
 59-70،. صص 1398مرداد و شهریور،.  55شماره                                           مطالعات مدیریت ورزشی
 

  ورزش ةتوسع بر رشد و علم پیشرفت گذاریسنجش تأثیر

 )المپیک ورزش قهرمانیموضوعی  ةموردی: حوز ةمطالع(
 

 2ش، امیرحسین ستای1موسی بامیر

 

 *سنجی، دانشگاه علوم پزشكی کرمانعلم  پژوهشگر  .1

 کرمان ارشد مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، دانشگاه علوم پزشكی  یکارشناس  دانشجوی.  2
 

 10/1397/ 15تاریخ پذیرش:                    1397/ 29/07تاریخ دریافت: 
 

 

 چکيده 

شـناخت عوامل  ت. ثر از عوامل مختلفی اسأالمللی متموفقیت ورزشی کشورها در مسابقات بین
  شد. با  مؤثر  ورزش   ةجهت توسعهاي ورزشی درتدوین برنامه  تواند در امر در موفقیت ورزشی می  مؤثر

وضوعی علوم ورزش در  م ة هاي علمی حوزدادسنجش روند تأثیرگذاري برون با هدف این پژوهش 
جامعة آماري این   است.  انجام شده)المپیک(  بر ورزش قهرمانی (2012تا  1996) سالهچهاربازة 

نیز   هاي علمی آن کشورها دادهند که دوره بود بیست کشور اول المپیک تابستانی هر  پژوهش
  آو  وب زمانی از پایگاه  ةچهار باز علمی ايهداده. نداستخراج شد متناسب با بازة زمانی مرتبط

  بررسی براي سنجش این    . ندهاي المپیک استخراج شدبازي  سایتوب از    هاي المپیک دادهساینس و  
تعداد   پژوهشگران وتعداد ، فعال در ورزش مؤسسات ، تعداد تولیدي مدارکتعداد  چهار شاخص

 اس.پی.اس.اس.  افزار با استفاده از نرم  ، سپس  . ندنظر گرفته شد المپیک در شده درکسب  هايمدال
ضریب   که  نشان داد ها یافتهها محاسبه شد. میان این شاخص پیرسون  همبستگی، 21 ةسخن

  دهندة که نشان گرفتقرار  0/ 75 تا 0/ 45هاي زمانی بین بازهدر تمامی  ،ها همبستگی میان شاخص
کلی  طوربه. بود علمی هاي دریافتی و سه شاخص دیگرمیان تعداد مدال داراهمبستگی معنوجود 

  ؛ رشد یافته است رهامتغیبا گذشت زمان ضریب همبستگی در تمامی  توان نتیجه گرفت کهمی
تر ورزش قهرمانی پررنگ ةر رشد و توسعدگذشت زمان نقش بروندادهاي علمی  که بامعنیبدین

 شده است. 

 

 توسعه، المپیک، ورزش قهرمانی  علمی، رشد و تولیدات  :کليدی گان واژ
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  مقدمه
ها موقعیت و جایگاه ارزشمندی است که اغلب دولت  ،المپیک  المللی ورزشیبین  هاینداموفقیت در می

، نژادرمضانی( کنندهای سیاسی و تبلیغاتی آن برای رسیدن به اهداف خود استفاده میاز ظرفیت

ثر از أ المللی متموفقیت ورزشی کشورها در مسابقات بین .(154، 2018، جوادی پور، مالئی و یاسری

های ورزشی وین برنامهتواند در امر تدثر در موفقیت ورزشی میؤعوامل مشناخت    .عوامل مختلفی است

ترین یكی از مهم  .(47  ،2016  ،کریم نیا)خدادادکاشی و    ثر باشدبسیار مؤ  نیروی انسان  ةدرجهت توسع

 تر سریع باالتر، یعنی ؛المپیک با هدف شعار کشورها. المللی ورزشی جهان، المپیک استمسابقات بین

