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  .ازپيش به فرايند بازنشستگي ورزشكاران توجه شود يشبشود  در پايان توصيه مي. اند ي داشتهدردسرتر كم
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   مقدمه
ن معتقدند اين واقعه يكي از امتخصص. ناپذير در زندگي شغلي انسان است اجتناب اي بازنشستگي واقعه

را تواند سبك زندگي، ميزان درآمد، و تعامالت اجتماعي افراد  اجتماعي است، كه ميوامل ترين ع مهم

و سالمت جسمي و رواني، خودپنداره، و ميزان رضايت از زندگي آنها را تحت تأثير قرار دهد   تغيير داده 

يك نوع  .آور، همراه با تغيير يا ثبات يا تركيبي از اينها باشد زا، آرامش اين تغيير ممكن است بحران. )3(

همراه  ثبات را به/بخش، و تغيير آرامش/زا ي از شرايط بحرانخاص بازنشستگي كه ممكن است تركيب

تر از  دوران پرداختن به ورزش بسيار كوتاه. از ورزش قهرماني است) خداحافظي(گيري  كناره ،داشته باشد

اجبار، در  صورت داوطلبانه يا به اغلب ورزشكاران خواه به كه يطور به. اي است هاي زندگي حرفه ديگر دوره

اي باشند  المللي و حرفه ورزشكاران خواه در سطح بين ةهم. )20(كنند  زندگي آن را تجربه مي سومة ده

و وارد  بگذارندفرد آن كنار  هاي گاه منحصربه زندگي ورزشي را با ويژگي تينها تر، بايد در يا سطوح پايين

اين دوره از . ها متمركز شوند شوند و روي ديگر جنبه 1دوم زندگي با نام دوران پس از ورزش ةدور

 هايي است كه كامالً متفاوت از آن چيزي است كه ورزشكاران آنها را فرا زندگي اغلب نيازمند مهارت

ساز بروز  تواند زمينه افتد، مي اين گذار، كه در سنين جواني اتفاق مي. و در آن تبحر دارند گيرند مي

  .)4، 18،12، 26( ائل و مشكالت رفتاري و جسماني، يا حتي افسردگي باشدهاي هويت، و مس بحران

اين تغيير ويژگي . است از ورزش قهرماني 2بازنشسته شدن ،يكي از تغييرات مهم در زندگي ورزشي

اين است كه برخالف بازنشسته شدن در مشاغل معمولي، سن مشخص و از پيش تعريف و مهم 

شك بازنشسته شدن سبك زندگي را تغيير  يب. از ورزش وجود ندارد براي بازنشستگي اي شده يينتع

گيري از  شوند و كناره ها، ورزشكاران اغلب زودتر بازنشسته مي خواهد داد، اما برخالف ديگر بازنشستگي

 يبنابراين بازنشستگي ورزش. هاي ورزشي نيست فعاليت ةورزش لزوماً به معناي به پايان رسيدن كلي

شك هر تغييري كه در طول زندگي  بي .اي روي ورزشكاران بگذارد پيچيده آثارورت بالقوه ص تواند به مي

در اين زمينه، . )6(تدريج صورت پذيرد يا سريع، نيازمند سازگاري است  افتد، خواه به انسان اتفاق مي

توان مطرح كرد اين است كه، آيا در مورد  گيري از ورزش قهرماني مي هايي كه در مورد كناره سؤال

گيرد؟ آيا وقتي اين عده ورزش قهرماني را با خاطرات تلخ و  ها صورت مي ورزشكاران اين سازگاري

، قادرند از پس مسائل دوران پس از ورزش برآيند؟ آيا كنار رفتن از ورزش گذارند شيرينش كنار مي

                                                           
1. life after sport  
2. Retirement decision 
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اين تغيير پيامدهاي  نكهيبه ديگر مسائل زندگي بپردازند، يا ا تادهد  قهرماني به آنها اين فرصت را مي

ـ اجتماعي  ، رواني)نفس مانند بحران هويت، كم شدن اعتمادبه(منفي مانند برخي مشكالت شخصيتي 

در پي يا پيدا كردن يا سازگار شدن با شغل جديد ) هاي اجتماعي سرخوردگي اجتماعي، برقراري ارتباط(

گيري و پس از  ر طول دوران كنارهطور خالصه، سؤال مهم اين است كه ورزشكاران د ؟ بهخواهد داشت

  شوند؟ رو مي هآن با چه تجربياتي روب

گيري از ورزش قهرماني  فرايند كناره ةشناسان عالقه و توجه فراواني به مقول هاي اخير روان در سال

گيري از ورزش متمايل  زا بودن كناره هاي اوليه بيشتر بر ديدگاه بحران گيري پژوهش جهت. اند پيدا كرده

 نژند است زا، منفي، و روان كه محققان معتقد بودند دوران پس از ورزش، بحراني، آسيب ابه اين معن ؛دبو

اي  در مطالعه روي ورزشكاران غيرحرفه) 1986(مثال ورثنر و اورلك  رايب. )7، 19، 21، 23، 27(

اي  خود با درجه در طول فرايند ترك ورزش) درصد 66(كانادايي نشان دادند كه بيشتر اين ورزشكاران 

 . )27(اند  از مشكالت مواجه شده

گيري از  كناره تأثيرات، برخي با بررسي دقيق بودن بازنشستگي ورزشي زا در مقابل ديدگاه بحران

و   ورزش و پيامدهاي اجتماعي آن، ديدگاه متفاوتي در خصوص فرايند بازنشستگي ورزشي ارائه داده

پذيري و تغييرپذيري هويت اجتماعي نيز وجود  اند كه در بازنشستگي ورزشي امكان نقش بيان داشته

هاي  قابليتتواند مولد  مي ايجاد كرد، و اين واقعه  يهاي جديد توان فرصت دارد و با ترك ورزش مي

كه   تحقيقات نشان داده زمينهدر همين . )6، 71( هاي فرد شود ها و مهارت قابليت ةجديد و رشد و توسع

اند وجود  شواهد اندكي مبني بر اينكه ورزشكاران در سازگاري با زندگي پس از ورزش مشكالتي داشته

مضاعف ناشي از  يگيري از فشارها واقع ورزشكار با تصميم به كناره و ممكن است در )7، 10(دارد 

 بد و بتواند زمان بيشتري را به زندگي غير از ورزش اختصاص دهدتمرينات و مسابقات ورزشي رهايي يا

ديگر  تادهد  خوشايند باشد، زيرا به ورزشكار فرصت مي اي تواند واقعه مي بنابراين ترك ورزش .)20(

  . و تجربيات جديد و مثبتي داشته باشد هدي اجتماعي خود را پرورش دها نقشه

 ،)1994(تيلور و آُجيلوه و ) 1981(رزنبرگ بازنشستگي ورزشي مانند  ةحوزمعروف پردازان  نظريه

در تحقيقات گذشته  .)21 ،25( دكر 2محور را جايگزين ديدگاه مشكل 1رمعتقدند بايد رويكرد فرايندمحو

بروز  موجبطور خودكار  شده كه ذاتاً و به  اي بيان عنوان واقعه گذار ورزشي به  ةشده كه دور  نشان داده

