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 های کالن توسعه ورزش براساس شاخص 2102عملکرد ایران و سایر کشورها در المپیک  مقایسه

 

 4، حسین عیدی3، صالح دستوم2بینش بزرگپور، 0نژادرمضانیرحیم

 استادیار مدیریت ورزشی دانشگاه رازی -4 دانشگاه گیالن  کارشناس ارشد مدیریت ورزشی.-3و 2دانشگاه گیالن استاد مدیریت ورزشی -1

1- bbozorg_2000@yahoo.com 
 مقدمه:

های کالن توسعه ورزش بود.  براساس شاخص 2112عملکرد ایران و سایر کشورها در المپیک  مقایسه هدف از این پژوهش

 :شناسی روش

آماری شامل اطالعات . جامعهباشدمی روش لکسیوگرافیصورت به   نگرروش تحقیق از نوع مطالعات اسنادی و گذشته

ابزار پژوهش شامل . استبه روش هدفمند و دردسترس لندن  2112کننده در المپیک مربوط به کشورهای منتخب شرکت 

های توسعه ورزش مربوط به کشورهای و برخی شاخص 2112جدول توزیع مدال المپیک در ها و  اطالعات )ثانویه( داده

ورزشی،  مشارکت سرانهشناختی های جمعیتشاخصسهمیه، رتبه و مدال کشورها در المپیک و  امل؛ها شداده منتخب بود.

جهت تحلیل . باشدمیدر کشورهای مورد بررسی  خانوار سبد در ورزش هزینه ورزشی، فضای ورزشی، سرانه تجهیزات تولید

 های لکیسوگرافی استفاده شد. توصیفی و نسبت ها از روش توزیعداده

 یافته ها:

های توسعه ورزش با کسب مدال وجود دارد اما این رابطه لزومًا مثبت داری بین اکثر شاخصرابطه معنیها نشان داد یافته

 ، مدال/ورزشکار اعزامی(63/1) ، مدال/سهمیه(33/31) رتبه یران براس مدال/جمعیت کهنیست. همچنین نتایج نشان داد 

(، مدال/سرانه 14/15(، مدال/ سرانه فضای ورزشی )47/14(، مدال/تولید تجهیزات )14/75)مشارکت ، مدال/سرانه (34/22)

 .باشد می 2/7نسبت به سایر کشور به طور میانگین  (51/36هزینه ورزش در سبد خانوار )

 نتیجه گیری:

سعه ورزش بسیار مطلوب های کالن توهای حاکی از این است که عملکرد ایران با سایر کشورهای باتوجه به شاخصیافته 

رسد این جایگاه بیش از آنچه که تحت تاثیر عملکرد آن در المپیک باشد تحت تاثیر پایین بودن بوده است، اما به نظر می

 است.  در ایران های توسعهشاخص

 .های ورزشی، کسب مدال، ایرانهای ورزشی، المپیک لندن، شاخصسرانه کلیدواژه:
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