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 چكيده

پيمايشي و از نظر  –روش تحقيق توصيفي . هدف از اين پژوهش مطالعة پارامترهاي تأثيرگذار بر محيط عمومي ورزش قهرماني است
ريو است و  2016لندن و  2012متغير وابستة اين پژوهش ورزش قهرماني با شاخص جايگاه كشورها در المپيك . هدف، بنيادي نظري است

ميزان جمعيت كشورها، ميزان وسعت سرزميني كشورها، ميزان توليد ناخالص داخلي كشورها، ميزان متغيرهاي مستقل پژوهش شامل 
هاي  گيري تحقيق، فرم و ابزار اندازه اي كتابخانه صورت به اطالعات آوري جمع شيوة. شاخص توسعة علمي استو  سطح رفاه كشورها

جامعة آماري پژوهش شامل اطالعات كشورهايي كه . سنجي استخراج شد تاطالعا معتبر هاي سايت از ها بوده است، كه آوري داده جمع
همبستگي هاي كولموگروف اسميرنوف، آزمون  از آزمون ها وتحليل يافته براي تجزيه. اند، است داراي جايگاه بوده 2016و  2012در المپيك 

سرزميني و توليد ناخالص داخلي را بر توسعة ورزش  نتايج تأثير سه عامل ميزان جمعيت، وسعت .پيرسون و رگرسيون خطي استفاده شد
هاي مختلف  همچنين نتايج نشان داد تأثير اين عوامل در قاره. قهرماني تأييد و تأثير دو عامل سطح رفاه و علمي را تأييد نكرده است

رماني نيستند و در تعامل با يكديگر و بيني توسعة ورزش قه پيش  تنهايي قادر به توان گفت اين پنج عامل به در نهايت مي. متفاوت است
 .توانند اثرگذار باشند ساير عوامل مستقيم مي

  
  هاي كليدي واژه

  .توسعة علمي، جمعيت، رفاه، ورزش قهرماني، وسعت 
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  مقدمه
د صرف رويدا مقولة يك از قهرماني امروزه ورزش

