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چکیده

کرد المپیک بر مبنای عمل های بازیدر  آسیایینتایج کشورهای  بینی پیشهدف از این مطالعه 

برای بررسی عملکرد از سه متغیر رتبه، تعداد مدال طال و  است. آسیایی های بازیدر  ها آن

 های بازیدر  کننده شرکت آسیاییجامعۀ آماری تمام کشورهای شد.  استفاده ها مدالمجموع 

آماری انتخاب و  ۀنمون عنوان بهآماری  ۀ(. تمام جامع=01Nبود ) آسیایی های بازی المپیک و

گردآوری برای . شدتجزیه و تحلیل قرار  آسیاییالمپیک و  های بازینتایج این کشورها در 

از طریق چند  ها دادهشد و برای اطمینان از صحت اطالعات، از منابع معتبر استفاده  ها داده

 آسیایی های بازی. روش اجرایی تحقیق به این صورت بود که هر دوره از شدندمنبع بررسی 

المپیکی که دو سال بعد  های بازیالمپیک بعدی ) های بازی بینِ پیش عنوان بهمتناظر  صورت به

از  ها دادهبررسی و مقایسۀ توصیفی  منظور بهین، ( در نظر گرفته شد. همچنشود میبرگزار 

آماری  های روشتحقیق از  های دادهآمار توصیفی و برای تجزیه و تحلیل استنباطی  های روش

 افزار نرم، ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه در اسمیرنوف-کولموگروفآزمون 

SPSS 02/0داری او در سطح معن≥P  .کشورهای  ۀبین رتبنشان داد  ها یافتهاستفاده شد

و  آسیاییالمپیک و  های بازی، تعداد مدال طال در آسیاییالمپیک و  های بازیدر  آسیایی

داری وجود دارد. همچنین، امثبت و معن ۀرابط آسیاییالمپیک و  های بازیدر  ها مدالمجموع 

 بین پیش تواند یم آسیایی های بازیدر  شده کسب های مدالطال و مجموع  های مدالتعداد 

باشد.  آسیایی های بازیدر  شده کسب های مدالطال و مجموع  های مدالداری برای تعداد امعن

داشته باشند تا بتوانند  آسیایی های بازی رویبیشتری  گذاری سرمایهباید  آسیاییکشورهای 

 المپیک داشته باشند. های بازیامید بیشتری برای کسب موفقیت در 

 ایرشتهالمپیک، رویدادهای چند های بازی، آسیایی های بازی :کلیدواژگان

 Email: bahmanasgari@yahoo.com:                                                       نویسنده مسئول *
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مقدمه

 بینی پیشبه  تالش است تا ابهام را کاهش دهد وانسان همیشه به آینده دیدی مبهم دارد و در 

رفع نقاط  برای هایی ریزی برنامه تواند یم تر آسانآینده انسان  بینی پیشدازد. مطمئناً با آینده بپر

وضعیت واقعی و وضعیت  ۀ. همچنین، با مقایسگیردکار افزایش نقاط قوت بهضعف و 

را  ها آنپرداخت و میزان انحراف مثبت و منفی  ها برنامهبه ارزیابی  توان یم شده بینی پیش

 بینی یشپرا  ناشناختههای  فرآیند برآورد موقعیت( 1991) 1ز دیدگاه آرمسترانگا .کردبررسی 

تواند  و می گذارد یمدر مورد رویدادهای آینده در اختیار  ایگویی یشپ ،بینی یشپگویند. 

 .(1) بینی حوادث آینده بدل سازد تجارب گذشته را به پیش

تربیت بدنی است.  ۀژوهشگران حوزش از موضوعاتی است که مورد توجه پزدر ور بینی پیش

و کارشناسان ملل مختلف به بررسی  ها رسانهورزشی،  رویدادهایهمچنین قبل از شروع 

محتمل به  صورت بهو با توجه به مجموع شرایط  پردازند میکشور خود ورزشکاران عملکرد 

این  ،با این حال .پردازند میپیش رو  رویدادهایکشور خود در  ۀیا رتب ها مدالتعداد  بینی پیش

علمی ندارد و فقط با توجه به تجزیه و تحلیل عملکرد حال حاضر ورزشکاران  ۀجنب ها بینی پیش

تربیت  ۀمطالعات مختلف در زمین. شوندانجام میآن با عملکرد ورزشکاران رقیب  ۀخود و مقایس

 های قضاوت تر ازقیقکه د اندپذیر کردهامکانآماری  های مدل ۀوسیل به هایی رابینی پیشبدنی 

 بینی پیش همختلف ب های روش با بدنیتربیت ۀپژوهشگران حوز .(3،2)است ذهنی افراد خبره 

 های رقابتدر  و ... مختلف از جمله فوتبال، تنیس، بسکتبال های رشتهعملکرد ورزشکاران در 

 -9) اند رداختهپو جهانی  ای قاره، مسابقات دانشگاهی، مسابقات قهرمانی کشور، ای حرفهلیگ 

ورزشی  های تیمورزشکاران و  بندی رتبهاین تحقیقات برای  در که هایی روشاز جمله (. 4

با این حال، در این استفاده از رتبه، مدال، برد و باخت، گل زده و ....  اند از:عبارت شدهاستفاده 

 های کارواند شده و عملکرورزشی پرداخته های تیمورزشکاران و  ۀمطالعات به بررسی رتب

در  است. نشدهو تحلیل  تجزیه ایرشتهی چنددر رویدادها ها آن بندی رتبهو  ورزشی کشورها

