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Introduction: Lack of in-depth studies in representing the effective factors in sports 
success, caused us to investigate the reasons for the success of sports heroes in 
Bandar Anzali in the present study  

Methods: In this research, the qualitative research approach and the method of 
narrative research have been used. This research is based on a semi-structured 
interview and a purposeful sample. Interviews were conducted with 8 participants 
based on the quality of medals at the world level and the Asian Games. 
Results: Based on the findings of narrative interviews, the themes of sports success 
factors are: psychological factors (concentration and self-confidence, interest and 
passion, motivation, purposefulness, perseverance and commitment, imagery, self-
efficacy), technical and physical ability ( Technique, tactics, physical fitness), 
material and economic factors (facilities, equipment and suitable sports space, 
money), organizational and managerial factors (existence of experienced coaches, 
talent management, sports psychologist, mass media, government and Ministry of 
Sports, planning and Time management), environmental living conditions 
(geographical conditions of place of residence and location, culture and family 
support), which are presented to the participants in the interview and approved after 
a series of reviews. 

Conclusion: Examining the factors of success in this research showed that multiple 
factors were involved in the success of athletes. Many of the mentioned success 
factors are related to each other, which the participants also pointed out. For 
example, concentration and self-confidence are factors that reduce stress and 
anxiety. Or physical fitness along with proper technique increases self-confidence 
and skill in technique is a product of learning and frequent and abundant exercises. 
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Extended Abstract 
 
Introduction 
The current research has a comprehensive, accurate and 
native look at the factors affecting the sports success of 
the champions with a narrative method. They are a part 
and product of the context of the society. These shared 
narratives are an important tool for constructing 
meaning in sports-related discourses, and they also 
narrate and present the specific framework and method 
of sports success. The biographies of sports champions 
are both a repository of cultural meanings and a model 
for future lives. Although in the last few years, the 
research narrative of sports elites has been studied by 
social psychologists in the field of mental health, sports 
and physical education. But few researchers in the 
country have studied the biographies of sports 
champions with this method. Considering this 
importance, the main goal of this research is to analyze 
the success factors of sports champions of Bandar 
Anzali with the method of narrative research. 

Methods 
The current research method is narrative or biographical 
research. The reason for using the qualitative method of 
narrative research in this research is to study and think 
in depth about experience of the champions and share it 
with the audience of this field, including coaches, 
athletes interested in championship sports, officials and 
planners. The community studied in the research are the 
champions of various fields of sports who have 
experienced sports success and have been able to win 
honors for their country in various sports fields. In order 
to identify these people, the sports and youth department 
of Bandar Anzali city, sports committees and experts in 
the relevant fields have been inquired. Therefore, the 
selection of the experts (sports champions) has been 
purposeful. A semi-structured qualitative interview was 
used to collect field data. After coordinating and 
establishing effective communication and build trust in 
the participants (sports champions), the interview was 
started, and in order to get more details, split the issue 
and clear possible ambiguities, exploratory questions 
and interview questions (5W1H) were used. In order to 
ensure the reliability of the qualitative study of this 
research, 4 faculty members of the management and 
sport management department of the university have 
been used. So they read the interview questions and 
confirmed its quality after correcting and adjusting. The 
interview process was done by using the round-trip 
process and modifying the interview questions to ensure 
the adequacy and relevance of the questions, and the 
collected data were again provided to the interviewees 
to ensure their accuracy. The three-way consensus 

method also has been used to increase reliability, 
transferability and verifiability criteria. 
 
 
Results  
In the analyzed section, according to the thematic and 
structural approach of narrative research, the researcher 
first studied all the narratives and descriptions of the 
interviews several times, and then by comparing and 
matching the text of the interviews, the main keywords 
were extracted from the participants' sentences. and a 
special meaning and concept was given to each of the 
sentences. 
 
Conclusion 
Examining the factors of success in this research showed 
that multiple factors were involved in the success of 
athletes. Many of the mentioned success factors are 
related to each other, which the participants also pointed 
out. For example, concentration and self-confidence are 
factors that reduce stress and anxiety. Or physical fitness 
along with proper technique increases self-confidence 
and skill in technique is a product of learning and 
frequent and abundant exercises. 
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  ها:واژهکلید
 بندر انزلی،

 تحقیق کیفی، 
 پژوهی، روایت

 علل موفقیت
 
  
 

 پژوهی است.هدف این تحقیق، واکاوي علل موفقیت قهرمانان ورزشی با رویکرد کیفی و شیوة روایت :مقدمه

نفر از  8گیري هدفمند است. مصاحبه با ساختارمند و شیوة نمونهپژوهش مبتنی بر مصاحبۀ نیمه روش پژوهش:
 هاي آسیایی بود، صورت گرفت.ها در سطح جهانی و بازيکه براساس کیفیت مدال کنندگانمشارکت

اند از: عوامل هاي روایتی، مضامین عوامل موفقیت ورزشی عبارتآمده از مصاحبهدستهاي بهراساس یافتهها:  یافته
 )، تواناییتصویرسازي و خودکارامدي تمرکز و خودباوري، عالقه و اشتیاق، انگیزه، هدفداري، پشتکار و تعهد،شناختی (روان
 ورزشی فضاي و تجهیزات اقتصادي (امکانات، و مادي جسمانی)، عوامل تاکتیک و آمادگی جسمانی (تکنیک، و فنی

 جمعی، رسانۀ ورزشی، شناسروان استعدادیابی، مدیریت مجرب، مربیان (وجود مدیریتی و سازمانی پول)، عوامل مناسب و
 موقعیت، زندگی و محل جغرافیایی زندگی (شرایط محیطی زمان)، شرایط مدیریت و ریزيبرنامه ورزش، وزارت و دولت

 .هاي متوالی تأیید شدخانواده)، که پس از بررسی حمایت و فرهنگ

ي در موفقیت ورزشکاران دخالت اچندگانهبررسی عوامل موفقیت در این تحقیق، نشان داد که عوامل  گیري: نتیجه
کنندگان به این مسئله نیز اشاره کردند. اند که مشارکتبا هم در ارتباط ذکرشدهداشته است. بسیاري از عوامل موفقیت 

همراه شود. یا آمادگی جسمانی بهي عاملی است که سبب کاهش استرس و اضطراب نیز میخودباورراي مثال تمرکز و ب
شود و مهارت در تکنیک، محصول یادگیري و تمرینات مکرر و فراوان می نفساعتمادبهفزایش تکنیک مناسب سبب ا

 .است
 
 
 

 .342-329 ،14) 2( نشریه مدیریت ورزشی، ، پژوهی قهرمانان ورزشی بندرانزلی؛ واکاوي علل موفقیتروایت ).1401( کیا کجوري، کریم استناد: 

            2021.314042.2620JSM./10.22059DOI: http//doi.org/ 
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 مقدمه 

، 1موفقیت شغلی، موفقیت تحصیلی، موفقیت علمی یا موفقیت ورزشیدفعات از آن در موضوعات مختلفی چون اي است که بهموفقیت کلمه
هاي جمعی، ذهنی، عاطفی و اجتماعی و عوامل برانگیزاننده هاي گوناگون افراد مانند تواناییشود. موفقیت، برایندي از تواناییاستفاده می

عبارت دیگر هاي بعدي فرد باشد؛ بهاي براي موفقیتانگیزهتواند بر این خود موفقیت نیز می. افزوناستمانند عالقه، پشتکار و پاداش 
هاي مستقیم به هدف برسد یا گام شود که به گونهشناسی، موفقیت به پاسخ یا عملی گفته میآورد. در روانبار میموفقیت، موفقیت به

اقتصادي، اجتماعی، فرهنگی و  . با افزایش چشمگیر نقش ورزش در توسعۀ)1382امیدي، ( شودقطعی است که به جانب آن برداشته می
ریزان در کشورهاي مختلف دنیا تبدیل شده هاي راهبردي برنامهسیاسی کشورها، پیشرفت و موفقیت در زمینۀ ورزش به یکی از اولویت

