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Introduction: retirement is a potentially challenging issue in aging that has different 
effects on different aspects of elderly peoples lives. The purpose of this research was 
to develop a framework for sports managers' unwillingness to retirement. 

Methods: The research is of an applied nature, and the method covered is qualitative. In 
terms of strategy, this research is supported by a data-based theory, and the study of 
theoretical foundations, as well as interviews, were sources required for its data collection. 
The statistical population includes retired managers (heads of Ministry of Sports and Youth, 
federation presidents, coaches, heads of sport teams), professors (Physical Education, 
Psychology, Sociology, Economics), and sports specialists (Ministry of Sports, sports 
federations, sports boards). Samples were chosen considering the target and quota for in-
depth and exploratory interviews, and interviews with 25 people reached theoretical 
saturation point. The implementation of the interviews on Maxqda qualitative data analysis 
software, while performing open, axial and selective coding, led to extraction of some codes. 

Results: Based on the results from 224 open codes with 20 main categories and 58 sub-
categories provided a paradigmatic model. 

Conclusion: the factors of unwillingness to retirement were divided into political, social, 
managerial and economic conditions, and identity crisis.The results indicate that identity, 
social, political, managerial and economic recovery strategies can facilitate the acceptance 
and transition to safe and comfortable retirement age for sport managers. Moreover, sports 
organizations can provide useful services such as training courses and consulting services for 
sports managers to prepare them for safe and comfortable retirement. 
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Extended Abstract 
 

Introduction 
Retirement is an undeniable fact considered by some as 
the period of waiting to the end of life; however, others 
regard it as a time of peace, rest and a new start. With the 
rise of age and working years, the retirement stage enters, 
and the government puts an end to the service of 
employees; besides, it specifies a fixed life pension for 
him, considering his record of services. In Iran, the 
retirement age in the social insurance sector includes 
service history varying from 45 to 66 years. Most OECD 
countries have set 65 as the retirement age, but some, such 
as England, are increasing this age to 67 or 68. All the 
definitions of retirement determine the characteristics of 
meeting age conditions, certain features of service history, 
confirmation by competent legal authorities, and the 
duration of enjoying rights and benefits in the retirement 
period. 
 

Methods  
This research aimed to formulate the framework for the 
reluctance of sports managers to retire. To this end, the 
framework of the sports managers' reluctance to retire was 
crafted using a grounded theory of Strauss and Corbin 
(2006). The current research is thus practical in nature; 
the method of research is qualitative; it is inductive 
regarding its approach; the research paradigm was 
interpretive, and its strategy employs data-based theory, 
and the data collection was done through the analysis of 
theoretical foundations and interviews. The studied 
society included retired sports managers (heads of the 
Ministry of Sports and Youth, chairpersons of federations, 
sports coaches, chairmen of sports boards), experts and 
professors (members of the physical education 
department, members of the psychology department, 
members of the sociology department, members of 
economics department) and experts in physical education 
(Ministry of Sports and Youth, sports federations, sports 
boards). Non-random sampling applied by this research 
included purposeful and quota methods. Sampling went 
on until the theoretical saturation level was touched. 
Finally, the study collected the views and opinions of 25 
elite people via semi-structured interviews until the 
theoretical saturation level was reached. 

Results 
Responding to the questions appertaining to each aspect 
of the paradigm model, the interviewees elaborated on the 
dimensions and factors of unwillingness to retire. Finally, 
once all the interviews were reviewed, the answers and 
views of the interviewees were analyzed, and the 
conducted studies were systematically reviewed; two 
hundred and twenty-four final codes were extracted from 
the first step, i.e. the open coding stage was carried out. 

The final extracted codes were categorized into 58 
concepts and 20 components. The outcomes of the 
analysis of the qualitative data provided by interviews and 
the provision of the paradigmatic model of the factors of 
unwillingness to retire were extracted into the five themes 
of the identity crisis, social conditions, political 
conditions, economic conditions and managerial 
conditions.  

Conclusion 
The present study developed a paradigmatic model of 
sports managers' reluctance to retire. A model that 
includes causal conditions, principal phenomenon, field 
conditions, intervening conditions, strategies and 
consequences; It is expected that the results of the present 
research would be used for the development of a model by 
directors of sports organizations and chairpersons of 
federations. Identifying the factors impacting non-
retirement, designing a model of sports managers' 
reluctance to retire and discovering the effective factors, 
strategies, and results can be helpful for the sports 
community. Some retired managers are not willing to 
resign from their current position and do whatever 
possible in this regard. According to Sharq newspaper, 
“The chairman of one of the state’s largest pension funds 
paid 26 million to eliminate three years of his working 
history record to postpone his retirement.” Some 
managers claim to serve the country, organizations and 
people sincerely; furthermore, they say their purpose is to 
serve the country and its residents in any condition and 
age. What is mentioned doesn’t apply to all managers, as 
there are hard-working and capable managers who 
sincerely work for society. They also play a significant 
part in setting organizational goals and pushing the 
organization towards excellent performance.  
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  ها:واژهکلید
  ،دمجد شتغالا

  بازنشستگی،
  بازنشستگی، عدم

 کیودا مکس ،ورزش مدیران
 

 افراد دگیزن مختلف ابعاد در اوتیمتف تأثیرات که است سالمندي در برانگیزچالش بالقوه، موضوعی بازنشستگی مقدمه:
 است. مدیران ورزشی بازنشستگی به تمایل عدم چارچوب تدوین حاضر، پژوهش هدف .کندمی ایجاد سالمند
 پژوهش، ژياسترات کیفی؛ پژوهش، روش و نحوه کاربردي؛ پژوهش، ماهیت نظر از حاضر تحقیق پژوهش: روش
 رانمدی گروه در آماريمعۀ جا .است مصاحبه و نظري مبانیمطالعۀ  شامل هاداده گردآوري منبع و بنیادداده تئوري

 گروه( استادان ورزشی)، هايهیأت يرؤسا ورزش، بیانمر فدراسیون، يرؤسا جوانان، و ورزش وزارت يرؤسا( بازنشسته
 هايیونفدراس ورزش، وزارت( ورزش کارشناسان و )اقتصاد گروه ی،شناسجامعه گروه روانشناسی، گروه ،یبدن تربیت

 25 با مصاحبه و شدند خابانت اکتشافی ۀمصاحب براي ايسهمیه و هدفمند هانمونه .است )ورزشی هايهیأت ورزشی،
 و محوري باز، کدگذاري ضمن یودا،ک مکس کیفی يهاداده تحلیل افزارنرم در هامصاحبه رسید. نظري اشباع به نفر

 انجامید. ییهاتم استخراج به گزینشی
 انتقال و شپذیر براي را شرایط تواندیم اقتصادي و مدیریتی سیاسی، اجتماعی، هویتی، بازسازي راهبردهاي :هایافته

 یخدمات ۀارائ با توانندیم یورزش يهاسازمان همچنین .دکن تسهیل ورزشی مدیران راحت و ایمن تگیبازنشس دوران به
 را مدیران يامشاوره خدمات ۀئارا با و ورزشی رانیمد يبرا یلیتحص و یآموزش يهادوره يبرگزار مانند سازنده و دیمف
 .کنند آماده راحت و ایمن یبازنشستگ دوران يبرا

 و یرشپذ براي را شرایط تواندیم اقتصادي و مدیریتی سیاسی، اجتماعی، هویتی، بازسازي اهبردهاير :گیرينتیجه
 ۀارائ با توانندیم یورزش يهاسازمان همچنین .کند تسهیل ورزشی مدیران راحت و ایمن بازنشستگی دوران به انتقال
 يارهمشاو خدمات ۀارائ با و ورزشی رانیمد يابر یلیتحص و یآموزش يهادوره يبرگزار مانند سازنده و دیمف یخدمات

