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ه��دف از پژوهش حاضر، ارائه مدل پیش بینی موفقیت کشورهای شرکت کننده در جام جهانی فوتبال 2018 
روسی��ه بود. ای��ن پژوه��ش، در دو مرحله کیفی )تعیی��ن شاخص ها( و کم��ی )جمع آوری داده ه��ای مربوط به 
گاه از موضوع  کشورهای منتخب( انجام شد. مصاحبه های کیفی نیمه ساختارمند و عمیق با 24 نفر از نخبگان آ
پژوه��ش به صورت غیرتصادفی هدفمند صورت گرفت. پ��س از شناسایی شاخص ها، اطالعات شاخص های 
 )PEST+S( انتخ��اب شده )شاخص های 26 گانه اقتصادی، سیاسی، اجتماع��ی و فرهنگی، فناوری و ورزشی
برای 38 کشور که به صورت غیرتصادفی در دسترس انتخاب شدند، در بازه زمانی بازی های جام جهانی 1978 

آرژانتین تا 2014 برزیل جمع آوری گردید. 
در مرحله بعد، برای آزمون مدل مفهومی، شاخص های 26 گانه پیش بینی شده با مقادیر واقعی در سال های 
2010 و 2014 مقایسه گردید. نتایج نشان داد روش MLP از خطای پایینی در پیش بینی شاخص های 26 گانه 
برخ��وردار است. در مرحل��ه نهایی، شاخص های 26 گانه در سال 2018 تخمی��ن زده شد و جایگاه کشورهای 
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منتخ��ب در ج��ام جهان��ی 2018 روسیه پیش بینی ش��د. با استناد به نتای��ج روش MLP، تیم های ای��ران، ژاپن و 
کره جنوبی با کسب جایگاه 1 از قاره آسیا به بازی های جام جهانی راه خواهند یافت. همچنین تیم های بلژیک و 

پرتغال طبق جایگاه پیش بینی شده4  تا مرحله نیمه نهایی صعود خواهند کرد. 

واژگان کلیدی: بازی های جام جهانی فوتبال، پیش بینی و شبکه های پرسپترون چندالیه
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مقدمه 
یکی از وظایف مدیر، تصمیم گیری است که به طور مستتر در تمام وظایف مدیریت نهفته است. در حقیقت 
می ت��وان گفت مدیر ب��ه وسیله تصمیم گیری، تمامی فعالیت های خود را انجام می دهد. بنابراین تصمیم گیری از 
اجزای جدایی ناپذیر مدیریت به شمار می آید و در هر وظیفه مدیریت به نحوی جلوه گر است )الوانی، 1388: 
20(. در واق��ع، تصمیم گی��ری و مدیری��ت را می توان مت��رادف دانست، زیرا تصمیم گیری ج��زء اصلی مدیریت 
اس��ت. تصمیم گی��ری همواره کاری دشوار ب��وده و با محدودیت هایی سر و کار داشته اس��ت؛ ولی امروزه به دلیل 
شت��اب فزاین��ده تغییرات و افزایش پیچیدگ��ی محیط، تصمیم گیری مستلزم دقت و سرع��ت بیشتری است. از آن 
ج��ا که برنامه ریزی، تصمیم گیری برای انجام فعالیتی در زم��ان آینده می باشد، جایگاه و اهمیت برنامه ریزی در 
فرآین��د مدیری��ت نیز روشن می شود. از سوی دیگ��ر، کلیه تصمیمات در مورد آینده ب��ر مبنای یك نوع پیش بینی 
اس��ت. لذا هرچ��ه این پیش بینی ها به صورت برنامه ریزی شده تر انجام شون��د، بیشتر می توان به آن ها اتکا کرد. 
پیش بین��ی ب��ا توجه به معنی لغ��وی آن، تجسم یك موقعیت ی��ا وضعیت در آینده است. همچنی��ن می توان آن را 
هش��داری درباره آینده، تبیین اوضاع مطلوب آینده، تشریح اوضاع آینده و مانند این ها تعریف کرد. اما از لحاظ 
علم��ی واژه »پیش بین��ی«، بی��ان وقوع حوادث واقعی، قب��ل از وقوع آن ها بر پایه تحلی��ل اطالعات در دسترس و 
براس��اس اص��ول و قواعد علم��ی و منطقی که احتمال وق��وع آن نیز مشخص باشد، تعری��ف می شود )رضائیان، 
1388: 35 و سیدجوادی��ن، 1384: 25(. پیش بین��ی روند تغییرات در کلیه حوزه ها، یکی از دغدغه های اصلی 
مدی��ران و برنامه ریزان می باشد، ام��ا در مسیر پیش بینی همواره مشکالتی وجود داشت��ه که انجام پیش بینی های 
 غیرممکن کرده است. وجود پارامترهای زیاد و در بسیاری موارد پنهان، پیش بینی را 

ً
دقیق و قابل اعتماد را تقریبا

ب��ه مسئله ای سخت تبدیل نموده است که الگوریتم های پیچی��ده ریاضی را نیز از ارائه راهکارهای مناسب برای 
ساخت یک الگوی پیش بینی کارآمد عاجز کرده است. پیش بینی برای نخستین بار در برنامه ریزی مورد استفاده 
ق��رار گرفت. مشاه��ده تکرار در وقوع رویدادها این پیش فرض را به وجود آورد که می توان نتایج و تبعات آن را به 
کلی��ه رویدادهای��ی از آن جنس تعمیم داد. در دو دهه اخیر با پیدایش هوش مصنوعی و ترکیب آن با علم پرسابقه 
آمار در کنار الگوریتم های پیشرفته و ابتکاری همچون الگوریتم ژنتیک1، روش های متاهیوریستیک2، شبکه های 
عصبی- مصنوعی و... تحول گسترده ای در این عرصه ایجاد کرده است )ناظمی اشنی و قدیری، 1385: 52(. 
از آنج��ا ک��ه در دنیای پیشرفت��ه ورزش امروز نیز تصمیم گی��ری درست، علمی و به موقع نق��ش بسیار مهم و 
تعیین کننده ای در شکست یا موفقیت دارد، پیش بینی نتایج رویدادهای ورزشی نیز از اهمیت خاصی برخوردار 
ش��ده است. پیش بینی ه��ای ورزشی از طریق اصول علم��ی، راهکارها و جهت گیری ه��ای مناسبی را پیش روی 
مدیران و برنامه ریزان ورزشی قرار می دهد. امروزه برای پیش بینی های ورزشی، روش های علمی نوینی برگزیده 
شده است که با استفاده از این روش ها می توان با شناخت عوامل اثرگذار بر نتایج به دست آمده، نتایج رویدادها 
و رده بن��دی تی��م های ورزشی را نیز پی��ش بینی کرد )زارعیان، 1393: 10(. مق��االت متعددی نیز بیان کردند که 

