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 توصیف عملکرد ورزشکاران ایران در بازي هاي پارالمپیک در مقایسه با رقباي آسیایی

  4سوري ابوذر، 3نظري فرهاد، 2آزادي... یدادکتر ، 1پور عیدي کامران

  چکیده

هدف از هستند.  برخوردار ها دولت نزد باالیی جایگاه از جهان، ورزشی رویداد ترین بزرگ مثابه و پارالمپیک به المپیک هاي بازي هدف:مقدمه و 

  .استهاي پارالمپیک عملکرد ورزشکاران ایران در مقایسه با رقباي آسیایی در بازي ، مقایسه پژوهش انجام این 

است ) 2012 -1988پارالمپیک ( هايبازي هفت دوره، . جامعه آمارياست توصیفی و از نوع مطالعات گذشته نگر ،پژوهشروش  روش شناسی:

، جداول) و آمار براي تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی (شکل است. آماري برابر با جامعه پژوهشمونه است و نکه ایران در آنها حضور داشته 

   .و آزمون کروسکال والیس) استفاده شده استاسپیرمن  ضریب همبستگیکلموگراف اسمیرنوف، استنباطی (

از این  ایرانپارالمپیک  کارواناست و  )58/69( بهترین میانگین رتبه کسب مدال مربوط به کشور چین ه،ک می دهدنشان نتایج تحقیق  یافته ها:

. ردوجود داو تعداد مدال کسب شده ارتباط معناداري ها بازيقرار دارد. بین تعداد ورزشکاران زن و مرد اعزامی به  )29/41( لحاظ در رتبه چهارم

  فاقد ثبات و با جهش هاي باال و پائین همراه بوده است.، در هفت دوره برگزاري بازي هاي پارالمپیک پارالمپیک ایران هايکاروانهمچنین، عملکرد 

تقریبا مطلوب است البته مسئوالن مربوط  ها،رقابت در این پارالمپیک ایرانهاي کاروان عملکردنتیجه گیري می شود که  جه گیري:نتیبحث و 

اعزام تعداد  همچنین باو  ورزشی پارالمپیکی در کشورمان داشته باشند و سعی در توسعه رشته هاي نگاه ویژه اي به ورزش معلوالن داشته باشند یدبا

  .بهبود ببخشندخود را در بازي هاي پارالمپیک ر ورزشکار در قالب رشته هاي ورزشی متعدد، عملکرد بیشت

  

  .، کشورهاي آسیاییپارالمپیک، مدال بازي هايواژه هاي کلیدي: 
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  مقدمه

بق اولین رقابت هاي ورزشی در المپیک، . سواجود آمدبازي هاي المپیک، با سابقه طوالنی به دنبال برگزاري جشن هاي مذهبی در یونان قدیم به و

اولین  ،پیر دو کو برتن پایه گذاري شد و دو سال بعد به وسیله 1894در سال ، نوین بازي هاي المپیک). 1قبل از میالد بر می گردد ( 776به سال 

هدف . )2( ی از شهر هاي جهان برگزار می شودهر چهار سال یک بار در یک،  در شهر آتن برگزار شد و بعد از آن 1896در سال  دوره این مسابقات

انان را المپیزم این است که از طریق ورزش، بسیاري از بحران هاي اجتماعی را حل کند و با ایجاد یک سازمان و نظام ورزشی کامال رقابت آمیز، جو

رزش است تا جایی که قادر به حفظ استقالل و تداوم خود از خواب غفلت بیدار کند. در واقع، هدف از احیاي بازي هاي المپیک نوین؛ توانمند کردن و

 یک . این بازي ها، نه)3(به عهده آن گذاشته شده است باشد. توانمند کردن آن براي اجراي نقشی که در جهان جدید و در زمینه تعلیم و تربیت 

. )4( شود می المللی بین تفاهم و انسان باعث تعالی ورزشی فعالیت هاي مدد به که هستند اجتماعی وسیع جنبش یک بلکه ورزشی، صرف رویداد

 در که فعالیت هایی در دارد، اختیار در که امکاناتی چهارچوب در ها، سازمان همکاري سایر با یا تنهایی به و پارالمپیک خود المپیک جنبش بنابراین،

و کلمه » در کنار، همراه «، به معناي پارا یونانی پیشوندرگرفته از کلمه پارالمپیک ب). 5( کند شرکت می است، جوامع در صلح تحقق ايارتق راستاي

