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 چکیده
این رقابت كه كشورها از اهمیت بسیاري دارد، تاجاییدر المپیک  كسب جایگاه مناسب ،كشورهابراي 

با  ، پژوهش حاضر درصد بودروایناز كنند؛المللی استفاده میعنوان ابزاري در معادالت بینبه آمیزمسالمت

موفقیت ایران  ، زمینةریودوژانیرو 2016هاي المپیک ارزیابی و تحلیل عملکرد كاروان ورزشی ایران در بازي

ازنوع مطالعات  تحلیلی و -، توصیفیحاضر روش پژوهش. هاي بعدي فراهم كندرا براي حضور در دوره

هاي ورزشی در بازي رشتة 15قالب ورزشکار اعزامی كه در 63عملکرد  ،نگر بود. در این پژوهشگذشته

 ، از سه شاخص ارزیابی عملکرد كمیتة. همچنینشركت داشتند، مطالعه شدریودوژانیرو  2016المپیک 

ارزیابی عملکرد ایران در  ناخالص داخلی برايمعیت كل و تولید المللی المپیک شامل شاخص كارایی، جبین

هاي هاي ورزشی حاضر در بازي. براي تحلیل عملکرد ورزشکاران و رشتهشدریو استفاده  2016المپیک 

ن آگاه به موضوع پژوهش انجام نظرانفر از صاحب 27یافته و عمیقی با ساختارهاي نیمهالمپیک، مصاحبه

ها مانند هاي ورزشی، عملکرد ایران در برخی رشتهنظران رشتهه صاحباز دیدگاكه . نتایج نشان داد شد

هاي اما در رشته وضعیت مطلوبی برخوردار بوده است؛ برداري، كشتی آزاد، شمشیربازي و والیبال ازوزنه

 ،. همچنینوضعیت مناسبی نداشته است تکواندو، بوكس، تیراندازي با تفنگ، تیروكمان، جودو و دوومیدانی

سواري و شنا ازقبل میز، دوچرخه روي مانند تنیسها عملکرد برخی رشته، نظرانصاحبساس عقیدة برا

به مدیران ورزش كشور  ،نهایتكسب موفقیت نبوده است. در و امید چندانی به بینی بوده استپیشقابل

ریو،  2016المپیک هاي موفق و ناموفق در جانبه از فدراسیونشود با پشتیبانی و حمایت همهمی پیشنهاد

 فراهم آورند.هاي المپیک آینده ی را در بازيثباتینة حضور قدرتمند و بازم

 

  ریودوژانیرو، كاروان ورزشی 2016هاي المپیک تحلیل عملکرد، بازيواژگان کلیدی: 

 

 

                                                           
 zareian.h@gmail.com: Email                                                                   نویسندة مسئول          *
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 مقدمه
نقش بسیار مهم و  ،موقعگیري درست، علمي و بهروز، تصمیمورزش ام در دنیاي پیشرفتة

المللي ورزشي تابعي از اي در شکست یا موفقیت دارد. کسب موفقیت در میادین بینکنندهتعیین
زارعیان، ) المللي، اقتصاد پویا و غیره استداخلي و بین هاي دیگري نظیر سیاستموفقیت در عرصه

-شکل قابلورزشي به موفقیت یک ورزشکار، تیم یا کاروان ،آشکار است طورکه(. همان2، 1393

منابع وابسته  بخشي آن در استفادة مناسب از همةتوجهي به ظرفیت عملکردي سیستم ملي و اثر
رویدادهاي بزرگ ورزشي در کانون توجه  ،امروزه(. 408، 2007، 1است )سانگ، بویلر و استکل

براي هنرنمایي ورزشکاران نخبه صحنه هایي  2رویدادهاي ورزشيابر ،واقعدرد. نجهانیان قرار دار
همچنین،  .(151، 2008، 3گذارند )داالس و سودرمنبنمایش بههاي خود را تا بتوانند مهارت هستند

تا هویت و فرهنگ  کنندن سایر کشورهاي جهان کمک ميبه کشور میزبان و ورزشکارااین رویدادها 
ایجاد غرور ملي، با موفقیت و کسب مدال، باعث  و بشناسانندد را به تمام مردم جهان ملي خو

ها، (. این بازي1390آبادي و سجادي، )شریعتي فیض ورزشي در کشور خود شوند ةانسجام و توسع
هاي ورزشي نه یک رویداد صرف ورزشي، بلکه یک جنبش وسیع اجتماعي هستند که به مدد فعالیت

 معتبر مسابقات در کشورها، ورزشي عملکرد د.نشوباعث تعالي انسان و تفاهم بین المللي مي

 شود.مي سنجیده کشورها آن ورزشکاران توسط شدههاي کسبمدال و هامقام ةوسیلبه الملليبین

 ملت و وطن براي افتخاري بلکه ،ندنیست ورزشکاران خود متعلق به تنها شدهکسب هايمقام ،درواقع

 احساس قهرمان یک موفقیت از نفر هامیلیون ارتباطدراین و ندکشور یک نام داشتبزرگ درجهت

 ،موارد اغلب در دیگر،تعباربه شوند.مي غمگین و متأثر او شکست از یاکنند مي ملي غرور و افتخار
 یک ملي هايسرمایه کشور هر قهرمانان د.شومي تلقي ملت یک پیروزي ةمثاببه قهرمان یک پیروزي

مل متح قهرمانان این پرورش و رشد براي زیادي بسیار هايهزینه شوند. کشورهامحسوب مي کشور
است  کشور ةزبد مربیان و مدیران هنر کمال، و تمام صورتبه هاسرمایه این از استفاده .شوندمي

  (.7، 2009، 4)خالیک، لیف و قازي
 در افتخارآفریني و الملليبین سکوهاي فتح ورزشي، ریزانبرنامه موردتوجه و مهم موارد از یکي

 در عنوان کسب .دست یابند آن به توانندمي ملي هايتیم در گذاريسرمایه راه از است که ورزش
 تواندمي دارد، قرار کشورها از بسیاري توجه کانون در که بین المللي و بزرگ ورزشي رویدادهاي

 کشورها از بسیاري ،روایناز دهد؛ قرار تأثیرتحت را جامعه یک اجتماعي فرهنگي و اقتصادي، شرایط
 در را هاآن موفقیت که کنند مسابقات روانة و آماده را ورزشکاراني ریزي،برنامه با در تالش هستند

                                                           
1. Song, Boulier & Stekle 

2. Mega Sport Event 

3. Dolles & Soderman 

4. Khalik, Leif & Ghazi 
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، 1393، ساعتچیانو  قهفرخي، سجادي، محمودي د )علیدوستنکنتضمین  بزرگ رویدادهاي
ة تیکمبوده است.  کیالمپ يهايباز يهايژگیاز و يکی شهیها همملت نیرقابت ب براین،افزون (.235

، تأکید هاکشوري بر کشور دیگر براساس جدول توزیع مدال نبودنهستیشا بر کیالمپ يالمللنیب
-ي به شمارش مدالالمللنیب تیموفق ةسیمقا برايها و رسانه مداراناستیساما همچنان  کرده است؛

المللي براي شرکت در مسابقات بین ،روایناز (؛929، 2007، 1پردازند )گرینشده ميهاي کسب
وجود هشرکت در این مسابقات ب اي قوي را برايها انگیزهو براي آن ورزشکاران و مربیان اهمیت دارد

جدید، فرصتي  هايبر انجام مسابقات و کسب تجربهالمللي عالوههاي بینآورد. حضور در صحنهمي
 با (.6، 1392 ،عملکرد ورزشي یک کشور است )سجادي، صفري، ساعتچیان و رسوليبراي ارزیابي 

 برخي توسط جيرخا رانشکاورز خرید ،هادآورينا ،پینگيدو رانشکاورز رماآ به يمختصر هنگا
 باالتر تبةدر ر گرفتنارقرو  المد کسب که ميیابیمدر ملاعو یگرو د المد کسب با هدف هارکشو

 یعزتو يبندرده ولجد يباال يتبههادر ر گرفتنارقردارد.  يبیشتر همیتا هارکشواز  ريبسیا ايبر
 پایینتر يهارکشو به نسبت هارکشو برخي شيوفخرفر حتيو  ملي ورغر موجب دخو هاالمد
 هشتباا ،شودمي تبدیل صلح نمادر ز هارکشو جنگ بین بهورزش  بگوییم گرا شاید. شودمي

  .(41، 1395)زارعیان، یم انگفته
هاي المپیک ویژه بازيبه الملليسابقات بینهاي بسیاري صرف مها هزینههاي اخیر، دولتدر سال

زمان  و کشورها در مدت ترین رویداد ورزشي در جهان هستندعنوان بزرگها بهکنند. این بازيمي
مدت سعي در مدت و کوتاههاي بلندمدت، میانریزيچهار سال تا برگزاري این مسابقات، با برنامه

وان ورزشي در هر دوره از روي کارهاي فرارو، تحلیل چالشنایآوردن بهترین نتایج دارند؛ ازدستبه
هاي ورزشي، فدراسیون ،تبع آنها و بهبر شناسایي نقاط قوت و ضعف تیمتواند عالوهمي هابازي

-تر در بازيحضور موفق هاي آیندة خود برايریزيهت برنامهجگذارن ورزشي را درمدیران و سیاست

روي یران در بررسي موانع و مشکالت فراملي المپیک ا . رئیس کمیتةهاي المپیک یاري رساند
حقوقي،  اي،مسائل بودجهکند که المللي اذعان مياي ورزشي ایران در رویدادهاي بینهکاروان

آن روي  مشکالت پیشجمله از ،فضاهاي ورزشي و منابع ماليمطلوب از نا ةاستفاداستعدادیابي، 
با عنوان  ( پژوهشي را1392) ، آزادي و ابوذريعیدي .(142، 1394)زارعیان،  هستندکمیته 

که  ها بیان کردندانجام دادند. آن «هاي المپیک )از لندن تا لندن(تحلیل عملکرد ایران در بازي»
و ثبات چنداني در کسب نتایج نداشته است.  ها نوسان داشتهدوره از بازيد کشور ایران در هر عملکر

 هايزیرساخت ةشود که اقداماتي را درجهت توسعیشنهاد ميبه مسئوالن ورزش کشور پ ،مجموعدر
تا از این  هنده و ثبات مدیریت ورزش انجام دورزش قهرماني، شناسایي و پرورش ورزشکاران نخب

و با کسب نتایج مناسب، روند تعادل عملکرد شوند هاي المپیک اعزام ورزشکاران نخبه به بازي منظر

                                                           
1. Green 
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راز  ( در پژوهشي بیان کردند که2010) 1، سانز و تنارستاف بزنند. رقمک هاي المپیدر بازي را ایران
-تي و توانایيرقابجامائیکا و کنیا در المپیک این است که این کشورها بر مزیت کشورهاي ت یموفق