 .کنند آماده راحت و ایمن یبازنشستگ دوران يبرا را مدیران
 

وب عدم تمایل به بازنشستگی مدیران تدوین چارچ ).1401( ي، حبیب؛ باقریان، محسن؛ پورسلطانی زرندي حسینهنر؛ محمدعلی، ایصفاني، فاطمه؛ اصغر :استناد
 .21- 36 ،14)3( ،یورزش تیریمد ۀینشر .ورزشی

                2019.278139.2248JSm./10.22059http//doi.org/DOI:       
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 مقدمه
 و استراحت آرامش، دوران را آن دیگر برخی و زندگی راه پایان و انتظار دوران را آن برخی که است ریانکارناپذ واقعیتی 1بازنشستگی

 افزایش با کارکنان، خدمت به دولت که است ايمرحله بازنشستگی .)2012دانایی فرد، خوائف الهی و خداشناس، ( دانندیم دوباره آغازي
، و همکاران نوبهار( داردمی مقرر العمرمادام ثابتی مستمري او براي گذشته خدمات رعایت با و دهدمی خاتمه خدمت، سنوات و سن

 کشورهاير بیشت است. متغیر سال 66 تا 45 خدمت ۀسابق از تلفیقی با اجتماعی هايبیمه بخش در بازنشستگی سن ایران، در .)2012
2OECD، 65 سن افزایش حال در انگلستان مانند کشورها این از برخی اما ،انددهکر تعیین بازنشستگی سن عنوانبه را سالگی 

 شرایط احراز سنی، شرایط احراز هايمشخصه تعاریف،تمامی  در .)2005موسائی، ؛ 2007جلیلی، ( هستند سال 68 یا 67 به یبازنشستگ
 ةباز در مزایا و حقوق از برخورداري زمان مدت تعیین دار،صالحیت مراجع سوي از تأییدي ۀجنب قانونی، ۀجنب خدمت، ۀسابق معین

 ۀمرحل سه به تواندمی بازنشستگییند افر کنندمی عنوان )2009( نهمکارا و 3هارکونما .)1998 (شرمنگ و پنگ،  دارد وجود بازنشستگی
شکوري، ( افتدمی اتفاق انسانی نیروي شغلی زندگی در الجرم مهم، ةپدید این اما شود، تقسیم واقعی بازنشستگی و تصمیم تمایل،
 را بازنشستگی از پس اشتغال و فعالیت ۀمادا به تمایل علل اقتصادي، – اجتماعی همچنین و فردي زندگی در افراد نیازهاي .)2008
 و استرس گرفتار ،شده بهرهبی خود اجتماعی موقعیت و قدرت از افراد از بسیاري بازنشستگی هنگام .)2010 زاده غالم،( دکنمی توجیه

 تشدید آنان بحرانی وضعیت ،اندداده دست از را اطرافیان و محیط بر تسلط کنند احساس که زمان هر وند شومی آن از ناشی عوارض
 شود؛میمنجر  فرد زندگی ةروزمر امور در تحول و تغییر به بازنشستگی، که است این مهم ۀنکت .)2016، و همکاران رئیسی( شودمی

 و عاطفی لحاظ از تحول، این دهد، پایان خود خدمت به و کند ترك بوده، عجین آن با کاري زندگی طول در که را شغلی باید فرد چراکه
 موارد در ت.اس بوده شانفردي هویت ۀجنب ترینمهم نقشی چنین افراد، برخی يبرا .)2010براتی و عریضی، ( گذاردمی اثر فردر ب روانی
 دادن دست از به موضوعی چنین د.ندار وجود ،شود تلقی ارزشمند جامعه و خودش يبرا که بازنشسته يبرا جایگزینی نقش هیچ ،يبسیار

 مشروعیت باید بازنشستگان يبرا جدید هاينقش ایجاد يبرا تالش بنابراین، ؛شودمی منجر او در بیهودگی احساس ایجاد و نفساعتمادبه
 با پذیريانطباق میزان در يو موفقیت به کار دادن تدس از با فرد ۀمقابل هايراه د.باش داشته مدنظر را هافعالیت این بودن ارزشمند و

 .)2011مرتضوي، شیرازي و مرتضوي، ( دارد بستگی بازنشستگی فرایند

 روانشناسی، جمله از علمی، هايرشته سایر دره گرفتانجام هايپژوهش از استفاده با اندکرده سعی اخیر ۀده چند در پژوهشگران
 که شده مطرح مختلفی هاينظریه بازنشستگی، ةحوز در دهند. توضیح و نندک درك بیشتر را بازنشستگی موضوع اقتصاد، و شناسیجامعه

 جدید)، نقش پذیرش و فعلی نقش از (انفصال نقش ۀنظری است عبارت هانظریه این است. شده توجه پدیده این به مختلف زوایاي از
 فعالیت و کار ۀنظری ،)1964کامینگ، ( اجتماعی)، هايمسئولیت از (رهایی انزوا یا تفراغ یا قیود از رهاسازي ۀنظری )2000معین، (

 ،)1974کاوجیل، ( جدید) تغییرات با انطباق و جوان نیروي مضاعف نیروي (جذب 4سازيمدرن ۀنظری ،اجتماعی) فعال زندگی به (پرداختن
 (رویدادهاي 6بحران ۀنظری و )1980داود، ( بازنشستگی) حقوق یا مبادله جدید منبع و اجتماعی تعامالت از بردن لذت( 5مبادله ۀنظری

 روانی -جسمانی عوارض اطمینان، عدم با که موقتی تعادل عدم شرایط بحران ۀنظری کند).می تلقی بحران را بازنشستگی جمله از زندگی
 فراهم شخصی رشد براي تیفرص موقتی، تعادل عدم شرایط این آید، چیره بحران این بر بتواند فرد اگر است. همراه هیجانی فشارهاي و

 بیماري و محدودسازي انزواگرایی، خطر گیرد، کاربه را شرایط انکار ویژگی به غیرمناسب، تدافعی سازوکار فرد کهدرصورتی اما آورد؛می

                                                      
1. Retirement 
2. Organization for Economic Co-operation and Development 

 اقتصادي ةگیرندتصمیم المللیبین سازمان ترینعمده تعبیري به سازمان این ند.آزاد اقتصاد  و دموکراسی صولا به متعهد آن اعضاي که عضو، 35 داراي المللی،بین است سازمانی
 است.

3. Harkonma 
4. Modemization Theory 
5. Exchange theory 
6. Crisis 



ستگی مدیران ورزشی    ش عدم تمایل به بازن  25                                                                                                                           تدوین چارچوب 

 

 نقشی چنین افراد برخی براي ندارد. سازمان در کلیدي نقش دیگر شود،می بازنشسته شخص وقتی .)1973هیرسچویتس، ( دارد وجود
 تلقی ارزشمند جامعه و خودش براي که بازنشسته براي جایگزینی نقش هیچ موارد از بسیاري در است. شانفردي هویت ۀجنب ترینمهم
 ایجاد براي تالش بنابراین د؛شومیمنجر  او در فایدگیبی و بیهودگی احساس ایجاد و نفساعتمادبه دادن دست از به که ندارد وجود ،شود
 دادن دست از با فرد ۀمقابل هايراه باشد. تهداش مدنظر را هافعالیت این بودن ارزشمند و مشروعیت باید بازنشستگان براي جدید هاينقش

 .)2011مرتضوي و همکاران، ( داردبستگی  بازنشستگی فرایند با پذیريانطباق میزان در وي موفقیت به کار

