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Abstract 
Objective: The purpose of this study was to design a model of factors affecting on 35 

years of Success  and authority of the Iranian men's national sitting volleyball team in 

international events. 
Methodology: This research was qualitative and the grounded theory method was 

used with a systematic approach. The required data were obtained from library studies 

and interviews with sitting volleyball experts and dignitaries. The statistical 

population of the study included the directors of the National Paralympic Committee 

and the Veterans and Disabled Sports Federation, coaches and players of the current 

national volleyball team. The sampling method was purposive and the data were 

obtained by conducting 15 in-depth semi-structured individual interviews to reach the 

theoretical saturation stage. Data collected from interviews were analyzed in three 

levels of open, axial and selective coding. 

Results: Ten important factors in data analysis; (1) a large community of sitting 

volleyball players, (2) experienced and efficient coaching staff, (3) the talent 

identification process, (4) preparatory and official competitions of national and club, 
(5) support of national team with reserve players, (6) the culture of Iranians sitting on 

the ground, (7) management and planning of the National Paralympic Committee and 

the Veterans and Disabled Sports Federation, (8) Governance, Governments and 

officials support, (9) facilities and equipment, and (10) having global seats as 

important factors and affecting on 35 years of success and authority of the Iranian 

men's national sitting volleyball team in world events were explained. 

Conclusion: Paying attention to the positive factors explained stabilizes the current 

situation, and paying attention to the shortcomings and shortcomings can help to 

further promote Iranian men's sitting volleyball in international arenas. The designed 

model can also be a model and guide for other sports for the disabled and even non-

disabled to achieve success and progress. 
Keywords: sitting volleyball, sports for the disabled, championship sports, Paralympics, 

Success, authority 
 

1. Assistant Professors of Sport Management, Department of Sport Sciences, University of 

Zanjan, Zanjan, Iran 
2. M.A of Sport physiology, Islamic Azad University, Zanjan, Iran 
* Corresponding author's e-mail address: Seifpanahi.j@znu.ac.ir 

 

https://doi.org/10.22124/jsmd.2022.5802


Quarterly Journal of Sport Development and Management/Spring/ 2022 / Vol. 11, No.29                     24 

Extended Abstract 

Introduction and State of Problem  

Sitting volleyball is one of the most popular sports in Iran. The strength and 

authority of the Iranian men's sitting volleyball team has been acknowledged by 

the whole world. The achievement of this unique position has made the Iranian 
sitting volleyball team to be known as one of the unique models of success; A 

model that, if its path of progress and success is studied correctly, can be used for 

success in other sports as well. A review of the literature and research background 
indicates that factors such as; The talent search process, effective management 

and planning, suitable budget program, professional and efficient coaches, 

hardware and software facilities and equipment, national and international 

preparatory and official competitions are the most important factors of progress 
and success in the field of championship sports (De Bosscher & et al, 2009; De 

Bosscher & et al, 2015; Hutchinson & et al 2018; Truyens & et al, 2014; Ferkins 

& et al, 2010; Ferkins & et al, 2018; Brouwers & et al, 2015; Alonso & et al, 
2018;  Sotiriadou & Shilbury, 2009).  Considering the mentioned cases, the 

question here is what factors have caused the 35 years of success and authority 

of the Iranian men's sitting volleyball team in international events? 
Methodology  

This research was conducted with a qualitative approach to the content analysis 

method and with the aim of designing a model of factors affecting 35 years of 

success and authority of the Iranian men's sitting volleyball team in international 
events. In this way, after library studies, a preliminary list of factors affecting 

championship and success in sports was prepared, and interviews with experts 

were conducted to identify and explain the factors affecting the success and 
authority of Iranian sitting volleyball. Also, the current research is considered 

practical from the point of view of the goal. Considering that the findings and 

results of this research can be a model for the progress and success of other sports 
fields, it can be called an applied research. In order to achieve the goal of the 

research, the research method of grounded theory or data base theory was used. 

This method is usually implemented in three ways: systematic or systematic 

method, innovative method and constructive method. In this research, the 
systematic method attributed to Strauss and Corbin has been used for data 

analysis. There are three stages in the systematic approach of foundational data 

theory research: (1) open coding, (2) axial coding, and (3) selective coding. In the 
data base theory research method, everything is considered data, including 

interviews and texts (books, articles, published interviews, etc.). The statistical 

population of the research included the directors of the Sports Federation of 

Veterans and the Disabled and the National Paralympic Committee, former and 
current coaches and players of the Iranian men's sitting volleyball team. 

According to the research methodology; Sampling was of the theoretical 

sampling type and the initial samples were purposefully 



 Seifpanahi et al: Designing a model of factors affecting on 35 years of Success                                                                25  

selected to conduct the interview and then continued with the snowball method 

until theoretical saturation was achieved and all the factors affecting the success 
and authority of Iranian sitting volleyball in the international fields were 

explained. A total of 15 interviews were conducted with 12 people. The names 

and titles of these people are at the end of the article and in the acknowledgments 
section. The focus of the conversation in the interview was the following 5 

general questions; 1. What reasons or factors have caused the success and 

authority of the Iranian men's sitting volleyball team in international arenas? 2. 

Are there any factors or actions (deficiencies and weaknesses) that, if met, would 
increase the success and authority? 3. Why is there no such success and authority 

in other sports for disabled people, especially team sports? 4. What are the most 

important strengths and weaknesses of the Iranian men's sitting volleyball team 
and organization from your point of view? 5. What solution or strategy do you 

suggest to improve the condition of sitting volleyball or for other disabled sports? 

Results  

Factors affecting the success and authority of Iranian sitting volleyball in 10 

general categories including; (1) a large community of sitting volleyball players, 

(2) an experienced and efficient coaching staff, (3) a talent search process, (4) 

preparation and official national and club competitions, (5) support for the 
national team, (6) the culture of Iranians sitting On the ground, (7) management 

and planning of the National Paralympic Committee and Federation of Veterans 

and Disabled Sports, (8) support of the government, statesmen and officials, (9) 
facilities and equipment and (10) having world seats were categorized. These 10 

main categories include more detailed dimensions such as; The culture of Iranians 

sitting on the ground, the tendency of the disabled to play sitting volleyball, the 
veterans of the imposed war, management, planning, the stability of the coaches, 

the coaching staff being the same family as the players, staffing, the up-to-

datedness of the coaches, the transfer of coaching knowledge from volleyball to 

sitting volleyball, the coherent talent acquisition process, having international 
positions, relations with international organizations, club competitions, national 

competitions, support for the national team, sitting volleyball not needing special 

equipment, sports venues and halls, support of related organizations, support of 
the government and government, program Inadequate budget, insufficient 

support from financial sponsors, weak all-round support, weak communication 

and solidarity of organizations related to the disabled, limitations due to the 
corona disease, change of programs, involvement of upstream officials without 

expertise, insufficient support from provincial boards, weak Media support, 

formulation of strategic and flexible programs according to the conditions, 

quantitative and qualitative improvement of coaches, strengthening of the talent 
search process, support and solidarity of organizations related to the disabled, 

strengthening of the budget, formulation of 
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plans to attract financial sponsors, promotion of the Super League, use from the 

power of the media, development of sports for all for the disabled 

Discussion and Conclusion 

The most important factors affecting the success and authority of Iranian sitting 

volleyball in world events include; (1) a large community of sitting volleyball 

players, (2) an experienced and efficient coaching staff, (3) a talent search 

process, (4) preparation and official national and club competitions, (5) support 

for the national team, (6) the culture of Iranians sitting On the ground, (7) the 

management and planning of the National Paralympic Committee and the 

Veterans and Disabled Sports Federation, (8) the support of the government, 

statesmen and officials, (9) the facilities and equipment, and (10) having world 

seats. These results are consistent with the research results of De Bosscher & et 

al, 2009; De Bosscher & et al, 2015; Hutchinson & et al 2018; Truyens & et al, 

2014; Ferkins & et al, 2010; Ferkins & et al, 2018; Brouwers & et al, 2015; 

Alonso & et al, 2018; Sotiriadou & Shilbury, 2009. These researchers have also 

emphasized on the cases identified in this research as influential factors in the 

progress and development of championship and professional sports. Intervening 

factors that have challenged the success and authority of Iranian men's sitting 

volleyball include; Inadequate budget program, insufficient support of sponsors, 

weak communication and solidarity of organizations related to disabled people, 

weak media support, weak all-round support, involvement of upstream officials 

without expertise, change of programs, restrictions of the Covid-19 disease, 

insufficient support from provincial boards. Strategies; Developing strategic and 

flexible programs according to the conditions, improving the quality and quantity 

of coaches, strengthening the talent search process, support and solidarity of 

organizations related to the disabled, strengthening the budget, developing plans 

to attract financial sponsors, promoting the Super League, using the power of the 

media, expanding sports for the disabled, it can solve these obstacles and 

challenges. Eventually, paying attention to the positive factors explained 

stabilizes the current situation, and paying attention to the shortcomings can help 

to further promote Iranian men's sitting volleyball in international arenas. The 

designed model can also be a model and guide for other sports for the disabled 

and even non-disabled to achieve success and progress. 

Keywords: sitting volleyball, sports for the disabled, championship sports, 

Paralympics, Success, authority 

 

 



 Seifpanahi et al: Designing a model of factors affecting on 35 years of Success                                                                27  

References 

➢ Alonso D.S, M., Rejón G, F., Pérez C, C., Calabuig M, F., Jae K, Y. (2018). 

Engagement in sports virtual brand communities. Journal of Business Research, 89: 

273–279 
➢ Brouwers, J., Sotiriadou, P., De Bosscher, V. (2015). Sport-specific policies and 

factors that influence international success: The case of tennis. Sport Management 

Review, 18: 343–358  

➢ De Bosscher, V., Shibli, S., Westerbeek, H., Van B, M. (2015). Successful elite sport 

policies: an international comparison of the sports policy factors leading to 

international sporting success (SPLISS 2.0) in 15 nations. Publisher; Meyer & Meyer 

Sport. 

➢ De Bosscher, V., De Knop, P., van Bottenburg, M., Shibli, S., Bingham, J. (2009). 

Explaining international sporting success: An international comparison of elite sport 

systems and policies in six countries. Sport Management Review, 12(3): 113–136. 

➢ Ferkins L., Shilbury D., Ian O. (2018). Leadership in governance: Exploring 
collective board leadership in sport governance systems, Sport Management  Review, 

21(3): 221-231. 

➢ Ferkins, L. Shilbury, D. (2010). Developing Board Strategic Capability in Sport 

Organizations: The National-Regional Governing Relationship. Sport  Management 

Review; 13(3): 235- 254. 

➢ Hutchinson, M. Berg, B.K., Kellison, T.B. (2018). Political activity in escalation of 

commitment: Sport facility funding and government decision making in the United 

States, Sport Management Review, 21(3): 263-278. 