 میدان این در آمادگی باال با کشورها تمامی. هستند ریزیبرنامهدرحال پرشتاب و درنگبی ،ترقوی و

 درنظر  جوانانشان توانایی ظهور  و بروز مناسبی برای فرصت  را المپیک آوردگاه ،که؛ چراشوندمی ظاهر

 بازاری یا صنعت المپیک هایبازی .(55، 2001 ،1، هیلتون، جكسون و نستی )براهام گیرندمی

 محلی، هایرسانه در گسترده طورهب رویداد ورزشی این  .توجهی هستندبلقا مالی گردش با پرمخاطب

 کسب بارا  کشورها    جایگاه تا  شودمی  منتشر دیجیتالی و تصویری کاغذی، صورتبه المللیبین و داخلی

نه  را خود هاکشور ،ترتیببدین تا نمایش دهند المپیک هایبازی بندیرده جدول در های متعددمدال

 لهمسئ این  .دهند جلوه ورزشی موفق  شاخص توسعة عنوان یکبه بلكه ،قدرت ورزشی یک عنوانبه تنها

 به را سایرکشورها زیادی ورزشكاران مبالغ پرداخت با کشورها از تعدادی کهاهمیت است با قدریبه

)خداداد  کنند معرفی یافتهتوسعه کشوری را خود هاآن هایکمک مدال به تا آورنددرمی خود تابعیت

 .(45 ،2016 ،کریم نیاکاشی و 

شـناخت   .ی استثر از عوامل مختلفأ المللی متورزشی در مسابقات بین وفقیتدیگر، کسب مازسوی

کمک   هجهت توسـعهای ورزشی درتدوین برنامه تواند در امرثر در موفقیت ورزشی میؤعوامل ماین 

ورزش قهرمانی   توسعة  در  ویژهدر امر توسعه به  ورزشی  بدیل این رویدادنقش بی  ،شایانی کند. همچنین

علمی  هر کشوری، تفسیر مفهوم قهرمانی اولین گام اساسی در طراحی سیاست ورزش ،پس است؛

، هیلتون، جكسون و )براهام اندهای ورزشی تعریف کردهاین مفهوم را همان سیاست است.ورزش 

، 2005 ،2)گرین در مفهوم توسعة ورزش است یورزش این سیاستبخشی از  .(60، 2001 ،نستی

و  ، ابزاربرنامه، اهداف دربرگیرندةشود که می 2یهای. توسعة ورزش قهرمانی شامل همة راهبرد(237

  (.316، 1997 ،4)لیلهستند  علمی مدیریت
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برای  خاصی تشكیالت و هاانجمن در ورزش موجب تشكیلعلمی    تولیدات  برجستة، نقش  حاضردرحال

مانند میزان تأکید و  تغییرات فنی ،همچنین .شده استورزشی  مربیان سیستماتیک و منظم آموزش

دنوپ،   ،بوسچر  )دی  یابی از عوامل مهم توسعة ورزش هستندهای علمی برای استعدادرویكرد  توجه به

  .(188، 8200 ،1و شبیلی تنبرگون بو

 دراین  ها. پژوهش.اندتأثیر عوامل متعددی بر عملكرد المپیک را بررسی کرده خارجی یهاپژوهش

 اندورزش را بررسی کرده توسعةالمللی و های بینر موفقیت کشورها در رقابتدزمینه، عوامل مؤثر 

،5موآرو ،  2009  پ،ودی بوسچر و دن  ؛2008  ،4آندرف و آندرف  ؛2008  ،3ردرناب؛2003،  2استرکن و کوپر )

چهار   در ،کانادا و انگلستان استرالیا، جمله مختلف از  کشورهای در نخبه  ورزشكاران  پرورش .(2010

 ارچوبهچ یا سیستم تدوین ورزش، سیاست بندیاولویت و تدوین ،دولت مداخالت افزایش  اصلی زمینة

 ای بهتجارب مشا  ،با استفاده از علم  قهرمانی ورزش به درازمدت  و توجه  ورزش توسعة برای بوروکراتیک

