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 مقدمه
-می 7از مسائل مهم در حوزه ورزش،بازنشستگی

بوده است. اهمیت  توجه موردباشد که همواره 

بازنشستگی سبب گردیده است تا امروزه از آن 

پیش ترین شرایط یزبرانگ چالشیکی از  عنوانبه

  ,Brown, et. al) روی ورزشکاران نام برد

ورزشی، زندگیاز تغییرات مهم در (.2019

باشد. از ورزش قهرمانی می 2بازنشسته شدن

ویژگی این تغییر مهم این است که برخالف 

بازنشسته شدن در مشاغل معمولی، سن 

ای برای شدهمشخص و از پیش تعریف و تعیین 

شک ورزش وجود ندارد. بیبازنشستگی از 

بازنشسته شدن سبک زندگی را تغییر خواهد 

تواند داد؛بنابراین بازنشستگی ورزشی می

ای روی ورزشکاران صورت بالقوه آثار پیچیدهبه

(. Simon & Docherty,2014)داشته باشد 

کنار  9بازنشستگی ورزشی شدهدر مطالعات انجام 

 شده استرفتن از حرفه ورزشی تعریف

(Alfermann & Stambulova ,2007 .)

بازنشستگی به مفهوم تغییر جهت در زندگی 

باشد که البته این شغلی و حرفه ای افراد می

-تغییر جهت همواره دارای مخاطرات جدی می

 بازنشستگی .(Brown, et al,  2019)باشد

 دیگر به پایان دادن معنی به لزوماً ورزشی

 ,Fernandez, et. al)شغلی نیست هایفعالیت

2006.) 

رزشی وضعیتی از شرایط بازنشستگی و

باشد که آنان را وارد دنیای ورزشکاران می

نماید. این مسئله سبب گردیده است جدیدی می

                                                  
1.Retirement  

2.Retirement Decision 

3.Sport Retirement 

تا توجه به بازنشستگی ورزشکاران همواره مورد 

 & Menkeتأکید محققین مختلف باشد )

Germany, 2019  .) 

شده، دوره شده  نشان دادهدر تحقیقات انجام

گردد که می ای بیانعنوان واقعهگذر ورزشی به

طور خودکار موجب بروز بحران یا رهایی ذاتاً و به

از شرایط سخت حاکم بر ورزش قهرمانی 

 ,Erpic, wylleman & zupancic )شودمی

(. مشکالت پیش روی ورزشکاران در 2004

ازنشستگی به سه دسته کلی فرایند تطبیق با ب

. مشکالت 2. مشکالت فردی 7شوند: تقسیم می

ای . مشکالت حرفه9اجتماعی  -روانی

(Marthinus, 2007برخی .)  از افراد فرآیند

و برای برخی تری دارند تطبیق بهتر و آسان

 تر استدیگر فرآیند تطبیق مشکل

(Patsourakou,2010   .)Chow (2002 در )

تحقیق خود اشاره داشت که بازنشستگی از 

مشکالتی از قبیل ورزش سبب به وجود آمدن 

افسردگی، اختالل در تغذیه، استفاده از مواد 

اعتیادآور، کاهش رضایت زندگی، کاهش اعتماد 

 گرددمی 0و اقدام به خودکشی 9نفسبه 

(hashemi,2014همچنین در مطالعاتی  .)که 

بار تصمیم به بازنشستگی اجکنندگان بهشرکت

توان به را میحاصلههایگرفته بودند، گزارش

داوطلبانه(  دودسته داوطلبانه و اجباری )غیر

وقتی اتفاق  تقسیم کرد. بازنشستگی داوطلبانه

دلخواه و اختیار خود تصمیم افتد که فرد بهمی

بازنشستگی در گیرد که دیگر کار نکند.اجبارمی

ث بروز برخی مشکالت مانند تواند باعمیورزشی

پایین، خود ارزشی پایین، احساس  خودکنترلی

                                                  
4.Loss Of Self Esteem 

5.Attempted Suicide 
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خشم، نگرانی و افسردگی و شکست 

های ورزشی (. آسیبWarriner, 2008شود)

طور مکرر و در هر بخشی از ورزش هستند که به

توانند افتند و میسطحی از ورزش اتفاق می

ترین دالیل اجباری عنوان یکی از مهمبه

 & Steffenتگی ورزشی مطرح شود)بازنشس

Engebretsen , 2010 .)Stoltenburg et 

al,(2011) ارانی که به اند ورزشکبیان کرده

دیدگی به حرفه ورزشی خود پایان دالیل آسیب

هایی منفی از قبیل بحران اند واکنشداده

شخصیت، بریدن از اجتماع، ترس، نگرانی، از 

افسردگی،   نفس،دست دادن یا کاهش اعتمادبه

استفاده از مواد اعتیادآور و یا اقدام به خودکشی 

نیز  et al(2019)  Walshکنند.را تجربه می

اشاره داشتند به علت حساس بودن دوران 

بایستی فعالیت آنان بازنشستگی ورزشکاران، می

های ورزشی به صورت کامل با ورزش و محیط

 قطع نگردد.

اند؛ ش شدهورزشکارانی که غرق در ورزش خوی 

هویتی خواهند داشت که منحصراً از مشارکت 

شده است. ورزشکارانی که ها تشکیل آن 7ورزشی

هویت ورزشی آنان صرفاً در محیط ورزشی 

گرفته است، بیشتر مستعد پذیرش شکل

مشکالت عاطفی در دوران پس از ورزش خواهند 

بود و برای مشاغل پس از ورزش آمادگی کمتری 

 Jung (.Price et al, 2010  )خواهند داشت

& Yoon (2012 )کنند هویت نیز بیان می

زمان الزم برای تواند مدتورزشی قوی می

سازگاری عاطفی و اجتماعی بازندگی پس از 

نیز در  Jewett(2019) ورزش را افزایش دهد.

