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 چکیده

. های آسیایی بودنقش قضاوت داوران بر عملکرد کشورهای میزبان در بازیبررسی  حاضر پژوهشهدف 

در های آسیایی بازیآور کشورهای میزبان رشتة ورزشی مدال 44 جامعة آماری پژوهش متشکل از

عمدتاً عینی و عمدتاً ورزشی دارای قضاوت  رشتة 28عنوان نمونةپژوهش، بهکه  بود هاآن نیمیزبا دورة

ها و نامهها، مقاالت، پایانطریق کتابازنیاز اطالعات موردند. انتخاب شد صورت هدفمندبهذهنی 

 یبرا. سیدتأیید چند منبع ر بهاطالعات  آوری شد و درستیهای آسیایی جمعهای مرتبط با بازیسایت

( توسط میزبان، با شدهی کسبشده )یا مدال طالکسب هایمجموع مدال ،یابی به اهداف پژوهشدست

از های قبل و بعد شده( توسط کشور مربوطه در دورهی کسبشده )یا مدال طالهای کسبمجموع مدال

جمله از استنباطیی و مار توصیفهای آروشها از وتحلیل داده. برای تجزیهمقایسه شد ینمیزبا دورة

ها یافتهاستفاده شد.  اس.پی.اس.اس افزارنرم با استفاده از اسمیرنوف و ویلکاکسون -کلوموگروف

های عمدتاً با قضاوت عینی و در رشتهشده کسب یها و تعداد مدال طالکه بین مجموع مدال نشان داد

تفاوت معناداری وجود  غیرمیزبانی شرایطبا عمدتاً با قضاوت ذهنی در شرایط میزبانی در مقایسه 

غیرمیزبانی در  دورة به نسبتمیزبانی  دورة شده درکسب، اختالف تعداد مدال همچنین. داشت

 . های عمدتاً با قضاوت عینی بوداز رشته بیشتر ،اً با قضاوت ذهنیعمدت هایرشته
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 مقدمه
میزبانی رویدادهای بزرگ آوردن امتیاز دستههای اخیر، شهرهای مختلف جهان برای بدر سال

دانشجویی،  1، یونیورسیادهایهای آسیاییبازی، جام جهانی ،المپیکهای بازیجمله ورزشی از
رقابت تنگاتنگی با هم  ،ای جهانهالمپیکی و پلیسهای غیرهای جهانی رشتههای جهان، بازیارتش
به تعداد کشورهای موجود با توجه که رسد نظر می، بهراستادراین. (62، 2009، 2بارکلی) اندداشته

دومین رویداد بزرگ عنوان بههای آسیایی از بازیتوان بهای المپیک از بازی پس ،آسیا در قارۀ
به  یمختلف هایپژوهش زمینه،دراین .(1392عسگری، عیدی و ضیایی، نام برد )ورزشی جهان 

ای سیاسی، ههای ورزشی برای شهرهای میزبان ازجمله جنبهبررسی مزایای برگزاری رویداد
، 4؛ مسترمن2002، 3واترز و الولاند )محیطی، گردشگری و روانی پرداختهاقتصادی، فرهنگی، زیست

، 7کاوتسون و سیمانسکی؛ 2009، 6اوسونکاسیماتی و د؛ 2006، 5؛ کاره، مویر، بالنگر و پوتنام2004
میزبانی این رویدادها  رسدنظر مییدادهای ورزشی بر شهر میزبان، بهرو ثیرهایبر تأ(. عالوه2010

در که طوریکسب تعداد مدال شود؛ بهلحاظ کشور میزبان از باالتربهتر و تواند منجر به عملکرد ب
اشاره شده کشور میزبان به عملکرد باالتر  ای،رشتهندو چ ایرشتهدر رویدادهای تکشرایط میزبانی 

در . (2012، 10ایوان، مارتین گینیس و بریمک ؛2005، 9؛ کالرک2011، 8پناس و بالستروس) است
ها و تعداد که بین سهم نسبی مجموع مدال دریافتند( 1392) عسگری و همکاران ،پژوهشی

ها و تعداد زبانی )سهم نسبی مجموع مدال در شرایط میزبانی با شرایط غیرمیهای طالمدال
میزبانی( در هر سه رویداد چندورزشی از های قبل و بعد کشور میزبان در دوره یهای طالمدال
که سه عامل کردند  ها بیان. آنوجود داردتفاوت معناداری آسیا، آفریقا و اروپا(  هایای )قارهقاره