1. Genetic Algorithms
 2. Meta-Heuristic Methods
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پیش بینی ه��ای ورزش��ی که مبتنی ب��ر داده و اطالعات است با آنچه که به ص��ورت تصادفی مانند پیش بینی های 
 متفاوت است )دل کروال و رودریگ��ز2، 2010: 551-563(. به عنوان نمونه، 

ً
شانس��ی1 انج��ام می پذیرد، کامال

محمدی )1389( یک الگوی ریاضی برای رتبه بندی کشورهای شرکت کننده در بازی های آسیایی 2006 ارائه 
داد. در ای��ن تحقی��ق از رویکرد جایگزینی رتبه بندی استفاده شد ک��ه در آن با در نظر گرفتن توانایی هر کشور در 
کسب مدال، تالش می شود نقص رویکرد متداول مرتفع گردد. در این الگو تعداد مدال های طال، نقره و برنز هر 
کشور به عنوان ستاده و با در نظر گرفتن شاخص هایی نظیر تولید سرانه، جمعیت، میزان مرگ و میر کودکان، امید 
به زندگی و ضریب جینی به عنوان نهاده هر کشور، نمره کارایی هر کشور در مسابقات ورزشی محاسبه می گردد 
ک��ه این نمره کارایی، مالک رتبه بن��دی کشورهاست. نتایج تحقیق نشان داد که رتبه بندی حاصل از این روش، تا 
حدودی با روش رایج رتبه بندی، متفاوت، اما منصفانه تر است. بشام3 )2013( نیز برای پیش بینی مسابقات جام 
جهانی فوتبال 2010 افریقای جنوبی، عامل اقتصادی به ویژه سرانه GDP را به عنوان مولفه پیش بینی کننده مهم 
معرفی می کند. فیض و سلیمانی )1389( در تحقیقی با عنوان »پیش بینی فوتبال مبتنی بر داده های آماری جزئی 
ب��ا استفاده از شبکه عصبی-مصنوعی« ب��رای پیش بینی از شبکه عصبی پرسپترون چن��د الیه با الگوریتم انتشار 
خط��ا رو ب��ه عقب استفاده کردند. شبکه عصبی مذکور با آمار نیم فصل اول آموزش دیده و برروی بازی های نیم 
فص��ل دوم آزمایش ش��د. نتایج نهایی حاکی از برتری محسوس این روش بر روش های آماری موجود می باشد. 
عرب زاد و همکاران )2014( در تحقیق خود با عنوان »پیش بینی نتایج مسابقات فوتبال با استفاده از شبکه های 
عصبی مصنوعی)مطالعه موردی: لیگ برتر فوتبال ایران( نشان دادند که شبکه های عصبی، توانایی قابل توجهی 
ب��رای پیش بین��ی نتایج مسابقات فوتبال دارند. زارعیان و همکاران )1395( نی��ز در تحقیقی با عنوان »پیش بینی 
موفقیت کشورهای شرکت  کننده در بازی های المپیک 2016 ریودوژانیرو با استفاده از روش هوشمند شبکه های 
پرسپترون چندالیه )MLP(« دریافتند که در مقایسه مقادیر واقعی با مقادیر پیش بینی شده در سال 2012، روش 
MLP از خط��ای پایین��ی در پیش بینی شاخص های 22 گانه برخوردار بود. همچنین در مورد مقایسه رتبه واقعی 

و رتب��ه پیش بین��ی شده 42 کشور منتخب در سال 2012، روش MLP از ضری��ب خطای مطلق میانگین پایینی 
)0/462( برخوردار بود. هوانگ و چانگ4 )2010( نیز از شبکه های عصبی برای پیش بینی برندگان مسابقات 
در ج��ام جهانی 2006 استفاده کردن��د. آنها با توجه به نتایج مراحل قبلی بازی تیم ها و داده های آماری رسمی 
از س��ال 2006 ج��ام جهانی فوتبال اقدام به این کار نمودند. مدل پیش بین��ی اتخاذ شده آنها براساس پرسپترون 
چن��د الی��ه )MLP( با قانون آموزش پس انتشار بود. دقت پیش بینی آنها 76/9درصد محاسبه شد. یکی دیگر از 
محققانی که در پی یافتن مدل های آماری برای پیش بینی مسابقات فوتبال بود، النگ ست5 )2013( می باشد. 
وی ت��الش نم��ود با توج��ه به سابقه بازی ه��ا از گذشته تاکنون )در ی��ک فصل(، نتیجه بازی ه��ای دور بعدی را 

1. Lottery
2. Del Corrala & Rodriguez
3. Basham
4. Huang & Chang
5. Langseth
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پیش بین��ی کن��د. او با بررسی مدل های کالسیک، اجزای کلی��دی آنها را استخراج و از آنها به عنوان پایه ای برای 
ارائ��ه یک م��دل جدید استفاده کرد. این مدل ب��ا شبیه سازی شرط بندی هایی که بر روی ب��ازی ها در لیگ برتر 
انگلیس انجام شده، مقایسه گردیده است. ویس بوک و همکاران1 )2014( نیز برای پیش بینی موفقیت در لیگ 
مل��ی هاکی کانادا از ترکیب��ی از آمارهای ساده مانند گل زده در مقابل معیاره��ای عملکرد مانند درصد دراختیار 
داشت��ن ب��ازی و شانس به منظور ساخت یک مدل طبقه بندی استفاده کردن��د. آنها چندین مدل طبقه بندی شده 
ب��ا اج��زای گوناگون را برای رسیدن به یک مدل طبق��ه بندی جدید به کار گرفتند. نتای��ج تحقیقات آنها نشان داد 
ک��ه شبک��ه های عصبی، قوی ترین مدل های طبقه بندی شده را ارائه م��ی دهندرکه این نتایج تحقیقات پیشین را 
تایی��د م��ی کند. مهتا2 )2016( نیز با استفاده از داده کاوی به پیش بینی نتای��ج مسابقات فوتبال براساس داده ها و 
نتای��ج مسابق��ات قبلی پرداخت. وی از رگرسیون لجستیک و درخت تصمیم گی��ری برای پیش بینی استفاده کرد. 
نتای��ج تحقی��ق نشان داد که دقت پیش بینی او بین 55 ت��ا 65 درصد بود. از آنجا که انتخاب ویژگی ها گام مهم و 
اساسی قبل از انجام پیش بینی است، وی پیشنهاد داد که با استفاده از روش های بهتر انتخاب ویژگی ها یا افزودن 
عوام��ل خارجی مانند عملکرد بازیکنان یا شرایط آب و هوایی به ویژگی ها، احتماال می توان به دقت باالتری در 

