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 چکیده  

 های آسیایی در مقایسه با رقبای آسیایی است. روشهای ورزشی ایران در بازیعملکرد کاروانو تحلیل  ارزیابیهدف پژوهش، 

های وضعیت عملکرد ایران در بازی توصیف به اوریدپیش بدون اندردهـــک سعی پژوهشگران که تحلیلی استـ  تحقیق توصیفی

دوره حضور در سیزدهورزشکاران ایرانی در  ده کسب هایبندی و مدالهببا استفاده از اسناد و مدارک موجود، رت و بپردازند آسیایی

بای ایران مورد مقایسه قرار دهند. کشور آسیایی دیگر به عنوان رقنُه( را بررسی و آن را با عملکرد 0222تا  2022های آسیایی )بازی

توان به می پژوهش راهای یافتهترینهای آسیایی به دست آمد. مهماطالعات مورد نیاز پژوهش از طریق منابع معتبر مرتبط با بازی

شکل )با ران سینوسیدر مقایسه با دیگر رقبا  اشاره کرد؛ به طوری که نمودار عملکرد ای آسیاییهای نوسانات عملکرد ایران در بازی

های شدة ایران در بازیهای طالی کسبها و مدالهمچنین، بین مجموع مدالفاقد ثبات است.  ،های نزولی و صعودی بلند( بودهجهش

در ند کشور قدرتمبه عنوان پنجمین 09/2ایران با میانگین وزنی رتبه آسیایی قبل و بعد از انقالب اسالمی، تفاوت معناداری وجود ندارد. 

گذاران سیاستشود پیشنهاد میمی باشد. ( 9/9( و قزاقستان )29/9) چین(، 19/0) کرة جنوبی(، 01/2) ژاپنبعد از های آسیایی بازی

های ورزش قهرمانی، شناسایی و پرورش ورزشکاران نخبه و ثبات مدیریت اقداماتی را در جهت توسعه زیرساخت ورزشی کشور

عملکرد ایران در  ثباتهای آسیایی اعزام و با کسب نتایج مناسب، روند ن منظر ورزشکاران نخبه به بازیتا از ای هندورزش انجام د

 رقم بزنند. های المپیک مثابه مبانی برای موفقیت در بازیبههای آسیایی و پیشرفت آن را بازی

 های آسیایی،  عملکرد ورزشیارزیابی عملکرد، بازیکلیدی:  واژگان
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 مقدمه

امروزه رویدادهای بزرگ ورزشی در کانون توجه جهانیان 

هایی برای صحنه 2قرار دارد. این اَبَررویدادهای ورزشی

های هنرنمایی ورزشکاران نخبه هست تا آنان بتوانند مهارت

(؛ 0220، 0خود را به نمایش بگذارند )داالس و سودرمن

ان و ورزشکاران رویدادها به شهر و کشور میزبهمچنین این

کند تا هویت و فرهنگ ملی سایر کشورهای جهان کمک می

خود را به تمام مردم جهان شناسانده، از سویی با موفقیت و 

کسب مدال، باعث ایجاد غرور ملی، انسجام و توسعة ورزشی 

 (. 2902آبادی و سجادی، در کشور خود گردند )فیض

از قدمت های المپیک های آسیایی برخالف بازیبازی

سده قدمت تاریخی باالیی برخوردار نیست و کمتر از یک

های آسیایی برگزار و انجام گردد، در دارد. پیش از اینکه بازی

های ورزشی در موضوع برگزاری رقابت 2020سال 

بین کشورهای ژاپن، « های شرق دوربازی»گردهمایی با عنوان 

ها در این بازی دورةچین و جزایر فیلیپین مطرح گردید. اولین

دوره ادامه ، ده2099در مانیل برگزار شد و تا سال  2029سال 

ها را برگزاری این بازی 2090یافت. جنگ جهانی دوم از سال 

متوقف کرد. پس از جنگ جهانی دوم در طی برگزاری 

لندن بین سران ورزش چین و فیلیپین  2090المپیک زمستانی 

رق دور صورت های شهایی جهت احیاء بازیصحبت

-ـ نمایندة هندی کمیته بین 9پذیرفت؛ اما گوردوت سوندهی

های شرق دور را برای المللی المـــپیک ـ برگزاری بازی

توسعة ورزش آسیا کافی ندانست و پیشنهاد بحث و بررسی 

های تر تحت عنوان بازیهای جامعپیرامون برگزاری بازی

این پیشنهاد داد.  آسیایی را به رهبران ورزشی کشورها ارائه

شد. کمیتة  باعث توافق برای تشکیل فدراسیون ورزش آسیایی

 29های جدید را نوشت و در نویس منشور بازیمقدماتی پیش

فدراسیون ورزش آسیایی تحت عنوان  2090فوریه  

نو افتتاح شد. در رسماً در دهلی« های آسیاییفدراسیون بازی»