                                                           
1. process-oriented approach  
2. problem-oriented perspective  
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ل اين حال سؤا. )7، 19، 22، 27( شود بحران يا رهايي از شرايط سخت حاكم بر ورزش قهرماني مي

ها، و الگوهاي رفتاري  العمل چيست؟ و چرا ورزشكاران عكس 1)دوگانگي(است كه دليل اين پارادوكس 

زيرا علل  ،دهند؟ دليل آن ساده است متنوع و گاه متفاوتي نسبت به فرايند بازنشستگي ورزشي نشان مي

مقابله،  يع و سازوكارهاورزش قهرماني، درك هر فرد نسبت به فشار، مناب ةو شرايط كنار رفتن از صحن

 ةفرد است، در نتيجه نحو ها و تجربيات اجتماعي و حاميان ورزشكاران متفاوت و گاه منحصربه و مهارت

فرد، و  ةاستفاد بنابراين تركيب فرد، منابع در دسترس و مورد. سازگاري آنها نيز قاعدتاً بايد متفاوت باشد

موفقيت يا شكست در سازگار شدن با  ةكنند ليود، عوامل تعدش رو مي هنوع انتقالي كه ورزشكار با آن روب

گيري، و ظرفيت ورزشكار براي قبول  طور خالصه، نوع و شرايط كناره بنابراين به. گيري هستند كناره

بر ضريب توانند  ميهم  صورت تركيب با يا به ييتنها  ند كه هر كدام بها مهمي واملگيري، ع كناره

هاي مرتبط با  شك براي تعيين شرايط و ويژگي بي. ندباش بازنشستگي ورزشي اثرگذارسازگاري با فرايند 

و سازگاري آميز  اين عوامل نياز به تحقيق است تا دريابيم چرا برخي ورزشكاران در چالش تغيير موفقيت

  . كنند راحتي از اين مرحله عبور مي كه برخي ديگر به اند، درحالي  ناموفق

  العمل بازنشستگي ورزشي نشان داده كه مسائل و مشكالت و عكس ةي در زمينفرهنگ تحقيقات بين

سازگاري ورزشكاران، با شرايط  ةورزشكاران به آنها، همچنين داليل و شرايط بازنشستگي و نحو

به  آنهااخيراً در كه  يا شده  چاپهاي  در تنها پژوهش. )4، 24(فرهنگي كشورها مرتبط است - اجتماعي

عوامل دخيل در  ةشده، صرفاً اطالعات محدودي در زمين  ايراني پرداخته ةورزشكاران بازنشست موضوع

  . )1، 2، 11(ايراني ارائه شده است  ةبازنشستگي ورزشكار بازنشست

وضعيت ورزشكاران ايراني،  ةبراساس آنچه بيان شد و با توجه به كافي نبودن اطالعات موثق در زمين

   . ه استگرفتهدف بررسي تجربيات دوران بازنشستگي ورزشكاران ايراني انجام  اين پژوهش با

طور ويژه، داليل بازنشستگي، سازوكارهاي سازگاري با شرايط و مسائل دوران  در اين پژوهش به

از ورزش، و ديگر متغيرهاي  گيري ورزشكاران براي كناره ةكنند هاي حمايت بازنشستگي ورزشي، شبكه

  . بررسي شده است ،اثرگذار بر فرايند سازگاري ورزشكاران با بازنشستگي ورزشي
 

                                                           
1. paradox  
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  شناسي روش
عنوان نمونه  ورزشكار بازنشسته به 106در آن از  ونگر است  اين پژوهش از نوع توصيفي و گذشته

به اين صورت كه از افراد در ارتباط  ؛بود 1)اي شبكه(برفي  روش انتخاب نمونه گلوله. استفاده شده است

هاي ملي و باشگاهي،  مستقيم يا غيرمستقيم با ورزشكاران بازنشسته، مانند مربيان و مسئوالن تيم

تلفن  ة، نشاني يا شمار...هاي ملي و  قبلي در باشگاه يا تيم يها يباز هاي ورزشي، هم مسئوالن فدراسيون

 براي(هاي قبلي  مشابه پژوهش. اخذ شد ،اند ي خداحافظي كردهورزشكاراني كه اخيراً از ورزش قهرمان

انتخاب نمونه در نظر  برايدو معيار ) 2007؛ استامبلوف و همكاران، 2004مثال، آلفرمن و همكاران، 

اينكه كمتر از يك و بيش از ده ) المللي، ملي و باشگاهي، ب هاي بين شركت در رقابت )الف: گرفته شد

آوري  در زمان جمع نمونهسني  ةدامن. )4، 42(فظي آنها از ورزش نگذشته باشد سال از زمان خداحا

 39/26طور متوسط در  سال بود و به) 12/8 =ارد؛ انحراف استاند 59/34 =ميانگين( 52تا  23ها  داده

اعضاي نمونه  ةهم. از ورزش قهرماني خداحافظي كرده بودند) سال 02/6 =انحراف استاندارد(سالگي 

انحراف (سال  13/12طور متوسط  اند و به اي بوده حرفه جمله ورزشكاران نيمه اظهار داشتند كه از

اي، و  قاره ، رويدادهاي بين)درصد 77/3(هاي المپيك  سطح رقابتوقت در  طور تمام به) 46/7 =استاندارد

طور  فعال بوده و به) درصد55/7(، يا تنها در سطح باشگاهي )درصد 26/62(، ملي )درصد4/26(جهاني 

) 53/4 =انحراف استاندارد(سال  40/9عضو تيم ملي، و ) 15/5 =انحراف استاندارد(سال  75/6ميانگين 

در دوران قهرماني در ) درصد 20/79(نمونه ر افراد بيشت. اند هاي ورزشي بوده اشگاهدر عضويت يكي از ب

، تكواندو، تنيس روي ميز، جودو، يدانيكشتي، دووم ترتيب اكثريت، به(ورزشي انفرادي  ةرشت سيزده

به مشغول  )برداري سواري، ژيمناستيك، شنا، قايقراني، و وزنه نوردي، دوچرخه بدمينتون، كاراته، سنگ

ورزشي گروهي شامل بسكتبال، فوتبال،  ةدر پنج رشت) درصد 80/20(كه بقيه  درحالي ،فعاليت بودند

  . اند هندبال، كانوپولو، و واليبال فعال بوده

 ةپرسشنام) الف. كنندگان قرار گرفت آوري اطالعات، دو پرسشنامه در اختيار شركت منظور جمع به

، سن، تعداد )تخصصي(اصلي ورزشي  ةهايي در مورد رشت سشاين پرسشنامه شامل پر. اطالعات شخصي

 ةشد اصالح ةنسخ) ب ؛شده بود وقت در ورزش و باالترين سطح رقابتي تجربه هاي درگيري تمام سال

 گيري كناره بازنشستگي، هاي ويژگياين پرسشنامه . )7 ،16(22-گيري از ورزش قهرماني كناره ةپرسشنام

                                                           
1. snowball sampling or chain sampling 
2. Sports Career Termination Questionnaire-II (SCTQ-II) 



