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 چكـيده

 ،هاي ورزشی)ارزيابی ذهنی در مورد موفقيت بررسی ارتباط برخی فاکتورهاي ورزشیر، هدف پژوهش حاض

)وضعيت  ورزشی ريزي قبلی براي زندگی پس از ورزش( و غيرو برنامه ،گيري داوطلبانه و تدريجیکناره

کشور )با سابق مرد ورزشکار  11 ٬کنندگانگيري از ورزش بود. شرکتتحصيلی و سن( با کيفيت فرايند کناره

 بود.دند که حداقل پنج سال پيش دوران ورزش قهرمانی آنان به پايان رسيدهسال( بو 12تا  21سنی  يدامنه

نامه شبا استفاده از پرس ،هاي اين ورزشکاران از بازنشستگی ورزشیالعملتجربيات و عکس ،نگرگذشتهبا ديد 

 ورزشکاران تحت دکرنامه مشخص هاي حاصل از پرسشگيري از ورزش قهرمانی توصيف شد. يافتهکناره

به کيفيت بازنشستگی خود تجر يبارهمشکالتی را در، ـ اجتماعی و شخصيتی روانی ،بررسی در سطوح شغلی

 ،هاي ورزشیکنندگان از موفقيتبا ارزيابی شرکت گيري از ورزشکناره کيفيت فرايند ،اند. بر طبق نتايجهکرد

دارد. در حالی که همبستگی بين گيري و سطح تحصيالت آنان همبستگی معنادار بودن کنارهداوطلبانه

گيري تدريجی و سن با کيفيت سازگاري معنادار نشد. تحقيق ما در کناره ،ريزي پيش از بازنشستگیبرنامه

بر زندگی  زياديتواند اثرات گيري از ورزش رويداد مهمی است که میمجموع نشانگر اين است که کناره

 با بازنشستگی ورزشی چندوجهی و پيچيده است. باشد و اينکه کيفيت سازگاريورزشکار داشته

 ورزش قهرمانی ،زندگی پس از ورزش ٬گيري از ورزشدوران کناره ٬بازنشستگی ورزشی ي:كليدواژگان 
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 مقدمه
ليکن اغلب به مسائل و مشکالت آنان در دوران  ،قهرمانان ورزشي قشر تأثيرگذار و مورد توجه هستند

 که اندهنشان داد (1991) وِب و همکاران. (1)شودکمتر توجه ميگيري و زندگي پس از ورزش کناره

ها و الگوهاي رفتاري متنوع و متفاوتي نسبت به بازنشستگي ورزشي نشان العملورزشکاران عکس

درک هر فرد  ،ورزش قهرماني يرفتن از صحنه علل و شرايط کنار ؛. دليل آن ساده است(2) دهندمي

ها و تجربيات اجتماعي ورزشکاران متفاوت و گاه کارهاي مقابله و مهارتومنابع و ساز ،نسبت به فشار

 طور نوع و شرايطهمين و رسد ظرفيت ورزشکار براي قبول اين دورهفرد است. به نظر مي منحصر به

صورت ترکيب با هم بر ضريب تنهايي يا بهفاکتورهاي مهمي هستند که هر کدام به ،گيريکناره

ان کاربراي ارزيابي وضعيت و تجربيات ورزش ،سازگاري با فرايند بازنشستگي ورزشي اثرگذارند. بنابراين

 ها تعيين و مورد ارزيابي قرار گيرد. آن يالزم است الگوهاي رفتاري ويژه ،بازنشسته

صورت تعاملي پيچيده از عوامل توان بهشدن در ورزش را ميبازنشستهمعتقدند  (1993) اُجيلوه و تيلور

 ،ختيهاي شناشناختي و جسماني که ممکن است باعث بروز آسيبروان ،اجتماعي ،زاي مالياسترس

بازنشستگي براي ا ب. در مدل مفهومي سازگاري (3) در نظر گرفت ،رفتاري و يا اجتماعي شود ،رواني

ارتباط برخي از فاکتورهاي ورزشي و  ،معرفي شده (1991)که توسط تيلور و اُجيلوه  1ورزشکاران

ما برخي از اين عوامل که  ،مقاله. در اين (1) استبا فرايند بازنشستگي ورزشي تبيين شده يورزشريغ

عنوان فاکتورهايي که احتمال تحقيقات به يو پيشينه (1)مفهومي تيلور و اُجيلوه ويژه در مدل به

بارتند ايم. اين فاکتورها عگيري از ورزش در ارتباط باشند را انتخاب کردهرود با کيفيت فرايند کنارهمي

داشتن  ،ارزيابي در مورد رسيدن به اهداف ورزشي ،ريگيبودن کنارهبودن و تدريجياز: داوطلبانه

 گيري و سطح تحصيالت.سن کناره ،قبلي براي دوران بازنشستگي يبرنامه

زي قبلي براي دوران ريصراحت بر نقش فاکتور برنامهبه ،ل مفهومي بازنشستگي ورزشيدر مد

وران سازگاري با زندگي پس از دعنوان يکي از منابعي که به ميزان زيادي بر کيفيت بازنشستگي به

هايي تواند فعاليتريزي مي. اين برنامه(1)است کيد شدهأت ،قهرماني و تجربيات اين دوران اثرگذار است