یعنی به زمان  ؛1948تاریخ نوپاي جنبش پارالمپیک به سال ). 6تا نشان دهد که چگونه این دو جنبش در کنار همدیگر وجود دارند ( است،المپیک 

شکل  2اولین مسابقات استوك مندویل 1به ابتکار آقاي لودوئینگ گوتمنبرگزاري چهاردهمین دوره بازي هاي المپیک بر می گردد. در این زمان 

در  1960اما اولین مسابقات پارالمپیک به صورت رسمی در سال  ،گرفت. در این مسابقات ورزشکاران قطع نخایی جنگ جهانی دوم شرکت داشتند

کمیته بین المللی ). 7( از کشورهاي مختلف در آن حضور داشتند شهر روم برگذار شد که در آن دیگر معلوالن سازمان هاي ورزشی و بین المللی

 غیر المللی بین سازمان یک کمیته در کشور آلمان تاسیس شد. این 1989، نماینده بین المللی سازمان ورزش معلوالن است که در سال 3پارالمپیک

تاکنون ). 8دارد ( اختصاص معلوالن ورزش به اي منطقه سازمان نجپ و المللی بین سازمان چهار پارالمپیک، ملی کمیته 174 با که است انتفاعی

ورزشکار از پنج قاره جهان در این مسابقات شرکت کرده اند و در  32104کشور و  186چهارده دوره بازي هاي پارالمپیک برگزار شده است و تعداد 

) سئول در کره جنوبی بر 1988اروان پارالمپیک ایران به بازي هاي (اولین حضور ک. مدال بین ورزشکاران توزیع شده است18828مجموع نیز تعداد 

ورزشکار در قالب چهار رشته ورزشی گلبال، دو و میدانی، والیبال نشسته و وزنه برداري در این مسابقات حضور  35می گردد که کاروان ایران با 

حضور و نقش مهم تري را ایفا کرد و  توانسته رزشکاران بیشتر به این مسابقات، و ویافت. از آن زمان به بعد کاروان پارالمپیک ایران با اعزام رشته ها 

از این بازي ها حضور داشته  در هفت دوره 2012از آن زمان تاکنون، کاروان پارالمپیک کشورمان تا سال ، عملکرد هاي بهتري را کسب کند. است

  ).   9( است

ندکی در زمینه ورزشکاران معلول و ارزیابی عملکرد آنها در بازي هاي پارالمپیک انجام گرفته است. در متاسفانه به نظر می رسد که تحقیقات ا     

 4همکاران و فارستدر این رویدادها انجام شده است. رسی عملکرد کشورها و ورزشکاران و برختلفی در زمینه بازي هاي المپیک مقابل، تحقیقات م

 المپیک هاي بازي در کشورها این نتایج بینی پیش به آنها داخلی ناخالص تولید و آتن 2004 المپیک هاي بازي رد کشورها نتایج به توجه با ،)2010(

 کشور هاي مدال تعداد کاهش و بریتانیا اروپایی کشور و چین آسیایی کشور مدال تعداد افزایش درستی به پژوهش این نتایج. پرداخت پکن 2008

 هاي بازي در هاي مدال آماري نمایش عنوان با) 2009(  دیمیتریا که پژوهشی در .)10( .کرد بینی پیش آتن 2004 هاي بازي به نسبت را روسیه

 به توجه با دارد. همچنین وجود جغرافیایی منطقۀ پنج میان در ها مدال سهم در توجهی قابل تفاوت که رسید نتیجه این به داد، انجام پکن المپیک

 ورزشکاران داشت بیان خود پژوهش در)  2007(  5لی .)11( کردند کسب را مسابقات از دوره این هاي مدال از %41زنان و %56 مردان جنسیت

. )12( اند گذاشته جاي به خود از مطلوبی عملکرد شنا و قایقرانی میدانی، و دو چون هایی رشته در خصوص به المپیک هاي بازي در اروپایی

 می دهد نشان تحقیق این نتایج. کردند ارزیابی را ها مدال مالك با المپیک، هاي بازي مقایسۀ دیگري یقتحق در ،) 2006(  همکاران و داماسک

 بازي هاي مدال مجموع از زیادي بخش و اند کرده اعزام مسابقات به را بیشتري ورزشکار تعداد شوروي جماهیر اتحاد و متحده ایاالت کشورهاي

 نتایج. دادند انجام پکن 2008 المپیک سوي به پیش عنوان با را تحقیقی ،)2004( 6گروهیل مک انتشارات. )13( اند کرده خود آن از را المپیک هاي