تحقیق خود مشخص نمودند که ایجاد برخی 

                                                  
1 .Sports involvement 

های فرهنگی و ذهنی با ورزشکاران پس از برنامه

هت دوران بازنشستگی یکی از راهکارهای مهم ج

 Giannone et باشد. بهبود وضعیت آنان می

al.(2010)  عنوان هویت  در پژوهشی با

از  پسپزشکی های روان  نشانهوورزشی

دانشگاهی نشان دادند  هایورزش بازنشستگی از

از قبلپس از کنترل اثرات و عالئم اضطراب

معنی داری بازنشستگی، هویت ورزشی به طور

 بازنشستگی از پس دوره در عالئم اضطراب را

اکثر مطالعات  کلی   کند به طورمی بینیپیش

اند، ورزشکارانی که دارای هویت نشان داده

تری هستند،بازنشستگی ورزشی ورزشی قوی

برایشان دشوارتر است و مشکالت روانی بیشتری 

گیری و سازگاری با زندگی در طول فرایند کناره

 ای تجربهپس از ورزش را به طور قابل توجه

 & Van, Judy, Andersen)کنند می

Mark, 2007 .) 

به مشارکت  ورزشکارانی که ازنظر مالی

شان وابسته بوده و شرایط محدودی برای ورزشی

ی غیر ورزشی دارند، اشتغال درزمینه

بازنشستگی از ورزش را تهدیدآمیز ادراک کنند و 

ممکن است مشکالت بیشتری را در این فرایند 

ورزشکاران  (.Tojari, 2014) ه کنندتجرب

های کنند که فقط نقشچنین فرض می

های ورزشی یاد خاصی در محیطاجتماعی

دیگران در زمینه  اند و فقط قادرند باگرفته

 ورزشی محدودی اثرمتقابل داشته باشند بنابراین

هایی که ها برای تصور دیگر نقشتوانایی آن

ند بسیار تواهستند می بازنشستگیمتعاقب 

 ,Blinde& Greendorferمحدود شود)

 & Park, Tod محققانی مانند(. 1985

Lavallee (2012)  وsalehi (2010)  در

طور ورزشکارانی که به پژوهش خود نشان دادند
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اند یافتهکامل به اهداف ورزشی خود دست

مشکالت کمتری را در دوران بازنشستگی  

ری تجربه کرده و از زندگی رضایت بیشت

نیز مشخص  Surujlal (2016)اند. داشته

 در مهمی نقش سازمانی حمایتنمودند که 

 بازیکنان مالی مدیریت و بازنشستگی ریزیبرنامه

 Santos,et alکند. می ایفا فوتبال ایحرفه

در تحقیقی با عنوان درک ورزشکاران  (2016)

های حمایتی بازنشستگی به نخبه از سیستم

ی پس از ورزش پرداختند. های شغلبررسی کمک

 و ورزش از پس ایحرفه ورزشکاران از حمایت

 عنوانبه سابق ورزشکاران دانش از استفاده شاید

 ورزش به مربوط هایدر زمینه بالقوه نیروی یک

تواند بهبود یابد. مشخص شدن این دالیل می

شناسایی مشکالتی که ممکن است ورزشکاران در

کنند مفید واقع  هدر زندگی پس از ورزش تجرب

 &  Alfermann, Stambulova)شود

Zemaityle, 2004 از زمانی که خداحافظی .)

از ورزش توجه جامعه علمی ورزش را جلب کرد، 

سازی و ارائه هایی برای مفهومتالش

های نظری در این زمینه صورت گرفته چارچوب

و سعی شده فرایندی که طی آن ورزشکاران به 

دهند، تبیین شود. پایان میزندگی ورزشی خود 

تحقیقات انجام شده در این حوزه به صورت 

کامل آثار ناشی از بازنشستگی در میان 

ورزشکاران و حتی سایر افراد را مورد مطالعه 

اند. فقدان تحقیقات جامع که منجر به قرار داده

مدلی جهت کاربرد در حوزه ورزش گردد، کامال 

گردیده  باشد و این مساله سببمشخص می

ریزی مناسب و مدونی جهت بهبود است تا برنامه

شرایط ورزشکاران و حمایت از آنان جهت 

 گیری به بازنشستگی انجام نگردد.تصمیم

شده اغلب همچنین با توجه به مطالب عنوان

ورزشکاران تمایل ندارند بپذیرند که 

هایشان در حال کاهش است و تا آنجا که مهارت

به بازنشستگی را به تأخیر  امکان دارد، تصمیم

اندازند. این مسئله سبب گردیده است تا در می

ناچار مجبور به برخی مواقع ورزشکاران به

بازنشستگی از ورزش گردند. پژوهشی در موضوع 

عدم تمایل به بازنشستگی ورزشی قهرمانان 

صورت نپذیرفته است و بر اساس آنچه عنوان 

عات موثق شد و با توجه به کافی نبودن اطال

وضعیت عدم تمایل به بازنشستگی  يدرزمینه

قهرمانان ورزشی ایرانی این پژوهش باهدف 

بررسی تدوین مدل عدم تمایل به بازنشستگی 

ورزشی و متغیرهای اثرگذار بر این فرایند 

 شده است. بررسی

 شناسی پژوهشروش

این پژوهش به دنبال، تدوین مدل عدم تمایل به 

روش  باشد.هرمانان میقورزشیبازنشستگی

به شیوه سیستماتیک که با  7داده بنیاد پژوهش 

 شد؛ ، استفاده2توجه به الگو استراوس و کوربین

بنابراین تحقیق حاضر از نظر ماهیت پژوهش، 

بنیادی؛ نحوه و روش پژوهش، کیفی؛  -اکتشافی

رویکرد پژوهش،استقرایی؛ پارادایم حاکم بر 

ش، تئوری داده پژوهش، تفسیری؛استراتژی پژوه

ها شامل مطالعه بنیاد و منبع گردآوری داده

  مبانی نظری و مصاحبه می باشد.