➢ Sotiriadou, K. & Shilbury, D. (2009). Australian Elite Athlete Development: An 

Organizational Perspective. Sport Management Review, 12(3): 137–148. 

➢ Truyens, J., De Bosscher, V., Heyndels, B., & Westerbeek, H. (2014). A resource-
based perspective on countries’ competitive advantage in elite athletics. International 

Journal of Sport Policy and Politics, 6(3): 459-489. 
 

 

https://ideas.repec.org/a/eee/jbrese/v89y2018icp273-279.html
https://ideas.repec.org/a/eee/jbrese/v89y2018icp273-279.html
https://ideas.repec.org/a/eee/jbrese/v89y2018icp273-279.html
https://econpapers.repec.org/article/eeespomar/v_3a18_3ay_3a2015_3ai_3a3_3ap_3a343-358.htm
https://econpapers.repec.org/article/eeespomar/v_3a18_3ay_3a2015_3ai_3a3_3ap_3a343-358.htm
https://econpapers.repec.org/article/eeespomar/v_3a18_3ay_3a2015_3ai_3a3_3ap_3a343-358.htm
https://www.semanticscholar.org/paper/Successful-Elite-Sport-Policies%3A-An-International-Shibli-Westerbeek/d106c0cf4028455ed6bc1673288e2d510b38e9f7
https://www.semanticscholar.org/paper/Successful-Elite-Sport-Policies%3A-An-International-Shibli-Westerbeek/d106c0cf4028455ed6bc1673288e2d510b38e9f7
https://www.semanticscholar.org/paper/Successful-Elite-Sport-Policies%3A-An-International-Shibli-Westerbeek/d106c0cf4028455ed6bc1673288e2d510b38e9f7
https://www.semanticscholar.org/paper/Successful-Elite-Sport-Policies%3A-An-International-Shibli-Westerbeek/d106c0cf4028455ed6bc1673288e2d510b38e9f7
https://www.researchgate.net/publication/227425307_Explaining_international_sporting_success_An_international_comparison_of_elite_sport_systems_and_policies_in_six_countries
https://www.researchgate.net/publication/227425307_Explaining_international_sporting_success_An_international_comparison_of_elite_sport_systems_and_policies_in_six_countries
https://www.researchgate.net/publication/227425307_Explaining_international_sporting_success_An_international_comparison_of_elite_sport_systems_and_policies_in_six_countries
https://www.researchgate.net/publication/227425307_Explaining_international_sporting_success_An_international_comparison_of_elite_sport_systems_and_policies_in_six_countries
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1016/j.smr.2017.07.007
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1016/j.smr.2017.07.007
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1016/j.smr.2017.07.007
https://www.researchgate.net/publication/227425359_Developing_board_strategic_capability_in_sport_organisations_The_national-regional_governing_relationship
https://www.researchgate.net/publication/227425359_Developing_board_strategic_capability_in_sport_organisations_The_national-regional_governing_relationship
https://www.researchgate.net/publication/227425359_Developing_board_strategic_capability_in_sport_organisations_The_national-regional_governing_relationship
https://ideas.repec.org/a/eee/spomar/v21y2018i3p263-278.html
https://ideas.repec.org/a/eee/spomar/v21y2018i3p263-278.html
https://ideas.repec.org/a/eee/spomar/v21y2018i3p263-278.html
https://www.researchgate.net/publication/227425308_Australian_Elite_Athlete_Development_An_Organisational_Perspective
https://www.researchgate.net/publication/227425308_Australian_Elite_Athlete_Development_An_Organisational_Perspective
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/19406940.2013.839954
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/19406940.2013.839954
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/19406940.2013.839954


 

 مدیریت و توسعه ورزش فصلنامه  

 29اول، پیاپی سال یازدهم، شماره 
  JSMD.2022.5802/10.22124 :شناسه دیجیتالی

 مقاله پژوهشی         

  

در   تیم ملی والیبال نشسته مردان ایران و اقتدار موفقیتسال  35طراحی مدل عوامل موثر بر 

 المللی میادین بین 
 2، رقیه مصطفوی 1*جبار سیف پناهی شعبانی 

 

 05/07/1400: پذیرش تاریخ                                           11/1399/ 25: دریافت تاریخ 

 چکیده 

ته  تیم ملی والیبال نشس  و اقتدار  موفقیتسال    35هدف از انجام این پژوهش طراحی مدل عوامل موثر بر    :هدف 

 المللی بود. مردان ایران در رویدادهای بین

ی مورد  هااستفاده شد. داده   مندنظامرویکرد    این پژوهش کیفی بود و از روش نظریه داده بنیاد با  : شناسی روش 

گان والیبال نشسته ایران بدست آمد. جامعه آماری به با نخبگان و برجستهای و مصاحمطالعات کتابخانهنیاز از  

و معلولین، مربیان و بازیکنان های جانبازان  ه ملی پارالمپیک و فدراسیون ورزش پژوهش شامل مدیران کمیت

ه عمیق مصاحب 15ها با انجام داده   گیری هدفمند بود ولی والیبال نشسته بود. روش نمونهق و فعلی تیم ماسب

ها آوری شده از مصاحبههای جمع مرحله اشباع نظری بدست آمد. داده یافته تا رسیدن به  انفرادی نیمه ساختار

 در سه سطح کدگذاری باز، محوری و انتخابی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.  

( کادر مربیگری مجرب  2( جامعه بزرگ بازیکنان والیبال نشسته، )1ها ده عامل مهم؛ )در تحلیل داده  : ها یافته 

شتوانه سازی برای  ( پ5( مسابقات تدارکاتی و رسمی ملی و باشگاهی، )4( فرآیند استعدادیابی، ) 3و کارآمد، ) 
( ملی،  ایرانی6تیم  نشستن  فرهنگ  )ه(  زمین،  روی  برنامه7ا  و  مدیریت  ملی  (  کمیته  و    کپارالمپیریزی 

نات و تجهیزات و ( امکا9( حمایت حاکمیت، دولت و مسئوالن، )8های جانبازان و معلولین، )فدراسیون ورزش 

و اقتدار تیم ملی والیبال نشسته   موفقیت سال  35ر های جهانی، به عنوان عوامل اثرگذار ب ( داشتن کرسی10)

 مردان ایران در رویدادهای جهانی تبیین شد.

باعث  توجه    : گیری نتیجه  نواقص    و اقتدارموفقیت  حفظ  به عوامل تبیین شده  موجود، و توجه به کمبودها و 

همچنین مدل  المللی کمک نماید.نشسته مردان ایران در میادین بینتواند به ارتقاء هر چه بیشتر والیبال می 

معلولین برای کسب های ورزشی معلولین و حتی غیرالگو و راهنمایی برای دیگر رشته   تواندطراحی شده می 

 موفقیت و پیشرفت باشد. 

 ، اقتدار موفقیت، ورزش قهرمانی، پارالمپیک، والیبال نشسته، ورزش معلولین  های کلیدی: واژه 
 

،  دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی.  2  زنجان، ایران  دانشگاه زنجان،  ،گروه علوم ورزشیمدیریت ورزشی،  ستادیار  . ا1

 ، ایران واحد اسالمشهر، تهران ،دانشگاه آزاد اسالمی
Seifpanahi.j@znu.ac.ir نشانی الکترونیک نویسندۀ مسئول: *
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 مقدمه 

از    نشسته  والیبال   ی رشته  پرطرفدارترینیکی 

  تیم   اقتدار  و  قدرت.  است  ایران  در  معلولین  ورزشی

  ی همه  برای  ایران  مردان  نشسته  والیبال  ملی

  این   همیشه  و  بوده  اذعان  مورد  جهان  کشورهای

  در   ایران  ملی  تیم  با  رویارویی  از  کشورها

.  اندداشته  واهمه  و  هراس  مختلف  رویدادهای

  1359  سال  به  ایران  در  نشسته  والیبال  فعالیت

 گزاریبر  با  زمانهم  ،(میالدی   1981)  شمسی
.  گرددمی   بر  کشور  قهرمانی  مسابقات  دوره  اولین