 که کندمی مطرح را موضوع این فعالیت ۀنظری .است 2انزوا ۀنظری و 1فعالیت ۀنظری بازنشستگی با پذیريانطباق اصلی ۀنظری دو
 پذیريانطباق .)1963ماداکس، ( شودمی جایگزین يجدید هاينقش با ر،کا دادن دست از ۀواسطبه ،هبازنشست فرد ۀرفتازدست هاينقش
 این .داردبستگی  جدید هاينقش يایفا از ناشی هايباارزش رفتهازدست هايارزش جایگزینی به زندگی از مرحله این در بازنشسته فرد

 معیار این ن،امنتقد است. گرفته قرار انتقاد مورد ،نگردمی متوسط قشر غالب هايارزش دیدگاه از را نقش ارزش اینکه براي نظریه
 در بیشتر بیهودگی و انزوا افتادن، دام به احساس تشدید موجب را آن و انستهدن مناسب بازنشستگی زندگی ارزیابی براي را گذاريارزش
 3هنري و کومینگ داند.می جامعه از فرد گیريکناره يضرور تجلی را بازنشستگی انزوا، ۀنظری دیگر سوي از دانند.می بازنشسته افراد

 سایر کیفیت و شودمی قطع جامعه اعضاي دیگر و شخص بین روابط نآ موجببه که کنندمی تلقی ناپذیرياجتناب فرآیند را انزوا) 1961(
 این ندارد. جامعه در مفیدي کارکرد دیگر وي که است فرد توسط وضعیت بینانهواقع قبول معناي به انزوا .کندمی پیدا تنزل هم روابط
 افراد از بسیاري واقع در شود.می قلمداد منطقی یجه،نت در و طبیعی ايپدیده بازنشستگی زیرا است، گرفته قرار انتقاد مورد نیز نظریه

 ترینمهم مدیریت کنند. استفاده بهتر خود کاهش به رو انرژي از بتوانند تا کنند گیريکناره بر،انرژي و وقتتمام شغل از که خواهندمی
 کندمی هدایت را مطلوب سويبه موجود وضع از حرکت روند مدیر .)2002رابینز، ( است سازمان نابودي یا بالندگی و رشد حیات، در عامل

 ادارات که است مشکالتی بارزترین از مدیریتی ضعف .)2006پروست و راب، ( تکاپوست در بهتر ايآینده ایجاد براي لحظه هر در و
 را عینی نمود که شودمی وارد جامعه به ناپذیريجبران هايخسارت گاه مدیران نادرست تصمیمات با و دهستن روروبه آن با ایران دولتی

زاده، قلی( هاستسازمان عالی مدیران ةرد در بازنشستگی مفهوم نبود مشکالت این بروز اصلی دالیل از دید. جامعه در وفوربه توانمی
2015(. 

 يریگبهره يهاراه از بازنشستگان مجدد يریکارگبه و بوده يریگمیتصم يهاحوزه در بحث مورد موضوعاغلب  انسانی منابع از بهینه ةاستفاد
 سازمان به را جدید هاينظر و افکار و هادهیا ورود راه سازمان، قدیمی نیروهاي از استفاده که رسدیم نظربه دیگر سوي از .است آنان تجربیات از
 و بازنشستگی سن افزایش از بحث که آنجا 21 سدة در مدیریت يهاچالش کتاب در دراکر پیتر .کندیم مسدود شاید حتی و محدود ورزش و

 کندیم مطرح سال 79 به را سال 65 تا 60 حدود از بازنشستگی سن افزایش ینیبشیپ ،آوردیم میان بهرا  آتی سنوات در هاسازمان مشکالت
 ند،خشنودتر خود مالی موقعیت از ،دارند تمایل خود کنونی سازمانی شغل و سمت در کار ۀادام به که بازنشستگانی ).1400، (معتمدي و همکاران

 در بازنشستگان مجدد اشتغال .)2013، و همکاران مولر( باشد داوطلبانه آنها در بازنشستگی به تصمیم که رسدیم نظربه و دارند منعطفی مشاغل
 در برخی اما ؛است شده عنوان بیکار جوانان اشتغال و بیکاري نرخ کاهش برابر در يسد عنوانبه اخیر يهاماه در کشور اقتصاد يارسانه ادبیات

 در بازنشسته یک که است پرواضح نکند. فکر مجدد اشتغال به تواندینم دارد، ماه در که نازل دریافتی با بازنشسته فرد ندیگویم مسئله این برابر
 صندوق مستمري دریافت به تنها بازنشستگی، دوران در فرد که افتدیم اتفاق زمانی مسئله این دارد. کمتري درآمد شاغل، فرد با مقایسه

 پژوهشگران تحقیقات اما ؛کنندیم افکنیشبه مسئله این بر ياعده .شودیم منجر اقتصادي مشکالت به که باشد متکی خود ةادار بازنشستگی
 اساس همین بر است. بازنشستگی حتمی پیامد چهار از یکی اقتصادي مشکالت افزایش ،دهدیم نشان 1391 سال در مدرس تربیت دانشگاه

 از جلوگیري یا مستمري افزایش يجابه باید که باورند این بر هم دیگر برخی داد. افزایش را بازنشستگان مستمري باید که کنندیم دیتأک برخی
 .)2014(عریضی و دژبان،  دهند افزایش را شغل سیتأس و تولید و کنند همت خصوصی بخش و دولت بازنشستگان، اشتغال

                                                      
1. Activity 
2. Disengagment 
3. Cumming & and Henry 
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 .شوند نینشنهخا و کنند رها را خود مدیریت صندلی ندارند، تمایلی بازنشسته مدیران از بسیاري ایران در پیداست شواهد از که گونهآن
 همان از قانون این .باشد اخیر يهاسال در مجلس اقدامات نیترمهم از بازنشستگان، يریکارگبه منع قانون تصویب گفت بتوان شاید
 از برخی و گوناگون نهادهاي و افراد سوي از بسیاري يهامخالفت و هاچالش با که گرفت قرار مجلس نمایندگان یبررس مورد ابتدا،

 .)2018تابناك، ( شد روروبه هامخالفت از ياهجمه با ،دانستندیم شدهتمام را خود مدیریتی عمر که کسانی

 در .استه شدن یبررس کامل و فراگیر صورتبه هنوز که است نوپایی و جدید بسیار عنوان بازنشستگی به تمایل عدم موضوع واقع در
 و مور پژوهش در ،مثالراي ب است. ورزشی مدیران بازنشستگی یا يریگکناره علت مورد در تحقیقات این بیشتر بازنشستگی، مورد

 به نسبت اطمینان عدم و آینده به نسبت نگرانی مانند متغیرهاي ،آمریکا در بازنشستگی براي پرستاران آمادگی وضعیت بررسی اب 1بایردي
 نیز )1997( همکاران و 2الوالی .)1995مور و بیوردي، ( بررسی شد بازنشستگان بین در خدمت به بازگشت تمایل با ارتباط در آینده
 و اقتصادي عوامل پیامدهاي )7201( 3فلوریستن الن .)1997الوالی، گوردن و گرو، ( اندکرده هیته را یبازنشستگ عللتصویر  نیترجامع

 کسانی با دولتی مقامات شدن متحد به هابحران و عالئم این رفع براي که کردند عنوان جدي عالئم را بازنشستگی سیستم در اجتماعی
 بازنشستگی هايسیستم در شده داده نشان اجتماعی و اقتصادي از اعم موجود هايبحران اهمیت .ندوکارکسب محیط در که است نیاز
 همکاران و رئیسی .)2017فلوریستین، ( است شده بازنشستگی هايبرنامه ایمنی و کارایی بهبود جهت در بیشتر تالش سبب ا،اروپ

