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است که آیا در صحنه  سؤالهدف محوري این مقاله پاسخ به این 
هاي برتر ها که در زمره قدرتهاي المپیک تنها تعداد اندکی از کشوررقابت

 اقتصادي هستند موفق بوده و در طی زمان از موقعیت انحصاري برخوردار
در  موفقیتاند. عالوه بر این سهم سایر کشورها در اخذ مدال و بوده

گونه که ارزیابی میزان شود. همانهاي المپیک در طی زمان ارزیابی میپیکار
ت برخوردار است هاي اقتصادي از اهمیرقابت و قدرت انحصاري در بازار

هاي المپیک قدرت نسبی کشورها در پیکار مطالعه و بررسی میزان رقابت و
لعه و پاسخ به نیز از اهمیت برخوردار است. براي تحقق اهداف این مطا

 -، آنتروپی و شاخص هرفیندالCRهاي تمرکز مثل ت، از شاخصسؤاال
هیرشمن به عنوان معیار ارزیابی اندازه رقابت و قدرت انحصاري اعمال شده 

 ةن دارد که اندازآشود. نتایج داللت بر هاي المپیک استفاده میدر بازي
مان میزان تمرکز کاهش باالست اما در طی ز ها تقریباًتمرکز در این بازي

تر تعداد اندکی کشور از قدرت مسلط برخوردارند یافته است. به عبارت روشن
نها روند نزولی داشته وقدرت رقابتی سایر آاما در طی زمان قدرت انحصاري 

هاي این کشورها در طی زمان افزایش یافته است. عالوه بر این یافته
 موفقیته انسانی و میزان پژوهش داللت برآن دارد بین شاخص توسع

 هاي المپیک رابطه مثبتی برقرار است.ها در بازيکشور
 

 هاکلید واژه
رویداد  ،قدرت انحصاري ،هاي تمرکز، توسعه انسانیاقتصاد ورزش، شاخص

 .المپیک
 
 
 
 
 
 

The purpose of this paper is to investigate whether 
countries categorized as top Economic power have been 
dominant in Olympic events. In addition, the share of 
other countries in receivinging medal during Olympics 
would be considered in this paper. As it is important to 
assess the degree of competition and monopoly power in 
the economic markets, it is also important to study the 
degree of competition and the relative strength of 
countries in the Olympic Games.To fulfill the objectives 
of this study and to reply the related questions, k-firm 
concentration ratio, Entropy and Herfindhal-Hirschman 
indices are used as measures for assessing the monopoly 
power exercised in Olympic Games. The results indicate 
that the monopoly power is to some extent high, but has 
dropped over times.In other words, few countries had 
dominant powers, but over the years, their monopoly 
power has been declining, and the competitiveness of 
other countries has increased over times.Furthermore, 
the findings of this study indicate that there is a positive 
relationship between Human development index and the 
success rate of countries in the Olympic Games. 
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 همقدم
عدي اسـت کـه   ورزش در حال حاضر به مثابه یک پدیده چند ب

باشد. در گذشته نـه چنـدان دور از   داراي کارکردهاي متعدد می
اي بـراي سـرگرمی یـا تندرسـتی یـاد      ورزش به عنوان وسـیله 

اي اسـت کـه داراي ابعـاد    پدیـده  شد. در حال حاضر ورزشمی
 باشد.سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادي و تجاري می

مند بودنـد  در دوران جنگ سرد، سران کشورها بسیار عالقه
هـاي  المللـی را نـه تنهـا از جنبـه    که برتري خود در صحنه بین

سیاسی، نظامی و اقتصادي نمـایش دهنـد بلکـه از ورزش نیـز     
کردنـد و در واقـع ورزش ابـزاري در    ه میاستفاده و سوء استفاد

هـاي  دست سیاسیون بود به ترتیبی که براي برتري در صـحنه 
هـاي خـاص و اعتبـار ویـژه را تـدارك      المللی ورزش برنامهبین
ت دیدند تا بـا کسـب   می ویـژه  در مسـابقات ورزشـی بـه    موفقیـ

هاي المپیک کشورشان را پیشرو معرفی کنند و در این راه بازي
کردنـد و چـه بسـا    رزشکاران را به دوپینگ تشـویق مـی  حتی و

بدون آگاهی از این امر سـالمتی خـود را بـه خطـر      انورزشکار
 انداختند. می

موضوع محوري این مقاله ارزیابی قدرت و تسلط کشـورها  
باشد. در واقع قصد پاسخ به المللی ورزش میهاي بیندر فعالیت

هـاي بـین المللـی    را داریم که آیا در صحنه فعالیـت  سؤالاین 
ورزشی یک یا چند کشور بر سایر کشورها تسلط دارند یا اینکـه  
قدرت ورزشی بین طیف وسیعی از کشورها توزیـع شـده اسـت.    

 آن در بـین آحـاد یـک کشـور و نهایتـاً      ۀورزش و توسـع  ۀمقول
 اي از سـطح توسـعه یـافتگی   توانـد نشـانه  ورزشی مـی  موفقیت

کشورها نیز باشد و بر همین اساس است که کشـورهایی مثـل   
از ورزشـکاران  هی قطر به کمک دالرهاي نفتی تعداد قابل توج

سایر کشورها را به تابعیت خود درآورده تا بدین ترتیـب   ۀبرجست
 عنوان یک کشور موفق مطرح باشد. هب

هایی است که گردش منـابع مـالی در   ورزش از جمله پدیده
باشد و در حال حاضر به لحاظ جـذابیت مـالی   باال می آن بسیار

قابل مقایسه با صنعت خودروسازي، صنعت گردشگري، بانک و 
باشد. در واقع امر ورزش به عنوان یک صنعت و یا بازار بیمه می

باشد، به ترتیبی که در این بازار و بازارهـاي جنبـی و   مطرح می
باشند. بر این ار میاي خریداي متقاضی و عدهمرتبط به آن عده

تـوان قـدرت   گونه کـه در بازارهـاي مختلـف مـی    اساس همان
گیري کرد، در صـنعت  انحصاري و میزان تسلط بر بازار را اندازه

توان قدرت انحصـاري و میـزان تسـلط را انـدازه     ورزش نیز می
گیري کرد. قدرت انحصاري شاخصی اسـت کـه بـه کمـک آن     

نگاه و در بحث فعلی قـدرت  توان میزان تسلط یک یا چند بمی
یک یا چند کشور را در یـک بـازار مثـل ورزش ارزیـابی کـرد.      

هاي مرتبط به آن مطلـع هسـتند   مندان به ورزش و جنبهعالقه
هاي المپیک تعـداد معینـی کشـور در صـدر     که همواره در بازي

توان به آمریکـا و چـین   گیرند. از جمله این کشورها میقرار می
ه در گذشته نه چندان دور اتحاد جماهیر شـوروي  البت اشاره کرد.

رحـال در ایـن   ه و ژاپن نیز در زمره کشورهاي برتر بودنـد. بـه  
مقاله در صدد هستیم تا با استفاده از یک شاخص معقـول و در  
قالب یک عدد معین نحوه توزیع قدرت بین کشورهاي مختلـف  

ثیر عوامـل  أعالوه بر این ت .را در بازارهاي المپیک ارزیابی کنیم
ت انسانی بـر   ۀاقتصادي و سطح توسع ورزشـی ارزیـابی    موفقیـ

 شود.می
این مقاله در چهار بخش سـازماندهی شـده اسـت. پـس از     

ــدرت   ،مقدمــه و در بخــش دوم ــانی نظــري در خصــوص ق مب
شـود و در  هاي اندازه گیري آن مطرح مـی انحصاري و شاخص

اي هـ بخش سوم میـزان تمرکـز و قـدرت انحصـاري در بـازي     
در بخش چهـارم جمـع بنـدي     شود و نهایتاًالمپیک سنجش می

 شود.ه میئارا
 

 پژوهش ادبیات
هـاي  در تحلیل بازارها از جنبه میزان رقابت یا انحصار شـاخص 

توان ها میمتعددي به ادبیات معرفی شده است که به کمک آن
 گیري کرد. اندازه رقابت و انحصار را در هر بازار اندازه

کنند سـهم  ها تالش میها و شرکتازار یعنی بنگاهفعاالن ب
بازار بیشتري را تصاحب کننـد و از مزایـاي انحصـار برخـوردار     

