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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 selfconfidence 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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روش پژوهش :پژوهش مبتنی بر مصاحبۀ نیمهساختارمند و شیوۀ نمونهگیری هدفمند است .مصاحبه با  8نفر از
مشارکتکنندگان که براساس کیفیت مدالها در سطح جهانی و بازیهای آسیایی بود ،صورت گرفت.
يافته ها :راساس یافتههای بهدستآمده از مصاحبههای روایتی ،مضامین عوامل موفقیت ورزشی عبارتاند از :عوامل
روانشناختی (تمرکز و خودباوری ،عالقه و اشتیاق ،انگیزه ،هدفداری ،پشتکار و تعهد ،تصویرسازی و خودکارامدی) ،توانایی
فنی و جسمانی (تکنیک ،تاکتیک و آمادگی جسمانی) ،عوامل مادی و اقتصادی (امکانات ،تجهیزات و فضای ورزشی
مناسب و پول) ،عوامل سازمانی و مدیریتی (وجود مربیان مجرب ،مدیریت استعدادیابی ،روانشناس ورزشی ،رسانۀ جمعی،
دولت و وزارت ورزش ،برنامهریزی و مدیریت زمان) ،شرایط محیطی زندگی (شرایط جغرافیایی محل زندگی و موقعیت،
فرهنگ و حمایت خانواده) ،که پس از بررسیهای متوالی تأیید شد.
نتيجه گيري :بررسی عوامل موفقیت در این تحقیق ،نشان داد که عوامل چندگانهای در موفقیت ورزشکاران دخالت
داشته است .بسیاری از عوامل موفقیت ذکرشده با هم در ارتباطاند که مشارکتکنندگان به این مسئله نیز اشاره کردند.
برای مثال تمرکز و خودباوری عاملی است که سبب کاهش استرس و اضطراب نیز میشود .یا آمادگی جسمانی بههمراه
تکنیک مناسب سبب افزایش اعتمادبهنفس میشود و مهارت در تکنیک ،محصول یادگیری و تمرینات مکرر و فراوان
است.
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مقدمه

موفقیت کلمهای است که به دفعات از آن در موضوعات مختلفی چون موفقیت شغلی ،موفقیت تحصیلی ،موفقیت علمی یا موفقیت
ورزشی 1،استفاده میشود .موفقیت ،برایندی از تواناییهای گوناگون افراد مانند تواناییهای جمعی ،ذهنی ،عاطفی و اجتماعی و
عوامل برانگیزاننده مانند عالقه ،پشتکار و پاداش است .افزونبر این خود موفقیت نیز میتواند انگیزهای برای موفقیتهای بعدی
فرد باشد؛ بهعبارت دیگر موفقیت ،موفقیت بهبار میآورد .در روانشناسی ،موفقیت به پاسخ یا عملی گفته میشود که به گونههای
مستقیم به هدف برسد یا گام قطعی است که به جانب آن برداشته میشود (امیدی .)1382 ،با افزایش چشمگیر نقش ورزش در
توسعۀ اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی و سیاسی کشورها ،پیشرفت و موفقیت در زمینۀ ورزش به یکی از اولویتهای راهبردی
برنامهریزان در کشورهای مختلف دنیا تبدیل شده است .یکی از موارد مهم و مورد توجه برنامهریزان ورزشی ،فتح سکوهای بینالمللی
و افتخارآفرینی در ورزش است که میتواند شرایط اقتصادی ،فرهنگی -اجتماعی جامعه را تحت تأثیر قرار دهد ،ازاینرو بسیاری از
کشورها در تالشاند با برنامهریزی ،ورزشکارانی را آماده و روانۀ مسابقات کنند که موفقیت آنها را در رویدادهای بزرگ تضمین کند.
یکی از ابعاد ورزش که میتواند انگیزههای مناسبی برای ورزش کردن در افراد جامعه بهویژه جوانان ایجاد کند ،ورزش قهرمانی
است .روند صحیح حرکت در راستای ارتقای سطح ورزش قهرمانی میتواند متضمن ارائۀ راهکارهایی برای پیشرفت آن ورزش و
همچنین شناسایی مشکالت و ضعفهای پیش روی آن باشد .پیروزیهای بینالمللی و بهویژه موفقیت در بازیهای المپیک در
عرصۀ ورزش ،بهطور فزایندهای موجب رشد و توسعه در بسیاری از کشورها شده است .این برتری و موفقیت ورزشکاران نخبه در
عرصۀ بینالمللی هویت و شخصیت ویژهای به آن کشور میدهد .بر همین اساس دولتها تمایل بیشتری دارند با سرمایهگذاری
مالی ،موفقیت ورزشکاران نخبۀ خود را در عرصۀ بینالمللی فراهم کنند که این مسئله به بسط و توسعۀ سازمانها و سیستمهای
مرتبط با پرورش و توسعۀ ورزشکاران نخبه در بعد ورزش قهرمانی منجر شده است (علیدوست قهفرخی و همکاران.)1393 ،
شهرستان بندر انزلی از مهمترین شهرهای استان گیالن است که سهم بسزایی در پرورش قهرمانان ورزشی استان و کشور دارد .با
توجه به قدمت دیرینۀ ورزش در شهرستان بندر انزلی ،میتوان گفت این شهر ،از فرهنگ ورزشی برخوردار است ،بهطوریکه
براساس گزارش باشگاه پژوهشگران (« ،)1394بندر انزلی با بیش از  14هزار ورزشکار سازمانیافته با نسبت جمعیت شهری مقام
اول کشور را از لحاظ تعداد ورزشکار به خود اختصاص داده است» .باشگاه ورزشی گیو بندر انزلی ،سومین باشگاه ورزشی ایران و
اولین باشگاه ورزشی گیالن است که توسط پهلوان عزیز وکیل منفرد (قهرمان اولین دو مارتن ایران) در سال  1319در بندر انزلی
تأسیس شده و در رشتههایی مانند فوتبال ،بوکس ،والیبال ،بسکتبال و ...شروع به فعالیت کرد .همچنین در رشتۀ ورزشی فوتبال و
بهتبع آن فوتبال ملوان انزلی از جمله تیمهای ریشهدار ،پرافتخار و محبوب فوتبال ایران محسوب میشود که در سال  1348با
مربیگری بهمن صالحنیا (پدر فوتبال گیالن) شروع به فعالیت کرد و با کسب سه عنوان قهرمانی در جام حذفی کشور و چهار نایب
قهرمانی ،دو مرتبه حضور در بازیهای آسیایی و کسب عناوین متعدد بهترین تیم شهرستانی در لیگ ایران است و سهم بسزایی
در پرورش بازیکنان و معرفی آنها به تیم ملی کشورمان داشته که مطرحترین آن ،مرحوم سیروس قایقران است .ایشان در سال
 1366تنها فوتبالیست شهرستانی بود که بازوبند کاپیتانی تیم ملی را به بازو بست و افتخارات ملی بزرگی برای کشورمان رقم زد.
آنچه ضرورت این تحقیق در جامعۀ مذکور را پررنگ کرده است ،افزونبر پیشینه و قدمت ورزشی این شهرستان ،سهم شهرستان
بندر انزلی در پرورش قهرمان و نخبههای ورزشی در کشور است ،بهطوریکه در کل بازیهای پارآسیایی  5مدال طال و در بازیهای
آسیایی کسب  26مدال در ادوار مختلف بازیها در  19رشتۀ ورزشی و توسط  21نفر از قهرمان این شهرستان کسب شده است.
هرچند از پیشینۀ تحقیق در پژوهش زیستنگاری کمتر استفاده میشود ،اما در این مرحله پژوهشگر با مرور پژوهشهای
پیشینیان دربارۀ تجربههای موردنظر سابقۀ موضوع تحقیق را دنبال کرده و از آن بهمنظور غنی کردن گزارش تحقیق استفاده میکند
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آرمسترانگ3،