مختلف با  های رشتهدلیل وجود المپیک به های بازیاز جمله  ایرشتهرویدادهای چند

زیرا  از رتبه و مدال استفاده کرد؛ توان میارزیابی مختلف مخصوص به خود، تنها  های سیستم

 .نداورزشی مشترک های رشتهین دو شاخص در تمام ا

المپیک نیز  های بازیورزشی چند ورزشی از جمله  های رقابت، ای رشته تک های رقابتعالوه بر 

المپیک بدون  های بازیحضور دارند.  ها آنوجود دارند که کشورها و ورزشکاران بیشتری در 

                                                             
1.Armstrong 
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، به مکانی برای گردهمایی و مشارکت ها ازیبورزشی جهان است. این  رویداد ترین بزرگتردید 

جمعی تبدیل  های رسانهتماشاچیان، ورزشکاران، مربیان، سرپرستان، خبرنگاران، عکاسان و 

. همچنین، شوند میزنده پخش  صورت بهتلویزیونی  های شبکهبسیاری از  ۀوسیل بهو   شده

المپیک  های بازیطی  که طوری هبدارند،  ها بازیبه این  ای ویژهبسیاری از مردم جهان توجه 

میلیارد بیننده طی شانزده  5/3، حدود بود المپیک های بازیآتالنتا که صدمین سالگرد  1991

(. این خیل عظیم تماشاگر، 22رویداد ورزشی جهان را مشاهده کردند ) ترین بزرگروز 

است. یکی  هداد سوقمختلف المپیک  های جنبهتحقیق در مورد انجام پژوهشگران زیادی را به 

 کشورهایعملکرد  بینی پیش، اند پرداختهکه پژوهشگران به تحقیق درمورد آن  هایی جنبهاز 

مدلی ریاضی برای  (1319محمدی )، مثالً ؛( استآسیاییالمپیک )یا  های بازیمختلف در 

ارائه داد. در این تحقیق از  2221 آسیایی های یبازدر  کننده شرکتکشورهای  یبند رتبه

استفاده شد که در آن با در نظر گرفتن توانایی هر کشور در کسب  یبند رتبهویکرد جایگزینی ر

طال، نقره  یها مدالنقص رویکرد متداول مرتفع گردد. در این مدل تعداد  شود یممدال، تالش 

نظیر  ییها شاخصو با در نظر گرفتن  شودئر نظر گرفته می ستاده عنوان بهو برنز هر کشور 

 3و ضریب جینی 2، جمعیت، میزان مرگ و میر کودکان، امید به زندگی1ناخاص داخلی تولید

که این  دشو یمکشور در مسابقات ورزشی محاسبه  آنیی آکار ۀهر کشور، نمرۀ نهاد عنوان به

حاصل از این روش  یبند رتبهکشورهاست. نتایج تحقیق نشان داد  یبند رتبهنمره مالک 

کشورها بر  بندی رتبه. عالوه بر این، در این تحقیق از است یبند رتبهاز روش رایج  تر منصفانه

 بندی رتبه ها مدالبر مبنای مجموع  بندی رتبهشده است که  طال انتقاد و بیان یها مدالمبنای 

( در تحقیقی با عنوان 2211نژاد و همکاران ) همچنین، همتی .(21) است تری مناسب

گزارش  «عصبی با استفاده از مدل شبکۀ آسیایی های یبازدر  کشورهاعملکرد  بینی پیش»

گوانگژو با عملکرد  2212 آسیایی های یباز در برای عملکرد کشورها ها آن بینی پیشکردند که 

(. در این تحقیق گزارش شده است که =11/2rاست )داری داشتهامعنقوی و  ۀرابط ها آنواقعی 

 آسیایی های یبازاول تا پنجم را در  یها رتبه ستانقزاقژاپن و  ،جنوبی، هند، ایران ۀچین، کر

تنها  بینی پیشخواهندآورد )ایران و ژاپن مشترکاً چهارم(. در این  دستبهگوانگژو  2212

شد  بینی پیش یدرست بهکشورها  ۀنشده بود و جایگاه بقی بینی پیشجایگاه هند و ژاپن درست 

(22.) 
                                                             
1.Gross Domestic Product (GDP) 
2.Life Expectancy at Birth 

 122ضریب جینی شاخصی اقتصادی است که معرف توزیع درآمد در سطح کشور است. مقدار این ضریب در فاصلۀ صفر تا . 3
 تر درآمد در آن جامعه است. دهندۀ توزیع عادالنه ر باشد، نشانت است. هرچه این ضریب به صفر نزدیک
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در المپیک تابستانی  کننده شرکتملی  یها کاروانال ( تعداد مد2212) 1، اسماعیل و تنافارست

که بر اساس آنالیز استفاده شد آماری  یمدل از مطالعهکردند. در این  بینی یشپرا  2221پکن 

. در این تحقیق و تولید ناخالص داخلی استوار بودقبلی  ۀنزولی تعداد مدال در دور

سال  های یباز در مقایسه با ها مدالیم نهایی در مورد تغییرات اساسی در تقس های بینی یشپ

 روسیه صحیح بودند یها مدالچین و انگلستان و کاهش  یها مدالخصوص افزایش ه، ب2224

 های یبازموفقیت کشورها در  بینی یشپ( به 1999) 2کاندن، بروس و واسیلهمچنین، . (23)

