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ــل  ــینفراتحلی ــه ب ــادي  رابط ــل اقتص ــ وعوام ــورها در عملک ــی کش رد ورزش

 رویدادهاي ورزشی

  1فرناز فخري

   2ید محمدحسین رضويس

  3امیررضا خادم

 ٩/٧/١٣٩٣: تاریخ دریافت مقالھ

  ٢۴/١٢/١٣٩٣:تاریخ پذیرش مقالھ                                                                                 

  

بنـدي کشـورها بـر اسـاس     المللـی و رتبـه  در رویدادهاي بـین  رقابت بین کشورها براي کسب مدال بتازگی

علـل موفقیـت     در بررسـی  که محققان شده سبباست و  امتیازات کسب شده، شدت باالیی به خود گرفته

هـاي مختلـف، از   در رقابـت  مؤثر بر عملکرد کشـورها  ...و اجتماعی -ورزشی کشورها، به عوامل اقتصادي

است که عواملی مانند تولیـد   از آن نتایج برخی از مطالعات حاکی. اقبال نشان دهندهاي المپیک جمله بازي

عملکرد ورزشی نقش داشته  ارتقايالمللی و در کسب افتخارات بینتوانند می ...و ناخالص داخلی، جمعیت

 تمـامی  بـر  تسلط اطالعات، پراکندگی نوعی بروز و حوزهاین  در تحقیقات رشد با این حال، علیرغم .باشند

پیشین بـراي   هاي انجام شدهترکیب نتایج و استفاده از پژوهش ،رو این از. نیست پذیر امکان حوزه این ابعاد

هـاي پژوهشـی   به دست آوردن یک تصویر کلی از یک موضوع پژوهشی، به مراتب موثرتر از تعریف طـرح 

گیـري گلولـه برفـی    گیري بصورت هدفمنـد و از نـوع  نمونـه   روش نمونهدر پژوهش حاضر،  .جدید است

بـراي تحلیـل    .شدانتخاب  مطالعه 20 تعداد ،موضوع با مرتبط مقاالت هاونامه پایان بررسی از ، پسباشد می

نتایج حاصل نشان داد که میانگین انـدازه  . تحلیل جامع استفاده گردیداز برنامه فرا، آوري شدهجمع هايدادهِ

عملکرد ورزشی کشورها در رویدادهاي ورزشی در نمونـه مـورد پـژوهش     وعوامل اقتصادي  رابطه بیناثر 

توان گفت  میباشد،  درصد معنادار می 95ده با احتمال ه اثر برآورد شاز آنجا که انداز. باشدمی 415/0معادل 

  .دارد رابطه وجودعملکرد ورزشی کشورها  وعوامل اقتصادي بین  که

  رویدادهاي ورزشی عملکرد ورزشی و، فرا تحلیل، عوامل اقتصادي :يکلید واژگان
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 مقدمه

). 2010لـوئیز و فـادال،   (یـک کشـور دارنـد     ورزش و تفریحات به طور بالقوه تأثیر قابل توجهی بر اقتصاد

نقش اساسی و انکارناپذیر ورزش و نفوذ آن در ابعاد مختلـف زنـدگی بشـري، مسـئوالن را بـر آن       ،امروزه

گذاري در این بخش، سهم خود را از مزایا و منافع حاصل از ورزش افـزایش دهنـد   داشته است تا با سرمایه

صنعت ورزش منافع اقتصادي مسـتقیمی را از طریـق اشـتغال، درآمـد     ). 1388، و میرغفوري صادقی آرانی(

امروزه مزایـاي اقتصـادي حاصـل از     ،عالوه بر آن. کندحاصل از رویدادها، مواد مصرفی و مالیات ایجاد می

ورزشی به جایی رسیده است که صنعت ورزش از جمله یکی از صنایع پردرآمـد بـه   فروش کاال و خدمات

       کشـورهاي توسـعه یافتـه بـه واسـطه     ) GDP1(این بخـش در تولیـد ناخـالص داخلـی     سهم . رودشمار می

از . درصـد اسـت   2تـا   1هـا حـدود   داري، حمل و نقل، تغذیه، بازدید از اماکن دیدنی و خرید از مغازههتل

 به ).1383عسکریان، (ورزش نقش به سزایی در روند جهانی شدن و بازسازي هویت ملی دارد  ،سوي دیگر

المللی، جهانی و المپیک از نظر هویت ملی و اعتبار سیاسی و شاخص پیشـرفت  هاي بینعالوه، کسب مدال

هرچند ). 1391فخري، (ورزشی از اهمیت روزافزون و انکارناپذیري در بین جوامع مختلف برخوردار است 

امتنـاع   کسـب شـده   هايالمد براساسبندي کشورها در به رسمیت شناختن رتبه از المللی المپیککمیته بین

هـا و امتیـازات کشـورها در رویـدادهاي     حال هر روز شاهد به روزآوري منظم جدول مـدال ورزد، با اینمی

با نگـاهی بـه   ). 2008راتک و ویتک، (باشد اي و منافع عمومی همراه میمختلف هستیم که با پوشش رسانه

هـا، داراي توانـایی برابـر بـراي شـرکت در      ي ملـت که همـه  شودمشخص میتاریخ رویدادهاي مهم جهان 

 124 کردنـد،  کشوري که در المپیک آتن شـرکت  199از بین  ،به عنوان مثال. مسابقات و کسب مدال نیستند

اند و در کل به مدال به خانه برده 514برتر جمعاً  ده برندهکه   در صورتی ند؛ کشور تنها یک مدال کسب کرد

در ) IOC2(المللـی المپیـک   بـین  اعالم کمیتهطبق  ،همچنین. اندتن دست یافتههاي آدرصد مدال 50بیش از 

از ایـن  ) درصـد 56(مدال توزیع شد که بیش از نیمی  958در پکن، در کل  2008هاي المپیک تابستانی  بازي

کشور برتـر جهـان یعنـی     10، توسط )مدال 194(هاي طال درصد از تمامی مدال 64و ) مدال 542(ها مدال

را سوم جمعیت جهان که فقط یک -جنوبی، ژاپن و ایتالیاالیا، کرهین، آمریکا، روسیه، انگلستان، آلمان، استرچ