پیش بینی دست یافت. 
همان گونه که مشاهده می شود هر یک از محققان به نحوی مولفه های موثر در موفقیت کشورها در بازی های 
جام جهان��ی را شناسای��ی و مورد برررسی ق��رار داده اند. همچنین، از روش های آم��اری مختلفی برای پیش بینی 
مسابقات و یا رویدادهای ورزشی استفاده شده است. نکته قابل توجه اینکه در تحقیقاتی که به آنها اشاره گردید 
فق��ط یک یا دو مولفه موثر بر موفقیت در رویداده��ای ورزشی مورد شناسایی قرار گرفته و در فرآیند پیش بینی از 
آن بهره گرفته  شده است. به طور مثال، بشام )2013( فقط از مولفه های اقتصادی، شیرعلیزاده )1394( و لوئیز 
و ف��ادال3 )2010( فقط از مولفه های اقتصادی و اجتماع��ی )23،6(، فیتر4 )2011( و PWC5 )2014( فقط از 
مولفه های ورزشی و سوتریادو و شیلبوری6 )2009( از مولفه های سیاسی و اقتصادی برای پیش بینی رویدادهای 
ورزش��ی استفاده کرده اند. در برخی تحقیقات نیز مانن��د محمدی )1389(، گرنت و جانسون7 )2010(، النگ 
ست )2013( و مهتا )2016( از روش های آماری دیگری از قبیل رگرسیون و یا الگوهای ساده ریاضی استفاده 
کرده اند. بیشتر تحقیقاتی که در زمینه پیش بینی انجام شده اند یا فاقد روش مناسب جهت پیش بینی پدیده مورد 
نظ��ر هستن��د و یا از تکنیک های س��اده و داده های محدود به یک دوره زمانی کوتاه استف��اده کرده اند. بنابراین در 
ای��ن تحقیق سعی شده تا این دو نقص ب��ا استفاده از روش های علمی جدید و متنوع و اطالعات تطبیقی در یک 
ب��ازه زمان��ی 40 ساله مرتفع گردد. با توجه به تحقیقات انج��ام گرفته، تحقیق حاضر درصدد است تا با شناسایی 

1. Weissbock et al.
2. Mehta
3. Luiz, J., Fadal
4. Fetter
5. Price Waterhouse Coopers (accounting/consulting firm)
6. Sotiriadou & Shilbury
7. Grant Johnston
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و بررس��ی جام��ع همه مولفه های موث��ر بر موفقیت کشوره��ا در رویدادهای ورزشی و استف��اده از آنها در فرآیند 
پیش بین��ی، خالء موج��ود در تحقیقات گذشته را برط��رف نماید. همچنین از شبکه ه��ای عصبی- مصنوعی که 
در ح��ال حاضر از مهمترین روش های هوشمند داده ک��اوی می باشند، برای پردازش داده ها و پیش بینی موفقیت 

کشورها در جام جهانی فوتبال 2018 روسیه استفاده نموده است. 

روش شناسی پژوهش 
پژوهش حاضر با هدف پیش بینی موفقیت کشورهای شرکت کننده در جام جهانی فوتبال با استفاده از روش  
هوشمن��د شبکه های پرسپترون چندالی��هMLP(1( انجام شد. تحقیق حاضر از منظر ه��دف، تحقیقی کاربردی 
اس��ت. ای��ن تحقیق، در دو مرحله )تعیین متغیره��ا و جمع آوری داده های مربوط ب��ه کشورهای منتخب( انجام 
ش��د و شام��ل روش شناسی آمیخته کیفی2 و کم��ی3 بود. در مرحله اول پژوهش از طری��ق مطالعه پیشینه تحقیق 
و جم��ع آوری اطالع��ات کتابخانه ای، فهرست  مقدماتی شاخص های پیش بی��ن شناسایی شد. سپس با استفاده 
گاه از موضوع  از روش نمونه گی��ری نظری، مصاحبه های کیف��ی نیمه ساختارمند و عمیق با 24 نفر از نخبگان آ
پژوه��ش به صورت غیرتصادفی هدفمن��د )اعضای هیئت علمی رشته اقتصاد، )3 نف��ر(؛ اعضای هیئت علمی 
رشت��ه علوم سیاسی و روابط بین الملل، )3 نفر(؛ اعض��ای هیئت علمی رشته علوم اجتماعی، )3 نفر(؛ اعضای 
هیئ��ت علمی رشت��ه علوم ارتباطات، )3 نفر(؛ اعضای هیئت علمی رشته تربی��ت بدنی و علوم ورزشی )به ویژه 
گرای��ش مدیری��ت ورزش��ی(، )5 نفر( و مدی��ران و صاحب نظران فدراسی��ون فوتبال )7 نفر(( انج��ام شد. انجام 
مصاحبه ه��ا تا حداشباع نظری ادامه یافت. مصاحبه ها نش��ان داد 26 شاخص می تواند پیش بینی کننده موفقیت 

کشورها در بازی های جام جهانی فوتبال 2018 روسیه باشد. 
تحلی��ل یافته ه��ا با استفاده از روش کدگذاری باز، محوری و انتخابی انج��ام شد و 5 مولفه شامل مولفه های 
سیاس��ی )P(، اقتص��ادی )E(، اجتماع��ی و فرهنگی )S(، فن��اوری )T( و ورزشی )S( به ص��ورت الگوی نظری 
)PEST+S( در س��ه سط��ح ک��الن، متوسط و خرد طبقه بندی شدن��د. میرزائی و همکاران��ش )1395( معتقدند 
متغیره��ای سط��ح کالن مربوط ب��ه محیط پیرامونی ی��ا دور )جامعه( بوده و خارج از کنت��رل سازمان ها و مدیران 
ورزش��ی و به شرایط کالن حکومتی مربوط هستند. متغیرهای سط��ح کالن، به طور غیرمستقیم پیش بینی کننده  
موفقی��ت کشورها می باشند. متغیرهای سطح متوسط یا میانی ب��ه سیاست ها و راهبرد های سازمان های ورزشی 
مرب��وط هستند و به طور مستقی��م پیش بینی کننده  موفقیت کشورها در بازی های ج��ام جهانی فوتبال می باشند. 
برنامه ریزی فدراسیون  فوتبال، استفاده از مربیان حرفه ای روز دنیا، حضور تیم ملی در تورنمنت های بین المللی 
و جهانی، کمک به نهادینه شدن رشته ورزشی فوتبال در مدارس و دانشگاه ها به کمک فدراسیون فوتبال و فرآیند 
استعدادیاب��ی و غیره از جمله متغیرهای سطح متوسط می باشن��د. متغیرهای سطح خرد یا فردی )ورزشکار( نیز 
ب��ه شرایط و ویژگی ه��ای جسمانی ورزشکار )شامل خصوصیات آنتروپومت��ری، توانایی های جسمانی و غیره(، 

