
 911-204،. صص 1398 خرداد و تير،. 45شماره                                                        مطالعات مدیریت ورزشی
 

اساس عملکرد های المپیک بربینی عملکرد کشورهای آسیایی در بازیپیش

 گذشته
 

 2بهمن عسگری، 1شهاب بهرامی

 

 . استادیار مدیریت ورزشی، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسالمی، کرمانشاه، ایران1

 دانشگاه پیام نور ،. دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی2
 

 05/12/1396تاریخ پذیرش:                        28/04/1396تاریخ دریافت: 
 

 چکیده
بر عملکردشان در  بزرگ ورزشیعملکرد کشورهای آسيایی در رویدادهای  تأثيربررسی  ،پژوهشهدف این 

 هایبازیکه در  اضر شامل تمام کشورهای آسيایی بودح پژوهشآماری  جامعة. المپيک بود هایبازی

آسيایی که در چهار  کشور 69 ،دردسترس گيرینمونه. با استفاده از اندشدهالمپيک موفق به کسب مدال 

طریق کل اطالعات از. عنوان نمونة آماری انتخاب شدند، بهاندشدهموفق المپيک گذشته به کسب مدال 

المپيک و شورای المپيک  المللیبين کميتةمختلف، رشته های ورزشی  المللیبين هایفدراسيون هایسایت

 سازی معادالت ساختاریو مدلاستنباطی  ،توصيفی هایشاخصشد. در این مطالعه، از  گردآوریآسيا 

 هایمدالاستفاده شد. نتایج نشان داد که ارتباط مثبت و معناداری بين تعداد مدال طال، نقره، برنز و مجموع 

 هایبازیالمپيک پيشين و  هایبازیقهرمانی جهان،  هایرقابتدر کشورهای آسيایی  شده توسطکسب

المپيک آتی  هایبازیها در آن شده توسطکسب هایمدالتعداد مدال طال، نقره، برنز و مجموع آسيایی با 

کشورهای آسيایی در  شده توسطکسب هایمدالمجموع که نشان داد  هایافته ،چنينوجود دارد. هم

بر (  = r = ,19/2P 485/0)قهرمانی جهان  هایرقابتو (  = r = ,98/1P 459/0)المپيک پيشين  هایبازی

حال، مثبت و معناداری داشت؛ بااین تأثيرالمپيک آتی  هایبازیها در نآ شده توسطکسب هایمدالمجموع 

 هامعناداری بر عملکرد آن تأثيرآسيایی  هایبازیکشورهای آسيایی در  شده توسطکسب هایمدالمجموع 

کشورهای آسيایی در  شده توسطکسب هایمدالمجموع  ،نهایتدر. المپيک آتی نداشت هایبازیدر 

 هایرقابتها در آن شده توسطکسب هایمدالمثبت و معناداری بر مجموع  تأثيرالمپيک پيشين  هایبازی

، مجموعدر .داشت(  =577/0r =  ,05/3P) آسيایی هایبازیو (  = r = ,34/44/0P 963/0) قهرمانی جهان

بينی دقيق تر پيشين برای پيش های عملکرد ورزشی در رویدادهایتوان از شاخصرسد که مینظر میبه

 .های المپيک استفاده کردیباز
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 مقدمه
سیاری از برای ب طور چشمگیریالمپیک، به هایبازیموفقیت در  ویژهالمللی بههای بینموفقیت

 هایمدال ،و مطبوعات رسانه اصحابریزان و هم سیاستمداران و برنامهکشورها مهم شده است. هم 

المللی المپیک بین تراض و اظهارنظر جدی و صریح کمیتةاع شده در مسابقات را باوجودکسب

عنوان ی یک کشور بر کشور دیگر باشد، بهشایستگ تواند نشانةنمی هامدالاینکه جدول برمبنی

هایی که در کانون توجه موفقیت در ورزش ،نتیجهرد کنند؛المللی قلمداد میشاخصی از موفقیت بین

افزایش است ورزشی درحالبه اهداف غیر ارزش برای دستیابی عنوان یک منبع باهستند، به جهان

ی مختلف جهان، بیشتر با توجه به اهمیت این رویدادها برای کشورها(. 2005، 1)گرین و هولیهام

بر این موفقیت را  تأثیرگذارهستند و عوامل  دنبال موفقیت در رویدادهای بزرگ ورزشیکشورها به

های آماری وسیلة مدلتر بهبینی دقیقبدنی، پیشمطالعات مختلف درزمینة تربیت .انددادههدف قرار 

؛ فارست، 2000، 2اند )فارست و سیمونزهای ذهنی افراد خبره گزارش کرده را نسبت به قضاوت

بینی های مختلفی را برای پیشبدنی روشپژوهشگران حوزة تربیت(. 2005، 3گودارد و سیمونز

، بسکتبال و غیره در های ورزشی مختلف ازجمله فوتبال، تنیسعملکرد ورزشکاران در رشته

ای و جهانی مطرح اهی، مسابقات قهرمانی کشور، قارهای، مسابقات دانشگهای لیگ حرفهرقابت

