
 22-05صص . ،4231  آذرو  آبان. ،23شماره                                                مطالعات مدیریت ورزشی

 

 

 های المپیک در مقایسه با رقبا  ارزیابی عملکرد ایران در بازی
 

 2بهمن عسگری، 1حسین عیدی

 

 دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران بدنی و علوم ورزشی، گروه مدیریت ورزشی، دانشکدۀ تربیتاستادیار . 1

 *رمانشاه، ایرانبدنی و علوم ورزشی، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسالمی، ک  مربی، گروه تربیت. 2
 

  34/58/33: تاریخ پذیرش                                                                               50/53/33: تاریخ دریافت

 چکیده
های المپیک در مقایسه با  بازی های ورزشی ایران در این پژوهش، بررسی عملکرد کاروانهدف 

. باشد میگذشته نگر از نوع و بوده تحلیلی  ـ توصیفی ،پژوهش روش. باشد میرقبای آسیایی 

های  وضعیت عملکرد ایران در بازی توصیف به داوری پیش بدون اند کرده سعی پژوهشگران

 ۀشد کسب های بندی و مدال با استفاده از اسناد و مدارک موجود، رتیه و المپیک بپردازند

بررسی را ( 3543تا  4318)های المپیک تابستانی  دوره حضور در بازی 40ایرانی در  ورزشکاران

های المپیک  عنوان رقبای ایران در بازی کشور آسیایی دیگر به 3و آن را با عملکرد کرده 

توان به نوسانات عملکرد ایران در  می پژوهشهای این  ترین یافته مهماز . مقایسه قرار دهند مورد

سینوسی  ،که نمودار عملکرد ایران طوری به ؛اشاره کرد های المپیک در مقایسه با دیگر رقبا  بازی

 ۀرشت ،های المپیک ورزشی ایران در بازی ۀهمچنین، بهترین رشت. شکل بوده و فاقد ثبات است

آور ایران  های مدال برداری، تکواندو و دو و میدانی از دیگر رشته های وزنه رشتهو  باشد میکشتی 

، کره ژاپن ،قدرتمند آسیایی بعد از چینوان پنجمین کشور عن ایران به. باشند میدر المپیک 

شود اقداماتی را در  به مسئوالن ورزش کشور پیشنهاد می. است قرار گرفتهجنوبی و قزاقستان 

های ورزش قهرمانی، شناسایی و پرورش ورزشکاران نخبه و ثبات مدیریت  زیرساخت ۀجهت توسع

نتایج مناسب،  و با کسبشوند های المپیک اعزام  ازیتا ورزشکاران نخبه به ب هندورزش انجام د

 . های المپیک را رقم بزنند روند تعادل عملکرد ایران در بازی

 های المپیک، عملکرد ورزش ایران، رقبای آسیایی ایران در ورزش بازی :کلیدی واژگان

 Email: bahman.asgari@yahoo.com                                                  :نویسنده مسئول*
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 مقدمه
به مکانی  ها این بازی. جهان است رویداد ورزشی ترین بزرگ های المپیک بازیتردید،  بدون  

ن و برای گردهمایی و مشارکت تماشاچیان، ورزشکاران، مربیان، سرپرستان، خبرنگاران، عکاسا

صورت زنده  های تلویزیونی به ۀ بسیاری از شبکهوسیل اند و به های جمعی تبدیل شده اکثر رسانه

 درکه  طوری به .ها دارند ای به این بازی بسیاری از مردم جهان توجه ویژه. شوند پخش می

، برگزار شد های المپیک آتالنتا که به مناسبت صدمین سالگرد بازی 1991های المپیک  بازی

روز بزرگترین رویداد ورزشی جهان را مشاهده کردند  11میلیارد بیننده طی  5/3دود ح

بار در یکی از شهرهای جهان برگزار  سال یک 2های المپیک هر  بازی(. 22، 1331سجادی، )

ضمن نمایش اوج هنرهای فردی و گروهی  ،ها جوانان جهان با شرکت در این بازی. شود می

م با أآداب و رسوم مختلف و نیز تبلیغ تفاهم، دوستی و دنیای بهتر توورزش، به تبادل فرهنگ، 

بیان کردند  (2003)  1توهی و ویل(. 12، 1311عبدی و سجادی، )کنند  صلح و صفا اقدام می

مانده از  باقی ۀسوابق اولی. دنها دارای قدمت تاریخی هستند و ریشه در افسانه دار این بازی که

اجرا  ۀقبل از میالد به مرحل 331ها در اوایل سال  که این بازی دهد یمهای المپیک نشان  بازی

برگزار  دومین یا سومین ماه کامل تابستان طولدر  وسال یک بار  2در آمده است و هر 

هنوز هم در این . یونان سرآمد دنیای باستان بود ۀجامع ،ها بازی زمان برگزاریدر  .اند شده

عنوان دولت مرکزی یا حتی یک ملت واحد  چیزی به ،وف استمعر (یونان)گریس منطقه که به 

 2لیسوپ به شود عنوان یونان باستان یاد می این منطقه که از آن به ،بلکه .نداردیونانی وجود 

 های در زمانها  که این ایالت طوری به .شود را شامل می ها ایالتای از  مجموعهکه  معروف است

مقابل   در ،دیگرهای  دورانو در  گرفتهمقابل هم قرار  در ،های مختلف در جنگو گوناگون 

 .ندا هشد مشترک با یکدیگر متحد می های دشمن

همچنان بالغ  ،اما ؛کاسته شدها  این بازیاز تعداد رویدادهای  ،سال قبل از میالد 230در حدود 

امپراتور  ،زمان در این. ه استادامه یافتنیز بعد از میالد  393تا سال  ،سال و احتماالً 100بر 

بعدها نیز در سال . مسیحی را از بین برد های غیر ها و فستیوال اول تمام جشن 3تئودوسیوس

های المپیک برای حدود  بازی ،ترتیب معبد زئوس در آتش سوخت و بدین ،بعد از میالد 221

المپیک در های  بازی ،2های پیردکوبرتن ها و تالش با انجام حفاری. سال از یادها محو شد 1500

 (.20، 2003توهی و ویل، )در شهر آتن برگزار شد  1191سال 

                                                           
1. Toohey & Veal 

2. Polis 
3. Theodosius 

4. Pierre de Coubertin 
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 1235مصادف با سال ( آتن 1191)های المپیک جدید  حضور ایران در بازی ۀاولین دور 

