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 : چکیده 
اقتصادی با میزان موفقیت ورزشکاران معلول  –های جمعیتی  هدف از این پژوهش ارتباط بین شاخص

پژوهش حاضر به لحاظ هدف کاربردی و به .  گوانگجو بود 2292های پاراآسیایی       کشورهای حاضر در بازی

جامعه آماری تمام کشورهای شرکت کننده در بازیهای . لحاظ نحوه گردآوری داده ها علَی پس از وقوع بود

نمونه آماری شامل (. که قبال مورد مطالعه قرار نگرفته است)بود ( کشور 19)گوانگجو  2292پاراآسیایی 

داده ها با مطالعه منابع التین  و فارسی مختلف و همچنین . در این بازی ها بود( کشور 92)کشورهای مدال آور 

ین ارتباط میان متغیر پیش بین برای تعی. وب سایت های معتبر بانک جهانی و کمیته پاراالمپیک آسیا به دست آمد

از آزمون تحلیل ( جمعیت ، اندازه تیم ، هزینه سالمت و تولید ناخالص داخلی)اقتصادی -و مولفه های جمعیتی

نتایج رگرسیون چندگانه نیز در نهایت نشان داد که از میان .استفاده شد ( ANOVA)واریانس یک عامله 

R) اقتصادی، اندازه تیم –شاخص های جمعیتی 
2
=2500 , P<252229) . و جمعیت(R

2
=2517, P<252229) .

 .گوانگجو بود 2292قادر به پیش بینی معنی دار میزان موفقیت کشورهای حاضر در بازی های آسیایی 
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 بازی های پاراآسیایی ، موفقیت ، مدال :واژگان کلیدی

 

  مقدمه

"رویدادهای بزرگ" 
مهم، خواست عامه  ، رویدادهایی هستند که در عرصه بین الملل9

افزایش تعداد توریست، افزایش  .(Roche, 2222)مردم و خصلتی نمایشی داشته باشند

معامالت، افزایش شهرت و اعتبار شهر و کشور میزبان در بین عموم مردم جهان و توسعه 

زیرساخت های کشور میزبان در زمینه های مختلف، همگی از عوامل تعیین کننده بزرگ بودن 

"داد ورزشیروی"یک 
تحقیقات مختلفی در رابطه . (Dolles and Soderman, 2222)است 2

"رویداد استاندارد"، "رویداد بزرگ"با هریک از اصطالحات 
"خاص"،  

"مقیاس وسیع"و  1
0 

"بزرگ"ارائه شده است که با در نظر گرفتن تمام این تعاریف ، اصطالح 
برای یک رویداد با   

 ,Frey and et al)یداد بر شهر یا منطقه میزبان بازی ها متفاوت است توجه به میزان تاثیر آن رو

2227 .) 

های بزرگ ورزشی در کانون توجه مردم جهان هستند؛ این رویدادها  امروزه رویداد

صحنه ای برای هنرنمایی ورزشکاران نخبه جهان بوده تا آنها بتوانند مهارت های خود را به 

این رویدادها به شهر و کشور  از یک سو،. (Dolles and Soderman, 2222)نمایش بگذارند

میزبان کمک می کند تا با استفاده از هنرنمایی ورزشکاران نخبه سراسر جهان، هویت و 

فرهنگ ملی خود را به تمامی مردم جهان نشان دهد، از سوی دیگر قهرمانان رشته های ورزشی 

ه افزایش غرور و تعصب ملی مردم خود کشورهای مختلف نیز با موفقیت در این رویدادها ب

 (.Goeldner and Long, 9127)کمک می نمایند
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 ,Kim) به طور کلی فواید رویدادهای بزرگ را می توان در چهارگروه طبقه بندی گروه

222 :) 

 بهبود کیفیت زندگی افراد ساکن در شهر میزبان برگزاری رقابت ها .9

 میزبان در عرصه بین الملل بهبود تصویر و افزایش اعتبار و آبروی شهر .2

توسعه زیر ساخت ها و روساخت های شهری که معموال توسط حامیان مالی سایر  . 

