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چكيده
پيشبيني عملکرد ورزشکاران در ورزش همچون پيشبيني ديگر مسائل سياسي و اقتصادي امر بسيار
پيچيده و مشكلي است اما امروزه مدلهايي وجود دارد كه با استفاده از آنها ميتوان تا حدودي نتايج و
ردهبنديهاي آتي را پيشبيني نمود .هدف از پژوهش حاضر ارائه يك مدل پيشبيني برمبناي
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ANN

 5ARIMAو است تا بتوان براساس آن جايگاه تيم ملي فوتبال ايران در ردهبندي فدراسيون جهانی را
پيشبيني نمود .روش تحقيق حاضر از نوع توصيفي -تحليلي بوده كه در بخش توصيفي ،سوابق تيم ملي
فوتبال ايران درسال( 1996-2006شامل:جايگاه ايران در رده-بندي فدراسيون جهانی در پايان هرماه
ميالدي ،امتياز تيم ايران در پايان هر ماه ،نتيجه بازي ها ،تعداد گلهاي رد و بدل شده ،محل برگزاري
مسابقه ،نوع بازي ،جايگاه تيم حريف ايران در ردهبندي ماه قبل فدراسيون جهانی و قدرت منطقهاي تيم
حريف ايران) از سايت رسمي فدراسيون جهانی به دست آمد و در بخش تحليلي ،اطالعات توسط سيستم
 ANNمورد تجزيه و تحليل قرار گرفت و يك مدل پيش بيني براي آن نيز ارائه شد .يافتههاي پژوهش
نيز به دو شيوه ارائه شده است؛ شيوة اول يك مدل مفهومي است .در اين مدل ميتوان با ارائه متغيرهاي
مستقل ذكر شده ،جايگاه تيم ملي ايران در ماههاي بعدي را پيشبيني نمود .اين روش نسبتاً دقيق بوده
و به ردهبندي ارائه شده از سوي فدراسيون جهانی در ماه بعدي نزديك خواهد بود .در حالت دوم زماني
 - 1استاديار گروه تربيتبدنی و علوم ورزشی دانشگاه کردستان.
 - 2استاد دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرج ،کرج ،ایران.
 - 3عضو هیات علمی دانشکده تربیت و علوم ورزشی دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرج
* نویسنده مسئولsardarmohammadii@gmail.com :

4 - Artificial Neural Networks
5 - Autoregressive-Integrated Moving Average
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است كه متغيرهاي مستقل ذكر شده ،مشخص نباشند ،در اينجا ميتوانيم متغير مستقل را زمان در نظر
گرفته و مدل پيش بيني مورد نظر را طراحي نمود .به طور کلی ،میتوان گفت انجام بازيهاي زياد در هر
ماه بويژه با تيمهاي ملي فوتبال كشورهايي كه داراي جايگاه خوبي در ردهبندي فدراسيون جهانی هستند،
ميتواند در بهبود جايگاه تيم ملي فوتبال ايران در ردهبندي فدراسيون جهانی مؤثر باشد .اين امر ميتواند
با جلب حمايت اسپانسرهاي مالي نيز تحقق يابد.
واژههای کلیدی :مدلسازي -پيشبيني - ANN -ردهبندي فدراسيون جهانیARIMA -
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مقدمه
بديهي است در مسير پيشرفت کليه شاخههاي علوم از جمله علم تربيت-بدنی
پيش بيني نتايج و بررسي عملکردها در کسب موفقيتهاي آتي نقشي بسيار مهم
داشته و به طور روزافزوني استفاده از ساير علوم محاسباتي در اين گونه پيش بينيها
در حال گسترش ميباشد .با گذشت بيش از نيم قرن فعاليت فوتبال در كشور ما،
امروزه اين ورزش طرفداران بسياري در نقاط مختلف ايران پيدا كرده است و تيم ملي
فوتبال ايران توانسته است بارها قهرمان بازيهاي آسيايي ،جام ملتهاي آسيا و قهرمان
باشگاههاي آسيا شده و دو بار به بازيهاي المپيك و سه بار نيز به مسابقات جام جهاني
راه پيدا كند .دهه گذشته دهه معرفي فوتبال ايران به دنيا بوده است ،بهطوري كه در
اين دهه ،تيم ملي فوتبال ايران در رده بندي فوتبال دنيا(فدراسيون جهانی) حدود يك
صد پله صعود كرده است و بازيكنان برجستهاي را به بزرگترين تيمهاي باشگاهي اروپا
معرفي كرده است.
در پايان هر ماه ميالدي فدراسيون بينالمللي فوتبال ،براساس عملكرد تيمهاي ملي
فوتبال عضو اين فدراسيون ،اقدام به ردهبندي تيمهاي عضو اين فدراسيون ميكند(.)1
جايگاه تيمهاي ملي فوتبال اغلب كشورها همواره دچار نوسانات زيادي ميگردد ،كه
از عملكرد آنها در طي آن ماه ناشي ميشود .بر طبق آمارهاي موجود از ردهبندي120
ماه گذشته فدراسيون جهانی ،كشورهاي آمريكاي جنوبي و اروپا همواره در صدر اين
ردهبندي بودهاند و ايران نيز همواره در حال پيشرفت به سوي جايگاههاي برتر در اين
ردهبندي بوده است به طوري كه در نيمه دوم سال  2005تيم ملي فوتبال ايران به
جمع 15تيم برتر جهان راه يافت و اين در حالي است كه ده سال پيش در چنين زماني
تيم ملي فوتبال ايران جايگاهي بهتر از صد و هيجدهم جهان را در اختيار نداشته است
البته اين پيش بيني اميدواركننده تنها براساس سير صعودي جايگاه تيم ملي فوتبال
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ايران در رده بندي فدراسيون جهانی طي 120ماه گذشته بوده و ميتواند تحت تأثير
عوامل گوناگوني از جمله مديريت فعلي و آينده ورزش ايران ،ميزان سرمايهگذاريها
در اين ورزش و عوامل مخل بسياري قرار گيرد.
در علوم ورزشي و در سالهاي اخير استفاده از رياضيات و شاخههاي وابسته به
کمک مديران ،مربيان و صاحبنظران آمده است تا با بررسي عملکرد گذشته ورزشکاران
برنامهريزيهاي دقيقتري براي آينده داشته باشند .با استفاده از اين روشهاي علمي
نوين ميتوان با شناخت عوامل اثرگذار بر نتايج بدست آمده ،نتايج رويدادها و ردهبندي
تيمهاي ورزشي را نيز پيشبيني نمود(.)2
اين پيشبينيها تحت تأثير عوامل گوناگوني از جمله شيوههاي مديريت فعلي
و آينده ورزش ايران ،ميزان سرمايهگذاريها در اين ورزش ،تجهيزات ورزشي بهتر،
تغذيه و تمرين بهتر و بهويژه اثر موادنيروزا در آينده ورزش ،ميزان آمادگي مقطعي
هر ورزشکار ،مربيان ،تسهيالت تيمها و شانس و عوامل مخل بسياري قرار گيرد.
درطي سالهاي گذشته محققين علوم ورزشي با تكيه بر اطالعات موجود و پيشرفت
نرمافزارهاي كامپيوتري ،به بررسي و پيشبيني برخي وقايع آينده پرداختهاند و در
برخي موارد به نتايج قابلتوجهي دست يافتهاند(.)3
پيشبيني در فوتبال همچون پيشبيني مسائل سياسي و اقتصادي امر بسيار
پيچيده و مشكلي است اما امروزه منابع و مدلهايي وجود دارد كه با استفاده از آنها و
در نظر گرفتن توانائيهاي تيمها و مديريت آنها تا حدودي نتايج و ردهبنديهاي آتي
آنها را پيشبيني نمود .در اين مدلها دو فرآيند مختلف مورد بررسي قرار ميگيرد:
الف) توزيع اطالعات و شرايط تيمها در گذشته و حال ،ب) بررسي رشد عوامل مديريتي
و برنامهريزي كه ميتوان بر اساس آنها مدلهايي براي نتايج آينده به دست آورد(.)4
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مدل پيشبينی ANN