مردم سراسر کشور در زیر  ،در آن روزگار. الدین شاه بود شمسی یا آخرین روزهای حکومت ناصر

زورخانه و  ،چه اگر. کردند شرایط بسیار سختی را سپری مییوغ استعمار کهنه و نظام فئودالی 

ویژه در تهران و چندین شهر  به ،های محلی و سنتی ورزش باستانی، انواع کشتی و برخی بازی

نژاد،  رمضانی)المللی مهیا نبود  های بین شرایط الزم برای حضور در رقابت ،اما ؛بزرگ رواج داشت

در اولین  ،اما ؛در آتن آغاز شد 1191صورت رسمى در سال  ههای المپیک ب بازی(. 13، 1331

ایران تا سال . برگزاری المپیک نوین در آتن، کشورهای محدودی در آن شرکت کردند ۀدور

ما متشکل از گروهى از  کاروان کشور ،در آن سال. در این رویداد بزرگ حضور نداشت 1931

در آن  ،الیا، بریتانیا، آلمان و اتریش رفته بودنددانشجویان ایرانى که براى تحصیل به فرانسه، ایت

 ۀنفرى پا به دهکد 19ها لباسى متحدالشکل تهیه کرده و در گروه  آن. ها حضور یافت رقابت

سال  1 جنگ جهانی دوم تقریباً. اى نشدند موفق به کسب نتیجه ،نهایت اما در ؛المپیک نهادند

با شکست آلمان ، . برگزار نشد 1922و  1920های المپیک  بازی ،طول کشید و در این مدت

های المپیک در سال  بازیدورۀ ، چهاردهمین  1925ایتالیا و ژاپن و انعقاد پیمان صلح در سال 

ملی  ۀکمیت ،ها قبل از برگزاری این بازی. برگزار شد در لندن( شمسی 1323)میالدی  1921

. شکل گرفتند (میالدی  1923)شمسی  1321در سال  فدراسیون ورزشی 5المپیک ایران و 

با  سال 52پس از  ،(میالدی 1921)شمسی  1323در سال  بار جمهوری اسالمی ایران نخستین

زنی، بسکتبال و تیراندازی  برداری، کشتی آزاد، مشت های وزنه ورزشکار در رشته 31همراه و  12

  (   1921 لندن ) ۀمدال برنز در رشت 1 تنهاشرکت کرد وهای المپیک در چهاردمین دورۀ بازی

کشور  59کشور ایران از بین  ،مدال با این . کرد برداری توسط جعفر سلماسی کسب ورزنه

به  ،  المپیک های دوره طور مستمر در تمامی و از آن پس بهرسید  31 ۀکننده به رتب شرکت

 فریدون"نام  ،منابع در برخی چه اگر .شرکت کرده است 1912و  1910های استثنای سال

اپه در  ۀهای شمشیربازی ماد عنوان نخستین ورزشکار دارای ملیت ایرانی که در رقابت به "ملکم

 .(101، 1312نژاد،  رمضانی)است  شرکت کرده بود ثبت شده 1900  های تابستانی سال بازی

ها و ابعاد مهم این جنبش جهانی  های المپیک و بررسی جنبه مورد بازی مختلفی در های پژوهش

صورت پراکنده به موضوعات نگرش  به ها پژوهشبیشتر این  وجود، این با. است شده انجام

 ؛اند المپیک پرداخته های های تاریخی بازی مورد المپیزم و جنبه نظران و دانشجویان در صاحب

بدنی  نظران تربیت به بررسی آشنایی صاحب( 1310)نیا و پوریا  رحمانی ،عنوان نمونه، خبیری به

گیرند که  کنند و نتیجه می های المپیک اشاره می ای تاریخی و اجتماعی بازیه با جنبه

ت المپیک آشنایی های تاریخی و اجتماعی نهض بدنی با جنبه نظران تربیت صاحب ،کلی طور به
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و پرداخته به بررسی المپیزم و المپیک زمستانی ( 1339)نژاد  همچنین، رمضانی. زیادی ندارند

 . است توجه کردهاریخی این مسئله تهای  بیشتر به جنبه

آن با ورزش ایران باستان  ۀهای المپیک و مقایس نیز به بررسی اخالق، بازی( 1310)کاشف 

های  های ورزش با ارزش ،های المپیک های اخالقی بازی که ارزش معتقد استکند و  اشاره می

علوم  ،ثر گذاشته استک اهای المپی ترین عاملی که بر بازی مهم ،اما؛ ایرانیان شباهت دارد

تربیتی ـ  المپیزم و تفکر اجتماعی ۀبه تاریخچ( 1312)نژاد  همچنین، رمضانی. باشد میورزشی 

تربیتی و هم در مدیریت ـ  فکری ۀدر جنبهم کند که کوبرتن  و بیان می کردهاشاره  1کوبرتن

نقش  ،عی قرار دهدزندگی اجتماۀ از فلسف بخشیهای المپیک کوشید که بازی و ورزش را  بازی

ها را در تحقق  اهمیت بازی درنهایت،تربیتی بازی و ورزش را برای جوانان آشکار سازد و 

مجتهدی . ی و جهانی تقویت و برجسته کندالملل انسانی در سطح بین و های اجتماعی هدف

 تا المپیک آتن( 1191)توزیع مدال از المپیک آتن  مراسم نیز به بررسی پیروزی و( 1312)

هایی که در مراسم اهدای مدال و کاپ اتفاق افتاده  پرداخته است و تغییرات و توسعه( 2002)

  . ای گزارش کرده است صورت دوره است را به

ثیر آموزش المپیک بر نگرش دانشجویان أت ۀبه مطالع نیز (1313)غفوری و همکاران 

 تأثیر به ها آزمودنی %1/10که  داد نشان ها آن پژوهش نتایج. اند های کشور پرداخته دانشگاه

 و زمینۀ هستند معتقد آمیز صلح تفکر و بستگی هم دوستی، انسان حس بر المپیک آموزش

 بر آموزش المپیککه  داشتند اعتقاد ها آن %1/52 همچنین، .اند پذیرفته را آن اخالقی و تربیتی

 ها نیز آزمودنی از یمین. دارد یمثبت تأثیر زندگی به نسبت دانشگاهیان و دانشجویان نگرش

 اثرگذار دانشگاهیان و دانشجویان عملکرد و زندگی شیوۀ بر المپیک آموزش کردند که عنوان