 چراکه کردند، عنوان بازنشستگی از پس پایین درآمد ،دهدمی نشان مقاومت بازنشستگی قبال در فرد کهرا  معضالتی و عوامل از )1395(
 پژوهش نتایج .)2016رئیسی و همکاران، ( دهدمی دست از ،داشت کار هنگام کهرا ی یهایارانه از بسیاري فرد شدن بازنشسته از پس

 تمایل ،اندکرده تجربه را شخصی رشد و اجتماعی ضعف پیري، سنین در که بازنشستگانی داد نشان )،2016( همکاران و 4فاسبندر الریک
 کمتر ،کنندمی کسب دانش پیري سنین در که بازنشستگانی کهدرحالی دهند.می نشان خود از بازنشستگی از پس کردن کار به بیشتري

 کار به اشتغال افزایش بروز دالیل پژوهشی در ،)2013( 5هیسگوت رابرت .)2016، و همکاران فاسبندر( بود خواهند مسئله این به راغب
 اشتغال و مالی وضعیت بین تعامل براي پویا عوامل عنوانبه اولیه بازنشستگی و سن عالی، آموزش اهمیت را  بازنشستگی از بعد مجدد
 کارکنان سالمت مقابل در هاسازمان داد نشان )1388( عریضی و براتی پژوهش نتایج .)2013هیسگوت، ( کرد معرفی بازنشستگی از پس

 داشته بهتري روانی سالمت آنان تا دنکن آماده بازنشستگی براي را بازنشستگان سازمان باید و دارند مسئولیت خود بازنشستگی ۀآستان در
 در کنندهشرکت افراد يبرا بازنشستگی عدم کردند عنوان خود پژوهش در )2015( 6گالسر و پالت .)2010براتی و عریضی، ( باشند

 نگريآینده راهبرد عنوانبه بازنشستگی به تمایل عدم دارند، مناسبی مالی شرایط يحد تا چراکه یست،ن مالی نیاز علتبه صرفاً پژوهش
 همکاران واسدي  .)2017پالت و گالسر، ( وندش ثباتیبی دچار یندهآ در است ممکن که کنندمی حس را خطر ینا چراکه است، زندگی در
 حقوق میزان هرچه که ترتیببدین دارد، مجدد اشتغال در را تأثیر بیشترین یبازنشستگ حقوق که دادند نشان پژوهشی در )1399(

 ).1399 (اسدي و همکاران، است کمتر مجدد اشتغال اشد،ب بیشتر بازنشستگی

 ازین از یناش که یمال و ياقتصاد عوامل اینکه .است بازنشستگی به ورزشی ۀبازنشست مدیران تمایل عدم دالیل دنبالبه پژوهش این
 یا است بازنشستگی از پس زندگی مطلوب تیفیک حفظ و ارتقا براي یکاف یمال منابع نبود آن منشأ و است معاش نیتأم به بازنشسته ردف

 فرد اجتماعی سازگاري و هویت و بودن مفید احساس و دارد فرد اجتماعی و شخصیتی يهایژگیو در ریشه که اجتماعی و روانی عوامل
 پژوهش این انجام مزایاي از د؟ندار دخالت زمینه نیا در حد چه تا ،دهدیم قرار فعالیت و کار با او ارتباط ظحف گرو در را بازنشسته

 یخوداشتغال يهانهیزم گسترش بر یمتک بازنشستگان مجدد اشتغال راهبردهاي اگر که کرد ثابت آن دنبالبه و اشاره نکته این به توانیم
 را جامعه جوان نیروهاي شغلی يهافرصت تنهانه گروه، این براي مجدد اشتغال فرصت ایجاد ضمن هبردهارا این اتخاذ ،باشد ینیکارآفر و
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 مبناي بر پژوهش این ضرورت و اهمیت بنابراین ؛شود کار جویاي افراد براي جدید يهافرصت ایجاد منشأ تواندیم بلکه ،دهدینم کاهش
 ورزشی مدیران مجدد کارگیريبه معایب و مزایا چیست؟ بازنشستگی به ورزشی دیرانم تمایل عدم چارچوب ۀارائ که است سؤاالت این

 .کندیم تريجد را تحقیق ضرورت و اهمیت موارد از کدام هر که چیست؟ بازنشسته

 

 پژوهش شناسیروش

 به تمایل عدم چارچوب تدوین منظور این به است. مدیران ورزشی بازنشستگی به تمایل عدم چارچوب تدوین دنبالبه پژوهش این
 ،است شده داده نسبت )1385( 2کوربن و استراوس به که مندة نظامشیو به 1هاداده از برخاسته ۀینظر روش از مدیران ورزشی بازنشستگی

 ایمپاراد استقرایی؛ پژوهش، رویکرد کیفی؛ پژوهش، روش و نحوه کاربردي؛ پژوهش، ماهیت نظر از حاضر تحقیق بنابراین شد؛ استفاده
 ۀجامع .است مصاحبه و نظري مبانی ۀمطالع شامل هاداده گردآوري منبع و بنیادداده تئوري پژوهش، استراتژي تفسیري؛ پژوهش، بر حاکم
 هايهیأت يرؤسا ورزش، مربیان فدراسیون، يرؤسا جوانان، و ورزش وزارت يرؤسا( بازنشسته ورزشی مدیران شامل مطالعه مورد

 اقتصاد) گروه استادان و شناسیجامعه گروه استادان روانشناسی، گروه استادان بدنی، تیترب گروه استادان( ستادانا و متخصصان ورزشی)،
 ةشیو به پژوهش این در يریگنمونه .است )ورزشی هايهیأت ورزشی، هايفدراسیون ورزش، (وزارت بدنیتربیت کارشناسان و

 پژوهش در نهایتدر  یافت. ادامه 3نظري اشباع به رسیدن تا گیرينمونه بود. ايهسهمی و هدفمند هايروش بر مشتمل و غیرتصادفی
 و تعداد گستره، 1 جدول .دش آوريجمع نظري اشباع حد به رسیدن تا ساختاریافتهنیمه ۀمصاحب طی نخبه افراد از نفر 25 هاينظر حاضر
 دهد.می نشان تفکیک به را شدهمصاحبه افراد تنوع

 

 تفکیک به شدهمصاحبه افراد تنوع و تعداد ه،گستر .1 جدول
 مطالعاتی ةحوز جنسیت شوندگانمصاحبه تعداد

 نفر 25

 مرد زن
 استادان مجدد اشتغال با بازنشسته مدیران یبدن یتترب کارشناسان

6 19 
 ورزش گروه استادان ورزش وزارت يرؤسا ورزش وزارت

 روانشناسی گروه داناستا ورزشی هايهیأت يرؤسا فدراسیون

 هیأت
 یشناسجامعه گروه استادان ورزشی مربیان

 اقتصاد استادان هایونفدراس يرؤسا
7 9 9 

 

 و معتبر علمی مقاالت (بررسی ياکتابخانه يهاروش از استفاده با موردنظر يهاداده اطالعات، آوريجمعیند افر از اول بخش در
 نخبگان، با کیفی يهامصاحبه از دوم بخش در مختلف)، نشریات و مجالت ،هاباکت اینترنتی، يهاگاهیپا در موجود اطالعات

 با همزمان کیفی، هايپژوهش نظري مبانی به عنایت با شد. استفاده پژوهش مورد موضوع بر مسلط نظرصاحب افراد و متخصصان
 فتگر انجام هایافته از گیرينتیجه و عرضه تلخیص، ترتیببه سپس پذیرفت. انجام نیز آنها کدگذاري وشد  تحلیل هامصاحبه انجام

 و تلفنی تماس برقراري از پس .شد منجر مدیران ورزشی بازنشستگی به تمایل عدم بر اثرگذار عوامل نهایی فهرست شناسایی به تا