دلیل کـارایی برتـر بـا تعـالیم علـم      هباشند. البته تسلط بر بازار ب
دلیـل رفتارهـاي   هاقتصاد مباینتی ندارد اما اگر انحصار و تسلط ب

اقتصـاددانان نخواهـد    غیر رقابتی حاصل شده باشد مورد قبـول 
ــین   ــی در ســطح ب ــیاري از کشــورها و حت ــود. در بس ــی ب الملل

تشکیالت قانونی جهت مقابله با انحصار و ارتقاء و پایش رقابت 
تداوم و حفـظ رقابـت و    ۀاند. در اقتصاد ایران وظیفسیس شدهأت

باشـد. در  مبارزه با رفتارهاي انحصاري بـا شـوراي رقابـت مـی    
ازار ورزش مشابه سایر بازارها تحت نظارت بسیاري از کشورها ب

رفتـار فعـاالن ورزش مثـل     باشـد و نهادهاي ناظر بر رقابت می
هــا، دالالن، ورزشــکاران و مربیــان زیــر نظــر مــدیران باشــگاه

باشد تا شرایط رقابت منصفانه برقرار باشد. مثال بـارز چنـین   می
ــا مــی  ــه اروپ  1باشــد. بوســمنامــري مــورد بوســمن در اتحادی

مانع انتقال وي  2اي بود که باشگاه اف سی لیژتبالیست حرفهفو
به دادگاه  به یک تیم فوتبال فرانسوي بود. این فوتبالیست نهایتاً

                                                                      
1. Bosman 
2. ege Fc li 
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نامه یوفا شکایت کـرد. دادگـاه محـدودیت    از آیین 3عدالت اروپا
یوفا در مـورد انتفـال بـازیکن بـین کشـورهاي عضـو را بـراي        

معاهـده رم در   48بـا مـاده    اشندببازیکنانی که فاقد قرارداد می
تعارض دانست و اقدام باشگاه اف سی لیژ را رفتـاري در جهـت   

انتقال بـازیکن   4محدود کردن رقابت دانست. بنابر مقررات یوفا
هنگامی مجاز بود که مبلغ، مورد توافق هر دو باشـگاه باشـد در   

کیـد  أرم بر آزادي نقـل و انتقـال نیـروي کـار ت     ةحالیکه معاهد
هـایی در هـر بـازاري از جملـه ورزش،     . چنین محدودیتداشت

شـود. در حـال حاضـر    موجب کاهش یا از بین رفتن رقابت مـی 
هـاي مهـم ورزشـی تحـت نظـارت      هاي ورزشی، لیـگ باشگاه

 ).2004و همکاران،  5(سندي باشندنهادهاي رقابتی می
اي بـه مثابـه انحصـار    هـاي ورزش حرفـه  بسیاري از لیـگ 

هاي ورزشی فعال در ایـن  که تیمطوريهند بشوطبیعی تلقی می
شـوند.  ها نیز به عنوان یک شرکت یا کارخانـه لحـاظ مـی   لیگ
هاي ورزشی را مثابه کارتلی در نظر اي از اقتصاددانان، لیگعده
هایی را در مقابـل  گیرند که با اعمال قواعد معین، محدودیتمی

مشابه کارتل دهند. ها قرار میهر یک از اعضاي هر یک از تیم
اوپک که تمامی کشورهاي صادرکننده نفت موظف بـه رعایـت   

گـذاري  باشند. این قواعد، میزان تولید، سرمایهقواعد مصوب می
در  کننــد. مشــابهاًو ســهم بــازار را بــراي اعضــا مشــخص مــی

هاي ورزش، سازمان لیگ با اعمال مقرراتی در مورد تعـداد  لیگ
ویژه در ایران)، ه(ب سقف قراردادها ها، تعیینها، تعداد بازیکنتیم

کنند نحوه نقل و انتقال بازیکنان رفتار فعاالن لیگ را کنترل می
 ).2001، 6کنند (جیلرويو لذا به مثابه یک رگوالتور عمل می

بـازار بـه هنگـام مواجـه بـا شـرایط        ةنهادهاي تنظیم کنند
 انحصاري ابتدا باید بازار مربوطـه را تعریـف کننـد و سـپس بـا     

هاي مناسب، اندازه رقابت یا انحصار را در بازار ارزیـابی  شاخص
هاي المپیک و تسلط و قدرت انحصـاري  کنند. از آنجا که بازي

لـذا مفیـد    ،ها مورد نظر نویسندگان این مقاله استدر این بازي
گیـري قـدرت انحصـاري    ههاي انـداز است در خصوص شاخص

ن مقاله با استفاده از بحثی را شروع کنیم تا در بخش بعدي همی
اصلی مقاله یعنـی میـزان انـدازه     سؤالهاي مناسب به شاخص

 هاي المپیک پاسخ دهیم.تمرکز و قدرت انحصاري در بازي
هـاي  گونـه کـه اشـاره شـد ورزش و از جملـه بـازي      همان

در حـال حاضـر   باشـد.  المپیک به مثابه یک بازار یا صنعت مـی 
ت متعدد و جـذب انبـوه   واسطه تولید محصوالهصنعت ورزش ب

                                                                      
3. Count justice uropeanE 
4. UEFA 
5. Sandy 
6. Gilroy 

باشـد و در  هـاي تجـاري مـی   متقاضیان یکی از بزرگترین بـازار 
کشورهاي توسعه یافته بخش قابل توجهی از محصول ناخالص 

باشد. نظـر بـه اینکـه ایـران     داخلی مربوط به صنعت ورزش می
منـد بـه ورزش،   کشوري است با ترکیب سـنی جـوان و عالقـه   

لف صـنعت ورزش فـراهم   هاي مختشرایط براي گسترش جنبه
باشــد. متاســفانه بــه هردلیلــی صــنعت ورزش در ایــران از مــی

گستردگی کافی برخوردار نیست و این صـنعت نتوانسـته اسـت    
هـاي تجـاري ایـران داشـته باشـد.      جایگاه مناسـبی در فعالیـت  

ـ ) ضمن ارا1384عسگریان و فرجی دانا ( ه شـواهدي از سـهم   ئ
الص داخلی کشورهاي قابل توجه صنعت ورزش از محصول ناخ

توســعه یافتــه در خصــوص ارزش صــنعت ورزش ایــران بــراي 
ها با اسـتفاده از روش  اقدام کردند. آن 1380و  1377هاي سال

سهم صنعت ورزش را محاسبه کردند. براي این منظور،  ،مخارج
هـاي ورزش دولـت و همچنـین    مخارج ورزشی خانوارها، هزینه

نظر گرفتنـد و در نهایـت    مخارج عمرانی در بخش ورزش را در
هاي ایران در سال GDPنشان دادند که سهم صنعت ورزش از 

باشـد یعنـی   درصد مـی  0,39و  0,38به ترتیب  1380و  1377
کمتر از نیم درصد. همچنـین عسـگریان نشـان داد کـه سـهم      

باشـد کـه در   درصـد مـی   0,04ورزش از صادرات ایران معـادل  
و سـهم جمعیتـی ایـران از کـل     مقایسه با اندازه اقتصاد ایـران  

 باشدجمعیت جهان بسیار کم می
قواعد و اصول تجاري در صنعت ورزش مشابه سایر بازارها 

هـا  باشند و رقیـب ها رقیب یکدیگر میها بنگاهباشد. در بازارمی
هاي مختلف همچـون بهبـود   کنند با استفاده از روشتالش می

هـاي  یغات و یا روشکیفیت کاال یا خدمات خود یا از طریق تبل
غیر رقابتی مثل همکاري با یکدیگر سهم بیشتري از بازار را به 

(نشــان تجــاري) یکــی از  خــود اختصــاص دهنــد. ایجــاد برنــد
باشــد. در هــاي مرســوم بــراي افــزایش ســهم بــازار مــیروش

تواند موجـب تـداوم   باشد برند میبازارهایی که رقابت شدید می
هـاي ورزشـی   ویژه لیـگ هورزش و بفعالیت بنگاه شود. در بازار 

