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  چكيده 
كننده و موانع بـر انتقـال ورزشـكاران المپيكـي از حرفـه       هدف اين مقاله بررسي و شناخت عوامل تسهيل

كيفي از نوع گراندد تئوري با رويكرد اشتراوس و  ،روش پژوهش. باشد ورزش به زندگي اجتماعي آنان مي
جامعة اين پژوهش شامل افرادي . بود 2020كيودي  افزار مكس با كمك نرم) 2014،1998نسخه (كوربين 

هـاي   هاي المپيكي، عملكرد و تجربة غنـي داشـتند، از جملـه مـديران سـازمان      است كه در حيطة ورزش
تـرين ويژگـي    در اين پژوهش مهم. بازنشسته و اساتيد علوم ورزشيالمپيكي، مربيان، ورزشكاران المپيكي 

. نفر رسيد 19ها تا اشباع نظري به  مجموعه نمونه. نمونه ها، داشتن تجربه و دانش يا تخصص مرتبط بود
لفه در دو پديـده  ؤم 15و  كد 103ها  لفهؤها و تعيين م مورد و پس از بررسي همپوشاني 644كدهاي اوليه 
ها براي قهرمانان كشـورمان، نقـش    كننده بيشتر تسهيل. ها در دو بلوك شكل گرفت كننده هيلموانع و تس

هـاي ورزشـي كشـور، مـديريت و      خود ورزشكار و نيز محيط رشد وي و بيشترين موانع سـاختار سـازمان  
  . انتظارات جامعه از قهرمانان ورزشي است/ديدگاه

زندگي اجتماعي ورزشكاران، بازنشستگي و ورزشـكاران،  گذار شغلي ورزشكاران، /انتقال :واژگان كليدي
  هاي زندگي و ورزشكاران مهارت

  7-30 صص  1400 بهار  مشش شماره  مدو سال  اجتماعي المپيك مطالعات فرهنگي فصلنامه
 

   11/8/99: تاريخ پذيرش مقاله     23/3/99: تاريخ دريافت مقاله
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  مقدمه 
در سـطح قهرمـاني نـه تنهـا در سـطح بـااليي از انگيـزه،        هاي پيش روي ورزشكاران  چالش

خورد، بلكه همچنين بـراي تـدابير    پذيري و مسئوليت ورزشكاران به چشم مي تعهد، انعطاف
اي به منظور جلوگيري از وضعيتي كه در آن استعدادها و نخبگـان ورزشـي مجبـور بـه      ويژه

. كنـد  د نيـز نمـود پيـدا مـي    انتخاب بين آموزش، پرورش و ورزش و يا كـار و ورزش هسـتن  
هـاي دوگانـه ورزشـكاران طـي تحقيقـي در       مطابق دستورالعمل اتحاديه اروپا در مورد شغل

» اي دوگانـه  حرفـه «هـاي مفيـد    ، توصيه شده است كه بايد براي پيش بيني برنامـه 2012سال 
، اجازه كار يا آمـوزش را بـه وي بدهـد   . براي انتقال حرفه ورزشي ورزشكاران تالش گردد

كسب شغل جديد بعد از حرفه ورزشي وي را افزايش دهد و همچنين موقعيت ورزشكار را 
اي و قهرمـاني   اين مشكل در اكثر كشـورهاي داراي ورزش حرفـه  . حمايت و تضمين نمايد

آنهـا ممكـن اسـت فاقـد چـارچوب قـانوني يـا سياسـت دولتـي پايـدار در ايـن            . وجود دارد
تواند براي توسعه و بهبود شرايط الزم بـراي حرفـه    ميهاي مستند  راهنمايي. خصوص باشند

  .)3، 2010گروه تحقيقي شغل دوگانه ورزشكاران اروپا، (پايدار، مفيد باشد
المللي المپيك در طول نخسـتين انجمـن ورزشـكاران     كميسيون ورزشكاران كميته بين

هرمـاني وارد  دريافت كه ورزشكاران المپيكي كه از ورزش ق 2002المللي خود در سال  بين
كميسيون ورزشكاران كميته . شوند هاي منحصر به فردي روبرو مي بازار كار شده، با چالش

المللي المپيك اذعان داشت كه پشتيباني از ورزشـكاران المپيكـي در طـول ايـن مـدت،       بين
يكـي از اركـان اصـلي ايـن اسـتراتژي،      . هاي مهـم جنـبش المپيـك اسـت     يكي از مسئوليت

تمام ورزشكاران «است و هدف اصلي اين است كه » شد و توسعه ورزشكارانپشتيباني از ر«
» به ابزاري مجهز شوند كه براي پشتيباني از مشاغل ورزشي و غيرورزشي بـه آن نيـاز دارنـد   

)Adecco Group, 2005:3.(  
خصوص در  اي و عرصه قهرماني به هاي پيش روي ورزشكاران حرفه با توجه به چالش

زمينه تطابق حرفه ورزش با زنـدگي اجتمـاعي خـود، بـيش از چنـد دهـه گذشـته، موضـوع         



  9    هاي گذار ورزشكاران المپيكي ايران از حرفه ورزش به زندگي اجتماعي كننده موانع و تسهيل

بـه خصـوص دوره انتقـالي از حرفـه ورزش بـه زنـدگي       (خاتمه دوره ورزشي ورزشـكاران  
طور كـه   ن هما. ه شناسي ورزشي شده استيكي از عناوين مهم جامع) اجتماعي ورزشكاران

نيازهاي مختلف مربوط به ورزش رقابتي در طول زمان افزايش يافته است، عالقه علمـي بـه   
  . باشد مسائل مربوط به تغيير شغلي در ميان ورزشكاران نيز رو به افزايش مي

ارائـه مـدل بـراي    «بـا عنـوان    1998جي روبرت و همكارانش در تحقيق خود در سـال  
 1993، عنـوان كردنـد در سـال    »هاي دشوار بـه بازنشسـتگي از ورزش   درك و حل واكنش

سـال   30يك تحقيق تجربي و نظري توسـط اگليـو و تيلـور نشـان داده اسـت كـه در طـول        
در روند فرار از ورزش در سطح نخبه توجه شـده  مؤثر  گذشته توجه روز افزوني به عواملي

زمينه رونـد انتقـال    روع تحقيقات علميهنده اهميت شها نشان د است، لذا قدمت اين تحقيق
  .)Robert Grove et al., 1998: 52( باشد ورزشكاران قهرمان از حرفه ورزش به اجتماع مي

انتقال شغلي ورزشـكاران و يـك   « عنوان با 2012در تحقيق خود در سال  1فيسل ساپتو
معتقـد اسـت    »پورتحقيق كيفي در خصوص تجربه ورزشـكاران در سيسـتم ورزشـي سـنگا    

دهــد كــه  اي ورزشــي نشــان مــي مطالعــات انجــام شــده در زمينــه توســعه و يــا انتقــال حرفــه
اي خود، براي مطابقـت شـيوه زنـدگي خـود بـا نگـرش        ورزشكاران پس از پايان كار حرفه

بر اسـاس يـك مطالعـه بـين فرهنگـي       شوند و اين رويكرد مشكالت حاد مي اجتماعي دچار
نيز صورت گرفته است، كه ورزشـكاران در   2002يا استمبولوا در سال توسط آلفرمن و ناتال

سراسر دنيا براي مطابقـت شـيوه زنـدگي خـود بـا نگـرش اجتمـاعي دچـار مشـكالت حـاد           
شوند تفاوتي وجود ندارد، اما اينكه آيا اين ختم، داوطلبانه يا غيرداوطلبانه است و اينكـه   مي

كند قابل بررسي بوده و  انتقال آنها كمك مي آيا سيستم ورزشي موجود در كشور در روند
كمبود شواهد تجربي و تحقيقاتي براي حمايـت از ايـن    در داخل يا خارج از حرفه ورزشي

دهـد بـه رغـم تغييـر در ديـدگاه توسـعه        نتيجه تحقيق مـذكور نشـان مـي   . ادعاها وجود دارد
ختار آمـادگي بـراي   اي ورزشي، هنوز براي تحقيقات بيشـتر بـراي مطالعـه اجـزا و سـا      حرفه

