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 53/53/29تاریخ پذیرش:                                                                                92/52/24تاریخ دریافت: 

 چکیده

های اقتصادی، اجتماایی، فرهنیای و اقمیمای در     با توجه به تناقضات مربوط به نقش شاخص

منظور تعیای  یوامام ما بر بار یمموارد ورزش       حاضر به پژوهشهای ورزشی،  کسب مدال

انجاا    4933تاا   4930های  تحمیمی و میدانی طی سال ا  صورت توصیفی به وقهرمانی کشور 

د. نا استان کشور بود 95های ورزش و جوانان آماری، برابر و شامم سازمان ۀو نمون شد. جامعه

ینوان شاخص یممورد ورزش  های کشور بهجهانی و آسیایی استان ۀشد های کسبتعداد مدال

تولید ناخالص داخمی، جمعیت، امید به زندگی، ضاریب جینای، نار     قهرمانی تعیی  شد. میزان 

متغیره  با استفاده از رگرسیون چند وآوری جمعها  استان از یک هر یباسوادی و شرایط آب و هوا

بیشاتر   % 29در حدود  4930 به سال نسبت 4933های ورزشی سال  بررسی شد. تعداد مدال

و ضریب جینی در تعامم  ییبود. میزان تولید ناخالص داخمی، امید به زندگی، شرایط آب و هوا

گیری  توان نتیجهآمده می دست هبا توجه به نتایج ببا هم بر یممورد ورزش قهرمانی م بر بودند.

سالمت )امید به زنادگی    تولید ناخالص داخمی، بهبود توزیع درآمد و شاخصکرد که افزایش 

شاود در   بنابرای  توصیه مای ؛ های کشور در بهبود یممورد ورزش قهرمانی م بر استاستان

ا   المممای  راستای بهبود یوامم م بر و رفع موانع رشد یممورد ورزش قهرمانی در میادی  بی 

 ریزی الز  انجا  شود. برنامه ،جهانی

 اجتمایی ارزشی، یوامم اقتصادی ورزش قهرمانی، یممورد و :واژگان کلیدی

  Email: askarian@tabrizu.ac.ir:                                                                *نویسنده مسئول
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 مقدمه
های عطف توانمندی ۀهای ورزشی بزرگ نقطالمللی متعدد در رقابتکسب مدال و افتخارات بین

، دندا،، بدوتنبرگ و   رود )بدورر شدمار مدی   کنندده بد    یک از کشورهای شرکت بالقوه و بالفعل هر

هدای  ال  ودازما  ئورو ویاودتمدارا  و مسد   ایدن  از؛ (2002، 2دالدز و ودودرمن  ؛ 2002، 1شیبلی

های اجتماعی و فرهنگی رقابتورزشی کشورهای مختلف با آگاهی از اهمیت ویاوی، اقتصادی، 

همواره وعی دارند تا ضمن شناودایی عوامدل    ،های المپیک المللی معتبر مانند بازیورزشی بین

این راوتا، نتدای  بریدی از    دوت آورند.در  ریزی مناوب بیشترین مدال ورزش را ب با برنام  ،مؤثر

مانی ممکن اودت تدا حدد    ایتصاصی ورزش قهر ۀاوت ک  افزایش بودج از آ  حاکی هاپژوهش

یافتد  بدا    عبدارتی، کشدورهای توودع     های ورزشی مؤثر واقع شود. ب توجهی در کسب مدال قابل

هدای بیشدتری را   هدای الز  جهدت کسدب مددال    توانند زمین  دوتروی ب  منابع مالی بیشتر می

راودتا   ایدن  (. در2002، 5؛ ووینن و وانددرمورتل 2002، 2واتی؛ 2002، 3پااوپاکسفراهم نمایند )

اودت کد  شدایق اقتصدادی تولیدد       از آ  ( حداکی 2011) 2کاوتونا و اودکوری   پژوهشنتای  

ودزایی داشدت     های المپیک تأثیر بد  تواند در موفقیت و کسب مدالمی 2یا ملی 7نایالق دایلی

(.  در تأییدد ایدن مطلدب، گدزارش     2011کاودتونکا و اودکوری ،   ؛ 2002، 9راتک و ویتکباشد )

هدای  ها و افتخارات بازیاوت ک  بیش از نیمی از مدال از آ  حاکی10المللی المپیک بین ۀکمیت

جها  )با بریورداری از تولید نایالق  ۀیافتکشور تووع  10پکنتووط  2002المپیک تابستانی 

 پژوهشدگرا  (.  البت  بریدی از  2011دایلی نسبتاً باال( کسب شده اوت )کاوتونکا و اوکوری ، 