1. Multi-Layer Perceptron
2. Qualitative
3. Quantitative
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ویژگی ه��ای روح��ی )میزان انگی��زه، هیجانات، ضریب هوشی و غی��ره( و به طور کلی هرآنچ��ه به طور مستقیم 
ب��ه فوتبالیست مرب��وط می شود، اش��اره دارد. شکل 1 ، الگوی نظ��ری عوامل پیش بینی کنن��ده موفقیت کشورها 

)PEST+S( در بازی های جام جهانی فوتبال را نشان می دهد:

5 
 

تواند  شاخص می  26ها نشان داد  مصاحبه  ها تا حداشباع نظری ادامه یافت.انجام شد. انجام مصاحبه نفر((  7)  فوتبال  ونفدراسی
 روسیه باشد.   2018های جام جهانی فوتبال کننده موفقیت کشورها در بازی بینیپیش
(، اقتصادی  Pهای سیاسی )مولفه شامل مولفه  5کدگذاری باز، محوری و انتخابی انجام شد و    با استفاده از روش  ها یافته  لیتحل

(E( اجتماعی و فرهنگی ،)S( فناوری ،)T( و ورزشی )S( به صورت الگوی نظری )PEST+S  ،در سه سطح کالن ) متوسط و خرد
( معتقدند متغیرهای سطح کالن مربوط به محیط پیرامونی یا دور )جامعه( بوده و 1395و همکارانش )ائی  میرزبندی شدند.  طبقه

ها و مدیران ورزشی و به شرایط کالن حکومتی مربوط هستند. متغیرهای سطح کالن، به طور غیرمستقیم  خارج از کنترل سازمان
های ورزشی مربوط های سازمانراهبرد ها و  سیاستمتوسط یا میانی به    باشند. متغیرهای سطحیت کشورها میموفق  بینی کنندهپیش

فوتبال،   ریزی فدراسیونباشند. برنامههای جام جهانی فوتبال میموفقیت کشورها در بازی   کنندهبینی و به طور مستقیم پیش  هستند
از مربیان حرفه نهادینه شدن رشته  للیالمبین  تیم ملی در تورنمنت های   حضورای روز دنیا،  استفاده  به    ورزشی   و جهانی، کمک 

باشند.  و فرآیند استعدادیابی و غیره از جمله متغیرهای سطح متوسط میفوتبال    ها به کمک فدراسیوندر مدارس و دانشگاه  فوتبال
-متری، توانایی های جسمانی ورزشکار )شامل خصوصیات آنتروپویا فردی )ورزشکار( نیز به شرایط و ویژگی  متغیرهای سطح خرد 

کلی هرآنچه به طور مستقیم به   به طورهیجانات، ضریب هوشی و غیره( و  های روحی )میزان انگیزه،  های جسمانی و غیره(، ویژگی
دارد مربوط می  فوتبالیست اشاره  بازی (  PEST+S)کننده موفقیت کشورها  بینیالگوی نظری عوامل پیش،    1. شکل  شود،  های در 

 : دهدرا نشان میجهانی فوتبال جام
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شکل 1: الگوی نظری عوامل پیش بینی کننده موفقیت کشورها )PEST+S( در بازی های جام جهانی فوتبال

پ��س از شناسای��ی شاخص ها، اطالع��ات شاخص های انتخاب شده ب��رای 38 کشور منتخ��ب از قاره های 
مختل��ف -کشورهایی ک��ه اطالعات آنها موجود بود- به صورت غیرتصادفی در دسترس در بازه زمانی 40 ساله 
از بازی های جام جهانی فوتبال 1978 آرژانتین تا 2018 روسیه که در انتخاب نمونه آماری، جایگاه کشورها در 

رتبه بندی فیفا و سابقه حضور آنها در بازی های جام جهانی مدنظر قرار گرفته است، جمع آوری گردید. 
گفتنی است که از بین شاخص های شناسایی شده، متغیرهایی که به صورت کمی و داده های عینی به تفکیک 
س��ال های مختلف موجود ب��ود، به عنوان داده های ورودی وارد نرم افزار ش��د. شاخص 26 گانه شامل جمعیت 
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شه��ری، جمعیت کل، تراکم جمعیت، ساختار سنی، سرانه تولید ناخالص داخلی، تراز بازرگانی، نرخ بیکاری، 
صادرات کاال و خدمات، واردات کاال، صادرات کاال، مجموع ذخایر )شامل طال(، تعادل حساب جاری، امید 
ب��ه زندگی، هزینه بهداشت و درم��ان، صادرات فناوری های نوین، کاربران اینترن��ت، هزینه نظامی، مدت زمان 
تاسیس فدراسیون فوتبال در کشورها و مدت زمان پیوستن فدراسیون فوتبال کشورها به فیفا، میزبانی جام جهانی، 
مجم��وع میزبانی های جام جهانی، برنده جام جهان��ی، میزبانی بازی های قاره ای، برن��ده بازی های قاره ای، هم 
ق��اره بودن ب��ا کشور میزبان و جایگاه در رتبه بندی فیفا برای کشورهای منتخ��ب شرکت کننده به عنوان متغیرهای 
پیش بی��ن و جایگ��اه کشورها درجام جهانی فوتبال به عنوان متغیر مالک در نظر گرفته شد. داده های مورد بررسی 
در تحقی��ق حاضر ب��ا استفاده از وب سایت های معتبر جهانی از قبیل سازمان ملل متحد، بانک جهانی، سازمان 
بهداش��ت جهانی که م��ورد تایید محققان جهانی هستند و قابل استناد می باشن��د، جمع آوری گردید. در مرحله 
بعد، برای آزمون مدل مفهومی شبکه های پرسپترون چندالیه )MLP(، به مقایسه شاخص های 26 گانه ایران با 
مقادی��ر واقع��ی در سال 2010 و 2014 پرداخته شد تا از یک سو، امکان خطای پیش بینی کاهش یابد و از سوی 
دیگر، در صورت عدم شناسایی دقیق شاخص های پیش بین بتوان به بازنگری مجدد آن ها پرداخت. در نهایت، 
با توجه به نتایج به دست آمده از شبکه عصبی- مصنوعی )روش MLP(، شاخص های 26 گانه در سال 2018 

میالدی پیش بینی و براساس آن، جایگاه کشورهای منتخب در جام جهانی 2018 روسیه تخمین زده شد. 
 
ً
در فرآین��د پیش بین��ی توسط شبکه ه��ای عصبی که ب��ا استفاده از یک س��ری زمانی انجام می ش��ود، معموال
مجموعه ای از داده ها به عنوان ورودی در اختیار شبکه عصبی قرار می گیرد تا شبکه با تخمین رفتار سیستم مورد 
پیش بین��ی، عمل برون یابی را برای آینده انجام دهد. اغل��ب رویکردهای شبکه عصبی برای مسئله پیش بینی، از 
ی��ک شبکه چندالیه پیش خور از طریق الگوریتم پس انتشار خطا ی��ا الگوریتم های بهبود  یافته و اصالح شده آن 
استفاده می کند. در این تحقیق از شبکه های پرسپترون چندالیهMLP(1( با آموزش شبکه پس انتشار خطا از نوع 

تابع سیگموئید2 استفاده شد.

