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Extended Abstract 

Summary 
The purpose of this work is to analyze the performance of the Iranian convey in the 2020 Tokyo 

Paralympics, and the qualitative research method is the community officials, coaches, and athletes. The 

validity and reliability are confirmed. The performance of the Federation and National Paralympic 

Committee, technical staff, athletes, society, and organizations are analyzed. The performance of the 

national committee and the federation is good in terms of management. The most important problems 

are the jobs of the athletes. The performance of the technical staff and athletes is positive, and the 

performance of the community shows the high capacity and support of the community. 

Introduction 
It is important to pay attention to sports for disabled people because of their physical and mental 

importance. The Paralympics is the biggest sporting event for the disabled (1, 2, 3). The good results of 

the Iranian convoy in the 2020 Tokyo Paralympics, and the importance of dealing with disabled sports 

show the necessity of a managerial analysis of the performance of the Iranian convoy in the 2020 Tokyo 

Paralympics. Considering the necessity of analyzing the performance of Iran's convoy, the research gap, 

less attention to disabled sports, and the priority of implementation time, the current research work aims 

to analyze the performance of Iran's convoy in the 2020 Tokyo Paralympic event. 

Methodology and Approach 

The research method was qualitative and based on the grounded theory, which was done with the aim 

of identifying the evaluation indicators and analyzing the performance of the Iranian convoy in the 

Tokyo 2020 Paralympic event. Data analysis was done according to the Glazer (1992) method. The 

semi-structured interview was used to collect the data. Three stages of open coding, central coding, and 

selective coding were performed on the interviews. The participants of the research work were the 

officials of the federations, professional coaches, and professional athletes participating in the 2020 

Tokyo Paralympics. The sampling method was purposeful, and the people who were somehow involved 

in the performance of Iran's convoy in the 2020 Tokyo Paralympics were used, and the sampling 

continued until theoretical saturation, and finally, 21 interviews were conducted. To check the validity 

and reliability in the qualitative research, criteria of validity, transferability, reliability and verifiability 

were used (4). To determine the validity, the text of the interviews and the coding method were sent to 

several participants, and their comments were included. Transferability indicates the transferability of 

findings to other groups and similar environments, which was obtained through documentation of all 
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stages of the research work for the use of other researchers, demographic report, sample experience 

report, and research environment report. In order to determine the reliability, the intra-subject agreement 

method of two coders was used. Two coders, experts in sports management and familiar with the coding 

method, coded the interviews. In this way, three interviews were randomly selected, and two coders 

coded these three interviews, and the percentage of agreement between the two coders was 82.3%. 

Considering that this rate is above 60%, the reliability of the research work was confirmed (5). 

Results and Conclusion  

After step-by-step coding according to the Glazer's method, 17 sub-categories and 4 main categories 

were analyzed. The first main category raises the performance of federations and the National 

Paralympic Committee, which includes eight sub-categories of planning, goal setting, management, 

facilities and equipment, support, incentives, rewards and rights, cultural development and problems of 

federations and the National Paralympic Committee, and a total of 47 analyzes that include proper 

planning by Federation, setting targets after each Paralympics for the next Paralympics, setting targets 

to maintain Iran's rank in medal collection, fixing the problems of the previous Paralympics, setting the 

criteria for the quorum of the last three periods for the participation of athletes in the competitions, the 

good performance of all federations, providing suitable facilities and equipment for athletes, holding 

appropriate and quality training camps before the start of the Paralympic Games, supporting the National 

Paralympic Committee for athletes, setting salary levels for Paralympic athletes as a living allowance, 

strengthening the cultural part of the caravan, not assigning jobs to Paralympic athletes, etc  . The second 

main category raises the performance of the technical staff, which includes three sub-categories of 

coaches' activities, activities of psychologists and team medical staff, and technical staff problems, and 

a total of 10 analyzes that include the use of athletic, managerial and trained technical staff, the presence 

of psychologists and medical staff in the convoy, wrong choices of some He is one of the coaches of 

record disciplines in the competition field, etc. The third main category raises the performance of 

athletes, which includes three sub-categories of athletes' characteristics, women's successes and athletes' 

problems, and a total of 21 analyzes that include the efforts and efforts of Paralympic athletes, the record 

breaking of some athletes in the Paralympics, the efforts of women in Paralympic competitions, the 

problem of employment and not having a job Paralympic athletes, non-allocation of health insurance to 

para-athletes, etc. The fourth main category raises the performance of society and organizations, which 

includes three sub-categories of capacities, community support and organization support, and a total of 

12 analyzes including the high capacity of sports in the country, people's support for Paralympic athletes, 

families' support for athletes, support and cooperation of the Ministry of Sports and, etc. In general, it 

could be concluded that proper management planning was done in the performance of the National 

Paralympic Committee and Federations. Also there were good facilities and equipment compared to the 

previous competitions. In terms of incentives, financial and spiritual incentives were given to the 

athletes. Among the most important of these problems was the lack of jobs and sources of income for 

para-athletes. In the personnel department, an acceptable performance was observed. In the performance 

section of the athletes, it was seen that the motivated para-athletes put in maximum effort, and showed 

good performance. In the performance of society and organizations, it was shown that the sports capacity 

of the country in the Paralympic section was high, and the support of the society has increased. 
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Figure 1. Performance evaluation indicators of Iranian convoy at 2020 Tokyo Paralympic event. 

Keywords: Grounded Theory, Human Resource Management, Medals, Performance, Tokyo 2020 

Paralympics. 
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 توکیو 2020 پارالمپیکرویداد  تحلیل عملکرد کاروان ایران در

 2سرین عزیزیان کهن، ن1فاطمه رضاپور

 دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی،ورزشی، دانشجوی دکتری مدیریت . 1

 ، ایراندانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل ،دانشکده علوم تربیتی و روانشناسیمدیریت ورزشی، . دانشیار 2

 07/03/1401تاریخ پذیرش:                                                                                                                                                                                      16/11/1400تاریخ دریافت: 

 چکیده

 .توکیو انجام شد 2020 پارالمپیکپژوهش حاضر با هدف تحلیل عملکرد کاروان ایران در رویداد  هدف:

روش پژوهش به شیوه کیفي و مبتني بر نظریه پردازي داده بنیاد بود. تجزیه و تحلیل اطالعات به روش گلیزر  شناسی:روش

، مربیان هامسئوالن فدراسیونکنندگان پژوهش مشارکتها از مصاحبه استفاده شد. آوري داده( انجام شد. براي جمع1992)

روایي و پایایي پژوهش از طریق معیارهاي  توکیو بودند. 2020 پارالمپیککننده ایران در اي شرکتران حرفهورزشکا و ايحرفه

 شد. تأییدپذیري انتقال پذیري، قابلیت اعتماد و تأییداعتبار، 

 4مقوله فرعي و  17کد نهایي به دست آمد که در  90بعد از کدگذاري مرحله به مرحله با توجه به روش گلیزر، تعداد  ها:یافته

ها فني، عملکرد ورزشکاران، عملکرد جامعه و سازمان ، عملکرد کادرپارالمپیکها و کمیته ملي مقوله اصلي عملکرد فدراسیون

فني، عملکرد ورزشکاران و عملکرد  ، عملکرد کادرهاو فدراسیون پارالمپیکعملکرد کمیته ملي  ،نتایج نشان داد تحلیل شدند.

به رشدي بود. موانع و  توکیو، عملکرد مثبت و رو 2020 پارالمپیکهاي مرتبط به کاروان ایران در رویداد نو سازما جامعه

 ایران وجود داشت. پارالمپیکمشکالتي نیز در کاروان 

 گذاريهدف ریزي، برنامهو فدراسیون از لحاظ مدیریتي،  پارالمپیکعملکرد کمیته ملي  نتایج پژوهش نشان داد که  گیری:نتیجه

 و عملکرد کادر فني. بودورزشکاران  پاراشغل  نداشتن ،مشکالتاز مهمترین  عملکرد قابل قبولي بود.، تجهیزات فراهم کردن و

 همچنین ؛وجود ورزشکاران با انگیزه و تالشگر بود ،پارالمپیکترین نکات مثبت کاروان از مهم از نکات مثبت کاروان بود. روانشناس

 پیشینهاي پارالمپیکجامعه به نسبت  ي بیشترهانشان دهنده ظرفیت باالي ورزش معلولین، حمایت ،هازمانو سا رد جامعهلکعم

  بود.