 گسترش و المپیک مفاهیم میان هرابط وجود به نیز مطالعه مورد دانشجویان از %9/13. است

آگاهی  و رشنگ مقایسۀ و بررسیبه ( 1311)میرزایی و همکاران  .داشتند اعتقاد نیکو اخالق

 ما های یج نشان داد که دانشگاهانت .دتنمورد المپیزم پرداخ در غیرورزشکار و ورزشکار دانشجویان

 و المپیزم به مربوط اطالعات توانند نمینیز  بدنی تربیت ورزشکار رشتۀ دانشجویان برای حتی

 آگاهی دانشجویان ،پژوهش نتایج به توجه با .دننمای تکمیل حتی یا کرده و تأمین را آن فلسفۀ

 .ندارند آن مبانی و المپیک مورد در کافی

به بررسی عملکرد در  های محدودی شده در ارتباط با المپیک، پژوهش در میان مطالعات انجام

ای  به بررسی توزیع قاره( 1311)عبدی و سجادی  عنوان نمونه، به ؛اند های المپیک پرداخته بازی

مدال  12301از مجموع اند که  اند و عنوان کرده پرداخته( 2002تا  1191از )های المپیک  مدال

                                                           
1. Coubertin 
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قارۀ  یمدال برا 2191اروپا،  ۀورزشکاران قار یمدال برا 1003 ک،یالمپ یها یباز شده در عیتوز

 یبرانیز مدال  239و  هیانوسیاق قارۀ یبرا مدال233 ا،یآسقارۀ  یمدال برا 1029 کا،یمرآ

 ۀقار. ندا ه را کسب کرد پنجم اول تا یها رتبه ،بیترت  که بهبوده است  قایآفر ۀورزشکاران قار

 یها یباز  مدال ینشتریها ب دوره یۀ، در بق(سیسنت لوئ 1902) سوم  ۀاز دور ریغ اروپا به

 یها یکه در باز ییتعداد کشورهاای،  بر مبنای تقسیمات قاره. را از آن خود کرده است کیالمپ

  23 ، کایآمردر قارۀ کشور  21،  اروپا ۀدر قارکشور  23: ستند ازعبارت هاند  مدال گرفته کیالمپ

ۀ رشت 5 ،نیهمچن. قایآفردر قارۀ کشور  22و  هیانوسیاقدر قارۀ کشور  2،  ایآسدر قارۀ  کشور

و  یشنا، کشت ،یران قیقا ،یدانیم و دو :از هستند عبارت بیترت به کیالمپ یها یدر باز پرمدال

خود  را به یتابستان کیالمپ یها یشده در باز عیتوز یها کل مدال %50 از شیکه ب کیمناستیژ

 5 نیورزشکاران ا قیخود را از طر یها مدال شتریب کایآمر اروپا و یها ند و قارها هاختصاص داد

 همچنین .(11، 1311عبدی و سجادی، ) ندا هآورد دست به( ورزشکاران زن ژهیو به)رشته 

های المپیک  به بررسی عملکرد کشتی ایران در بازی( 1392)عسگری، پیرجمادی و عیدی 

مربوط به  ،پرداخته و گزارش کردند که بهترین عملکرد کشتی ایران از لحاظ تعداد مدال طال

نقالب است و تفاوت معناداری بین عملکرد کشتی ایران در قبل و بعد از ا 2012المپیک 

 .شود اسالمی مشاهده نمی

حال رشد و گستردگی بیشتری در سراسر جهـان اسـت و    در ،لمپیکرسد که جنبش ا نظر می به

تنهـا   ،ها بـه سـمت المپیـک    گرایش کشور ،البته. شود ها افزوده می روز بر ارزش این رقابت به روز

هـایی   جنبش المپیک دارای فلسـفه و سـنت   ،بلکه .جذاب ورزشی آن نیست یها خاطر رقابت به

با توجـه بـه نقـش المپیـک در ورزش      ،حال. باشد مین های جها قبول بیشتر ملت است که مورد

ها برای جوامع مختلف از جمله کشور عزیزمـان ایـران و    کنونی جهان و اهمیت فراوان این بازی

هـم   های المپیک با اهـداف و شـعائر ایرانیـان باسـتان و در     بودن اهداف و شعائر بازی نزدیکنیز 

کـردن، ایـن مسـئله     ید بزرگان دینی ما بـر ورزش کأشدن این شعائر با دین و مذهب و ت آمیخته

دسـت   های را ب شایستهو خور  های المپیک نتایج در مطرح است که آیا ورزشکاران ایرانی در بازی

اند یا خیر؟ و این عملکرد و نتایج در مقایسه با سایر رقبای آسیایی در چـه سـطحی قـرار     آورده

 دارد؟

گران به چندین دلیل دست به انجام چنین پژوهشـی  با توجه به اهمیت مبحث المپیک، پژوهش

تاریخ المپیک در کشور، کمبـود متـون،    ۀلأتوجهی نسبت به مس بی :که عبارت هستند از ندا هزد

حضور ورزشکاران ایرانـی   ۀویژه در زمین ورزش کشور و به ۀهای تاریخی در عرص کتب و پژوهش

. هـای آتـی   صـورت مـدون بـرای نسـل     به لزوم ثبت وقایع و تحوالت ورزشی کشور و در المپیک
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عنـوان یـک    توانـد بـه   های المپیک می گردآوری اطالعات مربوط به حضور و نتایج ایران در بازی

مند به ایـن   نظران، دانشجویان و ورزشکاران عالقه صاحب ۀاستفاد  مورد ،استناد منبع علمی و قابل

آور  های موفـق و مـدال   ها، رشته در این بازی با بررسی نتایج ایران ،دیگر سوی از. زمینه قرار گیرد

شـدن  نقـاط الزم    تواند در جهت بهبود وضعیت کاروان ایـران و مشـخ    شناسایی شده که می

بنـابراین،   ؛ها مورد استفاده قرار گیـرد  گذاری بیشتر برای توسعه و تقویت این رشته برای سرمایه

های المپیک در مقایسه بـا رقبـای آسـیایی     این پژوهش به ارزیابی عملکرد حضور ایران در بازی

 .انجام شد
 

 شناسی روش

در این پژوهش از ابزار خاصی . باشد مینگر  و از نوع گذشتهبوده تحلیلی  ـ  توصیفی ،این پژوهش

هـای   هـا، مقـاالت پژوهشـی و سـایت     ای از کتاب صورت کتابخانه ها به استفاده نشده است و داده

