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مطالعات مدیریت ورزشی

پیشبینی عملکرد کشورهای آسیایی در بازیهای المپیک براساس عملکرد
گذشته
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 .1استادیار مدیریت ورزشی ،واحد کرمانشاه ،دانشگاه آزاد اسالمی ،کرمانشاه ،ایران
 .2دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی ،دانشگاه پیام نور
تاریخ دریافت1396/04/28 :

تاریخ پذیرش1396/12/05 :

چکیده
هدف این پژوهش ،بررسی تأثير عملکرد کشورهای آسيایی در رویدادهای بزرگ ورزشی بر عملکردشان در
بازیهای المپيک بود .جامعة آماری پژوهش حاضر شامل تمام کشورهای آسيایی بود که در بازیهای
المپيک موفق به کسب مدال شدهاند .با استفاده از نمونهگيری دردسترس 69 ،کشور آسيایی که در چهار
المپيک گذشته به کسب مدال موفق شدهاند ،بهعنوان نمونة آماری انتخاب شدند .کل اطالعات ازطریق
سایتهای فدراسيونهای بينالمللی رشته های ورزشی مختلف ،کميتة بينالمللی المپيک و شورای المپيک
آسيا گردآوری شد .در این مطالعه ،از شاخصهای توصيفی ،استنباطی و مدلسازی معادالت ساختاری
استفاده شد .نتایج نشان داد که ارتباط مثبت و معناداری بين تعداد مدال طال ،نقره ،برنز و مجموع مدالهای
کسبشده توسط کشورهای آسيایی در رقابتهای قهرمانی جهان ،بازیهای المپيک پيشين و بازیهای
آسيایی با تعداد مدال طال ،نقره ،برنز و مجموع مدالهای کسبشده توسط آنها در بازیهای المپيک آتی
وجود دارد .همچنين ،یافتهها نشان داد که مجموع مدالهای کسبشده توسط کشورهای آسيایی در
بازیهای المپيک پيشين ( )P = 1/98, r = 0/459و رقابتهای قهرمانی جهان ( )P = 2/19, r = 0/485بر
مجموع مدالهای کسبشده توسط آنها در بازیهای المپيک آتی تأثير مثبت و معناداری داشت؛ بااینحال،
مجموع مدالهای کسبشده توسط کشورهای آسيایی در بازیهای آسيایی تأثير معناداری بر عملکرد آنها
در بازیهای المپيک آتی نداشت .درنهایت ،مجموع مدالهای کسبشده توسط کشورهای آسيایی در
بازیهای المپيک پيشين تأثير مثبت و معناداری بر مجموع مدالهای کسبشده توسط آنها در رقابتهای
قهرمانی جهان ( )P = 0/44/34, r = 0/963و بازیهای آسيایی ( )P= 3/05, r = 0/577داشت .درمجموع،
بهنظر میرسد که میتوان از شاخصهای عملکرد ورزشی در رویدادهای پيشين برای پيشبينی دقيق تر
بازیهای المپيک استفاده کرد.
واژگان کلیدی :پيشبينی عملکرد ورزشی ،رویداد چندورزشی ،مدالهای کسبشده ،بازیهای المپيک،
ورزش آسيا

