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  اي حرفه ورزشکاران قهرمانی دوره پایان موثر بر عوامل بررسی

   1موسوي سیدجعفردکتر 

  چکیده

 در اخیر نگرانی هاي سال گیري از ورزش حرفه اي، یک مساله اجتناب ناپذیر در زندگی حرفه اي هر ورزشکاري است و در کناره :مقدمه و هدف

 مازندراناستان حرفه اي قهرمانی ورزشکاران  دورهپایان بر  موثرعوامل  بررسیاین تحقیق هدف . است یافته افزایش توجهی قابل بطور آن مورد

   .بود

و از طریق مصاحبه  زنجیريدر مرحله اول با استفاده روش نمونه گیري . و پیمایشی بود شامل اکتشافی ترکیبیروش تحقیق   :روش شناسی

پس از  وین شدکهعامل کناره گیري ورزشکاران حرفه اي شناسایی شد و در مرحله بعد بر اساس آن پرسشنامه اي با مقیاس لیکرت تد 25هدفمند 

 بازن ورزشکار  18و مرد  57 .انجام شد  SPSSتحلیل آماري توسط نرم افزار . شد در بین نمونه ها توزیع) α=85/0( پایاییتایید روایی محتوایی و 

با سطوح مختلف قهرمانی باشگاهی تا المپیک از بین رشته هاي مختلف سال  43/12 ±36/6و سابقه ورزشی سال  26/27±24/7میانگین سنی

  . و پرسشنامه را تکمیل نمودند انتخاب شدند زنجیريبر اساس روش ورزشی 

از کل عوامل  .در کسوت مربی گري ارتباط خود را با ورزش حفظ کرده بودند کناره گیري کرده،درصد ورزشکاران  24نتایج نشان داد که  :یافته ها

؛ به عنوان مهمترین عوامل حمایت هاي مالی مستمرعدم وجود  -3باند بازي و بی عدالتی در رقابت هاي انتخابی؛  - 2آسیب دیدگی؛  -1ترتیب ب

  .شناسایی شدند

شان می دهد که می تواند با بینش بیشتري سبب ارائه طرح نیل پایان حرفه اي ورزشکاران را نتایج یک نماي کلی از دال :بحث و نتیجه گیري

  .وزارت ورزش و جوانان و کمیته ملی المپیک شودمداخالتی مفید جهت ورزشکاران حرفه اي و هم چنین سازمان هاي ذیربط به ویژه 

 

  .دوره انتقال ، پایان دوره قهرمانیطول دوره قهرمانی، ورزشکاران حرفه اي،  :واژه هاي کلیدي
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  مقدمه

در میادین ورزشی ، )1(که کناره گیري کارکنان از سازمان موجب تزلزل برنامه هاي استراتژیک یا کاهش بهره وري در آن سازمان می شودهمانطوری

 هاي سال دربر این اساس  .نیز کناره گیري یا بازنشستگی ورزشکار ممکن است سبب حذف یک تیم ورزشی و یا حتی یک کشور از رقابت ها شود

  .)2(است یافته افزایش توجهی قابل بطور قهرمانی ورزش از کناره گیريمورد در نگرانی اخیر،

ورزشکار اطالق می شود که با انتخاب ارادي و به منظور دست یابی به اوج عملکرد یک به فعالیت ورزشی چند ساله  1طول دوره قهرمانی     

درحد محلی، منطقه اي، ملی و یا بین المللی ورزشی در یک یا چندین مسابقه ورزشی سپري می شود و شامل تمامی سطوح ورزش هاي رقابتی 

اي بین المللی، اغلب به عنوان  حرفه و آماتوري سطح. آماتوري و یا حرفه اي باشدوضعیت ورزشکار می تواند در سطح  مرتبط با همچنین. )3(است

/ نمونه گیري،  مرحله توسعه/ مرحله شروع: در مدل هاي توصیفی، دوران قهرمانی از مراحلی مانند. دوران قهرمانی برگزیده نیز نامیده می شود

ازتابی از این مراحل ب. می نمایدتثبیت و مرحله عدم استمرار ورزش رقابتی، عبور /سرمایه گذاري ، مرحله نهایی/ستاديا/ تخصص ، مرحله تکامل

، 5، 4(است مرد و زن و هم چنین در هر دو جنس مختلفکشورهاي  مختلف در بینرشته هاي یک الگوي مشترك در دوران حرفه اي ورزشکاران 

6 ،7( .  

در زنان ورزشکار یک تا دوسال زودتر از آقایان در همان رشته  قهرمانیبه عنوان مثال مرحله تخصصی، رسیدن به اوج عملکرد و پایان دوره      

و نیز سنی که هم  چنین انواع ورزش ها با توجه به نیازهاي ورزشکار و ظرفیت هاي مورد نیاز براي عملکرد عالی ). 8(بوده است  ،ورزشی مشابه

به عنوان مثال در . ددر ورزش پایان بخشند، تفاوت دار تخصصی و به اوج عملکرد دست یابند و یا به شرکتبه مرحله زشکاران معموال می توانند ور

مطلوب (سال 7تا  5اختصاصی سازي در سنین ) مانند شیرجه، ژیمناستیک، اسکیت(رشته هاي ورزشی که داراي هماهنگی هاي پیچیده اي هستند 

حاصل می شود و در اوایل بزرگسالی ) سال 20تا  15سنین ( اوج عملکرد این ورزشکاران در نوجوانی. شروع می شود) دوره در توسعه حرکتیترین 

ورزشکاران ممکن است در نوجوانی شروع به تخصصی کردن نمایند و ) مانند اسکی، ماراتن( بر عکس در ورزش هاي استقامتی . به پایان می رسد