ــیاري از     ــت و بس ــوردار اس ــتراتژیک برخ ــت اس ــد از اهمی برن
هاي ورزشی مثل بارسـلون و منچسـتر یونایتـد بـا درك     باشگاه

اهمیت استراتژیک برند (به عنوان یک دارایی نامشهود) توانسته 
اند در جذب تماشاگر، فروش محصـوالت، برخـورداري از حـق    

مـد بـاالیی را کسـب    آردشگري ورزشی درپخش تلویزیونی و گ
 .)66، 139(نظري و همکاران: کنند

هـاي مختلـف   از روش کننـد ها تالش میدر هر بازار رقیب
همچون بهبود کیفیت کاال یا خدمات خود یا از طریق تبلیغات و 

هاي غیر رقابتی مثل همکاري با یکدیگر سهم بیشتري یا روش
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هـاي ورزشـی و   تـیم  مشـابهاً از بازار را به خود اختصاص دهند. 
ت همچنین کـاروان ورزشـی کشـورها بـراي کسـب       در  موفقیـ

هاي بین المللـی ورزشـی بـه اقـدامات مختلـف متوسـل       رویداد
شوند تا در رقابت با سایر کشورها در موقعیـت بهتـري قـرار    می

هاي المپیـک  چنین انگیزه و تمایلی نزد کشورها در بازي گیرند.
شود و اگر چـه تمـامی اقـدامات فـوق را در مسـابقات      دیده می

کار ببرند اما با تالش و ممارست، تحقیـق  هورزشی نمی توانند ب
هـاي  مـدال کارگیري فناوري مدرن قادر به کسب هو توسعه و ب

در چنـد  شـوند.  هاي مختلـف مـی  خوش رنگ و متعدد در رشته
در مسـابقات بـین المللـی     دهه گذشته رقابت براي کسب مدال

هـا بـراي   هاي المپیک افزایش یافته است و دولـت ویژه بازيهب
اي بودجه اختصاصی به ورزش قهرمانی و حرفه ،موفقیتکسب 

-109 :1396 ،و شـعبانی  اختصاص داده اند (رضـایی، فراهـانی  
اي نتیجـه رشـد   ). نظري و همکاران معتقدند ورزش حرفه119

باشـد. امـا نبایـد از نظـر دور     رزش مـی طبیعی تربیت بـدنی و و 
بنـابر   اي در بسـیاري از کشـورها صـرفاً   داشت که ورزش حرفه

شود تا از این دهی میسازمان ،خواست مقامات سیاسی و اداري
طریق ورزشکاران نخبه و با مهارت باال پرورش یابند و بـا اخـذ   

المللـی از کیـان   هاي ورزشی بـین هاي رنگارنگ در رویدادمدال
عضـی از  هـاي مثبـت، ب  عـالوه بـر روش  کشورشان دفاع کنند. 

هاي غیر منصفانه مثل دوپینگ و یا احتماال با کشورها به روش
هـا ممکـن   ولین برگزارکننده بازيئثیرگذاردن بر داوران یا مسأت

نفع خود و در جهت کسب مدال تغییـر  است بتوانند شرایط را به
هـاي  بـه دلیـل روش  دهند. در حالت اخیر کسب موقعیت برتـر  

 شود.غیرمنصفانه و غیر رقابتی ممکن می
 

 ورزشی موفقیت بر ثرؤم عوامل
تعدي است و عوامل متعددي در ورزش یک پدیده چند بموفقی 

اند به ترتیبی که تحت شرایط معین ممکن اسـت  ورزشی دخیل
ثرتر باشد. ؤم لنقش یکی از این عوامل در مقایسه با سایر عوام

ورزشی را تبیین کند و مـورد توافـق    موفقیتاي که هنوز نظریه
عمومی باشد وجود ندارد و هر پژوهشگر با توجـه بـه تخصـص    

ــین  ــه تبی ــتخــود ب ــال ورزشــی مــی موفقی ــراي مث ــردازد. ب پ
بدنی بر عنصـر تمـرین، علـم تمـرین،     پژوهشگران رشته تربیت

هـاي فیزیکـی و وجـود امکانـات ورزشـی تاکیـد دارنـد.        قابلیت
ثري بـر  ؤن علم تغذیه، رژیم غذایی مناسب را عامل ممتخصصی
شناسـان ممکـن   دانند. از طرف دیگر جامعهورزشی می موفقیت

ثري جهـت تـالش   ؤعامـل مـ   است شرایط خاص یک کشور را
، وجـود منـابع   دانانبراي پیروزي در نظر بگیرند. از نظر اقتصـاد 

و دراز هاي کوتاه مدت ریزيالزم براي ایجاد تجهیزات و برنامه

اي همچنین عده تواند باشد.مدت عامل قطعی براي پیروزي می
ت معتقدند قدرت سیاسی و اراده سیاسی بـراي   ورزشـی   موفقیـ

وراثـت و عوامـل زیسـت محیطـی     . تعیین کننده است يعنصر
ورزشـی باشـد امـا در     موفقیتثر بر ؤتواند در زمره عوامل ممی

ل بود زیـرا تجربـه   توان نقش قاطعی براي وراثت قائعمل نمی
هاي آفریقایی تبـار،  دهد که عملکرد ورزشی آمریکایینشان می

 بهتر از عملکرد ورزشی ورزشکاران کشـورهاي آفریقـایی اسـت   
هاي مشـاهده شـده داللـت بـرآن     ). واقعیت2010(لوئیز و فادال

دارد که کشور آمریکـا همـواره در صـدر کشـورهاي موفـق در      
اران سـیاه ایـن کشـور نیـز در     هاي المپیک است و ورزشکبازي

کـه ورزشـکاران سـیاه    انـد درحـالی  ثر بـوده ؤکسب این مقام مـ 
کشـورهاي آفریقــایی فقــط در مـواردي محــدود مثــل دوهــاي   
استقامت ونیمه استقامت و ورزشکاران سیاه منطقه کارائیـب در  

باشـند. یکـی دیگـر از عـواملی کـه      هاي سرعت موفـق مـی  دو
ثر باشـد شـرایط جغرافیـایی و    ؤمـ ورزشـی   موفقیتتواند بر می

 محیط زیست است. 
بــه منظــور تشــخیص و ارزیــابی میــزان تســلط و قــدرت  

هاي متعددي انحصاري اعمال شده در هر صنعت یا بازار، روش
، 8، راسچایلد7توان به شاخص لرنروجود دارد که از آن جمله می

ضریب نفوذ و دفاع نسبت تمرکز و نرخ سـودآوري اشـاره کـرد.    
ها در قالب یک عدد میزان قدرت انحصـاري  ک از شاخصهر ی

هـاي  کننـد. یکـی از شـاخص   اعمال شده در بازار را معرفی می
باشد. شـاخص تمرکـز   فوق، نسبت تمرکز یا شاخص تمرکز می

هـاي فعـال در آن   داللت بر این دارد که بازار چگونه بین بنگـاه 
بـه   تـوان توزیع شده است. این شاخص را در حالت عمومی می

 صورت زیر نمایش داد.

)1( 𝑐𝑐 = 𝑐𝑐(𝑛𝑛, 𝐼𝐼)            
𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑑𝑑𝑑𝑑

< 0  , 𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑑𝑑𝑑𝑑

> 0  

C  ،بیانگر تمرکزn ها یا تعداد کشورهاي معرف تعداد بنگاه
معـرف چگـونگی توزیـع     Iهاي المپیک و کننده در بازيشرکت

هـا بـین کشـورهاي    ها یا چگونگی توزیـع مـدال  بازار بین بنگاه
نـوعی شـاخص    Iباشـد. در واقـع   کننده در المپیک مـی شرکت

 پراکندگی است.
طور یکسان بین فعاالن توزیع شده ههر چه بازار عادالنه و ب

کم و میزان تمرکـز بـازار کمتـر     Iباشد مقدار شاخص نابرابري 
هر چه قدرت کشورها مشـابه باشـد در ایـن     خواهد بود. مشابهاً

                                                                      
7. Lerner index 
8. Rothchild 
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خواهد بود. از طرف دیگر هر صورت اندازه تمرکز یا تسلط کمتر 
کننده یـا ورزشـکاران بیشـتر باشـد     چه تعداد کشورهاي شرکت

