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 مقدمه

 صرف رويداد يك و پارالمپيك نه المپيك بازي هاي
 به كه هستند اجتماعي وسيع جنبش يك بلكه ورزشي،

 بين تفاهم و انسان باعث تعالي ورزشي فعاليت هاي مدد
 همه را ورزش كه است اين المپيزم هدف. شوند مي المللي

 دهد رارانسان ق هماهنگ ي توسعه و رشد خدمت در جا،
 بنا انساني كرامت حفظ با و آرامش و صلح در اي جامعه و

 تنهايي به و پارالمپيك خود المپيك جنبش بنابراين، .كند
 كه امكاناتي چهارچوب در ها؛ سازمان همكاري ساير با يا
 ارتقاء راستاي در كه فعاليت هايي در دارد، اختيار در

). 1(كند  شركت مي است؛ جوامع در صلح تحقق
المپيك و  هاي بازي در شركت با جهان ورزشكاران

 گروهي و فردي هنرهاي اوج نمايش پارالمپيك، ضمن
 تبليغ ونيز مختلف رسوم و آداب فرهنگ، تبادل به ورزش،

 مي صفا و صلح با توأم بهتر دنياي و تفاهم، دوستي
  ). 10(پردازند 

در  1896هاي المپيك نوين در سال اولين دوره بازي
ها تحت عنوان نوين  از اين بازي 1كوبرتن. زار شدآتن برگ

 مرد 245 حضور با ها اين بازي). 4( و بين المللي ياد كرد
 سال 110 حدود گذشت از پس حاال و شد آغاز ورزشكار

 و ها مخالفت ها، جنگ تمام مشكالت، وجود با روز، آن از
 همچنان كه دوانده ريشه چنان آن نهضت اين ها تحريم

كلمه پارالمپيك برگرفته  ).12(داده است  ادامه دخو راه به
و كلمه » در كنار، همراه«از حرف اضافه يوناني؛ به معناي 

المپيك مي باشد تا نشان دهد كه چگونه اين دو جنبش 
 2المللي پارالمپيككميته بين. ار همديگر وجود دارنددر كن

نماينده بين المللي سازمان ورزش معلوالن است كه در 
اين كميته يك .  در كشور آلمان تاسيس شد 1989سال 

كميته  174سازمان بين المللي غير انتفاعي است كه با 

                                                           
1 . Pierre de Coubertin 
2 . International Paralympics committee 

، چهار سازمان بين المللي و پنج سازمان 3ملي پارالمپيك
 تاريخ). 2(منطقه اي به ورزش معلوالن اختصاص دارد 

 زمان به يعني ،1948 سال به پارالمپيك جنبش نوپاي
. گردد مي بر المپيك هايبازي دوره نچهاردهمي برگزاري

 مسابقات اولين  4گوتمن لودوينگ ابتكار به زمان اين در
 در گرفت، كه در كشور انگليس شكل  5مندويل استوك

 شركت دوم جهاني جنگ نخايي قطع ورزشكاران آن
به مرور زمان مسابقات در چند رشته ورزشي . كردند

. پيك تبديل شدافزايش يافت و سپس به مسابقات پارالم
به تدريج مسابقات پارالمپيك رشد كرد و به يكي از 

از طرفي، ). 3(ت رويدادهاي ورزشي مهم جهان تبديل گش
 سال به صورت رسمي در هاي پارالمپيكاولين دوره بازي

 400 تعداد كشور 23 كه از شد برگزار رم در 1960
پس از آن ديگر . كردند شركت مسابقه اين در ورزشكار

هاي ورزشي و بين المللي با انجام دادن ازمانوالن سمعل
ورزش ها و مسابقات مختلف به صحنه اين مسابقات وارد 

  ). 4(شدند و آن را گسترش دادند 
 بين سئول، همكاري) 1988( هاي پارالمپيكبازي در
 كره آن چنان خوب بود كه پارالمپيك و المپيك كميته

ت و تداركاتي امكانا گرفت جنوبي به مثابه ميزبان تصميم
 هاي پارالمپيكهاي تابستاني را براي بازيمشابه بازي