هـیچ  ) کشـور  117(درصد از کل کشـورهاي شـرکت کننـده     57کسب شده است و تقریباً  -گیرند در بر می

   ).2006؛ چاریلف و فلیتمن، 2005بیان، (مدالی را کسب نکردند 
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المللی شدت باالیی بـه خـود   هاي بینها در رقابترقابت بین کشورها براي بردن مدال ،گذشته در چند دهه

 ،هاي ورزشی کشورها در سراسـر جهـان  ها و سازمانبه این شده است که دولت سبباین امر . است گرفته

هـاي  سیسـتم المللـی،  به منظـور موفقیـت بـین   . دهند افزایش را قهرمانی ورزش به اختصاصی بودجه میزان

 پیروي واحدي هايسیستم از تقریباً آنها همه و اندشده همگن و متجانس به شدت کشورها قهرمانی ورزش

تواند منجر به افزایش کسب ورزش قهرمانی می اند که افزایش بودجهبسیاري از کشورها نشان داده. کنند می

هـا و  رغـم افـزایش رقابـت   با ایـن وجـود، علـی   . هاي المپیک شودبازي بویژه رویدادهاي بزرگ در هامدال

المللـی هنـوز نـامعلوم    استراتژي مطلوب براي موفقیت در سطوح بـین  هاي ورزش قهرمانی،تجانس سیستم

العاده به موفقیـت  فوق عالقهاز طرفی، ). 2008؛ سوینن و وندمورتل، 2008؛ ساتی، 2004پوپااوکس، (است 

اقتصادي، فرهنگـی و   -آن داشته است که به بررسی عوامل اجتماعی ملی رویدادهاي مختلف، محققان را بر

نخستین مطالعه براي تجزیه و تحلیـل   ).1391فخري، (هاي رویدادهاي مختلف بپردازند جغرافیایی موفقیت

انجـام  ) 1956(و همکـاران   1هلسینکی توسط جوکـل  1952هاي  هاي المپیک، بعد از بازي موفقیت در بازي

به عنوان یک  )3GNP( یا سرانه تولید ناخالص ملی 2هاي تولید ناخالص ملیاز شاخص ،لعهدر این مطا. شد

هر چند که ). 2008راتک و ویتک، (بالقوه، براي موفقیت در المپیک استفاده گردید  بینی کنندهشاخص پیش

نماینـد  برخی کشورها با عدم برخورداري از وضعیت نسـبتاً خـوب، ممکـن اسـت چنـد مـدالی را کسـب        

دیگـري   افـراد در تحقیقات ) GDP(شاخص تولید ناخالص داخلی  ).2010؛ لوئیز و فادال، 2001آندریف، (

، )2006( 7، رابرتز) 2008( 6، راتک و ویتک)2008( 5 ، لویی و سوئن)2011( 4کاستونا و اسکوریچ :از جمله

ــامورو ــاترس و ن ــی) 2004( 8م ــارد و )2000و  2004( 9، جانســون و عل ــاس، برن ، فارســت و )2004( 10ب

آبـادي و  ، شـریعتی فـیض  )2011(، کاستونکا و اسـکوریچ  )2011( 12، امپریال و هاگرمن)2010( 11همکاران

و ) 2014(، کنسـتانتین و کریسـتینا،   )2013(آنـدریف،  ، )2012(واگناس ، )1391(، فخري )1390(همکاران 
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 بـا در تحقیـق خـود    ،)2010( 2و همکـاران  جیانگ .مورد استفاده قرار گرفته است) 2001( 1کوپر و استرکن

بین مدال و عوامل اقتصادي را تجزیه و  رابطه "هاي المپیکتجزیه و تحلیل عوامل اقتصادي در بازي"عنوان 

ترین عامل اثرگذار هاي اقتصادي را به عنوان بنیاديشاخص هاي تحقیق،جیانگ بر طبق یافته. تحلیل نمودند

هـاي المپیـک و   بینی تعداد مدالدر پیش) 2005( 3خوآن بیانهمچنین، . ورزش رقابتی معرفی کرد توسعهبر 

ي جمعیـت،  ي تولید ناخالص داخلـی و انـدازه  نشان داد که سرانه اقتصادي بر عملکرد المپیک، توسعهتأثیر 

نه تولیـد  الوه بـر سـرا  البته در برخی از تحقیقات عـ . تأثیر زیادي بر کسب مدال در رویدادهاي بزرگ دارند

؛ 2008؛ سـوئن و لـویی،   2004جانسون و علـی،   ؛2001کوپر و استرکن، (جمعیت  داخلی، به عواملی مانند

؛ کوپر 2008سویی و لوئن، (، میزبانی  )2013؛ لی و همکاران، 2010؛ لوئیز و فادال، 2008کریشنا و هاگلند، 

، شرایط سیاسی )2004، 2000؛ جانسون و علی 2011کاستونکا و اسکوریچ، (، آب و هوا )2001و استرکن، 

بـراي بررسـی و   ) 2010، لوئیز و فـادال (درمان  ، آموزش و سرانه)2000جانسون و علی، (و ورزشی حاکم 

طبیعـی بـه نظـر     در نگاه اول شـاید . هاي ورزشی استناد شده استبینی عوامل کسب مدال در موفقیتپیش

 این از داشت و استعداد را در اختیار خواهد با ورزشکاران از يزرگترب منبع پرجمعیت، کشور یک برسد که

هندوستان، بـنگالدش، تایلنـد، برزیـل،     :با این حال، کشورهایی همچون .است بیشتر مدال به کسب قادر رو

هـاي المپیـک    اندونزي، نیجریه، پاکستان و ایران، با وجود جمعیت زیاد، داراي موفقیت نسبتاً پایین در بازي

باشد که بر حسب جمعیت، پنجاه و چهارمین کشور، ولی یک مثال مناسب در این زمینه، استرالیا می. هستند

برگرفتــه از ســـایت  (باشـــد ششـــم جهــان مــی   طـــال، در رتبــه  14بــا کســب    ب مـــدالبــر حســ  

economywatch.com .(4راتک و ویتک )انـدازه   تـأثیر " :چنـین بیـان کردنـد   در تحقیـق خـود   ) 2008