 توکیو، داده بنیاد، عملکرد، مدال آوري، مدیریت منابع انساني. 2020 پارالمپیک:های کلیدیواژه

  نسرین عزیزیان کهن :نویسنده مسئول

  E . mail: nasrinazizian@yahoo.com 09141520756تلفن: 
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 مقدمه

ورزش سبب سالمت جسماني، رواني و مسیري براي رشد کماالت انساني است. اگر ورزش در زندگي افراد سالم نیاز است، براي 

ست. ضروري ا ضعیت دلیل به معلول افراد افراد معلول  سماني و شکالت با اغلب خود ج شتري م سبت بی  سالم روبرو افراد به ن

ضعیت،. شوندمي سردگي مرز تا را آنها و کرده روبرو چالش با را آنها روان این و  روحیه که این بر عالوه ورزش .دهدسوق مي اف

 حضور انگیزه و کرده پیدا افزایش آنها نفس به اعتماد ترتیب به این .کندکمک مي بیماري با مقابله در را برد، آنها مي باال را آنان

شي بزرگ میادین و اجتماع در آنان  نیز معلولین براي دارد، وجود سالم افراد ورزش در که تنوعي همان .نماید مي را فراهم ورز

ست موجود شتکار و تالش به نیاز خود بدني خاص شرایط دلیل به معلولین که تفاوت این با. ا شتري پ  در این موفقیت براي بی

 به بهبود منجر بدني فعالیت و ورزش در مشههارکت ،معلولین هايگروه ههم در که دندهمي نشههان هاپژوهش .(1) دارند عرصههه

سمي سالمت سطح ضعیت باعث همچنین بدني فعالیت و ورزش. شودمي ذهني و روحي رفاه و ج سماني بهبود و  حالت و ج

 آگاهي بهبود اب جسههمي فعالیت و ورزش این، بر عالوه. شههودمي اضههطرا  و افسههردگي اختالالت با رواني بیماران در عمومي

 سالمتي تأثیر و ورزش به نیاز. نماید معلول افراد به توانمندسازي کمک تواند مي و دارد ارتباط نفس به اعتماد ارتقاء و اجتماعي

سیار معلول افراد در آن شتر ب ساس افراد از بی ست عاملي ورزش، تردید بي. شودمي سالم اح  جامعه سطح به را معلوالن که ا

 (.2) سازدمي مستقل هافعالیت در انجام را نانآ و کشاندمي

 شماري بر عالوه حاضر حال در .است داشته چشمگیري افزایش معلولیت داراي قهرمانان براي ورزشي هايحاضر، فرصت قرن در

 نیز معلول نانقهرما براي پارالمپیک نظیر بزرگ هاي رقابت ،دارد وجود معلولین براي که ايمنطقه و المللي بین هايرقابت از

 سالم افراد ورزش همان حقیقت در معلولین ورزش .کنندورزشکاران به صورت فعال در این مسابقات فعالیت مي که دارد وجود

 نیز خاصي هايورزش اینکه ضمن .(3) است اجرا قابل افراد این براي اجرا نحوه و در مقررات تعدیل یا و تغییر کمي با که است

است.  آن فواید از بردن بهره حقیقت در هافعالیت این به پرداختن از هدف و است افراد این ویژه فقط لولیتنوع مع به توجه با

 چهار هر که است و ذهني جسمي هايمعلولیت داراي ورزشکاران براي ورزشي چندگانه رویداد بزرگترین ،پارالمپیک مسابقات

 و بینایي ضایعه نخایي، ضایعه مغزي، فلج عضو، قطعهاي مختلفي مانند وهگر آن در در ورزشکاران و شود مي برگزار باریک سال

 هايزمینه ، ایجادپارالمپیکاز اهداف برگزاري رویدادهاي ورزشي معلولین خصوصا  همچنین ؛(4) پردازندمي رقابت به موارد مشابه

 بین اي،قهمنط پارالمپیک، هايرقابت در جهان معلول و ورزشکاران، جانباز و قهرمانان فعال شرکت براي الزم تدارك و مناسب

 مستمر هاي زمینه معلول، ایجاد بانوان بین در ورزش توسعه براي پارالمپیک، تالش بین المللي مقررات رعایت با اي قاره و المللي

 جانبازان هاي ورزش فائتال براي و معلوالن، تالش جانبازان هايورزش هتوسع منظور به آموزشي هايفعالیت اجراي براي مناسب

 بیشتر چه هر معلوالن، مشارکت و جانبازان هايورزش حفظ هویت ضمن سالم افراد براي ورزش جهاني جنبش و معلوالن و

 (.5) است ومعلوالن جانبازان ویژه به پارالمپیک زمستاني و تابستاني هايبازي در قهرمانان

ایران ، پارالمپیکبر اساس نتایج کمیته ملي سئول حضور داشته است.  1988 مسابقاتایران نیز در رویداد بزرگ پارالمپیک از 

 2008، 23آتن رتبه  2004، 16سیدني رتبه  2000، 20آتالنتا رتبه  1996، 37بارسلون رتبه  1992 ،27سئول رتبه  1988در 

 مسابقاتکشورهاي شرکت کننده در را در بین  13توکیو رتبه  2020و  15ریو رتبه  2016، 11لندن رتبه  2012، 22پکن رتبه 

 مسابقاتدر  دهد که کاروان ایران از نظر عملکرد در وضعیت خو  و روبه رشدي قرار دارد.کسب نموده است. نتایج نشان مي

توکیو که به علت شیوع پاندمي کرونا  2020 پارالمپیک. در استایران  پارالمپیکتوکیو از لحاظ کیفیت مدالي بهترین  2020

 ایران و براي ایران به دست آمدمدال برنز  1مدال نقره و  11 مدال طال، 12 برگزار شد، 2021به تاخیر افتاد و در سال  یکسال

خو  عملکرد این نتیجه  .گرفتتوکیو قرار  2020 مسابقاتدر بین کشورهاي شرکت کننده در  13امتیاز در رتبه  24با مجموع 
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هاي ورزشکاران عالوه بر کسب مدال به رکوردشکني در رشته این و همچنین سا  مي آیدو قابل قبولي براي کاروان ایران به ح

و توانستند در  سهم بیشتري از کاروان ایران را داشتندتوکیو بانوان  2020 مسابقاتنکته قابل توجه اینکه در مختلف پرداختند. 

نتایج  بررسي. راي ورزش بانوان ایران به حسا  مي آیداین رویداد بزرگ افتخار آفریني و کسب مدال کنند که موفقیت خوبي ب

 پارالمپیکتوکیو، لزوم تحلیل عملکرد کاروان ایران در رویداد  2020 مسابقات خصوصاً ،مختلف مسابقاتایران در  يو آمارها

 ، تا نقاط قوت عملکردي آن تحلیل شود و نقاط ضعف شناسایي و برطرف گردد.دهدتوکیو را نشان مي 2020

تعداد هاي اخیر، به ورزش معلولین در پژوهش و کم توجهي پارالمپیککاروان  يتحلیل عملکردا توجه به جدید بودن موضوع ب

اي به ارائه در مقاله ،(2020کیال و همکاران ) گردد.ها اشاره مياند که به آناین موضوعات پرداخته انگشت شماري پژوهش به

هاي ورزشي پرداختند. نتایج نشان داد که ویژگي هايفعالیت در معلولین و جانبازان مشارکت بر مؤثر روانشناختي هايمؤلفه مدل

 همچنین ؛(6) هاي ورزشي موثر استهاي رواني بر مشارکت جانبازان و معلولین در فعالیتهاي فردي و مهارتانگیزه شخصیتي،

ایران  روزنامه دو در معلولین غیر و معلولین ورزشي هايهرشت انواع پوشش وضعیتاي در مطالعه ،(2017قاسمي و همکاران )

از  35/1ایران  روزنامه و 07/0ابرار  روزنامه اساس نتایج، محتواي ورزش معلولین در بر .مقایسه کردند را ورزشي ابرار و ورزشي

 معلوالن غیر ورزش در این اختالف و بود آقایان از کمتر روزنامه دو هر در معلول بانوان ورزش پوشش. کل اخبار را تشکیل دادند