  .)Stambulova, 2010:4( اي نياز است بازنشستگي حرفه
المللي المپيك نيز كه با حساسيت باال به صـورت مسـتمر در حـال بـازبيني و      كميته بين

باشـد، طـي يـك     هاي مختلف خود به خصوص ورزشـكاران مـي   نظارت بر عملكرد بخش 

                                                                                                                                        
1. M. Faisal Suptu 
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، 12020عنوان دستور كـار المپيـك   با ميالدي دستورالعملي 2014تحقيق يك ساله، در سال 
)IOC, 2018:12 (ًهاي المپيكي تحـت پوشـش خـود ارائـه نمـود، در ايـن        به سازمان را رسما

هـاي   هـاي المپيكـي، بـه كميتـه     توصيه كليدي براي كليه سازمان 40دستور كار، ضمن ارائه 
اصـلي جنـبش المپيـك     يبه عنوان اعضا 3المللي ورزشي هاي بين و فدراسيون 2ملي المپيك

هاي حمايتي، آگاه سازي و آموزشـي ويـژه ورزشـكاران     در خصوص ايجاد و اجراي برنامه
در بخشي از آن توصيه شده است، ورزش كشـورها، سـازوكاري را   . خو توصيه اكيد  نمود

كار گيرند تا ورزشكاراني كه به ورزش قهرمـاني و  ه بر اساس شرايط ملي و فرهنگي خود ب
هـاي   هـاي زنـدگي خـود را ارتقـا داده و فرصـت      اند را قادر سـازد مهـارت   رداختهاي پ حرفه

لذا محققـان در ايـن تحقيـق     .)IOC, 2018:13(يادگيري و شغلي خود را به حداكثر برسانند 
هاي گذار ورزشكاران المپيكي ايران از حرفه ورزشي به  كننده بر آن شدند تا موانع و تسهيل

  .نمايندزندگي اجتماعي را بررسي 
انتقال شغلي ورزشكاران تا كنون بـه   تحقيق انتقال شغلي توسط گوردون و الويل بنا بر

عنوان يك حوزه تحقيقاتي مورد توجه دانشمندان ورزش قرار گرفته است و همچنين ذهـن  
بـه  (بسياري از مديران ورزشي، مربيان، ورزشكاران و كساني كه از نزديك بـا ورزشـكاران   

شـناختي   در ارتبـاط هسـتند و از خصوصـيات پيچيـده شخصـي و روان     ) ادهعنوان مثال خانو
اجتماعي آنها آگاه دارند را درگيـر نمـوده چراكـه انتقـال حرفـه ورزشـكاران مهـم اسـت،         

 در حـالي . شود يند مطالعه، بررسي و اجرا دارد و غالباً ناديده گرفته مياتغييري كه نياز به فر
 ناپـذير اسـت   اجتماعي براي همـه ورزشـكاران اجتنـاب    كه انتقال از حرفه ورزش به زندگي

)Gordon & Lavalee, 2012: 568.(  ييـد ايـن موضـوع در    أنايـت و همكـاران ضـمن ت    مـك
معتقدند كه بايد توجه نمود، بازنشستگي ورزشي از بازنشسـتگي   2009تحقيق خود در سال 

يــافتن ســطح بــاالي  بــه عنــوان مثــال تقريبـاً همزمــان بــا پايـان  . شـغلي بســيار متفــاوت اسـت  
، و داشـتن فرزنـدان را   ازدواجهـاي غيـر ورزشـي ماننـد      ورزشكاران ورزش رقابتي، دغدغه

كنند و يا از آنجا كه ورزشكاران بيشتر وقـت خـود را در سـنين پـايين بـه ورزش       شروع مي
شود كه زمان الزمي را براي دستيابي به منافع  دهند، شرايطي را ايجاد مي خود اختصاص مي

اي ممكن است به احساسات  هاي مقايسه اين موقعيت .اند هاي ديگر اختصاص نداده زمينهدر 
                                                                                                                                        
1.  Olympic Agenda 2020 
2 . National Olympic Committees (NOCs) 
3.  International Sport Federations (IFs) 
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  .)McKnight et al., 2008:64 (زا كه در بازنشستگي ورزشي وجود دارد اضافه گردد استرس
ثر بر آن و نيز موضوع زندگي شخصي ؤدر خصوص اهميت نقش ورزشكار، عوامل م

زندگي قهرماني،  همواره در كشورهاي مختلف تحقيقات خود ورزشكار در طول و بعد از 
) 2003( اسـتمبولوا  زيادي صورت گرفته و نتايج قابل توجهي نيز به دست آمده است، مـدل 

كنــد كــه گــذار ورزشــكاران بــا  وي نيــز آمــده اســت، مشــخص مــي 2010كــه در تحقيــق 
تري در ورزش هاي خاصي نظيـر آمـادگي جسـماني بـاال     ها يا چالش اي از خواسته مجموعه

عنـوان شـده    براي مقابله بـا ايـن چـالش    .اي مواجه است كه بايد با موفقيت انتقال يابد حرفه
عوامـل  . توان از منابع داخلي و خارجي محيط عملكرد ورزشكار استفاده كـرد  مياست كه 

و انگيـزه ورزشـكار و   ) وجـدان  مـثالً (هاي شخصيتي  ها، ويژگي دروني مانند دانش، مهارت
تواننـد رونـد مقابلـه  را بهمـراه داشـته       خارجي مانند حمايت اجتماعي و مالي نيز مـي عوامل 
، )1995(1، پيرسـون و پتيـپس  )2010( ها توسط محققان ديگري نظير مـورفي  اين ايده .باشند

بر اين اساس كيفيت سازگاري بـا بازنشسـتگي تـا    . گردد نيز تاييد مي )1990( 2تيلور و الول
منابع داخلي و خارجي موجود براي ورزشكاران است تا به آنها كمك حد زيادي وابسته به 

. وجـود آيـد، غلبـه كننـد    ه كند تا به مشكالت شناختي، عاطفي و رفتاري كه ممكن است بـ 
)Stambulova, 2010:95(.  

هـاي مختلـف    با توجه به اهميت موضوع مطرح شده و مواجه بـودن محققـان بـا زمينـه    
هـاي طـوالني همكـاري     رزشكاران المپيكي كشور طي سالآموزشي و حمايتي مربوط به و

هـاي   هـاي ورزشـي ملـي و سـازمان     با كميته ملي المپيك، آكادمي ملي المپيك، فدراسـيون 
رسد، به موضوع فوق به صورت علمي، جامع و كاربردي پرداخته نشـده   ورزشي، به نظر مي

چـه مـواردي نيـز وجـود     چنان. و اقدامات و مطالعات عميق و كاربردي صورت نگرفته است
لذا ضروري اسـت بـه منظـور حمايـت و كمـك بـه       . باشد داشته باشد مقطعي، و موردي مي

گـام   انتقال موفق ورزشكاران المپيكي كشورمان از حرفه ورزش بـه زنـدگي اجتمـاعي، در   
اي، عوامل مداخله گر، شرايط علي و راهبردهـاي   زمينهمؤثر  نخست شرايط موجود، عوامل
هـاي   بـراي تـدوين برنامـه راهبـردي، ايجـاد و اجـراي فعاليـت       . آن بررسي و مشخص گردد

هـا و افـراد مسـئول، كميتـه ملـي المپيـك،        مختلف اثـربخش در ايـن زمينـه توسـط سـازمان     

                                                                                                                                        
1. Pearson & Petitpas 
2. Taylor & Lavallee 



 شماره ششم ♦سال دوم  ♦اجتماعي المپيك  نامه مطالعات فرهنگيفصل     12

محـوري،  هاي ملي ورزشي، وزارت ورزش و جوانان كشور به عنـوان يـك كـار     فدراسيون
هـاي ايـن    كننـده  ضروري است نخست مطالعه و بررسي در خصـوص موانـع و تسـهيل    قطعاً
  . يند صورت پذيردافر

  پيشينه پژوهش. 1
، در كنگره استقالل جنبش ورزش و المپيك، 2008المللي المپيك در فوريه سال  كميته بين

از همـه   را مطـرح و  »اصول اساسي جهاني حاكميـت خـوب در جنـبش ورزش و المپيـك    «
اعضاي جنبش المپيك خواست اين اصـول را بـه عنـوان حـداقل اسـتاندارد خـود، اتخـاذ و        