                                                      
1 . Grounded Theory 
3. Strauss & Corbin 
3. Theoretical Saturation 
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 اولیه هايپرسش شد. تعیین آنها موافقت با هامصاحبه مکان و زمان رضایت اعالم صورت در مطالعه، انجام چگونگی و اهداف بیان
 عدم دالیل ؟است سنی چه بازنشستگی براي مناسب سن و کنید اعالم بازنشستگی از را خود تعریف مضمون با سؤاالتی از بود عبارت
 نزما مدت کرد.می مشخص را بعدي سؤاالت وسويسمت شونده،مصاحبه توضیحی و تفسیري پاسخ چیست؟ بازنشستگی به تمایل

 تنزل روند شدند. بنديطبقه معناي و مفهومی تشابه براساس و مرور بار چندین تحلیل واحدهاي بود. دقیقه 65 تا 45 بین هامصاحبه
 و فرعی ۀطبق هم و کمتر مفهومی واحدهاي تعداد هم تا داشت جریان اصلی و فرعی ۀطبق و تحلیل واحد تمام در هاداده کاهش در

 تغییرات بار هر گرفتند. قرار ،بود انتزاعی و مفهومی کلی، که اصلی هايطبقه در هاداده ترتیببدین شدند. ترمفهومی و انتزاعی اصلی
 و اصلی هايطبقه قالب در آنچه و هاداده معنايدربارة  مشترك رضایت احساس به نهایت در شد. داده طبقه نام و محتوا مورد در الزم

 صحت بررسی منظوربه ند.ه اشد داده نشان هایافته بخش در مضامین این که دست یافته شداست، تهیاف نمود آنها نام و محتوا فرعی،
 هايمضمون و مشاور) و راهنما استادان( تحلیل واحد ها،نوشتهدست مرور ن:اناظر بازنگري .1 هايروش انواع از پژوهش 1استحکام و

 شده لحاظ نیز پیشنهادي، نکات و انجام اصالحات .3کنندگانمشارکت و 2اننظرصاحب تکمیلی هاينظر از استفاده با شدهاستخراج
 تحلیل 4مداوم درگیري .2 ؛محتواست تحلیل در هاداده صحت مهم معیارهاي از مشابه طبقات و کدها مورد در نظر اشتراك است.

 از هامصاحبه سازيپیاده منظوربه .)2007ادیب، پرویزي و سلسالی، ( کافی زمان تخصیص پژوهش، به بازخورد و هاداده همزمان
 شد. استفاده 5کیودا مکس کیفی هايداده تحلیل افزارنرم

 

 هایافته
 شستگیبازن به تمایل عدم عوامل و بعادا حیتشر به یمیپارادا مدل ابعاد از کیهر با مرتبط هايپرسش به پاسخ در شوندگانمصاحبه

 نهایی کد 224 ،مطالعات مندنظام مرور و افراد يهادگاهید و جمالت تحلیل و هامصاحبه تمامی کامل بررسی از پس نهایت در پرداختند.
 است. شده بنديدسته ؤلفهم 20 و مفهوم 58 قالب در یینها مستخرج کد 224 .دش استخراج باز کدگذاري ۀمرحل یعنی اول ۀمرحل از

 گردید. پذیرکانام ست،ا محوري کدگذاري همان که مفاهیم مشترك ابعاد ظهور ۀزمین مداوم، تطبیق روش تکنیک از استفاده با
 .است آمده 2 جدول در که است هايمؤلفه تحقیق فرایند از مرحله این حاصل

 محوري کدگذاري .2 جدول

 هامؤلفه مفاهیم 

 ايینهزم عوامل
 بازنشستگی تعریف منفی معناي + مثبت معناي

 بازنشستگی سن ذهنی سن شناختی+یستز سن + اجتماعی سن + زمانی سن

 علّی عوامل

 سیاسی عوامل سیاسی حمایت سیاسی+ یطمح
 اجتماعی عوامل اجتماعی منزلت اجتماعی+ ارتباطات

 فردي عوامل خانوادگی مشکالت کار+ محیط در فردي توانایی + روانی نیاز
 مدیریتی عوامل یرساناطالع عدم + برنامگییب + نامناسب مدیریت

 اقتصادي عوامل خانواده رشگست ها+یمتق ناگهانی تغییرات + مالی مشکالت

 گرمداخله عوامل
 محدودکننده

 بازنشسته ناکارآمد مدیران آسیب سازمانی آسیب + فردي آسیب
 قانونی يهاشکاف قانون اجراي بر نظارت عدم قانون+ مدیریت عدم + قانونی نواقص
 ساختاري موانع سازمانی ناسالم روابط ي+بسترساز عدم متخصص+ نیروي کمبود

                                                      
1. Data trustworthiness 
2. Peer check 
3. Member Check 
4. Prolonged Engagement 
5. Maxqda 

  .شودیم استفاده ترکیبی و کیفی هايروش در و است فیلم و عکس متن، جمله از هاداده وتحلیلتجزیه براي کامپیوتري افزارنرم یک
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 گرمداخله واملع
 کنندهیلتسه

 بازنشسته مدیري ظرفیت از استفاده سازمان یده اعتبار سازمان+ براي اقتصاديصرفۀ  سازمان+ پشتیبانی + دانش مدیریت
 انسانی منابع توسعۀ سازمانی قدردانی + تجربه انتقال + سازمانی مؤثر ارتباطات

 راهبردها و هاراهکارِ

 سیاسی راهبرد سیاسی رانت حذف انسانی+ يهاککم در محبوبیت از استفاده
 اجتماعی راهبرد اجتماعی منزلت يارتقا انسانی+ منابع توسعۀ + تجربه انتقال راهبردهاي

 فردي راهبرد زندگی تنظیم + زندگی سبک اصالح راهبردهاي
 مدیریتی راهبرد قوانین اجراي بر نظارت + قوانین تغییر + یزيربرنامه اصالح
 اقتصادي راهبرد اقتصادي قوانین اصالح + اقتصادي یزيررنامهب

 پیامدها

 آمیزیتموفق بازنشستگی معنویت به توجه جسمانی+ سالمت روانی+ سالمت
 اجتماعی رشد تگیبازنشس فرهنگ پذیریش + اجتماعی منزلت +افزایش اجتماعی مقبولیت افزایش

 + جوان نیروي زا استفاده + سازمان چابکی یشافزا + سازمان يارتقا + علم و تجربه تلفیق
 نوآور و خالق سازمان

 سازمانی موفقیت

 
 ستخراجا زیر مضمون پنج در ستگی،بازنش به تمایل عدم عوامل پارادایمی مدل ۀارائ مصاحبه، از حاصل کیفی هايداده تحلیل نتایج

 شوند:می داده توضیح که شد

 هویتی بحران

 دوران در که بودند این نگران نشستگیباز به نزدیک کارکنان گرفت. قرار اول ۀرتب در هانگران دیگر به نسبت یروان و روحی يهاینگران
 ی،هویت بحران بر أثیرگذارت عوامل از باشد. داشته متفاوتی دالیل است ممکن که ندشویم روانی و روحی مشکالت دچار بازنشستگی

 ي،توانمند احساس بازنشستگی، مانز یکنواختی و نشینیگوشه از ترس کار، به بازنشسته روانی و روحی نیاز کار، دادن دست از ترس
 سال 30 طی مداوم صورتبه که اريک دادن دست از ترس به توانیم آنها نیترمهم از که است بازنشستگی از پس خالقیت و وريبهره

 اند:گفته باره نیا در کنندگانمشارکت کرد. اشاره ،است رفتهیپذیم صورت فعالیت

 نجاما باید که مونده کارها از یلیخ هنوز کنم، شب رو روزم تونم می چطور بمونم، خانه توانممی چطور رفتم، سرکار سال 35 من«
 ساله). 62 ،25 (کد »بدم انجام را اونها تونم می من خود فقط و بشه

