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Extended Abstract 

Summary 

The purpose of this work was to develop a model of sport retirement management. The study participants 

consisted of the retired athletes (N = 11) and sports experts (N = 4). Semi-structured interviews were 

used for data gathering, and the data obtained was analyzed using the thematic analysis. A total of 78 

sub-categories were obtained, and were classified into 7 main categories. These main categories formed 

the two themes of pre-retirement management and post-retirement management.  By determining and 

creating a network between the themes and the categories and considering the two elements (athletes 

and sports organizations) that were involved in managing of sport retirement, a model for the sport 

retirement management was developed (Figure 1). According to the proposed model, there should be a 

proper interaction and cooperation between the athletes and the sports organizations before and after 

retirement in order to achieve a successful managing of sport retirement. 

Introduction 

Retirement from professional and elite sport is often a difficult and challenging transition. Studies has 

shown that it comes with psychological distress and costs to well-being for up to 39% of athletes, a 

figure that is almost double that associated with retirement from general workforce (1). It means that 

there is a higher probability of sport retirement turning into crises rather than other careers. The sport 

retirement literature shows that about 20% of the athletes experience the athletic retirement crisis. This 

crisis manifests itself as difficulties in the psychological, sociological, vocational, and economical 

aspects complemented by inability to adjustment to retirement (2, 3). An athlete facing a retirement 

crisis requires assistance and intervention, and therefore, it is necessary to manage sport retirement to 

prevent the incidence of crisis retirement and help the athletes who are in crisis. 

Methodology and Approach 

This study has an exploratory and applied nature, a participatory and constructivist paradigm, and an 

inductive approach that has been done qualitatively with the thematic analysis method. The study 

participants consisted of the male retired athletes and male sports experts. They were selected based on 
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a combination of snowball, purposive, and criterion sampling methods. 

The inclusion criterion for the retired athletes was that they had either retired from a professional or an 

elite level, and in line with the previous research, the time after their retirement would not be less than 

6 months (that would give them time to experience the retirement course). To get a richer data, the 

retired athletes were selected from the following different groups: a) Athletes who were unemployed (N 

= 4), b) Athletes who were employed in the non-sport related jobs (N = 4), c) Athletes who were 

employed in the sport-related jobs (N = 3). These 11 retired athletes were between 29 t0 46 years of age, 

and had retired from the team (volleyball, handball, and water polo) and individual (badminton, karate, 

and wrestling) sports. 

Using criterion and purposive sampling, 4 sports experts participated in the study. The sports experts 

were those who had a master or PhD degree in physical education and sport sciences. The inclusion 

criteria for sports experts was that they had either played at the professional or elite level, had done 

research in the field of sport retirement, and had a coaching background in the professional level. These 

participants were between 38 t0 53 years of age, 3 of them had a PhD degree and 1 of them had a master 

degree. 

Semi-structured face-to-face interviews were used for data gathering, and continued until theoretical 

saturation. 15 interviews (11 interviews with the retired athletes and 4 interviews with the sports experts) 

were conducted, and the data obtained was analyzed using the thematic analysis method (4). Throughout 

the study, several methods such as prolonged engagement and persistent observation, peer debriefing, 

member checking, and investigator triangulation were used to ensure analytic rigor (transferability, 

dependability or credibility, confirmability, and trustworthiness) (5).  

Results and Conclusion  

The data analysis resulted in obtaining 78 sub-categories that were classified into 7 main categories. The 

main categories formed the two themes of pre-retirement management and post-retirement management. 

The main categories including career planning, financial planning, prevention and treatment of sports 

injuries, and athlete preparation formed the theme of pre-retirement management. All of these categories 

aim to develop the athletes’ ability and knowledge to encounter the sport retirement phenomenon, 

effectively. The nature of these programs is mainly predictive and preventive, so they could be helpful 

in order to prevent the negative consequences of retirement.  

On the other hand, the main categories include supportive programs, interventional programs, and 

counselling and training forming the theme of post-retirement management. These programs have a 

therapeutic and supportive nature. Thus these programs could be fruitful when an athlete has a specific 

problem that could not be solved by him (her) self. 

It should also be noted that the athletes and sports organizations are the two main elements of sport 

retirement management. Finally, by determining and creating a network between the themes and the 

categories and considering the two elements (retired athletes and sports experts) that are involved in 

managing of sport retirement, a model for the sport retirement management was developed (Figure 1). 

The model offers strategies, solutions, instructions, and recommendations elicited by the retired athletes 

and sports experts to help deal with the transition process, positively. 
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Figure 1. Proposed model of sport retirement management based on research findings. 

As shown in Figure 1, a successful managing of sport retirement must start before retirement, and 

continues after it. In order to minimize the negative consequences of sport retirement, there should be a 

proper interaction and cooperation between the athletes and sports organizations before and after 

retirement. The proposed model of this study can provide an insight for the two elements, and help them 

to prevent or resolve the retirement crisis by interacting with each other and applying effective 

techniques and strategies.  

Keywords: Pre-retirement management, Post-retirement management, Retired athletes, Thematic 

analysis. 
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 چکیده

 ستگی ورزشی بود.هدف از این پژوهش ارائه مدل مدیریت بازنش هدف:

سی:روش شافی ماهیتی دارای پژوهش این شنا شارکت پاردایم کاربردی، و اکت ساخت و سازیم ستقرایی رویکردی و گرابر  دارد ا

 و بازنشسته ورزشکاران از پژوهش کنندگانمشارکت است. گرفته انجام مضمون تحلیل روش از گیریبهره با و کیفی صورت به که

 و هدفمند برفی،گلوله گیرینمونه هایروش از ترکیبی اسصصا  بر کنندگانمشصصارکت .ندبود شصصده تشصصکیل ورزشصصی متخصصصصصصان

 در گرفت. انجام نظری اشباع به رسیدن تا یافته ساختارنیمه هایمصاحبه از استفاده با هاداده گردآوری شدند. انتخاب محورمالک

شسته ورزشکاران با مصاحبه 11) مصاحبه 15 مجموع  تحلیل روش با هاداده و شد انجام ورزشی( متخصصان با مصاحبه 4 و بازن

 شدند. تحلیل مضمون

ست به فرعی مقوله 78 تعداد مجموع در ها:یافته صلی مقوله 7 در که مدآ د صلی هایمقوله شدند. بندیطبقه ا ضمون دو نیز ا  م

ستگی از پیش مدیریت ش ستگی از پس مدیریت و بازن ش صلی هایمقوله دادند. شکل را بازن  ریزیبرنامه» ،«شغلی ریزیبرنامه» ا

 تشکیل را بازنشستگی از پیش یتمدیر مضمون ،«ورزشکاران سازیآماده» و «ورزشی هایآسیب درمان و پیشگیری» ،«اقتصادی

 را بازنشصصسصصتگی از پس مدیریت مضصصمون «مشصصاوره و آموزش» و «ایمداخله هایبرنامه» ،«حمایتی هایبرنامه» هایمقوله دادند.

شکیل شکیل و تعیین با نهایت در دادند. ت شستگ مدیریت در که ارکانی گرفتن نظر در با و هامقوله و مضامین ارتباط شبکه ت  یبازن

 گردید. ارائه ورزشی بازنشستگی مدیریت برای مدلی دارند، نقش ورزشی

ستگی موفق مدیریت برای گیری:نتیجه ش شی بازن ست نیاز ورز ستگی، از پس و پیش ،ا ش سبی همکاری و تعامل بازن  میان منا

صلی رکن دو عنوان )به ورزشی هایسازمان و ورزشکاران شستگی مدیریت ا شته وجود ورزشی( بازن شد. دا ضر پژوهش مدل با  حا

 بحران وقوع از مؤثر، هایراهبرد و هاشصصصیوه کارگیری به با و یکدیگر تعامل با که کند ایجاد رکن دو این در را بینشصصصی تواندمی
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 قدمهم

 هر شغلی دوره طول در دارد. نیاز شغل به خویش جسمانی و اجتماعی اقتصادی، متعدد نیازهای رفع و زندگی گذران برای انسان

 زیادی تحوالت و تغییر آن، موجب به که ناپذیراجتناب و قطعی سرنوشتی دارد؛ وجود بازنشستگی عنوان تحت ایدوره شاغلی، فرد

 مطرح نوظهور نسبتاً مشاغل از یکی عنوان به و گرفته خود به ایحرفه حالتی نیز ورزش .(1) شودمی ایجاد فرد روزمره زندگی در

 مواجه آن خاص هایچالش و مسائل و بازنشستگی دوره با نیز نخبه و ایحرفه ورزشکاران ها،حوزه سایر شاغلین همانند است. شده

 .(2) شوندمی

 ورزشکاران زندگی بر وسیعی تأثیرات و است ورزشکاران همه برای محتوم سرنوشتی و ناپذیراجتناب رویدادی ورزشی بازنشستگی

 آن با ورزشکاران که است شده ادی هاییچالش و تغییرات ترینمهم از یکی عنوان به ورزشی بازنشستگی از دلیل همین به .(3) دارد

 .(7 ,6) است همراه جسمی و اجتماعی روانی، زایاستر  عامل 640 از بیش با ورزشی حرفه .(5 ,4) کنندمی نرم پنجه و دست

 بر تواندمی که دارند قرار نیز زندگی ناگوار حوادث معرض در معمولی، افراد سایر همانند نخبه و ایحرفه ورزشکاران این، بر عالوه

 هاپژوهش اما ،است همراه تمرینی سخت فشارهای از رهایی با ورزش از بازنشستگی چند هر .(6) بیفزاید ورزشی حرفه هایدشواری

 بازنشستگی .(11-8) نیست آرامش سایه در نشستن و بازنشستگی از بردن لذت معنی به لزوماً  ورزشی راندو پایان که آنند از حاکی

 ورزشکاران برای را ییهادشواری و هاچالش متعدد، مشکالت تواندمی که است جدیدی زندگی به ورود و شرایط تغییر نوعی ورزشی

 هاینقش و ارتباطات مالی، وضعیت روزمره، اعمال بر شاخصی اثرات تواندمی پدیده این واقع در .(12) باشد داشته همراه به بازنشسته

 اجتماعی تعامالت و هویت ن،زما از استفاده اعی،اجتم هایحمایت نفس، به اعتماد فردی، هاینقش خانوادگی، هاینقش اجتماعی،

 .(13 ,3) باشد داشته

 ,13) خانوادگی مشکالت و مسائل ،از عبارتند هستند مواجه آنها با بازنشستگی دوران در ورزشکاران که مشکالتی و مسائل برخی

 جنایی، اعمال در مشارکت ؛(17 ,13) مخدر مواد مصرف سوء ؛(16 ,15 ,2) مناسب شغل نداشتن از ناشی هایگرفتاری ؛(14

 انزوای ؛(18 ,16 ,15 ,9 ,7) آن تبعات و چاقی ای،تغذیه مشکالت اضطراب، افسردگی، ؛(17) خودکشی به اقدام یا و خودکشی

 در ناتوانی ؛(10) هویت بحران ؛(18 ,9) اجتماعی و روانی ی،عاطف هایسرخوردگی ؛(16) اجتماعی برخوردهای ضعف اجتماعی،

 پیامدهای و ابعاد دارای بازنشستگی .(11 ,2) نفس عزت و نفس به اعتماد کاهش بازنشستگی، از پس شغل در موفقیت کسب یا حفظ

 توجهیقابل تأثیر افراد روانی سالمت بر تواندمی که (19 ,9 ,7 ,3 ,1) است اقتصادی و اجتماعی خانوادگی، روانی، فردی، مختلف

 .(7) باشد داشته

 کنندمی تجربه را عاطفی و روانی اجتماعی، مالی، متعدد مشکالت شانایحرفه دوران پایان از پس که دارند وجود زیادی ورزشکاران

 شده مبدل ورزشی گذار حوزه در ممه اتموضوع از یکی به اخیر هایسال در ورزش از گیریکناره موضوع دلیل همین به و (20 ,2)

 شده معطوف حوزه این به نیز (24 ,23 ,15 ,2) داخلی پژوهشگران توجه ،(22 ,21 ,12 ,6 ,5) خارجی پژوهشگران بر عالوه است.

