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 چکیده
ترین  از مهمهای المپیک است.  بررسی وضعیت کشتی ایران در بازی ،مطالعههدف از این 

ها و تعداد  مثبت و معنادار بین مجموع مدال ۀتوان به رابط می پژوهشهای این  یافته

گیران هر دوره )مجموع کشتی آزاد و فرنگی( اشاره کرد. همچنین، بین مجموع  کشتی

وجود، بین  این با .شتتفاوت معناداری وجود دا شده در کشتی آزاد و فرنگی های کسب مدال

این،  بر شده در این دو رشته تفاوت معناداری وجود ندارد. عالوه کسب یهای طال تعداد مدال

 ۀشده در قبل و بعد از انقالب در هر دو رشت کسب یهای طال ها و مدال بین مجموع مدال

استان کشور موفق به  3نهایت نیز تنها  تفاوت معناداری وجود ندارد. در ،کشتی آزاد و فرنگی

مدال  49استان تهران با کسب  ،اند که در این میان های المپیک شده کسب مدال در بازی

شود که اقداماتی  مجموع، به مسئوالن کشتی پیشنهاد می     ها قرار دارد. در استان ۀباالتر از بقی

های  گیران مستعد استان امکانات کشتی و شناسایی و پرورش کشتی ۀجهت توسع  را در

های المپیک  جمله بازی المللی از گیران نخبه به مسابقات بین تا کشتی مختلف انجام دهند

 اعزام شوند.

 های المییک، کشتی آزاد و فرنگی کشتی ایران، بازی :واژگان کلیدی

 Email: bahman.asgari@yahoo.com                      *نویسنده مسئول : 
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 مقدمه
ورزش ملی ایرانیان است و مردم این  ،کشتی دهند نشان میکه  استشماری در دست اسناد بی

از کشتی یکی  گذاشتند. احترام میآن های مربوط به  ه پهلوانان کشتی و سنتکشور از قدیم ب

وجود  این رشته پهلوانان جوانمردی که درفتوت و  برای مردمسنن ایرانیان کهن است که 

شده و با جامعه و  مختلف انجام می در انواعقدیم دوران کشتی از  احترام قائل بودند. داشت

 تنها نههای المپیک  بازیدیگر،  طرف از .(1311عباسی،) عجین است ایرانیانفرهنگ ملی 

سطح  سیاسی در اقتصادی و ،های فرهنگی پیامدبلکه است، ترین رویداد ورزشی جهان  بزرگ

برای شهرها و  آموزنده ۀعنوان یک تجرب به دتوان های المپیک می بازی .داردالمللی  بین ملی و

هایی در سطح وسیع هستند  کشورهای میزبان المپیک و در سطح وسیع برای ورزش باشد. بازی

های  ری بر سیاستگذا ثیرأفرهنگ جهانی و ت ۀجمله توسع از ،که پیامدهایی فراتر از ورزش

بخش  دو اگرچه المپیک از. (1333عیدی، برومند و عسگری، ) المللی را داشته باشند بین

 همیشه کسب پیروزی و اما ؛و مسابقات ورزشی تشکیل شده است نهضت المپیک )المپیزم(

دلیل بسیاری  همین به .ها بوده است ملت ها و وجه دولتت بیشتر مورد های رنگارنگ مدال

بالفعل  های بالقوه و ظرفیت ،های کالن و درازمدت گذاری سرمایه کوشند با ازکشورها می

 (.1313منش،  بهطریق این مسابقات به نمایش بگذارند )  از سیاسی را اقتصادی و ،فرهنگی

 از تا کوشد می دوران باستان پربار تربیت ورزشی از توجه به سوابق درخشان و کشور ما نیز با

المپیک داشته  حضور موفقی در ،جمله کشتی ازورزشی  ۀچند رشت در موجود خود های ظرفیت

این  های زیادی در ما، چالش سیاسی کشور اجتماعی و ،فرهنگیتوجه به شرایط  باشد. البته با

توان  که می دهد های المپیک نشان می بازی بررسی سوابق حضور ایران در اما ؛زمینه وجود دارد

 (.1313نژاد،  رمضانیداد ) تحلیل قرار مورد تجزیه و این حضور راای  های ویژه از جنبه

های  دلیل مدال ورزش کشتی به ۀلزوم توسعورزش کشتی جایگاه خاصی در بین مردم دارد و 

 آن، تبع به مدت است و اندازی بلند نیازمند چشمالمللی  در المپیک و مسابقات بینزیاد در آن 

همچنین، . (1331گودرزی و هنری، )مدت و جامع از ضروریات است  بلند ریزی نیاز به برنامه

تواند  می های المپیک را مورد تحلیل قرار دهد ایران در بازیکشتی که وضعیت  مطالعاتیانجام 

تحلیل  به بررسی و که پژوهشیحال،  این گذار باشد. بااثرمدت  ریزی بلند بر دقت این برنامه

شود و  یافت نمی باشدپرداخته های المپیک  بازیدر  کشتی ایرانجوانب مختلف حضور 

 ؛اند متمرکز بوده ها بخشبر سایر  المللی های بین ایران در صحنه کشتی ۀدر زمین مطالعات