(بازرگان .)1389 ،در تحقیق اسپارکس( ،)20091زندگینامه و روایت بیماری قهرمانان ورزشی باب چامپیون 2و لنس
محققان شباهتها و تفاوتها در روایتهای بیماری توسط دو ورزشکار نخبهای را که از سرطان بهبود یافتهاند و برای بازگشت
موفقیتآمیز و پیروزی در یک رویداد مهم تالش میکنند ،به روایت کشیدهاند .روایت آرمسترانگ یک نقشۀ داستانی4برای دیگر
ورزشکارانی است که ممکن است در موقعیت مشابهی قرار بگیرند  .سیکیلیا و همکاران )2017( 5در تحقیقی با عنوان «روایت
ساختاری و محتوای تجربه در ورزش :داستان یک نخبۀ ورزشی» ،به درک جریان تجارب بهعنوان یک روایت پرداختند .محققان
از ورزشکار دعوت به عمل آوردند تا با بیشترین جزئیات ،داستان زندگی و تجربۀ خود را روایت کند .مصاحبههای ضبطشده از
شرکتکنندگان ،تایپ و سپس با تجزیهوتحلیل ساختاری و محتوایی روایت نخبۀ ورزشی تفسیر شده است .در تحقیق کیلگر6
( )2017با عنوان «داستان استعدادیابی در ورزش جوانان :گفتمان مشترک روایتهای موفقیت» ،داستانهای موفقیت جوانان
شرکتکننده در اردوهای ورزشی فوتبال و هاکی بررسی و مجموعهای از روایتهای مشترک برای تولید داستانهای موفقیت
شخصی آنها ارائه شد .تجزیهوتحلیل نشان میدهد که چگونه مجموعهای از روایتهای مشترک در خط داستانی 7بهمنظور
مشروعیت بخشیدن به داستان موفقیت ،استفاده میشود .نتایج این تحقیق نشان میدهد که چگونه داستانهای موفقیت شخصی
بهطور نزدیکی با «روایتهای مشترک گفتار»8گره خورده است و اینکه چگونه این زمینه چارچوب روایی خاصی را تشکیل میدهد.
برخی از عوامل موفقیت در داستانهای موفقیت عبارتاند از :استعداد برجسته برای توانایی کار سخت 9،نیاز به همکاری10،توانایی
ذهنی و روحیۀ تیمی11.همچنین بررسی تحقیقات مربوط به موفقیت ورزشی نشان میدهد که عوامل زیادی در پیشرفت ورزشی
ورزشکاران نقش دارند؛ این عوامل شامل تمرین ،آموزش ،توانایی درونی و سن ،مهارت شناختی ،تعهد و لذت بردن از ورزش است
(رحیمی بردنجانی و همکاران .)1397 ،هادوی و ظریفی ( ،)1388در تحقیق خود با عنوان «مطالعۀ طراحی الگویی برای شناسایی
و شکوفایی استعدادها در ورزشکاران ایرانی» ،عوامل مؤثر بر پیشرفت ورزشکاران را ،توانایی حرکتی ،فیزیولوژیکی ،تنسنجی12،
روانشناختی ،اجتماعی و فرهنگی معرفی کردند .واعظ موسوی و مسیبی ( )1390در پژوهشی با نام «روانشناسی ورزش ،عوامل
اثرگذار در موفقیت ورزشی را تواناییهای فنی (تکنیکی و تاکتیکی) ،جسمانی (قدرت ،سرعت و غیره) و روانی -شخصیتی (تمرکز،
اعتمادبهنفس ،مهار اضطراب و )...مطرح کردند .سیکسسنت میهالی13و همکاران ( ،)1993در تحقیقی با عنوان «نوجوانان مستعد:
ریشههای موفقیت و شکست» ،عوامل موفقیت ورزشی را تمرین و یادگیری 14،آموزش 15،توانایی درونی 16،سن ،مهارتهای

1.

Sparkes
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
2.
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روانشناختی 1،تعهد 2و لذت بردن 3مطرح کردند .کوکریل( )19914و لیدوکوا 5و همکاران ( ،)2014در تحقیقی با نام «روانشناسی
ورزشی و نخبۀ ورزشکار» 6،عوامل موفقیت ورزشی را تکنیک 7،وضعیت جسمی 8،وضعیت روانشناختی 9،تغذیه10و تجهیزات11
بیان
کردند.
تحقیقات مختلف عوامل متعدی را در موفقیت ورزشکاران نشان میدهد .برخی پژوهشها نشان دادهاند که تفاوت اساسی
ورزشکاران نخبه با ورزشکاران دیگر ،در میزان مهارتهای روانشناختی آنان است .براساس این تحقیقات ،ورزشکاران موفق از
طریق اعتمادبهنفس بیشتر ،خودکنترلی ،تمرکز بهتر ،نگرش مثبت ،برنامههای رقابتی ،راهبردهای مقابلهای و آمادگی روانی مشخص
میشوند .همچنین توجه و تمرکز باال در ورزشکاران سبب افزایش سرعت واکنش میشود و درک فرایندهای مختلف و ظرفیت
توجه در شرایط سخت و غیرعادی را نیز افزایش میدهد .برخی پژوهشها عوامل ژنتیکی را مسئول عملکرد ورزشی ورزشکاران
نخبه در ورزشهای خاص میدانند .پژوهشهای دیگر بر نقش عوامل محیطی در اکتساب موفقیت ورزشی تأکید کردهاند که شامل
مشارکت در فعالیتهای تمرینی ،نقش خانواده و عوامل زمینهای است (واعظ موسوی و مسیبی .)1390 ،پژوهش حاضر با روش
روایتی ،نگاه جامع ،دقیق و بومی به عوامل مؤثر بر موفقیت ورزشی قهرمانان دارد ،چراکه داستانهای موفقیت12یا قصههای
قهرمانانه13ژانری است از روایتهای مشترک فرهنگی که بهطور مکرر ،بررسی میشود .داستان قهرمانان ورزشی در خأل تولید
نمیشود؛ آنها بخش و محصولی از زمینه و بستر جامعه محسوب میشوند .این روایتهای مشترک ،ابزار مهمی برای ساختن معنا
در گفتمانهای مربوط به ورزش14هستند ،همچنین چارچوب و روش خاص موفقیت ورزشی را روایت میکنند و ارائه میدهند
(کیلگر .)201715،زندگینامههای قهرمانان ورزشی هم مخزن معانی فرهنگیاند و هم الگویی برای زندگیهای آینده .روایتهای
منتشرشده از این قهرمانان نقش مهمی در آموزش دیگر ورزشکاران دارد .از این حیث ،روایت قهرمانان ،برای بعضیها میتواند
الهامبخش باشد (اسپارکس .)2009 ،اگرچه در چند سال اخیر روایتپژوهی نخبگان ورزشی توسط روانشناسان اجتماعی و در حوزۀ
سالمت روان ،ورزش و تربیت بدنی بررسی شده است (اسپارکس2009 ،؛ سیکیلیا و همکاران2017 ،؛ داگالس و کالریس201416،؛
اسپارکس و اسمیت ،)201317،اما تعداد کمی از محققان داخل کشور با این روش ،به بررسی زندگینامۀ قهرمانان ورزشی پرداختهاند.
با توجه به این مهم ،پرسش اصلی پژوهشگر این است که عوامل موفقیت ورزشی قهرمانان بندر انزلی چیست؟