واند شرایط تالمللی و افتخارآفرینی در ورزش است که میریزان ورزشی، فتح سکوهاي بیناست. یکی از موارد مهم و مورد توجه برنامه
ریزي، ورزشکارانی را آماده و اند با برنامهرو بسیاري از کشورها در تالشاجتماعی جامعه را تحت تأثیر قرار دهد، ازاین -اقتصادي، فرهنگی

راي ورزش هاي مناسبی بتواند انگیزهروانۀ مسابقات کنند که موفقیت آنها را در رویدادهاي بزرگ تضمین کند. یکی از ابعاد ورزش که می
تواند ویژه جوانان ایجاد کند، ورزش قهرمانی است. روند صحیح حرکت در راستاي ارتقاي سطح ورزش قهرمانی میکردن در افراد جامعه به

المللی هاي بینهاي پیش روي آن باشد. پیروزيمتضمن ارائۀ راهکارهایی براي پیشرفت آن ورزش و همچنین شناسایی مشکالت و ضعف
اي موجب رشد و توسعه در بسیاري از کشورها شده است. این برتري طور فزایندهي المپیک در عرصۀ ورزش، بههايبازموفقیت در  ویژهو به

ها تمایل بیشتري دهد. بر همین اساس دولتاي به آن کشور میالمللی هویت و شخصیت ویژهو موفقیت ورزشکاران نخبه در عرصۀ بین
ها و المللی فراهم کنند که این مسئله به بسط و توسعۀ سازمانلی، موفقیت ورزشکاران نخبۀ خود را در عرصۀ بینگذاري مادارند با سرمایه

). 1393دوست قهفرخی و همکاران، هاي مرتبط با پرورش و توسعۀ ورزشکاران نخبه در بعد ورزش قهرمانی منجر شده است (علیسیستم
با توجه استان گیالن است که سهم بسزایی در پرورش قهرمانان ورزشی استان و کشور دارد.  ترین شهرهايشهرستان بندر انزلی از مهم

براساس گزارش  کهيطوربهتوان گفت این شهر، از فرهنگ ورزشی برخوردار است، به قدمت دیرینۀ ورزش در شهرستان بندر انزلی، می
 تعداد لحاظ از را کشور اول مقام شهري جمعیت نسبت با افتهیسازمان زشکارور هزار 14 از بیش با انزلی بندر«)، 1394باشگاه پژوهشگران (

ت که اس گیالن ورزشی باشگاه اولین و ایران ورزشی باشگاه ، سومینانزلی باشگاه ورزشی گیو بندر .»است داده اختصاص خود به ورزشکار
فوتبال،  مانندهایی و در رشته هسیس شدأانزلی ت در بندر 1319اولین دو مارتن ایران) در سال  قهرمانتوسط پهلوان عزیز وکیل منفرد (

هاي تبع آن فوتبال ملوان انزلی از جمله تیمکرد. همچنین در رشتۀ ورزشی فوتبال و به فعالیت به ... شروعبسکتبال و ،بوکس، والیبال
نیا (پدر فوتبال گیالن) شروع به ي بهمن صالحگریمرببا  1348شود که در سال ، پرافتخار و محبوب فوتبال ایران محسوب میدارشهیر

هاي آسیایی و کسب عناوین ، دو مرتبه حضور در بازيیقهرمان بیبا کسب سه عنوان قهرمانی در جام حذفی کشور و چهار نافعالیت کرد و 
ه تیم ملی کشورمان داشته که است و سهم بسزایی در پرورش بازیکنان و معرفی آنها بشهرستانی در لیگ ایران تیم متعدد بهترین 

 بازو به را ملی تیم کاپیتانی بازوبند که بود شهرستانی فوتبالیست تنها 1366 سال . ایشان دراستترین آن، مرحوم سیروس قایقران مطرح
بر پیشینه و افزونبست و افتخارات ملی بزرگی براي کشورمان رقم زد. آنچه ضرورت این تحقیق در جامعۀ مذکور را پررنگ کرده است، 

هاي که در کل بازيطوريهاي ورزشی در کشور است، بهقدمت ورزشی این شهرستان، سهم شهرستان بندر انزلی در پرورش قهرمان و نخبه
ین نفر از قهرمان ا 21رشتۀ ورزشی و توسط  19در  هايبازمدال در ادوار مختلف  26کسب هاي آسیایی مدال طال و در بازي 5پارآسیایی 

 شهرستان کسب شده است. 

ي پیشینیان هاپژوهششود، اما در این مرحله پژوهشگر با مرور ي کمتر استفاده مینگارستیزهرچند از پیشینۀ تحقیق در پژوهش 
. )1389بازرگان، ( کندیمغنی کردن گزارش تحقیق استفاده  منظوربهسابقۀ موضوع تحقیق را دنبال کرده و از آن  موردنظري هاتجربهدربارة 

                                                 
1. Sport achievement 
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ها و تفاوتها شباهت، محققان 3لنس آرمسترانگو  2)، زندگینامه و روایت بیماري قهرمانان ورزشی باب چامپیون2009(1در تحقیق اسپارکس
مهم  دادیرو کیدر  يروزیو پ زیآمتیبازگشت موفق يبراو  اندافتهیکه از سرطان بهبود را  ياتوسط دو ورزشکار نخبه يماریب يهاتیدر روا

 یمشابه تیکه ممکن است در موقعورزشکارانی است  گرید يبرا 4یداستان ۀنقش کیآرمسترانگ  روایت .انددهیکش، به روایت کنندیمتالش 
، »یورزش ۀنخب کیداستان روایت ساختاري و محتواي تجربه در ورزش: «) در تحقیقی با عنوان 2017( 5سیکیلیا و همکاران.  رندیقرار بگ

عمل آوردند تا با بیشترین جزئیات، داستان زندگی و یک روایت پرداختند. محققان از ورزشکار دعوت به عنوانبهبه درك جریان تجارب 
ساختاري و محتوایی روایت نخبۀ ورزشی  لیوتحلهیتجز، تایپ و سپس با کنندگانشرکتاز  شدهضبطهاي خود را روایت کند. مصاحبهتجربۀ 

، »تیموفق يهاتیمشترك روا گفتمان: در ورزش جوانان یابیداستان استعداد«) با عنوان 2017( 6تفسیر شده است. در تحقیق کیلگر
ي مشترك براي تولید هاتیرواي از امجموعهدر اردوهاي ورزشی فوتبال و هاکی بررسی و  کنندهشرکتي موفقیت جوانان هاداستان
 7یمشترك در خط داستان يهاتیاز روا يادهد که چگونه مجموعهنشان می لیوتحلهیتجز ي موفقیت شخصی آنها ارائه شد.هاداستان

ي موفقیت شخصی هاداستاندهد که چگونه . نتایج این تحقیق نشان میشوداستفاده می ،تیبه داستان موفق دنیبخش تیمنظور مشروعبه
دهد. برخی گره خورده است و اینکه چگونه این زمینه چارچوب روایی خاصی را تشکیل می 8»ي مشترك گفتارهاتیروا«نزدیکی با  طوربه

، توانایی ذهنی و روحیۀ 10، نیاز به همکاري9برجسته براي توانایی کار سختاند از: استعداد ي موفقیت عبارتهاداستاناز عوامل موفقیت در 
دهد که عوامل زیادي در پیشرفت ورزشی ورزشکاران نقش دارند؛ بررسی تحقیقات مربوط به موفقیت ورزشی نشان می. همچنین 11تیمی

رحیمی بردنجانی و همکاران، ( استبردن از ورزش این عوامل شامل تمرین، آموزش، توانایی درونی و سن، مهارت شناختی، تعهد و لذت 
مطالعۀ طراحی الگویی براي شناسایی و شکوفایی استعدادها در ورزشکاران «)، در تحقیق خود با عنوان 1388هادوي و ظریفی (). 1397
ی معرفی کردند. و فرهنگ اجتماعی، یشناخت، روان12یسنج، تنیکیولوژیزی، فیحرکت ییتوانابر پیشرفت ورزشکاران را،  مؤثر، عوامل »ایرانی