 که مدیریتی هايشغل دارند، الییبا بسیار کاري جنجال و دغدغه که افرادي مخصوصاً هستیم، بیزار بودن منفعل از هاآدم ما ۀهم«
 و اضطراب مثل ،شوندمی التیمشک دچار عاطفی و روانی لحاظ به شوند، بازنشسته اگر دارند، اجتماعی جایگاه هم و فردي جایگاه هم

 ساله). 59 ،23 (کد »زندگی معکوس شمارش احساس و بودن مصرفبی احساس و افسردگی

 اجتماعی شرایط

 تدس از دارد. نقش ورزشی رانمدی بازنشستگی به تمایل عدم در اجتماعی موقعیت دادن دست از که داد نشان پژوهش این هايیافته
 ماعیاجت منزلت و اجتماعی یتمحبوب دادن دست از اجتماعی، مقبولیت شدن کم حس ایجاد در که بود مقوالتی از اجتماعی موقعیت دادن

 حلم در دیگران با تماس دادن ستد از مفهوم به بلکه ،شغل دادن دست از معناي به تنهانه بازنشستگی طرفی از ت.داش نقش ناکافی،
 .است نیز کار

 سازمان يارتقا باعث تواندمی دارد شستهبازن فرد که یاجتماع تیمحبوب و تیمقبول« است: گفته باره نیا در کنندگانمشارکت از یکی
 دستبه را تیمقبول و تیمحبوب نیچن تواندمی آیا شود وارد اگر و شود سازمان وارد يدیجد فرد که خواد ینم مانساز صورت نیا در گردد
 .)ساله 58 ،8 کد( »آورد
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 سیاسی شرایط

 محبوبیت و قدرت داشتن توانمی آن مقوالت از که است سیاسی عامل ورزشی مدیران بازنشستگی به تمایل عدم عوامل ترینمهم از
 رزشو زدگی سیاست و شغلی امنیت هايچالش سیاسی، احزاب به مدیر گرایش بازنشسته، مدیر از سیاسیون حمایت بازنشسته، یاسیس

 کردند. انعنو سیاسی عوامل حمایت را یریتیمد سمت از بازنشسته مدیر جاییجابه عدم بر عامل مؤثرترین کنندگانمشارکت کرد. اشاره

 داراي و زدگیسیاست دچار کشور راکهچ است مؤثرتر سیاسی شرایط« است: باره همین در کنندگانمشارکت از یکی زبان از جمله این
 سازمانی سالمت عدم مورد رد همچنین .)ساله 68 ،3 کد( »هستند مدیریت در خود افراد حضور خواهان حزب هر که است متفاوتی احزاب

 »است پذیرانامک بارانت چیزهمه و تاس یرانت ۀجامع ما ۀجامع چراکه است مؤثر قطعاً یاسیس عوامل« کرد: عنوان دیگر کنندهمشارکت
 يبرا که ییتابلو در یحت است، لیدخ استیس کارها همه در« :کرد عنوان  ساله 70 ،17 کد قدرت نقش مورد در .)ساله 68 ،21 کد(

 همه از و یاجتماع و یمال منافع که درجایی حاال کندمی رتقد احساس فرد آن در و است نهفته یاستیس شودمی زده انبایخ در یغاتیتبل
 .»شودمی اعمال ياستراتژ کی عنوانبه جاها از یلیخ در باشد تواندنمی مؤثر استیس دارد وجود قدرت ترمهم

 يدیکل نفرات که خواهندنمی یاسیس هايجناح رایز ،دارند دخالت یبازنشستگ به لیتما عدم در ما یکنون جامعه یاسیس طیشرا بله«
 مندبهره مانساز و فرد خود از و اشتهد دخالت یاسیس هايگروه انتظارات به دنیرس يبرا سازمان در آنها حضور رایز ،شوند بازنشسته خود
 .)ساله 71 ،9 کد( »شوندمی

 مدیریتی شرایط

 ايسلیقه مدیریت به توانمی آن علل از که است ورزشی مدیران بازنشستگی به تمایل عدم بر دیگر مؤثر عوامل از مدیریتی عوامل
 از پس دوران براي سازمان ریزيبرنامه عدم مدیران، کارایی گیرياندازه شاخص نبود ورزشی، مدیران نصب و عزل در نمسئوال

 اشاره کرد. مدیران، بازنشستگی

 عدم خاطربه تواندیم بازنشسته مدیران از نازماس مجدد ةاستفاد علت« کرد: اشاره زیر موارد به توانمی کنندگانمشارکت زبان از
 »باشد جدید انمدیر تربیت براي افتهیسازمان يهابرنامه نبود علت به که بازنشسته رانیمد از یبرخ ینیگزیجا عدم د،یجد رانیمد تیترب

 .)ساله 62 ،4 کد(

 مسیر د،نباش آنها عملکرد با موافق یدجد مدیر اگر و دکننمی رفتار ورزشی مدیران نصب و عزل در ايسلیقه مدیریت که سازمانی در«
 .)ساله 65 ،5 کد( »کنندنمی باز جدید مدیر ورود براي را

 اقتصادي شرایط

 میزان شدن کم به توانمی آن لعل از کردند. مطرح بازنشستگی مانع عوامل از یکیرا  اقتصادي عوامل کار به مشغول ۀبازنشست مدیران
 ورزشی یرانمد بازنشستگی به تمایل عدم سبب تواندمی اشاره کرد که مزایا شدن حذف و هاهزینه صعود جامعه، متور سنوات، پرداخت

 شود.

 و یتپرداخ يایمزا از یقسمت شدن تمام باشمیم سرکار در همچنان نکهیا علت« است: گفته باره این در کنندگانمشارکت از یکی
 ،1 کد( »باشمیم کار به مجبور هایاستک این جبران براي نیبنابرا ؛است بازنشستگی دوران شروع اب )کاراضافه( هایافتیدر از یبرخ حذف

 ساله). 54

 حقوقی« کرد: عنوان ساله 68 ،6 کد است. بازنشسته مدیران بازنشستگی به تمایل عدم اساسی عوامل از نیز اقتصاد ثباتیب و تورم
 کدام هر که دارم هم نوه و عروس و داماد فرزند، برعالوه من اآلن اما بود، کوچک ةخانواد یک براي شدیم دریافت درگذشته که
 شرایط این با توانیم چطور ابدییم شافزای تورم فقط و ابدیینم افزایش حقوق که اقتصادي شرایط به توجه با .رادارند خود يهانهیهز

 ساله). 59 ،7 د(ک »کرد اکتفا بازنشستگی حقوق به فقط و داد ادامه اقتصادي
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 ی،علّ طیشرا شامل که دلیم شد، داده توسعه ورزشی مدیران بازنشستگی به تمایل عدم یمیپارادا مدل محوري، و باز کدگذاري در
 تمایل عدم چارچوب تدوین پارادایمی دلم 1 شکل در .امدهاستیپ و اقدامات و راهبردها گر،مداخله طیشرا ،يانهیزم طیشرا اصلی، دةیپد
 است. مشاهده قابل بنیادداده مدل ابعاد با مطابق ورزشی مدیران ازنشستگیب به
 

 
 . الگوي پارادایمی عدم تمایل به بازنشستگی مدیران ورزشی1شکل

 گیرينتیجه و بحث

 در شاغل انبازنشستگ تمامی قانون این با مطابق که است شده ابالغ مختلف هايسازمان به بازنشستگان کارگیريبه منع قانون اخیراً
 پیروي قاعده این از که شدهتعریف مشاغل برخی ياستثنا به .ندهست 97 سال اواخر تا شدن بازنشسته به ملزم دولتی نهادهاي یا دولت
 رايب افراد در آمادگی ایجاد که رسدمی نظربه کنند. گیريکناره خود فعلی جایگاه از باید و هستند قانون رعایت به ملزم مابقی ،کنندنمی

