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بررسی نتایج ورزشکاران ایران در بازیهای آسیایی )2010 - 1951(

رامین حیاتی1،مهسا ظفرنوایی2،محیاکبیری3،شادان محمدی وکیل4
دانشجوی کارشناسی مدیریت ورزشی دانشگاه تهران مرکز

مربی مهدی شریعتی فیض آبادی 
استاد دانشگاه آزاد تهران مرکز

 مقدمه
 ورزش نمونه مطالعاتی مهمی برای جامعه جهانی امروز به شمار می آید.از یک سو نقش آن در تحكیم  روابط میان 
کشورها و از سوی دیگر نقش ابزاری این پدیده در جهت سنجش و مقایسه کشورها با یكدیگر باعث شده تا امروزه 
پژوهشگران ورزش را به عنوان مولفه ای جداناشدنی از تمامی ارتباطات و مبادالت سیاسی، اقتصادی ، اجتماعی و 
فرهنگی کشورهای مختلف جهان در نظر گیرند.در این میان، رویدادهای ورزشی را می توان به منزله تجلی گاه نمایش 
توانمندی های کشورهای مختلف جهان با یكدیگر در نظر گرفت. امروزه رویدادهای بزرگ ورزشی در کانون توجه 

مردم جهان هستند. به طور کلی فواید رویدادهای بزرگ را می توان در چهارگروه طبقه بندی کرد)5( :
بهبود کیفیت زندگی افراد ساکن در شهر میزبان برگزاری رقابت ها)3(

بهبود تصویر و افزایش اعتبار و آبروی شهر میزبان در عرصه بین الملل)3(
توسعه زیر ساخت ها و روساخت های شهری که معموال توسط حامیان مالی سایر کشورها صورت می گیرد)3،4(

بهبود وضعیت کار و افزایش سود مالیات ها )3(
آسیا المپیک  شورای  میان  این  در  دارند؛  قرار  اسیا  قاره  در  مختلفی  المللی  بین  ورزشی   نهادهای 
 به عنوان معتبرترین نهاد و نماینده رسمی کمیته بین المللی المپیک در این قاره ، نقش مهمی را در پیشبرد اهداف 
جنبش المپیک و توسعه المپیزم بر عهده دارد . با تاسیس فدراسیون ورزشهای آسیایی در سال 1949 بر اساس تصمیم 
این سازمان ،اولین دوره بازیهای آسیایی در سال 1951 در دهلی نو برگزار شد.از آن زمان تا کنون 16 دوره از این 

بازیها به انجام رسیده که آخرین دوره آن در سال 2010 و در شهر گوانگژو چین برگزار شد.
6 رویداد مهم زیر نظر این شورا در قاره آسیا برگزار می شود )5(:

بازی های زمستانی آسیایی 
بازی های آسیایی داخل سالن 

بازی های آسیایی ساحلی
بازی های آسیایی رزمی

بازی های آسیایی جوانان 
بازی های آسیایی.

پس از گذشت شصت سال از اولین دوره حضور ورزشكاران ایران در بزرگترین رویداد قارهای در پهناورترین 
قاره جهان)2(،امروزه بررسی عملكرد ورزشكاران ایران طی 13 دوره حضور در این بازی ها می تواند کمک قابل 
توجهی به ورزش قهرمانی این کشور کرده تا با در نظر گرفتن امكانات موجود و سوابق گذشته  بتوانند آیندهای قابل 

پیش بینی را برای خود ترسیم و با تدوین برنامه ای منسجم به اهداف خود در ورزش قهرمانی دست پیدا کنند. 
روش شناسی پژوهش

روش پژوهش اسنادی و کتابخانه ای بود که محقق سعی کرد تا بدون پیش داوری به توصیف وضع موجود بپردازد 
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و در قالب مطالعه ای تطبیقی نتایج و مدال های کسب شده توسط ورزشكاران ایرانی را طی 13 دوره حضور در بازی 
های آسیایی)2010 - 1951( بررسی کند. برای جمع آوری اطالعات در این زمینه از روش مطالعات اسنادی کتابخانه 
ای استفاده شد و اطالعات الزم از کتاب ها ، مقاالت ، گزارش ها و منابع فارسی و التین منتشر شده در مورد بازی 
های آسیایی به دست آمد و به صورت جدول و نمودار طبقه بندی شد. جامعه آماری تمامی 45 کشور عضو شورای 

