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با توجه به تناقضات مربوط به نقش شاخص هاي اقتصادي، 
اجتماعی، فرهنگی و اقلیمی در کسب مدال هاي ورزشی، تحقیق 
حاضر به منظور تعیین عوامل مؤثر بر عملکرد کشورها در بازیهاي 

تحلیلی و -المپیک انجام شد. پژوهش حاضر به صورت توصیفی
انجام شد. 2012و 2008، 2004، 2000میدانی طی سال هاي 

اند. تعداد کشور بوده297ي آماري، برابر و شامل و نمونهجامعه
ها به عنوان شاخص عملکرد در این رقابتهاي کسب شدهمدال

هاي میزان تولید ناخالص داخلی، ورزشی هر کشور تعیین شد. داده
جمعیت، امید به زندگی، اندازه کاروان و میزبانی به روش

آوري گردید. داده ها نرمال با استفاده از اي جمعکتابخانه
داري پنج درصد بررسی شد. رگرسیون چند متغیره در سطح معنی

وp=010/0(جمعیت )t=125/3وp=004/0ي کاروان (اندازه
277/2=t( و امید به زندگی)027/0=p349/2و=t( در تعامل با

توجه به نتایج بدست آمده هم بر عملکرد کشورها مؤثر بودند. با
تولید ناخالص داخلی، بهبود توان نتیجه گیري کرد که افزایش می

هاي کشور توزیع درآمد و شاخص سالمت (امید به زندگی) استان
در بهبود عملکرد ورزش کشورها مؤثر است. بنابراین، توصیه می 
شود تا در راستاي بهبود عوامل مؤثر و رفع موانع رشد عملکرد 

جهانی برنامه ریزي الزم -رزش قهرمانی در میادین بین المللیو
انجام شود.

هاي کلیديواژه
عوامل مؤثر؛یعملکرد ورزشک؛یالمپ

Based upon conflicting of economic,
social, cultural, and ecological indices role on
sports medals, this study was conducted to
identify influential factors of countries
performance in Olympics games. The present
study was performed as a descriptive-
analytical field design during 2000, 2004, 2008
to 2012. The statistical sample was equal to
population and consisted of 297 the countries .
The number of medals was determined as the
sport performance of each Country. The Data
of Gross Domestic production (GDP),
population, life expectancy (LE), Convoy size
and Hosting were determined by a
questionnaire. The normal data was analyzed
by the multiple regression method at α≤ 0.05.
Convoy size (t=-1.764, p=0.049), life
expectancy (t=2.277, p=0.010) and population
() in interaction together have effect on the
championship sport performance. According to
the results, it can conclude that the increase of
Convoy size, Obtaining hosting and improve
health indicators (life expectancy) have effect
on improvement the Sport performance of
countries. Therefore, the essential planning is
recommended to improve the influential
factors and eliminate impediments of sports
performance in international fields.

Keywords
Olympics; Sports performance; Socio-economic

factors

کیالمپيهایکشورها در بازتیو عدم موفقتیموفقلیدالییشناسا
*2ناصر دخت باقر ، 1انیعسکربایفر

زیدانشگاه تبریورزشتیریکارشناس ارشد مد-2زیدانشگاه تبردانشیار - 1
28/01/1394تاریخ پذیرش: 11/11/1393تاریخ دریافت: 

Identify the reasons for the success or failure of countries in the Olympics
Fariba Askarian1, Naser Dokhtbagher2*

1- Associate Professor, University of Tabriz 2- M. A. in Sport Management, University of Tabriz
Received: (2015/01/31) Accepted: (2015/04/17)

Abstractچکیده



1394، بهار 6مطالعات مدیریت رفتار سازمانی در ورزش، دوره دوم، شماره  12

مقدمه
و سرگرمی به طور بالقوه تأثیر قابل توجهی ورزش، تفریح 

محققان معتقدند صنعت ورزش، . بر اقتصاد یک کشور دارند
منافع اقتصادي مستقیمی را از طریق اشتغال، درآمد حاصل از 

کند. در رویدادها، مواد مصرفی و مالیات عمومی ایجاد می
حقیقت، ورزش ممکن است به عنوان یک بخش مرکب که 