 در ورزش زیربنایی آموزش استعدادیابی و یندهایدر فرا کانادا و کشورهای استرالیااما  است؛ هتداش

 یگانه موسوی در ایران نیز خداداد کاشی و    ؛(931،  2007 گرین،)  اندبوده پیشرو  مالی حمایتو    مدارس

 های المپیک اقتصادی و اجتماعی بر موفقیت ورزشی کشورها در بازی  املوثیر ع أ ت  به بررسی(  1395)

گذاری رمایهنیست و مستلزم س  پذیرسادگی امكانهای المپیک بهیت در ورزش و بازیموفق  .اندپرداخته

مثبت ورزش و  هایبا توجه بـه اثر .اسـت ریزیبرنامهگذاری نیازمند ایهـرمـس نـو ایاست  جدی

ی و برانگیختگ و غرور و ایجـادها ورمردم کش در شوق  و یژه در ایجاد شوروهموفقیـت در المپیک ب

 ترسیم را ار جهانیان افك ازب مناس یویرد تصتواناینكه موفقیـت در المپیک میبا توجه به  ،همچنین

قهرمانی برای تعیین  ورزش با مرتبط هایشاخص چهال کـه ؤاین پاسـخ بـه ایـن سبنابر ،کند

های مربوط بررسی پژوهش  زیرا،  است؛   ضروری، بسیار  دنشویافتگی این سطح از ورزش استفاده  توسعه 

 رزشكاران نقش دارند.عوامل زیادی در پیشرفت ورزشی و که دهدبه موفقیت ورزشی نشان می

، شناختی، تعهدهای روانآموزش، توانایی درونی، سن، مهارت  ،این عوامل را شامل تمرین  پژوهشگران

فرایند  موفقیت ورزشی(. 58، 2015 موسوی و واعظ موسوی،) دانندبردن از ورزش میو لذت آموزش

 باالی برای رسیدن به سطح    و آموزشها  اثر تمرین هدفمند و بهبود مهارتیادگیری فعالی است که در

و نقش آموزش و علم در رشد ورزش   (85،  1395سرابندی و رضایی،  )  آیددست میرد ورزشی بهـعملك

تواند می آموزش،جمله ورزشكاران ازرشد های مهم بررسی و شناخت شاخص ،نابراینببدیل است؛ بی
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به موفقیت جلوگیری  نیافتنو از سرخوردگی و دست راهنمای خوبی برای مربیان و ورزشكاران باشد

و اصلی تمام ورزشكاران موفقیت ورزشی نیز که معیار مهم    .(59  ،2015  ،یو واعظ موسو  ی)موسو  دکن

 این پژوهش .دیفزایانجام این پژوهش بتواند بر اهمیت و ضرورت ورزشكاران قهرمان است، می ویژهبه

ثیر رشد علمی بررسی تأ   با هدفیعنی    ثر در توسعة ورزش قهرمانی؛امل مؤعویكی از  راستای تعیین  در

 .یک انجام شده استپالم بر ورزش

 

 پژوهش  شناسیروش
که  تابستانیل المپیک بیست کشور اوجامعة پژوهش . استتحلیلی  -ازنوع توصیفی حاضر پژوهش

هر چهار  زمانی مرتبط با بازةتولیدات علمی آن کشورها نیز  و هر چهار سال یک بار برگزار می شود

 بدنی بر ورزش، سهتربیتتأثیرگذاری علم روند برای سنجش . بررسی شدند المپیک مرتبط با سال

ی که درزمینة ورزش پژوهشگرانتعداد    وورزش    فعال در تولید علم  مؤسسات، تعداد  تعداد مدارک  رمتغی

عنوان به شدههای کسبمدالتعداد ر غیمت و های علمیعنوان شاخصبه اند،تولیدات علمی داشته

 سالهزمانی چهار ةباز درکه  مدارک، تعداد مقاالتی استاز تعداد  منظوربررسی شدند.  شاخص ورزش

