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Abstract 
The issue of sports success has always been of interest to athletes, coaches, people or 

sports fans and researchers in the field of sports. Consequently, championship sports as a 

social phenomenon and one of the scientific and specialized systems have many values. 

Along with increasing attention to championship sports, sports science has also come to 

the aid of athletes to pave the way for them to improve performance and success. Due to 

the nature of the subject and the lack of in-depth study in the field of sports success in the 

country, a qualitative approach was selected as the research method of the present study. 

This research was conducted by thematic analysis method (themes), purposive sampling 

method and semi-structured interviews. Data were also analyzed using open and axial 

coding method. Findings showed that sports success factors include 17 sub-categories that 

are summarized in 4 main categories of psychological factors, technical and physical 

ability, material and organizational factors and environmental factors. These topics are 

presented to the participants in the interview and after review. Sequences and comparisons 

with similar research are discussed. 
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Extended Abstract  

Background and Purpose: 

The issue of sports success has always been of interest to athletes, coaches, people 

or sports fans and researchers in the field of sports. Consequently, championship 

sports as a social phenomenon and one of the scientific and specialized systems 

have many values. Along with increasing attention to championship sports, sports 

science has also come to the aid of athletes to pave the way for them to improve 

performance and success. Although identifying the factors affecting sports 

success is an important issue in sports management research, but what highlights 

the necessity for this research in the city of Bandar Anzali, is the sports 

background and antiquity and share that this city has in nurturing sports heroes 

and elites in the country. Given this important point, the main question of the 

researcher has been formed: What are the success factors of Bandar Anzali 

champions’ sport? 
 

Materials and Methods: 
Considering the context and nature of interdisciplinary subject and the lack of in-

depth study in the field of sports success analysis in the country, a qualitative 

approach was selected as the research method of the present study. In this method, 

thematic analysis method and as a result, coding method were used to analyze the 

data. Hence, by using open and axial coding and classification of existing textual 

units, meaningful and logical categories or themes have been done. The above 

research has been analyzed using the experience of sports elites who are sports 

heroes. The criteria for selecting these people was to win the world championship 

or the championship in the Asian Games or to qualify for the world 

championships. Purposive sampling and the number of people interviewed is 18 

people. Semi-structured qualitative interviewing has been the main technique used 

to collect data. In order to analyze the data, the researcher, after reviewing the 

descriptions of the participants and extracting the important sentences, the 

common concepts were placed within specific thematic categories and referred to 

the main explanations in order to validate the content. In the next step, the inferred 

cases became a comprehensive and complete description. Finally, in order to 

validate the qualitative data, the review method was used by the members. In 

addition, in order to ensure the reliability of the findings, they were presented to 

the participants that after applying the desired adjustments, the final findings were 



Rudgar Nezhad: Thematic Analysis to Identify the Reasons for the…                  364 

 

 Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International Public License 

obtained. Lincoln and Guba evaluation methods were used to ensure the reliability 

and reliability of the qualitative study. 
 

Findings: 
Findings showed that sports success factors include 17 sub-categories in 4 main 

categories of psychological factors (factors derived from the verbal propositions 

of heroes for open coding, including: hard work, motivation, purposefulness, 

interest and passion, self-efficacy, mental imagery, focus and self-confidence), 

technical and physical ability (technique, tactics and physical fitness), material 

and organizational factors (sports facilities and equipment, financial facilities, 

coach, talent identification structure, support of related organizations) and 

environmental factors (family environment and habitat and geographical 

environment) are summarized. According to the interviews, the following 

conceptual model is presented: 
 

 
Figure 1- Conceptual Model of the Reasons for the Success of Sports Heroes in 

Bandar Anzali 

 

Conclusion: 
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The results of the research are consistent with some of the research that has been 

done in the field of sports success, but this research has analyzed the factors of 

sports success in Bandar Anzali city using a qualitative research method that its 

point can be a reason for the innovation of the subject. The study of success factors 

in this study showed that multiple factors were involved in the success of athletes. 

Many of the success factors mentioned are related as the participants also 

mentioned this. Since the findings of this study are directly derived from the views 

of sports heroes, it can be very useful for other athletes who want to become 

champions or succeed in sports. 
 

Keywords: Bandar Anzali Sports Heroes, Environmental and Organizational 

Factors, Psychological Factors, Technical and Physical Ability. 
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 مقالة پژوهشی 

 1  یبندر انزل یقهرمانان ورزش  ت یعلل موفق ییشناسا کی تمات لیتحل
 

 *2، فروغ رودگرنژاد1یاکجوریک میکر
 

 ران یا   ،یبندر انزل  ،یدانشگاه آزاد اسالم  ،یواحد بندر انزل   ت،یریگروه مد  اریاستاد .1

 مسئول(   ۀسند ی)نو  رانیا   ،یبندر انزل  ،یدانشگاه آزاد اسالم  ،یواحد بندر انزل   ت،یریگروه مد  اریاستاد .2
 

 1399/ 19/12تاریخ پذیرش:                          18/09/1399تاریخ دریافت:  

 چکیده 

تبع ورزش بوده است. به ۀو پژوهشگران حوز یطرفدران ورزش ای همواره مدنظر ورزشكاران، مربیان، مردم  یورزش تیموفق

است. همراه    ی فراوان   ی هاارزش  ی دارا  یو تخصص  یعلم  یهااز نظام  یكیو    یاجتماع  ۀ دیپد   کی عنوان  به  یآن، ورزش قهرمان 

را   تیبهبود عملكرد و موفق ی هابه کمک ورزشكاران آمده است تا راه زین   یعلوم ورزش ، یتوجه به ورزش قهرمان  شی با افزا 

در کشور، رویكرد    ی ورزش  ت یموفق  ۀ نگر در حوزژرف  ۀ نبود مطالع   ز یها هموار کند. با توجه به ماهیت موضوع و ن آن  ی برا

  ی ریگ(، روش نمونهنیام)مض کیتمات لیتحل ۀویپژوهش با ش نی حاضر انتخاب شد. ا ۀعنوان روش پژوهش مطالع کیفی به

کنندگان )قهرمانان( که مالک  نفر از مشارکت  18انجام شد و پس از مصاحبه با    ساختارمند مهیهای ن هدفمند و مصاحبه

با    نیحاصل شد. همچن  ی بود، اشباع نظر  ییایآس  ی هایو باز  یشده در سطح جهان سبک  یهامدال  تیفیها، کانتخاب آن

شامل    ی ورزش  ت یپژوهش نشان داد که عوامل موفق  ی هاافتهیشد.   لیها تحلو محوری، داده  ز استفاده از روش کدگذاری با

مقول  شوند یم  یفرع  ۀ مقول   17 عوامل روان  یاصل  ۀ که در چهار  ماد  ،یو جسم  یفن  یی توانا  ،یشناختشامل  و    یعوامل 

  ی هایارائه شده و پس از بررس  به ها در مصاحکنندهبه مشارکت  ن یمضام  ن ی. ا شوندیخالصه م  ی طیو عوامل مح  ی سازمان 