 به انتقال بینیپیش در مهم عوامل از بازنشستگی براي سازيآماده است، معتقد 1روسینکوتر است. ضروري بازنشستگی به انتقال
 بازنشستگی به انتقال براي کافی آموزش هنوز که است عقیده این بر) 2004(  2اسکیبر .)2001روسینکوتر و همکاران، ( است بازنشستگی

 .دارند محدودي اطالعات بازنشستگی با رابطه در افراد اغلب ندارد وجود

 نقش بازنشستگی به کار از افراد انتقال و درآوردن اجرا به گیري،تصمیم براي کارکنان از حمایت در هاسازمان که کندمی بیان 3آرل
 بهتر درك مستلزم ابتدا کند، ارائه شود،می منتقل بازنشستگی به که شخصی به را کمک بهترین تواندمی سازمان چگونه اینکه دارند.
 تعهد شغلی، درگیري شغلی، منديرضایت نظر از کارکنان نهایت در یا کار تأثیرات به سپس و است کار محیط معنویت و افراد نقش

                                                      
1. Rosenkoetter  
2. Schieber 
3. Earl 
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 تدریجی کردن کم پیشنهاد با )1395( همکاران و رئیسی .)2010ارل، ( دارد بستگی سازمانی درماندگی احساس و شغلی تعهد سازمانی،
 و مسئولیت از شدن دور یعنی جدید شرایط با افراد تدریجی شدن آماده منظوربه خدمت، آخر ةآیند سال دو در نشاغال ۀروزان کار زمان
 آشنا امکان بازنشستگی، ةدور به ورود براي فرد شدن آماده ضمن موضوع این رعایت با همچنین بازنشستگی، شرایط به ورود و شغل
 داشتن .)2016رئیسی و همکاران، ( دشومی فراهم شد، خواهد واگذار هاآن به آینده در که هاییمسئولیت با جایگزین و جدید افراد شدن
 برقراري فردي، هاينقش ۀتوسع به و باشند داشته را فردي مشکالت احساس ندرتبه بازنشستگان که شودمی سبب فراغت اوقات

 شودمی منجر زندگی مناسب ساختار و گروهی حمایت از برخورداري فراغت تاوقا از مناسب استفاده نفس،اعتمادبه افزایش ارتباطات،
 از ترس مانند رديف عوامل خصوص در براتی و عریضی پژوهش به توانمی موافق هايپژوهش از .)1998روسنکوتر و گریس، (

 به بازنشستگان ورود آموزش با کنندمی بیان آنها اشاره کرد. آید،می وجودبه مدیران در بازنشستگی از پس که روانی و فردي مشکالت
 از قبل فردي خودسازي بهتوان می پژوهش این هویتی بازسازي راهبردهاي جمله از داد. کاهش را عوامل این توانمی دوره این
 خانواده، کنار در تفریح به پرداختن و فراغت اوقات گذراندن بازنشستگی، دوران براي ریزيبرنامه زندگی، در نظم ایجاد شستگی،بازن

 کرد. اشاره روانی و جسمی سالمت هايچکاب انجام ورزشی، هايباشگاه در حضور

 اجتماعی ابعاد براي ریزيبرنامه کندمی عنوان) 2006( 1زینر است. اجتماعی شرایط مدیران، بازنشستگی به تمایل عدم عوامل از یکی
 ارتباطات ابعاد در اجتماعی مناسبات و رفتاري عوامل طریق از توانمی را بازنشستگان اجتماعی منزلت .دارد اهمیت بازنشستگی در

 به توانمی همسو نتایج از .)2016 و همکاران، فاسبندر( کرد تبیین آنان فراغت اوقات گذراندن ةنحو و خانوادگی روابط کیفیت اجتماعی،
 آن در کار که ايجامعه در زیرا ،) 2017فلوریستن، ( کرد اشاره )1399( مکاراناسدي و ه )،2016( فاسبندر و )2017( فلوریستن پژوهش

 را فرد یک زندگی است ممکن که روزمره هايفعالیت نبود و منزلت دادن دست از معناي به اغلب شستگیبازن است، اساسی ارزش داراي
 فرد حضور همچنین و متقابل احترام رعایت با است. دشوار آن کردن پر که کند ایجاد ییخأل ،دهد قرار تأثیر تحت طوالنی مدتی براي

 داد. ارتقا را بازنشسته فرد اجتماعی جایگاه توانمی کارتازه مدیران براي آموزشی هايگاهکار برگزاري و داوطلبانه هايفعالیت در بازنشسته

 کالن، هايسیاست جمعیتی، روند یافتگی،توسعه سطح جمله از کشور هر شرایط گرفتن نظر در با باید بازنشستگی هايسیستم اساساً
 و دارد وجود تعامالت ۀهم در ذاتی طوربه سیاسی، فعالیت شوند. طراحی لیما بازارهاي توان و عمیق و نهادي هايظرفیت ها،زیرساخت

 که کندمی ایجاد زیانباري و افکنتفرقه يکار محیط رفتار نوع این .)2011مدرسی، ( شودمی محسوب هاسازمان دهندةلیتشک عناصر از
 رفتاري چنین کردن محدود و پیشگیري در سیاسی رفتار ةوجودآورندبه عوامل از آگاهی بنابراین دارد؛ کارکنان بر ايفزاینده منفی آثار

 و است کارکنان هاينگرش و ادراکات در تفاوت تأثیر تحت و پنهان اغلب سازمان در سیاسی رفتار .)2014فنی، ( کندمی ایفا مهمی نقش
 بازنشستگی به تمایل عدم عوامل دیگر از سیاسی شرایط .)2010آتینک، ( دشومی تعیین واقعیت از افراد درك یا عمل ماهیت براساس
 گرایش ازنشسته،ب مدیر از سیاسیون حمایت بازنشسته، سیاسی محبوبیت و قدرت داشتن مانند شدهشناسایی عوامل .است ورزشی مدیران

 سازمانی سالمت مانند راهبردهایی اجراي با توانمی که است ورزش زدگیسیاست و شغلی امنیت هايچالش سیاسی، احزاب به مدیر
 معیشت به کمک هدف با سیاسی محافل در بازنشسته مدیر ۀداوطلبان حضور همچنین و )سیاسی بندهاي و زد حذف سیاسی، رانت حذف(

 به را آن و داد کاهش را سیاسی منفی عوامل سیاسی مثبت هايجریان در بازنشسته مدیر مقبولیت و محبوبیت از استفاده همچنین و مردم
 )1394( همکاران و فانی و )1390( مدرس پژوهش به توانمی همسو هايپژوهش از کرد.تبدیل  ورزش کیفی سطح ارتقايبراي  یفرصت
 .دندکر اعالم معنادار را بازنشستگی در سیاسی شرایط شنق خود يهاپژوهش در آنها کرد. اشاره

 ارشد ۀبازنشست مدیران به که است این قوانین نقص ترینبزرگ است. بازنشستگی به تمایل عدم عوامل از دیگر یکی مدیریتی شرایط
 قرار قدردانی و تشویق مورد باید ،شدبا داشته خود مدیریت دوران در مناسب کاري عملکرد مدیري اگر .شودمی داده کار به بازگشت ةاجاز
 دوباره نباید باشد، نداشته مناسبی عملکرد اگر و دهند ادامه را آنها کار نفستازه مدیران و بپردازد استراحت به دوران این از بعد و گیرد

