در کاهش هویت و منزلت اجتماعي آنها نیز تأثیر 

ایج پژوهش همتي نژاد و همكاران گذاشته است  این یافته .ا نت

 (2014و )ایوتنوئر،  (2012(، هادیان و همكاران )1395)

 های( یافته1395نژاد و همكاران )همراستاست  در پژوهش همتي

 ورزشكاران داد که نشان انحصارگرایي مقیاس خرده از حاصل

 تا .یشترین ترتیب دارای .ه ناموفق و موفق کمتر موفق، هایتیم

دنبال  اینتیجه حرفه این دالیل از یكي شاید  .ودند مقدار کمترین

 عنوان .ه ورزش شود.اعث مي که .اشد کردن ورزش توسط آنها

 تشكیل را آنان زندگي ترین .خشمهم ورزشكاران اصلي حرفه

 .توانند تا کنند ریزی.رنامه را طوری خود روز ورزشكاران و دهد

از   .پردازند هست انآن زندگي مهمي از قسمت که ورزش .ه

طرفي، در پژوهش حاضر میزان ارزش و اهمیتي که ورزشكاران 

ای میانسال .رای کسب هویت و منزلت اجتماعي خود داشتند حرفه

کمتر .ود  ممكن است دلیل آن دور شدن آنها از دوران اوج خود 

.ه عنوان ورزشكاران ردة اول کشور و همچنین عدم .كارگیری و 

ای میانسال در ورزش، عدم ورزشكاران حرفهمشارکت مناسب 

                                                        
21. Feng 

های ورزشي و در دریافت پرداختي مناسب از طرف فدراسیون

-ها .اشد که این مورد سبب مينتیجه پرداختن آنها .ه سایر فعالیت

شود میزان انحصارگرایي و همچنین تعصب، اولویت و اهمیتي که 

حاضر های پژوهش یافته .رای ورزش قائل هستند کاهش یا.د 

 نشان داد که ارتباطات اجتماعي و ارتباطات خانوادگي نیز تأثیر

 ایحرفه ورزشكاران اجتماعي منزلت و هویت کسب کمي در

دوران میانسالي .رای ورزشكاران  منفي هایجنبه از  دارد میانسال

اند ای که تا حدی از دوران طالیي ورزشي خود فاصله گرفتهحرفه

های این افراد اشاره ارتباطات و مشارکتکاهش دامنة  .ه توانمي

 ،(1389) شیخي ،؛(1376) فدایي هاییافته .ا نتایج داشت  این

 و (2017و همكاران ) 21، فنگ(1383) اسداللهي و پور قبادی

 عبارت .ه  دارد مطا.قت و .وده همگرا دیگر مشا.ه تحقیقات .رخي

 اجتماعي منزلت حوزه در متعدد تحقیقات نتایج دیگر،

 پایگاه .ا رفتاری عوامل میان معنادار را.طه وجود ازنشستگان،.