گي فرهن ،سياسي، اعيهاي اجتمدر عرصه فعاليت ،هاي مربيگريشرکت در دوره ،تحصيل يمانند ادامه

ي ريزي قبلي براي زندگفاکتور برنامه يصراحت بر رابطهرا شامل شود. در تحقيقات قبلي بهو غيره 

ت اسبودن مشکالت انطباق با شرايط زندگي در اين مرحله اشاره شده پس از دوران قهرماني و کمتر

نشان داده که اين فاکتور با سازگاري شغلي در زندگي پس از  (2002) کاکلي ،طور ويژه. به(13-5)

يکي از تأثيرگذارترين  ريزي مالي رانيز برنامه (1999) . فورچونتو و مارچنت(12) ورزش مرتبط است

                                                           
1. Conceptual model of adaptation to retirement among athletes 
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ليکن با کمال تعجب  .(11) اندگيري معرفي کردهفاکتورها در کيفيت سازگاري با زندگي پس از کناره

 .(10)کنندي پس از دوران ورزشي قهرماني نميفکري در مورد زندگ ،اغلب ورزشکاران گزارش شده که

 ربه عبارت ديگ يا1بودندر مدل مفهومي بازنشستگي ورزشي بيان شده که درجه يا ميزان داوطلبانه

اري موجب تغيير کيفيت سازگ ،عنوان يك عامل اصليگيري بهداشتن کنترل در مورد تصميم به کناره

عنوان را بهآن  (2002) آلفرمن و استامبلوف ،. با اين وجود(1)شود با زندگي پس از دوران قهرماني مي

به  نوع تصميم يدر اغلب تحقيقاتي که در آنها رابطه. (11) انده معرفي کردهثانويفاکتور  يك

ثبت گزارش ارتباط م ،گيري مورد بررسي قرار گرفتهاجباري( با کيفيت کناره - بازنشستگي )داوطلبانه

(. همچنين در 12-11) استمورد تحقيق هيچ ارتباطي پيدا نشده سه. تنها در (15،10،2)است شده

احساسات  يگزارش تجربه ،بودندکنندگان به اجبار تصميم به بازنشستگي گرفتهمطالعاتي که شرکت

در  اجبار. (20،19)شود دادن هويت( مشاهده ميدست از ،شدنطرد ،منفي )ترس از مرگ اجتماعي

احساس  ،ارزشي پايينخود ،کنترلي پايينمانند خود التتواند باعث بروز برخي مشکميگيري کناره

بيات زندگي پس از . کيفيت انطباق با تجر(13 ،11 ،19) نگراني و افسردگي و شکست شود ،خشم

اين فاکتور با ميزان  .(1) گيردفرايند بازنشستگي ورزشي نيز قرار مي 2بودنورزش تحت تأثير تدريجي

 (1912) ارتباط نزديك دارد. ورثنر و اورليخنيز قبلي براي بازنشستگي  يبودن و داشتن برنامهداوطلبانه

تواند منجر به بروز مشکالت کمتري در انطباق و سازگاري با اند که يك فرايند تدريجي مينشان داده

 . (1) زندگي پس از دوران قهرماني شود

 تحقيقاتيابي به اهداف ورزشي يکي از فاکتورهايي است که در درک و ارزيابي فرد از ميزان دست

 (1912) ورثنر و اورليخ است. مثالًگيري از ورزش کمتر مطالعه شدهگذشته تأثير آن بر فرايند کناره

اند که آن دسته از ورزشکاران که به با مطالعه تجربيات ورزشکاران المپيکي کشور کانادا نشان داده

اند در دوران بازنشستگي مشکالت کمتر داشته ،اندبخش اعظمي از اهداف مرتبط با ورزش خود رسيده

ها مقياس آندر تحقيق  ،. با اين وجود(1) اندو بهتر با شرايط زندگي پس از دوران ورزش سازگار شده

قات است. تحقيه نشدهارائ ،اندگيري دقيق و روشني از مشکالتي که ورزشکاران با آن مواجه شدهاندازه

ارتباط  گيري از ورزشديگر نيز نشان داده که اين فاکتور با کيفيت سازگاري با مشکالت دوران کناره

که زندگي ورزشي خود را موفق ارزيابي  ورزشکاراني ،هااين گزارش . بر اساس(10،9)مثبت دارد 

هايي که به آن ،در مقابل ( و10) انددر دوران بازنشستگي با مشکالت شغلي کمي روبرو شده ،اندکرده

                                                           
1. Voluntariness 

2. Gradualness   
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شناختي متنوعي در سازماندهي زندگي پس از ورزش مشکالت روان ،اندهاي ورزشي نرسيدهموفقيت

 .(9 ،22،21)است اند و ارزيابي آنها از فرايند سازگاري منفي بودهرا تجربه کرده

تحصيالت با کيفيت بازنشستگي ورزشي انجام  سطح ارتباط بين يتحقيقاتي که در زمينه يدر همه

اند که . ورزشکاران گزارش کرده(21،10،9-25)است گزارش شدهباط مثبت اين دو با هم ارت ،شده

است و سطح تحصيالت پايين آنها به ها داشتهآنتحصيل  يدوران ورزش قهرماني تأثير منفي بر ادامه

. برخي از تحقيقات مانند پژوهش (25)است گيري بودهدليل مشکالت شغلي فرايند کناره

مثبتي ميان سن ورزشکاران بازنشسته با مشکالت انتقال و  روابط (2001) ارپيك و همکارانسسيك

گزارش دادند که  (2001) مورو گيل (2001) اما چا ،)10) اندگيري از ورزش را گزارش کردهکناره

 .) 22،9) استتر مشکالت بيشتري را به همراه داشتهبازنشستگي در سنين پايين

توجه به کيفيت زندگي ورزشکاران بازنشسته يکي از وظايف پژوهشگران و متوليان ورزش کشور است. 