 كشورها توسط رقابتي ابزار عنوان به شده و خارج ورزشي

 با كشورها از بسياري كه طوري ،به.شود مي استفاده

 هنگفت، هاي گذاري سرمايه بلندمدت، هاي ريزي برنامه

 در معنوي و اقتصادي سياسي، مادي، مالي، هاي حمايت

 و بخشند ارتقا را خود كشور قهرماني ورزش اند سطح تالش

 هاي بازي مهم مانند هاي رقابت در حضور و با ميزباني

 و آسيايي جهاني، مسابقات آسيايي، هاي المپيك، بازي

 شهروندان، بين در شورونشاط ايجاد بر المللي عالوه بين

 سياسي و اقتصادي ورزشي، هاي و توانمندي ها موفقيت

 به توان مي زمينه اين در .دهند نشان به جهانيان را خود

 هاي بازي افتتاحية مراسم در چين رهبر هاي سخنراني

 مراسم برگزاري كرد عنوان كه كرد اشاره 2008 المپيك

 بر. است چين قدرت از بخشي المپيك مسابقات افتتاحيه و

 هر در آن توسعة و قهرماني ورزش در موفقيت اساس اين

 ورزش هاي ضعف ها و قوت دقيق شناخت مستلزم كشوري

 هر قهرماني چراكه ورزش كشور است، آن قهرماني

 فرهنگي و سياسي، اجتماعي اقتصادي، وضعيت با كشوري

 افتخارات و مدال كسب). 7(است  ارتباط در كشور آن

 عطف نقطة بزرگ ورزشي هاي رقابت در متعدد المللي بين

 كشورهاي از يك هر بالفعل و هاي بالقوه توانمندي

 رو سياستمداران و ازاين). 11(رود  شمار مي كننده به شركت

 آگاهي با مختلف كشورهاي هاي ورزشي مسئوالن سازمان

 فرهنگي و ماعياجت اقتصادي، سياسي، اهميت از

 هاي بازي مانند معتبر المللي بين هاي ورزشي رقابت

 عوامل مؤثر، شناسايي ضمن تا دارند سعي همواره المپيك،

 دست به را ورزش مدال بيشترين مناسب ريزي برنامه با

  ).22(آورند 

 المللي براي ورزشكاران يك كشور موفقيت بينامروزه 

طور كلي  و المپيكي به يالملل نيب يها در رقابت

وجهه و اعتبار آن كشور در سطح جهاني  ةكنند تيتقو

 يها موفقيت در بسياري از رشته يريگ اندازه. شود يم

جايگاه امتيازي در ارتباط با آن  ةليوس ورزشي مهم به

المپيك  يها يباز ةهرچند فلسف. شود يرقابت تعيين م

نه برنده شدن و رقابت بين  هاست يمشاركت در آن باز

المپيك از جدول  يالملل نيب ةاما به هر حال كميت ،كشورها

 ،موفقيت المپيكي كشورهاست ةدهند ها كه نشان مدال

گذشته رقابت بين كشورها  ةدر چند ده .كند ياستفاده م

شدت بااليي  يالملل نيب يها ها در رقابت براي بردن مدال

ها  شده است كه دولت موجباين امر . به خود گرفته است

ورزشي كشورها در سراسر جهان ميزان  يها و سازمان

را  ي خودا حرفهو  اختصاصي به ورزش قهرماني ةبودج

 يها ستمي، سيالملل نيمنظور موفقيت ب به. افزايش دهند

اند  شده  متجانس و همگن شدت بهكشورها  يا ورزش حرفه

. كنند يپيروي مواحدي  يها ستميآنها تقريباً از س ةو هم

ورزش  ةاند كه افزايش بودج بسياري از كشورها نشان داده

ها در  به افزايش كسب مدال تواند يم يا حرفهو  قهرماني

 و ورزش شدن صنعتي. المپيك منجر شود يها يباز

 گذشته قرن مهم رويدادهاي از يكي سالم، تفريحات

 كسب و برحسب ورزشي موفقيت ).3( رود يم شمار به

 يها برحسب مدال( دريافتي يها مدال ارزش بين تفاوت

 تعريف المپيك هاي يباز دورة دو در كشور يك) گانه سه

 قبل ةدور به نسبت كشور يك يها مدال اگر. شود يم

موفق در ورزش  كشور( يك ارزش آن به يابد، افزايش

 ارزش آن به صورت اين غير در و شود يم داده) قهرماني

در جامعة  .)4(شود  يم داده اختصاص) ناموفق كشور( صفر

كنوني و امروزي، ورزش ديگر تنها يك فعاليت جسمي يا 

ذهني مطرح نيست، بلكه يك سري عوامل سياسي، 

شناختي، اقتصادي، فرهنگي و حتي  اجتماعي، جمعيت

نهفته  صورت بهايدئولوژيكي فراوان همراه و در پس آن 

محيطي  امروزه مشخص شده است عوامل. وجود دارد
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واقع  مؤثرتواند بر رشد ورزش قهرماني كشورها  يمفراواني 

