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 Purpose: Today, winning a medal in the Olympic event is very 

important for all countries. The purpose of the present study is to 

predict the number of medals in Iran's taekwondo sport in the Paris 
Olympics using the decision tree algorithm. Sampling of this 

research was done for Olympic experts using the snowball method. 

Materials and methods: In this research, in order to determine the 
indicators that are effective on medal winning in the Olympics, 

preliminary studies and interviews to the point of saturation with 11 

experts in the Olympic field were used. In the following, 78 
indicators effective on winning medals in the Olympics were 

selected from the relief algorithm. These indicators were classified 

into five components: economic, political, cultural and social, 

technological and sports, and 54 indicators were extracted 
qualitatively and 24 indicators quantitatively. Data were collected 

for 24 quantitative indicators from library studies and sites and 54 

qualitative indicators from Taekwondo Olympians of different 
Olympic eras. The statistical population includes all the Olympians 

as well as the number of medals won by Iran in Taekwondo for the 

Olympic periods. The statistical sample was 30 Olympians from the 
2000 Sydney Olympics to the 2020 Tokyo Olympics. Data analysis 

was done using the decision tree data mining method. 

Findings: The results of data analysis showed that the decision tree 

algorithm has 80.12% accuracy for predicting Olympic results. 
Conclusion: As a result, by using the decision tree algorithm, it is 

predicted that Iran will win a bronze medal in Taekwondo at the 

Paris Olympics. 
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                  و همکاران نژاد طوسی قالیباف مرتضی  406

 1400بهار ، 1، شماره 5دوره  پژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت-فصلنامه علمی

 ایران تکواندوی ورزشی رشته مدال تعداد بینی پیش

 و فرهنگی های مولفه از استفاده با المپیک در

 گیری تصمیم درخت و اجتماعی

 1نژاد طوسی قالیباف مرتضی
 اسالمی، آزاد دانشگاه مرکزی، تهران واحد ورزشی، مدیریت گروه

 .ایران تهران،
 

 *2آییننیک زینت
، اسالمی آزاد دانشگاه مرکزی، تهران واحد ورزشی، مدیریت گروه

 )نویسنده مسئول(. ایران تهران،
 

 3گنجویی فراش فریده
، اسالمی آزاد دانشگاه مرکزی، تهران واحد ورزشی، مدیریت گروه

 .ایران تهران،
 

 4انزهایی حاجی زهرا
، اسالمی آزاد دانشگاه مرکزی، تهران واحد ورزشی، مدیریت گروه

 .ایران تهران،
 

 چکیده
 کشورها تمامی برای مدال کسب المپیک رویداد در امروزه: هدف

 بینی-پیش حاضر مطالعه از هدف. است برخوردار زیادی اهمیت از
 تفادهاس با پاریس المپیک در ایران تکواندو ورزشی رشته مدال تعداد

 برای پژوهش این گیرینمونه. است تصمیم درخت الگوریتم از
 رتصو برفی گلوله روش از استفاده با المپیک حوزه متخصصین

  .گرفت
 موثر هایشاخص تعیین منظوربه پژوهش این در :ها روش و مواد

 اشباع حد تا مصاحبه و اولیه مطالعات از المپیک در آوریمدال بر
 یتمالگور از ادامه در. شد استفاده المپیک حوزه خبرگان از نفر 11 با

 این. شد انتخاب المپیک در آوری مدال بر مؤثر شاخص 78 رلیف
 اجتماعی، و فرهنگی سیاسی، اقتصادی، یمؤلفه پنج در هاشاخص
 بصورت هاشاخص از مورد 54 و شد بندیطبقه ورزشی و فناوری

 24 برای. گردید استخراج کمی بصورت دیگر شاخص 24 و کیفی
 کیفی شاخص 54 و هاسایت و ایکتابخانه مطالعات از کمی شاخص

 آوریجمع هاداده المپیک مختلف ادوار تکواندوی هایالمپین از
 مدال تعداد همچنین و هاالمپین همه شامل آماری جامعه. گردید
. باشدمی المپیک ادوار برای تکواندو رشته در ایران شده کسب
 المپیک تا سیدنی 2000 المپیک از المپین نفر 30 تعداد آماری نمونه
 کاویداده روش از استفاده با هاداده تحلیل و تجزیه. بود توکیو 2020