 مؤسسات  تعداد  .اندنمایه شده  1ساینس  آو  وببدنی در پایگاه  تربیت  ة درزمین   المپیک(  )متناسب با دورة

 و اندفعال بودهدر این پایگاه  ،بدنیتربیت ةانتشار پژوهش در حوز ةزمینساله درچهار ةباز در پژوهشی

 مقاالتیاند  توانسته  چهار ساله متناسب با هر المپیک تابستانی  زمانی  ةدر هر باز  ی کهتعداد پژوهشگران

های )مدال برای سنجش شاخص ورزش .ارائه کنندساینس  بدنی در پایگاه وب آوتربیت ةدرزمین

 یهامدال تعداد، (1996-2012) شدهینیتع زمانی ةهار بازدر چ های المپیک(شده در بازیکسب

های المپیک استخراج بازی سایتوب از ،ورهاـشـط آن کـوسـمپیک تـمسابقات الکل  شده درکسب

-تجزیه 21 ةنسخ 2افزار اس.پی.اس.اسبا استفاده از نرم هاداده ،سپس .(2012-1996)المیک شد

توجه به اینكه المپیک  با .شدمحاسبه  هامیان این شاخص پیرسون همبستگیو  وتحلیل شدند

 المپیک تابستانی هایبازی هدر این پژوهش چهار باز ،شودبار برگزار میچهار سال یکتابستانی هر 

 .اندشدهسی ربر

 . شد  برگزار  استرالیادر کشور    سیدنی  شهر  که در  میالدی  2000تابستانی سال    المپیک زمانی اول:  بازة

رشته   28در  دنیاکشور  199ورزشكار از  10651با شرکت اوت  15سپتامبر تا  اولاین مسابقات از 

 ؛یكا قهرمان شدمرآ ایاالت متحدةکه  برگزار شدند
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 . یونان برگزار شد  در کشور  آتن  شهر  که درمیالدی   2004تابستانی    المپیکهای  بازی  زمانی دوم:  بازة

 ؛مریكا قهرمان شدآ ایاالت متحدة ند،آگوست برگزار شد 29تا  13این مسابقات که از در 

 برگزار  چینپایتخت  پكنشهر در که  میالدی 2008 ک تابستانیهای المپیبازی زمانی سوم: بازة

 اد درروید 302ورزشكار در  11028 تقریباً ند،برگزار شد اوت 24تا  8 ازکه این مسابقات در  ند.شد

 ؛چین قهرمان شدکشور در این دوره  کردند و رقابت رشته 28

کشور پایتخت  لندنشهر  درکه میالدی  2012تابستانی سال  های المپیکبازی زمانی چهارم: بازة

آگوست   12جوالی تا  27از های ورزشی ورزشكاران رشته  ،این مسابقات در. ندشد انگلستان برگزار

ایاالت که    رویداد به رقابت پرداختند  302  ورزشكار در  10500  ،. در این دوره از مسابقاتکردندرقابت  

 آمریكا قهرمان شد متحدة

 

 نتایج
در   .است  شمارة یک ارائه شدهجدول  در    ،ر ورزش قهرمانیاطالعات توصیفی متغیرهای شاخص علم د

پژوهشگران تعداد    مقاله،  1176  ساینس  شده در وب آومقاالت نمایهتعداد  ،  2000  تا  1996زمانی    ةباز

 634بدنی تربیت ةزمینفعال درمؤسسات تعداد و  پژوهشگر 168 بدنیتربیت ةدرزمیندارای مقاله 

شده های کسبهای علم و پژوهش، میانگین تعداد مدالوجه به شاخصبا ت  ،اساساین بر  ؛است  مؤسسه

، تعداد مقاالت 2004  تا  2000زمانی    ةدر باز  .مدال است  3/33  ،زمانی  ةدر این باز  کشور برتر  20توسط  

 439بدنی تربیت ةدرزمین له، تعداد پژوهشگران دارای مقامورد 1684 و ساینسآشده در وب نمایه