ای به نقد روند تحوالت کشتی در  ( در مطالعه1331صادقی بروجردی و قائینی )نمونه،  عنوان به

های کشتی، تغییرات در قوانین کشتی و  کاهش وزنجمله  اند و از مسائلی از جهان پرداخته
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گرفتن کشورهای ناآشنا با  شناختی فنون، قرار زیبایی ۀشدن از جنب های مسابقه، دور زمان

منصبان  فقدان قدرت ارتباط صاحبس هرم فدراسیون جهانی، أکشتی در ر ۀفرهنگ و تاریخچ

ترین انتقادات وارده بر  عنوان اصلی شناختی کشتی به زیبایی ۀدر زمین مطالعاتکشتی و کمبود 

ثر بر موفقیت ؤ( عوامل م1331اند. همچنین، خدایاری، قاسمی و محمدی ) کشتی یاد کرده

ترتیب  بهاند و  دانمارک را مورد بررسی قرار داده 2003کشتی فرنگی ایران در مسابقات جهانی 

ترین  عنوان مهم جسمانی را بهعوامل مدیریتی، عوامل روانی، امکانات و عوامل فیزیولوژیکی و 

های  های اعزامی ایران به بازی گذار بر عملکرد کارواناثرعوامل  ،البته عوامل موفقیت ذکر کردند.

با عنوان  پژوهشی( در 1330مثال، سجادی ) عنوان به ؛آسیایی نیز مورد توجه قرار گرفته است

 2010های آسیایی  در بازیثر بر موفقیت کاروان ورزشی ایران ؤعوامل م بندی اولویت"

1وگوانگج
کمترین اهمیت را در  ،بیشترین و منابع مدیریتی ،گزارش کردند منابع مادی "

اند. همچنین رحیمی  و داشتهگوانگج 2010های آسیایی  موفقیت کاروان اعزامی ایران به بازی

ثر در کسب ؤر و خیلی مبودجه را عامل مؤث ،نظران از صاحب % 17( نیز گزارش کرد که 1331)

از  % 30دانند. همچنین  دوحه می 2001های آسیایی  نتایج کاروان اعزامی ایران به بازی

زیاد در خیلی ثیر زیاد و أپرداخت حقوق ورزشکاران در زمان برگزاری اردو را با ت ،نظران صاحب

 اند. کسب نتیجه دخیل دانسته

های  عملکرد ایران در بازی ۀدر رابطه با مطالع پژوهشی( در 1331زمانی، عیدی و عسگری )

آسیایی و المپیک در مقایسه با سایر رقبای آسیایی گزارش کردند که ایران با توجه به میانگین 

پنجمین کشور  ۀدر رد ،های آسیایی و المپیک شده در تمام دوران بازی های کسب وزنی رتبه

گزارش شده است که تعداد  پژوهش، در این برتر آسیا در هر دو رویداد قرار دارد. همچنین

 2یلیب معناداری دارد. ۀهای طال و مجموع طالها رابط کنندگان هر کشور با تعداد مدال شرکت

با وجود . ها اشاره کرده است با تعداد مدالکنندگان  مثبت تعداد شرکت ۀ( نیز به رابط2007)

به بررسی  بسیاری مطالعاتها،  د مدالتعداکنندگان با  تعداد شرکت با رابطه کمتر در مطالعات

، 2؛ بیلی2002، 3بیان؛ 1333محمدی، اند ) ها پرداخته جمعیت کشورها و تعداد مدال ۀرابط

 (.2012، 7کوپر و استرکن؛ 2010زاده،  زاده، رمضانیان، شفیعی و قاضی نژاد، قلی ؛ همتی2007
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حاکم بر کشتی کشور در طول دوران برگزاری  غیرۀسیاسی، اقتصادی و وضعیت  نظر از صرف

دلیل فقدان  به برای کشورکسب مدال  و گیران کشتی ، بررسی روند حضورهای المپیک بازی

 پژوهشاالت ؤسدلیل،  همین سازنده باشد. به مفید و بسیار تواندمی کافی در این زمینه مطالعات

بررسی  ،های المپیک ایران در بازیهای ملی کشتی  تیمکسب مدال  حضور و روند :حاضر شامل

مختلف های  گیران استان حضور کشتیبعد از انقالب اسالمی در المپیک،  وضعیت کشتی قبل و

بین  ۀرابطو بررسی  وضعیت کشتی آزاد با کشتی فرنگی ۀ، مقایسهای اعزام شده کشور در تیم

  است. شده های کسب گیران و تعداد مدال تعداد کشتی
 

 پژوهشروش 
پیش بدون اند  کرده سعی پژوهشگران .است توصیفی و از نوع مطالعات تحلیلی ،پژوهش روش

 های با استفاده از اسناد و مدارک موجود، مدال و دنبپرداز موجود وضع توصیف به داوری

تا  1323های المپیک تابستانی ) حضور در بازی ۀدور 17گیران ایرانی در  کشتی ۀشد کسب

از طریق  نیاز مورداطالعات  مقایسه قرار دهند. مختلف مورد زوایایبررسی و آن را از را ( 2012

های  های اینترنتی و منابع فارسی و التین مرتبط با بازی ها، سایت ها، مقاالت، گزارش کتاب

( و آمار استنباطی غیرهنمودار و  ،دست آمد و با استفاده از آمار توصیفی ) جدول المپیک به

تحلیل قرار  بندی و مورد تجزیه و ( طبقهمستقل ۀآزمون دو نمونمبستگی پیرسون و ضریب ه)

در سطح معناداری  1اس. پی. اس. اسافزار  ها از نرم برای تجزیه و تحلیل آماری دادهگرفت. 