باشـد، بیشـتر خواهـد     که اندازه تمرکز و تسلط کمتراحتمال این
بود. در مجموع شاخص تمرکز که معرف میزان تسلط بـر بـازار   

باشد تابعی کاهنده نسبت به تعداد کشورهاي شرکت کننـده  می
(سهم کشورها از  ه نسبت به پراکندگی سهم بازارو تابعی فزایند

باشـد. بنـابراین اگـر یـک یـا تعـداد       هاي توزیع شده) مـی مدال
ها را بین خود توزیع کرده باشـند و  محدودي کشور تمامی مدال

سهم ناچیزي به سایر کشورها که تعدادشان هم زیاد است تعلق 
هـا  یع مدالگیرد در این صورت میزان پراکندگی یا نابرابري توز

باشد کـه داللـت بـر    باشد و لذا اندازه تمرکز نیز باال میزیاد می
 باشد.تسلط تعداد محدودي کشور در کسب مدال می

قبل قدرت انحصاري بر حسب شاخص تمرکـز   پارگرافدر 
توان به کمـک  و به صورت عمومی تعریف شد. اما تمرکز را می

بهتـرین و  گیـري کـرد.   هـاي مختلـف عملیـاتی انـدازه    شاخص
 kهاي تمرکز عبارتنـد از: نسـبت تمرکـز    ترین شاخصکاربردي

هریشـمن،   -هـا شـاخص هرفینـدال   بنگاه، معکوس تعداد بنگاه
-). بـراي انـدازه  1389(خـداداد،   ضریب جینی، شاخص آنتروپی

شود کـه در  هاي مختلف استفاده میگیري تمرکز نیز از شاخص
 شوند:ادامه معرفی می

) به ترتیب زیـر  IN( هاي بازاربنگاه شاخص معکوس تعداد
 شود:تعریف می

)2( 𝐼𝐼𝐼𝐼 = 1
𝑁𝑁

 

تعداد کل کشورهاي شـرکت کننـده در    Nدر این پژوهش 
 هاي المپیک در هر دوره است.بازي

بنگاه شاخص دیگري است که براي اندازه  kنسبت تمرکز 
گیرد و گیري میزان تسلط و انحصار بسیار مورد استفاده قرار می

 شود:زیر تعریف می به ترتیب

)3(  CR𝑖𝑖 = ∑ 𝑠𝑠𝑖𝑖𝑘𝑘
𝑖𝑖=1 

باشد کـه از  بنگاه می kنسبت تمرکز  CR𝑖𝑖 در رابطه فوق، 
آید. در دست میهبنگاه بزرگ صنعت ب kحاصل جمع سهم بازار 

توان اظهـار داشـت   هاي المپیک میتطبیق این شاخص با بازي
CR𝑘𝑘  بیانگر سهمk   کشوري است که از حیث دریافـت مـدال، 

بیـانگر سـهم    s𝑖𝑖فـوق   ۀباشند. در رابطاز سایر کشورها می برتر
 باشد.هاي توزیع شده میام از کل مدال i بنگاه

هــاي تمرکــز شــاخص هرفینــدال یکــی دیگــر از شــاخص
 ) به صورت:HHIهیرشمن (

)4( 𝐻𝐻𝐻𝐻𝐼𝐼 = ∑ 𝑠𝑠𝑖𝑖2𝑑𝑑
𝑖𝑖=1 

ي شـرکت  تعداد کشورها nشود. در این پژوهش تعریف می
 باشد.ام می iسهم بنگاه  𝑠𝑠𝑖𝑖 هاي المپیک بوده وکننده در بازي
، اندازه تمرکز، رقابت و انحصار را به مراتـب  HHIشاخص 

سـازد. در شـاخص   بهتر از نسبت تمرکز چند بنگاه مشخص می
نظـر گرفتـه    فوق سهم تمـامی کشـورها در تصـاحب مـدال در    

شـود.  به سهم بازار کشورهاي برتر بسنده نمـی  و صرفاً شودمی
هاي نسـبی یکسـان در بـازار    شماري بنگاه با اندازهاگر تعداد بی

وجود داشته باشد، شاخص فوق بسیارکوچک و نزدیک به صـفر  
بـازار   در کمی بنگاه با اندازه نسـبی نـابرابر   تعداد است؛ ولی اگر

بـود. بـا    وجود داشته باشد، این شاخص نزدیک به یک خواهـد 
توان تشخیص داد هاي تمرکز و اندازه آن میاستفاده از شاخص

هاي المپیک چقـدر  که قدرت انحصاري کشورهاي برتر در بازي
 باشد.می

تر از شـاخص  به لحاظ نظري مستدل HHIاگرچه شاخص 
4CR ت تجربـی از  اباشد اما در عمـل در بسـیاري از مطالعـ   می

لزوم دسترسی به اطالعات دلیل سهولت و عدم هشاخص اخیر (ب
گیـري  هاي کـوچکتر) بـراي انـدازه   ویژه بنگاههها بتمامی بنگاه

شود. در ادامه بحـث بـا اسـتفاده از    تمرکز و انحصار استفاده می
بندي از وضعیت رقابت ) طبقه4CR( شاخص تمرکز چهار بنگاه

هـاي المپیـک ارائـه    یا تمرکز قدرت ( انحصار) و تسلط در بازي
 شود.می

 
 هاي المپیک برحسب اندازه تمرکزبازي ساختار .1جدول

𝐶𝐶𝐶𝐶4 ≤  هاي المپیکثر در بازيؤرقابت م 40

40 < 𝐶𝐶𝐶𝐶4 ≤ 90 
ها تفوق تعداد محدودي کشور در بازي

 دارند
𝐶𝐶𝐶𝐶4 >  ها برقرار استتسلط کامل در بازي 90

 
هاي تمرکز است نتروپی نیز یکی دیگر از شاخصآشاخص 

شود. این شـاخص، جمـع وزنـی    نشان داده می Eکه با عالمت 
ترتیـب  ایـن  باشد بـه  هاي توزیع شده میسهم کشورها از مدال

که وزنه هرکشور معادل لگاریتم معکـوس سـهم همـان کشـور     
 باشد:می

)5( 𝐸𝐸 = ∑ S𝑖𝑖 ln �1
S𝑖𝑖
�𝑑𝑑

𝑖𝑖=1 

کننــده معــرف کــل کشــورهاي شــرکت n فــوق ۀدر رابطــ
 .باشدتوزیع شده میهاي ام از مدال iسهم کشور  S𝑖𝑖باشد و می

گیري میزان قدرت تسلط و انحصار اعمال شـده  براي اندازه
هاي المپیک بر حسب شاخص آنتروپی ابتدا باید مقـدار  در بازي
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محاسبه کرده و سپس انـدازه   lnN حداکثر آنتروپی را بر حسب
 :تمرکز به ترتیب زیر محاسبه خواهد شد

=1 − 𝐸𝐸
𝑙𝑙𝑑𝑑𝑁𝑁

 اندازه تمرکز قدرت  
 

 هاي المپیکدر بازي اندازه رقابت و انحصار .3
گونه که در بخش مقدماتی این مقاله اشـاره شـد در ایـن    همان

هـاي  مقاله درصدد ارزیابی میزان تمرکز قدرت در صحنه بـازي 
باشیم و در واقع درصـدد آن هسـتیم کـه از طریـق     المپیک می

توزیـع قـدرت    ةهاي مختلف تمرکز، اندازه تسلط و نحوشاخص
بین کشورهاي مختلف را ارزیابی کنیم. عالوه بـر ایـن پـس از    

ـ   تعیین میزان تمرکـز وقـدرت انحصـاري در     ثیر أادامـه بحـث ت
ت انسـانی بـر    ۀعوامل اقتصادي و سطح توسـع  ورزشـی   موفقیـ

 شود.کشورها ارزیابی می
ت گیـري  انـدازه  هــاي ورزشـی در بسـیاري از رشـته    موفقیـ

هاي المپیـک  از دریافتی است. اگرچه بازيورزشی بر اساس امتی
کیـد دارد و برنـده شـدن از    أبر دوستی و مودت بین کشـورها ت 

المللی المپیـک  بین ۀاما کمیت ،اول برخوردار نیست ۀاهمیت درج
 کنـد بندي میهاي کسب شده، کشورها را ردهبا استفاده از مدال

 ). 110 :1396، (رضایی و همکاران
هـاي المپیـک و   د کشـورها در بـازي  براي ارزیـابی عملکـر  

هـاي برتـر بایـد از    تشخیص اندازه رقابت یا میزان تسلط کشور
مالك و معیـاري اسـتفاده کنـیم کـه بـر اسـاس آن بتـوان در        

هاي المپیک به نتیجه خصوص ساختار رقابتی یا انحصاري بازي
هـایی بـه تعـداد    بـراي تـدوین چنـین شـاخص     مسـلماً  برسیم.