∗ نویسندة مسئول
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مقدمه
موفقیتهای بینالمللی بهویژه موفقیت در بازیهای المپیک ،بهطور چشمگیری برای بسیاری از
کشورها مهم شده است .هم سیاستمداران و برنامهریزان و هم اصحاب رسانه و مطبوعات ،مدالهای
کسبشده در مسابقات را باوجود اعتراض و اظهارنظر جدی و صریح کمیتة بینالمللی المپیک
مبنیبراینکه جدول مدالها نمیتواند نشانة شایستگی یک کشور بر کشور دیگر باشد ،بهعنوان
شاخصی از موفقیت بینالمللی قلمداد میکنند؛ درنتیجه ،موفقیت در ورزشهایی که در کانون توجه
جهان هستند ،بهعنوان یک منبع با ارزش برای دستیابی به اهداف غیرورزشی درحالافزایش است
(گرین و هولیهام .)2005 ،1با توجه به اهمیت این رویدادها برای کشورهای مختلف جهان ،بیشتر
کشورها بهدنبال موفقیت در رویدادهای بزرگ ورزشی هستند و عوامل تأثیرگذار بر این موفقیت را
هدف قرار دادهاند .مطالعات مختلف درزمینة تربیتبدنی ،پیشبینی دقیقتر بهوسیلة مدلهای آماری
را نسبت به قضاوت های ذهنی افراد خبره گزارش کردهاند (فارست و سیمونز2000 ،2؛ فارست،
گودارد و سیمونز .)2005 ،3پژوهشگران حوزة تربیتبدنی روشهای مختلفی را برای پیشبینی
عملکرد ورزشکاران در رشتههای ورزشی مختلف ازجمله فوتبال ،تنیس ،بسکتبال و غیره در
رقابتهای لیگ حرفهای ،مسابقات دانشگاهی ،مسابقات قهرمانی کشور ،قارهای و جهانی مطرح
کردهاند (کورال و رویریگز2010 ،4؛ گرنت و جاناستون2010 ،5؛ مکهیل و مورتون2011 ،6؛
استانوال 7و همکاران2012 ،؛ استرامبلج و وراکر2012 ،8؛ سلیک و گیوس2014 ،9؛ لیدس و
لیدس2016 ،10؛ لئونگ ،مککی و یوسف.)2017 ،11
برای موفقیت در رویدادهای بینالمللی عوامل متعددی دخیل هستند که طبقهبندی آنها کاری
سخت و پیچیده است .عملکرد در سطح باال میتواند ناشی از ترکیب عوامل وراثتی و محیط باشد.
وراثت میتواند تفاوت بین نژادها ،مرد یا زنبودن و غیره را نشان دهد؛ اما عوامل محیطی اثرگذار در
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موفقیت رویدادهای بینالمللی را میتوان در سه حیطه طبقهبندی کرد :متغیرهای سطح کالن،1
متغیرهای سطح متوسط2و متغیرهای سطح خرد .3با این حال ،این سه سطح همواره با هم در تعامل
هستند و تفکیک متغیرهایی که در این سه سطح قرار می گیرند ،به منظور دسته بندی متغیرها
انجام گرفته است (شفیعی .)2010 ،پژوهشهای مختلفی وجود دارند که تأثیر این عوامل بر عملکرد
در رویدادهای ورزشی مختلف را مطالعه کردهاند؛ بهعنواننمونه ،محمدی ( )2010مدلی ریاضی برای
رتبهبندی کشورهای شرکتکننده در بازیهای آسیایی  2006ارائه داد .در این پژوهش ،از رویکرد
جایگزینی رتبهبندی استفاده شد که در آن با درنظرگرفتن توانایی هر کشور در کسب مدال ،تالش
می شود نقص رویکرد متداول مرتفع شود .در این مدل ،تعداد مدالهای طال ،نقره و برنز هر کشور
بهعنوان ستاده و با درنظرگرفتن شاخصهایی نظیر تولید سرانه ،جمعیت ،میزان مرگومیر کودکان،
امید به زندگی و ضریب جینی بهعنوان نهادة هر کشور ،نمرة کارایی هر کشور در مسابقات ورزشی
محاسبه میشود که این نمرة کارایی مالک رتبهبندی کشورها است .نتایج پژوهش نشان داد که
رتبهبندی حاصل از این روش منصفانهتر از روش رایج رتبهبندی است .عالوهبراین ،در این پژوهش از
رتبهبندی کشورها برمبنای مدالهای طال انتقاد شده است و عنوان شده است که رتبهبندی برمبنای
مجموع مدالها رتبهبندی مناسبتری است .عالوهبراین ،همتینژاد ،قلی زاده ،رمضانیان ،شفیعی و
قاضی زاهدی ( )2010در پژوهشی با عنوان «پیشبینی عملکرد کشورها در بازیهای آسیایی با
استفاده از مدل شبکة عصبی» گزارش کردند که پیشبینی آنها برای عملکرد کشورهای بازیهای
آسیایی  2010گوانگژو با عملکرد واقعی آنها رابطة قوی و معناداری داشته است .در این پژوهش
گزارش شده است که کشورهای چین ،کرهجنوبی ،هند ،ایران ،ژاپن و قزاقستان رتبههای اول تا
پنجم را در بازیهای آسیایی  2010گوانگژو بهدست خواهند آورد (ایران و ژاپن بهصورت مشترک
در رتبة چهارم) .در این پیشبینی ،تنها جایگاه هند و ژاپن درست پیشبینی نشده بود و جایگاه
