مطالعات مبانی مدیریت در ورزش
سال اول ،شماره  ،5پاییز  ،3535صص 35-06

ارتباط عملکرد کشورها در رویدادهای چند ورزشی با عملکرد آنها در بازیهای المپیک
شهاب بهرامی3؛ بهمن عسگری
(تاریخ دریافت مقاله9313/06/05 :

*2

تاریخ پذیرش مقاله)9313/08/21 :

چکیده
هدف تحقیق حاضر بررسی ارتباط عملکرد کشورها در رویدادهای چند ورزشی با عملکرد آنها در بازیهای المپیک بود .جامعه اماری
این تحقیق تمام کشور هایی است که در بازیهای المپیک موفق به کسب مدال شده اند که تعداد آنها برابر  9966کشور (بدون احتساب
تکرار) است .نمونه آماری با استفاده از جدول حجم و نمونه مورگان  329در نظر گرفته شد .کل اطالعات از طریق سایت های مختلف
از جمله شوراهای قاره ای المپیک و کمیته بین المللی المپیک گرد آوری شد .در این مطالعه ،از شاخص های توصیفی و استنباطی
(آزمون کلموگروف اسمیرنوف ،ضریب همبستگی اسپیرمن) با کمک نرم افزار  SPSSدر سطح معناداری  p≤0/09استفاده شد .یافته ها
نشان می دهد که ارتباط مثبت و معناداری بین تعداد مدال طال ،نقره ،برنز و مجموع مدال های کسب شده در بازیهای المپیک پیشین با
تعداد مدال طال ،نقره ،برنز و مجموع مدال های کسب شده در بازیهای المپیک آتی وجود دارد .همچنین ،نتایج حاکی از آن است که
در بازیهای آسیایی و بازی های قاره آمریکا بین تعداد مدال طال ،نقره ،برنز و مجموع مدال های کسب شده با تعداد مدال طال ،نقره،
برنز و مجموع مدال های کسب شده در بازیهای المپیک رابطه مثبت و معناداری وجود دارد .با این حال ،در بازیهای قاره آفریقا بین
تعداد مدال طال ،نقره ،برنز و مجموع مدال های کسب شده به ترتیب با تعداد مدال طال ،نقره ،برنز و مجموع مدال های کسب شده در
بازیهای المپیک رابطه معناداری وجود ندارد.
واژگان کلیدی :بازیهای المپیک ،عملکرد ورزشی ،رویدادهای چند ورزشی ،مدال کسب شده.

 .1عضو هیئت علمی ،گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی ،واحد کرمانشاه ،دانشگاه آزاد اسالمی ،کرمانشاه ،ایران
 .2مدرس ،گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی ،واحد کرمانشاه ،دانشگاه آزاد اسالمی ،کرمانشاه ،ایران (نویسنده مسئول) bahman.asgari@yahoo.com
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مقدمه

