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Abstract 
Elite athletes face many challenges during their career. These challenges must be managed 

successfully. This study aimed to identify the challenges of athletes at the level of elite 

sports. For this purpose, a qualitative research method with a phenomenological strategy 

based on the Husserl approach was used. In this regard, 21 elite athletes were interviewed 

using a purposive sampling method, then the collected data were analyzed with the 

MAXQDA software, version 2020. The results showed 10 underlying categories of 

athletes' challenges, namely personal challenges, financial challenges, discrimination, 

retirement challenges, challenges with coaches, challenges with sports managers, social 

challenges, challenges related to facilities and sports equipment, challenges of sending to 

competitions and challenges of camps. Therefore, it is suggested that to reduce these 

challenges, management (the management of  a club, Ministry of Sports, National 

Olympic Committee) as the highest and most effective element of an organization, from 

now on, should be diligent in three scenes: economic (effective in improving facilities and 

financial obstacles of athletes and their coaches), the psychological (effective in improving 

the individual challenges of athletes), the organizational justice (to eliminate any 

discrimination). In addition, initiatives to eliminate them might lead to excellence in 

performance, flourish of potentials, and increase of the pride of athletes at the international 

level. 
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Extended Abstract  

Background and Purpose: 

Elite athletes face many challenges during their career. These challenges must be 

managed successfully. Therefore, the researchers aimed to identify the challenges 

elite athletes facing in selected individual sports. 
 

Materials and Methods: 

The research paradigm is interpretive-descriptive and the research approach is 

qualitative. Therefore, according to the qualitative approach, the strategy on which 

the researchers have conducted their study, is a phenomenological strategy. 

Researchers have therefore followed descriptive phenomenology following 

Husserl et al. (1999). Methods of data collection in phenomenology include field 

writing, observation and interview, but the main method is interview (Vimpeni 

and Gass, 2000: 1487; Abedi & Tayebi, 2008). Therefore, in-depth semi-

structured interviews were used so that the participants could provide a complete 

and comprehensive explanation without any restrictions. Furthermore, due to the 

corona pandemic in the country, the interviews were conducted via video on 

Skype. In the present study, because the researchers sought to identify the 

challenges of athletes in different sports, they used targeted sampling with 

heterogeneous sampling tactics because participants in terms of demographic 

characteristics such as age, education, sports, etc. were completely heterogeneous. 

The reason for choosing this type of sampling was to obtain the theoretical range 

of elite athletes in different sports. Interviews were conducted with 21 elite 

athletes who have won the world, Olympic and Asian medals. Each interview 

lasted 40 minutes. At the end of the interviews, all the recorded interviews were 

converted into text, and important sentences and phrases were extracted from the 

interview. In the next step, the researchers categorized the important phrases and 

sentences, and finally, the main and sub-categories emerged. Finally, according 

to Ebadi & Tayebi (2008), in order to observe ethical considerations for the 

participants in the study, the purpose of the study, the research procedure, the risks 

and benefits of the research were stated. The software used in this research was 

MAXQDA, version 2020. 
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Findings: 

Findings showed that elite athletes face ten main challenges, including individual 

challenge, financial challenge, the challenge of discrimination in sports, the 

challenge of sports facilities and equipment, challenges related to sending to 

competitions, the challenge in holding camps, challenge with sports managers, 

social challenges, retirement challenges and challenges with sports coaches. 

The individual challenge section has two sub-categories, including intrapersonal 

challenges and interpersonal challenges. In fact, the challenges in the internal part 

of the individual include self-confidence, physical injuries, maintaining self-

confidence, maintaining sports techniques, proving oneself to others, physical 

fitness, having peace of mind, participating in top European teams, and they are 

also mentally conflicted with themselves.  Furthermore, interpersonal challenges 

include the opponents they face, maintaining relationships and intimacy with 

teammates and competitors, maintaining and promoting sports ethics between 

friends and competitors, and paying attention to sports and professional ethics. 

The financial challenge section has three sub-categories, including salaries, 

bonuses, and sponsors. In the challenge of discrimination, it was found that this 

category includes sub-categories of discrimination between athletes, 

discrimination between sports, and discrimination in the allocation of sports 

facilities. Challenges with sports managers include creating a communication 

network between athletes and managers, job stability of managers, managers 

taking care of athletes 'conditions, understanding athletes' conditions, inability of 

managers to manage the country's sports affairs, gangsterism in achieving the 

management positions, popper budgeting to organizing teams, and failure to keep 

promises. Challenges with coaches that should also be facilitated so that athletes 

face fewer problems, including the political selection of coaches, the profitability 

of some coaches, lack of up-to-date coaching information, lack of knowledge of 

sports coaches in new sports, not playing new coaches, dual jobs coaches, 

academic education for coaches, lobbying in the selection of some coaches, 

appreciation of coaches, unprofessional coaches, job stability of coaches, the 

ambiguity of coaches' sports future and discrimination of coaches among athletes. 

The categories of social challenges include subsets of social welfare, indifference 

to athletes who have not won medals, embarrassment when not receiving medals, 
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people's way of thinking, difficulties created, maintaining national pride, being a 

positive role model for young people, creating cheerfulness in the community, 

making family and fans happy, having humility, raising the expectations of those 

around you and being judged. And finally, the challenges of retirement include 

reviewing memories, being forgotten, disorders of body styles, post-workout 

discomfort, lack of motivation, financial security, insurance, stress, and physical 

limitations. 
 

Conclusion: 

Therefore, it is suggested that in order to reduce these challenges, management 

(the management of  a club, Ministry of Sports, National Olympic Committee) as 

the highest and most effective element of an organization, from now on, should 

be diligent in three scenes which include economic front (effective in improving 

facilities and financial obstacles of athletes and their coaches), the psychological 

aspect (effective in improving the individual challenges of athletes), and the 

organizational justice front (to eliminate any discrimination). Moreover, 

initiatives to eliminate them might lead to excellence in performance, flourish of 

potentials, and increase the pride of athletes at the international level. 
 

Keywords: Athlete, Athletic Sport, Challenge, Individual Sports, Facilities, 

Elite. 
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 مقالة پژوهشی

در  یورزشکاران حوزه ورزش قهرمان یرو شیپ یهاچالش ییشناسا

 1(دارشناسانهیپد کردیرو کی) یمنتخب انفراد یهارشته
 

 4فیعف یهمت یعل، 3یسامان مهر، *2یاحمد محمود، 1یانیزیعز میمر

 

 رانیتهران، ا ،یدانشگاه عالمه طباطبائ ،یورزش تیریارشد مدکارشناس .1

 ۀسندی)نو رانیدانشگاه تهران، تهران، ا ،یو علوم ورزش یبدنتیترب ۀدانشکد ،یورزش تیریگروه مد اریاستاد .2

 مسئول(

 رانیا تهران، ،یدانشگاه عالمه طباطبائ ،یورزش تیریمد ارشدیکارشناس یدانشجو .3

 رانیا ن،ی)ره(، قزو ینیامام خم یالمللنیدانشگاه ب ،یگروه علوم ورزش اریاستاد .4
   

 14/06/1400تاریخ پذیرش:                         02/10/1399تاریخ دریافت: 

 چکیده

 تیریمد تیها با موفقچالش نیا دیرو هستند و باروبه یمتعدد یهادر دوران ورزش خود با چالش یورزشکاران قهرمان

و  یفیبا استفاده از روش پژوهش ک ،یورزشکاران در سطح ورزش قهرمان یهاچالش ییمطالعه با هدف شناسا نیشوند. ا

ورزشکار  21هدفمند با  یریگشد. با استفاده از روش نمونه جامهوسرل ان کردیرو یبرمبنا یدارشناسیپد یبا استراتژ

از وجود  یحاک جیشد. نتا لیتحل 2020 ۀنسخ یایودیافزار مکس کبا نرم شدهیآورجمع یهاقهرمان مصاحبه شد و داده

دوران  یهادر ورزش، چالش هاضیتبع ،یچالش مال ،یورزشکاران بود که شامل چالش فرد یهااز چالش یمقوله اصل 10

 ،یورزش زاتیچالش در رابطه با امکانات و تجه ،یچالش اجتماع ،یورزش رانیچالش با مد ان،یچالش با مرب ،یبازنشستگ

مذکور،  یهاکاهش چالش یدر راستا شودیم شنهادیپ نرویاردوها بود؛ ازا یهااعزام به مسابقات و چالش یهاچالش

سازمان، در سه جبهه  کیعنصر  نیو مؤثرتر نیعنوان باالتر( بهکیالمپ یمل تهی)باشگاه، وزارت ورزش، کم تیریمد

 یفرد ی)مؤثر در بهبود چالشها یشناخت(، جبهه روانانیورزشکاران و مرب ی)مؤثر در بهبود امکانات و موانع مال یاقتصاد

 تواندیرفع آنها م یبرا یزیربرنامه نی( کوشا باشد. همچنضیرفع هرگونه تبع ی)برا یورزشکاران(، جبهه عدالت سازمان

 کشور شود. یورزشکاران سطح قهرمان ینیافتخارآفر شیو افزا هاتیظرف ییعملکرد، شکوفا یموجب تعال
 

 امکانات. ،یانفراد یورزش یهاچالش، رشته ،یورزشکار، ورزش قهرمانکلیدی:  نواژگا
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 مقدمه
رشدی در تحقق صلح، احترام، بهداشت، آموزش اجتماعی و توانمندسازی بانوان و ورزش، جایگاه روبه