بقیة کشورها بهدرستی پیشبینی شد .زارعی محمودآبادی و طحاری مهرجردی و محبی ()2013
نیز با ارائة مدلی نوین برای ارزیابی کارایی نسبی عملکرد کشورهای شرکتکننده در بازیهای
بینالمللی اظهار کردند که در این مدل با درنظرگرفتن تعداد مدالهای طال ،نقره و برنز کسبشده
توسط هر کشور بهعنوان ستانده و با درنظرگرفتن شاخصهایی نظیر تولید سرانه و جمعیت بهعنوان
نهادة هر کشور ،نمرة کارایی آن کشور در رقابتهای ورزشی محاسبه میشود که این نمرة کارایی
میتواند مالک رتبهبندی کشورها باشد .همچنین ،با اضافهکردن ورودیهایی همچون سرانة هزینة
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ورزش قهرمانی ،جمعیت جوان و جمعیت تحتپوشش ورزش قهرمانی به مدل ،دقت ارزیابی
کشورهای شرکتکننده در بازیهای بینالمللی افزایش یافت.
عسگری و خورشیدی ( )2013با بررسی تأثیر امتیاز میزبانی بر عملکرد کشورهای میزبان بازیهای
المپیک زمستانی و تابستانی نشان دادند که عملکرد کشورها در دورهای از بازیهای المپیک که
میزبان آن بودهاند ،با دورههای قبلی و بعدی بازیهای المپیک تفاوت معناداری داشته است و دارای
عملکرد باالتری در دوره میزبانی بودهاند .همچنین ،فارست ،ایسمال و تنا )2010( 1تعداد مدال
کاروانهای ملی شرکتکننده در المپیک تابستانی پکن  2008را پیشبینی کردند .در این مطالعه از
یک مدل آماری که بر آنالیز نزولی تعداد مدال در دورة قبلی و تولید ناخالص داخلی استوار بود،
استفاده شد .در این پژوهش ،پیشبینیهای نهایی درمورد تغییرات اساسی در تقسیم مدالها نسبت
به بازیهای سال  ،2004بهخصوص افزایش مدالهای چین و انگلستان و کاهش مدالهای روسیه،
درست بودند .همچنین ،کاندن ،بروس و واسیل )1999( 2به پیشبینی موفقیت کشورها در بازیهای
المپیک سال  1996ازطریق شبکههای عصبی پرداختند .در این پژوهش ،اطالعات  271رشتة
ورزشی از  195کشور در  17متغیر مستقل جمعآوری شد .آنها به این نتیجه رسیدند که مدل
شبکههای عصبی ابزار مناسبتری نسبت به مدل رگرسیون برای پیشبینی موفقیت کشورها در
بازیهای المپیک است.
همانگونهکه در پژوهشها مشاهده میشود ،از متغیرهای کالن برای پیشبینی نتایج بازیهای
المپیک استفاده شده است .این درحالی است که با توجه به پژوهش برنارد و باس ،)2000( 3اهمیت
عوامل سطح کالن در پیشبینی عملکرد کشورها در بازیهای المپیک در دو دهة گذشته کاهش
یافته است؛ بااینحال ،بهنظر میرسد که تنها عوامل کالن بر عملکرد ورزشی تأثیرگذار نیستند و
عواملی دیگر ازجمله عملکرد در رویدادهای پیشین نیز میتواند بر عملکرد ورزشی تأثیر بگذارد؛
بنابراین ،بهنظر میرسد که عملکرد کشورها در رویدادهای ورزشی مختلف میتواند بهعنوان یک
پیشبین برای عملکرد آنها در رویدادهای ورزشی بزرگ بعدی درنظر گرفته شود .ازطرفی ،ویژگی
این نوع مطالعه این است که متغیرهای پیشبین و مالک همسطح و از یک جنس هستند؛ بنابراین،
بهنظر میرسد که بررسی عملکرد کشورها در بازیهای المپیک براساس عملکرد آنها در رویدادهای
گذشته میتواند درعین ملموس و واقعیبودن دادهها ،پیشبینی دقیقتری را نیز درپی داشته باشد.
تنها پژوهش یافتشده برای پیشبینی رویدادهای ورزشی بزرگ براساس رویدادهای ورزشی پیشین،
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پژوهش کوپر و استرکن )2012( 1است که به بررسی تعداد مدالهای کشورهای جهان در المپیک
 2012لندن پرداختند .در این روش ،از یک مدل ریاضی و با کمک متغیرهایی ازجمله تولید
ناخالص داخلی ،جمعیت ،فاصله تا محل بازیها ،عملکرد در رقابتهای قهرمانی جهان و غیره ،رتبة
 30کشور برتر بازیهای المپیک  2012پیشبینی شد .یافتهها نشان داد که چین ،آمریکا ،روسیه و
بریتانیا بهعنوان چهار کشور برتر بازیهای المپیک  2012لندن معرفی خواهند شد .یکی از نکات
مثبت این مطالعه ،استفاده از تعداد مدالهای کسبشده در رویدادهای همسطح است که در
پژوهش حاضر نیز مدنظر پژوهشگران قرار گرفته است؛ بااینحال ،در پژوهش کوپر و استرکن
( ،)2012از رویدادهای ورزشی برای پیشبینی سایر رویدادهای ورزشی درکنار متغیرهای کالن