های آسیایی بازیشد تا  ریزیای برنامهبه گونه 2022سال 

بار با حضور ورزشکاران کلیة کشورهای هرچهارسال یک

                                                           
1. Mega Sport Event 

Dolles 2. Soderman 

3. Guru Dutt Sondhi 

های دوره )بازیها از اولینآسیایی برگزار گردد. این بازی

-به وسیلة فدراسیون بازی 2000نو( تا سال دهلی 2022آسیایی 

به بعد، پس از تفکیک فدراسیون  2000های آسیایی و از سال 

وسیلة شورای المپیک آسیایی سازماندهی های آسیایی به بازی

ها را به المللی المپیک، این بازیو برگزار شد. کمیتة بین

بزرگ پس  تورنمنترسمیت شناخت و آن را به عنوان دومین

های )بازی 2019های المپیک یاد کرد. ایران در سال از بازی

جز ها بهها بود و در کلیة دورهآسیایی تهران( میزبان این بازی

ها شرکت کرده در این بازی 2010و  2010، 2029های سال

 (.0222نژاد و همکاران، )همتی است

های آسیایی بسیار اندک تحقیقات علمی در مورد بازی

های قیقات مختلفی در مورد بازیـــــتحاست، با این حال، 

در ها و ابعاد مهم این جنبش جهانی المپیک و بررسی جنبه

به  نیز بیشتر این تحقیقات البتهجام گرفته است. انداخل ایران 

و  نظرانصورت پراکنده به موضوعات نگرش صاحب

های های تاریخی بازیدانشجویان در مورد المپیزم و جنبه

-؛ رمضانی2901است )غفوری و همکاران، المپیک پرداخته 

-برخی تحقیقاتی که به بررسی عملکرد در بازی. (2900نژاد، 

( 2900عبدی و سجادی )است، مطالعه  پرداختههای المپیک 

های المپیک )از لای مدابه بررسی توزیع قاره کــــه است

که  . در این تحقیق مشخص شداست( پرداخته 0229تا  2001

های المپیک، شده در بازیمدال توزیع 20121از مجموع 

مدال برای  0000مدال برای ورزشکاران قارة اروپا،  0229

مدال برای اقیانوسیه، و  911مدال برای آسیا،  2290امریکا، 

اختصاص مدال برای ورزشکاران قارة آفریقا  010باالخره 

های اول تا پنجم را کسب ه است که به ترتیب رتبهیافت

سنت  2029وم ) ــــ. قارة اروپا به غیر از دورة ساندهکردند

المپیک را های های بازیمدال بیشترِ ،هالوئیس(، در بقیة دوره

های رشتة پرمدال در بازیاز آن خود کرده است. همچنین پنج

اند از دوومیدانی، قایقرانی، شنا، ترتیب عبارتالمپیک به

-دالــــــــدرصد کل م 22کشتی، و ژیمناستیک که بیش از 

های المپیک تابستانی را به خود شده در بازیهای توزیع

های خود آمریکا بیشتر مدالهای اروپا و و قاره هاختصاص داد

ویژه ورزشکاران زن( رشته )بهرا از طریق ورزشکاران این پنج

 . نداهبه دست آورد

http://en.wikipedia.org/wiki/Guru_Dutt_Sondhi
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های ( به بررسی عملکرد کاروان2902عیدی و عسگری )

های المپیک در مقایسه با رقبای آسیایی یورزشی ایران در باز

 شدهکسب هایبندی و مدالپرداختند. در این تحقیق، رتبه

های المپیک دورة حضور در بازیورزشکاران ایرانی در پانزده

کشور آسیایی ( بررسی و عملکرد نُه0220تا  2090تابستانی )

های المپیک مورد مقایسه دیگر به عنوان رقبای ایران در بازی

ها فاقد قرار گرفت. نتایج نشان داد عملکرد ایران در این بازی

رشتة ورزشی ایران، همچنین، بهترینروند باثباتی بوده است. 

-ورشتة کشتی بود؛ به طوری که این رشته توانسته است سی

نقره و طال، سیزدهمدال رنگارنگ از جمله هشتشش

 های المپیک کسب کند. برنز برای ایران در بازیهــــــفده

های آسیایی انجام گرفته است، تحقیقاتی نیز در مورد بازی

به بررسی ابعاد اثرگذار بر عملکرد ایران در در این تحقیقات 

آبادی و سجادی اند. مثال، شریعتی فیضها پرداختهاین بازی

بندی عوامل مؤثر بر ( در تحــــقیقی با عنوان اولویت2902)

 0222های آسیاییموفقیت کاروان ورزشی ایران در بازی

تی گوانگژو نشان داد که منابع مادی بیشترین و منابع مدیری

-اهمیت را در موفقیت کاروان اعزامی ایران به بازیکمترین

( 2901اند. همچنین رحیمی )گوانگژو داشته 0222های آسیایی

نظـــــران بودجه را درصد از صاحب 12گزارش کرد که 

مؤثر در کسب نتایج کاروان اعزامی ایران عامل مؤثر و خیلی

درصد از  02نند. دادوحــــــــه می 0221های آسیاییبه بازی

نظران، حقوق ورزشکاران در زمان برگزاری اردو را صاحب

 اند. زیاد و زیاد در کسب نتیجه دخیل دانستهبا تأثیر خیلی

های ( در پژوهشی به بررسی مدال در بازی2901فر )گلیچین

دهندة رابطة  نشان تحقیق این های یافتپرداخت.  آسیایی

عیت و تولید ناخالص داخلی با دار متغیرهای جممثبت و معنی

های طالی لشده، نیز تعداد مداهای کسبتعداد کل مدال

 هرکشور دارد. 

از طرف دیگر، تحقیقاتی نیز وجود دارند که نه به بررسی 

های آسیایی و المپیک گذشته؛ بلکه عملکرد کشورها در بازی

-اند. همتیهای پیش رو پرداختهبینی عملکرد در بازیبه پیش

بینی پیش»( در تحقیقی با عنوان 0222نژاد و همکاران )

های آسیایی با استفاده از مدل شبکة عملکرد کشورها در بازی

بینی آنان برای عملکرد گزارش کردند که پیش« عصبی

گوانگژو با عملکرد واقعی  0222های آسیاییکشورها در بازی

این  (. در=01/2rآنان رابطة قوی و معناداری داشته است )

تحقیق، گزارش شده است که کشورهای چین، کرة جنوبی، 

-های اول تا پنجم را در بازیهند، ایران، ژاپن و قزاستان رتبه

گوانگژو به دست خواهند آورد )ایران و  0222های آسیایی 

بینی فقط جایگاه هند و ژاپن ژاپن مشترکاً چهارم(. در این پیش

قیة کشورها به درستی بینی نشده بود و جایگاه بدرست پیش

 بینی شد. پیش

بندی ( نیز مدلی ریاضی برای رتبه2900محمدی )