باشـد. اطالعـات   توسط کشـورها نیـاز مـی   هاي اخذ شده مدال
مربوط به رنگ مدال و تعداد مدال دریافتی به تفکیک هر کشور 

در دسـترس   9از طریق مرکز داده کمیتـه بـین المللـی المپیـک    
تا  1996ة باشد. براي این منظور اطالعات مربوطه براي دورمی

هـا سـهم هـر یـک از     دریافت شد. با استفاده از این داده 2012
هاي قدرت انحصاري به ها مشخص شد و سپس شاخصورکش

سهم چهار  ،2 تفکیک نوع مدال جداگانه محاسبه شد. در جدول
ة هـاي طـال، نقـره و برنـز طـی دور     کشور برتر در کسب مـدال 

درج شده است. با مالحظه به ارقام ایـن جـدول    2012- 1996
روسـیه از حیـث    و شود سه کشـور آمریکـا، چـین   مشخص می

هـا در بـین چهـار کشـور     مدال طال در طی تمامی دورهدریافت 
اند و سـه کشـور انگلـیس، اسـترالیا و آلمـان در      اول قرار داشته
انـد. کشـور   ها در بین چهار کشور برتر قرار گرفتهبعضی از دوره

همواره بیشترین  2008 ةدور ياستثناهها بآمریکا در تمامی دوره

                                                                      
9. International Olympic Committee 

 1996 ةدر دور مدال طـال را کسـب کـرده اسـت. ایـن کشـور      
هـا را بـه خـود    تـرین مـدال  درصد از خـوش رنـگ   17توانست 

اختصاص دهد. مشابه تصویر فوق در مورد نحـوه توزیـع مـدال    
 ؛باشـد هاي مختلف مطرح مـی نقره و برنز بین کشورها در دوره

صدر فهرست  یعنی کشورهاي آمریکا، چین و روسیه همواره در
  .باشندبرنز میکشورهاي دریافت کننده مدال نقره و 

توان بـه برتـري   می ،2بنابراین با توجه به اطالعات جدول 
در طی ادوار مختلف پی بـرد. اگـر چنانچـه صـحنه      چند کشور

که در آن کشورهاي مختلف به باشد المپیک به مثابه یک بازار 
هایی در نظر گرفته شوند کـه درصـدد کسـب سـهم     مثابه بنگاه

هـایی  توان با استفاده از شاخصمی باشند،بیشتر از این بازار می
که داللت بر اندازه رقابت و انحصار دارند میزان تفوق، تسـلط و  
قدرت انحصاري اعمال شده در این بازار را طـی ادوار مختلـف   
ارزیابی کرد. بر این اساس با توجه به اندازه سه شاخص نسـبت  

) و HHI( هیرشــمن-)، هرفینــدال 𝐶𝐶𝐶𝐶4( تمرکــز چهــار بنگــاه
هـاي  ) در خصوص میزان رقابت و انحصار در بـازي Eروپی (آنت

کنیم. الزم به توضیح است کـه مقـدار ایـن    المپیک قضاوت می
باشـد. اگـر چنانچـه انـدازه ایـن      ها بین صفر تا یک میشاخص
هـاي  ها برابر صفر باشد داللـت بـر آن دارد کـه بـازي    شاخص

سـبی  المپیک کامال رقابتی است و هیچ کشوري داراي تسـلط ن 
اندك نمی باشد و اگر اندازه تمرکز برابر یک باشـد داللـت بـر    

طـال   هاي مثالًانحصار کامل دارد یعنی یک کشور تمامی مدال
دهد و سایر کشورها قادر به کسب مدال خود اختصاص میهرا ب

 اند.نشده
با توجه به سهم کشورها در اخذ مدال طال، نقره و برنز این 

هاي فوق را بر حسب طال، نقره و خصامکان وجود دارد که شا
نتیجـه   ،3 ها محاسبه کنیم. در جدولبرنز دریافتی توسط کشور

شود اندازه گونه که مالحظه میمحاسبات درج شده است. همان
 2008- 1996هاي براي مدال طال در طی بازي 4CRشاخص 

باشد. ارقام این جدول داللت بـر  درصد می 46درصد تا  37بین 
چهـار کشـور برتـر     1996هـاي المپیـک   دارد که در بـازي این 

خود اختصاص دهند. ههاي طال را بدرصد از مدال 39اند توانسته
اللت بـر آن دارد  د 4CR ، شاخص2012هاي همچنین در بازي

یب چهار قدرت برتـر شـده   سهاي طال، ندر صد از مدال 46که 
بـر   4CRشـود کـه انـدازه شـاخص     است. بنابراین مالحظه می

درصد است کـه   40ها کمتر از اساس مدال طال در بعضی دوره
هـا  در بعضـی دوره  میـزان انـدك و  بـه  ثرؤنشانه وجود رقابت م

 ثر درؤدرصد است که داللـت بـر عـدم رقابـت مـ      40بزرگتر از
 . باشدمی نظر موردهاي دوره
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 2016-1966 برنز توزیع شده سهم چهار کشور برتر از مدال طال، نقره و. 2 جدول
مدال 

 2016 کشور 2012 کشور 2008 کشور 2004 کشور 2000 کشور 1996 کشور طال

s1 0,15 آمریکا 0,16 آمریکا 0,17 چین 0,12 آمریکا 0,13 آمریکا 0,17 آمریکا 

s2 0,09 انگلیس 0,13 چین 0,12 آمریکا 0,11 چین 0,10 روسیه 0,08 روسیه 

s3 0,08 چین 0,10 انگلیس 0,06 روسیه 0,08 روسیه 0,10 چین 0,08 آلمان 

s4 0,06 روسیه 0,07 روسیه 0,06 انگلیس 0,06 استرالیا 0,06 استرالیا 0,06 چین 
مدال 
 2016 کشور 2012 کشور 2008 کشور 2004 کشور 2000 کشور 1996 کشور نقره

s1 ایاالت متحده  0,10 آمریکا 0,13 آمریکا 0,14 آمریکا 0,10 روسیه 0,12 آمریکا
 0,12 آمریکا

s2 0,07 بریتانیاي کبیر 0,09 چین 0,07 چین 0,09 روسیه 0,09 آمریکا 0,08 چین 

s3 0,06 چین 0,09 روسیه 0,07 روسیه 0,06 چین 0,08 استرالیا 0,08 روسیه 

s4 استرالیا و  0,06 آلمان 0,07 آلمان
 0,06 روسیه 0,06 آلمان 0,05 استرالیا 0,05 آلمان

مدال 
 2016 کشور 2012 کشور 2008 کشور 2004 کشور 2000 کشور 1996 کشور برنز

s1 ایاالت متحده  0,09 روسیه 0,11 آمریکا 0,11 روسیه 0,11 آمریکا 0,15 آلمان
 0,11 آمریکا

s2 0,07 چین 0,08 آمریکا 0,09 چین 0,08 آمریکا 0,10 روسیه 0,08 آمریکا 
s3 0,06 ژاپن 0,07 چین 0,08 روسیه 0,06 آلمان 0,09 آلمان 0,07 استرالیا 

s4 فرانسه و  0,05 استرالیا 0,05 استرالیا 0,06 روسیه
 0,05 روسیه 0,05 انگلیس 0,05 استرالیا

 گروه تحقیق: محاسبات منبع
 

 2016-1996 هاي تمرکز بر حسب انواع مدالاندازه شاخص. 3 جدول
 2016 2012 2008 2004 2000 1996 مدال طال