با  ،اساسن برای ؛استمؤسسه  222 علم در این پایگاه ورزشی تولیدکنندة مؤسسات پژوهشگر و تعداد

 20شده توسط  های کسبمیانگین تعداد مدال  ،زمانی  زةاین باهای علم و پژوهش، در  توجه به شاخص

شده در وب تعداد مقاالت نمایه ،2008 تا 2004زمانی  ةدر باز. استمدال  2/34 ،المپیک کشور برتر

 تعدادپژوهشگر و  324 بدنیتربیت ةدرزمین هتعداد پژوهشگران دارای مقال مقاله، 2316 و ساینسآ

این   های علم و پژوهش، در. با توجه به شاخصاستمؤسسه    324بدنی  تربیت  ةزمینفعال درمؤسسات  

در  .مدال است 10/34 ،المپیک کشور برتر  20شده توسطهای کسبتعداد مدال میانگین، زمانی ةباز

 ، تعداد پژوهشگرانمقاله  2618ساینس    شده در وب آو، تعداد مقاالت نمایه2012  تا  2008زمانی    ةباز

 443بدنی تربیت ةزمینفعال درمؤسسات  پژوهشگر و تعداد 1561بدنی تربیت  ةدرزمین هدارای مقال

میانگین تعداد  ،زمانی ةبازاین های علم و پژوهش، در با توجه به شاخص ،اساسبراین ؛استمقاله 

 .مدال است 15/34المپیک  کشور برتر 20شده توسط های کسبمدال

 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%BE%DB%8C%DA%A9
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%BE%DB%8C%DA%A9_%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C_%DB%B2%DB%B0%DB%B0%DB%B8
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%BE%DB%8C%DA%A9_%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C_%DB%B2%DB%B0%DB%B0%DB%B8
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%DA%A9%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%86%DB%8C%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B2%DB%B4_%D8%A7%D9%88%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%BE%DB%8C%DA%A9_%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C_%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B2
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%BE%DB%8C%DA%A9_%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C_%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B2
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%86%D8%AF%D9%86
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 بررسیمورد زمانی هايبازه در قهرمانی علم و ورزشهاي ي شاخصهااطالعات توصیفی متغیر -1 جدول

 متغیر

2000-1996 2004-2000 2008-2004 2012-2008 

 گینمیان 
انحراف 

 معیار
 میانگین

ف انحرا

 عیارم
 میانگین

انحراف 

 معیار
 میانگین

انحراف 

 معیار

 6/28 15/34 1/26 10/34 9/25 2/34 19/25 3/33 تعداد مدال

 647 2618 506 2316 371 1684 5/2898 1176 تعداد مقاله

 326 1561 285 324 514 439 339 168 پژوهشگرتعداد 

 524 443 543 324 391 222 1458 634 تعداد مؤسسات

 

 که دهدها نشان مییافتهدو ارائه شده است.  میزان ضریب همبستگی بین متغیرها در جدول شمارة

 به تعداد مقاله ،ی دریافتی در این بازههاهمبستگی تعداد مدال ضریب ،2000تا 1996زمانی  ةدر باز

برابر  ارائه دهنده مقاله در این بازه زمانی به تعداد پژوهشگران ،57/0 برابر با نمایه شده در این بازه

ضریب  تقریباً است. 56/0 برابر با دارای تولید علمی در این بازه و تعداد مؤسسات پژوهشی 54/0با 

 . است 56 برابر با و پژوهشهای علم میان شاخص ورزش قهرمانی با شاخص همبستگی

همبستگی تعداد  ضریب که دهدنشان می 2004 تا 2000 زمانی ةآمده در بازدستبه هاییافته

دارای مقاله نمایه در  به تعداد پژوهشگران، 65/0 برابر با نمایه شده به تعداد مقاله ی دریافتیهامدال

 تقریباً است. 60/0برابر با دارای تولید علمی  سسات پژوهشیؤتعداد م و 45/0برابر با  این بازه زمانی