 عنوان يكسالي است که پرداختن به ورزش به نسبت نوپاست و چنداي در کشور ما بهورزش حرفه

هاي بررسي است و نياز به امور مربوط به آن نيز جديداست. شك نيست که شغل و حرفه مطرح شده

 يدر مورد وضعيت ورزشکاران بازنشستهموثق اطالعات  ننبودکافيبا توجه به دقيق و موشکافانه دارد. 

رد گيري از ورزش را موالزم دانستيم کيفيت سازگاري ورزشکاران ايراني در طول فرايند کناره ،کشور

هاي فرايند برخي از ويژگي که در پژوهش حاضر بر آن شديم ،همين دليلبه ارزيابي قرار دهيم. 

مورد ارزيابي قرار دهيم. در  و و توصيف کرده بازنشستگي گروهي از ورزشکاران ايراني را شناسايي

در طول  يايران يمسائل و مشکالت شايعي که ورزشکاران بازنشسته ،طور اختصاصيهمين راستا و به

رزشي وبندي کرده و ارتباط برخي از فاکتورهاي اند را اولويتها مواجه شدهي با آنفرايند بازنشستگ

رزشي و دادن به دوران وبودن پايانبودن و تدريجيداوطلبانه ،قبلي براي بازنشستگي يداشتن برنامه)

ها آن با گيري( سن کناره ،)سطح تحصيالت يورزشريغو  هاي ورزشي(ارزيابي در مورد ميزان موفقيت

ايم. اميد است نتايج تحقيق ما بتواند به شناخت بهتر مسائل و مشکالت قهرمانان را بررسي کرده

  کشور کمك کند. يورزشي بازنشسته

 

 پژوهشروش
انتخاب شد. به اين صورت که از افرادي که در ارتباط مستقيم  1اي(نمونه به روش گلوله برفي )يا شبکه

 ،اهيهاي ملي و باشگتيم مسئوالنمانند مربيان و  ،يا غيرمستقيم با ورزشکاران بازنشسته هستند
 ييا شمارهآدرس و  ،هاي ملي و ...اه يا تيمهاي قبلي در باشگبازيهم ،هاي ورزشيمسئوالن فدراسيون
هاي شد. مشابه پژوهش وريآگرد ،اندکه اخيراً از ورزش قهرماني خداحافظي کردهتلفن ورزشکاراني 

                                                           
1. snowball sampling or chain sampling 



 111                                                                          ...گيري از ورزش قهرمانيعوامل اثرگذار بر فرايند كناره

 
 ،الملليهاي بينشرکت در رقابتشد: الف. خاب نمونه در نظر گرفتهدو معيار جهت انت ،(22،2)قبلي 

از ورزش گذشته باشد. با در  انده سال از زمان خداحافظي آن تايك ن اينکه بي ملي و باشگاهي؛ ب.
 ،مرد و بازنشسته ينخبهورزشکار  25در کل  ،شدهفرد معرفي 102ين از ب ،نظر گرفتن اين دو معيار
فرد از اين عده در  53اطالعات . در نهايت از داوطلب شرکت در تحقيق شدندواجد شرايط شناخته و 

انحراف  ؛ 59/31 )ميانگين= 52تا  23سني اين افراد در زمان تحقيق  يدامنهها استفاده شد. تحليل
سال( از ورزش  02/2 )انحراف معيار= سالگي 39/22 طور متوسط در سنبهبود و سال ( 12/1 معيار=

  بودند.گيري کردهقهرماني کناره
 ينامهپرسش)الف(کنندگان قرار گرفت. نامه در اختيار شرکتآوري اطالعات دو پرسشجمع ايبر

 ،نس ،)تخصصي( اصلي ورزشي يدر مورد رشتههايي نامه شامل پرسشاين پرسش :اطالعات شخصي
 ينسخه)ب(  بود. ،هشدباالترين سطح رقابتي تجربهو  ورزشدر ي تمام وقت هاي درگيرسال

هاي نامه ويژگياين پرسش :5(SCTQگيري از ورزش قهرماني )کناره ينامهپرسش يشدهاصالح
. (10)دکنقهرماني را ارزيابي ميو سازگاري با مسائل زندگي پس از ورزش ورزش گيري از کنارهفرايند 
. اخيراً از اين ابزار در (29،21) استارپيك توسعه يافتهنامه توسط سسيكهاي اوليه اين پرسشنسخه

ها متناسب . در تحقيق حاضر در محتواي برخي از گويه(30،31)است تحقيقات ديگر نيز استفاده شده
 ايران و شرايط ورزشکاران ايراني تغييرات مختصري اعمال شد. يـ فرهنگي جامعه با شرايط اجتماعي