ي صنایع مختلف از جمله؛ گردشگري، نساجی منجر به توسعه
وري کارکنان از طریق فعالیت و سالمتی شود، درنظر و بهره

گرفته شود. ورزش نقش بسیار بزرگی در فرایند جهانی شدن و 
نقل از لوئیز و ،2004، 1احیاي هویت ملی بر عهده دارد (نارایت

هاي المپیک، جام جهانی فوتبال فیفا و ). بازي2:2010، 2فادال
ي جهانی براي سایر رویدادهاي ورزشی، به عنوان یک صحنه

ایجاد آگاهی از شهر میزبان و معرفی کشور میزبان به عنوان 
یک مقصد هیجان انگیز براي گردشگران مورد استفاده قرار می 

). ورزش و تفریحات سالم در 2:2010، گیرند (لوئیز و فادال
کشورهاي توسعه یافته، به عنوان یک صنعت مهم و اثرگذار در 

ن رقابت بیرود. اخیراًاجتماعی به شمار می-ي اقتصاديتوسعه
ي المللی و رتبه بندکشورها براي کسب مدال در رویدادهاي بین

کشورها بر اساس امتیازات کسب شده، شدت باالیی به خود 
يفته است و این امر منجر به این شده که محققان، دربارهگر

علل موفقیت یا عدم موفقیت ورزشی کشورها، به بررسی عوامل
هاي مختلف، از جمله ها در رقابتمؤثر بر عملکرد ورزشی آن

هاي جام جهانی فوتبال بپردازند. هاي المپیک و رقابتبازي
هد که عملکرد در دمطالعات تجربی در اقتصاد ورزش نشان می

المللی تحت تأثیر عوامل اقتصادي، جمعیتی، مسابقات بین
ن(گیردفرهنگی، تاریخی و آب و هوایی قرار می ، 3هافم

ند االمللی پذیرفتهسیاستمداران بین). 4،2:2004؛ تارگلر4:2002
ي هاي اجتماعی، اقتصادتواند نقش مثبتی در جنبهکه ورزش می

دبیر کل سازمان ملل . داشته باشدها و سیاسی زندگی ملت
در سطح ملی، «: متحد، در گزارش به مجمع عمومی اعالم کرد

ورزش و تربیت بدنی در رشد اقتصادي و اجتماعی نقش دارد، 
بخشد و جوامع مختلف را به سالمت عمومی را بهبود می

دنی بدر سطح جهانی، ورزش و تربیت. »کندیکدیگر نزدیک می

1. Nauright
2. Luiz & Fadal
3. Hoffmann
4. Torgler
5. Ball
6. Grimes, Kelly & Rubin
7. Levine
8. Condon, Golden & Wasil
9. Lozano & Et al
10. Tcha & Pershin

ثبت طوالنی مدت در توسعه، سالمت عمومی، تواند تأثیر ممی
د توجه علمی به عملکر. صلح و حفظ محیط زیست داشته باشد

، با ظهور مطالعات و بررسی سوابق 1970يملی ورزشی در دهه
هاي المپیک آغاز شداجتماعی و اقتصادي موفقیت در بازي

، نقل 7،1974؛ لوین6،1974؛ گرایمز، کلی و روبین5،1972بال(
ي پس از یک وقفه در چند دهه). 1:2007ز گلد و دابسون، ا

ختندهاي المپیک پردابینی برندگان مدالاخیر، محققان به پیش
؛ تچا 9،2002؛ لوزانو و همکاران8،1999کادون، گلدن و واسل(

؛ نقل از گلد و 2006، 11؛ چاریلف و فیلتمن10،2003و پرشین
اند که کلی نشان دادهاین مطالعات به طور ). 2:2007دابسون، 

ي جمعیت و ثروت یک کشور عوامل اصلی در کسب اندازه
لمللی اتحقیقات انجام شده در سطح بین.موفقیت و مدال هستند

له که از جماندعوامل مؤثر بر عملکرد ورزشی را شناسایی کرده
توان به عوامل اقتصادي، اجتماعی، فرهنگی، این عوامل می

، وضعیت آب و هوایی، حق میزبانی، میزان جمعیت یک کشور
هافمن و همکاران،(بهداشتی اشاره کرد-وضعیت آموزش