؛ 2011، 6هیل و مورتون؛ مک2010، 5استون؛ گرنت و جان2010، 4)کورال و رویریگز اندکرده

؛ لیدس و 2014، 9؛ سلیک و گیوس2012، 8؛ استرامبلج و وراکر2012و همکاران،  7استانوال

 (. 2017، 11کی و یوسف؛ لئونگ، مک2016 ،10لیدس

ها کاری بندی آنالمللی عوامل متعددی دخیل هستند که طبقهموفقیت در رویدادهای بین برای

تواند ناشی از ترکیب عوامل وراثتی و محیط باشد. سخت و پیچیده است. عملکرد در سطح باال می

اما عوامل محیطی اثرگذار در  ؛را نشان دهد بودن و غیرهبین نژادها، مرد یا زنتواند تفاوت وراثت می
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، 1غیرهای سطح کالنبندی کرد: متتوان در سه حیطه طبقهالمللی را میادهای بینموفقیت روید

 تعاملاین سه سطح همواره با هم در  با این حال، .3متغیرهای سطح خردو 2متغیرهای سطح متوسط

 متغیرهایی که در این سه سطح قرار می گیرند، به منظور دسته بندی متغیرها هستند و تفکیک

این عوامل بر عملکرد  تأثیرهای مختلفی وجود دارند که پژوهش(. 2010است )شفیعی،  گرفتهانجام 

( مدلی ریاضی برای 2010نمونه، محمدی )عنواناند؛ بهدر رویدادهای ورزشی مختلف را مطالعه کرده

ارائه داد. در این پژوهش، از رویکرد  2006های آسیایی کننده در بازیبندی کشورهای شرکترتبه

ایی هر کشور در کسب مدال، تالش بندی استفاده شد که در آن با درنظرگرفتن توانجایگزینی رتبه

های طال، نقره و برنز هر کشور شود نقص رویکرد متداول مرتفع شود. در این مدل، تعداد مدالمی

ومیر کودکان، هایی نظیر تولید سرانه، جمعیت، میزان مرگعنوان ستاده و با درنظرگرفتن شاخصبه

نمرة کارایی هر کشور در مسابقات ورزشی  عنوان نهادة هر کشور،امید به زندگی و ضریب جینی به

بندی کشورها است. نتایج پژوهش نشان داد که شود که این نمرة کارایی مالک رتبهمحاسبه می

براین، در این پژوهش از بندی است. عالوهتر از روش رایج رتبهبندی حاصل از این روش منصفانهرتبه

بندی برمبنای قاد شده است و عنوان شده است که رتبههای طال انتبندی کشورها برمبنای مدالرتبه

، قلی زاده، رمضانیان، شفیعی و نژادبراین، همتیتری است. عالوهبندی مناسبها رتبهمجموع مدال

های آسیایی با بینی عملکرد کشورها در بازیپیش»( در پژوهشی با عنوان 2010)قاضی زاهدی 

های ها برای عملکرد کشورهای بازیبینی آنردند که پیشگزارش ک« استفاده از مدل شبکة عصبی

است. در این پژوهش ها رابطة قوی و معناداری داشته گوانگژو با عملکرد واقعی آن 2010آسیایی 

های اول تا جنوبی، هند، ایران، ژاپن و قزاقستان رتبهگزارش شده است که کشورهای چین، کره

صورت مشترک دست خواهند آورد )ایران و ژاپن بهگوانگژو به 2010های آسیایی پنجم را در بازی

بینی نشده بود و جایگاه بینی، تنها جایگاه هند و ژاپن درست پیشدر رتبة چهارم(. در این پیش

( 2013بینی شد. زارعی محمودآبادی و طحاری مهرجردی و محبی )درستی پیشبقیة کشورها به

 هایدر بازی کنندهشرکت کشورهای عملکرد نسبی کارایی ابینوین برای ارزی مدلی نیز با ارائة

 شدهبرنز کسب و نقره طال، هایمدال درنظرگرفتن تعداد با مدل این المللی اظهار کردند که دربین

 عنوانبه جمعیت سرانه و تولید نظیر هاییشاخص درنظرگرفتن با و ستانده عنوانبه کشور هر توسط

 کارایی نمرة این که شودمحاسبه می ورزشی هایرقابت در کشور آن کارایی نمرة کشور، هر نهادة

 هزینة سرانة هایی همچونورودی کردناضافه باشد. همچنین، با کشورها بندیرتبه مالک تواندمی
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 ارزیابی دقت به مدل، قهرمانی ورزش پوششتحت جمعیت و جوان جمعیت قهرمانی، ورزش

 افزایش یافت. المللیبین هایبازی در کنندهشرکت کشورهای

های ثیر امتیاز میزبانی بر عملکرد کشورهای میزبان بازی( با بررسی تأ2013گری و خورشیدی )عس