هاي فنی (تکنیکی و عوامل اثرگذار در موفقیت ورزشی را توانایی شناسی ورزش،روان«) در پژوهشی با نام 1390واعظ موسوي و مسیبی (
سیکسسنت  ، مهار اضطراب و...) مطرح کردند.نفساعتمادبهشخصیتی (تمرکز،  -تاکتیکی)، جسمانی (قدرت، سرعت و غیره) و روانی

، عوامل موفقیت ورزشی را تمرین و »ي موفقیت و شکستهاشهیرنوجوانان مستعد: «)، در تحقیقی با عنوان 1993( و همکاران 13میهالی
 21) و لیدوکوا1991(20مطرح کردند. کوکریل 19و لذت بردن 18، تعهد17یشناخترواني هامهارت، سن، 16، توانایی درونی15، آموزش14یادگیري

                                                 
1. Sparkes 
2. Bob Champion 
3. Lance Armstrong 
4. Narrative map 
5. Sicilia A, Fernández-Balboa JM, Orta A 
6. Kilger 
7 Storylines 
8. Discursively shared narratives 
9. The ability to work hard 
10. The need for cooperation 
11. Team spirit 
12. Anthropometrical 
13. Csikszentmihalyi  
14. Training 
15. Teaching 
16. Innate abilities 
17. Psychological skills 
18. Commitment 
19. Enjoyment 
20. Cockerill 
21. Ljdokova  
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، 3، وضعیت جسمی2، عوامل موفقیت ورزشی را تکنیک1»شناسی ورزشی و نخبۀ ورزشکارروان«)، در تحقیقی با نام 2014( و همکاران
  بیان کردند.6و تجهیزات 5، تغذیه4یشناختروانوضعیت 

که تفاوت اساسی ورزشکاران  انددادهها نشان پژوهشدهد. برخی تحقیقات مختلف عوامل متعدي را در موفقیت ورزشکاران نشان می
 نفساعتمادبهی آنان است. براساس این تحقیقات، ورزشکاران موفق از طریق شناخترواني هامهارتنخبه با ورزشکاران دیگر، در میزان 

همچنین توجه و . شوندیمي و آمادگی روانی مشخص امقابلهي رقابتی، راهبردهاي هابرنامهبیشتر، خودکنترلی، تمرکز بهتر، نگرش مثبت، 
شود و درك فرایندهاي مختلف و ظرفیت توجه در شرایط سخت و غیرعادي را تمرکز باال در ورزشکاران سبب افزایش سرعت واکنش می

ي هاپژوهش. دانندیمي خاص هاورزشعوامل ژنتیکی را مسئول عملکرد ورزشی ورزشکاران نخبه در  هاپژوهشدهد. برخی نیز افزایش می
ي تمرینی، نقش خانواده و عوامل هاتیفعالکه شامل مشارکت در  اندکردهقش عوامل محیطی در اکتساب موفقیت ورزشی تأکید دیگر بر ن

بر موفقیت ورزشی  مؤثرضر با روش روایتی، نگاه جامع، دقیق و بومی به عوامل . پژوهش حا)1390واعظ موسوي و مسیبی، (ي است انهیزم
طور مکرر، بررسی ي مشترك فرهنگی که بههاتیرواژانري است از  8ي قهرمانانههاقصهیا 7ي موفقیتهاداستان چراکهقهرمانان دارد، 

ي هاتیروااین  .شوندیممحسوب  و بستر جامعه نهیزماز  یآنها بخش و محصول ؛شودنمی دیدر خأل تول قهرمانان ورزشیداستان  شود.می
هستند، همچنین چارچوب و روش خاص موفقیت ورزشی را روایت  9ي مربوط به ورزشهاگفتمانمشترك، ابزار مهمی براي ساختن معنا در 

 يهایزندگ يبرا ییند و هم الگوایفرهنگ یم مخزن معانه ي قهرمانان ورزشیهانامهیزندگ). 2017، 10(کیلگر دهندیمکنند و ارائه می
 هایبعضروایت قهرمانان، براي ، ثیح نیاز ا دیگر ورزشکاران دارد.در آموزش  ینقش مهم این قهرمانانمنتشرشده از  يهاتی. رواندهیآ

شناسان اجتماعی و در حوزة ورزشی توسط روانپژوهی نخبگان ). اگرچه در چند سال اخیر روایت2009بخش باشد (اسپارکس، تواند الهاممی
؛ 2014، 11؛ داگالس و کالریس2017 سیکیلیا و همکاران،؛ 2009بررسی شده است (اسپارکس،  یبدن تیسالمت روان، ورزش و ترب

با توجه  اند.پرداختهاما تعداد کمی از محققان داخل کشور با این روش، به بررسی زندگینامۀ قهرمانان ورزشی )، 2013، 12اسپارکس و اسمیت
 ست؟یچ یقهرمانان بندر انزل یورزش تیاست که عوامل موفق اینپژوهشگر  یاصل پرسشمهم،  نیبه ا

 

 شناسی پژوهشروش
این نوع پژوهش، که  .استنگاري و هدف از آن طرح تحقیق توصیف زندگی افراد یا زیست 13روش پژوهش حاضر تحقیق روایتی 

 کار رفته استي اجتماعی افراد بههاتجربهي فردي و هاتجربهشود، در دو دهۀ گذشته در بازنمایی نیز نامیده می 14وجوي روایتیجست
و بر مبناي  شودتعریف می 15توسط افراد براي درك تجربه و عمل شدهگفتهي هاداستان لیوتحلهیتجزحقیق روایی، . ت)1389بازرگان، (

                                                 
1. Elite Athlete 
2. Technique   
3. Physical condition 
4. Psychological state 
5. Nutrition 
6. Equipment 
7. Success Stories 
8. Heroic tales 
9. Discourses concerning sports 
10. Kilger 
11. Douglas & Carless 
12. Sparkes & Smith 
13. Narrative research  
14. Narrative inqury  
15. Experience and action  
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پژوهی هم روش روایت .)1988، 1پولکینگ هورن ؛1389بازرگان، (شود ریزي میشناسی تفسیري پایهگرایانه و معرفتی نسبیشناسیهست
توان . در این روش می)2014داگالس و کالریس، (ها شناختی و اجتماعی پدیدهپردازي روانروش تحقیق است و هم روشی براي نظریه

گونه گردآوري و به شیوة روایتی گزارش تحقیق را تدوین کرد. این روش با تمرکز بر حکایت صورتبهي یک یا چند فرد را هاتجربه
 بردیمي مرتبط، به این مسئله پی اهگزارشاز طریق مصاحبه و دستیابی به  هادادهدر زندگی یک فرد و گردآوري  شدهکسبي هاتجربه

پژوهی در این پژوهش، . علت استفاده از شیوة کیفی روایت)1389بازرگان، (در زندگی فرد چه معنایی داشته است  شدهکسبي هاتجربهکه 
ك گذاشتن آن براي مخاطبان این حوزه، اعم از مربیان، و معنا بخشیدن به تجربۀ زیستۀ قهرمانان و به اشترا نگرژرفمطالعه و تفکر 

اند یورزشي مختلف هارشته. جامعۀ مورد مطالعۀ تحقیق، قهرمانان استریزان به ورزش قهرمانی و مسئوالن و برنامه مندعالقهورزشکاران 
منظور شناسایی این افراد براي کشور خود در میادین مختلف ورزشی افتخاراتی کسب کنند. به اندتوانستهورزشی داشته و که تجربۀ موفقیت 

رو انتخاب نمونۀ ي مربوط استعالم شده است. ازاینهاحوزههاي ورزشی و کارشناسان از ادارة ورزش و جوانان شهرستان بندر انزلی، هیأت
 ساختاریافتهکیفی نیمه ۀمصاحبي میدانی از هادادهمنظور گردآوري به ی بوده است.هدفمند و انتخاب صورتبهخبرگان (قهرمانان ورزشی)، 