 کشورها صورت می گیرد

 بهبود وضعیت کار و افزایش سود مالیات ها  .1

 -بازی رویدادهای مختلفی از جمله بازی های المپیک و پاراالمپیک تابستانی و زمستانی،

را می توان در دسته رویدادهای ... جهان و  9فوتبال، مسابقات فرمول  های قاره ای، جام جهانی

 -سازمان های بزرگ ورزشی در سطح بین. استاندارد یا رویدادهای بزرگ طبقه بندی کرد

المللی مانند کمیته بین المللی المپیک، فدراسیون های بین المللی و سازمان های ورزشی مسئول 

رویدادهای بزرگ ورزشی از . دادهای بزرگ ورزشی هستنددر قاره ها، مالکان اصلی روی

هیجان انگیز : ویژگی های استثنایی برخوردار هستند که از جمله این ویژگی ها می توان به 

 -بودن و غیر قابل پیش بینی بودن، توجه بسیار زیاد رسانه های جمعی، عالقه فراوان حمایت

جاللی )نوع بودن رشته های وزشی را نام برد کنندگان مالی، وابستگی هویتی طرفداران و مت

تغییر در زمان برگزاری این بازی ها خیلی سخت و ناممکن است، (. 12 9فراهانی و علیدوست، 

در حضور تماشاچیان میلیونی و بینندگان میلیاردی شکل می گیرد و به طور خالصه شبیه آن در 

جهان امروز وجود نداشته و قابل مقایسه هیچ رویداد غیر ورزشی، از نظر ابعاد و گستردگی در 

 (.12 9سجادی، )نمی باشد

میلیارد نفر  51 میلیون کیلومتر مربع و با جمعیتی معادل  51 1قاره آسیا با مساحتی بالغ بر 

وب سایت بانک )کهن ترین و پهناورترین قاره جهان است( درصد جمعیت جهان 2 بیش از )

مختلفی از جمله فدراسیون بین المللی بدمینتون، فدراسیون  نهادهای ورزشی بین المللی(. جهانی
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  در این قاره قرار دارند؛ در این میان... بین المللی تکواندو، فدراسیون بین المللی کبدی و 

کمیته پاراالمپیک آسیا به عنوان معتبرترین نهاد ورزشی معلوالن در قاره آسیا و نماینده رسمی 

یک در این قاره، نقش مهمی را در توسعه و پیشبرد اهداف جنبش کمیته بین المللی پاراالمپ

 19این کمیته در حال حاضر، . ورزش معلوالن در پرجمعیت ترین قاره جهان بر عهده دارد

 -کمیته ملی پاراالمپیک را تحت پوشش خود قرارداده که تمامی این کمیته ها توسط کمیته بین

 .ه اندالمللی پاراالمپیک به رسمیت شناخته شد

برای سنجش میزان موفقیت کشورها در رویدادهای بزرگ ورزشی راههای مختلفی 

روش رایجی که  برای مقایسه عملکرد کشورهای شرکت کننده در بازی های . وجود دارد

پاراآسیایی به کار می رود، رتبه بندی  بر اساس تعداد مدال های طال ، نقره و برنزی است که 

، روشی است که از آن 9رده بندی لکسیکوگرافیک. بدست می آیدتوسط ورزشکاران آنها 

 -برای رده بندی کشورها در رویدادهای ورزشی بزرگ مانند بازی های پاراآسیایی استفاده می

 Hilvoord)شود و اساس آن بر رتبه بندی با توجه به کیفیت مدال های به دست آمده است

and et al, 2292 .) 

 -یش بینی نتایج کشورها در رویدادهای بزرگ بر اساس ویژگیتحقیقات بی شماری به پ

های جمعیت شناختی و اقتصادی آنان پرداخته اند؛ در این تحقیقات میزان تاثیر متغیرهای 

مختلفی همچون رشد اقتصادی، تورم، بیکاری، رژیم سیاسی، توسعه سالمت، مزیت میزبانی و 

ین، حمایت مطبوعات و حتی میزان مصرف میزان مسافت تا کشور میزبان، جمعیت شهری، د

ارزیابی قرار   مورد در بازی های المپیک پروتئین مردم یک کشور بر موفقیت یک کشور

 .گرفته اند

را به عنوان متغیرهای   و تولید ناخالص داخلی 2اکثر این تحقیقات تنها دو معیار جمعیت

ا گزارش کرده اند که حتی در برخی پیش بینی کننده بر میزان موفقیت  کشورها در این بازی ه

                                                 
 
. Lexicogeraphic 
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. Gross Domestic Product 
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 Nevil)موارد تنها با در نظر گرفتن تولید ناخالص داخلی به پیشگویی دراین باره اقدام کرده اند

and Stead, 2227.) 