( معتقدند 2002)13( و ماتروس و نامورو2002) 12، لویی و ووئن (2002)11نسو  و علیمانند جا

)جانسو  و علی،  تواند مؤثر واقع شود جمعیت می ۀک  تولید نایالق دایلیتنها در تعامل با انداز

                                                           
1. Bosscher, De Knop, Bottenburg and Shibli 
2.Dolles and Soderman 
3.Poupaux 
4.Saaty 
5.Swinnen and Vandemoortele 
6. Čustonja, Škorić 
7. Gross Domestic Product (GDP) 
8. Gross National Product (GNP) 
9. Rathk and Woitek 
10. International Olympic Committee (IOC) 
11. Johnson and Ali 
12. Lui, Suen 
13. Matros, Namoro 
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،  (2002) 1حال هدافمن و همکدارا    این با(. 2002لویی و ووئن،  ؛2002؛ ماترس و نامورو، 2002

-جمعیت را عامل اثرگذاری بدر موفقیدت   ۀ( انداز2011نژاد و همکارا  ) ( و همتی2002) 2رابرتز

ندژاد،  ؛ همتدی 2002؛ رابرتدز،  252، 2002، 3)هافمن، جیاند  و راماودی   دانند های ورزشی نمی

( در تأیید نتای  2002) 2طرفی برنارد و باس . از(2011زاده، زاده، شفیعی و قاضیرمضانیا ، قلی

 های ورزشدی تدأثیر دارد  ( اشاره داشتند ک  حق میزبانی در کسب مدال2001) 5کوپر و اوترکن

 از آ  چنین نتای  بریی از مطالعدات حداکی  (. هم2002؛ برنارد و باس، 2001)کوپر و اوترکن، 

اودکوری ،   کاودتونکا و ؛ 951، 2002جانسدو  و علدی،   جغرافیدایی )  د  اوت ک  عوامدل اقلیمدی  

( و وضدعیت  2011ندژاد و همکدارا ،   همتدی ؛ 2002جانسدو  و علدی،   (، شرایط ویاوی )2011

طدور   ( ممکن اوت بد  2011نژاد و همکارا ، همتی؛ 2010، 2لوئیز و فادالبهداشتی ) د  آموزشی

کاودتونکا و اودکوری ،   ؛ 2002راتدک و ویتدک،   های اقتصدادی )  جداگان  یا در تعامل با شایق

؛ لدویی و  2002؛ جانسو  و علی، 93، 2001شنایتی )کوپر و اوترکن،  ( و جمعیت102، 2011

( در ارتقدای عملکدرد ورزش   2010؛ لدوئیز و فدادال،   2002، 7؛ کریشدنا و هاگلندد  2002ووئن، 

مثدال   عندوا   بد  ؛ های المپیدک مدؤثر واقدع شدوند    المللی و مدالقهرمانی یا کسب افتخارات بین

ده از متغیرهدای کد   اقتصدادی، ویاودی، فرهنگدی و اجتمداعی و       ( بدا اودتفا  2012شفیعی )

کننده در بینی موفقیت کشورهای شرکتهای عصبی نشا  داد ک  بین پیشاواس مدل شبک  بر

( وجدود دارد )شدفیعی،   %22/90همبسدتگی بداالیی )   هدا  های واقعی آ های آویایی و رتب بازی

2012 .) 

جهدانی تدا حدد     د  المللدی در مسدابقات بدین   ب موفقیدت حال باید اذعدا  داشدت کد  کسد     این با

از  ای وابست  اوت. البت  نتای  بریی از مطالعات حاکیمنطق  د  های ملیب  موفقیت توجهی قابل

هدا و منداطق مختلدف یکسدا      المللی در اوتا های ملی و بیناوت ک  توانایی کسب مدال این 

و متخصصین ورزشی کشور همواره قصد دارند تا با شناوایی عوامل  پژوهشگرا رو،  این از ؛نیست

المللدی و جهدانی همدوار     های بین راه را برای کسب مدال ،ای منطق  د  های ملی ثر در موفقیتؤم

حال طبق بریی از مطالعات دایلی، عملکرد کنونی ورزش قهرمدانی ایدرا  تدا حدد      این وازند. با

مند مبتنی بر شنایت دور از نگرش نظا   مقطعی و ب د  ونتی رویکردهایتوجهی منبعث از  قابل

                                                           
1. Hoffmann  
2. Roberts 
3.Ging and Ramasamy 
4. Bernard, Busse 
5. Kuper,Sterken 
6.Luiz and Fadal 
7. Krishna and Haglund 
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بندابراین بدا    ؛(1322عوامل اصلی و درگیر در ورزش قهرمانی اوت )صادقی آرانی و میرغفدوری،  

منظور تعیدین عوامدل مدؤثر بدر عملکدرد ورزش       حاضر ب  پژوهشتوج  ب  نبود مطالعات جامع، 

اجتمداعی و   د  های اقتصدادی  رگرویونی مبتنی بر بریی از شایق ۀمعادل ۀقهرمانی کشور و ارائ

 اقلیمی انجا  شد.
 