2090؛ مدددک هیدددل و مورتدددون2099 ،6؛ اسدددتانوا2092 ،7؛

ورزش ماننددد هددر پدیددده اقتسددادی ،سیاسددی ،اجتمدداعی و

استرامبل و وراکر.)2092 ،8

فرهنگی از موضوع پیش بینی مستثنی نمیباشد و بدرای توسدعه

از جملدده روشددهایی کدده ایددن تحقیقددات بددرای رتبدده بندددی

ورزش باید تسمیمات صحیح اخذ گدردد کده پدیشبیندیهدای

ورزشکاران و تیم هدای ورزشدی مدورد اسدتفاده قدرار داده اندد

ورزشی از طریدق اصدول علمدی ،راهکارهدا و جهدتگیریهدای

شامل استفاده از رتبه ،مدال ،بدرد و باخدت ،گدل زده و  ...مدی

مناسبی را پیشروی مدیران و برنامهریزان ورزشی قرار میدهد

باشند .با این حال ،در این مطالعات به بررسی رتبه ورزشکاران

(شفیعی .)4 :9381 ،موفقیتهای بینالمللی مخسوصاً موفقیدت

و تیم های ورزشی پرداخته شده است و عملکرد کاروان هدای

در بازیهای المپیک به صدورت قابدلتدوجهی بدرای بسدیاری از

ورزشی کشورهای مختلف و رتبه بنددی آنهدا در رویددادهای

کشورها مهم شده است .هم سیاستمداران و برنامهریزان و هدم

چندورزشددی مددورد تجریدده و تحلیددل قددرار نگرفتدده اسددت .در

اصحابرسانه و مطبوعات مدالهای کسب شده در مسابقات را

رویدادهای چند ورزشدی از جملده بازیهدای المپیدک بده دلیدل

علیرغم اعتراض و اظهارنظر جدی و صریح کمیته بینالمللدی

وج ود رشدته هدای مختلدف بدا سیسدتم هدای ارزیدابی مختلدف

المپیک مبنی بر اینکه جدول مدالها نمیتواند نشدانه شایسدتگی

مخسوص به خود ،تنها می توان از رتبه و مدال اسدتفاده کدرد،

یک کشور بر کشور دیگر باشد ،به عنوان شاخسی از موفقیت

زیرا که این دو شاخص در تمام رشته هدای ورزشدی مشدتر

بینالمللی قلمداد میکنند .در نتیجه موفقیت در ورزشهایی که

مددی باشددند .بددازی هددای المپیددک بدددون تردیددد بددزر

در کانون توجه جهان می باشد ،بده عندوان یدک منبدا بداارزش

رویدادهای ورزشی جهان است .این بازی ها ،به مکدانی بدرای

جهت نیل به اهداف غیرورزشی در حال افزایش است (گدرین

گردهمددایی و مشددارکت تماشدداچیان ،ورزشددکاران ،مربیددان،

و هولیهام .)25 :2005 ،9با چنین شرایطی ،شناخت از وضدعیت

سرپرسدتان ،خبرنگداران ،عکاسدان و اکثدر رسدانه هدای جمعدی

عملکرد ورزشی کشورها برای سیاست مداران و برنامده ریدزان

تبدیل شده اند و به وسیله بسیاری از شبکه های تلویزیدونی بده

ورزشی هر کشور می تواند مزایایی زیادی داشته باشد .بدا ایدن

صورت زنده پخش می شوند .همچنین ،بسیاری از مردم جهان

حال پیش بینی ها فقط با توجه به تجزیه و تحلیل عملکرد حال

توجه ویژه ای به این بازی ها دارند ،به طوری که در طی بازی

حاضر ورزشکاران و مقایسه آن با عملکرد ورزشکاران رقیدب

های المپیک  9116آتالنتا که به مناسبت صدمین سالگرد بازی

است .مطالعات مختلف در زمینه تربیت بدنی ،پیش بینی دقیدق

هددای المپیددک ،حدددود  3/5میلیددارد بیننددده طددی شددانزده روز

تر به وسیله مدل های آماری را نسبت به قضداوت هدای نهندی

بزرگترین رویداد ورزشی جهان را مشاهده کردندد (سدجادی،

افددراد خبددره گددزارش کددرده انددد (فارسددت و سددیمونز2000 ،2؛

 :9387ص  .)42این خیل عظیم تماشاگر ،پژوهشدگران زیدادی

فارست و همکاران .)2005 ،پژوهشدگران حدوزه تربیدت بددنی

را به انجام تحقیق در مورد جنبه هدای مختلدف المپیدک سدوق

روشهای مختلفی را برای پیش بیندی عملکدرد ورزشدکاران در

داده اسددت .یکددی از جنبدده هددایی کدده پژوهشددگران بدده تحقیددق

رشته های ورزشی مختلف از جمله فوتبال ،تندی ،،بسدکتبال و

درمورد آن پرداخته اند ،پیش بینی عملکرد کشورهای مختلف

 ...در رقابتهای لیگ حرفه ای ،مسابقات دانشدگاهی ،مسدابقات

در بازی های المپیک اسدت .بده طدور مثدال ،محمددی ()9381

قهرمددانی کشددور ،قدداره ای و جهددانی پرداختدده انددد (کددورال و

مدلی ریاضی بدرای رتبدهبنددی کشدورهای شدرکت کنندده در

رودریگددز2090 ،3؛ گدددودارد2090 ،4؛ گرندددت و جانسدددتون،5

بازیهددای آسددیایی  2006ارائدده داد .در ایددن تحقیددق از رویکددرد

تددرین

جایگزینی رتبهبندی استفاده شد کده در آن بدا در نظدر گدرفتن
1. Green and Houlihan
2. Forrest and Simmons
3. Corral and Rodriguez
4. Goddard
5. Grant and Johnstone