ارائه داد.   0221های آسیاییکننده در بازیکشورهای شرکت

بندی استفاده شد که در این تحقیق از رویکرد جایگزینی رتبه

در آن با درنظرگرفتن توانایی هرکشور در کسب مدال، تالش 

د متداول مرتفع گردد. در این مــــدل شود نقص رویکرمی

های طال، نقره و برنز هرکشور به عنوان ستاده و با تعداد مدال

هایی نظیر تولید سرانه، جمعیت، میزان درنظرگرفتن شاخص

مرگ و میر کودکان، امید به زندگی و ضریب جینی به عنوان 

نهاده هرکشور، نمره کارایی هرکشور در مسابقات ورزشی 

بندی گردد که این نمره کارایی، مالک رتبهمی محاسبه

بندی حاصل از کشورهاست. نتایج تحقیق نشان داد که رتبه

بندی، متفاوت؛ اما این روش، تا حدودی با روش رایج رتبه

 تر است. منصفانه

ای تالش کردند تا ( در مقاله0222) 2فارست و همکاران

پیک تابستانی کننده در المهای ملی شرکتتعداد مدال تیم

مدل آماری بینی کنند. در این کار از یکرا پیش 0220پکن 

که براساس آنالیز نزولی تعداد مدال در دورة قبلی و تولید 

-ناخالص داخلی استوار بود، استفاده شد. در این تحقیق پیش

ها های نهایی در مورد تغییرات اساسی در تقسیم مدالبینی

های چین و ویژه افزایش مدالبه ،0229های سال نسبت به بازی

های روسیه، صحیح بودند. همچنین، انگلستان و کاهش مدال

بینی موفقیت کشورها در ( به پیش2000) 0کاندن و همکاران

های عصبی از طریق شبکه 2001های المپیک سال بازی

رشتة هفتادویکوپرداختند. در این پژوهش اطالعات دویست

                                                           
1. Forrest et al 

2. Condon et al 
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متغیر مستقل کشور بر روی هفدهورزشی از صدونودوپنج

آوری شد و در بررسی خود به این نتیجه رسیدند که مدل جمع

تری از مدل رگرسیون برای های عصبی، ابزار مناسبشبکه

 های المپیک است. بینی موفقیت کشورها در بازیپیش

-تـرین مثابـه بـزرگ  های آسـیایی بـه  بازیرسد که به نظر می

ترین رویـدادهای ورزشـی   ی از مهمرویداد ورزشی آسیا و یک

در حـال رشـد و گسـتردگی    های المپیـک،  جهان پس از بازی

شـود. بـا   ها افزوده میابتـــروز بر ارزش این رقاست و روزبه

در ورزش کنـونی  هـای آسـیایی   بـازی  نقش و جایگاهتوجه به 

 ،مختلـف  کشـورهای هـا بـرای   و اهمیت فراوان این بـازی  آسیا

بـودن اهـداف و شـعائر    مان ایران و نزدیکازجمله کشور عزیز

با اهداف و شعائر ایرانیان، این مسئله مطـرح اسـت    هااین بازی

 توانسـته اسـت   در ایـن قـاره،   فرهنگی کهـن  باکه کشور ایران 

یا خیر؟ و این  کند کسب آسیاییهای ای در بازیشایسته نتایج

 عملکــرد و نتــایج در مقایســه بــا ســایر رقبــای آســیایی در چــه 

شود گونه که در تحقیقات مشاهده میهمان سطحی قرار دارد؟

بیشـتر تحقیقــات بـر موضــوعاتی غیـر از عملکــرد کشــورها در    

انـد و برخـی تحقیقـات    های آسیاییو المپیک متمرکز شدهبازی

نیز که به بررسی عملکـرد پرداختـه اسـت مربـوط بـه عملکـرد       

-)و نه بازی های المپیکها )و نه عملکرد کشورها( و بازیقاره

های آسیایی( است و برخی تحقیقات نیز تنها به ارائة گزارشی 

بـا توجـه بـه    ها اکتفـا کـرده انـد.    از وضعیت ایران در این بازی

دلیـل  ، پژوهشگران بـه چنـدین  های آسیاییبازیاهمیت مبحث 

تـوجهی نسـبت بـه    . اول؛ بیکردندپژوهش  اقدام به انجام این 

در کشـور، دوم؛ کمبـود متـون،    ایی های آسیبازیمساله تاریخ 

ویژه ورزش کشور و به ةهای تاریخی در عرصکتب و پژوهش

، هـای آســیایی بـازی حضـور ورزشـکاران ایرانــی در    ةدر زمینـ 

سوم؛ لزوم ثبت وقایع و تحوالت ورزشـی کشـور بـه صـورت     

گـردآوری اطالعـات   بنـابراین،  . آینـده هـای  مدون برای نسـل 

 آسـیایی هـای  یج ایران در بـازی حضور و نتاوضعیت مربوط به 

مـدیران   ةمنبع علمی و قابل استناد؛ مورد استفاد مثابهتواند بهمی

مند به این زمینه قـرار  ، دانشجویان و ورزشکاران عالقهورزشی

هـا،  گیرد. از سوی دیگر بـا بررسـی نتـایج ایـران در ایـن بـازی      

آور شناسـایی شـده کـه مـی توانـد در      های موفق و مـدال رشته

هت بهبود وضعیت کاروان ایران و مشخص شدن  نقاط الزم ج

هـا  برای سرمایه گذاری بیشتر برای توسعه و تقویت ایـن رشـته  

ایـن پـژوهش ارزیـابی    هدف از انجام مورد استفاده قرار گیرد. 