نتايج برخي مطالعات حاكي از آن است كه ). 2(شود 

جغرافيايي، شرايط سياسي، وضعيت - عوامل اقليمي

طور جداگانه يا در  آموزشي و بهداشتي ممكن است به

شناختي در  هاي اقتصادي و جمعيت تعامل با شاخص

ورزش قهرماني يا كسب افتخارات ارتقاي عملكرد 

). 20،16(هاي المپيك مؤثر واقع شوند  المللي و مدال بين

با استفاده از ) 1392(نژاد و همكاران  همچنين همتي

متغيرهاي كالن اقتصادي، سياسي، فرهنگي و اجتماعي و 

هاي عصبي نشان دادند كه بين  براساس مدل شبكه

هاي  در بازي كننده بيني موفقيت كشورهاي شركت پيش

هاي واقعي آنها همبستگي بااليي وجود دارد  آسيايي و رتبه

 يراتيتأث مستقل عامل يكعنوان  به تواند يم جمعيت). 8(

  يطمح منابع، عرضة انساني، نيروي اقتصادي، رشد بر

 اقتصادي رشد. باشد داشته سالمتي و بهداشت و زيست

 كه يتيكمسازد؛  يم نمايان را اقتصادي توسعة كمي جنبة

 ملي ناخالص توليد سرانه، درآمد مانند ييها شاخص توسط

همچنين . )5(شود  يم داده نشان گذاري يهسرما ميزان و

 ضريب كه حاكي از آن است) 1389(هاي محمدي  يافته

 معناداري تأثير طور به قهرماني ورزش عملكرد بر جيني

 اگر كه گفت بايد موضوع تبيين اين در عبارتي، به. دارد

 جامعه در خوبي به ثروت اين باشد، اما ثروتمند كشوري

 ثروت كه داشت انتظار توان نمي باشد، توزيع نشده

 ورزشي باشد؛ هاي فعاليت براي خوبي پشتيبان موردنظر

 و رشد امكان باشد، عادالنه ثروت توزيع اگر كه درحالي

 .)6(شد  خواهد ورزشي فراهم استعدادهاي همة شكوفايي

حاكي از آن است كه ) 2011(نتايج پژوهش كاستونا 

تواند در  مي 1شاخص اقتصادي توليد ناخالص داخلي

هاي المپيك تأثير بسزايي داشته  موفقيت و كسب مدال

المللي  در تأييد اين مطلب گزارش كميتة بين). 10(باشد 
                                                           
1. Gross Domestic Product (GDP) 

ها و افتخارات  حاكي از آن است كه بيش از نيمي از مدال

كشور  10پكن توسط  2008يك تابستاني هاي المپ بازي

همچنين نتايج . يافتة جهان كسب شده است توسعه

بيانگر اين است كه برخي ) 2016(پژوهش ليندفلت 

هاي ورزش نخبگان از جمله  عوامل مرتبط با استراتژي

، عوامل )اصالحات اجرايي دولت(داخلي  - عوامل سياسي

، عوامل )هاي اتحادية اروپا سياست(خارجي  –سياسي 

طور خاصي  اقتصادي، عوامل قانوني و عوامل محيطي به

وان ). 18(توانند بر ورزش قهرماني تأثيرگذار باشند  مي

اي را از طريق  توسعة ورزش قهرماني و حرفه) 2016(

گذاري براي افزايش امكانات،  توسعة اقتصادي مانند سرمايه

 تسهيالت و مسابقات و همچنين توسعة اجتماعي كشورها

تواند به رشد رتبة  داند كه اين عوامل با يكديگر مي مي

) 2015(فتر ). 24(المپيك و جهاني كشورها منجر شود 

نيز توسعة ورزش قهرماني را از طريق توسعة فرهنگي 

صورت  دارد عوامل فرهنگي به داند و عنوان مي جوامع مي

توانند تأثيرگذار  نهفته در گسترش ورزش قهرماني مي

  ).12(باشند 

مطالعة پارامترهاي  كلي هدف از اين پژوهش طور به

 محيط. بر محيط عمومي ورزش قهرماني است رگذاريتأث

 سازمان بر كه را شرايطي همة عمومي يا محيط كالن

 و واضح آن، به نسبت سازمان، وابستگي ولي داشته، تأثير

 را زيچ همه عمومي محيط. گيرد در برمي نيست، روشن

 اجتماعي، سياسي، اقتصادي، عوامل مثل گيرد؛ دربرمي

 .ي و غيرهبوم زيست وضعيت و حقوقي ساختار فرهنگي،

در حوزة ورزش قهرماني در ارتباط با  ها پژوهشبيشتر 

ي، ابياستعدادعوامل دروني و داخلي محيط ورزش مانند 

امكانات و تجهيزات ورزشي، منابع مالي در ورزش، 

. ورزشي و غيره استمديريت ورزشي، مسابقات، تحقيقات 

دنبال مطالعه و تعيين ارتباط  رو در اين پژوهش به ازاين

بين ميزان جمعيت، وسعت، توليد ناخالص داخلي، سطح 
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ي المپيك ها يبازعلمي و رفاه كشورها با جايگاه آنها در 