 از بیشتر معلولین ورزش در برداريوزنه و تیراندازي دوومیداني، هايو رشته معلولین غیر ورزش در فوتبال رشته. است بیشتر

 اعزامي هايکاروان عملکرددر پژوهشي  ،(2015عیدي پور و همکاران ) (.7) بود قرارگرفته روزنامه دو توجه ها موردرشته سایر

ها و تعداد رابطه مثبت و معناداري بین مجموع مدال تحلیل بیانگر. تحلیل کردند و را ارزیابي پارالمپیک هايبازي در ایران

 بوده است. پارالمپیکدو و میداني پرمدال ترین رشته در  رشته بود.هاي کسب شده و جنسیت ورزشکاران و بین مجموعه مدال

مختاري و واعظ به عالوه  .(8) بوده است 1992هاي لندن و ضعیف ترین عملکرد در بازي 2012هاي بهترین عملکرد در بازي

بیان کردند که  محققان. (9) شناسایي کردند را منابع استرس قهرمانان تیم ملي دو و میداني معلولیندر پژوهشي  ،(2011)

منبع اول  .شغلي سرچشمه مي گیرد .ارتباطي و تحصیلي به ترتیب از سه منبع ورزشي، استرس معلوالن قهرمان دو و میداني

عملکرد، مالحظات تمریني و مالحظات دیني سیاسي مربوط به  زاهاي مربوط به مزایاي عضو تیم بودن، چگونگيشامل استرس

تشکیل داد. و مالحظات اجتماعي  زاهاي خانواده و دوستان، جامعه دو و میدانيتیم ملي بود. منبع دوم را استرس عضویت در

 . (9) مالحظات شغلي و مالحظات زماني بود منبع سوم شامل مالحظات آکادمیک،

محققان بیان کردند  پرداختند. پارالمپیکاي به تجزیه و تحلیل عملکرد تمرین در المپیک و در مقاله( 2022) و همکاران 1نیکولز 

ورزشکاران المپیک و هم ورزشکاران  عملکرد طح ورزشکار هم بریا س سن مثبت مربي، اهداف تمرین، بازخورد فلسفه مربیگري، که

هاي انجام شده در بازي يهاپژوهشاي چشم انداز در مطالعه ،(2021) 2جکبیوانالندوتامپسون و  .(16) گذار استتأثیر پارالمپیک

 ک،یپارالمپ يهاپژوهش کیاستراتژ اهداف ها،که این پژوهش بیانگر این بود هاپژوهشچشم انداز  .را به دست آورند پارالمپیک

و آموزش را هدف قرار  کیپارالمپ راثیبر شواهد، مشارکت، م يمبتن يبندمانند سالمت ورزشکاران، عملکرد ورزشکاران، طبقه

 پارا يشغل يرهایموثر بر مس نفعانیو ذ يورزش استیعوامل سدر پژوهشي  ،(2020) همکاران و 3پاتاتاسهمچنین  ؛(10) دادند

 تیمعلول ژهیدانش و يدارا انیو مرب استیعامل س کیعنوان و آموزش به يگریارائه مرب عوامل را بررسي کردند. شکارانورز

عامل  کیعنوان  به يبندطبقه ستمیساین پارا ورزشکاران دارد.  يارا در تمام مراحل حرفه تأثیر نیشتریب نفع،یذ کیعنوان به

 .(11) بگذارد تأثیر هااستیس يمهار کند و بر اجرا ای لیپارا ورزشکاران را تسه اغله مشتوسع توانديظاهر شد که م ياختصاص

                                                           
1. Nicholls 

2. Thompson and  Vanlandewijck 

3. Patatas 
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 لیو تحل هیتجز ویر 2016 کیپارالمپ يها يباز ايپوشش روزنامهلحاظ از  را کشور 11 ،در پژوهشي ،(2019) و همکاران 1چئونگا

 ،يجنوب يقایسنگاپور، آفر ،يعمان، عربستان سعود ،ياپن، مالزژ ران،یا ن،یکشور )چ 11مطالعه توسط دو روزنامه در  نیا کردند.

درصد( در صفحه  3/7) يدرصد کم ل،یو تحل هیعکس مورد تجز 541مقاله و  623از  .شد لی( تحلایتانیو بر وانیتا ،يکره جنوب

بود. پوشش ورزشکاران مرد ها  میت ای( در مورد ورزشکاران درصد 7/78ها )مقاالت و عکس شتریها قرار داشت. باول روزنامه

استفاده اي اهمیت ( در مقاله2018) نیکولز و همکارانبه عالوه (. 12) بود شتریدرصد( ب 6/71) يبوم ورزشکاراندرصد( و  2/53)

به و استفاده از مربیان نخ ها بیانگر این بود کهداده را بررسي کردند. کیعملکرد در ورزش پارالمپ لیو تحل هینخبه با تجز انیمرب

 .(13) گذار استتأثیر پارالمپیکدر عملکرد ورزشکاران  پارالمپیکهاي داراي قدرت مدیریت در کاروان

سویي  ست. از  سیار حائز اهمیت ا شر از جامعه دارد، ب سمي و رواني که براي این ق توجه به ورزش معلولین به دلیل اهمیت ج

 پارالمپیکآید. نتایج خو  کاروان ین و جانبازان به حسهها  ميلمعلو بزرگ ترین رویداد ورزشههي براي ،پارالمپیکدیگر رویداد 

دهد که هاي پیشههین و اهمیت توجه به ورزش معلولین، این ضههرورت را نشههان ميپارالمپیک، توکیو 2020 پارالمپیکایران در 

در محقق همچنین  ؛ت گیردتوکیو صهههور 2020اخیر  پارالمپیکایران در  پارالمپیکباید تحلیل مدیریتي از عملکرد کاروان 

 ؛مشههاهده نکرده اسههت توکیو  2020 پارالمپیکرویداد تحلیلي از عملکرد کاروان ایران در  ،پیشههین هاي داخلي و خارجيمقاله

ي موجود به علت هاپژوهشایران، شکاف  پارالمپیکوهش حاضر با توجه به ضرورت و اهمیت تحلیل عملکرد کاروان ژبنابراین پ

و فدراسههیون  پارالمپیککمتر پرداختن به ورزش معلولین و اولویت زماني اجرایي به دلیل نیاز کمیته ملي  ،ضههوعجدید بودن مو

 .استتوکیو  2020 پارالمپیکال تحلیل عملکرد کاروان ایران در رویداد نببه د معلولین و جانبازان

 شناسیروش

 شاخص هاي ارزشیابي و شناسایي باشد؛ که با هدفمي 2یادنظریه داده بنروش اجراي این پژوهش به صورت کیفي و بر اساس 

تحلیل عملکرد کاروان جدید بودن موضوع  . به علتشدانجام  توکیو 2020 پارالمپیکتحلیل عملکرد کاروان ایران در رویداد 

عملکرد ي به این پرسش که اي مرتبط و پاسخگویپژوهشي اندك، فقدان ابزار پرسشنامه ، پیشینهتوکیو پارالمپیکایران در رویداد 

 3رویکرد گلیزراز روش تحقیق کیفي از نوع نظریه داده بنیاد با  ،توکیو چگونه بوده است 2020 پارالمپیککاروان ایران در رویداد 

سه مرحله کدگذاري باز، کدگذاري ها از مصاحبه نیمه ساختار یافته استفاده شد. براي جمع آوري داده استفاده شد.( 1992)

ها انجام شد. اطالعات حاصل از کدگذاري باز منجر به ایجاد مفاهیم شد، سپس با وري و کدگذاري انتخابي بر روي مصاحبهمح

جامعه آماري بندي، مقوالت اصلي به وجود آمدند. ارتباط مفاهیم با یکدیگر مقوالت فرعي به دست آمد. در نهایت بعد از دسته

روش  بودند. توکیو 2020 پارالمپیککننده ایران در شرکت ايورزشکاران حرفه و اين حرفه، مربیاهاپژوهش، مسئوالن فدراسیون

توکیو  2020 پارالمپیکایران در  به نحوي در عملکرد کارواناستفاده شد که  نمونه گیري به صورت هدفمند بود و از افرادي

 مصاحبه انجام پذیرفت.  21تا حد اشباع نظري ادامه یافت و درنهایت  گیريو نمونهدخیل بودند 

. (14) پذیري استفاده شدتأییدبراي بررسي روایي و پایایي در پژوهش کیفي از از معیارهاي اعتبار، انتقال پذیري، قابلیت اعتماد و 