های المپیک که ای از بازیدادند که عملکرد کشورها در دوره المپیک زمستانی و تابستانی نشان

های المپیک تفاوت معناداری داشته است و دارای ی و بعدی بازیقبل هایاند، با دورهمیزبان آن بوده

( تعداد مدال 2010) 1اند. همچنین، فارست، ایسمال و تنارد باالتری در دوره میزبانی بودهعملک

ین مطالعه از بینی کردند. در ارا پیش 2008کننده در المپیک تابستانی پکن های ملی شرکتکاروان

قبلی و تولید ناخالص داخلی استوار بود،  تعداد مدال در دورةآنالیز نزولی  یک مدل آماری که بر

ها نسبت مورد تغییرات اساسی در تقسیم مدالهای نهایی دربینی، پیشاستفاده شد. در این پژوهش

های روسیه، ستان و کاهش مدالهای چین و انگلخصوص افزایش مدال، به2004های سال به بازی

های در بازی بینی موفقیت کشورها( به پیش1999) 2مچنین، کاندن، بروس و واسیلبودند. ه درست

رشتة  271، اطالعات های عصبی پرداختند. در این پژوهشطریق شبکهاز 1996المپیک سال 

به این نتیجه رسیدند که مدل ها . آنآوری شدمتغیر مستقل جمع 17 کشور در 195ورزشی از 

بینی موفقیت کشورها در تری نسبت به مدل رگرسیون برای پیشسبهای عصبی ابزار مناشبکه

 های المپیک است.بازی

 هایبازینتایج  بینیپیش، از متغیرهای کالن برای شودمیمشاهده  هاپژوهشکه در گونههمان

اهمیت  ،(2000) 3برنارد و باس المپیک استفاده شده است. این درحالی است که با توجه به پژوهش

المپیک در دو دهة گذشته کاهش  هایبازیعملکرد کشورها در  بینیپیشعوامل سطح کالن در 

نیستند و  تأثیرگذاربر عملکرد ورزشی تنها عوامل کالن که  رسدیمنظر حال، بهبااین یافته است؛

؛ بگذارد تأثیربر عملکرد ورزشی  تواندیمجمله عملکرد در رویدادهای پیشین نیز عواملی دیگر از

عنوان یک به تواندیمکه عملکرد کشورها در رویدادهای ورزشی مختلف  رسدیمنظر ، بهبنابراین

طرفی، ویژگی بعدی درنظر گرفته شود. از بزرگ ها در رویدادهای ورزشیبرای عملکرد آن بینیشپ

سطح و از یک جنس هستند؛ بنابراین، و مالک هم بینیشپاین نوع مطالعه این است که متغیرهای 

ها در رویدادهای عملکرد آن اساسالمپیک بر هایبازیلکرد کشورها در عمبررسی که  رسدمینظر به

داشته باشد.  را نیز درپی تریدقیق بینیپیش، هادادهبودن درعین ملموس و واقعی تواندمیگذشته 

 ویدادهای ورزشی پیشین،اساس ررویدادهای ورزشی بزرگ بر بینیپیششده برای یافت پژوهشتنها 
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کشورهای جهان در المپیک  هایمدال( است که به بررسی تعداد 2012) 1کوپر و استرکن پژوهش

تولید جمله مدل ریاضی و با کمک متغیرهایی ازاز یک  ،لندن پرداختند. در این روش 2012

 قهرمانی جهان و غیره، رتبة هایرقابت، عملکرد در هابازی، جمعیت، فاصله تا محل ناخالص داخلی

ین، آمریکا، روسیه و د که چدانشان  هایافتهشد.  بینیپیش 2012المپیک  هایبازیکشور برتر  30

خواهند شد. یکی از نکات لندن معرفی  2012المپیک  هایبازیعنوان چهار کشور برتر بریتانیا به

سطح است که در شده در رویدادهای همکسب هایمدالمثبت این مطالعه، استفاده از تعداد 

کوپر و استرکن  پژوهشحال، در حاضر نیز مدنظر پژوهشگران قرار گرفته است؛ بااین پژوهش

 کالنکنار متغیرهای سایر رویدادهای ورزشی در بینیپیشاز رویدادهای ورزشی برای ، (2012)

عملکرد در رویدادهای ورزشی  بینیپیشتنهایی برای ی ورزشی بهاز متغیرهااستفاده شده است و 

 استفاده نشده است.در مطالعات 

المپیک هستند و  هایبازی نوعو از سطحای ورزشی زیادی وجود دارند که همرویداده ،مجموعدر

نوعی عملکرد و به اندکردهها نیز شرکت ورزشکارانی که در المپیک حضور دارند، معموالً در آن

 .المپیک کمک کند هایبازیعملکرد آن کشورها در  بینیپیشبه  تواندمیکشورها در این رویدادها 
 هایبازیبه  توانمی المپیک هستند، هایبازیبرای  مناسبی بینپیشکه  یرویدادهایجمله از