رشته  271اطالعات عصبی پرداختند. در این پژوهش  یها شبکهاز طریق  1991المپیک سال 

به این نتیجه رسیدند که مدل  محققان .شد یآور جمعمتغیر مستقل  17روی  کشور 195از 

موفقیت  بینی یشپبرای  یتر مناسبابزار  ، در مقایسه با مدل رگرسیونعصبی یها شبکه

 عصبی برای مطالعاتی های شبکهبا این حال، مدل  .(24) المپیک است های یبازکشورها در 

نتایج  بینی پیش ۀدر زمین اغلب تحقیقاتو  دارند که تعداد زیادی متغیر مستقل یی داردکارآ

 .(25) اند کردهساده و رگرسیون استفاده  های یهمبستگاز  المپیک های یباز

لندن  2212کشورهای جهان در المپیک  های مدال( به بررسی تعداد 2212کوپر و استرکن )

تولید ناخالص داخلی  متغیرهایی از جملهریاضی و با کمک  یمدلپرداختند. در این روش از 

(GDP
کشور برتر  32 ۀرتبجهانی و ...  های بازی، عملکرد در ها بازیجمعیت، فاصله تا محل (، 3

نشان داد چین، آمریکا، روسیه و بریتانیا  ها یافته. شد بینی پیش 2212المپیک  های بازی

یکی از نکات  .(21) لندن معرفی خواهند شد 2212پیک الم های بازیچهار کشور برتر  عنوان به

که در  است سطح همدر رویدادهای  شده کسب های مدالمثبت این مطالعه، استفاده از تعداد 

 تحقیق حاضر مدنظر محققان قرار گرفته است.

از لحاظ رتبه، تعداد مدال طال و مجموع  آسیاییعملکرد کشورهای  بینی پیش ،حاضر در تحقیق

 بررسیقبلی  آسیایی های بازیدر  شده کسبالمپیک بر مبنای نتایج  های بازیدر  ها مدال

 بینی پیشآماری پیچیده برای  های روش فقط نه بر مبنای تحقیقات اشاره شده،. شدخواهد 

استفاده ریاضی و ...  های رشتهمحققان  ۀوسیل به آسیاییالمپیک و  های بازیعملکرد کشورها در 

متغیرهای  عالوه بر پیچیدگی، ابهامات در مورد تحت پوشش قرار گرفتن تمام شده است، بلکه

تمام کشورها صادق نیست و  در مورد ها روشاین  ،وجود دارد. همچنیننیز  ها آندر  تأثیرگذار

 ؛از این متغیرها وجود داردنقض فراوانی در مورد عملکرد کشورها بر اساس برخی  های مثال

                                                             
.1 Forrest, Ismael & Tena 
.2 Condon, Bruce & Wasil 
.3 Gross Domestic Product 
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دومین کشور پرجمعیت جهان و آسیا  عنوان به یمیلیارد نفر 2/1حدود ، هند با جمعیت مثالً

این در حالی است که حتی در برتر قرار گیرد،  های ردهدر  آسیاییالمپیک و  های بازیباید در 

از طرفی، کشور برتر آسیا نیز قرار گیرد.  پنج توانسته در میانن آسیایی های بازیاخیر  ۀچند دور

عصبی را نیز  ۀآماری از جمله روش شبک ۀپیچید های روشتوانسته است  حتیاین جمعیت زیاد 

 آسیایی های بازیدر را هند  ۀ( رتب2211همتی نژاد و همکاران )، مثالً ؛قرار دهد تأثیرتحت 

، زمانی، عیدی و عسگری همچنینکه چنین اتفاقی رخ نداد. ، در حالی کردند بینی پیشسوم 

طال  های مدالو تعداد  ها مدالدند که بین جمعیت و مجموع گزارش کر ای مطالعه( در 1392)

و این در حالی است  (27) داری وجود نداردامعن ۀگوانگژو رابط آسیایی های بازیدر  شده کسب

( استفاده 2211همتی نژاد و همکاران ) ۀدر مطالع بین پیشمتغیر  عنوان بهکه متغیر جمعیت 

بدون بررسی ارتباط بین متغیرهای  ؛ یعنیشود میدیده  مطالعات بیشتر است. این مورد درشده 

ادعا که ارتباط مورد نظر در این  مبنای مستقل و عملکرد کشورها در رویداد مورد نظر و تنها بر

متغیر  عنوان بهسایر مطالعات در رویدادی مشابه یا پیشین مشاهده شده است، آن متغیر را 

 های پیشرفتکه  شمالی ۀ کر، حضور کشوری چون ینا برعالوه . اند گرفتهدر نظر  بین پیش

در سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی  از نظراخیر داشته است و  های سالورزشی خوبی در 

عملکرد در  بینی پیشدارد، دلیلی دیگر بر ضعف متغیرهای کالن برای  قرار سطح پایینی

ر استفاده از متغیرهای سطح کالن فرض اساسی دفوق،  مواردعالوه بر المپیک است.  های بازی

برابر و عادالنه از  یاین است که توزیع بینی پیش)سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی( در 

را  یا نخبهاینکه ورزشکاران  برایاستعداد ورزشی در کل جهان وجود دارد و هر کشوری 

 گذاری یهپاست ا یدر حال(. این 21پرورش دهد، فرصت برابری با کشورهای دیگر دارد )

ژنتیکی نژادهای مختلف به نظر درست  یها تفاوتبر مبنای این فرض با توجه به  ها بینی پیش

ت عوامل سطح کالن در ی( اهم2222) سابقات برنارد و ی. همچنین، با توجه به تحقیستن

 ؛(29) افته استیالمپیک در دو دهه گذشته کاهش  های یبازعملکرد کشورها در  بینی پیش

 عیندر  تواند میعملکرد کشورها بر مبنای عملکرد گذشته  بینی پیش رسد میبراین، به نظر بنا

 را نیز در بر داشته باشد. یتر دقیق بینی پیش، ها دادهملموس و واقعی بودن 

و  ها آنعملکرد  یبرخی کشورها در سطح ورزش و ارتقا های ریزی برنامهبا این حال، با توجه به 

 توان نمیاقتصادی، سیاسی و ...  های بحراندیگر از کشورها و همچنین  کاهش عملکرد برخی

اخیر یا  های دورهدور را مبنای عملکرد قرار داد و باید بر  های سالعملکرد کشورها در 

و المپیک  آسیایی های بازیبین زمانی کوتاه  ۀفاصل مطمئناً رویدادهای متناظر تکیه کرد.