 دارد قرار دوم رده در اتمسابق این در کننده شرکت جمعیت و شده کسب مدال تعداد نسبت به استرالیا قاره از بعد اروپا قاره که می دهد نشان تحقیق

 که می دهد نشان تحقیق نتایج. پرداختند معلوالن پارالمپیک هاي بازي در ایران عملکرد ارزیابی و تحلیل به ،)1393( نهمکارا و پور عیدي .)14(

 رشته چند در فقط کشورمان تیم همچنین یکنواخت و منظم نبوده و با فراز و نشیب هاي زیادي همراه بوده است. ها بازي این در ایران عملکرد

 آید می شمار به آن ضعف نقاط از مسابقات، این به زن ورزشکاران مخصوصا اعزامی ورزشکاران کمبود و شود مدال احبص که است توانسته خاص

)، به مقایسه روند مدال هاي کسب شده قاره هاي جهان در بازي هاي پارالمپیک پرداختند. نتایج تحقیق نشان 1393عیدي پور و همکاران ( .)15(

هاي اروپا، آمریکا، آسیا، اقیانوسیه و آفریقا بیشترین و کمترین تعداد مدال را کسب نموده اند. همچنین بیشترین تعداد که به ترتیب قاره  می دهد
  

1 Ludwig Guttmann 
2 Stoke mandeville 
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5 Lee 
6  MC Grow Hill Company 
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مدال کشورهاي اروپایی در چند رشته خاص و پر مدال کسب شده است و ارتباط معناداري هم بین تعداد ورزشکاران اعزامی مرد و زن به این 

) پرداختند. یافته هاي 1948-2012)، به تحلیل جایگاه ایران در بازي هاي المپیک (1393. عیدي و همکاران ()16( مسابقات مشاهده شده است

که ورزشکاران و تعداد رشته هاي ورزشی ایران در این مسابقات محدود بوده و تیم المپیک ایران، فقط در چند رشته خاص می دهدتحقیق نشان 

. ضمنا بین تعداد ورزشکاران مرد و مدال هاي کسب شده ایران، رابطه معنی دار مشاهده شد، اما این ارتباط در توانسته است که صاحب مدال شود

ایسه با رقباي آسیایی به ارزیابی عملکرد ایران در بازي هاي المپیک تابستانی در مق ،)1391عسگري، عیدي (. )17( مورد ورزشکاران زن معنادار نبود

ن یافته هاي این تحقیق می توان به نوسانات عملکرد ایران در بازي هاي المپیک در مقایسه با دیگر رقبا  اشاره کرد؛ به طوري مهم تریپرداختند. از 

به عنوان  07/31که نمودار عملکرد ایران سینوسی شکل (با جهش هاي نزولی و صعودي بلند) بوده و فاقد ثباتی است. ایران با میانگین وزنی رتبه 

  . )18( ) مطرح است4/25) و قزاقستان (94/19)، کره جنوبی (95/10)، ژاپن (87/3ور قدرتمند آسیایی بعد از چین (پنجمین کش

 مرور و عملکرد ویژه به ها بازي این مختلف ابعاد به توجه ورزشی، لزوم مختلف ذینفعان بین در المپیک بازي هاي ارزش با جایگاه به توجه با     

. براي برنامه ریزي )19می دهد ( قرار  ذینفعان این اختیار در توصیفی شکل به حداقل را مفیدي اطالعات که است هایی جنبه از کشورها حضور روند

الزم و همچنین ارائه اطالعات مورد نیاز و بازخوردهایی براي مسئوالن و کلیه ذینفعان این حوزه؛  پارالمپیک کشورمانورزشکاران و ارزیابی درست 

کرد آن نسبت به سایر کشورها سنجیده شود. با توجه به مطالب گفته شده و تحقیقات اندکی که در زمینه عملکرد کشورمان در بازیهاي است که عمل

آسیایی در هفت دوره مسابقات  سایر کشورهايپارالمپیک صورت گرفته است، این تحقیق به دنبال مقایسه عملکرد تیم پارالمپیک ایران نسبت به 

   .ر آنها حضور داشتکه ایران داست پارالمپیک 

  تحقیق روش

 ایران شده کسب هاي مدال و نتایج تطبیقی اي مطالعه قالب در کرده سعی پژوهشگر که است توصیفی و از نوع مطالعات گذشته نگر ،پژوهشروش 