در طي دهه اخير شاهد حضور موفق شبکههاي عصبي مصنوعي 1بودهايم .ايده
آموزش براي حل مسائل شناسايي الگوهاي پيچيده با استفاده از ديدگاه عاملهاي
داده هوشمند براي محققان دانشگاهي بسيار چالش برانگيز شده است ANN .ابزار
محاسباتي سادهاي براي آزمون دادهها و ايجاد مدل از ساختار دادهها است .دادههايي
که براي ايجاد مدلها استفاده ميشوند ،به دادههاي آموزشي مشهور هستند .هر گاه
شبکه عصبي از دادههاي آموزشي براي يادگيري الگوهاي موجود در دادهها استفاده
کند ،ميتواند آنها را براي دستيابي به خروجيها و نتايج مختلف بکار بگيرد.
انواع مختلفي از مدلهای  ANNبا توجه به اهداف تحقيق ميتوانند مورد استفاده
قرار گيرند که يکي از معروف ترين آنها ،شبکه عصبي چند اليه پيش خور)MFNN( 2
ميباشد .شبکه عصبي چند اليه پيش خور ،مثالي از شبکه عصبي آموزش داده شده
با استفاده از ناظر است .بر طبق مطالعات اخير( ،)5بيش از پنجاه درصد مطالعات
کاربردي بازرگاني شبکه عصبي گزارش شده ،از شبکههاي عصبي چند اليه پيش خور
(MFNNها) با قوانين الگوريتم يادگيري پس انتشار استفاده کرده اند .اين نوع شبکه
عصبي بدليل کاربردهاي گسترده در بسياري از ابعاد مسائل مربوط به مديريت ،مانند
پيشبيني اصولي ،طبقهبندي و مدلسازي ،بسيار محبوب است MFNN .براي حل
مسائلي که شامل يادگيري ارتباط بين يک مجموعه وروديها و خروجيهاي مشخص
هستند ،مناسب ميباشد .که در حقيقت يک تکنيک آموزش با ناظر براي يادگيري
ارتباطهاي بين دادهها با استفاده از مجموعه دادههاي آموزش است(.)6،7،8
به طوركلي ANN ،براي مقصودي كه ما از آن استفاده ميكنيم ،توانايي بااليي
در توسعه يك مدل در زماني منطقي را ندارد .از سوي ديگر ،مدل-سازي فازي براي
1 - Artificial Neural Networks
2 - Multilayered Feedforward Neural Network
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كاربرد ادغام تصميمات از متغيرهاي متفاوت ،نيازمند يك رويكردي جهت يادگيري از
تجربيات(دادههاي جمعآوري شده) است ANN .و مدل فازي در بسياري از زمينههاي
كاربردي استفاده شدهاند و هر كدام آنها داراي محاسن و معايبي هستند .بنابراين،
تركيب موفقيت آميز اين دو ديدگاه ،مدلسازي  ANNو فازي ،موضوع مطالعات آتي
قرار گرفته است.
در ميان روشهاي مدل سازي نوين ،سيستمهاي فازي جايگاه ويژهاي را كسب
نموده اند .اين امر را ميتوان معلول توانايي پيادهسازي دانش بشري با استفاده از
مفهوم برچسبهاي زباني و قواعد فازي ،غير خطي بودن و قابليت تطبيق پذيري اين
نوع سيستمها دانست .به طور خالصه مدل  ANNيك سيستم مبتني بر قواعد منطقي
اگر -آنگاه است .نقطه شروع ساخت يك مدل  ANNبه دست آوردن مجموعهاي از
قواعد اگر  -آنگاه فازي از دانش فرد خبره يا دانش حوزه مورد نظر است .به دست
آوردن اين قواعد مهمترين و سخت ترين مرحله كار است .چراكه نيازمند دانش باالي
فرد متخصص و پيادهسازي صحيح آن است .داشتن روشي كه در كنار دانش بشري
بتوان از اطالعات عددي موجود براي ساخت قواعد استفاده كرد نيز ميتواند در اين
مرحله بسيار مفيد باشد.
به اين صورت موفق به پيادهسازي يك سيستم فازي به گونهاي شدهايم كه قابليت
يادگيري داشته باشد .بنابراين قادر خواهيم بود كه خطاي مقادير خروجي را با استفاده
از روش كمترين مجموع مربعات خطا به دست آوريم .با تركيب اين روش و روش پس
انتشار خطا به يك روش آموزش تركيبي دست پيدا نمودهايم كه به اين صورت عمل
ميكند؛ در هر دور آموزش ،هنگام حركت رو به جلو خروجيهاي گرهها به صورت
عادي تا اليه آخر محاسبه ميشوند و سپس پارامترهاي نتيجه توسط روش كمترين
مجموع مربعات خطا محاسبه ميشوند .در ادامه پس از محاسبه خطا در بازگشت رو
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به عقب نسبت خطا بر روي پارامترهاي شرط پخش شده و با استفاده از روش شيب
نزولي خطا مقدار آنها تصحيح ميشود.
در طي سالهاي گذشته محققين علوم ورزشي با تكيه بر اطالعات موجود و
پيشرفت نرمافزارهاي كامپيوتري ،به پيشبيني برخي وقايع آينده پرداختهاند و در
برخي موارد به نتايج قابل توجهي دست يافته اند .درونكو و همكارانش در سال 2000
با استفاده از نرم افزارهاي كامپيوتري ،عملكرد ورزشكاران نخبه پنج ماده دووميداني در
 10سال آينده را پيش بيني نمودهاند و ميزان بهبود ركوردها تا سال  2010ميالدي را
بين  0/2درصد تا  10/3درصد پيشبيني كرده اند .آنها همچنين خاطر نشان كردهاند
كه ارزشهاي به دست آمد ه حاصل از اين پيشبيني كامپيوتري ميتواند تحت تأثير
عواملي همچون تجهيزات ورزشي بهتر ،تغذيه و تمرين بهتر و بويژه اثر مواد نيروزا در
آينده ورزش قرار گيرد( .)9در اين ارتباط لوكاس و لوالگيا( )2005نيز تأثير شيوههاي
مديريتي ،مربيان ،تسهيالت تيمها و شانس را در پيشبيني رده-بندي تيمها مؤثر
دانستند(.)10
برايان و همكاران( )2001در پيشبيني نتايج ليگ ملي بسكتبال(براساس نتايج
منتشر شده توسط نيويورك تايمز) ،به پيشبيني تقريباً درستي( )0/65دست
يافتند( .)11بولير و استکلر( )2003با انجام تحقيقی تحت عنوان پيش بينی نتايج
بازیهای ليگ ملی فوتبال آمريکا ،عملکرد پيشگويانه مدلهای آماری و ميزان قضاوت
را در پيش بينی بازیهای فوتبال حرفهای امريکا از سال 1994تا2000مورد بررسی
قرار دادند .يافتههای آنها نشان داد که ميزان موفقيت مدل آماری(( )% 62براساس
نمرات چاپ شده در مجله نيويورک تايمز) فراتر از ويراستارهای ورزشی روزنامهها
( )60%بوده است .به طورکلی ،در پيش بينی نتايج ليگ ملی فوتبال آنها به پيش بينی
 % 75دست يافتند (.)12
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براون( )2005نيز با استفاده از  ANNو با توجه به برنامههاي تيمها و بازيهاي
گذشته آنها در  NCAAآمريكا ،ردهبندي تيمها در هفت هفتة آينده را پيشبيني نمود.
پس از انجام بازيها در هفت هفته مشخص شد كه نتايج پيشبيني با استفاده از ANN