                                                      
1 . Zinner 
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 در آنها نگهداري به سازمان هستند، دارا را سازمان نیاز مورد دانش و هامهارت بازنشسته، مدیران .)2016، و همکاران فاسبندر( روند کاربه
 براي هم و است مهارت و دانش مخزن نگهداري و حفظ و دانش مدیریت به وجهت هم ايگونهبه که دارد تمایل قبلی هايسمت همان

 سرعتبه که جهانی در .)2010جونز و مسینتوش، ( داد پرورش آنها کنار در را جانشینی هايسمت بتوان که کندمی ایجادمزیت  سازمان
 جوامع از بسیاري در .داشت خواهند دانش و تجربه انتقال داوطلبانه، هايفعالیت انجام در مهمی نقش سالمند افراد ،رودمی شدن ریپ به رو

 هاسازمان .)2007، و همکاران زادهسلیم( مانندمی باقی کاري هايسیستم در مشاور عنوانبه همچنان کار فراغت از پس بازنشستگان دنیا
 با .)2010ارل، ( دارند نقش بازنشستگی به کار از افراد انتقال و درآوردن اجرا به و گیريتصمیم در کارکنان از پشتیبانی و آمادگی ایجاد در

 بازنشستگی، هايطرح مورد در رسانیاطالع و تبلیغات راهبردي، هايبرنامه ایجاد فرد، هايشایستگی براساس گذاريارزش نظام ایجاد
 اجراي و طرح اصالح بازنشستگی، هاينامهینیآ و قوانین سازيشفاف بازنشستگی، قوانین اصالح بازنشستگی، دوران براي اهدافی تعیین
 هايپژوهش نتایج .دکر اعمال مدیریتی راهبردهاي در بنیادین اقدامات بازنشستگی سن افزایش با همچنین و بازنشستگی گامبهامگ طرح
 کند.می یدأیت را پژوهش این نتایج )1992( سیگل و )2010( آرل )،1387( همکاران و زادهسلیم

 بر درآمد تأثیر شود.میمنجر  افراد بازنشستگی پذیرش عدم به که است ملیعوا از مالی درآمد که کردند اظهار بازنشسته مدیرانبیشتر 
 داشته بهتري وضعیت اقتصادي و اجتماعی نظر از هابازنشسته که مواردي در شد، تأکید نیز آمریکا ۀبازنشست افراد ۀمطالع در بازنشستگی

 درآمد کاهش با بازنشستگی بیان کردند 1بالکلی و رایبرو ما هايیافته مشابه .)1981کسلز و اکشتاین، ( دارند مطلوبی بازنشستگی ،باشند
 استانداردهاي حفظ براي بازنشستگان داد نشان متحده االتیا در تحقیقاتی .)2008رایبرو و بالکلی، ( است همراه کار دادن دست از و

 خود پژوهش در )1386( شکوري .)2014پانگ، شیبر، ( قرار دارند مالی منابع کمبود خطر معرض در بازنشستگی در خود کاري زندگی
 به توانمی پژوهش این هايیافته با مغایر .شدند مشاهده مجدد اشتغال اصلی هايكمحر عنوانبه باال اقتصادي نیازهاي داد نشان

 و مجهول شرایط از نگرانی و نیست کار به بازگشت براي عاملی عنوانبه اقتصادي عوامل .کرد اشاره )2017( گالسر و پالت پژوهش
 درمانی خدمات اصالح زندگی، هايهزینه مدیریت مانند راهبردهایی اجراي با .است مجدد اشتغال براي تأثیرگذار عوامل از آینده ثباتبی
 دوران براي را اقتصادي شرایطتوان می ها،ارگان تمام بازنشستگی هايصندوق تجمیع مستمري، از مالیات کسر عدم دولت، سوي از

 توانندمی که کارآفرینی ایجاد به ،دارند باالیی مالی توان که ايبازنشسته مدیران تشویق با ورزش وزارت همچنین کرد. بهینه بازنشستگی
 ورزش در کارآفرینی اندازچشم کنند. ایفا را جامعه در کارآفرینی نقش و ببخشند بهبود بیکار قشر براي هم و خود براي هم را اقتصاد
(اصغري  کند شروع ورزش در رآفرینیکا توسعۀ براي را خود هاياستراتژي آینده، تجسم با تا کندمی کمک یبدن تربیت سازمان به کشور

 اجراي وکند  تدوین مدیران بازنشستگی از بعد کارآفرینی منظوررا به هاییبرنامه ورزش وزارت دارد ضرورت بنابراین ؛)1400 ،و همکاران
 .است مالی هايدغدغه بدون بازنشستگی آن پیامد که دهد قرار مدنظر را کارآفرینی هايبرنامه

 اصلی، دةیپد علّی، طیشرا شامل که مدلی شد. داده توسعه ورزشی مدیران بازنشستگی به تمایل عدم یمیپارادا مدل تحقیق این در
 کاربرد مورد مدل، طراحی راستاي در حاضر پژوهش نتایج رودیم انتظار .امدهاستیپ و راهبردها گر،مداخله طیشرا ،يانهیزم طیشرا

 عدم مدل طراحی همچنین و بازنشستگی عدم بر عوامل مؤثر ییشناسا گیرد. قرار هاونیاسفدر يرؤسا و ورزشی يهاسازمان مدیران
 شواهد از .دکن زیادي کمک ورزشی ۀجامع به تواندمی نتایج و راهبردها اثرگذار، عوامل کشف و ورزش در مدیران بازنشستگی به تمایل

ه کچنان کنند.نمی فروگذاري تالشی هیچ از راه این در و ندارند خود علیف پست از گیريکناره به تمایلی بازنشسته مدیران برخی پیداست
 3 تا پرداخت میلیون 26 نشدن، بازنشسته براي کشور بازنشستگی بزرگ هايصندوق از یکی رئیس« نوشت: گزارشی در شرق ۀروزنام
 سنی هر و شرایط هر در دارند قصد و هستند مردم و سازمان کشور، به عاشقانه خدمت مدعی مدیران برخی .»شود پاك اشسابقه سال
 در توانمند و ارزخدمتگ تالشگر، مدیرانی و گیرندمی قرار قاعده این در مدیران تمامی گفت تواننمی کنند. خدمت مردمش و کشور براي

 تخصصی سطوح يارتقا با روازاین دارند. تعالی، سمت به سازمانی اهداف پیشبرد و گیريشکل در بسزایی تأثیر که دارند وجود جامعه
 اشتغال نهایت در و ،جایگزین مدیران به ورزشی مدیران ةشدکسب اربتج انتقال و مجرب افراد تخصص از مناسب گیريبهره ورزش،

                                                      
1. Blakeley & Ribeiro 
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 القب در ايویژه حساسیت با نظارتی هايدستگاه بنابراین شود؛ شغلی هايفرصت از جوانان ةاستفاد براي مانعی نباید بازنشسته مجدد
 طبیعتاً کنند، واگذار را مدیریتی کرسی شرایطی، هیچ تحت نیستند حاضر که افرادي زیرا ،کنند برخورد قانونی، نواقص از سوءاستفاده

 و یورزش يهاسازمان همچنین که است صورتبدین برخاسته ۀنظری .باشند کشور ورزش پیشبرد براي مطمئنی مدیران توانندنمی
 ورزشی رانیمد يبرا یلیتحص و یآموزش يهادوره يبرگزار مانند سازنده و دیمف یخدمات ۀارائ با توانندیم يزیربرنامه و ورزش مسئوالن

  .کنند آماده راحت و ایمن یبازنشستگ دوران يبرا را آنها ،يامشاوره خدمات ۀارائو 

 

 تشکر و تقدیر
 .شودیم قدردانی رساندند، یاري پژوهش این انجام در را ما که همکارانی تمامی از
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