تأثیر جمعیت فقط براي کشورهاي نسبتاً  ،یعنی باشد؛ثروت و دارایی یک کشور می جمعیت وابسته به اندازه

توانند از  تمند و با جمعیت نسبتاً پایین میها، تنها کشورهاي بسیار ثرو براساس نظر آن. "ثروتمند مثبت است

جمعیت باعث کاهش منابع موجود براي ایجـاد   افزایش ببرند و براي کشورهاي فقیر،افزایش جمعیت سود 

هاي بزرگ و غیرقابل انکار کشور میزبان، هم در ها هم نشانگر مزیت نتایج آن. گرددهاي المپیک میموفقیت

با بررسی وضعیت کسب مدال طالي کشورهاي میزبـان  از طرفی،  .باشدها میمشارکت و هم در تعداد مدال

توان تأثیر میزبانی بر ورزش قهرمانی را در کشورهاي مربوط مشاهده از آن، میدر دوره میزبانی و دوره قبل 
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مدال  9/7هاي طالي کشورهاي میزبان از است که تعداد متوسط مدال از آن دست آمده حاکیه نتایج ب. نمود

 طـرح جـامع ورزش کشـور،   ( مدال در دوره میزبانی افـزایش داشـته اسـت    6/13در دوره قبل از میزبانی تا 

هـا  درصـد از مـدال   8/1ول برنـده  کشورهاي میزبان به طـور معمـ  ) 2004( 1طبق نظر برنارد و باس). 1382

در دوره میزبانی، حداقل دو مدال نسبت  هاي طالي کشورهاي میزبانسط مدالبنابراین، تعداد متو. شوند می

بـا  ) 2008( 2و سـوئن  به طوري کـه لـویی   ؛)2004باس و برنارد، (قبل از میزبانی رشد داشته است  به دوره

هاي کسب شده توسط قهرمانان هاي المپیک اعالم کردند که تعداد مدالبررسی نقش میزبانی در کسب مدال

لـویی و سـوئن،   ( رشد داشـته اسـت  درصد  14آتن در حدود  2004پکن نسبت به  2008چینی در المپیک 

2008  .(  

هاي در بررسی نقش آب و هواي مناطق مختلف بر کسب مدال) 2004و  2000( 3جانسون و علی ،به عالوه

با آب و هواي سردتر داراي اجراي بهتري از کشورهایی بـا آب و   اند که کشورهاییچنین بیان کرده ورزشی

اقتصادي بر  -عوامل مؤثر اجتماعی"با عنوان ) 2002(در تحقیقی که هافمن و همکاران  .تر هستندهواي گرم

-انجام دادند، بدین نتیجه رسیدند که عوامل اقتصادي، فرهنگی و آب و هوا مهم "المللیال بینعملکرد فوتب

با تجزیه و تحلیل اقتصادي عملکرد ورزشی در ) 2010(لوئیز و فادال  .باشندموفقیت می کسبترین عوامل 

موفقیت یک کشور در فوتبال بین  هاي المپیک، رابطه آفریقا، به بررسی وضعیت کشورهاي آفریقایی در بازي

 هاي ملی فوتبال آفریقایی عضو فیفا و بـاالخره رابطـه  با متغیرهاي اجتماعی و اقتصادي، بررسی عملکرد تیم

. اقتصادي و سازمانی پرداختنـد  -هاي آفریقا با متغیرهاي اجتماعیهاي ملت بین موفقیت یک کشور در بازي

سالمت، آب و هوا، تولید ناخـالص داخلـی، میـزان انحرافـات       هقیقات عوامل مختلفی مانند سراندر این تح

نـوع   4لوئیز و فادال در این تحقیـق از  . گرفتاجتماعی، جمعیت و آموزش و پرورش را مورد بررسی قرار 

  :مدل استفاده نمودند

 ،ریقایی در بازیهاي المپیـک پرداخـت  که به بررسی وضعیت کشورهاي آف Aبر طبق نتایج حاصل از مدل . 1

هـا در بازیهـاي المپیـک    تولید ناخالص داخلی، اندازه جمعیت و نخبگی از عوامل تأثیرگذار بر موفقیت تـیم 

 .و موفقیت مشاهده نشد) معتدلعرض جغرافیایی نیمه(داري بین آب و هوا ولی رابطه معنی ،باشندمی

. کنـد اعی و اقتصادي بررسی مـی بین موفقیت یک کشور در فوتبال را با متغیرهاي اجتم که رابطه ،Bمدل . 2

سالمت، آب و هوا، تولید ناخالص داخلی و میزان انحرافات اجتماعی و میزان  نتایج نشان داد که بین سرانه

                                                           
1 Bernard & Busse 
2 Luie & Suen 
3 Johnson and Ali 
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جمعیـت تـأثیري بـر عملکـرد بهتـر       دار و مثبت وجود دارد، ولی اندازهمعنی موفقیت در جام جهانی رابطه

  .ندارد

هاي ملی فوتبال آفریقایی عضو فیفا بود، تنها متغیر اثرگذار بر عملکرد ن تیمآماري آ که جامعه Cدر مدل . 3

اندازه جمعیـت، آب و هـواي    اي بین متغیرهاي دیگر،هیچ رابطه اما تر، تولید ناخالص داخلی بدست آمد،به

  .سالمت و انحرافات اجتماعی با میزان موفقیت مشاهده نشد معتدل، سرانهنیمه

هـاي  بین موفقیت یک کشور در بـازي  که رابطهD هاي به عمل آمده از مدل ل از بررسیطبق نتایج حاص. 4

کند، تولیـد ناخـالص داخلـی بـار     اقتصادي و سازمانی بررسی می -هاي آفریقا را با متغیرهاي اجتماعیملت

عملکـرد   دهـد کـه  در کل نتایج تحقیق نشان مـی  .دیگر به عنوان یک متغیر تأثیرگذار بر عملکرد معرفی شد

وابسته اسـت  ... دي، جغرافیایی و کشورهاي آفریقایی در ورزش، به طیف وسیعی از عوامل اجتماعی، اقتصا