، 1کند )مجمع عمومی سازمان ملل متحدپایدار بازی میرو نقش مهمی را در توسعۀ جوانان دارد؛ ازاین

المللی ورزشی های بین(. موفقیت در میدان2020جعفرلو و اسالمی، به نقل از قربانی، صفری، 2015

های سیاسی و تبلیغاتی آن ها از ظرفیتالمپیک، موقعیت و جایگاه ارزشمندی است که اغلب دولت

نژاد و ملک اخالق، نژاد، بنار، خبیری، کاظمکنند )رمضانیبرای رسیدن به اهداف خود استفاده می

الملل های پیروز در سطح بینشدن نام ملتباعث مطرح (. بهبود وضعیت ورزش قهرمانی120، 2018

رو، دستاوردها و ها هستند؛ ازاینآفرین در میان ملتشود. سرفرازی و افتخار ملی، از عوامل روحیهمی

ای دارد و موجب رونق اقتصادی و شکوفایی اجتماعی پیامدهای توسعه ورزش ملی دامنه گسترده

های ورزش فراملی، موضوعی درخور توجه است ها در عرصه رقابتی ملتشود. از این رهگذر، پیروزمی

ترین ها همواره مهمها متعهد هستند. رقابت بین ملتهای مختلف برای تحقق آن به ملتو دولت

المللی المپیک به جدول های مکرر کمیته بینهای المپیک بوده است و با وجود اعتراضخصیصه بازی

های جمعی مبنای گذاران و همچنین رسانهها از طرف سیاستداد و رنگ مدالهای المپیک، تعمدال

 (.1، 2004، 2است )مونی جونگ چا المللی در میان کشورها قرار گرفتههای بینمقایسه موفقیت

دهنده سیاستی در حال ظهور تجزیه و تحلیل روند کنونی توسعه ورزش در سراسر جهان، نشان

های جدید مشارکت ورزشی انبوه و سالم به رهبری ورزش قهرمانی مکانیزم دنبال یافتناست که به

(. از نظر 1848، 2020، 3است )سمولیانوف، دولماتوا، اسمیت، موریست، شوئن، الشریف و دوآن

است که بر رقابت، پیروزی و پیوند با جامعه از  4تاریخی، محبوبترین شکل ورزش، ورزش قهرمانی

دلیل عالقه ی )تماشای صرف( تأکید دارد و اینکه هر نوع ورزش قهرمانی بهطریق مشارکت و تماشاگر

، 2013، 5تواند به خود ابدیت ببخشد )مولبودن منابع میتماشاگران، اشتیاق به پیروزی و دردسترس

(. ورزش قهرمانی یکی از ارکان مهم توسعه ورزش کشور است. توسعه ورزش قهرمانی در هر کشور 11

                                                           
1. United Nations General Assembly 

2. Monijoong Tcha 

3. Smolianov, Dolmatova, Smith, Morrissette, Schoen, El-Sherif & Doin 

4. Athletic Sport 

5. Mull 



 335                                        ...یقهرمانورزشکاران حوزه ورزش  یرو شیپ یهاچالش ییشناسا: یمحمود

 

 Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International Public License 

های جهانی و المپیک است )مظفری، الهی، عباسی، احدپور و ب موفقیت در رقابتزمینه کسپیش

شود و (. ورزش قهرمانی، ورزشی است که برای کسب جایگاه ارزشمند تعریف می46، 2012رضایی 

ای که با توجه به قوانین و مقررات خاص برای ارتقای یافته های رقابتی و سازمانعبارت است از ورزش

های گیرد و مسئولیت پشتیبانی آن برعهده بخشورزشی و کسب رتبه یا مدال انجام می رکوردهای

ها غیردولتی و خصوصی با حمایت دولت و مسئولیت اجرایی آن برعهده بخش غیردولتی )فدراسیون

شده در رویکرد های شناخته(. یکی از مدل150، 2010ها( است )قاسمی، تجاری و کشکر،و هیئت

ها ساختار ورزش و تربیت بدنی را شامل چهار بخش ی به ورزش را معرفی کردند. آنمراتبسلسه 

در نظر گرفتند. در   2ایو تفریحی، ورزش قهرمانی و ورزش حرفه 1ورزش آموزشی، ورزش همگانی

ای قرار دارد. بیشترین سطح )آموزشی( و در رأس آن ورزش حرفه 3قاعده هرم، ورزش تعلیم و تربیتی

شویم، از تعداد تر میسمت رأس نزدیکقاعده مربوط هرم است و هرچه به مشارکت به

شود؛ به عبارت دیگر، در بخش ورزش آموزشی تعداد تماشاچیان کمترین کاسته می کنندگانمشارکت

کند که گسترش ورزش آموزشی و پس ای بیشترین است. این مدل ادعا میو در بخش ورزش حرفه

ای گسترش که ورزش حرفهش مشارکت عموم مردم خواهد شد و درصورتیاز آن همگانی باعث افزای

پردازند. برمبنای الگوی توانند در آن شرکت یابند و اغلب به تماشای آن مییابد، تعداد کمتری می

ای ترتیب از چهار اصل ورزش آموزشی، همگانی، قهرمانی و حرفهمراتبی، ساختار ورزش به  سلسه

 (.123، 2005) 4، کاترین، بایلس، راس و جمیسونتشکیل شده است )مول

(، محبوبترین شکل ورزش در جوامع، ورزش قهرمانی است 123، 2005به عقیده مول و همکاران )

است. در این سطح از ورزش که تأکید بر رقابت،  که در سطح سوم مدل مول و همکاران قرار گرفته

بوسچر، ماشاگری است، جذابیت فراوان وجود دارد. دیپیروزی و اتحاد بین افراد از طریق مشارکت و ت

گانه را که بر توسعه ورزش قهرمانی کشورها ( عواملی نه208، 2006) 5دنوپ، باتنبرگ و شیبلی

تأثیرگذارند، در سه دسته شناسایی کردند: دسته اول ورودی نام دارد که شامل منابع انسانی و مالی 
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هایی که توسعه ورزش قهرمانی ها و سیاستعبارت است از استراتژیاست؛ دسته دوم فرایند است که 

های علمی است؛ دسته سوم کند و مشتمل بر تسهیالت، مربی، مسابقات و پژوهشرا تسهیل می

المللی های ملی و بینهای المپیک، رقابتوسیلۀ مدالخروجی است که نتیجه ورزش قهرمانی است و به

ها و ها همچنین حمایت مالی، سازمان. آنشودای مشخص میحرفه و تعداد ورزشکاران در سطح

ساختارهای سیاسی ورزش، مشارکت، استعدادیابی و سیستم توسعه، حمایت پس از قهرمانی از 

ها و مسابقات ورزشکاران، تسهیالت و تأسیسات ورزشی، انتخاب مربیان و توسعۀ مربیگری، رقابت

ازجمله عوامل مؤثر بر توسعۀ ورزش قهرمانی یک کشور معرفی های علمی را المللی و پژوهشبین

کنند های ورزشی ظهور می(. ورزشکاران نخبه از دل رقابت207، 2006کردند )دی بوسچر و همکاران، 

های پیچیده ورزشی دارد. درواقع، موضوع اساسی در ای تنگاتنگ با اجرای مهارتها رابطهو کار آن

ها و نیازها کردن خواستهها در جهت برآوردهاد نخبه و توسعه عملکرد آنورزش قهرمانی، پرورش افر

اند و همه ترین عامل در ورزش قهرمانیبرای پیروزی در رویدادهای ورزشی است. ورزشکاران، اصلی

، 1های ورزش قهرمانی برای پرورش و پشتیبانی و دستیابی به مدال است )سوتریادو و شیلبریفعالیت

سمت حدی از برتری در عملکرد است که فرضیه اصلی ورزش قهرمانی، هدایت افراد به (.146، 2009

حال، بازیکنان در (؛ بااین11، 2013عنوان تمایل و نیاز به پیروزی محسوب شود )مول، تواند بهمی

تواند بر تجربیات رو هستند که میفردی روبههای شخصی و بینحین ورزش با طیف وسیعی از چالش

(. ده دلیل 211، 2004، 2ها تأثیر بگذارد )ریچاردسون، گیلبرن و لیتلوودیشرفت شخصی آنو پ

گیری ورزشکاران قهرمانی دانمارک در قالب سه بخش عمده شامل چالش فقدان انگیزش، کناره

های های خانوادگی است؛ البته ورزشکاران زن چالشهای بهداشتی و چالشصدمات یا چالش

در مقایسه با همتایای مرد داشتند. همچنین احتماالً در ورزشکارانی که هنوز به  خانوادگی بیشتری

اوج عملکرد خود دست نیافته بودند، دالیل مالی و در ورزشکارانی که دوران اوج عملکرد یا بعد از آن 

ای بازی کرده گیری از ورزش حرفههای خانوادگی نقش مهمتری در کنارهکردند، چالشرا سپری می

کار زن یونانِی موفق در سطح (. ورزشکاران دو و میدانی60، 2012، 3ماری-ست )موچ، مایر و آنا

                                                           
1. Sotiriadou & Shilbury 

2. Richardson, Gilbourne & Liitlewood 

3. Moesch, Mayer & Anne-Marie 
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های ورزشی )مثالً فدراسیون( های مربوط به ارگاندلیل چالش اختالف با مربی و چالشالمللی، بهبین

ش، تنظیم زندگی گیری کردند؛ ازاینرو در دوران پسا ورزو نیز فرسایش شغلی، از ورزش قهرمانی کناره