هم چنین اختالفاتی در سیستم هاي ورزشی، نورم هاي اجتماعی و رسوم . به اوج عملکرد خود دست یابند) سالی 35تا  25(بزرگسالی در اواسط 

به عنوان مثال در روسیه و چین،  مربیان حرفه اي با . ورزشکار را بیشتر تحت تاثیر قرار دهددوره قهرمانی طول فرهنگی وجود دارد که ممکن است 

 .کودکان تسلط دارند و جوان ، بیشتر مربیان داوطلب بر ورزشکارانر حالی که در سوئد و ایالت متحدهو سطوح از عملکرد کار می کنند د همه سنین

 اگرچه ورزشکارانی که با مربیان حرفه اي تمرین می کنند، از نظر کیفی براي دست یابی به مهارت هاي تکنیکی بیشتر تحت کنترل هستند و می

مایند، می نتوانند از نظارت در آماده سازي بیشتري در زندگی خود بهره ببرند اما لذت کمتري در مقایسه با ورزشکارانی که با مربیان داوطلب تمرین 

، داراي موارد منحصر به فردي است که به پتانسیل ذاتی ورزشکار، انگیزه و مشترك، عالوه بر عوامل حرفه اي هر دوره قهرمانی .تجربه می کنند

  ).9(ورزش مربوط می شود و شرایط زندگی

، یک مساله اجتناب ناپذیر در زندگی حرفه اي هر ورزشکاري است و در کانون توجهات پژوهش هاي روانشناختی قهرمانیکناره گیري از ورزش      

شروع شد و  1960 از سال ظاهرا   گذر از این دوره، و ورزشکاران طول دوره قهرمانی  توسعه در خصوص شده انجام مطالعات. ورزش قرار دارد

 نظري، چارچوب پژوهش، کانون متعددي در تغییرات. هم چنان مشاهده  می شد 1980لعات تا پایان دهه افزایش جدي در کیفیت و کمیت این مطا

  ). 10،11(ورزشی صورت گرفت حوزه روانشناسی در موضوع این به عوامل ضمنی بخصوص توسعه توجه و

ممکن است ناشی از مشکالت روانی و بطور خاص در رابطه با فدراسیونهاي ورزشی، سازمان ها و باشگاه ها  قهرمانیکناره گیري از ورزش      

شواهدي وجود دارد که عوامل غیر ارادي و . تحقیقات نشان داده است که دالیل کناره گیري ورزشکاران حرفه اي بسیار مهم است. )10(باشد

عواملی مختلف دیگري نیز در رابطه با کناره گیري از . اي می تواند سالمت آنها را به مخاطره بیندازدناخواسته در کناره گیري ورزشکاران حرفه 

  ).13( مانند جنبه هاي فرهنگی و اجتماعی، جنسیت، و حوادث مهم زندگی گزارش شده است  قهرمانیورزش 

می  بینی وي را یک رویدادي که منجر به تغییر فرضیات در خصوص خود فرد و جهان 3گذر از دوره قهرمانیانتقال یا واژه ) 1991( 2اسچلوبرگ      

مطالعات انجام شده بر روي ورزشکاران بازنشسته نشان داد که . شود، به نحوي که نیازمند تغییر مشابه در رفتار و ارتباط شخص گردد، تعریف نمود

حرفه اي را به عنوان  5یک سال طول می کشد و بیشتر ورزشکاران، پایان دوره قهرمانی به طور متوسط 4سازگاري با پس از دوره قهرمانی حرفه اي

به عنوان یک پروسه مقابله با بازده مثبت یا منفی در  "گذر از دوره قهرمانی"این مفهوم جدید از ). 15، 14(یک رویداد منفی در زندگی تجربه نمودند

  .شده است نشان داده  به خوبی) 17( اي قهرمانی حرفه مدل انتقال و گذر از دورهو ) 16(مدل پایان طول عمر قهرمانی حرفه اي 
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 1، طول عمر دوره قهرمانی به مسایل کلی اخیر از موضوع مربوط به پایانبیان داشتند تحقیقات دهه هاي ) 2004(  ویلمن و همکاران همچنانکه     

  .)18(چند سطحی نسبت به ورزش ها و مسایل مربوط به بعد از دوره قهرمانی ورزشکاران متحول شده است رویکردو 

انجام می شود، اما اکثر این مطالعات بر روي  جهان سراسر گذر از این دوره، در و قهرمانیدوره  افزایشدر خصوص  پژوهش حاضر، حال در     

   ).19، 3(فرهنگی بسیار محدود است بین مطالعات است و تعداد ان ملی انجام شدهنمونه هایی از ورزشکار

زن نخبه  و مرد 574 بر روي  قهرمانی دوره  یک به دادن پایان براي یدلیل عنوان بهرا  صدمات نقش  )2012( 2 ریستوالینن و همکاران     

 به )٪4.9(ورزشکار 27نتایج نشان داد که . بررسی نمودند پرسشنامه از طریق ) فوتبال و طوالنی هاي دویدن در مسافت شنا، ، هاي اسکی ورزش(

بعالوه . پایان دادند خود اي حرفه دوره به مرد ورزشکاران از بیشتر زن ورزشکاران هم چنین. دادند پایان خود اي مصدومیت به دوره حرفه دلیل

 ت به ورزشمصدومیبا همان  که ورزشکارانی از نیم و سال دو متوسط طور ، بهپایان دادند خود اي حرفه دوره به مصدومیت دلیل به که ورزشکارانی

 گزارش) ٪70.4( را خودقهرمانی که پایان دوره  یورزشکاران از و بسیاري )P=  0.006 سال، 21.6 مقابل در سال 24.1(دادند، مسن تر بودند ادامه