 . است 57 برابر با های علم و پژوهشضریب همبستگی میان شاخص ورزش قهرمانی با شاخص

تعداد  همبستگی ضریب دهد کهمینشان 2008 تا 2004 زمانی ةبازاز آمده دستبه هاییافته

 تعداد پژوهشگران به    ،70/0  برابر بانمایه شده در این بازه    به تعداد مقاله  ی دریافتی در این بازههامدال

دارای مقاله تولید شده در این   پژوهشی  مؤسسات تعداد  و  63/0برابر با   دارای تولید علمی در این بازه

 . است 65 ها برابر باضریب همبستگی میان متغیر تقریباً است. 63/0برابر با  بازه زمانی

ضریب همبستگی  که دهدنشان می 2012 تا 2008 زمانی ةآمده از بازدستهای بهیافته ،همچنین

دارای مقاله  به تعداد پژوهشگران ،64/0 برابر با نمایه شده در این بازه ها به تعداد مقالهتعداد مدال

برابر با در این بازه زمانی  دارای مقاله سسات پژوهشیؤو تعداد م 63/0 برابر با نمایه شده در این بازه

برابر   های علم و پژوهشمیان شاخص ورزش قهرمانی با شاخص  ضریب همبستگی  تقریباً  است.  70/0

  است. 66 با
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سسات ؤمقاالت، تعداد پژوهشگر و تعداد م ها و تعدادمیزان ضرایب همبستگی تعداد مدال -1جدول 

 وهشیژپ

 

 

 
 

 همبستگی تعداد مقاالت و تعداد مدال میزان -1 شکل

 
 

 
 و تعداد مقاالتهمبستگی تعداد پژوهشگران میزان  -2 شکل

 متغیر
 تعداد مدال

2000-1996 2004-2000 2008-2004 2012-2008 

 64/0 70/0 65/0 57/0 تعداد مقاله

 63/0 63/0 45/0 54/0 تعداد پژوهشگر

 70/0 63/0 60/0 56/0 تعداد مؤسسات
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 سسات پژوهشی و تعداد مدالؤهمبستگی تعداد م میزان -3 شکل

 

 گیری و نتیجه بحث
بود. یكی  یک(پ)الم ثیرگذاری پیشرفت علم بر ورزش قهرمانیسنجش تأ این پژوهش، از انجام هدف 

های متعدد علمی در موفقیت شاخصجامع به  یرویكردداشتن های این پژوهش، ترین ویژگیاز مهم

علمی قبلی عمدتاً از زوایا و منظرهای محدودتری به   مقاالت.  است  المپیکآوردن مدال در  دستدر به

شده در این پژوهش باوجود ، نتایج ارائه بنابراین  ؛پرداخته بودند  ر موفقیت المپیکعوامل مؤثر دواکاوی  

 .موفقیت در المپیک استتوجهی در خوانی با مطالعات پیشین، دارای نوآوری قابلهم

ثر از تعداد أ ترتیب بیشتر متآوردن مدال بهدستبه ،2000تا  1996 زمانی ةدر باز ،هابراساس یافته

تا  2000 زمانی ةبازدر  .است تعداد پژوهشگران ،نهایتسسات پژوهشی و درؤتعداد م ،سپس مقاالت،

پژوهشی و سسات ؤتعداد م ،سپس ثر از تعداد مقاالت،أ ترتیب بیشتر متآوردن مدال بهدستبه ،2004

ترتیب بیشتر  آوردن مدال به دستبه ،2008تا  2004 زمانی ةباز در .است تعداد پژوهشگران ،نهایتدر

 ةدر باز .استتعداد پژوهشگران  ،نهایتسسات پژوهشی و درؤتعداد م ،سپس ثر از تعداد مقاالت،أ مت

 ،سپس سسات پژوهشی،ؤتعداد مثر از أ ترتیب بیشتر متآوردن مدال بهدستبه ،2012تا  2008 زمانی