 90درصد صحيح بوده است( .)13نكته جالب اين كه افرادي كه با يك رشته ورزشي
آشنايي كافي داشته باشند ،به پيشبيني بهتري دست ميزنند .پاتريك اندرسون و
همكارانش( )2005در بررسي پيشبيني نتايج جام جهاني  2002توسط افراد ماهر و
غير ماهر دريافت كه افراد آشنا به فوتبال با اعتماد به نفس و دقت بيشتري نتايج را
پيشبيني كردند(.)14
آنچه كه در ورزش انكار ناپذير بوده و ميتواند پيشبينيهاي آينده را تا حدودي با
مشكل مواجه سازد ،وجود عامل شانس ميباشد .گمبرايس و همكاران در بررسي عامل
شانس بر روي ركوردهاي ورزشي دريافتهاند كه از  22مورد پيش بيني بعمل آمده به
شيوه پيشرفت سيستماتيك ،تنها  4مورد درست بوده است و بقيه موارد پيش بيني
شده با عملكردهاي واقعي فاصله داشته اند( .)14با اين حال ،كاربرد اخير فنون مدل
سازي براي تمرينات ورزشي امكان پيش بيني آينده را بوجود آورده است( .)15در
سال  2001كاندل و همكاران به پيش بيني عفونتهاي باكتريايي بر اساس اطالعات
جامعه شناسي پرداختهاند و ارتباط  84درصد را بين اين دو عامل پيدا كرده اند(.)16
چی يو سونگ و همکارانش( )2007تحقيقی تحت عنوان مقايسه دقت پيش گويي
توسط مدل و داوری در بازیهای فوتبال آمريکا ( )NFLانجام گرفت .آنها نتايج بازی
 NFLرا توسط  31مدل آماری و به کمک  70متخصص که برندگان  496بازی