استفاده شده است و از متغیرهای ورزشی بهتنهایی برای پیشبینی عملکرد در رویدادهای ورزشی
در مطالعات استفاده نشده است.
درمجموع ،رویدادهای ورزشی زیادی وجود دارند که همسطح و ازنوع بازیهای المپیک هستند و
ورزشکارانی که در المپیک حضور دارند ،معموالً در آنها نیز شرکت کردهاند و بهنوعی عملکرد
کشورها در این رویدادها میتواند به پیشبینی عملکرد آن کشورها در بازیهای المپیک کمک کند.
ازجمله رویدادهایی که پیشبین مناسبی برای بازیهای المپیک هستند ،میتوان به بازیهای
المپیک پیشین و رقابتهای قهرمانی جهان اشاره کرد؛ بااینحال ،میتوان بازیهای قارهای ازجمله
بازیهای آسیایی را نیز به این دسته از رویدادها اضافه کرد؛ اما با این شرایط عملکرد کشورهای
مختلف جهان بهدلیل تفاوت در سطح بازیهای قارهای و همچنین ،نبود بازیهای قارهای در برخی
قارهها (قارة اروپا و اقیانوسیه) ،قابلقیاس نیست .درمجموع ،بهنظر میرسد که عملکرد کشورهای
آسیایی (مجموع مدالها ،مدال طال ،نقره و برنز کسبشده) در رویدادهای بزرگ ورزشی که قبل از
هر المپیک انجام میشوند (بازیهای المپیک پیشین برگزارشده در چهار سال قبل ،رقابتهای
قهرمانی جهان برگزارشده در چهار سال قبل و بازیهای آسیایی برگزارشده در دو سال قبل)،
میتواند بر عملکرد آن کشورها در بازیهای المپیک آتی تأثیرگذار باشد؛ برای مثال ،میتواند تأثیر
نتایج هریک از کشورهای آسیایی بر رقابتهای قهرمانی جهان از سال  2009تا ( 2012بسته به نوع
رشتة ورزشیای که هر سال ،دو سال یکبار یا چهار سال یکبار برگزار میشود) ،بازیهای المپیک
 2008و بازیهای آسیایی  2010بر نتایج آن کشور در بازیهای المپیک  2012لندن بررسی شود.
بههمیندلیل ،در پژوهش حاضر قصد بر این است تا بررسی شود آیا عملکرد کشورهای آسیایی در
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سه رویداد بازیهای المپیک پیشین ،رقابتهای قهرمانی جهان و بازیهای آسیایی بر عملکرد آنها
در بازیهای المپیک تأثیر دارد؟
روششناسی پژوهش
در مطالعة حاضر ،روش پژوهش ازنظر راهبرد ،1توصیفی ،ازنظر روش اجرا ،همبستگی و ازنظر هدف،
کاربردی است .جامعة آماری پژوهش شامل تمام کشورهای آسیایی شرکتکننده در بازیهای
المپیک است (از  1896تا  )2012که به کسب مدال و قرارگرفتن در جدول نهایی ردهبندی موفق
شدهاند .با توجه به اینکه دسترسی به اطالعات مربوط به مدالهای کسبشده در رشتههای مختلف
در رقابتهای قهرمانی جهان در سالهای دور امکانپذیر نیست ،از نمونهگیری دردسترس استفاده
شد و تنها کشورهایی آسیایی که به کسب مدال در چهار المپیک گذشته موفق شدهاند ،بهعنوان
نمونة آماری انتخاب شدند ( 69کشور) .کل اطالعات ازطریق سایتهای مختلف فدراسیونهای
بینالمللی مختلف ،کمیتة بینالمللی المپیک و شورای المپیک آسیا گردآوری شد .در این مطالعه ،از
شاخصهای توصیفی و استنباطی (آزمون کلموگروف -اسمیرنوف ،2ضریب همبستگی اسپیرمن و
معادالت ساختاری) ازطریق نرمافزارهای اس.پی.اس.اس 3.و پی.ال.اس 4.در سطح معناداری
 P ≤ 0/05استفاده شد .دلیل استفاده از نرمافزار پی.ال.اس( .نرمافزار نسل دوم معادالت ساختاری)
بهجای نرمافزارهای نسل اول معادالت ساختاری ازجمله لیزرل 5و آموس 6این است که نرمافزار
پی.ال.اس .برای دادههای غیرطبیعی و تعداد نمونة کم ،بر نرمافزارهای نسل اول برتری دارد
(هینلین.)2004 ،7
نتایج
یافتههای جدول شمارة یک نشان میدهد که ارتباط مثبت و معناداری بین تعداد مدالهای طال،
نقره ،برنز و مجموع مدالهای کسبشده توسط کشورهای آسیایی در بازیهای المپیک پیشین،
بازیهای آسیایی و رقابتهای قهرمانی جهان با تعداد مدالهای طال ،نقره ،برنز و مجموع مدالهای
کسبشده توسط آنها در بازیهای المپیک بعدی وجود دارد.
1. Strategy
2. Kolmogorov–Smirnov Test
3. SPSS
4. PLS
5. LISREL
6. AMOS
7. Haenlein
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جدول  -1ارتباط بين عملکرد کشورهای آسيایی در رویدادهای بزرگ ورزشی با عملکردشان در بازیهای
المپيک
تعداد مدالها در بازیهای المپيک