 شناسیروش
صدورت   باشد ک  ب گروهی با متغیرهای رندگان  میتحلیلی تک د  حاضر از نوع توصیفی پژوهش

هدای ورزش و جواندا    ، شدامل ودازما   پدژوهش آمداری ایدن    ۀمیدانی انجا  شده اودت. جامعد  

 ۀ، حجم نمون  برابر بدا جامعد  پژوهشباشد ک  با توج  ب  نوع وازما ( می 30)های کشور  اوتا 

را مورد  1325-1322های های بین والدادهپژوهش ک  این  آنجایی نظر گرفت  شد )از آماری در

 دهد، اوتا  البرز در نظر گرفت  نشده اوت(. برروی قرار می

 ؛آوری شدد  ای جمدع ای و پروشدنام  ابخاند  هدای کت  مطالعد  بدا اودتفاده از روش    های موردداده

 ( و2010 ) لدوئیز و فدادال  (،2002 ) لدویی و ودوئن   ک  با اوتناد بر نتای  مطالعات قبلدی  طوری ب 

های تولید نایالق دایلی )میلیو  ریال(، جمعیت )نفر(، وضعیت آب  ( شایق1329 ) محمدی

هدای عمدر( و ندر     وانتیگراد(، ضریب جینی )درصد(، میزا  امید ب  زندگی )ودال  ۀو هوا )درج

هدای  آمداری اودتا    ۀانتخاب و با اودتفاده از ودالنام   ،بین عنوا  متغیر پیش باووادی )درصد( ب 

ک  میزا  عملکدرد ورزش قهرمدانی    حالی در ؛آوری شد جمع1322تا  1325های کشور طی وال

عنوا  متغیر م ک، تعیدین و بدا    نقره و برنز المپیک، جهانی و آویایی( ب های ط ، )تعداد مدال

هدای کشدور اودتخرا  و    هدای ورزشدی اودتا     ارزیابی عملکرد وازما  ۀنام پروش از گیری بهره

 گردآوری شد.  

د   ها )میانگین و انحراف اوتاندارد( ابتددا از آزمدو  کلمدوگروف    جهت تعیین وضعیت توزیع داده

بدا اودتفاده از   بدین در متغیدر مد ک     عوامل پدیش  ۀاوتفاده شد. وپس، وهم اثر هماومیرنف 

 .افدزار آمداری اس   عملیات آماری با اوتفاده از نر  ۀرگرویو  یطی رندگان  برروی گردید. کلی

 انجا  شد.   %5داریاو در وطح معن 21 ۀتحت ویندوز نسخ2پاووسو  1اس .اس .پی
 

 نتایج 
های اوتانی از جمل  تولید نایالق دایلی، جمعیت، امید ب  زنددگی،  شایقهای مربوط ب  داده

 ارائ  شده اوت.1آب و هوا، ضریب جینی و نر  باووادی در جدول 

                                                           
1 . SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) 
2. PASW (Predictive Analytics Software) 
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الی  1325های بین  شنایتی ایرا  در وال اجتماعی، اقلیمی و جمعیت د های اقتصادی مقادیر شایق د1جدول 

 (30)تعداد:  1322
       شایق                

 وال
 تغییرات نسبی 22 27 22 25 آماره

رشد 

 نسبی

 جمعیت

 )نفر(

 92/2229132 22/2399212 70/2370972 20/2329259 میانگین

انحراف  37/3 52/79275

 اوتاندارد
22/2222922 21/2503032 59/2525927 21/2529520 

تولید 

نایالق 

 دایلی

)میلیو  

 ریال(

 23/125203027 07/115200322 52/92271031 19/75272122 میانگین

انحراف  33/22 22/29930919

 اوتاندارد
31/112702252 07/152932259 22/129521092 92/209102225 

امید ب  

 زندگی

 )وال(

 1/77 29/72 75/72 23/72 میانگین

انحراف  22/3 27/2

 اوتاندارد
22/2 75/2 22/2 92/2 

نر  

باووادی 

 )درصد(

 01/22 22/27 50/22 27/22 میانگین

انحراف  22/2 72/1

 اوتاندارد
29/2 15/5 22/2 12/2 

آب و 

 هوا

 ۀ)درج

-وانتی

 گراد(

 22/17 32/17 02/12 22/12 میانگین

انحراف  72/2 72/0

 اوتاندارد
32/2 39/2 02/2 12/2 

ضریب 

 جینی

 )درصد(

 22/37 71/37 25/37 91/37 میانگین

 انحراف -22/1 -29/0

 اوتاندارد
3/22 97/3 99/3 22/3 

 