المپیک آسیا و نمونه آماری برابر با کمیته ملی المپیک ایران بود.
یافته های پژوهش 

مطابق نمودار ، یافته های پژوهش حاکی از آن است که طی 16 دوره برگزاری بازی های آسیایی )2010 - 1951( 
بهترین  نمودار  این  باشند. طبق  داشته  ها شرکت  بازی  این  از  دوره  در 13  تاکنون  اند  توانسته  ایران  ، ورزشكاران 
عملكرد کشورمان به بازی های 1974 تهران باز می گردد که ورزشكاران ایران توانستند با کسب 81 مدال )36 طال،28 
نقره و 17 برنز( پس از ژاپن بر سكوی دوم آسیا قرار گیرند.بازی های آسیایی 1982 دهلی با ضعیف ترین نتیجه تاریخ 
ایران )به لحاظ تعداد مدال( در بازی های آسیایی همراه بود .ورزشكاران ایران  در این بازی ها تنها با کسب 12 مدال 
)4 طال ، 4 نقره و 4 برنز( در میان 33 کشور به مقام هفتم این بازی ها بسنده کردند..در میان کشورهای آسیایی نیز ، 
ایران تا کنون 3.4 % از مجموع مدال های توزیع شده در این بازی ها را به خود اختصاص داده است و پس از چین 

، ژاپن ،کره جنوبی و هندوستان در رده پنجم جدول رده بندی نهایی این بازی ها قرار گرفته است.

جدول مقایسه عملکرد 5 کشور برتر بازی های آسیایی )2010 - 1951(

مجموعبرنزنقرهطالتعداد حضورکشوررتبه
سهم کشور 

)%(
01402191880613625.12چین1
6101931953885627.12ژاپن2
5181682547602818.41کره جنوبی3
618218610626555.4هند4
318212313613244.3ایران5

بحث و نتیجه گیری 
هدف از انجام این پژوهش بررسی عملكرد و نتایج ورزشكاران ایران طی 60 سال حضور در بازی های آسیایی 
بود.تاکنون 41 کشور دیگر عضو شورای المپیک آسیا توانسته اند حداقل یک مدال از این بازی ها را به دست آورند.
ورزشكاران ایران نیز تاکنون در 13 دوره از این بازی ها حاضر بودند که حاصل تالش آنها 428 مدال در 23 رشته 
ورزشی مختلف بود. کشور ایران به جز سه دوره بازی های آسیایی 1953 مانیل ،بازی های آسیایی 1962 جاکارتا 
و بازی های آسیایی 1978 بانكوک در سایر دورههای این بازیها حضور داشته اند.با توجه به یافته های پژوهش ، 
عملكرد نامنظم و غیرقابل پیش بینی ورزشكاران ایران طی 60 سال حضور در بزرگترین رویداد ورزشی قاره آسیا 
بیانگر بسیاری از ضعف ها و کاستی های موجود در ورزش کشور است.اگرچه کاروان ورزشی ایران توانست در 
بازی های آسیایی 2010 گوانگجو با کسب 59 مدال )20 طال ، 15 نقره و 24 برنز( بر سكوی چهارم این بازی ها 
قرار گیرد ، اماپیدایش رقبای جدید و کشورهای تازه استقالل یافته مانند قزاقستان و ازبكستان و نبود برنامه ای جامع 
و بلندمدت برای کشف و پرورش استعدادهای ورزشی می تواند آینده ورزش کشور را با چالشی بزرگ مواجه کند.به 
نظر می رسد تدوین ساختاری سازمان یافته در امر استعداد یابی و نخبه پروری و تخصیص منابع دولتی و خصوصی 

الزم می تواند آیندهای روشن را برای ورزش قهرمانی کشور رقم بزند.
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