بـا توجـه بـه     و هسـتند کشورهای آسیایی  ،آماری این پژوهش ۀعجام. اند آوری شده معتبر جمع

هـای   گیری هدفدار جهت انتخاب نمونـه  ، از نمونهباشد میکه این مطالعه دارای هدف خاصی  این

های المپیک شرکت  هایی که در بازی که ایران در دوره با توجه به این. آماری استفاده شده است

قـرار  هـای المپیـک    در بـازی  ییکشور برتـر آسـیا   10 میان درمعموالً توانسته است  کرده است

ـ  های المپیک به در بازی ییکشور برتر آسیا 10 ،لذا ؛بگیرد . آمـاری انتخـاب شـدند    ۀعنوان نمون

انتخاب رقبـای برتـر آسـیایی ایـران بـود کـه از دو طریـق         ،پژوهشهای این  یکی از محدودیت

و روش بود ها  برتر در طول دوران برگزاری بازی کشور 10انتخاب  ،روش اول. انتخاب بودند قابل

کشور برتـر در   10منظور انتخاب  به. لندن 2012های المپیک  کشور برتر بازی 10انتخاب  ،دوم

کشوری  10دست آمد و  هکشورهای آسیایی ب ۀهای المپیک، میانگین وزنی رتب تمام دوران بازی

دند که دقیقاً همان کشـورهایی بودنـد کـه در    انتخاب ش دباالتری داشتن ۀکه میانگین وزنی رتب

کشـورهای   ،بـا ایـن شـرایط   . قرار داشـتند  کشور برتر آسیایی  10 در میانلندن  2012المپیک 

تایپـه   ایران، چین، ژاپن، کره جنوبی، قزاقستان، کـره شـمالی، هنـد، ازبکسـتان، تایلنـد و چـین      

هـا از آمـار توصـیفی     و تحلیـل داده بـرای تجزیـه   . کشور برتر آسیا انتخـاب شـدند   10عنوان  به

  .استفاده شده است( ای مستقل آزمون دو نمونه)و استنباطی ( غیرهجداول، نمودارها و )
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 نتایج
های المپیک شرکت کرده  دوره از بازی 15شود، ایران در  مشاهده می 1گونه که در جدول  همان

. شده است( برنز 25نقره و  20طال،  15)مدال رنگارنگ  10موفق به کسب  ،مجموع است و در

ترتیب مربوط به المپیک  به ،های المپیک از نظر رتبه بهترین و بدترین عملکرد ایران در بازی

دیگر، از  طرف از .شود می( 51 ۀرتب)پکن  2001و ( 13و 12 ۀرتب)لندن  2012 ،ملبورن 1951

لندن و  2012بوط به المپیک شده، بهترین عملکرد مر ها و مدال طالی کسب نظر مجموع مدال

 .باشد لندن با کسب یک مدال برنز می 1921ترین  عملکرد در ارتباط با المپیک  ضعیف
 

 (1921ـ2012) های المپیک  های ایران در بازی شده و رتبه های کسب ورزشکاران، مدال ـ1جدول 

 المپیک ردیف

تعداد 

ورزشکاران 

 ایران

شده های کسب مدال  
 رتبه

هنقر طال  مجموع برنز 

لندن 1921 1  31 0 0 1 1 32 

هلسینکی 1952 2  22 0 3 2 3 30 

ملبورن 1951 3  13 2 2 1 5 12 

رم 1910 2  25 0 1 3 2 23 

توکیو 1912 5  13 0 0 2 2 32 

مکزیکوسیتی 1911 1  12 2 1 2 5 19 

مونیخ 1932 3  50 0 2 1 3 21 

مونترال 1931 1  11 0 1 1 2 33 

سئول 1911 9  23 0 1 0 1 31 

بارسلون 1992 10  20 0 1 2 3 22 

آتالنتا 1991 11  11 1 1 1 3 23 

سیدنی 2000 12  35 3 0 1 2 23 

آتن 2002 13  31 2 2 2 1 29 

پکن 2001 12  55 1 0 1 2 51 

لندن 2012 15  53 2 5 3 12 13 

  10 25 20 15 539 مجموع
 

مجموع مدال و چه از لحاظ  عملکرد ایران چه از لحاظدر دهد که  نشان می 2نتایج جدول 

قبل و بعد از انقالب اسالمی هیچ تفاوت معناداری وجود  ،های المپیک تعداد مدال طال در بازی

 .ندارد

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%B1%DB%B9%DB%B6%DB%B0
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های المپیک شده قبل و بعد از انقالب در بازی کسب یهای طال ها و تعداد مدال تفاوت بین مجموع مدال ـ2جدول   

 میانگین تاریخ ها مدال
انحراف 
 رداستاندا

 آزمون همگنی
 ۀدرج
 t آزادی

سطح 
 F معناداری

سطح 
 معناداری

 ها مجموع مدال

از قبل 
 انقالب

12/3 99/1 
11/1 301/0 13 53/0 - 10/0 

 از بعد
 انقالب

23/2 19/3 

 مدال طال

 از قبل
 انقالب

50/0 93/0 
32/2 15/1 13 11/1 - 12/0 

 از بعد
 انقالب

53/1 51/1 

 

های   های اعزامی ایران به بازی پژوهش این است که کاروان ۀدیگر یافت،  3ق با جدول مطاب
ورزشی،  ۀرشت 2در بین این . اند ورزشی موفق به کسب مدال شده ۀرشت 2در  تنها ،المپیک
 را داشته بهترین عملکرد( برنز 13نقره و  13طال،  1)مدال رنگارنگ  31کشتی با کسب  ۀرشت

های  مدال در رده 1و  5، 11ترتیب با کسب  برداری، تکواندو و دو و میدانی به ههای وزن و رشته
 . بعدی قرار دارند

های المپیک آور ایران در بازی های مدال رشته ـ3جدول   

 ورزشی ۀرشت
 شده های کسب مدال

 مجموع برنز نقره طال
 31 13 13 1 کشتی آزاد و فرنگی

 11 1 5 5 برداری وزنه
 5 2 1 2 تکواندو
 1 - 1 - دو و میدانی
 10 25 20 15 مجموع

 

های المپیک تابستانی را دارد و  حضور در بازی ۀ، هند بیشترین سابق2با توجه به نتایج جدول 
کشورهای قزاقستان و . اند گرفتههای بعدی قرار  پس از آن ژاپن، کره جنوبی و ایران در رده