هاي دیگر شاخصتوانایي بهبود و  کنندميتکیه  )مانند دوومیداني( شانهاي فردي ورزشکاران
 هاي المپیککشور ایران نیز در بازي .ندارندناخالص داخلي و نرخ بیکاري جمله تولید موفقیت را از

و مزیت رقابتي  رداري(ب)مانند کشتي و وزنه هاي فرديفردي و مبتني بر توانایي هايبر رشته
پکن با کسب یک مدال طال و یک  2008یران در المپیک ا ،براي مثال ؛کید داردتأورزشکاران ایراني 

قرار  51کرد و در رتبة  کسبهاي حضور در المپیک را در کل دورهترین نتیجه برنز، ضعیف مدال
را برنز بهترین عملکرد  با کسب چهار مدال طال، پنج نقره و سه 2012گرفت. بالفاصله در المپیک 
عقیدة زارعي قرار گرفت. به 17دست آورد و در رتبة هبحضور در المپیک  ازلحاظ تعداد مدال درمدت

شدن فراهم بلکه ؛باشدنکافي ست تنهایي ممکن ابه نخبهوجود ورزشکاران (، 1392محمودآبادي )
شدن براي فراهم رسد.نظر ميها الزم بهها و بهبود ارتقاي ظرفیت آنموقعیت بهتر براي آموزش آن

  رسد.نظر ميزان دارایي و سرمایة کشور مهم بهاین زمینه، می
 الملليبین رویدادهاي و مسابقات در کشورها برخي چرا این است که آیدمي پیش الي که، سؤحال

براي برگزاري را ترند؟ بعضي از کشورها راهبرد مدوني موفق دیگر کشورهايبه  نسبت ورزشي
 کنند.ورزشي ایفا ميبرگزاري رویدادهاي در رویي را رویدادهاي ورزشي دارند که نقش پیش

، کنندهاي زیادي را صرف ورزش ميرقابت با کشورهاي دیگر هزینه کشورهایي که براي
تعیین عوامل اثرگذار در موفقیت ورزشي در سطوح  افزایش هستند؛ اما شواهد اندکي برايدرحال

 ،کليطور(. به2009، 2بینگهامو  ، دي نوپ، ون بوتنبرگ، شیبليد )دي بوسچرنالمللي وجود داربین
-اراي جنبهکلي و د يامروفقیت، توسعه است. اصوالً توسعه راه رسیدن به این م توان گفت کهمي

، در برخي مواردفناوري، پزشکي و غیره است. هاي مختلف، فرهنگي، سیاسي، اقتصادي، علمي 
و مقطعي خواهد بود. آن موفقیت نسبي  مدت باشد که نتیجةتوسعه ممکن است موقتي و کوتاه

وجه داشت که باید تپایدار و فراگیر منجر شود.  تواند به توسعةمدت ميریزي بلندبراین، برنامهنافزو
 ،(. همچنین8، 1393)زارعیان،  گیردخطي نیست و تنها از یک مسیر صورت نميتوسعه امري تک

 6( و ماتسوکو2014) 5البین -(، روجو2014) 4، ماتیسون و زیمانسکي(، پیترز2013) 3ستالنگ
المللي، ارزیابي و تحلیل کشورها در رویدادهاي بین هایي اذعان کردند که( در پژوهش2015)

رسانه و مطبوعات، منتقدان،  تماشاگران، اصحاب هايانتظارها و توقع کند تاشرایطي را فراهم مي

                                                           
1. Forrest & Sanz & Tena 

2  . De Bosscher   & Deknop & Vanbottenburg & Shibli & Bingham 

3. Langseth  

4. Peeters & Matheson & Szymanski   

5. Rojo-Labaien 

6. Matsuoka 
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 شودباعث مي سو، ازیک. این رونددنانه و عقالني باشبیتحلیلگران ورزشي واقعوکارشناسان یا تجزیه
احساسي دست  ارهايموجود و نیز آگاهي از توان کشورهاي رقیب از انتظظرفیت با توجه به  که

هاي المپیک کاسته امي به بازيکاروان اعز ازحد و مخرب بربرداشته شود و از فشار و استرس بیش
یت وفقبه م نند با صرف زمان و انرژي کمتر دستیابيتواریزان ميدیگر، مدیران و برنامهشود و ازسوي

باشند کاروان ورزشي  بهترین عملکردشاهد  ايورزشي یک کشور را هدفمند کنند و با هزینة بهینه
 (.3، 1394زارعیان، )

هاي بازي را در ادوار گذشتةعملکرد ایران  هاي اخیر، برخي پژوهشگرانراستا، در سالدرهمین
ي بر عملکرد کاروان شرح»با عنوان  را پژوهشي( 1387کردي ) ،مثال اند؛ برايالمپیک بررسي کرده

انجام دادند. در این پژوهش که با « پکن 2008هاي المپیک ایران در بازيالمياسورزشي جمهوري
 2008در المپیک  نتیجه نکردنکسبها دالیل لیست انجام شد، آناي و تکمیل چکروش مشاهده

هاي علمي و فني منابع انساني: )ضعف -1د: بندي کردنپکن را در چند مؤلفه ارزیابي و دسته
ورزشي،  دان افراد کلیدي نظیر متخصص تغذیةهاي ملي، فقبسیاري از مربیان ایراني تیم

ریزي )اقتدار کافي نداشتن ساختار و تشکیالت، مدیریت و برنامه -2؛ (شناسي ورزش و غیرهروان
المپیک تا المپیک، انتصاب و  ان برنامةها، فقدکمیتة ملي المپیک در نظارت کامل بر فدراسیون

منابع مالي  -3؛ (داراي شانس مدال و غیره یس فدراسیون، انتخاب جدید سه رئسپس
نبودن آنان و وقتنکردن ورزشکاران، تمام مین مالياري ناکافي در ورزش قهرماني، تأگذ)سرمایه

شدن میزان تعهد ران و مربیان، کمبرخي از ورزشکا دانشياجتماعي، فرهنگي و رواني )کم -4؛ (غیره
تیکي و بدني تعداد فني و علمي )ضعف تکنیکي، تاک -5و فداکاري برخي از ورزشکاران و غیره؛ 

آوري کاروان و غیره(. نتایج نداشتن زنان ورزشکار در جایگاه مدالحضورتوجهي از ورزشکاران، قابل
در ادوار  رانیا يورزش يهانوسان عملکرد کاروان ةنیزمدر (1391) ، عیدي و اصغرييزمان پژوهش

 44و  43نامطلوب  يهاو رتبه 19و  17مطلوب  يهااز آن است که کسب رتبه يحاک کیالمپ
-نوسان نیدر ا يعوامل مسلم استاست.  کیالمپ يهايدر باز رانیا ينوسیعملکرد س ةدهندنشان

 نیکه موجب چن ياز عوامل يکی. کنندتوجه ها به آنمسئوالن  دیکه با ندهست میعملکرد سه يها
 نیکه ا يستمیشده است. سيدهکشف و پرورش سازمان ستمیس نبوداحتمال  شود،يم یيهانوسان

کمتر  کیالمپ ةکه ورزشکاران ما در چند دوريطوربه ؛است وبیمع زین کنديم تیاستعدادها را حما
 يداخل يهارقابت ةاز صحن يکلبه ک،یالمپ ةدور کیکسب مدال در  بارکیو تنها با  رندیگيمدال م

مدیران المپیک  ( با بررسي نظرهاي2010) 1و کاپالنیدو کاراداکیس. شونديحذف م يالمللنیو ب
هاي المپیک بازي ها و تهدیدهايها، فرصتشده، نقاط قوت، ضعفهدایتصورت مصاحبة نیمههآتن ب

داشتن اقتصاد قوي، امنیت،  هاشناسایي کردند. آن رگزاري این رویدادمیزبان را براي ب جامعة

                                                           
1. Karadakis & Kaplanidou 
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مایت اجتماعي، حها، نبود عنوان نقاط قوت، ضعف زیرساختهزیرساخت عالي و ثبات سیاسي را ب
 توریسم، فرهنگ، عنوان نقاط ضعف، توسعةهثبات اقتصادي و سیاسي را بوسعت کم کشور، نبود 

هاي عنوان فرصتمیراث زیرساختي رویداد و توسعة ورزش و سالمت در جامعه را بهي، کیفیت زندگ
 محیط،یستتهدیدها را تحمیل هزینه، تخریب زاین پژوهشگران  ،همچنین میزباني نشان دادند.

( عوامل 2014) ، کهندل و خدایارييتوپچ. جاکردن ساکنان دانستندهخطر ایجاد ناامني و جاب
 ،بیترتو به کردند يبررسلندن را  2012 کیالمپ يهايدر باز يکشت يمل میت تیموفق بر رگذاریتأث

 ذکر تیعوامل موفق نیترعنوان مهمرا به يتیریو عوامل مد يعوامل روان ،کیولوژیزیامکانات، عوامل ف
 207ورزشکار از  174هزار و  11هاي المپیک تابستاني با حضور بازي ویکمین دورةسي کردند.

روز و در  17مدت ( و به2016آگوست  21)پنج تا  1395مردادماه سال  31تا  15از کشور جهان 
 974 ،هاورزشي در کشور برزیل و در شهر ریودوژانیرو برگزار شد. در این دوره از بازي رشتة 39

 10ها سهم درصد مدال 60 از این تعداد، که ندشدبرنز( توزیع  360نقره و  307طال،  307مدال )
ایران نیز درمجموع با کسب هشت مدال )سه طال، یک اسالميجمهوري .ندبود بنديرده کشور اول

قرار گرفت و با توجه ودوم ، در ردة سيهامدال از مجموع درصد 8/0، عبارتينقره و چهار برنز( و به
نوبي، ج ، ایران پس از چین، ژاپن، کرةپنجم قرار گرفت. همچنینوها در ردة بیستمدالبه وزن 

شورهاي آسیایي قرار گرفت. این درحالي است که ایران در ششم ک ازبکستان و قزاقستان در ردة
 24/1، عبارتيو به مدال )چهار طال، شش نقره و دو برنز( 12لندن با کسب  2012مپیک هاي البازي

ها در ردة هفدهم دهي مدالو با توجه به وزنقرار گرفت بیستم  ها، در ردةاز مجموع مدال درصد
پنجم قرار گرفت. در  ، ایران دربین کشورهاي آسیایي در دورة قبل، در ردةگرفت. همچنین جاي

عملکرد ایران با دیگر کشورها در ادوار مختلف  ضر سعي شده است با تحلیل و مقایسةپژوهش حا
 . ریو بررسي شود 2016یک، وضعیت کاروان ورزشي ایران در المپیک المپ

 

  پژوهش شناسیروش
 برخوردارها از جایگاه باالیي نزد دولت ترین رویداد ورزشي جهان،مثابة بزرگهاي المپیک بهبازي