برانگیز بوده است و فقط ورزشکارانی که از طریق مربیگری در ورزش ماندند، برای این زنان چالش 

(. بنابراین هدف این 69؛ 2012، 1سازش بهتری را در زندگی پسا ورزشی تجربه کردند )پاتسوراکو

 اند. ها مواجهنای با آهایی است که ورزشکاران در حین ورزش حرفهپژوهش، شناسایی چالش

های های موجود در بخشچالش»( در پژوهشی با عنوان 2014)صوفی و فراهانی شعبانی، رضایی

های درونی ورزش به این نتیجه رسیدند که باالترین رتبه در بخش چالش« چهارگانه ورزش کشور

ود. همچنین در شعنوان پایه ورزش قهرمانی مربوط میتوجهی به ورزش مدارس بهقهرمانی، به بی

بودن نظام مدیریت دولتی برای های بیرونی ورزش قهرمانی، باالترین رتبه را نامناسب بخش چالش

( در پژوهشی با عنوان 2015)ورزش به خود اختصاص داده است. منکرسی، صفا نیا و قاسمی 

جه رسیدند که به این نتی« های پر مدال المپیکهای ورزش قهرمانی ایران در رشتهشناسایی چالش»

ها هستند. ها، اقتصاد، تجهیزات و امکانات مهمترین چالشاستعدادیابی و استعدادپروری، رسانه

ها و موانع توسعه پیشرفت چالش»( در پژوهشی با عنوان 2015)پور، خزائی، آرین و غالمی عیدی

ازده چالش اساسی طورکلی دوبه این نتیجه رسیدند که به« های غرب کشورورزش فوتبال در استان

داری ریزی بلندمدت و نابسامانی نظام باشگاهدر مسیر توسعه فوتبال این مناطق وجود دارد. نبود برنامه

روند. شعبانی، سیفی و شمار می ها بهای، ضعف مدیریتی و ضعف بازاریابی از مهمترین چالشحرفه

های سما در دانشجویی آموزشکده های ورزشمطالعه چالش»( در پژوهشی با عنوان 2015)شاهسوند 

های دانشجویان ایران در مشارکت ورزشی، رفت به این نتیجه رسیدند که از مهمترین چالش« کشور

بودن  نکردن عالیق دانشجویان و نامناسبهای ورزشی، خستگی، مالحظهو آمد، یکنواختی فعالیت

( در پژوهشی با عنوان 2019و دوستی )برنامه زمانی اماکن ورزشی خوابگاه و دانشگاه است. یانپی 

پی بردند که در بخش « های توسعه ورزش سوارکاری استان گلستانها و فرصتبررسی چالش»

ها، محور تبلیغات و رسانه مهمترین محورها هستند. ریزی و در بخش فرصتها، محور برنامهچالش

                                                           
1. Patsourakou 
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دانشجویان ورزشکار در آموزش های پیش روی بررسی چالش»( در پژوهشی با عنوان 2019) 1گومز

دلیل تمرین بیش شده به به این نتیجه رسید که بیشتر دانشجویان ورزشکار  مصاحبه « عالی ایرلند

 2از حد یا فرسودگی شغلی، دچار سطوح مختلفی از افت تحصیلی و ورزشی شدند. مدهوشانی و بورنت

توانم برنده شوم، حداقل اجازه اگر نمیبگذارید من پیروز شوم، اما »( در پژوهشی با عنوان 2020)

های ورزشکاران پاراالمپیک در سریالنکا به این نتیجه در بررسی چالش« دهید با شجاعت تالش کنم

توان از نظر جسمی، اقتصادی و اجتماعی و روی این ورزشکاران را میهای پیش رسیدند که چالش

( در پژوهشی با عنوان 2020) 3ی کرد. برنبندنبودن امکانات و تجهیزات دستهمشکل دردسترس

ها بدین قرار به این نتیجه رسیدند که چالش« هاهای رایج پیش روی ورزشکار و پزشک آنچالش»

است: خطرهای احتمالی در ورزشکاران مستعد ایست قلبی ناگهانی، ضربه مغزی و دوپینگ در ورزش 

 ، سالمتی، عملکرد و شهرت ورزشکار دارند. است؛ زیرا هریک از اینها پیامدهای جدی برای زندگی

ها و اظهارنظرهای فراوانی ارائه شده است. دربارۀ ورزش و ورزش قهرمانی در ابعاد مختلف، پژوهش

ها و اندرکاران تجربی ورزش و از سوی دیگر، برنامههای قشر دانشگاهی و دستسو، فعالیتاز یک 

های اخیر رشد های متنوع در سالو چاپ مقاالت و کتابها های علمی و غیرعلمی، همایشاستراتژی

ها دربارۀ ورزش ها و استراتژیچشمگیر داشته است، ولی همچنان این سؤال باقی است که چرا برنامه

هایی کنند؟ یا چرا آنشوند و قابلیت اجرایی پیدا نمیقهرمانی در همان مرحله نخست دچار مشکل می

شوند، نتایج مطلوب چندانی ندارند؟ همه مدت اجرا میمدت و میاناههای کوتصورت برنامهکه به

اند، های موجود در یک رشته ورزشی یا در حوزه ورزش پرداختههای ذکرشده به بررسی چالشپژوهش

های ورزشکاران؛ بنابراین با توجه به اینکه اولین عامل در توسعه و پیشرفت هر فرایند، نه چالش

های اند تا چالشهای پیش روی آن است، پژوهشگران این مطالعه بر آنچالششناسایی مشکالت و 

های منتخب انفرادی را شناسایی کنند؛ بنابراین برای دستیابی به این پیش روی ورزشکاران رشته

های جهانی، آسیایی و المپیکی ها، پژوهشگران با ورزشکارانی مصاحبه کردند که به کسب مدالچالش

اند و چندین سال از . شایان ذکر است پژوهشگران در ارتباط با ورزشکاران زیادی بودهاندموفق شده

                                                           
1. Gomez 

2. Madhushani & Burnett 

3. Burn 
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ها اند. درنهایت دریافتند که برخی از این چالشهای ورزشکاران این حوزه را رصد کردهنزدیک چالش

ن اند بر سطح ورزش این ورزشکاراها توانستهو موانع به خود ورزشکاران مربوط نیست و این چالش

عنوان نمونه، در بخشی از تأثیر بگذارند، حتی باعث دوری این ورزشکاران از ورزش قهرمانی شوند؛ به

ترین نگرفتن، یکی از مهممصاحبه، یکی از قهرمانان ملی، نحوه برخورد اطرافیانش را به هنگام نتیجه 

ها و ایراداتی که تشد و غیبگاهی تعریف و تمجیدهایی که در حضورم می»هایش تعریف کرد: چالش

گرفت، آزاردهنده بود. جالب این بود که این رفتار چه پس از برد و چه پس از در غیابم صورت می

اند، صرفاً هایی که تاکنون انجام شدهشایان ذکر است، پژوهش «افتاد.باخت در هر صورت اتفاق می

بودن پژوهش حاضر از این لحاظ  اند، اما بدیعهای ورزشی را بررسی کردههای پیش روی رشتهچالش

های پیش روی وی را واکاوی کنیم؛ بنابراین است که قصد داریم به سراغ خود ورزشکار برویم و چالش

ها را شناسایی کند. همچنین پژوهشگران این مطالعه امیدوار هستند نتایج این پژوهش بتواند چالش

ربط مانند کمیته ملی های ذیر اختیار سازمانها را دها فهرستی از آنبندی چالشها با طبقهآن

ها، آرامش خاطر را برای کردن این چالشالمپیک و سازمانهای وابسته به آن قرار دهند تا با برطرف

کسب مدال در ورزشکاران سطح قهرمانی به همراه آورند؛ بنابراین هدف این پژوهش پاسخ به این 

های منتخب انفرادی ورزشکاران حوزه ورزش قهرمانی در رشتههای پیش روی چالش سؤال است که

 اند؟کدام
 

پژوهش روش  

ها بود. هدف پژوهش حاضر، شناسایی چالشهای پیش روی ورزشکاران قهرمانی در دوران ورزش آن

این پارادایم مفهومی برآمده از تعامالت اجتماعی قلمداد  برخاستی بود که-پارادایم پژوهش، تفسیری

ای که پژوهشگر این مطالعه رویکرد پژوهش کیفی بود و با توجه به رویکرد کیفی، استراتژی .شودمی

رفت، استراتژی پدیدارشناسانه بود. ارزش راهبرد پدیدارشناسانه برای پژوهشگر در  براساس آن پیش

راین دهد؛ بنابکنندگان ارائه میآن است که این راهبرد چارچوبی نظری از تجربه زیسته مشارکت

اند. و پیروان او برمبنای پدیدارشناسی توصیفی عمل کرده 1روی از هوسرلپژوهشگران به دنباله

                                                           
1. Husserl 
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کند که به جهان زندگی شکل و معنی پژوهش پدیدارشناسی توصیفی به ساختار تجربه فرد توجه می

دادن مطالعه پدیدارشناسانه وجود دارد: (. پنج مرحله اصلی هنگام انجام129، 1386دهد ) چناری، می

حاضر  مرحله اول همان انتخاب موضوع یا مسئله پژوهش است؛ بنابراین با توجه به موضوع پژوهش

رو بودند، ای با آن روبههایی بود که ورزشکاران در دوران ورزش حرفهکه شناسایی و واکاوی چالش

داد که هایی را نشان میروشی که انتخاب شد، پدیدارشناسی بود؛ زیرا تجربه رویارویی افراد با چالش