متغيرها
تعداد مدال طالی رقابتهای قهرمانی جهان
تعداد مدال نقرة رقابتهای قهرمانی جهان
تعداد مدال برنز رقابتهای قهرمانی جهان
مجموع مدالهای رقابتهای قهرمانی جهان
تعداد مدال طالی بازیهای المپیک پیشین
تعداد مدال نقرة بازیهای المپیک پیشین
تعداد مدال برنز بازیهای المپیک پیشین
مجموع مدالهای بازیهای المپیک پیشین
تعداد مدال طالی بازیهای آسیایی
تعداد مدال نقرة بازیهای آسیایی
تعداد مدال برنز بازیهای آسیایی
مجموع مدالهای بازیهای آسیایی

طال

نقره

برنز

مجموع

*0/83
*0/74
*0/69
*0/79
*0/76
*0/70
*0/78
*0/80
*0/53
*0/53
*0/50
*0/52

*0/60
*0/68
*0/69
*0/70
*0/66
*0/61
*0/63
*0/68
*0/44
*0/44
*0/40
*0/42

*0/75
*0/66
*0/66
*0/69
*0/70
*0/70
*0/60
*0/71
*0/35
*0/38
*0/33
*0/34

*0/86
*0/84
*0/79
*0/86
*0/83
*0/79
*0/78
*0/88
*0/53
*0/54
*0/49
*0/51

P ≤ 0/01

*

نتایج شکل شمارة یک و جدول شمارة دو حاکی از آن است که مجموع مدالهای کسبشده توسط
کشورهای آسیایی در بازیهای المپیک پیشین و رقابتهای قهرمانی جهان ،بر مجموع مدالهای
کسبشده توسط آنها در بازیهای المپیک آتی تأثیر مثبت و معناداری دارد؛ بااینحال ،مجموع
مدالهای کسبشده توسط کشورهای آسیایی در بازیهای آسیایی تأثیر معناداری بر عملکرد آنها
در بازیهای المپیک آتی ندارد .عالوهبراین ،مجموع مدالهای کسبشده توسط کشورهای آسیایی
در بازیهای المپیک پیشین تأثیر مثبت و معناداری بر مجموع مدالهای کسبشده توسط آنها در
رقابتهای قهرمانی جهان و بازیهای آسیایی دارد.
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شکل  -1اثرگذاری عملکرد کشورهای آسيایی در رویدادهای ورزشی بزرگ بر رویدادهای همسطح
جدول  -2الگوریتم مدل ساختاری تأثير رویدادهای ورزشی بزرگ بر رویدادهای همسطح
مسيرها
تأثیر مجموع مدالهای بازیهای آسیایی بر
مجموع مدالهای بازیهای المپیک آتی
تأثیر مجموع مدالهای بازیهای المپیک
پیشین بر مجموع مدالهای بازیهای آسیایی
تأثیر مجموع مدالهای بازیهای المپیک
پیشین و مجموع مدالهای بازیهای المپیک
پیشین بر مجموع مدالهای بازیهای المپیک
آتی
تأثیر مجموع مدالهای بازیهای المپیک
پیشین بر مجموع مدالهای رقابتهای قهرمانی
جهان
تأثیر مجموع مدالهای رقابتهای قهرمانی
جهان بر مجموع مدالهای بازیهای المپیک
آتی
* مقدار تی≥ 1/96