 زندگانی بر زنشستگیبا که ایعدیده تأثیرات وجود با حال عین در است. مشهود خوبی به مطالعات این روزافزون رشد و است

 موضوع پیرامون محقق گسترده جستجوی است. گرفته صورت پژوهش و بحث آن پیرامون دیگر موضوعات از کمتر دارد، ورزشکاران

 که است موجود زمینه این در همایشی( و علمی مقاله نامه،پایان )شامل داخلی منبع 40 حدود که داد نشان ورزشی بازنشستگی

 دانش ارتقای و پدیده این بیشتر شناسایی برای رواین از آیند.می شمار به ناچیز بسیار خارجی مشابه یهاپژوهش به نسبت

 است. محسو  خوبی به بیشتر هایپژوهش انجام به نیاز کشور، در ورزشی بازنشستگی

 رفاه و است همراه 1روانی باضطرا با ورزشکاران درصد 39 برای ورزش از بازنشستگی که است آن از حاکی پژوهش پیشینه بررسی

 است شده گزارش مشاغل سایر بازنشستگان برای که است رقمی برابر دو تقریباً رقم این کند.می مواجه اختالل با را آنها بهزیستی و

                                                      
1 . Psychological distress  
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 بازنشستگی دوران در زیادی مشکالت با بازنشسته ورزشکاران درصد 20 حداقل ،دهدمی نشان پژوهش پیشینه همچنین ؛(12)

 گردد.می مواجه بازنشستگی بحران با بیشتر یا نفر یک بازنشسته، ورزشکار پنج هر از دیگر عبارت به .(25 ,8) شوندمی مواجه

 گرددمی تعریف ورزش از پس دوران به ورزشی دوره از ورزشکاران گذار از حالتی صورت به بازنشستگی، بحران یا بحرانی بازنشستگی

 اهمیت که اینجاست .(4) دارند نیاز مساعدت و کمک به دلیل همین به و نمایند حاصل سازگاری آن با نیستند قادر ورزشکاران که

 .کندمی خودنمایی ورزشی بازنشستگی مدیریت

 مسئول اند،کشیده زحمت کشورشان پرچم اعتالی برای هاسال که ورزشکارانی برابر در ورزش متولی مسئولین و ورزشی هایسازمان

 بازگرداندن است، سازمان در اشتغال برای نیرو کارگیری به و گزینش انسانی منابع مدیریت وظیفه اولین که همانطور زیرا ؛هستند

 عمدتاً  ورزشی هایسازمان از بسیاری تمرکز که حالی در (23) آنهاست نهایی وظیفه شغلی( دوره کردن یط از )پس جامعه به نیرو

 بازنشستگی دوران در ورزشکاران برای که را آنچه هاسازمان این معموالً و است معطوف ورزشکاران عملکرد و اجرا سازیبهینه بر

 هدر موجب تواندمی ورزشی بازنشستگی مدیریت از غفلت و بازنشسته ورزشکاران به توجهیبی .(22) گیرندمی نادیده دهد،می روی

 متحده ایاالت مانند حوزه این در پیشگام کشورهای ویژه به مختلف کشورهای .شود شایسته و توانمند انسانی نیروی این رفتن

 هایفرصت برنامه مانند مختلف هایبرنامه ارائه با و اندبرده پی خاص انسانی سرمایه این اهمیت به انگلستان و استرالیا کانادا، یکا،آمر

 شغلی مرکز و 3ورزشکاران شغلی و تحصیلی آموزش برنامه ،2ورزشکاران برای شغلی مساعدت برنامه ،1المپیکی کارانورزش شغلی

 کنند. حاصل خود یبازنشستگ با مطلوبی سازگاری تا نمایند کمک ورزشکاران به کوشندمی (27 ,26) 4المپیکی ورزشکاران

 وجود مشاغل سایر از بازنشستگی و ورزش از بازنشستگی بین متعددی هایتفاوت ،دهدمی نشان پژوهش پیشینه مرور و بازبینی

 مشاغل سایر بازنشستگان سن با مقایسه قابل که شوندمی بازنشسته آن در ورزشکاران که دکر اشاره سنی به توانمی جمله از دارد.

 شغلی هایفعالیت پایان معنی به معموالً ورزش از بازنشستگی مشاغل، سایر برخالف ،گفت توانمی دلیل همین به .(26 ,3) نیست

 طرفی، از .(28 ,21 ,2) هستند نیازمند جدید شغل یک در مشارکت به زندگی امور گذران برای دوران این از پس ورزشکاران و نیست

 را گریدی شغلی تجربه و آموزش فرصت عموماً  کنندمی ورزش در رقابت صرف را توجهیقابل انرژی و زمان ورزشکاران آنکه دلیل به

 مذکور موارد به باید همچنین ؛(28) است مواجه بیشتری مشکالت با آنها بازنشستگی دوران شغلی امنیت نتیجه در و کنندنمی پیدا

 و (خواب اختالالت الکل، مصرف سوء افسردگی، خودکشی، به )اقدام روانی مشکالت با مواجهه احتمال که افزود نیز را موضوع این

 این، بر عالوه .(28 ,17 ,6) است بیشتر مشاغل سایر بازنشستگان به نسبت بازنشسته ورزشکاران در سالمت( با )مرتبط جسمانی

 مشاغل سایر در که حالی در ،کنندنمی دریافت بازنشستگی مزایای و حقوق آنها( از خاصی گروه جز )به بازنشسته ورزشکاران معموالً

 مدیریت مدل ارائه به نیاز اهمیت پیش از بیش مذکور هایتفاوت گیرد.می تعلق بازنشسته فرد به بازنشستگی مزایای و حقوق

 برای که هاییمدل و هادیدگاه از استفاده ،است مشخص شده اشاره هایتفاوت دلیل به زیرا ؛سازندمی آشکار را ورزشی بازنشستگی

 است نیاز نتیجه در ،نیستند ورزشی بازنشستگی مدیریت به تعمیم قابل احتماالً دارد، وجود مشاغل سایر در بازنشستگی مدیریت

 گردد. ارائه ورزشی بازنشستگی مدیریت مختص مدلی

 به کمک هدف و مقصود اگر که حالی در ،است نگرفته انجام کشور در ورزشی بازنشستگی مدیریت زمینه در توجهیقابل مطالعات

 ،آید دست به پدیده این از موفقی مدیریت و گردد حاصل بهبودی آنان بازنشستگی دوران در که نوعی به ،باشد بازنشسته ورزشکاران

 از یکی گردد. ارائه بازنشسته ورزشکاران به کمک برای مطلوبی هایبرنامه تا گیرد انجام هدفمند و دقیق مطالعاتی است الزم

 مدلی چنین است. ورزشی بازنشستگی مدیریت برای مناسب مدل یک ارائه باشد، راهگشا زمینه این در تواندمی که وضوعاتیم

                                                      
1. Olympic Job Opportunities Programme: OJOP 

2. Career Assistance Program for Athletes: CAPA 

3. Athlete Career and Education (ACE) Programme 

4. Olympic Athlete Career Centre: OACC 
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 به که افرادی سایر ورزشی، روانشناسان ورزشی، هایسازمان به و نموده عمل راهنما چارچوب و دستورالعمل یک همانند تواندمی

 ورزشکاران زندگی وضعیت بهبود برای تریمطلوب هایبرنامه و راهکارها کند کمک دارند، ارک و سر بازنشسته ورزشکاران با نوعی

 ساختار در اساسی بازنگری و دارد قرار بحرانی وضعیت در ایران رقابتی ورزش در انسانی منابع مدیریت که آنجایی از دهند. ارائه

 بازنشستگی مدیریت مدل ارائه رو،این از .شودمی چندان دو پژوهش این انجام ضرورت (24) است محسو  سیستم این مدیریتی

 باشد. داشته رقابتی ورزش در انسانی منابع مدیریت برای اساسی اهمیتی تواندمی ورزشی

 پژوهش رواین از آورد. عمل به ممانعت بازنشستگی ناگوار پیامدهای و عواقب ظهور و بروز از تواندمی ورزشی بازنشستگی مدیریت

 ورزشی متخصصان و بازنشسته ورزشکاران نظرات و هادیدگاه اسا  بر ورزشی بازنشستگی مدیریت برای مدلی ارائه درصدد حاضر

 ورزشکاران هایشایستگی و هاتوانایی اقتصادی: نظر از الف( است: اهمیت حائز جنبه چندین از پژوهش این انجام ضرورت است.

 تواندمی فرادا این از مناسب استفاده سازد.می مبدل صنایع سایر و ورزش صنعت برای توجهیقابل انسانی نیروی به را آنها بازنشسته

 ارتقای و بهبود با ورزشی بازنشستگی مدیریت سیاسی: و اجتماعی نظر از ب( باشد داشته دنبال به را اقتصادی وریبهره افزایش

 و تعلق )افزایش گردد کشور از خارج به آنها مهاجرت یا و اجتماعی اعتراضات از مانع تواندمی بازنشسته ورزشکاران زندگی وضعیت

 ورزشکاران به توجهیکم یا توجهیبی ورزشی: نظر از پ( دهد؛ افزایش جامعه به خدمت برای را افراد این خاطر تعلق و لی(م وابستگی

 خود آینده برای را بازنشسته ورزشکاران کنونی وضعیت زیرا ،شودمی ورزش عرصه در فعال ورزشکاران دلسردی موجب بازنشسته

 خویش آینده از نیز فعال ورزشکاران باشند، برخودار نامطلوبی وضعیت از بازنشسته انورزشکار که صورتی در شوند.می متصور

 مدیریت برای مدلی کنون تا ،پژوهشی نظر از ت( بپردازند ورزش به دلگرمی با که گرددمی آن از مانع امر همین و شوندمی بیمناک

 پژوهش ،شد ذکر آنچه به توجه با است. مشهود و محسو  مالًکا زمینه این در پژوهشی خالء و است نشده ارائه ورزشی بازنشستگی

 مدیریت برای مناسب مدل و کدامند ورزشی بازنشستگی مدیریت هایمؤلفه که است سوأل این برای پاسخی دنبال به حاضر

 است؟ صورت چه به ورزشی بازنشستگی

 شناسیروش

 پارادایم با کاربردی و اکتشافی نوع از مطالعه این ماهیت گرفت. جامان ورزشی بازنشستگی مدیریت مدل ارائه منظور به مطالعه این

شارکت ساخت و 1گرایانه()یاری سازیم ستقرایی رویکرد و گرابر ستیابی برای .شد انجام کیفی صورت به که بود ا  این اهداف به د

 برای سریع دسترسی امکان و بوده پذیرانعطاف روشی مضمون تحلیل روش شد. استفاده مضمون تحلیل پژوهشی راهبرد از مطالعه

سایی، ستفاده با کند.می فراهم را هاداده در موجود الگوهای تبیین و تحلیل شنا  را شده گردآوری هایداده مجموعه روش، این از ا

 در که دارد وجود مضمون تحلیل انجام برای متعددی هایروش .(29) کرد ارائه ارزشمندی جزئیات قالب در و سازماندهی توانمی

ضر پژوهش ستفاده (2006) کالرک و براون ایمرحله شش روش از حا ست شده ا شن چارچوبی رویکرد، این زیرا (30) ا  قابل و رو

 .(29) دهدمی ارائه هاداده مضمون تحلیل برای استفاده

 این مدیریت برای جامعی و مطلوب کار و سصصصاز طریق این به تا بودند مخلتف گروه دو شصصصامل پژوهش این در کنندگانمشصصصارکت

 اندشده بازنشسته نخبه یا ایحرفه ورزش از هک بود ایبازنشسته ورزشکاران از نفر 11 شامل اول گروه گردد. ارائه و شناسایی پدیده،

 برفی،گلوله گیرینمونه هایروش از ترکیبی صصصورت به گیرینمونه بودند. ورزشصصی علوم متخصصصصصصان از نفر 4 شصصامل دوم گروه و

شکاران انتخاب برای گرفت. انجام محورمالک و هدفمند سته ورز ش ستفاده محورمالک و برفیگلوله گیرینمونه هایروش از بازن  ا

 وجود ورزشی هایباشگاه و هاسازمان در بازنشسته ورزشکاران از فهرستی که شد استفاده دلیل این به برفیگلوله گیرینمونه شد.