   .کند میتأیید  آن راسراسر جهان  ازکه برخی مطالعات 

عملکـرد ورزشـی کشـورهاي     زمینـه  در فراوانـی  تحقیقات اخیر هايسال شود، درهمانطور که مشاهده می

 در همـه  .اسـت  گرفته صورت مختلف هايحوزه در اي بزرگ ورزشی از جمله المپیکدر رویداده فمختل

هـاي آسـیایی،   هاي المپیـک، بـازي  بازي(هاي کسب شده در رویدادهاي ورزشی تحقیقات، تعداد مدال این

به عنوان شـاخص عملکـرد ورزشـی در نظـر گرفتـه      ) جام جهانی فوتبال و) فیزو(المپیاد دانشجویان جهان 

معرفـی   "در رویـدادهاي بـزرگ   عامل اثرگذار در موفقیت"عوامل متعددي را به عنوان  ،هر کدام اند وشده

 از جـدا  ايجزیـره  همچـون ، شده انجام قلمرو این در که ايپراکنده و متعدد هايتحلیل متأسفانه،. اندنموده

 پرداخت هاپژوهش این تلفیق و ترکیب به توانمی فرا تحلیل یک انجام با که حالی در اند،رها شده یکدیگر

 هم و داشت توجه تحقیقات این پیشنهادات و راهکارها به هم تحقیقات، موجود در مسائل ارائه بر عالوه و

 هاآن تحلیل و تجزیه تحقیقات، مقایسه با ،عبارتی به. نمود را شناسایی هاپژوهش این در مغفول موضوعات

 بهکه  آیدمی دست به گرفته صورت هاي پژوهش اي ازنگرانه کل دید ها،پژوهش از جدید يتفسیر ارائه و

 نتایج از منديبهره با و یافته رهایی اطالعات زیاد بسیار حجم از تا دهدمی اجازه ورزش متولی هايسازمان

 بـا تـوان  مـی  رو، ایـن  از .نمایند مبادرت حوزه این در مناسب ریزيبرنامه به تحقیقات، این دستاوردهاي و

اجتمـاعی مـوثر بـر عملکـرد ورزشـی       -عوامل اقتصـادي  در مورد تاکنون که تحقیقاتی تحلیل فرا و مطالعه

 فـراهم  امکـان  ایـن  کرد و درك و شناساییرا عوامل این  است، یافته صورت رویدادهاي بزرگ کشورها در

ازهـاي ورزش قهرمـانی کشـور و    ریزي و تأمین نی ها و پیشنهادات الزم جهت برنامه بتوان توصیه که شودمی

به مسئوالن ارائـه   را هاي ورزشی و مسابقات آسیایی و المپیک جهانی در رشته -کسب افتخارات بین المللی
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انـد،  با توجه به متغیرهاي مختلفی که به عنوان عامل اثرگذار در تحقیقات مختلف، در نظر گرفتـه شـده   .داد

 :باشد که به نوعی عوامـل دیگـر همچـون   می کسبدر  عاملترین مهمشود که عامل اقتصادي، مشخص می

 ،دیگـر  به عبـارتی . دهدرا تحت تأثیر قرار می... جمعیت، هزینه سالمت، نرخ باسوادي، میزبانی مسابقات و 

مطالعات زیادي در این زمینه انجام گرفته  .باشدهاي مهم در حیطه ورزش، عوامل اقتصادي مییکی از مولفه

وجود ارتباط معنادار بین عوامل اقتصادي با عملکرد ورزشی کشورها در رویدادهاي بـزرگ   که نشان دهندة

 .باشدمی

، ) 2008( 3، راتک و ویتک)2008( 2 ، لویی و سوئن)2011( 1همانطور که اشاره شد، کاستونا و اسکوریچ

، )2004( 7د و باس، برنار)2000و  2004( 6، جانسون و علی) 2004( 5، ماترس و نامورو)2006( 4رابرتز

-، شریعتی فیض)2011(، کاستونکا و اسکوریچ )2011( 9، امپریال و هاگرمن)2010( 8فارست و همکاران

، کنستانتین و کریستینا، )2013(، آندریف، )2012(، واگناس )1391(، فخري )1390(آبادي و همکاران 

در مطالعات  ...و  )2010( 11جیانگ و همکاران ،)2008(، کاوتسس )2001( 10، کوپر و استرکن)2014(

عوامل اقتصادي و عملکرد ورزشی کشورها در رویدادهاي  بین خود به این نتیجه رسیده اند که جداگانه

یاد شده در مورد رابطه بین  با توجه به تعدد مطالعات اولیه. بزرگ ورزشی رابطه مثبت معناداري وجود دارد

تواند می 12نتایج عددي در قالب روشی موسوم به فراتحلیلورزشی کشورها،  ل اقتصادي و عملکردعوام

ها و نیز کشف عوامل تعدیل کننده و میانجی ها را در هاي توصیفی، تبیین ناهماهنگیبرآورد دقیق مشخصه

هاي آماري است که براي حل تناقض مجموعه روش ،فرا تحلیل. هاي پژوهشی ممکن سازدمجموعه یافته

هاي آزمایشی و همبستگی که به طور مستقل و در ارتباط با یک موضوع واحد انجام ز پژوهشحاصل ا

هاي کند و با روشنتایج مطالعات مختلف را به مقیاس مشترك تبدیل می ،فرا تحلیل. روداند به کار میگرفته

   .)1387هومن، (دهد ها را مورد بررسی قرار میهاي مطالعات و یافتهبین ویژگی رابطه  ،آماري

                                                           
1 Čustonja and Škorić 
2 Lui & Suen 
3 Rathke   & Woitek 
4 Roberts 
5 Matros & Namoro 
6 Johnson   & Ali 
7 Bernard   & Busse 
8 Forrest & et al 
9 Imperiale & Hagerman 
10 Kuper   & Sterken 
11 Yong Jiang & et al 
12  Meta-analysis 
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به عنوان واحد (پیشین  هاي انجام شدهدر این امر  تردیدي نیست که ترکیب نتایج و استفاده از پژوهش

براي به دست آوردن یک تصویر کلی و بدون ابهام از یک موضوع پژوهشی، به مراتب مفیدتر و ) تحلیل