ده شد، حول این موضوع بود که کنندگان پرسیهایی که از مشارکترو بودند؛ ازاینرو سؤالها روبهبا آن

اند؛ مرحله دوم زمانی است که موضوع پژوهش رو بودهها و مشکالتی در حین ورزش روبهبا چه چالش

ترین رویکرد است و باید مصاحبه اجرا شود. انتخاب شد و مشخص شد که روش پدیدارشناسی مناسب

پژوهش پدیدارشناسانه آشنا بود، طی این مصاحبه، با محقق از سوی محقق دیگری که به فرایند 

ها را به حالت تعلیق درآورد. نظیر این های احتمالی محقق مشخص شود و آنمصاحبه شد تا سوگیری

های ورزشی آمده برای ورزشکاران به سوء مدیریت در سازمانهای پیشپیش فرض که همه چالش

دادن مصاحبه است؛ زیرا هم باعث های اساسی قبل از انجامفرضگردد. این کار یکی از پیشبرمی

دادن مصاحبه از ها اعمال نکند و هم برای انجامهای خود را در مصاحبهفرضشود پژوهشگر پیشمی

 کنندگان در مرحله بعد آمادگی الزم را کسب کند. مشارکت

ناسی ها در پدیدار شآوری دادههای جمعدادن مصاحبه است. روشگیری و انجاممرحله سوم، نمونه

ها در پدیدارشناسی، ترین روش گردآوری دادهشامل تحریر میدانی، مشاهده و مصاحبه است، اما اصلی

؛ شهریاری، حسینی، کاظمی، کشوری و عابدی، 1487؛ 2000، 1مصاحبه است )ویمپنی و گس

تفاده های عمیق نیمه ساختاریافته اسها در پژوهش حاضر از مصاحبهآوری دادهمنظور جمعبه(. 2008

کننده بدون اینکه محدودیتی برای او ایجاد شود، توضیحات کامل و همه جانبه را ارائه شد تا مشارکت

صورت تماس تصویری ها بهدلیل پاندمی کرونا در کشور، مصاحبهدهد )حرف دلش را بزند(. همچنین به

دلیل ر پژوهش حاضر بهتواند همگن یا ناهمگن باشد. دگیری میدر فضای اسکایپ صورت گرفت. نمونه

های مختلف ورزشی بودند، از های ورزشکاران در رشتهدنبال شناسایی چالشاینکه پژوهشگران به

کنندگان از نظر صفات گیری ناهمگن استفاده شد؛ چراکه شرکتگیری هدفمند با تاکتیک نمونهنمونه

                                                           
1. Wimpenny & Gass 
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مگن بودند و دلیل انتخاب این شناختی مانند سن، تحصیالت، رشته ورزشی و غیره کاماًل ناهجمعیت

های ورزشی مختلف آوردن دامنه نظری ورزشکاران قهرمانی در رشتهدستگیری، بهنوع از طرح نمونه

هایی در سطوح جهانی، المپیک و آسیایی دارند، صورت ورزشکار نخبه که مدال 21ها با بود. مصاحبه

صورت تلفنی و تماس تصویری انجام که به شدن هر مصاحبه، چهل دقیقه بودزمان انجاممدت گرفت.

 ها در جریان مصاحبه شکل بگیرد.شد. در حین مصاحبه سعی بر آن شد که سایر پرسش

شده به نوشتار و متن تبدیل شدند و جمالت و های ضبطها همه مصاحبهپس از اتمام مصاحبه

بندی ت و جمالت مهم را دستهعبارات مهم از مصاحبه استخراج شدند. در مرحله بعد، پژوهشگر عبارا

آمده، دستبودن اطالعات بهمنظور موثقهای اصلی و فرعی پدید آمدند. سپس بهکرد و درنهایت مقوله

گرفته، بندی صورتکنندگان با مقولهکنندگان مراجعه شد و از انطباق نظر شرکتبار دیگر به شرکت

 شد.  اطمینان حاصل

ها تواند برای کسب پایایی و روایی یا اعتبار دادهه پژوهشگر میهای گوناگونی وجود دارد کروش

( برای دستیابی به اعتبار یا روایی پژوهش کیفی، هشت راهبرد 2009) 1ها استفاده کند. کرسولاز آن

کم دو راهبرد در هر پژوهش کیفی دهد که رعایت دستکند که البته در انتها تذکر میرا پیشنهاد می

قبول ایجاد کند. در این راستا پژوهشگران سه مورد از این هشت پژوهش، اعتباری قابل تواند برایمی

انداز: درگیری شدۀ پژوهشگران در پژوهش حاضر، عبارتاند. راهبردهای استفادهمورد را استفاده کرده

های مداوم در محیط پژوهش ازجمله مدت پژوهشگران با فضای پژوهشی و مشاهدهطوالنی

های ناشی از مداخله ازی افراد با موضوع پژوهش، فراگیری فرهنگ آن محیط و کنترل بدفهمیساعتماد

شده، کنترل بیرونی پژوهش از طریق داوری یا گزارش شخص ثالث پژوهشگران. راهبرد دوم استفاده

بود. راهبرد دیگری که پژوهشگران برای تعین اعتبار پژوهش از آن استفاده کردند، دریافت نظر 

( معتقد است که 2009ها و تفسیرها بود. کرسول )کتکنندگان در پژوهش درباره اعتبار یافتهشر

برداری مفصل و دقیق سر صحنه، ضبط صوت کند: یادداشتاقدامات زیر به افزایش پایایی کمک می

ها، کدگذاری ناشناس به کمک افراد ناشناس که جزو تیم پژوهش با کیفیت برای ثبت دقیق گفته

ها ند و توافق بین کدگذاران که اگر چند کدگذار کدگذاری را انجام دهند، الزم است بین آننباش

                                                           
1. Creswell 
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درباره شیوه کار توافقی صورت پذیرد. گفتنی است هر سه موارد ذکرشده در پژوهش حاضر انجام شده 

اده کردند. از همۀ موارد ذکرشده برای تعیین پایایی استف رو باید اعالم کرد که پژوهشگراناست؛ ازاین

بودن اجرای پژوهش، گزارش نهایی تدوین شد. درنهایت بر کردن مسائل مرتبط با موثقپس از لحاظ

کنندگان در مطالعه، هدف منظور رعایت مالحظات اخالقی برای شرکت(، به2010طبق نظر عابدی )

. در این ن شدپژوهش، رویه پژوهش، خطرها و فواید پژوهش و داوطلبانه بودن شرکت در پژوهش بیا

 استفاده شد. 2020نسخۀ  1افزار مکس کیو دی ایپژوهش از نرم

 

 نتایج

هایی چون جنسیت، رشته ورزشی، کننده حضور داشتند. ویژگیمشارکت 21در پژوهش حاضر، 

ها در بودن رشته ورزشی آنوضعیت تأهل، سن و تحصیالت، رنگ مدال، شغل و انفرادی یا تیمی