در میانگین سهم نسبی باالتر ثیرگذار از عوامل تأتوان ا میباال، تماشاچیان و ناداوری رقدرت و نفوذ 
ررسی د که به بنوجود دارهایی پژوهش ،همچنین .نام بردهای آسیایی کشورهای میزبان در بازی

( با 2002) 11نویل، بالمار و ویلیامزنمونه، اند؛ برای در شرایطی میزبانی پرداختهعملکرد باالتر  علت
داوری نتیجه گرفتند که داوران تصمیمات شلوغی جمعیت و تجربه بر  رهایثیر متغیبررسی تأ

                                                           
1. Universiade 

2. Barclay 

3. Waters & Lovell 

4. Masterman 

5. Carre, Muir, Belanger & Putnam 

6. Kasimati & Dawson 

7. Kavetsos & Szymanski 

8. Penas & Ballesteros 

9. Clarke 

10. McEwan, Martin Ginis & Bray 

11. Nevill, Balmer & Williams 



 
 155                                                                                 ...میزبان کشورهای عملکرد بر داوران قضاوت نقش

 

 
 

درصد( نسبت به حالت  5/15) یزبان تعداد خطای کمتریبرای تیم م ،حالت شلوغی جمعیتدر
بر عملکرد  ثبت میزبانیعنوان یکی از نکات متوانند بهدلیل تماشاچیان میهمین. بهسکوت گرفتند

، وزینی طاهر، طهماسبی ،باشند. همچنین ثیر بر نتیجه مؤثردنبال آن تأهنفع تیم میزبان و بداوری به
که  دریافتند( با بررسی امتیاز میزبانی در لیگ برتر فوتبال ایران 1390)صالح صدق پور و حاتمی 

این میزان  است کهثیرگذار های میزبان تأدر موفقیت تیمدرصد  61 ،امتیاز میزبانی در لیگ ایران
های انگلستان و لیگ های میزبانیثیرگذاری امتیاز میزبانی در موفقیت تیمبا میزان تأتأثیرگذاری 

های میزبان است. ، عواملی مانند شرایط جوی و مسافت به سود تیمترکیه شباهت دارد. همچنین
نتایج  ،براینعالوه ثیری ندارد.ت تماشاگران بر امتیاز میزبانی تأهای زده و جمعیوجود، گلبااین

نشان داد عواملی مانند مسافرت، عوامل روحی و روانی، حمایت ( 2005) 1پوالرد و پوالرد پژوهش
ترین عواملی از مهم ،تماشاچیان، ناداوری، آشنایی با زمین مسابقه، قدرت و نفوذ باال و تاکتیک

های میهمان تیم نشدنهای میزبان و موفقهستند که در رویدادهای ورزشی بر موفقیت تیم
ازجمله تماشاچیان،  متعددی عوامل کندتأیید مینیز ( 2008پوالرد )های یافته .ثیرگذار هستندأت

)بازیکنان  2حس سرزمینهای معین، ی با محیط، قضاوت داوران، تاکتیکمسافرت، آشنای ثیرهایتأ
به  جمله عواملی هستند که منجر، ازی و عوامل روانینعوامل قانوکنند(، در خانه بهتر بازی می

بیانگر ( 2014) 3الولنتایج پژوهش  ،همچنینشوند. های فوتبال میعملکرد باالتر در میزبانی بازی
تعداد تصمیمات بین  و استمیزبان تیم داوران به سود  تعدادی از تصمیمات اتخاذشدۀ این است که

نظر و به ود داردوجتفاوت معناداری  میزبانمیزبان در مقایسه با تیم تیم نادرست به سود  اتخاذشدۀ
شرایط میزبانی در بازی  تأثیرگذار در عملکرد باالتر درکه قضاوت داوران یکی از عوامل  رسدمی

 فوتبال باشد.
توان بر های مختلف ورزشی را میقضاوت رشته (2003) نویل و ویلیامز ،بالمر گمان براین، بهافزون

عمدتاً با های رشتهذهنی و بینابین تقسیم کرد. قضاوت عینی، عمدتاً با قضاوت عمدتاً با سه گروه 
ها عینی و شوند که عملکرد ورزشکاران و تیمهایی میورزش شامل آن دسته از قضاوت عینی

نیست یا ثیرگذار ها و ورزشکاران خیلی تأتیم مشاهده است و نظرهای شخصی داوران در نتیجةقابل
عمدتاً با های برداری و دو و میدانی. ورزشزنهپوشی شود؛ مانند وتواند چشمکه میاندک است 