بر اساس ). 1387؛ هومن، 2002کار، (هاي پژوهشی جدید در آن موضوع است موثرتر از تعریف طرح

رزشی کشورها در رویدادهاي ورزشی رابطه بین عوامل اقتصادي و عملکرد و هایی که در زمینهپژوهش

بر . انجام شده است، بدست آوردن تصویر کلی و بدون ابهام از موضوعات پژوهشی ضروري بنظر می رسد

رابطه عوامل اقتصادي و عملکرد ورزشی که  است سؤالاین  به گویی پاسخ صدد در مقاله ایناین اساس 

  کشورها در رویدادهاي ورزشی چیست؟

 شناسی پژوهش روش

کمی سازيِ  يفراتحلیل مطالعات انجام شده با استفاده از شیوه ،روش مورد استفاده در این پژوهش    

بین عوامل  که رابطه در داخل کشور و خارج نگارش یافتهها و مقاالت  نامهپایان کلیه .باشدمی ١اندازه اثر

ورد بررسی قرار م 2014-2000هاي را بین سال ورزشی کشورها در رویدادهاي بزرگ اقتصادي و عملکرد

گیري بصورت هدفمند و از نوع  روش نمونه. نداهآماري پژوهش حاضر را تشکیل داد يداده بودند، جامعه

مقاله،  20هاي انجام یافته ردیابی شد و تعداد پژوهش ،یعنی گرفته شد؛گیري گلوله برفی در نظر نمونه

هاي مرکز اطالعات و مدارك علمی ایران، جهاد دانشگاهی و هاي مربوط، از سایتنامه و همایشپایان

در مرحله . مورد ارزیابی و بررسی قرار گرفت ... ٥، اپسکو٤، السویر٣، دوآج٢هاي ساینس دایرکتپایگاه

نمونه مورد تجزیه و  16پژوهش کنار گذاشته شد و در نهایت  4هاي موجود از بین پژوهش ،مرحله بعد

مالك . ارائه شده است 1پژوهش مورد استفاده در جدول  16به  که اطالعات مربوط تحلیل قرار گرفت

نمونه  مطالعه با حجم) 1: باشد که عبارت است ازمی) 2004تابانه، (انتخاب این مطالعات، روش پیشنهادي 

کارشناسی ارشد و باالتر و هاي پژوهش) 3گیري مناسب و داراي پایایی و روایی الزم، ابزار اندازه) 2زیاد، 

مربوط از چک  هايدادهآوري براي جمع در ضمن،). گیري تصادفینمونه(گیري مناسب روش نمونه) 4

هاي آوري شده از پژوهشجمع هايدادهبراي تحلیل ِ. لیست محقق ساخته به روش دلفی بهره گرفته شد

بدین  جام محاسبات آماري استفاده گردید؛تحلیل جامع براي انفرا گذاري، از برنامهمورد نظر، پس از کد

پس از تبدیل به اندازه اثر از طریق فرمول  ،مطالعات هايههاي آماري استفاده شده در فرضیترتیب که آزمون

                                                           
1  Effect Ssize 
2 Science Direct  
3 Doaj (directly of open access journals) 
4 Elsevier  
5 EPSCO  
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مورد  ١هانتر و اشمیت ،هاي اثر به روش اندازه اثرا ترکیب اندازه، ب)1986(هاي ارائه شده توسط ولف 

 .بهره گرفته شد ٢براي تفسیر اندازه اثر از جدول کوهن ،همچنین. تحلیل قرار گرفتند

 
)نمونه پژوهش(هاي مورد استفاده در فراتحلیل اطالعات تفصیلی پیرامون پژوهش :1جدول   

  ردیف  عنوان  پژوهشگر  محل تحقیق سال

  1 تحلیل اقتصادي عملکرد ورزشی در قاره آفریقا  جان لوئیز  3واترسنددانشگاه ویت  2010

آنیردوخ  4دانشگاه داك  2008

  کریشنا

  2 کنند؟میبیشتري کسب  المپیک هايچرا برخی کشورها مدال

  3 هاي المپیکتحلیل عوامل اقتصادي در بازي  یانگ جیانگ 5دانشگاه نانجینگ  2010

  4 موفقیت المپیک و کشورهاي آسیایی  رابرت هافمن 6ناتینگهام دانشگاه  2004

  5  اقتصادي بر عملکرد المپیک توسعهتأثیر : بینی تعداد مدال المپیکپیش  خوان بیان -  2005

  6 هاي المپیک تابستانی و زمستانیمشارکت و تعداد مدال در بازي  دنیل جانسون ماساچوست  2002

  7 هاي المپیک تابستانیهاي ملی در بازيبینی مجموع مدال تیمپیش  دیوید فارست انگلستان  2010

  8 المللیرفاه ملی و رویدادهاي ورشی بین  کاوتسس لندن  2008

  9 المللیاجتماعی در عملکرد فوتبال بین -عوامل اقتصادي  رابرت هافمن دانشگاه ناتینگهام  2002

  10  مشارکت و عملکرد: هاي المپیک زمستانیبازي  جرارد کوپر  هلند  2001

  11 شود؟ منابع اقتصادي و مجموع مدالهاي المپیک میکدام برنده بازي  برنارد هانوفر  2002

  12 بررسی عوامل مؤثر بر توسعه و عملکرد ورزش قهرمانی در ایران  فرناز فخري دانشگاه تبریز  1391

شریعتی  تهران  1390

  آباديفیض

اقتصادي با میزان موفقیت -جمعیتیهاي بررسی ارتباط بین شاخص

 پکن 2008هاي المپیک کشورهاي آسیایی حاضر در بازي

13  

شریعتی  تهران  1391

  آباديفیض

اقتصادي با میزان موفقیت کشورهاي -هاي جمعیتیارتباط بین شاخص

 گوانگجو 2010هاي آسیایی کننده در بازيشرکت

14  

سازي پول، توسعه اقتصادي منطقه اروپا و عملکرد یکپارچهارتباط بین   کنستانتین رومانی  2014

 ورزشی

15  

والدمیر  دانشگاه پاریس  2013

  آندریف

  16 2014بینی اقتصادي از برندگان مدال در المپیک زمستانی پیش

  