 كشورهاشاخص مهم توسعة ورزش قهرماني  عنوان به

  .مهستي

  
  شناسي  روش

. پيمايشي است –روش تحقيق اين پژوهش توصيفي 

جوي و جست(اين پژوهش از نظر هدف بنيادي نظري 

هاي  ها با استفاده از داده پديده شناخت كشف حقايق و

صورت  هاي پژوهش به داده. است) اي اولية كتابخانه

 صورت به اطالعات آوري جمع شيوة. آوري شد مقطعي جمع

آوري  هاي جمع گيري تحقيق، فرم هو ابزار انداز اي كتابخانه

سنجي  اطالعات معتبر هاي سايت از ها بوده است، كه داده

متغير وابستة اين پژوهش ورزش قهرماني با . استخراج شد

لندن و  2012شاخص جايگاه و مقام كشورها در المپيك 

ريو است و متغيرهاي مستقل پژوهش شامل ميزان  2016

، )1شناسي دنيا عيتسايت رسمي جم( جمعيت كشورها 

، )2دانشنامة آزاد انگليسي(ميزان وسعت سرزميني كشورها 

صندوق : منبع(ميزان توليد ناخالص داخلي كشورها 

با  ، ميزان سطح رفاه كشورها)3المللي پول بين

وكار؛  اقتصاد؛ كارآفريني و فضاي كسبي ها زيرشاخص

حكومت و حكمراني؛ آموزش؛ بهداشت؛ امنيت و ايمني؛ 

شاخص رفاه : منبع( اجتماعي ةآزادي فردي؛ و سرماي

و شاخص توسعة علمي كشورها براساس ) 4لگاتوم

ي الملل نيب انداز چشمي آموزش، پژوهش، استناد، ها مقوله

جامعة . است) 5مؤسسة تايمز: منبع( ها دانشگاهو درآمد 

آماري اين پژوهش شامل كشورهايي است كه در المپيك 

اند، كه ميزان جمعيت،  داراي جايگاه بوده 2016و  2012

وسعت، توليد ناخالص داخلي، سطح رفاه و توسعة علمي 

                                                           
1. world population clock 
2. https://en.wikipedia.org 
3. International Monetary Fund (IMF) 
4. Research Institute Legatum 
5. www.timeshighereducation.com 

ها از  وتحليل يافته براي تجزيه. اين كشورها استخراج شد

ست در بخش نخ. آمار توصيفي و استنباطي استفاده شد

صورت جداول توزيع  ها به وتحليل توصيفي يافته تجزيه

در بخش آمار استنباطي از . فراواني ارائه شده است

منظور آزمون طبيعي  هاي كولموگروف اسميرنوف به آزمون

ها و آزمون همبستگي پيرسون جهت  بودن توزيع داده

تعيين ارتباط بين متغيرها و آزمون رگرسيون خطي جهت 

شايان توضيح است، كلية . يرها استفاده شدبيني متغ پيش

اس (افزار  ها با استفاده از نرم وتحليل داده عمليات تجزيه

  .، صورت پذيرفت18نسخة )  6پي اس اس

  