یافته های پژوهش 
نخس��ت الزم ب��ود جهت تخمی��ن نتایج بازی ه��ای جام جهانی فوتب��ال 2018 روسیه و ارائه م��دل، از دقت 
نرم اف��زار اطمینان حاصل نمود. بدین منظور برای تست نتایج شبکه های عصبی، ابتدا کلیه اطالعات کشورهای 
شرکت کننده در بازی های جام جهانی جمع آوری و از بین آنها کشور ایران انتخاب شد تا شاخص های 26 گانه 
در سال های 2010 و 2014 پیش بینی شود و نتایج با مقادیر واقعی مورد مقایسه قرار گیرد. در این بخش از بین 

شاخص های 26 گانه، شاخص سرانه تولید ناخالص داخلی آورده شده است:

1. Multi-Layer Perceptron
2. Sigmoid
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یتم MLP شاخص  سرانه تولید ناخالص داخلی در سال 2۰1۰ و  شکل 2: دقت مقادیر پیش بینی شده و میزان خطای الگور

2۰14

با توجه به نتایج شکل 2 می توان گفت که روش MLP از خطای پایینی در پیش بینی شاخص های 26 گانه 
برخوردار است. از این رو، در پیش بینی شاخص های کشورهای منتخب در سال 2018 از روش MLP استفاده 
گردید. در شکل 3 و 4 مقایسه ای بین جایگاه تخمین زده شده کشورها در بازی های جام جهانی فوتبال 2010 و 
2014 و جایگاه واقعی کسب شده توسط کشورها ارائه شده است. تخمین جایگاه ها با استفاده از شاخص های 
تخمین زده شده مربوط به سال 2010 صورت گرفته که به عنوان ورودی نرم افزار بوده اند. گفتنی که نحوه تعیین 
جایگاه کشورها به این صورت بوده است: عدم حضور در جام جهانی به منزله صفر، راه یافتن به مرحله گروهی 
یا یک شانزدهم به منزله 1، صعود به مرحله یک هشتم به منزله 2، صعود به مرحله یک چهارم به منزله 3، صعود 

به مرحله نیمه نهایی به منزله 4 و صعود به فینال به منزله 5 درنظرگرفته شد.

MLP یتم شکل 3: جایگاه پیش بینی شده و واقعی کشورهای شرکت کننده در بازی های جام جهانی 2۰1۰ با استفاده از الگور

ب��ا توجه به شکل ف��وق، الگوریتم MLP در تخمین جایگاه کشورها در 3 مورد با جایگاه های واقعی اختالف 
داشت.
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MLP یتم شکل 4: جایگاه پیش بینی شده و واقعی کشورهای شرکت کننده در بازی های جام جهانی 2۰14 با استفاده از الگور

ب��ا توجه به شکل ف��وق، الگوریتم MLP در تخمین جایگاه کشورها در 3 مورد با جایگاه های واقعی اختالف 
داش��ت. پ��س از بررسی مقادیر واقعی و مقادیر پیش بینی شده شاخص ه��ای 26 گانه در سال 2010 و 2014، 
میزان دقت الگوریتم  MLP در تخمین جایگاه کشورهای شرکت کننده در بازی های جام جهانی 2010 و 2014 
برحس��ب درص��د نشان داد که این الگوریتم با دقت 87 درص��د از رقم قابل قبولی برخوردار بود. در همین زمینه 
زارعیان )1393( بیان می دارد در صورتی که دقت الگوریتم اندازه گیری باالی 60 درصد باشد، این میزان قابل 

قبول خواهد بود.
در مرحل��ه بعد، نخست مقادیر شاخص های 26 گان��ه کشورهای منتخب پیش بینی گردید. سپس در مرحله 
بع��د با توجه ب��ه مقادیر شاخص های پیش بینی شده، جایگاه کشوره��ا در جام جهانی 2018 روسیه تخمین زده 
ش��د. جدول 1، مقادیر تخمین��ی شاخص های 26 گانه کشورهای منتخب در س��ال 2018 را نشان می دهد. در 
جدول 1 از 38 کشور منتخب، داده های تخمینی کشورهای غنا، آلمان، برزیل، ایران و روسیه آورده شده است.

جدول 1: مقادیر تخمینی شاخص های 26 گانه کشورهای منتخب در سال 2۰18

کشور
شاخص

واحد
اندازه گیری

یلآلمانغنا روسیهایرانبرز

55.79726761.99711390.18986776.204273.924%جمعیت شهری

Millions person27722420.2511706793.77218277108.4684926091.46143678695.02جمعیت کل

58.58001471.95244370.82888365.6533571.073382%(64 -15) ساختار سنی

تراکم جمعیت
 people per sq/ km of

land area122.87995675.09403326.12163246.2110458.776762

of total labor force %2.413.36.812.85.1نرخ بیکاری

سرانه تولید ناخالص 
per person 1116.9422263706.6357325826.3402155442.87477112735.9184$داخلی

of GDP%9.576778-8.848945-4.286834-5.0693.140469 تعادل حساب جاری

of GDP%43.75204540.26161511.18683525.03458730.021539 صادرات کاال و خدمات
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of GDP%71.94402470.83545219.21064235.53873543.308175 تراز بازرگانی

of GDP10037535579.6819806743003.32239150200000.0051000000000.00344677866274.13 %واردات کاال

of GDP13216060000.0013427995475.29225101000000.0055464710515.47574405799335.08 %صادرات کاال

1064307357.886662544776.48363570247227.00386216377125.00طال و دالرمجموع ذخایر

of GDP%0.4790421.8961661.3516791.4765594.552113 هزینه نظامی

per 100 people18.946.1657.641.3570.52کاربران اینترنت

صادرات فناوری های 
نوین

 of manufactured%
exports

4.8826326.68084810.614994.11637211.451673

of GDP%3.5572927.0038588.3228346.1763577.070408 هزینه بهداشت و درمان

Years62.3124573.974.40187879.90043870.365854امید به زندگی

مدت زمان تاسیس 
فدراسیون فوتبال

Years6111810498106

مدت زمان پیوستن 
به فیفا

Years601149570106

مجموع میزبانی های 
جام جهانی

Number02201

Score000.502میزیانی جام جهانی

Number04500برنده جام جهانی

میزبانی بازی های 
قاره ای

Number00000

Number43831برنده بازیهای قاره ای

هم قاره بودن با کشور 
میزبان

Number01001

جایگاه دررتبه بندی 
فیفا2017

Score54322956

در مرحل��ه بع��د، با استف��اده از مقادیر پیش بینی شده شاخص ه��ای 26 گانه و با توجه ب��ه روش MLP، رتبه 
کشورهای منتخب در جام جهانی فوتبال 2018 روسیه پیش بینی گردید. در این تحقیق از شبکه های پرسپترون 
چندالی��ه )MLP( با آموزش شبکه پس انتشار خطا از نوع تابع سیگموئید استفاده شد. مشخصات شبکه عصبی 