 قرار مقایسه و بررسی مورد) 2012 -1988( تهداش حضور آنها در ایران که بازي هاي پارالمپیک مختلف ادوار طول در و سایر کشورهاي آسیایی را

 آوري جمع براي. است لندن و پکن آتن، سیدنی، آتالنتا، بارسلون، سئول، پارالمپیک مسابقات دوره 7 شامل وآماري  جامعه با برابر آماري نمونه. دهد

 فارسی منابع و ها، گزارش مقاالت، ها، کتاب طریق از الزم اطالعات و شده استفاده اي کتابخانه و استنادي مطالعات روش از زمینه این در اطالعات

 آمار از تجزیه و تحلیل داده ها، براي .شد بندي طبقه نمودار و جدول صورت به و آمد دست به پارالمپیک هاي بازي مورد در شده منتشر التین و

 از .است شده استفاده) والیس کروسکال وضریب همبستگی اسپیرمن ف، کالموگراف اسمیرنو( استنباطی آمار و...) و نمودار جدول، میانگین،(  توصیفی

 اطالعات معتبرترین منابع، دقیق بررسی با است کرده تالش محقق ،وجود دارد شده ارائه اطالعات در هایی تناقض گاهی مختلف منابع بین که آنجا

  شد. استفاده P ≤ /05 سطح در و SPSS افزار منر از ها داده آماري تحلیل و تجزیه براي. کند ارائه زمینه این در را

  یافته هاي تحقیق

) بیشترین تعداد ورزشکار اعزامی به مسابقات مربوط به کشورهاي چین، کره و ژاپن است که توانسته اند سهم بیشتري از 1(شماره بر اساس جدول 

هم، با اعزام تعداد متوسطی ورزشکار نسبت به این سه کشور سهم  تعداد مدال هاي توزیع شده را به خود اختصاص دهند. تیم پارالمپیک کشورمان

  نسبتا خوبی را از تعداد مدال هاي توزیع شده داشته است.

  

  کپارالمپی هاي بازي در کننده شرکت آسیایی توصیف وضعیت کشورهاي )1(شماره جدول

کشور هاي   ردیف

  آسیایی

تعداد 

  دوره
  هاي کسب شده تعداد مدال  تعداد ورزشکاران شرکت کننده

  مجموع  برنز  نقره  طال  مجموع  مرد  زن      

  761  191  246  324  1005  584  421  7  چین  1

  288  87  89  112  696  600  96  7  کره  2

  249  90  80  79  910  628  282  7  ژاپن  3

  112  37  28  47  330  303  27  7  ایران  4

  95  33  27  35  190  127  63  7  هنگ کنک  5

  52  20  18  13  195  161  34  7  تایلند  6

  37  17  12  8  117  106  11  6  کویت  7

  22  12  5  5  110  74  36  6  چین تایپه  8

  12  4  6  2  46  41  5  4  امارات  9
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کشور هاي   ردیف

  آسیایی

تعداد 

  دوره
  هاي کسب شده تعداد مدال  تعداد ورزشکاران شرکت کننده

  8  3  4  1  42  26  16  5  اردن  10

  8  4  3  1  64  59  5  4  عراق  11

  7  3  3  1  25  24  1  5  بحرین  12

  7  5  2  0  58  47  11  4  مالزي  13

  6  3  2  1  14  4  10  2  سنگاپور  14

  4  1  3  0  22  19  3  2  اندونزي  15

  4  2  1  1  22  21  1  2  هند  16

  3  0  2  1  7  7  0  2  عربستان  17

  2  1  1  0  4  4  0  2  فلسطین  18

  2  2  0  0  2  2  0  2  لبنان  19

  1  0  1  0  10  8  2  1  ازبکستان  20

  1  1  0  0  7  6  1  1  سریالنکا  21

  1  0  0  1  10  4  6  2  مغولستان  22

  1  0  1  0  5  4  1  2  پاکستان  23

  1  1  0  0  2  2  0  2  الئوس  24

  1  1  0  0  13  8  5  2  سوریه  25

  1  1  0  0  11  5  6  2  فیلیپین  26

  

  ) آزمون کلموگروف اسمیرنوف2جدول (

  N Z  sig  شاخص       

  001/0  318/0  دوره حضور 7  کشور هاي مختلف تعداد مدال هاي کسب شده

 آزمون است، بنابراین داده ها غیر نرمال بوده و از 05/0حقیق کمتر از چون سطح معناداري متغیر اصلی ت)  2(شماره  جدول نتایج  به توجه با     