 . استتعداد پژوهشگران  ،نهایتتعداد مقاالت و در

گذشت زمان بر ورزش  ثیر علم باأ حاکی از این است که ت ی زمانیهاآمده از بازهدستبه هاییافته

 ةگذشت زمان از باز یعنی با ؛گرددمیها افزایش تعداد مدال باعثاین خود که  شودبیشتر می

ازطریق افزایش این رشد که  مشاهده کردرا بر ورزش قهرمانی ثیر بیشتر علم أ توان تشده میبررسی

 است.  آشكار ،ترقبل ةزمانی نسبت به باز ةها در هر بازمیانگین مدال

یر متغثیر أ ت ضریب همبستگی دهندةنشان های زمانی مختلفبازه از آمدهدستهای بهیافته ،همچنین

 چهار سال زمانی ةاما در باز است؛دیگر  یرمتغاز دو  بیشتر ،ابتدایی یزمان ةدر سه باز مقاالتتعداد 

0
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ت در دیگر در کسب مدال و موفقی یرمتغثیر بیشتری نسبت به دو أ ت سسات پژوهشیؤمر متغی ،آخر

 وهشی ژسسات پ ؤرشد مروبه  روند  ثیرأتکه    دهدها نشان مییافته  ،همچنین  .ورزش قهرمانی داشته است

که در  طورهمان  ،مجموعدر  .است  ترپررنگتر  قبل ةهر بازه نسبت به بازدر  در موفقیت ورزش قهرمانی  

این که  اندرشد داشتهسسات پژوهشی همیشه روندی روبهؤم یک نشان داده شده است،شمارة شكل 

 شمار رود.هبالمپیک  هایدر کسب مدال در بازیها یكی از عوامل موفقیت کشور تواندمیمطلب 

اما  ؛زمانی، کمترین نقش را نسبت به سه عامل دیگر داشته است ةتعداد پژوهشگران در هر چهار باز 

 ؛ شده است ترپررنگدر کسب موفقیت در ورزش قهرمانی  نیزنقش تعداد پژوهشگر  ،با گذشت زمان

 .داشته باشدنقشی همپای تعداد مقاالت منتشرشده است توانسته  آخر ةبازدو که در تاجایی

های علمی که آموزش مربیان و پژوهش نشان دادند (2009) بوسچر و همكاران دی، زمینهدرهمین

ها، باعث ایجاد مزیت رقابتی برای توجهی برخی از کشورها به آندلیل کمازجمله ابعادی هستند که به

های پژوهش حاضر با یافتهاین مطلب  که    شوندبیشتر برای آنها میهای  سایر کشورها و کسب موفقیت

 و شبیلی  تنبرگ،دکنوپ، ون بوبوسچر  دی( و 2001) 1گرین و اوکلی ،خوانی دارد. همچنینهم

های مربیگری کالسبرگزاری    ،های ورزشیترین وظایف هیئتیكی از مهم  گزارش کردند که  (2009)

پرورش و رشد نیروی برای های آموزشی برای ارتقای سطح علمی و عملی مربیان ها و کارگاهدوره و

کرد. خواهد  موفقیت ورزش قهرمانی به کمک شایانیکه  است انسانی کارآمد در ورزش قهرمانی

و  با توجه به اینكه ورزشكارانبیان کردند ( 2013) طالبیان و سلمانی ،بدری آذرین ،زمینهدرهمین

شوند، نابرابری در آموزش و ارتقای آنان سبب  ترین منابع انسانی در ورزش محسوب میمربیان مهم

این که  شودمی قهرمانی ورزش و توسعة های ورزشیها در کسب موفقیتنابرابری و شكاف میان آن

 که نشان داد نیز آمده از این پژوهشدستهنتایج ب .خوانی داردهای پژوهش حاضر همبا یافتهمطلب 

 چشمگیرتأثیر    ،شدن ورزش با گذشت زمانترعلمی  معنایبه  المپیک  ورزش  علم بر  رشد تأثیرروند روبه