 ها بحث شده است. آن ۀ مشابه دربار یهابا پژوهش  سهیو مقا یمتوال
 

 . یسازمان   ،یطیعوامل مح ،یو جسم یفن یی توانا ،یشناختعوامل روان ، یبندر انزل  یقهرمانان ورزشکلیدی:  نواژگا
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 مقدمه
مدنظر   ورزشی همواره  حوزۀ  موفقیت  پژوهشگران  و  ورزشی  طرفدران  یا  مردم  مربیان،  ورزشكاران، 

های علمی و نظامعنوان یک پدیدۀ اجتماعی و یكی از  تبع آن، ورزش قهرمانی بهورزش بوده است. به 

های فراوانی است؛ بنابراین شناخت عوامل مؤثر در موفقیت حائز اهمیت است و  تخصصی دارای ارزش 

کند )کریمی، حیدرنژاد، شفیعی  ازپیش ضروری میها و راهبردهای علمی جدید را بیشاستفاده از شیوه

ه در اثر تمرین هدفمند و  (. موفقیت ورزشی فرایند یادگیری فعالی است ک22،  2013نیا و نوروزی

آید )سرابندی و  های ضروری برای رسیدن به سطح باالی عملكرد ورزشی به دست میبهبود مهارت

هایی است که  های درک بهتر مفهوم موفقیت ورزشی، بررسی مؤلفهیكی از راه  . (58،  2017رضایی،  

است که مصادیق عینی موفقیت   اند. منظور از مؤلفه، رفتاریبرای موفقیت ورزشی در نظر گرفته شده

(. برای موفقیت در ورزش معیارهای 126،  2015شود )موسوی و واعظ موسوی،  ورزشی محسوب می

می جمله  آن  از  که  است  نیاز  مورد  از  خاصی  برخورداری  و  روانی  جسمانی،  کامل  به سالمت  توان 

(.  156،  2013وکلی انگوت،  های وراثتی، فیزیولوژیک، زیستی و حرکتی اشاره کرد )آقایی و تویژگی

بندی عوامل مؤثر بر موفقیت  ( در پژوهش خود به اولویت2013سجادی، صفری، ساعتچیان و رسولی)

ترین عوامل آن پرداختند. تعیین مهم  و  1گوانگجو  2010های آسیایی  کاروان ورزشی ایران در بازی

فناوری،   عوامل  آن  از  پس  و  اهمیت  بیشترین  مادی،  منابع  عوامل،  تمام  بین  در  داد  نشان  نتایج 

( در پژوهش  2016تسهیالتی، مالی، انسانی و منابع مدیریتی کمترین اهمیت را داشتند. خدادادی )

تیم امكان موفقیت  به بررسی  استان آذرخود  قهرمانی  های ورزشی  بایجان شرقی در مسابقات لیگ 

دهندگان دربارۀ وضعیت منابع انسانی، مدیریتی،  کشور پرداخت. نتایج نشان داد میانگین نظرهای پاسخ

های قهرمانی  های استانی در رقابتفرهنگی بر موفقیت تیم-مالی، فناوری، مادی، تسهیالتی و اجتماعی

»عوامل اثرگذار بر توسعۀ    ( در پژوهشی با عنوان2009جه )ها معنادار بود. خواکشور و لیگ باشگاه

را عوامل موفقیت ورزشی  از ورزش، آموزش مربیان،    ورزش قهرمانی«،  علمی  استعدادیابی، حمایت 

( در پژوهشی با عنوان 2016نیا )دسترسی به تسهیالت و تجهیزات معرفی کرد. خداداد کاشی و کریم

های المپیک«، عوامل اجتماعی بر موفقیت ورزشی کشور در بازی  های اقتصادی و»بررسی تأثیر عامل

 
1  . Guangzhou 
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های مجهز، مربیان عالم و مجرب  عوامل انسانی، امكانات مادی، تجهیزات و ورزشگاه  موفقیت ورزشی را

( مهر  ایزدی  و  سلیمانی  کامل،  ضمیری  کردند.  مطرح  مالی  منابع  عنوان 2014و  با  پژوهشی  در   )

یابی به تیم ملی«، عوامل موفقیت ر موفقیت ورزشكاران استان همدان در راه بندی عوامل مؤثر ب»اولویت 

روانی عوامل  و  انسانی  عوامل  مالی،  عوامل  امكانات،  و  تجهیزات  را  دانستند.  -ورزشی  انگیزشی 

موفقیت ( در پژوهش خود با عنوان »2009و بینگهام )  ، دی نوپ، ون بوتنبرگ، شیبلی1بوسچر دی

های نخبۀ ورزشی«، عوامل موفقیت ورزشی ها و سیاستالمللی سیستممقایسۀ بینالمللی:  ورزشی بین

افزاری، تجهیزات و اماکن ورزشی )آموزش(، توسعۀ مربیان، را منابع انسانی، منابع مالی، منابع سخت

کردند.   شناسایی  انگیزشی  و  روانی  رعوامل  و  عنوان2009)  2بینسون ابوهلک  با  پژوهشی  در   ) 

های نخبۀ ورزشی« عوامل موفقیت ورزشی را در ساختارهای استعدادیابی، حمایت  »الگوبرداری سیستم

به  بندی کردند ) علمی از ورزش، سیستم آموزش مربیان و دسترسی به تسهیالت و تجهیزات، دسته 

از   مهر  نقل  ایزدی  و  سلیمانی  کامل،  براورز104،  2014،  ضمیری  بوچر 3(.  دی  و  ساتیریادو   ،

المللی ای، موفقیت بینگذاری و عوامل زمینه های سیاستمروری بر زمینه   ( در مطالعۀ2014همكاران)

، حمایت از  5، مشارکت، استعدادیابی و پرورش آن 4در رشتۀ تنیس را حمایت مالی، ساختار و سازمان 

مربی و آموزش 6شغل ورزشكار تأمین  امكانات ورزشی7،  رقابت،  ایجاد  ع   8،  پژوهش  لمی شناسایی  و 

شود. شناخت عوامل مؤثر در موفقیت  نفس ملی میموفقیت ورزشی موجب غرور ملی و اعتمادبهکردند.  

برنامهورزشی می تدوین  امر  در  عوامل تواند  به  نگاه  با  انسانی  نیروی  توسعۀ  در جهت  ورزشی  های 

ه برای کشور ایران با جمعیت ویژاقتصادی مؤثر باشد. ورزش ابزار تأثیرگذار بر پرورش نیروی انسانی به

برنامه باالدستی و  اسناد  با  های توسعهجوان است.  پویا سالم و خالق،  پرورش نسلی  ای بر ضرورت 

شایستهدرهم دنیایی  داشتن  برای  فناوری  و  ورزش  پیشرفته آمیختن  آرامتر،  و  میتر  تأکید  کنند  تر 

 
1  . De Bosscher 

2. Bohlek & Robinson 

3. Brouwers 

4. Tennis Participation 

5. Talent Identification and Development. 

6. Athletic and Post-Careersupport 

7. Coaching Provision and Education 

8. Training Facilities 
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های استان گیالن است که سهم بسزایی در ترین شهرستان بندر انزلی یک از مهم(.  2013نیا،  )کریم

دارد. و کشور  استان  قهرمانان ورزشی  )  پرورش  پژوهشگران  باشگاه  »بندر 2015براساس گزارش   ،)

یافته با نسبت جمعیت شهری مقام اول کشور را از لحاظ  هزار ورزشكار سازمان  14انزلی با بیش از  

 تعداد ورزشكار به خود اختصاص داده است«.