 هدف این پژوهش، ،رواینالمللي دارد؛ ازوح ملي و بیندر سط است و موفقیت در آن ارزش زیادي
ریودوژانیرو بود. روش  2016 هاي المپیکارزیابي و تحلیل عملکرد کاروان ورزشي ایران در بازي

 63عملکرد  ،در این پژوهشنگر بود. تحلیلي و ازنوع مطالعات گذشته -، توصیفيحاضر پژوهش
میز، تیراندازي،  روي بوکس، تکواندو، تنیسشامل  ورزشي رشتة 15قالب ورزشکار اعزامي در

برداري، آزاد و فرنگي، وزنه سواري، شمشیربازي، شنا، کشتيتیروکمان، جودو، دوومیداني، دوچرخه
 ارزیابي و تحلیل شدهریودوژانیرو  2016هاي المپیک در بازي ،کانو رانيراني و قایقوالیبال، قایق

هاي ورزشي ورزشکاران و رشته خصوصارهاي پیشنهادي درراهک و ارائة تحلیل عملکرد براي. است
ان آگاه نظرصاحبنفر از  27یافته و عمیقي با ساختارهاي نیمهمصاحبه ،هاي المپیکبازي حاضر در
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 اجرایي(بخش ) مدیران و متخصصان اجرایي -انجام شد: الفبه موضوع پژوهش شامل این موارد 
وزارت ورزش  هاي مرتبط با فدراسیون ورزشي،فعالیت اجرایي در بخش ة: افرادي که سابقنفر( پنج)

قهرمانان و مربیان  -داشتند؛ بهاي دیگر ورزش بخشالمپیک، آکادمي ملي المپیک و  ملي ةو کمیت
که در مسابقات : قهرمانان و مربیان ورزشي نفر( 13) )ورزشي( المپیکهاي کننده در بازيشرکت

 ي: اساتید و اعضانفر( نُه) علميتئهی ينظران و اعضاصاحب -؛ جاندکردهالمپیک شرکت 
الزم اند. هاي ارزیابي عملکرد ورزشکاران داشتهشاخص ةدرزمین پژوهشيکه فعالیت علمي تئهی

جانبه طیف مختلفي از بدون هرگونه سوگیري و نگاه یک پژوهش تالش کردذکر شود که تیم است 
در ادوار شد ابتدا عملکرد ایران حاضر سعي  در مقالة. آوري کندنظران را جمعصاحبنظرهاي 

ریو ارزیابي و  2016طور ویژه المپیک به ،و سپس ختلف المپیک از جوانب مختلف بررسي شودم
( شامل IOC) 1المللي المپیکشاخص ارزیابي عملکرد کمیتة بیناز سه  ،همچنین .تحلیل شود

 2016در المپیک  ارزیابي عملکرد ایران براي 2شاخص کارایي، جمعیت کل و تولید ناخالص داخلي
 هاي ورزشي ومتخصصان رشته کاربردي نظرها و پیشنهادهاي ،در پایان ه است.دریو استفاده ش

هاي موجود مشکالت و ضعف براي رفع موانع،ورزشي  رشتة هرتفکیک به ،علوم ورزشينظران صاحب
 . شده استارائه 

  

 نتایج
شده در هر دوره هاي مختلف المپیک و رتبة کسبدر دورهحضور ایران  ریخچةتا جدول شمارة یک

 دهد. را نشان مي
شود که بهترین عملکرد کاوران ورزشي ایران در ادوار با توجه به جدول شمارة یک مشخص مي

ملبورن بوده است که ایران با  1956بندي، مربوط به المپیک مختلف المپیک ازلحاظ جایگاه رده
قرار  14کشور در ردة  67کسب دو طال، دو نقره و یک برنز و درمجموع، با کسب پنج مدال دربین 

کننده در جایگاه کشور شرکت 204کشور ایران دربین لندن،  2012گرفت. همچنین، در المپیک 
قرار گرفته است. همچنین،  19کشور در جایگاه  112مکزیکوسیتي، دربین  1968و در المپیک  17

مدال شده  68برنز و درمجموع،  28نقره و  22مدال طال،  18ایران در تمامي ادوار المپیک صاحب 
 است.

 

 

 

 

                                                           
1. International Olympic Committee (IOC) 

2. Gross Domestic Product (GDP) 
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 شده در هر دورههاي مختلف المپیک و رتبة كسبدورهتاریخچة حضور ایران در  -1جدول 

 رتبه كنندهشركت تعداد كشورهاي مجموع برنز نقره طال المپیک

 — 24 0 0 0 0 پاریس 1900

 شرکت نداشت 1936-1904

 34 59 1 1 0 0 لندن 1948

 30 69 7 4 3 0 هلسینکي 1952

 14 67 5 1 2 2 ملبورن 1956

 27 83 4 3 1 0 رم 1960

 34 93 2 2 0 0 توکیو 1964

 19 112 5 2 1 2 يمکزیکوسیت 1968

 28 112 3 1 2 0 مونیخ 1972

 33 92 2 1 1 0 لامونتر 1976

 نداشتشرکت  مسکو 1980

 نداشتشرکت  آنجلسلس 1984

 36 159 1 0 1 0 سئول 1988

 47 169 3 2 1 0 نابارسلو 1992

 43 197 3 1 1 1 آتالنتا 1996

 27 200 4 1 0 3 سیدني 2000

 29 201 6 2 2 2 آتن 2004

 51 204 2 1 0 1 پکن 2008

 17 204 12 2 6 4 لندن 2012

 25 207 8 4 1 3 ریو 2016

 — ---- 68 28 22 18 مجموع

 
شور ایران را در ادوار از کورزشي و تعداد ورزشکاران  هايتعداد حضور رشته جدول شمارة دو

 دهد.هاي ورزشي نشان ميتفکیک رشتهالمپیک، به
دورة حضور در المپیک، رشتة  17شود، از مجموع که در جدول شمارة دو مشاهده ميگونههمان

دوره و  14با  برداريوزنهوره، د 15دوومیداني با هاي دورة حضور در ردة اول، رشته 16کشتي با 
هاي تیمي در رنگ رشتهتأمل، حضور کمهاي بعدي قرار داشتند. نکتة قابلدوره در رده 13بوکس با 

مونترال(  1976مونیخ و  1972توکیو،  1964هاي مختلف المپیک است که فوتبال با سه دوره )دوره
پکن( و والیبال با  2008لندن و  1948ب است، بسکتبال با دو دوره )که همه مربوط به قبل از انقال

 ریو( حضور داشتند. 2016یک دوره )

https://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%B0%DB%B0
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84_%D9%85%D8%AF%D8%A7%D9%84%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%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%B0%DB%B0
https://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%B4%DB%B8
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84_%D9%85%D8%AF%D8%A7%D9%84%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%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%B4%DB%B8
https://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%B5%DB%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84_%D9%85%D8%AF%D8%A7%D9%84%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%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%B5%DB%B2
https://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%B5%DB%B6
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84_%D9%85%D8%AF%D8%A7%D9%84%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%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%B5%DB%B6
https://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
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84_%D9%85%D8%AF%D8%A7%D9%84%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%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
https://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%B4
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84_%D9%85%D8%AF%D8%A7%D9%84%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%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%B4
https://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%B8
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84_%D9%85%D8%AF%D8%A7%D9%84%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%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%B8
https://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%B7%DB%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84_%D9%85%D8%AF%D8%A7%D9%84%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%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%B7%DB%B2
https://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%B7%DB%B6
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84_%D9%85%D8%AF%D8%A7%D9%84%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%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%B7%DB%B6
https://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%B8%DB%B0
https://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%B8%DB%B4
https://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%B8%DB%B8
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84_%D9%85%D8%AF%D8%A7%D9%84%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%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%B8%DB%B8
https://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%B9%DB%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84_%D9%85%D8%AF%D8%A7%D9%84%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%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%B9%DB%B2
https://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%B9%DB%B6
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84_%D9%85%D8%AF%D8%A7%D9%84%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%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%B9%DB%B6
https://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%B0
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84_%D9%85%D8%AF%D8%A7%D9%84%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%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%B0
https://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%B4
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84_%D9%85%D8%AF%D8%A7%D9%84%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%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%B4
https://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
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84_%D9%85%D8%AF%D8%A7%D9%84%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%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
https://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
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84_%D9%85%D8%AF%D8%A7%D9%84%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%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
https://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%B6
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84_%D9%85%D8%AF%D8%A7%D9%84%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%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
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  دهد.ریو را نشان مي 2016شکل شمارة یک توزیع فراواني سن ورزشکاران حاضر در المپیک 
 

 
 ریو 2016سن ورزشکاران اعزامی به المپیک  -1شکل 

 

 96/26 ± 15/5ترتیب نحراف استاندارد سن ورزشکاران بهمیانگین و ا ،آمدهدستهبا توجه به نتایج ب

ریو را نشان  2016شکل شمارة دو توزیع فراواني جنسیت ورزشکاران حاضر در المپیک  بود.

 دهد.مي
  

 
 ریو 2016جنسیت ورزشکاران اعزامی به المپیک  -2شکل 
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نفر( ورزشکاران  9درصد ) 14نفر( از ورزشکاران مرد و  54درصد ) 86 ،آمدهدستهبا توجه به نتایج ب

 زن بودند.