انحراف

سطح

ميزان

استاندارد

معناداری

0/07

0/07

0/09

0/76

رد

0/58

0/61

0/19

*3/05

تأیید

0/46

0/38

0/24

*1/98

تأیید

0/96

0/96

0/02

*44/34

تأیید

0/48

0/56

0/22

*2/19

تأیید

اثر

ميانگين

نتيجه
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بحث و نتیجهگیری
یافتهها نشان میدهد که ارتباط مثبت و معناداری بین تعداد مدالهای طال ،نقره ،برنز و مجموع
مدالهای کسبشده توسط کشورهای آسیایی در بازیهای المپیک پیشین ،بازیهای آسیایی و
رقابتهای قهرمانی جهان با تعداد مدالهای طال ،نقره ،برنز و مجموع مدالهای کسبشده توسط
آنها در بازیهای المپیک بعدی وجود دارد .این موضوع نشان میدهد که اگر مجموع مدالهای
(مدال طال ،نقره و برنز) یک کشور در بازیهای المپیک پیشین ،بازیهای آسیایی و رقابتهای
قهرمانی جهان افزایش یا کاهش یابد ،بههمانتناسب در مجموع مدالهای (مدال طال ،نقره و برنز)
کسبشده در بازیهای المپیک آتی نیز افزایش یا کاهش روی میدهد و با ارتقا و نزول عملکرد
کشورها در هریک از رویدادهای ورزشی بزرگ (بازیهای المپیک پیشین ،بازیهای آسیایی و
رقابتهای قهرمانی) که پیش از بازیهای المپیک برگزار میشوند ،رتبة آن کشورها در بازیهای
المپیک ارتقا و نزول مییابد؛ البته برخی این ادعا را مطرح میکنند که برخی از کشورها در برخی از
رویدادها ازجمله رقابتهای قهرمانی جهان از تمام نیروهای خود استفاده نمیکنند و در بازیهای
المپیک که رویداد بزرگتری است ،با تمام قوا شرکت میکنند .با این شرایط این یافته نشان
میدهد که این موضوع قطعیت ندارد و بین عملکرد در بازیهای المپیک و رقابتهای قهرمانی
جهان نیز ارتباطی قوی وجود دارد .یافتههای پژوهش حاضر با یافتههای پژوهش کوپر و استرکن
( )2012که از رقابتهای قهرمانی جهان بهعنوان یک متغیر پیشبین برای بازیهای المپیک یاد
کردهاند ،همخوانی دارد .متأسفانه ،درزمینة استفاده از رویدادهای ورزشی پیشین بهعنوان یک متغیر
برای پیشبینی عملکرد مدالی کشورها در رویدادهای آتی بسیار کم استفاده شده است و در مطالعة
کوپر و استرکن ( )2012نیز از این متغیر در ترکیب با سایر متغیرهای کالن استفاده شده است.
مدل ارائهشده در این پژوهش ،یک مدل منطقی است و براساس تأخیر و تأخر زمانی برگزاری
رویدادهای موردنظر ارائه شده است؛ بهطوریکه برای بازیهای المپیک آتی ،سه رویداد بازیهای
آسیایی ( که دو سال قبل از بازی های المپیک آتی برگزار می شود) ،رقابتهای قهرمانی جهان (که
در مدت زمان چهار سال قبل المپیک و بهصورت متغیر درمورد هر رشته ورزشی برگزار می شوند) و
بازیهای المپیک پیشین (که چهار سال قبل از برگزاری المپیک آتی برگزار می شود) رویداد
پیشین محسوب میشوند و عملکرد در این سه رویداد میتواند برای پیش بینی عملکرد در بازیهای
المپیک آتی درنظر گرفته شود .همچنین ،عملکرد در بازیهای المپیک پیشین برای رقابتهای
قهرمانی جهان (که در مدت زمان چهار سال بعد از المپیک و بهصورت متغیر درمورد هر رشته
ورزشی برگزار می شوند) و بازیهای آسیایی (که دو سال بعد از بازی های المپیک پیشین برگزار
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می شود) میتواند بهعنوان مالک پیشبینی باشد؛ زیرا ،بازی های المپیک پیشین قبل از این دو
رویداد برگزار میشود.
نتایج حاکی از آن است که مجموع مدالهای کسبشده توسط کشورهای آسیایی در بازیهای
المپیک پیشین و در رقابتهای قهرمانی جهان ،بر مجموع مدالهای کسبشده توسط آنها در
بازیهای المپیک آتی تأثیر مثبت و معناداری دارد؛ بااینحال ،مجموع مدالهای کسبشده توسط
کشورهای آسیایی در بازیهای آسیایی تأثیر معناداری بر عملکرد آنها در بازیهای المپیک آتی
ندارد .بسیاری از تحلیلگران و صاحبنظران برای پیشبینی تعداد مدالهای کشورشان در بازیهای
المپیک از عملکرد کشورشان در بازیهای المپیک پیشین غافل میشوند و انتظار عملکرد متفاوتی
از کاروان ورزشی کشورشان دارند .اخیراً بارها در ردهبندی المپیک شاهد تغییراتی زیادی بودهایم و
برخی از کشورها دهها پله در جدول ردهبندی ارتقا یا نزول داشتهاند؛ اما نباید فراموش کرد که این
موضوع جزو استثناها است و پیشرفت و پسرفت سطح ورزشی کشور درصورت نبود بحران در سطح
ملی ،بهکندی اتفاق میافتد .این موضوع را بهوضوح میتوان در جایگاه کشورها در دو المپیک اخیر
(بازیهای المپیک  2008پکن و بازیهای المپیک  )2012مشاهده کرد؛ بهطوریکه در باالی جدول