)روش MLP( به کار رفته در تحقیق شامل این موارد می باشد )جدول 2(:
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جدول 2: مشخصات شبکه عصبی )روش MLP( به کار رفته در تحقیق حاضر

سیگموئید نوع تابع کار شبکه 1 تعداد الیه های ورودی

پس انتشار خطا نوع آموزش شبکه 26 تعداد نرون های الیه ورودی

0/1 مومنتوم 2 تعداد الیه های پنهان

0/3 نرخ یادگیری 15-9 تعداد نرون های الیه پنهان

800 تعداد تکرار 0/025 خطای یادگیری در هر مرحله

6 تعداد نرون های الیه خروجی

شکل 5: شبکه عصبی مورد استفاده در تحقیق با 2 الیه پنهان
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جدول 3، جایگاه پیش بینی شده کشورهای منتخب در بازی های جام جهانی فوتبال 2018 روسیه با توجه به 
شاخص های پیش بینی شده و براساس مدل شبکه عصبی )روش MLP( را نشان می دهد.

جدول 3: جایگاه پیش بینی شده کشورهای منتخب در بازی های جام جهانی فوتبال 2۰18 روسیه براساس مدل شبکه عصبی 

)MLP روش(

جایگاه پیش بینی شده کشور جایگاه پیش بینی شده کشور

3 ایتالیا 0 الجزایر

1 ژاپن 3 آرژانتین

1 کره جنوبی 1 استرالیا

2 مکزیک 0 اتریش

2 هلند 4 بلژیک

0 نیوزلند 3 برزیل

4 پرتغال 3 شیلی

0 قطر 0 چین

2 روسیه 1 ساحل عاج

0 عربستان 0 کامرون

0 سنگال 1 کلمبیا

2 اسپانیا 1 کاستاریکا

1 سوئد 1 کرواسی

1 سوئیس 0 مصر

0 تونس 3 فرانسه

0 ترکیه 1 غنا

1 انگلستان 3 آلمان

1 ایاالت متحده 1 یونان

2 اروگوئه 1 ایران

براساس جدول فوق، تیم های ایران، ژاپن و کره جنوبی با کسب جایگاه 1 از قاره آسیا به بازی های جام جهانی 
راه خواهن��د یافت. همچنین، تیم های بلژیک و پرتغال طبق جایگاه پیش بینی شده 4 تا مرحله نیمه نهایی صعود 
خواهن��د کرد. همان گونه که پیش تر بیان شد، 38 کشور براس��اس معیارهای یاد شده انتخاب گردیدند. بنابراین 
طب��ق پردازش ه��ای شبکه عصبی و نیز با توجه به سوابق عملکردی تیم ها این نتایج پیش بینی شده است. بدیهی 
اس��ت که امک��ان بررسی تمام کشورها وجود نداشته و ممکن است کشوری ک��ه در نمونه آماری ما قرار نداشته، 
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توانای��ی رسی��دن به فینال را داشته باشد. به همین ترتیب از بین این کشورها دو تیم قابلیت رسیدن به نیمه نهایی را 
داشته ان��د و دو تی��م دیگر احتماال جزو نمونه آماری ما نبوده ان��د یا جزو نمونه آماری بوده اند )که پس از برگزاری 
مسابق��ات مشخص می ش��ود( اما باتوجه به شرای��ط و موقعیت عملکردی که در گذشت��ه داشته اند، از نظر علم 
ریاض��ی امک��ان صعود آنها به مرحله باالتر وج��ود نداشته است یا عوامل دیگری که شای��د بتوان آن را »شانس« 
نامی��د ب��ه صعود تیم کم��ک کرده اند. پس واضح است ک��ه فینالیست های واقعی یا تیم هایی ک��ه واقعا به مرحله 
نیمه نهای��ی می رسن��د، پس از برگزاری رقابت ها مشخص خواهند ش��د. نتایج این تحقیق بیانگر آن است که این 

تیم ها با سوابق یاد شده معین، قابلیت رسیدن به کدام مرحله را دارند.

بحث و نتیجه گیری
آن گون��ه ک��ه آشکار است موفقی��ت یک ورزشکار، تیم یا ک��اروان ورزشی به ص��ورت قابل توجهی به ظرفیت 
عملک��ردی سیستم ملی و اثربخش��ی آن در استفاده از کلیه منابع مناسب و مربوط وابسته است. زیرساخت های 
یک کشور شامل متغیرهای کالن اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی و فناوری می شوند که جهت پیشرفت 
همه جانبه، باید توسعه یابند. در محیطی با زیرساخت های توسعه یافته هر محصول و کاالیی می تواند با کیفیت 
بهتری ارائه گردد. ورزش نیز امروزه به عنوان یک صنعت از این قاعده مستثنی نیست و چنانچه این زیرساخت ها 
فراه��م باشند، می توان��د به خوبی توسعه یابد. به همین دلیل، تحقیق حاضر ب��ر تاثیر متغیرهای کالن در ورزش 
متمرک��ز ش��د. تعداد کسب م��دال یا جایگاه در سط��وح بین الملل��ی را می توان از شاخص های تح��ول و توسعه 
ورزش معرف��ی کرد. ب��ه عنوان مثال، در چین تعداد مدال های کسب شده معی��اری برای تعیین خط مشی ورزش 
کش��ور اس��ت و از سال 1952 میالدی، سیستم مدیریتی متمرک��ز و ساختار پیچیده ای با هزاران مدیر ورزشی در 
سازمان ه��ای ملی، استان��ی و محلی به کار گرفته ش��د. بنابراین با شناسایی متغیرهای ک��الن، این امکان فراهم 
می ش��ود که با قیاس کمی متغیرهای کشورها ب��ا همدیگر برتری یک کشور بر کشور دیگر آشکار شود. دلیل این 
قی��اس در تحقیق��ات بوسچر و همکاران1 )2006( آشکار شد. آنها معتقدند که بیش از 50 درصد شاخص های 
تعیین کنن��ده موفقی��ت در سطح بین المللی مانند بازی های جهانی و المپی��ک متغیرهای سطح کالن و خارج از 
کنترل سازمان ها و مدیران ورزش هستند. پس در جایی که بیش از 50 درصد شاخص های تعیین کننده موفقیت 
در سط��ح بین الملل��ی وجود دارد باید بر روی آن شاخص ها متمرکز ش��د. متغیرهای زیادی در موفقیت ورزشی 
حائ��ز اهمی��ت هستند که شاید اثبات آنها کار ساده ای نباشد. پدی��ده ای اجتماعی مثل ورزش بدون درک روشن 
از فرهن��گ میس��ر نیست. این ویژگی ها در دل فرهن��گ جای گرفته اند و تا حد زیادی قاب��ل اندازه گیری نیستند. 
در نتیج��ه مقایس��ه کشورها فرآین��دی پیچیده است. در ای��ن تحقیق سعی شد تا متغیره��ای فرهنگی و اجتماعی 
ک��ه در تحقیق��ات گذشته به علت سخت ب��ودن کمی ساختن آنها در طرح تحقیق گنجان��ده نمی شدند، در کنار 
متغیره��ای اقتصادی و سیاسی قرار گیرند. البته نکته حائز اهمیت این است که برخی از متغیرها می توانند دارای 
وزن ه��ای اقتصادی، سیاس��ی، فرهنگی و اجتماعی به طور همزمان باشند ول��ی وزن های متفاوتی در هر یک از 