  .)20(داشتندهمراه به متوسط  یا خفیف یآسیب دیدگی با معلولیت دائم اعالم نمودند کهدادند 

 ایفا می کند و در برخی از رشته هاي ورزشی ممکن قهرمانی یک دوره به دادن پایان در مهمی نقش ورزشی هاي دیدگی از این جهت آسیب     

  .ورزشکار محسوب شود قهرمانی پایان یافتن دوره براي اصلی دلیل است

 انورزشکار کناره گیري براي اصلی دالیل که است داده نشان چکسلواکی و یوگسالوي در بازنشسته نخبه ورزشکاران بر روي تجربی تحقیقات     

  ).22، 21(است شده عنوان تیم از و جدایی تقویمی سن ورزشی، هاي آسیب ورزش، در اي حرفه

کرد که نتایج آن با را شناسایی ورزشکاران نخبه سابق المپیک در اروپا و آمریکاي شمالی  بیندر داوطلبانه  کناره گیريدالیل  نیزی یها پژوهش     

  ).24، 23( )1993مطالعات سین کلیر و اورلیک و ولمن و همکاران  به عنوان مثال،(یافته هاي قبلی مشابهت داشت 

بودند، کناره گیري  شده تکراري خسته زندگی دلیل که آنها از سبک این به عمدتا کانادایی با عملکرد باال ورزشکاران از نمونه یک متشابها،

  .)23(کردند

 با نامطلوب روابط مزمن، صدمات پیري، :از ورزش کناره گیري براي سابق ورزشکاران دالیل که دهد می نشان سال هاي گذشته اغلب مطالعات     

ورزش  از پس شغلی هاي فرصت و) نظام وظیفه ازدواج، مثال، عنوان به( زندگی در توجه قابل تغییرات ورزشی، اهداف دادن دست از خود، مربیان

  .)25( بوده است

مورد بررسی قرار دادند  آنها ده دلیل ورزشکار نخبه حرفه اي دانمارکی را  68دالیل کناره گیري از ورزش قهرمانی ) 2012(و همکارانموچ      

ورزشکاران . دالیل خانوادگی را شناسایی کردند -3صدمات یا مشکالت بهداشتی و  - 2فقدان انگیزش  - 1مختلف در غالب سه بخش اصلی شامل 

بیش از یک سوم از تمام  .شده بود قهرمانیداشته و این عامل موجب کناره گیري از ورزش  انمرد نسبت به همتايزن مشکالت خانوادگی بیشتري 

به نظر می رسد ورزشکارانی که هنوز به اوج . دشدن قهرمانیه کناره گیري از ورزش ورزشکاران حرفه اي قبل از دستیابی به اوج عملکرد مجبور ب

انوادگی اهمیت بیشتري در کناره گیري از دالیل مالی  و ورزشکارانی که در اوج عملکرد و یا بعد از آن بودند مشکالت خ عملکردشان نرسیده بودند،

  . )13(آنها داشته است حرفه اي ورزش

استفاده  آورده بودند را با دست موفقیت به در سطح بین المللی که دو و میدانی درنخبه  سابق ورزشکاران از یونانی زن بیست) 2012( پاتسوراکو     

کناره گیري از ورزش  نتایج نشان داد که دالیل. مورد بررسی قرار دادند محتوا تجزیه و تحلیل هاي روش دنبال به استقرایی و قیاسی روش یکاز 

. بود فرسودگی شغلی، و همچنین )هاي ورزشی فدراسیون، مثال عنوانبه ( ورزشی سازمان هاي به مربوط مسائل مربی و با اختالف قهرمانی شامل

م زندگی براي زنان دو ومیدانی کار یونانی خیلی دشوار بوده است و فقط ورزشکارانی که از طریق یافته ها نشان داد که بعد از زندگی ورزشی تنظی

   .)26(مربی گري ورزشی در زندگی ورزشی باقی ماندند، سازگاري بهتري را در زندگی بعد از کناره گیري از ورزش حرفه اي تجربه کردند

 58-22( سابق ورزشکار 70تعداد . ورزشکاران ایران پرداختند قهرمانی بازنشستگی و پایان دوران علل بررسی به) 2013(همتی نژاد و همکاران      

 دالیل تحلیل و تجزیه.  انتخاب شدند گلوله برفیبه روش نمونه گیري  قهرمانی خود پایان داده بودندرشته هاي ورزشی که به ورزش  انواع از) ساله

 و مالی مشکالت ورزشی، صدمات قهرمانی، اهداف مسابقات به عدم دستیابی جمله متعدد از به دالیل ورزشکاران این که داد نشان بازنشستگی

بیشترین عامل کناره گیري از ورزش  شغلی سالمت و مشکالت با مرتبط مشکالت همچنین. شدند بازنشسته رقابتی هاي ورزش مربی از با مشکالت

 دوران در که است و ورزشکارانی ورزشکاران براي مهم بسیار عامل یک حمایت که دهد می نشان پژوهش این هاي یافته .قهرمانی بوده است

   . )27(، کمتر مشکالت را تجربه می کنندگرفتندبازنشستگی بیشتر مورد حمایت و پشتیبانی قرار 

دالیل و مشکالت منجر به کناره گیري از ورزش ملی پوشان کشور اردن و استراتژي هاي گذر از این مرحله و مقابله با آن را ) 2013( مزین      

ز از رشته هاي مختلف را به عنوان نمونه انتخاب نمود؛ و با استفاده ا) زن 19مرد و  33(ورزشکار ملی پوش  53بدین منظور . مورد بررسی قرار داد

