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 های آسیاییآوری در بازیرابطه رشد اقتصادی ایران  و مدال
 . معین انصاری2. محمد حسین انصاری  1

 ه پژوهشگاه تربیت بدنی. دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی و بورسی1
 . دانشجوی کارشناسی ارشد تربیت بدنی2
 

 مقدمه
 52های کالن چیزی در حدود شوند. این شاخصهای کالن اقتصادی، بخش معناداری از موفقیت ورزش کشورها را شامل میشاخص

دهد که نرخ رشد اقتصادی منجر به بهبود نتایج ورزشی باالخص (. مطالعات نشان می1کنند)درصد از مدال آوری کشورها را توجیه می
های ورزشی بستگی زیادی به رشد اقتصادی کشور دارد. با تولید (. ظرفیت تخصیص منابع مالی به فعالیت2شود)در بلند مدت می

توان گذاری در ورزش میبرای سرمایه شود. البته اشتیاقگذاری بیشتر در ورزش قهرمانی فراهم میناخالص داخلی باالتر امکان سرمایه
ها، صرفأ اقتصادی باشند، های اقتصادی پیشی بگیرد. اگر اولویتگذاری در ورزش از اولویتهای سیاسی در سرمایهسیاسی بوده و اولویت

دهد التر به کشور اجازه می(. درآمد با3آنگاه ارتباط مستقیمی بین رشد اقتصادی و افزایش منابع مالی برای ورزش قهرمانی وجود دارد )
گذاری بیشتری کرده و ورزشکاران را بهتر مهیا کنند و گروه بیشتری از ورزشکاران را به مسابقات اعزام نماید. تا در ورزش سرمایه

امکانات کنند. تسهیالت و مطالعات نشان داده اند که کشورهای توسعه یافته بیشتر از کشورهای در حال توسعه در مسابقات شرکت می
 کنند.بیشتری دارند و جوایز بیشتری نیز کسب می

 شناسیروش
اینچئون  2212تایلند تا  1992های آسیایی های آسیایی از بازیهای ایران در هر دوره از بازیجهت آزمون فرض تحقیق، تعداد مدال

در نظر  1و برای هر برنز امتیاز  3، برای هر نقره، امتیاز 5ها، برای هر مدال طال، امتیاز مورد بررسی قرار گرفت. جهت امتیاز دهی به مدال
گرفته شد. از سویی دیگر برای بررسی رشد اقتصادی از آمار و اطالعات ارائه شده توسط بانک مرکزی و مرکز آمار استفاده شد. فرض 

های آسیایی با اروان ایران در هر دوره بازیتحقیق از سه زاویه مورد بررسی قرار گرفت. در فاز اول، ارتباط بین امتیازات کسب شده ک
های آسیایی رشد اقتصادی همان سال مورد بررسی قرار گرفت. در فاز دوم، رابطه بین امتیازات کسب شده کاروان ایران در هر دوره بازی

وم رابطه بین امتیازات کسب های اسیایی مورد سنجش قرار گرفت و در فاز سبا میانگین رشد اقتصادی دو سال پایانی منتهی به بازی
شده کاروان ایران در هر دوره بازیهای آسیایی با میانگین رشد اقتصادی دو سال پایانی منتهی به بازیهای اسیایی مورد سنجش قرار 

 گرفت.
 هایافته

 ایران وجود ندارد.  های آسیایی و رشد اقتصادی درنتایج نشان می دهد که هیچ گونه ارتباط معناداری بین مدال آوری در بازی 

 گیرینتیجه
دهد که دولت ایران فارغ از توجه به درآمد ملی و رشد اقتصادی، همواره برای ورزش قهرمانی و حضور پر قدرت در این نتیجه نشان می 

 قابل رخ بکشد. فرضالمللی ایران را هرچه بیشتر به گذاری کرده است تا بتواند به واسطه ورزش، پرستیژ بینهای آسیایی سرمایهبازی
 شودمی سبب این(. یک از باالتر درآمدی کشش)بدانیم  لوکس کاالی یک را قهرمانی ایران ورزش در گذاریسرمایه که است این ترقبول
ش باشد و با کاهش در رشد اقتصادی، سرمایه گذاری در ورز اقتصادی رشد در افزایش از باالتر در ورزش گذاریسرمایه افزایش درصد که

 های آسیایی ادامه دهند.آوری خود در بازیتوانند به مدالهای ورزشی میبه همان نسبت کاهش نیافته و تیم

 های آسیاییآوری، بازیرشد اقتصادی، مدال واژگان کلیدی:
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