 1396، پاييز  3، شمارة 9مديريت ورزشي، دورة                                                                                           394

 

 

را ارزيابي  قهرماني ورزش از پسزندگي  مسائل با سازگاري و ورزش، از پس زندگي به انتقال ورزش، از

 اي مطالعهاستفاده از  او ب )2000؛ 1998( يكپار سسيك توسطاين پرسشنامه  يةاول هاي نسخه .كند مي

 .)8 ،9( است توسعه يافته ،آنها گذشته بود يسال از خداحافظ هفتاي كه  كه روي ورزشكاران نخبه

و مارتينوس ) 2004(ارپيك و همكاران  نتيجة كار سسيك SCTQ-IIنسخة دوم اين پرسشنامه يعني 

در طول )الف :وضعيت ورزشكاران رادر كل  پرسشنامه اين  گوية 59مجموع . )7، 16(است ) 2007(

گيري، ارزيابي  طي فرايند كناره) ج قهـرماني، ورزش از گـيري كنارهطي ) ب رماني،قه ورزش اندور

ـ فرهنگي  ها به فارسي، متناسب با شرايط اجتماعي كل گويه ةدر تحقيق حاضر پس از ترجم. كند مي

. ها تغييرات مختصري اعمال شده است ايران و شرايط ورزشكاران ايراني در محتواي برخي گويه ةجامع

و با  شدپايلوت ) افراد نمونه از ريغ  به(ورزشكار بازنشسته  15روي  ه،اولي ةنسخ ةپرسشنامه پس از تهي

. ها تغييراتي اعمال شد شده از اين عده در محتواي برخي جمالت و واژه استفاده از بازخوردهاي دريافت

مشابه . گويه باقي ماند SCTQ-II 57هاي نامناسب، در نهايت از  پس از اعمال تغييرات و حذف گويه

 از. ارزشي كمي شد هاي ورزشكاران با استفاده از طيف ليكرت پنج پاسخ SCTQ-IIنسخة اصلي 

  . )2، 11(نيز استفاده شده است   هاي داخلي در ديگر پژوهش SCTQ-II هايي از بخش

تلفن  ةنشاني پستي و شماردست آوردن  پس از بهآوري اطالعات به اين صورت بود كه  روش جمع

ابتدا با تماس تلفني و دادن اطالعاتي ، كه در ساليان اخير از ورزش خداحافظي كرده بودند انيورزشكار

واجد افراد از . مختصري در مورد زمان بازنشستگي اين افراد گرفته شد اتدر مورد اهداف تحقيق، اطالع

طور شفاهي رضايت در مورد  ابتدا از طريق تماس تلفني به ،داوطلب شركت در تحقيق افرادشرايط و 

همراه متني  پرسشنامه به. فرستادن پرسشنامه به نشاني پستي آنها گرفته شد ةشركت در تحقيق و اجاز

پاسخگويي به پرسشنامه، و يك پاكت پستي تمبردار با نشاني پستي  ةدر مورد اهداف كلي تحقيق، نحو

 پس. براي اين عده فرستاده شد ،پستي ةها، در قالب يك بست پژوهشگر جهت پس فرستادن پرسشنامه

تماس گرفته  ،ها را پس نفرستاده بودند پيگيري با برخي از افرادي كه پرسشنامه منظور بهاز چهار هفته، 

پس از اين مراحل، و . شد سؤالاز آنها ... پستي، فراموشي و  ةشد و در مورد احتمال دريافت نكردن بست

 طور كامل تكميل درصد به 09/70شده  هاي دريافت جموع پرسشنامهاز م ،هگرفت هاي انجام با پيگيري

  .شداستفاده )  = 106N(از اين تعداد  ها و در تحليلبود شده  
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هاي آمار توصيفي شامل درصد فراواني، ميانگين، انحراف استاندارد  براي توصيف اطالعات از شاخص

براي بررسي عوامل مرتبط با سازگاري با  از آزمون همخواني كاي اسكوئر پيرسون. و نما استفاده شد

  .در نظر گرفته شد 05/0هاي آماري سطح معناداري  در آزمون. دوران بازنشستگي استفاده شد
 

  نتايج
  وضعيت در دوران ورزشي

. اند اظهار داشتند در دوران ورزش قهرماني مشغول به تحصيل بوده) درصد 8/86( ر افراد نمونهبيشت

درصد زندگي 9/18در زمان پرداختن به ورزش مجرد بودند و تنها ) درصد 1/81(اغلب افراد نمونه 

كه از پرداختن به ورزش كسب را مقدار پولي  درخواست شداز افراد نمونه . ه بودند مشترك را تجربه كرد

. تعيين كنند ،خيلي زياد بود=5خيلي كم تا =1آن از  ةارزشي كه دامن روي طيف ليكرت پنج ،اند كرده مي

. بوده است) 66/0=؛ انحراف استاندارد42/1 =ميانگين(پاسخ آنها نشان داد درآمد آنها از ورزش بسيار كم 

نبوده  يا اندازه از افراد نمونه اظهار داشتند كه درآمد آنها از ورزش به) درصد 7/88(ي زياددرصد بسيار 

مثالً بتوانند يك آپارتمان (زندگي كنند  يراحت كه بتوانند از پرتو آن در دوران پس از ورزش بهاست 

  ). بخرند يا يك شغل جديد را شروع كنند

 =1(ارزشي  كننده در پژوهش براساس طيف ليكرت پنج شركت) درصد 5/41( اغلب ورزشكاران

بيان داشتند كه در دوران پرداختن به ورزش آن قدرها مشهور ) بسيار مشهور بودم =5ناشناس بودم، 

دليل ورزشكار بودن از  درصد بيان داشتند كه به 90). 6/1=انحراف استاندارد ؛79/2 =انگينمي(اند  نبوده

دهندگان روي طيف  پاسخ) درصد 8/65(اكثريت . اند برده برتري خود در بين گروه همساالن لذت مي

اي  غلهدليل مش اند به كرده بيان داشتند كه احساس مي) بسيار زياد =5خيلي كم؛ =1(ارزشي  ليكرت پنج

 =ميانگين(، كه با ورزش مرتبط نبوده تا حدودي  ديگر چيزهاي مهم زندگي ،كه در ورزش داشتند

  .مورد غفلت واقع شده است) 43/1 =انحراف استاندارد ؛85/2

  عوامل دخيل در تصميم به بازنشستگي 
از ) سال 02/6 =انحراف استاندارد(سالگي  39/26طور متوسط در  كنندگان اظهار داشتند به شركت

؛ 64/2 =انحراف استاندارد( 83/4طور متوسط  آنها گزارش كردند به. اند  ورزش قهرماني خداحافظي كرده

از ) درصد 6/56(نتايج بيش از نيمي  براساس. اند گيري كرده سال قبل از ورزش كناره) 4=نما

مابقي . اند احافظي كردهدهندگان اظهار داشتند در پايان فصل مسابقات از ورزش قهرماني خد پاسخ
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سازي، و  درصد در طول فصل آماده17اين زمان را قبل از شروع،  )درصد2/13(كنندگان  شركت