تابستاني براي  المپيك سطح و درجه همان با و استفاده
هاي همچنين، بازي .شود ظاهر صحنه اين رويداد نيز در

 گامي فراتر گذاشته و با بارسلون، )1992(پارالمپيك 
از طرف  . دبرگزار ش كشور 82 از ورزشكار 3500حضور 

 دو دوره گذشته؛ در خوب بسيار عملكرد ديگر، با وجود
نه فقط كيفيت بازي ها و زير  آتالنتا) 1996(المپيك
هاي آن افزايش پيدا نكرد، بلكه مشكالت و ساخت

 مورد انتقادهايي را نيز از طرف شركت كنندگان در

                                                           
3 . NPC  
4 . ladwing Guttmann 
5 . Stoke Mandeville  
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غيره  و المپيك، سيستم حمل و نقل دهكده امكانات
   .)7(همراه داشت 

هاي كاروان پارالمپيك ايران به بازي اولين حضور
سئول در كره جنوبي بر مي گردد كه كاروان ) 1988(

ورزشكار در قالب چهار رشته ورزشي گلبال،  35ايران با 
دو و ميداني، واليبال نشسته و وزنه برداري در اين 

از آن زمان به بعد كاروان . مسابقات حضور يافت
ا اعزام رشته ها و ورزشكاران بيشتر به پارالمپيك ايران ب

ايفا كرد و  اين مسابقات، حضور و نقش مهم تري را
از آن . هاي بهتري را كسب كندتوانسته است، عملكرد

 2012زمان تاكنون، كاروان پارالمپيك كشورمان تا سال 
  ).   6(در هفت دوره از اين بازي ها حضور داشته است 

تحقيقات اندكي در  متاسفانه به نظر مي رسد كه
- ل و ارزيابي عملكرد آنها در بازيزمينه ورزشكاران معلو

ل، تحقيقات در مقاب. هاي پارالمپيك انجام گرفته است
هاي المپيك و بررسي عملكرد مختلفي در زمينه بازي

. كشورها و ورزشكاران در اين رويدادها انجام شده است
 نمايش نوانع با ،)2009( ديميتريا كه تحقيقي مثال، در
 به داد، انجام پكن المپيك هايبازي در هايمدال آماري

 ها مدال سهم در توجهي قابل تفاوت كه رسيد نتيجه اين
 با همچنين .دارد وجود جغرافيايي منطقه پنج ميان در

 اين هايمدال از% 41زنان و% 56 مردان جنسيت به توجه
 در ،)2007(  1لي ).13(كردند  كسب را مسابقات از دوره

 هايبازي در اروپايي داشت ورزشكاران بيان خود پژوهش
 دو و ميداني، قايقراني چون هاييرشته در به ويژه المپيك

). 18(اند  گذاشته جاي به خود از عملكرد مطلوبي شنا و
 ديگري مقايسة تحقيق در ،) 2006(  همكاران و داماسك

. ردندك ارزيابي ها را مدال با مالك المپيك، هايبازي
 و متحده اياالت داد كشورهاي نشان تحقيق اين نتايج
شوروي تعداد ورزشكار بيشتري را به  جماهير اتحاد

                                                           
1 . Lee 

-مدال مجموع از زيادي مسابقات اعزام كرده اند و بخش

  ). 12(اند  كرده خود آن از المپيك را هايبازي هاي
، در پژوهش خود به اين نتيجه رسيد )1999(2سين 

 در ورزش كه هايي گذاري سرمايه با پاييارو كه كشورهاي
 و پايه هايبه رشته آوردن روي دليل به نيز و دادند انجام

 را ترقي راه شنا، و دووميداني، قايقراني، هم چون پرمدالي
 المپيك هايبازي هايمدال از سهم زيادي تا گرفتند پيش

 3انتشارات مك گروهيل ).15(خود كنند  آن از را
ي را در با عنوان پيش به سوي المپيك تحقيق ،)2004(

نتايج تحقيق نشان داد كه قاره . پكن انجام دادند 2008
اروپا بعد از قاره استراليا به نسبت تعداد مدال كسب شده 
و جمعيت شركت كننده در اين مسابفات در رده دوم قرار 