ها عینی که عملکرد ورزشکاران و تیم شوندهایی میته از ورزشنیز شامل آن دسقضاوت ذهنی 
سود یک ورزشکار یا تیم  توانند بهکه میطوریتأثیر نظرهای شخصی داوران است؛ بهنیست و تحت
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ژیمناستیک.  ان( قضاوت کنند؛ مانند تکواندو، بوکس وهای کشور میزب، ورزشکاران و تیممثال )برای
ترکیبی از قضاوت ها که قضاوت آن شودمی ورزشیهای های بینابین شامل آن دسته از رشتهقضاوت

(. 2003 ،همکارانبالمر و ) های بدمینتون و تنیس روی میزمانند قضاوت رشته عینی و ذهنی است؛
های المپیک نتایج کشورهای میزبان بازی( که 2003) ر و همکارانبالمپژوهش های یافته باره،ایندر

امتیاز میزبانی، موفقیت ورزشکاران که نشان داد  بررسی کرده بودند 1996تا  1896های را طی سال
نی مانند بوکس، ژیمناستیک و ی با قضاوت ذههاهای المپیک در رشتهکشورهای میزبان را در بازی

معناداری افزایش داده بود که تفاوت بین موفقیت ورزشکاران کشورهای  طور، بههای تیمیورزش
بین عملکرد  ،های عینیاما در رشته های ذهنی معنادار بود؛میزبان و سایر کشورها در رشته

   ری مشاهده نشد.اکننده تفاوت معنادرهای میزبان و سایر کشورهای شرکتکشو
توان استنباط کرد که یکی از چنین می شینة پژوهشبنابراین، با استناد به مبانی نظری و پی

المللی نقش کشورهای میزبان در رویدادهای بین نشدنعواملی که در موفقیت و موفقترین مهم
 داوری و قضاوت اگر است.ورزشی های مختلف رشتهدر دارد، نوع قضاوت عینی و ذهنی داوران 

 و شودمی تعیین هاتیم تاکتیکی و رتیمها برتری با رقابت نتیجة شود، درستی انجامبه
 انگیزچالش رقابت لذت حتی و دنگذارمی اثر رقابت نتیجة بر محیطی عوامل صورت، سایراینغیردر
 ضعیف قضاوت هر از پس داوران اینکه ویژهبه ند؛دهمی کاهش تماشاگران و در ورزشکاران را
نژاد، رمضانیگیرند )می قرار هارسانه و نتماشاگرا تیم، مدیریت کادر مربیان، شدت موردحملةبه

ثیر نوع قضاوت المللی تأهای محدودی در سطح ملی و بینپژوهش .(1391نیا، میرجمالی و رحمانی
اند. های آسیایی مطالعه کردهجمله بازیهای مهم ورزشی ازعینی و ذهنی داوران را در رقابت

رتقای این که برای حفظ و ا دبو چهارم ،سیاییهای آبازی در آخرین دورۀ همچنین، رتبة ایران
جمله نقش داوران در کسب مدال ریزی و توجه به همة عوامل تأثیرگذار است؛ ازجایگاه نیاز به برنامه
ندی به مناسب در ردهنوان یکی از رقبای اصلی کشور در تصاحب جایگاعبه توسط کشور میزبان

ال پاسخ دهد که هش حاضر درصدد است به این سؤکننده؛ بنابراین، پژونهایی کشورهای شرکت
  های آسیایی چه نقشی دارد.قضاوت داوران بر عملکرد کشورهای میزبان در بازی

 
 

 پژوهش شناسیروش
 پژوهش آماری . جامعةای انجام شده استکتابخانهصورت که به ای استمقایسه -پژوهش حاضر علی

های آسیایی است که در دورۀ کشورهای میزبان در بازیآور های ورزشی مدالمتشکل از تمام رشته
 44رشتة ورزشی(. ازمجموع این  44اند )میزبانی یا یک دورۀ قبل و بعد از دورۀ میزبانی مدال گرفته

ی در ورزش رشتة 10، عمدتًا با قضاوت عینیهای رشتة ورزشی در دستة ورزش 18رشتة ورزشی، 
 )جدول های بینابین قرار گرفتندرشته در دستة ورزش 16و  یعمدتاً با قضاوت ذهنهای دستة رشته
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ای ، از روش دو مرحلهشی در این سه دستهزهای ورشمارۀ یک(. برای تعیین جایگاه هریک از رشته
را  خود متخصصان نظر ،اول متخصص استفاده شد. در مرحلة هشتبا استفاده از نظرهای دلفی 