 
 جایگاه كشور ایران در ادوار مختلف المپیک -3شکل 

 

 دهد.را در ادوار مختلف المپیک نشان ميتعداد ورزشکاران اعزامي کشور ایران  شکل شمارة چهار

 

 
 مجموع ورزشکاران اعزامی كشور ایران در ادوار مختلف المپیک -4شکل 

 

 1976تعداد ورزشکاران اعزامي به المپیک که شود مشخص مي با توجه به شکل شمارة چهار

 63ریو با  2016یک بعد از پیروزي انقالب اسالمي، المپبیشترین تعداد و  ،نفر 84با  مونترال
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 619 مجموع تعدادهاي المپیک، دردر تمامي دوره ،همچنینبعدي قرار دارد.  ورزشکار در ردة

  اند.ها اعزام شدهورزشکار ایراني به این بازي

هاي مختلفي خصالمپیک را براساس شاهاي ، کشورهاي حاضر در بازيلي المپیکلمالبین کمیتة

هاي کارایي، جمعیت ي المپیک، شاخصلملالهاي ارزیابي کمیتة بینکند. ازجمله شاخصارزیابي مي

 ها آورده شده است. نتایج بررسي این شاخص ،که در ادامه استکل و تولید ناخالص داخلي 

ریو  2016ه در المپیک شدبة کسبکارایي، نسبت ورزشکاران اعزامي به رت شاخص: شاخص كارایی

در جایگاه  32/0کشور آذربایجان با میزان کارایي آمده، دستهدهد. با توجه به نتایج برا نشان مي

هاي بعدي قرار ( در رده22/0( و ایاالت متحده )24/0و کشورهاي اتیوپي ) گرفتنخست قرار 

قرار دارد. الزم  19در ردة  13/0ان کارایي بین کشورهاي صاحب مدال با میزاند. ایران نیز درگرفته

، شدههاي کسبلندن به مدال 2012ران در المپیک نسبت ورزشکاران اعزامي ای ذکر شود که است

جه به با توقرار گرفت.  المپیک دوم ( در رتبة83/22ه پس از کشور چین )ک بود 64/22به میزان 

 ةیکشور بتوانند سهم کیهرچه ورزشکاران  رسدنظر ميکسب مدال از حضور ورزشکاران، به هدف

و کسب  تیاحتمال موفق ،و در مسابقات حضور یابند دست آورندبه يکیالمپ يهارا از رشته يشتریب

ها در گذاري دولتهاي سرمایهشایان ذکر است که یکي از نشانه خواهد بود. شتریب زیمدال آنان ن

خود نوبةشده مرتبط است که بههاي کسبسهمیه تعدادورزش در یک کشور، به  ورزش و نیز توسعة

  .ارزشمند است

شاخص کارایي =
ورزشکاران اعزامي

رتبة کسبشده
 

شده هاي کسببه مدالرا ، نسبت جمعیت کل کشورها جمعیت کلشاخص : كلشاخص جمعیت 

کشور گرانادا با جمعیت که دهد آمده نشان ميدستهدهد. نتایج بریو نشان مي 2016در المپیک 

و  15/5، در ردة اول و کشورهاي باهاما با میزان (36/9هزار نفر و کسب یک مدال نقره ) 110

مدال با قرار داشتند. ایران نیز دربین کشورهاي صاحب بعدي هاي، در رده04/4جاماییکا با میزان 

 قرار گرفت. وششم( در ردة شصت10/0مدال ) 8ر نفر و کسب هزا 600میلیون و  79جمعیت 

از  منبعي ةمنزلبه ،غیره متحده و االتیا ن،یجهان مانند چ تیپرجمع يکشورهاکه  بدیهي است

توانند به يبالقوه بعدها م ياستعدادها نیکه هم هستند يمختلف ورزش يهارشته ياستعدادها

بازان نتونیو بدم بازانپنگنگیاز پ ياریبس ،مثال د؛ برايشون لیکشورها تبد نیا يکیقهرمانان المپ

ها مجبورند با لباس يباز نیشرکت در ا يبرا ک،یالمپ يهاهیسهم تیمحدود لیدلبه نیکشور چ

نخواهد بود که در مسابقات  زیبرانگچندان تعجب ،نیحاضر شوند؛ بنابرا دادیرو نیکشورها در ا ریسا

 .میمختلف باش يپرچم کشورهاریها در زرشته نیا ينیچ کنانیشاهد تقابل باز کیمپال
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شاخص جمعیت کل  =
جمعیت کل

مدالهاي کسبشده
 

کشورها در  ةرتببه را نسبت تولید ناخالص داخلي ، شاخص این: تولید ناخالص داخلیشاخص 

ثروت و منابع مالي هر وري کاروان ورزشي براساس بهره ،عبارتيدهد. بهنشان مي ریو 2016المپیک 

دهندة حد باالتري باشد، نشانرها درکشوتولید ناخالص داخلي هرچه میزان شود. کشور مشخص مي

ها آنگذاري ، به همان نسبت سرمایهها بیشتر باشدو هرچه درآمد دولت درآمد باالي آن کشور است

حمایت  باالتولید ناخالص داخلي شود. کشورهاي با هاي مختلف ازجمله ورزش بیشتر ميدر بخش

هاي ورزشي طریق بهبود زیرساختاي ازورزش حرفه کنند و در توسعةبیشتري از ورزشکاران مي

ان ورزشکار کنند وتري فراهم ميا براي ورزشکاران خود امکانات مناسبکنند. این کشورهتالش مي

توان شاهد بود که يم کیالمپ يهاتمام دوره درکنند. هاي المپیک اعزام ميبه بازي بیشتري را

و ژاپن  هیآلمان، روس ،االت متحدهای ن،یهستند. چ يرقابت ةعرص نیبرندگان ا ،ياقتصاد يهاقدرت

ورزش را از آن  يالمللنیرقابت ب نیا يهارده نیجهان، همواره باالتر ياقتصاد يهاعنوان قطببه

برتري کشورها در  دهندةهاي ورزشي، بیانگر و نشاندلیل موفقیت در المپیکهمینو به اندخود کرده

را کسب کنند؛ اما  یيهامدالاند توانستههستند که  نیز يدیگر يکشورها اذهان عمومي است.

یپه و تاپایین کشور چینتولید ناخالص داخلي با توجه به میزان . ستندیکشورها ن نیبا ا سهیمقاقابل

این کشور در جایگاه نخست قرار دارد و کشورهاي  ،(98/272شده )نسبت آن با تعداد مدال کسب

اند. ایران نیز دربین کشورهاي هار گرفتهاي بعدي قر( در رده54/78( و جاماییکا )23/102گرانادا )

  قرار دارد.ونهم چهل ةدر رد ،88/1مدال با میزان صاحب

(𝑮𝑫𝑷)تولید ناخالص داخلي =
تولید ناخالص داخلي 

رتبة کسبشده
 

ریو با برخي کشورهاي منتخب  2016عملکرد کشور ایران را در المپیک  مقایسة جدول شمارة سه،

 دهد.با ایران رقابت دارند، نشان ميهاي آسیایي و المپیک بازي در آسیایي که
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 آسیایی ریو با برخی كشورهاي منتخب 2016در المپیک  عملکرد كشور ایران مقایسة -3جدول 

 تایلند كرة جنوبی ژاپن ازبکستان قزاقستان كرة شمالی ایران كشور

 مدال

 2 9 12 4 3 2 3 طال

 2 3 8 2 5 3 1 نقره

 2 9 21 7 9 2 4 برنز

 6 21 41 13 17 7 8 هامجموع مدال

 16 27 36 15 22 9 15 هاي ورزشيتعداد رشته

 84 213 346 70 104 31 63 تعداد ورزشکاران

 1 4 1 1 2 0 2 شدهتعداد رکورد شکسته

 35 8 6 21 22 34 25 رتبه در المپیک

 

تفکیک نتایج و عملکرد آنان به ریو، 2016هاي المپیک حاضر در بازي هاي ورزشي، رشتهدر ادامه

 آمده است. 

کشور در هشت وزن به رقابت  63ورزشکار از  128 ،ورزشي تکواندو در رشتة: تکواندو رشتة

و یک وزن زنان( حضور داشت. جدول پرداختند. کشور ایران نیز در چهار وزن )سه وزن مردان 

 دهد. را در رشتة تکواندو نشان مي اوزان مختلف و عملکرد ورزشکاران ایراني شمارة چهار،

 
 تکواندو مختلف رشتةکاران ایرانی در اوزان عملکرد ورزش -4جدول 

 نتیجه ایران سهمیة كنندهتعداد شركت ماده ردیف

 کشور( 6یازدهم )مشترک  فرزان آشورزاده نفر 16 کیلوگرم مردان -58 1

 کشور( 2نهم )مشترک  مهدي خدابخشي نفر 16 کیلوگرم مردان -80 2

 کشور( 2نهم )مشترک  سجاد مرداني نفر 16 + کیلوگرم مردان 80 3

 سوم مشترک کیمیا علیزاده نفر 16 کیلوگرم زنان -57 4

 

 کیلوگرم مردان -58زاده در وزن ، فرزان آشورشودکه در جدول شمارة چهار مالحظه ميگونههمان

ار از کشورهاي دیگر در رتبة یازدهم قرار طور مشترک با شش ورزشکبهکننده، نفر شرکت 16دربین 

ا قبل از المپیک ت ،فدراسیون جهاني تکواندو رده بنديزاده در آشورگرفت. نکتة مهم اینکه فرزان 

رزشکاري از کشور مراکش و اما این ورزشکار در دور اول مسابقات از ریو در رتبة اول بود؛ 2016

مهدي خدابخشي در دور نخست  ،کیلوگرم -80و از دور مسابقات حذف شد. در وزن  شکست خورد

ل کشور آذربایجان اما در دور دوم از ورزشکار ایراني اص داد؛ ورزشکاري از هندوراس را شکست

سجاد قرار گرفت.  زشکاران دو کشور دیگر در جایگاه نهمطور مشترک با ورشکست خورد و به
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در اما  از کشور تونگا را شکست داد؛گرم در دور نخست ورزشکاري + کیلو80مرداني نیز در وزن 

بقات حذف شد. این ورزشکار نیز درمجموع در گلستان از دور مساان ادامه با قبول شکست از نمایندة

علیزاده رک با دو ورزشکار دیگر قرار گرفت؛ اما تنها مدال رشتة تکواندو را کیمیا و مشت رتبة نهم

اما در دور دوم  از کرواسي را شکست داد؛ورزشکاري  ،دست آورد. این ورزشکار در دور نخستهب

ئد با پیروزي بر ورزشکاراني از پاناما و سو ،شد و در جدول شانس مجدد مغلوب ورزشکار اسپانیایي

طور ، کشور ایران در بخش بانوان در ردة هشتم )بهمدال برنزصاحب مدال برنز شد. با این تک

زنان ایران در تاریخ  علیزاده نخستین مدالز کیمیا مشترک با شش کشور( قرار گرفت. مدال برن

 .لحاظ اهمیت بسیاري دارد و از این المپیک است

ماده به رقابت  15کشور در  93ورزشکار از  255 ،برداريدر رشتة وزنه: برداريرشتة وزنه

ها حضور داشت و با کسب دو مدال پنج ورزشکار در این دوره از بازيپرداختند. کشور ایران نیز با 

و طال، یک نقره و یک برنز( در ردة سوم این دوره طال و دو برنز( و تایلند )د پس از چین )پنج ،طال

را در رشتة  اوزان مختلف و عملکرد ورزشکاران ایراني ها قرار گرفت. جدول شمارة پنج،از بازي

 دهد.برداري نشان ميوزنه

 
 برداريمختلف رشتة وزنه عملکرد ورزشکاران ایرانی در اوزان -5جدول 

 نتیجه ایران سهمیة كنندهتعداد شركت ماده ردیف

 اول کیانوش رستمي نفر 23 کیلوگرم مردان 85 1

 نفر 18 کیلوگرم مردان 94 2
 علي هاشمي

 سهراب مرداي

 هفتم

 اول

3 
 ششم محمدرضا براري نفر 17 کیلوگرم مردان 105

 حذف بهداد سلیمي نفر 23 + کیلوگرم مردان105

 