  

1.lifespan 

2. Ristolainen et al.  
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مشکالت هنگام  -2دالیل کناره گیري از ورزش  - 1آیتم در غالب سه متغیر شامل  34با   ARQ 1 (Sinclair & Orlick , 1993)پرسشنامه

و  با مربیاندرگیري  ،بازنشستگی دالیلنتایج نشان داد که . درا ارزیابی نمو ژگی هاي شخصیتیاستراتژي هاي مقابله به همراه وی -3گیري و  کناره

انزوا را در هنگام و  عزت نفس، فقدان ورزش اجتماعی يها جنبهاز دست دادن مشکالتی نظیر  ورزشکارانبود و  ورزش فدراسیون بااختالفات 

 که مشکالت آنها را بودی صحبت کردن با دوستان مورد استفاده قرار دادند، از استراتژي هاي مهم مقابله که ورزشکاران. گیري تجربه کردند کناره

  . کردند می یا استرس را تجربه فشارروانی قهرمانیگیري از ورزش  کناره طول در به هر حال ورزشکاران .درك می کردند

از طریق  بازنشستگی به آنها انتقال طول در ورزشکاران و کمک به براي آماده سازي باید توجه بیشتري که در نهایت این تحقیق توصیه می کند     

  ). 28(ورزشی و ارائه خدمات به این دسته از ورزشکاران نمودمرکز خدمات یک  ایجادبا  اردن المپیک کمیته

 تحت تاثیر ساختار است ممکن دالیل این اما ،می دهند خود پایان ورزش قهرمانیبه دالیل مختلفی به  ورزشکاران که رسد می نظر به بنابراین،     

که پژوهش هاي مربوط به انتقال شغلی قهرمانان  نشان دادند محققان همچنین. باشد بررسی مورد خاص کشورهاي در اي حرفه سطوح در ورزش

 شناسایی براي فرهنگی اجتماعی و مختلف هاي گروه از اطالعات آوري جمع به نیاز که اند کرده ادعا و شود می انجام غربی کشورهاي در عمدتا

   ).25، 9(ورزشکاران است شغلی انتقال مورد در ورزشمحیطی یا زمینه اي  تاثیر

  اي حرفه انتقال به کمک براي مداخالتی است در اینصورت ممکن اگر علت کناره گیري حرفه اي ورزشکاران شناسایی شود این، بر عالوه      

کناره  بتواند به دالیل خاص طور ایران وجود ندارد که بهو یا مناطقی از  ایران اي حرفه ورزشکاران در پژوهش هاي زیادي انجام داد ولی متاسفانه 

 شناسایی و بررسیسعی دارد که با  حاضر در این راستا مطالعه. با توجه به ساختار فرهنگی و اجتماعی بپردازدورزشکاران  گیري و یا انتقال حرفه اي

  .کمک نماید به ورزشکاران حرفه اي و جامعه ورزشی  رمانیدوره قه بر پایانعوامل موثر 

  

  روش تحقیق

طریق مصاحبه هدفمند و طرح از  شبکه ايدر مرحله اول با استفاده روش نمونه گیري . و پیمایشی بوده اي شامل اکتشافی دو مرحلروش تحقیق 

قهرمانی  دورهبه عنوان عوامل کاهش طول  عامل 25 تا رسیدن به اشباع نظري از ورزش، ورزشکاران حرفه اي در رابطه با عوامل کناره گیري سوال

گزینه  5سوال  25در مرحله دوم  براساس متغیرهاي شناسایی شده پرسشنامه اي بصورت . شناسایی شد 1392در سال ورزشکاران استان مازندران 

مل شغل، سن، جنس، رشته ورزشی، شا چند گزینه اي وکوتاه پاسخ  سوال جمعیت شناختی هفتو اي با مقیاس لیکرت از خیلی کم تا خیلی زیاد 

پرسشنامه بعد از تایید روایی  75سپس از طریق انجام تحقیق پیمایشی با سه برابر تعداد گویه ها تعداد . تدوین شدسابقه قهرمانی و سطح قهرمانی 

شناسایی شده  شبکه ايکه از طریق روش  از بین رشته هاي مختلف ورزشی مردان و زنان در بین نمونه هاي تحقیق) α=85/0( محتوایی و پایایی

   .انجام شد  SPSSتحلیل آماري توسط نرم افزار  .ریافت شدبودند توزیع و د

  

  یافته ها

سال با سطوح مختلف  28/27±56/7و میانگین سنی  52تا  17با دامنه سنی  ورزشکار زن 18 ورزشکار مرد و 57: ویژگی هاي جمعیت شناختی  -1

در جدول  .سال انتخاب شدند 76/12 ±48/6و با میانگین سابقه ورزشی  قهرمانی باشگاهی تا المپیک از بین رشته هاي مختلف ورزشیقهرمانی از 

در کسوت  درصد ورزشکاران کناره گیري کرده 24نتایج نشان داد که  .ویژگی هاي جمعیت شناختی نمونه هاي تحقیق نشان داده شده است )1(

جودو، کاراته، کیک بوکسینگ، ( ورزشهاي رزمی- 1: بیشترین ورزشکار به ترتیب از رشته هاي. د را با ورزش حفظ کرده بودندگري ارتباط خو مربی

ورزشکاران کناره گیري کرده از ورزش رشته ورزشی  1در نمودار . ندوزنه برداري بوده ا -4فوتبال و  - 3کشتی  -2) کونگ فو، موتاي و تکواندو

  .نشان داده شده است اي  حرفه

  

  

  