).2010؛ لوئیز و فادال،2002
) 2011(12در این راستا، نتایج تحقیق کاستونا و اسکوریچ

حاکی از این است که شاخص اقتصادي تولید ناخالص داخلی 
)13GDP) 14) یا ملیGNPب مدالتواند در موفقیت و کس) می-

هاي المپیک تأثیر به سزایی داشته باشد. در تأیید این مطلب، 
) حاکی است که 15IOCي بین المللی المپیک (گزارش کمیته

هاي المپیک تابستانیها و افتخارات بازيبیش از نیمی از مدال
ي جهان (با یافتهکشور توسعه10پکن، توسط 2008

ت اً باال) کسب شده اسبرخورداري از تولید ناخالص داخلی نسبت
). البته، برخی از محققین 2:2011(نقل از کاستونا و سکوریج، 

) 2004(17) و ماتروس و نامورو2008(16سوئن و لوییمانند
ي معتقدند که تولید ناخالص داخلی تنها در تعامل با اندازه

18تواند مؤثر واقع شود. همچنین راتک و ویتکجمعیت، می

ي) در تحقیق خود به این نتیجه رسیدند که تأثیر اندازه2008(
؛دباشجمعیت وابسته به اندازه ثروت و دارایی یک کشور می

ند مثبت ثروتمیعنی تأثیر جمعیت فقط براي کشورهاي نسبتاً

11. Churilov & Flitman
12. Čustonja and Škorić
13. Gross Domestic Product (GDP)
14. Gross National Product (GNP)
15. International Olympic committee (IOC)
16. Lui and Suen
17. Matros and Namoro
18. Rathke & Woitek
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است. بر اساس نظر آنها، تنها کشورهاي بسیار ثروتمند و با 
. براي زایش جمعیت سود برندتوانند از افپایین میجمعیت نسبتاً

کشورهاي فقیر، افزایش جمعیت باعث کاهش منابع موجود 
گردد. با این حال، هافمن و هاي المپیک میبراي ایجاد موفقیت

ي جمعیت را عامل )، اندازه2006(2)، رابرتز2002(1همکاران
دانند. از طرفی، برنارد و هاي ورزشی نمیاثرگذاري بر موفقیت

) اشاره 2001(4) در تأیید نتایج کوپر و استرکن4200(3باس
هاي ورزشی تأثیر دارد. داشتند که حق میزبانی در کسب مدال

هاي ) هم نشانگر مزیت2008(5نتایج پژوهش راتک و ویتک
بزرگ و غیر قابل انکار کشور میزبان، هم در مشارکت هم در 

باشد.ها میتعداد مدال
که) نشان داد 2008سوئن (از طرفی نتایج پژوهش لوئی و

اي بین آموزش و امید به زندگی با موفقیت در هیچ رابطه
) در 2008(6المپیک، وجود ندارد. همچنین کریشنا و هاگلند

-رانهي جمعیت و سپژوهشی به این نتیجه رسیدند که بین اندازه
یک، هاي المپي تولید ناخالص داخلی با میزان موفقیت در بازي

امید به زندگی، اداري وجود دارد اما عواملی مانندي معنرابطه
آموزش و درصد شهرنشینی تأثیري در عملکرد کشورها ندارند. 

) در تأیید نتایج کوپر و استرکن 2004به عالوه برنارد و باس (
هاي ) اشاره داشتند که حق میزبانی در کسب مدال2001(

) بر عدم تأثیر 2006ورزشی تأثیر دارد. هر چند که نتایج رابرتز (
میزبانی بر موفقیت و عملکرد کشورهاي مختلف اشاره دارد. با 

ها و ابهامات موجود در برخی از تحقیقات توجه به محدودیت
ي شناسایی دالیل خارجی و عدم وجود مطالعات جامع در زمینه

هاي المپیک، تحقیق موفقیت و عدم موفقیت کشورها در بازي
تفاده از رگرسیون، دالیل موفقیت و حاضر درصدد است تا با اس

تا با ها را مشخص سازدعدم موفقیت کشورها در این رقابت
ي رگرسیونی ي معادلهاستناد به نتایج حاصله، ضمن ارائه

ي ریزها و پیشنهادات الزم جهت برنامهمربوطه، بتوان توصیه
هاي المپیکی کشور براي کسب بهتر و تأمین نیازهاي کاروان