 ها لحاظ شد.ها و روش کدگذاري براي چند نفر از مشارکت کنندگان ارسال و نظرات آنبراي تعیین اعتبار بخشي، متن مصاحبه

 مراحل همه سازي مستند طریق از که است مشابه هايمحیط و ها گروه سایر به هایافته قابلیت انتقال نشانگر پذیري، انتقال

 آمد دست به محیط پژوهش گزارش و هانمونه تجربه گزارش شناختي، جمعیت گزارش پژوهشگران، سایر استفاده براي پژوهش

درون موضوعي دو کدگذار استفاده شد. دو کدگذار متخصص مدیریت ورزشي و آشنا به  توافقروش پایایي از  تعیینبراي  .(15)

                                                           
1. Cheong 

2. Grounded Theory 

3. Glaser 
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گذار این . به این صورت که سه مصاحبه به صورت تصادفي انتخا  شد که دو کدها را کدگذاري کردندروش کدگذاري، مصاحبه

توجه به  با .به دست آمد درصد 3/82 زیر،و درصد توافق بین دو کدگذار با استفاده از فرمول  سه مصاحبه را کدگذاري کردند

براي  نشان داده شده است. 1. نتایج در جدول (15) درصد است، پایایي پژوهش مورد تایید قرار گرفت 60اینکه این میزان باالي 

ها رات آنپذیري، چند نفر از جامعه آماري مربوط که خارج از فرآیند، همه مراحل پژوهش را بازبیني کردند و نظتأییدبررسي 

 شد. لحاظ

2 × تعداد توافقات

تعداد کل کدها
×  = درصد پایایي100

 نتایج بررسي پایایي دو کدگذار .1جدول 

Table 1. Results of two coders’ reliability review 

 درصد پایایی  تعداد عدم توافقات تعداد توافقات تعداد کل کدها شماره مصاحبه

5 20 8 4 80  

12 19 8 3 2/84  

19 12 5 2 3/83  

  3/82 9 21 51 کل

 هایافته

کننده شرکتاي ورزشکاران حرفه نفر از 10، ايمربیان حرفهنفر از  6، هامسئوالن فدراسیوننفر  5پژوهش  کنندگان درمشارکت

 ه است.اطالعات مشارکت کنندگان در پژوهش نشان داده شد 2در جدول بودند. توکیو  2020 پارالمپیکایران در 

 اطالعات مشارکت کنندگان در پژوهش . 2جدول 

Table 2. Information of research participants 

 سمت )سال( سن جنسیت مشارکت کنندگان

 پارالمپیکمسئول کمیته ملي  68 مرد 1

 اي پارا وزنه برداريورزشکار حرفه 32 مرد 2

 اي پارا تیراندازيورزشکار حرفه 37 زن 3

 اي پارا دو و میدانيورزشکار حرفه 35 مرد 4

 اي والیبال نشستهورزشکار حرفه 42 مرد 5

 اي والیبال نشستهمربي حرفه 61 مرد 6

 مسئول فدراسیون جانبازان و معلوالن 70 مرد 7

 اي پارا دو و میدانيورزشکار حرفه 35 زن 8

 اي پارا دو و میدانيورزشکار حرفه 29 مرد 9

 اي پاراتیراندازيحرفهمربي  50 مرد 10

 اي پارا دو و میدانيمربي حرفه 42 مرد 11

 اي پارا وزنه برداريورزشکار حرفه 41 مرد 12

 اي پارا تکواندوورزشکار حرفه 26 مرد 13

 اي پارا تیراندازيورزشکار حرفه 36 زن 14

 اي پارا جودوورزشکار حرفه 32 مرد 15

 دو و میدانيمسئول فدراسیون پارا  51 مرد 16

 مسئول فدراسیون پارا تیراندازي 48 مرد 17

 مسئول فدراسیون پارا وزنه برداري 38 مرد 18

 اي پارا تکواندومربي حرفه 35 مرد 19

 اي پارا جودومربي حرفه 53 مرد 20

 اي پارا دو میدانيمربي حرفه 59 زن 21
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کد اولیه به دست آمد. با توجه به این که بعضي از مفاهیم  262، تعداد  بعد از کدگذاري مرحله به مرحله با توجه به روش گلیزر

ها عملکرد فدراسیون مقوله اصلي 4مقوله فرعي و  17کد نهایي تبدیل شد که در  90تکرار شده بودند، در نهایت به  هادر مصاحبه

عملکرد کاروان ایران در به عنوان  هاسازمانجامعه و  عملکرد، عملکرد ورزشکاران ، عملکرد کادرفني،پارالمپیکو کمیته ملي 

 تحلیل شدند.توکیو  2020 پارالمپیکرویداد 

-هدف ریزي،برنامه مقوله فرعي هشتکند که شامل ميرا مطرح  پارالمپیکو کمیته ملي  هاعملکرد فدراسیون مقوله اصلي اول،

ها و کمیته فدراسیونمشکالت  و و حقوق، توسعه فرهنگيها پاداش ها،ها، مشوقمدیریت، امکانات و تجهیزات، حمایت گذاري،

هاي فرعي را براي مقوله اول مفاهیم و مقوله 3. جدول استدسته  هشتدر این  تحلیل 47است و جمعا شامل  پارالمپیکملي 

 دهد.نشان مي

 توکیو 2020 پارالمپیکتحلیل عملکرد کاروان ایران در رویداد  اولمقوله اصلي  .3جدول 

Table 3. The first main category is the analysis of the performance of the Iranian convoy in the 2020 Tokyo 

Paralympic event 

1 مقوله اصلی مقوله فرعی مفاهیم  

ریزيبرنامه برنامه ریزي مناسب توسط فدراسیون . 1   

ها و عملکرد فدراسیون

پارالمپیککمیته ملي   

 ن بر شعارتکیه نکرد. 2

 هاي موجودتمرکز بر توانمندي. 3

 تمرکز بر کسب مدال طال. 4

 هاي مناسبداشتن دستورالعمل .5

گذاري هدف هاي بعديپارالمپیکبراي  پارالمپیکهدف گذاري بعد از هر . 6  

 هدف گذاري براي حفظ رتبه ایران در مدال آوري. 7

 ایران در مدال آوري هدف گذاري براي ارتقاي رتبه. 8

 مدیریت پارالمپیکتمرکز بر جوان گرایي در ساختار کمیته ملي . 9

 رفع موانع موجود. 10

 هاي پیشینپارالمپیکرفع اشکاالت . 11

 مالك قرار ندادن کسب سهمیه براي شرط ورود ورزشکاران به مسابقات. 12

 راي حضور ورزشکاران در مسابقاتآخر ب مالك قرار دادن حد نصا  سه دوره. 13

 و انتخا  ورزشکاران داراي شانس مدال پارالمپیککیفي بودن کاروان . 14

 هابرگزاري ستاد عالي بازي. 15

 برگزاري جلسات مدیریتي. 16

 تغییر کادر فني در هر دوره. 17

 آموزش دائم کادر فني. 18

 پارالمپیککاروان  نظارت تیم دانشگاهي بر عملکرد. 19

 حضور ریاست در جلسات فني و هیات رئیسه. 20

 هاي پیشینپارالمپیکتوکیو نسبت به  2020 پارالمپیکنتیجه بهتر در . 21

 هاي فدراسیونعملکرد خو  همه. 22

 امکانات و تجهیزات فراهم کردن امکانات و تجهیزات مناسب براي ورزشکاران. 23

 پارالمپیکاردوهاي تمریني مناسب و با کیفیت قبل از شروع  برگزاري. 24

 تاکنون 2012 پارالمپیکبهبود امکانات بعد از . 25

 هاي بهداشتيبرگزاري اردوهاي تمریني با رعایت پروتکل. 26

 برگزاري اردوهاي استاني به دلیل پاندمي کرونا. 27

هاحمایت از ورزشکاران حمایت فدراسیون. 28  

 از ورزشکاران پارالمپیکحمایت کمیته ملي . 29
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1 مقوله اصلی مقوله فرعی مفاهیم  