  ها يافته
 تمامي متغيرهاي پژوهشدهد  نشان مي 1جدول 

است،  05/0تر از  دليل اينكه سطح معناداري آنها بزرگ به

در نتيجه يكي از  اند كه داراي توزيع طبيعي

هاي پارامتريك  هاي مهم براي استفاده از آزمون فرض پيش

 .را دارا هستند

 بين متغير ارتباط معناداري دهد مينشان  2جدول 

با متغيرهاي مستقل  )توسعة ورزش قهرماني(وابسته 

شامل ميزان جمعيت، وسعت سرزمين و ميزان توليد 

في بين ناخالص داخلي كشورها وجود دارد و از طر

متغيرهاي ميزان رفاه و توسعة علمي با توسعة ورزش 

  .دست نيامد قهرماني رابطة معناداري به

رگرسيون در ارتباط با  مدل خالصه 3جدول 

 بيانگر آمده دست بهضريب تعيين . است متغيرهاي پژوهش

درصد تغييرات  11و  19، 21حدود  ترتيب به اين است كه

 مستقل هايمرتبط با متغير) مقام المپيك(متغير وابسته 

  .است) جمعيت، توليد ناخالص داخلي و وسعت(

 منظور بهحاوي تحليل واريانس رگرسيون  4جدول 

 هاي پژوهشخطي بين متغير ةبررسي قطعيت وجود رابط

                                                           
6. Spss  
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  .شود مي تأييد متغيرها ةپس فرض خطي بودن رابط است، 01/0است كه با توجه به اينكه سطح معناداري كمتر از 

  
  نتايج آزمون كولموگروف اسميرنوف در مورد متغيرهاي پژوهش. 1جدول 

داري سطح معنا Z متغير  نتيجه 
748/0 مقام المپيك  630/0  طبيعي 

248/1 جمعيت  089/0  طبيعي 

667/0 وسعت  765/0  طبيعي 

842/0 توليد ناخالص داخلي  478/0  طبيعي 

524/0 رفاه  946/0  طبيعي 

330/0 توسعة علمي  000/1  طبيعي 

 

  متغيرهاي پژوهش بين ارتباط تعيين براي پيرسون همبستگي ضريب آزمون. 2جدول 
 سطح معناداري ضريب همبستگي   رهايمتغ

)مالك/متغير وابسته(مقام المپيك   
)كننده ينيب شيپ /متغير مستقل(ميزان جمعيت   

 
453/0  

 
** 001/0  

)مالك/متغير وابسته(مقام المپيك   
)كننده ينيب شيپ /متغير مستقل(وسعت سرزمين   

 
327/0  

 
** 002/0  

)مالك/متغير وابسته(مقام المپيك   
)كننده ينيب شيپ /متغير مستقل(ميزان توليد ناخالص داخلي   

 
439/0  

 
** 001/0  

)مالك/متغير وابسته(مقام المپيك   
)كننده ينيب شيپ /متغير مستقل(ميزان رفاه   

 
110/0  

 
ns  601/0  

)مالك/متغير وابسته(مقام المپيك   
)كننده ينيب شيپ /متغير مستقل(توسعة علمي   

 
013/0  

 
ns  959/  0 

 
  پژوهش رگرسيون در ارتباط با متغيرهاي مدل خالصه. 3جدول 

ضريب   متغيرها
  همبستگي

ضريب 
  تعيين

تعيين  بضري
 شده ليتعد

  196/0 21/0  453/0  )مالك(مقام المپيك  )كننده ينيب شيپ(ميزان جمعيت 
  096/0  11/0  327/0  )مالك(مقام المپيك  )كننده ينيب شيپ(وسعت سرزمين 

  183/0  19/0  439/0  )مالك(مقام المپيك  )كننده ينيب شيپ(ميزان توليد ناخالص داخلي 
 

  رگرسيون مدل واريانس تحليل. 4جدول 

مجموع   متغيرها
  مربعات

ميانگين 
  F  مربعات

سطح 
  معناداري

  001/0**  421/21  977/1  977/1  مقام المپيك ميزان جمعيت و
  002/0**  946/9  323/0  605/12  مقام المپيك وسعت سرزمين و

  001/0**  545/19  432/0  582/14  مقام المپيك ميزان توليد ناخالص داخلي و
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  هاي مختلف متغيرهاي پژوهش در قاره بين پيرسون همبستگي ضريب آزموننتايج معنادارشدة . 5جدول 

ي مستقل و وابسته معنادارشدهرهايمتغ قاره  
ضريب 
 همبستگي

 سطح معناداري

مقام المپيك/  ميزان جمعيت قارة آسيا  538/0  **008/0  

مقام المپيك/  جمعيتميزان  قارة اروپا  699/0  **001/0  

مقام المپيك/  وسعت سرزمين قارة اروپا  536/0  **002/0  

مقام المپيك/  ميزان توليد ناخالص داخلي قارة اروپا  631/0  **001/0  

مقام المپيك/  وسعت سرزمين قارة آفريقا  634/0  *049/0  

مقام المپيك/  ميزان جمعيت قارة آمريكا  594/0  *025/0  

مقام المپيك/  وسعت سرزمين قارة آمريكا  581/0  *029/0  

  

