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 بـراي  )MLP(هـاي پرسـپترون چندالیـه    شـبکه  آزمون مدل مفهومی ازدر مرحله بعد، . آوري گردیدجمع

نتـایج نشـان داد در مقایسـه    . شد استفاده 2012با مقادیر واقعی در سال  ایرانگانه  22هاي مقایسه شاخص

-بینـی شـاخص  پایینی در پیش خطاياز  MLP، روش 2012بینی شده در سال مقادیر واقعی با مقادیر پیش

کشور  42بینی شده در خصوص مقایسه رتبه واقعی و رتبه پیش ،همچنین. گانه برخوردار است 22     هاي 

در . برخـوردار بـود  ) 4629/0( پـایینی از ضریب خطاي مطلق میانگین  MLP، روش 2012منتخب در سال 

                                                 
                                             E-mail: zareian.h@gmail.com)نویسنده مسئول(پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی ،استادیار 1
 دانشگاه خوارزمی ،استادیار ٢
  دانشیار، دانشگاه تهران ٣
  دانشگاه امیرکبیرکارشناس ارشد،  ٤



2 

 

شد و رتبـه کشـورهاي منتخـب در المپیـک     تخمین زده  2016گانه در سال  22هاي مرحله نهایی، شاخص

با استناد به نتایج تحقیق، کشورهاي ایاالت متحده آمریکا، چین و انگلستان . بینی شدریودوژانیرو پیش 2016

هـاي  همچنـین ایـران نیـز در بـین تـیم     . در رتبه اول تا سوم قرار خواهند گرفت 2016هاي المپیک در بازي

هـاي عصـبی، بـراي    الگوي شبکه از استفاده بابه طور کلی، . خواهد گرفتقرار  21شرکت کننده در جایگاه 

    در شـده  شناسـایی  هـاي مولفـه  و هـا شـاخص  کشورها این امکان فراهم اسـت تـا از   ورزش سیاستگذاران

   .نمایند استفاده المپیک هايبازي در ترموفق شرکت جهت خود آتی هايریزيبرنامه

 

   هاي پرسپترون چندالیهشبکه هاي المپیک وبازيبینی، پیش :کلیدي گانواژ
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  مقدمه

صورت ه ها ببینیهرچه این پیش پس، .بینی استکلیه تصمیمات در مورد آینده بر مبناي یک نوع پیش

ریزي شده بینی برنامهپیش ،به عبارت دیگر. ها اتکا کردتوان به آنتر انجام شوند، بیشتر میریزي شدهبرنامه

بینی با توجه به معنی لغوي آن، پیش )1377فاطمی قمی، ( .تر استبینی ادراکی و حسی صحیحاز پیش

توان آن را هشداري درباره آینده، تبیین اوضاع می ،همچنین. تجسم یک موقعیت یا وضعیت در آینده است

بیان وقوع  ،بینیلحاظ علمی واژه پیشاما از . مطلوب آینده، تشریح اوضاع آینده و مانند این ها تعریف کرد

ها بر پایه تحلیل اطالعات در دسترس و براساس اصول و قواعد علمی و حوادث واقعی، قبل از وقوع آن

بینی روند تغییرات پیش) 1386پوربخش، . (شودمنطقی که احتمال وقوع آن نیز مشخص باشد، تعریف می

بینی همواره باشد، اما در مسیر پیشریزان میدیران و برنامههاي اصلی مها، یکی از دغدغهدر کلیه حوزه

وجود . می کنداعتماد را تقریباً غیرممکن هاي دقیق و قابلبینیکه انجام پیش ردمشکالتی وجود دا

     اي سخت تبدیل نموده است کهبینی را به مسألهپارامترهاي زیاد و در بسیاري موارد پنهان، پیش

بینی کارآمد عاجز چیده ریاضی نیز از ارائه راهکارهاي مناسب براي ساخت یک الگوي پیشهاي پیالگوریتم

مشاهده تکرار در وقوع . ریزي مورد استفاده قرار گرفتبینی براي نخستین بار در برنامهپیش. ندمانده ا

ی از آن جنس یدادهاتوان نتایج و تبعات آن را به کلیه رویفرض را به وجود آورد که میاین پیش ،رویدادها

هاي مصنوعی و ترکیب آن با علم پرسابقه آمار در کنار الگوریتمدر دو دهه اخیر با پیدایش هوش. تعمیم داد

مصنوعی  - هاي عصبی، شبکه2هیوریستیک -هاي متا، روش1الگوریتم ژنتیک :پیشرفته و ابتکاري همچون

   )1385ناظمی اشنی، (. است شدهاي در این عرصه ایجاد تحول گسترده... و

اي کنندهگیري درست، علمی و به موقع نقش بسیار مهم و تعیین در دنیاي پیچیده و پیشرفته ورزش، تصمیم

ها و پویایی محیط از جمله عواملی تعداد معیارها، پیچیدگی داده ،در این میان. در شکست یا موفقیت دارد

  براي امروزه. گیري در ورزش را با چالشی جدي در دهه اخیر مواجه کرده استاست که مسأله تصمیم

 هاروش این از استفاده با که است شده برگزیده نوینی علمی هايروش ورزشی، رویدادهاي نتایج بینیپیش

 نیز را ورزشی هايتیم بنديرده و رویدادها نتایج آمده، دسته ب نتایج بر اثرگذار عوامل شناخت با توانمی

هاي ورزشی که مبتنی بینیپیشمقاالت متعددي نیز بیان کردند که  )3،2005لوالگیا و لوکاس( .نمود بینیپیش

پذیرد، کامالً انجام می 4هاي شانسیبینیپیشبر داده و اطالعات است با آنچه که به صورت تصادفی مانند 

بندي ریاضی براي رتبه الگوي )1389(محمدي به طور مثال،  )2010، 5دل کروال و رودریگز( .متفاوت است
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هاي طال، نقره و در این تحقیق تعداد مدال. ارائه داد 2006هاي آسیایی کشورهاي شرکت کننده در بازي

هایی نظیر تولید سرانه، جمعیت، میزان مرگ و میر کودکان، امید به برنز هر کشور به عنوان ستاده و شاخص

که این  گردید، نمره کارایی هر کشور در مسابقات ورزشی محاسبه جینی به عنوان نهاده ندگی و ضریبز