های مدیریت ورزشی است، اما  ی عوامل مؤثر بر موفقیت ورزشی موضوع مهمی در پژوهششناسای

انجام  پررنگ میآنچه ضرورت  را  انزلی  بندر  پژوهش در شهرستان  این  و قدمت  دادن  پیشینه  کند، 

نخبه  و  قهرمانان  پرورش  در  این شهرستان  که  است  و سهمی  دارد؛ ورزشی  در کشور  ورزشی  های 

های پاراآسیایی، پنج مدال طال و در در کل بازیرشتۀ ورزشی،    19در    نفر از قهرمان  21  کهطوری به

اند. با توجه به این نكتۀ مهم، سؤال اصلی در  مدال در ادوار مختلف کسب کرده  26  های آسیایی بازی

 اند؟ پژوهش حاضر این است که عوامل موفقیت ورزشی قهرمانان بندر انزلی کدام
 

 روش پژوهش

میان ماهیت  به  توجه  و  ایرشته با  پژوهش  موضوع  ژرفبودن  مطالعۀ  نبود  واکاوی نیز  حوزۀ  در  نگر 

انتخاب شد. در این  ، رویكرد کیفی بهموفقیت ورزشی در کشور عنوان روش پژوهش مطالعۀ حاضر 

؛  ها از روشکدگذاری استفاده شده استبرای تحلیل داده پژوهش از روش تحلیل تم استفاده شده که

های  بندی واحدهای متنی موجود به طبقهکه با استفاده از کدگذاری باز و محوری و طبقهطوری به

روشی برای شناسایی، تجزیه  1دار و منطقی یا تم صورت گرفته است. تحلیل تماتیک )مضمون(معنی

هایی  و تحلیل و گزارش الگوهای مضامین است. این روش ضمن سازماندهی اطالعات، مجموعه داده

 (.  79، 2006، 2کند )براون و کالرک را با جزئیات )غنی( توصیف و تفسیر می

گیری از تجربۀ نخبگان ورزشی که از قهرمانان ورزشی بودند، مقولۀ موفقیت در این پژوهش با بهره

های مختلف ورزشی  کنندگان در مصاحبه، قهرمانان رشته مشارکتورزشی از منظر آنان واکاوی شد.  

های مختلف ورزشی افتخاراتی کسب کنند  که توانستند برای شهر، استان و کشور خود در میدانبودند  

های ورزشی و کارشناسان  بدنی شهرستان بندر انزلی، هیئتکه برای شناسایی این افراد از ادارۀ تربیت

 
1. Thematic Analysis 

2. Braun & Clarke   
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قهرمانی    قهرمانی جهان،عناوینی چون  های مرتبط استعالم شد. معیار انتخاب این افراد، کسب  حوزه 

گیری هدفمند )نمونۀ خبرگان( و مصاحبه یابی به مسابقات جهانی بود. نمونههای آسیایی و راهدر بازی

و   )مدهوشی  رسید  نظری  اشباع  به  اکتشاف  و  تحلیل  و  تجزیه  فرایند  که  کرد  پیدا  ادامه  زمانی  تا 

ها  ده برای گردآوری دادهشساختاریافته، فن اصلی استفاده(. مصاحبۀ کیفی نیمه9،  2017کیاکجوری،  

کنندگان، مصاحبه با پرسش  بود. بعد از هماهنگی و برقراری ارتباط مؤثر و ایجاد اعتماد در مشارکت

عنوان یک قهرمان ورزشی مؤثر بوده است؟« آغاز شد و برای  اساسی »چه عواملی در موفقیت شما به

استفاده   1های کاوشگرانهتمل، از سؤال های محرسیدن به جزئیات بیشتر، شكافتن موضوع و رفع ابهام 

وجوی جزئیات با معنا و دالیل بیشتری پرداخته شود.  کند که به جست ها کمک میسؤال اینگونه    شد.

تدوین راهنمای کدگذاری،    - 2ها،  بررسی و مرور داده  -1ها به ترتیب این امور انجام شد:  داده برای

تدوین    -7و    3کدگذاری محوری   -6،  2کدگذاری باز  -5ها،  هبندی دادطبقه  -4ها،  سازماندهی داده  -3

کنندگان  های شرکتمنظور پژوهشگر بعد از مرور توصیف های کیفی. بدینگزارش نهایی تحلیل داده

دسته درون  را  مشترک  مفاهیم  مهم،  جمالت  استخراج  برای و  و  داد  قرار  موضوعی  خاص  های 

شده  طور مستمر به توضیحات اصلی مراجعه کرد. در مرحلۀ بعد، موارد استنتاجکردن مطالب، بهموثق

های کیفی از روش بازبینی توسط منظور اعتبار داده دیل شدند. در انتها بهبه توصیفی جامع و کامل تب

کنندگان  ها به شرکتها، آنبودن یافتهمنظور اطمینان از موثق اعضا استفاده شد؛ بدین صورت که به

تعدیل اعمال  از  بعد  که  شد  یافتهارائه  مدنظر،  )هومن،  های  آمد  دست  به  نهایی  ؛  76،  2011های 

برای تأمین اعتمادپذیری و قابلیت (.  173،  2017مدوست، دورانی، صالحی و مقدم زاد،  سجادی، کر

گوبا   4اعتماد و  لینكولن  ارزیابی  روش  از  کیفی  در    5مطالعۀ  پایایی  و  روایی  معادل  که  استفاده شد 

بدینپژوهش است.  کمّی  موثقهای  معیار  چهار  روش،  این  پایۀ  بر  و  اعتمادپذیریمنظور  و  ،  6بودن 

 
1. Explor 

2. Open Coding  

3. Axial Coding 

4. Trustworthiness 

5. Lincoln & Guba 

6. Credibility 
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برای ارزیابی در نظر گرفته شدند )لینكولن و   3و تأییدپذیری  2، وابستگی و اتكاپذیری1پذیریانتقال

 (.  124، 1985، 4گوبا 

مصاحبه از نظر اساتید و کارشناسان این حوزه استفاده   هایسؤال برای افزایش اعتمادپذیری دربارۀ  

کدگذاری  شد. فرایند  دادهدر  تفسیر  و  تحلیل  و  منتقد ها  دوست  همچون  همكار  اساتید  در    5ها، 

شده  در ترغیب، پروراندن، کاوش و توسعۀ مضامین و تفسیرهای ارائه  6سمیت و اسپارکزهای انظریه 

،  7ستدالل منسجم و منطقی همكاری کردند )اسپارکز و اسمیتمنظور دستیابی به اتوسط محقق به 

پذیری، تأکید بر صحت پژوهش در صورت انتقال به یک محیط . منظور از معیار انتقال(175،  2013

ها با پیشینۀ پژوهش مقایسه شد و با  نتایج و یافتهو جامعۀ متفاوت است. برای دستیابی به این امر،  

ای  هدر وابستگی و اتكاپذیری سعی شد که دادهها اقدام شد.  های نظری به تبیین آن استناد به بحث

کنندگان ارائه شده به مشارکتمتن مصاحبه و کدهای استخراجرو  مصاحبه وارسی دقیق شود؛ ازاین

آن و  اظهارنظر  شد  آن  نادرستی  یا  درستی  دربارۀ  ابهامها  و  تناقضکردند  و  شد.  ها  برطرف  در  ها 

یافتهتأییدپذیری   که  مبتنیتالش شد  پژوهش  دادههای  از مصاحبه بر  بهای مستخرج  برای ها  اشد. 