براي و  دش، مصاحبه آغاز (قهرمانان ورزشی) کنندگاناز هماهنگی و برقراري ارتباط مؤثر و ایجاد اعتماد در مشارکت پس. استفاده شد
 .) استفاده شدH1W5و نیز چارچوب مصاحبه ( 2یهاي کاوشز سؤالرسیدن به جزئیات بیشتر، شکافتن موضوع و رفع ابهامات محتمل، ا

هاي زیر را مدنظر قرار داده است: رویداد موردنظر (موفقیت ورزشی یا قهرمانی) چیست و جه ابعادي در این شیوة مصاحبه، محقق پرسش
ي موفقیت و هاشهیر؟ عوامل اصلی و اندداشتهدارد؟ تجربۀ زیستۀ شما در چه مکانی رخ داده است؟ چه کسانی در ایجاد این موفقیت نقش 

وقوع پیوسته است؟ موفقیت شما چگونه و در چه شرایط (محیطی، روانی، جسمی ..) به قهرمانی چیست؟ این موفقیت در چه زمانی رخ داده
، 5. (کانگ، کو و وواست 4و یک سؤال چگونه 3سؤال چه چیزي، کجا، چه کسی، چرا و چه زمانی 5هاي باال شامل عبارتی پرسشاست؟ به

تا در قالب روایت، تاریخچۀ زندگی ورزشی خود را از ابتدا تا زمان  شد خواستهکنندگان (قهرمانان) ). در روند مصاحبه از مشارکت2005
چارچوب راهنما  عنوانبهمصاحبه هاي قهرمانی یا موفقیت ورزشی بازگو کنند. در این زمینه براي اطمینان و کامل بودن اطالعات، از پرسش

(با هشت نفر) را  هامصاحبهافت. در این پژوهش، محقق نیز استفاده شد. تعیین حجم نمونه تا زمان رسیدن به مرحلۀ اشباع نظري ادامه ی
 ترکینزدهاي هفتم و هشتم) شوندهمصاحبههاي آخر (ي که هرچه به مصاحبهاگونهبهدست آمد، تا زمانی ادامه داد که اشباع نظري به

  .خوردیم، اطالعات جدید اضافی مرتبط با موضوع کمتر به چشم شدیم

 کنندگان در پژوهش شناختی و عناوین قهرمانی مشارکتجمعیت يهایژگیو. 1جدول 
 عناوین قهرمانی تحصیالت رشتۀ ورزشی  کد 

ي هاردههاي آسیایی و چندین مدال رنگارنگ در مسابقات آسیایی در ) بازي2018) و برنز (2014نقره ( کارشناسی مدیریت ورزشی قایقرانی  1
 مختلف سنی

 2020) ی به پارالمپیک (پاراتکواندوابیراهچهار مدال طال، یک نقره و یک برنز جهانی و  شناسیلیسانس روان (پاراتکواندو)تکواندو   2
جام حذفی با ملوان/  ی به جهانی/ قهرمانابیراهعضو تیم ملی فوتبال ایران/ همراه اولین تیم ملی جهت  دیپلم فوتبال  3

 آقاي گل ایران
 )1976)/ حضور در المپیک مونترال (1975)/ طالي آسیا (1974ي آسیایی (هايبازبرنز  لیسانس تربیت بدنی پرتاب دیسک  4
 ي آسیاییهايبازمدال طالي پارالمپیک ریو در والیبال نشسته و چندین مقام قهرمانی جهان و  کارشناسی تربیت بدنی والیبال نشسته  5
ي هاتورنمنت)/ و چندین مدال رنگارنگ در 1972ي جهان (هاارتش)/ طالي 1974هاي آسیایی (نقرة بازي سیکل بوکس  6

 معتبر دنیا
کارشناسی ارشد مدیریت  قایقرانی  7

 ورزشی
 ي معتبر دنیاهاتورنمنتي آسیایی و چندین مدال رنگارنگ در هايبازدو طال در 

هاي آسیایی/ کسب يجام آزاد بزرگساالن جهان/ طال، نقره و برنز قهرمانی جهان/ طال و نقره باز طالي کارشناسی ارشد تربیت بدنی کاراته  8
 هاي معتبر دنیامدال رنگارنگ از تورنمنت 10بیش از 

                                                 
1. Polkinghorne 
2. Explore 
3. Who, What, Where, When and Why 
4. How 
5. Jang S, Ko EJ, Woo 
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گروه مدیریت و مدیریت نفر از اعضاي هیأت علمی  4از نظر  این پژوهشۀ کیفی مطالع 1اعتمادپذیري و قابلیت اعتماد نیتأم يبرا
، کیفیت آن را تأیید اصالح و تعدیل الزماز پس مصاحبه را مطالعه کرده و  هايپرسش استادان کهيطوربهاستفاده شد،  دانشگاه ورزشی

در ترغیب،  3سمیت و اسپارکزدر نظریات ا 2استادان همکار همچون دوست منتقد هادادهو تحلیل و تفسیر  هايکدگذاردر فرایند  دند.کر
اسپارکس و  (منظور استدالل منسجم و منطقی همکاري کردند شده توسط محقق بهوش و توسعۀ مضامین و تفسیرهاي ارائهپروراندن، کا

و مرتبط بودن  ها مصاحبه انجام گرفت تا از کفایتپرسشبرگشتی و اصالح  و با استفاده از فرایند رفت. در فرایند مصاحبه )2013، تیاسم
اطمینان الزم  آنهاقرار گرفت تا از صحت  شوندگانمصاحبهمجدداً در اختیار  شدهيآورجمعي هادادهد و نیز ها اطمینـان حاصـل شـوشپرس
، )1390هومن، (استفاده شد  4سویهي و تأییدپذیري از روش اجماع سهریپذانتقالي، ریاعتمادپذهمچنین براي افزایش معیار . دست آیدبه
منظور استحکام و ي مختلف و زمان مختلف بههاطیمحي مختلف، هاگروهاز  هادادهسعی شد که گردآوري  هادادهاجماع  درکه طوريبه

جهت تطبیق مراجعه شد. در  و اطالعات مربوطه در اینترنت هادادهبر مصاحبه، به رو افزوناستفاده شود. ازاین هادادههماهنگی منابع 
اي ، تالش شد که در انتههايتئورخصوص اجماع پژوهشگران از نظرهاي همکاران خبره (دوست منتقد) بهره گرفته شد. همچنین در اجماع 

روش و  6و ساختاري 5رویکرد موضوعیها با تحلیل دادهي مختلف پرداخته شود. هادگاهیدبا توجه به  هادادهمقاله به تحلیل و تفسیر 
در بین  هامصاحبهي موضوعات اصلی سازبرجستهمحتوایی یا موضوعی، به  لیوتحلهیتجز گرفت.انجام  يبندکدگذاري و مقوله

را شناسایی و با تئوري ارتباط برقرار کنیم. در اینجا داستان  هاداستاندهد محتواي کنندگان اشاره دارد. این روش به ما امکان میمشارکت
کل بر تحلیل موضوعی، شتحلیل ساختاري، افزونشود و در است، بیان  و از مفاهیم نظري اولیه استفاده می شده تیروابه همان نحو که 

 .)2014و همکاران،  7پریر( شودداستان و معانی اصلی (مضامین اصلی) توجه و استخراج می
 

 هاي تحقیقیافته
ي مصاحبه را هافیتوصو  هاتیرواپژوهشگر ابتدا تمامی پژوهی، تحلیل یافته با توجه به رویکرد موضوعی و ساختاري روایتدر بخش 

کنندگان ي اصلی را از درون جمالت مشارکتهادواژهیکل، هامصاحبهسپس با مقایسه و تطبیق مستمر در متن و چندین مرتبه مطالعه کرده 
 ).2هر کدام از جمالت معنی و مفهوم خاصی داده شد (جدول  استخراج کرد و به

 
 و شناسایی شواهد گفتاري هاتیرواي از انمونه. 2جدول 

 شناسایی شواهد گفتاري هاتیروا کد مصاحبه
 
 
7 
 
 
 

نسان ي ورزشی عاملی وجود دارد که در اارشتهدر هر «
 تکارجنگندگی و پشاست نه در رشتۀ ورزشی، و آن میزان 
 یکوشسختتواند با انسان است و اینکه انسان چقدر می

زیکن سال با اینکه بهترین با 6من » «.از موانع بگذرد
به  دصبر و تعهتیم ملی بودم هیچ مدالی نداشتم اما با 

 نتیجه دادم تاکارم ادامه ، دلسرد نشدم و به هدف
 ».گرفتم..