بندي حاصل از این نتایج تحقیق نشان داد که رتبه. در نظر گرفته شد بندي کشورهانمره کارایی، مالك رتبه

طحاري مهرجردي  در همین راستا،. تر استاما منصفانه ،متفاوت ،بنديتا حدودي با روش رایج رتبه ،روش

ناپارامتریک براي ارزیابی عملکرد کشورهاي  الگويبسط یک "تحقیقی با عنوان ) 1391(و همکارانش 

 73دهد که از نشان می الگونتایج حاصل از اجراي این . انجام دادند "هاي المپیکدر بازي شرکت کننده

کشور حداکثر کارایی  9ل کسب کرده اند، احداقل یک مد هاي المپیک آتن کهکشور شرکت کننده در بازي

بیشتر مربوط  هاي المپیک آتن، سهماز میان کشورهاي کارا در بازي ،همچنین .اندکسب کرده الگورا از این 

هاي آسیایی براساس الگوي در بازي کننده شرکتبررسی موفقیت کشورهاي " .بودبه کشورهاي اروپایی 

نتایج نشان داد . انجام شد) 2011( شنژاد و همکاران یهمتعنوان تحقیقی بود که توسط  "ي عصبیها شبکه

. درصد بود 1/86هاي عصبی  بینی شده و واقعی براساس الگوي شبکه هاي پیش ضریب همبستگی بین رتبه

 3را حداکثر با ) درصد 43/71(کشور  20بینی شده  کشور مذکور، رتبه پیش 28از  شبکه عصبی الگوي

 7را با بیش از ) درصد 86/17(کشور  5اختالف و  7تا  4را حداکثر بین ) درصد 71/10(کشور  3ختالف، ا

پیش بینی پیرامون یکی دیگر از تحقیقات صورت گرفته . بینی نمود اختالف به نسبت رتبه واقعی آنها پیش

ش کردند تا تعداد مدال این محققان تال. شودمی) 2010( 1شفارست و همکارانهاي المپیک مربوط به باز

آماري  الگويدر این کار از یک . بینی کنندرا پیش 2008کننده در المپیک تابستانی پکن شرکت هاي ملیتیم

در این . که بر اساس آنالیز نزولی تعداد مدال در دوره قبلی و تولید ناخالص داخلی استوار بود، استفاده شد

، 2004هاي سال ها نسبت به بازيتغییرات اساسی در تقسیم مدالهاي نهایی در مورد بینیتحقیق پیش

      این محققان .هاي روسیه، صحیح بودندهاي چین و انگلستان و کاهش مدالبخصوص افزایش مدال

ارائه  الگوي. نشان خواهد داد 2008هاي المپیک کردند که انگلستان نمایشی حتی بهتر از بازي بینیپیش

مدال بیشتر از آنچه در پکن کسب کرده بود را  13 ،هاي المپیککند که میزبان آینده بازيبینی میشده پیش

هاي المپیک بسیار موفقی را براي کشور انگلستان در دوره بعدي بازي الگو،این . دست خواهد آورده ب

بل توجه در تحقیق نکته قا. ها به بازبینی مجدد نیاز دارندبینیکند، هرچند این پیشبینی میالمپیک پیش

هاي المپیک بعد بینی بازيهاي اخیر پیشو دیگر تحقیقات انجام شده در سال) 2010(فارست و همکارانش 

 بینی فقط از دو یا سه شاخص موثر استفاده براي پیش ،همچنین. ها و چند سال بعد بوداز برگزاري بازي

هاي شاخص   و از  بزندتخمین  2016لمپیک رتبه کشورها را در ا بر آن است کهتحقیق حاضر . شدمی

رو، سعی دارد تا خالءهاي ذکر شده از این. کشورها در المپیک استفاده کند یتموفقمختلفی براي پیش بینی 

                                                 
1 Forrest & etal 
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هاي المپیک و عوامل مدال"تحقیقی با عنوان  در) 2011( 1وگنوس و والچوکریاکو .را پوشش دهد

با استفاده از مدل  GDPاثر دقیق میزبانی، اندازه تیم ورزشی، جمعیت و  نوینبینیپیش به "اقتصادي

نتایج نشان داد که . بینی با استفاده از روش رگرسیون چندمتغیره انجام شدپیشاین . پرداختندبازنگري شده 

هر یک از  ،همچنین. بینی کننده کسب مدال بوداندازه تیم اعزامی به المپیک بهترین تک متغیر پیش

متغیرهاي جایگزین مانند جمعیت کشور، نرخ رشد جمعیت، نرخ بیکاري، هزینه بهداشت و درمان، میزبانی 

این محققان فقط از سه شاخص براي پیش . پیشگوي مناسبی براي کسب مدال المپیک بود GDPالمپیک و 

شرکت کنندگان و "ی با عنوان تحقیق) 2012( 2کوپر و استرکن. بینی کسب مدال در المپیک استفاده کردند

فاصله  ت،یدرآمد سرانه، جمعهاي ورودي مدل شامل شاخص. انجام دادند "2012عملکرد آنان در المپیک 

  میزبانی جهان و  یمدال در مسابقات قهرمانکسب از نظر  تیموفق ،یی کشورها تا کشور میزبانایجغراف

مدال طال در رده نخست قرار خواهد گرفت و ایاالت  44 بینی نشان داد که چین بانتایج پیش. ها بودبازي

مدال طال در رده  23انگلستان به عنوان کشور میزبان با  ،همچنین. مدال طال دوم خواهد شد 33متحده با 

با استفاده از ضریب جینی، جمعیت کشور و تولید ) 2013( 3برادلی و کالج. چهارم قرار خواهد گرفت

نتایج پیش بینی با نتایج واقعی تعداد . ندلندن پرداخت 2012هاي المپیک ناخالص داخلی به پیش بینی بازي

پیش (مدال  88، چین )مدال 99پیش بینی (مدال  104ایاالت متحده : دست آمده ها بدین صورت بکل مدال

 34و فرانسه ) مدال 63پیش بینی (مدال  65، انگلستان )مدال 73پیش بینی (مدال  82روسیه ، )مدال 82بینی 

این محققان نیز فقط عوامل اقتصادي و اجتماعی که در گذشته به آن پرداخته ). مدال 34پیش بینی(مدال 

  . مورد بررسی قرار دادند دوبارهشده بود، 

هاي هاي موثر در موفقیت کشورها در بازيبه نحوي مولفه شود هر یک از محققانهمانگونه که مشاهده می