  ). 11( دارد
 عوامل اولويت بندي). 1392(سجادي و همكاران 

هاي بازي در ايران ورزشي كاروان يتموفق بر مؤثر
نتايج نشان داد كه . گوانجو پرداختند 2010 آسيايي

منابع مادي در بين تمام منابع بيشترين اهميت و تاثير را 
بر عملكرد كاروان ايران دارد و سپس عوامل فناوري، 
تسهيالتي، مالي، انساني و منابع مديريتي به ترتيب 

  ).5(بيشترين اهميت را داشتند 
به ارزيابي عملكرد ايران در ، )1391(عسگري، عيدي 

يي هاي المپيك تابستاني در مقايسه با رقباي آسيابازي
به هاي اين تحقيق مي توان از مهم ترين يافته.  پرداختند

هاي المپيك در مقايسه با نوسانات عملكرد ايران در بازي
ايران ديگر رقبا  اشاره كرد؛ به طوري كه نمودار عملكرد 

بوده ) هاي نزولي و صعودي بلندبا جهش(سينوسي شكل 
بهترين رشته ورزشي ايران همچنين، . و فاقد ثباتي است

هاي المپيك رشته كشتي بوده است؛ به طوري كه در بازي
طال،  8مدال رنگارنگ از جمله  36اين رشته توانسته است 

ب هاي المپيك كسبرنز براي ايران در بازي 17نقره و  13
                                                           
2 . Sinn 
3 . MC Grow Hill Company 
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هاي وزنه برداري، تكواندو و دو و ميداني از رشته. كند
ايران . ديگر رشته هاي مدال آور ايران در المپيك بوده اند

به عنوان پنجمين كشور  07/31با ميانگين وزني رتبه 
، كره )95/10(، ژاپن )87/3(قدرتمند آسيايي بعد از چين 

). 8(مطرح است ) 4/25(قستان و قزا) 94/19(جنوبي 
عملكرد تحليل ارزيابي و ، به )1393( و همكاران يديع

) 2008-1948(هاي المپيك ايران در بازي ورزشكاران
ه ايران فقط در هاي تحقيق نشان داد كيافته. پرداختند

هاي المپيك حضور داشته است، چهارده دوره بازي
) برنز24نقره ، 12مدال طال، 11(مدال 48ودرمجموع 

هاي ايران در ي ديگر، تمام مدالاز طرف. كسب كرده است
المپيك از سه رشته كشتي، وزنه برداري و تكواندو كسب 

هاي كسب ضمنا بين تعداد ورزشكاران و مدال. شده است
  ). 9( شده ايران، رابطه معني دار مشاهده نشد

به بررسي توزيع قاره اي ، )1388(عبدي و سجادي 
در . ته اندپرداخ) 2004تا  1896از (هاي المپيك مدال

-ص شد كه پنج رشتة پرمدال در بازياين تحقيق مشخ

هاي المپيك به ترتيب عبارت اند از دووميداني، قايقراني، 
درصد كل  50استيك كه بيش از شنا، كشتي، و ژيمن

ي را به هاي المپيك تابستانهاي توزيع شده در بازيمدال
هاي اروپا و آمريكا بيشتر خود اختصاص دادند و قاره

به (هاي خود را از طريق ورزشكاران اين پنج رشته مدال
جه به با تو). 6( به دست آوردند) ويژه ورزشكاران زن خود

هاي المپيك به مثابه اهميت و جايگاه باالي بازي
بزرگترين رويداد ورزشي جهان، كميته بين المللي المپيك 
براي اعطاي ميزباني به شهرهاي داوطلب برگزاري بازي 

لمپيك، براي حمايت از ورزشكاران داراي معلوليت هاي ا
-كانديد را ملزم به برگزاري بازي يا نقص عضو، شهرهاي

سايه سنگين   از طرف ديگر،. هاي پارالمپيك كرده است
هاي پارالمپيك و عدم انعكاس الزم اين رويداد بر بازي

رسانه ها و تبليغات، موجب شده است كه اين رويداد بين 

تري نسبت به ديگر يينجايگاه و اهميت پاالمللي از 
همچنين، با وجود ادبيات غني .  رويدادها برخوردار شود