1.
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روششناسی پژوهش

روایتی1یا

زیستنگاری و هدف از آن طرح تحقیق توصیف زندگی افراد است .این نوع پژوهش ،که
روش پژوهش حاضر تحقیق
جستوجوی روایتی2نیز نامیده میشود ،در دو دهۀ گذشته در بازنمایی تجربههای فردی و تجربههای اجتماعی افراد بهکار رفته
است (بازرگان .)1389 ،تحقیق روایی ،تجزیهوتحلیل داستانهای گفتهشده توسط افراد برای درک تجربه و عمل3تعریف میشود و
بر مبنای هستیشناسی نسبیگرایانه و معرفتشناسی تفسیری پایهریزی میشود (بازرگان1389 ،؛ پولکینگ هورن .)1988 4،روش
روایتپژوهی هم روش تحقیق است و هم روشی برای نظریهپردازی روانشناختی و اجتماعی پدیدهها (داگالس و کالریس.)2014 ،
در این روش میتوان تجربههای یک یا چند فرد را بهصورت حکایتگونه گردآوری و به شیوۀ روایتی گزارش تحقیق را تدوین کرد.
این روش با تمرکز بر تجربههای کسبشده در زندگی یک فرد و گردآوری دادهها از طریق مصاحبه و دستیابی به گزارشهای
مرتبط ،به این مسئله پی میبرد که تجربههای کسبشده در زندگی فرد چه معنایی داشته است (بازرگان .)1389 ،علت استفاده از
شیوۀ کیفی روایتپژوهی در این پژوهش ،مطالعه و تفکر ژرفنگر و معنا بخشیدن به تجربۀ زیستۀ قهرمانان و به اشتراک گذاشتن
آن برای مخاطبان این حوزه ،اعم از مربیان ،ورزشکاران عالقهمند به ورزش قهرمانی و مسئوالن و برنامهریزان است .جامعۀ مورد
مطالعۀ تحقیق ،قهرمانان رشتههای مختلف ورزشیاند که تجربۀ موفقیت ورزشی داشته و توانستهاند برای کشور خود در میادین
مختلف ورزشی افتخاراتی کسب کنند .بهمنظور شناسایی این افراد از ادارۀ ورزش و جوانان شهرستان بندر انزلی ،هیأتهای ورزشی
و کارشناسان حوزههای مربوط استعالم شده است .ازاینرو انتخاب نمونۀ خبرگان (قهرمانان ورزشی) ،بهصورت هدفمند و انتخابی
بوده است .بهمنظور گردآوری دادههای میدانی از مصاحبۀ کیفی نیمهساختاریافته استفاده شد .پس از هماهنگی و برقراری ارتباط
مؤثر و ایجاد اعتماد در مشارکتکنندگان (قهرمانان ورزشی) ،مصاحبه آغاز شد و برای رسیدن به جزئیات بیشتر ،شکافتن موضوع و
رفع ابهامات محتمل ،از سؤالهای کاوشی5و نیز چارچوب مصاحبه ( )5W1Hاستفاده شد .در این شیوۀ مصاحبه ،محقق پرسشهای
زیر را مدنظر قرار داده است :رویداد موردنظر (موفقیت ورزشی یا قهرمانی) چیست و جه ابعادی دارد؟ تجربۀ زیستۀ شما در چه
مکانی رخ داده است؟ چه کسانی در ایجاد این موفقیت نقش داشتهاند؟ عوامل اصلی و ریشههای موفقیت و قهرمانی چیست؟ این
موفقیت در چه زمانی رخ داده است؟ موفقیت شما چگونه و در چه شرایط (محیطی ،روانی ،جسمی  )..بهوقوع پیوسته است؟ بهعبارتی
پرسشهای باال شامل  5سؤال چه چیزی ،کجا ،چه کسی ،چرا و چه زمانی 6و یک سؤال چگونه 7است( .کانگ ،کو و وو.)2005 8،
در روند مصاحبه از مشارکتکنندگان (قهرمانان) خواسته شد تا در قالب روایت ،تاریخچۀ زندگی ورزشی خود را از ابتدا تا زمان
قهرمانی یا موفقیت ورزشی بازگو کنند .در این زمینه برای اطمینان و کامل بودن اطالعات ،از پرسشهای مصاحبه بهعنوان چارچوب
راهنما استفاده شد .تعیین حجم نمونه تا زمان رسیدن به مرحلۀ اشباع نظری ادامه یافت .در این پژوهش ،محقق نیز مصاحبهها (با
هشت نفر) را تا زمانی ادامه داد که اشباع نظری بهدست آمد ،بهگونهای که هرچه به مصاحبههای آخر (مصاحبهشوندههای هفتم و
هشتم) نزدیکتر میشد ،اطالعات جدید اضافی مرتبط با موضوع کمتر به چشم میخورد.