 جنگندگی
 پشتکار

 سختکوشی
 صبر
 تعهد

 هدفداري

 

                                                 
1. Trustworthiness 
2. Critical friend 
3. Smith and Sparkes 
4. Triangulation 
5. Categorical-content analysis 
6. Structural analysis 
7. Perrier 
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عوامل اصلی  عنوانبهصلی امضمون  5مقایسه  شده و در نهایت  ترقیدقمورد بررسی،  (شواهد گفتاري)مضامین مرحلۀ بعد، زیردر  
و در مرحلۀ آخر که  کندیمنمایی یا مضامین اصلی را باز هامقوله). بنابراین در این مرحله پژوهشگر، 3موفقیت ورزشی اطالق شد (جدول 

شدة فرد، چنان ي بازنماییهاتجربهتا عمق  کندیمنوشتاري و داستانی، توصیف  صورتبه، مصاحبه را استي ریگجهینتدر قسمت بحث و 
ي بندمنظور اطمینان از یافته و دستهن بههمچنی. )1389بازرگان، (باشد  کنندهقانعیی داستان براي خواننده، گراواقععرضه شود که دقت و 

 آمد.دست هاي نهایی بهیافته ارائه  شده و پس از اعمال تعدیل، کنندگانشرکتمضامین، آنها به 
 

 هامصاحبه. مضامین اصلی و شواهد گفتاري استخراج شده از 3جدول 
 شواهد گفتاري    مضامین اصلی

 خودکارامدي /تصویرسازي /تمرکز و خودباوري /عالقه و اشتیاق/ انگیزه/ هدفداري/ پشتکار و تعهد    شناختیعوامل روان
 تکنیک / تاکتیک/ آمادگی جسمانی    توانایی فنی و جسمانی

 امکانات، تجهیزات و فضاي ورزشی مناسب/ پول    عوامل مادي و اقتصادي
زارت ورزش/ شناس ورزشی/ رسانه جمعی/ دولت و ووجود مربیان مجرب/ مدیریت استعدادیابی/ روان    عوامل سازمانی و مدیریتی

 ریزي و مدیرت زمانبرنامه
 شرایط جغرافیایی محل زندگی/ موقعیت، فرهنگ و حمایت خانواده    شرایط محیطی زندگی

 

 گیريبحث و نتیجه

تواند در این مهم دخالت داشته باشد که در . بالطبع عوامل زیادي میاستشناسایی عوامل موفقیت ورزشی موضوع مهمی براي هر جامعه 
. در پژوهش حاضر با توجه به استخراج مضامین نداورزشی کنندگان، قهرمانانعوامل موفقیت ورزشی از منظر مشارکت نیترمهماین مقاله 

شناختی، توانایی فنی و جسمانی، سازمانی و مدیریتی، عوامل ي روانهاجنبهکنندگان بر گرفته، تأکید مشارکتهاي صورتاصلی از مصاحبه
 رایط محیطی و زندگی بوده است. مادي و اقتصادي، و در نهایت ش

مهم  يهایکی از تفاوت چراکهو مسابقات ورزشی دارند،  هاتورنمنتاند که نقش بسیار مهمی در شناختیمضمون نخست عوامل روان
به حداکثر  منظوربهرو دور از انتظار نیست که یک باشگاه ورزشی است؛ ازاینباال بودن مهارت روانی ، ترنییقهرمانان با ورزشکاران سطوح پا

هافمن (شناختی استفاده کند ي روانهامهارت باال بردنشناس براي رساندن عملکرد ورزشکار در تمرین و عرصۀ رقابت از متخصص روان
شود شامل تعهد، توجه و شناختی که به موفقیت ورزشکاران منجر میبرخی از عوامل روان .)2014، 1؛ وینبرگ و گولد2018و همکاران، 

ی، نیبخوش، انگیزه، نفساعتمادبهی ذهنی، هدفداري، هوش ورزشی، توانایی مقابله، آمادگتمرکز، مدیریت استرس و اضطراب، کنترل افکار، 
، لیکوکر؛ 1997و همکاران،  سیکسسنت میهالی؛ 1390مسیبی،واعظ موسوي و (ي و غیره است رسازیتصوطلبی مثبت، کنترل هیجان، کمال
است که نشان از پایداري و  ی)سختکوشپشتکار و تعهد (مستخرج در این مضمون،  . یکی از عوامل)2014 و همکاران، دوکوایل ؛1991

راي مثال بعبارتی به سرانجام رساندن کاري که آغاز کرده است. ؛ بهاستمقاومت ورزشکار در برابر موانع و مشکالت براي رسیدن به هدف 
عامل موفقیت من در این ورزش سعی و تالش و تمرین زیاد و  نیترمهم« کند کهدر این خصوص اشاره می 3ة شمارة کنندمشارکت

من تالشم را آنقدر زیاد کردم که «است: گفته  5ة شمارة کنندمشارکتیا ». در جهت رسیدن به هدفم بوده است استراحت به اندازة کافی،
ي خودم هاغفلتي و کارکمدلیل ، به2014تا سال  2010ي از زمان از سال ابرههی دست پیدا کنم. در افتنیندستبتوانم به آرزوهاي 

بران کنم و به آن چیزي که ي خودم را جهايکارکمتالشم را زیاد کردم تا بتوانم نتوانستم به مسابقات خیلی مهم برسم. مجدداً اینقدر 
. )2018، 2شیهان(ی را در خود دارد طلبمبارزهۀ تعهد، کنترل و مؤلفکه سه  استی یک سازة شخصیتی کوشسخت». برسم خواهمیم

                                                 
1. Weinberg & Gould 
2. Sheehan 
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مادرم بیماري سختی داشت و من عازم مسابقات المپیک «: دیگویمدر خصوص تعهد به هدف خود چنین  4ة شمارة کنندمشارکتهمچنین 
فکرم پیش مادرم بود اما تعهد به هدفم و عشق به کشورم باعث شد با تمام توان در مسابقات شرکت کنم. وقتی  هرچندمونترال بودم. 

شناختی ترین عوامل روانیکی از مهم». برگشتم به ایران، دیگر مادرم در قید حیات نبود و من در آخرین لحظات عمرش در کنارش نبودم
)، انگیزش، فرایند تحریک، هدایت و حفظ 2005( 1نظر گرینبرگ طبق. استعامل بعدي که  است انگیزشمورد بررسی در عرصۀ ورزشی، 

شود که رفتار )، انگیزش، فرایندي است که با تنش فیزیولوژیکی یا روانی یا نیازي آغاز می2011( 2. از منظر لوتانزاستي هدف سوبهرفتار 
شناسی که در حیطۀ روان استاز انواع انگیزش  4انگیزش پیشرفت). 2014، 3يچالدورا( استکند و هدف آن رسیدن به هدف را تحریک می

انگیزش پیشرفت بر بسیاري از رفتارها، افکار و احساسات از جمله انتخاب نوع فعالیت، تالش  رسدیمنظر ورزش اهمیت خاصی دارد. به
اشاره کردند که  هاکنندهمشارکتبیشتر  ).1389، محمدزاده و یملک( دنبال مواجهه با شکست تأثیر داردبراي پیگیري اهداف و پشتکار به

 نیترمهمخواهی و افتخارآفرینی را باشد، اما عوامل مهم دیگري نیز وجود دارد. آنها میل به موفقیتتواند عامل انگیزشی مهمی پول می
در گذشته در بندر انزلی یک سنت خوبی وجود داشت و «: دیگویم 4ة شمارة کنندمشارکتعامل انگیزشی در موفقیت خود مطرح کردند. 