در آســیایی  هــایایــران در بــازی و عملکــرد حضــور وضــعیت

 است.مقایسه با رقبای آسیایی 

 تحقیقشناسی روش 

-گذشته مطالعات تحلیلی و از نوع ـ توصیفی حاضر شپژوه

ها داده ،نگر است. در این پژوهش از ابزار خاصی استفاده نشده

-ها، مقاالت پژوهشی و سایتای از کتاببه صورت کتابخانه

آماری این پژوهش  ةآوری شده است. جامعمعهای معتبر ج

دارای با توجه به اینکه این مطالعه  .کشورهای آسیایی است

-های آماری نمونههدف خاصی است، جهت انتخاب نمونه

-شده است. یکی از محدودیت به کار گرفته ،دارگیری هدف

انتخاب رقبای برتر آسیایی ایران است  پژوهش حاضر،های 

-دهبودند. روش اول؛ انتخاب  شدنیکه از دو طریق انتخاب

 ها و روش دوم؛کشور برتر در طول دوران برگزاری بازی

انتخاب  که گوانگجوآسیایی  هایشور برتر بازیکدهانتخاب 

که با  رداز دوروش، مزایا و معایب خاص خود را دایک هر

کشور دهروش دوم به عنوان انتخاب  ،توجه به نظر پژوهشگران

کشورهای ایران، چین، ژاپن،  ،برتر پذیرفته شد. با این شرایط

زبکستان، تایلند و جنوبی، قزاقستان، هند، چین تایپه، ا ةکر

کشور برتر آسیا انتخاب شدند. البته به جز دهمالزی به عنوان 

آسیا در  کشور برترِده ءکشورها معموال جز ةکشور مالزی بقی

اند. این روش بدان دلیل انتخاب شد که های مختلف بودهدوره

گوانگجو( تمام  0222)آسیایی هایگذشته بازی ةدر دور

اما در  ؛عرصه ورزش حضور داشتندکشورهای قدرتمند در 

ود ایران ــــها، برخی از رقبای آسیایی ایران و خمجموع دوره

 کههای خارجی و داخلی بوده در برخی از دوران دچار جنگ

ثیرگذار بوده تأی آنها ــــــّهای ملدر عملکرد ورزشی تیم

مناسبی برای  ةگزین انستتوروش اول نمی ،دلیلاست. به همین

ورزش باشد. دالیل  ةکشور برتر آسیا در عرصدهب انتخا

دیگری ازجمله میزبانی زیاد برخی از کشورها در اوایل 

ها )ازجمله تایلند(، مشکالت سیاسی کشورها، برگزاری بازی

شدن کشورهای مختلف از سابق و مستقل فروپاشی شورویِ

نشدن روش اول برای در انتخاب قبیلمواردی از اینآن و 

. برای تجزیه و تحلیل تأثیر داشتکشور برتر آسیا ده انتخاب
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استفاده شده  )آزمون تی ( و استنباطی ها از آمار توصیفیداده

 است. 

 ی تحقیقهایافته

حضور  ةاطالعاتی در زمین دهندةنشان (2)اطالعات جدول 

و اطالعات مربوط به هریک از آسیایی  هایایران در بازی

ایران در طول  ةرتببهترینعات، مطابق اطال .ها استبازی

 هاییدوم باز ة، رتب0222ها تا سال حضور در این بازی

-سیصدوچــــهارده( است که با حضور 2019تهران )آسیایی 

-هشتوبیستمدال طال، ششسیورزشکار، موفق به کسب 

ایران  ةرتبهمچنین بدترین .برنز شده استهفدهمدال نقره و 

بوسان است که از  0220آسیایی هایمربوط به بازی

ها، با ورزشکار ایرانی حاضر در این رقابتششوصدوبیست

مدال برنز چهاردهمدال نقره و چهاردهمدال طال، هشتکسب 

 دهم قرار گرفت. ةدر رتب

نشان می دهد که عملکرد ایران چه از  (0)نتایج جدول

-لحاظ مجموع مدال و چه از لحاظ تعداد مدال طال در بازی

تفاوت در قبل و بعد از انقالب اسالمی هیچآسیایی  های

 معناداری وجود ندارد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

  های آسیاییوضعیت عملکرد ایران در بازی (.1جدول )
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 2 دهلی 2022 22 1 900 90 0 1 0 21 9

 0 توکیو 2020 02 29 2002 220 1 29 22 90 1

 9 بانکوک 2011 21 29 2092 220 1 0 20 90 1

 9 بانکوک 2012 20 29 0922 210 0 1 1 09 9

 2 تهران 2019 02 21 9222 929 91 00 21 02 0

 1 دهلی نو 2000 00 02 9202 99 9 9 9 20 1

 1 سئول 2001 01 02 9090 09 1 1 22 00 9

 0 پکن 2002 91 01 1200 201 9 1 0 20 2

 0 هیروشیما 2009 90 99 1000 210 0 0 0 01 1

 22 بانکوک 2000 92 91 1229 200 22 22 29 99 1

 22 وسانب 0220 99 90 1122 201 0 29 29 91 22

 20 دوحه 0221 92 90 0202 090 22 22 00 90 1

 29 گوانگژو 0222 92 90 0129 912 02 22 09 20 9

 مجموع 2111 118 141 158 411 
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 ی آسیاییهاقبل و بعد از انقالب در بازی ةشدکسب یهای طاللها و تعداد مداتفاوت بین مجموع مدال (.2)جدول 

انحراف  میانگین تاریخ هامدال

 استاندارد

درجه  آزمون همگنی

 آزادی

t  سطح

سطح  F معناداری

 معناداری

مجموع 

 هامدال

 119/2 999/2 22 929/2 121/2 121/02 02/91 قبل انقالب

 120/22 00/92 بعد انقالب

 921/2 099/2 22 200/2 012/9 102/20 02/29 قبل انقالب مدال طال

بعد 

 انقالب

0 222/2 

دهد که کاروان ورزشی ایران ( نشان می9اطالعات جدول )

رشتة ورزشی مختلف ششوهای آسیایی در بیستدر بازی

توانسته است مدال بگیرد. در این میان، کشتی آزاد در تمامی 

های آسیایی حضور داشت، هایی که ایران در بازیدوره

برای ایران افتخار آفرینی کند و نام ایران را در توانسته است 

هایی ردیف کشورهای گیرندة مدال قرار دهد. از دیگر رشته

های مختلف به دست مدال را برای ایران در دورهکه بیشترین

زنی و دو و میدانی برداری، مشتتوان از وزنهآورده است، می

 نام برد. و چهارورزش رزمی کاراته، تکواندو، جودو و ووشو

 (2022 -0222های آسیایی )آور ایران در بازیهای مدالرشته (.1)جدول 

 آور ورزشکاران ایرانیهای ورزشی مدالرشته سال برگزاری نام شهر میزبان ردیف

 برداری، فوتبال، دو و میدانیبسکتبال، شیرجه، وزنه دهلی 2022 2

 سوارینی، والیبال، تنیس روی میز، دو و میدانی، شیرجه، دوچرخهزبرداری، کشتی آزاد، مشتوزنه توکیو 2020 0

 زنیسواری، تنیس روی میز، تنیس، مشتبرداری، کشتی آزاد، دو و میدانی، والیبال، فوتبال، دوچرخهوزنه بانکوک 2011 9

 زنیسواری، مشتبرداری، کشتی آزاد، دو و میدانی، دوچرخهوزنه بانکوک 2012 9

سواری، شمشیربازی، فوتبال، برداری، واترپلو، دوچرخهزنی، وزنهکشتی آزاد و فرنگی، دو و میدانی، مشت انتهر 2019 2