07/0P≤  .بود، موجود شدهارائه اطالعات در هاییتناقض مختلف منابع بین کهآنجا ازاستفاده شد 

 ارائه زمینه این در را اطالعات معتبرترین منابع، دقیق بررسی با کرده است تالش پژوهشگر

 .کند
 

 نتایج
های ایران در کشتی آزاد در   شود، بیشترین تعداد مدال مشاهده می 1همانگونه که در جدول 

مدال(  3لندن ) 2012مدال( و در کشتی فرنگی در المپیک  7) 2هلسینکی 1372المپیک 

ملبورن  1371حال، بیشترین تعداد مدال طال در کشتی آزاد در المپیک  این کسب شده است. با

دست آمده است.  مدال طال( به 3لندن ) 2012مدال طال( و در کشتی فرنگی در المپیک  2)

دست آمده است. از  مدال( به 1ترین تعداد مدال )مجموع دو رشته نیز در المپیک لندن بیش در

برای کشتی  لندن( 2012مونیخ و  1312) المپیک 2کسب مدال تنها در  ها، ترین یافته مهم

                                                           
1. SPSS 

2. Helsinki 
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دوره،  17حالی است که کشتی آزاد در   . این دراستالمپیک  ۀدور 12با وجود شرکت در فرنگی 

نیز نوسانات  1نمودار  نشده است.موفق به کسب مدال لندن(  1323)المپیک  یکتنها در 

ۀ دهند دهد که نشان های مختلف را نشان می عملکرد کسب مدال کشتی ایران در دوره

 های نزولی و صعودی کشتی ایران در آوردگاه المپیک است. جهش
 

 2012تا  1323های المپیک  ایران در بازی ۀشد های کسب گیران و مدال تعداد کشتی ـ1جدول 

تعداد  المپیک ردیف

گیران  کشتی

 ایران

 ها تعداد مدال

 کشتی فرنگی کشتی آزاد

آزاد
ی 

فرنگ
 

طال
نقره 
 

برنز
مجموع 

 

طال
نقره 
 

برنز
مجموع 

 

 - - - - - - - - - 1 لندن 1323 1

2 1372 

 هلسینکی

3 - - 2 3 7 - - - - 

 - - - - 2 - 2 2 - 1 ملبورن 1371 3

 - - - - 3 2 1 - 2 3 رم 1310 2

 - - - - 2 2 - - 7 1 توکیو 1312 7

1 1313 

 مکزیکوسیتی

3 1 1 - 2 3 - - - - 

 1 - 1 - 1 1 - - 2 10 مونیخ 1312 1

 - - - - 1 - 1 - 1 10 مونترال 1311 3

 - - - - 1 - 1 - 1 3 سئول 1333 3

 - - - - 3 2 1 - 1 10 بارسلون 1332 10

 - - - - 3 1 1 1 1 3 آتالنتا 1331 11

 - - - - 1 - - 1 3 1 سیدنی 2000 12

 - - - - 3 1 2 - 1 1 آتن 2002 13

 - - - - 1 1 - - 7 1 پکن 2003 12

 3 - - 3 3 2 1 - 1 1 لندن 2012 17

 2 - 1 3 32 11 12 7 77 113 مجموع              

 
 
 
 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%BE%DB%8C%DA%A9_%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C_%DB%B1%DB%B9%DB%B6%DB%B0
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 شده  ها و تعداد مدال طالی کسب اساس مجموع مدال های المپیک بر ـ عملکرد کاروان ایران در بازی1 شکل
 

با تعداد  شده کسب یو تعداد مدال طال ها مجموع مدالدهد که بین  نشان می 2جدول 

معناداری وجود ۀ صورت جداگانه در کشتی آزاد و کشتی فرنگی رابط بهگیران اعزامی  کشتی

)مجموع کشتی اعزامی گیران  و تعداد کشتی شده ی کسبها حال، بین مجموع مدال این ندارد. با

تعداد بین  (. همچنین=703/0rو  ≥01/0Pمثبت و معناداری وجود دارد ) ۀآزاد و فرنگی( رابط

 ۀ)مجموع کشتی آزاد و فرنگی( رابطاعزامی گیران  و تعداد کشتیشده  کسب یمدال طال

 معناداری وجود ندارد.
 