  .گرفت صورت تصمیم درخت
 درخت الگوریتم که داد نشان هاداده تحلیل و تجزیه نتایج :ها یافته

 برخوردار المپیک نتایج بینیپیش برای %12/80 دقت از تصمیم
  .است

پیش تصمیم درخت الگوریتم از استفاده با نتیجه در: گیری نتیجه
 ورزشی رشته در پاریس المپیک در ایران کشور شودمی بینی

  .شد خواهد برنز مدال یک کسب به موفق تکواندو
 

ادهد اجتماعی، و فرهنگی مولفه المپیک، بینی،پیش: کلیدی هایواژه
 تکواندو کاوی،

 
 05/12/1399: افتیدر خیتار
 20/02/1400:  رشیپذ خیتار
 dr.zinatnikaeen@gmail.comنویسنده مسئول: * 

 
 مقدمه

گذشته مورد توجه  یهادر دهه کیعملکرد المپ قیدق ینیبشیپ
 یمدال، برا ینیبشیپ که لیدل نیقرار گرفته است، عمدتاً به ا محققین

، اما در مسیر (1) است یشهروندانش ضرور بهدولت  کیارائه 
دقیق  هایبینیبینی همواره مشکالتی وجود داشته که انجام پیشپیش

های بینی مدالو قابل اعتماد را تقریبا غیر ممکن کرده است. پیش
المپیک جریان فکری جدیدی نیست، این نوع تحقیقات از اوایل 

. ورزش سیستمی است که در آن (2)شروع شده است  1970دهه 
کنند، وجود پارامترهای زیاد و در بسیاری چندین عامل با هم کار می

ای سخت تبدیل نموده است که بینی را به مسالهموارد پنهان، پیش
از ارائه راهکارهای مناسب برای های پیچیده ریاضی را نیز الگوریتم

. مشاهده (3)بینی کارآمد عاجز کرده است ساخت یک الگوی پیش
-تکرار در وقوع رویدادها این پیش فرض را به وجود آورد که می

را به کلیه رویدادهایی از آن جنس تعمیم داد. توان نتایج و تبعات آن
دهد بنابراین استفاده از فناوری یادگیری ماشین به محققان اجازه می

 سازی کنند کههایی را شبیههایی را طراحی و سیستمتا الگوریتم
. در این میان تعداد (4)بینی کنند بتواند با قدرت باالتری نتایج را پیش

ها و پویایی محیط از جمله عواملی است که معیارها، پیچیدگی داده
گیری در ورزش را با چالشی جدی در دهه اخیر مواجه مساله تصمیم

باشند یادگیری ماشین  کرده است که هر چه این عوامل بیشتر
-مقاالت متعددی نیز بیان کردند که پیش .(5)دشوارتر خواهد شد

های ورزشی که مبتنی بر داده و اطالعات است با آنچه که به بینی
پذیرد، کامال های شانسی انجام میبینیصورت تصادفی مانند پیش

 (.6متفاوت است )
های ذهنی، ممکن است در شرایط کمتر معلوم افراد خبره با قضاوت

های کیفی در تفاده از معیار و مالکو بیشتر نامطمئن به علت اس
-. بررسی(7)بینی بهتری را انجام دهند های آماری پیشمقایسه با مدل

های مختلف مانند های زیادی برای مقایسه این دو روش در زمینه
ینی بگیری در تجارت، پیشهای دانشگاهی، تصمیمپزشکی، موفقیت

کالن، نرخ تورم، نتایج های اقتصاد بینیوضعیت آب و هوا، پیش
ها انتخابات سیاسی و ... صورت پذیرفته است که در اغلب آن

. تحقیقات متفاوتی (8)اند بینی بهتری کردهالگوهای آماری پیش
ده کاوی استفاهای دادهبینی از روشصورت گرفته است که در پیش

ها در مقایسه با الگوهای آماری بهتر بینیاند و نتیجه آن پیشکرده
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بینی مسابقات ورزشی با استفاده آنالیز مدل پیش 1بوده است. هنگ لی
از روش داده کاوی شبکه عصبی و رگرسیون را انجام داد که مدل 

بینی ارائه شده توسط الگوریتم شبکه عصبی دارای خطای پیش
 2، گراهام(9)بینی کمتری نسبت به مدل رگرسیون خطی داشتپیش