NFL

را در سال 2000تا  2001پيشگويي میکردند ،را پيشبينی کردند .نتايج نشان داد که
تفاوت در دقت پيش بينی سيستمهای آماری و متخصصين برای پيشگويي برندگان
بازیها معنی دار نبود .تغييرات در ميزان موفقيت پيش بينی در متخصصين نسبت
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به سيستمهای آماری باالتر بود .با اين حال ،داشتن اطالعات خيلی زياد دقت پيش
بينی را بهبود نمیبخشد .نه تنها متخصصين بلکه سيستمهای آماری هم نتوانستند به
طور مفيدی عمل پيشگويي را درست انجام دهند( .)17تحقيقات ديگري نيز در زمينه
پيشبيني جهت افزايش قابليت اعتماد مدل پيشبيني نيز در حال شكلگيري است
( .)21 ،19،20 ،18در ايران کارهاي نسبتا محدودي براي استفاده از علوم رياضيات
براي پيش بينيهاي ورزشي صورت گرفته است که از آن جمله ميتوان به مدل سازي
پيش بيني جايگاه تيم ملي فوتبال ايران در رده بندي فيفا توسط گرزي و همکاران و
پيش بيني عملكرد ورزشكاران رشته ژيمناستيك در مسابقات كشوري و برون مرزي
با استفاده از شبكه عصبي مصنوعي توسط محمدی و همکاران اشاره نمود( 17و .)22
تحقيق حاضر قصد دارد تا با استفاده از شبكههاي عصبي فازي و بر اساس نتايج
بازيهاي تيم ملي فوتبال ايران و ردهبندي اين تيم در 120ماه گذشته به مدل سازي
پيش بيني جايگاه تيم ملي فوتبال ايران در سالهاي آينده بپردازد.
روششناسي تحقيق
روش تحقيق پژوهش حاضر به صورت توصيفي  -تحليلي بوده كه در بخش توصيفي،
سوابق تيم ملي فوتبال ايران در120ماه گذشته( )1996-2006شامل :جايگاه ايران در
ردهبندي فدراسيون جهانی در پايان هر ماه ميالدي ،امتياز تيم ايران در پايان هر ماه
ميالدي ،نتيجه بازيها ،تعداد گلهاي رد و بدل شده ،محل برگزاري مسابقه ،نوع بازي،
جايگاه تيم حريف ايران در ردهبندي ماه قبل فدراسيون جهانی و قدرت منطقهاي
تيم حريف ايران از سايت رسمي فدراسيون جهانی به دست آمد و در بخش تحليلي،
اطالعات توسط سيستم  ANNمورد تجزيه و تحليل قرار گرفت و يك مدل پيش بيني
براي آن نيز ارائه شد.
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بررسي تجربي پيشبيني جايگاه تيم ملي فوتبال ايران در رده بندي
فدراسيون جهانی
براي مدلسازي پيشبيني جايگاه تيم ملي فوتبال ايران در ردهبندي فدراسيون
جهانی در اين تحقيق از دو روش  ANNو  ARIMAاستفاده شده است .دادههاي
ماهانه ردهبندي ايران در فدراسيون جهانی در بازده زماني ده ساله ژانويه1996تا
دسامبر 2006به صورت سري زماني انتخاب شده است .در طراحي  ،ANNبا توجه به
تعداد زياد دادهها ،نيمي از دادهها به عنوان دادههاي آموزشي % 25 ،به عنوان دادههاي
آزمايشي و باقيمانده به عنوان دادههاي اعتبارسنجي انتخاب شدهاند .متغيرهاي مستقل
اين تحقيق عبارتند از:
الف -امتياز نوع بازي:
 -1دوستانه 1 :امتياز؛  -2مقدماتي قهرماني قارهاي 1/5 :امتياز؛  -3مقدماتي جام
جهاني 1/5 :امتياز؛ -4مرحله نهايي جام قارهاي 1/75 :امتياز؛  -5جام كنفدراسيونها:
 1/75امتياز؛  -6مرحله نهايي جام جهاني 2 :امتياز(.)23
ب -نتيجه بازي:
 -1برد 2 :تا  3امتياز؛  -2تساوي 1:امتياز؛  -3باخت :صفر امتياز؛  -4باخت با
ضربات پنالتي 1 :امتياز(.)23
ج -قدرت منطقهاي:
 -1اروپا 1/00:امتياز؛  -2آمريكاي جنوبي 0/99 :امتياز؛  -3آفريقا 0/96 :امتياز؛
 -4آمريكاي شمالي و مركزي 0/94 :امتياز؛  -5آسيا 0/93 :امتياز؛  -6اقيانوسيه:
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 0/93امتياز(.)23
د -تعداد گلها:
 -1گلهاي وقت بازي و وقت اضافي(بدون در نظر گرفتن ضربات پنالتي آخر بازي)؛
 -2ارزش گلها بر اساس قدرت تيمها است (قدر نسبي دو تيم رقيب).
ح -ميزبان يا ميهمان:
 -1ميزبان بدون امتياز؛ – 2ميهمان 3/30 :امتياز؛  -3در مسابقات جام جهاني هيچ
امتيازي به تيمهاي ميهمان داده نميشود.
ي -جايگاه تيم حريف در آخرين رده بندي فدراسيون جهانی
ن -گذر زماني نتايج سالهاي گذشته تيمها نيز در ردهبندي فدراسيون
جهانی مؤثر است.
 -1نتايج همان سال 8/8 -امتياز؛  -2نتايج سال قبل 7/8 :امتياز؛  -3نتايج  2سال
قبل 6/8 :امتياز؛  -4نتايج  3سال قبل 5/8 :امتياز؛  -5نتايج  4سال قبل 4/8 :امتياز؛
 -6نتايج  5سال قبل  3/8امتياز؛  -7نتايج  6سال قبل 2/8 :امتياز؛  -8نتايج  7سال
قبل 1/8 :امتياز.
طبيعیسازی دادهها
قبل از پردازش دادهها بوسيله  ،ANNدادهها بايد نرمالسازي شوند تا توان
پيشبيني باالتر رود .بنابراين تبديلي بر روي دادههاي ورودي به شبكه انجام ميشود
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كه دادهها در فاصله [ ]L, Hقرار گيرند .اين كار با استفاده از رابطه زير انجام ميشود:
X scaled = mX i + b