1. De Bosscher
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ای��ن حیطه ها دارند. در تحقیق حاضر از مجموع مولفه ه��ای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، فناوری و 
ورزش��ی شناسایی شده، الگوی نظ��ری )PEST+S( ارائه گردید که متغیرها در س��ه سطح کالن، متوسط و خرد 
تقسیم بن��دی شدند. منظور از سطح کالن یا پیرامون��ی در این الگو، سیاست های در سطح کالن جامعه بوده که 
توس��ط سیاست گ��زاران و مسئوالن ارشد کشور تعیین می شود. سطح میانی یا متوسط مربوط به سیاست گزاران و 
مسئ��والن سازمان های ورزشی از جمله فدراسیون ها و کمیته  ملی المپیک و غیره بوده و سطح نزدیک یا خرد نیز 
در برگیرن��ده عوامل��ی است که به طور مستقیم با خود ورزشکار سروک��ار دارد- شامل مدیریت رویداد و مسابقه 
توسط ورزشکار، شرایط جسمی و روحی از قبیل انگیزه ورزشکار و غیره. نکته قابل توجه این که متغیرهای سطح 
کالن خارج از کنترل سازمان ها و مدیران ورزشی و به شرایط کالن حکومتی مربوط هستند و به طور غیرمستقیم 
پیش بین��ی کننده  موفقیت کشورها می باشن��د. از سوی  دیگر متغیرهای سطح متوسط به سیاست ها و راهبرد های 
سازمان ه��ای ورزش��ی مربوط و به ط��ور مستقی��م پیش بینی کننده  موفقی��ت کشورها در بازی ه��ای جام جهانی 
می باشن��د. برنام��ه ریزی راهبردی فدراسیون، استف��اده از مربیان حرفه ای روز دنیا، ساخت��ار باشگاه ها و تیم ها، 
سیست��م مسابق��ات لیگ )طبق استانداردهای جهان��ی(، سیستم مسابقات لیگ )طب��ق استانداردهای جهانی( و 
غی��ره از جمل��ه متغیرهای سطح متوس��ط می باشند. متغیرهای سط��ح خرد یا فردی )ورزشک��ار( نیز به شرایط و 
ویژگی ه��ای جسمانی ورزشکار )شامل خصوصیات آنتروپومت��ری، توانایی های جسمانی و غیره(، ویژگی های 
روح��ی )می��زان انگی��زه، هیجانات، ضریب هوشی و غیره( و ب��ه طور کلی هرآنچه به ط��ور مستقیم به ورزشکار 
مربوط می شود، اشاره دارد. گفتنی است که این سه سطح همواره با هم در تعامل هستند و تفکیک آن ها از منظر 

افزایش دقت بر روی پژوهش صورت پذیرفت.
در ای��ن تحقیق جه��ت تخمین شاخص ه��ای 26 گانه و جایگاه کشوره��ا در بازی های ج��ام جهانی فوتبال 
2018 روسی��ه از شبکه ه��ای پرسپترون چندالیه )MLP( با آموزش شبکه پس انتشار خطا از نوع تابع سیگموئید 
استفاده شد. روش MLP جایگاه کشورها در جام جهانی 2010 و 2014 را به جز در سه مورد، درست پیش بینی 
کردند که این مسئله توانایی باالی شبکه عصبی )روش MLP( در پیش بینی را نشان می دهد. خود سازماندهی، 
دسته بن��دی، تحمل خط��ا، قابلیت تعمیم دهی و پایداری از مزیت های شبک��ه عصبی محسوب می شوند. نکته 
حائ��ز اهمی��ت دیگ��ر در شبکه های عصبی، مقاوم بودن آن ب��ه نویز است؛ به این معنی که اگ��ر داده ها به خوبی 
آموزش دیده باشند، مدل مستخرج از آنها به نویز مقاوم خواهد بود و نتایج حاصل از آن قابلیت اطمینان باالیی 
خواهد داشت. میزان دقت روش MLP در تخمین جایگاه کشورها برای جام جهانی 2018 روسیه و یکسان بودن 
تقریبی این میزان دقت )87/5 درصد( برای دوره های 2010 و 2014 نشانه ای از خوب آموزش دیدن داده های 
تحقی��ق ماس��ت که درنهایت منجر به ارائه مدلی با قابلیت اطمینان باال شده است. جهت مقایسه مدل ارائه شده 
در تحقی��ق حاض��ر با روش ه��ا و مدل های ارائه ش��ده در تحقیق های پیشین باید به تف��اوت در مجموعه داده ها، 
تفاوت در تکنیک ها و روش های استفاده شده و میزان دقتی که هر یک از مدل ها برای پیش بینی دارد توجه نمود. 
ب��ه طور مثال، ع��رب زاد و همکاران )2014(، فیض و سلیمانی )1389( و هوان��گ و چانگ )2010( نیز برای 
پیش بین��ی نتایج مسابقات فوتب��ال در سطوح مختلف از شبکه های عصبی استف��اده کرده اند، اما آنها در تحقیق 
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خود از شاخص های بسیار محدودی مانند مزیت میزبانی، تعداد گل، تعداد شوت، نتایج بازی های قبلی، تعداد 
پاس ه��ای صحی��ح و مواردی از این قبیل برای پیش بینی بهره ب��رده اند؛ به طوری که بخش اعظم ابعاد و عواملی 
که در نتیجه کسب شده توسط تیم فوتبال موثر هستند مورد بررسی قرار نگرفته اند و در واقع آن ابعاد مورد غفلت 
واق��ع شده اند. همچنین در تحقیقات��ی مانند تحقیق مهتا )2016(، گرنت و جانست��ون )2010( و فردوسی پور 
)1378( از روش ه��ای غیرحرفه ای که معموال دق��ت خیلی باالیی در پیش  بینی ندارند و جزو روش های بسیار 
معمول��ی محسوب می شوند، استفاده شده است؛ از جمله: روش های رگرسیونی، قانون احتماالت و شبکه های 
بیزین که دقتی در حد متوسط دارند. حتی در بعضی تحقیقات از روش هایی که مناسب پیش بینی فوتبال نیست، 
استف��اده ش��ده اس��ت مانند روش رتبه بن��دی ELO  که هرچند ب��رای مقایسه سطح مهارتی بازیکن��ان و تیم های 
ورزش��ی و رتبه بن��دی آنها مورد استفاده ق��رار می گیرد، اما در اصل این روش ب��رای مسابقات شطرنج ابداع شده 
اس��ت و کارایی و دقت باالیی برای مسابق��ات فوتبال ندارد- از آنجا که فوتبال و شطرنج از نظر ماهیت به شدت 
با یکدیگر متفاوت اند،  بدیهی است که عواملی که در موفقیت در این دو رشته نقش دارند و روش سنجش آنها 
نیز متفاوت باشند. هینو و سیالنپا1 )2013( و لیتنر، زایلیس و هورنیک2 )2010( از روش رتبه بندی ELO  برای 
پیش بین��ی استفاده کرده اند. تمام موارد مطرح شده درصورتی ک��ه در فرایند انجام تحقیق لحاظ نگردند، موجب 
می شوند که نتایج تحقیق قابلیت تعمیم نداشته باشند. محققان این تحقیق با علم به تمامی موارد یاد شده و برای 
افزای��ش قابلیت تعمیم نتایج تحقیق حاضر، تمام عوامل دخیل در نتایجی که یک تیم فوتبال کسب می کند را در 
نظر گرفته اند و با آزمون مجموعه ای نسبتا گسترده از روش های پیش بینی )ده الگوریتم از خانواده های مختلف( 
بهتری��ن آنها را برگزیده اند. بنابراین به جرأت می ت��وان ادعا کرد این تحقیق، چه از لحاظ عوامل و شاخص هایی 
ک��ه ب��رای پیش بینی از آنها استفاده کرده و چه از لحاظ روش ه��ا والگوریتم هایی که به کار گرفته، تحقیقی کامال 
جام��ع اس��ت و تمام نواقص و خأله��ای تحقیقات گذشته را مرتف��ع ساخته است. در نهایت ب��ا استناد به نتایج 
شبکه ه��ای عصب��ی )روش MLP( تیم های جمهوری اسالمی ایران، ژاپن و کره جنوبی با کسب جایگاه 1 از قاره 
آسی��ا به بازی های جام جهانی راه خواهند یاف��ت. همچنین تیم های بلژیک و پرتغال طبق جایگاه پیش بینی شده 