4CR 0,39 0,38 0,37 0,42 0,46 38,44 
HHI 0,06 0,06 0,05 0,07 0,07 0,05 

E 0,37 0,38 0,36 0,38 0,38 0,38 
 2016 2012 2008 2004 2000 1996 نقره

4CR 0,34 0,32 0,33 0,32 0,34 31,27 
HHI 0,06 0,04 0,05 0,04 0,05 0,04 

E 0,36 0,33 0,33 0,31 0,33 0,34 
 2016 2012 2008 2004 2000 1996 مدال برنز

4CR 0,35 0,34 0,31 0,33 0,29 28,80 
HHI 0,05 0,04 0,04 0,05 0,04 0,00 

E 0,34 0,32 0,32 0,33 0,29 0,32 
 محاسبات گروه تحقیق ماخذ:

 
درصد و به  40در مجموع هرچه اندازه این شاخص کمتر از 

بیشتر است و هرچه این ها صفر نزدیکتر باشد، رقابت بین کشور
درصد نزدیک باشد داللـت بـر    100بزرگتر و به  40شاخص از 

. در مجموع با توجـه بـه انـدازه ایـن     داردثر ؤتسلط و انحصار م

توان اظهـار  می کندمیدرصد نوسان  40شاخص که در اطراف 
هـا بسـیار کمرنـگ    ثر در ایـن بـازي  ؤرقابـت مـ   داشت که اوالً

داري صـورت معنـی  تسلط کامل نیـز بـه   انحصار و باشد ثانیاًمی
ت البتـه بـا شـد    شود. همین تصویرها مالحظه نمیدراین بازي
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 باشـد. نقره و برنز توزیع شده مطرح میهاي در مورد مدال کمتر
درمورد نقـره و برنـز مشـخص     4CRبا توجه به اندازه شاخص 

درصد  40 ها اندازه این شاخص کمتر از شود در تمامی سالمی
بـراي مـدال نقـره و     4CRباشد. براي مثال بیشترین اندازه می

باشد و در هیچ یـک از  درصد می 35درصد و  34برنز به ترتیب 
 40ها اندازه این شاخص برحسب مدال نقره و برنز باالتر از دوره

گذارد کـه  درصد نبوده است. این ارقام بر این واقعیت صحه می
ورهاي بیشتري شانس اخـذ مـدال   در مقایسه با مدال طال، کش

هاي المپیک، اخذ مدال نقره یا نقره و برنز را دارند یعنی دربازي
 باشد.تر از اخذ مدال طال میبرنز رقابتی

 (E)و آنتروپـی  (HHI) هیرشـمن  -دو شاخص هرفینـدال 
همان تصویر فوق را در مورد اندازه رقابـت و انحصـار در    تقریباً
کننـد. در ایـن خصـوص الزم بـه     هاي المپیک تصویر میبازي

 10آنکتـاد هایی همچـون  توضیح است که طبق رهنمود سازمان
آمریکا، اگر چنانچه انـدازه شـاخص    11کمیسیون تجارت فدرالو

باشد بازار رقـابتی اسـت و اگـر    0,1هیرشمن کمتر از -هرفیندال
متمرکز یعنی بعضی از  طور نسبیهب باشد بازار 0,18تا  0,1بین 
هاي المپیک) دارند (بازي ورها) تسلط نسبی در بازار(کش هابنگاه

باشـد بـازار متمرکـز و     0,18و اگر اندازه این شاخص بیشـتر از  
شود. با مالحظه ارقـام شـاخص   ثر در بازار اعمال میؤانحصار م

HHI   شـود مقـدار ایـن    درمورد طال، نقره و برنز مالحظـه مـی
مـورد نقـره    در ) و2012(سـال  0,07 شاخص براي طال حداکثر

(سـال   0,05 بـراي برنـز حـداکثر    ) و1996(سال  0,061حداکثر
 در ن دارد کـه اوالً آباشد که در مجمـوع داللـت بـر    ) می1996
از آنجـا   ثر مشاهده نمی شود و ثانیـاً ؤهاي المپیک تسلط مبازي

نزدیکتر است لذا  0,1به  از صفر دور و HHIکه مقدار شاخص 
 ها موضوعیت ندارد.رقابت کامل نیز در این بازي

توان در مجموع با توجه به ارقام سه شاخص فوق الذکر می
داشت که اگرچه کشـورهاي آمریکـا، چـین و روسـیه در      اظهار

اند اما با توجه به اینکه سایر هاي المپیک موفق بودهکسب مدال
برنـد،  هـا را نصـیب مـی   کشورها نیز سهم قابل توجهی از مدال

 زان محسوسی رقابتی است. هاي المپیک به میبازي
تا این بخش از مقاله با عنایت به سهم کشورها در تصاحب 

هاي طال، نقره و برنز در مورد رقابت و قـدرت انحصـاري   مدال
در ادامـه بحـث    ؛هاي المپیک قضاوت شـد در بازي اعمال شده
هـاي  گیري قدرت انحصاري اعمـال شـده در بـازي   براي اندازه

ز دریـافتی هـر کشـور بـراي سـاختن      المپیک از مجمـوع امتیـا  
هاي و قضاوت در مورد قدرت انحصاري در بازي شاخص تمرکز

                                                                      
10. UNCTAD 
11. Federal Trade Commission(FTC) 

زیـر   ۀکنیم. امتیاز دریافتی هر کشور از رابطالمپیک استفاده می
 باشد.قابل محاسبه می

 𝑃𝑃 = ∑ 𝐼𝐼𝑖𝑖 𝑀𝑀𝑖𝑖
𝑏𝑏
𝑖𝑖=𝑔𝑔    𝑖𝑖 = 𝑔𝑔, 𝑠𝑠, 𝑏𝑏 

بـه    𝐼𝐼𝑖𝑖و  به مجموع امتیاز دریافتی هر کشور Pدر رابطه فوق 
به امتیاز تعیـین شـده بـراي     𝑀𝑀𝑖𝑖و iهاي دریافتی از نوع تعداد مدال
باشـد و  معرف نوع مدال می iاشاره دارند. در رابطه فوق  iمدال نوع 

بـراي مـدال     𝑀𝑀𝑖𝑖) باشد. مقـدار  b) یا برنز(s)، نقره(gتواند طال( می
 در نظر گرفته شـد. در  1و براي برنز عدد  2، براي مدال نقره 3طال 

هاي نسبی دریافتی چهار کشور برتر دربازي مجموع امتیاز، 4 جدول
درج شده است. ارقام مندرج درایـن جـدول    2008تا  1996المپیک 

از نسبت امتیاز هر کشور به مجموع امتیاز دریافتی تمـامی کشـورها   
چین همواره در ادوار  دست آمده است. سه کشور آمریکا، روسیه وهب

گونه که اند. همانن چهار کشور اول قرار داشتههاي المپیک بیبازي
شود کشور آمریکا به لحاظ امتیاز دریافتی همـواره رتبـه   مالحظه می

نخست را به خود اختصاص داده است. کشورهاي انگلیس، آلمـان و  
انـد.  ها در بین چهار کشور برتر قرار گرفتهاسترالیا نیز در بعضی دوره

شود کشور آمریکـا در  فوق مالحظه میبا توجه به شیوه امتیاز دهی 
درصـد از کـل امتیـازات را بـه خـود      14,5معـادل  1996هـاي  بازي

ترتیـب  روسـیه بـه    اختصاص داده است و کشورهاي آلمان، چین و
اند. با مالحظه امتیـاز  درصد امتیازات را دریافت کرده 6,2و 6,9، 7,8

کشـور  شود سـهم  هاي مختلف مالحظه میهرنسبی کشورها در دو
ـ  آمریکا در طی زمان کاهش می کـه ایـن کشـور در    وريطـ هیابـد ب

در صـد از کـل امتیـازات را دریافـت      12,4معادل  2008هاي بازي
درصـد کـاهش    2,07معـادل  1996کرده است که نسبت بـه سـال   

 دهد.  نشان می
با توجه بـه سـهم   در ادامه بحث و براي کنترل نتایج فوق، 

هـاي المپیـک   نـده در بـازي  کننسبی تمامی کشورهاي شـرکت 
بر اسـاس   راها میزان قدرت انحصاري اعمال شده در این بازي

کنـیم و بررسـی   مـی محاسـبه   Eو  4CR ،HHIهـاي  شاخص
شود یـا  یید میایج مندرج در جداول فوق دوباره تأکنیم آیا نتمی
 قابـل مشـاهده   ،5 جـدول  در هـاي تمرکـز  اندازه شاخص ؟خیر
 باشد. می