 ،کشورهای آسیایی میاندر . های المپیک را دارند حضور در بازی ۀازبکستان نیز کمترین سابق
. دست آورد هدوم المپیک را ب ۀبار نیز رتب اول و دو ۀبار رتب تنها کشور چین توانسته است یک

کشور برتر  10عنوان  خود را به اند ها توانسته کشورهای ژاپن و کره جنوبی نیز در برخی از دوره
بهترین کشور آسیایی بوده است و (   13/3 ) انگین وزنیکشور چین با می. المپیک مطرح نمایند
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( 03/31)و ایران ( 2/25)، قزاقستان (92/19)، کره جنوبی (95/10)پس از آن کشورهای ژاپن 
 .های بعدی کشورهای برتر آسیایی قرار دارند در رده

 

 (1911ـ2012)های المپیک تابستانی  کشور برتر آسیا در بازی 10های  رتبه ـ2جدول 

 ژاپن چین ایران المپیک 
کره 
 جنوبی

 قزاقستان
کره 
 شمالی

 تایلند هند ازبکستان
چین 
 تایپه

 - - - - - - - - - - آتن 1191 1
 - - 13 - - - - - - - پاریس 1900 2

3 
سنت  1902
 لوئیس

- - - - - - - - - - 

 - - - - - - - - - - لندن 1901 2
 - - - - - - - - - - استکهلم 1912 5
 - - * 23 - - - - 13 - - آنتورپ 1920 1
 - - * 22 - - - - 23 - - پاریس 1922 3
 - - 23 - - - - 15 - - آمستردام 1921 1

9 
1932 
 آنجلس لس

- - 5 - - - - 19 - - 

 - - 20 - - - - 1 - - برلین 1931 10
لندن 1921 11  32 - - 32 - - - 22 - - 
هلسینکی 1952 12  30 - 13 33 - - - 21 - - 
ملبورن 1951 13  12 - 10 29 - - - 22 - - 
رم 1910 12  23 - 1 22 * - - - 32 - - 
توکیو 1912 15  32 - 3 23 - - - 22 - - 

11 
1911 

 مکزیکوسیتی
19 - 3 31 - - - 22 - - 

مونیخ 1932 13  21 - 5 33 - 22 - 23 - - 
مونترال 1931 11  33 - 5 19 - 21 - 31 * 33 - 
 - - 23 - 21 - - - - - مسکو 1910 19

20 
1912 
 آنجلس لس

- 2 3 10 - - - 22 * 33 23 

سئول 1911 21  31 11 12 2 - - - 23 * 21 23 * 
بارسلون 1992 22  22 2 13 3 - 11 - 55 * 52 29 
آتالنتا 1991 23  23 2 23 10 22 33 51 31 23 11 
سیدنی 2000 22  23 3 15 12 22 10 23 31 21 51 
آتن 2002 25  29 2 5 9 20 53 32 15 25 31 
پکن 2001 21  51 1 1 3 29 32 20 50 31 39 
لندن 2012 23  13 2 11 5 12 20 21 55 53 13 

 31/21 31/21 3/33 1/22 11/32 2/25 92/19 95/10 13/3 03/31 میانگین وزنی رتبه

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%B1%DB%B9%DB%B6%DB%B0
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 .آخر قرار گرفته است ۀددر ر اند همراه سایر کشورهایی که مدال نگرفته به ،دلیل عدم کسب مدال به* 
 

های المپیک مورد بررسی  شده در بازی های کسب عملکرد کشورها بر مبنای رتبه،  1در شکل 

 ،(به بعد 1912از المپیک )و کره جنوبی ( در مجموع)جز چین  در این شکل،  به. قرار گرفت

وجود، عملکرد  این اب .اند های المپیک داشته کشورها تقریباً عملکرد سینوسی را در بازی ۀبقی

. همراه است( های صعودی و نزولی بلند جهش)کشور با نوسانات شدیدتری  5ایران در بین این 

 ۀرتب)های پایین  تغییرات رتبه نیز نوسانات ایران کامالً مشهود است و رتبه ۀبا استفاده از دامن

 .  شود های مختلف دیده می در عملکرد ایران در دوره( 23و  22، 51 ۀرتب)و باال ( 19و  13، 12

 

 
 (1920ـ2012)های المپیک  کشور برتر آسیا در بازی 5حضور  ۀمقایس ـ1 شکل

 

  گیری بحث و نتیجه
ایران در  ۀبهترین رتب. های المپیک شرکت کرده است دوره از بازی 15کشور ایران تاکنون در 

( 1951)المپیک ملبورن  های چهاردهم بازی ۀ، رتب2012ها تا سال  طول حضور در این بازی

 .برنز شده است 1مدال نقره و  2مدال طال ،  2ورزشکار، موفق به کسب  13است که با حضور 

 55 با داشتنکه  باشد می پکن 2001های المپیک  ایران مربوط به بازی ۀبدترین رتب ،همچنین

حال،  این با. رفتقرار گ 51 ۀبرنز در رتب 1مدال طال و  1ها، با کسب  ورزشکار در این رقابت

 5طال،  2) باشد میلندن  2012از لحاظ کسب مدال مربوط به المپیک بهترین عملکرد ایران 

از . دست آمده است به( برنز 1)لندن  1921در المپیک نیز و بدترین عملکرد ( برنز 3نقره و 
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المپیک اشاره های  توان به نوسانات عملکرد ایران در بازی می پژوهشهای این  ترین یافته  مهم

( های نزولی و صعودی بلند با جهش)سینوسی شکل  ،د ایرانکه نمودار عملکر طوری به .کرد

و  22، 51های نامطلوب  و رتبه 19و  13، 12های مطلوب  کسب رتبه. است و هیچ ثباتی ندارد

. باشد میهای المپیک  عملکرد سینوسی ایران در بازی ۀدهند های مختلف نشان در دوره 23

در المپیک  13موفق به کسب رتبۀ پکن،  2001 المپیک در 51 ۀشور ایران با وجود کسب رتبک

های المپیک  توان عملکرد ایران را در بازی دهد که نمی و این نشان میشد لندن  2012

 ۀوسیل سهیم هستند که باید به یعواملی در این نوسانات عملکرد ،مطمئناً. بینی کرد پیش

احتماالً عدم  ،شود یکی از عواملی که موجب چنین نوساناتی می. قرار گیرند توجه مسئولین مورد