.شد استفاده تحقیق هاي داده تحلیل و تجزیه براي ناپارامتریک  

 

ي مختلف آسیایی در بازي یس براي مقایسه میانگین رتبه مدال هاي کشورهانتایج آزمون کروسکال وال )3( شماره جدول

  )2012 - 1988المپیک (هاي پارا

  کشور هاي آسیایی  مجموع مدال کسب شده  دوره  میانگین رتبه

  چین  761  7  58/69

  کره  288  7  30/52

  ژاپن  249  7  37/50

  ایران  112  7  29/41

 هنگ کنگ  95  7 21/37

  تایلند  52  7  19/29

  کویت  37 6  78/24

  چین تایپه  22  6 51/20

  امارات  12 4  54/15
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  کشور هاي آسیایی  مجموع مدال کسب شده  دوره  میانگین رتبه

  اردن  8  5  47/10

  عراق  8  4  47/10

  بحرین  7  5  10/9

 مالزي  7  4 10/9

  سنگاپور  6  2 53/8

  اندونزي  4  2 19/7

 هند  4  2 19/7

  عربستان  3  2 80/6

 فلسطین  2  2 00/5

  لبنان  2  2 00/5

  ازبکستان  1  1 1/4

  سریالنکا  1  1  1/4

  مغولستان  1  2  1/4

  پاکستان  1  2  1/4

  الئوس  1  2  1/4

  سوریه  1  2  1/4

  فیلیپین  1  2  1/4

  

یس براي مقایسه میانگین رتبه مدال هاي کشورهاي مختلف آسیایی لنتایج معناداري آزمون کروسکال وا  )4( شماره جدول

 )2012 - 1988در بازي هاي پارا المپیک (

  شاخص  طال  نقره برنز  مجموع

 خی دو  90/49  69/41 30/43 37/44

 درجه آزادي  4 4 4 4

 سطح معناداري  003/0  003/0  003/0  003/0

کشور چین بیشترین میانگین رتبه کسب مدال را به خود اختصاص داده است و تیم کشورمان بعد از کشورهاي کره و  )3(شماره بر اساس جدول      

ي وجود تفاوت معنادار بین مدال هاي کسب شده کشورها )4(شمارهژاپن در رتبه چهارم قرار دارد. در این رابطه نتایج آزمون کروسکال والیس جدول 

  آسیایی را نشان می دهد.

 ارتباط تعداد شرکت کنندگان با مجموع مدال هاي کسب شده در بازي هاي پارالمپیک )5(شماره جدول 

  N r  Sig  جنسیت

  19/51 1043 زن

 

02/0    

 

  00/0  24/63 2874  مرد

بخش آقایان و خانم ها با تعداد مدال کسب شده ارتباط  بین تعداد ورزشکاران اعزامی به مسابقات پارالمپیک، در دو )5( شماره بر اساس جدول     

  معناداري بدست آمده است. 
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اما  ،در هر دوره برگزاري بازي هاي پارالمپیک، عملکرد بهتري داشته است 1988تیم پارالمپیک چین بعد از بازي هاي  )1( شماره با توجه به شکل

 تیم پارالمپیک کشورمان در طی این هفت دوره عملکرد سینوسی شکل و فاقد ثباتی را داشته است.

  

  نتیجه گیري و بحث

بیشترین تعداد ورزشکار را به مسابقات پارالمپیک اعزام  ،کشور هاي چین، ژاپن و کره جنوبی در دو بخش خانم ها و آقایان،1 شمارهبر اساس جدول

ته اند سهم بیشتري از مدال هاي توزیع شده را به خود اختصاص دهند و کشورهاي الئوس، لبنان، عربستان و ... کمترین تعداد کرده اند و توانس

تیم پارالمپیک کشورمان نیز، با اعزام تعداد متوسط ورزشکار را به مسابقات اعزام کرده و تعداد کمتري از مدال هاي توزیع شده را کسب کرده اند. 