جمله از ایقاره هایبازی توانمیحال، قهرمانی جهان اشاره کرد؛ بااین هایرقابتالمپیک پیشین و 

یط عملکرد کشورهای اما با این شرا را نیز به این دسته از رویدادها اضافه کرد؛ آسیایی هایبازی

در برخی  ایقاره هایبازی ، نبودو همچنین ایقاره هایبازیدلیل تفاوت در سطح مختلف جهان به

که عملکرد کشورهای  رسدمینظر به، مجموعت. درقیاس نیسة اروپا و اقیانوسیه(، قابل)قار هاقاره

شده( در رویدادهای بزرگ ورزشی که قبل از ، مدال طال، نقره و برنز کسبهامدالسیایی )مجموع آ

 هایرقابتقبل، سال شده در چهار المپیک پیشین برگزار هایبازی)شوند انجام میهر المپیک 

، شده در دو سال قبل(آسیایی برگزار هایبازیقهرمانی جهان برگزارشده در چهار سال قبل و 

 تأثیرتواند می ،مثال باشد؛ برای تأثیرگذار آتیالمپیک  هایبازیبر عملکرد آن کشورها در  تواندمی

)بسته به نوع  2012تا  2009ل قهرمانی جهان از سا هایرقابتر ب ی آسیاییهایک از کشورنتایج هر

المپیک  هایبازی(، شودمیبار برگزار یا چهار سال یک باریککه هر سال، دو سال  ایورزشی رشتة

لندن بررسی شود.  2012المپیک  هایبازیبر نتایج آن کشور در  2010آسیایی  هایبازیو  2008

عملکرد کشورهای آسیایی در آیا قصد بر این است تا بررسی شود حاضر  پژوهشدر  دلیل،همینبه
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ها آسیایی بر عملکرد آن هایبازیی جهان و قهرمان هایرقابتالمپیک پیشین،  هایبازیسه رویداد 

 تأثیر دارد؟المپیک  هایبازیدر 
 

  پژوهش شناسیروش
، نظر هدف، همبستگی و ازنظر روش اجرا، توصیفی، از1ازنظر راهبرد پژوهشروش در مطالعة حاضر، 

 هایبازیدر  کنندهشرکتشامل تمام کشورهای آسیایی  پژوهشآماری  کاربردی است. جامعة

موفق  بندیردهگرفتن در جدول نهایی ( که به کسب مدال و قرار2012تا  1896ک است )از المپی

مختلف  هایرشتهشده در کسب هایسی به اطالعات مربوط به مدالبا توجه به اینکه دستر. اندشده

استفاده  دردسترس گیرینمونهنیست، از  پذیرامکاندور  هایسالقهرمانی جهان در  هایرقابتدر 

عنوان ، بهاندشده موفق به کسب مدال در چهار المپیک گذشتهکه  آسیایی یو تنها کشورهای شد

 هایفدراسیونمختلف  هایسایتطریق کل اطالعات ازکشور(.  69آماری انتخاب شدند ) نمونة

در این مطالعه، از  شد. گردآوریو شورای المپیک آسیا  المپیک المللیبین ةلف، کمیتمخت المللیبین

سپیرمن و همبستگی ا، ضریب 2اسمیرنوف -و استنباطی )آزمون کلموگروف توصیفی هایشاخص

      در سطح معناداری 4.اس.ال.و پی 3.اس..اس.پیاس افزارهاینرم معادالت ساختاری( ازطریق

05/0P ≤   نسل دوم معادالت ساختاری(  افزارنرم) .اس.ال.پی افزارنرماستفاده شد. دلیل استفاده از

 افزارنرماین است که  6و آموس 5لیزرل جملهنسل اول معادالت ساختاری از افزارهاینرمجای هب

نسل اول برتری دارد  افزارهاینرمبر  ،کم غیرطبیعی و تعداد نمونة هایدادهبرای  .اس.ال.پی

 (.2004، 7)هینلین
 

 نتایج
طال،  هایمدالکه ارتباط مثبت و معناداری بین تعداد  دهدمینشان  شمارة یکجدول  هاییافته

المپیک پیشین،  هایبازیکشورهای آسیایی در توسط  شدهکسب هایمدالنقره، برنز و مجموع 

 هایمدالطال، نقره، برنز و مجموع  هایمدالقهرمانی جهان با تعداد  هایرقابتآسیایی و  هایبازی

 المپیک بعدی وجود دارد. هایبازیها در آنتوسط شده کسب

 
1. Strategy 

2. Kolmogorov–Smirnov Test 

3. SPSS 

4. PLS 
5. LISREL 

6. AMOS 

7. Haenlein 
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 هایبازیارتباط بين عملکرد کشورهای آسيایی در رویدادهای بزرگ ورزشی با عملکردشان در  -1جدول 