  جانباز   و   ساله  هشت  تحمیلی   جنگ  از  پس  ولی

 رشته، این به آنها گرایش و وطن  رزمندگان شدن

  فراگیر   با.  شد  حاکم  ورزش  این  در  بسیاری   هیجان

 و  جانبازان  جامعه  بین  نشسته  والیبال  شدن

  ایران  ملی تیم ورزش، این  شدن جدی و معلولین

 مرزیبرون  اعزام   اولین  در  و  باراولین  برای  توانست

  در (  میالدی  1984)  شمسی   1363  سال  در

  قهرمانی،   عنوان  کسب  ضمن  نروژ  جهانی  مسابقات

  را   هلند  و  فنالند  رشته،  این  سنتی  هایقدرت 

  ایران  مردان نشسته والیبال ملی تیم. کند مغلوب

  مسابقات  از  دوره هشت  در تاکنون  1988  سال   از

 سئول،  هایبازی   در  و  داشته  حضور  پارالمپیک

 جایگاه  ریو  و  پکن  سیدنی،  آتالنتا،  بارسلون،

  نایب   عنوان  لندن  و  آتن  هایبازی   در  و  قهرمانی

  حضور   هشت.  است  کرده  خود  آن  از  را  قهرمانی

 سه  پارالمپیک،  هایرقابت   فینال  در  متوالی

  جهانی   مسابقات   فینال  ده  و  پاراآسیایی  قهرمانی

  به  ایران مردان نشسته والیبال تیم تا شده موجب

  کشور   در  ورزشی  هایرشته  ترینباثبات  از  یکی

  تیم  هیچ  دنیا در. شود  تبدیل جهان سطح و ایران

  والیبال   تیم  همانند  که  ندارد  وجود  دیگری  ورزشی

  در   سال  30  باشد  توانسته  ایران  مردان   نشسته

  های بازی  در  و  بوده   جهانی  بندیرتبه   صدر

  دو   و  قهرمانی  مقام  شش  پارالمپیک  و  المپیک

 باشد  آورده  دست  به  قهرمانی  نایب

(http://www.paralympic.ir.)  این   کسب  

  ایران،   نشسته  والیبال  تیم  از  تا  شده  موجب  عناوین

  یاد   موفقیت  نظیربی   الگوهای  از  یکی  عنوان  به

  آن   موفقیت  و  پیشرفت  مسیر  اگر   که   الگویی  شود؛

  آن   از  توانمی   گیرد،قرار   مطالعه  مورد  درستی  به

 نیز  ورزشی  هایرشته  دیگر  در  موفقیت  برای

 .  کرد استفاده

  ورزشی   المللیبین  میادین  در  کشورها  موفقیت

  از   نمادی  اقتصادی،  و  اجتماعی  تأثیرات  بر  عالوه

  محسوب   کشورها  آن  جانبۀ  همه  توانمندی  و  ثبات

  باالی   گذاریسرمایه  علل  از  یکی  و  شودمی 

  نشأت   مورد  این  از  قهرمانی،  ورزش  در  کشورها

 . Hosseini & et al, 2013)د )گیرمی 

  دربارۀ   هوشیاری  افزایش  نوعی  گذشته  هایدهه   در

  و   کشورها  میان  در  قهرمانی  ورزش  موفقیت  ارزش

  در   موفقیت  اخیراً.  است  داده  رخ  هادولت 

 حس  ایجاد  دلیل  به  ورزشی  المللیبین  هایمیدان 

 همچنین  و  اقتصادی  سوددهی  ظرفیت  ملی،  غرور

  مختلفی   هایارزش  آن،  کلی  دیپلماتیک  کاربرد

  ورزش   توسعه  که  انددریافته  کشورها.  است  یافته

 و  مستقیم  مزایای  از  گیریبهره  و  قهرمانی

  گذاری سیاست  و  ریزیبرنامه  بدون  آن  غیرمستقیم

 تنیس میسر آن بر موثر عوامل به توجه و مناسب

(Mozaffari & et al, 2012).  محققان  

 بر  اثرگذار  عوامل  مورد  در  زیادی  هایپژوهش

  المللی بین  میادین در ورزشی موفقیت  و  پیشرفت

  همه   بین  در  عوامل  این  از  بعضی.  اندداده   انجام

  . باشدمی   متفاوت  بعضی  و  مشترک  پژوهشگران

Hutchinson & et al 2018  عوامل   نقش  بر  

  مدیران،   اجرایی  تعهد  کارآمد،  سیاسی  حاکمیت

 بودجه استاندارد، تجهیزات و تسهیالت

http://www.paralympic.ir/
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  و   قهرمانی  ورزش  هایموفقیت   در مالی  حمایت  و

  Truyens & et al, 2013.  دارد   تأکید  ایحرفه

  از   حمایت  تمرینی،  و  رقابتی  امکانات  عامل  ده

  استعدادها،   پرورش  و  کشف  ورزشکاری،  حرفه

  سازمانی،   و  دولتی  حمایت  جوانان،  مشارکت

 ورزشی،  گاننخب  محیطی  شرایط  مالی،  حمایت

  و   آموزش  رقابت،  هایفرصت   علمی،  هایحمایت 

های ورزشی کلیدی  را در موفقیت   مربیان  تجهیز

  حمایتی   نقش  Ferkins & et al, 2018.  دانندمی 
  دانش   مدیریت  المللی،بین  روابط  برقراری  ها،دولت 

 تجهیزات  و   تسهیالت  کردن  فراهم   و  استراتژیک  و

  ضروری   قهرمانی  ورزش  توسعۀ  برای  را  مدرن

  حمایت   Brouwers & et al, 2015.  داندمی 

  میزان   منسجم،  ساختار  و  سازمان  مالی،

  پرورش   و  کشف  ورزش،  در  گانکنندهمشارکت 

  فعالیت  زمان   در  ورزشکاران از  حمایت  استعدادها،

  و   آموزشی  هایکالس  برگزاری  بازنشستگی،  و

 رقابت،  هایفرصت  کردن  فراهم  مربیگری، 

  در   را  علمی  هایپژوهش  و  تمرینی  تسهیالت

.  دانندمی   موثر  المللیبین  ورزشی  هایموفقیت 

Alonso & et al, 2018  مدیریتی   عوامل   نقش  

  کلیدی   ایحرفه   و  قهرمانی  ورزش  توسعه  در  را

  رکن  نه De Bosscher & et al, 2009. داندمی 

  ساختار   و  سازماندهی  مالی،  هایحمایت؛  اساسی

  سیاست   به   جامع  نگرش)  ورزشی  هایسیاست

 سیستم  ورزش،  در  مشارکت  و  ریزیپایه  (پیشرفت

  از   حمایت  استعدادها،  پرورش  و  شناسایی

  امکانات   و  تسهیالت  قهرمانان،  و  ورزشکاران 

  ارتقای   و  مربیگری  هایدوره  برگزاری  تمرینی،

  در   و  المللیبین  و  ملی   هایرقابت   برگزاری  مربیان،

  های موفقیت   در  را  علمی  تحقیقات  نهایت

 Seifpanahi.  دانندمی   موثر  ورزشی  المللیبین

Shabani & Haji Hasani, 2017   عوامل  

  در   را  ایران  قهرمانی  ورزش  موفقیت  بر  اثرگذار

 سیاست،  جمعیت،  ثروت،  متغیرهای  کالن؛  سطح

 در  شهرنشینی،  و  جغرافیایی  شرایط  فرهنگ،

  جامع  رویکرد مربیگری،  مالی، منابع میانی؛ سطح

  استعدادیابی،   رقابت،  قهرمانی،  ورزش  توسعه  به

  و   شغلی   حمایت  علمی،  تحقیقات  امکانات،

 ژنتیک،  خرد؛  سطح  در  ورزش،  در  مشارکت

  و   آموزش   محیط؛  سطح  در  و  والدین  و  انگیزش

 سابقه  تماشاگران،  مالی،  حامیان  ها،رسانه  پرورش،
 . داندمی  خصوصی بخش و قهرمانی ورزش

Sotiriadou & Shilbury, 2009  اهمیت   به  

  علمی   هایروش   و  فرهنگی  اقتصادی،  عوامل  نقش

 آنها.  کنندمی  اشاره  نخبه  ورزشکاران  تربیت  در

 افراد  کشف  که   رسیدند  نتیجه   این   به   همچنین

  بلندمدت   راهبردهای  تدوین   استعداد،  با  و  عالقمند

  مالی   هایکمک  جذب  موفقیت،  به  یابیدست  برای

  به  افراد جذب هایراه  از  اجتماعی  منزلت کسب و

.  است  نخبه  ورزشکاران   تربیت  نهایت  در  و  ورزش

Pourkiani & et al, 2017  نظام   توسعۀ  بر  

  برای   مستعد  ورزشکاران  پرورش  و  استعدادیابی

. کردند  تأکید  ایران  کشور  قهرمانی  ورزش  توسعۀ

Alidoust & et al, 2014 راهکارهای   مهمترین  

  به   را  ایران  در  جودو  قهرمانی  ورزش  پیشرفت

  و   مدیریت  بودجه،  استعدادیابی،  ترتیب

  و   مسابقات  افزاری،سخت  تجهیزات   ریزی،برنامه

  ارتقای   ارتباطات،  و  هماهنگی  ورزشی،  اردوهای

  از   حمایت  و  انگیزش  انسانی،  نیروی  و  مربیان

 & Tondnevis.  دانندمی   انسانی  نیروی

Ghasemi, 2008  و   علمی  دانش  سطح  ارتقای  

 مربیان،  فعالیت  بر  نظارت  و  کنترل  مربیان،  فنی

 تخصصی، و  علمی  روش  به  نوآموزان  استعدادیابی

  مختص   هایسالن  و  تاسیسات  افزایش

  امکانات به هاسالن  کامل تجهیز و ژیمناستیک
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  در   عوامل  ترین مهم  را  آموزشی  کمک  و  تخصصی

  ایران   ژیمناستیک  ورزش  قهرمانی  بعد  پیشرفت

 Farahani & Abdavi.  کردند  عنوان

Bafatani, 2006 مدیران گزینش کنند؛می  بیان 

  و   متخصص  افراد  جذب  منظور  به  کارآزموده

  از   بهتر  برداریبهره  و  مدون  هایبرنامه  باتجربه،

  استعدادها   کشف  منظور  به  هرمانیق  ورزش  پایگاه

  به .  کند  کمک   قهرمانی  ورزش  توسعه  به  تواندمی 

 بیش  De Bosscher, & et al, 2015  یعقیده 
  کشورها   المللیبین  هایموفقیت   درصد  پنجاه  از

  ، (ثروت)  داخلی  ناخالص   تولید  متغیر  سه  از  ناشی

 Aghdasi.  است   ورزش  در  مشارکت  و  جمعیت

& Abdavi, 2011  ورزش   توسعه  عامل  مهمترین  

.  دانندمی   تجهیزات  و  امکانات  را  قهرمانی

Mourao, 2010  و  جمعیت  کالن،   نگاه  یک  در 

  مهم   عامل  دو  را(  ثروت)  داخلی  ناخالص  تولید

.  داندمی   قهرمانی  ورزش  موفقیت  کسب

Mirshekaran & et al, 2020  بر  موثر  عوامل 

  امکانات   را؛  ایران  بانوان  قهرمانی  ورزش  توسعه

 بانوان،  اختصاصی   امکانات  قهرمانی،  ورزش  عمومی

 ای،حرفه   توسعه  مدیریتی،  ساختار   درآمدی،  منابع

 دسترسی  عمومی،  سازیآماده  استعداد،  مدیریت

 و  هاحمایت  ها،شایستگی  انسانی،  منابع  به

 ,Amirtash.  دانندمی   عرفی  هایمحدودیت 

 امکانات،  بهبود  بیشتر،  مسابقات  برگزاری  2008

  و   بودجه  افزایش  کارآمدتر،  مربیان  از  استفاده

  هندبال  بهبود عوامل مهمترین را انگیزشی عوامل

 .  داندمی  هادانشگاه  قهرمانی

Mallaei, 2018  سه  ترتیب  به  کالن،  نگاه  یک   با 

 توسعه  بر  را اقتصادی  و  اجتماعی  فرهنگی،  متغیر

.  دانندمی   موثر  ایران  هایاستان  قهرمانی  ورزش

Kashti Dar & et al, 2012  نیروی   افزایش  

 مربیان،  کیفی  و  کمی  ارتقای  ها،هیئت  انسانی

 پژوهشی،  مقاالت  افزایش   مالی،  حامیان  افزایش

  های دوره  و  فشرده  هایلوح  ها،کتاب   تعداد  افزایش

 تشویق  استانی،  درون  مسابقات  افزایش  آموزشی،

  مراکز   ایجاد  و  والیبال  نخبگان  از  حمایت  و

 توسعه اجرایی کارهایراه  جمله از را استعدادیابی

 ,Eftekhari, & et al.  دانندمی  ایران  والیبال

 نگرش  و   استعدادیابی  فرهنگی،  مولفه  نیز  2017

 ترینمهم   را  ورزشی  هایفعالیت  انجام  به  ضعیف

 . دانندمی ایران زنان والیبال توسعه موانع

  است   آن  از  حاکی  پژوهش  پیشینه  و  ادبیات  مرور

 مدیریت  استعدادیابی،  فرآیند  همچون؛  عواملی  که

  مناسب،   ایبودجه  برنامه  اثربخش،  ریزیبرنامه  و

  تجهیزات   و  امکانات  کارآمد،  و  ایحرفه  مربیان

  و   تدارکاتی  مسابقات  افزاری،نرم  و  افزاریسخت

  عوامل   مهمترین  از  المللیبین  و  ملی  رسمی

  قهرمانی   ورزش  عرصه  در  موفقیت  و  پیشرفت

  اینجاست   سوال  مذکور  موارد  به  توجه  با.  باشندمی 

  اقتدار   و  موفقیت  سال  35  باعث  عواملی  چه   که

  در   ایران  مردان   نشسته  والیبال  ملی  تیم

  در   واقعا  آیا  است؟  شده  المللیبین  رویدادهای

  والیبال   ملی  تیم  برای  شرایط  هامولفه  این  یهمه

 است  توانسته  که  است  بوده  عالی  ایران  نشسته

 باشد  داشته  نظیریبی   و  درخشان  یکارنامه  چنین

 گیرچشم   موفقیت  این  بر  دیگری  عوامل  یا

های موجود بر سر راه چالش   اند؟بوده   تاثیرگذار

 سال چه بوده است؟  35تیم ملی در این 

 