 به ،بودند فعال ورزش در هنوز که یورزشصصکاران و یاحرفه یانمرب ی،ورزشصص هاییئته به مراجعه با پژوهشصصگر بنابراین ؛نداشصصت

                                                      
1. Participatory 

https://scholar.google.com/scholar?hl=fa&as_sdt=0%2C5&q=Braun%2C+V.%2C+%26+Clarke%2C+V.+%282006%29.+Using+thematic+analysis+in+psychology.+Qualitative+Research&btnG=
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 بیشتری بازنشسته ورزشکاران ،افراد ینا با یممستق ارتباط و ییشناسا از پس کرد. اقدام بازنشسته ورزشکاران از یتعداد ییشناسا

سایی شسته ورزشکاران محورمالک روش با سپس و شدند شنا  بودند. دارا را پژوهش نظر مورد هایمالک که شدند انتخاب ایبازن

شکاران انتخاب برای مالک دو شسته ورز شسته نخبه یا و ایحرفه سطح از (1 از: بودند عبارت که شد گرفته نظر در بازن  شده بازن

 باشند(. دارا را بازنشستگی دوران زیسته تجربه که منظور این )به باشد گذشته آنها بازنشستگی زمان از ماه شش حداقل (2 باشند

 از پس که ورزشکارانی (1 شدند: انتخاب زیر مختلف هایگروه از بازنشسته ورزشکاران تر،غنی اطالعات به دستیابی برای همچنین

 مرتبط غیر ولی جدید شغل به بازنشستگی از پس که ورزشکارانی (2 شوند کار به مشغول جدیدی شغل در اندنتوانسته بازنشستگی

شغول فعالیت به ورزش با شکارانی (3اندشده م ستگی از پس که ورز ش  مربیگری، )مانند ورزش با مرتبط ولی جدید شغل به بازن

 شدند. انتخاب تیمی و انفرادی هایرشته از مطالعه این ورزشکاران اند.شده مشغول فعالیت به ورزشی( هایسازمان در اشتغال

 که هسصتند افرادی متخصصصصان از منظور شصد. اسصتفاده هدفمند و محورمالک گیرینمونه هایروش از متخصصصصان انتخاب برای

 در دکتری التحصیلفارغ یا و دکتری دانشجوی باشند، ورزشی علوم و بدنی تربیت رشته در ارشد کارشناسی رکمد دارای حداقل

 باشند. فعالیت به مشغول کشور هایدانشگاه از یکی در دانشگاه علمی هیئت عنوان به یا و باشند ورزشی علوم و بدنی تربیت رشته

 دارا را نخبه یا ایحرفه سطح در ورزش سابقه (1 گرفت: انجام زیر هایمالک از یکی حداقل بودن دارا اسا  بر متخصصان انتخاب

  باشند. دارا را ایحرفه سطح در مربیگری سابقه (3 باشند دارا را ورزشی بازنشستگی زمینه در پژوهش سابقه (2 باشند

 3 با مصاحبه یافت. ادامه نظری اشباع تا هاحبهمصا و شد استفاده یافته ساختارنیمه هایمصاحبه روش از اطالعات، گردآوری برای

 مصاحبه دو نظری، اشباع از یافتن اطمینان منظور به گردید. حاصل نظری اشباع تا گرفت انجام بازنشسته ورزشکار 10 و متخصص

 پدیده مدیریت خصصصوص در هامصصصاحبه سصصواالت گرفت. انجام نیز بازنشصصسصصته( ورزشصصکار نفر یک و متخصصصصصصان از نفر )یک دیگر

ستگی ش شی، بازن  از کننده پیگیری سواالت و هابرنامه و خدمات ارائه زمان پدیده، این مدیریت برای الزم هایبرنامه و اقدامات ورز

 .(31) شدند داده تطبیق پژوهش موقعیت و شرایط حسب بر سواالت واقع در شد. پرسیده شوندگان مصاحبه

 از پس پژوهشصصگر منظور این به .(30) گرفت انجام (2006) کالرک و براون ایمرحله 6 دسصصتورالعمل از اسصصتفاده با هاداده تحلیل

 نمود ایجاد را مؤلفه یا اولیه مفهومی کدهای سپس اول(، )مرحله کرد حاصل عمیق یآشنای هاداده با مصاحبه متن مرور و بازخوانی

 و بازبینی مورد را آنها هامقوله گیریشکل از پس و پرداخت گزینشی( )کدهای هامقوله برای جستجو به سوم مرحله دوم(. )مرحله

 بازبینی از پس آخر مرحله در و پرداخت مضصصصامین یا هاتم ریگذانام و تعریف به پنجم مرحله در چهارم(. )مرحله داد قرار بازنگری

 زمانی تا اندگرفته قرار مرور و بازبینی مورد و اندشصصده تکرار بارها مراحل این که اسصصت ذکر به الزم کرد. اقدام گزارش ارائه به نهایی

 گردد. حاصل ورزشی بازنشستگی مدیریت برای مناسبی تبیین و تفسیر که

ستفاده با شگر گرفت. قرار تأیید و ارزیابی مورد پژوهش اعتبار و دقت مختلفی هایروش از ا  مدتی طوالنی درگیری بود، ورغوطه هاداده در پژوه

ضوع با شت پژوهش مو شارکت ها،یافته پذیریانتقال قابلیت افزایش برای داد. قرار ارزیابی و تحلیل مورد را هاداده طرفیبی با و دا  با کنندگان م

 مصددداحبه، محیط انتخاب، معیارهای آنان، انتخاب نحوه شدددوندگان،مصددداحبه مورد در دقیق جزئیات و شددددند انتخاب تفاوت و تنوع داکثرح

 هیئت عضو نفر )یک خارجی ناظر یک اختیار در هاداده از بخشی )اعتماد(، پذیریاطمینان بررسی منظور به گردید. ارائه غیره و آنان خصوصیات

شی( تیم از خارج علمی شابه درک از تا شد داده قرار پژوه ضوع م سط مو صل اطمینان دیگران تو سنده این، بر عالوه شود. حا  حلامر اول، نوی

 و هاکدگذاری و شددد اسددتفاده تأییدپذیری ارزیابی برای نیز اعضددا بازبینی و کنترل روش از دادند. قرار تأیید مورد را نتایج و بازنگری را پژوهش

 منظور به این بر عالوه .(32 ,31 ,29) گردید اعمال و بررسی آنان نظرات و شد داده قرار شوندگانمصاحبه از تن سه اختیار در نهایی هایمدل

ستفاده خود پژوهش در (2019) همکاران و اگلستون که روشی از هایافته 1بودن موثق افزایش  در .(33) شد گرفته بهره اند،کرده ا

                                                      
1. Trustworthiness  

https://scholar.google.com/scholar?hl=fa&as_sdt=0%2C5&q=Braun%2C+V.%2C+%26+Clarke%2C+V.+%282006%29.+Using+thematic+analysis+in+psychology.+Qualitative+Research&btnG=
https://scholar.google.com/scholar?hl=fa&as_sdt=0%2C5&q=Eggleston%2C+D.%2C+Hawkins%2C+L.+G.%2C+%26+Fife%2C+S.+T.+%282019%29.+As+the+Lights+Fade%3A+A+Grounded+Theory+of+Male+Professional+Athletes%E2%80%99+Decision-Making+and+Transition+to+Retirement.+Journal+of+Applied+&btnG=


  1شماره  /9سال  /1400مدیریت منابع انسانی در ورزش/ زمستان 

 

9 

 تبادل سپس و داده انجام را کدگذاری مراحل مجزا صورت به داشتند، عهده بر را کدگذاری مسئولیت که پژوهشگری دو روش، این

 گردد. حاصل واحدی نتیجه ات یافتمی ادامه کدگذاران بین گفتگو و بحث مغایرت وجود صورت در گرفت. انجام آنها بین اطالعات

 و کرد برقرار ارتباط کنندگانمشارکت با آماری، نمونه و جامعه انتخاب از پس پژوهشگر که بود صورت این به پژوهش اجرای روش

 کنندگان مشصصصارکت به افراد اطالعات افشصصصای عدم و افراد بودن گمنام مورد در همچنین ؛داد شصصصرح آنان برای را پژوهش اهداف

ضیح آنان برای شد؛ داده خاطر ناطمینا  گردید اعالم آنان به شد؛ خواهند گزارش و تحلیل گروهی صورت به نتایج که شد داده تو

 پژوهش در مشصصارکت به را آنان نظر طریق این به تا دهند انصصصراف پژوهش در مشصصارکت ادامه از توانندمی بخواهند که زمان هر که

 به ،ندادند پژوهشگر به را مصاحبه ضبط اجازه کنندگان مشارکت گردید. مشخص طرفین افقتو با مصاحبه زمان و مکان کند. جلب

 به فراموشکاری، از پیشگیری منظور به مصاحبه اتمام از پس و کرد یادداشت را مهم نکات مصاحبه طول در پژوهشگر دلیل همین

 پرداخت. مصاحبه متن کامل یادداشت به سرعت

 و شصصصد برقرار ارتباط مجدداً کنندگانمشصصصارکت از برخی با تأییدپذیری تعیین منظور به ها،حبهمصصصصا تحلیل و کدگذاری از پس

 فرآیند طول در پژوهشصصصگر .نمودند اعمال را خود نظرات آنان و گرفت قرار آنها از برخی اختیار در نهایی هایمدل و هاکدگذاری

 مشصصارکت پژوهش در خود رضصصایت با شصصوندگانمصصصاحبه کلیه که مفهوم این به بود. پایبند اخالقی مالحظات رعایت به پژوهش

شتند  و شد گردآوری کنندگانمشارکت از مستقیم طور به اطالعات همچنین ؛گردید تشریح آنان برای کلی به پژوهش اهداف و دا