كه در اين رابطه:
X max × L - X min × H
X max - X min

=b

,

H -L
X max - X min

=m

در اين رابطه H ،و  Lحد باال و پايين فاصله نرمال سازي هستند و معموالً برابر
 1و  -1در نظر گرفته ميشوند ،نيز به ترتيب مقادير حداقل و حداکثرها هستند .در
اين صورت رابطة ذكر شده به شكل ساده تر زير كه اغلب مورد استفاده قرار ميگيرد،
تبديل ميشود:

) 2( X - X min
-1
X max - X min

= Xn

انتخاب فاصله [ ]L, Hبسته به نوع مسئلة مورد نظر و تابع تبديل انتخاب شده،
متفاوت است .فاصله هايي كه بيشتر از بقيه مورد استفاده قرار ميگيرند 1[ ،و  ]0و
[ 1و  ]-1هستند ،كه براي توابع تبديل هيپربوليك و لجستيك بكار ميروند .در اين
تحقيق دادهها در فاصله [ 1و  ]-1نرمال سازي شدهاند.
طراحي مدل ANN
ساختارهاي مختلفي براي پيادهسازي يك سيستم فازي توسط  ANNپيشنهاد
شدهاند كه يكي از پر قدرتترين اين ساختارها ،ساختار موسوم به شبکه عصبي
انطباقي بر مبناي سيستم استدالل فازي )ANFIS( 1است كه توسط جانگ ابداع
گرديده است ( .)24،25،26معماري سيستم استدالل عصبي فازي در شکل 1نشان
1 - Adaptive-Network-based Fuzzy Inference Systems
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داده شده است .در طراحي مدل شبکههاي عصبي فازي ،از شبکه عصبي چنداليه
پيشخور ( )MFNNبا الگوريتم يادگيري پس انتشار خطا و سيستم استنتاج فازي
ساگنو 1با تابع ورودي“تفاوت دو تابع سيگموئيد” و تابع خروجي خطي و براي غيرفازي
نمودن از تابع ميانگين متحرک استفاده گرديد.
ﺧﺮوﺟﻲ ﻓﺎزي
ﻻﯾﮫ ﺧﺮوﺟﻲ
وزﻧﮭﺎي ﻓﺎزي
ﻻﯾﮫ ﭘﻨﮭﺎن
وزﻧﮭﺎي ﻓﺎزي
ﻻﯾﮫ ورودي
ورودي ھﺎ
[

شکل  :1نحوه طراحی ANN

براي طراحي سيستم بهينه  ،ANNاز طريق تغيير مداوم تعداد اليهها و تعداد
نرونهاي اليه پنهان ،توپولوژي مناسب شبکه عصبي مورد بررسي قرار گرفت و از
طريق تغيير مداوم توابع عضويت مختلف و تعداد توابع عضويت ،سيستم مناسب پايگاه
استنتاج فازي طراحي شد .تعداد توابع عضويت استفاده شده در اين تحقيق 100 ،تابع
ميباشد .تابع عضويت يك مجموعه فازي يك نگاشت از اعضاي مجموعه  Aدر بازده
[ 1و  ]0است به گونهاي كه

]A : X ® [0,1

در حالت كلي هر تابعي كه چنين نگاشتي را پياده كند ميتواند به عنوان تابع
1 - Sugeno
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عضويت يك مجموعه فازي مورد استفاده واقع شود .همانطور که اشاره شد ،براي تابع
ورودي در اين تحقيق از تابع تفاوت دو تابع سيگموئيد استفاده گرديده است .اين تابع
در شکل  2نشان داده شده است .يك تابع عضويت سيگموئيد به صورت زير تعريف
ميگردد؛

1
( 1 + e - a ) x -c

= ( f ) x; a , c

تابع عضويت تفاوت دو تابع سيگموئيد به چهار عامل بستگي دارد که عبارتند از:
 a1, a2, clو .c2