جامعه مورد مطالعه در تحقیق حاضر شامل، 

بدنی، ورزشکاران مربیان ورزش، اساتید تربیت

بازنشسته و ورزشکاران در حال بازنشستگی 

 بودند.

                                                  
1.Grounded Theory 

2.Strauss & Corbin 
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گیری در این پژوهش به شیوه غیر تصادفی نمونه

ای بود. هدفمند و سهمیه هایمشتمل بر روشو 

ادامه  7گیری تا رسیدن به اشباع نظرینمونه

یافت. بدین صورت نمونه های تحقیق حاضر 

-نیمهنفر بودند که در طی مصاحبه 22شامل 

ساختار یافته تا رسیدن به حد اشباع نظری 

تسهیل  واسطهبهمشخص گردیدند. مالک ورود 

ای انسانی سبب ضمن کاهش خطاهکدگذاری

-ها میافزایش ضریب اعتماد و اعتبار به پژوهش

  گردد.

 های پژوهشیافته

جنسیت شامل  برحسبی تحقیق حاضر هانمونه

زن بودند. همچنین در میان  72مرد و  72

نفر ورزشکار  1نفر مربی،  6های تحقیق، نمونه

استاد  9نفر ورزشکار فعال و  0بازنشسته  

 نیب نیدرازشی بودند. ور باسابقهدانشگاهی 

های های تحقیق در ورزشنفر از نمونه 72تعداد 

ی تیمی فعالیت هاورزشنفر در  72انفرادی و 

 داشتند.

ی تحقیق حاضر از هادادهجهت تحلیل 

( گستره، 7کدگذاری استفاده گردید. جدول )

تعداد و تنوع افراد مصاحبه شده را به تفکیک 

-به روند نمونه های تحقیقنمونهدهد.نشان می

و  المللیهای بینگیری فعالیت آنان در عرصه

ای برخی مقام ها و تجارب ارزنده در ورزش حرفه

باشد که سبب گردیده است به صورت مستمر می

تا آنان را به عنوان افرادی باتجربه در حیطه 

نمود. در این  ای و قهرمانی مشخصورزش حرفه

اران عضو تیم تحقیق منظور از ورزشکار، ورزشک

المللی های ملی می باشد که در رویدادهای بین

                                                  
3.Theoretical 

Saturation 

فعالیت در گذشته و یا حال دارند. همچنین 

منظور از ورزش ملی در تحقیق حاضر، ورزش 

باشد. در ای و قهرمانی میایران در سطوح حرفه

-ی اطالعات، دادهآورجمعبخش اول از فرآیند 

-بخانههای کتابا استفاده از روش نظر موردهای 

ای )بررسی مقاالت علمی معتبر و اطالعات 

های اینترنتی، کتب، مجالت و موجود در پایگاه

های نشریات مختلف(، در بخش دوم از مصاحبه

های تحقیق استفاده شد. با عنایت کیفی با نمونه

زمان با های کیفی، همبه مبانی نظری پژوهش

ها نیز ها تحلیل و کدگذاری آنانجام مصاحبه

نجام پذیرفت. سپس به ترتیب تلخیص، عرضه و ا

ها انجام گردید تا به گیری از یافتهنتیجه

بر عدم  اثرگذارشناسایی فهرست نهایی عوامل 

تمایل به بازنشستگی ورزشی قهرمانان منجر 

گردید. بعد از برقراری تماس تلفنی و بیان 

اعالم  بهاهداف و چگونگی انجام مطالعه، با توجه 

توافقی  صورتبهها ن و مکان مصاحبهرضایت زما

های اولیه عبارت بود از تعیین شد. پرسش

سؤاالتی با مضمون تعریف خود را از بازنشستگی 

ورزشی اعالم نمایید و سن مناسب برای 

بازنشستگی ورزشی چه سنی می باشد؟ دالیل 

عدم تمایل به بازنشستگی ورزشی چیست؟ پاسخ 

وسوی ، سمتشوندهتفسیری و توضیحی مصاحبه

زمان مدتکرد.سؤاالت بعدی را مشخص می

دقیقه بود. واحدهای  60تا  90ها بین مصاحبه

تحلیل چندین بار مرور و بر اساس تشابه 

بندی شدند. روند تنزل در مفهومی و معنا طبقه

ها در تمام واحد تحلیل و طبقه کاهش داده

فرعی واصلی جریان داشت تا هم تعداد 

طبقه فرعی واصلی ی کمتر و همواحدهای مفهوم

ها تر شدند. بدین ترتیب، دادهانتزاعی و مفهومی

های اصلی که کلی، مفهومی و انتزاعی در طبقه
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بود قرار گرفتند. هر بار تغییرات الزم در مورد 

و نام طبقه داد شد. درنهایت به احساس  محتوا

ها و آنچه در رضایت مشترک درباره معنای داده

ها های اصلی و فرعی، محتوا و نام آنقالب طبقه

که این مضامین در  دهیرسنمود، یافته است، 

اند. جهت بررسی ها نشان داده شدهبخش یافته

های از انواع روش پژوهش 7از صحت و استحکام

ها، واحد نوشتهبازنگری ناظرین: مرور دست -7

های اساتید راهنما و مشاور( و مضمون) تحلیل

با استفاده از نظرات تکمیلی  شده استخراج

، اصالحات انجام و نکات 2کنندگانمشارکت

پیشنهادی نیز لحاظ شده است. اشتراک نظر در 

مورد کدها و طبقات مشابه از معیارهای مهم 

 -2ها در تحلیل محتوا است. صحت داده

ها و زمان دادهتحلیل هم 9درگیری مداوم

هت ج بازخورد به پژوهش، تخصیص زمان کافی.