دلیل عدم  طوری که در یک دوره به به .شده است وجود سیستم کشف و پرورش سازماندهی

شوند و منجر به  وجود سیستم استعدادیابی مطلوب، استعدادهای نخبه به مسابقات اعزام نمی

اگر یک سیستم استعدادیابی واحد و  ،مطمئناً. شود اعزامی می مطلوب کاروان ورزشی عملکرد نا

صورت خودکار هر ساله تعدادی ورزشکار نخبه را به  یکپارچه وجود داشته باشد، این سیستم به

شانس  ،هستیم که در یک دوره از المپیکاین حال، ما شاهد  این با. کند های ملی معرفی می تیم

. شود دیگر چنین چیزی مشاهده نمی ۀداریم و در دور توسط ورزشکاران مدال زیادیکسب 

که ورزشکاران ما کمتر  طوری به .کند نیز معیوب است سیستمی که این استعدادها را حمایت می

کلی  المپیک، به ۀبار کسب مدال در یک دور گیرند و تنها با یک المپیک مدال می ۀدر چند دور

عملکرد ورزشی سایر کشورهای . شوند ف میالمللی حذ های داخلی و بین رقابت ۀاز صحن

ها نسبت به ایران ثبات بیشتری دارد و  حال، عملکرد آن این با .آسیایی نیز تقریباً سینوسی است

کسب جز  کشور چین به ،مثال عنوان به ؛ها بسیار کمتر از ایران است تغییرات عملکرد آن ۀدامن

چین این عملکرد را . کشور برتر بوده است 2 در میان ها در سایر المپیک ،یک مقام یازدهم

مندترین  و نظامثرترین ؤیکی از م باشد؛ زیرا، میخود  مند مدیون سیستم استعدادیابی نظام

را در  های سنی جوانانیک از رده انتخاب و پرورش استعدادهای ورزشی در هر یهاسیستم

های  الگوبرداری از این سیستم ایران نیز باید با(. 31، 2001، 1هولیهان و گرین)دارد  جهان

 .را عازم مسابقات المپیک کند  ورزشکاران نخبه ،استعدادیابی

قبل و بعد از انقالب اسالمی  ،های المپیک های ورزشی اعزامی ایران به بازی عملکرد کاروان

از  ها قبل و بعد های طال و مجموع مدال تغییر محسوسی را نداشته و تفاوت بین تعداد مدال

نظر  به. های عسگری و همکاران همخوانی دارد این مورد با یافته. الب اسالمی معنادار نیستانق

از جمله انقالب و تغییر )رغم تعییرات محسوس ناشی از تغییرات سیاسی  رسد که علی می
                                                           
1. Houlihan & Green 
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های المپیک بعد از انقالب  یزبا 31 ۀکسب رتب)در بطن و اوایل تغییرات سیاسی ( حکومت

. مدت داشته باشد ثیرات چندانی بر عملکرد کشورها در درازأتواند ت ییرات نمیاین تغ ،(اسالمی

لندن و  2012های المپیک  رسد با توجه به نتایج مطلوب ایران در بازی نظر می به ،مجموع در

های  رشد را شروع کرده است و ممکن است در دوره  به  گوانگژو، یک روند رو 2010های  بازی

یک عملکرد بهتری را از لحاظ کسب مدال داشته باشد و منجر به ایجاد یک های المپ آتی بازی

 . تفاوت معنادار شود

ورزشی توانسته است  ۀرشت 2تنها در  ،های المپیک همچنین، کاروان ورزشی ایران در بازی 

برداری، تکواندو و دو و میدانی  رشته شامل کشتی آزاد و فرنگی، وزنه 2مدال بگیرد که این 

هایی که ایران در المپیک  حضور داشته است  در این بین، کشتی آزاد در تمامی دوره. شدبا می

آفرینی کند و نام ایران را در ردیف  توانسته است برای ایران افتخار( لندن 1921جز  به)

 ،ها دیگر، بیشترین تعداد حضور و شرکت در این بازی طرف از .قرار دهد هگیرند مدالکشورهای 

و کشتی ( دوره 13)برداری  ، وزنه(دوره 12) ، دو و میدانی (دوره 15)ای کشتی آزاد ه به رشته

دوره  2تکواندو با حضور در  ۀهمچنین، رشت. شود مربوط می( دوره 12)زنی  فرنگی و مشت

های المپیک  ورزشی ایران در بازی ۀبهترین رشت. دوره مدال کسب نماید 3توانسته است در 

طال،  1مدال رنگارنگ از جمله  31که این رشته توانسته است  طوری به .کشتی بوده استۀ رشت

 بیشترین تعداد .های المپیک کسب کند های اعزامی به بازی برنز برای کاروان 13نقره و  13

که ایران در  طوری بهباشد؛  میلندن  2012های المپیک  بازیمربوط به آور ایران  های مدال رشته

برداری، تکواندو و دو و میدانی موفق به کسب مدال شده  آزاد، وزنه و های کشتی فرنگی رشته

های المپیک  ورزشی برای کسب مدال در بازی ۀرسد که ایران تنها بر چند رشت  نظر می به. است

آوری همچون شنا،  های مدال های رشته حالی است که مدال کرده است و این در گذاری سرمایه

بسیاری از کشورها تنها با . از دسترس ایران خارج هستند یرهغدو و میدانی، ژیمناستیک و 

خود  تری را در المپیک به اند جایگاه مناسب آور توانسته های مدال کید بر یکی از این رشتهأت

از )آور  مدال های  ها این است که یک ورزشکار در رشته اولویت دیگر این رشته. اختصاص دهند

 . ل برای کشورش کسب کندتواند چندین مدا می( جمله شنا

، 1911های المپیک  شد که بازی های المپیک نوین برگزار می دوره از بازی 30باید  ،تاکنون

ها  دوره از بازی 23های جهانی اول و دوم برگزار نشدند و تنها  دلیل جنگ به 1922و  1920

حساب آمده و  ها به نشده در شمارش المپیک های برگزار المپیک ،حال این با .برگزار شده است

کشورهای آسیایی در برخی از این . ام شناخته شده است عنوان المپیک سی المپیک لندن به

های المپیک در بین  که هند بیشترین حضور را در بازی طوری به .اند ها شرکت نکرده المپیک
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ایران نیز  کشورهای ژاپن، کره جنوبی و. المپیک دارد از دوره 23کشورهای آسیایی با حضور در 