ها یید آن، نظرها همسان شد و به تأدوم کردند و در مرحلة ها بیاندرمورد وضعیت هریک از رشته
 .رسید

 

 نظر وضعیت قضاوتازهای ورزشی رشته -1جدول 

 وضعیت ورزشی رشتة وضعیت ورزشی رشتة وضعیت ورزشی رشتة

 1 شمشیربازی 2 جودو 3 اسکواش

 2 شیرجه 1 دراگون بت 1 اسکیت

 3 فوتبال 1 دو و میدانی 3 بدمینتون

 1 قایقرانی بادبانی 1 سواریدوچرخه 2 سازیبدن

 2 کاراته 3 راگبی 3 بسکتبال

 1 کانو 1 روئینگ 2 بوکس

 2 کشتی 2 ژیمناستیک 1 بولینگ

 1 گلف 3 سافتبال 3 بیسبال

 3 واترپلو 3 سافت تنیس 1 بیلیارد

 3 والیبال 3 سپک تاکرا 1 جدیدگانة پنج

 1 برداریوزنه 3 کاریسوار 2 تکواندو

 2 ووشو 1 سه گانه 3 ستنی

 3 هاکی 1 شنا 3 تنیس روی میز

 3 هندبال 2 شنای موزون 1 تیراندازی

   1 شطرنج 1 تیر و کمان

 .3 = بینابین، 2 = ، عمدتًا با قضاوت ذهنی1 = عمدتاً با قضاوت عینی *

 

های رشتهو  عمدتاً با قضاوت ذهنیهای که این پژوهش درپی بررسی تفاوت عملکرد رشتهازآنجایی

دلیل های بینابین به، رشتهبودمیزبانی کشور میزبان در دورۀ میزبانی و غیر عمدتًا با قضاوت عینی

 رشتة 28دلیل نمونة آماری این مطالعه شامل همینند. بهگذاشته شدکنار  تأثیرنداشتن از پژوهش
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ها یک از بازیوط به هرهای مرب ذهنی( است. دادهکامالً رشتة 10رشته کامالً عینی و  18ی )ورزش

جمله شورای ، ازی آسیاییهاهای مرتبط با بازیها و سایتنامهها، مقاالت، پایانطریق کتاباز

برای  در این پژوهش، و درستی اطالعات به تأیید چند منبع رسید. آوری شدجمع المپیک آسیا

. همچنین، برای مقایسة شدها و تعداد مدال طال استفاده از مجموع مدال ،رسی عملکرد کشورهابر

 ی و غیرمیزبانی،در شرایط میزبان عمدتًا با قضاوت عینیو  عمدتاً با قضاوت ذهنیهای عملکرد رشته

 هاییزبان با مجموع مدالشده( توسط مشده )یا مدال طالی کسبکسب هایمجموع مدال

این کشور بعد که  های قبل وشده( توسط کشور مربوطه در دورهی کسبشده )یا مدال طالکسب

ترتیب ، بههای آسیاییبازی وجود، در اولین و آخرین دورۀبااین .میزبان نبوده است، مقایسه شد

وتحلیل دلیل این موارد در تجزیههمینداد قبلی و بعدی وجود نداشت و بهامکان مقایسه با روی

توزیع فراوانی،  انند جدولم مار توصیفیهای آروشها از وتحلیل داده. برای تجزیهبررسی نشدند

با کمک اسمیرنوف و ویلکاکسون(  -کلموگروفهای و استنباطی )آزمون استانداردمیانگین، انحراف

 استفاده شد. P≥05/0در سطح معناداری  1اس.پی.اس.اسافزار نرم

 

 نتایج
هر دو در  شدهی کسبطال ها و تعداد مدالمجموع مدالدهد که نشان می شمارۀ دو نتایج جدول

، باالتر از دورۀ قبل میزبانی عمدتاً با قضاوت ذهنی در دورۀو  عمدتاً با قضاوت عینی هایرشته دستة

های عمدتاً ها درمورد رشتهلی است که این اختالف تعداد مدالحاو بعد از دورۀ میزبانی است. این در

 با قضاوت عینی باالتر ی عمدتاً هانسبت به رشته ،های میزبانی و غیرمیزبانیدر دورهبا قضاوت ذهنی 