 های دیگرنسبت به شاخص المپیک ورزش ةتوسع ،بر رشدبا گذشت زمان  مؤسسات پژوهشیر متغی

 .است شدن نقش تعداد پژوهشگران در کسب مدالترپررنگو 

یت در ورزش قهرمانی )المپیک( به تولید  برای کسب موفقکشورها    که  توان نتیجه گرفتمی  ،مجموعدر

 نیازمند  با گذشت زمان  المپیک  برای کسب مدال در  هاکشورزیرا،    نیاز دارند؛بدنی  تربیت  ةعلم در حوز

که دارای تعداد  یکشورهای ،همچنین .ش هستندزرو در حوزةعلم  بیشترگذاری اهمیت و سرمایه

ها برای کشور ؛ بنابراین،اند موفقیت بیشتری کسب کنندنستهتوا ،اندمؤسسات ورزشی بیشتری بوده

 بدنیتربیت ةزمینسسات پژوهشی درایجاد مؤ گذاری بیشتر درسرمایهبه  موفقیت در ورزش المپیک

 
1. Green & Okley 
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ترین عوامل موفقیت تواند یكی از مهمبدنی میتربیت  ةتربیت پژوهشگر درزمین  ،همچنین.  نیاز دارند  نیز

  المپیک باشد. در کسب موفقیت در یندهآهای کشورها در سال

 گذاریسرمایههای آموزشی و ثیر کالسآنچه تاکنون درمورد عوامل مؤثر در المپیک بررسی شد، تأ 

های علمی ثیر شاخصر شناسایی تأ ب  ،اهمیت بسیار زیاد کسب مدال در المپیک  دلیلبود؛ اما به  یعلم

شود؛ کید میریزی توسط دست اندرکاران ورزشی تأ بر موفقیت در المپیک در کشور ایران و برنامه

های روزافزون بهبود عملكرد و پیشرفت رایبشود ورزش پیشنهاد میامر اندرکاران به دست ،نابراینب

که را مناسب برای دستیابی به موفقیت ورزشی  علمی توسعةهای رسیدن به کشور، راه ورزشكاران

به  های مقدماتی و آکادمیکدورههای آموزشی، قالب کارگاهدر ،معیار تمام ورزشكاران قهرمانی است

نجر  مافزایش آگاهی و تخصص بیشتر ورزشكاران به  کارمربیان آموزش دهند. این ورزشكاران و 

ها را موفقیت آنشود و رزشكاران از ورزش میو نبودنگیرو گوشه نبودنهسرخوردسبب که  شودمی

 .کندفراهم می

های بازه رعلم دهای شاخصکردن نقش تواند نقطة آغازی برای رصدمی حاضر بودن پژوهشبدیع

داشتن  اندرکاران المپیک ازطریقاین پژوهش راه را برای دست ،المپیک باشد. همچنین زمانی آیندة

 . کندتر میهموارریزی برای کسب مدال و موفقیت در المپیک برنامه
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Abstract 

The success of the country's sport in international competitions is influenced by 

several factors. Recognition the factors affecting the success of sport can be 

effective in sport development. The purpose of this study was to measure the 

process of scientific outputs impact in subject area of physical education and sport 

sciences on sports championship in four periods of 4 years. Scientific data of four 

time periods have been extracted from web of science and Olympic data from 

Olympic games website. To evaluate this survey, four indicators were considered: 

number of productive degrees, number of active sport organizations, number of 

researchers and number of medals won in the Olympic Games. Then, correlation 

between these indicators was calculated, using SPSS software version 21. The 

results showed that correlation coefficient between indicators was from 0.45 to 

0.75 in all time periods; which indicates that there is significant correlation 

between the number of received medals and the other three indicators. In general, 

it can be concluded that over time, the correlation coefficient has grown in all 

variables, which means that the role of scientific outputs has become more 

important in development of sports championship. 

  

Keywords: Scientific Production, Growth and Development, Olympic, 
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