علمی، هنري و ورزشی  هاتیموفقشنبه و جمعه از یی در الي درختان بلوار بندر انزلی، هر پنجبلندگوهاآن این بود که شهرداري با نصب 
اي مسافري از بلندگو بخواند. وقتی براي که اسم من را هم آق کردیمو این برایم ایجاد انگیزه  کردیمجوانان شهر در طول هفته تجلیل 

هفته از تهران به بندر انزلی آمدم و زمانی که اسم من از بلندگو خوانده  و آخراولین بار در مسابقات کشوري سوم شدم، این امر محقق شد 
». : این قهرمان شهرمان شده استفتندگیمو  دادندیمشد، مردم که تنها تفریح آخر هفته آنها قدم زدن در بلوار بود، با دست من را نشان 

که با حداقل منابع  شدیمها، انگیزة خوبی برایم شد... همین انگیزه باعث کسب مدال« :دیگویم 8ة شمارة کنندمشارکتدر همین زمینه 
تهران را سوار  -که من اتوبوس اردبیل دیآیممالی و امکانات از انزلی با شرایط سخت به تهران بروم و در تمرینات حضور پیدا کنم. یادم 

سال این  10، تا رفتمیمکیلو ساك ورزشی پیاده به محل اردوها  25و با  شدمیمصبح زیر پل ورزشگاه آزادي پیاده  6و ساعت  شدمیم
ة خواستۀ دهندنشانکه  يعامل هدفداردر خصوص  کنندهمشارکتهمین . »تواند کمک کند....توانمیکار ادامه داشت؛ پس پول مستقیماً نمی

ي کرد و اگر هدف داشته باشی باید گذارهدفاگر انگیزه باشد باید براي آن « : دیگویمنهایی ورزشکار و راه و روش رسیدن به آن است 
در خصوص  2ة ة شمارکنندمشارکتیا . »...کردمیمریزي کرد... من از اول به قهرمانی جهان فکر همواره آن هدف را دید و برایش برنامه

 پلهپلهکه هدف چیست. یک هدف بزرگ دارم و آن هم المپیک است و  دانمیمشناسی است، چون تحصیالت من روان«: دیگویمهدفداري 
یی چون وجهۀ اجتماعی، هاهدف. البته در این بین کنمیم، مسیر راه را براي رسیدن به المپیک هموار ترکوچکي هاهدفبا محقق شدن 

من براي رسیدن به هدفم «: دیگویم 4ة شمارة کنندمشارکتیا . »کنمیمهاي بیشتر را نیز، دنبال وضعیت اقتصادي بهتر و گرفتن مدال
باشم در اردو یا  ي اینکه در کنار خانوادهجابهي زیاد. چه بسیار عیدها هاحیتفردست کشیدم. از سفر،  هالذتکه قهرمانی باشد از بسیاري از 

و  دادیم، چون هدفم به من انرژي دمیخندیماما من  کردندیمکه ورزشکاران در اردوها گاهی از دلتنگی گریه  دیآیمتمرین بودم. یادم 
معنوي است که وجود ما را سرشار  ۀنوعی عشق و جاذب 5عامل عالقه و اشتیاق». در برابر هدفم و قهرمان شدنم ناچیز بود هایسختهمه 

شود که ورزشکار با تمام وجود و فعال و پرانرژي با وجود همۀ . عالقه و اشتیاق در ورزش سبب میسازداز هیجان، انرژي و الهام می
هاي محالت یمقبل از پیوستن به ملوان در ت« :دیگویم 3ة شمارة کنندمشارکتدنبال محقق ساختن اهداف خود باشد. به هاتیمحدود

و  کردندینموضعیت مالی خوبی نداشتند تا جایی که حتی یک ریال کمک مالی به بازیکنان  هامیتهمچون پرستو و پریسا بازي کردم این 
 تصویرسازي ذهنی .است تصویرسازي ذهنی عامل دیگر». ي بود که به فوتبال داشتیماعالقهعشق و  خاطربهپیشرفت من و امثال من فقط 

 موقعیت در را خود ورزشکار این روش . درکندیم و حس ندیبیم خود ذهن در را تصاویري یاها صحنه آن، طریق از فرد که است فرایندي
 و ورزشکار زیآمتیموفق اجراي شامل باید تجسم این تصاویر. کندیم مجسم) … و بویایی شنوایی، بینایی،( حواس تمام با ورزشی اجراي

                                                 
1. Greenberg 
2. Luthans 
3. Chelladurai 
4. Achievement motivation 
5. Enthusiasm 
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همیشه قبل از بازي باید فکر کرد. «: کندیمچنین مطرح  5ة شمارة کنندمشارکتباشد. در این خصوص  عملکردش از وي رضایت احساس
و  کنمیمو با آنالیز بازي تیم حریف چند گیم با آن تیم در ذهن خودم بازي  کشمیمگیم گیم هست. من در تخت خودم دراز  هايبازچون 
از نظر باندورا، براي است.  خودکارامديعامل دیگر  ».کارهایی براي موفقیت تیم باید انجام بدهمچگونه اسپک بزنم و چه  کنمیمفکر 

 مدي با کسب تجارباخودکار ،ضروري است. از نظر او ياو تجارب مشاهده زیآمتیعملکرد موفق مدي، دو عنصرادستیابی به خودکار
مدي را اقابلیت انجام دارد، خودکار ،آن کاردر الگوهاي موفق، با تقویت این احساس که  ةمشاهد طورنی. همابدییافزایش م زیآمتیموفق

خدا رحمت کند آقاي محمد ربیعی را، که الگوي من شد و «: دیگویم 8ة شمارة کنندمشارکت. )1399و همکاران،  (دینلی دهدافزایش می
، به مسابقات جهانی اعزام شد و مقام کسب کرد. 1996ربیعی در سال  ادیزندهاي شده که من تمرین را با جدیت بیشتري ادامه بدهم. انگیزه
وانم. تصمیم گرفتم که جدي تالش کنم. وي براي من انگیزه شد که چرا محمد توانست به اردوي تیم ملی برود و من نت تیموفقکسب 

عامل تمرکز ». در تیم ملی جوانان فیکس شدم... 1997به اردوي تیم ملی دعوت شدم و از سال  1996شش ماه بعد در همان اواخر سال 
ل از مسابقه در من قب«: دیگویم 4ة شمارة کنندمشارکتکنندگان به آن اشاره کردند. که مشارکت استموضوع مهم دیگري  يخودباورو 

. چون دمیدیمو همواره خودم را باالتر از آنچه که هستم  کردمیمو باورهاي مثبت خودم را تقویت  دادمیماتاقم موزیک مالیم گوش 
 .»کردمیمعالی در مسابقات شرکت  نفساعتمادبهاسترس و ترسی نداشتم و با غرور و  رفتمیمخودم را باور داشتم. وقتی در استادیوم 

که در کنار هم  است تکنیک، تاکتیک و آمادگی جسمانیشامل  موضوع توانایی فنی و جسمیمضمون دوم مستخرج از کدگذاري 
براي قهرمان شدن باید بهترین باشی و  «: دیگویمدر این خصوص  4ة شمارة کنندمشارکتتواند موفقیت ورزشکاران را تضمین کند. می

شود جز با قدرت (از طریق بدنسازي و کار با وزنه)، سرعت (دوهاي انفجاري) و تکنیک (مهارت و تمرین زیاد در دایرة این محقق نمی
وص ضرورت آن توان همان تسلط و مهارت در انجام فنون و حرکات در شرایط مسابقه دانست که در خصرا میتکنیک  ».پرتاب دیسک)