 کننده  گیران شرکت های طال با تعداد کشتی ها و تعداد مدال ارتباط بین مجموع تعداد مدال ـ2جدول 

 
 ها مدال

 گیران تعداد کشتی

ضریب 

 همبستگی
 معناداریسطح  ضریب تعیین

 کشتی آزاد
 310/0 001/0 011/0 ها مجموع مدال

 331/0 073/0 - 221/0 مدال طال

 کشتی فرنگی
 712/0 033/0 132/0 ها مجموع مدال

 00-می 021/0 211/0 مدال طال

مجموع کشتی 

 آزاد و فرنگی

 001/0 273/0 703/0 ها مجموع مدال

 101/0 001/0 013/0 مدال طال

0

1

2

3

4

5

6

7

المیپک  

1323 

المیپک  

1371 

المیپک  

1312 

المیپک  

1312 

المیپک  

1333 

المیپک  

1331 

المیپک  

2002 

المیپک  

2012 

ال
مد

د 
دا

تع
 

 مجموع مدال

 تعداد مدال طال
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آمده در کشتی آزاد و  دست ههای ب دهد که بین مجموع مدال جدول زیر نشان میهای  یافته

شده در کشتی  کسب یهای طال حال، بین تعداد مدال این فرنگی تفاوت معناداری وجود دارد. با

 آزاد و فرنگی تفاوت معناداری وجود ندارد.
 

 کشتی آزاد و فرنگیشده در  کسب یها و تعداد مدال طال تفاوت بین مجموع مدال ـ3جدول 

 میانگین رشته ها مدال
انحراف 

 استاندارد

 آزمون همگنی
درجۀ 

 آزادی
t 

سطح 

 F معناداری
سطح 

 معناداری

 مجموع

 331/1 21/2 کشتی آزاد

331/7 

022/0 

کشتی  001/0 330/2 333/23 

 فرنگی
33/0 333/0 

مدال 

 طال

 111/0 33/0 کشتی آزاد

کشتی  113/0 232/0 27 331/0 021/0

 فرنگی

27/0 311/0 

 

ها و تعداد  تفاوت معناداری بین مجموع مدال ،شود مشاهده می 2گونه که در جدول  همان

صورت جداگانه و ترکیبی( در قبل و بعد از  شده در کشتی آزاد و فرنگی )به های کسب مدال

 شود. انقالب اسالمی مشاهده نمی
 

 قبل و بعد از انقالب ۀشد کسب یهای طال ها و تعداد مدال تفاوت بین مجموع مدال ـ2جدول 

 میانگین تاریخ ها مدال رشته
انحراف 

 استاندارد

 آزمون همگنی
درجۀ 

 آزادی
t 

سطح 

 F معناداری
سطح 

 معناداری

کشتی 

 آزاد

مجموع 

 ها مدال

قبل 

 انقالب
33/2 137/1 

772/1 237/0 13 313/0 173/0 
بعد 

 انقالب
12/2 013/1 

مدال 

 طال

قبل 

 انقالب
33/0 112/0 

12/0 212/0 13 21/0 131/0 
بعد 

 انقالب
23/0 233/0 

کشتی 

 فرنگی

مجموع 

 ها مدال

قبل 

 انقالب

-فیفرییه

00 
211/0 

131/1 301/0 10 
223/0 

- 
131/0 

بعد 

 انقالب
23/0 132/1 
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مدال 

 طال

قبل 

 انقالب
0 0 

2 013/0 10 
333/0 

- 
222/0 

بعد 

 انقالب
23/0 132/1 

کشتی 

آزاد و 

 فرنگی

مجموع 

 ها مدال

قبل 

 انقالب
72/1 113/1 

733/0 272/0 27 223/0 111/0 
بعد 

 انقالب
23/1 333/1 

مدال 

 طال

قبل 

 انقالب
23/0 773/0 

133/0 212/0 27 
221/0 

- 
173/0 

بعد 

 انقالب
31/0 322/0 

 

استان  3گیران  دهد که در مجموع برگزاری دوران المپیک، تنها کشتی نشان می 7های جدول  یافته

مازندران استان اول،  ۀمدال در رتب 13استان تهران با کسب  ،میان این دراند.  موفق به کسب مدال شده

در مدال  2کسب خراسان رضوی، قزوین و آذربایجان شرقی با  های استاندوم،  ۀرتبدر مدال  1 کسب با

فارس با و  مرکزیهای  استانو  ششم ۀرتب در مدال 2 کسب و اردبیل با همدانهای  استانسوم،  ۀرتب

  قرار دارند. هشتم ۀمدال در رتب 1کسب 
 

 های المپیک های مختلف در بازی آور استان گیران مدال تعداد حضور کشتی ـ7جدول 

 استان رتبه

 گیران تعداد کشتی

 کشتی فرنگی کشتی آزاد
کشتی آزاد و 

 فرنگی

 13 1 12 تهران 1

 1 1 1 مازندران 2

 2 - 2 خراسان رضوی 3

 2 - 2 قزوین 2

7 
آذربایجان 

 شرقی
2 - 2 

 2 - 2 همدان 1

 2 1 1 اردبیل 1

 1 1 - فارس 3

 1 - 1 مرکزی 3
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دوره  3گیر ایرانی توانسته است در  شود، تنها یک کشتی میمشاهده  1گونه که در جدول  همان