هر دوره و حتی چند دوره قبل از آن میتوانید نام کشورهای آسیایی ازجمله چین و کرة جنوبی را
در جایگاههای تکرقمی مشاهده کنید؛ بااینحال ،استثناهایی ازجمله پیشرفت  34پلهای کشور
ایران در بازیهای المپیک لندن در مقایسه با بازیهای المپیک پکن نیز وجود دارند .شایان ذکر
است که تغییرات در باالی جدول شاید کمتر از انتهای جدول بهچشم خورد؛ زیرا ،در باالی جدول،
کشورها براساس چندین مدال طال از هم فاصله دارند؛ برای مثال ،کشور آمریکا با  46طال و چین با
 38طال و بریتانیا با  29طال در جایگاههای اول تا سوم بازیهای المپیک لندن قرار گرفتهاند .این
درحالی است که در انتهای جدول حتی با یک مدال طال میتوان در جایگاه بسیار باالتری قرار
گرفت؛ برای مثال ،کشور تاجیکستان با یک مدال برنز در ردة  79بازیهای المپیک لندن قرار گرفته
است و با کسب یک مدال طالی دیگر میتوانست جایگاه خود را تا جایگاه  49بازیهای المپیک
لندن ارتقا دهد.
بهنظر میرسد که هرچه سطح و مشابهت رویداد پیشبین با رویداد مالک بیشتر مطابقت داشته
باشد ،میزان اثر بیشتر است .در این مورد ،بازیهای المپیک پیشین و آتی مطابقت کامل دارند و
تنها وجه تمایز آنها در زمان برگزاری آنها است و بههمیندلیل ،مجموع مدالهای کسبشده در
بازیهای المپیک پیشین بیشترین اثر را بر مجموع مدالهای کسبشده در بازیهای المپیک آتی
دارد .همچنین ،مجموع مدالهای کسبشده در رقابتهای قهرمانی جهان بر مجموع مدالهای
کسبشده در بازیهای المپیک آتی اثرگذار است .این دو رویداد نیز تشابه زیادی دارند و تنها ازنظر
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شکل برگزاری متفاوت هستند؛ بهطوریکه رقابتهای قهرمانی جهان بهصورت تکورزشی و
بازیهای المپیک بهصورت چندورزشی برگزار میشوند و تمام کشورهای جهان در هر دو رویداد
حضور دارند؛ بااینحال ،زمان برگزاری رقابتهای قهرمانی جهان (نسبت به بازیهای المپیک
پیشین) به بازیهای المپیک آتی نزدیکتر است و بههمیندلیل ،میزان اثر عملکرد در رقابتهای
قهرمانی جهان (نسبت به عملکرد در بازیهای المپیک پیشین) بر بازیهای المپیک آتی بیشتر
است؛ برایناساس ،میتوان گفت که عالوهبر موضوع مشابهت ،نزدیکی زمانی دو رویداد ورزشی نیز
میتواند درهمانحد در بحث پیشبینی مؤثر باشد.
باوجود تأثیر عملکرد کشورهای آسیایی در دو رویداد ذکرشده بر عملکرد آنها در بازیهای المپیک
آتی ،این موضوع در بازیهای آسیایی وجود ندارد و تنها کشورهای قارة آسیا در این رویداد حضور
دارند و بههمیندلیل ،اثر معناداری بر مجموع مدالهای کسبشده در بازیهای المپیک آتی ندارد.
همچنین ،مجموع مدالهای کسبشده توسط کشورهای آسیایی در بازیهای المپیک پیشین تأثیر
مثبت و معناداری بر مجموع مدالهای کسبشده توسط آنها در رقابتهای قهرمانی جهان و
بازیهای آسیایی دارد .قابلتوجهترین نتیجه در این بخش این موضوع است که عملکرد کشورهای
آسیایی در بازیهای المپیک پیشین بیشترین میزان اثر را بر عملکرد آنها در رقابتهای قهرمانی
جهان دارد .این موضوع میتواند بدیندلیل باشد که بعد از المپیک ،کشورها مدالآوران خود را از
تیم های ملی کنار نمیگذارند و معمو ًال با همان نفرات که عملکرد قابلقبولی در المپیک قبلی
داشتهاند ،در رقابتهای قهرمانی جهان شرکت میکنند که این موضوع میتواند به تکرار عملکرد
خوب آنها در رقابت های قهرمانی جهان منجر شود .ازطرفی ،بسیاری از کشورهای دیگر دست به
جوانگرایی در رقابتهای قهرمانی جهان میزنند تا بتوانند در المپیک بعدی از ورزشکاران
باتجربهتری بهرهمند شوند .این موضوع میتواند سطح رقابتها را پایین آورد و به مدالآوری مجدد
قهرمانان المپیک پیشین کمک کند.
متأسفانه ،یکی از محدودیتهای پژوهش حاضر این است که مطالعات پیشین بیشتر بر متغیرهای
کالن بهعنوان پیشبین عملکرد کشورها در بازیهای المپیک متمرکز شدهاند و از رقابتهای ورزشی
پیشین بهعنوان یک متغیر پیشبین غافل ماندهاند .همین موضوع در پژوهش حاضر نیز تأثیرگذار
است؛ بهگونه ای که امکان بحث درمورد نتایج و مقایسة آن با نتایج سایر پژوهشها را محدود کرده
است؛ بااینحال ،درمجموع میتوان ادعا کرد که کارشناسان ورزشی برای تعیین وضعیت خود در
بازیهای المپیک می توانند عملکرد ورزشکاران کشورشان را در رویدادهای بزرگ ورزشی پیشین
بهویژه بازیهای المپیک پیشین مالک قرار دهند و براساس آن به بررسی و حدس عملکرد در
بازیهای المپیک بپردازند .عملکرد ورزشکاران در رویدادهای مختلف براساس شرایط مختلف