ها ضبط شد و چندین بار بازنگری  کنندهها با رضایت مشارکتافزایش تأییدپذیری، تمامی مصاحبه 

 8سویهپذیری و تأییدپذیری از روش اجماع سهشد. همچنین برای افزایش معیار اعتمادپذیری، انتقال

)هومن،   شد  به76،  2011استفاده  داده  درکه  طوری (؛  گاجماع  که  شد  سعی  دادهها  از ردآوری  ها 

ها  منظور استحكام و هماهنگی منابع دادههای متفاوت بههای مختلف و زمانهای گوناگون، محیطگروه

استفاده شود. دربارۀ اجماع پژوهشگران از نظرهای همكاران خبره )دوست منتقد( بهره گرفته شد.  

تئوری  اجماع  تحلیهمچنین در  به  مقاله  انتهای  در  که  دادهها تالش شد  تفسیر  و  به ل  توجه  با  ها 

 های مختلف پرداخته شود.دیدگاه

 
1. Transformability 

2. Dependability 

3. Confirmability 

4  . Lincoln & Guba 

5. Critical Friend 

6. Smith & Sparkes 

7. Sparkes & Smith 

8. Triangulation 
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 نتایج 

شده  های این پژوهش در سه مرحله انجام شده است؛ به این صورت که متن استخراج تحلیل و یافته

های کالمی که از نظر مفهومی در یک طبقه های کالمی را شكل داده است و گزارهاز مصاحبه، گزاره

کدگذاری باز را ایجاد کردند و کدهای باز نیز کدگذاری محوری را به وجود آوردند  گرفتند،  قرار می

   های موفقیت ورزشی از منظر خبرگان )قهرمانان ورزشی( هستند.که همان مؤلفه
 

 شناختی عوامل روان

استعداد جسمی به اکنون دریافتند که  را مربیان، ورزشكاران و مدیران ورزشی  تنهایی موفقیت 

شناختی در  های جسمی، آگاهی و کاربرد عوامل روانکند و در کنار مهارت فنی و تواناییتضمین نمی

افراد، روان 261،  2008،  1شود )گوسیاردیعملكرد ورزشی موضوعی مهم تلقی می شناسی  (. بیشتر 

می نظر  در  هدف  دو  با  را  الفورزشی  روان  -گیرند:  عوامل  چگونه  اینكه  عملدرک  بر  كرد  شناختی 

می  2فیزیكی تأثیر  بفرد  و  فعالیت  -گذارند؟  و  تمرینات  چگونه  اینكه  رشد  درک  بر  ورزشی  های 

میروان  تأثیر  فرد  رفاه  و  روانشناختی، سالمتی  گستردهگذارند؟  جمعیت  برای  ورزشی  ای شناسی 

افراد حرفهاعمال می از  برخی  روان شود.  از  نخب ای  ورزشكاران  به  برای کمک  در    3ه شناسی ورزشی 

(. در مسابقات ورزشی،  28،  2014،  4کنند )وینبرگ و گولد دستیابی به بیشترین عملكرد استفاده می

(.  37،  2010،  5عوامل روانی و فیزیولوژیک نقش مهمی در سطح عملكرد ورزشكاران دارند )گرنج و کر 

روان از   عوامل  از  منجر میبرخی  ورزشكاران  موفقیت  به  که  میشناختی  و  توشوند،  توجه  تعهد،  ان 

توانایی   افكار، آمادگی ذهنی، هدفداری، هوش ورزشی،  استرس و اضطراب، کنترل  تمرکز، مدیریت 

طلبی مثبت، کنترل هیجان، تصویرسازی و غیره را نام بینی، کمالنفس، انگیزه، خوشمقابله، اعتمادبه

های کالمی  عوامل مستخرج از گزاره .  ( 28،  2014؛ وینبرگ و گولد،  162،  2001،  6و ویلیامز  برد )کرین

کوشی، انگیزش، هدفداری، عالقه و اشتیاق، خودکارآمدی،  قهرمانان برای کدگذاری باز شامل سخت

 
1  . Gucciardi 

2  . Physical Performance 

3. Elite Athletes 

4  . Weinberg & Gould 

5  . Grange & Kerr 

6  . Krane & Williams 
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شناختی )کدگذاری  عنوان عوامل روان شود که در اینجا بهتصویرسازی ذهنی، تمرکز و خودباوری می

 محوری( معرفی شده است )جدول شمارۀ یک(. 
 

 ساختاریافتههای كیفی حاصل از مصاحبة نیمهكدگذاری داده -1جدول 

Table 1- Coding of Qualitative Data Obtained from Semi-Structured Interviews 

 شوندگان های کالمی مصاحبهاهم گزاره

(The most Important Verbal Statements of the 

Interviewees) 

 کدگذاری باز 

(Open Coding) 

کدگذاری  

 محوری 

(Axial 

Coding) 
انسان به   کوشی سختهای سخت است و بدون  رانی جزو رشته»قایق

برد؛ به خاطر همین است که رشتۀ روئینگ جزو سه  جایی راه نمی

 ها شناخته شده است«.رشتۀ سخت، برای خانم

ای یک عامل وجود دارد که در انسان است نه در رشتۀ  »در هر رشته

ورزشی، و آن میزان جنگندگی و پشتكار انسان است و اینكه انسان  

وانع بگذرد«.  »من شش سال با  کوشی از متواند با سختچقدر می

اینكه بهترین بازیكن تیم ملی بودم، هیچ مدالی نداشتم، اما با صبر و  

 تعهد به هدف، دلسرد نشدم و به کارم ادامه دادم تا نتیجه گرفتم«.

»در گذشته در بندر انزلی یک سنت خوبی وجود داشت و آن این بود  

لوار بندر انزلی، هر  که شهرداری با نصب بلندگوها در الی درختان ب 

هاب علمی، هنری و ورزشی جوانان شهر  شنبه و جمعه از موفقیتپنج

کرد. انگیزۀ من این بود که اسم من هم از  در طول هفته تجلیل می

 بلندگو خوانده شود«.

رنگ  های خوشرانی کسب مدالمن برای انتخاب ورزش قایق »انگیزۀ

دیدم،  ای دایی خودم را میهدر این رشته بود و من هر وقت که مدال

 هایم را در قاب بگذارم«. همیشه دوست داشتم که خودم هم مدال

آیند، باید هدف داشته باشند و با  هایی که به دنیا می»همۀ انسان

شود به نتیجۀ دلخواه رسید. حتی برای  ریزی و هدف است که میبرنامه

دارد«. »در   ریزیخوردن، خوابیدن، استراحت، تفریح و غیره برنامه

ای برای تمرین کنار ساحل  ساله  13گرمای تابستان هیچ پسر 

کردم؛ چون هدف داشتم و باید  رفتم و تمرین میرفت، ولی من مینمی

 کشیدم و خدا هم کمک کرد«.ریاضت می

کردم. در  های محالت بازی می»قبل از پیوستن به ملوان در تیم

آخر خط انزلی بودند، بازی   هایی همچون پرستو و پریسا که برای تیم 

ها وضعیت مالی خوبی نداشتند تا جایی که حتی یک  کردم. این تیم

 

 
 کوشی سخت

Diligence 
 

 

 

 

 

 

 

 انگیزش 

Motivation 
 

 

 

 

 

 

 

 هدفداری 

Purposefulness 
 

 

 

 

 

 

 

 

عوامل  

 شناختی روان 

Psychologica
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کردند و پیشرفت من و امثال من  ریال کمک مالی به بازیكنان نمی

 ای بود که به فوتبال داشتیم«. خاطر عشق و عالقهفقط به

  های زیبا بزن. عاشق آن حرکت»من عاشق ورزش بوکسم، نه عاشق بزن

که مثل یک رقصنده با هنرنمایی باید انجام بدهی تا مشت نخوری.  