1.
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جدول  .1ويژگیهاي جمعيتشناختی و عناوين قهرمانی مشاركتكنندگان در پژوهش

كد

رشتۀ ورزشی

تحصيالت

عناوين قهرمانی

1

قایقرانی

کارشناسی مدیریت ورزشی

2

تکواندو (پاراتکواندو)

لیسانس روانشناسی

نقره ( )2014و برنز ( )2018بازی های آسیایی و چندین مدال رنگارنگ در مسابقات آسیایی در
ردههای مختلف سنی
چهار مدال طال ،یک نقره و یک برنز جهانی و راهیابی به پارالمپیک (پاراتکواندو) 2020

3

فوتبال

دیپلم

4

پرتاب دیسک

لیسانس تربیت بدنی

عضو تیم ملی فوتبال ایران /همراه اولین تیم ملی جهت راهیابی به جهانی /قهرمان جام حذفی
با ملوان /آقای گل ایران
برنز بازیهای آسیایی ( /)1974طالی آسیا ( /)1975حضور در المپیک مونترال ()1976

5

والیبال نشسته

کارشناسی تربیت بدنی

مدال طالی پارالمپیک ریو در والیبال نشسته و چندین مقام قهرمانی جهان و بازیهای آسیایی

6

بوکس

سیکل

7

قایقرانی

8

کاراته

کارشناسی ارشد مدیریت
ورزشی
کارشناسی ارشد تربیت بدنی

نقرۀ بازیهای آسیایی ( /)1974طالی ارتشهای جهان ( /)1972و چندین مدال رنگارنگ در
تورنمنتهای معتبر دنیا
دو طال در بازیهای آسیایی و چندین مدال رنگارنگ در تورنمنتهای معتبر دنیا
طالی جام آزاد بزرگساالن جهان /طال ،نقره و برنز قهرمانی جهان /طال و نقره بازیهای
آسیایی /کسب بیش از  10مدال رنگارنگ از تورنمنتهای معتبر دنیا

برای تأمین اعتمادپذیری و قابلیت اعتماد 1مطالعۀ کیفی این پژوهش از نظر  4نفر از اعضای هیأت علمی گروه مدیریت و
مدیریت ورزشی دانشگاه استفاده شد ،بهطوریکه استادان پرسشهای مصاحبه را مطالعه کرده و پس از اصالح و تعدیل الزم،
کیفیت آن را تأیید کردند .در فرایند کدگذاریها و تحلیل و تفسیر دادهها استادان همکار همچون دوست منتقد2در نظریات اسمیت
و اسپارکز3در ترغیب ،پروراندن ،کاوش و توسعۀ مضامین و تفسیرهای ارائهشده توسط محقق بهمنظور استدالل منسجم و منطقی
همکاری کردند ( اسپارکس و اسمیت .)2013 ،در فرایند مصاحبه با استفاده از فرایند رفت و برگشتی و اصالح پرسشها مصاحبه
انجام گرفت تا از کفایت و مرتبط بودن پرسشها اطمینـان حاصـل شـود و نیز دادههای جمعآوریشده مجدداً در اختیار
مصاحبهشوندگان قرار گرفت تا از صحت آنها اطمینان الزم بهدست آید .همچنین برای افزایش معیار اعتمادپذیری ،انتقالپذیری و
تأییدپذیری از روش اجماع سهسویه 4استفاده شد (هومن ،)1390 ،بهطوریکه در اجماع دادهها سعی شد که گردآوری دادهها از
گروههای مختلف ،محیطهای مختلف و زمان مختلف بهمنظور استحکام و هماهنگی منابع دادهها استفاده شود .ازاینرو افزونبر
مصاحبه ،به دادهها و اطالعات مربوطه در اینترنت جهت تطبیق مراجعه شد .در خصوص اجماع پژوهشگران از نظرهای همکاران
خبره (دوست منتقد) بهره گرفته شد .همچنین در اجماع تئوریها ،تالش شد که در انتهای مقاله به تحلیل و تفسیر دادهها با توجه
به دیدگاههای مختلف پرداخته شود .تحلیل دادهها با رویکرد موضوعی5و ساختاری6و روش کدگذاری و مقولهبندی انجام گرفت.
تجزیهوتحلیل محتوایی یا موضوعی ،به برجستهسازی موضوعات اصلی مصاحبهها در بین مشارکتکنندگان اشاره دارد .این روش
به ما امکان میدهد محتوای داستانها را شناسایی و با تئوری ارتباط برقرار کنیم .در اینجا داستان به همان نحو که روایت شده
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است ،بیان و از مفاهیم نظری اولیه استفاده میشود و در تحلیل ساختاری ،افزونبر تحلیل موضوعی ،شکل داستان و معانی اصلی
(مضامین اصلی) توجه و استخراج میشود (پریر1و همکاران.)2014 ،
یافتههای تحقیق

در بخش تحلیل یافته با توجه به رویکرد موضوعی و ساختاری روایتپژوهی ،پژوهشگر ابتدا تمامی روایتها و توصیفهای مصاحبه
را چندین مرتبه مطالعه کرده و سپس با مقایسه و تطبیق مستمر در متن مصاحبهها ،کلیدواژههای اصلی را از درون جمالت
مشارکتکنندگان استخراج کرد و به هر کدام از جمالت معنی و مفهوم خاصی داده شد (جدول .)2
جدول  .2نمونهاي از روايتها و شناسايی شواهد گفتاري

کد مصاحبه

روایتها

شناسایی شواهد گفتاری

7

«در هر رشتهای ورزشی عاملی وجود دارد که در انسان
است نه در رشتۀ ورزشی ،و آن میزان جنگندگی و پشتکار
انسان است و اینکه انسان چقدر میتواند با سختکوشی
از موانع بگذرد« ».من  6سال با اینکه بهترین بازیکن
تیم ملی بودم هیچ مدالی نداشتم اما با صبر و تعهد به
هدف ،دلسرد نشدم و به کارم ادامه دادم تا نتیجه
گرفتم»...

جنگندگی
پشتکار
سختکوشی
صبر
تعهد
هدفداری

در مرحلۀ بعد ،زیرمضامین (شواهد گفتاری) مورد بررسی ،دقیقتر مقایسه شده و در نهایت  5مضمون اصلی بهعنوان عوامل
اصلی موفقیت ورزشی اطالق شد (جدول  .)3بنابراین در این مرحله پژوهشگر ،مقولهها یا مضامین اصلی را بازنمایی میکند و در
مرحلۀ آخر که در قسمت بحث و نتیجهگیری است ،مصاحبه را بهصورت نوشتاری و داستانی ،توصیف میکند تا عمق تجربههای
بازنماییشدۀ فرد ،چنان عرضه شود که دقت و واقعگرایی داستان برای خواننده ،قانعکننده باشد (بازرگان .)1389 ،همچنین بهمنظور
اطمینان از یافته و دستهبندی مضامین ،آنها به شرکتکنندگان ارائه شده و پس از اعمال تعدیل ،یافتههای نهایی بهدست آمد.