 هاو فدراسیون پارالمپیکهمکاري بین کمیته بین المللي . 30

 همکاري بین وزارت ورزش و فدراسیون جانبازان و معلولین. 31

 حمایت از ورزش بانوان. 32

به  پارالمپیکان اي،برنزي( براي ورزشکارقرار دادن سطوح حقوقي )طالیي،نقره. 33

 عنوان کمک هزینه زندگي

ها و حقوقپاداش ها،مشوق  

 پاداش دادن به ورزشکاران رکورد شکن. 34

 هایشانتشکر و قدرداني از ورزشکاران پرتالش فاقد کسب مدال و خانواده. 35

 پارالمپیکبرابر بودن پاداش قهرمانان المپیک و . 36

 پارالمپیکي ملي توسط کمیته ها سرسکوپرداخت پاداش. 37

 اهداي هدایاي معنوي به ورزشکاران. 38

 توسعه فرهنگي تقویت بخش فرهنگي کاروان. 39

 محدودیت نیست داشتن شعار معلولیت،. 40

 ها )سردار سلیماني(نام گذاري کاروان به سردار دل. 41

 افتخار آفریني تالش، داشتن شعار توکل،. 42

 حضور مادر شهیدان به عنوان پرچمدار کاروان. 43

ها و فدراسیونمشکالت  عدم اختصاص شغل به ورزشکاران پارالمپیک .44

پارالمپیککمیته ملي   پارالمپیکهاي ورزشي در ي رشتهشرکت نکردن همه. 45 

به دلیل کیفي بودن  پارالمپیکعدم انتخا  همه ورزشهههکاران داراي سههههمیه . 46

 )بر اساس نظر گروه مدیریتي( با وجود داشتن ظرفیتکاروان

کاهش انگیزه ورزشهههکاران داراي سهههطح حقوق نقره اي و برنزي به علت نام . 47

 ها از شروع مسابقاتگذاري آن

و  هاي روانشناسهاي مربیان، فعالیتفعالیتمقوله فرعي  سهکند که شامل مطرح مي عملکرد کادر فني را مقوله اصلي دوم 

هاي فرعي مفاهیم و مقوله 4. جدول استدسته  سهدر این  تحلیل 10است و جمعا شامل  مشکالت کادر فني و کادرپزشکي تیم

 دهد.را براي مقوله دوم نشان مي

 توکیو 2020 پارالمپیکتحلیل عملکرد کاروان ایران در رویداد مقوله اصلي دوم  .4جدول 

Table 4. The second main category is the analysis of the performance of the Iranian convoy in the 2020 Tokyo 

Paralympic event 

2مقوله اصلی مقوله فرعی مفاهیم  

هاي مربیانفعالیت عملکرد خو  مربیان. 1  عملکرد کادر فني 

 استفاده از کادر فني ورزشکار،مدیریتي و آموزش دیده. 2

 زحمت و تالش مربیان. 3

 ها و ورزشکاران قبل از مسابقهخو  آنالیز کردن تیم. 4

هاي روانشناس و فعالیت پارالمپیکحضور روانشناس، روانپزشک و کادر درمان در کاروان . 5

 هاي مناسب براي کاهش استرس ورزشکاران در طول مسابقهاستفاده از شیوه. 6 کادرپزشکي تیم

 پارالمپیکها براي ورزشکاران مدال اور در خانواده آماده کردن تصاویر و فیلم. 7

 مشکالت کادر فني هاي رکوردي در میدان مسابقهانتخا  هاي نادرست برخي از مربیان رشته. 8

 پارالمپیکماه قبل از اعزام  2حضور روانشناس . 9

 هاي رکوردي مثل وزنه بردارياشتباهات کادر فني در رشته. 10

هاي بانوان و موفقیت هاي ورزشکاران،ویژگي مقوله فرعيسه کند که شامل مطرح ميعملکرد ورزشکاران را  ي سوممقوله اصل

هاي فرعي را براي مقوله مفاهیم و مقوله 5 . جدول استدسته  سهدر این  تحلیل 21است و جمعا شامل  مشکالت ورزشکاران
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 دهد.سوم نشان مي

 توکیو 2020 پارالمپیکملکرد کاروان ایران در رویداد تحلیل عمقوله اصلي سوم  .5جدول 

Table 5. The third main category is the analysis of the performance of the Iranian convoy in the 2020 Tokyo 

Paralympic event 

 3مقوله اصلی  مقوله فرعی مفاهیم

 عملکرد ورزشکاران ارانهاي ورزشکویژگي پارالمپیکتالش و همت ورزشکاران . 1

 پارالمپیکي اخالقي بودن برخي ورزشکاران اسطوره. 2

 انگیزه داشتن ورزشکاران. 3

 هدف گذاري توسط ورزشکاران. 4

 پارالمپیکاعتماد به نفس باال ورزشکاران . 5

 پارالمپیکرفاقت و همدلي بین ورزشکاران . 6

 در دوران پاندمي کروناتمرین کردن ورزشکاران در منزل . 7

 باورهاي خو  ورزشکاران. 8

 هاي آیندهپارالمپیکبراي  پارالمپیکریزي بلندمدت ورزشکاران برنامه. 9

 پارالمپیکها در رکورد شکني برخي از ورزشکاران رشته. 10

 تمرین مداوم ورزشکاران. 11

 بعديهاي پارالمپیکانگیزه داشتن ورزشکاران براي . 12

هاي بانوانموفقیت پارالمپیکتالش بانوان در مسابقات . 13  

 پارالمپیکهاي رکورد شکني بانوان ایراني در برخي رشته. 14

 شوندموفق مي ،داشتن ذهنیت زنان معلول اگر تالش کنند. 15

 مشکالت ورزشکاران پارالمپیکمشکل استخدام و نداشتن شغل ورزشکاران . 16

 پارالمپیکقوق کم ورزشکاران ح. 17

 پارالمپیکعدم اختصاص بیمه درماني به ورزشکاران . 18

 درگیرشدن جامعه با ویروس کرونا. 19

 پارالمپیکمشکل مسکن ورزشکاران . 20

 هایشانهاي طوالني ورزشکاران از خانوادهروزه و دوري 66اردوهاي فرسایشي . 21

هاي جامعه و حمایت ها،ظرفیت مقوله فرعي سهکند که شامل ها را مطرح ميمقوله اصلي چهارم عملکرد جامعه و سازمان

هاي فرعي را براي مقوله مفاهیم و مقوله 6. جدول استدسته  سهدر این  تحلیل 12است و جمعا شامل  هاهاي سازمانحمایت

 دهد.چهارم نشان مي
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 توکیو 2020 پارالمپیکتحلیل عملکرد کاروان ایران در رویداد هارم چمقوله اصلي  .6جدول 

Table 6. The fourth main category of performance analysis of the Iranian convoy at the 2020 Tokyo Paralympic 

Event 

 نشان داده شده است. توکیو 2020 پارالمپیکعملکرد کاروان ایران در رویداد  هاي ارزیابيشاخص 1در شکل 

 

 توکیو 2020 پارالمپیکعملکرد کاروان ایران در رویداد ابي هاي ارزیشاخص .1شکل 

Figure 1. Performance evaluation indicators of the Iranian convoy at the 2020 Tokyo Paralympic Event 

 4مقوله اصلی  مقوله فرعی مفاهیم

هاعه و سازمانعملکرد جام هاظرفیت باالبودن ظرفیت ورزش کشور. 1  

 ها در چندسال اخیرامکانات ورزشي مناسب استان. 2

 وجود استعدادهاي فراوان در کشور. 3

 وجود ورزشکاران مدال آور فراوان در کشور. 4

هاي جامعهحمایت پارالمپیکحمایت مردم از ورزشکاران . 5  

 پارالمپیکحمایت رهبر از ورزشکاران . 6

 هاي دلگرمانه از طرف مردم براي ورزشکاران ارسال پیام. 7

 ها از ورزشکاران حمایت خانواده. 8

هاهاي سازمانحمایت حمایت و همکاري وزارت ورزش و جوانان. 9  

 پارالمپیکپاداش مالي وزارت ورزش به ورزشکاران . 10

 هاي استانيهاي اداره کل و هیاتحمایت. 11

 پارالمپیکورزشکاران  حمایت استاني از. 12
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 گیرینتیجه و بحث

ها و اصلي عملکرد فدراسیون مقوله 4در  توکیو 2020 پارالمپیکتحلیل عملکرد کاروان ایران در رویداد پژوهش، بر اساس نتایج 