1. Athlete Retirement Questionnaire 
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  ورزشکاران کناره گیري کرده
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یکسـان بـودن رتبـه    اسـت، بنـابراین ادعـاي     0/

موثر بر مهمترین عوامل  کهمی دهد نشان و  بطور کامل درج شده است

حمایت هاي مالی مستمر از  عدم وجود -3باند بازي و بی عدالتی در رقابت هاي انتخابی؛ 

ضعف هیئت هاي ورزشی و فدراسیون ها و کمیته ملی المپیک در رابطه 

رسانه اي مسـائل جنبـی و   مشکالت خانوادگی ناشی نگهداري از والدین سالمند، استرس ناشی از انعکاس 
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پایان عوامل موثر بر بررسی

ورزشکاران کناره گیري کردهورزشی هاي رشته فراوانی  )1(نمودار 
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تحصیالت سابقه ورزشی جنس

ز 
ر ا

الت
با

40 
ال

س
 

رد
م

 

ن
ز

 

ز 
ر ا

مت
ک

10 
ال

س
 

20-
10 

ال
س

 

 از
تر

ش
بی

20 
ل

سا
 

لم
دیپ

ز 
ر ا

مت
ک

 

لم
دیپ

ی 
دان

کار
ی 

اس
شن

کار

4 55 20 18 26 6 10  28 15 

3/5 73 27 36 52 12 
3/

13 

3/

37 
20 

قهرمانی از آزمون فریدمن استفاده شد دوره پایانبر  موثرجهت رتبه بندي عوامل : پایان دوره قهرمانی

/05سطح معناداري کم تـر از  می شود  آماره هاي مربوط به رتبه بندي عوامل مشاهده

بطور کامل درج شده است 3در جدول رتبه بندي نتایج  در ادامه .این عوامل پذیرفته نمی شود

باند بازي و بی عدالتی در رقابت هاي انتخابی؛  -2آسیب دیدگی؛  - 1: به ترتیب رتبه

ضعف هیئت هاي ورزشی و فدراسیون ها و کمیته ملی المپیک در رابطه  -5عدم تضمین آینده شغلی از طریق ورزش قهرمانی؛ 

مشکالت خانوادگی ناشی نگهداري از والدین سالمند، استرس ناشی از انعکاس و کم اهمیت ترین عوامل شامل 

  .حاشیه اي و وجود رقباي قوي است
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پایان دوره قهرمانیموثر بر رتبه بندي عوامل  -2

آماره هاي مربوط به رتبه بندي عوامل مشاهده )2(در جدول 

این عوامل پذیرفته نمی شود) اولویت(

به ترتیب رتبه پایان دوره قهرمانی

عدم تضمین آینده شغلی از طریق ورزش قهرمانی؛  -4؛ ورزش قهرمانی

و کم اهمیت ترین عوامل شامل  با ورزش

حاشیه اي و وجود رقباي قوي است
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  معنی دار بودن اختالف رتبه هاآماره آزمون فریدمن مربوط به )2(جدول 

  آماره                                                    

 متغیر
 سطح معناداري درجه آزادي کاي دو تعداد

 000/0 24 46/184 58 قهرمانی دوره موثر بر پایانعوامل 

  دوره قهرمانیموثر بر پایان نتایج آزمون فریدمن رتبه بندي عوامل   )3(جدول 

 عوامل

به
رت

ن 
گی

یان
م  

به
رت

 

آسیب دیدگی) 1  77/17  1 

باند بازي و بی عدالتی در رقابت هاي انتخابی) 2  85/16  2 

عدم وجود حمایت هاي مالی مستمر از ورزش قهرمانی) 3  08/16  3 

عدم تضمین آینده شغلی از طریق ورزش قهرمانی) 4  37/15  4 

ضعف هیئت هاي ورزشی و فدراسیون ها وکمیته ملی المپیک در رابطه با ورزش قهرمانی) 5  02/15  5 

مسئله اشتغال و تداخل وظایف شغلی با قهرمانی) 6  80/14  6 

براي ورزش قهرمانیفقدان یا کمبود مربی یا مربیان و کادر حرفه اي ) 7  57/14  7 

فقدان یا کمبود پایگاه هاي ورزش قهرمانی) 8  38/14  8 

عدم وجود وسایل و تجهیزات ورزشی مناسب در راستاي ورزش قهرمانی) 9  29/14  9 

عدم وجود برنامه هاي کوتاه و طوالنی مدت در بخش مدیریت ورزش قهرمانی) 10  26/14  10 

قهرمانی به عنوان شغل در جامعهعدم وجود فرهنگ پذیرش ) 11  59/13  11 

عدم پوشش بیمه در ورزش قهرمانی) 12  40/13  12 

تاثیر مستقیم سیاست هاي منفی با ورزش قهرمانی) 13  38/13  13 

عدم وجود پوشش علمی ورزش قهرمانی) 14  38/13  14 

انحرافات اخالقی  قهرمانان)  15  27/13  15 

قهرمانیاسترس ناشی از حفظ ) 16  93/12  16 

احساس فرسودگی جسمی یا روانی) 17  73/12  17 

عدم توجه و پوشش رسانه اي و تبلیغاتی در رابطه با ورزش قهرمانی) 18  53/12  18 

از اختالف با مربیان،  سرپرستان و مدیرانمشکالت ناشی  )19  62/10  19 

عدم وجود سیستم هاي ثیت اطالعات ورزشکاران حرفه اي) 20  28/10  20 

)دوري قهرمانان  متأهل از همسر و فرزند به علت شرکت در اردوهاي آمادگی 21  11/10  21 