درگيـري،  « اين اصول شامل هفت بخش بوده كـه بخـش شـش آن بـا عنـوان     . اعمال نمايند
 :از جمله ،مشمول هفت توصيه خاص ورزشكاران است »مشاركت و مراقبت از ورزشكاران

  ،تـرويج و تقويـت گـردد    »ورزش و مطالعـه «هاي  توسعه برنامههاي آموزشي ،  بايد برنامه. 1
بايـد پـرورش ورزشـكاران    . 3و  هـاي مـديريت شـغل ورزشـكاران ارتقـا يابـد       بايد برنامه. 2

 .)IOC, 2018:58(اي جديد بعد از ورزش تشويق شود هاي حرفه اي براي فرصت حرفه
ات سازماني قبلي خود بـا  گيري از ارتباط طي مكاتبات و با بهره 2019محققان در سال 

نحـوه پـرداختن    هـاي المپيكـي دنيـا، وضـعيت، ميـزان و      تعدادي از مديران ورزشي سـازمان 
هاي ورزشي المپيكي اين كشورها در زمينه موضوع تحقيق پيگيري نمودند كه نتايج  سازمان

انيا از جمله با يكي از مديران ارشد كميته ملي المپيك اسـپ . جالب و متفاوتي حاصل گرديد
در  1برقراري ارتباط با يكي از مـديران وزارت فرهنـگ اسـپانيا بـه نـام الرا مـارتينز       و متعاقباً

دسـتورالعمل اتحاديـه   «عنـوان   باخصوص موضوع تحقيق، دستورالعملي را دريافت نمودند 
هاي دوگانه ورزشكاران و اقـدامات پيشـنهادي خـط مشـي در حمايـت       اروپا در مورد حرفه

، كه مرجـع ورزش تمـام كشـورهاي اروپـايي     »دوگانه در ورزش با عملكرد باالهاي  ازشغل
اتحاديه  »آموزش و پرورش در ورزش«اين دستور كار، طي جلسه كارگروه خبره . باشد مي

 .تصويب شده است 2012سپتامبر  28لهستان در تاريخ  - 2اروپا در پوزنان
آمـده اسـت، تمهيـدات     2012در راهنماي انتقال شغلي ورزشـكاران اروپـايي در سـال   

در كشـورهاي عضـوي   . شغلي دوگانه در اكثر كشورهاي عضو و ورزش نسبتاً جديد اسـت 
هـاي محكـم بـين     كه اين تمهيدات براي مدتي توسعه يافته است، بعضي اوقات فاقـد توافـق  

                                                                                                                                        
1.  Lara Martínez, Belén 
2.  Poznan 



  13    هاي گذار ورزشكاران المپيكي ايران از حرفه ورزش به زندگي اجتماعي كننده موانع و تسهيل

آنهـا همچنـين ممكـن اسـت فاقـد      . سيستم ورزشي يا بخش آموزشي يـا بـازار كـار هسـتند    
تواند به توسـعه و بهبـود    يك راهنما مي. ي يا يك سياست بسيار پايدار باشندچارچوب قانون

هـاي مناسـب    هاي شغلي پايدار دوگانه كه امكان تنظـيم برنامـه   شرايط مورد نياز براي برنامه
باشـد، از جملـه   مـؤثر   كند، براي ورزشكاران با استعداد و نخبه در سراسر اروپا را فراهم مي

ورزشـكار،  )ورزشـكار يـا كارمنـد   (آمـوز  اران در موقعيت يك دانـش تواند براي ورزشك مي
هــاي  زمينــه ،مقدمــه: دســتورالعمل مــذكور شــامل چهــار فصــل تحــت عنــاوين .مفيــد باشــد

اي در سطح ملي، آمـوزش،   بخشي و بين وزارتخانه نياز به يك رويكرد بين(گذاري  سياست
، د حرفـه دوگانـه در ورزش اروپـا   ابعـا  ،)هاي مالي براي ورزشكار استخدام، سالمتي، انگيزه

، 2012اي ورزشـكاران اروپـايي،    راهنمـاي انتقـال حرفـه   (باشـد   انتشار، نظارت وارزيابي مي
  )3و2

هـاي كميتـه ملـي     ها و ارتباطات محققان در اين زمينه، يكي از مدير پروژه پيرو بررسي
ن نمـود،  طـي ارسـال مسـتندات مكتـوب، عنـوا      1المپيك بلژيك بـه نـام پاسـكال دوفـورني    

زبـان،   منطقـه فرانسـوي  (اي است  هاي راهبردي ورزش در بلژيك يك موضوع منطقه برنامه
هـايي را بـراي    اي برنامـه  هاي ورزشي منطقه ، آژانس)زبان زبان و منطقه آلماني منطقه هلندي

هـا بيشـتر از همـه     در ايـن برنامـه  . انـد  حمايت از ورزشكاران در طول تحصيل گسترش داده
اي دوگانه در تركيب ورزش نخبه و آمادگي براي بازار كار جايگـاه مهمـي    رفههاي ح جنبه

برنامـه شـغلي    2013از سـال   2كميتـه ملـي المپيـك بلژيـك     .دهـد  را به خود اختصـاص مـي  
اي  هاي ورزشي منطقـه  اين كميته با آژانس. توسعه داده است 3ورزشكاران را با گروه اديكو

. در حرفه دوگانه خود به سمت بازار كار هدايت كننـد نمايد تا ورزشكاران را  همكاري مي
كنند كه همه ورزشكاران و بانوان در سطح ورزشكاران نخبـه   هاي مذكور تالش مي ژانسآ

هاي شغلي ورزشكاران كـه بـه اختصـار اسـپ      بخش برنامه را تحت پوشش خود قرار دهند،
 .كند ها اقدام مي ها و پارالمپيك در بلژيك نسبت به ارائه خدمات به المپيك 4شود ناميده مي

 هـاي آموزشـي   اسپ، شامل برنامه هايي مانند مربيگري را براي انتخاب شغلي، انواع كارگاه
را پيشـنهاد  ...) و هـاي اجتمـاعي   هاي معرفـي خـود، اسـتفاده از رسـانه     نويسي، مهارت رزومه

                                                                                                                                        
1. Pascal Dufourny 
2 . Boic- Belgisch Olympisch & Interfederaal Commité  
3. Adecco  
4. ACP – Athlete Career Program 
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سـال  . هـاي شـغلي را پيـدا كننـد     مكـان ) ورزشكاران(كارآموزها  كنند تا كند و سعي مي مي
يابي سـريع بـين ورزشـكاران و كارفرمايـان بـالقوه برگـزار        گذشته آنها يك رويداد دوست

تواننـد بـراي تـأمين اعتبـار آمـوزش       ورزشكاران المپيك و پارالمپيك همچنين مـي  .نمودند
  . نندمداوم خود از صندوق اسپ، بلژيك درخواست يارانه ك

اطالعات ديگري كه محقق از يكي از كارشناسان آموزشـي داوطلـب در كميتـه ملـي     
دهـد، در اسـتوني    در اين زمينه دريافت نمود، نشان مـي  1المپيك استوني به نام جوري جارو

هايي در اين خصوص صورت  اي به طور مستقيم در اين زمينه وجود ندارد، اما فعاليت پروژه
همكاري خود را با صـندوق بيمـه بيكـاري     ميته ملي المپيك استوني،ك:گرفته است از جمله
كند، آغاز  هاي آموزشي و مشاوره فردي براي ورزشكاران را برگزار مي استوني، كه فعاليت

هاي  لذا در حال حاضر بر اساس هر ابتكار خاصي در اين زمينه از سوي سازمان. كرده است
 .شـود  هـايي ترتيـب داده مـي    استوني چنين فعاليتورزشي المپيكي، با صندوق بيمه بيكاري 

ايشـان عنـوان    .هاي تحصيلي براي ورزشكاران فعال و بازنشسته وجـود دارد  همچنين بورس
ها كه سابقه دانشگاهي  فدراسيون اسكي استوني يكي از سرمربي -كرد كارفرماي سابق من 