به فیزیک  گرددیبرمي تکنیکی هر فردي با فرد دیگر متفاوت است و این هامهارت: دیگویم 8ة شمارة کنندمشارکتبراي موفقیت ورزشی، 
ت ی استفاده کنند و در عوض دستان خوبی ندارند. مهارخوببهتوانند از آن پاي خیلی نرمی دارند و می هایبعضورزشکار. از این نظر که 

که  شدیمتوانستم از آن امتیاز بگیرم و این موضوع باعث درصد می 100 صورتبهتکنیک شگرد داشتم که  5ي من باال بود ولی هاکیتکن
ة کنندمشارکتیا ». استفاده کنم خواهمیمبگیرم و از چه تکنیکی  خواهمیمي من نتوانند تشخیص دهند که من چه تصمیمی هافیحر

است. با هر ضربۀ پارو نحوة انتقال قدرت از نوك انگشتان پا تا تمام بدن درگیر است.  رگذاریتأثمهارت در تکنیک خیلی «: دیگویم 1شمارة 
». مهارت در تکنیک، قدرت و توان استقامت است اشالزمهبسیار مهم است تکنیکی عمل کنیم. چون رشتۀ کایاك سرعتی است و سرعت 

ة کنندمشارکت. در این زمینه استمنظور موفقیت نقشۀ بازي فرد در مسابقه براي حمله یا دفاع، بهة راهبرد و دهندنشان تاکتیکعامل 
ریزي، آنالیز و ارزیابی . تاکتیک به عبارتی برنامهاستدر بوکس تکینک، تاکتیک و قدرت بدنی به یک اندازه مهم «: دیگویمچنین  6شمارة 

ي قبل از بازي حریف انجام شود. اینکه بدانید در بازي با حریفتان چه کاري هالمیفاز طریق  تواندکه نمی استکردن بازي در مقابل حریف 
؟ من گفتم که در راند دیبریمکار باید انجام دهید. یک بار خبرنگاري از من پرسید: اگر بازي حریفتان را قبالً ندیده باشید، چه تاکتیکی به

. »کنمیمو در زمان مناسب تهدیدات را به فرصت تبدیل  کنمیمقوت و ضعف آن را شناسایی ، نقاط کنمیماول حریفم را محک و آنالیز 
 ةویژ يهابا تمرکز روي جنبهمنظور انجام مسابقه به معناي سطحی از انرژي و توانایی یا عبارتی آمادگی بدنی فرد بهآمادگی جسمانی 

در مسابقات ورزشی «: دیگویمچنین  5ة شمارة کنندمشارکتدر این بین . عملکرد مانند استقامت، سرعت، چابکی، قدرت و توان انفجاري
 رودیمتواند حتی بر روي کل تیم تأثیر بگذارد. کیفیت کار زمانی باال و این می دیآیمزمانی که بدنم آماده نباشد کیفیت کارم بسیار پایین 

 ». درت بدنی باالیی داشته باشیکه ق

ی، شرایط اقتصادي افتگیتوسعهو این عوامل با میزان  است، امکانات و بودجۀ مالی مناسب هارساختیزتوسعۀ ورزشی قهرمانی نیازمند 
 اقتصادي و ماديعوامل از کدگذاري موضوع  مضامین مستخرجو سیاسی، وضعیت اشتغال و درآمد یک کشور در ارتباط است. یکی دیگر از 

شود کشورهاي دیگر ی داشته باشد باعث میالمللنیباگر کشور ما یک پیست استاندارد و «: دیگویمچنین  7ة شمارة کنندمشارکتکه  است
همچنین ». شود ما از تجارب آنها استفاده کنیم و تبادل تجربه صورت گیرددر کشور ما حضور پیدا کنند. مسابقات و اردوهاي اینجا باعث می
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که پول نقشی در  دیکنیمپول خیلی تأثیر دارد. در اوایل رشتۀ ورزشی فکر «: دیگویمدر خصوص اهمیت هزینه و پول در ورزش قایقرانی 
و همچنین  متیقگراني هالباسشود، چون نیاز به پول معلوم می پررنگ، نقش دیرویمي جلوتر احرفه صورتبهموفقیت ندارد، ولی هرچه 

ند و برنهیهزکه نیاز به درمان و فیزیوتراپی دارد که همگی  دینیبیمي ورزشی هابیآسدارید.  متیقگرانو تجهیزات  متیقگراني هاقیقا
 ».ي دنبال کرداحرفه صورتبهتوان ورزش را اگر پول نباشد نمی

شناس ورزشی، دولت و سازمان تربیت بدنی و در در نهایت رسانۀ مضمون بعدي شامل وجود مربیان مجرب، مدیریت استعدادیابی، روان
براي موفقیت ورزشکار، بر  روزبهو  باتجربه مربی. داشتن میاکردهي نامگذار عوامل سازمان و مدیریتیجمعی، را در یک طبقه با عنوان 

همیشه توسط سازمان کاراته  کهرا  آن، مسابقات و قوانین روزبهمربی با دانش و «: دیگویم 8ة شمارة کنندمشارکتنیست. کسی پوشیده 
در کنار مربی  ».تواند اثر مثبتی بر بازیکن خود بگذاردي خود نمیاحرفه. مربی با آموزش و اطالعات کندیمشود دنبال جهانی کم و زیاد می

منظور ورزش متناسب با فیزیک بدنی و شخصیت آنها مؤثر است. در جذب افراد مناسب به یابیاستعداد خوب و آگاه، داشتن دانش و ساختار
هاي خصوصی، توسعۀ بر این شرکتهاي نهادهاي آموزشی است. افزوندر ایاالت متحده، شناسایی و توسعۀ استعداد تا حد زیادي در دست

، ي(چالدورا استتوسعۀه استعداد  دنبالبهالبته دولت هم در هر فعالیتی  اند.هاي فردي مانند تنیس کنترل کردهاستعداد را در برخی ورزش
سالم بود که براي مسابقات آموزشگاهی، معلم ورزشی من جناب  13 «:  کندیمچنین حکایت  3شمارة  ةکنندمشارکت. در این زمینه )2014

هاي که من را انتخاب کردند و در همان سال با پیروزي مقابل منتخب مازندران قهرمان تیم گشتندیمنیا دنبال استعداد آقاي بهمن صالح
ی در شناسایی و تشخیص افراد مستعد در مدارس تأکید دارد قهرماناهمیت پایگاه «به  1ة شمارة کنندمشارکتو » آموزشگاهی کشور شدیم
شناسی ورزشی، رفتار انسانی در زمینۀ ورزش و چگونگی تأثیرپذیري روان. »داندیمامر در انزلی را نمونه موفق این  و پایگاه قهرمانی قایقرانی

شناسی ورزش درصد فراهم آوردن . روانکندیمرفتار (عملکرد) و کنش متقابل سه جز اصلی ورزش، ورزشکار، مربی و محیط را بررسی 
ي روانی، رفتاري، هامشارکتو هدف آن آموزش  استشناسی در ورزش، بازي و فعالیت جسمانی اطالعاتی دربارة عوامل و فاکتورهاي روان

شناختی است. با ي روانهاروشي فیزیکی با استفاده از هاتیفعالاجتماعی و مهارت کنترل هیجانات در شرایط ورزشی، تمرین و  -روانی
و  نفس عزتیۀ ورزشکاري، احتمال موفقیت در مسابقات، میزان انگیزه، وحرتوان روانی ورزشکاران، می -در نظر گرفتن مشخصات رفتاري

در تکواندو تعداد «: دیگویم 2ة شمارة کنندمشارکت. در این زمینه )1394 و همکاران، ططري(را برآورد کرد  آنهاتوان قدرت ورزشی 
ی کامالً آگاهم. چون شناسروانام به نقش مشاور دلیل رشتۀ تحصیلی. من بهکنندیمشناس استفاده هستند که از روانمعدودي ورزشکار 

بود توانستم  کرده کارمشاور ورزشی که با ذهن و روان من  با کمکتوانستم خوب تمرین کنم، ولی ی داشتم و نمیدگیدبیآسمن تجربۀ 
ي سازفرهنگ، رادیو، مطبوعات و غیره با دادن آگاهی و آموزش و ونیزیتلوهمچون ي جمعی هارسانه». این دوران را با موفقیت سپري کنم