آورده  2ها در جدول شده تووط اوتا  های )المپیک، جهانی و آویایی( کسبتعداد کل مدال

ها در اوتا  ۀشد های کسبدهد ک  میانگین تعداد مدالنشا  می پژوهشهای شده اوت. یافت 

 % بوده اوت. 22دارای رشد نسبی  25نسبت ب  وال  22وال 
 

 1322الی  1325های  های آویایی، جهانی و المپیک( ایرا  طی والعملکرد ورزش قهرمانی )مدال د 2جدول

 (30)تعداد: 

 رشد نسبی تغییرات نسبی 22 27 22 25 آماره شایق                     وال

 مدال

 )تعداد(

 7/35 22/35 12/25 02/22 میانگین

22/13 23/21 
 57/35 02/33 22/25 27/22 انحراف اوتاندارد

 2 2 2 1 حداقل

 132 125 112 100 حدکثر
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های  اوت ک  توزیع داده از این ( حاکی3اومیرنف )جدول  د نتای  آزمو  کلموگروف

 مطالع  طبیعی اوت. مورد
  

 هااومیرنف جهت برروی توزیع طبیعی داده د آزمو  کلموگروف د3جدول
 p آماره متغیر

 079/0 272/1 جمعیت

 057/0 722/1 تولید نایالق دایلی

 932/0 532/0   زندگیبامید 

 923/0 222/0 نر  باووادی

 503/0 225/0 آب و هوا

 292/0 972/0 ضریب جینی

 131/0 122/1 مدال جهانی

 112/0 201/1 مدال آویایی
 

تولیدد  بدین   هدای پدیش   اودت کد  شدایق   بیانگر ایدن  یطی  ۀمتغیر نتای  رگرویو  یطی رند

دار اطدور معند   نایالق دایلی، آب و هوا، ضریب جینی و امید ب  زندگی در تعامدل بدا هدم و بد     

عبدارتی،   عملکرد ورزش قهرمانی کشور باشدند. بد    ۀکنند عنوا  عوامل مؤثر و تبیین توانند ب  می

-بین تبیدین مدی   % از تغییرات متغیر م ک، تووط متغیرهای پیش22ک   دنده نشا  مینتای  

عد وه، بدا توجد  بد       (. ب 2دیگر اوت )جدول  ۀمانده مربوط ب  عوامل ناشنایت % باقی32ود و ش

هدا، تولیدد نایدالق دایلدی      یدک از شدایق   دار هدر اشده و وهم اثر معن وتو  ضرایب اوتاندارد

(222/0β=( امید ب  زندگی ،)202/0β=( ضریب جینی ،)312/0β=( و آب و هوا  )222/0β= )

الدی   1325بین عملکرد ورزش قهرمانی کشدور طدی ودال هدای     ترین عامل پیشترتیب قوی ب 

 روند.   شمار می ب  1322
 ÷ 

 هاجدول رگرویونی عوامل مؤثر بر عملکرد ورزش قهرمانی اوتا  د2جدول 

 شایق
 نشده ضرایب اوتاندارد

ضرایب 

R شده اوتاندارد
2

 t داریاوطح معن 

B یطای معیار Beta 

  927/1255 -112/5122 ثابت

22/0 

793/2- 010/0* 

تولید نایالق 

 دایلی
000001/0 001/0> 222/0 125/3 002/0 

 029/0 -722/1 -222/0 323/13 -572/23 آب و هوا

 027/0 329/2 312/0 292/12 920/32 ضریب جینی

 010/0 1 202/0 332/21 223/59 امید ب  زندگی
 می باشد α≤05/0وطح معنی داری *



 19                                                                           یوامم م بر بر یممورد ورزش قهرمانی در ایران

 

های کشور ب  شرح ذیل بین عملکرد ورزش قهرمانی اوتا پیش ۀمعادل ،آمده دوت  طبق نتای  ب

 یواهد بود:

y= 112/5122- + 000001/0 x1- 572/23 x2+ 920/32 x3+ 223/59 x2 

y:عملکرد ورزش قهرمانی 

1x :)تولید نایالق دایلی )میلیو  ریال 

2x :گراد(وانتی ۀآب و هوا )درج 

3x : جینی )درصد(ضریب 

2x :)امید ب  زندگی )وال 

 گیریبحث و نتیجه
هدای تولیدد    مطالعد  تنهدا شدایق    بین مورد ، از بین شش عامل پیشآمده دوت ب اواس نتای   بر