 پژوهش   شناسی روش 

  تحلیل   روش   به  کیفی  رویکرد  با  پژوهش  این

  35  بر  موثر  عوامل  مدل  طراحی  هدف  با  و  محتوی

  نشسته   والیبال  ملی  تیم  اقتدار  و  موفقیت  سال

 بدین.  شد  انجام  جهانی  رویدادهای  در  ایران  مردان

 فهرستی ای،کتابخانه مطالعات از بعد که صورت

https://www.sid.ir/En/Journal/SearchPaper.aspx?writer=2781
https://www.sid.ir/En/Journal/SearchPaper.aspx?writer=4585
https://www.sid.ir/En/Journal/SearchPaper.aspx?writer=447553
https://www.sid.ir/En/Journal/SearchPaper.aspx?writer=447553
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  در   موفقیت  و  قهرمانی  بر  موثر  عوامل  از  اولیه

 تبیین  و  شناسایی  برای  ادامه  در  و  تهیه  ورزش

  والیبال   اقتدار  و  موفقیت  بر  تاثیرگذار  عوامل

. شد  انجام  خبرگان  با  مصاحبه  ایران،  نشسته

  کاربردی   هدف،  منظر  از  حاضر  پژوهش  همچنین

  و   هایافته  که  این  به  توجه  با.  شودمی   محسوب

  پیشرفت   برای  الگویی  تواندمی   پژوهش  این  نتایج

  توان می   باشد،  ورزشی  هایرشته  دیگر  موفقیت  و

 .  نامید کاربردی تحقیق یک را آن
  روش   از  پژوهش  هدف  به  رسیدن  منظور  به

  استفاده   بنیادداده  نظریه  یا  تئوری  گرندد  پژوهش

: شودمی  اجرا  شیوه  سه  به  معموالً  روش  این.  شد

 و  نوخاسته  شیوۀ  ،مندنظام   یا  سیستماتیک  شیوۀ

  سیستماتیک   روش  از  تحقیق  این  در.  سازاگرا  شیوۀ

 شودمی   داده  نسبت  کوربین  و  استراوس  به  که

. است  شده  استفاده  هاداده   تحلیل  و   تجزیه  برای

 بنیاد  داده  نظریه   تحقیق  روش  مندنظام  رویکرد  در

  کدگذاری (  2)   باز،  کدگذاری(  1)  مرحله  سه

  در .  دارد   وجود  گزینشی   کدگذاری(  3)  و  محوری

 داده  چیز  همه  بنیادداده  نظریه  تحقیق  روش

 هامتن   و  هامصاحبه  جمله  از  شودمی   محسوب

...(.    و   شده  منتشر  هایمصاحبه  مقاالت،  کتب،)

  فدراسیون   مدیران  شامل  پژوهش  آماری   جامعه

  ملی   کمیته  و  معلولین  و  جانبازان  هایورزش 

  تیم   فعلی  و  قاسب  بازیکنان  و  مربیان  پارالمپیک،

 به  توجه  با.  بود  ایران  مردان  نشسته  والیبال  ملی

 نوع  از  گیرینمونه  تحقیق؛  شناسیروش 

  برای   اولیه  هاینمونه  و  بود  نظری  گیرینمونه

 و شدند انتخاب هدفمند صورت به  مصاحبه انجام

  کرد   پیدا   ادامه  یی جا  تا  برفی  گلوله  روش  به  سپس

  موثر   عوامل  یهمه  و  شد  حاصل  نظری  اشباع  که

  در   ایران  نشسته  والیبال  اقتدار  و  موفقیت  بر

  تعداد   مجموع  در.  شد  تبیین  المللیبین  میادین

 سمت  و  اسامی  .شد  انجام   نفر  12  با  مصاحبه  15

  و   تشکر  بخش  در  و  مقاله  انتهای  در  افراد  این

 . است آمده قدردانی

 بود؛  زیر  کلی سوال 5 مصاحبه در گفتگو محور

  تیم   اقتدار   و  موفقیت  باعث  عواملی  یا  دالیل  چه.  1

  میادین   در  ایران  مردان  نشسته  والیبال  ملی

  اقداماتی   یا  عوامل  آیا.  2  است؟  شده  المللیبین

  صورت   در  که(  هاضعف   و  کمبودها)  دارد  وجود

  پیش   از  بیش  را  اقتدار  و  موفقیت   این  شدن  برآورده
 برای  دیگر  ورزشی  هایرشته   در  چرا.  3  کند؟

  و   موفقیت  این  تیمی  هایرشته  خصوصا  معلولین،

  و   قوت  نقاط  مهمترین.  4  ندارد؟  وجود  اقتدار

  مردان   نشسته  والیبال  سازمانی  و  تیمی  ضعف

  یا   راهکار  چه.  5  چیست؟  شما  دیدگاه  از  ایران

 وضعیت  بیشتر  چه  هر  بهبود  برای  را  راهبردی

  ورزشی   هایرشته  دیگر  برای  یا  و  نشسته  والیبال

 کنید؟می  پیشنهاد معلولین

 

 پژوهش   های یافته 

  در   ایران  نشسته  والیبال  اقتدار  و  موفقیت  عوامل

 ایکتابخانه  مطالعات  حاصل  که  المللیبین  میادین

  و   مربیان  مدیران،  با  محقق  هایمصاحبه  و

 صورت  به  باشدمی   ایران  نشسته  والیبال  بازیکنان

 .است شده بیان 1 شماره جدول در باز کدگذاری
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 و اقتدار والیبال نشسته ایران در رویدادهای جهانی(   موفقیت )عوامل تبیین شده موثر بر  . کدگذاری باز  1جدول  

 مفاهیم  زیرمقوالت  مقوالت   ردیف 

1 
نشستن  فرهنگ 

روی  ایرانی  بر  ها 

 زمین 

نشستن  فرهنگ 

 ها بر روی زمین  ایرانی 

 . ها عادت به نشستن روی زمین دارندایرانی 

 . چابک حرکت کردن در حالت نشسته روی زمین بسیار مهم است

 . دنکشورهای دیگر بیشتر عادت به نشستن روی مبل دار

حالت در  ایرانی  بازیکنان  یاد    چون  زودتر  هستند،  راحت  نشسته 

 .گیرندمی 

 . سالها نشستن بر روی زمین به کمک بازیکنان والیبال نشسته آمد

2 
بزرگ  جامعه 
والیبال  بازیکنان 

 نشسته 

به  معلولین  گرایش 
 والیبال نشسته 

از   معلولین  فراوان  رشته استقبال  با  مقایسه  در  نشسته  های  والیبال 

 ورزشی دیگر 

درصد در والیبال نشسته    30ورزشکار سازمان یافته معلول    18000از  

 . کنندفعالیت می 

از  کمت در    70ر  معلولین  فعالیت  رشته   21درصد  دیگر  ورزشی  ی 

 . کنندمی 

 والیبال نشسته ورزش اول معلولین کشور است.

بوده  ی ورزشی ابتدا والیبال نشسته  رشته   22رایش افراد معلول از بین  گ

 . است

 . بازیکن والیبال نشسته در کشور وجود دارد 5000بیشتر از 

 ها از طریق گرایش به ورزش به عنوان بزرگترین پایگاه  جبران محرومیت 

طاقت  و  سخت  پذیرفته تمرینات  برای  معلولین  توسط  فرسای  شدن 
 جامعه سالم

جنگ  جانبازان 

 تحمیلی 

   تحمیلیهای جسمانی ناشی از جنگ آسیب

 جانباز و معلول شدن بسیاری از جوانان و ورزشکاران ایرانی 

3 
و   مدیریت 

و ریزبرنامه کارا  ی 

 اثربخش 

 مدیریت

های جانبازان  ته ملی پارالمپیک، فدراسیون ورزش ثبات مدیریت در کمی

 و معلولین و انجمن والیبال نشسته 

ثابت  اخیر    سال  40مدیران مرتبط با والیبال نشسته،  درصد   80تا    70
 .اندبوده 

که معلول و ورزشکار    محمود خسروی وفا و منصور برجیان  هایمدیریت
 .اندبوده 

 ریزی برنامه

 تقویم منسجم والیبال نشسته 

 ها ثبات برنامه 

با والیبال نشسته از   بازیکنان و تیم  هدفمند بودن همه ارکان مرتبط 

 گرفته تا فدراسیون و کمیته ملی پارالمپیک 

 مدت  مدت و بلند مدت، میان های کوتاه برنامه داشتن طرح و 
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4 
 کادر مربیگری 
 آمد مجرب و کار

 ثبات مربیان 

 و با تجربه  مربیان میدان دیده

 . اندمربی تیم ملی والیبال نشسته بوده نفر سر 3سال فقط   35در طول 

 . اندته سال مسئولیت هدایت تیم ملی را برعهده داش   12دومین سر مربی  

سر   مسئولی  25مربی  سومین  برعهده  سال  را  ملی  تیم  هدایت  ت 
 . اندداشته 

یی و مسابقه جهانی را تجربه  پارالمپیک و پاراآسیا  چندین که  ی  مربیان

 .اندکرده 

کادر هم بودن  خانواده 
 مربیگری با بازیکنان 

 .اندبوده  مربیان از جنس بازیکنان

قبالً بازیکن والیبال نشسته    های زیادیمربیان خود معلول بوده و سال

 .اندبوده 

 کادر فنی متخصص از جنس خود معلولین  

 شد.لولیت منجر به ارنج مناسب تیم می شناخت مربیان از نوع مع

 کادرسازی 
 های ملی بکارگیری مربیان واجد شرایط و مستعد در اردوهای تیم 

 همکاری مربیان پیشین با مربیان فعلی 

 روز بودن مربیان به 
مربیان تیم ملی در خالقیت و نوآوری تمرینات و تاکتیک همیشه پیشرو  