( f1 ) x; a1 , c1 ( - f 2 ) x; a2 , c2

شكل  :2تابع عضويت تفاوت دو تابع سيگموئيد )(a1=5, c1=2, a2=5, c2=7

تعداد مراحل تكرار الگوريتم آموزش  500تكرار ميباشد .نمودار ميزان بهبود مقدار
 RMSEدر تکرارهاي مختلف آموزش شبکههاي عصبي فازي براي مدلسازي پيش
بيني جايگاه تيم ملي فوتبال در رده بندي فدراسيون جهانی در شکل  3نشان داده
شده است .همانطور که مشاهده ميشود ،با افزايش تعداد تکرارها ،ميزان بهبود در
مقدار  RMSEکاهش يافته و تقريباً در تکرارهاي پاياني هيچ گونه بهبودي حاصل نمي
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گردد .دوباره تأکيد ميشود که مقادير خطا براساس دادههاي نرمال شده در فاصله
[ ]-1,1ميباشد و مقدار خطاي واقعي بايد پس از تبديل اين دادهها به دادههاي واقعي
محاسبه گردد .مقادير شش معيار ارزيابي عملکرد مدل  ANNدر جدول  1نشان داده
شده است.
0.012
0.01
0.008
RMSE

0.006
0.004
0.002
0
77 115 153 191 229 267 305 343 381 419 457 495

39

1

Epoch

شکل  :3مقدار  RMSEدر تکرارهاي آموزش  ANNجايگاه تيم ملي فوتبال در ردهبندي فدراسيون جهانی

در مدلسازي انجام شده در فوق ،بايد متغيرهاي مستقل براي يك ماه خاص به مدل
داده شود و سپس مدل ميتواند با استناد به ارزيابي عملكرد نشان داده شده در جدول
 ،1پيشبيني نسبتاً دقيقي از جايگاه ايران در ردهبندي فدراسيون جهانی ارايه نمايد.
اما نداشتن متغيرهاي مستقل براي پيشبيني آن ماه (همانند مدلهاي رگرسيوني)
محدوديت بزرگي محسوب ميشود و ديگر نميتوان براي چند ماه آينده پيشبيني را
انجام داد .از سوي ديگر ،اين مدل از توانايي بااليي برای پيشبيني برخوردار است .در
يك مدل ديگر ،متغير مستقل فقط زمان درنظر گرفته شد .بنابراين با اين روش ميتوان
براي چند ماه آينده پيشبيني را انجام داد ،ولي توانايي پيشبيني آن با توجه به حذف
متغيرهاي مستقل ،كمتر از مدل قبلي است .بر مبناي اين روش ،جايگاه و رتبه ايران در
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ردهبندي فدراسيون جهانی براي  2ماه آينده (دسامبر 2006و ژانويه )2007به ترتيب 19
و  20پيشبيني شده است.
طراحي مدل ARIMA

يکي از معتبرترين فنون پيش بيني آماري ،مدل  1ARIMAميباشد .اين روش
عبارتست از برازش يک الگوي ميانگين متحرک تلفيق شده با خودرگرسيو 2به
مجموعه دادهها و بدست آوردن الگوي رياضي شرطي است .يک مدل  ARIMAسه
جزء دارد )1 :خودرگرسيو؛  )2ميانگين يکپارچه و )3ميانگين متحرک .ساختمان
مدل بنيادي  ARIMAمشتمل بر چهار مرحله است ،اين مراحل عبارتند از )1:توجيه
وشناسايي مدل؛ )2تخمين پارامتر؛  )3تشخيص و دريافت مدل؛  )4تاييد ،پيش بيني
و منطقي بودن.
مدل  (p,d,q) ARIMAعمومي و کلي ميباشد .در اين مدل  pمرتبه خود رگرسيو
مدل و  qمرتبه ميانگين متحرک مدل و  dمرتبه تفاضلي مدل (جهت ايستا کردن
مدل) ميباشد .آنچه که اين مدل را کاملتر از مدلاي ديگر مينمايد ،تبديل مناسب
جهت پايا بودن مدل است.
y p = ) B ( Z t = d + q q ) B (a t

که در آن
d

Z t = )1 - b ( y t

و يا
d

Zt = Ñ y t

که دادههاي سري زماني داده شده ميباشد .در ترکيبات مدل  ARIMAبه ندرت
1 - Autoregressive-Integrated Moving Average
2 - Auto Regressive
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مقادير  qو dو pاز  2بيشتر ميشود و عم ً
ال همين دامنه کوچک بسياري از حالتهاي
عملي موجود در پيش بيني را ميپوشاند .در مدل  ARIMAطراحي شده در اين
تحقيق ،مرتبه خود رگرسيو( ،)pبرابر  ،1مرتبه ميانگين متحرک مدل ( )qبرابر 1
و مرتبه تفاضلي مدل ( )dبرابر  1ميباشد ])) .[ARIMA(1,1,1مقادير شش معيار
ارزيابي عملکرد روش  ARIMAبراي پيشبيني جايگاه تيم ملي فوتبال در رده بندي
فدراسيون جهانی نيز در جدول  1نشان داده شده است.
ارزيابي عملکرد پيش بيني
براي مسائل پيش بيني ،از برخي معيارهاي عملکرد براي نشان دادن چگونگي
يادگيري ارتباطهاي دادهها در  ANNاستفاده ميشود .در اين تحقيق از 6معيار استفاده
ميشود كه سه مورد اول از خانواده محاسبات ميانگين خطاي استاندارد هستند :الف)
مربع ميانگين خطاي استاندارد ()MSE؛ ب) مربع مجذور ميانگين خطا ()RMSE؛ و
ج) مربع ميانگين خطاي استاندارد نرمال شده ( .)NMSEدو مورد بعدي  2Rو NMSE