هاي المپيك و تحقيقات بسيار زيادي كه در ابعاد بازي
مختلف اين ابر رويداد ورزشي انجام شده است، متاسفانه 

ل و ارزيابي تحقيقات اندكي در زمينه ورزشكاران معلو
هاي پارالمپيك انجام شده است، هر زيعملكرد آنها در با

چند اين ورزشكاران بارها در اين ميدان بزرگ بين المللي 
پرچم سه رنگ ايران را به اهتزاز درآورده و باعث غرور 

بنابراين،  اين پژوهش به دنبال پر . ملت ايران شده اند
كردن اين شكاف تحقيقاتي، ارائه اطالعات توصيفي و 

از . ياستگذاران اين حوزه مي باشدبازخوردهايي براي س
 بندي ارزيابي كشورها؛ رتبه براي مرسوم طرف ديگر، روش

 مجموع براساس اين بازي ها، در كننده شركت كشورهاي
با توجه به مطالب گفته . آنهاست شدة كسب هاي مدال

ي توصيفي شده و تحقيقات اندكي كه در زمينه ارزياب
لمپيك صورت گرفته هاي پاراعملكرد كشورمان در بازي

 است، اين تحقيق به بررسي عملكرد كاروان  پارالمپيك
هاي پارالمپيك و ايران در هفت دوره حضور در بازي

  .مقايسه با برخي كشورهاي آسيايي پرداخته است
  

  روش شناسي تحقيق
 كه پژوهشگر است، تحليلي -توصيفي تحقيق، روش

 هايمدال و تطبيقي نتايج اي مطالعه قالب كرده در سعي
ايران را در طول ادوار مختلف پارالمپيك كه  شده كسب

را مورد ) 2012 -1988(ايران در آنها حضور داشته 
نمونه آماري برابر با حجم . بررسي و مقايسه قرار دهد

دوره مسابقات پارالمپيك سئول،  7جامعه و شامل 
براي . بارسلون، آتالنتا، سيدني، آتن، پكن و لندن مي باشد

مطالعات  روش از زمينه اين در اطالعات آوري عجم
 الزم از اطالعات و شده استفاده اي كتابخانه و استنادي

و  فارسي منابع و ها، گزارش مقاالت، ها، طريق كتاب
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دست  پارالمپيك بههاي بازي مورد در شده منتشر التين
 از آنجا .شد بندي طبقه نمودار و جدول صورت به و آمد

 ارائه در اطالعات هاييتناقض گاهي مختلف منابع بين كه

 دقيق بررسي با كرده است تالش محقق بود، موجود شده

براي  .كند ارائه زمينه در اين را اطالعات معتبرترين منابع،
ميانگين، جدول، ( تجزيه و تحليل داده ها، از آمار توصيفي

آزمون كالموگروف اسميرنوف (و آمار استنباطي...) نمودار و
اطالع از  نرمال بودن داده ها،  ضريب همبستگي  براي

نرم افزار . استفاده شده است) پيرسون و كروسكال واليس
و در سطح و معناداري  SPSS20آماري مورد استفاده، 

05/0P≤ بوده است.  
  

  يافته ها
عزامي هاي اتوصيف وضعيت حضور كاروان) 1(دول ج

از سال  هاي پارالمپيك راايران به هفت دوره از بازي
كه ايران در اين دوره از بازي ها حضور ) 2012-1988(

نتايج نشان . داشته است، به تفكيك مدال نشان داده است
ان با كسب دهنده آن است كه بهترين دوره حضور اير

لندن و  2012هاي پارالمپيك مدال به بازي 24مجموع 
 4با كسب مجموع  1992هاي ضعيف ترين حضور به بازي

  .مي گردد مدال بر
  
  
  

  )1988-2012( هاي پارالمپيكوضعيت حضور ايران در بازي. 1ل جدو

  دوره
  ورزشكار  مدال

  رشته
  مجموع  مرد  زن  مجموع  برنز  نقره  طال

19884 138-36 36 4 
19921 214425 29 3 
19969 5317228 30 4 
200012 4723436 40 5 
20046 31322683 89 10 
20085 6314468 72 9 
201210 7724772 79 13 