4 تا مرحله نیمه نهایی صعود خواهند کرد. 
ب��ا مقایس��ه شاخص ه��ای 26 گان��ه کشورهای منتخ��ب در سال 2018، شاه��د روند صعودی ی��ا نزولی در 
هری��ک از شاخص ها می باشیم که براساس تحقیقات دی بوسچر و همکارانش )2006( که معتقد به اثرگذاری 
فوق العاده متغیرهای سطح کالن در موفقیت های بین المللی ورزش بود، بهبود وضعیت این شاخص ها می تواند 
جایگاه کشورها را در جام جهانی تحت تاثیر قرار دهد. یافته های این تحقیق نشان داد که متغیرهای سطح کالن 
همچنان اثرگذاری باالی خود را بر روی موفقیت ورزشی حفظ کرده اند. به طور مثال، متغیر GDP که همواره در 
تحقیقات گذشته به عنوان یکی از مهم ترین متغیرهای اثرگذار در موفقیت ورزشی قلمداد می شد، در این تحقیق 
ه��م سهم باالیی در پیش بینی موفقیت ورزشی به خود اختص��اص داد. اندیشمندان علوم مختلف وقت و تالش 

1. Heino &  Sillanpää
2. Leitner, Zeileis &  Hornik
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زی��ادی را ص��رف یافتن پاسخی به ای��ن پرسش کرده اند که چه عواملی سبب موفقی��ت یك کشور در رویدادهای 
ورزش��ی بین المللی از جمله جام جهانی می شوند. به ط��ور کلی می توان بیان داشت راه رسیدن به این موفقیت، 
 توسعه ام��ری کلی و دارای جنبه ه��ای مختلف اجتماعی و فرهنگ��ی، سیاسی، اقتصادی، 

ً
توسع��ه اس��ت. اصوال

علمی- فناوری، پزشکی و غیره می باشد. توسعه در برخی موارد ممکن است موقتی و کوتاه مدت باشد که نتیجه 
آن موفقی��ت نسب��ی و مقطعی در سطح بین المللی از جمله ورزش اس��ت. از طرف دیگر، برنامه ریزی بلندمدت 

می تواند به توسعه پایدار و فراگیر منجر شود. 
در مجموع تحقیق حاضر از طریق شناسایی مولفه ها و شاخص های پیش بین موفقیت کشورها در جام جهانی، 
برای مدیران و برنامه ریزان این امکان را فراهم آورده تا برای توسعه ورزش و کسب کرسی های بین المللی با توجه 
به امکانات و منابع بالقوه کشور و مقایسه با کشورهای دیگر، سیاست های مناسبی اتخاذ گردد. همچنین با توجه 
ب��ه رتب��ه پیش بینی شده در جام جهان��ی 2018 روسیه، به ورزشکاران این فرصت را می ده��د تا از طریق مقایسه 
خود با ورزشکاران کشورهای دیگر جایگاه خود را شناسایی کنند و برنامه  های تمرینی الزم را بر اساس الگوهای 
استاندارد طراحی نمایند. همچنین نتایج این تحقیق شرایطی را فراهم می کند تا انتظارات و توقعات تماشاگران، 
اصحاب رسان��ه و مطبوعات، منتقدان، کارشناس��ان یا تجزیه و تحلیل گران ورزشی و غی��ره واقع بینانه و عقالنی 
گاهی از توان کشورهای رقیب از انتظارات احساسی دست بردارند  باشد و با توجه به پتانسیل موجود و همچنین آ

و از فشار و استرس بیش از حد و مخرب بر کاروان ورزشی اعزامی بکاهند.
گفتن��ی اس��ت تمامی مراح��ل این تحقی��ق، پیش از مشخ��ص شدن وضعی��ت حضور تیم ه��ای کشورها در 
جام جهان��ی 2018 روسیه بوده است و تمام نتایج آنچن��ان که از عنوان تحقیق برمی آید حاصل پیش بینی است. 
بنابرای��ن بدیه��ی است که دارای خطا باش��د. هرچند این خطاها به هیچ عن��وان از ارزش کار نکاسته و برعکس، 
نشاندهن��ده اصال��ت تحقیق و رعایت اخ��الق در تحقیق و عدم دستکاری داده ه��ا و داده سازی توسط محققان 

است.
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