 .شده است جدول شمارۀ یک ارائه
 

 شناختیجمعیت ویژگی های -1جدول 

Table 1- Demographic Properties 

ر

د

ی

 ف

رشته 

 ورزشی

Sports 

انفرادی/تی

 می

Individu

al / 

Team 

 رنگ مدال

Medal 

 تحصیالت

Education 

 شغل

Job 

 سن

Ag

e 

وضعیت 

 تأهل

Marit

al 

Status 

جنس

 یت

Gen

der 

 کشتی آزاد 1

Freestyle 

Wrestling 

 انفرادی

Individua

l 

المللی طالی بین

 نژادجام هاشمی

Gold 

دانشجوی 

مدیریت 

 ورزشی

MA 

 دانشجو

Universi

ty 

Student 

 مجرد 21

Single 

 مرد

M 

کیک  2

 بوکسینگ

Kickboxi

ng 

 انفرادی

Individua

l 

نقره مسابقات 

 جهانی اسپانیا

Silver 

ارشد کارشناسی

شناسی روان

 ورزشی

MA of 
Sport 

Psycholog

y 

 کشاورزی

Agricult

ure 

 مجرد 26

Single 

 مرد

m 

 کاراته 3

Karate 

 انفرادی

Individua

l 

 طال

Gold 

 ارشدکارشناسی

MA 

 بازاریاب

Marketer 

 مجرد 26

Single 

 مرد

m 

                                                           
1. MAXQDA 
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 فوکونگ 4

Kung Fu 

 انفرادی

Individua

l 

طالی مسابقات 

 جهانی

Gold 

کارشناسی 

مدیریت 

 وکارکسب

BA of 

Business 

Manageme

nt 

کارمند 

 شهرداری

Municip

al 

Employe

e 

 مجرد 30

Single 

 مرد

m 

کیک  5

 بوکسینگ

Kickboxi

ng 

 انفرادی

Individua

l 

 طال

Gold 

دانشجوی 

 بدنیتربیت

P.E 

Student 

 دانشجو

Universi

ty 

Student 

 مجرد 23

Single 

 زن

f 

کیک  6

 بوکسینگ

Kickboxi

ng 

 انفرادی

Individua

l 

نقره جهانی و 

 نقره اسیایی

Silver 

 دیپلم

Diploma 

 مربی

Coach 

 مجرد 19

Single 

 مرد

m 

کیک  7

 بوکسینگ

Kickboxi

ng 

 انفرادی

Individua

l 

برنز المپیک 

داخل سالن، نقره 

 قهرمانی اسیا

Silver & 
Bronze 

 دیپلم

Diploma 

 مجرد 23 -

Single 

 مرد

m 

 کشتی آزاد 8

Freestyle 

Wrestling 

 انفرادی

Individua

l 

 قهرمانی کشور

National 

Championsh

ip 

کارشناسی 

ارشدمدیریت 

 ورزشی

MA of 

Sport 

Manageme

nt 

 مجرد 25 -

Single 

 مرد

m 

 فوتبال 9

Soccer 

 تیمی

Team 

قهرمانی نائب

 آسیا مدال نقره

Silver 

دانشجوی 

 بدنیتربیت

PE Student 

 فوتبالیست

Soccer 

player 

 مجرد 20

Single 

 مرد

M 

کیک  10

 بوکسینگ

Kickboxi

ng 

 انفرادی

Individua

l 

 کاردانی 

Associate 

Degree 

 مجرد 20 -

Single 

 مرد

M 

 تایموی 11

Muay 

Thai 

 انفرادی

Individua

l 

سه طالی 

قهرمانی جهان و 

 قهرمانی اسیا

Gold 

سال اخر 

 دبیرستان

Last Year 

of High 

School 

 آموزدانش

Student 

 مجرد 18

Single 

 زن

F 
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 کاراته 12

Karate 

 انفرادی

Individua

l 

طالی مسابقات 

جهانی، طالی 

 مسابقات اسیای

Gold 

دکتری 

 مهندسی برق

Ph.D. in 

Electrical 

Engineerin

g 

 دانشجو

Universi

ty 

Student 

 متأهل 28

Marri

ed 

 مرد

M 

 فریزبی 13

Frisbee 

 تیمی

Team 

 طال اسیایی

Gold 

دکتری 

مدیریت 

 ورزشی

Ph.D. in 

Sports 

Manageme

nt 

مدیر 

مجموعه 

 ورزشی

Sports 

Complex 

Manager 

 مجرد 30

Single 

 مرد

M 

 تیراندازی 14

Archery 

 انفرادی

Individua

l 

طالی جهانی و 

طالی بازهای 

 اسیایی

Gold 

ارشد کارشناسی

مدیریت 

 ورزشی

Master of 

Sports 

Manageme

nt 

 معلم

Teacher 

 متأهل 38

Marri

ed 

 زن

F 

 دو و میدانی 15

Track and 

Field 

 انفرادی

Individua

l 

 طالی جهانی

Gold 

 دیپلم

Diploma 

شغل خاصی 

 ندارد

Unempl

oyment 

 مجرد 27

Single 

 مرد

M 

 دو و میدانی 16

Track and 

Field 

 انفرادی

Individua

l 

 طال

Gold 

 کارشناسی

BA 

 دبیر ورزش

P.E. 

Teacher 

 مجرد 25

Single 

 مرد

M 

 تکواندو 17

Taekwon

do 

 انفرادی

Individua

l 

 طال

Gold 

 ارشدکارشناسی

MA 

 دبیر ورزش

P.E. 

Teacher 

 مجرد 25

Single 

 مرد

M 

 ووشو 18

Wushu 

 تیمی

Team 

 طال

Gold 

 ارشدکارشناسی

MA 

 مربی

Coach 

 مجرد 25

Single 

 مرد

M 

 کاراته 19

Karate 

 انفرادی

Individua

l 

 طال، نقره و برنز

Gold & 

Bronze 

دانشجوی 

 ارشدکارشناسی

MA 

 مربی

Coach 

 مجرد 25

Single 

 مرد

M 

 بوکس 20

Boxing 

 انفرادی

Individua

l 

 طال و نقره

Gold & 

silver 

 آموزدانش

Student 

 آموزدانش

Student 

 مجرد 18

Single 

 زن

F 

 کاراته 21

Karate 

 انفرادی

Individua

l 

طال و نقره 

 کشوری

Gold & 

Silver 

 آموزدانش

Student 

 آموزدانش

Student 

 مجرد 16

Single 

 زن

F 
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 کدگذاری باز

کنندگان را هنگام وخوی مشارکتپژوهشگر ابتدا اسناد را مطالعه و ویرایش کرد و حاالت و خلق

ها و حتی کل هایی از مصاحبهبیان جمالت برای خود مرور کرد. سپس به کنارگذاشتن بخش

های کرد. همچنین قسمتاطالعاتی غنی و در راستای حل مسئله ارائه نمیهایی اقدام کرد که مصاحبه

صورت ذهنی و چه با ابزاری مانند هایالیت برای کدگذاری اولیه اماده کرد. کدهای اولیه مهم را چه به

 شدنی و تفسیرشدنی است.در جدول شمارۀ دو که از واحدهای معنادار استخراج شده است، مشاهده
 

 کدهای اولیه -2جدول 

Table 2- Initial Codes 

 کد اولیه

Initial Code 

 کد اولیه ردیف

Initial Code 

 ردیف

 هابندی درست برای سازماندهی تیمبودجه

Proper Budgeting for Organizing 

Teams 

 خودباوری 37

Self-Tsteem 

1 

 شدههای دادهنکردن به وعدهعمل

Failure to Keep Promises 

 های بدنیآسیب 38

Bodily Injuries 

2 

 رفاه اجتماعی

Social Welfare 

 نفسحفظ اعتماد به 38

Self-Confidence 

3 

 انداهمیتی به ورزشکارانی که مدال نگرفتهبی

Ignorance for Athletes Who Have 

Not Won Medals 

 های ورزشیحفظ تکنیک 40

Sports Techniques 

4 

 نگرفتن مدالشرمساری در هنگام 

Shame When Not Taking the Medal 

 اثبات خود به دیگران 41

Proving Yourself to Others 

5 

 طرز تفکر مردم

The Way People Think 

 آمادگی بدنی 42

Physical Preparation 

6 

 شدههای ایجادحاشیه

Sports Rumours 

 داشتن آرامش فکری 43

Peace of Mind 

7 

 ملیایجاد غرور 

Creating National Pride 

 حضور در تیم های سطح اول اروپا 44

Participation in European First 

Level Teams 

8 

 شدن برای جوانانالگوی مثبت

A Role Model for Young People 

 خود درگیری ذهنی 45

Mental Self-Conflict 

9 

 ایجاد نشاط در جامعه

Creating Vitality in the Community 

 رویارویی با حریفان طراز اول 46

Confronting First-Class 

Opponents 

10 
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 کردن خانواده و هوادارانخوشحال

Make Family and Fans Happy 

ها و تیمیحفظ رابطه و صمیمیت با هم 47

 رقیبان

Relationships and Intimacy 

with Teammates and 

Competitors 

11 

 و فروتنیداشتن تواضع 

Humility 

 حفظ اخالق ورزشی بین دوستان و رقبا 48

Sports Ethics Among Friends 

and Competitors 

12 

 باالرفتن سطح انتظارات اطرافیان

Raising the level of expectations of 

those around 

 توجه به اخالق توسط ورزشکاران 49

Attention to Ethics by 

Athletes 

13 

 شدنقضاوت

To be Judged 

 حقوق و دستمزد 50

Salary 

14 

 ایمرور خاطرات دوران ورزش حرفه

Review of professional sports 

memories 

 هاپاداش 51

Rewards 

15 

 ایشدن پس از پایان ورزش حرفهفراموش

To be Forgotten After the End of 

Professional Sports 

 اسپانسر 52

Sponsor 

16 

 خوردن استایل بدنیبرهم

Confusion of Body Style 

 تبعیض بین ورزشکاران 53

Discrimination Between 

Athletes 

17 

 ایناراحتی پس از پایان ورزش حرفه

Discomfort After Finishing 

Professional Sports Days 

 های ورزشیتبعیض بین رشته 54

Discrimination Between 

Sports 

18 

 ایانگیزگی پایان ورزش حرفهبی

Lack of Motivation After Finishing 

Professional Sports Days 

 تبعیض در تخصیص امکانات ورزشی 55

Discrimination in the 

Allocation of Sports Facilities 

19 

داشتن امنیت مالی در دوران پایان ورزش 

 ایحرفه

Financial Security After the End of 

Professional Sports Days 

 تأمین تجهیزات و امکانات ورزشی مدرن 56

Providing Modern Sports 

Equipment and Facilities 

20 

 ایداشتن بیمه برای پایان ورزش حرفه

Insurance for the End of 

Professional Sports Days 

تأمین امکانات و تجهیزات ورزشی  57

 استاندارد

Providing Standard Sports 

Facilities and Equipment 

21 

 22 هاتجهیز امکانات ورزشی شهرستان 58 ایاسترس پایان ورزش حرفه
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The Stress of Ending Professional 