 المپيک

 متغيرها
 های المپيکها در بازیتعداد مدال

 مجموع برنز  نقره طال

 86/0* 57/0* 60/0* 83/0* قهرمانی جهان هایرقابت یتعداد مدال طال

 84/0* 66/0* 68/0* 74/0* قهرمانی جهان هایرقابت تعداد مدال نقرة

 97/0* 66/0* 69/0* 69/0* قهرمانی جهان هایرقابتتعداد مدال برنز 

 86/0* 96/0* 70/0* 97/0* قهرمانی جهان هایرقابت هایمدالمجموع 

 83/0* 70/0* 66/0* 76/0* المپیک پیشین هایبازیتعداد مدال طالی 

 79/0* 70/0* 16/0* 70/0* المپیک پیشین هایبازی تعداد مدال نقرة

 78/0* 60/0* 36/0* 78/0* المپیک پیشین هایبازیتعداد مدال برنز 

 88/0* 71/0* 86/0* 80/0* المپیک پیشین هایبازی هایمدالمجموع 

 35/0* 35/0* 44/0* 53/0* آسیایی هایبازی یتعداد مدال طال

 54/0* 38/0* 44/0* 53/0* آسیایی هایبازی تعداد مدال نقرة

 49/0* 33/0* 40/0* 50/0* آسیایی هایبازیتعداد مدال برنز 

 15/0* 34/0* 24/0* 52/0* آسیایی هایبازی هایمدالمجموع 

01/0 ≤ P* 

 

توسط شده کسب هایمدالمجموع حاکی از آن است که  شمارة دوو جدول  شمارة یک نتایج شکل

 هایمدالبر مجموع  ،قهرمانی جهان هایرقابتالمپیک پیشین و  هایبازیکشورهای آسیایی در 

حال، مجموع مثبت و معناداری دارد؛ بااین تأثیر آتیالمپیک  هایبازیها در آنتوسط شده کسب

 هانمعناداری بر عملکرد آ تأثیرآسیایی  هایبازیکشورهای آسیایی در توسط شده کسب هایمدال

کشورهای آسیایی توسط شده کسب هایمدالبراین، مجموع المپیک آتی ندارد. عالوه هایبازی در

ها در آنتوسط شده کسب هایمدالمثبت و معناداری بر مجموع  تأثیرالمپیک پیشین  هایبازیدر 

 آسیایی دارد. هایبازیقهرمانی جهان و  هایرقابت
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 سطحدهای ورزشی بزرگ بر رویدادهای همکشورهای آسيایی در رویدااثرگذاری عملکرد  -1 شکل

 
 سطحدهای ورزشی بزرگ بر رویدادهای همرویدا تأثيرالگوریتم مدل ساختاری  -2 جدول

      مسيرها
ميزان 

 اثر
     ميانگين

  انحراف 

 استاندارد

 سطح

 داریامعن
 نتيجه

بر های آسیایی های بازیمجموع مدال تأثیر

 های المپیک آتیهای بازیمجموع مدال
 رد 76/0 09/0 07/0 07/0

های المپیک های بازیمجموع مدال تأثیر

 های آسیاییهای بازیمجموع مدالبر پیشین 
 تأیید 05/3* 19/0 61/0 58/0

های المپیک های بازیمجموع مدال تأثیر

های المپیک های بازیمجموع مدالو پیشین 

های المپیک های بازیمجموع مدالبر پیشین 

 آتی

 تأیید 98/1* 24/0 38/0 46/0

های المپیک های بازیمجموع مدال تأثیر

های قهرمانی های رقابتمجموع مدالبر پیشین 

 جهان

 تأیید 34/44* 02/0 96/0 96/0

های قهرمانی های رقابتمجموع مدال تأثیر

های المپیک های بازیمجموع مدالبر جهان 

 آتی

 تأیید 19/2* 22/0 56/0 48/0

 96/1 ≤مقدار تی *
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 گیرینتیجهبحث و 
طال، نقره، برنز و مجموع  هایمدالکه ارتباط مثبت و معناداری بین تعداد  دهدمینشان  هایافته

آسیایی و  هایبازیالمپیک پیشین،  هایبازیکشورهای آسیایی در توسط شده کسب هایمدال

توسط شده کسب هایمدالطال، نقره، برنز و مجموع  هایمدالقهرمانی جهان با تعداد  هایرقابت

 یهامدالمجموع که اگر  دهدمیالمپیک بعدی وجود دارد. این موضوع نشان  هایبازیها در آن

 هایرقابتآسیایی و  هایبازیالمپیک پیشین،  هایبازیدر مدال طال، نقره و برنز( یک کشور )

مدال طال، نقره و برنز( ) یهامدالتناسب در مجموع هماننی جهان افزایش یا کاهش یابد، بهقهرما

و با ارتقا و نزول عملکرد  دهدمی نیز افزایش یا کاهش روی آتی المپیک هایبازیشده در کسب