جدول  .3مضامين اصلی و شواهد گفتاري استخراج شده از مصاحبهها
مضامين اصلی

شواهد گفتاري

عوامل روانشناختی

تمرکز و خودباوری /عالقه و اشتیاق /انگیزه /هدفداری /پشتکار و تعهد /تصویرسازی /خودکارامدی

توانايی فنی و جسمانی

تکنیک  /تاکتیک /آمادگی جسمانی

عوامل مادي و اقتصادي

امکانات ،تجهیزات و فضای ورزشی مناسب /پول

عوامل سازمانی و مديريتی

وجود مربیان مجرب /مدیریت استعدادیابی /روانشناس ورزشی /رسانه جمعی /دولت و وزارت ورزش/
برنامهریزی و مدیرت زمان
شرایط جغرافیایی محل زندگی /موقعیت ،فرهنگ و حمایت خانواده

شرايط محيطی زندگی

Perrier

1.
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بحث و نتیجهگیری

شناسایی عوامل موفقیت ورزشی موضوع مهمی برای هر جامعه است .بالطبع عوامل زیادی میتواند در این مهم دخالت داشته باشد
که در این مقاله مهمترین عوامل موفقیت ورزشی از منظر مشارکتکنندگان ،قهرمانان ورزشیاند .در پژوهش حاضر با توجه به
استخراج مضامین اصلی از مصاحبههای صورتگرفته ،تأکید مشارکتکنندگان بر جنبههای روانشناختی ،توانایی فنی و جسمانی،
سازمانی و مدیریتی ،عوامل مادی و اقتصادی ،و در نهایت شرایط محیطی و زندگی بوده است.
مضمون نخست عوامل روانشناختیاند که نقش بسیار مهمی در تورنمنتها و مسابقات ورزشی دارند ،چراکه یکی از تفاوتهای
مهم قهرمانان با ورزشکاران سطوح پایینتر ،باال بودن مهارت روانی است؛ ازاینرو دور از انتظار نیست که یک باشگاه ورزشی
بهمنظور به حداکثر رساندن عملکرد ورزشکار در تمرین و عرصۀ رقابت از متخصص روانشناس برای باال بردن مهارتهای
روانشناختی استفاده کند (هافمن و همکاران2018 ،؛ وینبرگ و گولد .)2014 1،برخی از عوامل روانشناختی که به موفقیت
ورزشکاران منجر میشود شامل تعهد ،توجه و تمرکز ،مدیریت استرس و اضطراب ،کنترل افکار ،آمادگی ذهنی ،هدفداری ،هوش
ورزشی ،توانایی مقابله ،اعتمادبهنفس ،انگیزه ،خوشبینی ،کمالطلبی مثبت ،کنترل هیجان ،تصویرسازی و غیره است (واعظ موسوی
و مسیبی1390،؛ سیکسسنت میهالی و همکاران1997 ،؛ کوکریل1991 ،؛ لیدوکوا و همکاران .)2014 ،یکی از عوامل مستخرج در
این مضمون ،پشتکار و تعهد (سختکوشی) است که نشان از پایداری و مقاومت ورزشکار در برابر موانع و مشکالت برای رسیدن به
هدف است؛ بهعبارتی به سرانجام رساندن کاری که آغاز کرده است .برای مثال مشارکتکنندۀ شمارۀ  3در این خصوص اشاره
میکند که «مهمترین عامل موفقیت من در این ورزش سعی و تالش و تمرین زیاد و استراحت به اندازۀ کافی ،در جهت رسیدن
به هدفم بوده است» .یا مشارکتکنندۀ شمارۀ  5گفته است« :من تالشم را آنقدر زیاد کردم که بتوانم به آرزوهای دستنیافتنی

دست پیدا کنم .در برههای از زمان از سال  2010تا سال  ،2014بهدلیل کمکاری و غفلتهای خودم نتوانستم به مسابقات خیلی
مهم برسم .مجدداً اینقدر تالشم را زیاد کردم تا بتوانم کمکاریهای خودم را جبران کنم و به آن چیزی که میخواهم برسم».
سختکوشی یک سازۀ شخصیتی است که سه مؤلفۀ تعهد ،کنترل و مبارزهطلبی را در خود دارد (شیهان .)2018 2،همچنین
مشارکتکنندۀ شمارۀ  4در خصوص تعهد به هدف خود چنین میگوید« :مادرم بیماری سختی داشت و من عازم مسابقات المپیک

مونترال بودم .هرچند فکرم پیش مادرم بود اما تعهد به هدفم و عشق به کشورم باعث شد با تمام توان در مسابقات شرکت کنم.
وقتی برگشتم به ایران ،دیگر مادرم در قید حیات نبود و من در آخرین لحظات عمرش در کنارش نبودم» .یکی از مهمترین عوامل
روانشناختی مورد بررسی در عرصۀ ورزشی ،انگیزش است که عامل بعدی است .طبق نظر گرینبرگ ،)2005( 3انگیزش ،فرایند
تحریک ،هدایت و حفظ رفتار بهسوی هدف است .از منظر لوتانز ،)2011(4انگیزش ،فرایندی است که با تنش فیزیولوژیکی یا روانی
یا نیازی آغاز میشود که رفتار را تحریک میکند و هدف آن رسیدن به هدف است (چالدورای .)2014 5،انگیزش پیشرفت6از انواع
انگیزش است که در حیطۀ روانشناسی ورزش اهمیت خاصی دارد .بهنظر میرسد انگیزش پیشرفت بر بسیاری از رفتارها ،افکار و
احساسات از جمله انتخاب نوع فعالیت ،تالش برای پیگیری اهداف و پشتکار بهدنبال مواجهه با شکست تأثیر دارد (ملکی و
محمدزاده .)1389 ،بیشتر مشارکتکنندهها اشاره کردند که پول میتواند عامل انگیزشی مهمی باشد ،اما عوامل مهم دیگری نیز
وجود دارد .آنها میل به موفقیتخواهی و افتخارآفرینی را مهمترین عامل انگیزشی در موفقیت خود مطرح کردند .مشارکتکنندۀ
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شمارۀ  4میگوید« :در گذشته در بندر انزلی یک سنت خوبی وجود داشت و آن این بود که شهرداری با نصب بلندگوهایی در الی
درختان بلوار بندر انزلی ،هر پنجشنبه و جمعه از موفقیتها علمی ،هنری و ورزشی جوانان شهر در طول هفته تجلیل میکرد و این
برایم ایجاد انگیزه میکرد که اسم من را هم آقای مسافری از بلندگو بخواند .وقتی برای اولین بار در مسابقات کشوری سوم شدم،
این امر محقق شد و آخر هفته از تهران به بندر انزلی آمدم و زمانی که اسم من از بلندگو خوانده شد ،مردم که تنها تفریح آخر هفته
آنها قدم زدن در بلوار بود ،با دست من را نشان میدادند و میگفتند :این قهرمان شهرمان شده است» .در همین زمینه مشارکتکنندۀ
شمارۀ  8میگوید« :کسب مدالها ،انگیزۀ خوبی برایم شد ...همین انگیزه باعث میشد که با حداقل منابع مالی و امکانات از انزلی
با شرایط سخت به تهران بروم و در تمرینات حضور پیدا کنم .یادم میآید که من اتوبوس اردبیل -تهران را سوار میشدم و ساعت
 6صبح زیر پل ورزشگاه آزادی پیاده میشدم و با  25کیلو ساک ورزشی پیاده به محل اردوها میرفتم ،تا  10سال این کار ادامه
داشت؛ پس پول مستقیماً نمیتوانمیتواند کمک کند .»....همین مشارکتکننده در خصوص عامل هدفداری که نشاندهندۀ خواستۀ
نهایی ورزشکار و راه و روش رسیدن به آن است میگوید « :اگر انگیزه باشد باید برای آن هدفگذاری کرد و اگر هدف داشته باشی
باید همواره آن هدف را دید و برایش برنامهریزی کرد ...من از اول به قهرمانی جهان فکر میکردم .»...یا مشارکتکنندۀ شمارۀ 2
در خصوص هدفداری میگوید« :چون تحصیالت من روانشناسی است ،میدانم که هدف چیست .یک هدف بزرگ دارم و آن هم
المپیک است و پلهپله با محقق شدن هدفهای کوچکتر ،مسیر راه را برای رسیدن به المپیک هموار میکنم .البته در این بین
هدفهایی چون وجهۀ اجتماعی ،وضعیت اقتصادی بهتر و گرفتن مدالهای بیشتر را نیز ،دنبال میکنم» .یا مشارکتکنندۀ شمارۀ
 4میگوید« :من برای رسیدن به هدفم که قهرمانی باشد از بسیاری از لذتها دست کشیدم .از سفر ،تفریحهای زیاد .چه بسیار
عیدها بهجای اینکه در کنار خانواده باشم در اردو یا تمرین بودم .یادم میآید که ورزشکاران در اردوها گاهی از دلتنگی گریه
میکردند اما من میخندیدم ،چون هدفم به من انرژی میداد و همه سختیها در برابر هدفم و قهرمان شدنم ناچیز بود» .عامل
عالقه و اشتیاق 1نوعی عشق و جاذبۀ معنوی است که وجود ما را سرشار از هیجان ،انرژی و الهام میسازد .عالقه و اشتیاق در
ورزش سبب میشود که ورزشکار با تمام وجود و فعال و پرانرژی با وجود همۀ محدودیتها بهدنبال محقق ساختن اهداف خود
باشد .مشارکتکنندۀ شمارۀ  3میگوید« :قبل از پیوستن به ملوان در تیمهای محالت همچون پرستو و پریسا بازی کردم این تیمها