Sports 

Equipping the Sports 

Facilities of the Cities 

 های جسمانی در دوران بازنشستگیمحدودیت

Physical Limitations After 

Retirement 

 عدالت در اعزام 59

Justice in Dispatching 

Matches 

23 

 انتخاب سیاسی مربیان

Political Choice of Coaches 

 ریزی دقیق در اعزام به مسابقاتبرنامه 60

Careful Planning in Sending 

to Competitions 

24 

 منفعت طلب بودن برخی مربیان

The Profitability of Some Coaches 

 اردوییایجاد مسابقات درون 61

In-Camp Competitions 

25 

 روز نبودن اطالعات مربیانبه

Lack of Up-to-Date Information of 

Coaches 

 نظارت بر اردوهای ورزشی 62

Monitoring Sports Camps 

26 

های ورزشی کمبود دانش مربیان ورزشی در رشته

 جدید

Lack of Knowledge of Sports 

Coaches in New Sports 

 کردن امکانات ورزشی اردوهامدرن 63

Modernizing the Sports 

Facilities of the Camps 

27 

 ندادن به مربیان جدیدمیدان 

Depriving New Coaches of an 

Opportunity 

 توجه به فضا و امکانات ورزشی اردوها 64

Pay Attention to the Space 

and Sports Facilities of the 

Camps 

28 

 دوشغله بودن مربیان

Dual Occupation of Coaches 

 ریزی دقیق در برگزاری اردوهابرنامه 65

Careful Planning in Holding 

Camps 

29 

 نبود تحصیالت اکادمیک برای مربیان

Lack of Academic Education for 

Coaches 

 مالی اردوهاتأمین  66

Financing Camps 

30 

 گری در انتخاب برخی مربیانالبی

Lobbying in the Selection Process of 

Some Coaches 

ایجاد شبکه ارتباطی بین ورزشکاران و  67

 مدیران

Communication Network 

Between Athletes and 

Managers 

31 

 قدردانی از مربیان

Appreciate the Coaches 

 ثبات شغلی مدیران 68

Job Stability of Managers 

32 

 نبودن شغل مربیانایحرفه

Lack of Professional Coaching 

 رسیدگی مدیران به شرایط ورزشکاران 69

Managers Handle the 

Condition of Athletes 

33 

 ثبات شغلی مربیان

Job Stability of Coaches 

 34 کردن شرایط ورزشکاراندرک 70
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Understanding the Condition 

of Athletes 

 بودن آینده ورزشی مربیانمبهم

The Ambiguity of the Future of 

Sports Coaches 

 ناتوانی مدیران در اداره امور ورزش کشور 71

Inability of Managers to 

Manage the Country's Sports 

Affairs 

35 

 تبعیض مربیان بین ورزشکاران

Discrimination of Coaches Between 

Athletes 

 های مدیریتباندبازی در گرفتن پست 72

Gang in Taking Management 

Positions 

36 

 

های فلسفی منتج از مسئله پژوهش، فرضازآنجاکه استراتژی پژوهش حاضر براساس پیش

باید تاکتیک تحلیل محتوای پنهان ها استراتژی پدیدارشناسانه انتخاب شد، برای تجزیه و تحلیل داده

شود که پس از عنوان تاکتیک اصلی در نظر گرفته شود؛ بنابراین در جدول شمارۀ دو مشاهده میبه

یافت؛ یعنی  مصاحبه پدیدارشناسانه، پژوهشگر به نقطه اشباع نظری دست 21تحلیل محتوای پنهان 

توان به اند و دیگر نمیه اشباع نظری رسیدهمقوالتی که در ادامه در جدول شمارۀ چهار آمده است، ب

 ها اطالعات جدیدتری اضافه کرد.آن
 

 بندیمقوله

آمده دستکد به  72 هدف از این مرحله، برقراری ارتباط بین کدهای اولیه بود. در این مرحله بین

دسته یا یک در مرحله اول )کدگذاری باز(، کدهایی که از لحاظ مفهومی به هم مرتبط بودند، در یک 

 شود.مقوله اصلی به دست آمد که در جدول شمارۀ سه مشاهده می 10مقوله قرار داده شدند. درنهایت 
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 بندی فرعی و اصلیمقوله -3جدول 

Table 3- Main and Subcategories 

 مقولة اصلی

Main 

Category 

 مقولة فرعی

Sub Category 

 کد اولیه

Initial Code 
 ردیف

 

 

 

 

 

 

 

های چالش

 فردی

Individual 

Challenges 

 

 

 

 

 

 فردیدرون

Intrapersonal 

 

 1 خودباوری 

 2 های بدنیآسیب 

 3 نفسحفظ اعتماد به 

 4 های ورزشیحفظ تکنیک

 5 اثبات خود به دیگران

 6 آمادگی بدنی 

 7 داشتن آرامش فکری

 8 های سطح اول اروپاحضور در تیم

 9 درگیری ذهنیخود 

 

 فردیبین

Interpersonal 

 10 رویارویی با حریفان تراز اول

 11 ها و رقیبانتیمیحفظ رابطه و صمیمیت با هم

 12 حفظ اخالق ورزشی بین دوستان و رقبا

 13 توجه به اخالق توسط ورزشکاران

 

 های مالیچالش

Financial 

Challenges 

 

 مالی

Financial 

 14 دستمزدحقوق و 

 15 هاپاداش

 16 اسپانسر

 

 تبعیض

Discriminat

ion 

 

 تبعیض

Discrimination 

 17 تبعیض بین ورزشکاران

 18 های ورزشیتبعیض بین رشته

 19 تبعیض در تخصیص امکانات ورزشی

 

 

امکانات و 

تجهیزات 

 ورزشی

Sports 

Equipments 

 

امکانات و تجهیزات 

 ورزشی

Sports 

Equipments 

 

 20 تأمین تجهیزات و امکانات ورزشی مدرن

 21 تأمین امکانات و تجهیزات ورزشی استاندارد

 22 هاتجهیز امکانات ورزشی شهرستان

 23 عدالت در اعزام  
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اعزام به 

 مسابقات

Sending 

Athletes to 

Competitio

ns 

 

 اعزام به مسابقات

Sending 

Athletes to 

Competitions 

 24 ریزی دقیق در اعزام به مسابقاتبرنامه

 

 

 

 برگزاری اردوها

Camps 

 

 

 

 برگزاری اردوها

Camps 

 25 اردوییایجاد مسابقات درون

 26 های ورزشینظارت بر اردو

 27 کردن امکانات ورزشی اردوهامدرن

 28 توجه به فضا و امکانات ورزشی اردوها

 29 برگزاری اردوهابرنامهریزی دقیق در 

 30 تأمین مالی اردوها
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 مدیران ورزشی

Sports 

Managers 

 31 ایجاد شبکه ارتباطی بین ورزشکاران و مدیران

 32 ثبات شغلی مدیران

 33 رسیدگی مدیران به شرایط ورزشکاران

 34 درک شرایط ورزشکاران

 35 در اداره امور ورزش کشورناتوانی مدیران 

 36 های مدیریتباندبازی در گرفتن پست

 37 هابندی درست جهت سازماندهی تیمبودجه

 38 شدههای دادهنکردن به وعدهعمل

 

 

 

 

 

 

 

 

 اجتماعی

Social 
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Social 

 39 رفاه اجتماعی

 40 انداهمیتی به ورزشکارانی که مدل نگرفتهبی

 41 شرمساری در هنگام نگرفتن مدال

 42 طرز تفکر مردم

 43 های ایجادشدهحاشیه

 44 ایجاد غرور ملی

 45 شدن برای جوانانالگوی مثبت

 46 ایجاد نشاط در جامعه

 47 کردن خانواده و هوادارانخوشحال

 48 داشتن تواضع و فروتنی

 49 اطرافیانباالرفتن سطح انتظارات 
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 50 شدنقضاوت
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 51 ایمرور خاطرات دوران ورزش حرفه

 52 ایشدن پس از پایان ورزش حرفهفراموش

 53 خوردن استایل بدنیبرهم

 54 ایناراحتی پس از پایان ورزش حرفه

 55 ایپایان ورزش حرفهانگیزگی بی

 56 ای  داشتن امنیت مالی در دوران پایان ورزش حرفه

 57 ایداشتن بیمه برای پایان ورزش حرفه

 58 ایاسترس پایان ورزش حرفه

 59 های جسمانی در دوران بازنشستگیمحدودیت
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Sports 
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 60 انتخاب سیاسی مربیان

 61 منفعت طلب بودن برخی مربیان

 62 به روز نبودن اطالعات مربیان

 63 کمبود دانش مربیان ورزشی در رشته های ورزشی جدید

 64 میدان ندادن به مربیان جدید

 65 دوشغله بودن مربیان

 66 وجود تحصیالت اکادمیک برای مربیان

 67 گری در انتخاب برخی مربیانالبی

 68 مربیان زقدردانی کردن ا

 69 ای نبودن شغل مربیانحرفه

 70 ثبات شغلی مربیان

 71 مبهم بودن آینده ورزشی مربیان 

 72 تبعیض قائل شدن مربیان بین ورزشکاران
 

 ترسیم شده است. 2020افزار مکس کیو دی ای نسخه نمودار درختی )شکل شمارۀ یک( در نرم



 1400 اسفندو  بهمن ، 70شماره  ،13دوره  ؛مطالعات مدیریت ورزشی                                                      352

 

 Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International Public License 

روی ورزشکاران قهرمانینمودار درختی مفهوم چالشهای پیش -1شکل   

Diagram 1- Tree Diagram of the Concept of Challenges Facing Elite Athletes 
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گیریبحث و نتیجه  

های پیش روی ورزشکاران در حوزه ورزش قهرمانی انجام شد. پژوهش حاضر با هدف شناسایی چالش

های طورکلی ورزشکاران حوزه قهرمانی کشورمان با ده چالش اصلی شامل مقولهها نشان داد که بهیافته

چالش فردی، چالش مالی، چالش وجود تبعیض در ورزش، چالش امکانات و تجهیزات ورزشی، چالش 

های اجتماعی، در رابطه با اعزام به مسابقات، چالش در برگزاری اردوها، چالش با مدیران ورزشی، چالش

آمده با نتایج دستاند. نتیجه بههای دوران بازنشستگی و چالش با مربیان ورزشی مواجهچالش