هستند كه  2Rضريب تعيين است و در ارتباط با  NMSEاست و  .2R-1=NMSEمقدار
 2Rبين صفر تا يک است و مقدار يک نشان دهنده تطابق کامل دادههاست ،در حالي
که مقدار صفر نشان دهنده عملکردي است که ميتوان از استفاده ميانگين مقدار
خروجي واقعي  dبه عنوان مبناي پيش بينيها انتظار داشت .دو معيار بعدي در مورد
خطاي مطلق هستند :ميانگين قدر مطلق خطا ( )MAEو ميانگين قدر مطلق درصد
خطا ( .)MAPEاز آنجا که هر يک از معيارهاي ارزيابي عملکرد ،جنبه خاصي را مورد
ارزيابي قرار ميدهد ،براي ارزيابي عملکرد روشهاي  ANNو  ARIMAاز هر شش معيار
فوق استفاده شده است .نتايج معيارهاي ارزيابي عملکرد براي هر دو روش در جدول
 1آورده شده است.
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جدول  :1معيارهاي ارزيابي عملکرد براي روشهاي مختلف
ﻧﺎم روش

RMSE

MSE

NMSE

MAPE

MAE

R2

ﻣﺪل ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ANN

0/1234

0/0152

0/000032

0/000002

0/0507

0/999972

ﻣﺪل ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ARIMA

3/0340

9/2052

0/02

2/0035

0/0078

0/98

همانطور که در جدول 1مشاهده ميشود ،پيشبيني جايگاه تيم ملي فوتبال در
ردهبندي فدراسيون جهانی به روش  ANNاز لحاظ تمامي معيارهاي ارزيابی عملکرد
بر روش  ARIMAبرتري دارد.ميزان بهبود خطاي پيشبيني توسط معيارهاي مختلف،
متفاوت بوده است ،براي مثال معيار  RMSEنسبت به معيار  MAEدر استفاده از
دو روش  ANNو  ARIMAبهبود بيشتري نشان ميدهد .اين بدان دليل است كه
معيارهاي مختلف از روشهاي مختلفي براي محاسبه ميزان خطا استفاده ميكنند.
بحث و نتيجهگيري
امروزه در موضوعات گوناگون امر پيشبينی به عنوان يکی از مهمترين شاخههای
علمی مطرح شده است و روز به روز در حال توسعه و پيشرفت است .مديران بخشهای
مختلف به ويژه مديران سازمانهای ورزشی ،به دليل وجود انبوه متغيرهای تأثيرگذار،
ترجيح میدهند مکانيزمی را در اختيار داشته باشند که بتواند آنها را در امر تصميمگيری
ياری و مشاوره دهد .به همين دليل ،سعی در روی آوردن به روشهايي در پيش-بينی
دارند که بواسطه آنها تحمينهایشان به واقعيت نزديک و خطاهای-شان بسيار کم
باشد .توجه به روشهای نوين پيشبينی(شبکههای عصبی -فازی ،الگوريتمهای فازی
و )...سبب شده است تا چالشهای ديگری در علم پيشبينی ايجاد شود .در مطالعات
مختلف انجام شده اين روشها جوابهای متعددی دادهاند .در بعضی مطالعات که با
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استفاده از دادههای سری زمانی يک يا چند متغيره صورت گرفته است ،روشهای
پيشبينی  AANجواب بهتری داده و با دادهها برازش بهتری پيدا نمودهاند ،اما در
بعضی مدلهای ديگر ،روش کالسيک و يا روشهای هموارسازی نمائی ،جواب-های
بهتری دادهاند.
تحليل سريهاي زماني و پيشبيني يك حوزه فعال پژوهش در طي چند دهه اخير
است .صحت پيش بيني سريهاي زماني در بسياري از فرايندهاي تصميم گيري اصولي
و حياتي است و به همين دليل ،پژوهش براي بهبود اثربخشي مدلهاي پيشبيني هرگز
متوقف نشده است .با تالشهاي  Boxو  ،Jenkinsمدل  ARIMAيكي از محبوبترين
روشها در حوزه پيش بيني شده است .در طي دهه اخير ANN ،براي حل مسايل
شناسايي الگوهاي پيچيده با استفاده از ديدگاه عاملهاي داده هوشمند براي محققان
دانشگاهي بسيار چالش برانگيز شده و در حوزههاي مختلفي مورد استفاده قرار گرفته
است .از طرفي ديگر مديران بخشهاي مختلف به ويژه مديران سازمانهاي ورزشي ،به
دليل وجود انبوه متغيرهاي تأثيرگذار ،ترجيح ميدهند مکانيزمي را در اختيار داشته
باشند که بتواند آنها را در امر تصميمگيري ياري و مشاوره دهد .به همين دليل ،سعي
در روي آوردن به روشهايي در پيشبيني دارند که بواسطه آنها تحمينهايشان به
واقعيت نزديک و خطاهايشان بسيار کم باشد.
از آنجائي كه براون ( )2005از طريق شبكههاي عصبي فازي با توجه به بازيهاي
گذشته تيمها در ليگ  NCAAآمريكا ردهبندي تيمها را در هفت هفتة آينده تا
 90درصد درست پيشبيني كرد( .)13برايان و همكاران به پيشبيني تقريباً ()0/65
و بولير و استکلر نيز به پيشبينی  % 75دست يافتند( .)11در اين تحقيق مدل
پيشبيني جايگاه ايران در رتبه بندي فدراسيون جهانی با استفاده از  ANNو روش
 ARIMAطراحي شده و از لحاظ معيارهاي عملکرد ((MSE, RMSE, NMSE, MAE,
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 MAPEو  )R2با هم مقايسه شدهاند .نتايج تحقيق نشانگر آن است که  ANNاز لحاظ
تمامي معيارهاي عملکرد بر روش  ARIMAبرتري دارد .برای مثال ،از نظر