آنها در   از افراد نمونه در مورد سطح عملكرد ورزشي. درصد در طول فصل مسابقات تعيين كردند2/13

ين سطح، در حال پيشرفت، و در نسبت افرادي كه وضعيت خود را در باالتر. گيري سؤال شد زمان كناره

  ). درصد34و  34، 32ترتيب  به(تقريباً مساوي بود  ،حال افت، ارزيابي كرده بودند

تأثير بيشتري كه بر تصميم آنها به بازنشستگي  درخواست شد شدت داليلي را گانكنند شركتاز 

نه بيشترين اثر را بر تصميم كه از نظر افراد نمو موردي شش. كنندارزيابي  مورد 23از بين  است،داشته 

 . توصيف شده است 1ترتيب اولويت در جدول  به ،آنها داشت

گيري  كه بيشترين اثر را در تصميم به كناره عوامليهاي توصيفي  بندي و آماره اولويت .1 جدول
 )N=  106( اند داشته

  

درصد افرادي كه اثر اين 
ارزيابي دليل را زياد 
 اند كرده

M SD 

ديدگي و به خطر  مشكالت ناشي از آسيب.1

 افتادن سالمتي
2/47 25/3 50/1 

 66/1 82/2 9/33 مشكالت ايجادشده با كادر مربيان.2

تحصيل  ةدريافت پيشنهاد كاري يا فرصت ادام.3

 از خارج ورزش
1/32 66/2 47/1 

 58/1 62/2 1/32 باال رفتن سن.4

  38/1  58/2  4/26  مشكالت مالي.5

  10/1  57/2  9/18  رسيدن به اغلب اهداف ورزشي.6
  )اثر بسيار قوي داشته= 5هرگز اثري نداشته، = 1(ارزشي  5بندي  براساس درجه: توضيح

  

كننده در تحقيق كمترين تأثير را بر تصميم آنها  شركت ةكه به ظن ورزشكاران بازنشست مواردي

  .اند شده  فهرست و توصيف 2 در جدولترتيب اولويت  نيز به است داشته
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اند  گيري داشته هاي توصيفي عواملي كه كمترين اثر را در تصميم به كناره بندي و آماره اولويت .2 جدول
)106  =N(  

درصد افرادي كه اثر اين دليل را   
 اند كم ارزيابي كرده

M SD 

5/92 هاي مسابقه روشها و  تغييرات در تكنيك.1  28/1  79/0  

6/90 تغيير در وسايل و تجهيزات مسابقات.2  34/1  96/0  

6/90 تغيير قوانين و مقررات مسابقات.3  40/1  99/0  

2/79 ها تيمي ارتباط ضعيف با هم.4  64/1  86/0  

5/75  از عملكرد ورزشي يرضايتنا.5  81/1  94/0  
6/73  فشار والدين.6  87/1  13/1  
  )اثر بسيار قوي داشته =5هرگز اثري نداشته،  =1(ارزشي  5بندي  براساس درجه: توضيح
 

  شده براي سازگاري زمان سپري

سال از بازنشستگي آنها  2كمتر از  درصد افراد نمونه بيان داشتند در زمان انجام اين پژوهش 17

سال از زمان بازنشستگي آنها  6تا  2گزارش كردند بين  )درصد 9/33(سوم  حدود يك .گذشته است

از . دبودن  سال پيش از ورزش قهرماني خداحافظي كرده 10تا  6نيز بين ) درصد 1/49(گذشته، و مابقي 

طور كامل با  گيري به درصد گزارش كردند كمتر از يك سال پس از كناره7/71ميان اعضاي نمونه، 

درصد بيان داشتند تا زمان انجام اين 2/13  نيا وجود با. اند سازگار شده مسائل بيرون از ورزش قهرماني

هاي اجتماعي جديد محيط بيرون از ورزش قهرماني  طور كامل با نيازها و نقش پژوهش هنوز هم به

تا  1سازگاري كامل را بين رسيدن به نيز مدت زمان ) درصد1/15(مابقي . اند سازگاري كامل پيدا نكرده

درصد وضعيت كلي خود نسبت به بازنشسته شدن را منفي 3/28در اين ميان . دندكرآورد سال بر 3

كه مابقي افراد  دند، درست همين تعداد نيز نظري مثبت در اين خصوص داشتند، درحاليكرگزارش 

  . نظر مثبت يا منفي در اين خصوص نداشتند) 4/43(نمونه 

  شده در دوران گذار حاالت تجربه

 )بسيار زياد=  5هرگز وجود نداشته؛ = 1(ارزشي  طيف ليكرت پنجبا استفاده از  گانكنند از شركت

دوران ( گيري هاي اول پس از كناره كه در ماهرا هاي رواني مختلفي  وضعيتدرخواست شد مشكالت و 

بروز مشكل شديد  موجبموارد  ةچهار مورد كه بيش از بقي. كنندارزيابي  ،اند با آن مواجه شده )گذار

 . شده استترتيب فهرست   به 3در جدول  ،شده بود) 5/2بيش از (
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  )N=  106( كنندگان در دوران گذار شركت ةشد هاي توصيفي حاالت تجربه آماره .3جدول 
درصدي از افراد كه اين وضعيت   

 اند را تجربه كرده
M SD 

8/37 دلتنگي.1  06/3  39/1  

7/39 نامشخص ةيندآترس از .2  02/3  39/1  

7/37 نارضايتي.3  89/2  37/1  

2/30 ورزشي ةكنار نيامدن با پايان يافتن دور.4  89/2  31/1  

  )بسيار زياد =5هرگز وجود نداشته،  =1(ارزشي  5بندي  براساس درجه: توضيح
 

آنها را افراد نمونه بيان داشتند ترك ورزش سبك زندگي ) درصد 1/59(براساس نتايج بخش اعظم 

درصد اين تغييرات را منفي ارزيابي كردند، در مقابل  5/7تنها . در طول دوران گذار تغيير داده است

درصد از افراد نمونه  1/49اين در حالي بود كه براي . درصد تغيير سبك زندگي را مثبت دانستند 8/37

  . اين تغييرات نه مثبت بوده و نه منفي

  يوضعيت فرد در دوران بازنشستگ

گيري از ورزش قهرماني فعاليتي داشتيد كه  در پاسخ به اين پرسش كه آيا درست پس از كناره

 بيشتر، )مثل شغل، تحصيل، ارتباطات خانوادگي، سرگرمي(خوبي در آن درگير باشيد  به

 14از مجموع داوطلبان شركت در تحقيق . بلي را انتخاب كرده بودند ةگزين) درصد 8/86(دهندگان پاسخ

مشغول كار ) درصد 83(تن  89اظهار داشتند در زمان انجام تحقيق بيكارند، ) درصد 5/13(شكار ورز

هاي  نمونه بيان داشتند در دوره) درصد6/90(اكثريت . تن نيز به اين پرسش جواب ندادند 4بودند و 

  . گري نبودند درصد هيچ مدرك مربي4/9اند و تنها  گري شركت كرده مربي

، انحراف استاندارد 42/2=چهار گويه، با ميانگين كل(ت سالمتي و سبك زندگي بندي مشكال اولويت