آسیایی و  هایبازیالمپیک پیشین،  هایبازییک از رویدادهای ورزشی بزرگ )هرکشورها در 

 هایبازیآن کشورها در  ، رتبةشوندمیالمپیک برگزار  هایبازیقهرمانی( که پیش از  هایرقابت

ز کشورها در برخی از که برخی ا کنندمیبته برخی این ادعا را مطرح ال ؛یابدمیالمپیک ارتقا و نزول 

 هایبازیو در  کنندنمیقهرمانی جهان از تمام نیروهای خود استفاده  هایرقابتجمله رویدادها از

یافته نشان  . با این شرایط اینکنندمیاست، با تمام قوا شرکت  تریبزرگالمپیک که رویداد 

قهرمانی  هایرقابتالمپیک و  هایبازیکه این موضوع قطعیت ندارد و بین عملکرد در  دهدمی

کوپر و استرکن  پژوهش هاییافتهحاضر با  پژوهش هاییافتهقوی وجود دارد.  یجهان نیز ارتباط

المپیک یاد  هایبازیبرای  بینپیشعنوان یک متغیر قهرمانی جهان به هایرقابت( که از 2012)

عنوان یک متغیر از رویدادهای ورزشی پیشین به استفاده متأسفانه، درزمینة خوانی دارد.، هماندکرده

 سیار کم استفاده شده است و در مطالعةبینی عملکرد مدالی کشورها در رویدادهای آتی ببرای پیش

 ه است.ا سایر متغیرهای کالن استفاده شد( نیز از این متغیر در ترکیب ب2012کوپر و استرکن )

خر زمانی برگزاری اساس تأخیر و تأاست و بر مدل منطقیشده در این پژوهش، یک مدل ارائه

 هایازیسه رویداد ب ،های المپیک آتیکه برای بازیطوریرویدادهای موردنظر ارائه شده است؛ به

که های قهرمانی جهان )(، رقابتکه دو سال قبل از بازی های المپیک آتی برگزار می شودآسیایی )

( و ورزشی برگزار می شوند رشتهمورد هر صورت متغیر درل المپیک و بهدر مدت زمان چهار سال قب

اد ( رویدبرگزار می شود سال قبل از برگزاری المپیک آتی چهارکه های المپیک پیشین )بازی

های بازی پیش بینی عملکرد در تواند براییشوند و عملکرد در این سه رویداد مپیشین محسوب می

های های المپیک پیشین برای رقابتنظر گرفته شود. همچنین، عملکرد در بازیدرآتی  المپیک

 رشتهمورد هر صورت متغیر دراز المپیک و بهدر مدت زمان چهار سال بعد که قهرمانی جهان )

که دو سال بعد از بازی های المپیک پیشین برگزار های آسیایی )( و بازیورزشی برگزار می شوند
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قبل از این دو بازی های المپیک پیشین  ،زیرا بینی باشد؛عنوان مالک پیشتواند به( میمی شود

 شود.برگزار میرویداد 

های ورهای آسیایی در بازیکشتوسط شده های کسباز آن است که مجموع مدالنتایج حاکی 

ها در آنتوسط شده های کسب، بر مجموع مدالهای قهرمانی جهانرقابتدر المپیک پیشین و 

توسط شده های کسبحال، مجموع مدالآتی تأثیر مثبت و معناداری دارد؛ بااین های المپیکبازی

های المپیک آتی بازیدر ها های آسیایی تأثیر معناداری بر عملکرد آنکشورهای آسیایی در بازی

 هایبازیکشورشان در  هایمدالتعداد  بینیپیشبرای  نظرانصاحببسیاری از تحلیلگران و ندارد. 

و انتظار عملکرد متفاوتی  شوندمی غافلالمپیک پیشین  هایبازیالمپیک از عملکرد کشورشان در 

و  ایمبودهالمپیک شاهد تغییراتی زیادی  بندیردهبارها در  اًاخیر. دارنداز کاروان ورزشی کشورشان 

نباید فراموش کرد که این  ؛ امااندداشتهیا نزول  ارتقا بندیردهدر جدول  پله هادهبرخی از کشورها 

ح ورزشی کشور درصورت نبود بحران در سطح یشرفت و پسرفت سطاستثناها است و پ وموضوع جز

در جایگاه کشورها در دو المپیک اخیر  توانمیوضوح . این موضوع را بهافتدمیکندی اتفاق به ،ملی

که در باالی جدول طوریبه ( مشاهده کرد؛2012المپیک  هایبازیپکن و  2008المپیک  هایبازی)

جنوبی را  کرة و جمله چیناز نام کشورهای آسیایی توانیدمیقبل از آن و حتی چند دوره  دورههر 

کشور  ایپله 34جمله پیشرفت ، استثناهایی ازحالرقمی مشاهده کنید؛ بااینتک هایجایگاهدر 

المپیک پکن نیز وجود دارند. شایان ذکر  هایبازیالمپیک لندن در مقایسه با  هایبازیایران در 

، در باالی جدول، زیرا چشم خورد؛ی جدول بهر باالی جدول شاید کمتر از انتهااست که تغییرات د