ها قابل توصیف نیست. باید در وسط رینگ باشی تا بدانی من چه  این

 گویم«.می

ها گیم گیم است. من  »همیشه قبل از بازی باید فكر کرد؛ چون بازی

کشم و با آنالیز بازی تیم حریف چند گیم با آن  در تخت خودم دراز می

کنم چگونه اسپک بزنم و  کنم و فكر میتیم در ذهن خودم، بازی می

 چه کارهایی برای موفقیت تیم باید انجام بدهم«. 

ای  »خدا رحمت کند آقای محمد ربیعی را که الگوی من شد و انگیزه

یاد ربیعی در  شد که من تمرین را با جدیت بیشتری ادامه بدهم. زنده

اعزام شد، مقام کسب کرد. کسب   که به مسابقات جهانی 1996سال 

موفقیت وی برای من انگیزه شد که چرا محمد توانست به اردوی تیم  

ملی برود و من نتوانم. تصمیم گرفتم تا جدی تالش کنم. شش ماه بعد  

به اردوی تیم ملی دعوت شدم و از سال    1996در همان اواخر سال 

 در تیم ملی جوانان فیكس شدم«. 1997

دادم و باورهای  ابقه در اتاقم موزیک مالیم گوش می»من قبل از مس

کردم و همواره خودم را باالتر از آنچه هستم  مثبت خودم را تقویت می

رفتم استرس  دیدم. چون خودم را باور داشتم، وقتی در استادیوم میمی

نفس عالی در مسابقات شرکت  و ترسی نداشتم و با غرور و اعتمادبه

 کردم«.می

 عالقه و اشتیاق 
Interest and 

Passion 

 

 

 

 
 

 

 

 تصویرسازی ذهنی
Imagination 

 

 خودکارآمدی 
Self Efficacy 

 
 

 

 
عامل تمرکز و  

 خودباوری 

Focus and Self-

Confidence 

  

 توانایی فنی و جسمی

هدف غایی تمرین در بدو امر، افزایش قابلیت حرکتی و توانایی است که به بهبود عملكرد ورزشكار 

(. در عوامل مستخرج از مصاحبه قهرمانان،  گزاره  156،  2013شود )آقایی و توکلی انگوت،  منجر می

های کدگذاری باز در طبقۀ توانایی فنی و  عنوان مقوله تاکتیک و آمادگی جسمانی، بههای؛ تكنیک،  

عنوان یكی از عوامل موفقیت قهرمانان ورزشی )کدگذاری انتخابی(  جسمی )کدگذاری محوری( و به 

 شناسایی شدند )جدول شمارۀ دو(.
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 ساختاریافتهنیمههای كیفی حاصل از مصاحبة كدگذاری داده -2جدول  

Table 2 - Coding of Qualitative Data Obtained from Semi-Structured Interviews 

 شوندگان های کالمی مصاحبهاهم گزاره

(The most Important Verbal Statements of the 

Interviewees) 

 کدگذاری باز 

(Open 

Coding) 

کدگذاری  

 محوری 

(Axial 

Coding) 
چیز فقط تمرین سخت نیست. من اگر تكنیكم خوب نباشد، بدنم تا یک  »همه

دهد. بعدش تكنیک نشستن در قایق بسیار مهم است که  جایی جواب می

 قایق چگونه روی آب سُر بخورد«.

شود جز با قدرت )از  »برای قهرمان شدن باید بهترین باشی و این محقق نمی

ت )دوهای انفجاری( و تكنیک )مهارت و  سازی و کار با وزنه(، سرعطریق بدن

 تمرین زیاد در دایرۀ پرتاب دیسک(«. 

گردد به  های تكنیكی هر فردی با فرد دیگر متفاوت است و این برمیمهارت»

توانند از آن پا  ها پای خیلی نرمی دارند و میفیزیک آدم؛ از این نظر که بعضی

های من  د. مهارت تكنیکخوبی استفاده کنند و درعوض دستان خوبی ندارن به

توانستم از  درصد می 100صورت باال بود، ولی پنج تكنیک شگرد داشتم که به

های من نتوانند تشخیص شد که حریفآن امتیاز بگیرم. این موضوع باعث می

خواهم  خواهم بگیرم و از چه تكنیكی میدهند که من چه تصمیمی می

 استفاده کنم«.

های  ای باشد، باید همۀ ویژگیفوتبال حرفه خواهد در ورزش»کسی که می

تواند فقط  خود را در کنار هم رشد و تعالی دهد؛ مثالً یک فوتبالیست نمی

های تكنیكی و تاکتیكی خود را باال ببرد  خوب سر بزند؛ بلكه او باید همۀ جنبه

های یک فوتبالیست خوب را در خود جمع کند؛ مثل  تا بتواند همۀ ویژگی

 لدو«.مسی و رونا

»در بوکس تكنیک، تاکتیک و قدرت بدنی به یک اندازه مهم است. تاکتیک به  

کردن بازی در مقابل حریف است که  ریزی، آنالیز  و ارزیابیعبارتی برنامه

های قبل از بازی حریف انجام شود؛ اینكه بدانید در  تواند از طریق فیلممی

بار خبرنگاری از من پرسید  بازی با حریفتان چه کاری باید انجام دهید. یک 

اگر بازی حریفتان را قبالً ندیده باشید، چه تاکتیكی به کار می برید؟ من  

کنم نقاط قوت و ضعف آن را  گفتم که در راند اول حریفم را محک و آنالیز می

 کنم«.کنم و در زمان مناسب تهدیدها را به فرصت تبدیل میشناسایی می

رانی است و یک سری تمرینات  ل در قایقترین عام»آمادگی جسمانی مهم

بسیار مهم است که در شش ماهۀ پاییز و زمستان برای باالبردن استقامت  

رانی در آن  دهیم و در شش ماه اول سال که همۀ مسابقات قایقانجام می
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کنیم. به قول معروف، قایقرانی که زمستون  شود، بر سرعت تمرکز میانجام می

د، مسلماً یک تابستان و فصل سرعتی خوب خواهد  خوبی را پشت سر بگذار

 داشت«.

