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 ی آسیاییها بازیهای ورزشی ایران در  بررسی عملکرد کاروان

.جال جهان پناه3.سعید خضرنژاد 2.سمیه شاه محمدی 1  

های المپیک، مهمترین رویداد بین المللی برای ورزش ایران و همه کشورهای حاضر  های آسیایی بعد از بازی رویداد بزرگی نظیر بازیمقدمه: 
پوشان ورزش کشور در مسابقات آسیایی، حساسیت  های ملی ها و ناکامی های اخیر موفقیت (. در سال1شود ) میدر قاره پهناور آسیا محسوب 

های  های زیادی را در بین مردم و مسئولین به وجود آورده است. بطوری که انتظارات مردم و مسئوان فزونی یافته و همه خواستار موفقیت
های تحقیق با  آوری به شیوه باشند. بنابراین، روی لی نظیر مسابقات آسیایی، جهانی و المپیک میبیشتر و ارزشمندی در میادین بین المل

ریزی  تواند تصمیمات آتی را بر مبنای اصول علمی و آگاهی پایه های پژوهشی، بررسی موضوع و ارائه راهکارها به شیوه علمی، می پشتوانه طرح
تواند در جهت بهبود وضعیت  های موفق و مدال آور شناسایی شده که می ها، رشته ایران در این بازیاز سوی دیگر با بررسی نتایج (. 2نمایند )

(. بنابراین 3ها مورد استفاده قرار گیرد ) گذاری بیشتر برای توسعه و تقویت این رشته کاروان ایران و مشخص شدن نقاط ازم برای سرمایه
 های آسیایی انجام و در انتها پیشنهاداتی ارائه گردید. های ورزشی ایران در بازی پژوهش حاضر با هدف ارزیابی عملکرد کاروان

 توصیف به داوری پیش بدون اند کرده سعی پژوهشگران که تحلیلی و از نوع مطالعات گذشته نگر است_تحقیق توصیفی روششناسی:  روش

  بپردازند. ( از طریق منابع معتبر2213تا  1151های آسیایی ) دوره حضور در بازی 13در وضعیت عملکرد ایران 
مدال توزیع شده در طول تاریخ این  11243  از مجموعهای آسیایی شرکت کرده است و  دوره از بازی 13: نتایج نشان داد که، ایران در ها یافته
های  ن رتبه ایران در طول بازیبهتریبرنز( شده است.  146نقره و  162طا،  151مدال رنگارنگ ) 315در مجموع موفق به کسب ها  بازی

های سال  به میزبانی تهران با کسب رتبه دوم است و بدترین نتیجه بدست آمده نیز مربوط به بازی 1143های سال  آسیایی متعلق به بازی
ایی که ما تاکنون در  هرشت 26میان دیگر یافته پژوهش نشان داد که از  .کردباشد که رتبه دهم مسابقات را کسب  به میزبانی بوسان می 2222
ورترین رشته های آمدال  32و  41، 134های کشتی آزاد و فرنگی، وزنه برداری و بوکس به ترتیب با  های آسیایی شرکت کردیم، رشته بازی

چهار مدال طا،  با کسب )کشتی( اسکندر فیابی. در بین ورزشکاران اعزامی به این مسابقات، سیایی بودندآهای  کاروان ورزشی ایران در بازی
  (.3اند ) ها را به دست آورده با شش مدال، بیشترین تعداد مدال )پرتاب دیسک و وزنه( و جال کشمیری  ترین مدال مرغوب
ها با پرنگ شدن کشورها در روی نقشه و همچنین  های آسیایی، و رابطه کسب مدال در این بازی با توجه به اهمیت مبحث بازیگیری:  نتیجه

حمایت دولت و بخش گردد.  ور ملی و تاثیرات غیر مستقیم این رویدادها بر روی تحرک و سامت مردم، پیشنهادات زیر ارائه میبحث غر
های پر مدال، توجه به ورزش بانوان، بکارگیری مربیان توانمند، حضور روانشناس  گزاری و تمرکز بر رشته خصوصی جهت تامین منابع، سرمایه

ع مشکات مالی قهرمانان، ساخت تاسیسات و تامین تجهیزات ورزشی در استانها به تناسب نیاز، استعدادیابی، شناسایی و ها، رف در کنار تیم
تا در نهایت ورزشکاران نخبه به بازیهای آسیایی اعزام شوند. و پرورش ورزشکاران نخبه، توجه به معیشت قهرمانان کشور جهت افزایش انگیزه. 

 در رویدادهای آتی پیشرو باشیم.شاهد حضور قدرتمندتر 

 ی آسیایی، آسیاد، عملکرد ورزش ایران.ها بازی :ژگان کلیدیاو

 :منابع
 .1333رشد دانشگاه تهران..قاسمی، م. مقایسه دیدگاه ورزشکاران، مربیان و صاحبنظران در مورد راهکارهای پیشرفت ورزش تکواندو زنان کشور. پایان نامه کارشناسی ا1
 

پژوهش های معاصر در  .گوانجو 2212های آسیایی  اولویت بندی عوامل موثر بر موفقیت کاروان ورزشی ایران در بازیم.  ،رسولی و؛ ،ساعتچیان ح؛ ،صفری س؛ ،سجادی.2
 .13-1(: 5)3، 1312، مدیریت ورزشی

 

اولین همایش ملی رویکردهای نوین در تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه های المپیک )از لندن تا لندن(. سخنرانی،  .عیدی، ح؛ آزادی، ر. تحلیل عملکرد ایران در بازی3
 .1312آزاد تهران جنوب. 
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