بینی هاي آماري مختلفی براي پیشهمچنین از روش. اندالمپیک را شناسایی و مورد بررسی قرار داده

نکته قابل توجه اینکه در تحقیقاتی که به آنها اشاره  .مسابقات و یا رویدادهاي ورزشی استفاده شده است

دو مولفه موثر بر موفقیت در رویدادهاي ورزشی را مورد شناسایی قرار داده و در فرآیند  فقط یک یا ،گردید

و جیانگ و ) 2006( 4بوسچر و همکاران، دي)1389(محمدي  ،به طور مثال. اندبینی از آن بهره گرفتهپیش

و گرنت و ) 2009( 6رامش، آیر و )2005(هاي اقتصادي، لوکاس و لوالگیا فقط از مولفه) 2010( 5همکاران

هاي سیاسی و از مولفه) 2009( 8هاي ورزشی و سوتریادو و شیلبوريفقط از مولفه) 2010( 7جانسون

                                                 
1 Vagenas, & Vlacho kyriakou 
2  Kuper & Sterken 
3 Bradley & College 
4  De Bosscher & etal 
5 Jiang 
6  Iyer & Ramesh 
7  Grant & Johnston 
8  Sotiriadou & Shilbury 
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، )1390(در برخی تحقیقات نیز مانند محمدي . اندبینی رویدادهاي ورزشی استفاده کردهاقتصادي براي پیش

شده و یا الگوهاي ساده ریاضی استفاده  هاي آماري دیگري از قبیل رگرسیوناز روش) 2010( 1و گودارد

بینی پدیده یا فاقد روش مناسب جهت پیش ند،بینی انجام شده اتحقیقاتی که در زمینه پیش بیشتر. ستا

. اندهاي محدود به یک دوره زمانی خاص استفاده کردههاي ساده و دادهمورد نظر هستند و یا از تکنیک

) 2هاي علمی جدید و روش) 1نقص بزرگ با استفاده از  2این بنابراین در این تحقیق سعی شد تا 

با توجه به تحقیقات انجام گرفته، تحقیق حاضر . ساله مرتفع گردد 40اطالعات تطبیقی در یک بازه زمانی 

هاي موثر بر موفقیت کشورها در رویدادهاي ورزشی و شناسایی و بررسی همه مولفه ضمندرصدد است تا 

  همچنین از . ها در فرآیند پیش بینی، خالء موجود در تحقیقات گذشته را برطرف نمایداستفاده از آن

باشند، براي کاوي میهاي هوشمند دادهمصنوعی که در حال حاضر از مهمترین روش -هاي عصبیشبکه

  . بینی موفقیت کشورها در المپیک استفاده نمایدها و پیشپردازش داده

  پژوهششناسی روش

 هاي المپیک با استفاده از روشبینی موفقیت کشورهاي شرکت کننده در بازياضر با هدف پیشپژوهش ح

تعیین (این پژوهش، در دو مرحله کیفی . انجام شد) MLP(٢چندالیه پرسپترون هايشبکههوشمند 

طریق از در مرحله اول، . انجام شد) ي منتخبهاي مربوط به کشورهاجمع آوري داده(و کمی ) هاشاخص

ی یشناسا بینهاي پیششاخص از مقدماتی یاي، فهرستآوري اطالعات کتابخانهو جمع مطالعه پیشینه تحقیق

از  نفر 28 با به صورت غیرتصادفی هدفمند عمیق و ساختارمندنیمه کیفی هايمصاحبه ،در مرحله بعد .شد

 ؛ اعضاي هیات علمی)نفر 6(اقتصاد،  رشته اعضاي هیات علمیشامل پژوهش  موضوع از آگاه نخبگان

؛ اعضاي )نفر 5(علوم اجتماعی،  رشته؛ اعضاي هیات علمی )نفر 6( المللعلوم سیاسی و روابط بین رشته

به ویژه (؛ اعضاي هیات علمی رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی )نفر 4(ارتباطات، علوم  رشتههیات علمی 

 تا حد )نفر 3(اسالمی ایران  ارشد کمیته ملی المپیک جمهوري ؛ مدیران)نفر 4(، )گرایش مدیریت ورزشی

  کننده موفقیت کشورها دربینیتواند پیششاخص می 22ها نشان داد مصاحبه. اشباع نظري ادامه یافت

 5کدگذاري باز، محوري و انتخابی انجام شد و  با استفاده از روش هایافته لیتحل. هاي المپیک باشدبازي

به  )S(و ورزشی ) T(، فناوري )S(، اجتماعی و فرهنگی )E(، اقتصادي )P(هاي سیاسی مولفه شاملمولفه 

زارعیان و . بندي شدنددر سه سطح کالن، متوسط و خرد طبقه )PEST+S(صورت الگوي نظري 

از  خارج و) جامعه(مربوط به محیط پیرامونی یا دور معتقدند متغیرهاي سطح کالن ) 1393(همکارانش 

به طور  متغیرهاي سطح کالن،. به شرایط کالن حکومتی مربوط هستند وها و مدیران ورزشی کنترل سازمان

ها و متغیرهاي سطح متوسط یا میانی به سیاست .باشندموفقیت کشورها می بینی کنندهغیرمستقیم پیش

                                                 
1 Goddard 
2  Multi-Layer Perceptron 
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هاي قیت کشورها در بازيموف کنندهبینیهاي ورزشی مربوط و به طور مستقیم پیشهاي سازماناستراتژي

اي روز هاي ورزشی و کمیته ملی المپیک، استفاده از مربیان حرفهریزي فدراسیونبرنامه. باشندالمپیک می

هاي ورزشی در مدارس المللی و جهانی، کمک به نهادینه شدن رشتهدنیا، اعزام ورزشکاران به مسابقات بین

هاي ورزشی و فرآیند استعدادیابی و غیره از جمله فدراسیونها به کمک کمیته ملی المپیک و و دانشگاه

هاي نیز به شرایط و ویژگی) ورزشکار(متغیرهاي سطح خرد یا فردي . باشندمتغیرهاي سطح متوسط می

هاي روحی ، ویژگی)هاي جسمانی و غیرهشامل خصوصیات آنتروپومتري، توانایی(جسمانی ورزشکار 

و به طور کلی هرآنچه به طور مستقیم به ورزشکار مربوط ) ب هوشی و غیرهمیزان انگیزه، هیجانات، ضری(