توانددایی هددر کشددور در کسددب مدددال ،تددالش مددیشددود نقددص
6. McHale and Morton
7. Stanula
8. Strumbelj and Vracar
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رویکرد متداول مرتفا گردد .در این مدل تعداد مدالهای طال،

رسیدند که مدل شبکههای عسبی ابزار مناسبتدری نسدبت بده

نقدره و برندز هدر کشدور بده عندوان سدتاده و بدا در نظدر گددرفتن

مدل رگرسیون برای پیشبینی موفقیت کشورها در بدازیهدای

و میدر

المپیددک اسددت .عددالوه بددراین ،کددوپر و اسددترکن )2092( 3بدده

کودکان ،امید به زندگی و ضریب جیندی بده عندوان نهداده هدر

بررسی تعداد مدالهای کشورهای جهان در المپیک  2092لندن

کشور ،نمره کارایی هر کشدور در مسدابقات ورزشدی محاسدبه

پرداختنددد .در ایددن روش از یددک مدددل ریاضددی و بددا کمددک

رتبهبندی کشورهاسدت.

متغیرهایی از جملده  ،GDPجمعیدت ،فاصدله تدا محدل بازیهدا،

نتددایج تحقیددق نشددان داد کدده رتبددهبندددی حاصددل از ایددن روش

عملکرد در بازیهای جهانی و  ...رتبه  30کشدور برتدر بازیهدای

منسفانهتر از روش رایج رتبهبندی است .عالوه بر این ،در ایدن

المپیک  2092پدیش بیندی شدد .یافتده هدا نشدان داد کده چدین،

تحقیق از رتبه بندی کشورها بر مبندای مددال هدای طدال انتقداد

آمریکا ،روسیه و بریتانیا به عنوان چهدار کشدور برتدر بازیهدای

شده است و عنوان شده است که رتبه بندی بر مبندای مجمدوع

المپیک  2092لندن معرفی خواهند شد .یکدی از نکدات مثبدت

مدال ها رتبه بندی مناسب تری است .همچندین ،همتدی ندژاد و

ایددن مطالعدده ،اسددتفاده از تعددداد مدددال هددای کسددب شددده در

همکدداران ( )2099در تحقیقددی بددا عنددوان پددیش بینددی عملکددرد

رویدادهای هم سطح است که در تحقیق حاضر مدنظر محققان

کشور ها در بازی های آسیایی با استفاده از مدل شبکه عسدبی

قرار گرفته است.

شاخصهایی نظیر تولید سدرانه ،جمعیدت ،میدزان مدر

میگردد که این نمره کارایی ،مال

گزارش کردند کده پدیش بیندی آنهدا بدرای عملکدرد کشدورها

همانگونه که در تحقیقات مشاهده مدی شدود ،از متغیرهدای

بازیهای آسیایی  2090گوانگژو با عملکرد واقعدی آنهدا رابطده

کالن برای پیش بینی نتایج بازیهای المپیک استفاده شده است

قوی و معناداری داشته است ( .)r=0/86در این تحقیق گزارش

و این در حالی است که با توجه بده تحقیقدات برندارد و

بداس4

شده است که کشورهای چین ،کره جنوبی ،هند ،ایران و ژاپن

( :2000ص  )497اهمیدت عوامدل سدطح کدالن در پدیش بینددی

و قزاستان رتبه های اول تا پنجم را در بازی های آسیایی 2090

عملکددرد کشددورها در بازیهددای المپیددک در دو دهدده گذشددته

گوانگژو بدست خواهند آورد (ایران و ژاپن مشترکاً چهدارم).