دوره از المپیک موفق به  2گیر نیز در  کشتی 3های المیپک موفق به کسب مدال شود و  از بازی

 2نفر در  23دوره ،  3نفر در  1المیپک،  ۀدور 2گیر در  کشتی 2اند. همچنین،  کسب مدال شده

 اند. کت کردهنفر تنها در یک دوره شر 31دوره و 
 

 های مختلف المپیک آور در دوره گیران مدال گیران اعزامی و کشتی تعداد حضور کشتی ـ1جدول 

 تعدا کسب مدال
 فراوانی

 تعدا حضور
 فراوانی

 مجموع کشتی فرنگی کشتی آزاد مجموع کشتی فرنگی کشتی آزاد

 2 - 2 چهار بار حضور - - - چهار بار کسب مدال

 1 1 7 سه بار حضور 1 - 1 سه بار کسب مدال

 23 3 20 دو بار حضور 3 - 3 دو بار کسب مدال

 31 32 71 یک بار حضور 30 2 21 یک بار کسب مدال

 

 

 گیری بحث و نتیجه

دوره  12در  مدال و 32 ،های المپیک در بازیکشتی آزاد دوره حضور  17گیران ایران در  کشتی

رنگارنگ در مدال  33مجموع  در اند. ایران کسب کردهمدال  2 ،حضور در کشتی فرنگی

و  برنز 11و  نقره 12 طال، 7سهم کشتی آزاد  ،میان این در است وه کرد های المپیک کسب بازی

 7هلسینکی )کسب  1372مجموع سه المپیک  در است. نقره 1 طال و 3کشتی فرنگی سهم 

نقره در کشتی آزاد( و  2مدال طال و  2ملبورن )کسب  1371مدال رنگارنگ در کشتی آزاد(، 

برنز در کشتی آزاد( اوج  2نقره و  1مدال طال در کشتی فرنگی و  3لندن )کسب  2012

عنوان بهترین  توان به میلندن  2012المپیک از حال،  این نمایی کشتی ایران بوده است. با قدرت

ال رنگارنگ و مد 1ترین دالیل، کسب  های المپیک یاد کرد. واضح حضور ایران در بازی ۀدور

مدال طال در کشتی آزاد و فرنگی است که در هیچ المپیکی رخ نداده است. همچنین،  3کسب 

 ۀکسب اولین مدال طال در کشتی فرنگی، آیندو  آزاد و فرنگی ۀکسب مدال در هر دو رشت

این، کسب مقام  بر عالوهدهد.  های المپیک نشان می روشنی را برای کشتی ایران در بازی

البته در چند مدال طال در کشتی فرنگی است.   3دلیل کسب  هفدهمی کاروان المپیک ایران به

( 1331که خدایاری و همکاران ) طوری به ؛سال اخیر کشتی فرنگی پیشرفت شگرفی داشته است

عنوان یکی از بهترین دوران کشتی فرنگی ایران  دانمارک را به 2003مسابقات قهرمانی جهان 
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کسب تنها یک  نیز. اند بررسی کردهاند و عوامل موفقیت در این دوره را  ه قرار دادهمورد مطالع

ید این پیشرفت است. ؤم ،مدال در المپیک لندن 3های پیشین و کسب  مدال نقره در دوره

حال با  این نشد، با 1370 ۀهای ده موفق به تکرار موفقیت 2012اگرچه کشتی آزاد در المپیک 

ذکر،  ترین موضوعات قابل رنز عملکرد نسبتاً مناسبی داشته است. از مهمب 2نقره و  1کسب 

برای کشتی  دوره حضور در المپیک( 17های المپیک )از مجموع  دوره بازی 12کسب مدال در 

لندن )اولین حضور ایران در المپیک( موفق به کسب  1323آزاد است. ایران تنها در المپیک 

 مدال در کشتی آزاد نشده است.

با شده  کسب یشده و تعداد مدال طال های کسب دهد که بین تعداد مدال نشان می ها یافته

 ۀصورت جداگانه در کشتی آزاد و کشتی فرنگی رابط بهکننده  گیران شرکت تعداد کشتی

گیران )مجموع کشتی آزاد  ها و تعداد کشتی حال، بین مجموع مدال این معناداری وجود ندارد. با

که با نتایج سایر تحقیقات  (=703/0rو  ≥01/0Pمثبت و معناداری وجود دارد ) ۀو فرنگی( رابط

تعداد مدال طال و تعداد . همچنین، بین (2007؛ بیلی، 1331همخوانی دارد )زمانی و همکاران، 

با این شرایط، اگر  معناداری وجود ندارد. ۀگیران )مجموع کشتی آزاد و فرنگی( رابط کشتی

یا افزایش  ها های المپیک افزایش یابد )کسب تمام سهمیه اعزامی به بازیگیران  تعداد کشتی

های  تواند تعداد مدال (، کاروان المپیک ایران میها از طرف فدراسیون جهانی کشتی تعداد ورزن