 .اندبوده 

مربیگری  دانش  انتقال 

والیبال  به  والیبال  از 
 نشسته 

 . بوده است ایستاده والیبال مربیان با کار تیم ملی والیبال نشسته شروع

 . شده است تزریق نشسته والیبال به خوبی اطالعات از والیبال

5 

 

فرآیند 

 استعدادیابی 
 منسجم 

 فرآیند

 استعدادیابی منسجم 

بازیکنان والیبال نشسته زیاد بوده انتخاب  همیشه بهترین و     تعداد  ها 
 . اندشده

بازیکنان والیبال   توانایی و قدرت انتخاب مربیان به خاطر جامعه زیاد 

 نشسته 

والیبال   جذب  معلولیت  علت  به  جنگ  از  بعد  والیبال  سابق  بازیکنان 

  .نشسته شدند

را در والیبال نشسته   توانایی خودبازیکنان سابق والیبال با فیزیک عالی 
 . ادندنشان د

 استعدادیابی های تشکیل اکیپ 

 بلند  قد  خصوصا و خوب فیزیک با بازیکنان انتخاب

  در  داخلی  ها و مسابقاتلیگ  طریق  از  جدید  بازیکنان  پرورش  و  کشف

   نشسته والیبال

  باهوش   ایرانی  بازیکنان  و  بود  متوسط  و  ساده  نشسته  والیبال  سطح  اوایل

 داشتند.   ایران برای خوبی بسیار شروع و و با استعداد بودند

 کوشی بازیکنان ایرانی دگی و سخت نحس رقابت طلبی، روحیه جنگ 

ها  در صورتی که بازیکنان خوب انتخاب نشوند، بهترین مربیان، آموزش

 ی الزم را نخواهد داد. ها نتیجه و تمرین 
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های  داشتن کرسی
جهانی و ارتباطات  

سازمان  های  با 

 جهانی 

پست  های داشتن 
 جهانی 

 دبیر کلی آسیا و عضو هیئت رئیسه جهانی 

اقیانوسیه و عضو کمیته مربیان فدراسیون  رئیس کمیته مربیان آسیا و 
 جهانی 

 عضو کمیته توسعه والیبال نشسته در جهان 

سازمان   ارتباطالت با 
 های جهانی 

های جانبازان و معلولین با فدراسیون  ارتباط تنگاتنگ فدراسیون ورزش 

 جهانی 

کمیته  خوب  بین ارتباط  کمیته  با  ایران  پارالمپیک  ملی  المللی  ی 
 پارالمپیک 

های فدراسیون جهانی والیبال  حضور مربیان و داوران ایرانی در برنامه 
 نشسته 

7 

مسابقات تدارکاتی  

و  ملی  رسمی  و 
 باشگاهی 

 مسابقات باشگاهی 
 برگزاری مسابقات باشگاهی به صورت مرتب و منظم 

 های مختلف؛ مانند سوپر لیگ و دسته یک و دسته دو برگزاری لیگ 

 مسابقات ملی 
 های خارجی و شرکت در همه مسابقات آسیا شرکت در تورنومنت 

   دنیا  قدرتمند هایتیم  با مکرر رسمی و تدارکاتی هایبازی 

8 
  سازیه پشتوان

 برای تیم ملی 
سازی برای تیم پشتوانه 

 ملی 

 وجود حداقل دو تیم ملی الف و ب و تیم ملی جوانان  

 شد.های ب و جوانان به تیم اصلی )الف( تزریق می در صورت نیاز از تیم 

 استفاده از بازیکنان متفاوت در تورنمنت های مختلف 

 شرکت در مسابقات با بازیکنان جدید.  

 . اشته استیکنواختی در تیم والیبال نشسته وجود ند

در ترکیب    بازیکن   70تا امروز بیش از    ابتداوالیبال نشسته از  ملی  یم  ت

 . استداشته  خود 

 . اندشده بازیکنان جوان و جدید همیشه به تیم ملی اضافه 

 . محسوس بوده استقبلی نسبت دوره  تیم ملی هر دوره تغییرات

 اماکن و تجهیزات  9

والیبال  نیاز  عدم 

تجهیزات  به  نشسته 
 خاص 

 . رشته والیبال نشسته به ابزار و تجهیزات خاصی نیاز ندارد

 . های دیگر به ابزار و تجهیزات نیاز دارندرشته 

پنگ و تنیس به ویلچرهای مدرن و استاندارد  بسکتبال با ویلچر، پینگ 
 . نیاز دارند

 استفاده از وسایل استاندارد مورد نیاز 

 اماکن ورزشی و سالن 
 ملی والیبال نشسته های داشتن سالن تمرینی اختصاصی برای تیم 

 . های سرپوشیده برای والیبال نشسته کاربرد دارندی سالن همه 

10 
حاکمیت،   حمایت 
و  دولتمردان 

 مسئوالن 

سازمان  های حمایت 
 ذی ربط 

فدراسیون   اول  اولویت   های جانبازان و معلولین ورزش والیبال نشسته 

 . بوده است

 پشتیبانی کمیته ملی پارالمپیک از والیبال نشسته  

و  حاکمیت  حمایت 
 دولت 

 حمایت رهبری و دولت  

طرفداری مسئولین از والیبال نشسته به مشابه فوتبال برای غیرمعلولین  
 بوده  
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 چالش ها  11

ای  بودجه  برنامه 

 نامناسب 

 کمبود منابع مالی 

ارگان  به  رشته  مالی  شرایط  داشتن  قرار  الشعاع  مربوطه تحت  ی  های 
 دولتی 

 های دولتی وابسته بودن بودجه این رشته به بودجه 

 استانی  هایهیئت  عدم اختصاص بودجه کافی به

حمایت  بودن  ناکافی 

 حامیان مالی 

 های باشگاهی حمایت ناکافی اسپانسرها از تیم 

 . های تیم ملی نبوده استی موفقیت حمایت اسپانسرها در حد و اندازه 

حمایت های ضعف 

 همه جانبه 

ملی   آکادمی  و  معلولین  و  جانبازان  ورزش  فدراسیون  حمایت  فقط 

 . پارالمپیک کافی نیست

 . حمایت وزارت ورزش و جوانان نیز بسیار ضروری است

و ضعف   ارتباطات 
همبستگی 

به سازمان  مربوط  های 
 معلولین 

ضعف انسجام و ارتباطات سازمان بهزیستی، سازمان آموزش و پرورش  

 های مردم نهاد مرتبط با معلولین استثنایی، سازمان 

از  ناشی  محدویت 
 بیماری کرونا

در یک سال اخیر به خاطر کرونا تمرینات و مسابقات بسیار محدود شده  

 است. 

سیاست  دیگر  ورزش  کشورهای  برای  کرونا  شرایط  در  بهتری  های 

 اند. داشته 

 هاتغییر برنامه 

 ها رو عوض خواهد کرد. ها برنامه تغییر مدیریت

 مدت است. ها بیشتر کوتاه در ایران برنامه 

اعتقاد کمتری به برنامه راهبردی وجود دارد، چون عملیاتی کردن آن  
 سخت است 

مسئولین  دخالت 

بدون  باالدستی 
 تخصص 

 دخالت مسئولین باالدستی. 

از  ناکافی  حمایت 
 های استانی هیئت 

 ها ها و اعزام ها در خصوص تشکیل تیم پشتیبانی ناکافی از استان 

 ها  ها و میزبانیها در زمینه برگزاری رقابت استان پشتیبانی ناکافی از 

 ها در بخش آموزش و پرورش بازیکنان مستعد پشتیبانی ناکافی از استان 

حمایت های ضعف 
 ای  رسانه 

 هاضعف تبلیغات در شناسایی ورزشکاران مستعد استان 

 ضعف تبلیغات جهت گسترش رشته 
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 راهبردها  12

برنامه های تدوین 

قابل  و  راهبردی 
با  متناسب  انعطاف 

 شرایط

 ریزی هدفمند بالفاصله بعد از هر تورنمنت تا تورنمنت بعدی  برنامه

 انداز چندین ساله های بلندمدت با چشم تدوین برنامه

 گذاری متناسب با کروناسیاست 

 ربط، نه مدیر محور بودن آنها های ذی برنامه محور بودن سازمان 

کیفی  و  کمی  ارتقای 
 مربیان 

 بازیکنان اسبق تیم ملی جهت پرورش مربیان زبده استفاده از 

 به روز شدن مرتب مربیان و نهادینه شدن تفکر بهبود مستمر در آنها 

فرآیند  تقویت 
 استعدادیابی 

های تیم ملی و  ارتقای کمی و کیفی استعدادیابی برای تامین پشتوانه 
 جایگزینی مناسب بازیکنان 

همبستگی   و  حمایت 
به سازمان  مربوط  های 

 معلولین 

ملی   کمیته  معلولین،  و  جانبازان  های  ورزش  فدراسیون  حمایت 

 پارالمپیک و وزارت ورزش  

 حمایت بیشتر سازمان بهزیستی از ورزشکاران معلول 

 حمایت سازمان آموزش و پرورش استثنایی از ورزشکاران معلول 

 معلولین های مردم نهاد مربوط به حمایت سازمان 

 تقویت بودجه 

 استقالل بودجه ورزش معلولین  

 مالی   هایبا محرک  خصوصا انگیزه ایجاد

 های استانی  حمایت مالی، معنوی و تجهیزاتی از هیئت 

برنامه های تدوین 

 جذب حامیان مالی 

 ها جذب اسپانسرها و حمایت مالی بیشتر آنها از باشگاه 

 . اسپانسرهای تیم ملی والیبال نشسته باید در حد و اندازه تیم ملی باشند

 ارتقای سوپر لیگ 

رسانه  پخش  ابعاد  در  خصوصاٌ  برتر  لیگ  جذب  تقویت  و  مسابقات  ای 
 اسپانسرها 

های لیگ برتر باید در سه رده نوجوانان، جوانان و بزرگساالن تیم  تیم 
 .داشته باشند

از   قدرت استفاده 

 هارسانه 
 ها برای گسترش کمی و کیفی رشته تبلیغات در رسانه 

ورزش  گسترش 

 همگانی معلولین 
 گسترش ورزش همگانی معلولین 
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  سه   از  استفاده  با  هاداده  تحلیل  پژوهش،   این  در