کاهش یافتده اسدت .بندابراین ،بده نظدر مدی رسدد کده عملکدرد

در این پیش بینی تنها جایگاه هندد و ژاپدن درسدت پدیش بیندی

کشورها در بازیهای المپیک بدا عملکدرد آنهدا در رویددادهای

نشده بود و جایگاه بقیه کشورها به درستی پیش بینی شد.

گذشته می تواند در عین ملموس و واقعی بودن داده ها ،پدیش

فارست ،اسماعیل و تنا )2090( 9تعداد مددال کداروان هدای

بینی دقیق تری را نیز در بدر داشدته باشدد .بده همدین جهدت در

ملی شرکتکننده در المپیک تابستانی پکن  2008را پیشبیندی

تحقیددق حاضددر بددر رویدددادهای چنددد ورزشددی شددامل بازیهددای

کردند .در این مطالعه از یک مدل آماری که بر اسداس آندالیز

المپیک پیشین و بازیهدای قداره ای کده از ندوع خدود بازیهدای

نزولی تعداد مدال در دوره قبلی و تولید ناخالص داخلی استوار

المپیک هستند ،به عنوان متغیر پدیش بدین و هدم سدطح تمرکدز

بود ،استفاده شد .در این تحقیق پیشبینیهای نهدایی در مدورد

شده است .با این حال ،با توجه به برنامه ریدزی هدای برخدی از

تغییرات اساسی در تقسیم مدالها نسبت به بازیهای سدال ،2004

کشددورها در سددطح ورزش و ارتقددا عملکددرد آنهددا و کدداهش

بخسوص افزایش مدالهای چین و انگلستان و کاهش مدالهای

عملکددرد برخددی دیگددر از کشددورها و همچنددین بحددران هددای

واسددیل2

اقتسادی ،سیاسی و  ...نمی توان عملکرد کشورها در سال های

( )9111به پیشبینی موفقیت کشورها در بدازی هدای المپیدک

دور را مبنای عملکرد قدرار داد و بایدد بدر دوره هدای اخیدر یدا

سددال  9116از طریددق شددبکههددای عسددبی پرداختنددد .در ایددن

رویددادهای متنداظر تکیده کدرد .بده همدین جهدت ارتبداط بددین

پژوهش اطالعات  279رشته ورزشی از  915کشور بر روی 97

عملکرد کشورها (مجموع مددال هدا ،مددال طدال ،نقدره و برندز

متغیر مستقل جماآوری شد و در بررسدی خدود بده ایدن نتیجده

کسب شده) در دوره بازیهای المپیک و قاره ای که قبل از هدر

1. Forrest, Ismael and Tena
2. Condon, Bruce and Wasil

3. Kuper and Sterken
4. Bernard and Busse

روسددیه ،صددحیح بودنددد .همچنددین ،کاندددن ،بددروس و
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المپیک انجام شده ،می تواند بدا نتدایج المپیدک مدورد بررسدی

شده در رشته های مختلف در رویدادهای قهرمدانی جهدان در

قرار گیرد .به طور مثال ارتباط نتایج هر یدک از کشدور هدا در

سالهای دور امکدان پدذیر نیسدت ،از نمونده گیدری دردسدترس

مسددابقات المپیددک ( 2008بددرای تمددام کشددورهای جهددان) و

استفاده شد و تنها کشورهایی که در  4المپیک قبلدی موفدق بده

بازیهای آسیایی ( 2090برای کشورهای آسیایی) ،بازیهای قاره

کسب مدال شده اند و تعداد آنها  325کشور اسدت بده عندوان

آمریکا ( 2099بدرای کشدورهای قداره آمریکدا) و قداره آفریقدا

نمونه آماری انتخاب شدند .بدا ایدن حدال ،چدون کده  4کشدور

( 2099برای کشدورهای قداره آفریقدا) بدا نتدایج آن کشدور در

کشور در این چهار المپیک میزبان بدوده اندد (اسدترالیا ،یوندان،

بازیهای المپیک  2092لندن مورد بررسی قرار گیرد .بندابراین،

چین و انگلستان) ،اطالعاتشان در دوره ای که میزبان بوده اندد

تحقیق حاضر قسد دارد که ارتباط بدین عملکدرد کشدورها در

از تحقیق حذف شدد و تعدداد نمونده  329مدورد بررسدی قدرار

رویدادهای چند ورزشدی (بازیهدای المپیدک و قداره ای) را بدا

گرفت که از تعداد مدورد نیداز بدااتر اسدت .کدل اطالعدات از

عملکرد آنها در بازیهای المپیک مورد بررسی قرار دهد.