  
  ، نشان مي دهد كه بين مجموع )2(نتايج جدول 

هاي كسب شده با تعداد ورزشكاران شركت كننده مدال
ايران در بازي هاي پارالمپيك، با مقدار ضريب همبستگي 

رابطه مثبت و معناداري  01/0در سطح خطاي   579/0
  . وجود دارد

  
آزمون همبستگي پيرسون براي بررسي رابطه بين مجموع مدال و شركت كنندگان. 2جدول  

  N r  Sig متغيرها
 375 تعداد شركت كنندگان

579/0  0001/0  مجموع مدال هاي كسب شده 
  در بازي ها ي پاراالمپيك

112 

P ≤ 01/0  

هاي مدال، بين تعداد مجموع ) 3( مطابق نتايج جدول 
كاران شركت كننده ورزش) مردان(جنسيتكسب شده با 

هاي پاراالمپيك، با مقدار ضريب همبستگي ايران در بازي
رابطه مثبت و معناداري   01/0در سطح خطاي   538/0
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  .ارتباط معناداري وجود نداشتورزشكار ) زنان(بين مجموع مدال با جنسيت . وجود دارد
  

هاي كسب شده در بازي هاي مجموع مدالركت كنندگان با تعداد ارتباط تعداد ش. 3جدول 
 پارالمپيك

  N r Sig  جنسيت 
  مرد
  زن

348 
27  

538/0  
21/0  

0001/0    
153/0   

01/0                                                                                                            P ≤ 

هاي كسب دالميانگين رتبه و تعداد م) 4( لدر جدو
هاي پارالمپيك توسط ورزشكاران ايران نشان ر بازيشده د

- ترين ميانگين رتبه مربوط به بازيداده شده است كه بيش

بوده، در حالي كه ) 88/34( 1996هاي پارالمپيك 
هاي مربوط به بازي) 05/21( كمترين ميانگين رتبه

، نتايج )5(همچنين، در جدول . است 2004پارالمپيك 
آزمون كروسكال واليس نشان داده كه تفاوت معناداري در 

هاي مدال هاي كسب شده ايران در بازي مقايسه مجموع
) هفت دوره حضور از چهارده دوره برگزاري(پارالمپيك 

  . مشاهده نشد
  

  هاي پارالمپيك هاي ايران در بازي مقايسه مجموع مدال. 4جدول
 ميانگين رتبه  تعداد مدال كسب شده   هاي پارالمپيك بازي

1988 4  63/23  
1992 3  67/25  
1996 4  88/34  
2000 5  20/32  
2004 10  05/21  
2008 9  56/23  
2012 13  50/21  

  
  تلف بازي هاي پارالمپيكنتايج آزمون كروسكال واليس براي مقايسه مجموع مدال هاي كسب شده ايران در ادوار مخ. 5جدول 

 X2 dfsig متغير
 مجموع مدال هاي

  كسب شده در دوره هاي  مختلف پارالمپيك 
  
780/5  

  
6  

  
448/0  

  
هاي كسب شده در خصوص مدال)  6(نتايج  جدول 

هاي هاي حضور يافته در بازيتوسط ايران در رشته
پارالمپيك است، كه بيشتربن ميانگين رتبه مربوط به 

ترين ميانگين رتبه مربوط و كم) 29/44(وميدانيرشته د
هاي شنا، تنيس با ويلچر، دوچرخه سواري و به رشته

جدول شماره . ، مي باشد) 00/11... (بسكتبال با ويلچر و 

اليس را نشان مي دهد كه بين ، نتايج آزمون كروسكال و7
هاي كسب ورزشي از نظر تعداد و مجموع مدالهاي رشته

اداري وجود دارد به گونه اي كه رشته شده تفاوت معن
دوميداني بيشترين تعداد مدال را به خود اختصاص داده و 

  .مي باشد) 29/44(داراي بيشترين ميانگين رتبه 
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  مقايسه وضعيت ميانگين رتبه و تعداد مدال در هر رشته ورزشي. 6جدول شماره 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  هاي كسب شده ورزشكاران با تعداد رشته هاي ورزشيليس براي مقايسه مدالآزمون كروسكال وا. 7جدول 
  
  
  
  