المپیک بر مبنای عملکرد در  های بازیعملکرد در  بینی یشپبر قدرت  تواند میمتناظر آن 
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ساده و کاربردی  سؤالبه دنبال پاسخ به این تحقیق این بنابراین،  ؛کند تأکید آسیایی های بازی

در  شده کسب های مدالکه آیا عملکرد کشورها بر اساس رتبه، تعداد مدال طال و مجموع است 

مناسبی برای عملکرد آن کشورها  ۀکنندبینی پیش تواند می( آسیایی های بازیرویداد )یک خرده

نتایج کاربردی این پژوهش ایجاد مبنایی برای اثبات این  المپیک بعدی باشد؟ های بازیدر 

مختلف در  های رشتهاز جمله ایران در  آسیاییفرضیه است که آیا عملکرد کاروان کشورهای 

کند و اینکه آیا  بینی پیشالمپیک  های بازیرا در  نورزشکاراعملکرد  تواند می آسیایی های بازی

دار است. بر مبنای معنابا المپیک اختالف  آسیایی های بازیبین رتبه و جایگاه ورزشکاران در 

مختلف و کمیته ملی المپیک  های فدراسیوندر  گذاران سیاستبه  توان میاثبات این فرضیه 

ه تمرکز داشت هایی روی چه رشته آسیایی های بازیدر با توجه به عملکرد  داد  پیشنهاد توان می

 .دو ورزشکاران فراهم کنن ها رشتهو تمهیدات الزم را برای آن  باشند

پژوهشروش

توصیفی و از نوع همبستگی است. جامعۀ آماری تمام  ،روش تحقیق با توجه به نوع مطالعه

ها که تمام آن (=43Nبود ) آسیایی المپیک و های بازیدر  کننده شرکت آسیاییکشورهای 

تجزیه و  آسیاییالمپیک و  های بازینتایج این کشورها در و  ندآماری انتخاب شد ۀنمون عنوان به

، ها نامه پایانپژوهشی،  های طرحمنابع معتبر از جمله از  اطالعاتگردآوری  برای. شدتحلیل 

از  ها دادهاز صحت اطالعات،  معتبر استفاده شد و برای اطمینان های سایتو  ها کتابمقاالت، 

شد شامل  آوری جمع. اطالعاتی که از طریق این منابع شدند و مقایسه طریق چند منبع بررسی

 های بازیدر تمام ادوار  آسیاییکشورهای  ۀشد کسب های مدالرتبه، تعداد مدال طال و مجموع 

 آسیایی های بازیره از بود. روش اجرایی تحقیق به این صورت بود که هر دو آسیاییالمپیک و 

( شود میالمپیکی که دو سال بعد برگزار  های بازیالمپیک بعدی ) های بازی بین پیش عنوان به

سال قبل از  دوهر چهار سال یک بار و  آسیایی های بازیدر نظر گرفته شد و با توجه به اینکه 

 های بازیبل از دهلی نو که یک سال ق 1951 آسیایی های بازی جز بهالمپیک ) های بازی

 تواند می آسیایی های بازی، هر دوره از اند شدههلسینکی برگزار شد( برگزار  1952المپیک 

با این حال، در  المپیک بعد از آن در نظر گرفته شود. های بازیبرای  بینی پیشمتناظر  صورت به

 اند داشته خوبی عملکرد دلیل میزبانیبهکشورهای میزبان  آسیاییو المپیک  های دورهاز  برخی

المپیک بعدی یا  های بازیدر  خوب آن کشور بر عملکرد تواند نمیو مطمئناً این عملکرد 

 ۀمربوط به این کشورها در دور های داده، دلیلبه همین  ؛بگذارد تأثیرقبلی  آسیایی های بازی

یکی از طرفی، از  منفی نگذارد. تأثیر ها یافتهمتناظر با آن حذف شد تا بر  های بازیمربوط و 

المپیک  های بازی های دورهکه برخی کشورها در برخی از  تحقیق حاضر این بود های محدودیت
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در  ها دادهاین  دلیلو به همین  اند نگرفتهقرار  بندی ردهو در  اند نکردهمدال کسب  آسیاییو 

 ۀوسیل بهالمپیک  های بازیدر  آسیاییکشورهای  ۀرتب بینی پیشتجزیه و تحلیل مربوط به 

از  ها دادهبررسی و مقایسۀ توصیفی  منظور به .اندنشدهتجزیه و تحلیل  آسیایی های بازی

آماری  های روشتحقیق از  های دادهآمار توصیفی و برای تجزیه و تحلیل استنباطی  های روش

اس.  افزار نرم، ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه در اسمیرنوف-کولموگروفآزمون 