ی هادادهتحلیل  افزارنرماز  هامصاحبهی سازادهیپ

افزار با این نرم.شد استفاده 9کیفی مکس کیودا

ی اطالعات، کدگذاری دهسازمانبندی و دسته

گیری و استخراج نتایج سبب اطالعات ، نتیجه

گردد تا فرایند تحلیل کیفی با دقت و سرعت می

 زارافنرمبیشتری انجام گردد.از طرفی این 

 2به شرح جدول  هایکدگذاری از انمونه

فرایند تحقیق کیفی  ازآنجاکهاست.  شدهارائه

بارها  هایکدگذاری دارد، فرایند رخطیغماهیتی 

ی مانع هامقولهطبقات و  تیدرنهاتکرار شد که 

 و جامع ایجاد شد.

                                                  
1.Data trustworthiness 

2.Member Check 

3.Prolonged Engagement 

4.Maxqda 
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 گستره، تعداد و تنوع افراد مصاحبه شده به تفکیک. 1جدول 

 ی ورزشیهارشته حوزه مطالعاتی جنسیت تعداد

 مرد زن نفر 22

ان
ربی

م
 

ته
شس

ازن
ن ب

ارا
شک

رز
و

 

ان
کار

زش
ور

 

ید
سات

ا
 

 تیمی انفرادی

 یرانقیقا پنگنگیپ

 والیبال شنا

 بسکتبال بوکس

 فوتسال کشتی

 هندبال پرورش اندام

 فوتبال جوجیتسو

 کاراته

 یدانیدووم

 ینوردسنگ

 72 72 9 0 1 6 72 72 مجموع

 ی از کدگذاری اولیه و متن مصاحبهانمونه. 2جدول

 باز یکدگذار p 1و  7pمتن مصاحبه 

سالگی فقط ورزش کردم  79بازنشسته ورزشی هستم، از  یک  من .7

 در غیر این صورت پیدا کردن و هیچ شغلی بلد نیستم، باید بروم

شغل برای من کار سختی است چراکه فقط ورزش کردم یک نوعی 

ترس از بیکاری باعث عدم بازنشستگی و باعث انکار بازنشستگی 

 شود.ورزشی می

  مشکالت اقتصادی 

  شکالت شغلیم 

 عدم آموزش شغلی برای دوران بعد از بازنشستگی 

  ی حاصل از قراردادهای ورزشیدرآمدهاحذف 

، مثالً شودینمگرفته سراغی  ناگهانی مشکالت دوران بازنشستگ .2

 یگرکسیزنگ خور داشت اما بعد از بازنشستگی د 922گوشی من 

به سراغ من نیامد و حتی نامزدم مرا رها کرد و البته دوستانی دارم 

به علت از یاد رفتن به مواد مخدر روی آوردند و یا برای آنکه مجدد 

ده شدن استفاده درصحنه بمانند از فضای اینستاگرام برای دی

ها به سمت جدایی و نابودی روابط خانوادگی آن نمیبیکردند و م

 رودیپیش م

 مشکالت دوران بازنشستگی ورزشی 

 شدن توسط نزدیکان و دوستانفراموش 

 روی آوردن به مواد مخدر 

 شدن  مجازی جهت مطرح یاستفاده از فضاها 

  روابط خانوادگی متزلزل 

 جدایی و طالق 
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 ی نهاییگذارکد. 3جدول 

 فراوانی بخشی از کدهای ثانویه کدهای مفهومی مقوالت

ی
عل

ط 
رای

ش
 

سیاست مداران،  تیحما

منزلت  حفظی، اسیس طیمح

ی، اجتماع ارتباطاتی، اجتماع

در  یفرد ییتوانای، روان ازین

، خانواده  مشکالت، کار طیمح

ی، برنامگیب، نامناسب تیریمد

 کمبودی، رساناطالع عدم

 مشکالتی، حیفرامکانات ت

 خانواده گسترشی و مال

 

 71 عدم تضمین آینده شغلی

 70 من تا اآلن فقط ورزش کردم و مهارت شغلی بلد نیستم

 71 ترس از آینده شغلی

 73 نبود شغل جدید

برای شغل بعد از بازنشستگی از  یاحرفه یهانداشتن مهارت

 ورزش

22 

 71 شغل جدید عدم استفاده از تجربیات ورزشی در

 71 ترس از حذف قرارداد مالی

 70 شغل جدید یاندازعدم شرایط مالی مناسب برای راه

 79 مالی باشگاه در دوران بازنشستگی یتحماعدم

 71 عدم توانایی اداره زندگی

ل 
وام

ع
یزم

انه
 ی

معنای مثبت، معانی منفی، 

سن زمانی، سن 

ی، سن اجتماعی شناختستیز

 نیو سن ذه

 71 آمدهدستکه در طول کار به یااستفاده از تجربه

 71 پر و وجدان راحت خدمت را تمام کنیمبا دست

 22 بیماری

 79 مرگ تدریجی

 70 مزاحم و ازکارافتاده

 71 دوران احساس فنا و ضعف روحی 

 71 شمارش معکوس زندگی

ل 
وام

ع
له

اخ
مد

 گر

 مدیریت دانش، اعتبار دهی به

سازمان، مکانیزم استفاده از 

قدردانی سازمانی از تجربه، 

، فردی یهابیآس، بازنشسته

آسیب سازمانی، نواقص 

عدم قانونی، عدم مدیریت، 

کمبود ، نظارت بر اجرای قانون

عدم ، نیروی متخصص

ی و روابط ناسالم بسترساز

 سازمانی

 27 عنوان مشاوراستفاده به

 71 عنوان اتاق فکراستفاده به

 71 آموزش فرهنگ احترام

 70 افراد بازنشسته یهااستفاده از تجربه

 71 منفی یهاعدم تکرار تجربه

 71 انتقال تجارب موفق به مدیران جوان

 73 غلط یهاعدم تکرار تجربه

 73 ارتقاء چابکی سازمان
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 79 سیاسی و اقتصادی  یهاشناخت چالش