طریق سایت های مختلف شورا المپیک قاره ای آسیا ،آمریکدا
و آفریقا و کمیته بین المللی المپیک گدرد آوری شدد .در ایدن

روش شناسی

مطالعددده ،از شددداخص هدددای توصدددیفی و اسدددتنباطی (آزمدددون

روش تحقیدق بدا توجدده بده ندوع مطالعدده توصدیفی و از نددوع

کلموگروف اسمیرنوف ،ضریب همبستگی اسپیرمن) با کمک

همبستگی است .جامعۀ آماری تمام کشدورهایی اسدت کده در

نرم افزار  SPSSدر سطح معناداری  p≤0/09استفاده شد

بازیهای المپیک (از  9816تا  )2092موفدق بده کسدب مددال و

یافته ها

قرار گرفتن در رده بندی نهایی شده اند کده تعدداد آنهدا برابدر

یافتدده هددای جدددول  9نشددان مددی دهددد کدده ارتبدداط مثبددت و

 9966کشور بوده است (بدون احتسداب تکدرار) .بدا توجده بده

معناداری بین تعداد مدال طال ،نقره ،برنز و مجموع مدال هدای

جدول حجم و نمونه مورگان ،کمتر از تعداد  219نمونه بدرای

کسب شده در بازیهای المپیک پیشین به ترتیب با تعداد مددال

 9966کشور جامعه آماری کافی است.

طال ،نقره ،برنز و مجموع مدال هدای کسدب شدده در بازیهدای

توجه به اینکه دسترسی به اطالعات مربوط به مددال کسدب

المپیک آتی وجود دارد.

جدول  .3ارتباط بین عملکرد کشورها در بازیهای المپیک پیشین با عملکرد آنها در بازیهای المپیک آتی
مدال طال

مدال نقره المپیک

مدال برنز المپیک

مجموع مدال المپیک

*0/307

*0/377

*0/080

*0/377

*0/327

*0/300

*0/076

*0/800

*0/307

*0/303

*0/007

*0/387

*0/380

*0/386

*0/372

*0/886

المپیک
مدال طال بازیهای المپیک
پیشین
مدال نقره بازیهای المپیک
پیشین
مدال برنز بازیهای المپیک
پیشین
مجموع مدال بازیهای المپیک
پیشین

* P≤0/09
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نتایج جدول  2حاکی از آن است که بین تعداد مدال طال ،نقره،

ترتیب با تعداد مدال طال ،نقره ،برنز و مجموع مدال های کسب

برنز و مجموع مدال های کسب شده در بازیهای آسیایی به

شده در بازیهای المپیک رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.

جدول  .2ارتباط بین عملکرد کشورها در بازیهای آسیایی با عملکرد آنها در بازیهای المپیک
مدال طال المپیک

مدال نقره المپیک

مدال برنز المپیک

مجموع مدال المپیک

مدال طال بازیهای آسیایی

*0/327

*0/006

*0/067

*0/387

مدال نقره بازیهای آسیایی

*0/323

*0/067

*0/076

*0/303

مدال برنز بازیهای آسیایی

*0/076

*0/062

*0/000

*0/330

مجموع مدال بازیهای

*0/327

*0/037

*0/003

*0/370

آسیایی
* P≤0/07

یافته های جدول  3نشان می دهد که تعداد مدال طال ،نقره ،برندز
و مجموع مدال های کسب شده در بازیهای قاره آمریکا به

ترتیب با تعداد مدال طال ،نقره ،برنز و مجموع مدال های کسدب
شده در بازیهای المپیک رابطه مثبت و معناداری دارد.