  بحث و نتيجه گيري
وان هاي تحقيق، بايد بيان كرد كه كاربا توجه به يافته

پارالمپيك ايران از هفت دوره اي كه در اين رويداد بين 
المللي حضور داشته است، نتايج متفاوتي را كسب كرده 

هاي متعددي در كه اين نتايج داراي فراز و نشيب است،
به طور كلي، بهترين . ادوار مختلف اين بازي ها بوده است

ندن ل 2012هاي كاروان پارالمپيك ايران در بازي عملكرد
مدال و كسب رتبه يازدهم و ضعيف ترين  24با كسب 
بارسلون بوده است كه  1992هاي مربوط به بازيعملكرد 

، بنابراين. مدال كسب شده بود 4در اين بازي ها فقط 
نوسانات عملكرد ايران در ادوار مختلف اين بازي ها 

اين يافته با نتايج تحقيق عسگري، عيدي . مشهود است
با ارزيابي عملكرد اين محققين . ت استهم جه) 1391(

هاي المپيك تابستاني در مقايسه با رقباي ايران در بازي

كه نوسانات عملكرد آسيايي به اين نتيجه دست يافتند 
ا ديگر رقبا، هاي المپيك در مقايسه بايران در بازي
بوده ) هاي نزولي و صعودي بلندبا جهش(سينوسي شكل 

درتحليل اين يافته بايد عنوان كرد  .و فاقد ثبات بوده است
كه، سياستگذاري صحيح و طرح استراتژيك براي پرورش، 

توجه به توسعه و حفظ ورزشكاران پارالمپيك در كنار 
مكان هاي تمرين، (هاي الزم نيازهاي اساسي و زيرساخت

توان زمينه ادامه مي) حمايت هاي علوم ورزشي و غيره
، حفظ رتبه مثال. داشته باشد موفقيت هاي آنها را به همراه

پارالمپيك لندن كه  2012هاي يازده ايران در بازي
هاي ايران در هفت دوره حضور در بازي بهترين عملكرد

پارالمپيك بوده و تالش براي تك رقمي كردن اين رتبه 
نيازمند سرمايه گذاري و حمايت مسئولين و برنامه ريزي 

  ). 8(صحيح تا دوره بعد را نيازمند است 

  ميانگين رتبه  تعداد مدال كسب شده  رشته ورزشي
  29/44  7 دوميداني
  00/11  3 گلبال

  17/35  6 وزنه برداري
  50/28  7 واليبال نشسته
  00/11  4 تنيس روي ميز

  00/23  5 تيراندازي
  83/16  3 تير و كمان

  67/22  3 فوتبال هقت نفره
  67/22  3 جودو

  00/11  2 بسكتبال با ويلچر
  00/11  2 دوچرخه سواري
  00/11  1 تنيس با ويلچر

  00/11  1 شنا
  00/11  1 ال پنج نفرهفوتب

  X2df  sig  متغير
 رشته ورزشي  001/0  13  028/36 مجموع مدال ها
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حاكي از ) 2(ديگر نتايج اين تحقيق بر اساس جدول 
آن است كه بين تعداد ورزشكاران اعزامي و مجموع مدال 

 =538/0r(هاي كسب شده، رابطه معناداري وجود دارد 
01/0 ≤ (P . يعني در هر دوره اي كه تعداد ورزشكاران

اعزامي كشورمان در اين مسابقات بيشتر بوده اند تعداد 
در . شتري نيز متناسب با آن بدست آمده استمدال بي

واقع نتايج تحقيق به خوبي نشان مي دهد كه از 
سيدني به بعد، تعداد ورزشكاران  2000پارالمپيك 

و سهم آنها از نيز از تعداد كشورمان رو به افزايش بوده اند 
است، اما در سه دوره هاي كسب شده بيشتر بوده مدال

 دني، تعداد ورزشكارانسي 2000هاي قبل از بازي
هاي كسب شده هم كشورمان اندك بوده و تعداد مدال

نيز، در )  2006(  همكاران و داماسك. كمتر بوده است
 و متحده اياالت تحقيق خود بيان كردند كه كشورهاي

روسيه با اعزام تعداد ورزشكار بيشتر به مسابقات المپيك، 
 از مپيك راال هايبازي هاي مدال مجموع از زيادي بخش