= اصالً داوطلبانه 1با مقياس پنج ارزشي از نوع ليکرت:  ،گويه يكبودن )داوطلبانه ،SCTQدر بخشي از 
ارزيابي در مورد اهداف ورزشي و ميزان  ،بودنتدريجي ،= کامالً داوطلبانه تصميم گرفتم(5نبوده: 
= هرگز: 1با طيف ليکرت پنج ارزشي:  ،گويهيك  گيري )هر کدامريزي براي زندگي پس از کنارهبرنامه

مشکالتي که ورزشکاران در طول فرايند  SCTQي از ديگر در بخششود. مي = بسيار زياد( ارزيابي5
 ،)چهار گويه( 2مشکالت شغلي الف. د:وشمييابي ارزاند در سه مقياس گيري با آن مواجه شدهکناره

 هاگويهاين (. گويه)هشت  1مشکالت شخصيتي ج.و  ،گويه( پنج) 3ـ اجتماعي مشکالت رواني ب.
ي ايجاد بزرگ = مشکالت5است؛ ايجاد نکرده لي= مشک1)اي درجهپنجليکرت مقياس صورت به

است که شدت و دفعات بيشتري  نشانگر تربزرگکلي  ينمره .شوندميگذاري ارزشاست( کرده
 اند. را تجربه کردهمشکالت  اين گيري از فعاليت ورزشيدر طول فرايند کنارهورزشکار 

ه به نامفرستادن پرسش يرضايت در مورد شرکت در تحقيق و اجازهطور شفاهي تماس تلفني بهبا 
نامه به همراه متني در مورد شد. پرسشگرفته شدهشناسايي يورزشکاران بازنشستهآدرس پستي 

ي دار با آدرس پستنامه و يك پاکت پستي تمبرگويي به پرسشپاسخ ينحوه ،اهداف کلي تحقيق

                                                           
1. Sports Career Termination Questionnaire (SCTQ) 
2. Occupational difficulties 
3. Psychosocial difficulties 
4. Personality difficulties 
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پستي براي اين عده فرستاده شد.  يدر قالب يك بسته هاامهنفرستادن پرسشپژوهشگر جهت پس
اظهار تمايل کردند که  ،قابل دسترس محقق بودند ينيز که در محدوده کنندگانشرکتتعدادي از 

با  جهت پيگيري ،يا پس دهند. بعد از چهار هفته مورد نظر را تحويل گرفته و يطور حضوري بستهبه
شد و در مورد احتمال تماس گرفته ،ها را پس نفرستاده بودندنامهبرخي از افرادي که پرسش

در شد. از آنها اطالع گرفتهها نامهيا ارسال پرسشدر تکميل و فراموشي  ،پستي ينکردن بستهدريافت
شده را هاي تکميلنامه( پرسشدرصد09/20ورزشکار ) 25هاي انجام شده در مجموع با پيگيري انتها

بود و طور کامل پر شدهها بهنامه( پرسشدرصد22/20) 53 ،پس از استخراج اطالعات پس فرستادند.
 ها از اين تعداد استفاده کرديم.در تحليل

ميانگين و انحراف معيار  ،هاي آمار توصيفي شامل درصد فراوانيبراي توصيف اطالعات از شاخص
ختلف هاي مسازهي دهندههاي تشکيلگويهساني )پايايي( دروني براي تعيين ضريب هماستفاده شد. 

SCTQ ( از شاخص ضريب آلفاي کرونباخα.استفاده شد ) د هاي موربين سازه يبراي بررسي رابطه

 استفاده شد. α=  0.05سطح معناداري در از ضريب همبستگي گشتاوري پيرسون نيز نظر در تحقيق 

 

 نتايج
( سال قبل از 21/2 )انحراف معيار= 13/1طور متوسط گزارش کردند که به( N=53)کنندگان شرکت

 تازگي از ورزش خداحافظيبه آنهاتوان اطمينان حاصل کرد که اند. بنابراين ميگيري کردهورزش کناره
کنندگان از جمله ورزشکاران شرکت ياند. همهاند و زندگي دوران بازنشستگي را تجربه کردهنکرده
وقت در سطح تمام طوربهسال(  12/2سال )انحراف معيار=  13/12ور متوسط طاي بودند و بهحرفهنيمه

 ،(درصد22/22ملي ) ،(درصد1/22جهاني ) ،ايرويدادهاي بين قاره ،(درصد22/3هاي المپيك )رقابت
 15/5سال )انحراف معيار=  25/2طور ميانگين ه و به( فعال بوددرصد55/2يا تنها در سطح باشگاهي )

هاي ورزشي سال( در عضويت يکي از باشگاه 53/1سال )انحراف معيار=  10/9ملي و  سال( عضو تيم
هاي مختلف انفرادي شامل شته( در دوران قهرماني در ردرصد20/29اند. اکثر اين افراد )بوده

 ،نفر( 3تنيس روي ميز و جودو )هر کدام  ،نفر( 1تکواندو ) ،نفر( 1نفر( دو و ميداني ) 13)کشتي
و  ،قايقراني ،شنا ،ژيمناستيك ،سواريدوچرخه ،نفر( 2نوردي )هر کدام و سنگ ،کاراته ،بدمينتون