زمان دوبرابري را بـه مطالعـه   داشت شخصاً با دانشگاه توافقي نموده بود تا ورزشكاران فعال 
تواننـد زمـان    هاي ملـي تعلـق دارنـد مـي     ورزشكاران برتركه به تيم. در آنجا اختصاص دهند

  .تحصيل خود را تمديد و زمان حضور كمتري را اعمال كنند
هاي ملي المپيك كشـورهاي عمـان، قطـر،     ها و آكادمي ن ارتباطاتي نيز با كميتهامحقق

بـه دليـل كـم     ر آفريقايي نيز در اين زمينه برقرار نمود، كه غالباًبحرين، سوئيس و چند كشو
اي اين كشورها، دستورالعمل يا مدل خاصي وجود  بودن تعداد ورزشكاران المپيكي و حرفه

هـا در تحقيـق مـوريس و     علت بخشي از اين تفاوت .پردازند ندارد و بيشتر موردي به آن مي
تحقيقات پيشين از اين ديدگاه كـه ورزشـكاران    خورد، به چشم مي 2007همكاران در سال 

هـا   هاي منحصر به فردي دارنـد و ايـن ويژگـي    اي و مشغول در سطح قهرماني، ويژگي حرفه
نمايد و به همـين دليـل ورزشـكاران در     كند حمايت مي آنها را از كاركنان اصلي متمايز مي

، النينگـو  1978مـر، تونگتـو   ري(گيرنـد   هاي منـابع انسـاني قـرار نمـي     پارامترهاي عادي رويه
همچنين تشخيص داده شده است كه ورزشكاران نخبه همواره بـا انتقـال سـختي از    ). 1982

؛ بيلـي و  1991؛ كـج،  1990پيرسـون و پتيپـاس،   (ورزش به زندگي اجتماعي مواجه هسـتند  
                                                                                                                                        
1. Juri Jarv 
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  .)3 :2007موريس و همكاران، ؛ 1992دانمارك، 
و همكـارانش عنـوان شـده كـه در     همچنين در تحقيق ديگري توسط سسيس ارپيـك  

ثير عوامــل ورزشــي و أهــاي ورزشــي، تــ بررســي چگــونگي كيفيــت رونــد خاتمــه فعاليــت
خاتمه داوطلبانه و تدريجي حرفه (ثير گذار أاز عوامل ورزشي ت. باشد غيرورزشي مطرح مي

ريزي زندگي بعد از ورزش و هويت  ورزشي، ارزيابي ذهني از دستاوردهاي ورزشي، برنامه
) سن، وضعيت تحصيلي، انتقال غيرورزشي مثبت و منفي(و از عوامل غير ورزشي ) شيورز

در نهايت اين تحقيق نشان . هاي مختلف مشكالت شغلي ورزشي بررسي شده است در جنبه
يند خاتمـه شـغلي ورزش بـه خاتمـه داوطلبـي، ارزيـابي ذهنـي شـركت         اداده كه كيفيت فر

هويت ورزشي، وضـعيت تحصـيلي ورزشـكار، و    كنندگان از دستاوردهاي ورزشي ، شيوع 
اند، درك رونـد   به طور كلي به اين نتيجه رسيده .وقوع منفي انتقال غيرورزشي بستگي دارد

تر  اندازي پيچيده هاي ورزشي و غيرورزشي است، چشم خاتمه حرفه ورزشي كه شامل جنبه
 دهـد  ش را نشـان مـي  تر از دوره بازنشستگي و سازگاري بـا زنـدگي بعـد از ورز    و چندجانبه

)Cecic´ Erpic et al., 2002:45(.  
آيـا ورزشـكاران   « عنـوان  بـا  2013گراف سـايون جـونز در پايـان نامـه خـود در سـال       

عنـوان نمـوده اسـت،  بازنشسـتگي در      »اي براي زندگي پس از ورزش آماده هسـتند؟  حرفه
اي بـا   حرفـه ديـر يـا زود همـه ورزشـكاران ورزشـي       .ورزش سرنوشت اجتناب ناپذير است

اي بـه   اما گذار بين حرفه .شوند كه يا داوطلبانه و يا غيرداوطلبانه است بازنشستگي روبرو مي
هـاي اخيـر موضـوع     در سـال ) شود اي شناخته مي همچنين به عنوان انتقال حرفه(بازنشستگي 

نكتـه قابـل توجـه آن اسـت      .تر شده است داغي بوده است و تحقيقات در اين زمينه محبوب
دهـد،   هـا نشـان مـي    بررسـي . نياز به انتقال سالم يـك جنبـه مهمـي از بازنشسـتگي اسـت      كه

برند، به دليل اعتياد بـه الكـل و مـواد مخـدر و      ورزشكاران پيشين كه از انتقال منفي رنج مي
 .)Gruffudd Sion Jones, 2013:12(اند بعضا به خودكشي روي آورده

توان به  داخل نيز كه زياد نيز نمي باشند، ميدر ميان مقاالت و تحقيقات يافت شده در 
رونـد انتقـال ورزشـكاران از ورزش    «عنـوان   بـا  1392گشا در سـال   لكتحقيق تجاري و مش

در ايـن تحقيـق بـه    . اشاره نمـود  »مدل مفهومي چارنر و اسچلزبرگ: قهرماني به بازنشستگي
ته پرداخته و بررسي تطبيق مدل مفهومي چارنر و اسچلزبرگ با وضعيت ورزشكاران بازنشس

نموده است و اين مدل را بر روند انتقال از ورزش و بازنشستگي آنان مناسـب دانسـته اسـت    
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گيري  عوامل اثرگذار بر فرايند كناره«اي به  همچنين مقاله). 1 :1392گشا،  لكتجاري و مش(
توسـط صـالحي و همكـاران در سـال      »از ورزش قهرماني در ورزشـكاران بازنشسـته ايرانـي   

پرداخته شده است كه جامعه هدف اين تحقيق نيز ورزشكاران بازنشسته بوده و نتيجه  1393
تواند اثـرات زيـادي    گيري از ورزش رويداد مهمي است كه مي دهد، كه كناره آن نشان مي

ــا بازنشســتگي ورزشــي     ــر زنــدگي ورزشــكار داشــته باشــد و اينكــه كيفيــت ســازگاري ب ب
همچنـين موسـوي در سـال    ). 143 :1393صـالحي و همكـاران،   (چندوجهي و پيچيده است 

 »اي بر پايان دوره قهرمـاني ورزشـكاران حرفـه   مؤثر  بررسي عوامل«اي با عنوان  ، مقاله1393
گيـري كـرده، در    درصد ورزشكاران كنـاره  24دهد   كار نموده است كه نتيجه آن نشان مي

ترتيـب  ه از كـل عوامـل بـ   . ا بـا ورزش حفـظ كـرده بودنـد    كسوت مربيگري ارتباط خود ر
عدم وجود حمايت هاي مالي  و هاي انتخابي عدالتي در رقابت باندبازي و بي ،ديدگي آسيب

  ). 143 :1393موسوي، (ترين عوامل شناسايي شدند  مستمر به عنوان مهم

 پژوهشروش . 2

كوربين تا مرحله تبيين موانـع   و اشتراوس رويكرد با تئوري گراندد نوع از كيفي مطالعه اين
 حاضـر ه مطالعـ  در. باشـد  مـي  20201ها و با استفاده از ابـزار مكـس كيـو دي     و تسهيل كننده
 قـدم  آنهـا،  تـرين  مهـم  كـه  دارد وجـود  كيفـي  تحقيـق  بـه  آوردن روي بـراي  داليل بسياري

 و حاضـر  مطالعـة  در كننـدگان  مشـاركت  دنياي به ها و واردشدن شناخته ماوراي به گذاشتن
 دانـش  بسـط  بـه  كـه  اسـت  كشفياتي دستيابي به ترتيب بدين و آنان نگاه از موضوع مشاهدة
يعنـي  . جامعه مورد مطالعه محيط پژوهش كيفي، عرصة واقعي است .كند كمك مي تجربي

دهـد و يـا در    برنـد و تجربيـات آنهـا در آن روي مـي     در محلي كه افراد مورد نظر به سر مي
جامعة ايـن پـژوهش در برگيرنـدة     .شود كنندگان انتخاب مي توسط مشاركت هايي كه محل