 ،تحقيق ما در چند ماه نخست دوران بازنشستگي بيشتر با آن مواجه شده بودند ةكه نمون) 32/1 =كل

كنندگان بيشتر  ترتيب اولويت شركت براساس نتايج اين جدول، در اين خصوص به. است 4مطابق جدول 

وزن  و اضافه) 53/1 =؛ انحراف استاندارد00/3=ميانگين(ت سالمتي مرتبط با ورزش با مشكال

  .اند مواجه شده) 52/1 =؛ انحراف استاندارد74/2=ميانگين(
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هاي توصيفي مشكالت مرتبط با سالمتي و سبك زندگي در شروع دوران بازنشستگي  آماره .4جدول 
)106  =N(  

افرادي كه اين درصد   

 اند مشكل را تجربه كرده
M SD 

7/37 )ها و غيره ديدگي آسيب(مشكالت سالمتي . 1  00/3  53/1  

74/2 34 مشكالت وزني. 2  52/1  

3/28 تمريني مشكالت بي. 3  68/2  34/1  

7/5 )... مانند سيگار و از اين قبيل(استفاده از مواد مخدر . 4  25/1  71/0  

  )مشكل ايجاد كرده= 5مشكل زيادي ايجاد نكرده؛ = 1(ارزشي  5بندي  درجهبراساس : توضيح
  

، ميانگين α =90/0با ضريب همساني دروني (گويه  17با مشكالت دوران بازنشستگي  SCTQ-IIدر 

نشان داد ورزشكاران  )5جدول (نتايج . ارزيابي شد) 16/1 =انحراف استاندارد كلو ، 04/2 =كل

، 33/2 =گويه با ميانگين كل 4(ترتيب در سطح مشكالت شغلي  ايراني بيشترين مشكالت را به ةبازنشست

، انحراف 07/2 =گويه، با ميانگين كل 5(اجتماعي  -  ؛ مشكالت رواني)16/1 =و انحراف استاندارد كل

 ، انحراف استاندارد89/1 =گويه، با ميانگين كل 8(؛ و مشكالت شخصيتي )13/1 =استاندارد كل

ارزشي  مقياس پنج ةها در سه سطح مورد نظر كمتر از ميان دهد ميانگين نتايج نشان مي). 08/1=كل

  .استفاده بوده استمورد ) 3=ةليكرت با ميان(
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اجتماعي، و - هاي مشكالت دوران بازنشستگي در سه سطح شغلي، رواني توصيف آماره .5جدول 
 )N=  106(شخصيتي 

درصد افرادي   
كه مشكل را 
 اند تجربه كرده

M SD 

     مشكالت شغلي

49/240/1 6/22مشكالت مالي.1  

34/234/1 5/22از ورزش غير نداشتن دانش كافي در شغلي خاص به. 2  

30/244/1 3/28مشكل يافتن شغل جديد. 3  

19/233/1 7/20مشكل سازگاري با نيازهاي شغل جديد. 4  

    ـ اجتماعي روانيمشكالت 

42/225/1 2/13دور شدن از سبك زندگي ورزشكاري.1  

28/217/1 1/13هاي اجتماعي مرتبط با ورزش از دست دادن فعاليت.2  

06/217/1 2/13از دست دادن دوستان محيط ورزش.3  

87/106/1  5/7  شود مشكالتي كه در برقراري ارتباطات اجتماعي جديد ايجاد مي.4  

65/192/0 8/3مشكالتي در برقراري ارتباط با همسر.5  

      مشكالت شخصيتي

68/236/1  3/28  احساس دست نيافتن كامل به اهداف ورزشي.1  
34/237/1 4/26نامعلوم ةترس از آيند.2  

15/205/1 4/9يندهآبراي  يزير مشكالت فرد در برنامه.3  

ها و كارهايي غير از  فعاليتاحساس نداشتن قابليت براي انجام .4
  ورزش

6/7  79/104/1  

70/199/0 8/3نفس پايين آمدن اعتمادبه.5  

58/197/0 7/5  پايين آمدن خود ارزشي .6  

49/191/0 8/3  نداشتن كنترل شخصي/7  
42/182/0 9/1عزت نفس پايين.8  

  ارزشي است پنجبندي  زاتر بودن در مقياس درجه انگر مشكلبيتر  اعداد بزرگ: توضيح

  
  عوامل مرتبط با سازگاري در دوران بازنشستگي

از  ،گذارند براي بررسي ارتباطات احتمالي عواملي كه روي سازگاري با دوران بازنشستگي تأثير مي

 در اجراي اين روش آماري پيش از اجراي آزمون، هر. آزمون همخواني كاي اسكوئر پيرسون استفاده شد

هاي  براي مثال گويه. طبقات مجاور ادغام شد ،هر خانه از جدول توافقي كم بود هاي نظري گاه فراواني
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  ؛ 1=2و  1طبقات (ارزشي تشكيل شد  سهطيف ليكرت اصلي مورد استفاده ادغام و يك طيف 

  . صورت منتخب گزارش شده است در ادامه تنها نتايج مهم و معنادار به). 3=5و  4؛ طبقات 2 =3 ةطبق

وضعيت خود نسبت به  ،تر بود گيري داوطلبانه هرچه تصميم ورزشكار به كنارهنشان داد نتايج 

، در p ،53/11)=106=n،4=df(χ2=021/0 است گيري از ورزش قهرماني را مثبت ارزيابي كرده كناره

در خصوص ي منفي داوطلبانه بوده و نظرريمقابل فراواني افرادي كه تصميم آنان به بازنشستگي غ

گيري داوطلبانه با ميزان موفقيت در فائق آمدن  نتايج نشان داد كناره. بسيار كم بود داشتند،تگي بازنشس

 همخواني دارد) سازگاري با دوران بازنشستگي(بر مسائل و مشكالت زندگي پس از دوران قهرماني 

047/0=p ،65/9)=106=n،4=df( χ2 .با دوران با سازگاري نيز گيري  تدريجي بودن تصميم به كناره

هاي پژوهش،  براساس يافته. p ،28/14)=106=n،4=df( χ2=006/0 شتبازنشستگي همخواني دا

 اند از زندگي خود بيشتر احساس رضايت كرده ،اند كرده دايورزشكاراني كه به اهداف ورزشي خود دست پ

043/0=p ،28/6)=98=n،4=df(χ2 .مانند  كاريگيري فعاليت و  كه پس از كنارهي ورزشكاران همچنين

بيشتر از زندگي پس از دوران قهرماني  ،ندا هكه در آن درگير شوند داشت اي سرگرميو شغل، تحصيل، 

  .p ،031/4)=98=n،1=df(χ2=045/0 اند خود احساس رضايت كرده

  هاي اجتماعي  حمايت
يا گيري از افراد  اجتماعي كه پس از كناره خدماتها و  از ورزشكاران در خصوص مقدار حمايت

ملي المپيك يا  ةشناسان، مربيان، كميت ثيرگذار مانند والدين، اعضاي خانواده، روانأهاي مهم و ت سازمان