وضعیت مالی خوبی نداشتند تا جایی که حتی یک ریال کمک مالی به بازیکنان نمیکردند و پیشرفت من و امثال من فقط بهخاطر
عشق و عالقهای بود که به فوتبال داشتیم» .عامل دیگر تصویرسازی ذهنی است .تصویرسازی ذهنی فرایندی است که فرد از
طریق آن ،صحنهها یا تصاویری را در ذهن خود میبیند و حس میکند .در این روش ورزشکار خود را در موقعیت اجرای ورزشی با
تمام حواس (بینایی ،شنوایی ،بویایی و …) مجسم میکند .تصاویر این تجسم باید شامل اجرای موفقیتآمیز ورزشکار و احساس
رضایت وی از عملکردش باشد .در این خصوص مشارکتکنندۀ شمارۀ  5چنین مطرح میکند« :همیشه قبل از بازی باید فکر کرد.

چون بازیها گیم گیم هست .من در تخت خودم دراز میکشم و با آنالیز بازی تیم حریف چند گیم با آن تیم در ذهن خودم بازی
میکنم و فکر میکنم چگونه اسپک بزنم و چه کارهایی برای موفقیت تیم باید انجام بدهم» .عامل دیگر خودکارامدی است .از
نظر باندورا ،برای دستیابی به خودکارامدی ،دو عنصر عملکرد موفقیتآمیز و تجارب مشاهدهای ضروری است .از نظر او ،خودکارامدی
با کسب تجارب موفقیتآمیز افزایش مییابد .همینطور مشاهدۀ الگوهای موفق ،با تقویت این احساس که در آن کار ،قابلیت انجام
دارد ،خودکارامدی را افزایش میدهد (دینلی و همکاران .)1399 ،مشارکتکنندۀ شمارۀ  8میگوید« :خدا رحمت کند آقای محمد

ربیعی را ،که الگوی من شد و انگیزهای شده که من تمرین را با جدیت بیشتری ادامه بدهم .زندهیاد ربیعی در سال  ،1996به
مسابقات جهانی اعزام شد و مقام کسب کرد .کسب موفقیت وی برای من انگیزه شد که چرا محمد توانست به اردوی تیم ملی برود
و من نتوانم .تصمیم گرفتم که جدی تالش کنم .شش ماه بعد در همان اواخر سال  1996به اردوی تیم ملی دعوت شدم و از سال
Enthusiasm
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 1997در تیم ملی جوانان فیکس شدم .»...عامل تمرکز و خودباوری موضوع مهم دیگری است که مشارکتکنندگان به آن اشاره
کردند .مشارکتکنندۀ شمارۀ  4میگوید« :من قبل از مسابقه در اتاقم موزیک مالیم گوش میدادم و باورهای مثبت خودم را تقویت

میکردم و همواره خودم را باالتر از آنچه که هستم میدیدم .چون خودم را باور داشتم .وقتی در استادیوم میرفتم استرس و ترسی
نداشتم و با غرور و اعتمادبهنفس عالی در مسابقات شرکت میکردم».
مضمون دوم مستخرج از کدگذاری موضوع توانایی فنی و جسمی شامل تکنیک ،تاکتیک و آمادگی جسمانی است که در کنار
هم میتواند موفقیت ورزشکاران را تضمین کند .مشارکتکنندۀ شمارۀ  4در این خصوص میگوید « :برای قهرمان شدن باید

بهترین باشی و این محقق نمیشود جز با قدرت (از طریق بدنسازی و کار با وزنه) ،سرعت (دوهای انفجاری) و تکنیک (مهارت و
تمرین زیاد در دایرۀ پرتاب دیسک)» .تکنیک را میتوان همان تسلط و مهارت در انجام فنون و حرکات در شرایط مسابقه دانست
که در خصوص ضرورت آن برای موفقیت ورزشی ،مشارکتکنندۀ شمارۀ  8میگوید :مهارتهای تکنیکی هر فردی با فرد دیگر
متفاوت است و این برمیگردد به فیزیک ورزشکار .از این نظر که بعضیها پای خیلی نرمی دارند و میتوانند از آن بهخوبی استفاده
کنند و در عوض دستان خوبی ندارند .مهارت تکنیکهای من باال بود ولی  5تکنیک شگرد داشتم که بهصورت  100درصد
میتوانستم از آن امتیاز بگیرم و این موضوع باعث میشد که حریفهای من نتوانند تشخیص دهند که من چه تصمیمی میخواهم
بگیرم و از چه تکنیکی میخواهم استفاده کنم» .یا مشارکتکنندۀ شمارۀ  1میگوید« :مهارت در تکنیک خیلی تأثیرگذار است .با
هر ضربۀ پارو نحوۀ انتقال قدرت از نوک انگشتان پا تا تمام بدن درگیر است .بسیار مهم است تکنیکی عمل کنیم .چون رشتۀ
کایاک سرعتی است و سرعت الزمهاش مهارت در تکنیک ،قدرت و توان استقامت است» .عامل تاکتیک نشاندهندۀ راهبرد و
نقشۀ بازی فرد در مسابقه برای حمله یا دفاع ،بهمنظور موفقیت است .در این زمینه مشارکتکنندۀ شمارۀ  6چنین میگوید« :در
بوکس تکینک ،تاکتیک و قدرت بدنی به یک اندازه مهم است .تاکتیک به عبارتی برنامهریزی ،آنالیز و ارزیابی کردن بازی در مقابل
حریف است که نمیتواند از طریق فیلمهای قبل از بازی حریف انجام شود .اینکه بدانید در بازی با حریفتان چه کاری باید انجام
دهید .یک بار خبرنگاری از من پرسید :اگر بازی حریفتان را قبالً ندیده باشید ،چه تاکتیکی بهکار میبرید؟ من گفتم که در راند اول
حریفم را محک و آنالیز میکنم ،نقاط قوت و ضعف آن را شناسایی میکنم و در زمان مناسب تهدیدات را به فرصت تبدیل میکنم».
آمادگی جسمانی به معنای سطحی از انرژی و توانایی یا عبارتی آمادگی بدنی فرد بهمنظور انجام مسابقه با تمرکز روی جنبههای
ویژۀ عملکرد مانند استقامت ،سرعت ،چابکی ،قدرت و توان انفجاری .در این بین مشارکتکنندۀ شمارۀ  5چنین میگوید« :در