در اين تحقيـق  . هاي المپيكي، تمايل و تجربة غني داشتند افرادي بودند كه در حيطة ورزش
هاي المپيكي، مربيان، ورزشكاران المپيكـي   ساي فدراسيونؤهاي المپيكي، ر مديران سازمان

از جمله اساتيد علـوم ورزشـي در ايـن حـوزه مشـاركت       ن فعالافعال و بازنشسته و متخصص
ها، داشتن تجربه زنده و دانـش يـا تخصـص     ترين ويژگي نمونه در اين پژوهش مهم. داشتند

گيري ابتدا به صورت هدفمنـد شـروع شـد و بـه تـدريج بـه        در اين مطالعه نمونه. مرتبط بود
                                                                                                                                        
1. MAXQD 2020 
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ري هدفمند، نياز بـه انتخـاب   در نمونه گي. صورت نمونه گيري تئوريك و عميق ادامه يافت
افرادي بود كه درباره پديدة مورد نظر، مستقيم در ارتباط بوده و عالوه بر تمايل قادر بودنـد  

كننده مطرح كننـد   جزئيات اطالعات تجربي خود را درباره موضوع مورد مطالعه با مصاحبه
ا افـرادي كـه تجربـه    در اين مطالعه محقق بر آن بود تا با مصـاحبه بـ  ). ورزشكاران المپيكي(

المپيكي و اجتماعي مربوط به ورزشـكاران داشـتند    -بيشتري در فرايندهاي ورزش قهرماني 
  ).ن ورزشيالمديران و مسئو(تحقيق خود را ادامه دهد 

هـا،   هايي كه جمـع آوري شـد الزم بـود تـا بـراي تكميـل داده       در ادامه با توجه به داده
ورزشـكاران  (فرايند هماهنگي بين بخشي نيز گرفته شود نمونه هايي از ساير افراد دخيل در 
حجـم نمونـه مطـابق رونـد مطالعـات       ).ن ورزشي مرتبطابازنشسته مشغول به كار و متخصص

هـا حاصـل    كيفي در حين كار مشخص شد، و نمونه گيري آنقدر ادامه يافت تـا اشـباع داده  
باشد و نياز به كد  الب قبلي ميها، تكرار مط آوري داده گرديد و محقق به اين نتيجه كه جمع

مـرد  و زن   19مشـاركت كننـدگان در مطالعـه از     .جديد يا گسترش كدهاي موجود نـدارد 
تشكيل شده بودند كه همة آنهـا بـين ده تـا چهـل سـال فعاليـت و تجربـه در حـوزه ورزش         

  .)1جدول (قهرماني و المپيكي داشتند 

  مشاركت كنندگان در مصاحبه .1جدول 

سابقه حضور در  موقعيت /سمت  رديف
 ورزش

 جنسيت

 مرد سال 17 مشغول در ورزش -ورزشكار المپيكي 1
 مرد سال 20 مشغول در ورزش -ورزشكار المپيكي 2
 زن سال 20 مشغول در ورزش -ورزشكار المپيكي 3
 مرد سال 26 مشغول در ورزش –ورزشكار المپيكي  4
 مرد سال 20 مشغول در ورزش –ورزشكار المپيكي  5
 مرد سال 19 دبير كل يك فدراسيون المپيكي 6
 زن سال 10 نايب رئيس يك فدراسيون المپيكي 7
 مرد سال 10 مربي رشته المپيكي و مدير ورزشي  8
 مرد سال 28 ورزشكار بازنشسته المپيكي، مدير ورزشي 9
 مرد سال 20 ورزشكار بازنشسته، رئيس فدراسيون المپيكي، استاد دانشگاه 10
 مرد سال 30 هاي المپيكي، استاد دانشگاه مدير ارشد سازمان 11
 مرد سال 40 هاي المپيكي ورزشكار و مدير ارشد سازمان 12
 مرد سال 35 هاي المپيكي، مدير باشگاه مدير ارشد سازمان 13
 مرد سال 30 هاي المپيكي مدير ارشد سازمان 14
 مرد سال 38 دانشگاههاي المپيكي، استاد  مدير ارشد سازمان  15
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سابقه حضور در  موقعيت /سمت  رديف
 ورزش

 جنسيت

 زن سال 35 هاي المپيكي مدير ارشد سازمان 16
 مرد سال 25 شناس ورزشي مدير ورزشي، روان 17
 مرد سال 27 المللي المپيك مدير بخش ورزشكاران كميته بين 18
 زن سال 11 المللي المپيك مدرس و كارشناس بخش ورزشكاران كميته بين 19

هـاي پيشـين و دسـتورالعمل     برگرفتـه از ادبيـات تحقيـق و مـدل    االت ؤها با س روش مصاحبه
هـا آغـاز و در ادامـه بـه      كننـده  المللي المپيك و البته تجـارب مشـاركت   مرتبط از كميته بين

دقيقـه بـود، ارتبـاط     90دقيقـه تـا    30هـا از   طول زماني مصاحبه .دشهاي عميق ختم  مصاحبه
صـاحبه شـونده از موضـوع تحقيـق وجـود      داري بين زمان مصـاحبه و ميـزان آگـاهي م    معني
  .داشت

 مصـاحبة  هـا از  داده آوري  جمـع  جهت تئوري گراندد الگوي به توجه با مطالعه اين در
 مصـاحبه  كلـي  سؤاالت طرح پژوهشگر با .استفاده گرديد 1ممو در عرصة يادداشت و عميق

 در و داد ادامـه و  هـدايت  را آن شده بيان تجرببات و مطالب اساس بر سپس و نمود آغاز را
تـر   عميـق  اطالعـات  بـه  دسـتيابي  در بحـث  نمودن باز جهت اكتشافي االتؤس لزوم صورت
 از مفهـوم  گيـري  شـكل  براي. بود متغير مختلف شرايط حسب بر مصاحبه مدت .شد پرسيده
 23كـد و   644در نهايت  .شد پرداخته آنها تحليل و كدگذاري ها به داده آوري جمع ابتداي

در اين تحقيق با توجه به هدف يـافتن موانـع و راهكارهـاي گـذار از     . ممو استخراج گرديد
حرفه ورزشي به زندگي اجتماعي ورزشكاران المپيكـي ايـران، تحقيـق تـا كدگـذاري بـاز،       

كدگـذاري بـاز كمـك بـه خلـق      . و پديـده اصـلي پـيش رفتـه اسـت     مـؤثر   هاي لفهؤتعيين م
هـاي خـام دارنـد،     كند كـه ضـمن اينكـه ريشـه در داده     از مفاهيم دست اول مي اي مجموعه

هـاي آن   ها را بازنگري نموده و فراينـد  ن در ادامه خط به خط دادهامحقق. انتزاعي هم هستند
، تجربـه تعـامالت بـا ورزش    MAXQDA 2020افـزار   گيـري از نـرم   را تشخيص داد و با بهره
هاي اصـلي و فرعـي را    لفهؤهاي نهايي و م ه مصاحبه، كدهاي در عرص كشور و نيز يادداشت

  . استخراج نمودند
  

                                                                                                                                        
1. Memo 
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  هاي پژوهش يافته. 3
 بـا  مـدت  طـوالني  درگيرشـدن  روش هـا از  داده مقبوليـت  و اعتبـار  تأييد براي مطالعه اين در
 منـابع  در تلفيـق  هـا،  داده تحليـل  تجزيـه  و آوري جمـع  بـراي  زمـان كـافي   صـرف  هـا و  داده

 و مصـاحبه  مثـل  اطالعـات  آوري جمـع  هـاي چندگانـه جهـت    روش كارگيري هب اطالعاتي،
هـاي كارشناسـي    حضـور در كـانون   كننـدگان،  مشاركت توسط بازبيني درعرصه، يادداشت

 و راهنمـا  اسـاتيد  هـا توسـط   بررسـي داده  هاي مرتبط در كميته ملي المپيك، مانند كميسيون
 644آمده  هاي به دست و تحليل داده حاصل تجزيه. شد استفاده همكاران بازنگري و مشاور