 تنیس

 سواریبرداری، دوچرخهکشتی آزاد، وزنه دهلی نو 2000 1

 سواری، جودو، تکواندوکشتی آزاد و فرنگی، وزنه برداری، دوچرخه سئول 2001 1

 زنی، دو و میدانی، فوتبالنگی، مشتکشتی آزاد و فر پکن 2002 0

 زنی، کاراته، سوارکاری، جودو، تکواندوکشتی آزاد و فرنگی، مشت هیروشیما 2009 0

زنی، شمشیربازی، دو و میدانی، برداری، مشتسواری، وزنهکشتی آزاد و فرنگی، تکواندو، فوتبال، دوچرخه بانکوک 2000 22

 کاراته، جودو، ووشو

برداری، کاراته، جودو، ووشو، سواری، وزنهکشتی آزاد و فرنگی، تکواندو، فوتبال، والیبال، دوچـــــــرخه نبوسا 0220 22

 دو و میدانی، تیراندازی

سواری، فوتبال، شمشیربازی، هندبال، جودو، کاراته، زنی، قایقرانی، شطرنج، دوچرخهدو و میدانی، مشت دوحه 0221 20

 ری، کشتی آزاد و فرنگی، بسکتبالتکواندو، ووشو، وزنه بردا

برداری، تیراندازی، کاراته، جودو، ووشو، تکواندو، کشتی آزاد و فرنگی، دو و میدانی، قایقرانی، وزنه گوانگژو 0222 29

 زنی، بسکتبالسواری، مشتکبدی، هنـــــدبال، والیبال، دوچرخه

و  دهد که بین تعداد مدال طال( نشان می9های جدول )یافته

های تیمی و انفرادی درشده در رشتههای کسبمجموع مدال

 های آسیایی تفاوت معناداری وجود دارد.بازی 
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 های آسیاییهای انفرادی و تیمی در بازیشدة ایران در رشتهها و تعداد مدال طالی کسبتفاوت بین مجموع مدال (.4)جدول 
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 222/2 101/2 229/29 222/2 299/1 292/21 92 های انفرادیرشته مجموع 

 290/9 11/9 های تیمیرشته

 222/2 992/9 002/29 220/2 991/1 902/1 00/0 های انفرادیرشته مدال طال

 129/2 10/2 های تیمیرشته

شور برتر کده ةرتببارة در را اطالعاتی 2ة جدول شمار

 2022-0222آسیایی هایآسیایی ازجمله ایران در طول بازی

اول برای ژاپن در  ةکسب رتب ،میاناین  دهد که از نشان می

-اول برای چین در بازی ةو کسب رتب 2022-2010های بازی

ست. ژاپن و مسئله اترینقابل توجه  2000-0222های آسیایی 

ها برتر این رقابتچهرة بار یک نُه و هفتچین به ترتیب هر

برتر  ةنتوانسته است رتب ،دوجز اینهکشوری باند و هیچبوده

ها بیشتر دوره ،جنوبی ةکشورهایی ازجمله کرالبته آسیا باشد. 

کشور برتر آسیا باشد؛ به طوری که در جزء سهتوانسته است 

دست آورده است. با  هدوم را ب ةرتب اخیر همواره ةورچهارد

-دوم در بازی ةربوط به رتبــــنتیجه ایران مبهترین ،این حال

ملبورن است. همچنین، باتوجه به میانگین وزنی  2019های 

 ة(، کر01/2پنجم آسیا بعد از ژاپن ) ة، ایران در رتب09/2

 گیرد.( قرار می9/9( و قزاقستان )29/9(، چین )19/0جنوبی )

 های آسیاییکشور برتر ورزشی آسیا در بازیده ةرتب (.5)جدول 
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 - 0 - - 0 - - 2 - 9 دهلی نو 2022 2

 - 29 - - 2 - 9 2 1 - مانیل 2029 0

 22 20 - - 1 - 9 2 2 9 توکیو 2020 9

 0 1 - - 9 - 1 2 - - جاکارتا 2010 9

 9 9 - - 2 - 0 2 0 1 بانکوک 2011 2

 1 9 - - 2 - 0 2 20 9 بانکوک 2012 1

 21 0 - - 1 - 9 2 9 0 تهران 2019 1

 22 2 - - 1 - 9 2 0 - بانکوک 2010 0

 22 20 - - 2 - 9 0 2 1 دهلی نو 2000 0

 29 1 - - 2 - 0 9 2 9 سئول 2001 22

 22 0 - 21 22 - 0 9 2 2 پکن 2002 22

 0 20 2 1 0 9 9 0 2 1 هیروشیما 2009 20

 20 9 22 1 0 2 0 9 2 1 بانکوک 2000 29

 20 1 2 1 0 9 0 9 2 22 بوسان 0220 29
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 22 2 1 22 0 9 0 9 2 1 دوحه 0221 22

 22 0 0 1 1 2 0 9 2 9 گوانگژو 0222 21

 22 12/1 1 09/0 20/1 9/9 19/0 01/2 29/9 09/2 میانگین وزنی رتبه

بر مبنای  ی برتر ورزشی آسیاعملکرد کشورها (2)در شکل 

مورد بررسی قرار آسیایی  هایشده در بازیهای کسبرتبه

-در اوایل حضور در بازیگرفت.  در این شکل،  به جز چین )