بینی پذیرش و میزان ازدهام کاوی و رگرسیون برای پیشاز روش داده
 کاوی درختدر بخش اورژانس بیمارستان استفاده کرد که روش داده

بینی نتایج (. پژوهش پیش10تصمیم از دقت باالتری برخوردار بود )
کاوی توسط های دادهمسابقات جهانی کریکت با استفاده از روش

فت که نتایج روش جنگل تصادفی بهتر بود صورت گر 3جاسکانی
همچنین مزیدی در پژوهشی با عنوان  (11)نسبت به رگرسیون 

ها نندهبندی کبینی نتایج مسابقات ورزشی با استفاده از دستهپیش
بینی تری برای پیشها نتایج دقیقبدست آورد که پیش پردازش داده

های و مقایسه روش (12)نسبت به بدون پیش پردازش دارد 
رگرسیون، جنگل تصادفی و نایوبیز برای شیردهی و بقای گاوهای 

صورت گرفت که نتایج نشان داد  4هولشتاین توسط ون دیر هیده
نسبت به  بینی بیشتریجنگل تصادفی و نایوبیز به نسبت قدرت پیش

بینی در پژوهشی به پیش 5. اگاروال(13)رگرسیون را دارا هستند 
های یادگیری مسابقات هنرهای رزمی پرداخت که در نتیجه روش

. با توجه (14)بینی با دقت باالیی را داشته باشد ماشین توانست پیش

بایست های مورد بررسی در این پژوهش میبه غیرخطی بودن مقوله
های غیرخطی استفاده نمود. بسیاری از محققان از از روش
کاوی مختلف برای بدست آوردن باالترین دقت های دادهالگوریتم

(. لذا در این پژوهش روش 15بینی نتایج استفاده کردند )پیش
تصمیم استفاده گردید. کشور ایران تا اکنون تنها کاوی درخت داده
رشته ورزشی موفق به کسب مدال المپیک شده است که این  6در 

برداری، تکواندو، دو و میدانی، ها عبارتند از کشتی، وزنهرشته
های ورزشی روند نزولی در کاراته و تیراندازی. در میان این رشته

اندو شاهد هستیم بر اساس دریافت مدال را برای رشته ورزشی تکو
که برای های کسب شده در ادوار المپیک در صورتیتعداد مدال

مدال طال ده امتیاز، نقره هشت امتیاز و برنز پنج امتیاز در نظر 
مشاهده کرد. به همین دلیل  1توان این روند را در نمودار بگیریم می

ا ید ترشته ورزشی مورد هدف در این پژوهش تکواندو انتخاب گرد
ی بینی کنندهبینی، بتوان پیشبراساس میزان دقت خروجی پیش

های مؤثر بر مناسب را جهت اخذ تصمیات برطبق شاخص
آوری رشته ورزشی تکواندو در المپیک با حداکثر میزان مدال

کارایی ارائه نمود و روند پیش رو را در مسیر درست قرار داد تا 
 شته ورزشی گردد.مانع سیر نزولی کسب مدال در این ر

 
 های کشور ایران در المپیک برای رشته ورزشی تکواندو(: مدال1دار )ونم

 مواد و روش ها
بینی کاوی درخت تصمیم برای پیشدر این پژوهش از روش داده

پاریس  2024تعداد مدال رشته ورزشی تکواندو ایران در المپیک 
دهد. ( مراحل اجرای روش پژوهش را نشان می1شکل )استفاده شد. 

_________________________________ 
1- Hang Li 
2- Graham 
3- Jaskani 

ها، )ب( انتخاب دادهآوری مراحل پژوهش حاضر شامل )الف( جمع
گیری دقت ها، )ج( اجرای الگوریتم پیشنهادی، )د( اندازهویژگی

رای بینی تعداد مدال المپیک ببینی و )ه( پیشعملکرد الگوریتم پیش
 رشته ورزشی تکواندو است.