.  شد  انجام  انتخابی  و  محوری  باز،  کدگذاری  مرحلۀ

  گردآوری   با  همزمان  هاداده   تحلیل  و  کدگذاری 

 گیرینمونه  به   پژوهش   فرآیند  در  تا  شد،  انجام  آنها

  مشخص   جدول  از  که  همانطور.  نماید  کمک  نظری

  والیبال   اقتدار  و  موفقیت  بر  اثرگذار  عوامل  است،

  که   شده  تبیین  کلی  مقوله  10  در  ایران  نشسته

  جای  خود درون را بسیاری مفاهیم و مقوالت زیر

  و   موفقیت   بر  موثر  عوامل  مهمترین.  دهندمی 
  جهانی   رویدادهای  در  ایران  نشسته  والیبال  اقتدار

 ترتیب  به  هامصاحبه  در  تکرار  فراوانی  براساس

 نشسته،  والیبال  بازیکنان  بزرگ  جامعه(  1)  شامل؛

 فرآیند(  3)  کارآمد،  و   مجرب  مربیگری  کادر(  2)

  ملی   رسمی   و  تدارکاتی  مسابقات(  4)  استعدادیابی،

(  6) ملی، تیم برای سازیپشتوانه( 5) باشگاهی، و

(  7)  زمین،  روی  بر  هاایرانی   نشستن  فرهنگ

  و   پارالمپک  ملی  کمیته  ریزیبرنامه  و  مدیریت

(  8)  معلولین،  و  جانبازان  هایورزش   فدراسیون

(  9)  مسئوالن،  و  مرداندولت   حاکمیت،  حمایت

  های کرسی  داشتن(  10)   و  تجهیزات  و  امکانات

  شکل   به  تحقیق  دوم  مرحله.  باشدمی   جهانی

  در . است شده ارائه( 1) شکل در پارادایمی الگوی

  شده   شناسایی  مقوالت  پارادایمی  الگوی  در  واقع
  یا   علّی   شرایط»  عناوین  تحت   را  قبل  مرحله  در

 یا  گرتعدیل »  ،«بسترساز  یا  ایزمینه»  ،«سازسبب

یا  -عمل»  ،«محوری  مقوله»  ،«گرمداخله  تعامل 

 . کنندمی  بندی دسته «پیامدها» و «راهبرها
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 و اقتدار تیم ملی والیبال نشسته مردان ایران  موفقیتگذار بر الگوی پارادایمی عوامل اثر وریکدگذاری مح .1شکل 

 ساز:شرایط علی یا سبب

ها ایرانینشستن فرهنگ  -
 بر روی زمین

و  عدم نیاز به امکانات -

تجهیزات ویژه برای والیبال 
 نشسته

جامعه بزرگ بازیکنان  -
 والیبال نشسته

جنگ تحمیلی و افزایش  -
 چشمگیر معلولین

های اولیه تیم قهرمانی -

 ملی والیبال نشسته

های فردی ویژگی -

بازیکنان ایرانی همچون؛ 
هوش و زکاوت، سخت 

ی کوشی و میل و ارداه
 خواستن

 
 

 راهبردها:

های تدوین برنامه -
راهبردی و قابل انعطاف 

 متناسب با شرایط
ارتقای کمی و کیفی  -

 مربیان

تقویت فرآیند  -
 استعدادیابی

حمایت و همبستگی  -
های مربوط به سازمان

 معلولین
 تقویت بودجه -

های تدوین برنامه -

 جذب حامیان مالی
 ارتقای سوپر لیگ -

استفاده از قدرت  -
 هارسانه

گسترش ورزش  -

 همگانی معلولین

 پیامدها:
 6پارالمیپک:  8از  -

نایب  2قهرمانی و 

 قهرمانی
 پاراآسیایی: 3از  -

 قهرمانی 3
مسابقه  10از  -

 جهانی:
 قهرمانی 7

 مقام دومی 1

 مقام سومی 2
دوره قهرمانی  3-

 جوانان جهان
قهرمانی در لیگ  5-

 های جهاناهباشگ
سال در صدر  30-

 رنکینگ جهانی

 رو اقتدا موفقیت

 شرایط بسترساز:

ریزی کارا و مدیریت و برنامه -
 اثربخش

کادر مربیگری مجرب و  -
 کارآمد

 فرآیند استعدادیابی منسجم -
 جهانیو ارتباطات  هاکرسی -

 مسابقات تدارکاتی و رسمی -

 ملی تیم سازیپشتوانه -
دولت و  حمایت حاکمیت، -

 ربطمسئوالن ذی
 

 

 شرایط مداخله گر:

 ای نامناسببرنامه بودجه -
  ناکافی بودن حمایت حامیان -

همبستگی  ضعف ارتباطات و -
 های مربوط به معلولینسازمان

 ایرسانهضعف حمایتهای  -
 های همه جانبهضعف حمایت -

دخالت مسئولین باالدستی  -

 بدون تخصص
 هاتغییر برنامه -

 بیماری کرونا هایدیتمحدو -
های ناکافی از حمایت -

 های استانیهیئت
 

 

 مقوله محوری:

 سال 35عوامل موثر بر 

 و اقتدار والیبال نشسته موفقیت
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 گیری بحث و نتیجه 

اثر عوامل  مهمترین  از  بر  یکی  و   موفقیتگذار 

اقتدار تیم ملی والیبال نشسته مردان ایران جامعه 

است.  ایران  در  نشسته  والیبال  بازیکنان  بزرگ 

اشاره کرده   (Mull & et al, 2005)همچنان که 

سطوح  در  ورزشکاران  تعداد  که  اندازه  هر  است 

بیشتری  تعداد  باشند،  بیشتر  و همگانی  آموزشی 
ای حرفه باالتر یعنی ورزش قهرمانی و  به سطوح  

می   Seifpanahi Shabani & Haji)یابند.راه 

Hasani, 2017; De Bosscher, & et al, 

2015; Mourao, 2010)    نقش جمعیت به  نیز به

مولفه  از  یکی  موفقعنوان  برای  مهم  در های  یت 

اشاره کرده قهرمانی  واضح اندورزش  بنابراین پر   .

باال از بین پنج   است که تشکیل چند تیم سطح 

بازیکن امکان  پذیرتر از تشکیل همین تعداد هزار 

جنگ   است.  کمتر  یا  ورزشکار  پانصد  با  تیم 

بس شدن  معلول  و  جانباز  و  از تحمیلی  یاری 

رشته  نیاز  عدم  به رزمندگان،  نشسته  والیبال  ی 

های و تجهیزات ویژه و همچنین قهرمانیامکانات 

والیب ملی  رویدادهای تیم  اولین  در  نشسته  ال 
ن للی خود باعث شد که بسیاری از معلولیالمبین

های ورزشی دیگر این رشته را به بسیاری از رشته 

نشسته  والیبال  بازیکنان  جامعه  و  دهند  ترجیح 

والیبال  بازیکنان  زیاد  تعداد  شود.  بزرگ  کشور 

به مربیان داده که همیشه   نشسته این فرصت را

زیاد بهترین تعداد  همچنین  کنند.  انتخاب  را  ها 

سراسر  باز در  رشته  این  را یکنان  فرصتی  کشور 

تیم  تا  کرده  در فراهم  مختلفی  باشگاهی  های 

به   همدیگر  با  و  شوند  تشکیل  مختلف  سطوح 

بپردازند و و   رقابت  بازیکنان  بین  رقابت  همیشه 

های مختلف باعث پیشرفت و ارتقا عملکرد آنها تیم

 شده است.

 موفقیتگذار بر  یکی دیگر از مهمترین عوامل اثر

و اقتدار والیبال نشسته مردان ایران کادر مربیگری  

در  مربیان  اهمیت  است.  بوده  کارآمد  و  مجرب 

های ورزشی در قهرمانی و موفقیت بازیکنان و تیم

 ;Alidoust & et al, 2014)های  پژوهش

Brouwers, & et al, 2015; De Bosscher, 

& et al, 2009; Mozaffari & et al, 2012; 

Tondnevis & Ghasemi, 2008; Truyens 

& et al, 2013)  از  را نوین نظام مربیگری ایجاد  

افزایش ورزش نظام پیشرفت راهکارهای   توسعۀ 

دانند. مربیان با اتکا به علم، تجربیات قهرمانی می 

ورزشکاران  رساندن  در جهت  اطالعات خویش  و 

کنند. آنها  وهای افتخار نقش اصلی را ایفا می به سک

تی دارند در توسعه و پیشرفت بازیکنان نقش حیا

ها و دانش مورد نیاز آشنا  و بازیکنان را با مهارت 

های ورزشی کنند و موجب موفقیت آنها و تیممی 

 ;Monazami & et al, 2013)شوندمی 

Noroziseyed hoseini & et al, 2012)   شاید

مهمترین ویژگی مربیان تیم والیبال نشسته مردان 

های متمادی این بوده است که  در طول سال   ایران

نشسته   والیبال  خانواده  از  مربیان  ،  اندبودهاین 

سال  که  مربیانی  بازیکن یعنی  عنوان  به  خود  ها 

کرده والیبال   بازی  باالترین سطح  در  اند. نشسته 

ملی  تیم  مربیان  که  است  شده  باعث  امر  این 

والیبال نشسته شناخت کاملی از بازیکنان در ابعاد 

میزان   و  معلولیت  نوع  از جمله شناخت  مختلف 

محدودیت آن داشته باشند. ارتباط و درک متقابل 

روانی و مربی و بازیکن در ابعاد مختلف جسمانی، 

تیم موفقیت  برای  بستاکتیکی  ورزشی  یار های 

حیاتی است و بدون شک ارتباط یک مربی معلول 

دار بازیکنان  مراتب با  به  جسمانی  معلولیت  ای 

تر از ارتباطات یک مربی سالم با تر و اثربخشساده

والیبال  ملی  تیم  است.  معلولیت  دارای  بازیکنان 

سرمربی   3ی ایران از بدو تولد تا االن فقط  نشسته 
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سرمربی دوم   است، سرمربی اول یک سال،داشته 

سال سکان هدایت   25سال و سرمربی سوم    12

تیم ملی را بر عهده داشته است. این ثبات مربیان  

رویدادهای  در  را  ارزشمندی  بسیار  تجربیات  که 

مهم پارالمپیک و جهانی برای آنها رقم زده است،  

و  بازیکنان  با  مربیان  بودن  به همراه هم خانواده 

قیت  نین خالکسب دانش نوین مربیگری و همچ

ارائه ایران را    ،های تمرینات و تاکتیکدر  مربیان 

در دنیا بسیار متمایز کرده است و همیشه مربیان 

مربیگری پیشرو و الگوی مربیان    ایرانی در دانش

دیگر   و اندبودهکشورهای  سرآمدی  وصف  در   .

نشستهنخب والیبال  ملی  تیم  مربیان  ایران گی  ی 

ی اعجوبه ی رضایفقط کافیست به اسم آقای هاد 

ی ایران و دنیا اشاره کنیم  ی والیبال نشستهو نابغه

 موفقیتکه بدون شک نقش بسیار چشمگیری در  

نشسته  والیبال  عظمت  سالیان و  در  ایران  ی 

 اند.متمادی داشته 

اثر عوامل  از  دیگر  بر  یکی  اقتدار   موفقیتگذار  و 

والیبال نشسته مردان ایران استعدادیابی مناسبی 

ک گرفته  است  صورت  رشته  این  در  ه 

 Seifpanahi Shabani & Haji)است.