چنین  6ة شمارة کنندمشارکتهاي ورزشی باشند. توانند نقش پررنگی در موفقیتدر فعالیت ورزشی و نیز نقد و بررسی کارشناسانه می
ي بااستعدادما خیلی جوانان  کهیدرصورتشود. شود و تبلیغ نمییکی از مشکالت بوکس این است که در تلویزیون نشان داده نمی«: دیگویم

ة کنندمشارکت عامل دولت و نقش وزارت ورزش و جواناندر خصوص ». گذاري شود، حرفی براي گفتن دارندداریم که اگر روي آنها سرمایه
. در اندگذاشتهاند که تمام جان خودشان را براي اعتالي پرچم کشور ورزشکاران، سربازان وطن در عرصۀ ورزشی«دارد:  اعتقاد 7شمارة 

از  مسابقات جاکارتا من تا پاي جان پارو زدم و حالم بد شد تا حدي که مرا بردند احیا کردند تا حالم خوب شد. ورزشکار نیاز به توجه بیشتر
ي ورزشکاران نیست. مسئوالن عزیز هر چهار هازحمت درخورحمایت دولت «مطرح کرد:  نیچن هم 8ة شمارة کنندمشارکت». دارد نهایا

 که ریزي و مدیریت زمانعامل برنامهدر خصوص . »افتندیمکاراته  آورمدالبه یاد ورزش  استکه مسابقات المپیک آسیایی  بارکسال ی
 ستاهتیفعال نیانجام ا يبرا هاهیو رو یمشخط نییبه اهداف و تع لین يبرا هاتیانتخاب فعال ها،تیاهداف در محدود نییشامل تع
 نندیبیم، کنندیمشود و کسانی که با من زندگی ورزش قهرمانی بدون برنامه نمی«: دیگویم 1ة شمارة کنندمشارکت ،)2014، ي(چالدورا

، بعد ناهار رفتمیمسال بعد از صرف صبحانه تمرین  8، 7ۀ ابعاد زندگی من طبق برنامه است. من همو  کنمیممن مثل یک ربات زندگی 
و برنامۀ دیگري نداشتم و نه مهمانی و نه بیرون  خواندمیماستراحت دوباره تمرین و شب و شام و خواب. البته در این بین باید درس هم 

تا حاال کسی ندیده من بعد از ساعت ده شب بیدار باشم. صبح هم زود از خواب بیدار «کند: بیان می 3ة شمارة کنندمشارکتیا ». رفتن



علل موفقیت                                                            روایت زلی؛ واکاوي   341                                                           پژوهی قهرمانان ورزشی بندران

 

ورزشکاران براي قهرمان شدن به برنامه، تغذیه « :دیگویم 6ة شمارة کنندمشارکتو نیز  »زنمیمو براي ورزش و دو از خانه بیرون  شومیم
هستم. همچنین تمرینات باید منظم باشد و در کنارش تفریح سالم باشد که  خوابیده 11و استراحت مناسب نیاز دارند. من قبل از ساعت 

 ».روحیه حفظ شود

. در خصوص استشامل شرایط جغرافیایی محل زندگی و موقعیت، فرهنگ و حمایت خانواده  شرایط محیطی زندگیمضمون آخر 
 کارشناسی مادرم. بودند من حامی خیلی پدرم مخصوصاٌ خانواده و"بیان کرد:  2ة شمارة کنندمشارکتفرهنگ ورزشی و حمایت خانواده 

 بودند ورزشی دنبالبهام خانواده داشتم که معلولیتی لیدل. بهبودندکا کاراته برادرم و يابوکسور حرفه پدرم و هستند دبیر و شناسیروان ارشد
از روز اول که «: دیگویم 7ة شمارة کنندمشارکتهمچنین  .»کردند انتخاب برایم را تکواندو رزمی ورزش بدهند ونفس اعتمادبه من به که

و براي اینکه سنم کم بود، حتی اوایل در اردوها با من بود و از خوب  کردیم وآمدرفترشتۀ قایقرانی را شروع کردم مادرم پا به پاي من 
نقش حمایتی  گونهنیا 8ة شمارة کنندمشارکت». ی در پیشرفت ورزشی من داشتندپررنگ. در کل خانواده نقش شدیمبودن اردو مطمئن 

، پدرم به مسجد آقا سید نجفی گذاشتیممادرم در همۀ مسابقات من از اول مسابقه تا پایان قرآن روي سرش «: کندیمخانواده را ترسیم 
ر حال دعا کردن است و این حس مادرم د اآلن دییگویمو با خودتان  دیزنیمو همین که شما یک کانالی بین خودتان و خدا  کردیمنذر 

تواند در توسعۀ یک یا چند ورزش تأثیرگذار جدا از محیط خانواده، موقعیت محیطی محل سکونت نیز می». شودباعث پیشرفت شما می
خون و فرهنگ مازندران عجین شده و ما  درکه کشتی طورهمانشود. می محلی موجب ترویج نوعی خاصی از ورزش يهالیپتانسباشد. 

ۀ پیشینۀ شغل ملوانی و موقعیت جغرافیایی، واسطبهدر آنجا شاهد مراسم کشتی در عروسی یا مراسم کشتی محلی هستیم، در انزلی 
. در راستاي اندشتهدابه آن اعتقاد  هاکنندهمشارکتکه اغلب  استي آبی بیشتر هاورزشخصوص به هارشتهي و گرایش به برخی مندعالقه

که  یو مردم یفوتبال در خون مردم انزل« :دیگویم 3ة شمارة کنندمشارکتموقعیت شهرستان بندر انزلی که به دروازة اروپا شهرت دارد، 
درصد  80هستند.  ینبا فوتبال عج یدارند و از کودک یحس فوتبال مردمان شهرهاي بندري اساساً .است ،کنندیم یزندگ ،بندر یۀدر حاش

ورزش شکل  ینبه ا یمردم انزل ۀعالق ،کردندیم يبودند و فوتبال باز یها در انزلکه روسیوجود آمد و زمانبه یدر انزل یرانفوتبال ا یشۀر
 ». تگرف

از روش در حوزة موفقیت ورزشی، همخوانی دارد، اما این تحقیق با استفاده  گرفتههاي انجامبرخی پژوهشهاي تحقیق با نتایج یافته
تواند دلیلی بر پژوهی، به واکاوي عوامل موفقیت ورزشی در شهرستان انزلی، پرداخته است که این نکته میتبع آن روایتتحقیق کیفی و به

ي در موفقیت ورزشکاران دخالت داشته است. اچندگانهنوآوري موضوع باشد. بررسی عوامل موفقیت در این تحقیق، نشان داد که عوامل 
ي خودباورراي مثال تمرکز و بکنندگان به این مسئله نیز اشاره کردند. اند که مشارکتبا هم در ارتباط ذکرشدهبسیاري از عوامل موفقیت 

 نفساعتمادبهفزایش همراه تکنیک مناسب سبب اشود. یا آمادگی جسمانی بهعاملی است که سبب کاهش استرس و اضطراب نیز می
طور مستقیم از نظرهاي هاي این پژوهش به. از آنجا که یافتهاستشود و مهارت در تکنیک، محصول یادگیري و تمرینات مکرر و فراوان می

 باشد.  تواند براي دیگر ورزشکاران که قصد قهرمان شدن یا موفقیت ورزشی را دارند، بسیار مفیدقهرمانان ورزشی نشأت گرفته است، می
 

 تقدیر و تشکر 
از همکاري صمیمانۀ رئیس و کارکنان ادارة ورزش و  لهیوسنیبد. استۀ قهرمانان ورزشی بندر انزلی نامیزندگاین پژوهش بخشی از پروژة 

طرح و استادان همکار در این  کنندهمشارکتهاي ورزشی، کارشناسان مربوط، قهرمانان ورزشی جوانان شهرستان بندر انزلی، هیأت
 شود. سپاسگزاري می
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