گيـري از نـرم افـزار مـاكس      بعد از ادغام اين كدها براساس همپوشاني با بهـره . كد اوليه بود
لفـه فرعـي   ؤم 9لفـه اصـلي و   ؤم 15كـد نهـايي و    103، تعداد )ماتريس شنون(كيو دي اي، 

ورزشـكار داده   هايي كه بـه  مشاهده شد نقش و اهميت نوع آموزش ضمناً. استخراج گرديد
بـار   18المللـي بـا    هاي و تجربيات بين بار تكرار و اهميت توجه به دستورالعمل 29شود با  مي

  .)2جدول(ترين كدها از نظر فراواني هستند  تكرار مهم
  مفهومي / دار  هاي معني اي از كدهاي اوليه و واحد نمونه .2جدول 

 جمالت مفهومي كد اوليه و مقوالت
نقش ورزش در \اجتماعي\محيطي\ها كننده تسهيل

 وجه اجتماعي ورزشكار
اي كسب جايگاه  مهم ترين نقش در دوران ورزش به خصوص حرفه

اجتماعي، الگو شدن است كه ناخوداگاه روي شخصيت خود ورزشكار 
 گذارد،  ثير ميأت

امكان هدايت و پيش  \ساختار ملي\ها كننده تسهيل
هاي ورزشي ملي  برد راهبردي ورزش توسط سازمان

هاي ورزشي مرتبط با ورزشكار، قبل از هر اقدام و  سازمان
روز نموده و  مل و بهاگيري ورزشي بايد اطالعاتشان را ك تصميم

 .هاي خود را متمركز روي ورزشكار نمايند دغدغه
جهاني بودن چالش \لي بين المل\ها كننده تسهيل

 هاي مفيد اي ورزشكاران و تجربه انتقال حرفه
زندگي اجتماعي پس از قهرماني براي اكثر ورزشكاران دنيا مطرح 
است و اين موضوع در ورزش يك چالش جهاني است حتي كسي 

مانند فلپس با اين همه افتخار و موفقيت اكنون ادعاي افسردگي دارد 
اي براي كمك به ورزشكاراني مانند  هو حتي به فكر تاسيس موسس

همواره خود ورزشكار بيشترين كمك به خودش و . خود نموده است
 كند نوعان خود مي هم

تقويت زبان انگليسي و ايجاد كننده \آموزشي\موانع
 انگيزه

البته دانش ضعيف زبان انگليسي براي ورزشكاران ايراني نيز اين 
اگرچه ضعف دانش زبان  .كند ارتباطات را با مشكل مواجه مي

انگليسي در ميان ورزشكاران ما خود مانعي براي دسترسي به 
المللي در عرصه قهرماني است اما اگر  جديدترين اطالعات بين

با انگيزه اطالعات زبان  ورزشكاران ما اهميت موضوع را بدانند قطعاً
 . انگليسي خود را تقويت خواهند نمود
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كد اوليه و مقوالت جمالت مفهومي
انواده در انتخاب رشتهنقش خ\خانواده\محيطي\موانع

ورزشي
انتخاب رشته ورزش براي ورزشكاران ايراني توصيه والدين و غالباً

.گيرد تحت تاثير رويكرد آن رشته ورزشي در كشور صورت مي
هاي نقش سازمان\ساختار ملي \ها كننده تسهيل

ورزشي در انتقال موفق
كه كارگاه آموزشي انتقال حرفه ورزشكار از طريق بخش از زماني

ملي المپيك درالمللي  بين كميته همبستگيورزشكاران و المپيك 
.ايران برگزار شد با اين موضوع و اهميت آن آشنا شدم

نقش\كميته ملي المپيك\سازماني\تسهيل كننده ها
مهم كميته ملي المپيك به عنوان مرجع مهم

ها دستورالعمل

از زمان حضور در كارگاه آموزشي انتقال حرفه ورزشكارا كه كميته
برگزار نمود، بسيار 1398ملي المپيك كشورمان آن را در سال 

خوشحالم و به نظرم دغدغه بسيار بزرگ و مهمي براي ورزشكاران
.كشورمان هست

نقش\كميته ملي المپيك\سازماني\ها كننده تسهيل
نوان مرجع مهممهم كميته ملي المپيك به ع
دستورالعمل ها

كميسيون ورزشكاران در سطح كميته ملي المپيك كشورمان بسيار
.رساني به ورزشكار باشد نمايد رابط اطالع مهم بوده و تالش مي

.فدراسيون مستقيم از فدراسيون جهاني چيزي دريافت نكرده است
تاثير قهرماني بر غرور شخصي\فردي\موانع هدف ورزشكار در دوران ورزش قهرماني فقط ترين خواسته و مهم

گاه رويآكه ناخود. كسب جايگاه اجتماعي و ديده شدن است
.گذارد شخصيت خود ورزشكار نيز تاثير مي

نياز به تامين زندگي يكي از\اجتماعي\محيطي\موانع
علل اتمام زود هنگام حرفه ورزشي

آينده اشانترين دغدغه ورزشكاران، كار و تامين زندگي  مهم
شايد باعث شود زودتر.انتخاب مسير و شغل پس ازآن. باشد مي

ورزش قهرماني را ترك كنند
آموزشي و يادگيري خاص قهرمانان ورزشي \موانع هاي ورزشي و مديران و كارگزاران آن براي كسب اطالعات  سازمان

همين. نمايند ها بسيار ضعيف عمل مي به روز، منابع و دستورالعمل
ر مسير ورزش قهرمانيمر در ريزش ورزشكار و حتي شكست وي دا

علت آن دچار شدن به روزمرگي، و نداشتن. گذار استثيرأبسيار ت
باشد اولويت براي آنها، مي

اهميت و نقش كليدي باشگاه در \ساختاري\موانع
تربيت ورزشكاران

اكنونانچه . اي نداريم اصال ما در كشور ورزشي به نام ورزش حرفه
خيلي شود فرايند اصولي آن را ندارد، اي ناميده مي به نام ورزش حرفه

از مربيان، مديران و حتي ورزشكار بر اساس نتايج مسابقات عزل و
برنامه راهبردي و مديريت ورزشي برنامه محور اصالً. شوند نصب مي

.نداريم
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9

زش به زندگي اجتم

ني و تكرار در
مطالعـه بدسـت
فـق ورزشـكار

دهـد كـه ع ـي     
كشور، متأسفانه
بش المپيـك و
ي به دليل مشغله
ه، پـرداختن بـه
كاري آنان قر

)سانه

هاي فدراسيون

ي ايران از حرفه ورز

شترين هم پوشان
مركزي از اين
ـوع انتقـال موف
مطالعـه نشـان مـ
و المپيكي در كش
شـكار در جنـبش
ورزشي المپيكي
ي كسـب نتيجـه

هاي در اولويت

دهاي باز

مقوالت فرعي

ع، خانوداه، مربي، رس
-
-
-
-
-

كميته ملي المپيك، ف
)زشي، آكادمي ها

-
-
-
-
-
-

)اجتماع( 1

-

ورزشكاران المپيكي

نشان دهنده بيش
مفهوم اصلي و
سـبت بـه موضـ

هـاي ايـن م فتـه 
و زش قهرماني
محوريـت ورزش

هاي و د سازمان
ت بسـيار بـاالي
ز سرنوشتشان د

ها و كد جدول پديده

اجتماع( 4

وزارت ورزش، ك( 4
ورز

هاي گذار و كننده ل
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 گيري بحث و نتيجه. 4

هـا   ها براي تعيين مفاهيم در واقع همان كدگذاري باز است كه از كدها و مولفـه  تحليل داده
دارنــد ميكروآنــاليز شــكل متفــاوتي از  مــي كــوربين و اشــتراوس عنــوان. گيرنــد شــكل مــي

برهمين اساس . كدگذاري نيست بلكه اين روش نوعي كدگذاري باز با جزئيات بيشتر است
پژوهشگران با مطالعات مكرر، دقيق و موشكافانه متن مصـاحبه ، مفـاهيم را مـورد تجزيـه و     

هـا را در نظـر    در دادهها و معاني احتمـالي موجـود    بدين شكل كه همه يافته. تحليل قرار داد
  .بگيرد