 -در تحقیقی به پیش بینی تعداد مدال کشور کرواسی در بازی( 2299)9کاستونیا و اسکونیا

ولید ناخالص داخلی، مزیت میزبانی یا نزدیکی به های المپیک با توجه به اندازه جمعیت، ت

هوا این کشور پرداخته  کشور میزبان، سیستم سیاسی، سیستم ورزشی، هزینه سالمت و آب و

وی سیستم اقتصادی و به ویژه تولید ناخالص داخلی را به عنوان مهم ترین عامل مؤثر بر . است

     .کسب مدال توسط ورزشکاران این کشور گزارش کرد

اجتماعی پیش بینی  -عوامل اقتصادی"در تحقیقی با عنوان ( 2299) 2امپریال و هاگرمن

. ، برزیل را قهرمان احتمالی این بازی ها گزارش کرده بود"2292کننده بازی های جام جهانی 

بیکاری و تورم بر میزان  در این تحقیق برخی از عوامل اقتصادی مانند تولید ناخالص داخلی،

رابطه معنی داری میان تولید  ها مورد بررسی قرار گرفته بود که از این بین، موفقیت تیم

 .ناخالص ملی با رتبه هر کشور در مسابقات جام جهانی فوتبال گزارش گردید

آتن و  2221با توجه به نتایج کشورها در بازی های المپیک ( 2292)  فارست و همکاران

 2222باره نتایج این کشورها در بازی های المپیک تولید ناخالص داخلی آنها به پیش بینی در

وی به درستی افزایش تعداد مدال کشورهای چین و بریتانیا  و کاهش تعداد . پکن پرداخت

 .آتن پیش بینی کرده بود 2221مدال های کشور روسیه را نسبت به بازی های 

دیگر، نبود  از یک سو اهمیت این موضوع با توجه به تحقیقات صورت گرفته و از سوی

های پاراآسیایی، نیاز به انجام تحقیقاتی از این قبیل را بیش از این گونه تحقیق ها بر روی بازی

 -پیش نمایان می سازد؛ لذا هدف از انجام این تحقیق بررسی ارتباط میان شاخص های جمعیتی 

                                                 
 
. Custonia & Skonia 
 
. Imperiale & Hagerman  
 
 Forrest & et al 
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های پاراآسیایی       اقتصادی با میزان موفقیت ورزشکاران معلول کشورهای شرکت کننده در بازی

 .گوانگجو بود 2292

 

 شناسی  روش

ها، علی پس از این پژوهش به لحاظ هدف کاربردی و به لحاظ نحوه گردآوری داده

کشور دارای نماینده در بازی های پاراآسیایی  19جامعه آماری پژوهش برابر با . وقوع بود

ازی ها حداقل یک مدال به کشوری بود که در این ب 92گوانگجو بود و نمونه پژوهش  2292

با . دست آورده بودند؛ بنابراین، تنها کشورهایی که مدال گرفته بودند مورد بررسی قرار گرفتند

توجه به پیشینه پژوهش موفقیت در رویدادهای بزرگ ورزشی مانند المپیک و بازی های 

این . شود پاراآسیایی به صورت تعداد کل مدالهای کسب شده در این بازی ها سنجیده می

تحقیق تالش شده است تا تأثیر برخی شاخص های دموگرافیک و اقتصادی کشورها بر موفقیت 

در این راستا داده های معتبر موجود در بانک جهانی . در بازی های پاراآسیایی سنجیده شود

گوانگجو در برخی   2292آسیایی  های پارامربوط به کشورهای شرکت کننده در بازی 

که بر اساس اهمیتشان در رابطه با ظرفیت اقتصاد )دموگرافیک و اقتصادی منتخب شاخص های 

این . گردآوری شد 2221در سال ( ملی و نقش مهم آنها در کارایی کشورها انتخاب شدند

و ( بر اساس دالر)GDP، تولید ناخالص داخلی یا (بر اساس میلیون نفر)شاخص ها جمعیت 

 با مراجعه به سایت کمیته پاراالمپیک آسیا. بود (GDP بر اساس درصد)هزینه های سالمت 

(www.asianparalympic.org)  اعزامی نیز برای ( تعداد نفرات کاروان ورزشی)اندازه تیم

پس برای تعیین رابطه متغیرهای مذکور با موفقیت در بازی های المپیک . هر کشور مشخص شد