انی تقریباً نزدیک به تعداد میزب از قبل ها در دورۀتوجه دیگر این است که تعداد مداللقاب است. نکتة

 بعد از میزبانی است. ها در دورۀمدال

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 . SPSS 
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قضاوت  عمدتاً باو  عمدتاً با قضاوت عینیهای ها و تعداد مدال طال در رشتهتوصیف مجموع مدال -2جدول 

 میزبانیدر شرایط میزبانی و غیر ذهنی

 دوره هارشته معیار
 هاوضعیت مدال

 استانداردانحراف میانگین فراوانی

مجموع 

 مدال ها

 عمدتاً با قضاوت عینی

 96/9 22/7 708 دورۀ قبل از میزبانی

 50/11 71/9 1097 دورۀ میزبانی

 9/151 69/6 656 دورۀ بعد از میزبانی

 دتاً با قضاوت ذهنیعم

 53/6 37/5 333 دورۀ قبل از میزبانی

 87/7 11/8 584 دورۀ میزبانی

 23/7 52/5 337 دورۀ بعد از میزبانی

تعداد مدال 

 طال

 عمدتاً با قضاوت عینی

 62/4 79/2 273 دورۀ قبل از میزبانی

 51/5 71/3 419 دورۀ میزبانی

 18/4 30/2 225 دورۀ بعد از میزبانی

 عمدتاً با قضاوت ذهنی

 17/3 16/2 134 دورۀ قبل از میزبانی

 41/4 61/3 260 دورۀ میزبانی

 75/3 07/2 126 دورۀ بعد از میزبانی

 

عمدتاً با های ها و تعداد مدال طالی رشتهبین مجموع مدال که دهدنشان میجدول شمارۀ سه 

، میزبانیاز قبل و بعد  یزبانی در مقایسه با دورۀشرایط م در عمدتًا با قضاوت ذهنیو  قضاوت عینی

های عمدتاً با قضاوت شده در رشتهی کسبطال وجود، تعداد مدالاینوجود دارد. با تفاوت معناداری

 موارد معنادار است. طح معناداری باالتری نسبت به بقیةذهنی در س
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عمدتاً با قضاوت و  عمدتاً با قضاوت عینیهای ها و تعداد مدال طالی رشتهتفاوت مجموع مدال -3جدول 

 میزبانیاز قبل و بعد  شرایط میزبانی در مقایسه با دورة در ذهنی

 سطح معناداری Z مقایسة مدال در دورة میزبانی هارشته ازنظر

 هامجموع مدال

 عمدتاً با قضاوت عینی
 001/0 -21/5 با دورۀ قبلی

 001/0 -56/3 با دورۀ بعدی

 اً با قضاوت ذهنیعمدت
 001/0 -33/5 با دورۀ قبلی

 001/0 -43/4 با دورۀ بعدی

 تعداد مدال طال

 عمدتاً با قضاوت عینی
 002/0 -09/3 با دورۀ قبلی

 002/0 -27/3 با دورۀ بعدی

 عمدتاً با قضاوت ذهنی
 001/0 -72/3 با دورۀ قبلی

 001/0 -57/3 با دورۀ بعدی

 

 گیریبحث و نتیجه
های ر عملکرد کشورهای میزبان در بازیبررسی نقش قضاوت داوران ددف از پژوهش حاضر ه

در هر دو دستة  شدهی کسبطالها و تعداد مدال مجموع مدالکه  دادنشان  هایافتهآسیایی بود. 

د باالتر از دورۀ قبل و بع میزبانی عمدتاً با قضاوت ذهنی در دورۀو  عمدتًا با قضاوت عینیهای رشته

 هایی رشتهها و تعداد مدال طالتفاوت معناداری بین مجموع مدال . همچنین،بودمیزبانی  از دورۀ

از  قبل و بعد شرایط میزبانی در مقایسه با دورۀ در عمدتًا با قضاوت ذهنیو  عمدتًا با قضاوت عینی

االتر کشور میزبان بمنجر به عملکرد های آسیایی بازیمیزبانی  ،دیگرانبیبه .میزبانی وجود داشت

با حاضر  ی پژوهشهایافته که شودمی های دیگر که کشور مربوطه میزبان نبوده استنسبت به دوره

(، پناس و بالستروس 2012ایوان و همکاران )مک، (1392عسگری و همکاران ) مطالعةنتایج 

ای و رشتهی تکها نیز که در رویدادهاد. در این پژوهش( همخوانی دار2005) کالرک( و 2011)