رابطة معنادارشدة متغيرها به تفكيك  5در جدول 

شود كه در قارة اروپا سه متغير  ها مشاهده مي قاره

جمعيت، وسعت و توليد ناخالص داخلي بر توسعة ورزش 

ميزان قهرماني آنان مؤثر بوده است و در قارة آمريكا 

جمعيت و وسعت معنادار و مؤثر بوده است و در قارة آسيا 

تنها ميزان جمعيت و در قارة آفريقا نيز تنها وسعت 

سرزميني كشورها در توسعة ورزش قهرماني معنادار شده 

  .است
 

  گيري بحث و نتيجه
 بين داد ارتباط معناداري نتايج اين پژوهش نشان 

ترين  ترين و مهم عنوان يكي از اصلي هاي المپيك به مقام

توسعة ورزش قهرماني با متغيرهاي محيطي  هاي شاخص

عمومي شامل ميزان جمعيت، وسعت سرزمين و ميزان 

بررسي همچنين . توليد ناخالص داخلي كشورها وجود دارد

 مقام المپيك خطي بين ةرابط داد نشان  متغيرها قطعيت

جمعيت، توليد ناخالص داخلي و ( مستقل هايبا متغير

 11و  19، 21حدود ترتيب در  به وجود دارد و )وسعت

تغييرات متغيرهاي مستقل بر روي متغير وابسته  درصد

 بيني قابل پيش) مقام المپيك و توسعة ورزش قهرماني(

عامل ميزان جمعيت كشورها در اين پژوهش ارتباط  .است

ني كشورها داشته و معناداري با توسعة ورزش قهرما

عنوان عامل  درصد اين عامل را به 21رگرسيون خطي 

بيني  دهنده در ورزش قهرماني نشان داده و پيش توسعه

 و جمعيتي معتقد است تغييرات) 2016(لي . كرده است

 توليد، رشد نتيجه در و كار عرضة نيروي در آن نقش

 اجتماعي، فرهنگي و اقتصاد، توسعة و در رشد تواند مي

 از). 17(باشد  داشته بسزايي نقش كشور هر حتي ورزشي

) 1390(نژاد و همكاران  و همتي) 2013(طرفي رابرتز 

 هاي ورزشي اندازة جمعيت را عامل اثرگذاري بر موفقيت

 عامل خود زياد جمعيت معتقدند برخي). 21،9(دانند  نمي

 توسعه در حال كشورهاي جاري اوضاع اما است، توسعه

 باالي رشد زيرا دهد، يم نشان را ظريهن اين خالف

 اجتماعي، اقتصادي، نيازهاي و روزافزون افزايش جمعيت،

 آنها همة ينتأم كه دارد در پي را فرهنگي و بهداشتي

 چارچوب در بلكه نيست، عمليمدت  كوتاه درتنها  نه

 فراگير و عظيم ييها تالش نيز، توسعهبلندمدت  يها برنامه

   .طلبد يم

 كاهش با كه باورند اين بر نيز گروهي ديگر، سوي از

 خواهد تسريع سوم جهان كشورهاي توسعة روند جمعيت،
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 برداشته ميان از ديگري از پس يكي مختلف موانع و شد