 .از بررسی شرایط آمار پارامتریک از رگرسیون چندگانه به روش گام به گام استفاده شد
 

 یافته ها

http://www.asianparalympic.org/
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و  نقره 2  ، طال 19 ) مدال 9222گوانگجو در مجموع   2292در بازی های پاراآسیایی 

نشان داده شده  9سایر داده های مربوط به کشورهای مدال آور در جدول  .توزیع شد( برنز 19 
 .است

 
 وضعیت مدال های کسب شده و شاخص های دموگرافیک و اقتصادی کشورهای مدال آور (: 1) جدول

هزینه 

 سالمت

تولید ناخالص 

 داخلی
 جمعیت

اندازه 

 تیم

مجموع 

 مدال ها
 کشور طال نقره برنز

ف
 ردی

 3 چین 381 338 88 933 646 3993.6 9463 6.4

 . ژاپن .9 93 .9 309 1.. 3.4.1 93614 8.9

4.1 34330 68.4 .09 309 99 69 .4 
کره 

 جنوبی
9 

 6 ایران 4. 6. 3. 80 .34 3..4 .616 1.1

 1 تایلند 0. 96 93 39 .0. 44.4 .983 6.9

 4 مالزی 3 39 9. 61 331 4.6. 4090 6.8

اقعر 3 1 4 0. 80 93.6 040. 9.3  4 

 8 تایوان 8 4 33 4. 44 ..9. 664 4.3

- .388. 4 330 .8 36 3 1 
هنگ 

 کنگ
3 

 30 امارات 6 4 3 33 64 6.1 10040 8..

 مجموع 963 998 963 30.0 601. 

 

 :مدل رگرسیونی تحقیق نیز به شرح زیر مورد آزمون قرار گرفت
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 -، هزینهGDPجمعیت،)ک بر متغیر مال( مجموع  مدال ها)رگرسیون متغیر پیش بین .الف

 (و اندازه تیم های سالمت
 هاها مدالخالصه مدل رگرسیون چند متغیره مجموع مدال. 2جدول 
Sig F Adjusted R

2 
R

2 R Model 

0001/0 8.479 889/0 88./0 889/0 2 

 

 گوانگجو 2010ضرایب تاثیر مدل تبیین کننده موفقیت در بازیهای پاراآسیایی . 3جدول 

sig T ب استاندارد ضریβ 
ضریب غیر استاندارد 

B 
 متغیر

 (هامجموع مدال)ثابت - 8/19  -9/2 038/0

 اندازه تیم 51/0 55/0 9/10 0001/0

 جمعیت 12/0 0/.4 32/8 0001/0

 

شود آنست که آیا بین متغیر پیش بین با حداقل یکی از متغیرهای ابتدا سؤالی که مطرح می

برای پاسخ به این سئوال از آزمون ( فرضیه پژوهش)خیر؟  مالک ارتباط خطی وجود دارد یا

نشان  9های مندرج در جدول  داده. شوداستفاده می (ANOVA)تحلیل واریانس یک عامله 

= 0/ 000)و همچنین سطح معناداری بدست آمده  =17152Fدهد با توجه به آماره آزمون می

sig)شود، برای مدل  دیده می 2دول شماره همانطور که در ج. ، این ارتباط خطی وجود دارد

R=  117/2الف 
درصد از تغییرات متغیر پیش بین،  7/11توان گفت  به دست آمده و می  2

درصد باقیمانده مربوط به سایر عواملی است که  2/ 22شود و توسط متغیرهای مالک تبیین می

-مشاهده می  جدول شماره همچنین با توجه به . در این آزمون مورد بررسی قرار نگرفته است

از بین متغیرهای . است( β=17/2)و جمعیت ( β=00/2)بینی کننده ها اندازه تیم شود که پیش

مالک مدل تحلیلی، متغیرهای هزینه سالمت و تولید ناخالص داخلی رابطه معناداری با تعداد 

 .   کل مدال های کسب شده نداشت
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 بحث و نتیجه گیری 

کشور مدال آور  92ارتباط میان تعداد مدال های کسب شده توسط  این تحقیق به بررسی

گوانگجو با برخی شاخص های دموگرافیک و اقتصادی منتخب از  2292بازی های پاراآسیایی 

جمعیت کل کشور، تولید ناخالص داخلی، هزینه سالمت و اندازه تیم کشورهای حاضر : قبیل

 .یا بوددر بزرگترین رویداد ورزشی معلوالن قاره آس

با توجه به نتایج تحقیق، اندازه تیم می توان به عنوان مهم ترین عامل مؤثر در پیش بینی 