 ،از میان کشورهای آسیایی. اند گرفتههای المپیک قرار  های بعدی میزان حضور در بازی در رده

 2012آتن و  2002های  پکن و دوم المپیک 2001کشور چین با کسب مقام اول المپیک 

 ،میان این در. باشد میالمپیک  ۀعنوان یکی از بهترین کشورهای آسیایی در صحن به ،لندن

کشور برتر  10 در میانها  اند در برخی از دوره هایی از جمله کره جنوبی و ژاپن توانستهکشور

 1951های  در بازی چهارهم ۀایران مربوط به رتب ۀبهترین نتیج ،حال این با. قرار بگیرندجهان 

، ژاپن (13/3)بعد از چین  ،03/31 ۀهمچنین، ایران با میانگین وزنی رتب. است ملبورن

پنجم برترین کشورهای آسیایی قرار  ۀدر رد( 2/25)و قزاقستان ( 92/19)کره جنوبی ، (95/10)

اند  کشور در آن حضور داشته 5هایی که هر  بازی ۀجالب است که در آخرین دور. دارد

دست  هپنجم را در بین کشورهای آسیایی ب ۀنیز ایران رتب( لندن 2012های المپیک  بازی)

(. نوبی پنجم، ژاپن یازدهم، قزاقستان دوازدهم و ایران هفدهمچین دوم، کره ج)آورده است 

 ۀشد کسب ۀاول چین، چهارم قزاقستان و پنجم ایران با توجه به میانگین وزنی رتبه و رتب ۀرتب

 ۀچه میانگین وزنی رتب اگر ،حال این با. یید استأت  لندن قابل 2012های المپیک  ها در بازی آن

کره جنوبی در چندین آوردگاه  ،اما ؛باشد میباالتر از کره جنوبی های المپیک  ژاپن در بازی

لندن عملکرد بهتری نسبت به ژاپن داشته است  2012های المپیک از جمله المپیک  اخیر بازی

قبل از ژاپن  ،های المپیک عنوان چهارمین کشور برتر آسیایی در بازی تواند به حاضر می حال و در

های  رد عملکرد ششمین تا هشتمین کشور برتر آسیایی در بازیمو در ،همچنین. مطرح باشد

های المپیک ابتدایی حضور  در بازیکه توان اظهار کرد که بسیاری از این کشورها  المپیک می

دست آورند  ههایی ب اند رتبه دلیل سطح رقابت پایین و تعداد کم کشورها توانسته به ،اند پیدا کرده

در  13 ۀمثال، هند با کسب رتب عنوان به ؛ثیر مثبتی داشته استأتها  که در میانگین وزنی آن

عنوان  به)ملبورن  1951المپیک قبل از تا  22های بهتر از  پاریس و رتبه 1900المپیک 

 3/33 ۀتوانسته است میانگین وزنی رتب( های المپیک کنونی های معادل مطلوب در بازی رتبه

اخیر المپیک کسب  ۀدور 1در  50های باالتر از  بهرا با وجود کسب رت( ششمین کشور برتر)

های المپیک شرکت  هایی که در بازی ت که کشور ازبکستان در تمام دورهحالی اس این در. کند

در  ،کشور تایلند جز المپیک لندن ،همچنین. بهتری نسبت به هند داشته است ۀکرده است رتب

به  ؛کرد بهتری نسبت به هند داشته استهایی که در المپیک شرکت کرده است عمل تمام دوره

های هفتم و هشتم، هند در  کشور تایلند و ازبکستان بعد از کره شمالی در رده ،همین جهت

. های المپیک قرار دارند دهم برترین کشورهای آسیایی در بازی ۀرد تایپه در نهم و چین ۀرتب

اخیر  ۀرتبه و عملکرد چند دور جایگاه محتملی که با توجه به میانگین وزنی ،ترتیب این به
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های المپیک  بازی)های المپیک بعدی  کشور برتر آسیایی در بازی 10بندی  توان برای رتبه می

بینی کرد به این شرح است که چین، کره جنوبی، ژاپن، قزاقستان، ایران، کره  پیش( 2011

تا دهم برترین کشورهای  های اول ترتیب رتبه تایپه به شمالی، تایلند، ازبکستا ن، هند و چین

  .دست خواهند آورد ههای المپیک ب آسیایی را در بازی

امکانات  ۀشود که اقداماتی را در جهت توسع مجموع، به مسئوالن ورزش کشور پیشنهاد می در

تا ورزشکاران نخبه   یک سیستم کشف و پرورش ورزشکاران مستعد انجام دهند ۀو توسع یورزش

کسب مدال  برای نخبه تواند به پرورش ورزشکاران این روند می. عزام شوندهای المپیک ا به بازی

در بسیاری از . های المپیک منجر شود تعادل عملکرد ایران در بازی ،نهایت و دردر چند دوره 

یک سیستم کشف و پرورش استعداد واحد و یکپارچه وجود دارد  ،جهان ۀیافت کشورهای توسعه

 ،مثال عنوان به ؛دهد های مختلف را تحت پوشش قرار می و ورزشکه تمام مناطق جغرافیایی 

یک از  ها را برای انتخاب و پرورش استعدادهای ورزشی در هرثرترین سیستمؤچین یکی از م

اساس  بر. ایجاد شد 1913طور رسمی در سال  این سیستم به. دارد های سنی جوانانرده

جغرافیایی از سوی وزارت  ۀد در هر منطقشده، گزینش ورزشکاران جوان مستع مقررات وضع

هرم را  ۀپای ،ایمدارس ورزش در سطح محلی، استانی و منطقه. دوش ورزش چین انجام می

استعداد  از ورزشکاران با %12در حدود  ،پس از چندین سال تمرین و آموزش.  دهند تشکیل می

وقت  ورزشکاران تمام ۀمثاب هو بشده ای انتخاب های منطقهاز مدارس ورزش برای حضور در تیم

ورزشکاران برجسته و ممتاز به سطوح عالی هرم  ،در این فرایند. شوند مشغول فعالیت می

ساختار استعدادیابی  ،این سیستم. رسند المپیک می های ملی و تیمبه و  کنند می پیشرفت

ی مختلف هابااستعداد در ورزش ۀسال 9تا  1نونهاالن . را تشکیل داده است ورزش چین

. شوند گیرند و به مدارس ورزشی محلی در سراسر کشور چین فرستاده می گزینش قرار می مورد