ا کیانوش رستمي ب ،گرمکیلو 85، در دستة شودکه در جدول شمارة پنج مالحظه ميگونههمان

د و کشورهاي در المپیک و جهان، صاحب مدال طال ش يجدید کیلوگرم و ثبت رکورد 396مجموع 

سال منتهي  مل اینکه این ورزشکار در یکتأنکتة قابلهاي بعدي قرار گرفتند. چین و روماني در رده

کیلوگرم،  94 ي شخصي فعالیت داشته است. در دستةتمرین مپیک ریو، بدون مربي و با برنامةبه ال

نخست  کیلوگرم در ردة 403نماینده داشت که سهراب مرداي درمجموع با مهار وزنة  کشور ایران دو

 دةهاي بعدي قرار گرفتند. علي هاشمي دیگر نمایناني در ردهقرار گرفت و کشورهاي بالروس و لیتو

 ،کیلوگرم 105هفتم قرار گرفت. در وزن  کیلوگرم در ردة 383وزن با مجموع  ایران در این

تان، ارمنستان ششم قرار گرفت و کشورهاي ازبکس کیلوگرم در ردة 406راري با مجموع محمدرضا ب
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+ کیلوگرم بهداد سلیمي در یک ضرب با 105در  رار گرفتند.هاي اول تا سوم قو قزاقستان در رده

کت دو ضرب با سه خطا از دور اما در حر رد المپیک و جهان را بهبود بخشید؛کیلوگرم، رکو 216

  ها حذف شد.بازي

کشور  .پرداختند رقابت به وزن 18 در کشور 68 از ورزشکار 347 ،کشتي رشتة در: كشتی رشتة

ها حضور گیر آزاد( در این رقابتگیر فرنگي و شش کشتيورزشکار )شش کشتي 12یران نیز در ا

کشور آذربایجان در ردة طور مشترک با ، ایران در رشتة فرنگي با دو مدال برنز بهمجموعداشت. در

هاي اول تا سوم قرار گرفتند. در کشتي ي کوبا، روسیه و ارمنستان در ردهقرار گرفت و کشورها نهم

م طور مشترک با ترکیه در جایگاه دومدال طال، یک نقره و یک برنز به ایران با کسب یکآزاد نیز 

اني را در اوزان مختلف در دو گیران ایرایستاد و آمریکا سوم شد. جدول شمارة شش، عملکرد کشتي

 دهد. رشتة کشتي فرنگي و آزاد نشان مي

 
 مختلف كشتی آزاد و فرنگیگیران ایرانی در اوزان عملکرد كشتی -6جدول 

 نتیجه ایران سهمیة كنندهتعداد شركت ماده ردیف

 یازدهم محمد سوریان نفر 19 کیلوگرم فرنگي 59 1

 دهم امید نوروزي نفر 18 کیلوگرم فرنگي 66 2

 سوم مشترک سعید عبدولي نفر 20 کیلوگرم فرنگي 75 3

 هفتم اهلل اخالقيحبیب نفر 21 کیلوگرم فرنگي 85 4

 سوم مشترک قاسم رضایي نفر 19 کیلوگرم فرنگي 98 5

 دهم بشیر باباجان زاده نفر 19 کیلوگرم فرنگي 103 6

 سوم مشترک حسن رحیمي نفر 20 کیلوگرم آزاد مردان 57 7

 پانزدهم میثم نصیري نفر 21 کیلوگرم آزاد مردان 65 8

 اول حسن یزداني نفر 20 کیلوگرم آزاد مردان 74 9

 هفتم علیرضا کریمي نفر 19 کیلوگرم آزاد مردان 86 10

 هفتم رضا یزداني نفر 19 کیلوگرم آزاد مردان 97 11

 دوم کمیل قاسمي نفر 19 کیلوگرم آزاد مردان 125 12

 

در کشتي فرنگي تنها با دو مدال برنز عبدولي  ،شودمالحظه مي طورکه در جدول شمارة ششهمان

لندن( که ایران در  2012ها )قبل بازي نهم قرار گرفت که نسبت به دورة و رضایي، ایران در جایگاه

دال جایگاه نخست قرار گرفت، عملکرد ناموفقي در این رشته داشت. حمید سوریان نیز که با هفت م

نست از عنوان یازدهم قرار گرفت و نتوا داشت، در ردة ها حضورجهاني و المپیک در این رقابت
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حسن یزداني با کسب مدال طال موفق شد  ،اما در کشتي آزاد قهرماني خود در دورة قبل دفاع کند؛

  سال مجدد در رشتة کشتي آزاد صاحب مدال کند. 16ران را پس از ای

جدول  .پرداختند رقابت به ماده 13 در کشور 76 از ورزشکار 286 ،بوکس رشتة در: بوكس رشتة

 دهد.نشان ميرا در رشتة بوکس اوزان مختلف و عملکرد ورزشکار ایراني  شمارة هفت،

 
 بوكس مختلف در رشتة عملکرد ورزشکاران ایرانی در اوزان -7جدول 

 نتیجه ایران سهمیة كنندهتعداد شركت ماده ردیف

 کشور( 10هفدهم )مشترک  روزبهانياحسان  نفر 26 کیلوگرم مردان 81 1

 

ایران در وزن  ، احسان روزبهاني تنها نمایندةشودکه در جدول شمارة هفت مشاهده ميگونههمان

کشور هلند از دور مسابقات کنار  د مقابل نمایندةخو ، در اولین مسابقةکیلوگرم با قبول شکست 81

 رفت. 

ر ماده به کشور در چها 56ورزشکار از  172 ،تنیس روي میز در رشتة: تنیس روي میز رشتة

 را در رشتة کنندگان، سهمیه و عملکرد ایرانرقابت پرداختند. جدول شمارة هشت، تعداد شرکت

 دهد.میز نشان مي روي تنیس

 
 میز روي تنیس ان، سهمیه و عملکرد ایران در رشتةكنندگتعداد شركت -8جدول 

 نتیجه ایران سهمیة كنندهشركتتعداد  ماده ردیف

 کشور 46نفر از  70 انفرادي مردان 1
 نیما عالمیان

 نوشاد عالمیان

 حذف در دور دوم

 حذف در دور اول

 حذف در دور اول ندا شهسواري کشور 43نفر از  70 انفرادي زنان 2

 

ایران با سه ورزشکار در این دوره از مسابقات حضور داشت که نوشاد  ،شودکه مالحظه ميهگونهمان

اي که نسبت به عملکرد خوب نوشاد نتیجه شکست از حریفي از اسلووني حذف شد؛عالمیان پس از 

قبول نبود. ندا شهسواري نیز در اولین رقابت خود در مصاف با لندن قابل 2012میان در المپیک عال

نیما عالمیان پس از پیروزي مقابل حریفي از ایاالت متحده در دومین ریفي از بالروس حذف شد. ح

دو ، د. در بخش مردانمقابل حریفي از روماني شکست خورد و از دور مسابقات حذف شبازي 

چیني و یک ورزشکار چیني و یک ورزشکار ژاپني اول تا سوم شدند. در بخش بانوان نیز دو ورزشکار 

 شمالي به مقام اول تا سوم دست یافتند.  شکار کرةورز
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 ماده به رقابت پرداختند. 15کشور در  97ورزشکار از  390 ،تیراندازي در رشتة: تیراندازي رشتة

ها حضور داشت. جدول زن و یک مرد( در این دوره از رقابت تیم ایران نیز با پنج ورزشکار )چهار

 دهد.را در رشتة تیراندازي نشان مي کنندگان، سهمیه و عملکرد ایرانشمارة نُه، تعداد شرکت

 
 تیراندازي ان، سهمیه و عملکرد ایران در رشتةكنندگتعداد شركت -9جدول 

 ماده ردیف
تعداد 

 كنندهشركت
 نتیجه ایران سهمیة

 ودوم )دور اول(بیست پوریا نوروزیان نفر 50 مردان بادي تفنگ متر 10 1

 (اول دور) وششمبیست نوروزیان پوریا نفر 44 مردان وضعیت سه متر 50 2

 نفر 51 زنان بادي تفنگ متر 10 3
 الهه احمدي

 نجمه خدمتي

 دور اول، سوم و در فینال، ششم

 دور اول، یازدهم

 نفر 37 زنان وضعیت سه متر 50 4
 بزرگمهلقا جامه

 نجمه خدمتي

 وهفتمدور اول، بیست

 در فینال، هشتمدور اول، ششم و 

 ویکمبیست اللهيگلنوش سبقت نفر 44 زنان تپانچه متر 10 5

 وهشتمبیست اللهيگلنوش سبقت نفر 40 زنان تپانچه متر 25 6

 

در شش ماده شد. بهترین موفق به کسب سهمیه  ، تیم تیراندازي ایرانریو 2016در المپیک 

متر تیراندازي با تفنگ  10الهه احمدي بود که در فینال تیراندازان ایراني مربوط به بین عملکرد در

لندن تکرار کرد. نجمه  2012قبلي خود را در المپیک  ، موفق به کسب رتبة ششم شد و رتبةبادي

هشتم قرار  ، در رتبةنهایتموفق به حضور در فینال شد که در متر سه وضعیت 50خدمتي نیز در 

 گر ورزشکاران نیز توفیق چنداني کسب نکردند. گرفت. دی

 .پرداختند رقابت به ماده چهار در کشور 56 از ورزشکار 128 ،تیروکمان رشتة در: تیروكمان رشتة

نشان تیروکمان  را در رشتة کنندگان، سهمیه و عملکرد ایران، تعداد شرکت10جدول شمارة 

 دهد. مي

 
 تیروكمان ایران در رشتةكنندگان، سهمیه و عملکرد تعداد شركت -10جدول 

 نتیجه ایران سهمیة كنندهتعداد شركت ماده ردیف

 نهموچهل زهرا نعمتي نفر 64 انفرادي زنان 1

 

زهرا نعمتي بود که براي ، دار کاروان ورزشي ایران در المپیکیکي از ورزشکاران موفق و پرچم

، این در پارالمپیک پیشینپیک و پارالمپیک شد. هاي المبازين بار موفق به کسب سهمیه در نخستی
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. وي در این دوره از ها شدي زنان ایران در تاریخ این بازيموفق به کسب اولین مدال طال ورزشکار

ونهم ایستاد. تیراندازاني از کشور کننده در ردة چهلشرکت 64امتیاز، دربین  609ها با کسب بازي

جنوبي با  دیگر از کرةدوم و تیراندازي  ،امتیاز 666اول، تیرانداز آلماني با ، تیازام 669جنوبي با  کرة

 سوم شدند.  ،امتیاز 663

جدول  .پرداختند رقابت به وزن 14 در کشور 137 از ورزشکار 392 ،جودو رشتة در: جودو رشتة

 دهد.نشان ميجودو  را در رشتة کنندگان، سهمیه و عملکرد ایران، تعداد شرکت11شمارة 

 
 جودو ةكنندگان، سهمیه و عملکرد ایران در رشتتعداد شركت -11جدول 

 نتیجه ایران سهمیة كنندهتعداد شركت ماده ردیف

 کشور( 16هفدهم )مشترک  سعید موالیي نفر 33 کیلوگرم مردان -81 1

 کشور( 16)مشترک هفدهم  جواد محجوب نفر 34 کیلوگرم مردان -100 2

 

ها، تیم ایران دسته زنان و مردان در بازي 14از  ،شودمالحظه مي 11که در جدول شمارة گونههمان

محجوب نیز در  سعیدموالیي و جوادشد.  2016المپیک تنها در دو وزن موفق به کسب سهمیه در 

و از دور مسابقات حذف شدند ترتیب مقابل حریفاني از روسیه و بلژیک مغلوب رقابت نخست خود، به

 شدند. 