 استفاده شد. P≤25/2داری امعنو در سطح  1س. اسپی ا
 

 نتایج

المپیک بعد از  های بازیو  آسیایی های بازیتعداد رویدادهای متناظر )ترکیب  یکدر جدول 

آمده است که  آسیاییالمپیک و  های بازیدر  کننده شرکت آسیاییکشورهای  ۀکلیآن( برای 

 ر بودیشتاین رویدادها ب تعداد. البته ستورهاکشرویداد متناظر برای تمام  391 ها آنمجموع 

 ها آن، تعداد اند بوده هاآنزیر میزبان یکی از  کشورهایکه با حذف رویدادهای متناظری که 

دوره( حضور  11) آسیایی های بازی های دورهمثال، تایلند در تمام  طور به ؛کاهش یافته است

، داشتهی در این چهار دوره خوباست و عملکرد  بوده ها بازیداشته است و در چهار دوره میزبان 

مشابهی نتایج دلیل اینکه میزبان نبوده، المپیک متناظر به یها دورهاین در حالی است که در 

دوره  12و برای تایلند تنها  این رویدادهای متناظر حذف شده در نتیجه ؛دست نیاورده استبه

 است. شدهتجزیه و تحلیل 
 

 های المپیک و آسیایی ادهای متناظر کشورهای آسیایی در بازیتعداد روید -1جدول 
تعداد  کشور

رویدادهای 

 متناظر

تعداد  کشور

رویدادهای 

 متناظر

تعداد  کشور

رویدادهای 

 متناظر

تعداد  کشور

رویدادهای 

 متناظر

 1 سوریه 11 ویتنام 9 مغولستان 5 چین

 1 عمان 11 نپال 14 اندونزی 12 ژاپن

 5 عراق 1 یمن 1 انستانافغ 12 کره جنوبی

 5 فلسطین 1 اردن 12 کویت 5 قزاقستان

 14 فیلیپین 1 امارات 1 عربستان 11 ایران

 1 کامبوج 4 برونئی 7 قطر 5 ازبکستان

 1 الئوس 1 بنگالدش 14 سنگاپور 14 هند

 9 لبنان 7 بوتان 1 بحرین 12 تایلند

 1 مالدیو 14 پاکستان 14 کنگ هنگ 14 مالزی

 14 میانمار 5 ترکمنستان 5 تاجیکستان 12 هچین تایپ

   15 سریالنکا 5 قرقیزستان 7 شمالی ۀکر

                                                             
1. SPSS 
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المپیک  های بازیدر  آسیاییکشورهای  ۀ، بین رتبشود می مشاهده دوجدول که در  گونه همان

، ≥21/2P) آسیاییالمپیک و  های بازی، تعداد مدال طال در (=21/2P≤ ،191/2r) آسیاییو 

915/2r=) آسیاییالمپیک و  های بازیدر  ها مدالوع و مجم (21/2P≤ ،942/2r= )مثبت  ۀرابط

 آسیاییالمپیک و  های بازیدر بخش رتبه در  شده تجزیه های دادهداری وجود دارد. تعداد امعنو 

در یکی از رویدادهای  کمدستکشورهایی که  های داده؛ زیرا کمتر از دو بخش دیگر است

 ها آنبرای  ای رتبه) اند نگرفتهکلی قرار  بندی رتبهو در  اند نکردهسب و المپیک مدال ک آسیایی

 منظور نشده است(، حذف شده است.

های  شده کشورهای آسیایی در بازی های کسب همبستگی بین رتبه، تعداد مدال طال و مجموع مدال -2جدول 

 المپیک و آسیایی

رتبه کشورها در  ها شاخص متغیر

 المپیک های بازی

تعداد مدال طال در 

 المپیک های بازی

در  ها مدالمجموع 

 المپیک های بازی

کشورها در ۀ رتب

 آسیایی های بازی
R 191/2   

sig 221/2   

N 141   
تعداد مدال طال در 

 آسیایی های بازی
R  915/2  

sig  221/2  

N  391  
در  ها مدالمجموع 

 آسیایی های بازی
R   942/2 

sig   221/2 

N   391 
 

به ترتیب  ها مدالنتیجۀ آزمون دوربین واتسون برای متغیر رتبه، تعداد مدال طال و مجموع 

 5/2تا  5/1. اگر عدد دوربین واتسون بین (3)جدول  دست آمدبه 524/1و  191/1، 119/1

 بینی پیشبرای  توان میفقط بنابراین  ؛استفاده کرد بینی پیشاز رگرسیون برای  توان می ،باشد

تعداد مدال طال و مجموع  ۀوسیل بهالمپیک  های بازیدر  ها مدالتعداد مدال طال و مجموع 

برای  آناز  توان نمیسیون استفاده کرد و از رگر آسیایی های بازیدر  شده کسب های مدال

 د.استفاده کر آسیایی های بازیدر  شده کسب ۀرتب ۀوسیل بهالمپیک  های بازیرتبه در  بینی پیش
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 نتیجۀ آزمون دوربین واتسون برای عدم وابستگی خطاها -3جدول 
 آزمون دوربین واتسون خطای استاندارد برآورد شده تعدیل Rمجذور  Rمجذور  مدل

 119/1 121/15 413/2 417/2 رتبه

تعداد مدال 
 طال

131/2 131/2 251/1 191/1 

 524/1 519/2 117/2 111/2 ها مدالمجموع 
 

داری کمتر از امعنرگرسیون سطح  ۀداری معادلامعنآزمون  در ،چهارجدول به نتایج  با توجه