( در درصد10/20اين افراد ) يدر حالي که بقيه .نفر( مشغول به فعاليت بودند 1برداري )هر کدام وزنه
 1)هر کدام  کانوپولو و واليبال ،نفر( 1هندبال ) ،نفر( 2فوتبال ) ،نفر( 3هاي گروهي بسکتبال )ورزش

( افراد نمونه اظهار داشتند که در طول دوران ورزش قهرماني درصد1/12اکثر ) اند.نفر( فعال بوده
 اند. ترک تحصيل کردهدر آن زمان بيان داشتند  درصد12در حالي که  ،اندمشغول به تحصيل بوده

. نزديك به نيمي از را داوطلبانه ارزيابي کردند خود گيريکناره (درصد1/29) کنندگاناغلب شرکت
کناررفتن خود از  نانآاز  درصد5/21و ناگهاني گيري خود را کناره (درصد1/13)دهندگان پاسخ
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در دوران اعالم کردند که ( درصد2/5تنها سه نفر ) ارزيابي کردند.تدريجي ورزش قهرماني را  يصحنه

ابل اند. در مقخود دست يافته يشدهتعيينپيشهاي ازو موفقيتطور کامل به اهداف بهورزش قهرماني 
 ،اندکه براي خود متصور بوده ورزشيهاي اهداف و موفقيتاظهار داشتند که هرگز به  درصد1/22

ريزي رنامهببازنشستگي  يبراي دوره يدر دوران ورزشنسبت افرادي که  ،بر طبق نتايج اند.يافتهندست 
د ريزي مشخص نداشتندوره برنامهاين ( تقريباً با درصد افرادي که از پيش براي درصد9/33بودند )کرده

اظهار داشتند که در طول  (درصد2/51) کنندگاناز شرکتکمي بيش از نيمي  ( برابر بود.درصد2/39)
بيان داشتند که  آنهااز  درصد5/2ند و تنها اهکردفکر نمي به بازنشستگيپرداختن به ورزش قهرماني 

  اند.کردهفکر ميخود گيري کناره يزمان و نحوهبه 

 ،دانکننده در تحقيق با آن مواجه شدهي ايراني شرکتانواع مشکالتي که ورزشکاران بازنشسته

اين  SCTQي نامه(. در پرسش10)گيري ورزشي اين افراد است ي کيفيت فرايند کنارهدهندهنشان

، انحراف 01/2، ميانگين کل= α= 0.90گويه، با ضريب همساني دروني  12مشکالت در سه مقياس )

ي ايراني بيشترين مشکالت را ورزشکاران بازنشسته( ارزيابي شد. نتايج نشان داد 12/1معيار کل= 

، 33/2، ميانگين کل=  α=   0.83گويه با ضريب همساني دروني 1لي )ترتيب در سطح مشکالت شغبه

، α =0.80گويه، با ضريب همساني دروني  5ـ اجتماعي )مشکالت رواني  ،(12/1و انحراف معيار کل= 

گويه، با ضريب همساني  1(؛ و مشکالت شخصيتي )13/1، انحراف معيار کل= 02/2ميانگين کل= 

(. براساس 1جدول اند )( تجربه کرده01/1، انحراف معيار کل= 19/1، ميانگين کل= α =0.84دروني

ي مقياس پنج ارزشي استفاده ، ميانگين نمرات در سه سطح مورد نظر کمتر از ميانه1جدول نتايج 

 (.3ه=شده براي ارزيابي است )ليکرت با ميان
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 (=15Nگيري از ورزش در افراد نمونه )هاي مشكالت كنارهتوصيف آماره -1 جدول

 
نسبت افرادي كه مشكل  

 اند )درصد(را تجربه كرده

M SD 

     مشكالت شغلي

94/2 6/22 مشکالت مالي .1  94/1  

49/2 5/22 نداشتن دانش کافي در شغلي خاص به غير از ورزش .2  49/1  

44/2 4/22 يافتن شغل جديد مشکل .5  99/1  

14/2 7/24 ي با نيازهاي شغل جديدسازگارمشکل  .4  44/1  

    ـ اجتماعيمشكالت رواني

92/2 2/14 دور شدن از سبک زندگي ورزشکاري .1  25/1  

22/2 1/14 هاي اجتماعي مرتبط با ورزشاز دست دادن فعاليت .2  17/1  

46/2 2/14 از دست دادن دوستان محيط ورزش .5  17/1  

مشکالتي که در برقراري ارتباطات اجتماعي جديد  .4
 شودايجاد مي

5/7 27/1  46/1  

65/1 2/4 مشکالتي در برقراري ارتباط با همسر .1  42/4  

    مشكالت شخصيتي

62/2 4/22 احساس دست نيافتن کامل به اهداف ورزشي .1  46/1  

49/2 9/26 ترس از آينده نا معلوم .2  47/1  

15/2 9/4 ريزي براي آينده مشکالت فرد در برنامه .5  45/1  

ها و احساس نداشتن قابليت براي انجام فعاليت .4
 کارهايي به غير از ورزش

6/7 74/1  49/1  

74/1 2/4 به نفسپايين آمدن اعتماد  .1  44/4  

52/1 7/5 آمدن خود ارزشي  نييپا .6  47/4  

94/1 2/4 نداشتن کنترل شخصي .1  41/4  

92/1 4/1 نييپاعزت نفس  .8  22/4  

 باشدزاتر بودن در مقياس درجه بندي پنج ارزشي مينشانگر مشکل تربزرگ: اعداد توضيح

 