با يك طيف ، )گويه 8(ند كناند از آنها دريافت  و آنچه انتظار داشته )گويه 8(اند  فدراسيون دريافت كرده

نمونه اظهار داشتند كه افراد ي از زياددرصد بسيار . شد پرسش )بسيار زياد=5كم، =3هيچ،  =1(ليكرت 

 83(ها  ، فدراسيون)درصد 8/86(شناسان ورزش  ، روان)درصد 3/94(ملي المپيك  ةاز طرف كميت

 6شده در جدول  نتايج خالصه. اند ، هيچ حمايتي دريافت نكرده)درصد 8/69(، و مربيان باشگاه )درصد

ها را از  ترتيب اولويت بيشترين حمايت رزش بهگيري از و تحقيق پس از كناره ةدهد نمون نشان مي

اين در حالي است كه براساس . اند دريافت كرده) شامل والدين، اعضاي خانواده، همسر(نزديكان خود 

ملي   ةاند به ميزان زيادي از مربيان باشگاه، كميت ترتيب اولويت انتظار داشته دهندگان به نتايج پاسخ

  .   مورد حمايت قرار گيرنداسان ورزش نش المپيك، و روان
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در دوران بازنشستگي از نظر  دهنده يسكننده و سرو هاي مهم حمايت افراد و سازمان .6جدول 
  )N=  106(ورزشكاران 

 M SD  شده حمايت دريافت

 

 M SD انتظار دريافت حمايت

38/3 والدين  31/1 68/3 مربيان باشگاه   71/1  

98/2 اعضاي خانوادهديگر   32/1 45/3 ملي المپيك ةكميت   64/1  

92/2 همسر  54/1 43/3 شناسان ورزشي روان   74/1  

19/2 ) هم باشگاهي(ها  تيمي هم  24/1 17/3 والدين    55/1  

47/1 مربيان باشگاه  80/0 10/3 همسر   54/1  

26/1 فدراسيون  71/0 92/2 ديگر اعضاي خانواده   56/1  

21/1 ورزشيشناسان  روان  60/0 85/2 فدراسيون   50/1  

06/1 ملي المپيك ةكميت  23/0 74/2 ) باشگاهي هم(ها  تيمي هم   56/1  

  )بسيار زياد= 5هيچ؛ = 1(ارزشي  5بندي  براساس درجه: توضيح

  

تواند در دوران بازنشستگي ورزشي مفيد  كنند مي كنندگان در مورد خدماتي كه فكر مي از شركت

آنها بيشتر كمك و  دهد نشان مي) 7جدول (ها  پاسخ. سؤال شدديگر  ةگوي 8در قالب  ،باشد

 . هاي اقتصادي و مالي دانند تا مشاوره سالمت را مفيد مي اهاي پزشكي و مرتبط ب راهنمايي

 

  )N=  106( كنندگان خدمات مفيد براي دوران بازنشستگي از نظر شركت .7جدول 
  M SD 

 07/1  19/4 هاي پزشكي و حفظ سالمت عمومي كمك و راهنمايي در مورد مراقبت.1

و انتقال  هامنظور تبادل نظر برگزاري جلساتي با ديگر ورزشكاران بازنشسته به.2
 تجربيات

15/4  06/1 

 19/1  09/4كمك براي يافتن شغل جديد و مناسب.3

 04/1  06/4 اند اطالعات در مورد ديگر ورزشكاراني كه از پس مشكالت بازنشستگي برآمده ةارائ.4

ذهني خود را به شغل جديد انتقال  يها كمك به يادگيري اينكه چگونه مهارت.5
 دهند

94/3 11/1 

 06/1  94/3تحصيلي و شغلي يها در مورد فرصت يرسان اطالع.6

 27/1  91/3ينيتمر يمشاوره در امور مربوط به تغذيه در دوران ب ةارائ.7

 34/1  79/3اقتصادي ـ مالي ةمشاور.8

 )بسيار زياد =5هيچ؛  =1(ارزشي  5بندي  براساس درجه: توضيح
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آيا شما به "كه  پرسشكننده در پژوهش در نهايت در پاسخ به اين  شركت ةورزشكاران بازنشست

، از هر پنج نفر تقريباً تنها "كنيد كه دوران ورزشي مشابه خودتان داشته باشند؟ فرزندان خود توصيه مي

اظهار داشتند كه ) درصد4/43(دهندگان  پاسخ مثبت داد، و نزديك به نيمي از پاسخ) درصد17(يك نفر 

  .در اين مورد مطمئن نيستند
 

  گيري بحث و نتيجه
آوري و توصيف اطالعاتي در مورد وضعيت و فرايند بازنشستگي ورزشكاران  پژوهش جمع هدف از اين

نتايج . شده در بخش نتايج توصيف و خالصه شده است آوري اطالعات جمع. كشورمان ايران بود ةبازنشست

به اند، و زندگي دوران بازنشستگي را تجر از ورزش خداحافظي نكرده يتازگ بهكنندگان  شركتنشان داد 

كنندگان براي تصميم به بازنشستگي مشكالت ناشي از  دليل اصلي تقريباً نيمي از شركت .اند كرده

با توجه به طبيعت ورزش قهرماني و سپري كردن . گزارش شدديدگي و به خطر افتادن سالمتي  آسيب

ت و مسابقات وقت در تمرينا حضور و شركت فعال و تمام) سال 12طور متوسط  به(هاي نسبتاً زياد  سال

در مدل مفهومي سازگاري با بازنشستگي . اين نتيجه دور از انتظار نبود ،ورزشي در باالترين سطح ورزش

 ،توانند مسبب تصميم به بازنشستگي شوند كه ميرا عواملي ) 1994(ورزشكاران، تيلور و اُجيلوه  ةويژ

. )25(اند  دهكربندي  ، و انتخاب آزاد اولويتيدگيد بيترتيب باال رفتن سن، انتخاب نشدن در تيم، آس به

افزايش سن، و نداشتن حمايت   ، ديدگي نتايج تحقيقات نيز نشان داد كه برخي عوامل مانند انواع آسيب

، 7، 11، 20( دنشو ورزشكاران از ورزش قهرماني ميموجب خداحافظي اي هستند كه  مالي داليل عمده

داليل تصميم به  فهرستعوامل مورد نظر در اين مدل در  ةنتايج تحقيق حاضر از اين نظر كه كلي. )1

شواهدي دال بر تأييد مدل مفهومي تيلور و اُجيلوه  ،بازنشستگي ورزشكاران ايراني نيز وجود دارد

كننده در  ايراني شركت ةست داليل ورزشكاران بازنشستفهردر  نيا وجود  با. )25( دكن فراهم مي) 1994(

با توجه به . شده در اين مدل مفهومي يكسان نيست بندي عوامل دقيقاً با ترتيب ارائه اين تحقيق اولويت

دريافت پيشنهاد كاري يا فرصت (هاي بيروني  انگيزه مانندتوان عوامل ديگري  نتايج تحقيق حاضر مي

، و مشكالت مالي را نيز )دستيابي به اغلب اهداف ورزشي(و دروني ) تحصيل از خارج محيط ورزش ةادام