 گردید. اجتناب افراد شخصی اطالعات بایگانی از

 هایافته

 بازنشستگی از سال 6 تا ماه 8 بین پژوهش، هایداده گردآوری زمان در بود. دقیقه 50 تا 35 بین پژوهش هایمصاحبه زمان مدت

 است. شده گزارش 1 شماره جدول در کنندگانمشارکت خصوص در تکمیلی اطالعات بود. سپری ورزشکاران

 کنندگانهای مشارکتویژگی .1جدول 

Table 1. Characteristics of the participants 

 مقدار هاویژگی کنندگانمشارکت

 ورزشکاران
 رشته ورزشی

 تیمی )والیبال، واترپلو و هندبال(

 انفرادی )کشتی، بدمینتون و کاراته(

 نفر 3 شغل مرتبط با ورزش

 نفر 4 شغل غیرمرتبط با ورزش

 نفر 4 فاقد شغل

 سال 46 – 29 دامنه سنی

 نفر 2 ایسابقه ورزش حرفه متخصصان

 نفر 1 زمینه بازنشستگی ورزشیسابقه پژوهش در 

 نفر 1 ایسابقه مربیگری در سطح حرفه

 مدرک تحصیلی
 نفر 3 دکتری

 نفر 1 کارشناسی ارشد

 سال 53 – 38 دامنه سنی

 گزارش شده است. 2در جدول شماره  با کدگذاری سطح اول مصاحبه همراهبخشی از متن 
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 های پژوهشاز مصاحبه ای از کدگذاری سطح اول برآمدهخالصه .2جدول 

Table 2. A brief part of the first step of coding from the research interviews 
 کدهای استخراج شده سطح اول هاگزاره منبع



که  دکنننقدر علمی عمل میآهای ورزشی باقی کشورها از نظر تمرینی و برنامه

الگوبرداری آنها. ما هم باید از بیاورند ها را تا حد ممکن پایینشیوع آسیب

 کنیم. 

، هزینه درمانی بهشون ددیده بیمه داشته باشنباید ورزشکارای بازنشسته آسیب

 ....دنهبدخدمات  آنها های مشخصی به، بیمارستانودداده بش

 

بنیان کردن ساختار ورزش کشور از طریق دانش -

 هاتعامل مستمر با دانشگاه

موفق کشورهای پیشرو در استفاده از تجربیات  -

 های ورزشیزمینه پیشگیری و درمان آسیب

 ای مناسب برای ورزشکارانپوشش بیمه -

 های پزشکیدر دستر  بودن مراقبت -

 

ام تلخ کرده بود. خواب و افسردگی و اضطراب زندگی رو به کام خودم و خانواده

گرفته بود ... وقتی رفتم روانشناسی و مشاوره گرفتم زندگیم  نازم را خوراک

 متحول شد ...

 ارائه خدمات روانشناسی

 

. از دهای جدید تمرینی رو یاد بگیرنکه روش دمربیان باید پیگیر این باشن

هم ملزم به  نو مربیا شود دوره برگزار یشانو فدراسیون باید برا طرف هیئت

 .دمشارکت باشن

. اینجوری دارتباطشون رو با دوستاشون حفظ کنن دباید سعی کنن نورزشکارا

کمک  ربه همدیگ دنناتوهم میدهد، یهم احسا  تنهایی بهشون دست نم

 دکنن

 های نوین و روزآمد تمرینی به مربیانآموزش روش -

 حفظ ارتباط با دوستان -

 

کجا  دنهیاد بد ه آنهابکه شود هایی برگزار دوره نورزشکارا یبرا است نیاز

و  دها باشنهم باید پیگیر این مدل دوره ن. خود ورزشکارادگذاری کننسرمایه

تو آینده نزدیک  ااز نظر مالی خودشون ر دنناتووگرنه نمی دشرکت کنن دنوبر

 .دتأمین کنن

های آموزشی مدیریت مالی و برگزاری کارگاه -

 اقتصادی مشاوره

 مدیریت مالیهای مشارکت در کارگاه -

 

همین  یام از بین رفت ... براتمام پول و سرمایه، گذاری کردمچندبار سرمایه

که قبلش باهاش  دمتخصص اقتصادی خوب پیدا کنن کباید ی نورزشکارا

 .دمشورت بگیرن

نستم اتونمی ،بعد ورزش خیلی چاق شده بودم. البته چون زانو درد داشتم

هم  شود، نبیشتری به پروسه درمانی ورزشکاراورزش کنم ... هم باید نظارت 

  داینکه هر باشگاهی یه تیم پزشکی خوب داشته باش

 با متخصصان اقتصادی مشاوره -

 های دوران ورزشیآسیب درمان کامل -

 غذایی مناسب برای ورزشکاران بازنشسته ارائه رژیم -

 به کارگیری متخصصین پزشکی ورزشی -

 

نزدیکم که دو سه سال قبل از من بازنشسته شده بود خیلی یکی از دوستان 

کرد که من برام صحبت می ،بهم کمک کرد. از اشتباهاتی که خودش کرده بود

 در  بگیرم. آنها از

استفاده کرد. هم مشکل ز آنها باید این همه ورزشکار بازنشسته داریم که ا

 د.که تجربه دارن ، کاریوندشو مشغول به کار می شودحل  نشغلی ورزشکارا

 .دکنپیشرفت  دناتون بهتر میاهم ورزش کشورم

استفاده از تجربیات ورزشکاران بازنشسته برای  -

 مقابله با مشکالت

جذب و به کارگیری ورزشکاران بازنشسته در  -

 ساختار ورزش کشور

 

در طول دوران ورزشی با توجه به عالقه خود به  نتو بقیه کشورها، ورزشکارا

که بعد  دکار رو یاد بگیرن و دکه دوره ببینن دنوشهای مختلفی معرفی میارگان

 .دیه کار مناسبی با توجه به تجربه و عالقه خودشون پیدا کنن دنناورزش بتو

های ورزشی با صاحبان صنایع همکاری سازمان -

 گردش شغلیبرای ایجاد فرصت کارآموزی و 

 

. دمهارت شغلی خاصی بلد نیستن د،نوشما وقتی بازنشسته می ناغلب ورزشکارا

هم فکر  هند،چه کاری انجام بد هندخوابه این که بعد ورزش می هاحتی بعضی

 ...  داش اطالعاتی ندارن، دربارهد. اونایی هم که فکر کردندنکردن

 واکاوی و شناسایی عالیق شغلی -

 اطالعات کافی درباره شغل مورد عالقهکسب  -



همین  ی. برادانتقال آشنایی ندارنهای قابلما با مهارت نخیلی از ورزشکارا

موقع  دنناتا بتو ودارائه ش ناطالعاتی در این زمینه به ورزشکارا دناتومی

 ... دها استفاده کننبازنشستگی از این مهارت

 ورزشکاران های قابل انتقال بهآموزش مهارت -

 هاهای ورزشی و دانشگاهبرقراری تعامل بین سازمان -

 در و مدیران ورزشی مربیان یافتن حضور -

 علمی هایهمایش
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شگر بعد مرحله در شابه هایمؤلفه اولیه، هایمؤلفه و متون مجدد مرور با پژوه سان مفهومی چتر یک زیر در را یکدیگر با م  قرار یک

 3 شماره جدول در شوند. تشکیل مضامین تا گرفت انجام هامقوله با مذکور عمل مشابه سپس کرد. اقدام هامقوله تشکیل به و داد

 شده داده نمایش ورزشی بازنشستگی پدیده مدیریت با ارتباط در مضمون تحلیل از استفاده با حاضر مطالعه کیفی هایداده تحلیل

ست. شان جدول این نتایج ا ست به فرعی مقوله 78 تعداد کیفی هایداده تحلیل از ،دهدمی ن ست آمده د صلی مقوله 7 در که ا  ا

 گردید. حاصل بازنشستگی از پس و بازنشستگی از پیش مضمون دو آمده دست به هایمقوله زا نهایت در اند.شده بندیطبقه

 ها و مفاهیم مدیریت بازنشستگی ورزشیمضامین، مقوله .3جدول 

Table 3. Themes, categories and sub-categories of sport retirement management 

 مقوله فرعی مقوله اصلی مضامین

پیش از 

 بازنشستگی

 های شغلی به ورزشکارانآموزش مهارت ریزی شغلیبرنامه

 های شغلی و پرورش آنهاها و شایستگیشناسایی مهارت

 استعدادیابی شغلی

 های شخصیتی و رفتاری ورزشکاران )به منظور افزایش تناسب شغل با شاغل(شناسایی ویژگی

 )خودشناسی( ها و عالیق شغلیواکاوی و شناسایی ارزش

 مشاوره شغلی با متخصصان و افراد با تجربه

 شناخت مطلوب و کافی از شغل مورد عالقه

 های ورزشی با صاحبان صنایع برای ایجاد فرصت کارآموزی و گردش شغلیهمکاری سازمان

 های ورزشی و علمی برای ایجاد فرصت ادامه تحصیل ورزشکارانهمکاری سازمان

 های مربیگری و داوریبرگزاری دوره

 های جستجوی شغلهای مصاحبه، رزومه نویسی و استراتژیآموزش تکنیک

 اقتصادی های آموزشی مدیریت مالی و مشاورهکارگاه ریزی اقتصادیبرنامه

 استفاده از مشاور اقتصادی و حقوقی آگاه در زمان تنظیم و عقد قراردادها

 مناسب )بیمه عمر، بیمه درمانی و بیمه حوادث(ای پوشش بیمه

 گذاری موفقبا متخصصان برای حصول سرمایه مشاوره

 در امور مالیاتی مشاوره

 های حاکم بر آنهاالمللی( و رویهآشنایی و شناخت روند عقد قراردادهای مالی )در بعد ملی و بین

متخصصان و تحلیلگران اقتصادی به ویژه در شرایط عدم گذاری بدون مشورت با اجتناب از سرمایه

 اطمینان

 انتخاب مشاور اقتصادی آگاه

 الیق و کاردان انتخاب مدیر برنامه

 عضویت در صندوق اعتباری حمایت از قهرمانان و پیشکستوتان ورزش کشور

 عدالت در دستمزدها(های مختلف )رعایت های ورزشکاران رشتهبازبینی دستمزدها و پرداخت

پیشگیری و درمان 

 های ورزشیآسیب

 دیدهتوانبخشی و درمان کامل ورزشکاران آسیب

 های ورزشیسازی تجهیزات ورزشی برای پیشگیری از آسیببهینه

 های ورزشیهای علمی، نوین و روزآمد تمرینی به مربیان برای پیشگیری از آسیبآموزش روش

 بیشتر متخصصین پزشکی ورزشی در ساختار ورزش کشوربه کارگیری 

 ها در زمینه پیشگیری و درمانهای ورزشی با دانشگاههماهنگی و تعامل اثربخش سازمان

 هابنیان کردن ساختار ورزش کشور از طریق تعامل مستمر با دانشگاهدانش

 های ورزشیو درمان آسیباستفاده از تجربیات موفق کشورهای پیشرو در زمینه پیشگیری 

 های پزشکیدر دستر  بودن مراقبت

 های اولیه برای مربیان و ورزشکارانکمک برگزاری دوره

 های ورزشیتر ساختن اطالعات ورزشکاران و مربیان در زمینه آسیبغنی

 نظارت بر استفاده ورزشکاران از تجهیزات حفاظتی مناسب در طول تمرینات
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 مقوله فرعی مقوله اصلی مضامین