پایین بودن سطح نگرش خانواده ها از ورزش قهرمانی )22  75/9  22 

وجود رقباي قوي) 23  83/8  23 

استرس ناشی از انعکاس رسانه اي مسائل جنبی و حاشیه اي) 24  65/8  24 

نگهداري والدین سالمند از  بیماري یا خانوادگی ناشیمشکالت ) 25  16/8  25 

  پایان دوره قهرمانیموثر بر آزمودنی ها با سن،جنس، تحصیالت و سطوح مختلف قهرمانی در عوامل  بررسی مقایسه دیدگاه -3

 008/4(براي بررسی مقایسه دیدگاه آزمودنی ها با سن،جنس، تحصیالت و سطوح مختلف قهرمانی با توجه به نتایج آزمون کالموگروف اسمیرنف 

KS=  01/0و sig= (استفاده شد که  یومن ویت نی و مجذور کاي ،الیسبه ترتیب کروسکال واز آزمون هاي ناپارامتریک  و غیرطبیعی بودن توزیع

  .درج شده است 3ل در جدو
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  موثر بررسی مقایسه دیدگاه آزمودنی ها با سن،جنس، تحصیالت و سطوح مختلف قهرمانی در عوامل  - 3جدول 

 پایان دوره قهرمانیبر 

  .معنی دار است P<0/01در سطح . ** معنی دار است P<0/05در سطح * 

  

تفاوت معنی داري مشاهده نشده است و فقط در  عوامل یا گویه ها مختلف در اکثر  چهار گروه سنیدر مقایسه نتایج جدول نشان میدهد که      

-40سال با  20بین سنین کمتراز  1شماره  گویهدر در ادامه نتایج آزمون تعقیبی دان نشان داد که  .تفاوت ها معنی دار بود 6و  1 شماره هاي گویه

  .وجود داشت P<0/05سال تفاوت معنی داري در سطح  40سال با باالتر از  31- 40بین 6شماره  گویهسال و در  31

و  8شماره  هاي ه ها تفاوت معنی داري مشاهده نشده است و فقط در  گویهمردان و زنان ورزشکار نیز در اغلب عوامل یا گویدو گروه در مقایسه      

  . مشاهده شد P<0/05و  P<0/01بین مردان و زنان ورزشکار تفاوت معنی داري به ترتیب در سطح  10

  .در مقایسه ورزشکاران با سطوح مختلف تحصیلی نیز در هیچ یک از عوامل تفاوت معنی داري مشاهده نشد

  .تفاوت معنی داري مشاهده نشدعوامل یا گویه ها  هیچ یک از مختلف قهرمانی در  سطوحدر مقایسه 

  بحث  

باند بازي و استان مازندران بطور عمده به دلیل صدمات ورزشی،  کناره گیري کردهدر این مطالعه تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد که ورزشکاران 

، ضعف هیئت هاي ورزشی وعدم وجود حمایت هاي مالی مستمر، عدم تضمین آینده شغلی ، مشکالت مالی یا بی عدالتی در رقابت هاي انتخابی

 .خود خاتمه داده اند قهرمانیبه ورزش فدراسیون ها و کمیته ملی المپیک،  

اصلی کناره گیري  ت مالی را از عواملکه صدمات ورزشی و مشکال) 1968(  میهووایالویچ و ) 1982(این نتایج، یافته هاي سوبودا و همکاران      

؛ یانگ )2005( کوکوریس ؛)2003(و همکاران اگرستاعنوان مثال، نتایج بسیاري دیگر از مطالعات به . اي بیان نمودند؛ تایید می کندورزشکاران حرفه 

شکاران به دالیل غیر ارادي مانند آسیب دیدگی، بر کناره گیري و بازنشستگی نسبتاً زیادي از ورز) 2010(و همکارانو لیدبیتر ) 2006(و همکاران

وان مشکالت و درگیري با مربیان و مشکالت مالی تاکید می کند ولی به نظر میرسد که موضوع باند بازي و بی عدالتی در مسابقات انتخابی به عن

یون ها و کمیته ملی المپیک نیز به عنوان معضل مهمی است که ورزش ما را احاطه نموده است به ویژه اینکه ضعف هیئت هاي ورزشی، فدراس

موضوع بی عدالتی و باند بازي در . عوامل موثر بر ترك ورزشکاران از صحنه اي رقابت هاي حرفه اي ممکن است با این پدیده بی ارتباط نباشد

به ذکر است که براساس گزارش سازمان جهانی  در تایید این نکته الزم. رقابت هاي انتخابی ممکن است ارتباط مستقیمی با فساد اداري داشته باشد

به عقیده نادیم و ساهاي  .)29(کشور را دارد 177از بین  144بطوریکه رتبه  ستنامناسبی اایران از نظر فساد اداري داراي شرایط ) 2013(شفافیت 

اهش فساد خصوصاً در سازمان هاي دولتی داشته افزایش حقوق کارکنان دولت به سهم خود می تواند تاثیر بسیار چشم گیري در میزان ک) 1996(

  نتایج آزمون
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  08/0  9/9  732/0  02/2  406/0  301  039/0*  37/8  قهرمانی به عنوان شغل در جامعهعدم وجود فرهنگ پذیرش ) 1

  26/0  49/6  53/0  17/3  903/0  343  246/0  15/4  عدم تضمین آینده شغلی از طریق ورزش قهرمانی) 2

  301/0  06/6  533/0  15/3  523/0  312  099/0  27/6  عدم پوشش بیمه در  ورزش قهرمانی) 3

  96/0  99/0  963/0  59/0  859/0  339  277/0  86/3  نگرش خانواده ها از ورزش قهرمانیپایین بودن سطح ) 4