بهار و همکاران (، شعبانی2015پور و همکاران )(، عیدی2020های مدهاشن و همکاران )پژوهش

چراکه  ( همسوست؛2010( و فریموث )2012(، پاتسوراکو )2015(، منکرسی و همکاران )2014)

هایشان مشابه اند و یافتههای پیش روی ورزشکاران اشاره کردههای خود به چالشها نیز در پژوهشآن

( نیز به این نتیجه رسید که 2012عنوان نمونه، پاتسوراکو )های پژوهش حاضر است؛ بهبا یافته

چالش اختالف با مربی و دلیل المللی، بهورزشکاران دو و میدانی کار زن یونانی موفق در سطوح بین

های ورزشی )مانند فدراسیون( و نیز فرسایش شغلی از ورزش قهرمانی های مربوط به ارگانچالش

های موجود چالش»( در پژوهشی با عنوان 2014بهار و همکاران )کنارهگیری کردند. همچنین شعبانی

های ن رتبه در بخش چالشبه این نتیجه رسیدند که باالتری« های چهارگانه ورزش کشوردر بخش

بودن نظام مدیریت دولتی برای ورزش به خود اختصاص داده است. بیرونی ورزش قهرمانی را نامناسب 

های در ادامه مشخص شد که در بخش مقوله اصلی چالش فردی، دو مقوله فرعی شامل چالش

روی ورزشکاران  وانع پیشفردی وجود دارد. درواقع، برخی از مشکالت و مهای بینفردی و چالشدرون

های ورزشی، نفس، حفظ تکنیکهای بدنی، حفظ اعتمادبهرا موانع درونی فرد مانند خودباوری، آسیب

های سطح اول اروپا و درگیری اثبات خود به دیگران، آمادگی بدنی، داشتن آرامش فکری، حضور در تیم

ها ز کنترل فرد شامل حریفانی که با آندهد. برخی دیگر را موانعی خارج اذهنی با خود تشکیل می

ها و رقیبان، حفظ و ارتقای اخالق ورزشی بین تیمیشوند، حفظ رابطه و صمیمیت با همرو میروبه

دهد. با این توضیح، ضروری ای تشکیل میدوستان و رقبا و درنهایت توجه به اخالق ورزشی و حرفه

ای و متخصص، مدنظر شناسان ورزشی حرفهروان هایی همچون استفاده ازرسد برنامهبه نظر می

فردی فائق های درونها و ورزشکاران قرار گیرد تا ورزشکاران قهرمان کشور بتوانند بر چالشفدراسیون
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های ای در محیط ورزش کشور میتوان بسیاری از چالشآیند. همچنین با ایجاد و ارتقای اخالق حرفه

 گیری یا افت عملکرد ورزشکاران جلوگیری کرد.ت از احتمال کنارهفردی را برطرف کرد و درنهایبرون

ها بیانگر این بود که این مقوله دارای سه مقوله فرعی در بخش مقوله اصلی چالش مالی نیز یافته

شدن بعد از تمرین و سپری»ها و اسپانسر است. ورزشکاری گفت: شامل حقوق و دستمزد، پاداش

ترین چالش فردی ورزشکاری آید، مهمهای جسمانی که پیش میدودیتدلیل محدوران قهرمانی به

باید از شود که میکه یک عمر افتخار آفریده است، تأمین نیازهای مادی دوران پس از قهرمانی می

مانده و نه اندازی باقیای، نه پسدلیل خرج و مخارج زیاد دوران حرفهصفر مطلق شروع کند. حال به

که ورزشکار بازنشسته بتواند با آن کمترین نیازهای زندگی خود و خانوادهاش را  ایحقوق ماهیانه

پور و همکاران (، عیدی2012های پاتسوراکو )آمده با نتایج پژوهشدستنتیجه به« تأمین کند.

( همسوست. در این زمینه الزم است ذکر شود ورزشکاران 2020( و مدهاشن و همکاران )2015)

دهند، زمانی برای اشتغال واسطۀ تمرینات ورزشی بسیاری که انجام میای( بهحرفه سطوح قهرمانی )و

شان است؛ بنابراین باید از حقوق و دستمزد کافی یابند و درواقع شغلشان همان حرفه ورزشینمی

های قید شده در قراردادشان و برخوردار باشند تا بتوانند امور زندگی را پیش ببرند. همچنین پاداش

توانند بخشی از مشکالت مالی آنان را برطرف کنند؛ به شرطی که در یز اسپانسرهای ورزشی مین

شود، پرداخت شود و سپس شرایطی فراهم آید که هایی که به آنان قول داده میدرجه اول پاداش

از  بتوانند با بستن قرارداد با اسپانسرها، منبع درآمدی خوبی کسب کنند؛ این درحالی است که برخی

ای است که گونهای بهکردند که ورزش قهرمانی و حرفهپژوهش ابراز می کنندهورزشکاران مشارکت

کند؛ نیز آنان را اذیت می ورزشیبر مشکالت مربوط به بیمه، استرس امنیت مالی در دوران پساعالوه

های ورزشی و نیز وزارت ورزش و جوانان کشور با شود که مدیران فدراسیوناساس پیشنهاد میبراین

المللی را های بینبیشتر آنان در میدانرفع مشکالت مالی این ورزشکاران، زمینه افتخارآفرینی هرچه

وله اصلیِ تبعیض نیز مشخص شد که این مقوله شده، در بخش مقهای یادبر چالشفراهم کنند. عالوه

های ورزشی و تبعیض در شامل مقوالت فرعی تبعیض بین ورزشکاران، تبعیض بین رشته

برخی بازیکنان برای »توان به بیاناتی مانند دادن امکانات ورزشی است. در این زمینه نیز میاختصاص

کنندگان پژوهش ابراز کردند. متأسفانه تاشاره کرد که مشارک« شوندمربیان نورچشمی محسوب می
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است؛ چراکه با عامل تبعیض همواره مشکالت زیادی را برای ورزشکاران کشورمان به وجود آورده 

های ملی از دستیابی به جایگاه شدن میان آنان، گاهی ورزشکارانی توانمندتر از اعضای تیمتبعیض قائل

های ورزشی تبعیض در توزیع امکانات ورزشی و تبعیض بین رشتهاین، براند. عالوهواقعیشان باز مانده

شده برای ورزش فوتبال های انجامهای اخیر، هزینهکه طی سالطوریشود؛ بهوضوح مشاهده میبه

های ورزشی در کشور بوده است. اگرچه ورزش فوتبال در مقایسه های سایر رشتهبیش از مجموع هزینه

از پتانسیل بیشتری برای درآمدزایی برخوردار است، همچنان در این زمینه های ورزشی با سایر رشته

های آن را پوشش دهد؛ مشکالت متعددی وجود دارد؛ چراکه درآمدهای فوتبال نتوانسته است هزینه

های ورزشی است شده برای فوتبال کشور بیش از سایر رشتههای انجامبا وجود این، همچنان هزینه

های ورزشی مختلف در کشور دارد. همچنین امکانات و تجهیزات تبعیض بین رشته که نشان از وجود

نداشتن است که این عامل سبب دسترسیویژه پایتخت تمرکز یافته ورزشی در شهرهای بزرگ و به

اساس یافته در کشورمان شده است؛ برایناستعدادها و قهرمانان ورزشی در شهرها و مناطق کمترتوسعه

های موجود در هر سه های ورزشی کشور، تبعیضکردن عدالت در سازمانشود با حاکمیپیشنهاد م

 زمینه یادشده برطرف شود.

داد که در مقوله اصلی امکانات و تجهیزات، مقوالت فرعی شامل های پژوهش نشاندر ادامه یافته

اندارد و تجهیز امکانات تأمین تجهیزات و امکانات ورزشی مدرن، تأمین امکانات و تجهیزات ورزشی است

های ها با نتایج پژوهشها توجه شود. این یافتهها وجود دارد که الزم است به آنورزشی شهرستان

( و منکرسی و همکاران 2014بهار و همکاران )(، شعبانی2012(، پاتسوراکو )2012موچ و همکاران )

توان به و تجهیزات ورزشی نمی( همسوست. این موضوع امری واضح است که بدون امکانات 2015)

المللی برای ورزشکاران های رنگارنگ بینسطوح باالی عملکردی رسید؛ بنابراین دستیابی به مدال

اندرکاران ورزش کشورمان بسیار غیرمحتمل خواهد بود. در این راستا ضرورت دارد که مدیران و دست

های کشور، زمینه رمانی در تمامی استانهای ورزش قهقهرمانی در کشور با تأسیس و تجهیز پایگاه

استفاده بهینه تمام قهرمانان از آن امکانات و تجهیزات ورزشی را فراهم کنند. در همین راستا و در 

بخش دیگر پژوهش مشخص شد که مقوالت اصلی برگزاری اردوهای ورزشی و اعزام به مسابقات 

دهند، از مانی در کشور را تشکیل میروی ورزشکاران سطح قهرهای پیشورزشی که دیگر چالش
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کردن ایجاد مسابقات درون اردویی، ایجاد نظارت بر اردوهای ورزشی، مدرن شامل مقوالت فرعی

ریزی دقیق در برگزاری اردوها و امکانات ورزشی اردوها، توجه به فضا و امکانات ورزشی اردوها، برنامه

است.  ریزی دقیق در اعزام به مسابقات تشکیل شدهبرنامه ها وتأمین مالی اردوها و نیز عدالت در اعزام

ها و نیز اعزام به مسابقات که در ای امروزی، اردوهای ورزشی و برگزاری اصولی آندر ورزش حرفه