 های گرم کردن و سرد کردن پیش و پس از تمرینات ورزشیبرنامه اجرای

 های ورزشی و برطرف نمودن آنهاشناسایی عوامل اثرگذار بر افزایش نرخ آسیب

 شناسایی و پیشگیری با مرتبط علمی هایکنفرانس در و مدیران ورزشی مربیانتر پررنگ حضور

 هاآسیب

ان و سنجش مکرر این ورزشکار پذیری انعطاف و عضالنی قدرت ی،انرو و جسمانی قوایتقویت 

 فاکتورها

 های سنگین به منظور جلوگیری از انجام خطاهای تکنیکیاعمال جریمه

 هاتنظیم قوانین و مقررات جدید و یا بازبینی قوانین پیشین به منظور پیشگیری از وقوع آسیب

 های مثبت(های روانشناختی و نگرشورزشکاران )ارتقای ویژگی توانمندسازی روانی سازی ورزشکارانآماده

 های قابل انتقالآموزش مهارت

 ایهای مقابلهآموزش مهارت

 های ارتباطیآموزش مهارت

 های مقابله با استر آموزش تکنیک

 های زندگیآموزش مهارت

 های مدیریت زمانبرگزاری دوره

 کارآفرینی در ورزشکارانالقای روحیه 

 سازی ورزشکاران فعال برای دوران بازنشستگیاستفاده از تجارب ورزشکاران بازنشسته در آماده

 جویی در ورزشکارانپذیری، قناعت و صرفهسازی فرهنگ خودکنترلی، انضباط، مسئولیتنهادینه

مخدر به منظور پیشگیری از اعتیاد و عوارض ارتقا دانش و آگاهی ورزشکاران در مورد مواد نیروزا و 

 جسمی

پس از 

 بازنشستگی

 زایی برای ورزشکاران بازنشسته(ها و امکانات شغلی )اشتغالبهبود و ارتقای زیرساخت های حمایتیبرنامه

 بسترسازی برای جذب و به کارگیری ورزشکاران بازنشسته در صنعت ورزش کشور

 به ورزشکاران بازنشستهاختصاص حقوق بازنشستگی 

 ارائه حمایت مالی و پرداخت حقوق به ورزشکاران بازنشسته تا زمان یافتن شغل دوم

 های درمانی برای ورزشکاران بازنشستهارائه بیمه

 محوری( در ارائه خدمات دوران بازنشستگیرعایت عدالت )عدالت

 بازنشستههای مادی و معنوی به ورزشکاران ارائه پاداش

های ورزشی )به منظور اندازی واحد ارائه خدمات به ورزشکاران بازنشسته توسط سازمانایجاد و راه

 تسهیل و افزایش دسترسی ورزشکاران به خدمات بازنشستگی(

 حمایت عاطفی و روانی خانواده از ورزشکار بازنشسته

 های ارتباطی با دوستانحفظ و تقویت شبکه

 اندازی کسب و کار جدیدبا بهره اندک به ورزشکاران بازنشسته برای راه وامارائه 

 برگزاری گردهمایی و تقدیر و تشکر از ورزشکاران بازنشسته

 شغلی و اقتصادی ارائه مشاوره آموزش و مشاوره

)هدایت ی و راهنمایی ورزشکاران برای یافتن شغل مناسب شغل هایو شایستگی هامهارت موزشآ

 شغلی(

 های روانی و ذهنی متداول دوران بازنشستگیمشاوره در مورد بیماری

 های مربیگری یا داوری برای ورزشکاران بازنشستهبرگزاری دوره

 مشاوره با ورزشکاران بازنشسته موفق به منظور استفاده از تجربیات آنها

 مشاوره در مورد تغذیه در دوران بازنشستگی

 تأکید بر حفظ فعالیت بدنی و مشارکت در ورزش در دوران بازنشستگی

 های اجتماعی به ورزشکاران بازنشستهآموزش مهارت

 های برقراری ارتباط با دیگرانآموزش مهارت

 ارائه مشاوره خانوادگی به ورزشکاران
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 مقوله فرعی مقوله اصلی مضامین

 بهداشت روانهای روانی مؤثر تحت نظر متخصصان مداخله ایهای مداخلهبرنامه

 های دوران ورزشیهای درمانی مؤثر برای بهبود آسیبکارگیری استراتژیبه

 ارائه خدمات روانشناسی

 درمانی، بازسازی شناختی و غیره( و رفتاریارائه مداخالت شناختی )مانند شناخت

 اند(منزوی شده سازی ورزشکاران بازنشسته )ورزشکارانی که از نظر اجتماعیکمک به اجتماعی

 های جسمی ورزشکاران بازنشستهدرمانی برای اصالح ناهنجاری -های ویژه اصالحیارائه برنامه

ضامین توانمی ،هاداده تحلیل از آمده دست به نتایج به توجه با ضامین شبکه صورت به را فوق م شستگی مدیریت با مرتبط م  بازن

 د.کر ارائه است، آمده 1 شکل در که یصورت به ورزشی

 

 
 شبکه مضامین مرتبط با مدیریت بازنشستگی ورزشی .1شکل 

Figure 1. Network of themes' connection related to sport retirement management 

ضامین و هامقوله ها،مؤلفه به توجه با نهایت در شستگی مدیریت مدل توانمی شده، ایجاد م شنهاد زیر صورت به را ورزشی بازن  پی

 از پیش مرحله دو در باید ورزشصصی بازنشصصسصصتگی مدیریت ،شصصودمی مشصصاهده 2 شصصکل در شصصده ارائه مدل در که طورهمان کرد.

ستگی ش ستگی از پس و بازن ش صل پدیده این مدیریت در موفقیت تا گیرد انجام بازن  مالحظه که طورهمان این بر عالوه شود. حا

صلی رکن دو زشی،ور بازنشستگی مدیریت برای ،شودمی ست: الزم ا  از یک هر که صورتی در ورزشکاران. و ورزشی هایسازمان ا

 بود. خواهد آمیزموفقیت ورزشی بازنشستگی مدیریت کنند، ایفا خوبی به را خود مسئولیت و نقش عناصر، و ارکان این
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 مدل پیشنهادی مدیریت بازنشستگی ورزشی با توجه به نتایج پژوهش .2شکل 

Figure 2. Proposed model of sport retirement management based on research findings 

 گیریبحث و نتیجه

 پیشنهادی مدل پژوهش، هایداده اسا  بر گردد. ارائه ورزشی بازنشستگی مدیریت برای مدلی ،شد تالش کیفی پژوهش این در

 مشاهده 2 شکل در همانطورکه گردید. ارائه بازنشستگی از پس و پیش دوره دو در اصلی مقوله 7 و مؤلفه 78 اسا  بر پژوهش

 هایسازمان بین تعامل و همکاری با بازنشستگی از پس و یبازنشستگ از پیش دوره دو در باید ورزشی بازنشستگی مدیریت ،گرددمی

 و گرفت خواهد انجام ایشایسته و مطلوب نحو به ورزشی بازنشستگی مدیریت صورت این در گیرد. انجام ورزشکاران و ورزشی

 به نتیجه در و یافت خواهد بهبود بازنشسته ورزشکاران وضعیت رسید؛ خواهند خود حداقل به بازنشستگی از ناشی منفی پیامدهای

 است. گرفته قرار بحث مورد تفصیل به پژوهش پیشنهادی مدل ادامه، در شد. خواهد منجر آنها زندگی کیفیت ارتقای

 هایبرنامه و اقدامات بازنشستگی وقوع از پیش که است آن مستلزم ورزشی بازنشستگی مدیریت در موفقیت پژوهش مدل اسا  بر

 ورزشکاران سازیآماده و ورزشی هایآسیب درمان و پیشگیری اقتصادی، ریزیبرنامه شغلی، ریزیبرنامه هایمقوله شوند. آغاز الزم

 را ورزشکاران دانش و توانایی ،است آن مذکور هایمقوله از یک هر هدف دارند. اختصاص ورزشی بازنشستگی از پیش مدیریت به

 که مدعاست این بر تأییدی پژوهش از بخش این نتایج واقع در دهند. افزایش بازنشستگی پدیده با مناسب رویارویی و مقابله برای

 زندگی و بازنشستگی برای را ورزشکاران طریق این از و پرداخت آن مدیریت به نگریآینده با باید که است فرآیند نوعی ورزشی حرفه

 .(34) ساخت آماده ورزش از پس

 به خود حرفه در ورزشکاران این کند. تجربه را نخبه و ایحرفه ورزشکاران سرنوشت که دارد وجود شاغلی کمتر ،گفت بتوان شاید

 ایتجربه نمایند. ایجاد خود برای جدیدی ایحرفه هویت و کنند ترک را آن مدتی از پس دمجبورن ولی ،اندکرده پیدا دست برتری قله
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 یکی که است آن از حاکی (35 ,16 ,15) مختلف هایپژوهش نتایج باشد. ممکن غیر حتی و دشوار افراد، از بسیاری برای شاید که

 شده گزارش هاپژوهش برخی در حتی است. شغلی مشکالت کنند،می تجربه بازنشستگی دوران در ورزشکاران که مهمی مشکالت از

 انرژی و زمان نخبه و ایحرفه ورزشکاران که آنجا از .(36) کنندمی تجربه را شغلی مشکالت بازنشسته ورزشکاران درصد 40 ،است

 اختیار در را دیگری شغلی هایمهارت کسب یا و آموزش فرصت کمتر که است طبیعی ،کنندمی تمرین و رقابت صرف یتوجه قابل

 نیستند دارا را دیگری شغل برای الزم هایمهارت و توانایی یافت پایان آنها ورزشی دوران آنکه از پس نتیجه در .(28) باشند داشته

 هستند. نیازمند زمینه این در مساعدت و کمک به ورزشکاران دلیل همین به شد. خواهند مواجه شغلی مسائل و مشکالت با و

 اطالق رفتارهایی و اعمال مجموعه به شغلی ریزیبرنامه پردازد.می مهم این به که است میمه هایمقوله از یکی شغلی ریزیبرنامه

 ورزش از پس مشاغل برای را آنها و کندمی تقویت و تعیین شناسایی، ورزشکاران در را شغلی هایشایستگی و هامهارت که شودمی

 رهسپار مشخص هدفی با )ورزشکار( مسافر که کرد تشبیه مسافرتی به توانمی را شغلی ریزیبرنامه واقع در .(34) سازدمی آماده

 خود مقصد به الزم( شغلی هایمهارت و )توانایی مناسب تجهیزات داشتن همراه به با و است شده بازنشستگی( )دوره مسافرت این

 به رسیدن از و رود بیراهه به شخص شودمی منجر مناسب تجهیزات و مقصد هدف، فقدان رسید. خواهد موفق( بازنشستگی )دوره

 بماند. باز است بوده او نظر مد که مقصدی

 ارائه مدل و پژوهش نتایج به توجه با است. شده غفلت زیادی حد تا ایران در بهنخ و ایحرفه ورزشکاران شغلی ریزیبرنامه زمینه در

 شغلی تصمیمات اتخاذ منظور به را هاییفرصت ،شودمی پیشنهاد ورزشی هایهیئت و هافدراسیون جوانان، و ورزش وزارت به شده

 و وقت اتالف بازنشستگی، دوران در ورزشکاران رمکر شغلی جابجایی از هم طریق این از تا سازند مهیا ورزشکاران توسط مناسب