آمادگی 

 جسمانی 

Physical 

Readiness 
 

 ی و سازمان  مادی عوامل 

ها، امكانات و بودجۀ مالی مناسب است و این عوامل با  زیرساخت توسعۀ ورزشی قهرمانی نیازمند  

یافتگی، وضعیت اقتصادی و سیاسی، وضعیت اشتغال، درآمد و امید به زندگی یک کشور میزان توسعه 

  کیو اقتصاد    استیبا فرهنگ، س  ی بدن ت ی که ورزش و ترب  کینزد  ایبا توجه به رابطه   در ارتباط است.

مناسب    گاهیبگذارد و جا  ش یبه نما  یالمللنیب  ۀخود را در عرص  تیبخواهد موقع  یکشور دارد، اگر کشور

ضمیری کامل،  )  برخوردار باشد   یمناسب   یی ربنایو ز  یالتیتشك  ،یاز ساختار علم  دی خود را حفظ کند، با

(. عوامل مستخرج از کدگذاری 37،  2015؛ عسكریان، افشار و فخری،  2014  ،سلیمانی و ایزدی مهر

این بخش شامل امكانات و تجهیزات ورزشی، امكانات مالی، مربی، ساختار استعدادیابی و حمایت  باز در  

 ربط بودند )جدول شمارۀ سه(. های ذیسازمان
 

 ساختاریافتههای كیفی حاصل از مصاحبة نیمهكدگذاری داده  -3جدول 

Table 3 - Coding of Qualitative Data Obtained from Semi-Structured Interview 

 شوندگان های کالمی مصاحبهاهم گزاره

(The most Important verbal Statements of the Interviewees) 

 کدگذاری باز 

Open 

Coding 

ی  رکدگذا

 محوری 
Axial 

Coding 

خواستیم هر فعالیتی  »پنجاه سال قبل در انزلی استخری که نداشتیم و ما می

امكانات بود، اما همیشه رکورد ما زیر یک دقیقه بود. ما همیشه  کنیم، بدون  

شكن شكن بود. متراژ را که نداشتیم. ما هر تیر چراغ برق موجتمریناتمان کنار موج

متر   100کردیم و بعد از آن سه تیر یكم بیشتر متر حساب می 30را تا تیر بعدی 

 کردیم«. حساب می

شود  اللملی داشته باشد، باعث میو بین»اگر کشور ما یک پیست استاندارد 

کشورهای دیگر در کشور ما حضور پیدا کنند. مسابقات و اردوها در اینجا منجر  

 ها استفاده کنیم و تبادل تجربه صورت گیرد«.شود ما از تجربیات آنمی

قیمت و  های گران»پول و امكانات مادی خیلی تأثیر دارد؛ چون نیاز به لباس

های ورزشی  قیمت دارید، آسیبقیمت و تجهیزات گرانهای گرانهمچنین قایق
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بر هستند و اگر پول  بینید که نیاز به درمان و فیزیوتراپی دارد که همگی هزینهمی

 ای دنبال کرد«.صورت حرفهتوان ورزش را بهنباشد، نمی

ا »پول خیلی مهم است و امثال من در اردو هستیم؛ چون از خانواده دور هستیم. م

ها دارد و برای  هایی که هر ورزشكار نیاز به آننیاز به تغذیۀ مناسب داریم و مكمل

 خرید آن نیاز به پول دارد تا تغذیۀ خوبی برای رشد بدنی داشته باشد«. 

رانی یک رشتۀ ورزشی در فضای باز است و اینكه در طبیعت و داخل آب  »قایق

زنیم و  متر را پارو می 2000وقتی مسافت  دهد و اینكه نوعی آرامش به انسان می

 کند«.کسی همراهت نیست و فقط مربی است که ما را تشویق می

روز، مسابقات و قوانین آن را که همیشه توسط سازمان کاراتۀ  »مربی بادانش و به

ای خود کند. مربی با آموزش و اطالعات حرفهشود، دنبال میجهانی کم و زیاد می

 بتی بر بازیكن خود بگذارد«. تواند اثر مثمی

»اولین بار یک مربی خارجی فرانسوی و خانم گذرآبادی که مربی رشتۀ روئینگ در  

انزلی بود، وارد استان شدند و به مدارس آمدند و شروع به استعدادیابی برای این  

رانی را داشتم و وارد های قایقرشته کردند. براساس تستی که گرفته شد، پتانسیل

ه در بخش روئینگ شدم«.     »سیزده سالم بود که برای مسابقات  این رشت 

نیا، دنبال استعداد  آموزشگاهی، معلم ورزشی من، جناب آقای بهمن صالح

گشتند که من را انتخاب کردند و در همان سال با پیروزی مقابل منتخب  می

 های آموزشگاهی کشور شدیم«. مازندران، قهرمان تیم

اینكه بوکسور شوم، با آقای غفور جهانی در تیم کلونی فوتبال بازی  »من قبل از 

کردم. یک روز آقای داود باالنش از قهرمانان بوکس به من گفت: فیزیک بدنی و می

گونه بود که وارد  آمادگی جسمانی و ورزیدگی تو مناسب ورزش بوکس است و این

 ورزش بوکس شدم«.

شی هستند که تمام جان خودشان را برای »ورزشكاران سربازان وطن در عرصۀ ورز 

اند. در مسابقات جاکارتا من تا پای جان  پارو زدم و  اعتالی پرچم کشور گذاشته

حالم بد شد تا حدی که مرا بردند احیا کردند تا حالم خوب شد. ورزشكار نیاز به  

 ها دارد«.توجه بیشتر از این

شكار بسیار مهم است. در دوران  تبع آن سازمان ورزش در قهرمانی ورز»دولت و به

کودکی و نوجوانی وزارت ورزش در کنار آموزش و پرورش نقش مهمی در  

مرزی وزارت ورزش،  استعدادیابی و آموزش ورزشكاران دارد و در مسابقات برون

ثمرنشستن این قهرمانی ها در کنار سازمان المپیک نقش بسزایی در بهفدراسیون

 ها در عرصۀ جهانی دارند«. 
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 محیطیعوامل 

د  که در خارج از سازمان قرار دارنشوند می  مواردی و شامل همۀ  هستند   نامحدود   ی، محیطعوامل  

 دارای   محیطد.  گذارنمی  تأثیرطور مستقیم یا غیرمستقیم بر سازمان  که به   متشكل از عواملی استو  

. در اینجا عوامل  (52،  2016)صفاری و قره،  است که در خارج از سازمان قرار دارند    اجزایی   ها یابخش

شود  مستخرج از کدگذاری باز شامل محیط خانوادگی و محیط محل زندگی و جغرافیایی قهرمانان می

 )جدول شمارۀ چهار(. 
 