را به مدیران و هااین رقابتناسب و عملکرد بهتر درنتایج م
.مسئوالن کمیته ملی المپیک ارائه دهد

روش تحقیق
ا گروهی بتحلیلی تک-تحقیق حاضر از نوع توصیفی

باشد که به صورت میدانی انجام شده متغیرهاي چندگانه می
کشور که در 279ي آماري این تحقیق، شامل است. جامعه

که موفق به 2012و 2008، 2004، 2000المپیک بازیهاي 
باشد که با توجه بهها شده بودند، میکسب مدال در این رقابت

ي آماري در نظر گرفته نوع تحقیق، حجم نمونه برابر با جامعه
اي هاي کتابخانههاي مورد مطالعه با استفاده از روششد. داده

ی یج مطالعات قبلجمع آوري شد. به طوري که با استناد بر نتا
ي شاخص هاي تولید ناخالص داخلی (میلیون دالر)، اندازه

ي هاي عمر)، اندازهجمعیت (نفر)، میزان امید به زندگی (سال
هاي کاروان (نفر)و میزبانی (امتیازات کسب شده در بازي

ان بین انتخاب شد. در حالی که میزخانگی) به عنوان متغیر پیش
امتیازات کسب شده) به عنوان متغیر ها (عملکرد ورزشی تیم

ها و بررسی مالك، تعیین شد. همچنین جهت آزمون فرضیه
ي بین متغیرها  از رگرسیون تک متغیره استفاده شد، رابطه

بین در متغیر مالك با ي عوامل پیشسپس، سهم اثر همه
ي استفاده از رگرسیون خطی چندگانه بررسی گردید. کلیه

، PAWS7SPSS/8تفاده از نرم افزار آماري عملیات آماري با اس
داري پنج درصد و در سطح معنی21ي تحت ویندوز نسخه

انجام شد.

ي تحقیقهایافته

هاي پژوهششاخصمقادیر. 1جدول 
انحراف استانداردمیانگینحداکثرحداقلشاخص

568364/7592/5به زندگیامید 
1337439135069500056/694260841934875093اندازه جمعیت
3054134/16606/134اندازه کاروان

188843089710289700000000592148999991596118096تولید ناخالص داخلی
3422312883/77میزبانی

322532/3538/47امتیاز کلی

1. Hoffmann et al.
2. Roberts
3. Bernard and Busse
4. Kuper and Sterken

5. Rathke & Woitek
6. Krishna & Haglund.E
7. SPSS (Statistical Package for the Social Sciences)
8. PASW (Predictive Analytics Software)
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باشد.هاي المپیک میهاي کشورها در بازيمیانگین و انحراف استاندارد شاخصنشان دهنده1جدول 

هااسمیرنف جهت بررسی توزیع طبیعی داده-آزمون کلموگروف.2جدول
Pآمارهمتغیر

829/0498/0امید به زندگی
563/2000/0اندازه جمعیت
461/1028/0اندازه کاروان

516/2000/0تولید ناخالص داخلی
377/0999/0میزبانی

990/1001/0امتیاز کلی

است.)، حاکی از این است که توزیع داده هاي مورد مطالعه طبیعی 2اسمیرنف (جدول -نتایج آزمون کلموگروف

2015هاي آسیا هاي جام ملتها در رقابتي عوامل مؤثر بر عملکرد ورزشی تیمآزمون رگرسیون خطی ساده.3جدول
RTPضرایب استاندارد شدهضرایب استاندارد نشدهشاخص

Bخطاي معیارBeta
563007/1000/0638/040/0743/5000/0جمعیت

050011/2000/0691/047/06,614000/0تولید ناخالص داخلی
622/1130/1203/0041/0435/1158/0امید به زندگی
304/0026/0860/073/0672/11000/0اندازه کاروان

724/0246/0902/081/0947/2098/0میزبانی

جمعیت، تولید ناخالص داخلی، اندازه کاروان و ي هاي اندازه)، نشان داد که شاخص3هاي رگرسیون خطی ساده (جدول نتایج یافته
یر امید به زندگی بر عملکرد ورزشی کشورها تأثهاي المپیک تأثیر دارند، در مقابل شاخصمیزبانی بر عملکرد ورزشی کشورها در رقابت

ندارد.