 ، 2002المپيك هاي بازي در مثال براي .)1(شد  خواهد

كرد كه اين موضوع خالف  كسب مدال يك تنها هند

تأثير جمعيت بر ميزان  بر هاي اين پژوهش مبني يافته

لويي  را امر هاي المپيك است، البته اين موفقيت در بازي

 از جمعيت رشد كند كه در پژوهشي استدالل مي) 2015(

 از بسياري ماندگي در عقب عامل و منفي هاي ويژگي

 كشورهاي در آن رشد اما است؛ توسعه حال در كشورهاي

در بحث توسعة اقتصادي ). 19(است  عامل يك پيشرفته

 رابطة تعيين مثال در طور به. نيز شاهد اين تضاد هستيم

 مناقشات جمعيت رشد و اقتصادي كشورها رشد بين

در  كشورهاي در كه آيد يبرم چنين اما دارد، وجود زيادي

 رشد بين رابطة باال، جمعيتي رشد داراي و توسعه حال

طور  اما به .)5(باشد  معكوس جمعيت رشد و اقتصادي

بر ) جمعيت كشور(كلي امروزه اثر مثبت نيروي انساني 

طوركه  همان. ها يا كشورها اثبات شده است توسعة سازمان

توسعة ورزش قهرماني را در استراليا ) 2009(استراديو 

وتحليل كرد و نتايج حاكي از آن بود كه توسعة  تجزيه

انساني ماهر و ورزش قهرماني نيازمند جمعيت و نيروي 

براي مثال (مند  هاي عالقه همكاري و وجود گروه

  ). 23(است ) تماشاگران و مديران

نتايج اين پژوهش همچنين حاكي از تأثير و رابطة 

مثبت و معنادار ميزان توليد ناخالص داخلي بر ميزان 

بيني  هاي المپيك در بين كشورها و نيز قابل پيش مقام

همسو . غيرها با يكديگر استدرصدي اين دو مت 19بودن 

) 2011(با نتايج پژوهش حاضر، نتايج پژوهش كاستونا 

حاكي از آن است كه شاخص اقتصادي توليد ناخالص 

هاي المپيك  تواند در موفقيت و كسب مدال مي 1داخلي

در تأييد اين مطلب ). 10(تأثير بسزايي داشته باشد 

يش از المللي حاكي از آن است كه ب گزارش كميتة بين
                                                           
1. Gross Domestic Product (GDP) 

هاي المپيك تابستاني  ها و افتخارات بازي نيمي از مدال

يافتة جهان كسب  كشور توسعه 10پكن توسط  2008

 يك جامعة گفت توان مي موضوع اين تبيين در .شده است

توسعة  به از منابع بيشتري مبلغ تخصيص با ثروتمند

و  تجهيزات ها، استاديوم مثال براي(هاي ورزشي  زيرساخت

 ورزشي بيشتري استعدادهاي تواند مي )اي حرفه مربيگري

 بهبود زيرا بپروراند، ورزشي هاي موفقيت كسب براي

 و بوده همراه مردم سطح رفاه افزايش با اقتصادي وضعيت

 همراه ورزش براي مردم تقاضاي افزايش با موضوع اين

 در و استعدادها بيشتر هرچه كه موجب شكوفايي است

البته ). 13،19(شود  يمآن كشور  رد پروري قهرمان نهايت،

معتقدند كه ) 2016(برخي پژوهشگران مانند جانسون 

توليد ناخالص داخلي تنها با تعامل با اندازة جمعيت 

  ). 15(تواند مؤثر واقع شود  مي

نتايج اين پژوهش از ارتباط مثبت ميزان وسعت 

سرزميني كشورها با توسعة ورزش قهرماني آنان حكايت 

اين مورد از ساير عوامل معنادارشده، با تأثير و دارد كه 

براي نمونه كشورهاي با وسعت . رابطة كمتري مشاهده شد

زياد مانند چين، آمريكا، روسيه و استراليا كه موفق 

اند در ورزش قهرماني توسعه يابند و از طرفي وجود  شده

كشورهاي با وسعت زياد مانند هند و الجزاير كه در ورزش 

اند، مؤيد اين مطلب است كه عامل  نيافته توسعه قهرماني 

هاي ديگر بايد  وسعت سرزميني در كنار ساير شاخص

سنجيده شود، اما نتايج ضريب همبستگي اين پژوهش در 

  .مجموع كشورها، اين عامل را معنادار توصيف كرده است

داد رابطة معناداري  از طرفي نتايج اين پژوهش نشان 

كشورها با توسعة ورزش قهرماني  بين ميزان رفاه مردم

) 2017(وجود ندارد، هرچند نتايج جيانگ و همكاران 

حاكي از آن بود كه ميزان اميد به زندگي بر عملكرد 

طور كلي با توجه  ، اما به)14(ورزش قهرماني اثرگذار است 

شده در رفاه مانند  هاي متفاوت درنظرگرفته شاخص
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 ،بهداشت ،آموزش ،سياست ،وكار كارآفريني و فضاي كسب