 ساختاریافتهنیمههای كیفی حاصل از مصاحبة كدگذاری داده  -4جدول 

Table 4 - Coding of Qualitative Data Obtained from Semi-Structured Interviews 
 شوندگان های کالمی مصاحبهاهم گزاره

(The most Important Verbal Statements of the Interviewees) 
 کدگذاری باز 

Open 

Coding 

کدگذاری  

 محوری 

Axial 

Coding 
های پدرم که مثل هاست. تشویق»بیشترین سهم موفقیت من، خانواده و حمایت آن

داد و مادرم هم شناس در کنارم بود و در مواقع شكست به من دلداری مییک روان

کرد. همچنین با توجه به  در پشت صحنه حامی من بود و همیشه من را تشویق می

و با هم در اردو بودیم، به من انگیزه اینكه خواهرم هم در این رشته صاحب مدال بود  

 داد تا بیشتر تالش کنم«.می

های »من در یک خانوادۀ ورزشی متولد شدم که هم پدرم و هم عمویم از فوتبالیست

ها، درنهایت دیدم ورزشی که کردن برخی ورزشباشگاه ملوان بودند. بعد از امتحان

صورت جدی زیر نظر پدرم در  بیشتر به آن عالقه دارم، ورزش فوتبال است که به

 سالگی شروع کردم«.  9یا  8آکادمیش از 

بودم و از صبح تا ساعت   بعد از ظهر در آب بودم؛ چون   2»من از بچگی در دریا 

 عبارتی دریا با زندگی ما گره خورده بود«.شغل پدرم صیادی بود و به

عالقه پرتاب  به  کودکی  همان  از  نی»من  با  همواره  بودم.  همانند   هایمند  تاالب، 

بازی می نیزه  بازیپرتاب  های مورد کردم. در کنار ساحل پرتاب سنگ در دریا از 

 عالقۀ من بود. جدا از آن دویدن روی شن برایم بهترین تمرین بدنی بوده است«.   
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بحث به  توجه  معموالًبدون  که  گوناگونی  تئوری   بارۀدر  های  و  میتئوری  مطرح    ،شودپردازی 

توان هرگونه نوآوری تئوریک را در چهار گروه بدین شرح در نظر گرفت: بسط یا بهبود درمجموع می

مقایستئوری  موجود،  مختلف،دیدگاه  ۀهای  تئوریک  پدیده  های  از  بررسی  استفاده  با  خاص  ای 
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انجام    که قبأل  پژوهشی)  ای مستند و تكراریهای تئوریک مختلف و باالخره اینكه بررسی پدیدهدیدگاه

بر این  . مبتنی(95، 2008و حسینی،  رودگرنژاد )کیاکجوری، جدید  وضعیتیشده است( در محیط و 

پاسخ به  با هدف  حاضر ۀ اساس، مقالبراین ؛ گیردقرار میو سوم   اول هایحاضر در گروه ۀدیدگاه، مقال

های  به مصاحبه   ی چیست؟ با توجه بندر انزل  یقهرمانان ورزش  تیکه علل موفقانجام شد    سؤالاین  

 گرفته مدل مفهومی زیر ارائه شده است )شكل شمارۀ یک(.  صورت 
 

 
 مدل مفهومی علل موفقیت قهرمانان ورزشی بندر انزلی -1شکل 

Figure 1- Conceptual Model of the Reasons for the Success of Sports Heroes in 

Bandar Anzali 

 

 

 



 1400 و دی آذر ، 69شماره  ، 13دوره  ؛مطالعات مدیریت ورزشی                                                               380

 

 Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International Public License 

 گیری  بحث و نتیجه 

که در چهار    شوند مقولۀ فرعی می  17های پژوهش نشان داد که عوامل موفقیت ورزشی شامل  یافته

اصلی   روانمقولۀ  عوامل  سازمانی خالصه  یعنی  و  عوامل محیطی  و جسمی،  فنی  توانایی  شناختی، 

 شوند. می

روان  سخت   شناختیمقولۀ  مقولۀ  هفت  اشتیاق،  شامل  و  عالقه  هدفداری،  انگیزش،  کوشی، 

یكی از عوامل مستخرج در این  .  شودی میتمرکز و خودباور  عامل ی،  خودکارآمدی،  ذهن  یرسازیتصو

پایداری و مقاومت ورزشكار در برابر موانع و مشكالت   دهندۀاست که نشان  1کوشیسخت مضمون،  

به بهبرای رسیدن به هدف است و  آغاز کرده است.سرانجامعبارتی  توان می  رساندن کاری است که 

رفتار    ای درکنندهعامل تعیین  ،شناختیروانهای  سازهعنوان یكی از  کوشی بهکه سختبینی کرد  پیش

،  2کوشی یک سازۀ شخصیتی پایدار متشكل از سه مؤلفۀ اصلی تعهدسخت .  است  و موفقیت ورزشی

کوشی و موفقیت شده مربوط به سختانجام  هایاست. این یافته با پژوهش  4طلبیو مبارزه  3کنترل 

،  2008صالحی، شاد محمدی، ندالی و  ضبر دست)بشارت،  های  ورزشی همسوست؛ ازجمله پژوهش

در عرصۀ   شدهشناختی مطالعهترین عوامل روانیكی دیگر از مهم  (.933،  2004)  5گالبی و شیرد( و  40

انگیزش است.   دارد که  انگیزه، نیرویی است که ورزشكار را به فعالیت ورزش قهرمانی وامیورزشی، 

ای  انگیزش پدیدهو بیرونی )منشأ محیطی( خود را نشان دهد.    صورت درونی )منشأ درونی( تواند بهمی

-مشاهده کند و رفتار قابلهای عاطفی، بیولوژیک، اجتماعی و شناختی را با هم ادغام میاست که جنبه 

دارد. انگیزش  بستگی پیشرفت برای وی  انگیزۀ میزان  به ورزشكار هر گذارد. موفقیتای را به نمایش می

حیطۀ در  به   پیشرفت،  نیاز  از  است  عبارت  و  است  برخوردار  خاصی  اهمیت  از  ورزش  روانشناسی 

یافتن در کارهای سخت، دستیابی به کمال، در کارهای سخت غلبه بر مشكالت و موانع، بهتر از تسلط

(. این  124،  2015کردن و داشتن احساس غرور از موفقیت )موسوی و واعظ موسوی،  دیگران عمل

شده در زمینۀ انگیزش و موفقیت ورزشی همخوان است؛ ازجمله مطالعات انجام  هاییافته با پژوهش

 
1  . Hardiness 

2  . Commitment 

3  . Control 

4  . Challenge 

5  . Golby & Sheard 
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(. عامل عالقه  37،  2016)  2جان-زاروس و روزی( و  707،  2018، هرینگ وکمپبل و همكاران )1شیهان 

کند.  یمعنوی است که وجود ما را سرشار از هیجان، انرژی و الهام م  ذبۀنوعی عشق و جا  3و اشتیاق

شود که ورزشكار با تمام وجود و فعال و پرانرژی با وجود همۀ  عالقه و اشتیاق در ورزش باعث می

ی واعظ موسوی و موسواین یافته با نتایج پژوهش  .  اهداف خود باشد  کردندنبال محققها بهمحدودیت

 است.  4عامل دیگر، تصویرسازی ذهنی اشتیاق و موفقیت ورزشی همخوان است.    دربارۀ   (25،  2014)

  بیندمی  خود  ذهن  در  را  تصاویری  یا  هاصحنه   آن،  طریق  از  فرد  که  است  فرایندی  تصویرسازی ذهنی

درمی  و حس روش  کند.    بینایی، )  حواس  تمام  با  ورزشی  اجرای  موقعیت  در  را  خود  ورزشكار  این 

 و   ورزشكار  آمیزموفقیت   اجرای  شامل  باید  تجسم  این  تصاویر.  کندمی  مجسم(  و غیره  بویایی  شنوایی،

دوراندباش  ( و  2157،  2009)  5گیلوت  های این یافته با پژوهش  باشد.   عملكردش  از  وی  رضایت  احساس

است.  (  154،  2002)  6و سالمال  و موفقیت ورزشی همخوان  تصویرسازی ذهنی  دیگر،  دربارۀ  عامل 

آمیز و  عملكرد موفقیت  از نظر باندورا، برای دستیابی به خودکارآمدی دو عنصرخودکارآمدی است.  