توانندد عامدل    نایالق دایلی، ضریب جینی، آب و هوا و امیدد بد  زنددگی در تعامدل بداهم مدی      

شدمار روندد.    های جهانی و آودیایی بد   کسب مدالها در موفقیت اوتا  ۀکنند بین و تعیین پیش

راتدک و  ، (2002، جانسو  و علی ) (2010جیان  و همکارا  )های پژوهشوو با  راوتا و هم این در

کریشددنا و هاگلنددد  ،(2010(، لددوئیز و فددادال )2011(، کاوددتونکا و اوددکوری  )2002ویتددک )

اودت کد  میدزا      از آ  ( نتای  حاکی1329محمدی ) و (1390آبادی )، شریعتی فیض (2002)

-تأثیر دارد. در تبیین این موضوع مدی  هاتولید نایالق دایلی بر عملکرد ورزش قهرمانی اوتا 

 هدای زیرودایت  ۀتوودع  بد   ازمندابع  بیشدتری  مبلد   تخصیق با ثروتمند ۀجامعیک توا  گفت

تواندد اودتعدادهای ورزشدی     مدی  (ایحرف  تجهیزات ومربیگری ها،اوتادیو  مثال برای) ورزشی

بهبود وضعیت اقتصادی با افزایش وطح زیرا  ؛های ورزشی بپروراند بیشتری برای کسب موفقیت

و این موضوع با افزایش تقاضای مرد  برای ورزش همراه اودت کد  باعدث    همراه بوده رفاه مرد  

هدافمن و  شدود ) آ  کشدور مدی   پدروری در قهرما  ،نهایت شکوفایی هرر  بیشتر اوتعدادها و در

 آبدادی فدیض  حاضر با نتای  شریعتی ۀ(. البت ، یافت2002لویی و ووئن، ، 272، 2002همکارا ، 

عدد   . دلیدل ایدن   (1391آبدادی، یبیدری و نصدیری،    )شریعتی فدیض  ( همخوانی ندارد1391)

زیدرا در پدژوهش مدذکور، عوامدل مدؤثر بدر        ؛آماری جستجو کرد ۀتوا  در جامعهمخوانی را می

پکن مورد برروی قرار گرفت  اوت و نتای   2002ها المپیک عملکرد کشورهای آویایی در بازی

هدای   کننده در این دوره از مسابقات )ضمن بریورداری از ودران   ضعیف کشورهای عربی شرکت

 اشد.باالی تولید نایالق دایلی( ممکن اوت مؤثر بوده ب
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، کاودتونکا و اودکوری     (1390قنبدری )  ،(2010جیان  و همکدارا  ) نتای  حال، همسو با  این با

( 1390آبددادی )شددریعتی فددیض و (1329(، محمدددی )2002) 1ردداریلف و فلیددتمن ،(2011)

اوت ک  میزا  امید ب  زندگی بر عملکرد ورزش قهرمانی ایرا  اثرگدذار   از آ  حاضر حاکیۀیافت

ناپدذیر  یکی از محورهای اصلی و بخدش جددایی   ،باید اذعا  داشت ک  و متراوتا  این اوت. در

یافت  بدو  داشتن افراد تووع  ۀعبارتی، تصور داشتن یک جامع ب  .رودشمار می ب  2پایدار ۀتووع

جملد    در جوامعی کد  عدواملی از  (. 1322والم تصوری واهی اوت )صادقی آرانی و میرغفوری، 

هدای زنددگی، فقددا      امکانات بهداشتی و درمانی، دوتروی ب  حداقلو متی، کیفیت زندگی، 

وجود داشت  باشد )جوادین،  اضطراب، وجود آرامش و بریورداری از امنیت اقتصادی و اجتماعی

ودوی ورزش افدزایش    ودت و گدرایش مدرد  بد     ا طبیعتاً میزا  امید ب  زندگی نیز بداال  ،(1322

هدای  تر باشد، اوتعداد بیشتری در کسب موفقیدت والمر  جامع   طبیعی اوت هر. یواهد یافت

ورزشی یواهد داشت.با افزایش تعداد ورزشکارا ، تعدداد مربیدا  و داورا  نیدز افدزایش یافتد  و      

شود و همین امدر موجدب اعدزا  ورزشدکارا  بد  مسدابقات یدا        موجبرواجانواعمسابقاتورزشی می

در  22بدا بهبدود شدایق ود مت در ودال      عنوا  مثدال   ب  ؛گرددمیزبانی مسابقات مختلف می