  . شده در اين مدل مفهومي افزود به فهرست ارائه

  رمانان ورزشيشده كه اغلب قه  مشخص ،پيامدهاي بازنشستگي گرفته در زمينة انجامدر تحقيقات 

در تحقيق حاضر . )7، 26( اند رو شده هاند، با مشكالتي روب شده كه به هر دليل مجبور به خداحافظي 
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. مشكالت دوران بازنشستگي در سه سطح ارزيابي شد) 2004(ارپيك و همكاران  مشابه پژوهش سسيك

ترتيب در سطح  به، اند رو شده هكه در دوران بازنشستگي روبرا ايراني مشكالتي  ةورزشكاران بازنشست

دور شدن از سبك : زاترين عامل مشكل(اجتماعي  -، رواني)مسائل مالي: عامل نيزاتر مشكل(شغلي 

مسائل مربوط به عدم : زاترين عامل مشكل(، و شخصيتي )هاي مرتبط با ورزش قهرماني زندگي و فعاليت

) 2004(ارپيك و همكاران  در پژوهش سسيكدر مقام مقايسه . دندكربندي  اولويت) دستيابي به اهداف

: زاترين عامل مشكل(اجتماعي  -ترتيب در سطح رواني به ييايبندي مشكالت ورزشكاران اسلوون اولويت

، و شخصيتي )نداشتن اطالعات و دانش شغلي: زاترين عامل مشكل(، شغلي )عدم دستيابي به اهداف

نتايج پژوهش مارتينوس . )7(گزارش شده است ) يدور شدن از سبك زندگي ورزش: زاترين عامل مشكل(

هاي  جنوبي نيز كامالً مشابه يافتهفريقاي آ ةورزشكاران بازنشست ةشد در مورد مشكالت تجربه) 2007(

مشكالت  ةدهد اشتراكات بسياري بين عمد نشان مياين مقايسه . )16(بوده است  حاضر تحقيق

و براساس نتايج  نيا وجود  با. فريقاي جنوبي وجود داردآو  ييايايراني با اسلوون ةورزشكاران بازنشست

ايراني آن  ةشده توسط ورزشكاران بازنشست تحقيق حاضر جاي خوشبختي دارد كه مشكالت گزارش

بروز بحران  موجبدهد كه احتماالً مشكالت بازنشستگي  ن مياين يافته نشا. قدرها شديد نبوده است

  . ايراني نشده است ةجدي براي ورزشكاران بازنشست

هاي مقابله با  معتقدند تجربيات افراد، هويت، درك موقعيت فشار، مهارت) 1994(تيلور و اُجيلوه 

كه با كيفيت فرايند سازگاري ند ا ريزي پيش از بازنشستگي عواملي هاي اجتماعي، و برنامه فشار، حمايت

كنندگان اظهار داشتند كه در  ي از شركتزيادخوشبختانه درصد . )25(ند ا با بازنشستگي ورزشي مرتبط

طور كامل با مسائل و مشكالت دوران  اند به مدت كوتاهي پس از كنار گذاشتن ورزش قهرماني توانسته

طور كامل به اين  بخش كوچكي هم بيان داشتند كه هنوز هم به نيا وجود  با. پس از ورزش سازگار شوند

  . اند سازگاري دست پيدا نكرده

بدان معنا كه  ؛نتايج نشان داد سازگاري مثبت با دستيابي فرد به اهداف ورزشي مرتبط است

آساني با مسائل  به ،دبدست يا هصور بودبه اهدافي كه براي خود در ورزش متموفق شده ورزشكاري كه 

ها با نتايج تحقيقات  اين يافته. دبيشتري دارو از زندگي احساس رضايت  شود ميبازنشستگي سازگار 

با مسائل و ) مندي از اهداف شخصي مانند رضايت(اند احساس رضايت و كاميابي  گذشته كه بيان داشته

  . )7، 15،10، 27( همسوست دارد،اتنگ هاي انتقال ورزشي ارتباط تنگ مشكالت دوره
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گيري داوطلبانه با ميزان موفقيت در فائق آمدن بر مسائل و مشكالت زندگي  نتايج نشان داد كناره

تعداد  هاي تحقيق و براساس يافته همخواني دارد) سازگاري با دوران بازنشستگي(پس از دوران قهرماني 

بسيار بيشتر از  ،اند در سازگار شدن با بازنشستگي موفق بودهو   گيري كرده افرادي كه داوطلبانه كناره

و در سازگاري با بازنشستگي موفق   گيري كرده كناره) داوطلبانه ريغ(صورت اجباري  كه به استآنهايي 

. شتسازگاري با دوران بازنشستگي همخواني دانيز با گيري  تدريجي بودن تصميم به كناره .اند نبوده

اند از پس  تر بوده و بهتر توانسته گيري آنان از ورزش تدريجي كه تصميم و فرايند كناره بنابراين افرادي

صورت ناگهاني  بوده كه به  مسائل و مشكالت زندگي پس از دوران قهرماني برآيند بسيار بيشتر از آنهايي

از دوران قهرماني خوبي از پس مسائل و مشكالت زندگي پس  اند به و نتوانسته  گيري كرده از ورزش كناره

اند يا اين فرايند را  ورزشكاراني كه به اختيار خود تصميم به بازنشستگي گرفتهوضعيت بنابراين . برآيند

   .اند گيري خود نداشته كه اختياري در زمان كنارهاست آنهايي  از بهتر ،اند تدريج سپري كرده به

از كنار گذاشتن ورزش فعاليتي مانند كنندگان بيان داشتند درست پس  نتايج اغلب شركتبراساس 

ها  اين يافته. خوبي در آن درگير شوند اند كه به شغل، تحصيل، ارتباطات خانوادگي، و سرگرمي داشته

كه ورزشكاران داوطلبانه  كه معتقدند زماني كند ميشناسي ورزش را تأييد  روان ةنظرهاي متخصصان حوز 

ورزشي   تر از فعاليت هايي است كه به نظرشان جذاب يناغلب به داليل جايگز ،شوند بازنشسته مي

  .)5 ،22، 25( رسد مي

اند وقتي ورزشكار از  متخصصان بيان داشته ،براي تبيين بازنشستگي ورزشي شده ارائه هاي در مدل

شود و به عدم تجانس خود با افراد  هاي ورزشي آگاه مي افت عملكرد و عدم كفايت خود در اجراي مهارت

گيري  گيرد از ورزش قهرماني كناره مي  تصميم ،برد ه در سطح بااليي از عملكرد قرار دارند پي ميهمتا ك

معتقدند معموالً فرايند تصميم به ) 2012(در همين زمينه، پارك و همكاران . )14، 22(د كن

نيز  حاضردر تأييد اين ديدگاه، نتايج تحقيق . )21(افتد  بازنشستگي در پايان فصل مسابقات اتفاق مي

. اند كنندگان تحقيق در پايان فصل مسابقات از ورزش قهرماني خداحافظي كرده نشان داد اغلب شركت

به ارزيابي وضعيت خود بپردازد  تادهد  رسد پايان فصل مسابقات به ورزشكار اين فرصت را مي نظر مي به