اهمیت دارد و در درجۀ اول مدال طال کسب که   این دلیل حال، به این بیشتری کسب کند. با

بندی کلی، مدال نقره و برنز اهمیت پیدا  کشورها در رده یهای طال مدالبودن  صورت برابر در

حالی  دنبال کسب مدال طال در المپیک باشند. این در کند، مسئوالن ورزش کشور باید به می

شده ندارد.  کسب یهای طال معناداری با تعداد مدال ۀرابط ،گیران است که افزایش تعداد کشتی

های  گیرانی را به بازی رسد که مسئوالن ورزش کشور باید کشتی نظر می با این شرایط به

ها وجود دارد و  المپیک اعزام کنند که احتمال کسب مدال )مدال طال، نقره و برنز( از سوی آن

گیران  به این کشتی گیران کنند ها و امکاناتی را که قصد دارند صرف سایر کشتی هزینه

 بیشتر شود.اختصاص دهند تا احتمال کسب نتیجه 

آمده در کشتی آزاد و فرنگی تفاوت  دست ههای ب ها نشان داد که بین مجموع مدال یافته

شده در کشتی آزاد و فرنگی  کسب یهای طال حال، بین تعداد مدال این معناداری وجود دارد. با

مشاهده شد، کشتی آزاد در مجموع  1گونه که در جدول  تفاوت معناداری وجود ندارد. همان

 2مجموع  دوره المپیک( و کشتی فرنگی در 17مدال طال )حضور در  7مدال رنگارنگ و  32

  اند. اگر بخواهیم دوره المپیک( کسب کرده 12مدال طال )حضور در  3مدال رنگارنگ و 

عملکرد بهتری مجموع  ای بین کشتی آزاد و فرنگی داشته باشیم، مطمئناً کشتی آزاد در مقایسه
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. تفاوت معناداری بین کشتی آزاد و فرنگی وجود ندارد ،از نظر مدال طال داشته است. اگرچه

 ؛ لذاها تفاوت معناداری بین کشتی آزاد و فرنگی وجود دارد که از نظر مجموع مدال  جایی ازآن

اگرچه مدال نقره و برنز ارزش کمتری نسب به طال کشتی آزاد عملکرد بهتری داشته است. 

برابر  یکلی کاروان کشور نسبت به سایر کشورهایی که مدال طال ۀرتب یموجب ارتقا ؛ امادارند

 شوند. می دارند

شده در کشتی آزاد و  های کسب ها و تعداد مدال همچنین، تفاوت معناداری بین مجموع مدال

شود. این  صورت جداگانه و ترکیبی( در قبل و بعد از انقالب اسالمی مشاهده نمی فرنگی )به

 ،ثیر چندانی بر عملکرد کشتی ایران ندارد. البتهأدهد که عوامل سیاسی ت موضوع نشان می

دلیل تغییرات سیاسی مربوط به آن نبوده است، بلکه این انقالب  انتخاب انقالب اسالمی تنها به

 ؛مرکزی در تاریخ حضور کشتی ایران در المپیک مطرح است ۀعنوان یک نقط تقریباً به

دوره بعد از انقالب در المپیک شرکت کرده  1ره قبل از انقالب و دو 3که کشتی ایران  طوری به

سال آن قبل از  31سال است که در المپیک شرکت کرده است که  12همچنین، ایران  است.

توان اظهار کرد که عوامل  سال آن بعد از انقالب بوده است. با چنین شرایطی می 33انقالب و 

ها تغییرات چشمگیر و نوسانات زیادی  در طول این سال که غیرهاقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و 

این  گذار باشد. اثرعنوان ورزش اول ایرانیان  داشته است نتوانسته است بر عملکرد کشتی به

از شاخص رتبه بر  پژوهشدر آن  ،حال این ( همخوانی ندارد. با1330روحانی ) پژوهشموضوع با 

حاضر تنها از شاخص رتبه استفاده  پژوهشکه در  حالی در ؛تعداد کشورها استفاده شده است

 کننده تقسیم شده کشورها بر تعداد کشورهای شرکت ۀزمانی رتب پژوهششده است. اگرچه در 

اما نباید فراموش کرد که بیشتر کشورهایی که بعد از تاریخ انقالب اسالمی ایران به  ؛است

بندی قرار  در رده د و معموالًکشورهای ضعیف ورزشی هستن ءاند، جز ها اضافه شده بازی

شده بر تعداد  های کسب توان از شاخص تعداد مدال رسد می نظر می به حال این گیرند. با نمی

 استفاده کرد.تعیین عملکرد عنوان شاخص معتبرتری برای  شده به های توزیع مدال

استان موفق به  3گیران  مجموع برگزاری دوران المپیک، تنها کشتی  داد که درنشان  ها یافته

مازندران استان اول،  ۀمدال در رتب 13استان تهران با کسب  ،میان این اند. در کسب مدال شده