 70 واسطه تجربهبه هدر نرفتن منابع مالی

 71 تخصص ارتباطات اداری و اجتماعی

 71 ایجاد تغییرات مثبت در سازمان

 22 کاهش هزینه پرداخت حقوق 

 71 عدم پرداخت حق بیمه

ها
رد

هب
را

 

راهبردهای اصالح سبک 

، تنظیم زندگی، زندگی

، راهبردهای انتقال دانش

، اصالح توسعه منابع انسانی

تغییر قوانین،  ی،زیربرنامه

مدیریت مالی فردی، مدیریت 

مالی سازمانی، سالمت 

 سازمانی، حضور داوطلبانه

 22 به وجود آوردن نظم در زندگی

 71 فردی قبل از بازنشستگی  یخودساز

 71 در دوران بازنشستگی یافزایش خودباور

 73 شدهیزیرپرداختن به کارهای برنامه

 70 معنا بخشیدن به زندگی

 71 خود ادراکی

 73 کنترل زندگی

 22 مراجعه به پزشک روانشناس 

 27 و ایجاد اشتغال برای جوانان در صورت استطاعت مالی ینیکارآفر

 مهم مرتبط با بازنشستگی هاییبغلبه بر آس یهاآموزش راه

 

71 

ها
مد

یا
پ

 

 سالمتی، فرد تیریمد

، تیبه معنو توجهی، جسمان

ی، نگ بازنشستگفره شیریپذ

ی، منزلت اجتماع شیافزا

 شیافزاو  تجربه و علم قیتلف

 سازمان یچابک

 71 سازگاری با بازنشستگی

 73 قبل از بازنشستگی یخودساز

 22 یخودباور

 71 پذیرش نقش بازنشستگی

 76 مدیریت بازنشستگی

 70 خشنودی از زندگی

 71 احساس آرامش

 71 احساس راحتی فردی

 76 تکامل فردی
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شده در قسمت مطرح یهاهیبر اساس رو

کدگذاری  هو همچنین نمون یشناسروش

-میشده در باال، مدل نهایی به شرح زیر ارائه

. در این مدل برای تبیین پدیده عدم تمایل باشد

محوری از ورزشی شش طبقه به بازنشستگی 

ها ارتباطاتی با تعیین شد که هر یک از آنپیش 

یکدیگر دارند. در طبقه محوری این مدل، خود 

 عدم تمایل به بازنشستگی ورزشیپدیده 

قرارگرفته است. این مقوله همان برچسب 

وجود  مفهومی است که برای چارچوب یا طرح به

آمده، در نظر گرفته شد. با توجه به اینکه در این 

مطالعه  عدم تمایل به بازنشستگیپژوهش فرایند 

ها و تحلیل ز گردآوری دادهشده است، پس ا

ها در مرحله کدگذاری باز، محوری و آن

 شده، طبقه ارائهی هایژگیگزینشی، و بررسی و

ی بازنشستگی ورزشی و فقدان مبنای هادغدغه

عنوان طبقه محوری انتخاب بهتئوریک مناسب 

شد. طبقه بعدی شرایط علّی است. این شرایط 

ه محوری موجب ایجاد و توسعه پدیده یا طبق

عوامل های تولیدشده، شوند. از بین طبقهمی

اقتصادی، هویتی، سیاسی، ورزشی، اجتماعی و 

عنوان شرایط علّی در نظر گرفته  به مدیریتی 

است. این  شرایط زمینه ایشد. طبقه بعدی 

ه بستر الزم برای پدیده طبقه به شرایط خاصی ک

شود. این  کنند، گفته می ایجاد می محوری را

ای از مفاهیم یا متغیرهای  مجموعه یط راشرا

دهند که در مدل تحت  ای تشکیل میزمینه

سن بازنشستگی ورزشی و تعریف مفهوم عنوان 

اند. این  نامگذاری شده بازنشستگی ورزشی،

 ها و تعامالت را تحت تأثیر قرار می طبقه کنش

گر است که  دهد. طبقه بعدی شرایط مداخله

ای از  جموعهکه م عمومی هستندشرایط 

متغیرهای میانجی و واسطه را تشکیل داده و 

را تحت تأثیر قرار  راهبردها و استراتژی هاطبقه 

ورزش دهند. در مدل این طبقه تحت عنوان می

بیمار، مشکالت فردی، مشکالت مدیریتی، 

مشکالت اقتصادی حمایت سازمانی و توسعه 

اند. طبقه گذاری شده نامبازنشستگی ورزشی 

است که  هایی  راهبردها و استراتژی  بعدی،

ها و تعامالت هدفداری  بیانگر رفتارها، فعالیت

هستند که در تبعات طبقه محوری و تحت تأثیر 

-می قرارای شرایط زمینهگر و شرایط مداخله

مدل قرار دارد،  طبقه آخری که در. گیرند

بازنشستگی ورزشی که تحت عنوان پیامدهاست 

اجتماعی  و ورزش  ، رشدزیآمتیموفق

نامگذاری شده است. این طبقه  افتهیتوسعه

بیانگر نتایج و پیامدهایی است که در اثر اتخاذ 

آیند. مدل نهایی وجود می راهبردها و رفتارها به

ت. در این شده اسنشان داده 7تحقیق در شکل 

باشند که شکل ورودی ها همان عوامل علّی می

ری می شوند، موجب به وجود آمدن پدیده محو

 فرایند همان عوامل مداخله گر می باشند با اجرا

ها مشخص و عدم اجرای راهبردها  که پیامد  آن

 شده است. 
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 . مدل عدم تمایل به بازنشستگی قهرمانان ورزشی7شکل 