همبستگي مثبت  اجتماعي ةآزادي فردي و سرماي، امنيت

طور  به. دست نيامده است معناداري بين اين متغيرها به

هاي اخير رتبة  مثال دو كشور نروژ و سوئيس كه در سال

اند، در  دست آورده اول و دوم شاخص رفاه جهان را به

اين دوره  24و  74هاي  ترتيب رتبه ريو به 2016المپيك 

  .اند را كسب كرده

هاي اين پژوهش نشان داد رابطة  در نهايت يافته

معناداري بين ميزان پارامتر توسعة علمي كشورها با 

 انداز چشمي آموزش، پژوهش، استناد، ها شاخصزير

با توسعة ورزش قهرماني  ها دانشگاهي و درآمد الملل نيب

لف هرچند شواهد تجربي كشورهاي مخت. وجود ندارد

دهد كه هرچه توسعة علمي كشورها  يمجهان نشان 

بيشتر باشد، توسعة اقتصادي و اجتماعي آنها نيز بيشتر 

خواهد بود، اما اين موضوع در اين پژوهش در ميزان كسب 

علت  ي المپيك معنادار نشده است و اين شايد بهها مقام

سنجي علمي جهاني كه متفاوت از  ي رتبهها شاخص

 چراكهعلوم ورزشي است، باشد،  ي توسعةها شاخص

 كسب دهد نرخ سواد و علم در ها نشان مي پژوهش

تواند اين  است، ولي از طرفي مي مؤثر ورزشي هاي موفقيت

 استعداد و علت تمايل امر معكوس باشد و ممكن است به

هاي  رقابت برخي در شركت براي برخي كشورها ذاتي

 عملكرد يا مدال كسب عدم كه طوري به. باشد ورزشي

 نروژ، مانند(باال  باسوادي نرخ با كشورهايي ضعيف

 در بيشتر هاي مدال كسب و )غيره و مالزي سوئيس،

 مانند ضعيف تا آموزش متوسط شاخص با كشورهايي

  ).14(باشد  جامائيكا و اتيوپي چين،

طور كلي در تحقيقات گذشته بيشتر عوامل مستقيم  به

بود و كمتر عوامل  در توسعة ورزش قهرماني مطالعه شده

غيرمستقيم و محيط عمومي تأثيرگذار بر ورزش قهرماني 

در اين پژوهش عواملي مانند جمعيت، . بررسي شده است

وسعت، توليد ناخالص داخلي، سطح رفاه و علمي كشورها 

عنوان شاخص مهم  هاي المپيك به در ارتباط با ميزان مقام

صورت  مل بهورزش قهرماني مطالعه شد تا تأثير اين عوا

. دست آيد علمي و آماري بر توسعة ورزش قهرماني به

نتايج تأثير سه عامل ميزان جمعيت، وسعت سرزميني و 

توليد ناخالص داخلي را بر توسعة ورزش قهرماني تأييد و 

. تأثير دو عامل سطح رفاه و سطح علمي را تأييد نكرد

مثالً  .هاي مختلف نيز متفاوت بود تأثير اين عوامل در قاره

در قارة اروپا تأثير سه متغير تأييدشده نسبت به قارة آسيا 

تر  و آفريقا كه هر كدام در يك متغير تأييد شد، پررنگ

تنهايي قادر  توان گفت اين پنج عامل به در نهايت مي. بود

بيني توسعة ورزش قهرماني نيستند و در تعامل با  پيش به 

گذاري  زان سرمايهيكديگر و ساير عوامل مستقيم مانند مي

اي، استعداديابي و غيره  انساني، مالي، تجهيزاتي، رسانه

  .توانند اثرگذار باشند مي
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