بالتبع هرچه تعداد . گوانگجو برشمرد 2292میزان موفقیت کشورها در بازی های پاراآسیایی 

ورزشکاران معلول اعزامی یک کشور به بازی های آسیایی بیشتر باشد، احتمال موفقیت و 

سه کشور چین، ژاپن و کره با (  9)با توجه به جدول . دال آنان نیز بیشتر خواهد بودکسب م

 017درصد از مجموع کاروان های اعزامی را تشکیل می دادند، توانستند  7 نفر که  212اعزام 

چین قهرمان بازی های . را به خود اختصاص دهند(  از کل مدال های توزیعی% 0250)مدال 

مدال  19 توانست در مجموع %( 9152)نفر 1 1گوانگجو،  به تنهایی با اعزام  2292پاراآسیایی 

کمیته ملی . از مجموع مدال های توزیعی در این رقابت ها را به خود اختصاص دهد%(  25 )

ورزشکار معلول و همراه به این رویداد بزرگ توانست با  2 9پاراالمپیک ایران نیز با اعزام 

ز این بازی ها، عملکرد موفقیت آمیزی در اولین دوره این بازی ها ا%( 752)مدال  22کسب 

نیز ( میلیون نفر 92750)و ژاپن ( میلیارد نفر 9  95)کشورهای پرجمعیت مانند چین . داشته باشد 

با توجه به جمعیت زیاد و احتمال حضور ورزشکاران نخبه معلول بیشتر توانسته اند به ترتیب بر 

 .رگترین رویداد ورزشی معلوالن آسیا تکیه کنندسکوهای اول و دوم بز

، تولید ناخالص ملی و هزینه سالمت تاثیری بر میزان موفقیت کشورها  با توجه به جدول 

در این میان اگرچه تولید ناخالص داخلی به . و تعداد مدال های کسب شده توسط آنها نداشت

حساب می آید اما این معیار در کنار  عنوان یکی از مولفه ای اساسی رشد اقتصادی هر کشور به
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، توانایی پیش بینی میزان (هزینه سالمت)میزان هزینه مردم یک کشور برای درمان خود 

 .موفقیت کاروان های ورزشی معلوالن را در اولین دوره بازی های پاراآسیایی نداشت

سب شده در تحقیقی به پیش بینی تعداد مدال های ک( 2299)9واگناس و والچوکیریاکو

توسط کشورهای حاضر در بازی های المپیک پرداخت و اندازه تیم و جمعیت را از عوامل 

مؤثر بر میزان موفقیت تیم ها در این رویداد گزارش کرد که با یافته های تحقیق حاضر همسو 

نیز در تحقیقی به تأثیر موفقیت کشورها در رویدادهای بزرگ بر غرور ( 2292)2هیلوود. است

داخت و اندازه تیم را به عنوان یکی از عوامل مؤثر در تعداد مدال های کسب شده ملی پر

نتایج این تحقیق همچنین با نتایج تحقیق آندروف و . توسط کشورها گزارش کرد

که تالش کردند تا جمعیت کشورها را با توجه به عملکرد تیم های ورزشی ( 2292) آندروف

از سوی دیگر نتایج این تحقیق با یافته های . ، همسو استآنها در رویدادهای بزرگ تبیین کنند

که هر دو تولید ناخالص ملی یک کشور را به عنوان ( 2222) 0و لوی و سوئن( 2222) 1مورتون

مهم ترین عامل در پیش بینی نتایج کشورها در رویدادهای بزرگ گزارش کردند، ناهمسو 

 .است

مدال  27گوانگجو با کسب  2292پاراآسیایی کاروان ورزشی معلوالن ایران در بازی های 

برنز توانست عملکرد قابل قبولی از خود بر جای گذاشته و پس از چین،  21نقره و  21طال، 

به نظر می رسد با به کارگیری . ژاپن و کره جنوبی بر سکوی چهارم این بازی ها قرار گیرد

ایه گذاری بیشتر در رشته های مدال مربیان حرفه ای و استفاده از دانش روز دنیا در کنار سرم

آور معلوالن ایرانی مانند دومیدانی، وزنه برداری و والیبال نشسته بتوان آینده ای روشن تر را 

 . برای ورزش قهرمانی معلوالن ایران ترسیم کرد
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