21/2P≤ های بازیدر  شده کسبرابطۀ خطی بین تعداد مدال  ۀدهند نشانآمد که  دستبه 

 آسیایی های بازیو همچنین مجموع مدال در  (=117/2211Fو  =221/2P)و المپیک  آسیایی

 است. (=419/3272Fو  =221/2P)و المپیک 
 

 داری معادله رگرسیون بین دو متغیرهااآزمون معن  -4جدول 
 داریمعناسطح  F میانگین مجذورات درجه آزادی مجموع مجذورات 

تعداد مدال 

 طال

 927/3114 1 927/3114 رگرسیون

 513/1 319 114/115 ماندهباقی 221/2 117/2211

 ............. 392 742/3122 کل

 ها مدالوع مجم

 421/22517 1 421/22517 رگرسیون

 721/1 319 531/2121 ماندهباقی 221/2 419/3272

 ............. 392 959/23193 کل
 

 دار در رگرسیونامتغیرهای معن  -5 جدول

 ضریب استاندارد غیراستانداردضرایب  
t 

سطح 

 (Betaبتا ) خطای استاندارد (Bبتا ) داریامعن

 221/2 - 113/3 .................. 211/2 - 245/2 قدار ثابتم

 های بازیتعداد مدال طال در 

 آسیایی

114/2 224/2 915/2 154/44 221/2 

 221/2 - 915/1 .................. 141/2 - 211/1 مقدار ثابت

 221/2 432/55 942/2 223/2 159/2 آسیایی های بازیمجموع مدال در 
 

تعداد مدال طال و مجموع  بینی پیشرگرسیون خطی برای  ۀمعادل ،پنججدول نتایج  با توجه به

 آسیایی های بازیدر  ها مدالتعداد مدال طال و مجموع  ۀوسیل بهالمپیک  های بازیدر  ها مدال

و زیر است و بر اساس نتایج ضریب بتا به ازای یک واحد افزایش در تعداد مدال طال  صورت به

در  ها مدالتعداد مدال طال و مجموع میزان  ترتیببه آسیایی های بازیدر  ها مدالمجموع 

 .یابد میش یواحد افزا 942/2و  915/2 المپیک های بازی
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 های یبازتعداد مدال طال در  = 114/2 (آسیایی های یباز)تعداد مدال طال در  - 212/2

 المپیک

 المپیک های یبازدر  ها مدالمجموع  = 159/2 (آسیایی های یبازدر  ها مدال)مجموع  - 211/1
 

گیرینتیجهبحثو

مثبت و  ۀرابط آسیاییالمپیک و  های بازیدر  آسیاییبین رتبه کشورهای نشان داد  ها یافته

 های بازیدر  آسیاییکشورهای  ۀشد کسب ۀرتب دهد میاین موضوع نشان  داری وجود دارد.امعن

نزول  یا ءاست و با ارتقامتناسب  المپیک بعدی ایه بازیدر  ها آن شده کسب ۀبا رتب آسیایی

نزول  یا ءارتقا نیز المپیک بعدی های بازیدر  ها آن ۀ، رتبآسیایی های بازیاین کشورها در  ۀرتب

 آسیاییالمپیک و  های بازیدر  آسیاییکشورهای  ۀهمچنین، میزان همبستگی بین رتب. یابد می

 های بازیدر  هاآن ۀشد کسب های مدالال و مجموع ط های مدالاز میزان همبستگی بین تعداد 

طال، نقره  های مدالترتیب بر اساس تعداد کشورها به ۀاگرچه رتباست.  کمتر آسیاییالمپیک و 

میزان همبستگی در مورد رتبه کمتر از میزان همبستگی در مورد تعداد  ،شود میو برنز تعیین 

شاهدی برای  عنوان به تواند میاین مسئله  رسد میاست. به نظر  ها مدالمدال طال و مجموع 

بر مبنای تعداد  بندی رتبه) آسیاییالمپیک و  های بازیرایج در  بندی رتبهغیرمنصفانه بودن 

نتایج آزمون دوربین واتسون نیز  ( همسو است.1319و با اظهار نظر محمدی ) باشدمدال طال( 

 ۀ رتبۀوسیل بهالمپیک  های بازیدر  آسیاییکشورهای  رتبۀ بینی پیشبرای  توان نمینشان داد 

کشورها را  ۀاین موضوع نوسانات رتباستفاده کرد.  از رگرسیون آسیایی های بازیدر  شده کسب

بارها مشاهده شده . دهد میدر این رویدادها را نشان  بندی رتبه فرد منحصربهدلیل مقررات به

باالتر یا  ۀقبلی رویداد، رتب ۀداد با دوربا کسب تعداد مدال مشابه در یک روی یاست که کشور

رویدادهای المپیک و  های ویژگیآن دوره کسب کرده است. یکی از  در مقایسه با تری پایین

 گیرند نمیقرار  بندی رده، در اند نشدهاین است که کشورهایی که موفق به کسب مدال  آسیایی

قرار  بندی ردهمختلف در  های دورهو این موضوع باعث شده است تعداد کشورهایی که در 

 د.متفاوت باش گیرند می

المپیک و  های بازیدر  آسیاییکشورهای  شدۀ کسبطال  های مدالبین تعداد نتایج نشان داد 

هرچه تعداد  دهد میاین موضوع نشان  داری وجود دارد.امعنمثبت و قوی،  ۀرابط آسیایی

های قبلی  از دورهتر بیش آسیایی ایه بازیدر  آسیایییک کشور  شدۀ کسب یطال های مدال

 های دورهبیشتری در مقایسه با  های مدالتعداد  المپیک بعدی های بازیباشد، متناسب با آن در 