هاي لیگ برتر فوتبالآزمون رگرسیون چند متغیره عوامل مؤثر بر عملکرد تیم.4جدول 
ضرایب ضرایب استاندارد نشدهشاخص

استاندارد شده

2RT سطح
داريمعنی

B خطاي
معیار

Beta

590/11657/1597/0740/0463/0ثابت
067/0017/0188/0905/3000/0اندازه کاروان

2895471جمعیت
3/5

000/0483/0050/8000/0

924/0075/0708/0331/12000/0میزبانی

هاي المپیک به شرح ذیل خواهد بود:بین عملکرد ورزشی کشورها در رقابتطبق نتایج بدست آمده معادله پیش
y=11/590+0/067x1+5/28954713x2+0/924X3

yهاي المپیکها در رقابت: عملکرد ورزشی تیم
1xاندازه کاروان :
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2xجمعیت :
3Xمیزبانی :

نتایج رگرسیون خطی چند متغیره، بیانگر این است که از 
، :905/3tهاي اندازه کاروان (هاي مذکور، شاخصمیان شاخص

000/0p:) 050/8)، جمعیتt: ،000/0p: و میزبانی (

)331/12t: ،000/0p: به عنوان عامل مؤثر و تبیین کننده ،(
باشد.ها میعملکرد ورزشی کشورها در این رقابت

گیريبحث و نتیجه
ورزش و تفریحات سالم در کشورهاي توسعه یافته، به عنوان 

اجتماعی به-ي اقتصاديیک صنعت مهم و اثرگذار در توسعه
رود. اخیراً رقابت بین کشورها براي کسب مدال در شمار می

ازات اساس امتیالمللی و رتبه بندي کشورها بر رویدادهاي بین
کسب شده، شدت باالیی به خود گرفته است و این امر منجر به 

ي علل موفقیت یا عدم موفقیت این شده که محققان، درباره
اجتماعی، -ورزشی کشورها، به بررسی عوامل اقتصادي

اي هها در رقابتفرهنگی، جغرافیایی مؤثر بر عملکرد ورزشی آن
هاي جام جهانی و رقابتهاي المپیکمختلف، از جمله بازي

فوتبال بپردازند.
ي جمعیت بر نتایج بدست آمده حاکی از آن است که اندازه

ورزشی کشورها در بازیهاي المپیک تأثیر دارد. در این عملکرد
هر يراستا، باید اشاره کرد که منابع انسانی، اساس و شالوده

شپیشرفت اقتصادي به شمار می آید، در مراحل تحرك و جه
اقتصادي، جمعیت عامل مثبت در گسترش و پیشرفت فعالیت 
اقتصادي به شمار می آید، چون توان کاري بیشتري را در اختیار 

هاي غیر فعال از دهد تا در بخشریزان اقتصادي قرار میبرنامه
ي ورزش نیز ). در زمینه1384آنان استفاده کنند (جوادین، 

-ورزشکاران بالقوه میهاي بزرگتر باعث افزایش گروهجمعیت
شوند و این امر نیز ممکن است باعث افزایش مشارکت مردم 

گردد (هافمن و در ورزش به خصوص ورزش همگانی می
و از آنجایی که ورزش همگانی اساس )2004همکاران، 

دهد، مشارکت آحاد سیاستگذاري ورزش جامعه را تشکیل می
شود م میاي فراهجامعه به سمت ورزش قهرمانی و حرفه

ي جمعیت). تحقیقات مختلفی تنوع و اندازه1390(نوشیرانزاده، 
دانند. به طور را در کسب مدال در رویدادهاي بزرگ مؤثر می

یک کشور با جمعیت بزرگتر، یک کهرسد طبیعی به نظر می
منبع بزرگتر از ورزشکاران با استعداد خواهد داشت، از این رو 
قادر به کسب مدال بیشتر است (هافمن، جینگ، راماسامی، 

ي جمعت را در کسب ). تحقیقات مختلفی تنوع و اندازه2004
به طور طبیعی به نظر . دانندمدال در رویدادهاي بزرگ مؤثر می

یک کشور با جمعیت بزرگتر، یک منبع بزرگتر از کهرسد می
ورزشکاران با استعداد خواهد داشت، از این رو قادر به کسب 