 صورت گرفت.ها عملکرد جامعه و سازمان، ، عملکرد کادر فني، عملکرد ورزشکارانپارالمپیک مليکمیته 

مدیریت، امکانات  گذاري،ریزي، هدفبرنامهفرعي  مقوله 8ها در ، تحلیلپارالمپیک مليها و کمیته با عملکرد فدراسیوندر ارتباط 

در  .انجام شد پارالمپیکها و کمیته ملي فدراسیونمشکالت  ي،ها و حقوق، توسعه فرهنگپاداش ها،ها، مشوقو تجهیزات، حمایت

تدوین شد. به این صورت که بر شعار تکیه  پارالمپیک مليهاي مناسب توسط فدراسیون و کمیته ریزيریزي، برنامههبخش برنام

هاي موجود تمرکز الزم شد تا از همچنین بر توانمندي ؛ها به درستي براي اجرا تدارك دیده شدندفعالیت ،و به دنبال آن نکردند

 پارالمپیکوان ایران در رویداد رثري شود. از نکات دیگر، تمرکز بر کسب مدال طال در کاها استفاده حداکنقاط قوت و توانمندي

 ؛یعني مدال طال بود و هدف و تمرکز هم کسب باالترین مدال، شتتوکیو بود. به علت اینکه کاروان ایران وضعیت خوبي دا 2020

 کمیته گذاري،در بخش هدف شد.اسب تدوین و اجرا ميمن هايدستورالعمل ،پارالمپیک ملي همچنین توسط فدراسیون و کمیته

 رویدادهايهاي الزم را براي کند و هدفبرگزار مي ايجلسه به همراه فدراسیون پارالمپیکبالفاصله بعد از پایان هر  پارالمپیکملي 

 وري و ارتقاي رتبهآایران در مدال  توان به حفظ رتبهمي ،ایران داشت پارالمپیکهایي که کاروان کنند. از هدفبعدي آماده مي

طور که ارتقا رتبه مهم است، حفظ رتبه کنوني نیز حائز اهمیت و دشوار است که باید هدف ایران در مدال آوري اشاره کرد. همان

جود تمرکز بر جوان گرایي و پارالمپیکدر ساختار کمیته ملي  هاي الزم در این خصوص صورت بگیرد. در بخش مدیریت،گذاري

پیشین و موانع  مسابقاتهمچنین اشکاالت  ؛شدمي استفاده پارالمپیک ملي هاي مدیریت کمیتهجوان در بخشداشت و از افراد 

 انورزشکار پارا کمتر با وجود تعدادبه این صورت که  ریزي و اقدامات الزم صورت گرفت.موجود شناسایي شد و براي رفع آن برنامه

و در مجموع  بهتر بود هاو کیفیت رنگ مدال بیشتر هاهاي اخیر، تعداد مدالپارالمپیکتوکیو به نسبت  2020 مسابقاتدر ایراني 

مشکالت  ،از لحاظ مدیریتي بود. یافتهگذشته بهبود  مسابقاتنسبت به  به مسابقاتدر این  رتبه ایران بین کشورهاي شرکت کننده

و  پارالمپیکتوان اظهار کرد که از لحاظ مدیریتي بیشتر به شد. در واقع ميریزي مجدد قبلي بررسي و براي آن برنامه مسابقات

. از جهت بردي تري توسط مربیان و سرمربیان اجرا شدرهاي کاریزياهمیت آن پرداخته شد. از لحاظ فني و آموزشي برنامه

 هاي گذشته در اختیار پارانسبت سال شد و از لحاظ امکانات و تجهیزات نیز، امکانات بهتري به بیشتر ها، حمایت هاحمایت

ورزشکاران به نسبت  دیدگاه اهمیت ورزش معلولین و برنامه ریزي براي رشد و ارتقا ورزش قهرماني پارا ورزشکاران قرار گرفت.

 هر مبحث در ادامه بحث شده است.ن در آکه جزئیات  گذشته بیشتر مورد توجه قرار گرفت

 نبود و حد نصا  عملکرد سه دوره پارالمپیککاروان ایران تنها کسب سهمیه براي مسابقات مالك انتخا  ورزشکاران  همچنین

مجوز  يایران کاروان کیفي بود و فقط ورزشکاران پارالمپیکو به این صورت کاروان شد آخر ورزشکاران براي این انتخا  لحاظ مي

کیفي بودن کاروان از نظر فدارسیون و کمیته ملي  داشته باشند. را کردند که شانس مدال در رویدادورود به کاروان را پیدا مي

گذاري ها و جلسات مدیریتي بود که به سیاستعالي بازي دبرگزاري ستا ،از نکات دیگر رفت.مثبت به شمار مي یک نکته پارالمپیک

ني در هر دوره بود. به این صورت که تغییر کادر ف پارالمپیکهاي کمیته ملي پرداختند. از سیاستو اقدامات مربوط به آن مي

تیم  به عالوهکادر فني را تغییر مي دادند و همچنین آموزش دائم کادر فني از دیگر نکات مثبت بود.  پارالمپیکبعد از هر دوره 

آمد يبراي کاروان مشکلي پیش م دانشگاهي متخصصي وجود داشت که دائما بر عملکرد کاروان نظارت داشت و اگر در هر مرحله

و فدراسیون  پارالمپیککمیته ملي  هیات رئیسه داد و نظارت بر فعالیت کاروان داشت.رهنمود هاي الزم را به آنان ارائه مي

توکیو نتیجه  2020 پارالمپیک. کاروان ایران در ندجانبازان و معلولین در جلسات فني براي کمک بیشتر به کاروان حضور داشت

عملکرد خوبي داشتند. در بخش امکانات و تجهیزات،  ي ورزشيهارشته شین داشت و تقریبا همهپی مسابقاتبهتري نسبت به 
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تاکنون  2012 مسابقاتامکانات و تجهیزات الزم و مناسب تدارك دیده شده بود و این امکانات بعد از  پارالمپیکبراي ورزشکاران 

براي ورزشکاران برگزار شد و در این  پارالمپیکقبل از شروع  همچنین اردوهاي تمریني مناسب و با کیفیتي ؛بهبود یافته بود

ر قرار گرفتن طشد. اردوهاي استاني نیز به علت پاندمي کرونا و کمتر در خميهاي بهداشتي رعایت پروتکل اردوهاي تمریني،

د. نکنکاران حمایت مياز ورزش پارالمپیکملي  ها، فدراسیون و کمیتهدر بخش حمایت .برگزار شد پارالمپیکورزشکاران 

و فدراسیون جانبازان و معلولین  و جوانان و فدراسیون و همچنین بین وزارت ورزش پارالمپیکملي  هاي الزم بین کمیتههمکاري

ها و پاداش ها،در بخش مشوق گیرد.وجود دارد. از نکات قوت دیگر حمایت از ورزش بانوان معلول است که به خوبي صورت مي

طالیي،  قوقي ورزشکاران به عنوان کمک هزینه زندگي سطوح حقوقي قرار داده شده است. این سطوح حقوقي شامل ححقوق، برا

الشي که شود که نکته مثبتي است. از ورزشکاران پرتهمچنین به ورزشکاران رکوردشکن پاداش داده مي است؛اي و برنزي نقره

این ورزشکاران و به این صورت که به صورت کالمي از  آید.تشکر به عمل ميها هاي آنخانواده نتوانستند کسب مدال کنند، از

شود که ورزشکاران بعد از شکست احساس بدي نداشته موجب مي این قدراني هایشان شد.تالش برايهایشان قدرداني خانواده

ه هر دو رویداد به یک اندازه اهمیت داده از نکات قابل توجهي است که ب پارالمپیکبرابر بودن پاداش قهرمانان المپیک و  باشند.