كنندگان تحقيق تفاوت  در مورد شركت  نيا وجود با. كار در فصل بعد تصميم بگيرد ةو در خصوص ادام

الترين سطح، در فاحشي بين درصد افرادي كه خود را از نظر عملكرد ورزشي در زمان بازنشستگي در با

  .  مشاهده نشد ،اند حال پيشرفت، و در حال افت، ارزيابي كرده بوده
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ممكن است افسردگي را  ،شود معتقدند وقتي ورزشكار از سايرين جدا مي )1986(اُجيلوه و هو 

اي از حاالتي  همراه مجموعه گيري از ورزش قهرماني به تحقيقات نيز نشان داده كناره. )18(د كنتجربه 

هويت   ساز بروز بحران تواند زمينه مي ،كنند كه ورزشكاران در دوران بازنشستگي ورزشي تجربه مي

تحقيقات مرتبط با اين موضوع نيز نشان . )13، 26( ورزشي و برخي عالئم افسردگي در ورزشكاران باشد

كوتاهي فروكش  ةاند كه، بسته به موقعيت و شرايط، ممكن است بحران هويت و افسردگي در دور داده

شده  در تحقيق حاضر هويت ورزشي و ميزان افسردگي تجربه نكهيبا ا. )12(د، يا دائمي و مزمن شود كن

توان نتايج را در  نوعي مي طور مستقيم ارزيابي نشد، به كنندگان به در اوايل دوران بازنشستگي شركت

زيرا نتايج نشان داد  ،دركه در اين زمينه ارزيابي گرفت شده و تحقيقات انجام ارائه هايراستاي نظر

با آن ) گيري هاي اول پس از كناره در ماه(كنندگان در دوران گذار  حاالت رواني كه شركت نيتر مهم

حال موضوع مورد نظر نگراني زيادي  هر  به. نامشخص بوده است ةو ترس از آيند يدلتنگ ،اند مواجه شده

اند از پس  كنندگان بيان داشتند كه در مدت كوتاهي توانسته ي از شركتزيادانگيزد، زيرا درصد  را برنمي

  . مسائل و مشكالت اين دوران برآيند

ايراني  ةهاي اجتماعي ورزشكاران بازنشست نتايج تحقيق در مورد نظرسنجي در خصوص حمايت

كننده و  حمايتهاي مهم و اصلي  تحقيق از افراد و سازمان ةنتايج نشان داد نمون. كننده است نگران

ها، و  شناسان ورزش، فدراسيون ملي المپيك، روان ةبه ورزشكاران بازنشسته شامل كميت دهنده سيسرو

در مقابل تنها نزديكان آنها شامل والدين، اعضاي خانواده، . اند مربيان باشگاه، هيچ حمايتي دريافت نكرده

در نتايج اين بخش از تحقيق   ه و هشداردهندهتوج شايان  ةنكت. اند هايي را دريافت كرده و همسر حمايت

متولي و مسئول ورزش قهرماني و بايد  االصول يعلمحقق و  زعم بهي كه ها و افراد اين است كه سازمان

كننده در تحقيق  باشند و براساس نظر ورزشكاران بازنشستة شركت قهرمان مسائل مربوط به ورزشكاران

ملي المپيك،  ةدي براي ورزشكاران بازنشسته ايفا كنند، شامل كميتنقش حمايتي زيارود  نيز انتظار مي

تقريباً نقشي در اين خصوص ايفا  هاي ورزشي، ها و مسئوالن باشگاه شناسان ورزش، فدراسيون روان

ها اين باشد كه اوالً از  هاي اجتماعي از اين سازمان رسد دليل دريافت نكردن حمايت نظر مي به. اند نكرده

گذرد و ثانياً مسئوالن ورزش قهرماني هنوز به  هاي زيادي نمي اي در كشور ما سال حرفه عمر ورزش

به همين داليل هنوز ارگان يا . اند مشكالت بازنشستگي ورزشي و ورزشكاران بازنشسته واقف نشده

  .شود مسئولي براي آن مشخص نشده است و به اين پديده توجه چنداني نمي
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و   يق بدون تجربة مشكالت حاد با مسائل دوران بازنشستگي سازگار شدهبيشتر ورزشكاران اين تحق

بنابراين . بر بوده است اند روي زندگي پس از ورزش قهرماني تمركز كنند، اما اين اتفاقات زمان توانسته

تواند طول زمان سازگار شدن ورزشكاران را  رسد آموزش نحوة فائق آمدن بر مشكالت مي نظر مي به

ها، فراهم كردن شرايطي كه ورزشكاران در شرف بازنشستگي بتوانند از  در كنار اين آموزش .كاهش دهد

تر مشكالت آتي  تواند كمك خوبي براي حل سريع تجربيات ورزشكاران بازنشسته استفاده كنند نيز مي

ر كه فكي خدماتفهرست در كنندگان تحقيق نيز بوده است و  اين ايده مورد توجه شركت. آنان باشد

. هاي آنها معرفي شده است ، جزء اولويتتواند در دوران بازنشستگي ورزشي مفيد باشد مي اند ردهك مي

هاي پزشكي، كه مورد درخواست ورزشكاران نيز بوده،  بر اين، فراهم ساختن خدمات و مشاوره عالوه

حقيق ما بيشتر با آن كه ورزشكاران ت وزن اضافهتواند از شدت مشكالت مرتبط با سالمتي و  احتماالً مي

  . اند، بكاهد بوده بانيدست به گر

 ةنمون. تحقيق حاضر اشاره شود هايمحدوديتبه بايد  ي،كاربردهاي  پرداختن به جنبهپيش از 

شك بايد  ها به ورزش قهرماني، بي خانم روزافزوندليل گرايش و توجه  به .تحقيق تنها مردان را شامل شد

اين قشر از تا مسائل مربوط به  هاي آينده بررسي شود تجربيات ورزشكاران بازنشستة زن نيز در پژوهش

 ةپرسشنام(از روش كمي با استفاده تنها اين پژوهش اطالعات در . ورزشكاران نيز مشخص شود

شود تحقيقات مشابهي را با استفاده از  د، توصيه ميمن هبه پژوهشگران عالق. شدآوري  جمع) خودتوصيفي

نشان داد ورزشكاران  حاضرتحقيق نتايج در مجموع . و آميخته انجام دهند) مصاحبه(هاي كيفي  روش

اند و  با تجربيات، مسائل و مشكالتي متفاوتي مواجه شدهبازنشستگي طول دوران ايراني در  ةبازنشست

رو به  ازاين. به عوامل متعددي بستگي داردبازنشستگي ورزشي ت مسائل و مشكالسازگاري با  پديدة

به موضوع بازنشستگي ورزشكاران  شيپ از  شيبشود  توصيه مي ورزش قهرماني پژوهشگران و مسئوالن

دهي ويژة ورزشكاران ايجاد  شود كميتة ملي المپيك يك مركز سرويس همچنين توصيه مي. توجه كنند

هايي را براي دوران بازنشستگي آنان  گيري مشاوره بدهد و كمك طلب كنارهكند تا به ورزشكاران داو

  . فراهم سازد
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