 به گردند. مشغول فعالیت به مناسب شغلی در بتوانند ورزشکاران هم و شود پیشگیری شانشغلی انگیزه دادن دست از و آنها سرمایه

 متخصصان و شاورانم کنند. استفاده زمینه این در شغلی مشاوران و متخصصان کمک از توانندمی ورزشی هایسازمان منظور این

 هایشایستگی و هامهارت ورزشکاران، شغلی عالیق از باید آنها دهند. انجام گروهی و فردی صورت به هاییمشاوره ورزشکاران با باید

 مشاغلی سپس ،کنند حاصل آگاهی ورزشکاران رفتاری و شخصیتی هایویژگی استعدادها، ضعف، و قوت نقاط منابع، شان،شغلی

 ورزشکار به را مناسب شغل ها،شایستگی و عالقه به توجه با و دهند قرار بررسی مورد دارد، ورزشکار شخص با را تناسب نبیشتری که

 دوره طول در را ورزشکاران کار، و کسب صاحبان و صنایع با ارتباط و هماهنگی با توانندمی ورزشی هایسازمان حتی نمایند. معرفی

 از پس مشاغل برای و کرده شرکت کارآموزی هایدوره در ورزشکاران تا کنند معرفی مشاغل حبانصا این به فصل از پس استراحت

 دیگری هایبرنامه جمله از ورزشکاران برای تحصیل ادامه فرصت ایجاد و مربیگری هایدوره برگزاری کنند. کسب آمادگی ورزش

 نمایند. استفاده شکارانورز به کمک برای آنها از توانندمی ورزشی هایسازمان که هستند

 آگاهی آن نیاز مورد شغلی هایمهارت از تا کنند تحقیق آنهاست نظر مد که شغلی مورد در تجربه با و آگاه افراد از باید نیز ورزشکاران

 توانندمی فمختل مشاغل در که بپزدازند هاییمهارت تقویت به باید ورزشکاران این بر عالوه کنند. اقدام آن تقویت به و کرده کسب

 جزو ارتباطی هایمهارت و پذیریانعطاف بیان، فن زمان، مدیریت مسأله، حل مهارت مانند هاییمهارت باشند. داشته کارایی

 که کرد اشاره ارتباطی هایمهارت به توانمی ویژه طور به باشند. داشته کاربرد تواندمی مختلف مشاغل در که هستند هاییمهارت

 ایگسترده ارتباطی شبکه تواندمی دارند که خاصی اجتماعی موقعیت به توجه با ورزشکاران زیرا ؛کنند اقدام آن قویتت به باید آنها

 .(8) گردد واقع مؤثر آنها اشتغال در تواندمی بازنشستگی از پس حتی که دهند شکل

 مهم دالیل از یکی ورزشی هایآسیب است. حاضر پژوهش مدل مقوالت از دیگر یکی ورزشی هایآسیب درمان و پیشگیری

 هایهزینه و باشند داشته ورزشکاران بازنشستگی دوران مشکالت در توجهیقابل نقش توانندمی که هستند ورزشی بازنشستگی

 هایپژوهش در نمایند. وارد جامعه بهداشتی سیستم و هاباشگاه اقتصاد دیده،آسیب ورزشکار بر هنگفتی مستقیم غیر و مستقیم

 گیریکناره ورزش از علت این به که ورزشکارانی در ایخودپنداره و مالی شغلی، جسمی، مشکالت است شده گزارش مختلفی
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 پیشگیری با است. ورزشی بازنشستگی مدیریت در مهمی عامل هاآسیب وقوع از پیشگیری رو این از .(39-37) است بیشتر اندکرده

 را ورزشکاران ورزشی عمر طول کرد، جلوگیری بهداشتی سیستم و باشگاه بر وارد اقتصادی ضررهای از توانمی هاآسیب وقوع از

 .(38 ,37) نمود پیشگیری هستند ورزشی هایآسیب آنها منشأ که بازنشستگی دوران احتمالی مشکالت وقوع از داد، افزایش

 اماکن و تجهیزات در را الزم استانداردهای ،شودمی پیشنهاد زشیور هایسازمان و هاباشگاه به پژوهش نتایج اسا  بر رواین از

 ورزشکاران کامل درمان و توانبخشی بر کنند؛ استفاده ورزشکاران تمرینات برای روز به تجهیزات و وسایل از کنند؛ رعایت ورزشی

 کنند؛ برگزار مربیان برای آموزشی هایرگاهکا و هادوره تمرینی نوین هایروش از آشنایی منظور به باشند؛ داشته نظارت دیدهآسیب

 در ورزشی پزشکی متخصصین از باشند؛ داشته علمی هایهمایش در تریپررنگ حضور و نمایند برقرار علمی تعامل هادانشگاه با

 هایفدراسیون حتی باشند. داشته نظارت حفاظتی تجهیزات و وسایل از ورزشکاران استفاده بر و نمایند استفاده خود سازمانی ساختار

 تکنیکی خطاهای که ورزشکارانی برای محرومیت و سنگین هایجریمه ها،آسیب وقوع از جلوگیری منظور به توانندمی ورزشی

 هایآسیب وقوع از پیشگیری منظور به خاصی مقررات و قوانین برخوردی و خشن هایرشته در و نمایند اعمال ،شوندمی مرتکب

 در متخصص مربیان از باید آنها باشند. داشته کافی توجه زمینه این در الزم نکات به باید نیز ورزشکاران کنند. اجرا و تدوین ورزشی

 اطالعات کنند، استفاده تمرین طول در حفاظتی تجهیزات و وسایل از کنند، اتخاذ مناسب ایتغذیه هایرژیم کنند، استفاده بدنسازی

 توانندمی جزئی هایآسیب زیرا ؛نکنند غفلت جزئی هایآسیب درمان از دهند، ارتقا زشیور هایآسیب زمینه در را خود دانش و

 کنند. ایجاد شدیدتر هایآسیب وقوع برای بستری و زمینه

 عدیده مشکالت با است ممکن دهند،می دست از را خود درآمد اصلی منبع ورزش از بازنشستگی از پس ورزشکاران که آنجا از

 دوران طول در کالنی درآمدهای که ورزشکارانی برای حتی تواندمی مشکالت این شوند. مواجه ورشکستگی حتی یا و اقتصادی

 مناسبی شغل در نتوانند بازنشستگی از پس هامدت تا ورزشکاران است ممکن اینکه ویژه به دهد. روی نیز اندکرده کسب خود ورزشی

 قرار ورزشی هایسازمان و ورزشکاران توجه مورد بازنشستگی از پیش باید اقتصادی ریزیبرنامه دلیل همین به شوند. کار به مشغول

 (2020) همکاران و جراپ پژوهش در نمونه برای .(40 ,3) است شده اشاره موضوع این اهمیت به نیز پژوهش پیشینه در باشد. داشته

 آنها بیشتر اقتصادی ریزیبرنامه و آمادگی بازنشستگی با لهستانی هایفوتبالیست بهتر سازگاری علل از یکی که است شده گزارش

 با هدفمندی و منظم مالی برنامه ورزشکاری هر که است نیاز رواین از .(40) است بوده جنوبی آفریقای هایفوتبالیست به نسبت

 در احتمالی اقتصادی مشکالت از و کند برداریبهره هافرصت از مطلوبی نحو به بتواند تا باشد داشته اقتصادی کارشناسان مشورت

 باشد. امان

 برای اقتصادی و مالی مدیریت آموزشی هایکارگاه و هادوره شود:می پیشنهاد ورزشی هایسازمان به پژوهش نتایج به توجه با

 ورزشکاران دستمزدهای کنند؛ حاصل اطمینان حوادث( بیمه ویژه )به ورزشکاران ایبیمه پوشش از کنند؛ برگزار شکارانورز

 مناسب بازارهای معرفی برای آگاه اقتصادی متخصصان از دهند؛ قرار بازبینی مورد محوری عدالت با را مختلف هایرشته

 و انظباطی هایکمیته توسط قراردادها تخلفات به مربوط قوانین صحیح اجرای بر و کنند استفاده ورزشکاران به گذاریسرمایه

 برای کافی تجربه و تحصیالت توان، از اشخاص همه که آنجا از همچنین باشند. داشته نظارت تخلفات به رسیدگی هایکمیته

 و تنظیم یا و مالی گذاریسرمایه به اقدام از قبل ،شودمی توصیه ورزشکاران به ،نیستند برخوردار مالی مسائل پیرامون گیریتصمیم

 دانش و اطالعات نمایند؛ اقدام زمینه در آگاه حقوقی و اقتصادی متخصصان با مشاوره به نسبت تجاری، و ورزشی قراردادهای عقد

 صندوق عضویت به برگزینند؛ خود برای کاردان و الیق برنامه مدیر و آگاه اقتصادی مشاور دهند؛ ارتقا اقتصادی امور به نسبت را خود

 ارزیابی مورد را موجود هایبیمه متخصصان مشورت با نهایت در و درآیند؛ کشور ورزش پیشکستوتان و قهرمانان از حمایت اعتباری

  درآورند. مناسب بیمه پوشش تحت را خود و داده قرار

https://scholar.google.com/scholar?hl=fa&as_sdt=0%2C5&q=Dhurup%2C+M.%2C+Surujlal%2C+J.%2C+Kot%2C+S.+%282020%29.+Retirement+planning%3A+comparison+between+polish+and+south+african+professional+soccer+players.+Economics+and+Sociology%2C+13+%282%29%2C+100-109%2C+DOI%3A+10.14254%2F2071-789X.2020%2F13-2%2F7&btnG=
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 ورزشکاران آمادگی که انکاری قابل غیر نقش وجود با است. بازنشستگی از پیش مدیریت هایمقوله دیگر از ورزشکاران سازیآماده

 برای را خود نخبه و ایحرفه ورزشکاران از بسیاری ،(5) دارد بازنشستگی به گذار فرآیند تسهیل و بازنشستگی دوران کیفیت بر

 ریزیبرنامه و کردن فکر از ورزشکاران از بسیاری حتی .(25 ,20 ,19) اندنکرده آماده آن از ناشی تغییرات و بازنشستگی با مواجهه

 کلی طور هب ولی ،است متفاوت مختلف ورزشکاران برای بازنشستگی پیامدهای هرچند .(28 ,25) کنندمی اجتناب دوران این برای

 شبکه ها،تیمیهم دوستان، درآمد، )مانند کار با همبسته موارد دادن دست از یا کاهش کار، دادن دست از معنی به بازنشستگی

 کندمی ایجاد فرد برای خالئی و است شغلی و شخصی زندگی بین تعادل خوردن هم بر غیره(، و شهرت هویت، ،حمایت اجتماعی،

 با مواجهه برای بازنشستگی وقوع از پیش ورزشکاران ،است نیاز منظور همین به .(14 ,3) نیست میسر آسانی به آن کردن پر که

 که است ذکر به الزم یابند. آگاهی بازنشستگی احتمالی مشکالت و تغییرات از و کرده کسب را کافی آمادگی آن پیامدهای برخی

 تا گیرد قرار توجه مورد انگیزشی و ارتباطی اجتماعی، روانی، شناختی، جسمی، مختلف هایجنبه از باید ورزشکاران سازیآماده

 گردد. حاصل تریمطلوب نتیجه

 سازیآماده به نسبت آموزشی هایدوره و سمینار ،کارگاه گزاریبر با شودمی پیشنهاد ورزشی هایسازمان به پژوهش نتایج به توجه با