 هایرا در بازی متعادلیکشورها تقریباً عملکرد  ةبقی، (ها

-پنج، عملکرد ایران در بین ایناین با وجود .اندداشتهآسیایی 

های صعودی و نزولی جهششور با نوسانات شدیدتری )ک

تغییرات رتبه نیز نوسانات  ة( همراه است. با استفاده از دامنبلند

( ده( و باال )دوهای پایین )رتبه ایران کامالً مشهود است و رتبه

ات هشت را که دامنة تغییر شودبه در عملکرد ایران دیده می

 .  دهددر رتبة ایران نشان می

 
 های آسیاییکشور برتر آسیا در بازیبندی پنجرتبه (.1)شکل 

 گیری بحث و نتیجه

های پژوهش حاضر، بررسی و تحلیلی بر عملکرد کاروان

های آسیایی دارد. نتایج حاکی از آن اعزامی ایران به بازی

ها تا ایران در طول حضور در این بازی ةرتبهترینباست که 

( است که 2019های آسیایی تهران )دوم بازی ة، رتب0222سال 

-ششوسیورزشکار، موفق به کسب سیصدوچهاردهبا حضور 

 .برنز شده استهفدهمدال نقره و هشتوبیستمدال طال ، 

 0220های آسیایی بازی درایران  ةرتبهمچنین بدترین

ورزشکار ایرانی ششصدوبیستوسان  است که از ــــــــــــب

نقره چهاردهمدال طال، هشتها، با کسب حاضر در این رقابت

نظر  دهم قرار گرفت. با این حال، صرف ةبرنز در رتبچهاردهو 

تهران که میزبانی  2019آسیایی هایاز عملکرد ایران در بازی

 هایایران در بازیعهده داشته است، کاروان ورزشی  را بر

-چهارم( یکی از بهترین ةگوانگژو )با کسب رتب 0222 آسیایی

 از  نتایج را کسب کرده است.

نوسانات  اطالع از میزان پژوهش،این مهم ةیافتدیگر 

نمودار عملکرد  آسیایی است. هایعملکرد ایران در بازی

های نزولی و صعودی بلند( است شکل )با جهشایران سینوسی

 22نامطلوب  ةرتبو  0مطلوب  ةیچ ثباتی ندارد. کسب رتبو ه

است. آسیایی  هایعملکرد سینوسی ایران در بازی ةدهندنشان

 0220 های آسیاییبازی 22 ةود کسب رتبـــایران با وج

را کسب  9 ةرتب گوانگژو 0222های آسیایی بازی، در بوسان

رد ایران توان عملکدهد که نمیرده است و این نشان میــــک

این یافته با نتایج تحقیق بینی کرد. پیشآسیایی  هایرا در بازی

سو است. آنان عدم ثبات در ( هم2902عسگری و عیدی )

های المپیک را در مقایسه با رقبای روند کسب رتبه در بازی

در مختلفی عواملی اساس، آسیایی گزارش کرده بودند. بر این

ن د که باید به وسیله مسئوالاین نوسانات عملکرد سهیم هستن

-مورد توجه قرار گیرند. یکی از عواملی که موجب چنین

سیستم کشف و  نداشتنشود احتماالً وجودنوساناتی می

دوره به دهی شده است؛ به طوری که در یکسازمان ،پرورش
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تعدادهای ـــوجود سیستم استعدادیابی مطلوب، اسعدم دلیل 

 شوند و منجر به عملکردیمنای به مسابقات اعزام نخبه

 شود. مطمئناً اگر سیستممطلوب کاروان ورزشی اعزامی مینا

پارچه وجود داشته باشد، به صورت استعدادیابی واحد و یک

های ملی هرساله تعدادی ورزشکار نخبه را به تیم ،خودکار

های بازیدوره از اهد هستیم که در یکالبته شکند. معرفی می

 درو  نددال زیادی دارکسب مان شانس ورزشکارآسیایی، 

شود. سیستمی که این چیزی مشاهده نمیدیگر چنین ةدور

به طوری که  .نیز معیوب است ،کنداستعدادها را حمایت می

-مدال می های آسیاییاز بازیورزشکاران ما در چنددوره 

های بازی ةدورمدال در یک بار کسبِا یکفقط بگیرند و 

های داخلی و بین المللی ز صحنه رقابت، به کلی اآسیایی

(. با وجود این، 2902 ،نژاد، عسگری)رمضانی شوندحذف می

است و  متعادلعملکرد ورزشی سایر کشورهای آسیایی تقریباً 

-چنینبسیارکمتر از ایران است.  نتغییرات عملکرد آنا ةدامن

های توسعة پایدار این کشورها، مانند چین، مدیون سیستم

ها . چین یکی از موثرترین سیستمچة استعدادیابی استپاریک

را در جهان برای انتخاب و پرورش استعدادهای ورزشی به 

ارد دی جوانان های سنّند در هریک از ردهمصورت نظام

(. ایران نیز باید با الگوبرداری 0222هندریکسون و همکاران، )