جدول  .1ارتباط بین عملکرد کشورها در بازیهای قاره آمریکا با عملکرد آنها در بازیهای المپیک
مدال طال

مدال نقره

المپیک

المپیک

مدال برنز المپیک

مجموع مدال
المپیک

مدال طال بازیهای آمریکا

*0/000

*0/067

*0/378

*0/370

مدال نقره بازیهای آمریکا

*0/072

*0/020

*0/372

*0/370

مدال برنز بازیهای آمریکا

*0/600

*0/006

*0/078

*0/302

مجموع مدال بازیهای آمریکا

*0/073

*0/078

*0/320

*0/377

* P≤0/07

بوده ایم و برخی از کشورها ده ها جایگاه در جدول رده بندی
بحث و نتیجه گیری

ارتقا و یا نزول داشته اند ،نباید فراموش کرد که این موضوع جز
استثناها است و پیشرفت و پسرفت سطح ورزشی کشور در

یافته ها نشان می دهد که ارتباط مثبت و معناداری بین تعداد

صورت عدم وجود بحران در سطح ملی به کندی اتفاق می افتد.

مدال طال ،نقره ،برنز و مجموع مدال های کسب شده در بازیهای

این موضوع را به وضوح می توان در جایگاه کشورها در دو

المپیک پیشین به ترتیب با تعداد مدال طال ،نقره ،برنز و مجموع

المپیک اخیر (بازیهای المپیک  2008پکن و بازیهای المپیک

مدال های کسب شده در بازیهای المپیک آتی وجود دارد .این

 )2092مشاهده کرد .به طوری که در باای جدول هر دوره

موضوع نشان می دهد که عملکرد هر کشور در بازیهای المپیک

دوره و حتی چند دوره قبل از آن می توانید نام کشورهایی از

تا حدی مرتبط با عملکرد آن کشور در بازیهای المپیک قبلی

جمله آمریکا ،چین ،روسیه ،بریتانیا ،آلمان ،کره جنوبی ،فرانسه و

مرتبط است .بسیاری از تحلیل گران و صاحب نظران برای پیش

ایتالیا را در جایگاه های تک رقمی مشاهده نمایید .با این حال

بینی تعداد مدال های کشورشان در بازیهای المپیک از عملکرد

استثناهایی از جمله پیشرفت  34پله ای کشور ایران در بازیهای

کشورشان در بازیهای المپیک پیشین قافل می شوند و انتظار

المپیک لندن در مقایسه با بازیهای المپیک پکن نیز وجود دارند.

عملکرد متفاوتی از کاروان ورزشی کشورشان هستند .اگرچه در

شایان نکر است که تغییرات در باای جدول شاید کمتر از انتها

سالهای اخیر بارها در رده بندی المپیک شاهد تغییراتی زیادی
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ارتباط عملکرد کشورها در رویدادهای چند ورزشی با عملکرد آنها در بازیهای المپیک

جدول به چشم بخورد ،زیرا که در باای جدول کشورها بر

داشته باشد ،متناسب با آن در رویداد المپیک نیز در سطح باایی

اساس چندین مدال طال از هم فاصله دارند (به طور مثال کشور

نتیجه می گیرد .با این حال این موضوع در مورد بازیهای قاره

آمریکا با  46طال و چین با  38طال و بریتانیا با  21طال در

آفریقا صادق نیست .همانگونه که در یافته ها مشاهده شد ،ارتباط

جایگاههای اول تا سوم بازیهای المپیک لندن قرار گرفته اند) و

مثبت و معناداری بین تعداد مدال طال ،نقره ،برنز و مجموع مدال

این در حالی است که در انتهای جدول حتی با یک مدال طال

های کسب شده در بازیهای آل آفریقا به ترتیب با تعداد مدال

می توان در جایگاه بسیار بااتری قرار گرفت (به طور مثال

طال ،نقره ،برنز و مجموع مدال های کسب شده در بازیهای

کشور تاجیکستان با یک مدال برنز در رده  71بازیهای المپیک

المپیک وجود دارد .این موضوع می تواند از عدم تناسب کمی و

لندن قرار گرفته است و با کسب یک مدال طال دیگر می

کیفی بازیهای قاره آفریقا با بازیهای المپیک نشات بگیرد .در

توانست جایگاه خود را تا جایگاه  41بازیهای المپیک لندن باا

صورتی عملکرد یک کشور در دو رویداد ورزشی متناسب و

بکشد).