ه این مسابقات توانسته اند سهم نسبتا خوبی از مقدار مدال هاي توزیع شده را به خود اختصاص دهند. نتایج آزمون کروسکال واریس براي ورزشکار ب

مقایسه میانگین رتبه مدال هاي توزیع شده بین کشورهاي آسیایی شرکت کننده در بازي هاي پارالمپیک، تفاوت معناداري را در سه بخش مدال 

. بر این اساس، در مجموع بهترین میانگین رتبه کسب مدال مربوط به کشور چین است که می دهدنشان  را ه و برنز بین این کشور هاطال، نقر

کشورهاي کره جنوبی و ژاپن پس از   29/41تیم پارالمپیک کشورمان با میانگین رتبه بیشترین میانگین کسب مدال را به خود اختصاص داده است و 

با کسب میانگین رتبه کمتر در رده هاي پایین تر  ، مانند کویت، چین تایپه، هنگ کنگ، تایلند، امارات و ... نیز،. سایر کشورهادقرار دار رمچهادر رده 

ته می تقریبا مناسب بوده است که البدر میان رقباي آسیایی با توجه به این نتیجه می توان گفت که عملکرد تیم پارالمپیک کشورمان قرار دارند. 

دهد. تواند با سرمایه گذاري بیشتر در این مسابقات، سهم خود را از مدال هاي توزیع شده بیشتر کند و میانگین رتبه بهتري را به خود اختصاص 

به این  )، در تحقیقی که در زمینه تحلیل عملکرد ایران در مقایسه با کشور هاي آسیایی در مسابقات المپیک انجام دادند1391عسگري و عیدي (

ش از تحقیق نتیجه رسیدند که ایران به عنوان پنجمین کشور قدرتمند آسیایی بعد از چین، ژاپن، کره جنوبی و قزاقستان قرار دارد که با نتایج این بخ

اص و کم مدال به نظر می رسد که تیم پارالمپیک کشورمان، فقط در چند رشته خاز تحقیق می توان گفت که  بخشهمخوانی دارد. در تحلیل این 

ا، توانسته است که صاحب مدال شود و سهم کشورمان از توزیع مدال ها در رشته هاي مختلف، مخصوصا رشته هاي پر مدالی مانند دو و میدانی، شن

هاي کالن در این در حالی است که سایر کشور هاي آسیایی مانند ژاپن، چین و کره جنوبی با سرمایه گذاري ت. ژیمناستیک و ... اندك بوده اس

عملکرد بهتري را نسبت  ، توانسته اند کهدر بازي هاي پارالمپیکبر روي همه رشته هاي ورزشی و خصوصا رشته هاي پر مدال ورزش و توجه ویژه 

) نیز، که در 1393) و عیدي پور و همکاران (1393نتایج تحقیق عیدي و همکاران ( به کاروان اعزامی ایران و کسب تعداد مدال بیشتر داشته باشند.

که تیم المپیک و پارالمپیک کشورمان فقط در چند  می دهدزمینه تحلیل عملکرد ایران در بازي هاي المپیک و پارالمپیک انجام شده است، نشان 

تحقیق هم خوانی که با نتایج این بخش از  رشته هاي مستعد مدال کمتر مورد توجه قرار گرفته اندرشته خاص توانسته است که صاحب مدال شود و 

با توجه ویژه به رشته هاي پر مدال در بازي هاي پارالمپیک با حفظ توجه به رشته  پیشنهاد می شودمسئوالن ورزش کشورمان به ، بنابراین دارد.

ه و جایگاه خود را در فاصله ایجاد شده بین ایران و کشور هاي آسیایی مخصوصا چین، کره و ژاپن را کمتر کردمدال آور قبلی در این بازي ها  هاي

  بازي هاي پارالمپیک و در میان رقباي آسیایی بهبود ببخشد.

دهد که بین تعداد ورزشکاران اعزامی به این مسابقات، هم در بخش خانم ها و هم در بخش  نشان می اسپیرمننتایج آزمون ضریب همبستگی      

تعداد  و مرد به مسابقات اعزام کرده اند،یعنی کشورهایی که تعداد بیشتري ورزشکار زن  ؛آقایان با تعداد مدال کسب شده ارتباط معناداري وجود دارد

کشورهایی مانند چین، ژاپن و کره جنوبی هم در بخش مردان ورزشکار و هم در بخش زنان ورزشکار توانسته مدال بیشتري را نیز بدست آورده اند. 