).2004هافمن، جینگ، راماسامی،(مدال بیشتر است 
هاي بزرگتري از استعدادهاي کشورهاي پرجمعیت، ظرفیت

بالقوه فوتبالی دارند. به این ترتیب، جمعیت زیادتر، احتمال 
هاي باالتر براي بازي ها و تواناییتن ورزشکارانی با مهارتداش

، هافمن، 2002دهد (هوستون و ویلسون،فوتبال را، افزایش می
هاي این بخش از پژوهش ). یافتهa2002جیانگ و راماسامی، 

با تحقیقات پیشین در رابطه با تأثیر اندازه جمعیت بر عملکرد 
)، هافمن، 2004یلسون (ورزشی کشورها، با نتایج هوستون و و

)، 2011)، فیتر (b2004)، تارگلر (b2002جینگ و راماسامی (
همخوانی دارد.

رد ي جمعیت در عملکدر تشریح علت تأثیرگذار نبودن اندازه
ه توان به این نکته اشارورزشی کشورها در بازیهاي المپیک، می

، اکرد که که کشورهاي پر جمعیتی مانند چین، آمریکا، بریتانی
شان، عملکرد موفقی ي جمعیت بزرگروسیه، با توجه به اندازه

ها داشتند.در این رقابت
ت گر این است که ثروهاي آماري بیاننتایج تجزیه و تحلیل

هاي المپیک تأثیر دارد. در بر عملکرد ورزشی کشورها در بازي
ابثروتمنديجامعهتوان گفت، یکتبیین این موضوع می

هايزیرساختيتوسعهبهمنابعازبیشتريمبلغتخصیص
)ايحرفهمربیگريتجهیزات وها،استادیوممثال،براي(ورزشی

می تواند استعدادهاي ورزشی بیشتري براي کسب موفقیت هاي 
ورزشی بپروراند. زیرا، بهبود وضعیت اقتصادي، با افزایش سطح 
رفاه مردم و این موضوع بالتبع با افزایش تقاضاي مردم براي 
ورزش همراه است که باعث شکوفایی هرچه بیشتر استعدادها و 

شود (هافمن، جینگ پروري در آن کشور میدر نهایت قهرمان
). ثروت بر روي 2004؛ هافمن و همکاران، 2002و راماسامی، 

موفقیت ورزشی تأثیرگذار است، اما مردم براي رشد 
اوقات فراغت یک مزیت . استعدادهایشان نیاز به زمان دارند

یابد، میل و عالقه براي طور که درآمد افزایش میاست، همان 
لید کشورهایی با تو. یابدش میاوقات فراغت بیشتر نیز افزای

ناخالص داخلی بیشتر، اوقات فراغت بیشتري براي ورزش کردن 
هاي بیشتري براي رقابت در دارند و به همین دلیل تیم

هوستون و (رویدادهاي ورزشی با یکدیگر خواهند داشت
وارونه U)، نمودار 2002. هافمن و همکارانش ()2002ویلسون،

رانه بندي فیفا و ثروت سي بین رتبهبطهشکل را جهت شناخت را
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ندي بکه بر طبق این نمودار قرارگیري در صدر رتبهارائه کردند
باشد و در بعضی مواقع، ثروت پذیر میبا ثروت متوسط امکان

در ي آمریکا و چیناي معکوس، همانند رتبهباال منجر به نتیجه
.شودبندي فیفا، میرده

ن بیشتر، اوقات فراغت بیشتري براي تمریتولید ناخالص ملی 
کردن و امکانات و تجهیزات قابل دسترسی براي پیشرفت 

هاي هافمن و کند. نتایج بررسیبازیکنان جوان فراهم می
هاي المپیک همکارانش و همچنین مطالعاتی که بر روي بازي

-دهد که تولید ناخالص ملی، در نقطهانجام شده است، نشان می
دالر مثبت و قابل توجه است، مبالغی کمتر 836/21يي بهینه

المللی یک کشور در رویدادهاي ورزشی از این مقدار موفقیت بین
ي پژوهش حاضر با نتایج تحقیقات لوئیز دهد. یافتهرا کاهش می

باشد و )، همسو می2010)، امپریال و هاگرمن (2010و فادال (
دهد. در قرار نمی) را مورد تأیید2011نتایج پژوهش فیتر (