شود مالحظه می ،4با ارقام جدول  ،3با مقایسه ارقام جدول 
هـاي  وقتی قدرت انحصاري برحسب مجموع امتیاز تمامی مدال

هـاي فـوق کـاهش یافـت.     اندازه شاخص ،دریافتی محاسبه شد
بـراي مـدال    4CRبراي مثال اندازه تمرکز بر حسب شـاخص   

ازه کـه انـد  بـود در حـالی   0,46معـادل   2012هاي طالدر بازي
ها در همان سـال  همین شاخص بر حسب امتیازات تمامی مدال

می باشد. بنابراین میزان تسلط کشـورهاي  0,3859برابر  2012
هـا  ها در مقایسه با تسلط آنبرتر، بر حسب مجموع امتیاز مدال
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 شود. ارزیابی می بر حسب مدال طال کمتر
 2016-1996 هاي دریافتی:رتر بر حسب امتیاز دریافتی از مجموع مدالکشور ب چهار .4جدول

1996 2000 2004 2008 2012 2016 
 امتیاز کشور امتیاز کشور امتیاز کشور امتیاز کشور امتیاز کشور امتیاز کشور
 0,12 آمریکا 0,12 آمریکا 0,12 آمریکا 0,12 آمریکا 0,11 آمریکا 0,14 آمریکا
 0,07 چین 0,11 چین 0,12 چین 0,09 روسیه 0,10 روسیه 0,08 آلمان
 0,07 انگلیس 0,08 انگلیس 0,07 روسیه 0,08 چین 0,07 چین و استرالیا 0,07 چین

 0,06 روسیه 0,08 روسیه 0,05 انگلیس 0,06 استرالیا و آلمان 0,07 آلمان 0,06 روسیه

 محاسبات گروه تحقیق خذ:أم
 

 هاي تمرکزحسب شاخصمیزان قدرت انحصاري بر  .5 جدول

 2016 2012 2008 2004 2000 1996 مجموع مدال ها
4CR 0,35 0,35 0,35 0,37 0,39 32,21 

HHI 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,04 
E 0,34 0,33 0,33 0,33 0,33 0,35 

 محاسبات گروه تحقیق خذ:أم
 

اسـتخراج شـد را    ،3نتایجی کـه از جـدول    ،5 ارقام جدول
به این ترتیب که با توجه بـه اینکـه انـدازه     ،کندیید میأدوباره ت

باشـند و  نمـی  0,4بزرگتر از  ،5در جدول  Eو  4CRدوشاخص 
ها در تمامی دوره HHIهمچنین با توجه با اینکه ارقام شاخص 

انحصار و تسلط  کرد اوالً توان اظهارباشد مینمی 0,1بزرگتر از 
 آن هاي المپیک قابل طرح نمی باشد و عالوه برازيکامل در ب

باشند و به می 0,4کمی کوچکتر از  Eو  4CRبا توجه به اینکه 
 اندازه کافی از صفر دور هستند و همچنین چـون مقدارشـاخص  

HHI یابیم که رقابت به مفهوم باشد در میاز عدد صفر دور می
باشـد. در  برقرار نمـی ها در بازيثرؤطور مهو نه انحصار بمطلق 

توان اظهار داشت وجود کشورهاي آمریکـا،  واقع در مجموع می
چین، روسیه، آلمان، استرالیا و فرانسه موجـب شـده اسـت کـه     

ها به شکل رقابت کامل نباشد اما از طـرف دیگـر تـالش    بازي
چند کشور تسلط کامـل   نسایر کشورها موجب شده است که ای

 شند.در ادوار المپیک نداشته با
 

 کشورها موفقیتثر در ؤعوامل م
هـاي مختلـف انـدازه تمرکـز و     در قسمت قبل با استفاده از شاخص

هـاي  تسلط نسبی کشورها و میـزان قـدرت اعمـال شـده در بـازي     
گیري شد. در بخش قبل دریافتیم هم عوامـل رقـابتی   المپیک اندازه

دیگر  ها نقش دارند و به عبارتو هم عناصر انحصاري در این بازي

هـا نمـی باشـد. یافتـه     رقابت کامل و تسلط کامل ویژگی این بازي
هاي باالي جدول را به ید آن بود که چند کشور همواره ردهؤدیگر م

منـد هسـتیم نقـش عوامـل     انـد. اکنـون عالقـه   خود اختصاص داده
جمعیت و قدرت تولیدي کشـورها را  همچون اقتصادي  –اجتماعی 

کشورها ارزیابی کنیم. بر این اسـاس بـا    موفقیتیا عدم  موفقیتدر 
)، ارقـام محصـول   HDIهاي شاخص توسعه انسانی(استفاده از داده

ناخالص داخلی و جمعیت کشورها و تعداد شرکت کننـدگان الگـوي   
کشورها را در کسب  موفقیتزیر تخمین زده شد. این الگوي میزان 

عه مدال به عواملی همچون قدرت تولیدي کشـورها، شـاخص توسـ   
 .کندانسانی و جمعیت مرتبط می

)6( 
Medal= 𝛼𝛼 +  𝛽𝛽𝛽𝛽𝛽𝛽𝑃𝑃 + 𝛿𝛿𝑃𝑃𝛿𝛿𝑃𝑃 + 𝜇𝜇𝐻𝐻𝛽𝛽𝐼𝐼 + 𝜃𝜃𝜃𝜃𝜃𝜃𝜃𝜃𝜃𝜃 + 𝜀𝜀  

هاي دریافتی کشـورها،  معرف مدال Medalدر رابطه فوق 
𝛽𝛽𝛽𝛽𝑃𝑃    ،ارزش تولید داخلـی کشـورها𝑃𝑃𝛿𝛿𝑃𝑃   جمعیـت و𝐻𝐻𝛽𝛽𝐼𝐼 

ورزشـکار هـر کشـور در    تعـداد    Partشاخص توسعه انسانی و
هـا بـه   رود هر چـه کشـور  انتظار می باشد.المپیک میهاي بازي

تــر باشــند میــزان لحــاظ اقتصــادي و اجتمــاعی توســعه یافتــه
هاي دریافتی آنها بیشتر باشد و همچنین با افـزایش ارزش  مدال

تولید ناخالص داخلی کشورها قدرت کسب مـدال آنهـا افـزایش    
مـومی  ها توافق عکشور موفقیتیابد. در مورد نقش جمعیت در 

وجود ندارد. ممکن است اسـتدالل شـود هرچـه جمعیـت یـک      
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کشور بیشتر باشد احتمـال پـرورش قهرمانـان برجسـته بیشـتر      
در  موفقیــتخواهــد بــود. البتــه نبایــد از نظــر دور داشــت کــه 

هاي المپیک مستلزم وجود برنامـه، منـابع مـالی و نیـروي     بازي
چقـدر  رود کـه هـر   همچنین انتظار می انسانی متخصص است.

هاي المپیـک بیشـتر   کنندگان از هر کشور در بازيتعداد شرکت
 ها بیشتر خواهد بود.کسب هر یک از مدال ،باشد

ـ  مـورد  در ينظـر  انتظـارات  از که اکنون هـاي  ریـ متغ ریثأت
ـ المپ دانیم در عملکرد بر مختلف  آن نوبـت  میکـرد  بحـث  کی

 میکن یبررس ونیرگرس مدل نیتخم به توجه با که است دهیرس
ت  بر يریثأت چه عمالًها ریمتغ نیا انـد داشـته  کشـورها  موفقیـ .