المپیک اعزام کنند که در این زمینه فاصله زیادي را با سایر کشور هاي آسیایی ایجاد کرده اند. به اند که تعداد زیادي ورزشکار را به بازي هاي پار
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نفر را ورزشکاران  421نفر ورزشکار مرد و  584ورزشکار به مسابقات اعزام کرده است که از این تعداد 1005طور مثال کشور چین در مجموع تعداد 

، چین تایپه و ... تعداد ورزشکاران اعزامی آنهاکه سایر کشور هاي آسیایی مانند ایران، هنگ گنگ، کویت، زن تشکیل می دهند. این در حالی است 

بیشترین ورزشکار اعزامی را آقایان تشکیل داده اند و ورزشکاران زن سهم کمتري را از کاروان اعزامی این کشورها در نفر است.  350حداکثر 

بنابراین، تالش براي کسب سهمیه بیشتر در بازي هاي پارالمپیک و اعزام تعداد بیشتر ورزشکاران به این کشورمان به خود اختصاص داده اند. 

در این زمینه توجه بیشتر به ورزش زنان و سعی در اعزام تعداد بیشتر آنها به این مسابقات می تواند معیار مناسبی مسابقات می تواند راهگشا باشد. 

عیدي پور و همکاران )، 2004)، انتشارات مک گروهیل (2006داماسک و همکاران ()، 2009دیمیتریا (تیجه تحقیقات . نتایج این بخش با نباشد.

به مسابقات در کسب بیشتر مدال ها و بدست آوردن )، که تعداد ورزشکاران اعزامی، مخصوصا ورزشکاران زن 1393) و عیدي و همکاران (1393(

بازي هاي المپیک و  مشابهفضاي و  اتجامعه آماري تحقیقرا بتوان به  مشابهتکه شاید دلیل این  نی دارد، هم خوارتبه بهتر موثر بوده است

اعزام دقت و مساعدت بیشتري در این زمینه داشته باشند و با  به مسئوالن مربوطه کشورمان پیشنهاد می شود کهبنابراین، پارالمپیک نسبت داد. 

و زمینه را  سهم خود را از تعداد مدال هاي توزیع شده بیشتر کندو توجه زیاد به پتانسیل هاي ورزش بانوان، ، قاتبه این مسابتعداد بیشتر ورزشکار 

  براي شکوفایی ورزش کشورمان مخصوصا در زمینه ورزش پاالمپیک معلوالن فراهم کنند.

ر صعودي را داشته است و در هر دوره برگزاري این بازي ها به بعد سی 1988کشور چین بعد از بازي هاي پارالمپیک  ،1 شماره بر اساس شکل     

اما کره جنوبی در طول این هفت دوره از برگزاري بازي ها عملکرد رو به پایین و تقریبا متوسطی را داشته است. تیم ،عملکرد بهتري داشته است

برگزاري این هفت دوره جهش هاي رو به پایین و باالیی را  به طوري که در طول ،پارالمپیک ژاپن و ایران هم عملکرد سینوسی شکلی داشته اند

)، که به این نتیجه دست یافتند، نوسانات عملکرد ایران در بازي هاي المپیک در مقایسه با 1391نتیجه تحقیق عسگري و عیدي (.. تجربه کرده اند

در طی سال خوانی دارد.  است، با نتایج این بخش از تحقیق همدیگر رقبا، سینوسی شکل (با جهش هاي نزولی و صعودي بلند) و فاقد ثبات بوده 

 هاي اخیر، کشور چین در تمام ابعاد سیاسی، اقتصادي، فرهنگی و صنعتی رشد محسوسی داشته است. ورزش این کشور نیز از این رشد عقب نمانده

رمایه گذاري هایی که در ورزش انجام داده اند و با توجه به است، به طوري که به عنوان یک علم و صنعت آن را مطرح کرده اند. آنها به دلیل س

یر کشورهاي رشته هاي پایه و پر مدالی مانند دو و میدانی، شنا، ژیمناستیک و ... و همچنین توجه ویژه به ورزش بانوان راه ترقی را پیش گرفتند. سا

که شاید که پابه پاي کشور چین پیشرفت کنند و راه ترقی را طی نمایند آسیایی و مخصوصا ورزش پارالمپیک کشورمان، متاسفانه موفق نبوده اند 

حرکت نامتوازن، عدم برنامه ریزي بلند مدت و سعی در کسب نتایج به صورت موقتی و کوتاه مدت و همچنین عدم سیاست گذاري صحیح دلیل این 

توجه به نیازهاي اساسی و زیرساخت هاي الزم (مکان هاي تمرین،  و طرح استراتژیک براي پرورش، توسعه و حفظ ورزشکاران پارالمپیک در کنار

   .حمایت هاي علوم ورزشی و غیره) باشد

تحلیل واقعیت هاي ورزش در کشورهاي مختلف نشان می دهد که کسب موفقیت، پیروزي و دستیابی به جایگاه  مجموع می توان گفت که در     

آید و عوامل زیادي مانند شرایط سیاسی، اقتصادي، فرهنگی، جمعیتی و ... در کنار ه آسانی بدست نمی بمطلوب در بازي هاي المپیک و پارالمپیک، 

بنابراین با وجود اینکه کسب موفقیت در بازي هاي المپیک و  داشتن پتانسیل ها و استعداد هاي الزم، می توانند در کسب این موفقیت سهیم باشند.