 ماده چهار در کشور 70 از ورزشکار 214 ،جاده سواريدوچرخه رشتة در: سواريدوچرخه رشتة

 را در رشتة کنندگان، سهمیه و عملکرد ایران، تعداد شرکت12جدول شمارة  .پرداختند رقابت به

 دهد. نشان مي سواريدوچرخه

 
 سواريدوچرخه ایران در رشتةكنندگان، سهمیه و عملکرد تعداد شركت -12جدول 

 نتیجه ایران سهمیة كنندهتعداد شركت ماده ردیف

 نفر 143 مردان ادةج 1

 قادر میزباني

 آروین معظمي

 صمد پورسیدي

 ناموفق در اتمام مسیر

 یکموسي قادر میزباني نفر 37 تایم تریل انفرادي مردان 2

 

زن ایراني حضور داشتند که حتي یک در بخش جاده، سه رکاب که دهدنشان مي 12جدول شمارة 

نفر  37انفرادي مردان نیز قادر میزباني دربین  تایم تریلنفر از آنان به خط پایان نرسیدند. در بخش 
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هاي آسیایي در تورهاي زنان جزو برترینحالي است که این رکابویکم ایستاد. این دردر ردة سي

  المللي هستند.بین

 رقابت به ماده 10 در کشور 47 از ورزشکار 246 ،شمشیربازي رشتة در: شمشیربازي رشتة

را در این رشته نشان  کنندگان، سهمیه و عملکرد ایران، تعداد شرکت13جدول شمارة  .پرداختند

 دهد.مي

  
 شمشیربازي ایران در رشتةكنندگان، سهمیه و عملکرد تعداد شركت -13جدول 

 نتیجه ایران سهمیة كنندهتعداد شركت ماده ردیف

 نفر 64 سابر انفرادي مردان 1
 مجتبي عابدیني

 علي پاکدامن

 چهارم

 دوموسي

 

مختلف شمشیربازي در المپیک،  مادة 10، از شودمشاهده مي 13در جدول شمارة  کهگونههمان

، مجتبي نهایتبار با دو شمشیرباز در بخش اسلحة سابر حضور داشت. در ایران براي نخستین

چهارم قرار گرفت و علي پاکدامن با شکست  شمشیرباز سابر المپیکي در ردة 64 بینعابدیني در

 جاي گرفت.  ودومردة سيمقابل حریفي از آلمان در 

 رقابت به بخش مردان و زنان دو در کشور 19 از ورزشکار 289 ،والیبال رشتة در: والیبال رشتة

 دهد. نشان مي والیبال را در رشتة ها و عملکرد ایران، تعداد تیم14جدول شمارة  .پرداختند

 
 والیبال ایران در رشتةها و عملکرد تعداد تیم -14جدول 

 نتیجه ایران سهمیة كنندهركتتعداد ش ماده ردیف

 حضور در جمع هشت تیم ایران کشور 12 مردان 1

 

ران گروه بود. ورزشکار گروه دوم مسابقات با شش تیم همریو د 2016تیم والیبال ایران در المپیک 

هاي کوبا و ستان و روسیه و پیروزي مقابل تیمهاي آرژانتین، لهایراني پس از شکست مقابل تیم

با  ،دوم در گروه خود چهارم شد و به مرحلة بعد صعود کرد. در مرحلة امتیاز کسب هفتبا  ،مصر

طور مشترک با سه کشور ، ایران بهنهایتالیا از دور مسابقات حذف شد و درقبول شکست مقابل ایت

 پنجم قرار گرفت.  آرژانتین، کانادا و لهستان در ردة

 رقابتبا هم  ماده 12 در کشور 48 از ورزشکار 248 ،اسپرینت کانو رشتة در: رانییققا رشتة

 ولاجد .پرداختند رقابت به ماده 14 در کشور 69 از ورزشکار 547 روئینگ نیز رشتة در .کردند
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نشان راني قایق را در رشتة کنندگان، سهمیه و عملکرد ایران، تعداد شرکت16و شمارة  15شمارة 

 دهد.مي

 
 اسپرینت كانو رشتة كنندگان، سهمیه و عملکرد ایران درتعداد شركت -15جدول 

 نتیجه ایران سهمیة كنندهتعداد شركت ماده ردیف

 عادل مجللي نفر 25 متر انفرادي مردان 200کانوي  1

 اول: چهارم مرحلة

 نهایي : ششمنیمه

 مجموع پانزدهم

 

نخست در  مقدم بود که در مرحلةکانو اسپرینت مردان، عادل مجللي ران ایران در بخشتنها قایق

ششم قرار گرفت و از  کننده در ردةنهایي دربین هفت شرکت، در نیمهگروه خود چهارم شد. سپس

  پانزدهم قرار گرفت. ران در ردةاین قایق، مجموعصعود به مرحلة بعد باز ماند. در

روئینگ  ورزشکار ایراني را در رشتةکنندگان، سهمیه و عملکرد تکشرکت، تعداد 16 شمارة جدول

 دهد.ينشان م

 
 روئینگ رشتة كنندگان، سهمیه و عملکرد ایران درتعداد شركت -16جدول 

 نتیجه ایران سهمیة كنندهتعداد شركت ماده ردیف

 هفتموبیست مهسا جاور نفر 32 انفرادي زنان 1

 

کننده در بین شش شرکتاز ،نفري در دور نخست در گروه خوددر بخش روئینگ تک ،مهسا جاور

، در جدول شانس مجدد در ردة سوم بعد باز ماند. سپس رار گرفت و از صعود به مرحلةچهارم ق ردة

ران این ماده به کار خود پایان قایق 32بین وهفتم در، با قرارگرفتن در رتبة بیستنهایتایستاد و در

  داد.

جدول  .پرداختند رقابت به ماده 32 در کشور 173 از ورزشکار 899 ،شنا رشتة در: شنا رشتة

 دهد. نشان مي شنا را در رشتة کنندگان، سهمیه و عملکرد ایرانداد شرکتتع ،17شمارة 

 
 شنا ایران در رشتةكنندگان، سهمیه و عملکرد تعداد شركت -17جدول 

 نتیجه ایران سهمیة كنندهتعداد شركت ماده ردیف

 نهموسي شاد آریا نسیمي نفر 39 مردان متر قورباغة 200 1
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مردان با رکورد  متر قورباغة 200اد بود که در بخش شنا، آریا نسیمي ش رشتةتنها نماینده ایران در 

 39، دربین مجموعصدم ثانیه در گروه هفت نفري خود، هفتم شد و در 18و  ثانیه 20دو دقیقه و 

 قرار گرفت. ونهم ، در جایگاه سيکننده در این مادهشرکت

 رقابت به ماده 47 در کشور 200 از ورزشکار 2363 ،دوومیداني رشتة در: میدانیرشتة دوو

دوومیداني  را در رشتةکنندگان، سهمیه و عملکرد ایران ، تعداد شرکت18جدول شمارة  .پرداختند

 دهد.نشان مي

 
 دوومیدانی ایران در رشتةكنندگان، سهمیه و عملکرد تعداد شركت -18جدول 

 نتیجه ایران سهمیة كنندهتعداد شركت ماده ردیف

 نفر 70 متر مردان 100 1
 حسن تفتیان

 قاسميرضا 

 22و مجموع  8نهایي نیمه

 هشتموپنجاه

 نهموصد و بیست محمدجعفر مرادي نفر 155 ماراتون مردان 2

 چهارموپنجاه حمیدرضا زورآوند نفر 74 کیلومتر مردان 20 3

 نهموبیست محمد ارزنده نفر 32 پرش طول مردان 4

5 
پرتاب دیسک 

 مردان
 نفر 35

 احسان حدادي

 محمود صمیمي

 چهارموبیست

 امسي

 نفر 32 پرتاب چکش مردان 6
 کاوه موسوي

 نویيپژمان قلعه

 نهموبیست

 هشتموبیست

 دوموسي لیال رجبي نفر 36 زنان پرتاب وزنه 7

 

المپیک  مادة 47تیم ایران در هفت ماده از  ،شودمالحظه مي 18که در جدول شمارة هگونهمان

ي حتي موفق به تکرار رکورد کاران ایرانومیدانيیک از دواینکه هیچتوجه کتة قابلحضور داشت. ن

یي را که موفق به کسب آن شدند نیز نتوانستند هاکه رکورد ورودي بازيخود نیز نشدند و تاجایي

 . تکرار کنند

 

 گیریبحث و نتیجه
کننده در کشورهاي شرکتهاي المپیک، ارزیابي عملکرد به اهمیت و جایگاه ارزشمند بازي با توجه

، این موضوع دلیل اهمیتگذاران ورزشي هر کشور اهمیت دارد. بهرویداد ورزشي براي سیاستاین ابر

هاي المپیک تحلیل عملکرد کاروان ورزشي ایران در بازيارزیابي و  ،حاضر هدف از انجام پژوهش

 15از  اعزامي ورزشکار 63طور خالصه عملکرد شد که به در مطالعة حاضر سعي ریو بود. 2016

در تحلیل عملکرد  ،همچنین. ارزیابي و تحلیل شود 2016ورزشي حاضر در المپیک  فدراسیون
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-تحلیلو  نظرهااز  ساختاریافتههاي نیمهبا استفاده از مصاحبه ،هاي ورزشيورزشکاران و فدراسیون

 نظرهاي در ادامه،د. استفاده ش تخصصي رشتةو  موضوع پژوهش نظران آگاه ازنفر از صاحب 27 هاي

 .هاي ورزشي آورده شده استتفصیل رشتهشونده بهمصاحبهتحلیلي افراد 

نظران، مربیان سابق تیم ملي تکواندو و حتي از دیدگاه صاحب ،عملکرد تیم تکواندو ،کليطوربه

تکواندو از  رشتة نبودنفقمورسد ازجمله دالیل نظر ميمسئوالن فدراسیون مطلوب نبوده است. به

شته، در سطح فردي )ورزشکار( نداشتن این ر تیم ملي تکواندو مربیان سابقنظران و دیدگاه صاحب