   .شود، اشاره داردمی

  

زارعیان و (هاي المپیک در بازي) PEST+S(کننده موفقیت کشورها بینیهاي پیشالگوي نظري مولفه :1شکل 

  )1393همکاران، 

  

  

  

  

هاي مختلف از قاره منتخب کشور 42انتخاب شده براي  هايشاخصاطالعات ها، پس از شناسایی شاخص

 از ساله 40به صورت غیرتصادفی در دسترس در بازه زمانی ) کشورهایی که اطالعات آنها موجود بود(

سال از نهادینه شدن کمیته ملی  40کشورهایی که حداقل ( لندن 2012تا مونترال  1976 هاي المپیکبازي

  . آوري گردیدجمع )گذشتالمپیک در کشورشان می

 کالن

 کالن

 کالن کالن

 کالن

 متوسط

 متوسط

 متوسط متوسط

 متوسط

 خرد

 خرد

 خرد خرد

 خرد

 اقتصادي

)E(  

  )S( اجتماعی و فرهنگی
 فناوري

)T(  

 ورزشی

)S(  

  )P( سیاسی
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 هاي عینیهاي شناسایی شده، متغیرهایی که به صورت کمی و دادهاز بین شاخصکه است  یادآوريالزم به 

گانه  22شاخص . افزار شدوارد نرم "هاي وروديداده" به تفکیک سال هاي مختلف موجود بود، به عنوان

 تولید سرانه داخلی، ناخالص واقعی تولید سنی، ساختار پرورش، و آموزش هزینه شهري، شامل جمعیت

 زندگی، به امید جاري، حساب تعادل تورم، نرخ کل، جمعیت بیکاري، نرخ بازرگانی، تراز داخلی، ناخالص

 کاربران نوین، هايفناوري حوزه در مقاالت ارائه نوین، هايفناوري صادرات درمان، و بهداشت هزینه

 مجموع المپیک، میزیانی مجلس، هايکرسی در زنان حضور کشورها، مساحت نظامی، هزینه اینترنت،

 ملی کمیته شدن نهادینه زمان مدت و المپیک هايبازي در حاضر ورزشکاران تعداد المپیک، هايمیزبانی

متغیر "و رتبه کشورها براساس مدال طال به عنوان  "بینمتغیرهاي پیش"به عنوان  کشورها در المپیک

 هاي معتبر جهانیسایتبا استفاده از وبمورد بررسی در تحقیق حاضر داده هاي . در نظر گرفته شد "مالك

ققان جهانی بوده و که مورد تایید مح -سازمان بهداشت جهانی بیل سازمان ملل متحد، بانک جهانی واز ق -

هاي پرسپترون در مرحله بعد، براي آزمون مدل مفهومی شبکه .باشد، جمع آوري گردیدمی  قابل استناد 

امکان  ،شد تا از سویی مقایسه 2012گانه ایران با مقادیر واقعی در سال  22هاي ، شاخص)MLP(چندالیه 

بین بتوان به هاي پیششناسایی دقیق شاخص بینی کاهش یافته و از سویی دیگر در صورت عدمخطاي پیش

روش (مصنوعی  -آمده از شبکه عصبی به دستدر نهایت، با توجه به نتایج . ها پرداختبازنگري مجدد آن

MLP(میالدي تخمین زده شد و براساس آن، رتبه کشورهاي منتخب  2016گانه در سال  22هاي ، شاخص

   . یدبرآورد گردریودوژانیرو  2016در المپیک 

انجام ) ANN(ی مصنوع -یعصب يهاکاوي شبکهابزارهاي دادهها در این تحقیق با استفاده از تحلیل یافته

  ةدربار هیاول يهاهیها به فرضنبودن آن وابستهی مصنوع -یعصب يهاشبکه يهایژگیو نیتراز مهم. شد

داشته  یدلخواه يآمار عیتوز هرگونه توانندیم يورود يهامعنا که داده نیاست؛ به ا يورودي هاداده

 يهابه سبب پردازش( باال مانند سرعت پردازش يگرید اریبس يهاتیقابل داشتن با ،نیهمچن. باشند

 ایها مشکل روش ریسا ای یمنطق قیها از طرآن يساز هیکه شب یحل مسائل در ، داشتن توان بالقوه)يمواز

 یطیمح تیدر موقع رییتغ در صورت طیو انطباق با مح يریادگی يبرا شبکه ممکن است، کارآمد بودن ریغ

ماشین "مصنوعی را نوعی  -شبکه هاي عصبی. کندیم شتریب را روش نیبه استفاده از ا يمندعالقه

ها به اي از دادهمجموعه ، معموالًبا استفاده از یک سري زمانیبینی در فرآیند پیشمی نامند که  "یادگیري

یابی را براي بینی، عمل برونگیرد تا با تخمین رفتار سیستم مورد پیشقرار میآن عنوان ورودي در اختیار 

     جهت تخمین رفتار سیستم مورد پیش بینی توسطنیز  حاضر در تحقیقاز این رو،  .آینده انجام دهد

     لندن  2012تا مونترال  1976 پیکهاي المبازي ازساله  40ها در بازه زمانی ، دادهشبکه هاي عصبی

خور از بینی، از یک شبکه چندالیه پیشله پیشأاغلب رویکردهاي شبکه عصبی براي مس .آوري گردیدجمع

در این تحقیق . کندهاي بهبود یافته و اصالح شده آن استفاده میانتشار خطا یا الگوریتمطریق الگوریتم پس
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استفاده  ١انتشار خطا از نوع تابع سیگموئیدبا آموزش شبکه پس )MLP( چندالیه پرسپترون هاياز شبکه

  . شد

  یافته هاي پژوهش

از دقت نرم افزار اطمینان حاصل  ،ریودوژانیرو 2016هاي المپیک جهت تخمین نتایج بازيبایستی نخست 

کننده منتخب شرکتهاي عصبی، ابتدا کلیه اطالعات کشورهاي بدین منظور براي تست نتایج شبکه. می شد

در  گانه 22 هايتا مقادیر شاخص شور ایران انتخاب شدآوري و از بین آنها کهاي المپیک جمعدر بازي

  .و نتایج با مقادیر واقعی مورد مقایسه قرار گیرد ودبینی شپیش 2012سال 

   