مرتبط با یکدیگر خواهد شد ،که شرایط هر دو رویداد هرچه

همچنین ،نتایج حاکی از آن است که در بازیهای آسیایی و
بازیهای قاره آمریکا بین تعداد مدال طال ،نقره ،برنز و مجموع
مدال های کسب شده در به ترتیب با تعداد مدال طال ،نقره ،برنز
و مجموع مدال های کسب شده در بازیهای المپیک رابطه مثبت
و معناداری وجود دارد .این موضوع نشان می دهد که هرچه
تعداد مدال طال ،نقره ،برنز و مجموع مدال های کسب شده یک
کشور آسیایی در بازی های آسیایی (و یا از قاره آمریکا در
بازیهای قاره آمریکا) نسبت به دوره های قبلی بااتر باشد،
متناسب با آن در بازی های المپیک بعدی تعداد مدال طال ،نقره،
برنز و مجموع مدال های کسب شده بااتری نسبت به دوره های
قبلی کسب خواهد کرد .این موضوع با نتایج تحقیق کوپر و
استرکن ( )2092همخوان است .البته در تحقیق نکر شده ارتباط
تعداد مدال در بازیهای جهانی رشته های شرکت کننده در
المپیک با تعداد مدال در بازیهای المپیک مدنظر قرار گرفته

بیشتر مشابه هم باشد .به طور مثال ،در صورتی که تعداد رشته ها،
نوع رشته ها ،شرایط برگزاری رویداد ،کشورهای رقیب و  ...در
دو رویداد بازیهای قاره آفریقا و بازیهای المپیک هر چه بیشتر به
هم نزدیک باشد باید انتظار داشت که ارتباط مثبت و معناداری
بین عملکرد یک کشور در دو رویداد وجود داشته باشد و این
در حالی است که در بازیهای قاره آفریقا این ارتباط وجود
ندارد .با این حال در مورد بازیهای آسیایی و قاره آمریکا این
ارتباط وجود دارد و نشان می دهد شرایط برگزاری این دو
رویداد با بازیهای المپیک مشابهت بیشتری دارد و کشور های
قاره آسیا و آمریکا می توانند از این دو رویداد به عنوان یک
رویداد همگن با بازیهای المپیک بنگرند .حتی این دو رویداد را
می تواند به عنوان یک رویداد تدارکاتی برای کسب آمادگی
بیشتر در بزرگترین رویداد ورزشی جهان یعنب المپیک برای
کشورهای قاره آسیا و آمریکا در نظر گرفت.

است و مانند این تحقیق ،از یک رویداد هم سطح بازیهای

در نهایت ،می توان ادعا کرد که بجای استفاده از متغیرهای

المپیک (مسابقات قهرمانی جهان) به عنوان یک رویداد که

کالن برای پیش بینی عمکلرد کشورها در بازیهای المپیک می

عملکرد در آن مرتبط با عملکرد در بازیهای المپیک است،

توان از رویدادهای ورزشی هم سطح از جمله سایر رویدادهای

یادشده است .با این حال در تحقیق کوپر و استرکن ( )2092تنها
از دو شاخص تعداد مدال طال و مجموع مدال ها استفاده شده
بود و در تحقیق حاضر عالوه بر دو شاخص فوق از تعداد مدال
نقره و برنز نیز استفاده شده است .در مجموع به نظر می رسد دو

چند ورزشی بهره برد و بر اساس آنها ،انتظارات از عملکرد
ورزشی کشور را در بازیهای المپیک آتی معقول تر نمود .با این
حال ،نباید از اهمیت متغیرهای کالن برای پیشرفت و یا پسرفت

رویداد بازیهای آسیایی و قاره آمریکا دارای سطح کمی و کیفی

در عملکرد کشورها در بازیهای المپیک قافل ماند .در پایان

باایی هستند که اگر کشوری در یکی از آنها عملکرد باایی

پیشنهاد می شود که محققان و متخسسان تربیت بدنی بجای
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تشکر و قدردانی