  214/0  1/7  418/0  9/3  123/0  263  146/0  38/5  عدم وجود حمایت هاي مالی مستمر از ورزش قهرمانی) 5

  68/0  12/3  187/0  17/6  076/0  248  026/0*  27/9  عدم وجود برنامه هاي کوتاه و طوالنی مدت در بخش مدیریت ورزش قهرمانی) 6

  42/0  97/4  428/0  84/3  342/0  294  407/0  9/2  عدم وجود وسایل و تجهیزات ورزشی مناسب در راستاي ورزش قهرمانی) 7

  091/0  35/9  621/0  63/2  005/0**  183  079/0  77/6  تاثیر مستقیم سیاست هاي منفی با ورزش قهرمانی) 8

  33/0  78/5  924/0  9/0  501/0  311  217/0  45/4  تبلیغاتی در رابطه با ورزش قهرمانیعدم توجه و پوشش رسانه اي و ) 9

  78/0  5/2  719/0  09/2  02/0*  213  04/0  29/8  عدم وجود پوشش علمی ورزش قهرمانی) 10

  075/0  53/11  823/0  52/1  932/0  354  77/0  13/1  انحرافات اخالقی  قهرمانان) 11

  57/0  86/3  072/0  59/8  621/0  322  559/0  07/2  فدراسیون هاو کمیته ملی المپیک دررابطه با ورزش قهرمانیضعف هیئتهاي ورزشی، ) 12

  77/0  5/2  615/0  67/2  285/0  288  245/0  16/4  عدم وجود سیستم هاي ثیت اطالعات ورزشکاران حرفه اي) 13

  88/0  73/1  32/0  69/4  176/0  271  825/0  906/0  قهرمانیفقدان یا کمبود مربی یا مربیان و کادر حرفه اي براي ورزش ) 14

  56/0  89/3  53/0  17/3  795/0  335  465/0  56/2  فقدان یا کمبود پایگاه هاي ورزش قهرمانی) 15

  63/0  46/3  342/0  5/4  635/0  322  698/0  43/1  استرس ناشی از حفظ قهرمانی) 16

  26/0  53/6  572/0  91/2  635/0  322  934/0  428/0  و مدیرانمشکالت ناشی از اختالف با مربیان،  سرپرستان  ) 17

  11/0  9/8  686/0  27/2  053/0  238  073/0  96/6  مسئله اشتغال و تداخل وظایف شغلی با قهرمانی) 18

  08/0  9/9  49/0  42/3  178/0  275  279/0  85/3  باند بازي و بی عدالتی در رقابت هاي انتخابی) 19

  13/0  56/8  677/0  32/2  158/0  265  119/0  84/5  وجود رقباي قوي) 20

  3/0  02/6  738/0  99/1  629/0  322  285/0  79/3  استرس ناشی از انعکاس رسانه اي مسائل جنبی و حاشیه اي) 21

  17/0  82/7  984/0  38/0  158/0  322  614/0  8/1  احساس فرسودگی جسمی یا روانی) 22

  39/0  24/5  267/0  21/5  834/0  331  121/0  8/5  مشکالت خانوادگی ناشی از  بیماري یا نگهداري والدین سالمند ) 23

  75/0  64/2  373/0  25/4  333/0  288  208/0  55/5  دوري قهرمانان  متأهل از همسر و فرزند به علت شرکت در اردوهاي آمادگی) 24

  91/0  5/1  34/0  52/4  962/0  347  316/0  53/4  آسیب دیدگی) 25
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در اثبات فرضیات پژوهش خود اخالق حاکم بر جامعه، تعهدات مذهبی مردم، درآمد پایین و تورم را از جمله مهمترین عوامل ) 2004(لیو . )30(باشد

  .)31(دمی داند که باعث افزایش سطح فساد در سازمان هاي دولتی می گرد

میت این موضوع که بعد از صدمات ورزشی مهمترین عامل کناره گیري ورزشکاران حرفه اي عامل بی عدالتی و باند بازي در با توجه به اه     

در این راستا . رقابت هاي انتخابی ورزشکاران حرفه اي است الزم است با انجام مداخالت و اتخاذ تدابیر صحیح ساختار اداري ورزش متحول شود

، بکارگیري افراد متعهد و متخصص در امور ورزشی و شفاف سازي معیارهاي انتخاب افزایش حقوق کارکنانابی و کنترل، ایجاد سیستم هاي ارزی

  .ورزشکاران حرفه اي  می تواند از جمله تدابیر مداخله اي باشد

بین عوامل موثر بر ترك ورزش حرفه اي  هر چند که برخالف یافته هاي مطالعات و تحقیقات دیگران، مساله مشکالت و درگیري با مربیان در     

ممکن است ریشه در دیدگاه قوت مهم برشمرده شود و احتماال  ورزشکاران استان مازندران شناسایی نشده است که می توان به عنوان یک نقطه

هر فراگیري واجب میداند و برآن تاکید هاي فرهنگی و مذهبی کشور ما داشته باشد که احترام به معلم و مربی را به عنوان یک تکلیف و وظیفه بر 

  .می ورزد

عامل سن   ٪14.3با بررسی ورزشکاران بازنشسته اعالم نمودند که تعداد کمی از ورزشکاران یعنی  ) 2013(در حالی که همتی نژاد و همکاران      

ورزش  که باید مورد توجه باشد )2007(بیکر لوگان و توسطمطرح شده  استداللرا از دالیل اصلی براي پایان دادن به زندگی حرفه اي خود دانستند؛ 

 و قایقرانی، تیراندازي، رشته هاي اسب سواريورزشکاران  که حالی دردارد؛  و تجربه جسمی هاي ترکیبی متنوعی از مهارت به نیاز هاي مختلف