پس از یک دوره تمرین . پردازند جلسه در هفته به تمرین می 5تا  2ساعت در روز و  3این افراد 

. ندشو ای گزینش میحرفه شکل نیمه سخت و فشرده، مستعدترین افراد برای آموزش و تمرین به

پس از این . پردازند روز در هفته به تمرین می 1تا  5ساعت در روز و  5تا  2این افراد  ،سپس

ای های ورزش منطقهای، افراد جوان مستعد برای مراکز تمرینی و آکادمی حرفه تمرینات نیمه

-1و  کنند می ها زندگیروزی در این مجتمع صورت شبانه ورزشکاران جوان به. شوند انتخاب می

ها رسیدن  هدف آن. روز در هفته در این مراکز مشغول فعالیت هستند 5-1ساعت در روز و  2

ای و گاهی های منطقهوقت در تیم ای تمامشدن به ورزشکاران حرفه به دومین سطح و تبدیل

. های المپیک استهای ملی و یا تیمدر تیم یتاوقات رسیدن به سومین سطح و عضو

ای هستند که از مراکز وقت حرفه ای، ورزشکاران تمامهای ملی و منطقهورزشکاران عضو تیم
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 ،های جهانی و المپیکآوران رقابت مدال. کنند ای دستمزد دریافت میدولتی ملی و منطقه

ای و های مراکز دولتی و منطقهمزد، درآمدهای دیگری را از محل پاداش بر دست عالوه

ای بنابراین، این ورزشکاران حرفه ؛نمایند یافت میحامیان مالی و تبلیغات در ،همچنین

ها و  کمیته. کنند ای دریافت میحقوق و مزایای خود را فقط از مراکز ورزشی منطقه ،وقت تمام

ای و محلی، مسئولیت آموزش و پرورش ورزشکاران نخبه برای حضور در های ورزشی منطقهتیم

بنابراین،  ؛موفقیت در کسب مدال را بر عهده دارندها پس از  اهدای پاداش به آن و های ملیتیم

های جهانی موفق به کسب مدال شوند، های المپیک یا رقابتزمانی که ورزشکاران در بازی

اما در  ؛ها بدهند عنوان پاداش به آن ای باید مبالغ زیادی پول را بهههای ورزشی منطقکمیته

اند، ها نشدهکسب مدال در این رقابت آن دسته از ورزشکارانی که موفق به ارتباط با

 ؛دهند میها  و حقوق و مزایای مناسب را به آنمسئول بوده ورزش محلی  اندرکاران دست

خود را صرف آموزش و تمرین  ۀن ورزش محلی به این دلیل که بیشتر بودجبنابراین، مسئوال

طور  ، بهرندها نداینهمزد، پاداش، مزایا و سایر هز کرده و مبالغ دیگری برای پرداخت دست

کشور ما (. 31، 2001هولیهان و گرین، )مستمر مقدار اندکی بودجه را دراختیار خواهند داشت 

های نظامند کشف و پرورش استعداد در  برداری از این سیستم یا سیستم تواند با الگو نیز می

ستعدادیابی با مدل مشارکت ورزشی مستمر در طول عمر در انگلستان و ایرلند، مدل ا ،چین

، ابوت؛ 32، 2001هولیهان و گرین، )محور در آمریکا  کید بر محیط در دانمارک و مدل مدرسهأت

یک ( 212، 2010، 2، استامبولوا و رسلر؛ هندریکسون11، 2005، 1باتن، پپینگ و کولینز

 .سازی نماید احی و پیادهسیستم یکپارچه و بومی را متناسب با امکانات کشور طر

دلیل نبود اطالعات علمی  اجرا است که به رویدادهای ورزشی قابل ۀمختلفی در حوز های پژوهش

وجود نوسان در عملکرد ایران در  ،مثال طور به ؛اجرا نیستند ها قابل استناد، بسیاری از آن و قابل

توصیفی مستند در  های پژوهشدلیل نبود  به ،اما ؛های المپیک کامالً مشهود و عینی است بازی

توصیفی و شرح  های پژوهشبا اجرای  ،حال این با. ین زمینه، امکان بیان این مسائل وجود نداردا

آید که  دست می هاطالعات جدیدی ب ،وضعیت عملکرد ایران در رویدادهای ورزشی مربوطه

 .آینده در این زمینه باشد های پژوهشتواند خط راهنمایی برای اجرای  می

های المپیک در مقایسه با دیگر رقبا  وسانات عملکرد ایران در بازیبه ن ،پژوهشهای این  یافته

های نزولی و  با جهش)شکل  سینوسی ،که نمودار عملکرد ایران طوری به .اشاره کرده است 

های  ورزشی ایران در بازی ۀهمچنین، بهترین رشت. بوده و فاقد ثبات است( صعودی بلند

                                                           
1. Abbott, Button, Pepping & Collins 

2. Hendrickson, Stambulova & Roessler 
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مدال رنگارنگ از جمله  31ه این رشته توانسته است ک طوری به .باشد میکشتی  ۀرشت ،المپیک

برداری،  های وزنه رشته. کسب کندبرای ایران های المپیک  در بازی را برنز 13نقره و  13طال،  1

ایران با میانگین . باشند میآور ایران در المپیک  های مدال تکواندو و دو و میدانی از دیگر رشته

، ژاپن (13/3)ین کشور قدرتمند آسیایی بعد از چین عنوان پنجم به 03/31 ۀوزنی رتب

 .مطرح است( 2/25)و قزاقستان ( 92/19)، کره جنوبی (95/10)

پیش ازین اطالعات مستند و علمی در مورد عملکرد و جایگاه  ایران در بازیهای المپیک 

ی مورد همچنین عملکرد ایران در مقام مقایسه با سایر رقبای آسیای. تابستانی وجود نداشت

 .تحلیل قرار نگرفته بود

های المپیک در مقایسه با دیگر  با این حال تحقیق حاضر  به نوسانات عملکرد ایران در بازی

های المپیک را رشتۀ کشتی  اشاره کرده است و بهترین رشتۀ ورزشی ایران در بازی رقبا 

آور  های مدال از دیگر رشتهبرداری، تکواندو و دو و میدانی  های وزنه شناسایی کرده است و رشته

عنوان پنجمین کشور قدرتمند آسیایی بعد از چین، ژاپن،  ایران به. باشند ایران در المپیک می

 . کره جنوبی و قزاقستان قرار گرفته است
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