توضیح علت تأثیرگذار بودن تولید ناخالص داخلی بر عملکرد 
هاي المپیک، با توجه به نتایج بدست آمده از کشورها در رقابت

گونه استدالل کرد که عملکرد توان اینتحلیل رگرسیون می
ورزشی کشورهایی مانند آمریکا، چین، آلمان، فرانسه، ایتالیا، 

با توجه به سطح تولید ناخالص داخلی باالیشانروسیه، بریتانیا
، ها، مناسب بوددر قیاس با اکثر کشورهاي حاضر در این رقابت

به عبارتی تولید ناخالص داخلی بیشتر این کشورها بر عملکرد 
عنی ی؛هاي المپیک تأثیر داشتشان در رقابتهاي ورزشیتیم

از استفادهریزي صحیحی جهت کشورهاي نام برده شده، برنامه
یک هاي المپهایشان در بازياین مزیت، براي عملکرد بهتر تیم

داشتند.
هاي تحقیق این است که میزان امید به زندگی از دیگر یافته

يهاي المپیک تأثیر ندارد. توسعهبر عملکرد کشورها در بازي
انسانی در دنیاي معاصر، به ظرفیت کسب علم و دانش، 

دي زندگی و برخورداري از عمر طوالنی دسترسی به امکانات ما
هاي آموزشی، امید به و توأم با سالمتی بستگی دارد. شاخص

اجزاي توسعهزندگی و تولید ناخالص داخلی تشکیل دهنده
روند و شاخص توسعه انسانی در واقع انسانی به شمار می

ذاري و گمیانگین این سه شاخص است. بهبود وضعیت سرمایه
اقتصادي و اجتماعی، ارتقاي سطح زندگی را فراهم تغییر شرایط 

آورد. ارتقاي سطح کیفیت زندگی افراد یک جامعه در گروي می
تحول اساسی در متغیرهاي اقتصادي، آموزشی و بهداشتی است 

). همچنین ذکر این نکته ضروري 1388(احمدوند و امیري، 
دهاي اقتصادي و اجتماعی با سطح امیي شاخصاست که رابطه

ي دو طرفه و متقابل است. در جوامعی که به زندگی رابطه
عواملی از جمله سالمتی، کیفیت زندگی، امکانات بهداشتی و 

هاي زندگی، فقدان اظطراب، وجود درمانی، دسترسی به حداقل

آرامش و برخورداري از امنیت اقتصادي و اجتماعی، وجود داشته 
ید به زندگی نیز باالست میزان ام)؛ طبیعتا1384ًباشد (جوادین، 

و گرایش مردم به سوي ورزش افزایش خواهد یافت، طبیعی 
تر باشد، استعداد بیشتري در کسب است هر چه جامعه سالم

؛ 2004هاي ورزشی خواهد داشت (هافمن و همکاران؛ موفقیت
هاي پژوهش لوئیز و ). نتایج پژوهش، یافته2010لوئیز و فادال، 

تایج ي تحقیق با نکند. از طرفی یافتهتأیید می) را 2010فادال (
باشد. در توضیح علت ) همسو نمی2010جیانگ و همکاران (

تأثیرگذار نبودن امید به زندگی در عملکرد ورزشی کشورهاي 
هاي المپیک طبق نتایج بدست آمده از کننده در بازيشرکت

توان گفت که کشورهایی مانند تجزیه و تحلیل رگرسیون می
رتغال، یونان، هنک کنگ، سنگاپور، فنالند، بلژیک که عملکرد پ

هاي المپیک نداشتد، در حالی ورزشی مناسب و موفقی در بازي
که میزان امید به زندگی در این کشورها نسبت به سایر کشورها 

باالست.
یفرهنگاجتماعی،يتوسعهموجبمهم،مسابقاتمیزبانی

يعرصهدرشدنمطرحجهنتیدرومیزبانکشوراقتصاديو
،اینبرعالوهشود؛میورزشفرهنگيتوسعهوالمللیبین

ها،جادهجملهازعمومیامکاناتمرمتوساختمیزبانی،
موجبنیزراعمومینقلوحملهاي-سیستموهافرودگاه