Hasani, 2017; Mirshekaran & et al, 

2020; Pourkiani & et al, 2017; Truyens 

& et al, 2014; Shabani, 2017; Sotiriadou 

& Shilbury, 2009; De Bosscher, & et al, 

2009; Brouwers, & et al, 2015)   شناسایی

عوام مهمترین  از  را  آنها  پرورش  و  ل  استعدادها 

ی دانند. جامعه موثر در توسعه ورزش قهرمانی می 

والیبال بازیکنان  فرصت   بزرگ  همیشه  نشسته 

ها را به مربیان تیم ملی داده است. انتخاب بهترین

مسابقات  طریق  از  همیشه  بازیکنان  بهترین 

مختلف، از جمله سوپر لیگ و لیگ دسته یک و  

ملی ه دو انتخاب شده و تحت نظر مربیان تیم  دست

اند آموزش  ی بسیار زیادی داشته که دانش و تجربه

یافته  پرورش  و  رئیس  اند.  دیده  ترابی،  خضراله 

سازمان لیگ و مسئول امور فنی اولین دوره لیگ  

نشسته والیبال  والیبال  جهانی  موفقیت  رمز 

ایران   استعدیابی نشسته  فرآیند  در  تداوم  را 

اقداممی  بهترین  از  یکی  باره  این  در  ات داند. 

ورزش  جان فدراسیون  با  های  معلولین  و  بازان 

هیئت  آزمون هماهنگی  برگزاری  استانی،  های 

یبال نشسته برای تشکیل تیم ملی استعدادیابی وال

بوده است. این تیم همیشه در مواقع ضروری ب  

 پشتوانه بسیار خوبی برای تیم ملی الف بوده است. 

و  موفقیت  در  که  عوامل  مهمترین  از  دیگر  یکی 

نشسته  والیبال  ملی  تیم  ایران اقتدار  مردان  ی 

تاثیر بوده،  بسیار  و گذار  مسابقات  در  شرکت 

رسمی   المللی به صورت تدارکاتی وهای بینرقابت 

لیگ منظم  برگزاری  همچنین  و و  داخلی  های 

است.  رقابت  بوده  داخلی   Seifpanahi)های 

Shabani & Haji Hasani, 2017; Truyens 

& et al, 2014; Brouwers, & et al, 2015; 

De Bosscher, & et al, 2009; Alidoust & 

et al, 2014)   نیز بر مسابقات تدارکاتی و رسمی

ع بر  به  تاثیرگذار  عوامل  مهمترین  از  یکی  نوان 

اند. پیشرفت ورزش قهرمانی تاکید کرده   وتوسعه  

ه در باالترین سطح تیم ملی والیبال نشسته همیش

های  ترین تیمهای مختلف با مطرحدنیا در رقابت 

ح و  است  کرده  رقابت  سرآمد   تیدنیا  علت  به 

تیم همیشه  والیبال  بودن،  نام  صاحب  های 

انجام نشسته  جهت  ایران  ملی  تیم  از  جهان  ی 

تورنمنت مسا در  شرکت  و  تدارکاتی  های بقات 

اند. همین مسئله باعث شده دوستانه دعوت کرده

است که تیم ملی ایران همیشه در شرایط مسابقه 
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وان و ای فراهه است و با کسب تجربه و رقابت بود

ها اعتماد به نفس و خودباوری حاصل از این رقابت

فظ کند.  همیشه خود را در باالترین سطح جهان ح

های داخلی فرصت همچنین برگزاری منظم لیگ

تیمرقاب  و  بازیکنان  به  را  پیشرفت  و  های ت 

را داده  اندبودههای ملی باشگاهی که پشتوانه تیم

 است. 

اقداماتی ک بهترین  از  دیگر  موفقیتیکی  در  و   ه 

ر ی مردان ایران د اقتدار تیم ملی والیبال نشسته

تاثیر بسیار  متمادی  سالیان  بوده، طول    گذار 

همیشه پشتوانه است.  بوده  ملی  تیم  برای  سازی 

ملی  تیم  و  ملی ب  تیم  الف،  ملی  تیم  بر  عالوه 

 جوانان نیز تشکیل و با همان جدیت آموزش دیده

تیم ملی در این زمینه با ن  اند. مربیاو تمرین کرده

تغییر  آینده با  و  کرده  عمل  عالی  بسیار  نگری 

تر برای حضور  بازیکنان و فرصت به بازیکنان جوان

در تیم اصلی، فرصت کسب تجربه، اعتماد به نفس 

ها و به آنها در کنار بازی با باتجربهو خودباوری را 

اند. اهمیت و را دادهحضور در میادین مهم جهانی  

آنجا می رتاثی را  اقدام  این  ن درک کرد تواگذاری 

از تورنمنت  بعضی  در  تیم ملی که  با دو  ایران  ها 

وم را الف و ب شرکت کرده و حتی مقام اول و د

پشتوانه این  است.  کرده  در کسب  تنها  نه  سازی 

همچون زمان  حیاتی  و  حساس  های 

های ناخواسته بازیکنان و عدم آمادگی مصدومیت 

که با  مک تیم ملی آمده است بلمقطعی آنها به ک

پیش و  سالم  رقابت  یک  باعث  ایجاد  شده  بینی 

 ارتقای عملکرد فردی و تیمی نیز شده است.

 موفقیتگذار بر  یکی دیگر از مهمترین عوامل اثر

نشسته والیبال  ملی  تیم  اقتدار  ایران   و  مردان 

ایرانی  نشستن  با فرهنگ  است.  زمین  روی  بر  ها 

بازیکن اینکه  به  در طول توجه  نشسته  والیبال  ان 

چند   باید  رقابت  نشسته یک  حالت  در  ساعت 

های خود را در حالت نشسته انجام  باشند و حرکت

نیازمند  نشستن  زمان  مدت  این  طبیعتا  دهند، 

انعطاف عضالنی،  و استقامت  مفاصل  پذیری 

و   باال  جسمانی  آمادگی  کلی  طور  به  و  عضالت 

حالت گونه  این  به  باعادت  است.  به    بدنی  توجه 

نشستن بر روی  اینکه ایرانیان از کودکی عادت به

اندام دارند،  اندام زمین  خصوصا  بدن،  های های 

وضعیت  تجربه تحتانی  را  نشستن  مختلف  های 

که  می  کسانی  با  مقایسه  در  و  زمین کنند  روی 

اند این یک برتری مهم  ننشسته و یا کمتر نشسته

ایم که  هشود. بسیاری از ما تجربه کردمحسوب می 

قرار گرفتن بدن در وضعیتی که قبال تجربه نکرده  

یک  و  درد  با  همراه  گاهی حتی  و  است، سخت 

احساس ناخوشایند است. همچنین براساس قانون 

در این زمینه انتقال مثبت   انتقال یادگیری احتماال

های مختلف  دهد، یعنی نشستن و حرکترخ می 

حالت   می در  زندگی  طول  در  به  تواند  نشسته 

بد، یعنی بازیکنان والیبال شرایط مسابقه انتقال یا

ای که قبال تجربه زیادی در نشستن بر روی نشسته 

زمین دارند در مقایسه با افرادی که این تجربه را 

 های مختلفند و یا بسیار کمتر دارند، مهارت ندار

ازیکنان گیرند. ب والیبال نشسته را سریعتر یاد می

بر  که تجربه باید ی نشستن  ندارند  روی زمین را 

ابتدا زمان زیادی را صرف یادگیری این وضعیت و  

کنند و بعد به فکر  تبدیل آن به یک عادت راحت 

مهارت  وضعیت یادگیری  این  در  مختلف  های 

 باشند.

 موفقیتگذار بر  یکی دیگر از مهمترین عوامل اثر

و اقتدار والیبال نشسته مردان ایران کادر مدیریت 
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ه ملی پارالمپیک و فدراسیون کارا و اثربخش کمیت

است. ورزش  بوده  معلولین  و  جانبازان  های 

(Alonso & et al, 2018; Hutchinson & et 

al 2018; Ferkins & et al, 2018)    به نیز 

ر توسعه ریزی راهبردی د اهمیت مدیریت و برنامه 

کرده  اشاره  قهرمانی  ملی اندورزش  کمیته   .

از   سال  پارالمپیک  یعنی  تاسیس   1379زمان 

ا تجربه کرده است.  نفر رتاکنون فقط ریاست یک 

نیز در فدراسیون ورزش  های جانبازان و معلولین 

سال گذشته فقط سه مدیر داشته است. این   40

این   کامل  شناخت  آن  تبع  به  و  مدیریت  ثبات 

مدیران از ورزش معلولین و به طور اخص والیبال 

نشسته تاثیر مثبتی بر پیشرفت و موفقیت والیبال 

است داشته  ایران   ,Audas & et al)   .نشسته 

غییرات مدیریتی هم بر  کنند که تبیان می   (2002

تیم همعملکرد  و  ورزشی  دیگر    های  عملکرد  بر 

می سازمان  منفی  تاثیر  از ها  یکی  گذارد. 

برنامههویژگی تغییر  عدم  مدیرت،  ثبات  و ای  ها 

است. برنامه  تدوین مدت  بلند  و  راهبردی  های 

(Ferkins & Shilbury, 2010; Sotiriadou 

& Shilbury, 2009)  برنامه نقش  ریزی  به 

در   مدت  بلند  و  سازمان راهبردی  های موفقیت 

 اند.  اشاره کرده  ورزشی و توسعه ورزش قهرمانی

(Seifpanahi Shabani & Khatibi, 2017) 
 برای انجام که هاییسازمان نند کهکنیز بیان می

 مدیریتی از خود اهداف به دستیابی و مأموریت

راهبردی بر مبتنی و قوی ریزی   استفاده برنامه 

 ورزش جمله از مختلف هایدر فعالیت کنند،می 

 دست چشمگیری هایموفقیت  به قهرمانی

برنامهیافته بر  تاکید  برای  اند.  در ریزی  موفقیت 

قهرمانی تحقیقات    ورزش   & Farahani)در 

Abdavi Bafatani, 2006; Mozaffari & et 

al, 2012)    شود. غالب موارد وقتی نیز دیده می

مجموعه  هدایت  سکان  جدید،  مدیر  را یک  ای 

زیادی در کل مجموعه   راتییتغگیرد،  بدست می

برنا خصوصاً  قبلی مهو  مدیر  شده  تدوین  های 

غیرمالی دیگری صرف  های مالی و  دهد و هزینهمی 

برنامه می تدوین  جدید  ثبات شودای  بر  عالوه   .