مسابقات ورزشی زمانی که بدنم آماده نباشد کیفیت کارم بسیار پایین میآید و این میتواند حتی بر روی کل تیم تأثیر بگذارد.
کیفیت کار زمانی باال میرود که قدرت بدنی باالیی داشته باشی».
توسعۀ ورزشی قهرمانی نیازمند زیرساختها ،امکانات و بودجۀ مالی مناسب است و این عوامل با میزان توسعهیافتگی ،شرایط
اقتصادی و سیاسی ،وضعیت اشتغال و درآمد یک کشور در ارتباط است .یکی دیگر از مضامین مستخرج از کدگذاری موضوع عوامل
اقتصادی و مادی است که مشارکتکنندۀ شمارۀ  7چنین میگوید« :اگر کشور ما یک پیست استاندارد و بینالمللی داشته باشد

باعث میشود کشورهای دیگر در کشور ما حضور پیدا کنند .مسابقات و اردوهای اینجا باعث میشود ما از تجارب آنها استفاده کنیم
و تبادل تجربه صورت گیرد» .همچنین در خصوص اهمیت هزینه و پول در ورزش قایقرانی میگوید« :پول خیلی تأثیر دارد .در
اوایل رشتۀ ورزشی فکر میکنید که پول نقشی در موفقیت ندارد ،ولی هرچه بهصورت حرفهای جلوتر میروید ،نقش پررنگ پول
معلوم میشود ،چون نیاز به لباسهای گرانقیمت و همچنین قایقهای گرانقیمت و تجهیزات گرانقیمت دارید .آسیبهای ورزشی
میبینید که نیاز به درمان و فیزیوتراپی دارد که همگی هزینهبرند و اگر پول نباشد نمیتوان ورزش را بهصورت حرفهای دنبال
کرد».
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مضمون بعدی شامل وجود مربیان مجرب ،مدیریت استعدادیابی ،روانشناس ورزشی ،دولت و سازمان تربیت بدنی و در در
نهایت رسانۀ جمعی ،را در یک طبقه با عنوان عوامل سازمان و مدیریتی نامگذاری کردهایم .داشتن مربی باتجربه و بهروز برای
موفقیت ورزشکار ،بر کسی پوشیده نیست .مشارکتکنندۀ شمارۀ  8میگوید« :مربی با دانش و بهروز ،مسابقات و قوانین آن را که

همیشه توسط سازمان کاراته جهانی کم و زیاد میشود دنبال میکند .مربی با آموزش و اطالعات حرفهای خود نمیتواند اثر مثبتی
بر بازیکن خود بگذارد» .در کنار مربی خوب و آگاه ،داشتن دانش و ساختار استعدادیابی در جذب افراد مناسب بهمنظور ورزش
متناسب با فیزیک بدنی و شخصیت آنها مؤثر است .در ایاالت متحده ،شناسایی و توسعۀ استعداد تا حد زیادی در دستهای نهادهای
آموزشی است .افزونبر این شرکتهای خصوصی ،توسعۀ استعداد را در برخی ورزشهای فردی مانند تنیس کنترل کردهاند .البته
دولت هم در هر فعالیتی بهدنبال توسعۀه استعداد است (چالدورای .)2014 ،در این زمینه مشارکتکنندۀ شمارۀ  3چنین حکایت
میکند 13 « :سالم بود که برای مسابقات آموزشگاهی ،معلم ورزشی من جناب آقای بهمن صالحنیا دنبال استعداد میگشتند که
من را انتخاب کردند و در همان سال با پیروزی مقابل منتخب مازندران قهرمان تیمهای آموزشگاهی کشور شدیم» و مشارکتکنندۀ
شمارۀ  1به «اهمیت پایگاه قهرمانی در شناسایی و تشخیص افراد مستعد در مدارس تأکید دارد و پایگاه قهرمانی قایقرانی در انزلی
را نمونه موفق این امر میداند» .روانشناسی ورزشی ،رفتار انسانی در زمینۀ ورزش و چگونگی تأثیرپذیری رفتار (عملکرد) و کنش
متقابل سه جز اصلی ورزش ،ورزشکار ،مربی و محیط را بررسی میکند .روانشناسی ورزش درصد فراهم آوردن اطالعاتی دربارۀ
عوامل و فاکتورهای روانشناسی در ورزش ،بازی و فعالیت جسمانی است و هدف آن آموزش مشارکتهای روانی ،رفتاری ،روانی-
اجتماعی و مهارت کنترل هیجانات در شرایط ورزشی ،تمرین و فعالیتهای فیزیکی با استفاده از روشهای روانشناختی است .با
در نظر گرفتن مشخصات رفتاری -روانی ورزشکاران ،میتوان روحیۀ ورزشکاری ،احتمال موفقیت در مسابقات ،میزان انگیزه ،عزت
نفس و توان قدرت ورزشی آنها را برآورد کرد (ططری و همکاران .)1394 ،در این زمینه مشارکتکنندۀ شمارۀ  2میگوید« :در

تکواندو تعداد معدودی ورزشکار هستند که از روانشناس استفاده میکنند .من بهدلیل رشتۀ تحصیلیام به نقش مشاور روانشناسی
کامالً آگاهم .چون من تجربۀ آسیبدیدگی داشتم و نمیتوانستم خوب تمرین کنم ،ولی با کمک مشاور ورزشی که با ذهن و روان
من کار کرده بود توانستم این دوران را با موفقیت سپری کنم» .رسانههای جمعی همچون تلویزیون ،رادیو ،مطبوعات و غیره با
دادن آگاهی و آموزش و فرهنگسازی در فعالیت ورزشی و نیز نقد و بررسی کارشناسانه میتوانند نقش پررنگی در موفقیتهای
ورزشی باشند .مشارکتکنندۀ شمارۀ  6چنین میگوید« :یکی از مشکالت بوکس این است که در تلویزیون نشان داده نمیشود و
تبلیغ نمیشود .درصورتیکه ما خیلی جوانان بااستعدادی داریم که اگر روی آنها سرمایهگذاری شود ،حرفی برای گفتن دارند» .در
خصوص عامل دولت و نقش وزارت ورزش و جوانان مشارکتکنندۀ شمارۀ  7اعتقاد دارد« :ورزشکاران ،سربازان وطن در عرصۀ