 تغییرات با مواجهه برای را آنها طریق این به تا کنند اقدام بازنشستگی دوران برای ورزشکاران شناختی( و اجتماعی روانی، )جسمی،

 در که هایی)مهارت انتقال قابل هایمهارت انندم هاییمهارت آموزش بر باید آموزشی هایدوره این تمرکز سازند. آماده بازنشستگی

 برقراری هایمهارت زمان، مدیریت ،(41) دارد( وجود هاحوزه سایر در آنها از استفاده قابلیت و شوندمی گرفته فرا ورزشی دوران طول

 با توانندمی ورزشی هایسازمان همچنین باشند. ایمقابله هایمهارت و زندگی هایمهارت استر ، با مقابله هایتکنیک ارتباط،

 کنند؛ اقدام رانورزشکا در جوییصرفه و قناعت پذیری،مسئولیت خودکنترلی، فرهنگ سازینهادینه به متخصصان، کمک از استفاده

 برگزار بازنشسته و فعال ورزشکاران بین هایینشست و جلسات حتی و دهند پرورش ورزشکاران در را خالقیت و کارآفرینی روحیه

 دهند. قرار هستند فعال ورزش عرصه در هنوز که ورزشکارانی اختیار در زمینه این در را خود تجربیات بازنشسته ورزشکاران تا کنند

 ممکن چند هر نکنند. دریغ جدید هایمهارت آموزش از و باشند کوشا مذکور هایمهارت تقویت در خود نوبه به باید نیز نورزشکارا

 پژوهش پیشینه ولی ندارند ورزش از پس زندگی برای چندانی کاربرد هامهارت قبیل این که کنند تصور ورزشکاران برخی است

 .(42 ,41 ,27 ,26) کنند ایفا توجهی قابل نقش بازنشستگی دوران کیفیت در انندتومی هامهارت این که است آن از حاکی

 نیز بازنشستگی دوران در باید و گرددنمی محقق بازنشستگی از پیش مدیریت با تنها ورزشی بازنشستگی مطلوب مدیریت

 وقوع از پیش هاریزیبرنامه تریندقیق با و شرایط بهترین در حتی ند.گیر صورت الزم اقدامات و باشند داشته ادامه هاریزیبرنامه

 بیقراری، سرگشتگی، احسا  به توانمی جمله از باشد. همراه مختلف هایچالش با بازنشستگی است ممکن هم باز بازنشستگی،

 به ورزشکاران نباید ورزش از زنشستگیبا از پس دلیل همین به کرد. اشاره بازنشستگی از پس اول هایماه در افسردگی و اضطراب

 ،«حمایتی هایبرنامه» از بازنشستگی از پس ،شودمی پیشنهاد پژوهش مدل با مطابق و نتایج براسا  شوند. رها خود حال

 باشد. همراه بیشتری موفقیت با بازنشستگی مدیریت تا گردد استفاده «مشاوره و آموزش» و «ایمداخله هایبرنامه»

 دوران در حمایت که است آن از حاکی پژوهش پیشینه است. بازنشستگی از پس مدیریت مقوله سه از یکی حمایتی هایامهبرن مقوله

 تجربیات برساند، حداقل به را بازنشستگی منفی پیامدهای که دارد را آن قابلیت زیرا ؛است برخوردار اساسی اهمیتی از بازنشستگی

 نه .(28) برسند شکوفایی به )بازنشستگی( ورزش از پس دوران در که سازد قادر را آنها و ندک ایجاد ورزشکاران در بیشتری مثبت

 پیامدهای ارتقای برای مهم عامل یک عنوان به حمایت از نیز (44 ,43) ورزشی غیر پیشینه در بلکه ،(36 ,15) ورزشی پیشینه در تنها

 .(43) کنندمی یاد زندگی از رضایت ارتقای برای عاملی عنوان به حمایت از (2014) همکاران و اُه که نوعی به است شده یاد مثبت

 کرد. تشبیه بازنشستگی دوران مشکالت با مقابله برای سپری به را حمایت توانمی واقع در

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0747563213002926
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 (36) بروند بین از طورکلی به یا و کنند پیدا کاهش ورزشکاران حمایتی هایسیستم شودمی موجب ورزش از بازنشستگی که آنجا زا

 پیدا کاهش بازنشستگی دوران فشارهای آن، موجب به که شود ایجاد بازنشسته ورزشکاران برای حمایتی سیستم نوعی است نیاز

 حمایت کنند. حاصل بازنشستگی با بیشتری سازگاری و (24) ببرند بیشتری استفاده هافرصت از بتوانند ورزشکاران همچنین و کند

 و الزم حمایت باید دارند، حمایت به ورزشکاران که نیازی به بسته وعاطفی. اجتماعی مالی، حمایت دارد: مختلفی اقسام و انواع

 با کوشندمی مختلف کشورهای دارد، بازنشستگی با سازگاری در حمایت که تأثیری و اهمیت دلیل به گردد. ارائه آنان برای متناسب

 نتایج کنند. تسهیل و تسریع ورزشکاران برای را بازنشستگی با سازگای حصول بازنشسته، ورزشکاران به حمایتی هایبرنامه انواع ارائه

 هایسازمان از ورزشکاران انتظار مورد حمایت و شده دریافت حمایت بین داریمعنی تفاوت که است آن از حاکی داخلی هایوهشپژ

 دوران طول در ورزشی هایسازمان از اندکی حمایت میزان اندکرده بیان بازنشسته ورزشکاران دیگر، عبارت به دارد. وجود ورزشی

 از بیش نیز (2017) صالحی پژوهش در اند.داشته آنها از بیشتری حمایت دریافت انتظار که حالی در اندداشته دریافت بازنشستگی

 آن نگرنشا نتایج این .(35) اندنکرده دریافت المپیک ملی کمیته طرف از حمایتی گونه هیچ که اندکرده بیان ورزشکاران درصد 94

 دارند. زمینه این در اساسی بازنگری نوعی به نیاز کشور ورزشی هایسازمان که است

 )با را الزم حمایتی هایبرنامه باید مربوطه ورزشی هایسازمان سایر و جوانان و ورزش وزارت حمایتی، هایبرنامه اهمیت به توجه با

 توجه با و ورزش از بازنشستگی از پس اشتغال اهمیت به توجه با نمونه ایبر دهند. تدارک ورزشکاران برای نیاز( و ضرورت به توجه

 مربوطه، هایدستگاه سایر همکاری با جوانان و ورزش وزارت شودمی پیشنهاد بازنشستگی از پس ورزشکاران بیکاری باالی نرخ به

 به سازمانی یا اداره ورزشی هایسازمان که شودمی پیشنهاد این بر عالوه دهند. قرار خود نظر مد را ورزشکاران برای زاییاشتغال

 ورزشکاران کارگیری به برای را مناسب زمینه و بستر نمایند؛ ایجاد بازنشسته ورزشکاران برای بازنشستگی خدمات ارائه منظور

 وام اختصاص یا بازنشستگی حقوق )مانند دهند ارائه ورزشکاران به مالی هایحمایت کنند؛ فراهم کشور ورزش صنعت در بازنشسته

 بازنشستگی زمان در معنوی و مادی هایپاداش دهند؛ اختصاص بازنشسته ورزشکاران به درمانی هایبیمه پایین(؛ بانکی هایبهره با

 و حمایتی هایبرنامه ارائه در باید که است ذکر به الزم آورند. عمل به قدردانی و تشکر آنان زحمات از و کنند پرداخت ورزشکاران به

 نیازمندتر که افرادی و پذیرآسیب هایگروه با اولویت که مفهوم این به شود گرفته نظر در انصاف و عدالت رعایت شده، ارائه خدمات

 و نندک حفظ خود پیشین دوستان با را خود ارتباطی هایشبکه ،شودمی توصیه نیز بازنشسته ورزشکاران به .(36) باشد هستند،

 بهتر سازگاری در آنان به و کند جلوگیری آنها اجتماعی انزوای از تواندمی امر این دهند. تشکیل را جدیدی ارتباطی هایشبکه حتی

  کند. کمک بازنشستگی با

 آنند از یحاک نیز هاپژوهش بود. مشاوره و آموزش بازنشستگی، از پس مدیریت هایمقوله از دیگر یکی حاضر پژوهش نتایج اسا  بر

 یاری را ورزشکاران تواندمی مشاوره و آموزش .(35) هستند مندعالقه مشاوره و آموزش انواع دریافت به بازنشسته ورزشکاران که

 این در که هاییمشاوره و آموزش ،است ممکن البته نمایند. عمل بهتر هستند مواجه آنها با که مشکالتی و مسائل حل در تا دهد

 مشاوره و آموزش کلی هدف ولی ،باشند متفاوت یکدیگر با محتوی و دامنه نظر از ورزشکاران نیازهای به توجه با شوندمی ارائه مرحله

 آن با مقابله برای را خود توانایی دارد، که ایمسأله و نیاز به توجه با تا دهد قرار بازنشسته ورزشکار اختیار در فرصتی که است آن

 ارتقا نیازش با متناسب را خود شایستگی و توانایی شخص که است محیطی خلق مشاوره، و وزشآم مقوله فلسفه واقع در دهد. ارتقا

 ورزشکاران برای آموزشی مختلف هایبرنامه همچنین و ایمشاوره هایبرنامه مختلف، کشورهای در که است دلیل همین به دهد.

 .(41 ,27 ,26) گیرندمی قرار آزمون مورد هانامهبر این سودمندی و کاربردپذیری پی، در پی و شودمی ارائه بازنشسته

 دهند؛ ارائه اقتصادی و شغلی مشاوره بازنشسته ورزشکاران به شودمی پیشنهاد ورزشی هایسازمان به حاضر پژوهش نتایج به توجه با

 هایبیماری مورد در هاییمشاوره کنند؛ راهنمایی مناسب شغل یافتن در را آنها و بیاموزند آنان به شغلی هایشایستگی و هامهارت

 برگزار بازنشسته انورزشکار برای داوری یا مربیگری هایدوره دهند؛ ارائه ورزشکاران به بازنشستگی دوران در متداول ذهنی و روانی

https://jsm.ut.ac.ir/article_64711.html?lang=en
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 دوران در ورزش در مشارکت فواید دهند؛ ارائه مشاوره ورزشکاران به اندام تناسب حفظ و بازنشستگی دوران تغذیه مورد در نمایند؛

 بازنشستگی که دیگری بازنشسته ورزشکاران از دوران این در باید نیز بازنشسته ورزشکاران کنند. گوشزد ورزشکاران به را بازنشستگی

 در جسمی و ورزشی فعالیت در مشارکت از نباید آنها همچنین ؛کنند استفاده آنها تجربیات از و بگیرند مشورت ،اندداشته موفقی

 کنند. غفلت بازنشستگی دوران

 برای بازنشستگی پیامدهای ،شد اشاره که همانطور دارند. نام ایمداخله هایبرنامه بازنشستگی از پس مدیریت مقوله آخرین

 ،است نیاز دلیل همین به شوند. مواجه بحران نوعی با دوران این در ورزشکاران برخی است ممکن و است متفاوت ورزشکاران

 با تطبیق و سازگاری فرآیند و رساند یاری مشکالت و مسائل با مواجهه در آنها به تا گردد ارائه بازنشسته ورزشکاران برای مداخالتی