 که حمایت می کند  )2007(بیکر لوگان و مطرح شده توسط استدالل از این داده ها. ورزشکار معرفی کرد مسن ترین را می توان والیبال ساحلی

اتکینسون (ارتباطات افتراقی با سن می شود به در نتیجه منجردارد که  و تجربه جسمی هاي ترکیبی متنوعی از مهارت به نیاز ورزش هاي مختلف

2009.(   

از عوامل کم اهمیت  17سن نیز در رابطه مستقیم باشد با رتبه عامل احساس فرسودگی جسمی یا روانی که می تواند با عامل در این تحقیق      

قهرمانی شناخته شد هرچند که موضوع سن را در برنامه ریزي ورزش حرفه اي می توان پیش بینی و لحاظ نمود اما عوامل  دوره کاهش طول

ش بینی هستند و به همین دلیل اغلب ورزشکاران در غیرارادي نظیر صدمات، مشکالت مالی و درگیري با مربیان اغلب غیرارادي و غیر قابل پی

  .مواجهه با این عوامل اغلب مجبور به خاتمه دادن به دوران ورزش حرفه اي خود می شوند

با  و مسئله اشتغال و تداخل وظایف شغلی با قهرمانی 4عدم تضمین آینده شغلی از طریق ورزش قهرمانی با رتبه نتایج این تحقیق نشان داد که      

قهرمانی بود که نشان دهنده این موضوع است که ورزش حرفه اي در ورزش کشور ما به  دورهاز عوامل مهم تاثیر گذاري برکاهش طول  6رتبه 

عنوان یک شغل محسوب نمی شود و اغلب ورزشکاران با پایان یافتن دوره قهرمانی بیکار می شوند و به همین علت در طول دوره حرفه اي خود 

در تحقیق همتی نژاد و همکاران . ه شغل دیگري اهتمام می ورزند که این خود موجب تداخل وظایف شغلی و ورزش قهرمانی می گردداغلب ب

اغلب مشکالت ورزشکاران حرفه اي را مشکالت شغلی و بهداشتی ذکر کردند که ) 2007(و استفان و همکاران ) 2008(وارینر و همکاران ) 2013(

قهرمانی به شمار  دورهبر مشکالت شغلی ورزشکاران حرفه اي در اغلب کشورهاي جهان است و از عوامل مهم کاهش طول این نتایج تاکیدي 

  .رود می

نتایج حاصل از این مطالعه یک نماي کلی از دالیل پایان حرفه اي ورزشکاران حرفه اي را  نشان می دهد که می تواند با بصیرت بیشتري      

خالتی مفید جهت ورزشکاران حرفه اي که هم اکنون به ورزش حرفه اي می پردازند و هم چنین سازمان هاي ذیربط به ویژه موجب ارائه طرح مدا

برنامه ریزي چنین مداخالتی با توجه به ویژگی هاي جمعیت شناختی براي  مثال جهت زنان می . وزارت ورزش و جوانان و کمیته ملی المپیک شود

  .ی خاص آنها را به ترکیب بهینه اي از زندگی خانوادگی با ورزش قهرمانی حرفه اي قادر سازدتواند با ارائه پشتیبان

  

  پیشنهادات 

  از عوامل مهم  مسئله اشتغال و تداخل وظایف شغلی با قهرمانیو  عدم تضمین آینده شغلی از طریق ورزش قهرمانینتایج تحقیق نشان داد که

انجام مداخالت در این زمینه می تواند شغل محسوب نمودن ورزش حرفه اي و پوشش بیمه . قهرمانی بوده است دورهتاثیر گذار برکاهش طول 

 . اي ورزشکاران حرفه اي در زمان بازنشستگی باشد

 نمایند و هم بازنشستگی ورزشکاران، سازمان هاي ورزشی می توانند با دادن وظایفی در فعالیت هاي سازمان، از ورزشکاران حمایت  در فرآیند

مشاوره ورزشکاران در تصمیم گیري، فرآیندهاي خاص انتخاب ورزشکاران در هیئت  فرآیندچنین شیوه هاي خوبی شامل کمیته ورزشکاران، 

ه ها، تسهیالت و برنامه هاي براي حمایت و گسترش نظرات ورزشکاران، اولویت دسترسی ورزشکاران به اشتغال و یا فعالیت داوطلبانه در برنام

 .هاي سازمان ورزش را در برگیرد

  یافته ها نشان می دهد که ورزشکارانی که بصورت غیرارادي پایان دوران حرفه اي را تجربه کردند ممکن است در معرض خطر  ناراحتی هاي

آنها طراحی گردد بتوانند  شاید اگر برنامه هاي مداخله به طور خاص براي. جسمی و روانی قابل توجهی پس از بازنشستگی از ورزش قرار گیرند
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از آن بهره مند شوند براي مثال کمک و راهنمایی با ایجاد مراقبت هاي پزشکی و سالمتی تمرین هاي فیزیولوژیکی، رژیم غذایی و کمک در 

 .پیدا کردن یک شغل؛ که می تواند به یک بازنشستگی مطلوب کمک کند

 به عبارت دیگر، برخی عوامل می تواند در ایجاد مشکالتی که . دهد را تحت تاثیر قرارد از ورزش برخی از عوامل می تواند کیفیت زندگی بع

ورزشکارانی زیرا  یکی از این عوامل حمایت ها و پشتیبانی هایی است که ورزشکاران دریافت می کنند. ورزشکاران تجربه میکنند، سهیم باشد

  .کنندمی ا تجربه مشکالت کمتري ر شتري را دریافت می کنند،که حمایت هاي بی
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