،GDP ،استفاده صرف از شاخص های کالن از جمله جمعیت

این مقاله مستخرج از یک طرح تحقیقاتی است که تحت

 به عنوان متغیرهای تاثیرگذار بر... وضعیت سیاسی و اقتسادی و

 در.حمایت مالی دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرمانشاه بوده است

 از شاخص های همگن نظیر،عملکرد المپیک استفاده کنند

پایان از تمام حمایت های مادی و معنوی دانشگاه آزاد اسالمی

 مسابقات، بازیهای قاره ای،عملکرد در مسابقات قهرمانی جهان

.واحد کرمانشاه جهت اجرای این تحقیق تشکر می گردد

قهرمانی قاره ای و عملکرد در بازیهای المپیک پیشین برای
بررسی عملکرد احتمالی در بازیهای المپیک تحت پیش بینی در
.کنار متغیرهای کالن استفاده نمایند
منابع

.31-56 :)3(  نشریه حرکت،» «تحلیلی بر نقش رسانه های جمعی در بازیهای المپیک طی قرن بیستم.)9378(  نسراهلل،سجادی
، دانشگاه گیالن، پایان نامه دکتری، ارائه مدل برای پیشبینی موفقیت کشورهای شرکتکننده در بازیهای آسیایی.)9381(  شهرام،شفیعی
.دانشکده تربیت بدنی
 سال، فسلنامه المپیک،»2006  «ارائه مدل ریاضی برای رتبهبندی کشورهای شرکتکننده در بازیهای آسیایی.)9381(  علی،محمدی
.91 -7 :)59( 3  شماره،هجدهم
Bernard, A., Busse, M. (2004). Who wins the Olympic Games? Economic resources and medal totals.
Review of Economics and Statistics, 86(1): 413- 417.
Condon, E.M., Bruce L.G., Wasil., E.A. (1999). Predicting the success of nations at the Summer Olympics
using neural networks. Computers & Operations Research, 26: 1243-1265.
Corral, J.d., Rodriguez, J.P. (2010). Are differences in ranks good predictors for Grand Slam?. International
Journal of Forecasting, 26: 551–563.
Forrest, D., Goddard, J., Simmons, R. (2005). Odds-setters as forecasters: The case of English football.
International Journal of Forecasting, 21: 551–564.
Forrest, D., Ismael S., Tena, J.D. (2010). Forecasting national team medal totals at the Summer Olympic
Games. International Journal of Forecasting, 26: 576–588.
Forrest D., Simmons R. (2000). Forecasting sport: the behaviour and performance of football Tipsters.
International Journal of Forecasting, 16: 317–331
Goddard, J. (2010). Regression models for forecasting goals and match results in association football.
International Journal of Forecasting, 21: 331– 340.
Grant, A., Johnstone, D. (2010). Finding profitable forecast combinations using probability scoring rules.
International Journal of Forecasting, 26: 498–510.
Green, M., Houlihan, B. (2005). Elite Sport Development: Policy learning and political priorities. Published
by Routledge, New York and London.
Kuper, G.H., Sterken, E. (2012). Participation and Performance at the London 2012 Olympics. University of
Groningen, www.rug.nl/feb.
Hematinezhad, M., Gholizadeh, M.H., Ramezaniyan, M.R., Shafiee. SH., Ghazi Zahedi, A. (2010).
Predicting the success of nations in Asian games using neural network. Sport SPA, 8(1): 33-42.
McHale, I., Morton, A. (2011). A Bradley-Terry type model for forecasting tennis match results.
International Journal of Forecasting, 27(2): 619- 630
Stanula, A., Maszczyk, A., Roczniok, R., Pietraszewski, P., Ostrowski, A., Zając, A., Strzała, M. (2012). The
Development and Prediction of Athletic Performance in Freestyle Swimming. Journal of Human
Kinetics, 32(1): 97–107.
Strumbelj, E., Vracar, P. (2012). Simulating a basketball match with a homogeneous Markov model and
forecasting the outcome. International Journal of Forecasting, 28(2): 532-542.