بودن و انهداوطلب ،قبلي براي بازنشستگي يبراي بررسي ارتباط بين چهار عامل ورزشي )داشتن برنامه

دو فاکتور و هاي ورزشي( دادن به دوران ورزشي و ارزيابي در مورد ميزان موفقيتبودن پايانتدريجي

تماعي ـ اج رواني ،با بروز مشکالتي )در سطوح شغلي گيري(سن کناره ،)سطح تحصيالتورزشي غير

وري ضريب همبستگي گشتا ،اندکردهگيري تجربه و شخصيتي( که افراد نمونه در طول فرايند کناره

 مورد  هاي ورزشيارزيابي در مورد اهداف و موفقيت (.2جدول شد )بين اين متغيرها محاسبه  پيرسون
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 رواني ،گانه )شغليبا تجربه مشکالت در سطوح سهگيري بودن کنارهداوطلبانه يهمچنين درجه ،انتظار

ها همبستگي . يافته(P<0.01) شده همبستگي منفي و معنادار داشتو شخصيتي( بررسي ،ـ اجتماعي

فعال  يبودن( فرا رسيدن بازنشستگي و داشتن يك برنامهبودن )تدريجيمنتظرهمعناداري بين غير

گانه هتجربه مشکالت در سطوح سبا  ،گيريقبلي( براي زندگي پس از کناره يشده )برنامهتعريفپيشاز

بين سطح تحصيالت افراد نمونه با مشکالتي که آنها در  که . نتايج نشان داد(P > 0.05) نشان نداد

               همبستگي معناداري متوسط منفي وجود دارد ،بودندزنشستگي با آن روبرو شدهدوران با

(0.01 < P) .گيري از ورزش فرايند کنارهمشکالت از يك گيري با هيچبين سن کناره در حالي که

 . دست نيامدهب (P > 0.05)همبستگي معنادار 

 هاي كيفيت سازگاريبين فاكتورهاي مرتبط و غير مرتبط با ورزش با شاخص ضرايب همبستگي-2 جدول
 (  N =53گيري از ورزش قهرماني )با فرايند كناره

مشکالت  
 شـغلی     

ـ روانی مشکالت
 اجتماعی     

مشکالت 
 شخصـيتی

r r r 

 فاکتورهاي
 ورزشي

 -39/0∗∗ -11/0∗∗ -12/0∗∗ هاارزيابي در مـورد موفقيت

 -12/0∗∗ -19/0∗∗ -51/0∗∗ داوطلـبانه بودن 

 -50/0 02/0 12/0 تدريجـي بـودن 

 -20/0 -01/0 -09/0 داشـتن برنامه قـبلي 

 فاکتورهاي
 غير ورزشي

 -13/0∗∗ -31/0∗ -13/0∗∗  سطح تحصيالت

 -02/0 -10/0 -02/0 گيري سن کناره

   P<0.01∗∗  

 گيريبحث و نتيجه

شورمان ک يورزشکاران بازنشستهگيري کيفيت سازگاري با فرايند کناره توصيف ،هدف اين تحقيق

ي در يابي به اهدافنتايج نشان داد ميزان دستبود.  مرتبط با آنبرخي از عوامل  و بررسيايران 

 ،بودندگزيني کردهتحت بررسي ما در طول دوران ورزشي خود براي آن هدف که ورزشکاران ،ورزش

گيري از ورزش در ارتباط بود. به اين صورت که مشخص شد بين با کيفيت سازگاري با فرايند کناره

 دوراندهندگان و مشکالتي که در طول هاي مورد انتظار پاسخيابي به اهداف و موفقيتميزان دست

همبستگي معنادار منفي وجود دارد. اين يافته به اين معني  ،اندبازنشستگي تجربه کردهگيري و کناره

اند در طول عمر ورزشي خود به اهداف ورزشي کمتري نسبت به که گزارش کرده افرادياست که 
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 ،و زمان بازنشستگي با مشکالت شغليگيري در دوران کناره ،انداند دست يافتهآنچه انتظارش را داشته

زاتر ها مشکلآنگيري دوران کناره ،اند و در مجموعو شخصيتي بيشتري روبرو شده ،ـ اجتماعي رواني

هايي که در ورزش مستحق کنند به اغلب اهداف و موفقيتکه فکر مي آن دسته ،است. در مقابلبوده

نتايج  ن يافته در راستاياي .اندگيري سازگار شدهتر با مشکالت دوران کنارهسريع ،انداند رسيدهآن بوده

تري مشکالت کم ،انداند ورزشکاراني که به اغلب اهداف خود رسيدهتحقيقات قبلي است که نشان داده

 . (1،10)اند را در دوران بازنشستگي تجربه کرده

وقت در ورزش قهرماني با رفتن از درگيري تمامبودن کنارداوطلبانه يدرجهکه  نشان داد هايافته