RMSE

ميزان خطای  AANبه صورت چشمگيری نسبت به روش  ARIMAکمتر است .اين
موضوع بدين دليل است که دادههای پشبينی جايگاه تيم ملی فوتبال در رده-بندی
فدراسيون جهانی ماهيت غيرخطی دارند .چنانچه دادههای مورد استفاده به اين ميزان
غير خطی نبودند ،ميزان بهبود خطای روش  ANNبدين حد نمیباشد و حتی ممکن
بود روش خطی  ARIMAپاسخ بهتری ارائه دهد.
همان طور كه گليكمن و استرن( )2005براي پيشبيني نتايج تيمها ،شرايط تيمي
در گذشته و حال عوامل مديريتي را مهم برشمرد( ،)14در اين پژوهش براي پيش
بيني جايگاه تيم ملي فوتبال ايران در ردهبندي فدراسيون جهانی ،دو حالت تصور شده
است؛ در حالت اول چنانچه متغييرهاي مستقلي همانند جايگاه ايران در ردهبندي
فدراسيون جهانی در پايان هر ماه ميالدي ،امتياز تيم ايران در پايان هر ماه ميالدي،
نتيجه بازيها شامل؛ برد ،باخت ،تساوي ،محل برگزاري مسابقه ،نوع بازي(دوستانه-
مقدماتي جامهاي قارهاي -مقدماتي جام جهاني -جام كنفدراسيونها -مرحله نهايي
جامهاي آسيايي -مرحله جام جهاني) ،جايگاه تيم حريف ايران در آخرين ردهبندي
فدراسيون جهانی(ماه قبل) و قدرت منطقهاي تيم حريف ايران مشخص باشد ،ميتوان
از مدل اول جهت پيش بيني دقيق رتبه آن ماه(قبل از اعالم رده بندي از سوي
فدراسيون جهانی) استفاده نمود .در حالت دوم چنانچه متغيرهاي مستقل ذكر شده
مشخص نباشد .براي مثال ،جايگاه ايران در 4ماه آينده ،ميتوانيم متغيير مستقل را
زمان در نظر گرفته و مدل پيش بيني مورد نظر را طراحي نمود.
با توجه به اين كه مدل  ANNتوانايي بااليي را براي پيش بيني جايگاه ايران در
ردهبندي فدراسيون جهانی نشان داد ،مسئولين فدراسيون فوتبال ميتوانند از روند
پيش بيني ارائه شده جهت برنامهريزيهاي آتي خود استفاده نمايند .از آنجائي كه
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جايگاه تيم ملي فوتبال ايران و يا هر كشوري تا حدود زيادي متأثر از شيوههاي مديريتي
اعمال شده توسط فدراسيون فوتبال و حتي سازمان تربيتبدنی كشور است ،نتايج اين
پيش بيني ميتواند در تأييد يا عدم تأييد شيوههاي مديريتي اعمال شده در گذشته
و حال مورد استفاده قرار بگيرد .همچنين مسئولين فدراسيون فوتبال ميتوانند از اين
مدل به عنوان بازخوردي براي شيوة مديريت خود استفاده كنند .با اين حال نتايج اين
پيش بيني ميتواند تحت تأثير عوامل زيادي از جمله شانس ،وضعيت تيمهاي رقيب
آينده ايران ،آسيبديدگي بازيكنان كليدي تيم و عوامل گوناگون ديگري همچون
مديريت سازمان تربيتبدنی و بويژه فدراسيون فوتبال قرار گيرد.
به هر حال آنچه از نتايج ردهبندي فدراسيون جهانی برميآيد اين است كه؛ انجام
بازيهاي زياد در هر ماه بويژه با تيمهاي ملي فوتبال كشورهايي كه داراي جايگاه
خوبي در ردهبندي فدراسيون جهانی هستند ،ميتواند در بهبود جايگاه تيم ملي فوتبال
ايران در ردهبندي فدراسيون جهانی مؤثر باشد .اين امر ميتواند با جلب حمايت
اسپانسر-هاي مالي تحقق يابد.
از سوی ديگر نتايج تجربی اين تحقيق و بعضی تحقيقات مشابه نشان دادهاند که
ترکيب شبکههای مصنوعی و منطق فازی و ايجاد  ANNموفقيت-آميز بوده و باعث
کاهش قابل توجه در خطای پيشبينی شده است .عالوه براين ،از آنجا که سيستم
 ANNنيازمند دادههای صريح و قطعی نبوده و به نمونه بزرگی از دادهها نياز ندارد،
میتواند پيشبينی خوبی از وضعيت جايگاه ايران در ردهبندی فيفا ارائه دهد و اطمينان
میدهد که اين روش نسبت به روشهای کالسيک پيشبينی مناسبتر است .در
نهايت براي تحقيقات آينده پيشنهاد ميگردد تا محققين ،امر پيشبينی را با گروهی
از متخصصين فوتبال و افراد غيرمتخصص انجام داده و نقطه نظرات آنها را با همديگر
و با نتايج اين مقاله مقايسه نمايند.
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