اند، كه با نتيجه تحقيق حاضر هم خواني  كرده خود آن
، )1393(يق عيدي و همكاران اما نتايج تحق) 12(دارد 
اين محققين . هاي اين تحقيق را تاييد نمي كنديافته

تحقيقي را در زمينه عملكرد كاروان اعزامي ايران از بازي 
ين انجام داده بودند و  ب 2008تا 1948هاي المپيك 

افزايش تعداد ورزشكاران و كسب تعداد مدال بيشتر 
ارتباط معناداري بدست نياورده بودند كه دليل اين 
مغايرت را مي توان احتماال جامعه متفاوت تحقيق و 

هاي وت بازي هاي المپيك نسبت به بازيوضعيت متفا
در تحليل اين يافته بايد عنوان كرد . پارالمپيك عنوان كرد

بيشتر بازي هاي پارالمپيك و اعزام و   كه كسب سهميه
به مسابقات، شانس كسب حمايت از ورزشكاران بيشتر 

البته . هاي بيشتري را نيز به همراه داردتعداد مدال
هاي حقيق نشان داد كه بين تعداد مدالجزئيات بيشتر ت

كسب شده و جنسيت ورزشكاران شركت كننده در اين 

ارد، كه اين رابطه در مسابقات رابطه معناداري وجود د
مردان ورزشكار معنادار و بين ورزشكاران زن ارتباط 

در تيم پارالمپيك كشورمان ). 2جدول (معنادار نبود 
بيشترين ورزشكار اعزامي را آقايان تشكيل داده اند و 
ورزشكاران زن سهم كمتري را از كاروان اعزامي كشورمان 

آن سهم  ب بابنابراين متناس. به خود اختصاص داده اند
هاي كسب شده را به نسبت كمتري نيز از تعداد مدال

، در تحقيق خود كه )2009(ديميتريا . آقايان داشته اند
ادوار مختلف بازي هاي المپيك را مورد بررسي قرار داده 
بود نشان داد كه ارتباط معناداري بين جنسيت 
ورزشكاران با كسب مدال بيشتر وجود دارد كه بر اساس 

هاي اين بازي از تعداد مدال% 44و زنان % 56ان مردآن 
ها را به خود اختصاص داده اند كه در مورد مردان با 
نتيجه تحقيق حاضر هم خواني دارد اما در مورد زنان با 

عبدي و سجادي ). 13(نتيجه اين تحقيق هم خواني ندارد 
هاي ه عملكرد كشور هاي مختلف در بازينيز، ك) 1388(

تحليل كرده بودند نشان دادند كه سهم قابل  المپيك را
هاي كسب شده در اين بازي ها مدالتوجهي از تعداد 

توسط زنان بدست آمده است كه با نتيجه تحقيق حاضر 
در اين راستا مي توان تعداد بيشتر .  هم خواني ندارد

ورزشكاران مرد و موفقيت آنها نسبت به تعداد اندك 
نده اين رابطه و عدم رابطه ورزشكاران زن را توجيه كن

دانست كه اعزام ورزشكاران بيشتر زن پارالمپيكي و توجه 
 حاكي مورد اين. بيشتر به ورزش زنان مي توان مفيد باشد

 هايتيم تعداد اعزام با توانند مي ها قاره كه است آن از
 پارالمپيك مسابقات به بيشتر ورزشكاران قالب در و متعدد

 از را خود سهم بانوان ورزش به ويژه توجه همچنين و
  ). 6(كنند بيشتر شده توزيع هاي مدال تعداد
ه ها و مدال هاي كسب شده با مقايسه ميانگين رتب 

هاي مختلف بازي هاي پارالمپيك مشخص شد كه در دوره
است و  1996بيشترين ميانگين مربوط به پارالمپيك 
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باشد مي  2004كمترين ميانگين نيز مربوط به پارالمپيك 
همچنين در اين رابطه نتايج آزمون كروسكال ). 4جدول (

ين ميانگين رتبه ها و تعداد واليس تفاوت معناداري را ب
از طرف ديگر، ). 5جدول (هاي كسب شده نشان نداد مدال