 2 کسب خراسان رضوی، قزوین و آذربایجان شرقی باهای  استاندوم،  ۀرتب در مدال 1کسب با 

های  استانششم و  ۀرتب در مدال 2کسب با  و اردبیل همدانهای  استانسوم،  ۀرتبدر مدال 

ها تنها کمتر از یک سوم  این استانقرار دارند.  هشتم ۀمدال در رتب 1 کسب بامرکزی و فارس 

عنوان یکی از  شوند و این آمار برای کشوری همچون ایران که به های کشور را شامل می استان

مطمئناً کننده نیست.  وجه راضی هیچ به های کشتی آزاد و فرنگی جهان مطرح است قطب
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ثیر بسیار زیادی بر پیشرفت أتواند ت استان( می 23ها )حدود  های سایر استان استفاده از قابلیت

 ها وجود دارند که های المپیک داشته باشد. البته بسیاری از استان عملکرد کشتی ایران در بازی

، جمله خوزستان، کرمانشاه وری دارند )ازآ گیران مدال در مسابقات جهانی و آسیایی کشتی

های المپیک  با این شرایط موفق به کسب مدال در بازی اما ؛(غیرهخراسان شمالی، کردستان و 

بسا  اند و چه ها مدنظر بوده آور استان تنها ورزشکاران مدال ،پژوهشدر این  اند. همچنین نشده

، همچنین اند. های کشتی اعزامی به مسابقات المپیک ورزشکار داشته های زیادی در تیم استان

ای المیپک موفق به کسب مدال ه دوره از بازی 3گیر ایرانی توانسته است در  تنها یک کشتی

گیر(  کشتی 30اند و بقیه ) دوره از المپیک موفق به کسب مدال شده 2گیر در  کشتی 3 ،شود

المیپک،  ۀدور 2گیر در  کشتی 2اند. همچنین،  خود اختصاص داده تنها در یک دوره مدال را به

پرورش اند.  نفر تنها در یک دوره شرکت کرده 31دوره و  2نفر در  23دوره،  3نفر در  1

مهم است  ۀیک مسئل گیرانی که بتوانند در چندین دوره از المپیک حضور داشته باشند کشتی

شود  که مسئوالن کشتی کشور باید به آن توجه داشته باشند. حضور مجدد در المپیک باعث می

ی بیشتری با های قبلی استفاده کرده و با آشنای شده در المپیک کسب ۀگیران از تجرب شتیکه ک

 های بعدی داشته باشند.  در دورها به آوردگاه المپیک بگذارند و استرس کمتری جو مسابقات، پ

مورد اینکه وضعیت کشتی ایران در  اطالعات علمی و دقیقی در قبل از اجرای این پژوهش،

برای  ،راستا همین وجود نداشت. در های المپیک به چه صورت بوده است بازی ۀدوران گذشت

 ۀاطالعاتی در زمیننیاز به  ،کشتی ۀرشت ۀمدیریت و توسع ۀدر زمین ها پژوهشانجام برخی از 

 ؛استناد نبودند صورت علمی قابل ها وجود داشت که این اطالعات اگرچه به ضعف در برخی بخش

 خورد. چشم می ساختار کشتی کشور به صورت عینی در اما به

دست  های المپیک به کشتی در بازی ۀتاریخچ ۀاطالعات مفیدی در زمین ،پژوهشبا اجرای این 

مثال،  طور به ؛کشتی کشور باشد ۀمختلفی در جهت توسع مطالعاتساز  تواند زمینه آمد که می

در کسب نتیجه باشد یا چه عواملی باعث شده است که کشتی ایران دارای علمکرد سینوسی 

های المپیک  ی ها از کسب نتیجه در باز اینکه چه عواملی منجر شده است که بیشتر استان

 بهره باشند. بی
 

 

 

 

 



 413 .                                                ...لندنلندن تا های المپیک: از  تحلیل حضور کشتی ایران در بازی

 منابع

 انتشارات :چاپ اول. تهران های المپیک ازآغاز تا امروز. بازی .(1313). طااهللع ،منش به .1

 هاشمی.

ثر بر موفقیت ؤ. عوامل م(1331). هدیم ،محمدی ، حمید؛قاسمی باس؛ع ،خدایاری .2

ولین امجموعه مقاالت دانمارک.  2003کشتی فرنگی ایران در مسابقات جهانی 

دانشگاه عالمه مقاله منتشر شده در عنوان کنفرانس، همایش ملی علم و کشتی. 

 تهران: انتشارات دانشگاه عالمه طباطبایی. .(21)ص. طباطبایی 

امل اثرگذار در عملکرد کاروان ورزشی ایران در بررسی عو. (1331) .صغرا ،رحیمی .3

ورزشکاران.  و ن، کارشناسان، مربیاندوحه از دیدگاه مدیرا 2001های آسیایی  بازی

تهران، دانشکده تربیت بدنی و علوم  ه منتشر نشده کارشناسی ارشد، دانشگاهنام پایان

 .ورزشی، گروه مدیریت ورزشی

پیاپی المپیک، ) ۀالمپیک تابستانی. فصلنامالمپیزم و . (1313) .حیمر ،نژاد رمضانی .2

13) :21-77. 