202

مطالعات مدیریت ورزشی شماره  ،54خرداد و تير 1398

ازجمله قرعهکشی ،شرایط روانی ،آسیبدیدگی و غیره ممکن است درجهت منفی یا مثبت تغییر
کند؛ اما بهدلیلاینکه در این پژوهش عملکرد مجموع کاروان ورزشی مالک قرار داده شده است،
کسبنکردن نتیجة موردانتظار توسط یکی از ورزشکاران نمیتواند در عملکرد کلی کاروان تأثیرگذار
باشد و ممکن است ورزشکاری دیگر عملکردی باالتر از حد انتظار داشته باشد و این ضعفها و
قوتها درمجموع یکدیگر را پوشش میدهند؛ البته در مواردی ازجمله بحث میزبانی ،امکان تغییر
عملکرد مجموع کاروان ورزشی درجهت مثبت بهوضوح قابلمشاهده است؛ بهطوریکه عسگری و
خورشیدی ( )2013با بررسی تأ ثیر امتیاز میزبانی بر عملکرد کشورهای میزبان بازیهای المپیک
زمستانی و تابستانی نشان دادند که عملکرد کشورها در دورهای از بازیهای المپیک که میزبان آن
بودهاند ،با دورة قبلی و دورة بعدی بازیهای المپیک تفاوت معناداری داشته است و آنها دارای
عملکرد باالتری در دوره میزبانی بودهاند.
در پایان ،پیشنهاد میشود پژوهشگران و متخصصان تربیتبدنی بهجایاینکه از شاخصهای کالن
ازجمله جمعیت ،تولید ناخالص داخلی ،وضعیت سیاسی ،اقتصادی و غیره بهعنوان متغیرهای
تأثیرگذار در عملکرد المپیک استفاده کنند ،از شاخصهای همگن نظیر عملکرد در رقابتهای
قهرمانی جهان ،بازیهای قارهای ،مسابقات قهرمانی قارهای و حتی عملکرد در بازیهای المپیک
پیشین برای بررسی عملکرد احتمالی در بازیهای المپیک موردپیشبینی استفاده کنند؛ زیرا ،این
متغیرها تأثیر مستقیمی بر عملکرد کشورها در بازیهای المپیک دارند؛ البته استفاده از ترکیب
متغیرهای کالن و عملکرد در رویدادهای ورزشی پیشین برای پیشبینی عملکرد در رویدادهای
ورزشی آتی میتواند پیشبینی دقیق تری نیز بهدست دهد.
پيام مقاله :در مطالعاتی که قبالً درزمینة پیشبینی عملکرد کشورهای جهان در بازیهای المپیک
و دیگر رویدادهای ورزشی انجام گرفته است ،بیشتر از شاخصهای غیرورزشی ازجمله جمعیت،
تولید ناخالص داخلی ،وضعیت سیاسی ،اقتصادی و غیره بهعنوان متغیرهای پیشبین استفاده شده
است؛ اما در پژوهش حاضر ،از شاخص ورزشی عملکرد در بازیها و مسابقات ورزشی پیشین بهعنوان
متغیر پیشبین برای پیشبینی عملکرد کشورهای آسیایی در بازیهای المپیک آتی استفاده شده
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.
Keywords: Prediction of the Sport Performance, Multi-Sport Events, Won
Medals, Olympic Games, Sport of Asia
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