را عازم ای ورزشکاران نخبه ،های استعدادیابیاز این سیستم

 کند.های آسیایی بازی

های عملکرد کاروانیافته دیگر این پژوهش آن است که 

قبل و بعد از انقالب آسیایی  هایورزشی اعزامی ایران به بازی

اسالمی تغییر محسوسی را در برنداشته است و تفاوت بین 

ها قبل و بعد از انقالب های طال و مجموع مدالتعداد مدال

رغم تعییرات رسد که علینیست. به نظر می اسالمی معنادار

محسوس ناشی از تغییرات سیاسی )ازجمله انقالب و تغییر 

 1 ةحکومت( در بطن و اوایل تغییرات سیاسی )کسب رتب

-بعد از انقالب اسالمی(؛ این تغییرات نمیآسیایی  هایبازی

ثیرات چندانی بر عملکرد کشورها در درازمدت داشته أتواند ت

 . باشد

البته باید این را در نظر داشت که ایران قبل از انقالب 

 02ها بوده و توانسته است با کسب بار میزبان بازیاسالمی یک

ها به عملکردش را در دوران بازیمدال و جایگاه دوم، بهترین

دست آورد. حال اینکه بعد از انقالب اسالمی نتوانسته است 

تهران را  2019های آسیاییها باشد. شاید اگر بازیمیزبان بازی

در نظر نگیریم، عملکرد ایران بعداز انقالب از برتری معناداری 

برخوردار گردد، زیرا هم از لحاظ مدال طال و هم مجموع 

ها، عملکرد بهتری نسبت به قبل از انقالب دارد. مدال

رسد با توجه به نتایج مطلوب ایران در درمجموع به نظر می

گوانگژو،  0222های لندن و بازی 0220های المپیک بازی

ست در ارشد را شروع کرده است و ممکن روبه یایران روند

عملکرد بهتری را از آسیایی  هایی بازیـــــهای آتدوره

لحاظ کسب مدال داشته باشد و منجر به ایجاد تفاوت معنادار 

(، صفری 0222نژاد و همکاران )این یافته با نتایج همتید. گرد

( که در برخی از نتایج  خود روند رتبة ایران 2901ادی )و سج

های آسیایی را توصیف و مطلوب و عملکرد ایران در بازی

سو است. در این راستا، کاروان ورزشی بینی کردند، همپیش

رشتة ورزشی ششوهای آسیایی در بیستایران در بازی

 مختلف توانسته است مدال کسب کند که در این بین، کشتی

-هایی آسیایی )بههایی که ایران در بازیآزاد در تمامی دوره

دهلی نو( حضور داشته، توانسته است برای ایران  2022جز 

افتخارآفرینی کند و نام ایران را در ردیف کشورهای گیرندة 

مدال را برای هایی که بیشترینمدال قرار دهد. از دیگررشته

توان از اند، میههای مختلف به دست آوردایران در دوره

زنی و دو و میدانی و چهارورزش رزمی برداری، مشتوزنه

رغم کاراته، تکواندو، جودو و ووشو نام برد. خوشبختانه علی

-های المـــپیک، رشتهآور کمتر در بازیهای مدالتعداد رشته

های آسیایی مدال کسب اند در بازیهای متعددی توانسته

المللی ای بیند به عنوان صـــــــحنهتوانکنند. این موضوع می

درآمدی برای کسب مدال تلقی شود و بتواند به عنوان پیش

های المپیک های ورزشی در بازیبرای کسب مدال آن رشته

دهدکه بین تعداد مدال های استنباطی نشان میمطرح شود. یافته

های تیمی و شده در رشتههای کسبطـــــال و مجموع مدال

های آسیایی تفاوت معناداری وجود دارد. دی در بازیانفرا

های انفرادی نسبت به اگرچه عملکرد بهتر ایران در رشته

-های تیمی کامالً واضح است؛ با این حال، تعداد مدالورزش

های تیمی قابل های انفرادی با رشتهشده در رشتههای توزیع

ن مسئله مقایسه نیست و به احتمال زیاد، وجود تفاوت به ای

 شود. مربوط می



 ارقب سایر با مقایسه در آسیایی هایبازی در ایران عملکرد تحلیل و ارزیابی 11 

 و برگزار شده  آسیاییهای دوره از بازیشانزدهتاکنون  

برخی . ها شرکت نکرده استدوره از این بازیایران در سه

های های بازینیز در برخی از دورهکشورهای آسیایی  دیگر از

اول برای  ةکسب رتباند. در این میان آسیایی شرکت نکرده

اول برای چین  ةو کسب رتب 2022-2010های ژاپن در بازی

مسئله است. ترینقابل توجه  2000-0222آسیایی هایدر بازی

بار کشور برتر این نُه و هفتیکژاپن و چین به ترتیب هر

 ةرتباند دو نتوانستهجز اینهکشوری باند و هیچها بودهرقابت

بی جنو ةرـــبرتر آسیا باشد. در این میان کشورهایی ازجمله ک

به . کشور برتر آسیا باشدء سهها توانسته است جزبیشتر دوره

دست ه دوم را ب ةاخیر همواره رتب ةورچهاردطوری که در 

-دوم در بازی ةنتیجه ایران مربوط به رتبآورده است. بهترین

ملبورن است. همچنین، با توجه به میانگین وزنی  2019های 

 ة(، کر01/2ژاپن ) پنجم آسیا بعد از ة، ایران در رتب09/2

گیرد. ( قرار می9/9( و قزاقستان )29/9(، چین )19/0جنوبی )

کشور در پنجهایی که هر بازیة دورجالب است که در آخرین

 ةلندن( ایران رتب 0220های المپیک اند )بازیآن حضور داشته

دوم، رتبة چین کسب کرده است. کشور پنجپنج را در بین این 

ژاپن یازدهم، قزاقستان دوازدهم و ایران  جنوبی پنجم، ةکر

در تحلیل  (. 2902را کسب کردند )عیدی و عسگری،  هفدهم

اول چین و چهارم قزاقستان با  ةرتباین یافته باید بیان شود که 

 وجود این،است. با  کردنیییدأت ةتوجه به میانگین وزنی رتب

تر از باالآسیایی  هایژاپن در بازی ةاگرچه میانگین وزنی رتب

آوردگاه اخیر جنوبی در چندین ةاما کر ؛جنوبی است ةکر

عملکرد بهتری نسبت به ژاپن داشته است. آسیایی  هایبازی

 0222های آسیایی )دورة بازیایران نیز اگرچه در آخرین

گوانگژو( رتبة چهارم را به دست آورده؛ اما هنوز به دلیل 

ایگاه ثابتی نرسیده های اخیر به جشده در سالنوسانات مشاهده

است. کشورهای هند، ازبکستان، تایلند، چین تایپه و مالزی نیز 

های ششم تا دهم ترتیب در رتبهبه علت میانگین وزنی باالتر، به

گیرند. با این حال، با توجه به اینکه در این تحقیق فقط قرار می

اند و اینکه کشور برتر آسیایی مورد بررسی قرار گرفتهده

گین وزنی مالزی یازده است، احتمال قرارگیری نادرست میان

های آسیایی کشور برتر آسیا در بازیمالزی به عنوان دهمین

وجود دارد؛ به طوری که کشور یازدهم که در تحقیق وجود 

به این ندارد به عنوان کشور دهم مورد غفلت قرار گرفته است. 