گیرد، از اهمیت بسزایی برخوردار است و الزم است به نحو های ورزشی قرار میحوزه اردوها کاروان

گیرد ها همواره پیش از مسابقات انجام مییریت شود؛ چراکه این اردوها و اعزامریزی و مدمطلوبی برنامه

طور اصولی مدیریت نشوند، این امر ریزی دقیق و منسجمی برخودار نباشند و بهو چنانچه از برنامه

وج تواند مشکالت عملکردی فراوانی برای ورزشکاران به همراه داشته باشد و آنان را از دستیابی به امی

که برخی از ورزشکاران نمونه طوریعملکردشان و متعاقب آن دستیابی به سکوهای افتخار باز دارد؛ به

ای است که امکان تطابق زمانی برای ما گونهالمللی بهگاهی زمان اعزام به مسابقات بین»ابراز کردند: 

ادراک عدالت در اعزام به  همچنین« است.وجود ندارد و در روز مسابقه، بدنمان هنوز سازگار نشده 

شود با تواند شرایط روانی مناسبی برای ورزشکاران به همراه آورد؛ بنابراین پیشنهاد میمسابقات می

ریزی و مدیریت اردوهای ورزشی و اعزام ورزشکاران به انتخاب مدیران برجسته ورزشی برای برنامه

 تر شود.قهرمانی مستحکمهای مهم تأثیرگذار بر ورزش مسابقات مختلف، این پایه

شده، چالش با مدیران ورزشی بود که این مقوله شامل مقوالت  های اصلی استخراجاز دیگر مقوله

فرعی ایجاد شبکه ارتباطی بین ورزشکاران و مدیران، ثبات شغلی مدیران، رسیدگی مدیران به شرایط 

اره امور ورزش کشور، باندبازی در کردن شرایط ورزشکاران، ناتوانی مدیران در ادورزشکاران، درک

های نکردن به وعدهها و عملبندی درست برای سازماندهی تیمهای مدیریت، بودجهگرفتن پست

ها یکی از نداشتن مدیران و بدقولی آنهمیشه صداقت»شده بود. یکی از ورزشکاران گفت: داده

مثال، پس از قهرمانی تاریخی در عنوانها در ارتباط با مدیران ورزشی بوده است؛ بهترین چالشمهم

، وزیر وقت ورزش قول تحویل یک واحد آپارتمان در تهران را به قهرمانان طالیی 2010آسیای سال 

این یافتۀ « سال داد، اما پس از بازگشت به تهران همه زیر قول خود زدند. 21تیم کاراته کمتر از 

پور و ( و عیدی1393بهار و همکاران )شعبانی (،2012های پاتسوراکو )پژوهش با نتایج پژوهش

( دریافت که زنان ورزشکار دو و میدانی یونانی موفق 2012( همسوست. پاتسوراکو )2015همکاران )
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های ورزشی )مثاًل های مربوط به ارگاندلیل چالش اختالف با مربی و چالشالمللی، بهدر سطح بین

( نیز باالترین رتبه 2014بهار و همکاران )کردند. شعبانی گیریفدراسیون( از ورزش قهرمانی کناره

بودن نظام مدیریت دولتی برای ورزش شناسایی کردند. های بیرونی ورزش قهرمانی را نامناسبچالش

( ضعف مدیریتی را یکی از دوازده چالش اساسی در مسیر 2015پور و همکاران )همچنین عیدی

دند. در این زمینه باید توجه داشت که ورزش مدرن امروزی توسعه فوتبال غرب کشور شناسایی کر

های مدیریتی ها و سبکمانند گذشته نیست و نیازمند مدیران ورزشی خبرهای است که با روش

مناسب بتوانند سکاندار مناسبی برای ورزش قهرمانی کشورمان باشند؛ چراکه حتی در صورت 

توان به کسب سکوهای با نبود مدیریت صحیح، نمیمهیاکردن تمامی شرایط برای ورزشکاران، اما 

های المللی امیدوار بود؛ به همین دلیل است که امروزه کشورها و باشگاههای بینقهرمانی در رقابت

کنند شان اقدام به استخدام بهترین مدیران ورزشی میهای ورزشیمختلف دنیا برای مدیریت سازمان

 شوند.فی را متحمل میهای گزاو در این مسیر نیز هزینه

شود با توجه به اهمیت وجود مدیران توانمند و شایسته در ورزش قهرمانی کشور، پیشنهاد می

ای برای امور ورزش قهرمانی کشور به کار گرفته شوند؛ حتی اگر به بهایی مدیران ورزشی شایسته

های اجتماعی مختلفی براین، ورزشکاران سطح قهرمانی در کشورمان با چالشسنگین باشد. عالوه

اند، شرمساری هنگام نگرفتن مدال، اهمیتی به ورزشکارانی که مدال نگرفتههمچون رفاه اجتماعی، بی

های ایجادشده، ایجادکردن غرور ملی، الگوی مثبت شدن برای جوانان، ایجاد طرز تفکر مردم، حاشیه

ضع و فروتنی، باالرفتن سطح انتظارات کردن خانواده و هواداران، داشتن توانشاط در جامعه، خوشحال

شرایط »عنوان نمونه، یکی از ورزشکاران بیان کرد: شدن نیز مواجه هستند؛ بهاطرافیان و قضاوت

نکردن مدال از شدت شرمندگی تا چند روز به  ای است که در صورت کسبگونهاجتماعی اطرافم به

گذارد ر روانی بسیاری را بر دوش ورزشکاران میراستی موارد یادشده فشابه« گردم.شهرمان باز نمی

گیری آنان از ورزش قهرمانی باشد؛ بنابراین ضرورت دارد که این موارد ساز کنارهتواند زمینهکه می

ها نیز تسهیل یابند تا ورزشکاران با مشکالت مدیریت شوند. همچنین چالش با مربیان که باید آن

توان به مشکالتی همچون انتخاب سیاسی مربیان، منفعت طلب می کمتری مواجه باشند. در این راستا

های ورزشی روزنبودن اطالعات مربیان، کمبود دانش مربیان ورزشی در رشتهبودن برخی مربیان، به
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ندادن به مربیان جدید، دوشغله بودن مربیان، وجود تحصیالت اکادمیک برای مربیان، جدید، میدان 

نبودن شغل مربیان، ثبات شغلی مربیان، ایی مربیان، قدردانی از مربیان، حرفهگری در انتخاب برخالبی

بودن آینده ورزشی مربیان و تبعیض قائل شدن مربیان بین ورزشکاران اشاره کرد. ورزشکاری مبهم 

من همیشه پیش خودم فکر میکنم که مربی خودم آن علمی را که باید داشته باشد را ندارد. »گفت: 

با این « کند و باید فکری در این باره شود.روز نمیپیش خوب بود، ولی اآلن اطالعاتش را بهچند سال 

تواند های ملی کشور میالمللی و برقراری عدالت در تیمرسد استفاده از مربیان بینتوضیح به نظر می

 کارگشا باشد و مشکالت حوزه مربیان را برطرف کند. 

توان به مرور خاطرات دوران ورزش ستگی وجود دارد که میهای دوران بازنشدرنهایت چالش

خوردن استایل بدنی، ناراحتی پس از پایان ای، برهمشدن پس از پایان ورزش حرفهای، فراموشحرفه

ای، ای، داشتن امنیت مالی در دوران پایان ورزش حرفهانگیزگی پایان ورزش حرفهای، بیورزش حرفه

های جسمانی در ای و محدودیتای، استرس پایان ورزش حرفهرزش حرفهداشتن بیمه برای پایان و

اینکه بتوانم با ناراحتی و افسردگی بعد از »... دوران بازنشستگی اشاره کرد. ورزشکاری گفت: 

ام با برنامه گیری از ورزش طوالنی کنار بیایم و نگذارم شدید شود. دوست دارم دوران بازنشستگیکناره

کند و همۀ ی متأسفانه در ایران هیچ ارگان و هیچ شخصی فکری برای این دوران نمیپیش برود، ول

ریزی برای رو ایجاد بستری مناسب و برنامه؛ ازاین«گیرندکنند و نادیده میورزشکاران را فراموش می

شی های ورزهای ورزشی و فدراسیوندوران بازنشستگی ورزشکاران، ازجمله پیشنهاد همکاری با باشگاه

گیری هرحال، در نتیجهشان را بهبود بخشد. بهتواند از میزان استرس آنان بکاهد و عملکرد ورزشیمی

ریزی برای شده در این پژوهش و برنامههای شناساییتوان بیان کرد که مشکالت و چالشکلی می

بیشتر خارآفرینی هرچه ها و افتساز تعالی عملکرد، شکوفایی پتانسیلتواند زمینهها میکردن آنبرطرف

آمده در پژوهش دستشود مدل بهورزشکاران سطح قهرمانی کشورمان باشد؛ بنابراین پیشنهاد می

های وسیلۀ آن، چالشای مفید و کارآمد برای مدیران ورزشی کشور به کار رود و بهعنوان خالصهبه

 تر برطرف شود.سریعپیش روی ورزشکاران قهرمان هرچه
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 ردانیتشکر و قد

از تمامی ورزشکارانی که از ارائۀ اطالعات خود در فرایند مصاحبه دریغ نکردند و کمک شایان توجهی  

به پژوهشگران این پژوهش کردند و همچنین از تمامی کسانی که در اجرای پژوهش مشارکت داشتند، 

 کنیم.کمال تشکر خود را ابراز می
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