ستگي همب ،اندگيري تجربه کردهدر دوران کنارهايراني  يبازنشستهمشکالت مختلفي که ورزشکاران 

داد که داشتن کنترل بيشتر در تصميم به کنندگان نشان هاي شرکت. بررسي پاسخردمنفي دا

 باشند وشده آنها در دوران انتقال )ترک ورزش قهرماني( مشکالت کمتري داشتهگيري باعث کناره

ورت صي که بهافرادتري را تجربه کنند. آرام و با ثباتبه زندگي پس از ورزش قهرماني دوران انتقال 

اند. ردهک از زندگي خود بيشتر اظهار رضايت ،اندگي گرفتهداوطلبانه و به اختيار تصميم به بازنشست

ه احتماالً ب ،گيرندخود و آزادانه تصميم به خداحافظي مي ياراده هورزشکارهايي که برسد نظر ميهب

 بهو به همين دليل است که  اندتر شدهندگي ورزشي خود نزديكهاي زآلگرايانه و ايدهاهداف آرمان

 ياند. در نقطهط زندگي آنها بهتر از افرادي است که مجبور به خداحافظي شدهشراي رسدنظر مي

اند ورزش قهرماني را شدهآن دسته از قهرمانان ورزشي که تحت تأثير عوامل بيروني مجبور  ،مقابل

تماعي ـ اج رواني ،مشکل يافتن شغل جديد( ،مشکالت مالي ،از مشکالت شغلي )مانند ،کنار بگذارند

يا مشکل در برقراري روابط  ،دادن دوستان ورزشيدستاز ،شدن از سبك زندگي ورزشکاريدور ،د)مانن

اعتماد به نفس و عزت نفس پايين(  ،نامعلوم يترس از آينده ،اجتماعي جديد( و شخصيتي )مانند

 ،اندشکايت کردند. در همين راستا در تحقيقاتي که پژوهشگران پيامدهاي بازنشستگي را مطالعه کرده

و  ،افزايش سن ،هاديدگيثير عواملي مانند انواع آسيبأتحت ت که يقهرمانان ورزش که مشخص شده

شدن با دوران پس از آمدن و سازگاردر کناراغلب  ،اندشدهمجبور به خداحافظي  نداشتن حمايت مالي

 . )1،19)اند ورزش قهرماني مشکل داشته

گيري آنها از ورزش بيشتر ناگهاني اظهار داشتند کناره (درصد1/13)در حدود نيمي از پاسخ دهندگان 

با  يافته نداشت. اين گيري آنهااين عامل ارتباطي با کيفيت فرايند کناره ،با اين وجود .بوده تا تدريجي

و مدل مفهومي تيلور و  ،(1912ورثنر و اورليخ ) و (2001) نتايج تحقيقات آلفرمن و همکاران

 هک ايراني نشان داد ي. بررسي اظهار نظر ورزشکاران بازنشسته(1،1،2) خواني نداردهم (1991)اُجيلوه

نيز با  گيريقبلي( براي زندگي پس از کناره يشده )برنامهتعريفپيشفعال از يداشتن يك برنامه

ارپيك و سسيك ،(1993) . سينکلر و اورليخردبازنشستگي ارتباط ندامسائل کيفيت سازگاري با 
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هاي مشابهي دست نيز به يافته (2002)يا استامبلوف و همکاران  ،(2001) همکاران

ريزي پيش از بازنشستگي يکي از عواملي پردازان معتقدند برنامه. برخي از نظريه)10،22،32)انديافته

. )1،11)تواند باعث تسهيل فرايند سازگاري شود و از تبعات منفي آن جلوگيري کند است که مي

 (2001) و چا (1992) باليند و استراتا ،(2001) آلفرمن و همکاران ،(2011) نتايج تحقيقات آرچر

ضر با هاي تحقيق حاعلت تفاوت بين يافته دارد. احتمال )5-2،9) استييد کردهأرا تنيز نظر اين عده 

ر در کننده در تحقيق حاضايراني شرکت يها به تعريفي که ورزشکاران بازنشستهاين نظرات و يافته

از  اين که بيش ،مربوط باشد. به نظر ما ،اندداشته گيرييزي براي زندگي پس از کنارهرمورد برنامه

به ورزش قهرماني  ان پرداختن به( بيان داشتند در طول دوردرصد2/51کنندگان )نيمي از شرکت

تواند دليل خوبي بر اين مدعا باشد. از آنجا که بخش مي ،اندکردهبازنشستگي و مسائل آن فکر نمي

که  آيدبه نظر منطقي مي ،اندکردهاعظمي از ورزشکاران تحت بررسي ما در مورد اين مسائل فکر نمي

 ايجنبه گيري برسند. ازريزي براي زندگي پس از کنارهنتوانند به يك تلقي و تعريف صحيح از برنامه

گي گيري و آمادکردن در مورد کنارهد. اساساً فکرهاي اين بخش را بررسي کروان يافتهتنيز مي ديگر

تواند به نوعي ن عامل ميايتواند مضر باشد. براي آن در زمان درگيري در ورزش قهرماني به نوعي مي

ح هاي سطمستمر و هدفمند در رقابت ،هاي ورزشکاران نخبه براي شرکت بادوامشدن انگيزهباعث کم