ن، مـديران، ورزشـكاران المپيكـي    ها از ديدگاه مسـئوال  كننده دو پديده موانع و تسهيل
بــا . ن حــوزه ورزش قهرمــاني كدبنــدي گرديدنــدامشــغول در ورزش، مربيــان، و متخصصــ

ز استفاده از مقايسه مداوم كدها و در كنار هم قراردادن كـدهاي معنـائي مشـابه و اسـتفاده ا    
ماحصل . بندي شدند مقوالت شكل گرفته و دسته) هاي مفهومي در صحنه يادداشت(مموها 

هاي ورزشي مرتبط  دهد، تعدد سازمان هاي به دست آمده درحال حاضر، نشان مي كلي يافته
هاي المپيك در كشور، نبود برنامه راهبردي متمركـز در ايـن زمينـه، نداشـتن درك      با رشته

ن ورزشـي، نداشـتن   ال حرفه ورزشـكاران از سـوي مـديران و مسـئوال    مشترك در زمينه انتق
اي، بـه   المللـي ورزش قهرمـاني و حرفـه    آگاهي كامل از رويكرد اين مسـئله در عرصـه بـين   

صورت بارز و مشخص، فرايند آمادگي براي انتقـال موفـق ورزشـكاران المپيكـي از حرفـه      
سازماني و بـه طـور نامناسـبي در    بين /ورزش به زندگي اجتماعي بدون هماهنگي بين بخشي

  . حوزه ورزش قهرماني در جريان است
مـؤثر   هـاي  پديده تسهيل كننده در راستاي كمك و حمايت از اين مسئله تحت مقولـه 

المللـي،   ، سـطح بـين  )بـا چهـار زيرمقولـه خـانواده، جامعـه، رسـانه، مربـي       (محيط ورزشكار 
د و پديـده  شوري شناسايي ار ملي، فنمديريتي، آموزشي، خود ورزشكار، سازماني و ساختا

موانع براي ورزشكاران ملي جهت انتقـال موفـق از حرفـه ورزش بـه زنـدگي اجتمـاعي نيـز        
المللــي، آمــوزش و يــادگيري، ســاختار ملــي ورزش،  شــامل مقــوالت خــانواده، ســطح بــين

ــخص        ــكار مش ــود ورزش ــاع و خ ــه اجتم ــا زيرمقول ــيط ب ــديريت، مح ــم ــوك . دش در بل
هـاي   خورد كه مطـابق يافتـه   ها، بيشترين هم پوشاني در كدهاي زير به چشم مي كننده تسهيل

  :تحقيق پيشين به شرح زير بررسي شد
هاي ملي نقش بسزايي دارند كه بـا نتـايج    در محيط فعاليت و زندگي ورزشكار، رسانه
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قال اما در تحقيقات ديگر در زمينه انت. همخواني دارد 2010و مورفي  2010تحقيق استمبلوا 
  . موفق حرفه ورزشكاران اين عامل به چشم نمي خورد

هـاي معتبـر و تجربيـات     المللي، وجود و در دسترس بودن دسـتورالعمل  در رويكرد بين
 هـاي كميتـه   در اين زمينه نقش اساسي در تسهيل اين روند دارد كه بـا يافتـه  المللي  بين موفق
قالب تحقيقات مرتبط در عين توجه به  در. باشد هم سو مي 2008المپيك در سال المللي  بين

از . انـد  تجربيات موفق كشورهاي ديگر توصيه اكيد بر بررسي موضوع در سـطح ملـي شـده   
، صالحي )2012( ، ساپتو)2012(، گوردن و الويل )2002( جمله تحقيق ارپيك و همكاران

منابع انساني ترين  در زمينه مديريت، مديريت ورزشكاران به عنوان مهم) 1393( و همكاران
نتايج . باشد كننده مي كننده و تسهيل هاي ورزشي به صورت اختصاصي بسيار كمك سازمان

، توافقنامـه اتحاديـه   )2002( ، ارپيـك و همكـاران  )2008( المللي المپيـك  تحقيق كميته بين
، )2013(، گــراف جــونز )2007( ، مــوريس و همكــاران)2008( اروپــا در پوزمــان لهســتان

 ، توافقنامـه بلژيـك در منطقـه فرانسـوي زبـان     )2010( ، اسـتمبولوا )2012( لگوردن و الويـ 
، )1993( ، اگليـو )1998( اما در تحقيقات جي روبـرت وهمكـاران  . باشد ، همسو مي)2013(

ينـد  انشان داده شده است اصال به مديريت منابع انسـاني در ايـن فر   )2012( گوردن و الويل
ديگر نيز تفاوتي بين مديريت منابع انساني بـا مـديريت   در تحقيقات مشابه . توجه نشده است

 .ورزشكاران قائل نبودند
هاي آموزشي و منابع غني داخلي و خـارجي و اعتقـاد بـه     آموزش شامل وجود سيستم

. باشـد  كننـده مـي   اهميت آموزش و يادگيري براي ورزشكار در حال حضـار بسـيار تسـهيل   
ــ هــاي كميتــه بــين نتــايج يافتــه ، تجــاري و )2012( ، اتحاديــه اروپــا)2008( كالمللــي المپي

، پـروژه همكـاري ورزش كشـور اسـتوني بـا صـندوق بيمـه كشـورش         )1392( گشـا  لكمش
موضوع آموزش خاص ورزشكاران در اكثر تحقيقات مرتبط با روند انتقـال  . همخواني دارد

 .كيد و بررسي شده استأت
ن سـازماني وجـود داشـته،    در ساختار ورزش كشور، در مقاطع زماني كه هماهنگي بـي 

در بخشـي از  . كننده بـوده اسـت   هاي ورزشي كشور بسيار تسهيل نقش مهم حمايتي سازمان
اما در تحقيـق  . باشد اين عامل بررسي و همسو مي 2010، مورفي )2010( تحقيقات استمبلوا

. با توجه به ساختاري ورزش كشور همـواره خـالف آن ثابـت شـده اسـت      )1393( موسوي
احش ساختار ورزش كشورما با بسياري از كشورهاي مورد مطالعه بـه لحـاظ تعـدد    تفاوت ف
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متوليــان ورزش قهرمــاني و هــم پوشــاني ماموريــت و نقــش ملــي آنهــا، بررســي مســتقلي را 
 .طلبد مي

خود ورزشكار شامل، شرايط ورزشكاران المپيكي در دوران قهرماني، توجه و اهميت 
كننـده   الشي ورزش قهرماني در مواقعي بسيار تسـهيل دادن خود ورزشكار به دليل شرايط چ

ثيرات منفـي و  أدر اكثر تحقيقات مرتبط بررسي شـده و تـ   نقش ورزشكار تقريباً. بوده است
نايــت و  ، مــك)2012( در نتــايج تحقيقــات گــوردن و الويــل. مثبــت آن ارائــه شــده اســت

 شـا گ لكتجـاري و مشـ  ، )2002( ، ارپيـك و همكـاران  )2010( ، اسـتمبلوا )2002( همكاران
 .اثبات شده است كننده بودن اين عامل مهم كامالً ، تسهيل)1392(

هاي ورزشي، ارتباط مستقيم يـك سـازمان    هاي ورزشي كشور شامل، آكادمي سازمان
المللي كميتـه   تحت عنوان فدراسيون ورزشي ملي با ورزشكار، نقش پر رنگ حمايتي و بين

در روند موفق انتقال ورزشكار از حرفه ورزشي بـه زنـدگي   ملي المپيك، تاثير بسيار زيادي 
و  2008ها با نتايج تحقيق كنگره استقالل جنبش المپيـك در سـال    اين يافته. اجتماعي دارند

همسـو   )1392( گشـا  ، تجـاري و مشـكل  2012نتايج تحقيق اتحاديه اروپا در لهستان در سال 
ح ملي كشورمان با آنچه اصول اساسـي  تفاوت فاحش ساختار باشگاه داري در سط. باشد مي

 .نمايد دهد بررسي اين عامل را دشوار مي ها را در دنيا تشكيل مي باشگاه
  :خورد در بلوك موانع، بيشترين همپوشاني در كدهاي زير به چشم مي

عدم توجه خود ورزشكار در دوران قهرمـان، تمركـز كامـل روي كسـب نتيجـه در       -
ناگهـاني پـس از اتمـام دوره قهرمـاني شـده و مـانع        اس خـأل منجر به احسـ  دوران قهرماني،