 گیریبحث و نتیجه

ای جدا از برای ورزشکاران فکر کردن به آینده

رسد، ظر مینقش ورزشی تقریباً غیرممکن به ن

ویژه برای قهرمانان این امر مانع بازنشستگی به

را وادار  ورزشکاران و گرددشده، میریزیبرنامه

تا آخرین لحظه بر عملکرد خود متمرکز  کندمی

پذیری تفکر در مورد بمانند. این عدم امکان

های متفاوت ظاهراً ترس دفاعی آینده و نقش

، چراکه نوعی نمایدورزشکاران را نیز پنهان می

 مسئلهگردد. این شکست شغلی محسوب می

سبب گردیده است تا دوران بازنشستگی در 

 نیترحساسو  نیترمهمیکی از  عنوانبهورزش 

 Brown et)دوران ورزشی افراد مشخص گردد

al, 2019, Menke & Germany ,2019 

، پیرامون نظرات، هامصاحبه لیوتحلهیتجزاز  . )
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ج شد که توضیح آن به شرح مضمون استخرا 6

شرایط اقتصادی، فردی، ورزشی، اجتماعی، 

. شرایط اقتصادی باشدیمسیاسی و مدیریتی 

به دنبال  تواندیمیکی از مشکالتی است که 

ی ایجاد شود احرفهبازنشستگی از ورزش 

مشکالت اقتصادی مانند نداشتن شغل، کاهش و 

از بین رفتن درآمدهای مالی باشد. 

این خصوص عنوان کردند:  در کنندگانمشارکت

 چیو ه امکردهسالگی فقط ورزش  79من از »

بیکاری و حذف  ،امدهیندشغل دیگری را آموزش 

قراردادهای مالی مانع از فکر کردن به 

 ساله(.92، 79)کد  «شودبازنشستگی ورزشی می
بازنشستگی ورزشی موجب حذف قراردادهای »

ورزشی فوتبال که از  شود،  در رشتهمالی می

درآمد باال برخوردار است، باید تمام سعی خودم 

 «را بکنم که دیرتر وارد فرایند بازنشستگی بشوم

ساله(. نتایج این پژوهش با پژوهش  21، 77)کد 

Tojari (2013)  وHashemi et al 

 (Jewett, 2019)باشد. همخوان می (2014)
اد نیز مشخص نمودند که بازنشستگی سبب ایج

شوک مالی به ورزشکاران می باشد که این 

مساله سبب گردیده است تا آنان تمایلی به اعالم 

رسد فقدان بازنشستگی نکنند. به نظر می

های حمایتی از بازنشستگی ورزشکاران سیاست

در سیستم ورزش کشور، سبب گردیده است تا 

مشکالت مالی بعد از بازنشستگی برای 

و  (Walsh, 2019)ورزشکاران ایجاد گردد. 

(Santos, 2016)  نیز مشخص نمودند که

ها از ورزشکاران جهت گذر از این مرحله حمایت

های کلیدی در ورزش یکی از مسائل و فعالیت

مقابله با شرایط اقتصادی راهبردهایباشد.ازمی

سازی قهرمانان و ورزشکاران ملّی برای آماده

د تا باشمشاغل پس از بازنشستگی از ورزش می

در دوران بازنشستگی با مشکالت مالی و شغلی 

کمتری مواجه شوند. بازنشستگی از ورزش 

هایی روانی از قبیل تواند برای فرد واکنشمی

نفس و رضایت مشکالت عاطفی، کاهش اعتمادبه

 ,Fernandezاز زندگی را ایجاد نماید)

Stephan & Fouquereau, 2006 .) نتایج

جسمانی، عدم مدیریت  مصاحبه نشان داد عوامل

فردی، هویت ورزشی و مشکالت روانی ازجمله 

شرایط فردی عدم تمایل به بازنشستگی ورزشی 

ساله بیان  23، 71کننده کد  باشند. مشارکتمی

بعد از بازنشستگی ورزشی دوستان من»کند: می

به علت عدم انطباق با شرایط بازنشستگی به 

رفتند و آنقدر سراغ مواد مخدر و مشروبات الکلی 

در مواد غرق شدند ، که یکی از آنان تا مرز 

  ,Martin «.خواب شدن پیش رفتکارتن

Fogarty & Albion  مدیران  معتقدند

ورزشی، مربیان و والدین می توانند با کار بر 

هویت ورزشکار کمک کننده و ابعاد هویتی 

 ورزشکار را کشف و توسعه بدهند.

(Giannone, et al,2017)  وLavallee 

And Robinson(2007) تأکید بر اهمیت  با

هویت ورزشی دریافتند ورزشکارانی که زندگی 

ف ورزش کرده بودند پس از خود را وق

و  7بازنشستگی از ورزش احساس درماندگی

داشتند، نتایج پژوهش آنها با نتایج این  2شکست

نیز  (walsh, 2019)پژوهش همسو  بود. 

مشخص نمودند که بودن شک وجود راهبردهایی 

جهت گذر ورزشکاران از شرایط پس از اعالم 

به بایستی وجود داشته باشد که بازنشستگی می

های فرهنگی و جغرافیایی متفاوت علت تفاوت

                                                  
1.Helpless 

2.Lost 
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بایستی در اجرای این راهبردها حساسیت به می

 خرج داد.