. سجادی، نصراهلل؛ صفری، حمیدرضا؛ رسولی، سیدمهدی؛ ساعت چیان، وحید. .7

های  در بازی ثر بر موفقیت کاروان ورزشی ایرانؤبندی عوامل م . اولویت(1330)

ش ملی ششمین همایچکیده مقاالت مدیریت ورزشی  و.گوانگج 2010آسیایی 

و علوم ورزشی. مقاله منتشر شده در عنوان کنفرانس، دانشگاه  بدنی تربیتدانشجویان 

 (. تهران: متاچاپ.12تهران )ص. 

. دیدگاهی انتقادی بر روند تحوالت (1331) .عیدس ،قائینی عید؛س ،صادقی بروجردی .1

مجموعه مقاالت اولین همایش ملی علم و کشتی. مقاله منتشر شده کشتی در جهان. 

(. تهران: انتشارات دانشگاه عالمه 2)ص. دانشگاه عالمه طباطبایی در عنوان کنفرانس، 

 طباطبایی.

 انتشارات مجید. :چاپ دوم. تهرانن. . تاریخ کشتی ایرا(1311). هدیم ،عباسی .1

(. آشنایی با ابعاد جنبش 1333عیدی، حسین؛ برومتد، محمدرضا؛ عسگری، بهمن. ) .3

 نشر شمال پایدار.المپیک. چاپ اول. آمل: 

کشتی  . طراحی و تدوین نظام جامع ورزش(1331) .بیبح ،هنری ؛حمودم ،گودرزی .3

 .72-33 (،2)7پژوهش در علوم ورزشی، نشریۀ کشور. 

های  (. بررسی عملکرد تیم1331گری، بهمن. )محمدزمانی، تورج؛ عیدی، حسین؛ عس .10

های المپیک و آسیایی در مقایسه با سایر رقبای آسیایی. طرح  ملی ایران در بازی



 4931، فروردین و اردیبهشت 82مطالعات مدیریت ورزشی شماره                                             421

تحقیقاتی منتشر نشده، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد اسالم آباد غرب، گروه تربیت 

 بدنی.

کننده در شرکتبندی کشورهای مدل ریاضی برای رتبه ۀ. ارائ(1333). لیع ،محمدی .11

 .13-1 (:3) 13 ،المپیک ۀ. فصلنام2001های آسیایی  بازی

12. Bailey, M. J. (2005). Predicting sporting outcomes: A statistical approach. A 

Thesis Submitted for the Degree of Doctor of Philosophy. (Unpublished MS 

dissertation). Swinburne University of Technology, Melbourne, Statistics. 

13. Bian, x. (2004). Predicting Olympic medal counts: The effects of economic 

development on Olympic performance. Honors Projects: The Park Place 

Economist. Paper 13, pp. 37-44. Retrieved 2013, Jan. 23, from www. 

sportsconflict.org. 

14. Hematinezhad, M., Gholizadeh, M. H., Ramezaniyan, M. R., Shafiee, S. H., & 

Ghazi Zahedi, A. (2010). Predicting the success of nations in Asian games using 

neural network. Sport Scientific and Practical Aspects. 8(1): 33-42. 

15. Kuper, G. H., & Sterken, E. (2012). Participation and performance at the London 

2012 Olympics. University of Groningen, faculty of economics and business: 1-

20. Retrieved 2014, Des. 2, from www.rug.nl/feb. 

http://www.rug.nl/feb


Sport Management Review, No 28, 2015                                                          16 

 

 
The Analysis of Iran Wrestling at the Olympics Games: London 

Olympic to London Olympic 
 

Bahman Asgari1, Nahid Pirjamadi2, Hossein Eydi3 

 

1. Teacher, Islamic Azad University, Kermanshah Branch 
2. MSc Degree, Kharazmi University 
3. Assistant Professor, Razi University 

 
Received Date: 31/10/2012                                           Accepted Date: 20/02/2013                                                    

Abstract 
The purpose of this research is study Iran wrestling situation at the 
Olympics games. Required Data for this study were obtained through 
reliable sources associated with the Olympic Games and by Using 
descriptive statistics and inferential statistics (Pearson correlation test, 
two independent samples) were classified and analyzed. The most 
important findings of this study can be noted to positive and 
significant relationship between the total number of medals and total 
number of wrestlers (both Freestyle and Greco-Roman wrestling) in 
each period. Also, there is significant difference between the won 
medal total in freestyle and Greco-Roman Wrestling; however, there 
is no significant difference between the won gold medal total in 
freestyle and Greco-Roman wrestling. Moreover, there is no 
significant difference about won medals total and gold medal total 
between before and after the Iran Islamic revolution in both freestyle 
and Greco-Roman wrestling. In the end, only nine Iran provinces have 
won medals at the Olympics games that Tehran Province with medal 
13 has higher rank than other provinces. In total, it suggested to Iran 
wrestling authorities that take actions to develop wrestling facilities 
and talented wrestlers find and training different provinces, to elite 
wrestlers sent to international competitions such as the Olympic 
Games.  
Keywords: Iran wrestling, olympics games, freestyle and greco-
roman wrestling 
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