                                                 
1 . Sigmoid 
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  2012گانه کشور ایران در سال  22هاي مقادیر واقعی و پیش بینی شده شاخص :1جدول 

  مقادیر خطا  MLP  مقادیر واقعی  گیرياندازه واحد  شاخص

 71/0 93/69 23/69  %  جمعیت شهري

  of GNI  11/4  20/4  10/0 %  هزینه آموزش و پرورش

  87/1  94/72  08/71 (64 -15) %  ساختار سنی

  14/2  24/0 -90/1  %  ناخالص داخلی واقعیتولید 

  per person $  02/7228  10/6108  91/1119   ناخالص داخلی سرانه تولید

  of total labor force  10/13  63/11  46/1%   بیکارينرخ 

  Millions person  76424443  72773178  3651264  کل جمعیت

  annual %  34/27  73/25  60/1  نرخ تورم

  of GDP  59/6  12/7  53/0 %  اريج حسابتعادل

  Years  76/73  47/71  29/2  امید به زندگی

  of GDP  23/30  01/37  78/6 %  بازرگانیتراز 

  of GDP  71/6  54/5  16/1 %  هزینه بهداشت و درمان

  of manufactured exports  21/3  07/3  13/0%  نینو يهايصادرات فناور

  Ranking  17  31  14  نینو يهايفناوردر حوزه مقاالت ارائه 

  per 100 people  50/27  41/23  08/4  نترنتیکاربران ا

  of GDP  11/2  16/2  05/0 %  ینظام نهیهز

  11/0  21/3  1/3  %  مجلس يهایحضور زنان در کرس

  Sq. km  1648195  1648195  0  مساحت کشور

  Score 0  0  0  کیالمپ یانیزیم

  Number  53  49  4  تعداد ورزشکاران

  Number  0  0  0  کیالمپ يهایزبانیمجموع م

  Years  65  65  0  کیالمپ یمل تهیشدن کم نهیمدت زمان نهاد

 22بینی شاخص هاي از خطاي پایینی در پیش MLPشود روش مشخص می 1با توجه به نتایج جدول 

 MLPاز روش  2016هاي کشورهاي منتخب در سال بینی شاخصدر پیش ، رواز این. گانه برخوردار است

  .استفاده گردید
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 MLPبا استفاده از روش  لندن 2012در المپیک  کشورهابینی شده در بخش بعد، رتبه واقعی و پیش

هاي المپیک کشورهاي اتریش، شیلی، اکوادر، نیجریه و فیلیپین در بازي که است گفتنی. گزارش شده است

بود، رتبه کشورهاي مذکور به  79ها که موفق به کسب مدال نشده اند و با توجه به آخرین رتبه بازي 2012

  .فته شددر نظر گر 86صورت توافقی 

   MLPلندن براساس روش  2012 المپیکهاي در بازيمنتخب بینی شده کشورهاي واقعی و پیش رتبه :2جدول 

  کشور  رتبه واقعی  رتبه پیش بینی شده  کشور  رتبه واقعی  رتبه پیش بینی شده

 ایاالت متحده 1 1 کلمبیا 38 48

 چین  2  2 مکزیک  39  39

 انگلستان  3  5 آرژانتین  42  32

 کره جنوبی  5  8 تونس  45  44

 آلمان  6  3 هندوستان  55  55

 فرانسه  7  12 تایلند  57  59

 مجارستان  9  16 مصر  58  56

 استرالیا  10  9 بلژیک  60  59

 ژاپن  11  15 فنالند  60  56

 هلند  13  10 بلغارستان  63  58

 ایران  17  19 مالزي  63  65

 جاماییکا  18  24 پرتقال  69  70

 اسپانیا  21  27 یونان  75  72

 برزیل  22  21 سنگاپور  75  70

  دانمارك  29  33 مراکش  79  74

  لهستان  30  25  عربستان  79  64

  ترکیه  32  41  اتریش  86  79

  سوئیس  33  37  شیلی  86  86

  نروژ  35  39  اکوادر  86  86

  کانادا  36 29  نیجریه  86  86

  سوئد 37  38  فیلیپین  86  86

. گزارش شده است MLPبراساس روش  منتخب کشور 42بینی شده رتبه واقعی و پیش ،2در جدول 

 57/28(کشور  12اختالف،  3را حداکثر با ) درصد 76/54(کشور  23بینی شده ، رتبه پیشMLP روش

اختالف به نسبت رتبه  7را با بیش از ) درصد 66/16(کشور  7اختالف و  7تا  4را حداکثر بین ) درصد

) 4629/0(به مقدار  MLPضریب خطاي مطلق میانگین در روش  ،همچنین. بینی نمودواقعی آنها پیش

  . گزارش گردید که در حد مطلوبی قرار داشت
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. دهدرا نشان می MLPبا استفاده از روش  2016گانه در سال  22هاي ، مقادیر تخمینی شاخص3جدول 

 برزیلتحده، انگلستان، ژاپن، هاي تخمینی کشورهاي ایران، ایاالت مکشور منتخب، داده 42از  3در جدول 

  . و مصر آورده شده است

 MLPبا استفاده از روش  2016گانه کشورهاي منتخب در سال  22هاي مقادیر تخمینی شاخص :3جدول 

  کشور

  شاخص
  جاماییکا  برزیل  ژاپن  انگلستان  ایاالت متحده  ایران  گیريواحد اندازه

 20/52 28/85 88/93 96/79 18/83 71/70  %  جمعیت شهري

  of GNI  61/3  69/4  40/5  83/2  83/4  46/4 %  هزینه آموزش و پرورش

  54/64  53/65  06/65  62/64  49/66  04/64 (64 -15) %  ساختار سنی

  - 78/0  73/2  76/0  05/0  16/2  - 49/1  %  ناخالص داخلی واقعیتولید 

  per person $  04/3850  13/54349  33/35229  15/39912  04/8215  82/3887  ناخالص داخلی سرانه تولید