این موضوع نشان  شرایط میزبانی اشاره شده است.اند، به عملکرد باالتر در ای انجام شدهچندرشته

در آن عملکرد باالتری توانند از میهای آسیایی بازیدهد که کشورهای آسیایی با میزبانی می

صورت عینی باشند. به های قبلیبه دوره تهای بیشتری نسبمدال و شاهد کسب مند باشندبهره

، 1974 سال های آسیاییکه در بازیطوریا در نتایج ایران مشاهده کرد؛ بهتوان این یافته رمی

تهران موفق به کسب رتبة دوم دربین کشورهای آسیایی شد و این درحالی است که بهترین رتبة 

مجموع، درنگژو است. گوادر  2010 سال های آسیاییچهارم بازی ، رتبةهاایران در سایر دوره

های بر توسعة جنبه، عالوهایهای قارهیکسب امتیاز میزبانی باز کشورها با درخواست میزبانی و

توانند از عملکرد باالتر کاروان می محیطی، گردشگری و روانی،سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، زیست
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هایی که شورها با تعدد میزبانیز کرسد برخی انظر میی به. حتمند شوندز بهرهورزشی کشور خود نی

های برتر این قطب عنواناند )ژاپن، کرۀ جنوبی، چین و غیره(، خود را بههای آسیایی داشتهدر بازی

های متعدد و رویدادهایی نیاز به وجود زیرساختبرگزاری چنین  ،حالاند. بااینها مطرح کردهبازی

 .تواند محقق شودریزی بلندمدت میا انجام برنامهکالن ورزش دارد و بقوی مدیریت نیز روز و به

انی تقریبًا نزدیک به تعداد میزب از قبل ها در دورۀتوجه دیگر این است که تعداد مدالنکتة قابل

های کشوری که میزبانی بازی ،طور میانگیندیگر، بهعبارتبهبعد از میزبانی است.  ها در دورۀمدال

 ی با دورۀمشابه تنها عملکردورۀ بعدی )دورۀ بعد از دورۀ میزبانی( نهدآسیایی را داشته است، در 

نظر بهداشته است. نیز تر از آن شته، بلکه عملکردی در سطح دو دورۀ پیش و حتی پایینمیزبانی ندا

 المللی منجر به توسعةکه برگزاری رویدادهای بین باشدخالف این ادعا براین موضوع که رسد می

، این کاهش عملکرد ممکن است البته شود؛های بعدی مینتایج بهتر در دوره عملکرد و کسب

، ممکن است با . همچنینبهبود یابدهای بعدی عملکرد ای روی داده باشد و در دورهصورت دورهبه

یزبانی، شرایط سایر ساله بین رویداد قبل از میزبانی و رویداد بعد از م هشتزمانی  توجه به فاصلة

ویژه ها بهمزیت فراوانی برای کشور ،میزبانیرسد نظر میدر اینجا نیز به یافته باشد.هبودکشورها ب

و عوامل  رفت ورزش قهرمانی آن کشورها نیستدلیل آن پیش ،اما عملکرد آنان در دورۀ میزبانی دارد؛

  .اندمیزبانی شده دورۀ دیگری سبب نتایج باالتر آنان در

های عمدتًا با قضاوت ذهنی و نشان داد که در هر دو دستة ورزش یکی دیگر از نتایج این پژوهش

معناداری وجود دارد. تفاوت  بین عملکرد شرایط میزبانی و غیرمیزبانی تفاوت ،عمدتاً با قضاوت عینی

های عمدتاً با ضاوت عینی در این است که در ورزشهای عمدتاً با قضاوت ذهنی و عمدتاً با قورزش

مدال در نتایج داشته باشد و اگر خواهان کسب ای کنندهتواند نقش تعیینمی ، داورقضاوت ذهنی

. در قضاوت کندمیزبان کشور ها به سود ند در این دسته از ورزشاوت، میبرای کشور میزبان باشد

های عمدتاً با در رشته. همچنین، شدمشاهده های عمدتاً با قضاوت ذهنی تفاوت معنادار ورزش

دهد که اگر سوگیری داوران به میاین موضوع نشان . گردیدمشاهده فاوت معنادار تقضاوت عینی 

د تفاوت معناداری در عملکرد شرایط میزبانی بود، نبایتنها دلیل عملکرد باالتر در  ،سود میزبان

ها، داوران نقش ، در این دسته از ورزشزیرا شد؛عمدتاً با قضاوت عینی مشاهده می هایورزش