  

                                                           
1 Hunter & Schmidt 
6 Cohen, J .(1977) 
3 University of Witwatersand 
4 Duck University, US 
5 Faculty of Mathematics and Physics, Nanjing University 
6 Nottingham University Business School 
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  ي پژوهشهایافته

و به روش ترکیب اندازه اثر     ١v2نرم افزار فراتحلیل جامع استفاده از  با تحقیق حاضر، تحلیل آماري

 2مطالعه که اندازه اثر آنها در جدول  16 ،براي آزمون این سؤال پژوهشی. هانتر و اشمیت صورت گرفت

  . ارائه گردیده مشخص شده است

  اشمیت در هر و با رویکرد هانتر ورزشی عملکرد وعوامل اقتصادي  رابطهبرآورد اندازه اثر  :2جدول 

  مطالعه 16یک از 

  آماره هاي فراتحلیل

  مطالعه

  

  اندازه اثر

  %95فاصله اطمینان 

  حد پایین

  اندازه اثر

  حد باالي

  اندازه اثر

  332/0  024/0  183/0  جان لوئیز

  312/0  109/0  213/0  آنیردوخ کریشنا

  874/0  216/0  656/0  یانگ جیانگ

  427/0  016/0  232/0  رابرت هافمن

  889/0  738/0  828/0  خوان بیان

  377/0  082/0  235/0  دنیل جانسون

  351/0  084/0  222/0  دیوید فارست

  264/0  058/0  163/0  کاوتسس

  464/0  043/0  266/0  رابرت هافمن

  542/0  124/0  350/0  جرارد کوپر

  713/0  208/0  502/0  برنارد

  812/0  703/0  763/0  فرناز فخري

  824/0  394/0  660/0  آباديشریعتی فیض

  810/0  115/0  552/0  آباديشریعتی فیض

  934/0  760/0  873/0  کنستانتین

  - 664/0  - 963/0  - 883/0  والدمیر آندریف

  404/0  324/0 365/0  اثرات ترکیبی ثابت 

  566/0  237/0 415/0  اثرات ترکیبی تصادفی 

  

                                                           
1  Comprehensive Meta-Analysis 
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بزرگترین مقدار . درصد معنادار هستند95/0دهد که تمام مطالعات مورد بررسی با احتمال نشان می 2جدول 

. باشدمی )2008(کاوتسس و کوچکترین آن مطالعه  )2013(والدمیر آندریف اندازه اثر مربوط به مطالعه 

 عملکرد وادي عوامل اقتص رابطه برآورد اندازه اثر میزاننمودار انباشت  پراکندگی رابطه عالوه بر آن، 

 16 بر اساس اندازه اثر با رویکرد هانتر اشمیت به روش تصادفی براي ورزشی در رویدادهاي بزرگ،

  .دهددرصدي را نشان می 95آورد هر مطالعه و حدود اطمینان طالعات مربوطه نیز بصورت بصري برم

 بر اساس اندازه اثر با رویکرد هانتر اشمیت ورزشیبرآورد اندازه اثر رابطه عوامل اقتصادي و عملکرد انباشت  :1نمودار 

  

  

  

درصدي برآورد با یک خط  95برآورد هر مطالعه با یک مربع سیاه رنگ و حدود اطمینان  ،1در نمودار 

خط . دهدهاي سیاه مقدار وزن هر مطالعه را نشان  میعرضی نمایش داده شده است که در واقع اندازه مربع

. دهدرا  نشان  می) اندازه اثر ترکیبی(منطبق بر محور عمودي لوزي برآیند مطالعات عمودي منقطع که 

اي را قطع کند آن مطالعه اگر این خط دامنه اطمینان مطالعه. باشددیگري خط ممتد که مبین فرضیه صفر می

  .از نظر آماري معنادار نیست

) معنادار(هاي چاپ شده از انتشار پژوهش است که ناشی ١بخشی از هر فراتحلیل ارزیابی سوگیري انتشار

به  به نوبۀ خود،هر فراتحلیلی . باشدو انواع خطاها می) غیرمعنادار(و عدم انتشار پژوهش هاي چاپ نشده 

                                                           
1  publication bias 

Model Study name Correlation and 95% CI
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در این پژوهش به منظور بررسی . مقداري سوگیري دارد ،مطالعاتبرخی هاي انتخاب و حذف سبب مالك

  .ارائه  شده است 3گرفته شد که نتایج آن در جدول بهره  ١تورش انتشار از آزمون ایگر

  عملکرد  وعوامل اقتصادي  رابطهنتایج آزمون آماري  ایگر مربوط به تورش انتشار برآورد اندازه اثر : 3جدول

خطاي   ضریب      آماره

 معیار

T  

  

  

درجه 

  آزادي

p  فاصله اطمینان 

  -275/3..........     363/6  503/0    14  687/0  247/2  544/1  عرض از مبدا

  

کند و از مبدأ در صورت عدم وجود سوگیري در انتشار نتایج  باید مقدار عرض از مبدأ به سمت صفر میل 

.  سوگیري انتشار وجود دارد ،لذا در صورتی که فاصله اطمینان عدد صفر را در بر نگیرد. مختصات عبور کند

 95احتمال  نتایج آزمون ایگر نشان داد که در انتشار نتایج سوگیري رخ داده و این سوگیري از نطر آماري با

دهد که تورش انتشار  نامتقارن  نیز به صورت دیداري نشان می ٢که  نمودار قیفی درصد معنادار می باشد

  .رخ داده است

  عملکرد  وعوامل اقتصادي  رابطهربوط به سوگیري انتشار برآورد اندازه اثر میزان نمودار قیفی م :2نمودار 

  

                                                           
1 Egger 
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رابطه مطالعات پژوهش حاضر، حاکی از این مطلب است که مطالعات مربوط به  2و نمودار  3نتایج جدول 

در  ،در نتیجه. باشدداراي سوگیري انتشار می ورزشی در رویدادهاي بزرگ، عملکردو عوامل اقتصادي 

  . تعمیم نتایج باید محتاط بود

گردد که در آورد اندازه اثر ترکیبی استفاده میدفی بجاي مدل اثرات ثابت براي بربنابراین از مدل اثرات تصا