مناسب براي رویارویي با حریفان، طراحي غلط تمرینات و مسابقات و استفاده از  تاکتیک و راهبرد

درسطح میاني  ،. همچنیناندشکاران بودهبین ورزبیني درقاب نامناسب و افزایش غرور و خودبزرگال

روز و به ايحرفه مربیان نگرفتنکارهبو  رئیس فدراسیونعواملي چون نحوة مدیریت  ،)فدراسیون(

نظران و ، به عقیدة صاحببرداريوزنه جاي بررسي و تأمل دارد. در رشتة توسط فدراسیون

هاي به دیگر رشته نسبت برداريش، عملکرد تیم وزنهمتخصصان علوم ورزشي آشنا با حوزة پژوه

فردي ورزشکاران، به غیر از  از وضعیت مطلوبي برخوردار بوده است. در بررسي عملکرد ورزشي

در المپیک، موفق به کسب مدال نشد، شکني بر رکورداز انتظار بهداد سلیمي که عالوه دور نتیجة

دلیل ان روسیه در این مسابقات بهورزشکار نداشتنحضوربیني بود. پیشنتایج در دیگر اوزان قابل

 ویژه براي مرادي فراهم کرد. به عقیدةهدوپینگ، زمینه را براي کسب مدال طال ب سابقة

از مدال نقره یا  ماندننشدن بهداد سلیمي و حتي محروم، علت موفقبردارينظران رشتة وزنهصاحب

نظران، صاحب ط است. به عقیدةاولیه مربو نه )وزنة سنگین( در مرحلةنز، به انتخاب نامناسب وزبر

تواند در موفقیت این ورزشي مي المللي در این رشتةهاي بینضرورت تعامالت بیشتر و کسب کرسي

 د. نثر باشرشته مؤ

پیشرفت ، عملکرد ایران نسبت به دورة قبل کشتي آزاد نظران رشتةصاحب ، به عقیدةکليطوربه

 را برآورده کند. در یک تیم ایران نتوانست انتظارها کشتي فرنگي خوبي داشته است؛ اما در رشتة

 نشدن( و موفق66/29گیران فرنگي )سني کشتي ریو، باالرفتن میانگین 2016سال مانده به المپیک 

آورد. نتایج  صدا درخطر را بهالمللي براي کسب سهمیة المپیک، این زنگهاي بیندر تورنمنت

ریو نیز مؤید همین مطلب است؛ بنابراین، ضرورت دارد رشتة کشتي آمده در المپیک دستهب

ارزیابي، هایي تخصصي و علمي آورترین رشتة ورزشي ایران در المپیک، در پژوهشعنوان مدالبه

هاي ب مدالریزي قبلي و با هدف کس. بسیاري از کشورها با برنامهتحلیل دقیق و موشکافانه شود

ها جایگاه خود در جدول کلي بازي ارتقايیا دو رشتة خاص در تالش براي بیشتر و با انتخاب یک 

، ویژه کشتي زنان در این دوره از مسابقاتهکشتي ب هاي کشور ژاپن در رشتةنگاهي به مدال هستند.

مجموع که درايگونهاست؛ بههاي بیشتر ریزي هدفمند این کشور براي کسب مدالدهندة برنامهنشان



 1397 آذر و دي، 15مطالعات مدیریت ورزشی شماره                                                                                 40
 

خبرگان  به عقیدةکننده شدند. موفق به کسب رتبة اول دربین کشورهاي شرکت مردان و زنان

هاي کاهش سهمیهدلیل عملکرد این فدراسیون بهورزشي بوکس،  درخصوص رشتة ورزشي

ن دیگر این وزسهمیه در نُه  نکردنکسب)چهار نفر به یک نفر(، شده نسبت به المپیک لندن کسب

ضعیف بوده است.  ،هاي شخصي خود ورزشکاربا هزینه مسابقات و تنها کسب یک سهمیه و آن هم

 نشدنپرداختشناس، ورزشي با فدراسیون، نداشتن روانمواردي چون قرارگرفتن در حواشي غیر

ات ثیرتوانند تأوي فدراسیون و کسب سهمیه با هزینة شخصي همگي ميسحقوق ماهانه و پاداش از

فرهنگي موجود بر سر راه این رشتة ورزشي، نبود موانع  وئي بر عملکرد ورزشکار بگذارند.س

ورزشي  د بر علت ناکامي است. در این رشتةورزشي مزی هاي الزم مالي و معنوي از این رشتةحمایت

هاي صي، عملکرد فدراسیون بوکس در سالهاي تخصت دارد با انجام مطالعات و پژوهشنیز ضرور

ریاست فدراسیون نظران این رشته و صاحب تنیس روي میز، رشتة. در اخیر نقد و بررسي شود

ملکرد این ورزشکاران با کسب و ع بیني بودپیشآمده ازقبل قابلدستهنتایج بکه معتقد بودند 

. تاس ر ورزشکاران این رشته، بیشتر کسب تجربه بودهو هدف از حضو قبول بودسهمیة المپیک قابل

ین ورزشکار و مربي ندا شهسواري در زمان رقابت ا توان به حضورنداشتنتوجه مياز نکات قابل

باید  تیراندازي درخصوص رشتة ها اشاره کرد.از بازي حضورش در دهکدة المپیک پس از حذفش

 ،نظرانصاحب عقیدة بهاما  هاي پر مدال در المپیک است؛که این رشته یکي از رشته اذعان کرد

نتایج عملکرد ایران در ادوار مختلف المپیک حاکي از آن است که هنوز تا رسیدن به مدال المپیکي 

ایران، نبود فشنگ در در این رشته فاصله وجود دارد. یکي از مشکالت اساسي تیم تیراندازي 

گیري ي و هدفبدون فشنگ به تمرینات ذهنها، تیراندازان که بسیاري از زمانتمرینات بود؛ تاجایي

و فدراسیون را با چالشي مانع از واردات فشنگ از خارج شده است ها علیه ایران پرداختند. تحریممي

در رابطه با آمادگي ذهني، جسمي، روحي و رواني ورزشکاران  ،روایناز رو کرده است؛هاساسي روب

رگیري کاهو با ب ه کنداین رشتة ورزشي الزم است فدراسیون مربوط از بهترین متخصصان استفاد

حضور موفق در بیشتر و  هاي علمي، زمینة ارتقاي ورزشکاران را براي کسب سهمیةاصول و تکنیک

نیز به عقیدة متخصصان ورزشي،  در بخش تیراندازي با کمان. چنین رویدادهایي فراهم کند

 شکار در بخشهاي المپیک و حضور تنها یک ورزسهمیه توسط مردان ایران در بازي نشدنکسب

لیل تخصصي و علمي در این . پژوهش و تحفدراسیون تیراندازي است نبودندهندة موفقزنان، نشان

   د موفقیت را در آینده تضمین کند.توانرشته مي

ایران  ،در رشتة جودوبود.  جودو ریو، رشتة 2016شي حاضر در المپیک هاي ورزیکي دیگر از رشته

 گاه نتوانستههیچ هاي المپیک حضور داشته است؛ امادر بازيکنون )شش دوره( تا 1996از المپیک 

ثباتي و نبود ورزشي معتقد بودند که بي نظران این رشتةعملکرد مطلوبي داشته باشد. صاحب است



 41                                                                                ...  هايتحلیل عملکرد كاروان ورزشی ایران در بازي
 

عملکرد این هاي اخیر، است که در سال هاي المپیک باعث شدهرئیس فدراسیون قبل از بازي

از نظر مربي مجرب یکي تمرینات منظم و مدون زیر نداشتن ،. همچنینشودورزشکاران متزلزل 

 )موالیي و محجوب( دیگر از عواملي است که این ورزشکاران به آن اشاره داشتند. این دو ورزشکار

 نظر گرفته شدربي از کشور ازبکستان برایشان درپس از کسب سهمیه و چند ماه مانده به المپیک، م

 انداین ورزشکاران مؤثر بوده نشدن، عوامل متعددي در موفقمجموعو مربي قبلي آنان برکنار شد. در

هاي ن فدراسیون امري ضروري است. چالششناسي و بررسي دقیق عملکرد ایکه ضرورت آسیب

ریزي دقیق براي کسب سهمیة ند که مانع از برنامهجدي مدیریتي و فني در این رشته وجود دار

در  توجهیکي از نکات قابلد. نشوها ميهاي جهاني و المپیکرقابت یشتر و حضور موفق در عرصةب

سال سن  40تریل با عنوان نمایندة ایران در بخش تایم، حضور قادر میزباني بهسواريدوچرخه رشتة

اني ، بهتر از قادر میزبسال سن و با حد نصاب 26آروین معظمي با بود. این درحالي است که 

 تأمل اینکه به گفتة مربیان تیم ملي و کمیتةداشته باشد. نکتة قابل در این بخش حضور توانستمي

 ، ایرانسواري جادهاند. در بخش دوچرخهاین ورزشکاران نقش چنداني نداشتهفني، آنان در انتخاب 

اما همچنان توفیق چنداني در این رشته  دوره( حضور داشته است؛ 10توکیو ) 1964از المپیک 

از ي، استفاده شناخت، روانعوامل مختلفي ازجمله عوامل فیزیولوژیککسب نکرده است. توجه به 

سواري )تور مرزي شاخص در دوچرخهبرون تورهاي در هاي نوین و حضورتجهیزات با فناوري

ند. ثر باشکسب موفقیت در رویداد بزرگ مؤ در ندنتوافرانس، تور اسپانیا، تور ایتالیا و غیره( ميدو

جمله انگلستان براي حضور هایي است که برخي از کشورها ازجمله ورزشسواري ازرشتة دوچرخه

سرگذاشتن کشور چین آوردن جایگاه دوم و پشتدست، به2012ر مسابقات المپیک لندن تر دقوي

مدال در  11ي در این رشته شد )کسب هاي بیشترریزي کرد و موفق به کسب مدالدر آن برنامه

 المپیک لندن(.