، جایگاه این اوتا  از نظر عملکرد ورزشی و کسب مدال طد ی  25اوتا  فارس نسبت ب  وال 

حاضر با نتای  لدوئیز و فدادال    ۀیافتحال،  این رهار  صعود کرد. با ۀویزدهم تا رتبۀ جهانی از رتب

یوانی ندارد. علدت ایدن امدر را     هم (2002لویی و ووئن ) و( 2002(، کریشنا و هاگلند )2010)

تمدامی   مطالعدات، آماری ایدن   ۀک  جامع ررا ؛مذکور یافت های پژوهشآماری  ۀتوا  در جامعمی

د و کسب مدال تووط کشدورهایی کد  از   نباشهای المپیک میکننده در رقابت کشورهای شرکت

همچدو   ) ارندد انسانی همچو  امید بد  زنددگی، وضدعیت مسداعدی ند     ۀهای تووعنظر شایق

 باشد.  مزید بر علت می( اتیوپی، ب روس و جامائیکا

آبدادی و  ( ، شدریعتی فدیض  2002نتای  هافمن و همکارا  )وو با  هم ۀاین پژوهشطرفی، یافت از

 ۀدهدد کد  اندداز   نشدا  مدی  ( 2002رابرتدز )  و(2011کاوتونکا و اوکوری  )،(91و 90همکارا  )

معتقدندد کد     پژوهشگرا رندبریی از  تأثیر ندارد. هر جمعیت بر عملکرد ورزش قهرمانی اوتا 

شوند و این امدر نیدز ممکدن اودت     های بزرگتر باعث افزایش گروه ورزشکارا  بالقوه میجمعیت

یصوص ورزش همگدانی گدردد )هدافمن و همکدارا ،      ب  ،باعث افزایش مشارکت مرد  در ورزش

ما کشورهایی مانند هندوودتا ، بدنگ دش، تایلندد، برزیدل، انددونزی، نیجرید ،       (؛ ا225، 2002

هدای المپیدک   پاکستا  و ایرا  با وجود جمعیدت زیداد، دارای موفقیدت نسدبتاً پدایین در بدازی      

                                                           
1.Churilov and Flitman 
2. Sustainable Development 
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-هند تنها یک مدال کسب کرد.این امدر را مدی  ،  2002های المپیک مثال در بازی برای ؛هستند

مانددگی  های منفی و عامل عقبعنوا  یکی از ویژگی  رشد جمعیت بتوا  رنین توضیح داد ک  

در کشدورهای پیشدرفت     آ امدا رشدد    ؛شدود تووع  معرفی مدی  حال بسیاری از کشورهای دردر 

بدا نتدای  کدوپر و اودترکن     حاضدر   ۀحدال، یافتد   ایدن  با.باشدیافتگی میعنوا  یک عامل تووع   ب

مدذکور   مطالعاتآماری  ۀتوا  جامعلت این امر را می( در تضاد اوت. ع2002( و واتی )2001)

هدای المپیدک، جهدانی و آودیایی     ها کشورهای حاضر در رقابتآماری آ  ۀک  جامع ررا ؛دانست

همچدو  هندوودتا ، بدنگ دش، تایلندد، برزیدل،      اوت. عدد  موفقیدت کشدورهای پرجمعیتدی     

وویی را توضیح دهد.  تواند این ناهممیاندونزی، نیجری ، پاکستا  و ایرا  با وجود جمعیت زیاد، 

-ترکی ، ک  کمتدر از یدک  از طرف دیگر عملکرد یوب کشورهایی با جمعیت پایین مانند 

دهم جمعیت هند را داراوت و اوترالیا ک  بر حسب جمعیت، پنجاه و رهدارمین کشدور   

اودت ناشدی از   ع وه، این موضوع ممکن  ب  تواند دلیل این ناهمسویی باشد.، میباشدجها  می

اجتمداعی مانندد توزیدع درآمددی بدین طبقدات        د  تقابل اثرات جمعیت با وایر عوامل اقتصادی

 از آ  ( حاکی1329های محمدی ) وو با یافت  حاضر هم پژوهشنتای  زیرا  ؛مختلف جامع  باشد

تبیین عبارتی، در  دارد. ب تأثیر یداراطور معن اوت ک  ضریب جینی بر عملکرد ورزش قهرمانی ب 

یدوبی در جامعد  توزیدع     این موضوع باید گفت ک  اگر کشوری ثروتمند باشد اما این ثدروت بد   

های ورزشدی  توا  انتظار داشت ک  ثروت مورد نظر پشتیبا  یوبی برای فعالیتنشده باشد، نمی

 اودتعدادها ورزشدی   ۀامکا  رشد و شکوفایی همد  ،ک  اگر توزیع ثروت عاالن  باشد  حالی در ؛باشد

 فراهم یواهد شد.