 از راهبردهای مقابله با مشکالت شرایط فردی

تنظیم توان به می آمده در این پژوهش دستبه

زندگی افراد قبل از بازنشسته شدن  و حفظ 

ی مربهویت ورزشی افراد در قالب مربی و کمک

ها اغلب بازنشستگی در ورزش اشاره کرد. فرآیند

در ارتباط با از دست دادن موقعیت اجتماعی در 

 های ورزشی کاهش و از بین رفتنمحیط

های اجتماعی است که نتیجه آن از بین فعالیت

نفس ورزشکاران بازنشسته است. رفتن اعتمادبه

های پژوهش ترس از حذف نقش مطابق با یافته

از بین رفتن منزلت اجتماعی از  اجتماعی و

عوامل عدم تمایل به بازنشستگی ورزشی 

 06،  72کننده کدباشد. مشارکتقهرمانان می

ورزشکار  بین مردم »کند: ساله عنوان می

رنگ و محبوبیت دارد و  بازنشستگی آن را کم

بعضی  از  برد و همچنینگاهی از بین می

ورزشکاران برای خودشان ورزش را نقش 

دانند و بازنشستگی ورزشی یعنی اجتماعی می

تمام شدن نقش اجتماعی بنابراین در برابر 

رو از این «. کنندبازنشستگی مقاومت می

وضعیت اجتماعی مطلوب که ممکن است 

های شغلی بعد از بازنشستگی را تحت فرصت

تأثیر قرار دهد و از این طریق تأثیر مثبتی بر 

نتایج ته باشد. کیفیت بازنشستگی ورزشی داش

 Giannone (2016)این پژوهش با پژوهش

وضعیت اجتماعی به عنوان یکی   باشد.همسو می

از مهمترین ارکان در جهت مدیریت بازنشستگی 

باشد. بهبود وضعیت اجتماعی و مشخص می

ایجاد شرایط جهت ارتقا وضعیت اجتماعی 

ورزشکاران به مانند دوران فعالیت خود ضروری 

گردد تا بازنشستگی سبب میباشد و می

    & Menke)ورزشکاران را تسهیل نماید 
Germany ,2019) رسد کاهش به نظر می

محبوبیت ورزشکاران پس از اعالم بازنشستگی و 

گردد تا همچنین کاهش توجه به آنان سبب می

شرایط اجتماعی آنان را تحت شعاع قرار دهد که 

زنشستگی گردد تا آنان از بااین مساله سبب می

 خود وضعیت نامناسبی تجسم نمایند.

حمایت اجتماعی از جانب سازمان های ورزشی و 

غیر ورزشی) خانواده و دوستان( ، بازنشستگی 

شغلی را تسهیل می نماید. این موضوع می تواند 

عنصری کلیدی، باشد که مانع هویت شکنی و 

رنجش ذهنی در زمان بازنشستگی گردد. از 

تمایل به بازنشستگی ورزشی عوامل سیاسی عدم 

حمایت سیاسی، ارتباطات سیاسی  ورزشکاران 

ساله بیان  97،  6کننده کداشاره کرد. مشارکت

بعضی از ورزشکاران آنقدر ارتباطات و »کرد:

های قوی سیاسی دارند  که این ارتباطات حمایت

« شود.ها میمانع از  بازنشستگی ورزشی آن

اسی را این گونه مشارکت کننده دیگر عوامل سی

عدم بازنشستگی برای بازیکنان به »بیان کرد: 

خاطر حمایت سیاسی که از طرف سیاسیون  یا 

 ها ایستاده،وسخت پشت آنباشگاه یا مربی سفت

 96، 1 )کد« اصطالح سفارش شده هستندیا به

ساله(. از راهبردهای عوامل سیاسی ایجاد 

سالمت ورزشی در محیط ورزش و برقراری 

لت ورزشی در بین تمام ورزشکاران این عامل عدا

از دیگر عوامل  7تبعیض ورزش را حذف نمود.

 دیگر، عبارتبه عدم تمایل به بازنشستگی است. 

 هایگروه و افراد با نابرابر رفتار از شکلی تبعیض

است مختلف هایزمینه در متفاوت

                                                  
1.Sport Discrimination 
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 و شود اعمال مختلف هایبه روش تواندمی و 

 نسبت همین به نیز آن تشخیص و درک طبیعتاً

مشارکت  (.Giddings,2005) است متفاوت

آیا با تمام » کننده ای این طور عنوان می کند:

شود، میزان برخورد میهای ورزشی به یکرشته

طور نیست قبالً فقط فوتبال درآمد خوبی این

داشت اما اآلن دو تیم ورزشی دیگر مانند 

اینکه  اند،هشد بسکتبال و والیبال نیز وارد

خواهد بازنشسته شود به علت ورزشکار نمی

تبعیض ورزشی است، چراکه به لحاظ مالی 

ورزش سودی ندارد اما به لحاظ شهرتی و 

توان از آن استفاده اجتماعی الاقل می

 و بسترها به ویژه توجهساله(. با  90، 7کد«)کرد

  ورزشی، هایتیم در تبعیض ایجادکننده عوامل

 کاهش ورزشی هایتیم در را پدیده این ایجاد

پیشنهاد می شود با  (Norozi,2015) داد

های مختلف ایجاد برابری ورزشی در بین رشته

 ورزش و همچنین با ایجاد برابری جنسیتی 

را از  های جنسیتی غالب در سطح جامعهکلیشه

را در بستر  ورزشکاران زن نفوذه و میان برد

عوامل  .داش دجامعه و در روابط مختلف افزای

باشد مدیریتی از نتایج دیگر پژوهش حاضر می

عدم مدیریت دانش ورزشکاران توان به که می

ریزی سازمانی برای دوران قهرمان و عدم برنامه

از راهبردهای  بازنشستگی ورزشی اشاره کرد.