که  تساز افت عملکرد ورزشي شود. به همين دليل استواند زمينهباالي ورزشي شود که اين خود مي

آن  شدن برايگيري و آمادهورد کنارهکردن يا بحث در مصحبت ،کردنبرخي از مربيان نسبت به فکر

مانند مدل مفهومي تيلور  ،شدههاي ارائهتا جايي که حتي در برخي از مدل (.33،31)کنند مقاومت مي

يا تحقيقاتي که براي توصيف عوامل  ،گيريسازگاري با کناره يدر مورد تحليل نحوه (1)و اُجيلوه 

دوم اهميت  يگيري از ورزش انجام شده  نيز اين عامل در درجهو پيامدهاي فرايند کناره ،علل ،دخيل

 .  (10،22،32) استقرار گرفته

رور ماشت دوجود هايي که در انجام اين مطالعه محدوديتبايد  ،هاي پژوهشپيش از بيان کاربرد يافته

 شود طيفقوت براي تحقيقات توصيفي است که باعث مي يباال يك نقطه ي. تعداد نمونهشود

عنوان يك پيشنهاد پژوهشي براي به ن،گيرد. بنابرايهاي حاصل قرار زير چتر يافتهتري گسترده

ايراني  يدر تحقيقات آينده تعداد بيشتري از ورزشکاران بازنشسته شودتوصيه مي ،محققان عالقمند

 کاو شود. دروو از هر دو جنس مورد سؤال قرار بگيرند تا مسائل مربوط به آنها با دقت باالتري کند

. دشخود توصيفي استفاده  ينامهتنها از روش کمي و پرسشبراي گردآوري اطالعات تحقيق حاضر 

في و هاي کيتحقيقات مشابهي را با استفاده از روش شودگران عالقمند توصيه ميوهشبه پژ ،رو از اين

ند ايراني مشکالتي را در فراي يورزشکاران بازنشستهکه نتايج تحقيق نشان داد آميخته انجام دهند. 

به مسائل ي قهرمانپيش متوليان ورزش ازلذا توجه بيش .اندسازگاري با مسائل بازنشستگي تجربه کرده
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 يتواند در راستاي تأمين آتيههاي آنها مي. تالشرسدالزم به نظر ميو مشکالت ورزشکاران بازنشسته 

هيه تو اي مناسب آوردن شرايط و تسهيالت بيمهفراهم ،آنها يالمللي و خانوادهورزشکاران ملي و بين

 بازنشستگي باشد. يمشاوره يتخصص يهاو تدارک کلينيك

ن شدگيري از ورزش و کيفيت سازگاراينکه تحقيق حاضر درک بهتري از فرايند کنارهآخر سخن 

ورزشکاران کشور با مشکالت و مسائل بازنشستگي ورزشکاران فراهم آورد. ماحصل نتايج تحقيق اين 

داشتن کنترل در مورد  ،هاي ورزشييابي به اهداف و موفقيتشد که درک ورزشکاران ايراني از دست

اولي هستند  يها فاکتورهاي درجهو نيز وضعيت تحصيلي ـ اجتماعي آن ،داحافظي از ورزشزمان خ

شعاع قرار الرا تحتشدن با مسائل و مشکالت دوران بازنشستگي ورزشي توانند کيفيت سازگارکه مي

ي داشتن برنامه ،گيري از ورزش قهرمانيکردن فرايندي تدريجي براي کنارهي. در حالي که سپردهند

ه ممکن کهستند اهميت کمتر  يگيري فاکتورهايي با درجهو سن کناره قبلي براي زمان بازنشستگي

شان ن پژوهش حاضر ،. در مجموعمرتبط باشندکيفيت دوران بازنشستگي ورزشکاران ايراني با است 

 گيري از ورزشکيفيت سازگاري با بازنشستگي ورزشي چندوجهي و پيچيده است و کناره که داد

 باشد.اثرگذار تواند بر زندگي ورزشکار قهرماني رويداد مهمي است که مي
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Abstract 

The aim of the present study was investigation the way in which the quality of 
sports career termination process is quantitatively related to athletic (subjective 
evaluation of athletic achievements, voluntariness and gradualness of sport-career 
termination, and pre-retirement planning for post-sport life) and non-athletic 
(educational status and age) factors. Participants were 53 former male elite Iranian 
athletes (aged 23–52 years) who had been ended their sports career for atleast five 
years ago. The athlets' retrospective views on experiences and reactions to their 
retirement were described by an adapted version of the Cecić Erpič’s et al. (2004) 
Sports Career Termination Questionnaire (SCTQ). The questionnaire findings 
revealed that the quality of sports career retirement was related to experienced 
difficulties at the occupational, psychosocial and psychological levels by the 
sportsmen. According to the results, the quality of the sports career termination 
process significantly correlated by the participants’ subjective evaluation of 
athletic achievements, the voluntariness of career ending, and educational status. 
Pre-retirement planning, a gradual sport-career termination and age were not 
significantly correlated to the quality of adaptation with athletic retirement. Our 
research findings generally indicated that the sports career termination is an 
important life event which could have a significant influence in an athlete’s life 
and that the quality of adaptation with athletic retirement is multifaceted and 
complex.  

Keywords: Athletic retirement, Sports career termination, Post-sports life, 
Competitive sport 
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