هاي كسب شده در ا مقايسه ميانگين رتبه ها و مدالب
مورد رشته هاي ورزشي اعزامي به اين مسابقات، مشخص 

كه بيشترين ميانگين مربوط به رشته دو و ميداني شد 
كه نتايج آزمون كروسكال واريس در اين ) 6جدول (است 

رابطه، تفاوت معنادار بين ميانگين رتبه ها و رشته هاي 
بر اين اساس، رشته دو و ). 7جدول (ورزشي را نشان داد 

ميداني بيشترين تعداد مدال ها را كسب و نسبت به ساير 
سهم بيشتري را در ارتقا جايگاه و افزايش سهم رشته ها 

نتايج اين . بازار ايران از مدال هاي پارالمپيك داشته است
، كشور هاي اروپايي با )2007(تحقيق با تحقيقات لي 

سرمايه گذاري در رشته هاي پرمدالي همچون دو و 
، )2006(، داماسك و همكاران )16(ميداني رشد كردند 
اران باعث كسب مدال هاي بيشتري افزايش تعداد ورزشك

، كشور هاي اروپايي )1999(، سين )12(شده است 
بيشترين تعداد مدال را در رشته هاي پرمدال دو و ميداني 

، و بخشي از تحقيق عبدي )15(و شنا كسب كردند 
 1988، كه كشورهاي آسيايي بعد از المپيك )1388(

ته سئول سير صعودي در كسب مدال در اين رشته داش
بر اين اساس، با توجه به اهميت ).  6(اند، همسو است 

رشته هاي پايه و پر مدال دو و ميداني هم در بخش بازي 
هاي المپيك تابستاني و بازي هاي پارالمپيك، لزوم توجه 
بيشتر به توسعه اين رشته پايه و سرمايه گذاري ويژه براي 

ن همچني. كسب مدال هاي بيشتر در اين مورد نياز است
توجه اساسي به ساير رشته هاي اعزامي كشورمان كه 
تعداد مدال هاي كمتري از طريق آنها بدست آمده است، 

مي تواند مفيد باشد كه الزم است مسئوالن كشورمان با 
سياست گذاري و سرمايه گذاري بيشتر در اين رشته ها، 
شانس كسب مدال بيشتر در دوره هاي بعدي اين 

از . وان اعزامي كشورمان باال ببرندمسابقات را براي كار
 ادوار مختلف در كشورمان معلول قهرمانان آنجايي كه 
مدال  و را داشته پارالمپيك عملكرد قابل قبولي بازي هاي

 كشورمان را در رشته هاي مختلف براي رنگارنگي هاي
اين موضوع مستلزم نگاه ويژه مسئوالن  اند، كرده كسب

ازي ها و توسعه موازي رشته ورزش كشور به اهميت اين ب
هاي مختلف ورزشي براي كسب تعداد مدال بيشتر مي 

  .باشد
 ويژه توجه در جمع بندي پاياني بايد بيان شود كه با

مي توانيم  آن، گسترش و توسعه و معلوالن ورزش به
سطح رواني و سالمت عمومي   ارتقا جهت شاياني كمك

ا به ورزش و از ساير معلوالن جامعه و تشويق و گرايش آنه
را  پارالمپيك مسابقات مدال هاي بيشتر در طرفي، كسب

موفقيت ورزشكاران  بنابراين،. در آينده ترسيم كرد
پارالمپيكي و به اهتزاز درآوردن پرچم كشورمان در اين 

 بين جهان در اسالمي ايران شان در مناسب وجهه ميدان،
 است الزم بنابراين .را به همراه خواهد داشت ورزش المللي

 در و نمايند معلوالن ورزش به بيشتري توجه مسئولين كه
 الزم ساخت هاي زير و مناسب امكانات كردن فراهم صدد
 و معلوالن ورزش كيفي و كمي سطح افزايش براي

در اين رابطه الزم است كه مسئوالن  .باشند جانبازان
ورزش كشورمان توجه ويژه اي به ورزش زنان و رشته 

الي همچون دو و ميداني داشته باشند و هاي پر مد
همچنين سعي در اعزام تعداد بيشتر ورزشكاران در قالب 

  .تيم هاي ورزشي متعدد را داشته باشند
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