طال و چین با  46کشور آمریکا با  ،مثال ال طال از هم فاصله دارند؛ برایاساس چندین مدکشورها بر

این . اندگرفتهالمپیک لندن قرار  هایبازیاول تا سوم  هایجایگاهطال در  29طال و بریتانیا با  38

در جایگاه بسیار باالتری قرار  توانمیحالی است که در انتهای جدول حتی با یک مدال طال در

المپیک لندن قرار گرفته  هایبازی 79 تاجیکستان با یک مدال برنز در ردةکشور  ،مثال ؛ برایگرفت

المپیک  هایبازی 49جایگاه خود را تا جایگاه  توانستمیدیگر  یاست و با کسب یک مدال طال

 .لندن ارتقا دهد

با رویداد مالک بیشتر مطابقت داشته  بینپیشچه سطح و مشابهت رویداد که هر رسدمینظر به

المپیک پیشین و آتی مطابقت کامل دارند و  هایبازیباشد، میزان اثر بیشتر است. در این مورد، 

شده در کسب هایمدالمجموع  ،دلیلهمینها است و بهها در زمان برگزاری آنتنها وجه تمایز آن

المپیک آتی  هایبازیشده در کسب هایمدالالمپیک پیشین بیشترین اثر را بر مجموع  هایبازی

 هایمدالقهرمانی جهان بر مجموع  هایرقابتشده در کسب هایمدالدارد. همچنین، مجموع 

نیز تشابه زیادی دارند و تنها ازنظر المپیک آتی اثرگذار است. این دو رویداد  هایبازیشده در کسب
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ورزشی و صورت تکقهرمانی جهان به هایرقابتکه طوریشکل برگزاری متفاوت هستند؛ به

جهان در هر دو رویداد  یو تمام کشورها دنشومیورزشی برگزار صورت چندالمپیک به هایبازی

المپیک  هایبازیقهرمانی جهان )نسبت به  هایرقابت، زمان برگزاری الحبااین حضور دارند؛

 هایرقابتمیزان اثر عملکرد در دلیل، همیناست و به ترنزدیکالمپیک آتی  هایبازیپیشین( به 

المپیک آتی بیشتر  هایبازیالمپیک پیشین( بر  هایبازیقهرمانی جهان )نسبت به عملکرد در 

کی زمانی دو رویداد ورزشی نیز بر موضوع مشابهت، نزدیتوان گفت که عالوهیاساس، ماست؛ براین

 ثر باشد.بینی مؤبحث پیشدر حد تواند درهمانمی

المپیک  هایبازیها در بر عملکرد آن کشورهای آسیایی در دو رویداد ذکرشده عملکرد تأثیر باوجود

ا در این رویداد حضور آسی تنها کشورهای قارةی وجود ندارد و آسیای هایبازیآتی، این موضوع در 

المپیک آتی ندارد.  هایبازیشده در کسب هایمدالاثر معناداری بر مجموع  ،دلیلهمیندارند و به

 تأثیرالمپیک پیشین  هایبازیکشورهای آسیایی در توسط شده کسب هایمدالچنین، مجموع هم

قهرمانی جهان و  هایرقابتها در آنتوسط  شدهکسب هایمدالمثبت و معناداری بر مجموع 

ترین نتیجه در این بخش این موضوع است که عملکرد کشورهای توجهلقابآسیایی دارد.  هایبازی

های قهرمانی ها در رقابتهای المپیک پیشین بیشترین میزان اثر را بر عملکرد آنآسیایی در بازی

خود را از  آورانمدالکشورها د که بعد از المپیک، دلیل باشتواند بدیناین موضوع میجهان دارد. 

قبولی در المپیک قبلی  با همان نفرات که عملکرد قابلگذارند و معموالً تیم های ملی کنار نمی

تواند به تکرار عملکرد کنند که این موضوع میهای قهرمانی جهان شرکت میاند، در رقابتتهداش

اری از کشورهای دیگر دست به بسی ،طرفیمنجر شود. ازهرمانی جهان ها در رقابت های قخوب آن

ن زنند تا بتوانند در المپیک بعدی از ورزشکاراهای قهرمانی جهان میگرایی در رقابتجوان

 آوری مجددها را پایین آورد و به مدالتواند سطح رقابتمند شوند. این موضوع میتری بهرهباتجربه

 .ین کمک کندقهرمانان المپیک پیش

پیشین بیشتر بر متغیرهای این است که مطالعات حاضر  های پژوهش، یکی از محدودیتسفانهمتأ

های ورزشی اند و از رقابتهای المپیک متمرکز شدهبین عملکرد کشورها در بازیعنوان پیشکالن به

ضر نیز تأثیرگذار اند. همین موضوع در پژوهش حابین غافل ماندهعنوان یک متغیر پیشپیشین به

ها را محدود کرده ای که امکان بحث درمورد نتایج و مقایسة آن با نتایج سایر پژوهشگونهاست؛ به