ه ملی پارالمپیک ها، مدیران کمیتمدیریت و برنامه

های جانبازان و معلولین ایران و فدراسیون ورزش 

معل خانواده  درک    اند بودهولین  از  و  شناخت  و 

ا نیازز همه کاملی  دغدغهها، خواستهی  و  های ها 

داشته ثبات مدیریت، شناخت کامل معلولین  اند. 

معلول برنامهاز  قالب  در  محوری  برنامه  های  ین، 

تاثیر  سازمان  دو  این  در  عملیاتی  و  راهبردی 

بر   انکاری  والیبال   موفقیتغیرقابل  عظمت  و 

 داشته است. ی ایران نشسته 

کرسی وداشتن  جهانی  با  های  ارتباطات 

اثرسازمان  عوامل  از  یکی  جهانی  بر های  گذار 

سته مردان ایران است. و اقتدار والیبال نش  موفقیت

کرسی بیناهمیت  در  های  و المللی  توسعه 

 Keshavarz & et)ورزش در پژوهش  پیشرفت

al, 2019)    .های  کرسیبه خوبی بیان شده است

تواند نقش المللی و در اختیار داشتن آنها میبین

ورزشی  حقوق  استیفای  در  زمین حیاتی  در  ها 

یا   باشدمسابقه  داشته  آن  از  و .  خارج  مناقشات 

بین ورزش المللی صحنه مسائل  هایی هستند که 

ایران همواره به دلیل ضعف دیپلماسی ورزشی از 

شود و همین مسئله حضور در آنها بازنده خارج می 

بارها باعث اجحاف در حق نمایندگان ایران شده  

https://www.sid.ir/En/Journal/SearchPaper.aspx?writer=2781
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ازاست کرسی  .  داشتن  مزایای  های دیگر 

می بین تاثیرتالمللی  به  قوانین  وان  بر  گذاری 

مصوب به نفع منافع کشور، ایجاد اعتماد به نفس  

مطلع   آنها،  حق  از  دفاع  علت  به  ورزشکاران  در 

ت مانند  قوانینی  از  هنگام  به  سیستم شدن  غییر 

مسابقات انتخابی المپیک رنکینگ، نحوه برگزاری 

.. و  جهانی  کرسیو  اهمیت  کرد.  اشاره  های . 

آنجا  بین نشان  المللی  را  خود  که می بیشتر  دهد 

های کمیته ملی المپیک یکی از مهمترین راهبرد

برنا کرسیدر  کسب  خود  راهبردی  های  مه 

استبین اکثریت  المللی  برخالف  خوشبختانه   .

مورد رشته در  ضعف  این  ایران،  در  ورزشی  های 

نشست کرسیوالیبال  و  نداشته  مصداق  های ه 

ئت رئیسه  مهمی همچون دبیر کلی آسیا، عضو هی

در  نشسته  والیبال  توسعه  کمیته  عضو  جهانی، 

و   اقیانوسیه  و  آسیا  مربیان  کمیته  رئیس  جهان، 

ایران   نمایندگان  اختیار  در  مربیان  کمیته  عضو 

ا تیم بوده  اجحاف حق  مانع  تنها  نه  های ست که 

منافعی همچون ، بلکه  اندشدهملی والیبال نشسته  

سیاست   و  مهم  رویدادهای  میزبانی  کسب 

داشته گذاری  ایران  منافع  با  همسو  جهانی  های 

 است. 

و اقتدار تیم   یکی دیگر از عواملی که در موفقیت

نشسته  والیبال  ایران  ملی  مردان  داشته ی  نقش 

نقش   است.  بوده  تجهیزات  و  امکانات  است، 

 تجهیزات در توسعه و پیشرفت ورزشامکانات و  

پژوهش   & Seifpanahi Shabani)  هایدر 

Haji Hasani, 2017; Hutchinson & et al 

2018; Brouwers, & et al, 2015; Ferkins 

& et al, 2018; Mirshekaran & et al, 

است  (2020 شده  کمبود .  اشاره  که  جایی  اما 

هایی که نیاز مکانات و تجهیزات وجود دارد رشته ا

شانس   دارند،  تجهیزات خاص  و  ابزار  به  کمتری 

و   پیشرفت  برای  در بیشتری  دارند.  موفقیت 

های دیگر ورزشی، والیبال نشسته مقایسه با رشته 

کمترین تجهیزات فردی را الزم دارد و همین مورد 

خصوصا  معلول،  ورزشکاران  که  شده  باعث 

ب  کم  به ض ورزشکاران  آوردن  روی  فرصت  اعت 

ر والیبال   رشته نشسته  دیگر  با  مقایسه  در  های ا 

ای که بسیاری ی بیشتر داشته باشند، به گونهورزش

ان در محل زندگی خود به راحتی از این ورزشکار

توانند این رشته ورزشی را حتی در منزل بازی می 

بزرگ  جامعه  دالیل  از  یکی  امر  همین  کنند. 

بازیکنان والیبال نشسته در ایران است. مروری بر  

ه دهد کوالیبال نشسته در دنیا نشان می تاریخچه 

های اسرا کشور شروع والیبال نشسته در اردوگاه

که  جایی  بوده،  جهانی  جنگ  از  بعد  هلند 

مجروحین جنگی با استفاده از یک توپ و یک بند  

عن اردوگاه به  این  در  دو  به  دو  تور  بازی وان  ها 

کردند. این امر خود گویای این است که این  می 

شی حداقل تجهیزات و امکانات فردی را رشته ورز

ام با  ارتباط  در  دارد.  والیبال الزم  ورزشی،  اکن 

های چند منظوره قابلیت ی سالننشسته در همه 

نشسته  والیبال  ملی  تیم  اینکه  دارد، ضمن  بازی 

برای تمرین و مسابقات  سالن اختصاصی خود را 

 داشته است. 

 موفقیتگذار بر  یکی دیگر از مهمترین عوامل اثر

حمایت  ایران  مردان  نشسته  والیبال  اقتدار  و 

دولت  مسئوالن حاکمیت،  و  مردان 

 ;Ferkins & et al, 2018)باشد.می 

Hutchinson & et al 2018)   نیز به نقش بسیار

در   دولت  و  حاکمیت  حمایت  و مهم  توسعه 

 اند. بدونورزش قهرمانی اشاره کرده  موفقیت
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 های حمایتی حاکمیت، ورزش در سطوحسیاست

و کمی  نظر  از  توسعهکی  مختلف  و  پیشرفت   فی 

جایگاه  نمی معلولین  و  جانبازان  دریابد.   واالیی 

 نظام جمهوری اسالمی ایران دارند. والیبال نشسته

  ورد حمایت مقام معظم در ایران در سطح کالن م

 جمهور و دیگر دولتمردان بوده و دررهبری، رئیس

آکادم هم  تخصصی  وسطح  پارالمپیک  ملی   ی 

ورزش  جانبافدراسیون  نگاه های  معلولین  و    زان 

ویژه  رشتهبسیار  این  به  دای  ورزشی   اند.اشته ی 

 ای که والیبال نشسته در نگاهاولویت و جایگاه ویژه

باع   ث شده مسئوالن حکومتی و مدیریتی داشته 

های ورزشی معلولین،  که در مقایسه با دیگر رشته

بودجه و امکانات تسهیالتی و تجهیزاتی بیشتری 

های علق بگیرد و حتی حمایتبه والیبال نشسته ت

این رشته ورزشی صورت ای بیشتری نیز از  رسانه

 بگیرد.

مداخله  والیبال گرعوامل  اقتدار  و  موفقیت  که  ی 

ای به چالش کشیده نشسته مردان ایران را تا اندازه 

شامل؛   بودجهاست  نامناسببرنامه  ناکافی   ،ای 

حامیان حمایت  و ،  بودن  ارتباطات  ضعف 

ضعف  ،  های مربوط به معلولینهمبستگی سازمان 

رسانهحمایت  حمایت  ،ایهای  همه ضعف  های 

،  دخالت مسئولین باالدستی بدون تخصص، جانبه
برنامه کرونامحدودیت،  هاتغییر  بیماری  ، های 

باشد  می  های ناکافی از هیئت های استانیحمایت 

های راهبردی و قابل تدوین برنامهکه با راهبرهای؛  

با شرایط ارتقای کمی و کیفی ،  انعطاف متناسب 

استعدادیابیتقویت  ،  مربیان و  ،  فرآیند  حمایت 

تقویت ،  های مربوط به معلولینهمبستگی سازمان 

برنامه،  بودجه مالیتدوین  حامیان  جذب  ، های 

لیگ سوپر  رسانه ،  ارتقای  قدرت  از  ،  هااستفاده 

را توان آنها  می   گسترش ورزش همگانی معلولین

 رنگ و حتی برطرف نمود.کم

 

 تشکر و قدردانی 

کمیته  اسبق    دبیر) هادی رضایی  در پایان از آقایان  

والیبال ملی   آسیا و   نشسته  پارالمپیک، دبیر کل 

 25سرمربی  و    اقیانوسیه، کاپیتان اسبق تیم ملی

نشسته والیبال  ملی  تیم  اخیر  محمود   -  (سال 

لمپیک و رئیس وفا )رئیس کمیته ملی پاراخسروی 

 لین(های جانبازان و معلوسابق فدراسیون ورزش 

کردبچه    - والیبال )قاسم  ملی  تیم  مربی  اولین 

صائبی    -ه(  نشست ملی)فرید  تیم  والیبال   مربی 

دورلو    -  نشسته( ملی)جبار  تیم  سابق   مربی 

بازیکن اسبق تیم  )علی کشفیا    -  (والیبال نشسته

ایران معلولین  والیبال  انجمن  رئیس  و   -  (ملی 

باقری   سید  سابق  ) احمد  انجمن  والیبال  رئیس 

بازرس فداراسیون جانبازان و معلولین  (معلولین، 

رئیس سابق آموزش و پژوهش  )عباس اردستانی    -

رمضان صالحی    -ن(  فدراسیون جانبازان و معلولی

چهار ) در  نشسته  والیبال  ملی  تیم  لیبرو 

علیپوریان    -  (پارالمپیک فعلی یکاپ)داوود  تان 

  اسبق   )رئیس  پورحسنمنوچهر    -  (والیبال نشسته

ورزش   والیبال  انجمن فدراسیون  های نشسته 

معلولین( و   )داور  آشوریمهدی    -  جانبازان 

 داوران  کمیته  رئیس  والیبال نشسته و  المللیبین

ورزش  که فدراسیون  معلولین(  و  جانبازان  های 

مصاحبهبرای   جمعانجام  و  داده ها  با  آوری  ها 

پژوهشگراسعه با  اشتیاق  و  صدر  همکاری ن  ی 

 .یمنککردند، صمیمانه تشکر می 
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