توان گفت که طور قطع نمیبنابراین، به ؛ندارند تغییر نتایج و سوگیری به سود میزبان چندانی در

ی داوران به سود میزبان دلیل سوگیرهای آسیایی بهدلیل عملکرد کشورهای میزبان در بازیتنها 

ی با مسافرت، آشنای ، تأثیرهایگرانجمله تماشارسد سایر عوامل ازنظر میمیان بهاست و دراین
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کشور میزبان و عوامل های معین، عوامل قانونی، قدرت و نفوذ باالی حیط، قضاوت داوران، تاکتیکم

دهد روانی نیز تأثیرگذار هستند. نباید از این مطلب غافل ماند که نتایج این پژوهش نشان می

تعداد مدال یرگذار بوده است. گواه این مورد، ثعملکرد باالتر در شرایط میزبانی تأ ضاوت داوران برق

طح معناداری باالتری نسبت به در ساست که های عمدتاً با قضاوت ذهنی شده در رشتهطالی کسب

بین تعداد مدال  ،زیرا تواند مشاهده شود؛بقیة موارد است. این موضوع درمورد تعداد مدال طال می

قبل و  سه با دورۀشرایط میزبانی در مقای در عمدتًا با قضاوت عینیهای شده در رشتهی کسبطال

این تفاوت معناداری وجود دارد.  ناداری کمتری نسبت به سایر مواردسطح معدر میزبانی،  از بعد

معموالً  شدنی است؛ زیرا،بینیها کامالً پیشمدال طال در این رقابت موضوع با توجه به اهمیت زیاد

بندی هستند و در رده کشورهای باالی جدول در ردیف کشورهای میزبان، هادر پایان بازی

شده توسط کشورها، فقط مدال طال ی کسبطال دلیل تعداد زیاد مدالی جدول، بهکشورهای باال

د و براساس نی کشورها برابر باشطال هایارزش است و مانند انتهای جدول نیست که تعداد مدالبا

د کیبان بیشتر بر مدال طال تأدلیل، کشورهای میزهمینبندی شوند. بهتعداد مدال نقره و برنز رده

تواند عامل داوران می قضاوت ،کسب کنند و در این مسیربهتری  رتبة کنند تا در باالی جدولمی

های ها در رشتهاختالف تعداد مدالدهد که شان مینتایج پژوهش ن ،. همچنینای باشدکنندهکمک

های عمدتاً با قضاوت عینی نسبت به رشتهزبانی و غیرمیزبانی های میعمدتًا با قضاوت ذهنی در دوره

نتایج بهتر گیری کرد که یکی از دالیل تأثیرگذار بر گونه نتیجهتوان این، میبنابراین است؛ معنادار

ن به سود داورا طرفةهای غیرمیزبانی، قضاوت یکهای آسیایی نسبت به دورهبازی کشورهای میزبان

طورکه همانهمچنین،  با قضاوت ذهنی است. زشی عمدتاً های ورویژه در رشتهکشور میزبان، به

پرشور ، حضور عملکرد داوران یکی از عوامل تأثیرگذار بر ،اند( بیان کرده2005پوالرد و پوالرد )

ور را برای توانند دابر تقویت روحیة بازیکنان میهای خود، عالوهتماشاچیان است که با تشویق

 ر دهند.فشار قرا طرفداری از میزبان در

میزبان دارای عملکرد باالتری در شرایط میزبانی هستند؛  کرد که کشورهای توان بیانطورکلی میبه

دهند؛ ط غیرمیزبانی چنین عملکردی را ازنظر کسب مدال از خود نشان نمیکه در شرایطوریبه

در شرایط االتر ثیرگذار بر عملکرد بعنوان عوامل تأهرچند پژوهشگران مختلف موارد مختلفی را به

زبان عامل قضاوت داوران به سود میدهد این مطالعه نیز نشان می اند. نتایجمیزبانی مطرح کرده

قضاوت داوران ناشی از عملکرد باالتر  ،طور کاملاصلی عملکرد باالتر در شرایط میزبانی نیست و به

 دورۀ 16از ثیرگذار نام برد. امل تأعوعنوان یکی از بهتوان از آن می ،اما ؛کشور میزبان نیستبه سود 

کشورها  ن در کشورهای شرق آسیا برگزار شده است و اینآ دورۀ 14های آسیایی، بازی ارشدۀبرگز