یابد.  آمیز افزایش میموفقیت  از نظر او، خودکارآمدی با کسب تجارب  ی است.ای ضرورتجارب مشاهده

دارد، خودکارآمدی    دادنقابلیت انجام  الگوهای موفق با تقویت این احساس که آن کارۀ  مشاهد  مچنینه

  7دیگست و براون( و  2013ابوالقاسمی، کیامرثی و سهرابی)  های. این یافته با پژوهشدهدرا افزایش می

 و موفقیت ورزشی همخوان است.   ( دربارۀ خودکارآمدی2011)

توا  از کدگذاری،  مستخرج  دوم  شامل  مضمون  که  بود  و جسمی  فنی  و  نایی  تاکتیک  تكنیک، 

فنون و حرکات در    دادنتوان همان تسلط و مهارت در انجامآمادگی جسمانی است. تكنیک را می

دهندۀ استراتژی و نقشۀ بازی فرد در مسابقه برای حمله  عامل تاکتیک نشانشرایط مسابقه دانست.  

عبارتی  نی به معنی سطحی از انرژی و توانایی یا بهیا دفاع برای کسب موفقیت است. آمادگی جسما

عملكرد مانند استقامت،    ۀ های ویژجنبه  بر  با تمرکزمسابقه    دادنانجام  منظور آمادگی بدنی فرد به
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انفجاری توان  و  قدرت  چابكی،  مهارتاست.    سرعت،  اثر  در  ماهر  توانایی ورزشكاران  دارای  آموزی 

توانند با مقتضیات هر موقعیت اجرایی منطبق شوند که مینحوی شوند؛ بهکردن حرکت میپارامتریزه

اثربخشی حرکتشان به  افزایش میو  انرژی آن را اجرا می حدی  کنند )موسوی و  یابد که با کمترین 

پاسخ    ،کنندرا در سطح بسیار پیشرفته تحلیل می  التافراد ماهر مشك  (.129،  2015واعظ موسوی،  

  ؛دهندسرعت وضعیت مناسب را تشخیص میکنند و بهریزی میاز قبل برنامه  های خاص راموقعیت

های خاص ها در موقعیتهای تكنیكی و تاکتیكی و دانش استفاده از این مهارتدیگر، مهارت  عبارت  به

موفقیت ضروری  موسوی،  اند  برای  واعظ  و  دوکوا125،  2015)موسوی  الجی  وولكوا،  1؛  و  رزهیون   ،

 همخوان است. ( 129، 1394موسوی و واعظ موسوی )ها با پژوهش این یافته (.410، 2014

 زات یامكانات و تجهمضمون سوم مستخرج از کدگذاری، عوامل مادی و سازمانی بود که شامل  

و  ابیاستعداد  ساختاری،  مرب ی،  مال   امكانات ،  یورزش و  است.    ربطذی  ی هاسازمان  ت یحمای  اماکن 

های ورزشی هستند و مدیریت صحیح و  ها و برنامهه و بستر اجرای فعالیتفضاهای ورزشی خاستگا 

بهرهاصولی آن  ها و رویدادهای ورزشی تأثیر  وری اماکن و همچنین بر کمیت و کیفیت برنامهها بر 

وجود امكانات و تجهیزات  (.  103،  2014گذارد )ضمیری کامل، سلیمانی و ایزدی مهر،  مستقیم می

های مدرن و باکیفیت و تجهیزات ورزشی در خور شایستۀ  استاندارد ورزشی اعم از باشگاهمناسب و  

هرچه  آمادگی  برای  ورزشی  آن قهرمانان  حرفهبیشتر  ورزش  مسابقات  در  بسزایی ها  اهمیت  از  ای 

عبارتی متخصص و متعهد در کنار یک نظام  روز یا بهبرخوردار است. همچنین داشتن مربی آگاه و به

همراه حمایت دولت، وزارتخانۀ ورزش و جوانان و ادارات ورزش و جوانان در مد استعدادیابی بهکارآ

نقش برجسته قهرمان خواهد داشت.  سطح محلی  پرورش ورزشكاران نخبه و  نقش  ای در توسعه و 

م طور مستقیویژه ورزش قهرمانی محرز است. مربیان با توجه به اینكه به مربیان در توسعه و ورزش به

کنند، بر اجرای ورزشكاران تأثیر ریزی میهای او را برنامهبا ورزشكاران در ارتباط هستند و فعالیت

دی بوسچر و بسیار زیادی همچون مطالعات    هایکه این امر با پژوهش(  2009زیادی دارند )خواجه،  

 
1  . Ljdokova 
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خدادادکاشی   (،2014(، ضمیری کامل و همكاران )2014(، الجی دوکوا و همكاران )2009همكاران )

  ( همخوان است. 2017رضایی صوفی و شعبانی )( و 2016نیا )و کریم

و    مضمون چهارم مستخرج از کدگذاری، عوامل محیطی بود که شامل محیط و فرهنگ خانواده

ها  ها و محیط ورزشی خانوادهتأثیر خانواده  هامحیط جغرافیایی محل سكونت است. بسیاری از پژوهش

تر یا  های این پژوهش نقش پدر، مادر، برادر بزرگیافته  اند. هقهرمانان ورزشی تأیید کردرا بر پرورش  

ها نشان  شدن آنعنوان الگو و حامی ورزشكار در قهرمانهای نزدیک را بهتر و حتی فامیلخواهر بزرگ 

از ورزشدهد. همچنین ظرفیتمی نوعی خاصی  ترویج  انزل  .شودمی  های محلی موجب  بندر  ی  در 

  ویژه ها بهمندی و گرایش به برخی از رشته واسطۀ پیشینۀ شغل ملوانی و موقعیت جغرافیایی، عالقهبه

محیطی که  طورکلی،  ها به آن اعتقاد داشتند. بهکنندههای آبی، بیشتر است که اغلب مشارکتورزش 

المللی ورزشكاران را افزایش احتمال موفقیت بین  ،کندهای مختلف حمایت میورزشكاران را از جنبه 

(،  2017بسیار زیادی همچون مطالعات رضایی صوفی و شعبانی )  های . این مطلب با پژوهشدهدمی

( و فراهانی  2016نیا،  ، به نقل از خدادادکاشی و کریم2011(، شفیعی )2014واعظ موسوی و موسوی )

 همسوست.  (2004و عبدوی بافتانی )
 

 و قدردانی تشکر 

نامۀ قهرمانان ورزشی بندر انزلی« است که با حمایت  »زندگی این پژوهش بخشی از طرح پژوهشی

رو از همكاری صمیمانۀ رئیس و ادارۀ ورزش و جوانان و دانشگاه آزاد اسالمی انجام شده است؛ ازاین 

ربط، قهرمانان  کارشناسان ذیهای ورزشی،  کارکنان ادارۀ ورزش و جوانان شهرستان بندر انزلی، هیئت

 .  شودگزاری میکننده و اساتید همكار در این طرح سپاسورزشی مشارکت
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