( همخوان است. 2212این موضوع با نتایج تحقیق کوپر و استرکن )قبلی کسب خواهد کرد. 
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در  کننده شرکت های رشتهانی جه های بازیارتباط تعداد مدال طال در  ذکرشدهالبته در تحقیق 

تعداد مدال همچنین، المپیک مدنظر قرار گرفته است.  های بازیالمپیک با تعداد مدال طال در 

طال در  های مدالداری برای تعداد امعن بین پیش آسیایی های بازیدر  شده کسب یطال

 ۀشد کسب های مدالمجموع بین نشان داد  ها یافته، این ربعالوه  المپیک است. های بازی

این  داری وجود دارد.امعنمثبت و قوی،  رابطۀ آسیاییالمپیک و  های بازیدر  آسیاییکشورهای 

کوپر و  های یافتهبا  آسیاییالمپیک و  های بازیبین تعداد مدال طال در  ارتباطمانند مورد نیز 

رهای کشو ۀشد کسب های مدالمیزان همبستگی بین مجموع ( همسو است. 2212استرکن )

همبستگی  ، در مقایسه با متغیر رتبه و تعداد مدال طالو المپیک آسیایی های بازیدر  آسیایی

در . بیشتری داردبر مبنای مجموع مدال تعادل  بندی رتبه دهد میتری وجود دارد که نشان بیش

کشورها بر مبنای  بندی رتبهاز نیز  (2222کالرک و دای ) از جمله مطالعۀبرخی تحقیقات 

 بندی رتبه ها مدالبر مبنای مجموع  بندی رتبهن شده است که بیاطال انتقاد و  یها المد

 آید برمی( تر قوی، باالتر و تر سریعکه از شعارهای المپیک ) گونه هماناما  ،است تری مناسب

به  دلیلبه همین  ؛نشده است تأکیدینفرات دوم و سوم  تری دارند و بریشاهمیت ب «ترین ها»

المپیک مانعی  ۀ، فلسفها مدالبر مبنای مجموع  بندی رتبهبودن  تر منصفانه با وجود سدر مینظر 

 های مدالمجموع ، حال با اینباشد.  ها مدالکشورها بر مبنای مجموع  بندی رتبهبرای 

المپیک  های بازی های مدالداری برای مجموع امعن بین پیش آسیایی های بازیدر  شده کسب

 است.

 های بازیدر  شده کسب های مدال طال و مجموع های مدالمشاهده شد تعداد  که گونه همان

در  شده کسب های مدال طال و مجموع های مدالداری برای تعداد امعن بین پیش تواند می آسیایی

 آسیایی های بازیکه در  یتعداد کشورهایبا این حال، باید توجه داشت المپیک باشد.  های بازی

المپیک مدال  های بازیاست که در  یی، بیشتر از تعداد کشورهاشوند میموفق به کسب مدال 

توسط  شده کسب های مدالطال و مجموع  های مدال. مطمئناً اگر تعداد کنند میکسب 

قرار دهیم، تعداد مدال طال و مجموع  ها فرمولرا در  آسیایی های بازیدر  آسیاییکشورهای 

و این در حالی است  شود می، مشخص آمدخواهد  دستبهالمپیک  های بازیکه در  هایی مدال

بنابراین، باید توجه داشت  ؛شوند میکه فقط تعداد مشخصی از این کشورها به این موفقیت نائل 

اخیر المپیک مدال  های دورهاست که در  تأییدتنها برای کشورهایی قابل  ها فرمولکه این 

 .اند گرفتهقرار بندی رتبهکسب کرده و در 

المپیک در نظر  های بازیبرای  بین پیش یرویداد توان میرا  آسیایی های بازیجموع، در م

 در شده کسب( نیز از تعداد مدال طال و مجموع مدال 2212کوپر و استرکن ) در مطالعۀگرفت. 
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در  شده کسبتعداد مدال طال و مجموع مدال  بینی پیشجهانی( برای  های بازیرویداد )هخرد

را  ای مسئلهو المپیک اخیر نیز چنین  آسیایی های بازیک استفاده شده است. المپی های بازی

کشور اول  پنج ( گزارش کردند که1392زمانی و همکاران ) که طوری به، کنند می تأیید

 2212المپیک  های بازیدر  آسیاییکشور برتر در زمرۀ پنج گوانگژو  2212 آسیایی های بازی

 های بازیپنجمین کشور برتر  عنوان بهتنها قزاقستان  بندی بهرتلندن قرار گرفتند. در این 

 های بازیدر  آسیاییچهارمین کشور برتر  عنوان بهتوانست جایگاه ایران را بگیرد و  آسیایی

 2212 آسیایی های بازیکه در  طور همانالمپیک خود را معرفی کند. چین، کره جنوبی و ژاپن 

بودند، توانستند جایگاه اول تا سوم برترین کشورهای  اند ردهکاول تا سوم را کسب  گوانگژو رتبۀ

 توان میلندن به خود اختصاص دهند. از طرفی  2212المپیک  های بازیرا در  آسیایی

 های بازیتدارکاتی و کسب آمادگی برای  های بازی عنوان بهرویداد( را )خرده آسیایی های بازی

باید  آسیاییتوجه به این مسائل، کشورهای المپیک )رویداد اصلی( در نظر گرفت. با 

داشته باشند تا بتوانند امید بیشتری برای  آسیایی های بازیبیشتری در مورد  گذاری سرمایه

 عنوان به آسیایی های بازیتوجه به المپیک داشته باشند. از طرفی،  های بازیکسب موفقیت در 

نیز بر  مؤثریروانی  تأثیرات ممکنعالوه بر کسب آمادگی بیشتر  ،تدارکاتی یرویداد

 در مطالعۀ. المپیک تکرار کنند های بازیموفقیت خود در  داشته باشد تا بتوانند ورزشکاران

رویدادها بر روانی خرده تأثیرات( نیز به بهبود آمادگی جسمانی و 1392زمانی و همکاران )

سنتی  های ورزشدادن  رقراربشورای المپیک آسیا نیز باید عالوه رویداد اصلی اشاره شده است. 