 پیشینه بررسی کند. مهیا افراد این شکوفایی و رشد برای هاییفرصت آن، از فراتر حتی و نماید هیلتس آنها برای را بازنشستگی

 تجربه بحرانی بازنشستگی که ورزشکارانی به مداخله ارائه برای مختلف کشورهای ورزشی هایسازمان توجه ،دهدمی نشان پژوهش

 بر تواندمی بازنشستگی دوران در مداخله ارائه که است آن از حاکی نیز هاپژوهش نتایج .(41 ,27) است یافته افزایش ،کنندمی

 کمک ورزشکاران به زندگی توسعه مداخله ،دریافت (2005) الوالی نمونه برای باشد. داشته مؤثری نقش بازنشستگی دوران کیفیت

 دارد سازگاری و بازنشستگی کیفیت بر مثبتی اثر دلیل همین به و دهند پرورش خود در را مناسبی ایمقابله هایمهارت ،کندمی

 بازنشسته هایفوتبالیست روی 1آگاهیذهن بر مبتنی استر  کاهش مداخله ،داد نشان نیز (2019) همکاران و نوروزی نتایج .(42)

 زمان طول در را آنها افسردگی و استر  اضطراب، نشانگان حال عین در و شده بازنشسته ورزشکاران روانی بهزیستی ارتقای موجب

 .(45) دهدمی کاهش

 این برای دهند. ارائه مؤثر و کاربردی هایمداخله از مختلفی انواع ورزشی بازنشستگی یریتمد برای توانندمی ورزشی هایسازمان

 شوند. ارائه الزم مداخالت آن با متناسب و گیرد انجام بازنشسته ورزشکاران مشکالت از دقیقی ارزیابی و سنجش ،است نیاز منظور

 به پژوهش نتایج به توجه با باشد. متغیر ورزشکاران مشکالت نوع به بسته تواندمی شده ارائه هایمداخله نوع دیگر عبارت به

 برای الزم روانی هایمداخله و روانشناسی خدمات روان، بهداشت متخصصان نظارت تحت ،شودمی پیشنهاد ورزشی هایسازمان

 ورزشی هایآسیب بهبود برای مؤثر یدرمان هایاستراتژی از دهند؛ ارائه اند(شده مواجه روانی مشکالت با )که بازنشسته ورزشکاران

 برای روانشناسان و متخصصان از بگیرند؛ بهره برندمی رنج بازنشستگی دوران در ورزشی هایآسیب از که ورزشکارانی از گروه آن

 حاصال برای درمانی-اصالحی ویژه هایبرنامه ؛ اندشده منزوی اجتماعی نظر از که رندیبگ کمک ورزشکارانی سازیاجتماعی

 از ایمداخله هایبرنامه آزمودن با باید ورزشی هایسازمان این بر عالوه دهند. ارائه بازنشسته ورزشکاران جسمی هایناهنجاری

 مورد را ورزشکاران نیازهای نیستند قادر هابرنامه این ،شود مشخص که صورتی در و کنند حاصل اطمینان آنها بودن مؤثر و کارایی

 پیشینه در آنها کارآیی و اثربخشی که ایمداخله هایبرنامه از برخی .(14) دهند قرار بازنگری مورد را آنها ایدب دهند، قرار پوشش

 مداخله از: عبارتند نمایند استفاده بازنشسته ورزشکاران برای آنها از نندتوامی ورزشی هایسازمان و است رسیده اثبات به پژوهش

 درمانی رفتار درمانی، شناخت ،2احساسات و عواطف بیان ؛(45) آگاهیذهن بر مبتنی استر  کاهش مداخله ؛(42) زندگی توسعه

 .(41) 3استر  تلقیح آموزش و عقالیی -یعاطف

 پس و پیش مرحله دو هر رد است نیاز ورزشی، بازنشستگی مدیریت در موفقیت حصول برای گفت توانمی ،شد بیان آنچه به توجه با

 بحران نوعی بروز به منجر تواندمی پدیده این مدیریت به توجهیبی شود. پرداخته آن مدیریت و ریزیبرنامه به بازنشستگی از

 بازنشستگی با مقابله و مواجهه برای ورزشکاران توانایی مختلف هایبرنامه از استفاده با است ضروری رواین از ،گردد بازنشستگی

 ریزیبرنامه شغلی، ریزیبرنامه ،داد نشان حاضر پژوهش نتایج آید. عمل به پیشگیری بازنشستگی بحران وقوع از تا شود تقویت

                                                      
1 . Mindfulness-Based Stress Reduction (MBSR) program 

2. Emotional expression 

3. Stress inoculation training 

https://scholar.google.com/scholar?hl=fa&as_sdt=0%2C5&q=Lavallee%2C+D.+%282005%29.+The+effect+of+a+life+development+intervention+on+sports+career+transition+adjustment.+The+Sport+Psychologist%2C+19%282%29%2C+193-202&btnG=
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1469029219300858
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 بازنشستگی از پیش باید که هستند هابرنامه این جمله از ورزشی هایآسیب درمان و پیشگیری و ورزشکاران سازیآماده اقتصادی،

 بازنشستگی منفی پیامدهای وقوع از پیشگیری منظور به و بوده پیشگیرانه و کنندهبینیپیش عمدتاً ها،نامهبر این ماهیت گیرند. انجام

 برای مسائلی و مشکالت هم باز بازنشستگی، از پیش دوران در هاریزیبرنامه بهترین وجود با است ممکن حال عین در شوند.می ارائه

 اتمام به بازنشستگی مدیریت کار بازنشستگی، از پیش مدیریت با صرفاً دیگر عبارت به د.شو ایجاد بازنشستگی دوران در ورزشکاران

 و هابرنامه دارند، بازنشستگی دوران در افراد این که نیازهایی و بازنشسته ورزشکاران مشکالت و مسائل شناسایی با باید و رسدنمی

 مدیریت فرآیند همچنان ورزشی بازنشستگی از پس ،است نیاز دلیل همین به نمود. ارائه افراد این به کمک برای را الزم اقدامات

 هایبرنامه )مانند مختلفی هایبرنامه از ورزشکاران نیاز به توجه با توانمی بازنشستگی از پس دوران در باشد. داشته ادامه بازنشستگی

 و هستند حمایتی و درمانی ماهیتی دارای عمدتاً هابرنامه قبیل این کرد. استفاده مشاوره( و آموزش حمایتی، هایبرنامه ای،مداخله

 آنها حل به قادر تنهایی به خودشان که دارد وجود ورزشکاران برای خاصی مشکالت یا مشکل که گیرندمی قرار استفاده مورد زمانی

 نباشند.

 باید بلکه ،باشد متمرکز بازنشسته رزشکارانو مشکالت و مسائل رفع به صرفاً نباید بازنشستگی از پس مدیریت که داشت توجه باید

 نیز را بازنشسته ورزشکاران بیشتر چه هر رشد و شکوفایی موجبات که شوند ارائه و تنظیم ایگونهبه بازنشستگی از پس هایبرنامه

 مدیریت برای هایینامهبر ارائه فقط که باشند داشته توجه نیز نکته این به باید ورزشی هایسازمان این، بر مضاف سازند. فراهم

 غیر در شود. ارائه ورزشکاران مشارکت برای هابرنامه این خصوص در نیز کافی رسانیاطالع باید بلکه ،کندنمی کفایت بازنشستگی

 همین مؤید (2016) همکاران و سانتو دو  پژوهش داشت. نخواهند مطلوبی اثربخشی و کارایی مذکور هایبرنامه ارائه صورت این

 ورزشکاران برای که نداشتند یآگاه هاییبرنامه و خدمات از بازنشسته ورزشکاران سوم دو ،داد نشان آنها پژوهش نتایج است. مطلب

 .(21) بودند شده ارائه بازنشسته

 ورزشکاران و ورزشی هایسازمان را ورزشی بازنشستگی مدیریت اصلی ضلع دو ،است مشهود پژوهش پیشنهادی مدل در که همانطور

 زحمت کشورشان پرچم اعتالی برای هاسال که ورزشکاران برابر در ورزش متولی مسئولین و ورزشی هایسازمان دهند.می تشکیل

 مناسب نیروی استخدام و کارگیری به آنها وظیفه اولین انسانی منابع مدیریت چرخه در که همانطور زیرا ؛هستند مسئول اند،کشیده

 تعامل و همکاری با امر این است. جامعه به سالم نیروی بازگرداندن و ورزشی بازنشستگی مدیریت آنها نهایی وظیفه است، سازمان در

 که است آن ورزشی بازنشستگی موفق مدیریت برای الزم شرط دیگر عبارت به شد. خواهد محقق ورزشکاران و ورزشی هایسازمان

 داشته وجود ورزشی( بازنشستگی مدیریت اصلی رکن دو عنوان )به ورزشی هایسازمان و ورزشکاران بین مناسبی وهمکاری تعامل

 و هاتکنیک کارگیری به با و یکدیگر تعامل با آنها که کند ایجاد مذکور رکن دو در را بینشی تواندمی حاضر هشپژو مدل باشد.

 شوند. نائل ورزشی بازنشستگی از موفقی مدیریت به و کنند پیشگیری بازنشستگی بحران وقوع از مؤثر، هایاستراتژی

 برفیگلوله گیرینمونه روش از استفاده است. نبوده مستثنی قاعده این از نیز حاضر پژوهش و دارد خاصی هایمحدودیت پژوهشی هر

 افراد از را اولیه هاینمونه ،کرد سعی پژوهشگر روش، این از ناشی نواقص کاهش برای بود. حاضر پژوهش مهم هایمحدودیت از یکی

 تجربیات، نظر )از متنوع اولیه هاینمونه ،کرد سعی پژوهشگر دیگر عبارت به .(39) کند انتخاب گوناگون تجربیات و هادیدگاه با

 از نمونه اعضای همه طریق، این به تا نماید انتخاب را ورزش( از پس شغل ورزشی، رشته نوع محبوبیت، و شهرت اجتماعی، طبقه

 وجود با نهایت در بود. پژوهش این هایمحدودیت دیگر از مطالعه این در بانوان حضور عدم نگردد. تشکیل هیمشاب تجربیات با افراد

 کلیه برای مصاحبه( زمان و مصاحبه )محیط اطالعات گردآوری شرایط مختلف، عوامل کنترل برای پژوهشگر کوشش

 است. نبوده یکسان کنندگانمشارکت

 

https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/48410078/2016.Santos.Nogueira.Bohme-with-cover-page-v2.pdf?Expires=1629393460&Signature=Fz-I0hgFnJjrm83g33fWM~iznJ8haluEAS3zLDzVVcUBw8KYQSl-NtzfEhtrBcaPnJgRvTvoBrfZY~~LDYRdUBHvRLxvFu6f8Jpn~AiIyixq1kjiEYKMVvIzXVVHKuWT3QUWukSZ-Xw89HvY-rQdVn1R3wK~FcQ3pZFr4PejB~VdlMF-xSzzKAV1wHaHXjIroM79rhW5PNr1Lyc6qvm~bQUQWCMWu6cXW4IOpA-0J4~~5UC10aDcgGXHfQVbKR33xWa5eCrbmepvF-ZKYLw3WuNtxG1QF2h4cu0OvIQo7YxEPb0VpkbPk-5m~MtATqOn2ejFIt~jaZTFa4k7iSHbQQ__&Key-Pair-Id=APKAJLOHF5GGSLRBV4ZA
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