ورزشیاند که تمام جان خودشان را برای اعتالی پرچم کشور گذاشتهاند .در مسابقات جاکارتا من تا پای جان پارو زدم و حالم بد
شد تا حدی که مرا بردند احیا کردند تا حالم خوب شد .ورزشکار نیاز به توجه بیشتر از اینها دارد» .مشارکتکنندۀ شمارۀ  8هم چنین
مطرح کرد« :حمایت دولت درخور زحمتهای ورزشکاران نیست .مسئوالن عزیز هر چهار سال یکبار که مسابقات المپیک آسیایی
است به یاد ورزش مدالآور کاراته میافتند» .در خصوص عامل برنامهریزی و مدیریت زمان که شامل تعیین اهداف در محدودیتها،
انتخاب فعالیتها برای نیل به اهداف و تعیین خطمشی و رویهها برای انجام این فعالیتهاست (چالدورای ،)2014 ،مشارکتکنندۀ
شمارۀ  1میگوید« :ورزش قهرمانی بدون برنامه نمیشود و کسانی که با من زندگی میکنند ،میبینند من مثل یک ربات زندگی

میکنم و همۀ ابعاد زندگی من طبق برنامه است .من  8 ،7سال بعد از صرف صبحانه تمرین میرفتم ،بعد ناهار استراحت دوباره
تمرین و شب و شام و خواب .البته در این بین باید درس هم میخواندم و برنامۀ دیگری نداشتم و نه مهمانی و نه بیرون رفتن».
یا مشارکتکنندۀ شمارۀ  3بیان میکند « :تا حاال کسی ندیده من بعد از ساعت ده شب بیدار باشم .صبح هم زود از خواب بیدار
میشوم و برای ورزش و دو از خانه بیرون میزنم» و نیز مشارکتکنندۀ شمارۀ  6میگوید« :ورزشکاران برای قهرمان شدن به
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برنامه ،تغذیه و استراحت مناسب نیاز دارند .من قبل از ساعت  11خوابیده هستم .همچنین تمرینات باید منظم باشد و در کنارش
تفریح سالم باشد که روحیه حفظ شود».
مضمون آخر شرایط محیطی زندگی شامل شرایط جغرافیایی محل زندگی و موقعیت ،فرهنگ و حمایت خانواده است .در
خصوص فرهنگ ورزشی و حمایت خانواده مشارکتکنندۀ شمارۀ  2بیان کرد" :خانواده و مخصوصاٌ پدرم خیلی حامی من بودند.

مادرم کارشناسی ارشد روانشناسی و دبیر هستند و پدرم بوکسور حرفهای و برادرم کاراتهکا بودند .بهدلیل معلولیتی که داشتم
خانوادهام بهدنبال ورزشی بودند که به من اعتمادبهنفس بدهند و ورزش رزمی تکواندو را برایم انتخاب کردند» .همچنین
مشارکتکنندۀ شمارۀ  7میگوید« :از روز اول که رشتۀ قایقرانی را شروع کردم مادرم پا به پای من رفتوآمد میکرد و برای اینکه
سنم کم بود ،حتی اوایل در اردوها با من بود و از خوب بودن اردو مطمئن میشد .در کل خانواده نقش پررنگی در پیشرفت ورزشی
من داشتند» .مشارکتکنندۀ شمارۀ  8اینگونه نقش حمایتی خانواده را ترسیم میکند« :مادرم در همۀ مسابقات من از اول مسابقه
تا پایان قرآن روی سرش میگذاشت ،پدرم به مسجد آقا سید نجفی نذر میکرد و همین که شما یک کانالی بین خودتان و خدا
میزنید و با خودتان میگویید اآلن مادرم در حال دعا کردن است و این حس باعث پیشرفت شما میشود» .جدا از محیط خانواده،
موقعیت محیطی محل سکونت نیز میتواند در توسعۀ یک یا چند ورزش تأثیرگذار باشد .پتانسیلهای محلی موجب ترویج نوعی
خاصی از ورزش میشود .همانطورکه کشتی در خون و فرهنگ مازندران عجین شده و ما در آنجا شاهد مراسم کشتی در عروسی
یا مراسم کشتی محلی هستیم ،در انزلی بهواسطۀ پیشینۀ شغل ملوانی و موقعیت جغرافیایی ،عالقهمندی و گرایش به برخی رشتهها
بهخصوص ورزشهای آبی بیشتر است که اغلب مشارکتکنندهها به آن اعتقاد داشتهاند .در راستای موقعیت شهرستان بندر انزلی
که به دروازۀ اروپا شهرت دارد ،مشارکتکنندۀ شمارۀ  3میگوید« :فوتبال در خون مردم انزلی و مردمی که در حاشیۀ بندر ،زندگی

میکنند ،است .اساساً مردمان شهرهای بندری حس فوتبالی دارند و از کودکی با فوتبال عجین هستند 80 .درصد ریشۀ فوتبال
ایران در انزلی بهوجود آمد و زمانیکه روسها در انزلی بودند و فوتبال بازی میکردند ،عالقۀ مردم انزلی به این ورزش شکل
گرفت».
یافتههای تحقیق با نتایج برخی پژوهشهای انجامگرفته در حوزۀ موفقیت ورزشی ،همخوانی دارد ،اما این تحقیق با استفاده از
روش تحقیق کیفی و بهتبع آن روایت پژوهی ،به واکاوی عوامل موفقیت ورزشی در شهرستان انزلی ،پرداخته است که این نکته
میتواند دلیلی بر نوآوری موضوع باشد .بررسی عوامل موفقیت در این تحقیق ،نشان داد که عوامل چندگانهای در موفقیت ورزشکاران
دخالت داشته است .بسیاری از عوامل موفقیت ذکرشده با هم در ارتباطاند که مشارکتکنندگان به این مسئله نیز اشاره کردند .برای
مثال تمرکز و خودباوری عاملی است که سبب کاهش استرس و اضطراب نیز میشود .یا آمادگی جسمانی بههمراه تکنیک مناسب
سبب افزایش اعتمادبهنفس میشود و مهارت در تکنیک ،محصول یادگیری و تمرینات مکرر و فراوان است .از آنجا که یافتههای
این پژوهش بهطور مستقیم از نظرهای قهرمانان ورزشی نشأت گرفته است ،میتواند برای دیگر ورزشکاران که قصد قهرمان شدن
یا موفقیت ورزشی را دارند ،بسیار مفید باشد.
تقدیر و تشکر

این پژوهش بخشی از پروژۀ زندگینامۀ قهرمانان ورزشی بندر انزلی است .بدینوسیله از همکاری صمیمانۀ رئیس و کارکنان ادارۀ
ورزش و جوانان شهرستان بندر انزلی ،هیأتهای ورزشی ،کارشناسان مربوط ،قهرمانان ورزشی مشارکتکننده و استادان همکار در
این طرح سپاسگزاری میشود.
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