داده شده نشان  ورزشی در رویدادهاي بزرگ، عوامل اقتصادي بر عملکرد رابطهنتایج فراتحلیل  4جدول 

  . است

  به روش ترکیب اندازه اثر عملکرد وعوامل اقتصادي  رابطهل یافته هاي فراتحلی: 4جدول 

  هايآماره

  

  فراتحلیل

  

  

  فرض پژوهش

عه
طال

 م
اد

عد
ت

  

ی
دف

صا
ی ت

کیب
تر

ت 
را

اث
  

ي
ار

اد
عن

 م
ح

سط
)  

(E
S

  

ن 
ینا

طم
ه ا

صل
فا

95
 %

ر 
 اث

زه
دا

ان

ی
دف

صا
ت

 

ی 
گن

هم
ن 

مو
آز

 :
ار

قد
م

2

  

ي 
اد

آز
ه 

ج
در

2

  

ي 
ار

اد
عن

 م
ح

سط

2

  

2

  

2

  

عوامل  رابطه

 واقتصادي 

  ورزشی عملکرد

16  415/0  001/0<  

237/0 

  

566/0  

*988 /245  15  001/0<  902/93  144/0  

  )کند متغیرهاي مداخله گر را تایید می دو متغیر و نیاز به بررسی اثرمعنادار بودن آن ناخالص بودن رابطه بین ( 05/0ناهمگن در سطح * 

عوامل اقتصادي  رابطه) اثرات ترکیب تصادفی(که میانگین اندازه اثر  دهدمینشان  ،4نتایج حاصل از جدول 

 95از آنجا که اندازه اثر برآورد شده با احتمال  .باشدمی 415/0در نمونه مورد پژوهش معادل  عملکرد و

بر اساس . دارد رابطه وجود ورزشی کشورها عملکرد وعوامل اقتصادي بین درصد معنادار می باشد، لذا 

می توان نتیجه را با اطمینان باال تعمیم  پس. شود ین رابطه در حد باال  ارزیابی میا) 1977(جدول کوهن 

( همگنی آزمون نا ،همچنین. داد
2(  داراي مقادیر معنادار است و از طرفی براي بررسی همگنی مطالعات

:از اند یگر نیز بهره می گیرند که عبارتاز دو شاخص د
2  و

2 . هر چه مقدار این شاخص به عدد صد

ناهمگنی مطالعات می باشد که در این مطالعه هر سه شاخص بیانگر ناهمگنی دلیل بر ،نزدیک گردد 

تحقیقات مورد بررسی می باشد و ناهمگن بودن مطالعات  نشان می دهد که متغیرهاي مداخله گر بین دو 

جهت ارزیابی عوامل ایجاد کننده ناهمگونی از مدل فرا . متغیر عوامل اقتصادي و عملکرد وجود دارد

سال انجام مطالعات و اندازه نمونه به عنوان عوامل  ،براي دست یابی به این مهم. استفاده گردیدرگرسیون 
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ارائه شده  5جدول  که نتایج آن در از عوامل مختلف در مدل وارد شدندمحتمل ایجاد کننده ناهمگونی 

  .است

  عملکرد مل اقتصادي وعوا رابطهنتایج متارگرسیون در ایجاد ناهمگونی  برآورد اندازه اثر : 5جدول 

  ضریب رگرسیون  آماره
عرض از 

 مبدا

خطاي 

 معیار
z  p 

  >001/0  -73/4  0002/0  599/0  -/001 اندازه نمونه

  >001/0  649/6  382/0  544/2  -001/0  سال

  

درصد معنادار  95دهد که متغیر اندازه نمونه و سال مطالعات با احتمال رگرسیون نشان میهاي فرایافته

یک متغیر تعدیل کننده بین متغیر عوامل اقتصادي و  به عنوان متغیر اندازه نمونه و سال ،بنابراین. باشد می

حجم عوامل اقتصادي و زمان به عنوان متغیرهاي تعدیل  توان گفت پس می .کندعمل می ورزشی عملکرد

ت تأثیر قرار را تح ورزشی کشورها در رویدادهاي بزرگ کننده، اثر بخشی عوامل اقتصادي بر عملکرد

بخشی عوامل اقتصادي بیشتر میزان اثر ،باشد تر عوامل اقتصادي کمکه هر چه تعداد  اند آندهند و بیانگر  می

  .گردد اقتصادي زیادتر میمیزان اثر بخشی عوامل  ،شود و هرچقدر زمان بیشتر باشدمی

  گیريو نتیجهبحث 

طراحی شده  عملکرد ورزشی کشورهااین مطالعه با عنایت به پیشینه نظري و سوابق پژوهشی در حوزه 

عامل میزان ارتباط بین  ،در این پژوهش سعی بر آن بوده است که با استفاده از روش فراتحلیل. است

از  هادادها ابتددر فراتحلیل، . مشخص گردد ورزشی کشورها در رویدادهاي ورزشیبا عملکرد  اقتصادي

در روش . شودشوند و سرانجام یک کل جدید حاصل میسپس با یکدیگر ترکیب می ،منابع اولیه استخراج

ها در قالب کمی، آنها را آماده استفاده اي از پژوهشهاي تودهها و یافتهپژوهشگر با ثبت ویژگی ،فراتحلیل

 هايدادهآوري ام مطالعه، فهرستی جهت جمعبدین منظور براي انج. کندهاي نیرومند آماري میاز روش

هاي انجام شده در خصوص موضوع تهیه گردید که با توجه به متغیرهاي کلیدي و سؤال مربوط به پژوهش

انجام شده در  هاي پژوهش از) مطالعه قابل بررسی 16(نمونه  20تعداد . پژوهش، مورد استفاده قرار گرفت

روش اجراي پژوهش نیز بنا بر مالحظات . مختلف انتخاب گردید ورزشی کشورهايخصوص عملکرد 

رویکرد مورد استفاده در این پژوهش، رویکرد  شناختی، با ترتیب خاصی صورت گرفت ونظري و روش