 اجتماعي، نقش در  کندمي تأیید را .ازنشسته کارکنان اجتماعي

 که میزاني .نا.راین،  است فرد محیط خارج از متأثر ورزشي هویت

و تأثیری که  کندمي تفسیر یک ورزشكار عنوان .ه را خود فرد

 زلت اجتماعي وی داشته .اشد تحتتواند .ر کسب هویت و منمي

دوستان،  مر.ي، میزان مشارکت وی در جامعه )شامل خانواده، تأثیر

در   گیردمي قرار خود .ه دیدگاهایشان همچنین .رآورد و رسانه(

 که اجتماعي روا.ط از .سیاری میانسال ایحرفه واقع ورزشكاران

دهند مي تدس از را .ودند کرده ایجاد شغلي وظیفه انجام حین در

 این،.رهمراستاست  عالوه (1392)کریمي  که این نتیجه .ا مطالعه

 داشتن لحاظ .ه اشتغال زمان ای میانسال درورزشكاران حرفه

 خویشاوندان و خانواده نزد در اجتماعي منزلت از شغلي موقعیت

 فرو اجتماعي پایگاه این .ازنشستگي، اثر در ولي هستند .رخوردار

 اجتماعي .حران هویت دچار افراد این است نممك و ریزدمي

 جسماني مشكالت افراد این .رای که زماني دیگر، سوی از  شوند

و سایر افراد  خویشاوندان .ا آنها ارتباط آیدمي وجود .ه روحي و

 .رای را آزردگي و فرسودگي مسئله، این که شودمي جامعه کمتر

 از .االیي درصد هشد انجام مطالعات اساس .ر  دارد همراه آنها

 نزد آنها احترام .ازنشستگي، دوران در که دارند اعتقاد .ازنشستگان
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 است شده کمتر خود سا.ق همكاران و خویشاوندان خانواده،

ای در مطالعة حاضر نیز ورزشكاران حرفه ( 87: 1392 کریمي،)

های تحقیق حاضر میانسال کاهش این ارتباط را نشان دادند  یافته

( در تناقض 1389رتباطات خانوادگي .ا نتایج شیخي )در .عد ا

( .یان گردید که حضور .یشتر 1389است  در پژوهش شیخي )

 که است معنا این .ه افراد در خانه پس از اتمام دوران اشتغال خود

 کنار در و یكدیگر .ا تا کنند مي پیدا .یشتری فرصت مرد و زن

 ویژه .ه مواردی در ن،همچنی نمایند؛ سپری را خود اوقات خانواده

 صورت .یشتری سفر و سیر غني، های خانواده و جوامع .ین در

گیرد  .ا وجود این، همان گونه که نتایج پژوهش حاضر نشان مي

داد ارتباطات خانوادگي نقش کمي در کسب هویت و منزلت 

ای میانسال دارد  شاید دلیل آن اجبار اجتماعي ورزشكاران حرفه

غلة آنها در مشاغل دیگر و لذا عدم حضور .یشتر این افراد .ه مش

 در خانه .وده .اشد  

 

 نتیجه گیری

ل عوام و نفوذ، و احترام ثروت، و های پاداش.ا توجه .ه اینكه مؤلفه

دارای .یشترین تأثیر .ر منزلت و هویت اجتماعي هستند، مدیریتي 

شود .ا افزایش تسهیالت و حقوخ پرداختي، مشارکت پیشنهاد مي

مدیریت های کالن ورزشي و همچنین گیریشتر آنها در تصمیم.ی

ای .رای .هبود منزلت و هویت اجتماعي زمینه حمایت کننده

 ای میانسال فراهم آورد ورزشكاران حرفه
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 Abstract 

Introduction:  Purpose of the present study was to develop a quantitative 

model based on lack of identity and social status in middle-aged professional 

athletes.  

Method: This research was conducted using Explorative Mixed method and 

considered as an applied study in terms of objective. The statistical population 

consisted of middle-aged professional athletes in the country70 middle-aged 

professional athletes of the country participated in the present study by 

available sampling method. In order to collect information, a semi-structured 

interview and a researcher-made questionnaire were used to collect 

information. The reliability of questionnaire was calculated using Cronbach's 

alpha ( = α  0.79)  Content-related validity was evaluated by 10 sports experts 

and its construct validity was evaluated by exploratory and confirmatory 

factor analysis. The data were analyzed using descriptive and inferential 

statistics, partial least squares and SPSS24 and smart pls software.  

Results:  Results of the research model showed that reward and wealth, 

respect and influence, and managerial factors had the most impact on the 

identity and social status of middle-aged professional athletes with factor 

loads of 0.830, 0.821 and 0.774, respectively. On the other hand, components 

of individual conditions, value and importance, social relations and family 

relations had the least effect on the identity and social status of middle-aged 

professional athletes with factor loads of 0.235, 0.315, 0.323 and 0.334, 

respectively.  

Conclusion: it is suggested to provide a basis for improving the status and 

social identity of middle-aged professional athletes by increasing facilities 

and salaries, their greater participation in major sports decisions and support 

management. 

Keywords: Social identity and status, middle-aged professional athletes, 

rewards and wealth, respect and influence, management 

 