توان ادعا کرد که کارشناسان ورزشی برای تعیین وضعیت خود در مجموع میحال، دراست؛ بااین

ای بزرگ ورزشی پیشین توانند عملکرد ورزشکاران کشورشان را در رویدادههای المپیک میبازی

آن به بررسی و حدس عملکرد در  های المپیک پیشین مالک قرار دهند و براساسویژه بازیبه

ورزشکاران در رویدادهای مختلف براساس شرایط مختلف عملکرد های المپیک بپردازند. بازی
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مثبت تغییر دیدگی و غیره ممکن است درجهت منفی یا ی، شرایط روانی، آسیبکشجمله قرعهاز

زشی مالک قرار داده شده است، اینکه در این پژوهش عملکرد مجموع کاروان وردلیلکند؛ اما به

تواند در عملکرد کلی کاروان تأثیرگذار انتظار توسط یکی از ورزشکاران نمینکردن نتیجة موردکسب

ها و و این ضعفه باشد باشد و ممکن است ورزشکاری دیگر عملکردی باالتر از حد انتظار داشت

امکان تغییر  ،جمله بحث میزبانیالبته در مواردی از دهند؛ها درمجموع یکدیگر را پوشش میقوت

گری و که عسطوریمشاهده است؛ بهوضوح قابلدرجهت مثبت بهعملکرد مجموع کاروان ورزشی 

های المپیک یثیر امتیاز میزبانی بر عملکرد کشورهای میزبان باز( با بررسی تأ2013خورشیدی )

که میزبان آن  های المپیکای از بازیدورهزمستانی و تابستانی نشان دادند که عملکرد کشورها در 

دارای ها آنهای المپیک تفاوت معناداری داشته است و بازیبعدی دورة قبلی و  اند، با دورةبوده

 اند.رد باالتری در دوره میزبانی بودهعملک

های کالن اینکه از شاخصجایهبدنی بو متخصصان تربیت ود پژوهشگرانش، پیشنهاد میدر پایان

 عنوان متغیرهایولید ناخالص داخلی، وضعیت سیاسی، اقتصادی و غیره بهجمله جمعیت، تاز

های های همگن نظیر عملکرد در رقابتر عملکرد المپیک استفاده کنند، از شاخصتأثیرگذار د

های المپیک ای و حتی عملکرد در بازیای، مسابقات قهرمانی قارههای قارهبازیقهرمانی جهان، 

این  ،زیرا بینی استفاده کنند؛های المپیک موردپیشاحتمالی در بازی پیشین برای بررسی عملکرد

البته استفاده از ترکیب  های المپیک دارند؛کشورها در بازیمتغیرها تأثیر مستقیمی بر عملکرد 

ملکرد در رویدادهای بینی عرویدادهای ورزشی پیشین برای پیش ای کالن و عملکرد درمتغیره

 دست دهد.بینی دقیق تری نیز بهتواند پیشورزشی آتی می

های المپیک بینی عملکرد کشورهای جهان در بازیة پیشزمیندر مطالعاتی که قبالً در پيام مقاله:

جمله جمعیت، های غیرورزشی از، بیشتر از شاخصانجام گرفته است و دیگر رویدادهای ورزشی

بین استفاده شده عنوان متغیرهای پیشولید ناخالص داخلی، وضعیت سیاسی، اقتصادی و غیره بهت

عنوان ها و مسابقات ورزشی پیشین بهاست؛ اما در پژوهش حاضر، از شاخص ورزشی عملکرد در بازی

های المپیک آتی استفاده شده ای آسیایی در بازیبینی عملکرد کشورهبین برای پیشمتغیر پیش

 است.
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Abstract  

The purpose of this study was study of effects of the Asian countries’ 

performance at major sport on their performance at Olympic Game. The 

population of all the Asian countries in the Olympic Games medals have 

been won at previous four periods that samples were selected equal 69. 

Information was collected from websites of sports international 

federations, Olympic Asia Councils and international Olympic committee. 

Also, for analyzing used descriptive, inferential statistics and path analysis. 

The results showed that there is positive and significantly relationship 

between the number of Medals of gold, silver, bronze and total medals won 

by Asian countries at world championships, Asian Games and previous 

Olympic Games with number of Medals of gold, silver, bronze and total 

medals won at upcoming Olympic Games. Also, the results showed that 

there is significantly effects about total medals won in previous Olympic 

Games (r=0.459, P=1.98) and world championships (r=0.485, P=2.19) on 

medals won in the next Olympic Games, however, total medals won in 

Asian Games has not significantly effects on medals won of the next 

Olympic Games. Moreover, there are significantly affects about total 

medals won in previous Olympic Games on medals won in the world 

championships (r=0.963, P=44.34) and Asian Games (r=0.577, P=3.05). 

Overall, it seems that sports performance indicators in previous events can 

be used to better predict their performance in the Olympic Games. 
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