  بیکارينرخ 
 %of total 

labor force  
61/13  89/7  28/11  54/2  02/9  22/12  

  کل جمعیت
Millions 

person  
77113171  319799870  64943181  125608508  203386713  2717567  

  annual %  35/16  71/3  54/2  59/1  53/8  24/27  نرخ تورم

  - of GDP  33/5  45/2 -  42/1 -  84/2  33/2 -  49/7 %  حساب جاري تعادل

  Years  18/73  05/79  87/81  60/80  12/74  93/72  امید به زندگی

  of GDP  70/25  27/19  46/35  48/25  64/14  27/74 %  تراز بازرگانی

  of GDP  46/5  35/16  10/8  20/9  40/9  08/5 %  هزینه بهداشت و درمان

  نینو يها يصادرات فناور
%of 

manufactured 

exports  

76/3  92/21  25/18  57/18  13/8  35/0  

 يهايفناوردر حوزه مقاالت ارائه 

  نینو
Ranking  15  1  7  4  28  -  

  نترنتیکاربران ا
per 100 

people  
96/43  29/80  53/91  94/88  26/57  11/40  

  of GDP  90/2  53/3  89/2  97/0  02/1  05/1 %  ینظام نهیهز

  86/11  33/6  29/5  48/18  96/15  94/3  %  مجلس يهایحضور زنان در کرس

 Sq. km  1648195  9147420  241930  364500  8459420  10830  مساحت کشور

 Score 0  0  5/0  1 2  0  کیالمپ یانیزیم

  Number  48  598  472  338  314  41  تعداد ورزشکاران

  Number  0  4  3 1  1  0  کیالمپ يهایزبانیمجموع م

 یمل تهیشدن کم نهیمدت زمان نهاد

  کیالمپ
Years  69 122  111 104  81  80 
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، رتبه MLPگانه و با توجه به روش  22هاي بینی شده شاخصدر مرحله بعد، با استفاده از مقادیر پیش

    از  ،در این تحقیق. بینی گردیدبراساس مدال طال پیش 2016هاي المپیک کشورهاي منتخب در بازي

 .استفاده شدسیگموئید انتشار خطا از نوع تابع با آموزش شبکه پس )MLP( چندالیه پرسپترون هايشبکه

، )09/0(مومنتوم : به کار رفته در تحقیق شامل این موارد می باشد) MLPروش (مشخصات شبکه عصبی 

 الیه پنهان 3شبکه عصبی مورد استفاده در تحقیق با ، 1در شکل ). 400(و تعداد تکرار ) 2/0(نرخ یادگیري 

  .است ترسیم شده

  

  الیه پنهان 3شبکه عصبی مورد استفاده در تحقیق با  :1شکل 

  

  

  

ریودوژانیرو براساس مدل شبکه  2016 المپیکهاي در بازيمنتخب بینی شده کشورهاي پیش ، رتبه4جدول 

بینی به عمل آمده براساس پیشکه است  گفتنی. براساس مدال طال را نشان می دهد) MLPروش (عصبی 

موفق به  2016هاي المپیک عربستان، اتریش، شیلی، اکوادر، نیجریه و فیلیپین در بازيکشورهاي مراکش، 

 جمعیت شهري

 هزینه آموزش و پرورش

 ساختار سنی

 ناخالص داخلی واقعیتولید 

 تولید ناخالص داخلیسرانه 

 نرخ بیکاري

 جمعیت کل

 نرخ تورم

 تعادل حساب جاري

 امید به زندگی

 تراز بازرگانی

 هزینه بهداشت و درمان

 صادرات فناوري هاي نوین

 ارائه مقاالت در حوزه  فناوري هاي نوین

 کاربران اینترنت

 هزینه نظامی

 هاي مجلسزنان در کرسیحضور 

 تعداد ورزشکاران

 میزبانی المپیک

 مساحت کشور

 مدت زمان نهادینه شدن کمیته ملی المپیک 

 مجموع میزبانی هاي المپیک

 رتبه برحسب مدال طال
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در نظر  86کسب مدال نخواهند شد که در مدل شبکه هاي عصبی رتبه کشورهاي مذکور به صورت توافقی 

  .گرفته شد

 

ریودوژانیرو براساس مدل شبکه عصبی  2016 المپیکهاي در بازيمنتخب بینی شده کشورهاي پیش رتبه: 4جدول 

  )MLPروش (

  کشور  رتبه پیش بینی شده  کشور  رتبه پیش بینی شده

 ایاالت متحده 1 کلمبیا 33

 چین  2 مکزیک  43

 انگلستان  3 آرژانتین  50

 کره جنوبی  4 تونس  51

 آلمان  7 هندوستان  58

 فرانسه  7 تایلند  64

 مجارستان  13 مصر  45

 استرالیا  8 بلژیک  52

 ژاپن  13 فنالند  58

 هلند  12 بلغارستان  73

 ایران  21 مالزي  47

 جاماییکا  16 پرتقال  44

 اسپانیا  20 یونان  63

 برزیل  18 سنگاپور  74

  دانمارك  25 مراکش  86

  لهستان  22  عربستان  86

  ترکیه  40  اتریش  86

  سوئیس  39  شیلی  86

  نروژ  30  اکوادر  86

  کانادا 29  نیجریه  86

  سوئد  43  فیلیپین  86

  

در  2016هاي المپیک کشورهاي ایاالت متحده آمریکا، چین و انگلستان در بازي ،4با استناد به نتایج جدول 

 21هاي شرکت کننده در جایگاه کشور ایران نیز در بین تیم ،همچنین. رتبه اول تا سوم قرار خواهند گرفت

اما  ،قرار گرفت 17لندن در جایگاه  2012هاي المپیک بازينکته قابل توجه اینکه ایران در . بودخواهد 

و  2016گانه در سال  22هاي بینی شاخصبا توجه به پیشاز یک سو، ) MLPروش (هاي عصبی شبکه

مانند ساختار سنی، سرانه تولید ناخالص داخلی، نرخ  -2012ها نسبت به سال کاهش برخی شاخص

و از سویی دیگر، رشد برخی  -رگانی و تعداد ورزشکاران اعزامیبیکاري، تعادل حساب جاري، تراز باز

  .تخمین زده است 21ریودوژانیرو  2016بین در کشورهاي دیگر، رتبه ایران را در المپیک هاي پیششاخص
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 بحث و نتیجه گیري

مدیریت بینی از منظر علم و دانش مدیریت برکسی پوشیده نیست و در جریان فرآیند اهمیت و جایگاه پیش

هاي بسیاري در آینده گردد که این تصمیمات برپایه تواند سرمنشأ موفقیتگیري صحیح میتصمیم ،علمی

ورزش نیز مانند هر پدیده اقتصادي، سیاسی، اجتماعی و . شودهایی است که از آینده متصور میبینیپیش