هاي در بخش توسعه فرهنگي، تقویت بخش فرهنگي کاروان با برنامه گرفت.شود و این پاداش سر سکو به ورزشکاران تعلق مي

 زشکارانبر اساس نظرات ور ها )سردار شهید سلیماني( نام گذاري شد کهسردار دل اینکه نام کاروان مختلف صورت گرفت. از جمله

افتخارآفریني و شعار معلولیت، محدودیت نیست  تالش، همچنین از شعارهایي مثل توکل، ي معنوي خوبي براي کاروان بود.انگیزه

. عالوه بر نقاط قوتي که ذکر شد، مشکالتي در فدراسیون و ان مادر شهیدان بودندوشد. از طرفي پرچمدار کاردر کاروان استفاده 

. به این اشاره کرد پارالمپیکتوان به عدم اختصاص شغل به ورزشکاران . از این مشکالت ميوجود داشت کپارالمپیکمتیه ملي 

از این مزیت برخوردار  که اکثرا جوان هستند صورت که فقط به فرزندان ورزشکاران شغل اختصاص مي یابد و خود ورزشکاران

کردند. دلیل این انتخا  کیفي بودن کاروان بر اساس نظر گروه شرکت ن پارالمپیکهاي ورزشي در همچنین همه رشته ؛نیستند

ما بر اساس نظر گروه مدیریتي ورزشکاراني که حتي ا ،تري براي کاروان وجود داشتمدیریتي بود. با توجه به اینکه ظرفیت بیش

در  ،مربیانرزشکاران و از نظر و ولي ؛به علت اینکه شانس مدال نداشتند از کاروان حذف شدند ،سهمیه کسب کرده بودند

همچنین قرار  ؛از قبل قابل پیش بیني نیست و چه بسا ورزشکاري فراتر از حد انتظار ظاهر شود کامال رویدادهاي ورزشي نتیجه

ها زیرا  از اول برچسب مدال نقره یا برنز به آن ؛کرداي و برنزي کاهش انگیزه ایجاد ميدادن سطوح حقوقي براي ورزشکاران نقره

باعث انگیزه بیشتر  ،گرفتندکاست. اگر براي این ورزشکاران هم حقوق سطوح طالیي در نظر ميه شده بود که از انگیزه ميزد

اشاره . دلیل همسویي (8) همسو است( 2015عیدي پور و همکاران )هاي پژوهش با پژوهش یافته شد.براي کسب مدال طال مي

هاي مدیریتي و بیان اثرات این موارد بر عملکرد ها و برنامه ریزيیشین، کسب مدالهاي پ پارالمپیکبه نتایج خو  کاروان در 

و دلیل همسویي عملکرد  (10) ( همسو است2021) جکبیوانالندوتامپسون و نتایج پژوهش با نتیجه پژوهش  است.کاروان ایران 

یک پژوهش مروري  فوق پژوهشاین صورت که به  با وجود معلولیت براي کسب مدال است. پارالمپیکو تالش خو  ورزشکاران 

به تالش  نیز در این پژوهش .کردرا بررسي  2018 پکنآتالنتا تا  1996 پارالمپیکهاي انجام شده از که نتایج پژوهش بود

 ند.دادکه این ورزشکاران، با انگیزه هستند و معلولیت را محدودیت نمي ورزشکاران معلول براي کسب موفقیت اشاره کرده است

هاي روانشناس و کادر پزشکي تیم، مشکالت هاي مربیان، فعالیتفعالیتفرعي  مقوله 3ها در در ارتباط با عملکرد کادر فني، تحلیل

هاي ورزشي مختلف عملکرد خوبي از خود نشان دادند و از کادر مربیان، مربیان رشته هايانجام شد. در بخش فعالیت کادر فني

. مربیان نداستفاده شد. مربیان زحمت و تالش بسیاري داشت ،، داراي علم مدیریت و آموزش دیدهبودهفني که خود ورزشکار 

را از قبل مسابقه به خوبي آنالیز مي کردند تا ورزشکارانشان عملکرد خوبي در میدان مسابقه داشته  حریف ها و ورزشکارانتیم

و کادر درمان در کاروان استفاده شد. ورزشکار  از روانشناس، روانپزشک شناس و کادر پزشکي تیم،نهاي روابخش فعالیتدر  باشند.
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د که حضور روانشناس براي نشوقبل و حین مسابقه مي ،ها و فشارهاي زیاديدچار استرس پارالمپیکدر میدان بزرگي به نام 

ش استرس ورزشکار در طول اهکهاي مناسب براي کنترل این استرس ضروري است. روانشناس و روانپزشک کاروان از شیوه

شد هاي ورزشکاران مدال آور براي ورزشکاران به نمایش گذاشته ميهمچنین تصاویر و فیلم خانواده ؛کردندمسابقه استفاده مي

ماه قبل از  2خوبي بود. عالوه بر نقاط مثبت کادر فني، مشکالتي هم وجود داشت. از جمله حضور روانشناس  انيکه انگیزه رو

هاي رشته مربیان هاي نادرست برخي از شد. مورد بعدي انتخاکه زمان کمي بود و زودتر باید اقدام مي پارالمپیکه اعزام ب

برخي از مربیان  ؛گذار استتأثیرمسابقه بود. در رشته وزنه برداري که انتخا  مربي براي وزنه ورزشکار و حریف  نرکوردي در میدا

مختاري هاي پژوهش با پژوهش یافته تر پاراوزنه برداران شد.وجب باخت یا کسب مدال پاییناشتباهاتي از خود نشان دادند که م

در میدان مسابقه است  ناسترس ورزشکارا و بیان اهمیت توجه به وضعیت رواني همسو است. دلیل همسویي ( 2011و واعظ )

 (2020همکاران ) پاتاتاس و هايبا نتیجه پژوهشهاي پژوهش همچنین یافته ؛(9) که باید راهکارهاي کنترل استرس لحاظ شود

گذاري عملکرد خو  مربیان بر موفقیت ورزشکاران تأثیرو دلیل همسویي  (13،11) همسو است (2018نیکولز و همکاران )و 

ارآمد به صورت ک هاآموزشو  دوبه خوبي انجام ش توسط مربیان ورزشکاران مرحله شناسایي استعداداگر به این صورت که  است.

همچنین هدایت ورزشکاران به سمت ورزش قهرماني با تالش وعلم مدیریتي  ؛کنندورزشکاران خوبي پرورش پیدا مي ،اجرا گردد

ها و فني باالیي باشند. آن يسرمربي و مربیان کادر فني باید خود آموزش دیده، داراي علم مدیریتو فني مربیان امکان پذیر است. 

ي مناسب را براي رقابت ورزشکار خود تدارك  کرده و برنامه تجزیه و تحلیلا و ورزشکاران رقیب را خو  هباید بتوانند که تیم

مدیریت فني و رواني مربي بسیار حائز اهمیت است و یک مربي عالوه بر هدایت کسب موفقیت ورزشکار شود.  منجر بهتا  ،ببینند

به طور ، ر انگیزه دهد و استرس او را کاهش دهد. بر اساس نتایج پژوهش فني ورزشکاران باید بتواند از لحاظ رواني به ورزشکا

 ایران برآورده شود. پارالمپیککلي تا حد زیادي این انتظارات از مربیان کاروان 

 هاي بانوان، مشکالت ورزشکارانهاي ورزشکاران، موفقیتویژگيفرعي  مقوله 3ها در در ارتباط با عملکرد ورزشکاران، تحلیل

هاي ورزشکاران، تالش و همت زیادي از ورزشکاران دیده شد. برخي از ورزشکاران اسطوره اخالقي در بخش ویژگي نجام شد.ا

این ورزشکاران براي  هاي بعدي داشتند.پارالمپیکمسابقات و این ورزشکاران انگیزه زیادي براي  هستند و این نکته مثبتي است.