دهد ک  آب و هوا، در تعامدل بدا ودایر عوامدل، بدر عملکدرد       هایپژوهش نشا  میاز طرفی، یافت 

(، 2002و  2000وو با نتای  جانسو  و علی ) حاضر هم پژوهشۀیافت ؛ورزش قهرمانی مؤثر اوت

اودت کد     از ایدن  ( حداکی 2002( و رابرتدز ) 2010(، لدوئیز وفدادال )  2002هافمن و همکارا  )

هدای مختلدف بدر عملکدرد ورزش قهرمدانی مدؤثر اودت.         منداطق و اودتا    یآب و هدوا شرایط 

عندوا  یدک    باشدد کد  بد    غالب جغرافیایی می ۀیک وجه ،راوتا باید گفت ک  جبر محیط این در

(. طبدق نظدر   2002شدود )هدافمن و همکدارا ،    مهم فعالیت انسانی محسدوب مدی   ۀکنندتعیین

( کشورهایی مانند ایاالت متحده، اوترالیا و ایتالیا با بریورداری از آب 2002هافمن و همکارا  )

در دایدل  ایدن موضدوع    ک نیز عملکرد مناوبی دارند. البتد  های المپی و هوای معتدل، در رقابت

های با آب و هوای گر  )با توج  ب  معدل دما زیرا اوتا  ؛تواند مصداق داشت  باشد کشور هم می

ر از جمل  ویستا  و بلورستا ، بوشهر، ومنا ، قم، هرمزگا  و یزد، عملکدرد  طی یکسال( کشو

توا  گفت بدا توجد  بد  شدرایط آب و     در توضیح این مطلب می .ورزش قهرمانی مناوبی ندارند
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کد  بیشدتر    حدالی  در؛ گیدرد های ورزشی بیرو  والن صدورت مدی  ها، بیشتر فعالیتهوایی اوتا 

 ۀنهایدت بایدد اشداره داشدت کد  یافتد       های والنی اوت. در  فعالیتمربوط ب ،آورهای مدالرشت 

اودت کد  ندر  باودوادی بدر       از ایدن  ( حاکی2002وو با نتای  لوئی و ووئن ) حاضر هم ۀمطالع

(، 2010رندد جیاند  و همکدارا  )    نددارد. هدر   یداراعملکرد ورزش قهرمانی کشور تدأثیر معند  

( بدری ف  2011( و کاودتونکا و اودکوری  )  2010)(، لدوئیز و فدادال   2002کریشنا و هاگلندد ) 

ثر اودت. دلیدل تضداد    ؤهای ورزشی مد  ند ک  نر  باووادی در کسب موفقیتحاضر معتقد ۀنتیج

هدای   ممکن اوت ناشی از تمایل و اوتعداد ذاتی بریی کشورها جهت شرکت در بریدی رقابدت  

بدا ندر  باودوادی بداال      ک  عد  کسب مدال یا عملکرد ضعیف کشدورهایی  طوری ورزشی باشد. ب 

های بیشتر در کشورهایی با شدایق آمدوزش    ( و کسب مدالغیره )مانند نروژ، ووئیس، مالزی و

 متووط تا ضعیف مانند رین، اتیوپی و جامائیکا باشد.

ورزش یکی از عوامل بسیار مهم و اواوی تأمین و مت و نشاط جامعد   توا  گفت، در پایا  می

وری ملی و در نتیج  بر روندق  تواند بر بهرهمحققا  معتقدند ک  این پدیده میباشد. بریی از می

ی آ  در تمامی جهات، تأثیر مثبت داشدت  باشدد. در بیشدتر جوامدع و     اقتصادی کشور و تووع 

بخصوص در جوامع مدر ، ورزش از شکل ونتی یود فاصل  گرفت  و با ورعت ب  ودمت ورزش  

های جمعی و ی جهانی ورزش تمامی روان ر این مسیر، پدیدهمدرنیت  در حال حرکت اوت و د

های علمی و پزشکی و صنعتی را نیز با یود همراه وایت  اوت و با توج  ب  مطبوعات، پیشرفت

شود کد  از رندین ویژگدی و قدابلیتی     ای در جها  کنونی یافت میایفای نقش آ ، کمتر پدیده

ورزش، یصوصداً ورزش قهرمدانی، محققدا  را بدر آ       های منحصر ب  فردبریوردار باشد. ویژگی

-در رقابدت  اقتصادی، فرهنگی و جغرافیایی موفقیت -داشت  اوت ک  ب  برروی مبانی اجتماعی