های سنتی و اند بیشتر ورزشها دارند و توانستهنفوذ بیشتری نسبت به کشورهای غرب آسیا بر بازی
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که در جدول طورهای رزمی )همانورزشاست که حالی این در ها کنند.رزمی خود را وارد این بازی

 قرار دارند و کشورهای های عمدتًا با قضاوت ذهنیورزش شود(، در دستةشمارۀ یک مشاهده می

همراه نفوذ و قدرت زیاد در های آسیایی بهها در بازیکردن این ورزششرق آسیا با وارد

، کسب د از حمایت داوران و متعاقب آنتواننها، هنگام میزبانی میهای این رشتهکنفدراسیون

کسب جایگاه بهتر  ئوالن و متولیان ورزش کشور برایمس ،رواینبرخوردار باشند؛ از های بیشترمدال

-ر رشتهگذاری مناسب ددهی و سرمایهریزی، سازمانبر برنامهعالوهالزم است ، های آسیاییبازیدر 

ها های ورزشی که قضاوت آنرشته ، درزمینةندکنها شرکت میبتهای ورزشی که در این رقا

و امکان جانبداری سهوی و عمدی داوران به سود کشور میزبان وجود دارد،  صورت ذهنی استبه

د تا قضاوت حدی توان فنی ورزشکاران کشور را ارتقا دهنو آمادگی کامل داشته باشند و به برنامه

، یکی از عواملی که از راستاراینها داشته باشد. دآن دکرثیر را بر نتایج و عملذهنی داوران کمترین تأ

، استفاده از فناوری در زیادی بکاهدتواند تاحدقضاوت ذهنی داوران به سود کشورهای میزبان می

گیر اندام )ضربه الکترونیکی مندی از هوگوهایتکواندو با بهره ، در رشتةنمونه قضاوت است؛ برای

طور معناداری کنترل قضاوت ذهنی داوران به ،کنند(ورزشکاران بر تن می میانی در هنگام مبارزه که

  شود.می

اند و های رویدادهای ورزشی بیان کردهدی را برای عملکرد باالتر میزبانمطالعات پیشین عوامل زیا

که داوران به سود میزبان طورییکی از عواملی که بیشتر به آن توجه شده، ناداوری بوده است؛ به

سود  کنار ناداوری بهحال، در. باایندلیل فشار هواداران بر داور باشدتواند بهنند و این میزسوت می

 اندعنوان عوامل تأثیرگذار بر عملکرد باالتر در شرایط میزبانی بیان شدهمیزبان، عواملی دیگری نیز به

االتر در شرایط میزبانی بیشتر بتفاوت معناداری در عملکرد ایجاد نکنند و عملکرد رسد نظر میکه به

عنوان یک عامل وجود، نتایج پژوهش حاضر نشان داد ناداوری بهبااین دلیل ناداوری باشد.به

ود دارند عواملی غیر از ناداوری نیز وج ایط میزبانی مطرح است؛ اما،شرتأثیرگذار بر عملکرد باالتر در 

ثیر تواند تأهای ورزشی که داور نمی، در رشتهزیرا د؛میزبانی اثرگذارنشرایط  که بر عملکرد باالتر در

 اند.ها دارای عملکرد باالتری بودهدانی بر نتیجه بگذارد نیز میزبانچن
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Abstract 

The purpose of the present study was to investigate role of the Referees judgment 

on performance of the host countries in the Asian Games. Population of the study 

was 44 medalist sport disciplines of host countries of the Asian Games in their 

hosting period which 28 sport disciplines in 2 categories of predominantly 

subjectively judged and predominantly objectively judged has been selected by 

judgment sampling as research sample. The required data has been collected 

through books, articles, theses and related sites to the Asian Games and the 

accuracy of the data was confirmed by several sources. To achieve the research 

objectives, the obtained total medals (or gold medals) by the host country has been 

compared with obtained total medals (or gold medals) by the relevant country in 

the periods after or before their hosting. To analyze the data, was used descriptive 

and inferential statistics such as Smirnov– Kolmogorov and Wilcoxon tests by 

SPSS18 software. The results showed that there is a great difference between 

obtained total medals and the number of gold medals in sport disciplines with 

predominantly subjectively judged and predominantly objectively judged in 

hosting condition with non-hosting period. Also, difference of the obtained total 

medals in host period than non-host period in sport disciplines with predominantly 

subjectively judged is higher than sport disciplines with predominantly 

objectively judged. 

 

Keywords: Asian Games, Sport Performance, Referees Judgment, Sport Hosting, 

Home Advantage 
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