اصلي مسئوالن فدراسیون کسب  هدف ،هاي اخیر، در سالشمشیربازي رشتة نظرانصاحب به عقیدة

هاي موفق به کسب سهمیه قرار بگیرند. المپیک بوده است تا بتوانند در فهرست فدراسیون سهمیة

موفقیت  دهندةعنوان نفر چهارم المپیک نشانعابدیني بهمجتبي ، موفقیت کسب سهمیه و همچنین

-رسد سن باالي عابدیني و نبود پشتوانهنظر ميهدف است. آنچه به فدراسیون در دستیابي به این

فدراسیون شمشیربازي اقدامات  ،هاي اخیرسالهاي الزم براي جایگزیني وي است؛ هرچند در

، است. همچنین رش شمشیربازان از سنین پایه انجام دادهرواستعدادیابي و پ را درزمینة توجهيقابل

ي اپه و فلوره و توجه چندساله به رشتة سابر و هار رشتهدعدم موفقیت قابل توجه توجه و نبود 

معتقدند با توجه به اینکه این  والیبال نظران رشتةورزشکار مزید بر این نگراني است. صاحبتک

هاي المپیک بوده است و این تیم موفق به حضور در جمع ایران در رقابتتین حضور والیبال نخس
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قبولي داشته است. عملکرد قابل توان اذعان کرد که والیبال ایرانهشت تیم برتر المپیک شد، مي

 (66/29سال ) 30توجه اینکه میانگین سني بازیکنان تیم ملي والیبال ایران نزدیک به نکتة قابل

. براي ماندن زي و استفاده از نیروهاي جوان درکنار بازیکنان باتجربه اهمیت دارداساست و پشتوانه

خاص  هايعوامل متعددي نقش دارند که باید با انجام پژوهشهاي والیبال جهان، رتریندر جمع ب

رشتة والیبال تحلیل و  بین کشورهاي مطرح درامل رشد و تثبیت جایگاه ایران دراین رشته، عو

یراني در ران زن و مرد اضور تنها دو قایقراني، حقایق ق شود. به عقیدة متخصصان رشتةبررسي دقی

حالي است که ایران در این رشتة ورزشي است. این در دنبوندهندة موفقها نشاناین دوره از بازي

ایراني در رانان ها حضور داشت. قایقران در این رقابتبا چهار قایق ،لندن 2012ایران در المپیک 

اما در این راه موفق نبودند و ایران با کسب  عددي براي کسب سهمیه شرکت داشتند؛مسابقات مت

هر  دنبوننند در موفقیت یا موفقتواهمین دو سهمیه در المپیک حاضر شد. عوامل بسیاري مي

زشکاران از مشکالت این ور افزاري یکيند؛ براي مثال، نداشتن امکانات سختثر باشورزشکاري مؤ

ین در شرایطي بود که ریو شرکت داشت و ا 2016متر در المپیک  2000 است. خانم جاور در رشتة

ن عقیدة مسئوالمتر تمرین داشته است. به  1000ورزشي آزادي به مسافت  وي در دریاچة مجموعة

ي به و امید چندان بیني بودپیشن رشته، عملکرد این ورزشکاران ازقبل قابلنظران ایو صاحب

 موفقیت آنان نبود. 

المپیک  میداني، شاید بهترین عملکرد در رشتة دوودوومیداني نظران آگاه به رشتةصاحب به گفتة

متر بود که پس از صعود از مرحلة نخست، در  100، نتایج حسن تفتیان در دوي ریو 2016

قرار  22 ، در ردةدونده 70مجموع نهایي نیز دربین هشت دونده در ردة هشتم قرار گرفت و درنیمه

ریو رقم  2016نتایج خوبي در المپیک رفت گرفت. یکي دیگر از ورزشکاران ایراني که امید آن مي

کسب مدال نقره،  قبلي مسابقات با تابگر دیسک ایران بود. وي در دورةزند، احسان حدادي پرب

لندن با پرداختن به  2012اما پس از المپیک  نخستین مدال دوومیداني تاریخ ایران را کسب کرد؛

ماه مانده به  9که تا ؛ تاجایياي از تمرینات منسجم و منظم غافل ماندي جزئي و حاشیهلمسائ

، عواملي میداني، بدون مربي به تمرین پرداخت. به عقیدة مربي سابق تیم ملي دووریو 2016المپیک 

 نشدننات منظم به موفقنداشتن، نداشتن مربي و نداشتن تمری آمادگي جسماني مناسبچون 

ازقبل  منجر شد. در دیگر مواد دوومیداني نیز نتایج ورزشکارانریو  2016حدادي در المپیک 

هاي پرمدال در المپیک، رشتهدیگر بیني بود و امیدي به کسب مدال وجود نداشت. از یشپقابل

ورزشي در  شود؛ اما این رشتةمدال در این رشته توزیع مي 96است. درمجموع،  ورزشي شنا رشتة

کارت وایت و این حضور در ادوار مختلف المپیک بیشتر با ن از توفیق چنداني برخوردار نبودایرا

از همین شیوه مجوز حضور  ایران ریو نیز تنها نمایندة 2016المپیک هاي شکل گرفته است. در بازي
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هاي کارشناسانه و دقیق، شناسي و بررسياده کرده است. ضروري است با آسیبها را استفدر بازي

 شوند کید شده است، شناسایيکه در دین مبین اسالم نیز بدان تأاین رشته ورزشي  هاي توسعةراه

هاي ورزشي اعزامي ، براي کسب موفقیت ورزشکاران و تیممجموعدرد. نو راهبردهاي الزم تدوین شو

ر شاخص مؤثر د 193 (1395زارعیان )در پژوهشي، هستند.  عوامل بسیاري دخیل ،المپیکبه 

و راهکارهایي که  ، برخي پیشنهادها. در پایانهاي المپیک را شناسایي کردموفقیت کشورها در بازي

المللي و جهاني هاي بینسب موفقیت و درخشش در میداننظران و خبرگان ورزشي براي کصاحب

  شوند.ند، ارائه ميمطرح کرد

حضور آنان در ها قبل از هاي ورزشي باید مدتبه مراقبه و ارزیابي عملکرد ورزشکاران و تیم

این موارد همواره باید . عواملي همچون پیک توجه کردهاي المجمله بازيالمللي، ازرویدادهاي بین

زمان اردوها و  ریزيربط، برنامهاندرکاران و افراد ذيدستارزیابي نحوة مدیریت رصد و ارزیابي شوند: 

 مختلف هايفعالیت بر شده، نظارتبینيبراي انجام امور پیش انساني منابع تمریني، بسیج هايدوره

ورزشي  هايتیم اعزام مناسب بنديریزي و زمانمهمسابقات تدارکاتي و اصلي، برنا زمان اردوها و در

و نبود  هافدراسیون توانمندي ودنیا، استقالل  ايحرفه مربیان از استفاده نحوة به مسابقات،

 نحوة ویژه بین مدعیان ریاست فدراسیون،هها، اختالفات دروني بآن هاي مغایر با اساسنامةمداخله

خارجي،  و اي داخليحرفه ورزشکاران دادة پایگاه از ورزشي، برخورداري هايرشته در استعدادیابي

هاي از فعالیت المللي، حمایت ماليبین و داخلي مسابقات در دنیا روز هايفناوري از استفاده

ورزش  وجوانان و کمیتة ملي المپیک در حوزةشده، تأمین نیازهاي واقعي وزارت ورزشبینيپیش

هاي ها، کمیتهها، تعامل منطقي و مناسب فدراسیونوقع اعتبارات به فدراسیونمقهرماني، توزیع به

. الملليهاي بینراستاي کسب کرسيالمللي درجوانان با نهادهاي بینوملي المپیک و وزارت ورزش

ها، تمامي جوانب عملکردي کاروان مانند المپیک الزم است هنگام برگزاري رویدادهاي ورزشي

، انورزشکار شرایط جسماني و فیزیولوژیک ورزشکاران، ورزشکاران، تغذیة نگیزشورزشي مانند ا

 هاتیميهم با مشارکت نظر، توانمنديمورد ورزش درزیاد ورزشکاران  جسماني آمادگي از برخورداري

-اعتمادبه مسابقه، میزان صحنة در تماشاگران منفي نقش کردنبازي، توانمندي خنثي و تمرین در

 مربیان، هماهنگي مدیریت ورزشکار، نحوة و مربي بین مناسب ورزشي، رابطة فعالیت انجام در نفس

 پزشکي کادر ، حمایتاعضا با سرپرست کاروان اعزامي، رابطة تیم سرپرست هايفني، تجربه کادر

 به مسابقه محل آموزشي، نزدیکيکمک وسایل از ها، استفادهخوابگاه و اردوها مکان کاروان، بهداشت

ها، بازي دهکدة در اسکان محل ها، کیفیتبازي دهکدة در غذایي تنوع و ها، کیفیتبازي دهکدة

تیمي و استرس ویرانگر ناشي کنترل استرس ناشي از ناکامي همها، بازي دهکدة در تفریحي امکانات

آوري موجود جمع اطالعات ،هاي مناسبلیستوسیلة چکهو ب زیرنظر گرفته شوندها از شکست
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شده از آوريبا استفاده از اطالعات جمع ،ضروري است پس از برگزاري هر رویداد ورزشي شود.

و با  یل و ارزیابي موشکافانه شودتحل، عملکرد کاروان ورزشي مراحل قبل و هنگام برگزاري مسابقات

کننده، دیگر کشورهاي شرکتا ب هاآن هاي اعزامي و مقایسةهاي تیمها و ضعفتوجه به قوت

 .دنهاي المپیک ارائه شوهاي بعدي بازيراهکارهاي موفقیت در دوره

 

 تشکر و قدردانی
که ارزیابي و تحلیل رویدادهاي ورزشي پژوهشگاه علوم ورزشي  ، از همکاري اعضاي کمیتةدر پایان

 کنیم.فراوان ميعات به تیم پژوهش یاري رساندند، تشکر آوري اطالدر اجرا و جمع
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Abstract 

Achieving proper place in Olympic is crucial for all countries, To the extent that 

countries use this peaceful competition as a tool in international equations .Therefore, 

the present study is intended on evaluation and analysis of performance of Iran sport 

delegation in 2016 Rio de Janerio Olympic Games in order to provide a situation for 

success of Iran in upcoming Olympics. The research method was descriptive- analytic 

and it was a retrospective study. In this research, the performance of 63 delegated 

athletes who were participating in 15 sport disciplines in 2016 Rio de Janerio Olympic 

games have been studied. Also, three indicators of the performance evaluation of the 

International Olympic Committee, including efficiency, total population and gross 

domestic product, have been used to evaluate Iran's performance at the 2016 Rio 

Olympic. To analyze the performance of athletes and sport disciplines in the Olympic 

Games, semi-structured and in-depth interviews were conducted with 27 stakeholders 

who were informed about the issue. The results showed that the performance of 

Iranian athletes in some disciplines such as weight lifting, freestyle wrestling, fencing 

and volleyball had an appropriate status from the viewpoint of stakeholders of sport 

disciplines, but in Taekwondo, boxing, shooting with rifles, troopers, judo and 

athletics has not been in a good status. Stakeholders also believed that the performance 

of some disciplines, such as tennis, biking and swimming, was predictable before the 

games and hope of success was very weak. Eventually, it is suggested to the sports 

managers of the country to provide a strong and stable presence in the upcoming 

Olympics with the full support of both those federations which were successful and 

those which were unsuccessful at the 2016 Rio Olympic Games. 

 

Keywords: Performance Evaluation, 2016 Rio de Janerio Olympic Games, Sport 

Delegation 
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