میزبانی،همچین). 1382کشور،ورزشجامعطرح(شودمی
رمتموساختمانندموارديبهمیزبانکشورتااستفرصتی
. ازدبپردروزآمدواستانداردتجهیزاتيتوسعهورزشی،امکانات
ورزشهايزیرساختوامکاناتيتوسعهموجبمیزبانی

داورانيتوسعهقهرمانی،ورزشتجهیزاتيتوسعهقهرمانی،
برايگیزهانافزایش،)انسانیمنابعيتوسعه(باالسطحمربیانو

هرمانیقورزشپشتیبانمنابعسایريتوسعهوقهرمانیعناوین
وینتديبرنامههمراهبهپشتیبانیمنابعيتوسعه. شودمی

نی،قهرماورزشفرآیندهاييتوسعهبرايمیزبانکشوريشده
ورطبه. شودمیمیزبانکشورقهرمانیورزشيتوسعهموجب
دالرمیلیون333سیدنی،2000المپیکهايبازيدرنمونه،
شدااسترالیقهرمانیورزشفرآیندهاييتوسعهيبرنامهصرف

).1382کشور،ورزشجامعطرح(
کشورهايطاليمدالکسبوضعیتبررسیباهمچنین

رتأثیتوانمیآن،ازقبليدورهومیزبانیيدورهدرمیزبان
. ودنممشاهدهمربوطکشورهايدرراقهرمانیورزشبرمیزبانی

ايهمدالمتوسطتعدادکهاستآنازحاکیآمدهبدستنتایج
میزبانیازقبلدورهدرمدال9/7ازمیزبانکشورهايطالي

جامعطرح(استداشتهافزایشمیزبانیدورهدرمدال6/13تا
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سوبرناردنظرطبق). 1382کشور،ورزش ،)2004(1با
هامدالازدرصد8/1يبرندهمعمولطوربهمیزبانکشورهاي

ايبرداخلی،ناخالصتولیداساسبرکههاییمدالازغیربه
وسطمتتعدادبنابراین،؛شوندمیبود،شدهگرفتهنظردرهاآن

دوحداقلمیزبانی،دورهدرمیزبان،کشورهايطاليهايمدال
ووییل. استداشتهرشدمیزبانیازقبليدورهبهنسبتمدال
کشورپکن،2008المپیکدرکهدادندنشان) 2008(سوئن
المپیکدرکهشدهاییمدالازبیشتردرصد14يبرندهچین

کشورآنمیزبانیبهمربوطامراینوبودکردهکسبآتن2004
.باشدمی

ي کاروان بر ها حاکی از این است که شاخص اندازهبررسی
. تأثیرگذار استي المپیک هاکشورها در رقابتعملکرد ورزشی

- ان اینتوبا توجه به نتایج بدست آمده از تحلیل رگرسیون می
گونه استدالل کرد که کشورهایی مانند آمریکا، چین، بریتانیا و 

شان بیشتر بود، عملکرد ورزشی ي کاروانروسیه که اندازه
ي اندازهي بینها داشتند، به عبارتی رابطهمناسبی در این رقابت

این کشورها مثبت و معنادار است.لکرد ورزشیکاروان و عم
توان با ي جمعیت بزرگ کشور، میاندازهبا توجه به

ا هاي استعدادیابی مناسب، بازیکنان نخبه و ببکارگیري سیستم
-هاي مناسب و سرمایهمهارت را شناسایی کرده و آموزش

هاي الزم در این زمبنه انجام پذیرد. همچنین استفاده گذاري
درست و منطقی از ثروت و تولید ناخالص داخلی کشور، 

ي تواند تأثیرات مثبتی بر روي ورزش پایه میدر زمینهمخصوصاً
ی داشته المللهاي داخلی و مسابقات بینکسب موفقیت در رقابت

می ي ملی المپیک توصیهباشد. بنابراین، به مسؤوالن کمیته
جمله تخصیص عادالنه شود تا در راستاي بهبود عوامل مؤثر (از

، توجه به امکانات سخت افزاري و نرم اعتبارات کشوريتر
هاي استعدادیابی مناسب) در رفع افزاري و بکارگیري سیستم

اي ههاي ورزشی کشور در رقابتموانع رشد عملکرد ورزشی تیم
جهانی برنامه ریزي نمایند.-داخلی و بین المللی
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