. ید تصمیمات صحیح اتخاذ گرددبا نیز فرهنگی و فناوري از این مهم مستثنی نیست و براي توسعه ورزش

که  هستیمشاهد آن  ،گري جایگاه خود را در میان کلیه کشورها باز کردايکه حرفه در ورزش پس از این

ورزشکاران و متخصصان علوم  .شودنیل به یک رتبه یا مقام خاص هزینه می برايآوري هاي سرسامهزینه

 جایگاه نظام زنند و به همین دلیلمیهاي بزرگی الشالمللی دست به تهاي بینکسب کرسی برايورزشی 

 .ریزي امور آینده بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته استبرنامه برايهاي ورزشی بینی در میان رشتهپیش

روي مدیران و هاي مناسبی را پیشگیريهاي ورزشی از طریق اصول علمی، راهکارها و جهتبینیپیش

گیري درست، علمی و به موقع در دنیاي پیچیده و پیشرفته ورزش، تصمیم. دهدار میریزان ورزشی قربرنامه

ها تعداد معیارها، پیچیدگی داده ،در این میان. اي در شکست یا موفقیت داردکنندهنقش بسیار مهم و تعیین 

هه اخیر گیري در ورزش را با چالشی جدي در دو پویایی محیط از جمله عواملی است که مسأله تصمیم

 شده برگزیده نوینی علمی هايروش ورزشی، رویدادهاي نتایج بینیپیش براي ،امروزه. مواجه کرده است

 رویدادها نتایج آمده، به دست نتایج بر اثرگذار عوامل شناخت با توانمی هاروش این از استفاده با که است

هاي کیفی تحقیق حاضر از مجموع مولفهدر بخش  .نمود بینیپیش نیز را ورزشی هايتیم بنديرده و

ارائه ) PEST+S( الگوي نظريسیاسی، اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی، فناوري و ورزشی شناسایی شده، 

سطح کالن یا پیرامونی در این منظور از . بندي شدندگردید که در سه سطح کالن، متوسط و خرد تقسیم

. شودن ارشد کشور تعیین میتوسط سیاستگذاران و مسئوالهاي در سطح کالن جامعه بوده که الگو، سیاست

ها و از جمله فدراسیون(هاي ورزشی ن سازمانالسطح میانی یا متوسط مربوط به سیاستگذاران و مسئو

هاي نیز به شرایط و ویژگی) ورزشکار(متغیرهاي سطح خرد یا فردي بوده و ...) ملی المپیک وکمیته

میزان (هاي روحی ، ویژگی...)هاي جسمانی وخصوصیات آنتروپومتري، تواناییشامل (جسمانی ورزشکار 

شود، و به طور کلی هرآنچه به طور مستقیم به ورزشکار مربوط می...) انگیزه، هیجانات، ضریب هوشی و

ها از منظر افزایش دقت کیک آنو تف اند تعامل که این سه سطح همواره با هم در گفتنی است .اشاره دارد

  . پذیرفته است صورت پژوهش

ریودوژانیرو  2016هاي المپیک گانه و رتبه کشورها در بازي 22هاي در این تحقیق جهت تخمین شاخص

استفاده سیگموئید انتشار خطا از نوع تابع با آموزش شبکه پس )MLP( چندالیه پرسپترون هايشبکهاز 

هاي المپیک بینی موفقیت کشورها در بازيپیش درهاي عصبی از شبکه )1999(کاندن و همکاران . شد

 که آوري شدجمع بینپیش  متغیر  17کشور برروي  195در این پژوهش اطالعات . استفاده کردند 1996
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بینی موفقیت تري براي پیشابزار مناسب ، رگرسیونالگوي  به نسبت هاي عصبیشبکهالگوي  نشان داد

     در پژوهشی اذعان داشتند )2009(شاردا  و ریآراستا، همین در. هاي المپیک استکشورها در بازي

و حضور در المپیک  گیري ارزشمندي در فرآیند انتخاب بازیکنانتواند پشتیبان تصمیمهاي عصبی میشبکه

کشورهاي ایاالت متحده آمریکا، چین و انگلستان ) MLPروش (هاي عصبی با استناد به نتایج شبکه. باشد

جمهوري اسالمی ایران نیز در  ،همچنین. در رتبه اول تا سوم قرار خواهند گرفت 2016ي المپیک هادر بازي

 2012که ایران، در المپیک نکته قابل توجه این. قرار خواهد گرفت 21هاي شرکت کننده در جایگاه بین تیم

ها تخب و مقایسه آنکشور من 42گانه  22هاي با بررسی شاخص MLPاما روش  ،قرار گرفته 17در جایگاه 

برخی از  MLPهرچند روش . دهدریودوژانیرو خبر می 2016با یکدیگر، از نزول رتبه ایران در المپیک 

بینی کرده پیش 2012را بهتر از سال  2016ها از جمله نرخ تورم و درصد کاربران اینترنت در سال شاخص

با نگاهی .  باشدپایین می 2016کشورها در المپیک بینی رتبه ها در پیشاما ضرایب تاثیر این شاخص ،است

ها شاخص  ، شاهد روند رو به کاهش برخیMLPبینی شده توسط روش گانه پیش 22هاي به شاخص

سرانه به طور مثال، شاخص . این جایگاه را براي ایران تخمین بزند MLPهستیم که باعث گردیده روش 

 برابر 2012باشد، در سال شورها داراي ضریب باالیی میی که در تخمین رتبه کناخالص داخل دیتول

شاخص نرخ بیکاري ایران . بینی گردیده استدالر پیش 04/3850برابر  2016دالر بوده و در سال  02/7228

تعداد . بینی شده استدرصد پیش 61/13برابر  2016درصد بوده و در سال  10/13برابر  2012در سال 

بینی شده نفر پیش 48برابر  2016نفر بوده و در المپیک  53برابر  2012در المپیک  ورزشکاران اعزامی ایران

تخمین  29جایگاه  2016جایگاه کشور کانادا را در المپیک  MLP از سویی دیگر، به طور مثال روش. است

گانه  22هاي با نگاهی به شاخص. را کسب کرده بود 36جایگاه  2012این کشور در المپیک . زده است

ها هستیم که باعث گردیده روش ، شاهد روند صعودي برخی شاخصMLPبینی شده توسط روش پیش

MLP برابر  2012ی در سال ناخالص داخل دیسرانه تولشاخص . این جایگاه را براي کانادا تخمین بزند

