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 مقایسه کیفیت زندگی قهرمانان ورزشی مرد بازنشسته رشته هاي منتخب تیمی ایران
 لی زارعیع.3عباس خدایاري.2 ایمان خوشدل. 1

استادیار دانشکده تربیت بدنی دانشگاه آزاد . 2کارشناس ارشد مدیریت ورزشی دانشکده تربیت بدنی دانشگاه آزاداسالمی واحدکرج. 1
 استادیار دانشکده تربیت بدنی دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکز. 3اسالمی واحد کرج

 مقدمه
ها  امروزه کیفیت زندگی جمعیت).2010گالنز،(چند دهه اخیر مطرح شده استکیفیت زندگی به عنوان یک خط پژوهشی مهم در 

 گیرد هاي مختلف زندگی و تخصیص منابع مورد استناد قرار می به عنوان چارچوبی براي ارائه خدمات مناسب با جنبه
اعی، بهداشت، روان شناسی، هاي رفاهی و اجتماعی، محققان علوم اجتم امروزه کیفیت زندگی مورد توجه سازمآن).2000بونومی،(

شود و مطالعه  ریزي می برنامه ورزشکاران همانطور که براي زندگی دوران قهرمانی.)1999نوا،(پزشکی و تربیت بدنی قرار گرفته است
بحرانی  عنوان لحظات ه گیري ب ها از ورزش نیز باید فکر شود تا کناره گیري آن گیرد، براي مرحله انتقال و کناره و تحقیق صورت می

در این تحقیق کیفیت زندگی ورزشکاران مرد . گیري کرده نگردد زندگی محسوب نشده و باعث عدم تعادل در زندگی ورزشکار کناره
امیدواریم بتوانیم با انجام این تحقیق .دهیم هاي منتخب تیمی را مورد بررسی قرار می گیري کرده از ورزش قهرمانی رشته نخبه کناره

به دست می آوریم در اختیار ورزشکاران، وزارت ورزش و جوانان، کمیته ی که جدید در این زمینه باشیم و اطالعات گذار راهی پایه
 به پرداختن و مناسب هاي خطمشی اتخاذ باهاي فوق  هاي ورزشی قرار دهیم تا مدیران سازمان ها و باشگاه ملی المپیک، فدراسیون

یش کیفیت زندگی قهرمانان ورزشی به عنوان اعضاي جامعه بردارند و از این طریق در جهت افزاهایی گام  مطلوب کارهاي راه
ها گماکان  واز تجربیات گرانقدر آنهاي ارزشمند حفظ شده  این سرمایهبازنشستگی آرامی براي آنان به ارمغان آید تا به این ترتیب 

 .هاي دیگر ورزش استفاده کنیم دربخش
استان اصفهان هاي همگانی و قهرمانی  بین کیفیت زندگی ورزشکاران ورزشبه این نتیجه رسید  در پژوهشی): 1390(مندعلی زاده 

 .تفاوت معناداري وجود نداشت
اي بازنشسته  بازنشستگی در بازیکنان حرفهبه در پژوهشی به بررسی مشکالت انتقال از رقابت ورزشی): 2007(توماس وهمکاران

 .در شاخص هاي کیفیت زندگی داشتند سخ دهندگان گزارش کیفیت زندگی پائینیاغلب پا.پرداختند آمریکالیگ فوتبال 
 روش تحقیق

جامعه آماري این پژوهش را .بوده و به شکل میدانی انجام گرفته پیمایشی-روش تحقیق از نوع توصیفیکاربردي و مطالعه حاضر  
که سابقه عضویت در ) فوتبال، والیبال،بسکتبال(تخب تیمیهاي من گیري کرده از ورزش قهرمانی در رشته کلیه ورزشکاران مرد کناره

نفر به عنوان  30از هر رشته ورزشی . ها نگذشته باشد، تشکیل دادند گیري آن سال از زمان کناره 5تیم ملی را داشته و بیش از 
د و از طریق نمونه گیري نفر نمونه آماري این تحقیق را  تشکیل دادن 90نمونه به صورت هدفدار انتخاب شدند که در نهایت 

نامه کیفیت زندگی سازمان بهداشت  پرسشبراي سنجش کیفیت زندگی از .اي نمونه مورد نظر انتخاب شدند خوشه
ها از  هاي خام از آمار توصیفی و جهت تجزیه و تحلیل استنباطی یافته بندي و تنظیم داده براي طبقهاستفاده شد )1996(جهانی

 .ده شدآزمون یومان ویتنی استفا
 نتایج

و ورزشکاران )90.96(،ورزشکاران بازنشسته رشته بسکتبال)97.19(رشته فوتبال باز نشسته کیفیت زندگی ورزشکاران میانگین 
هاي منتخب تیمی  نتایج آزمون کروسکال والیس نشان داد که بین کیفیت زندگی ورزشکاران رشته.گزارش شد)83.81(رشته والیبال
 .ندارد داري وجود اختالف معنی
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 بحث و نتیجه گیري
هرچند  هاي منتخب تیمی اختالف معنادار وجود ندارد نتایج پژوهش حاضر نشان داد بین کیفیت زندگی ورزشکاران رشته

ورزشکاران بازنشسته رشته فوتبال کیفیت زندگی باالتري را گزارش کردند ولی در سطح آزمون آماري به سطح معنی داري نرسید 
اصلی این عدم اختالف این باشد که سطح حرفه اي در این رشته ها در سالهاي اخیر به هم نزدیک شده که می تواند  شاید از دالیل

همخوانی )2007(این یافته از پژوهش با نتایج توماس و همکاران.در کیفیت زندگی ورزشکاران بعد از بازنشستگی تاثیرگذار باشد
تفاوت در سطح حرفه اي نمونه ها .3تفاوت فرهنگی.2تفاوت در نمونه هاي تحقیق.1اندندارد از دالیل اصلی این ناهمخوانی می تو

 .باشد

 .کیفیت زندگی،رشته هاي تیمی،قهرمانان ورزشی بازنشسته :واژه هاي کلیدي
 منابع

رانس بین مقایسه کیفیت زندگی ورزشکاران ورزشهاي همگانی و قهرمانی استان اصفهان،اولین کنف).1390(مندعلی زاده، زینب،-
 .المللی دوچرخه شهري،تهران ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور

-Bonomi A, Patric D, Bushnell D.(٢٠٠٠).Validationof the united states’version of the World 
HealthOrganization Quality of Life (WHOQOL)instrument. Journal of Clinical Epidemiology.۵١٢-١ :٣. 
-Glanz B, Healy B, Rintell D,Jaffin Sh, Bakshi R, Weiner H. (٢٠١٠).Theassociation between cognitive 
impairment and quality of life in patients with early multiplesclerosis. Journal of the Neurological 
Sciences.; ٧ :٢٩٠۵–٧٩. 
-Newa C, and Taylor, R .(١٩٩٩). Adulthood choronic Illness prevalenceseverity and impact, American 
journal of public health, PP:٢١-١٨. 
-Thomas, L., Daniel, W. Richard, R. and Erich.(٢٠٠٧). Depression and Pain in Retired Professional 
Football Players. Official Journal of the American College of Sports Medicine.۵٩٩-۶٠۵. 

 نتایج آزمون کروسکال والیس مقایسه کیفیت زندگی ورزشکاران بازنشسته رشته هاي منتخب تیمی:1جدول شماره

 زندگی تیمیکیفیت   
 5.691 کروسکال والیس

 2 درجه آزادي
 0.058 داري  سطح معنی
 دارنیست معنی نتیجه
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