ست هاي زیادي براي موفق شدن در این بازي ها وجود دارد که در کشور ما تجربه نشده اند. ما هنوز راه ها و سیاشوار باشد، اپارالمپیک می تواند د

رنگ سرمایه گذاري در ابعاد مختلف فرهنگی، اقتصادي و ... در ورزش و توجه کردن به آن به عنوان یک علم و یک صنعت، متاسفانه در کشور ما کم

یزي هاي دقیق، منسجم و بلند مدت در ورزش کشورمان و مخصوصا در زمینه بازي هاي پارالمپیک احساس می شود که بوده است و فقدان برنامه ر

اي توسعه مسئوالن مربوطه می توانند با تالش و پشتکار جدي و الگو قرار دادن کشورهاي توسعه یافته که در این زمینه موفق بوده اند، شرایط را بر

از یک طرف با کسب جایگاه برتر در بازي هاي پارالمپیک، باعث در زمینه ورزش هاي پارالمپیکی فراهم نمایند تا ورزش کشورمان، به خصوص 

از ایجاد غرور و وجهه ملی براي کشورمان شوند و از طرف دیگر با ترغیب کردن افراد معلول در کشورمان براي پرداختن به فعالیت هاي ورزشی، 

 ان پارالمپیکی کشورمان براي آنها، زمینه را براي ایجاد تحرك، شادابی، نشاط، اعتماد به نفس و امید به زندگی بیشترطریق الگو قرار دادن قهرمان

و از این طریق شرایط را براي ایجاد سالمت اجتماعی افراد معلول در کشورمان و تشویق آنها براي پرداختن به فعالیت هاي  فراهم نمایند براي آنها

کشورمان به نسبت دیگر  به طور کلی از یافته هاي این تحقیق می توان استنباط کرد که کاروان اعزامی .و حرفه اي فراهم نمایندورزش قهرمانی 

 کسب کشورمان براي رنگارنگی هاي مدال و داشته را قبولی قابل عملکرد پارالمپیک، هاي برگزاري بازي مختلف دوره هاي در کشورهاي آسیایی،

ویژه اي به ورزش  نگاهمستلزم این است که مسئوالن مربوطه  موضوع این بته می توانند جایگاه بهتري را در آینده بدست بیاورند.اند که ال کرده

 بنابراین پیشنهاد می شود که مسئوالن مربوط جهت  ورزشی در کشورمان داشته باشند. هاي  و سعی در توسعه این رشته معلوالن داشته باشند

  تر در بازي هاي پارالمپیک موارد زیر را مورد توجه قرار دهند: موفقیت بیشکسب 

  ؛برنامه ریزي هاي استراتژیک و کاربردي در ورزش) 1

  ؛) سرمایه گذاري هاي گسترده در ابعاد مختلف صنعت ورزش2

  ؛) همگانی کردن ورزش و توسعه آن در میان اقشار مختلف مردم3

  ؛با الگو گرفتن از کشورهاي پیشرفته در زمینه ورزش و تطبیقی  ) علمی کردن ورزش و انجام مطالعات علمی4



156 94نامۀ مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی/ سال یازدهم/ شماره بیست و دوم/ پاییز و زمستان پژوهش 

  ؛توسعه همه رشته هاي ورزشی پارالمپیکی در میان اقشار جامعه و توجه اساسی به آنها) 5

  ؛) حمایت از ورزشکاران براي کسب سهمیه بیشتر و اعزام تعداد ورزشکاران بیشتر به بازي هاي پارالمپیک6

  ؛هاي پارالمپیکی مستعد کسب مدال توجه ویژه به رشته) 7

  ؛) ایجاد نظام انتخاب، پرورش، به کارگیري و نگهداري نخبگان ورزشی8

  .) توجه اساسی به ورزش زنان و توسعه رشته هاي ورزشی در میان آنها9
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