 از یاتیـ عمل فیتعر چهار به توجه با را فوق در شده یمعرف مدل
 بـه  موفقیت سوم و اول، دوم حالت در. میزنمی نیتخم موفقیت

 و شـود می فیتعر برنز و نقره، طال مدال تعداد حسب بر بیترت
ـ تعر سـه  نیا حسب بر مدل نیتخم ـ رد در فی  3 تـا  اهـاي  فی

ت  چهارم حالت در. است شده درج ریز جدول حسـب  بـر  موفقیـ 
 کشـور  هر ازیامت. شودمی فیتعر کشورها یافتیدر ازیامت مجموع

 این به شودمی نیتع برنز و نقره، طالهاي مدال تعداد حسب بر
ـ امتبا دو  نقره مدال هر، ازیامتسه  طال مدال هر که بیترت  و ازی
 .شود گرفته نظر در ازیامت یک برنز مدال هر يبرا

ـ رد در شـود مـی  مالحظـه  ،6 جـدول  در که گونههمان  فی
 هر ازیامت مجموع حسب بر مدال نیتخم از حاصل جهینت چهارم
 شـاخص  ،ینـ یتخم مـدل  چهـار  هـر  در. اسـت  شده درج کشور

ـ  و مثبت اثر یانسان توسعه ت  بـر  داریمعن ؛دارد کشـورها  موفقیـ 
 در چهـارم  مـدال  در یانسـان  توسـعه  شـاخص  ریثأت زانیم البته
 عبارت به. است شده برآورد شتریب گرید يویسنار سه با سهیمقا

 موجـب  یانسـان  توسـعه  شـاخص  در شیافـزا  واحـد  کی گرید
ـ امت شیافزا( موفقیت شیافزا . شـود مـی  0,065 زانیـ م بـه ) ازی

هـاي  يبـاز  در کننـده شـرکت  ورزشـکار  تعـداد  هرچه نیهمچن
 شیافزا يمعنادار طورهب کیالمپ در موفقیت شود شتریب کیالمپ
 کننـدگان شرکت تعداد در شیافزا واحد کی مثال يبرا. ابدیمی
 کشـورها ) ازیامت شیافزا( موفقیت شیافزا موجب متوسط طوربه
 دهـد مـی  نشان مدل نیتخم اما. شودمی واحد 0,246 زانیم به
 تنهـا  نـه  تیـ جمع گرید حالت سه در اول حالت ياستثنا به که

 تیـ جمع شیافـزا  بـا  بلکه ندارد کشورها موفقیت بر مثبت ریثأت
ـ المپهاي يباز در هاآن موفقیتها کشور . ابـد یمـی  کـاهش  کی

 در شیافـزا ) نفـر  ونیلیم کی( واحد کی هر يازا به مثال يبرا
. ابدیمی کاهش واحد 0,54 معادل یافتیدر ازیامت زانیم، تیجمع

 بـر  معنـادار  و زیناچ مثبت اثر سرانه درآمد شیافزا انتظار مطابق
 .دارد کشورها موفقیت
 گونههمان مدل نیتخم صحت و برازش یخوب خصوص در

 دوم و اول حالت دو در نییتع بیضر مقدار شودمی مالحظه که
 مـدل  دو در F آماره مقدار نیا بر عالوه و شودمی 0,9 از باالتر

 بـر هـا  مـدل  یتمام و کندمی مدل کل يمعنادار بر داللت اول
 .دارند دیکأت یهمبستگ خود عدم

 
 نتایج تخمین الگوي رگرسیونی .6جدول

 شرح
شاخص 
توسعه 
 انسانی

تعداد 
 شرکت
 کنندگان

درآمد  جمعیت
 سرانه

عرض 
 أاز مبد

ضریب 
 تعیین

دوربین 
 واتسون

و  Fآماره 
 احتمال آن

 طال
 - 0,092 0,0 0,0 0,0 0,0 ضرایب

 - t 2,0 8,3 3,2 5,7 8,58آماره  513,3)0,00( 2,2 0,9
 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 احتمال

 نقره
 - 0,50 0,0 - 0,003 0,0 1,0 ضرایب

 - t 3,9 17,6 11,1 - 6,0 2,97آماره  798,297)0,00( 2,3 0,9
 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 احتمال

 برنز
 1,3 0,0 -0,083 0,1 0,0 ضرایب

 t 2,1 1,9 1,074- 4,1 0,3آماره  1,686)0,00( 2,4 0,4
 0,6 0,0 0,4 0,1  احتمال

 مجموع
 24,5 0,0 - 0,54 0,2 0,1 ضرایب

 t 2,2 2,4 2,44 - 6,3 1,8آماره  1,632)0,00( 2,4 0,4
 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 احتمال

 محاسبات گروه تحقیق منبع:
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 گیريبحث و نتیجه .4
 صحنه در قدرت تمرکز زانیم یابیارزدر این پژوهش به بررسی 

 ۀتوسع شاخص با آن ارتباط و) 2012-1996( کیالمپهاي يباز
اگـر چنانچـه   که داشت داللت بر آن پرداخته شد. نتایج  یانسان

آن کشـورهاي   کـه در باشـد  صحنه المپیک به مثابه یک بـازار  
هایی در نظر گرفتـه شـوند کـه در صـدد     بنگاه عنوانمختلف به

توان بـا اسـتفاده از   باشند، میکسب سهم بیشتر از این بازار می
هایی که داللت بر اندازه رقابت و انحصار دارنـد میـزان   شاخص

تفوق، تسلط و قدرت انحصاري اعمال شده در این بازار را طـی  
براي مـدال طـال    CRشاخص ة انداز کرد.ادوار مختلف ارزیابی 

هـا  ثر در این بازيؤرقابت م که اوالًاین بوده است  ةنشان دهند
صورت انحصار و تسلط کامل نیز به باشد ثانیاًبسیار کمرنگ می

البتـه   شود. همین تصویرها مالحظه نمیداري دراین بازيمعنی
شده مطـرح  هاي نقره و برنز توزیع در مورد مدال ت کمتربا شد

در مجمـوع  هاي هرفیندال و آنتروپی همچنین شاخص باشد.می
ثر ؤهـاي المپیـک تسـلط مـ    بـازي  در ن دارد که اوالًآداللت بر 

از صفر  HHIشود و ثانیا از آنجا که مقدار شاخص مشاهده نمی
هـا  نزدیکتر است لذا رقابت کامل نیز در این بازي 0,1به  دور و

داشت کـه رقابـت بـه     توان اظهارمی بنابراین موضوعیت ندارد.
-ها برقرار نمـی در بازي ثرؤطور مهو نه انحصار بمفهوم مطلق 

باشد. در واقع وجود کشورهاي آمریکـا، چـین، روسـیه، آلمـان،     
ها به شکل رقابـت  استرالیا و فرانسه موجب شده است که بازي

کامل نباشد اما از طرف دیگر تالش سایر کشورها موجب شـده  
چند کشور تسلط کامـل در ادوار المپیـک نداشـته     نه ایاست ک
ایـن   ةدر برگیرند موفقیتثر بر ؤهمچنین نتایج عوامل م باشند.

ها بـه لحـاظ اقتصـادي و اجتمـاعی     هر چه کشوربوده است که 
بوده ها بیشتر هاي دریافتی آنمیزان مدال ،تر باشندتوسعه یافته

داخلـی کشـورها    و همچنین با افـزایش ارزش تولیـد ناخـالص   
یابد. در مورد نقش جمعیت ها افزایش میقدرت کسب مدال آن

ها توافق عمومی وجـود نـدارد. ممکـن اسـت     کشور موفقیتدر 
استدالل شود هرچه جمعیت یک کشـور بیشـتر باشـد احتمـال     
پرورش قهرمانان برجسته بیشتر خواهد بود. البته نبایـد از نظـر   

اي المپیـک مسـتلزم وجـود    هـ در بـازي  موفقیتدور داشت که 
همچنـین   برنامه، منابع مالی و نیروي انسانی متخصص اسـت. 

هـاي  کننـدگان از هـر کشـور در بـازي    هر چقدر تعـداد شـرکت  
 ها بیشتر خواهد بود.المپیک بیشتر باشد کسب هر یک از مدال

 
 منابع

، نظریـه و کـاربرد   اقتصاد صـنعتی:  ).1393( خدادادکاشی، فرهاد −
 انتشارات سمت.

 ).1396( فراهانی، ابوالفضل و شـعبانی، عبـاس   ؛رضایی، مرتضی −
هاي کاربردي پژوهش. »تحلیل محیطی ورزش حرفه اي ایران«

پیـاپی)، تابسـتان،    21(1، سال ششم، شماره در مدیریت ورزشی
 109-119ص

 ).1384( فرجی دانـا، احمـد و گـودرزي، احمـد     ؛عسگریان، فریبا −
هـاي  بررسی وضعیت اقتصادي صـنعت ورزش ایـران در سـال   «
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