تدوین قوانینی برای بازنشستگی مدیریتی، 

 های ورزش، ایجادورزشی، نقش حمایتی سازمان

های مختلف اشاره برابری ورزشی در رشته

باره عنوان کنندگان دراین  کرد.یکی از مشارکت

وزارت ورزش و جوانان متأسفانه در دوران »کرد: 

بازنشستگی هیچ فعالیتی برای ورزشکاران انجام 

دهد، جزء چند نفر از ورزشکاران که در نمی

دهد بقیه اختیار دارد و حقوقی به آن افراد می

گیرد. باید حتماً ورزشکارانی راد را به بازی نمیاف

اند را تحت که دوران ورزشی خود را تمام کرده

ها گویم حتماً به آنحمایت خود بگیرند من نمی

حقوق بدهند و پاداش بدهند اما این تجربیات را 

ها را جذب کنند و بازنشسته حمایت کنند و آن

ا نیاز هاحساس کند که وزارت ورزش هنوز به آن

ساله(. نتایج  00، 9کد «)ها دلگرم شونددارد آن

،  salehi (2013)این پژوهش با پژوهش 

Santos, (2016)  وCurtis & 

Ennis(1988)  شغلی ریزیبرنامهدر ارتباط با 

مشاغل دارای  دیگر همانند ورزش، حرفۀ در

ایجاد مشاغل  همسو است. است؛ خاصی اهمیت

افراد پس از  پاره وقت و داوطلبانه برای

گردد تا خطرات ناشی از بازنشستگی سبب می

 Brown et)بازنشستگی کاهش یابد 

al,2019) .  Brown et al(2019) نیز

مشخص نمودند که استفاده از ورزشکاران پس از 

های ها و برنامهبازنشستگی در برخی پست

ورزشی سبب می گردد تا ضمن استفاده از 

بازنشستگی آنان را  تجارب آنان؛ خطرات ناشی از

 کاهش داد.

 شده، حمایت از جانبهای انجام طبق مصاحبه

ورزش بسیار ضروری و الزم است چراکه تمامی 

بازیکنان بازنشسته بر اهمیت آن واقف هستند نه 

بلکه وقتی  فقط در مورد بازنشستگی داوطلبانه

هایی که مورد بازنشستگی داوطلبانه نباشد، آن

اند، در فرآیند انتقال گرفته حمایت ورزشی قرار

که افرادی که تر خواهند بود درصورتیموفق

شوند مشکالت بیشتری را تجربه حمایت نمی

نمایند که خود می تواند از دالیل اصلی برای می

عدم تمایل به بازنشستگی ورزشی باشد. مدل 

تواند عملکرد شده در این پژوهش، میارائه

ن را نسبت به مدیران، مربیان و ورزشکارا
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تر و شرایط را جهت بازنشستگی ورزشی، آگاه

 های سازگاری فردی و سازمانی باایجاد برنامه

های فردی، دور از بحران بازنشستگی ورزشی به

اجتماعی، اقتصادی، مدیریتی و سیاسی تسهیل 

مدل ارائه شده تحقیق حاضر ضمن  نماید.

به  لیعدم تمابررسی تخصصی و جامع  

ی سعی در رفع خال تحقیقاتی ورزش یبازنشستگ

موجود در این حوزه را داشت. مدل ارائه شده به 

ها خوبی نشان داد که در جهت افزایش حمایت

از ورزشکاران جهت پشت سر گذاشتن دوران 

پس از بازنشستگی از ورزش، به برخی جوانب 

مدیریتی، سیاسی و اقتصادی،هویتی،-اجتماعی

دد. نکته مهم اشاره تبعیض ورزشی توجه ویژه گر

-شده در مدل تحقیق بحث تبعیض ورزشی می

باشد که بازگو کننده این مهم می باشد که 

 های وضع شده در ورزش جهت بهبودسیاست

ورزشکاران، به دور از هرگونه یورزش یبازنشستگ

های گوناگون رنگ و بوی تبعیض در میان ورزش

ر باشد. از طرفی مدل تحقیق حاضر نشان داد، د

صورتی که فرایند بازنشستگی ورزشکاران به 

صورت علمی و با توجه جنبه های شناسایی 

شده در این مدل باشد منجر به بازنشستگی 

موفقیت آمیز آنان و همچنین بهبود برخی 

های شخصیتی و روانی در میان شاخص

 گردد.ورزشکاران می
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Abstract 

Objectives: The objective of this study is to formulate a model for national 

champions' reluctance to sport retirement. 

Methodology: This research is exploratory-fundamental in terms of scope, 

qualitative in terms of methodology, and data-based in terms of strategy, with 

theoretical foundations and interviews as its data collection source. The 

population includes coaches, physical education masters, retired athletes and 

athletes. Targeted and quota sampling was conducted for exploratory interviews 

and the interviews with 22 people accounted for theoretical saturation. The 

interviews were depicted in Maxqda software for qualitative data analysis, 

along with open coding, axial coding and selective coding of reluctance to sport 

retirement, and the theory was created. 

Results: According to the results, 261 open codes with 21 main categories and 

49 sub- categories were extracted in form of a paradigm model of factors of 

champions' reluctance to sport retirement including economic, individual, sport, 

social, management and political conditions. 

Conclusion: Managers, coaches and athletes' approach toward sport retirement 

can facilitate the development of programs to adapt individually and 

organizationally to sport retirement away from individual, social, economic, 

management and political crises. The research theory was presented along with 

categories on causative conditions, background factors, interventional factors, 

strategies and outcomes. 

Keywords: Sport retirement, non-retirement, champions 
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