زینه آموزش شاخص ه. بینی گردیده استدالر پیش 14/55599برابر  2016دالر بوده و در سال  16/51206

 44/5برابر  2016درصد از درآمد ناخالص ملی بوده و در سال  12/5برابر  2012و پرورش کانادا در سال 

تعداد  2012تعداد ورزشکاران اعزامی کانادا در المپیک . بینی شده استدرصد از درآمد ناخالص ملی پیش

هاي به طور کلی، با مقایسه شاخص. ستبینی شده انفر پیش 299تعداد  2016نفر بوده و در المپیک  277

. باشیمها می، شاهد روند صعودي و نزولی در هریک از شاخص2016گانه کشورهاي منتخب در سال  22

، بهبود وضعیت این 2016بینی رتبه کشورها در المپیک ها در پیشاز سویی، با توجه به ضرایب شاخص

هاي سطح حتی با شناسایی شاخص. تحت تاثیر قرار دهد تواند جایگاه کشورها را در المپیکها میشاخص

شود که با قیاس کمی متغیرهاي کشورها با همدیگر برتري یک کشور بر کشور کالن، این امکان فراهم می

ها معتقدند آن. آشکار شد) 2006(بوسچر و همکارانش دلیل این قیاس در تحقیقات دي .دیگر آشکار شود
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هاي جهانی و مانند بازي(المللی کننده موفقیت در سطح بینهاي تعییندرصد شاخص 50که بیش از 

پس در جایی که بیش . ها و مدیران ورزش هستند، متغیرهاي سطح کالن و خارج از کنترل سازمان)المپیک

ها المللی وجود دارد، باید برروي آن شاخصکننده موفقیت در سطح بینهاي تعییندرصد شاخص 50از 

هاي این تحقیق نشان داد که متغیرهاي سطح کالن همچنان اثرگذاري باالي خود را بر یافته. متمرکز شد

که همواره در تحقیقات گذشته به عنوان  GDPمتغیر  ،به طور مثال. اندی حفظ کردهموفقیت ورزشروي 

م باالیی در شد، در این تحقیق هم سهمی ی قلمداد موفقیت ورزشترین متغیرهاي اثرگذار در یکی از مهم

داراي کشورها در المپیک براي مدال به طور کلی کسب . ی به خود اختصاص دادموفقیت ورزشبینی پیش

کنند و استفاده می "المللیابزاري در معادالت بین"تا جایی که کشورها از آن به عنوان  اهمیت بسیاري است

وقت و  اندیشمندان علوم مختلف. دشوهمین موجب یک رقابت مسالمت آمیز در این رویداد جهانی می

اند که چه عواملی موفقیت یک کشور در المپیک را تالش زیادي را صرف یافتن پاسخی به این پرسش کرده

اصوالً توسعه امري . توان بیان داشت راه رسیدن به این موفقیت، توسعه استبه طور کلی می. شودمی سبب

 فناوري، پزشکی و غیره  - هاي مختلف اجتماعی و فرهنگی، سیاسی، اقتصادي، علمیکلی و داراي جنبه

توسعه در برخی موارد ممکن است موقتی و کوتاه مدت باشد که نتیجه آن موفقیت نسبی و . باشدمی

تواند به توسعه ریزي بلندمدت میدیگر، برنامه از طرف. استالمللی از جمله ورزش مقطعی در سطح بین

   . ار و فراگیر منجر شودپاید

گانه موفقیت کشورها در  22بین هاي پیشها و شاخصشناسایی مولفه از طریقتحقیق حاضر  ،در مجموع

هاي تا براي توسعه ورزش و کسب کرسی آورد می فراهمرا ریزان این امکان براي مدیران و برنامهالمپیک، 

هاي مناسب سیاست ،مقایسه با کشورهاي دیگردر شور و المللی با توجه به امکانات و منابع بالقوه کبین

یودوژانیرو، به ورزشکاران این ر 2016بینی شده در المپیک همچنین با توجه به رتبه پیش. نماینداتخاذ 

و  نندتا از طریق مقایسه خود با ورزشکاران کشورهاي دیگر جایگاه خود را شناسایی کدهد فرصت را می

 به عالوه، .زم جهت کسب رکوردهاي بهتر را براساس الگوهاي استاندارد طراحی نمایندهاي تمرینی البرنامه

ن، ارسانه و مطبوعات، منتقدتا انتظارات و توقعات تماشاگران، اصحاب موجب می گرددنتایج این تحقیق 

و با توجه به پتانسیل  یابدبینانه و عقالنی واقعصورتی  ... گران ورزشی وکارشناسان یا تجزیه و تحلیل

فشار و استرس بیش از حد میزان از  واز انتظارات احساسی دست بردارند  ،موجود و توان کشورهاي رقیب

  .بکاهند المپیکو مخرب بر روي کاروان ورزشی اعزامی به 
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The aim of the study was prediction of countries’ success that participating in 
the 2016 Olympic Games in Rio de Janeiro with intelligent method of MLP. 
This study was conducted on two qualitative (setting indices) and quantitative 
(collecting data from selected countries) steps. In the first phase, non-randomly 
and purposeful procedure, semi-structured qualitative and depth interviews was 
conducted with 28 elites that were aware of the issue of study up to theoretical 
saturation. After identification of indexes, Information of selected indicators (22 
Indexes political, economic, social, cultural, technological and sporting as 
Theoretical Model (PEST+S)) was collected for 42 selected countries, in 40-
years period, since 1976 Montreal Olympics to 2012 London. On the next step, 
from test of the conceptual model of multilayer perceptron networks (MLP) 
were used in comparison the actual values of Iran’s 22 indexes with predicted 
values in 2012. The results showed, in comparison the actual values with 
predicted values in 2012, the MLP has small errors in predicting of indices. 
Also, comparison of actual rank and predicted rank of 42 selected countries in 
2012, MLP method had less Mean absolute error rate (0.4629). In final step, 
indices were  estimated and rank of selected countries was predicted in Rio de 
Janeiro (2016). According to research results, Countries United States of 
America, China and the Great Britain will be in the first to third places, in 2016 
Olympic Games. Also, Islamic Republic of Iran will be in 21st place among 
participating teams. Generally, using of Neural Networks Model, Iranian sport 
Policymaker’s can use identified indices to planning for successful participation 
in the Olympic Games.  
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