قرار  آسیایی های بازی ۀالمپیک را در برنام های بازی های ورزش، تمام آسیایی های بازیآسیا در 

به پیشرفت المپیک قلمداد و  های بازیرویدادی تدارکاتی برای  عنوان بهدهد تا این رویداد 

در  آسیاییشورهای شود. البته پیشرفت کمنجر المپیک  های بازیدر  آسیاییکشورهای 

 بندی ردهکشور اول  22 ءکشور از آسیا جز ششکه  طوری بهمشهود است  کامالًاخیر  های دوره

 لندن قرار گرفتند. 2212المپیک  2212 های بازی

بزاری ا عنوان به از آن توان می، آمده دست بهرگرسیون  های مدل بینی پیشعالوه بر قابلیت 

که  طوری به المپیک آینده استفاده کرد های بازیت در شکسکنترلی برای بررسی موفقیت یا 

کرد و پس از برگزاری المپیک  بینی پیش ها مدلاز طریق این  توان میالمپیک آتی را  های بازی

-اگر عملکرد مشاهده .شودشده  مقایسه میبا عملکرد مشاهده شده بینی پیشمورد نظر عملکرد 

بر  توانند میو کشورها  شود میاشد، عملکرد مثبت ارزیابی تر بهب شده بینی پیششده از عملکرد 

 های مدلمزایای دیگر یا بالعکس. از  کننداین پیشرفت تقدیر از اساس قوانین و مقررات خود 

و  استداران ورزش دوستهواداران و سرخوردگی و ممانعت از ، تعدیل انتظارات آمده دست به
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ن، کارشناسان یا تجزیه و او مطبوعات، منتقد سانهر اصحابانتظارات و توقعات تماشاگران، 

با توجه به پتانسیل موجود و همچنین آگاهی از  تا کند یم تر ینانهب واقع را گران ورزشیتحلیل

توان کشورهای رقیب از انتظارات احساسی دست بردارند تا از فشار و استرس بیش از حد و 

کنجکاوی در مورد از جهت دیگر،  بکاهند. مخرب بر روی کاروان ورزشی اعزامی به مسابقات

 ارزش خاصی دارد ها بازیبه این  مندان عالقهالمپیک و جایگاه کشورها نیز برای  های بازینتایج 

. البته بحث تعدیل استارضای این حس کنجکاوی  که اجرای تحقیق حاضر تالشی برای

المپیک  های بازینتایج  نیبی پیشانتظارات و ارضای حس کنجکاوی مربوط به تمام مطالعات 

نباید  با وجود این، .اند شدهان ( نیز بی1392و در سایر تحقیقات از جمله مطالعۀ شفیعی )است 

 ؛شود میالمپیک کاسته  های بازیاحساس شود که با انجام چنین تحقیقاتی از ارزش و هیجان 

ند که او این لحظات دشو میخدماتی در یک لحظه تولید و مصرف  یکاالی عنوان بهزیرا ورزش 

کن است و مم بینی پیش . این تحقیق تنها تالشی برایکنند میرا تعیین  آور مدالفرد پیروز و 

 بینی پیشهای چنین تحقیقاتی ناخواسته  محدودیتباشد. همچنین  است  درصدی خطا داشته

دیگری  بین شپیبا تمام این موارد ممکن است متغیرهای . کنند میرا با درصدی از خطا مواجه 

و مسابقات  ای قارهالمپیک پیشین، عملکرد در مسابقات قهرمانی  های بازیاز جمله عملکرد در 

  المپیک را داشته باشند. های بازیعملکرد در  بینی پیشجهانی نیز امکان 

استفاده از متغیرهای کالن سیاسی،  های محدودیتدر بخش بیان مسئله به  اگرچهدر نهایت، 

 بینی پیشبرای  سطح همقتصادی و فرهنگی در مقایسه با عملکرد در رویدادهای اجتماعی، ا

عملکرد در  ینباید از اهمیت این عوامل برای ارتقا المپیک اشاره شد، های بازیعملکرد در 

از  آسیاییماند. چنین متغیرهایی اگرچه در مورد برخی از کشورهای  غافلالمپیک  های بازی

در مورد برخی کشورها از جمله  ها آناستفاده از  ،کند نمی... صدق  جمله هند، کره شمالی و

با توجه به تعداد و کالن بودن متغیرهای مورد استفاده و اینکه  (.25ایران بدون ایراد است )

کالن کشور  یزانر برنامهمیسر نیست، سیاستمداران و  مدت کوتاهدر  ها آن ۀامکان توسع

را طراحی کنند  بلندمدتو  مدت یانم، مدت کوتاهیرها راهکارهای برای بهبود این متغ توانند یم

به پیشرفت  ،مستمر بهبود بخشیده صورت بهالمپیک  های یبازو بدین طریق عملکرد خود را در 

 پایدار در این زمینه نائل شوند.
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