عوامل اقتصادي با عملکرد  از سؤال پژوهش حاضر نشان دادتایج حاصل ن بوده) 1977(هانتر و اشمیت 
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-لذا می. شوداین رابطه در حد باال  ارزیابی می) 1977(بر اساس جدول کوهن  .ورزشی کشورها رابطه دارد

  . توان نتیجه را با اطمینان باال تعمیم داد

تواند به عنوان عامل تأثیرگذار در  افزایش رشد اقتصادي و درآمد میتوان گفت، در تبیین این موضوع می

هایی  شاخص ،عبارتی به. شود در نظر گرفته یافتگی  شاخص توسعه و مبنایی براي سنجش میزان توسعه

بر بهبود تواند  گذاري و رشد تولید ناخالص ملی می همانند افزایش انباشت سرمایه و به تبع آن رشد سرمای

 ،از طرفی). 1388احمدوند و امیري، (درآمد و عملکرد اقشار مختلف مردم تأثیر قابل توجهی داشته باشد 

 توسعهترین عامل اثرگذار بر بنیادي"هاي اقتصادي را به عنوان ، شاخص)2010(جیانگ و همکاران 

 توسعهثروتمند قادر به تخصیص مبلغ بیشتري از منابع به  یک جامعه. اندمعرفی کرده "ورزش

 توسعهو است که ایجاد ) ايها، تجهیزات و مربیگري حرفهبراي مثال، استادیوم(هاي ورزشی  زیرساخت

بهبود وضعیت اقتصادي، با افزایش چرا که را در کشور به همراه خواهد داشت، استعداد ورزشی بیشتري 

با افزایش تقاضاي مردم براي ورزش همراه است که باعث شکوفایی  ،سطح رفاه مردم و این موضوع بالتبع

؛  هافمن و 2010جیانگ، (شود پروري در آن کشور میقهرمان ،هرچه بیشتر استعدادها و در نهایت

تحقیقات زیادي در این زمینه انجام شده است که اکثر آنها، تولید ). 2010؛ لوئیز و فادال، 2004همکاران، 

هاي المپیک در بازي مل مؤثر بر میزان موفقیت یک کشورترین عاناخالص داخلی یا ملی یک کشور را مهم

). 2011؛ کاستونکا و اسکوریچ، 2008اتک و ویتک، ؛ ر2004و 2000جانسون و علی، (اند گزارش کرده

-تواند منجر به افزایش کسب مدالورزش قهرمانی می اند که افزایش بودجهنشان داده بسیاري از کشورها

است به کشور این  درآمد بیشتر، ممکن). 2004، ١هافمن، جینگ و راماسامی(هاي المپیک شود در بازي ها

هاي بهداشتی مراقبتورزشکاران بهتري را آموزش دهند  ها تخصصی شوند،تا در ورزش دهداجازه را 

اقتصادي  توسعههمانطور که کشورهایی با  -یادي را به مسابقات اعزام نمایندهاي زبهتري ارائه دهند، گروه

و همین  اند افتهی توسعهباال از جمله ایاالت متحده، آلمان، فرانسه، بریتانیا و استرالیا در ورزش قهرمانی نیز 

  ).2004هافمن و همکاران، (باشد هاي المپیک نیز اثرگذار میها در بازيمیزان بر عملکرد آن

 پژوهش لذا .است نگرفته قرار داخلی پژوهشگران توجه مورد هنوز فراتحلیل، طرح قالب درتحقیق حاضر، 

 سایر با مرتبط هاییفراتحلیل انجام همچنین و موضوع این به را داخلی پژوهشگران جهتو تواندمی حاضر

  ... جمعیت، میزبانی، هزینه سالمت و :د ورزشی در رویدادهاي بزرگ همچونعملکر بر تأثیرگذار متغیرهاي

                                                           
1 Hoffmann. R, Ging. L. C & Ramasamy. B  
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ي عامل اقتصادي در عملکرد تأثیرگذار قراردادن توجه مورد با توانمی نیز کاربردي سطحِ در. نماید جلب

شد،  گفتهه چنانگ. طح استانی مد نظر قرار داددر سورزشی، این موضوع را هم در سطح ملی و هم 

 .دارد وجود المپیک موفقیت در و ملت یک ملی ثروت بین مثبت همبستگی از حاکی هاي زیادياستدالل

 مانند( ورزشی هايزیرساخت توسعه به منابع از بیشتري مبلغ تخصیص به قادر ثروتمند کشور یک

 آن بیشتري در استعداد ورزشی توسعه و ایجاد کار، این. است )ايحرفه مربیگري تجهیزات و ها،استادیوم

 بودجه تأمین در کشور توانایی کنندهتعیین، توسعه سطح این، بر عالوه. تسهیل خواهد کرد را کشور

کشورها  موفقیت روي بر مستقیم اثر که است المپیک هايبازي مانند رویدادهاي ورزشی در حد المللی بین

که به نوبه خود  ی در سالمت جسمانی یک جامعه دارداقتصادي نقش مثبت توسعهبه طور مشابه،  .دارد

که  است بسیاري از کشورها نشان داده هاي ورزشی را تحت تأثیر قرار دهد تجربهممکن است دستاورد

تچا و ( شودمنجر هاي المپیک در بازي هاتواند به افزایش کسب مدالافزایش بودجه ورزش قهرمانی می

  .)2004، هافمن؛ 2003، ١پرشین

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
1 Tcha & Pershin 
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Recently, the competition between countries to gain medals in international 

competitions and rankings of countries based on scores, has taken a high 

intensity and this has led thes researchers to begin to explore affecting socio-

economic and other factors in sporting success in various competitions 

including the Olympic Games. However, the growth of research in this field and 

distribution of information, dominance of all aspects of this area is impossible. 

Hence, the combination of the results of previous conducted studies to obtain an 

overview research topic is more useful than the definition of new research 

projects. In the present study, purposive sampling (snowball sampling) was 

used. After reviewing the articles about the relationship between economic 

factors and sport performance, 20 studies were selected. To analyze the data 

collected, a comprehensive meta-analysis software program was used. The 

results showed that the mean of effect size of the relationship between economic 

factors and performance in sports events was 0.415. Since the effect size   of  

the estimated is significant at 95% level, economic factors effect on sports 

performance. 
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