گفته شد، نقش ورزشـكار در قالـب تحقيقـات     همانطور كه قبالً. گردد بزرگي محسوب مي
 همكـاران  نتيجـه تحقيقـات ارپيـك و   . رود مرتبط بررسي شده و عامل مهمي بـه شـمار مـي   

توجه بيشتر خود ورزشـكار را در دوران قهرمـاني    )2013( ، گراف و سايمون جونز)2002(
  .نمايد يد ميأيبه عنوان يك عامل اثربخش ت

يند مشخص روند انتقال حرفه ورزشـكار،  اساختار فعلي ورزش كشور شامل، نبود فر -
توجـه بـه ايـن    . باشـند  عدم اتصال سيستم آموزش و پرورش به ورزش قهرماني از موانع مـي 

توصـيه شـده اسـت، در تحقيـق      )2008( المللـي المپيـك   كميته بينعامل در نتايج تحقيقات 
هـاي   در تحقيـق و توافقنامـه  . يد شده استأيبه عنوان يك عامل بازدارنده ت )1393( موسوي

نيـز بـه منظـور     2008ماحصل منطقه فرانسوي زبان بلژيك و نيـز اتحاديـه اروپـا در لهسـتان     
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 .باشد ييدكننده مأيها، ت برطرف نمودن اين گونه چالش
ضــعف شــديد در زبــان انگليســي ورزشــكاران، نبــود  : آمــوزش و يــادگيري شــامل -

كميتـه   2008در نتـايج تحقيقـات   . ساختاري آموزشي ويژه قهرمانان از موانع بـزرگ اسـت  
 ، سـاپتو )2002( ، ارپيـك و همكـاران  )2012( المللي المپيـك، توافقنامـه اتحاديـه اروپـا     بين

يـد و عـدم   أيهاي خاص ورزشـكاران ت  اثرات مثبت آموزش )2002( ، ناتاليا استمبلوا)2012(
 .توجه به آنها رد شده است

ضعف در ميـزان تسـلط مـديران ورزشـي بـه موضـوع انتقـال حرفـه         : مديريت شامل -
ورزشكاران، ضـعف در مـديريت زمـان ورزشـكاران در دوره قهرمـاني و اردوهـا از موانـع        

 سـال  المپيك به خصـوص در نتـايج تحقيـق خـود در    المللي  توصيه كميته بين. ديگر ياد شد
هاي زيرمجموعه خود مبني بر توجه، مشاركت و مراقبت از ورزشـكاران و   به سازمان 2008

بررسي مديريت زمـان در  . باشد ايجاد محيط مناسب و امن تاييد كننده اهميت اين قضيه مي
) 2007(همكــاران، مــوريس و )2002( دوران قهرمــاني در تحقيــق مــك نايــت و همكــاران

باشند كليه تحقيقات موجود در اين زمينـه اساسـا بـه دليـل عـدم       كننده اين موضوع ميتاييد
هـاي ورزشـي كشـورها و بررسـي      توجه كافي به اهميت اين موضوع، تفـاوت در مـديريت  

 .اختصاصي موضوع صورت گرفته است
ت بـزرگ ورزشـي   تاثير زياد جذابيت رويـدادها و مسـابقا  : المللي شامل رويكرد بين -

مانند المپيك كه باعت تحت تاثير قرار دادن ورزشـكاران و اطرافيـان آنهـا شـده و موجـب      
مطـابق بـا   . شود، يك مـانع محسـوب شـده اسـت     غفلت از ابعاد ديگر زندگي ورزشكار مي

، توصـيه شـده اسـت از توجـه بـه ابعـاد مختلـف        2008المللـي المپيـك    تحقيقات كميته بين
 در تحقيقات صالحي و همكاران. پس از دوره قهرماني غفلت نشود زندگي ورزشكار حتي

، نيز به دليـل سـازگاري چنـدوجهي و پيچيـده انتقـال ورزشـكاران، توجـه بـه همـه          )1393(
 .جوانب زندگي ورزشكار را توصيه نموده است

گرايـي مطلـق بـه خصـوص خواسـتگاه جامعـه        در محيط ملي ورزشكاران ما، نتيجـه  -
هـاي   با انتقال اطالعات و دانش صـحيح و مسـتمر از سـوي سـازمان     قطعاً. نهادينه شده است

ثير بسـياري در تغييـر ايـن    أتـوان تـ   متولي ورزش قهرماني و افراد مسئول در سطح جامعه مي
در . نگرش داشت كه مطابق اين تحقيق در جامعه ورزشي ما كمتر به آن توجـه شـده اسـت   

اين سـازمان بـا خروجـي دسـتور كـال       2014پيك و المللي الم كميته بين 2008نتايج تحقيق 
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هاي المپيكي زير مجموعه خـود در ايـن زمينـه     هاي كليدي به سازمان المپيك توصيه 2020
، )2010( ، مـورفي )2010(، اسـتمبلوا  )2012( تحقيق گوردن و الويـل  .صورت گرفته است
 .يندنما د ميتأيياين موضوع را  )2012( ، ساپتو)2002( ارپيك و همكاران

تاثير فرهنگ و سطح اجتماعي خانواده در خيلي از موارد به عنوان موانع عنوان شده  -
از آنجائي كه مطابق تحقيق صورت گرفته انتقال اطالعات و دانش روز در اين زمينـه  . است

هـاي متـولي، افـراد مسـئول و در نهايـت ورزشـكار، محـيط اطـراف وي و          از طريق سازمان
هـا،   هـا نيـز حمايـت    شـود، خـانواده   توجه نمـي  گيرد يا اصالً صورت ميخانواده يا به كندي 

ها، توجهات خود را به فرزند ورزشكارشان بر اساس ذهنيت، محيط و فرهنگ خود  هدايت
، تجـاري  2002، مك نايد و همكاران 2012نتايج تحقيق گوردن و الويل . نمايند اعمال مي
 .نمايند مياين موضوع را تائيد  1392گشا  و مشكل

هـاي صـورت گرفتـه در برخـي از كشـورها، الزم       ها و بررسي با توجه به ماحصل يافته
ينـد و سيسـتم آموزشـي خـاص ورزشـكار و      اها بخصوص فر است در هر كدام از اين حوزه

هـاي   ريـزي  المللي در اين زمينه تمركـز و برنامـه   ها و تجربيات بين توجه ويژه به دستورالعمل
  .ردراهبردي صورت گي

طور كه قبال نيـز توضـيح داده شـد، توجـه بـه ابعـاد مختلـف زنـدگي ورزشـي و           همان
هـا و   اجتماعي ورزشكاران چـه در دوره قهرمـاني و چـه پـس از پايـان آن يكـي از دغدغـه       

المللي  هاي ورزشي باالدستي در دنيا از جمله كميته بين هاي مهمي است كه سازمان موضوع
محقق مسئول اين مقاله، به دليل داشتن تجربه كاري نزديك با . المپيك به آن پرداخته است

هاي طوالني، نياز مبرم به مطالعـه، بررسـي و    حوزه ورزش، ورزشكاران و آموزش طي سال
توجــه بــه ايــن موضــوع را در ورزش كشــور حــس نمــوده و بــه تحقيــق روي بخشــي از آن 

هاي تخصصي كميته ملـي   يسيونها و كم هاي خود در كارگروه اكنون با يافته. پرداخته است
المپيك با دستور جلسه مرتبط حاضر و اسناد، دستورالعمل ها، مستندات كشورهاي ديگر و 

ثر و كارايي نيز ؤدهد كه منجر به رويكرد بسيار م هاي تحقيق خود را در اختيار قرار مي يافته
هاي  ز آموزشريزي آموزش خاص ورزشكاران به غير ا پرداختن جدي به برنامه. ده استش

هـاي مـورد نيـاز     هـا و برنامـه   فني، بكارگيري شغلي قهرمانان المپيك پس از گذرانـدن دوره 
تري براي مشاركت ورزشـكاران قهرمـان    هاي دقيق ها و شاخص طراحي شده و تبيين مالك

    .باشد به خصوص المپيكي از ماحصل انتقال اين اطالعات مي
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