زنی رتبه و جایگاه محتملی که با توجه به میانگین و ،ترتیب

کشور برتر دهبندی توان برای رتبهاخیر می ةعملکرد چنددور

( 0229 سیاییآ هایبعدی )بازی آسیاییهای  آسیایی در بازی

جنوبی، ژاپن،  ةبه این شرح است که چین، کر .بینی کردپیش

به  و مالزی تایلند، چین تایپه ،، ازبکستانهندقزاقستان، ایران، 

کشورهای آسیایی را در م برترینـــا دههای اول تترتیب رتبه

-البته این نوع پیش دست خواهند آورد.ه بآسیایی  هایبازی

های گذشته است و بینی براساس سابقة کشورها در بازی

-ای ازجمله مدل شبکة عصبی برای پیشهای پیچیدهتکنیک

بینی عملکرد کشورها وجود دارد که عوامل کالن و خرد 

دانند. البته این نوع بینی دخیل میپیشکشورها را در این 

-ها با اینکه بسیارپیـــــچیده و علمی هستند؛ اما در پیشروش

( با 0222نژاد و همکاران )ها بسیار دقیق نیستند. مثال، همتیبینی

 0222های آسیایی مدل شبکة عصبی، رتبة کشورها در بازی

نوبی، بینی کردند و کشورهای چین، کرة جگوانگژو را پیش

هند، ایران، ژاپن و قزاقستان را به عنوان کشورهای اول تا پنجم 

اعالم کردند )ایران و ژاپـــــن مشترکاً چهارم(. با این حال، 

 0222های آسیایی هند رتبة ششم و ژاپن رتبة سوم بازی

ها،عملکرد گوانگژو را به دست آوردند. اگر قبل از این بازی

های پایانی ی رتبه، سابقه در دورهکشورها براساس میانگین وزن

شد )مطابق تحقیق حاضر(، بینی میو عملکرد متناظر پیش

کشورهای چین، کرةجنوبی، ژاپن، قزاقستان، ایران و هند، 

آوردند که فقط با نتیجة های اول تا ششم را به دست میرتبه

واقعی تفاوت اندکی داشت؛ به طوری که جایگاه چهارم و 

شد. همچنین باید توجه جا میو ایران جابهپنجم قزاقستان 

داشت که کسب مدال در رویدادهای بزرگ ورزشی مانند 

های المپیک و آسیایی به عوامل سطح کالن )مانند بازی

جمعیت، تولید ناخالص داخلی و غیره(، عوامل سطح میانی 

های های و هیأت)مدیریت ورزش قهرمانی، عملکرد فدراسیون

های ورزشکاران، سطح فردی )ویژگیورزشی( و عوامل 

(. 0220مربیان و غیره( بستگی دارد )هولیهان و گرین، 

شود که درمجموع، به مسئوالن ورزش کشور پیشنهاد می

امکانات ورزش ها و زیرساخت ةاقداماتی را در جهت توسع

توسعه سیستم کشف و پرورش ورزشکاران مستعد قهرمانی، 

زام عاآسیایی  هایبه به بازیانجام دهند، تا ورزشکاران نخ

تواند به پرورش ورزشکارانی که در شوند. این روند می



 
 مطالعات مبانی مدیریت در ورزش، سال اول، شماره 3، بهار 3131 11

تعادل عملکرد ایران به چنددوره مدال کسب کنند و درنهایت 

در بسیاری از کشورهای ، نیز منجر شودآسیایی  هایدر بازی

سیستم کشف و پرورش استعداد واحد و  ،جهان ةیافتتوسعه

های که تمام مناطق جغرافیایی و ورزشپارچه وجود دارد یک

در کشورهای اروپایی  ،. به عنوان مثالگیرددربرمیمختلف را 

سیستم چندمرحله برای آلمان، فرانسه، لهستان و نروژ یک مانند

گیرد. در کشف و پرورش استعداد مورد استفاده قرار می

 ةکشورهای اروپایی، استعدادیابی در سطوح اولیه به وسیل

های ورزشی )مربوط به فدراسیون ورزشی ها و کمیتهنسازما

های ای انجام می گیرد. مدارس و باشگاهمربوطه( منطقه

مراکز اصلی شناسایی کودکان و جوانان مستعد  مثابهورزشی به

گیرند. متخصصان این مراکز مورد استفاده قرار میة به وسیل

ای ورزشی هکودکان بااستعداد را در باشگاه ،هااین سازمان

از  نیز دیده( معلمان تربیت بدنی )آموزش. کنندشناسایی می

 گیرند.می های بدنی و فیزیولوژیکیآموزان تستدانش

ا و هم در ورزش مدارس، استعدادیابی هالبته، هم در باشگاه

ورزشی عمدتاً از طریق معاینه و بازرسی به صورت بصری 

راکز پرورش گیرد. کشورهای اروپایی دارای مصورت می

ای و ملی هستند. کودکان و سطح محلی، منطقهاستعداد در سه

های نوجوانان مستعد پس از انتخاب در مدارس و باشگاه

-تمرینی محلی )اغلب چندرشته ـ ورزشی، به مراکز آموزشی

شوند. این مراکز، سطح وسیعی از کودکان و ای( منتقل می

انات قابل قبولی شوند و دارای امکنوجوانان را شامل می

ای سپس این کودکان و نوجوانان به مراکز منطقه ،هستند

شوند. این مراکز عالوه ای( منتقل میای و چندرشتهرشته)تک

بر امکانات بیشتر، از مربیان بهتر و با دانش باالتر برخوردارند. 

های ملی و سطح باالتر برای برگزاری اردو عالوه بر این، تیم

تیار ـــــآیند و امکان تمرین مشترک را در اخمیبه این مناطق 

مرکز دهند. باالترینورزشکاران مستعد این مراکز قرار می

ای( هستند که با رشتهتمرینی مراکز ملی )اغلب تک ـ آموزشی

یابند و به عنوان کودکان به این مراکز راه میاستعدادترین

ای ی و قارهی( به مسابقات جهانهای سنّاعضای تیم ملی )رده

-ها برخالف مراکز منطقهشوند. مسئولیت این سازماناعزام می

های کودکان در سالهای ملی است. اینسازمان ةای برعهد

دهند. بعد بخش زیادی از اعضای تیم ملی خود را تشکیل می

درصد از اعضای تیم ملی هاکی  02به عنوان مثال، بیش از 

)هولیهان و گرین،  دروی یخ آلمان از این کودکان هستن

، ابوت و همکاران، 2902نژاد، ، عسگری و رمضانی0220

تواند با الگوبرداری از این سیستم یا نیز می(. ایران 0222

ند کشف و پرورش استعداد در چین، مدل مهای نظامسیستم

مشارکت ورزشی مستمر در طول عمر در انگلستان و ایرلند، 

حیط در دانمارک و مدل مدرسه کید بر متأمدل استعدادیابی با 

پارچه و بومی را متناسب با سیستم یکمحور در آمریکا یک

  .دکنسازی امکانات کشور طراحی و پیاده
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