 های المپیک بپردازند.های مختلف، از جمل  بازی

مروری بر تحقیقات انجا  شده در یار  و دایل کشور، نشدا  داد کد  تحقیقدات مختلفدی در      

های مهم همچدو ؛ المپیدک و   وامل مؤثر بر عملکرد ورزشی کشورهای مختلف در رقابتمورد ع

های ذکدر شدده، بد  بررودی     های جهانی انجا  گرفت  ک  هر کدا  با اوتفاده از یکی از مدلجا 

اند. تمامی این تحقیقات جهت شنایت عواملی ک  بر عملکرد ورزشی تدأثیر  عوامل مؤثر پردایت 

-ها، جمعیت یک کشور و منابع فرهنگدی و اجتمداعی مدی   رکز بر میزا  داراییگذارند و متممی

 باشند.  

در این تحقیق عوامل مؤثر بر عملکرد ورزش قهرمانی در ایرا ، با توج  ب  متغیرهای مستقلی از 

جمل  جمعیت، تولید نایالق دایلی، امید ب  زندگی، نر  باووادی، آب و هوا و ضریب جینی؛ و 

ب شده ب  عنوا  متغیر وابست  در عملکرد ورزشی برروی شدند. تحقیق حاضر بدر  های کسمدال
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های تحقیدق، حداکی از مدؤثر بدود      ی لوئیز و فادال انجا  گرفت ک ، یافت اواس مدل رهارگان 

-تولید نایالق دایلی، جمعیت، امید ب  زندگی و نر  باووادی بر عملکرد ورزش قهرمانی، مدی 

بیندی عملکدرد ورزش قهرمدانی    ی رگرویونی، جهت پیشاوتخرا  معادل باشد. از طرفی، برای 

های آتی، تأثیر همزما  عوامل مؤثر ونجیده شد، کد  تولیدد نایدالق دایلدی،     ها در والاوتا 

امید ب  زندگی، آب و هوا و ضریب جینی ب  عندوا  عوامدل مدؤثر بدر عملکدرد ورزش قهرمدانی       

 مشخق گردیدند.  

تولیدد نایدالق دایلدی، بهبدود     توا  اذعا  کرد ک  با افدزایش  آمده می دوت  با توج  ب  نتای  ب

تدوا  انتظدار داشدت کد       های کشور مدی توزیع درآمد و شایق و مت )امید ب  زندگی( اوتا 

تدوجهی   طدور قابدل   المللدی بد    های ملی و بین عملکرد ورزش قهرمانی یا کسب افتخارات و مدال

شدود تدا در راودتای     باال توصدی  مدی   هوازا  رد وال  و تصمیمئبنابراین ب  مس ؛افزایش پیدا کند

ها از ک    زدایی فعالیت  ، تمرکزاعتبارات کشوری تر بهبود عوامل مؤثر )از جمل  تخصیق عادالن 

های کشور( در رفع مواندع رشدد    تر و کاهش شکاف بین اوتا  های کورک ووی اوتا  شهرها ب 

 ریزی نمایند.   جهانی برنام  د المللی انی در میادین بینعملکرد ورزش قهرم

 تشور و قدردانی

ارشدد مددیریت ورزشدی    دانشدجوی کارشناودی   ،یانم فرناز فخری ۀنام این مقال  بخشی از پایا 

 ؛ها انجدا  شدده اودت    های ورزش و جوانا  کل اوتا  دانشگاه تبریز اوت ک  با همکاری وازما 

گدزاری و   اندد کمدال ودپاس     ما را یاری کرده پژوهشکسانی ک  در راوتای انجا  این  ۀلذا از کلی

 .یمامتنا  را دار
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Abstract 
Based upon conflicting of economic, social, cultural, and ecological indices 
role on sports medals, this study was conducted to identify influential factors 
of athletic performance in Iran. The present study was performed as a 
descriptive-analytical field design during 2005 to 2009. The statistical 
sample was equal to population and consisted of 30 the Youth and Sports 
Organization of Iran. The number of world and Asia Sport medals was 
determined as the championship performance of each province. The Gross 
Domestic production, population, life expectancy, Gini coefficient, 
educational rate and Climate condition were determined by a questionnaire 
from statistical center of Iran. The normal data was analyzed by the multiple 
regression method. The total sport medals in 2005 were about 62 percent 
higher than in 2009. GDP, life expectancy, climate conditions and Gini 
coefficient in interaction together have effect on the championship sport 
performance. According to the results, it can conclude that the increase of 
GDP, improve income distribution and health indicators (life expectancy) in 
the provinces of Iran have effect on improvement of the championship sport 
performance. Therefore, the essential planning is recommended to improve 
the influential factors and eliminate impediments of sports performance in 
international fields. 
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