ورزشکاران حتي در  داشتند. پارالمپیکد و تمرینات مداوم براي حضور در میدان بزرگ کردنهاي خود هدف گذاري ميفعالیت

کردند و هیچگاه تمرین را کنار نگذاشتند. از دیگر در منزل تمرین مي، هاي که وجود داشتزمان پاندمي کرونا با وجود محدودیت

 باورهاي ورزشکاران، دلي خوبي بین ورزشکاران وجود داشت.نکات مثبت، اعتماد به نفس باالي ورزشکاران ایران بود و رفاقت و هم

هاي آینده داشتند. نکته مثبت بعدي رکورد پارالمپیکتي براي دهاي بلندمریزيبرنامه پارالمپیکباورهاي مثبتي بود. ورزشکاران 

هاي تالش ایران، پارالمپیکر زن هاي بانوان، ورزشکادر بخش موفقیت ها بود.شکني برخي از ورزشکاران ایران در برخي از رشته

توکیو کسب کردند. این بانوان داراي این ذهنیت  2020 مسابقاتهاي خوبي در داشتند و موفقیت پارالمپیکزیادي در مسابقات 

هاي ورزشي رکورد رشته شوند. بدین صورت حتي برخي بانوان ایراني در برخيموفق مي ؛که اگر زنان معلول تالش کنند ،بودند

مشکل  ترین مشکالت،گذارد. یکي از مهممي تأثیرها شکني کردند. عالوه بر آن ورزشکاران مشکالتي نیز داشتند که بر عملکرد آن

استخدام و نداشتن شغل ورزشکاران است. در حالي که بسیاري از ورزشکاران جوان هستند و نیاز به شغل براي اداره زندگي خود 

سطوح حقوقي که به عنوان کمک هزینه  کند.خدام فراهم ميتت اسقعیرزندان این ورزشکاران موف راياما دولت فقط ب ؛دارند

دهد. همچنین بیمه درماني براي و کفایت خرج این ورزشکاران را نمي است، کم ه بودزندگي براي ورزشکاران در نظر گرفته شد

، پارالمپیکه علت وضعیت جسماني و معلولیت ورزشکاران این موضوع ب در حالي که .خدمات درماني این ورزشکاران وجود ندارد

با  وامعج ،توکیو 2020 پارالمپیکسال منتهي به  2در  همچنینمشکل مسکن ورزشکاران است. . از سایر مشکالت،ضروري است

اي بود که باعث  روزه 66روبه رو کرد. مشکل بعدي اردوهاي فرایشي  زیادي پاندمي کرونا روبه رو شد که ورزشکاران را با مشکل
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. (6) ( همسو است2020هاي پژوهش با پژوهش کیال و همکاران )یافته شد.هایشان ميدوري هاي طوالني ورزشکاران از خانواده

 و موفقیت آن بر عملکرد تأثیرهاي فردي ورزشکاران معلول در مسابقات و هاي شخصیتي، انگیزهتوجه به ویژگيدلیل همسویي 

 مسئلة به آگاه دانشگاهي اساتید روش تحقیق این پژوهش آمیخته بود و جامعه آماري پژوهشصورت که  به این .ورزشي است

در این  .دادند تشکیل جانباز و معلول ورزشکاران همچنین و معلولین ورزش هحوز مدیران برخي و جانبازان، معلولین ورزش

گذار تأثیرمهارت هاي رواني بر عملکرد ورزشکاران معلول  ویژگي هاي شخصیتي و هاي فردي،پژوهش نشان داده شد که انگیزه

 است.

انجام ها هاي سازمانهاي جامعه،حمایتها، حمایتظرفیتي فرعي مقوله 3ها در ها، تحلیلدر ارتباط با عملکرد جامعه و سازمان

همچنین ورزشکاران  جود دارد.ها، ظرفیت ورزش کشور بسیار باال است و استعدادهاي فرواني در کشور وشد.در بخش ظرفیت

ها هم در چندسال اخیر براي ورزشکاران پارالمپیک بهبود یافته است. مدال آور زیادي در کشور وجود دارد. امکانات ورزشي استان

زیادي  مثبتهاي کنند.از طرف مردم پیامحمایت زیادي مي پارالمپیکهاي جامعه، مردم و رهبر از ورزشکاران در بخش حمایت

ها حمایت خوبي دارند. در بخش هاي این ورزشکاران هم از آنهمچنین خانواده ؛شودفرستاده مي پارالمپیکراي ورزشکاران ب

گیرد و پاداش مالي از وزارت ورزش ها، حمایت و همکاري مناسبي توسط وزارت ورزش و جوانان صورت ميهاي سازمانحمایت

 وجود دارد که از نکات مثبتي است. پارالمپیکستاني و ادارات استاني از ورزشکاران هاي اگیرد. حمایتبه ورزشکاران تعلق مي

ها از ورزش زیرا در این پژوهش، حمایت کم رسانه ؛(7) ( ناهمسو است2017قاسمي و همکاران )با نتایج هاي پژوهش یافته

به  .باشدهاي اخیر ها به ورزش معلولین در سالهتوجه بیشتر جامعه و رسان تواندمي دهد. دلیل ناهمسویيمعلولین را نشان مي

 1394 سال طول در کشور دو روزنامه ورزشي شمارگان پژوهش، آماري جامعهروش این پژوهش مقایسه تحلیلي و این صورت که 

ان معلول خیلي ها به ورزش زنو از بین آن  توجه شدهها به ورزش معلولین کمتر نتایج این پژوهش نشان داد که در روزنامه .بود

 شود.کمتر پرداخته مي

دسته  4در  هاتوکیو صورت گرفت. این تحلیل 2020 پارالمپیکدر مطالعه حاضر، تحلیل از عملکرد کاروان ایران در رویداد 

نقاط ها انجام شد و ها، عملکرد کادر فني،عملکرد ورزشکاران، عملکرد جامعه و سازماني ملي المپیک و فدراسیونعملکرد کمیته

 شود کهگیري مينتیجه به طور کلي توکیو ارائه و تحلیل شدند. 2020 پارالمپیکمثبت و منفي عملکرد کاروان ایران در رویداد 

گذاري براي  مناسبي صورت گرفت و هدف مدیریتي يهايریز، برنامههاو فدراسیون پارالمپیکي ملي عملکرد کمیته خشدر ب

هاي قبلي، پارالمپیکرفع ایرادات  هاي مدیریتي شاملتعمده فعالی تبه ایران مدنظر قرار گرفت.حفظ و ارتقا ر، کسب مدال طال

امکانات و تجهیزاتي خوبي  همچنین ؛نظارت تیم دانشگاهي بر فعالیت کاروان و.... بود ،و ورزشکاران مربیان مناسب ارتقا و آموزش

از لحاظ  هاي مختلف افزایش یافت.رماني معلولین توسط سازمانقبلي صورت گرفت و حمایت از ورزش قه مسابقاتبه نسبت 

مشکالتي نیز در کاروان اما در این تحلیل نشان داده شد که  ؛هاي مالي و معنوي به ورزشکاران داده شدانگیزهها، وجود مشوق

ورزشکاران و عدم برنامه ریزي ا پار و منبع درآمد نداشتنن شغل ،ترین این مشکالتاز جمله مهم ؛ایران وجود دارد پارالمپیک

و استفاده از روانشناس به همراه کاروان به منظور کاهش  عملکرد قابل قبولي مشاهده شد براي این مسئله بود. در بخش کادرفني،

و اي دیده شد که تالش ورزشکاران با انگیزه در بخش عملکرد ورزشکاران، پارا استرس ورزشکاران از نکات مثبت کاروان بود.

نشان داده شد که ظرفیت  هادر بخش عملکرد جامعه و سازمان زحمت حداکثري دارند و عملکرد خوبي از خود نشان دادند.

هاي مختلف به علت آگاهي بیشتر جامعه به سمت هاي جامعه و سازمانباال است و حمایت پارالمپیکورزشي کشور در بخش 

از نتیجه  ها(فدراسیون ،پارالمپیک)کمیته ملي  هاي ذي ربطشود که سازمانمي پیشنهادافزایش پیدا کرده است. ورزش معلولین 

منفي با راهکارهاي ارئه شده در این پژوهش استفاده  هايمثبت خود و رفع عملکرد هايعملکردارتقا هاي این پژوهش براي تحلیل

 کنند.
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 قیالحظات اخالم

ها یافتهش شد تا در انتقال الو ت ه استاستفاده شد قي را رعایت کرده بودند،الت پژوهشي که نکات اخالدر پژوهش حاضر از مقا

صداقت و . گونه سوگیري انجام نشودهیچزم براي مخاطبان ایجاد گردد و در گزارش نتایج المطالعات پیشین، شفافیت  و نتایج

 . داري نیز در تحلیل متون و استناددهي رعایت شده استامانت

 حامی مالی

 .هاي عمومي، تجاري یا غیرانتفاعي دریافت نکردهاي تأمین مالي در بخشگونه کمک مالي از سازماناین پژوهش هیچ

 مشارکت نویسندگان

 .اندمشارکت داشته ،هاي پژوهش حاضرنگارش همه بخشتمام نویسندگان در طراحي، اجرا و 

 تعارض منافع

 .بنابر اظهار نویسندگان، این مقاله تعارض منافع ندارد

 تشکر و قدردانی

 .دانیم از تمامي کساني که در انجام دادن این مطالعه ما را یاري نمودند، قدرداني و سپاسگزاري کنیمزم ميالبر خود 
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