4- Van der Heide 
5- Aggarwal 

5
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سیدنی آتن پکن لندن ریو توکیو

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 m

ai
l.i

sl
am

ic
lif

ej
.c

om
 o

n 
20

23
-0

5-
24

 ]
 

                               3 / 8

http://mail.islamiclifej.com/article-1-1493-en.html


                  و همکاران نژاد طوسی قالیباف مرتضی  408

 
 مراحل اجرای روش پژوهش. 1شکل 

هایی موثر وهش حاضر تعیین شاخصپژها: در آوری دادهالف( جمع
بر مدال آوری در المپیک از طریق مصاحبه با خبرگان حوزه 

آوری شده به دو های جمعالمپیک صورت گرفت که شاخص
آوری اطالعات از صورت کمی و کیفی بودند. در  بخش کمی )جمع

های کیفی نترنت و منابع معتبر صورت گرفت( و کیفی )سؤالطریق ای
( انجام شد. های تعیین شدهها جهت تعیین پاسخ به شاخصاز المپین

خبره در حوزه المپیک تا حد  11در بخش اول از طریق مصاحبه با 
ی اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی، فناوری اشباع در پنج مؤلفه

روش گلوله برفی صورت گرفت. جامعه  و ورزشی با استفاده از
باشند. در پژوهش در این بخش شامل خبرگان حوزه المپیک می

ها جامعه پژوهش شامل تمامی تکواندوکاران حاضر در بخش المپین
نفر بطور تصادفی انتخاب  30المپیک هستند که از میان آنها تعداد 

 شدند.
وزه المپیک از ها: پس از مصاحبه با خبرگان حب( انتخاب ویژگی

های مختلف به منظور کاهش بار محاسباتی اضافی و میان شاخص
 1آوری در المپیک از الگوریتم رلیفهای موثر بر مدالتعیین شاخص

ه باشد، استفادکه یک روش مبتنی بر وزن و الهام گیر از نمونه می
 صورتهای آموزشی یک نمونه را بهشد. الگوریتم رلیف از بین داده

کند و سپس فاصله اقلیدسی آن نمونه تا فی انتخاب میتصاد
ترین نمونه از طبقه ترین نمونه از طبقه مشابه و نزدیکنزدیک

روز ها را برای بهآورد و سپس این فاصلهمتفاوت را به دست می
برد. در نهایت الگوریتم آن دسته از کردن وزن هر متغییر به کار می

ی از ها از یک حد آستانهکه وزن آنکند متغیرهایی را انتخاب می
وسیله کاربر، بیشتر است. ازجمله نکات قوت پیش تعریف شده به

توان به ساده بودن اصول و عدم پیچیدگی آن، قابل این الگوریتم می
ای مرتبه پایین و نیاز به تعداد کم حل بودن با توابع چند جمله

 های آموزشی اشاره کردداده
سیدنی به  2000پیشنهادی: تکواندو از المپیک  ج( اجرای الگوریتم
های ورزشی المپیک شناخته شد به همین دلیل عنوان یکی از رشته
ها تعیین جهت گردآوری داده 2020تا  2000بازه زمانی المپیک 

 5المپین تکواندو به صورت مقیاس  30شاخص کیفی از  54شد. 
اس کمی گردید. تبدیل به مقی 5تا  1ارزشی لیکرت سوال شد و از 

های معتبر کمی از طریق کتابخانه و سایت شاخص 24همچنین 
)بانک جهانی، سازمان بهداشت جهانی و مرکز اطالعات و آمار 

ها که بصورت غیر پس از تعیین شاخص آوری گردید.ایران( جمع
_________________________________ 

1- Relief 
2- Classifier 

و  بودند الیه ها که بصورت چندینخطی هستند و استخراج داده
 که صورت گرفت. 2بندی کنندهیک دسته ها بهسپس انتقال داده

 ات کندمی ترکیب هم با ها راشاخص این بندی کننده تمامیدسته
ن بصورت اتوهای پیچیده را نمی. ویژگیدهد انجام را بینیپیش بتواند

از لحاظ ریاضی توان . میآوردورودی بدست  هایدادهمستقیم از 
اده با استف داده کاز ی شودهایی که مین داد که بهترین ویژگیانش

-و توده 3هااز یک الیه )بدون سلسله مراتب( بدست آورد فقط لبه

تبدیل  کاز ی های محدودتوان دادهاین امر هم را می . دلیلباشد 4ها
ی های. برای بدست آوردن و یا تولید ویژگیدانستغیرخطی ورودی 

بر یم بصورت مستق انستیمتوکه شامل اطالعات بیشتری هستند نمی
این است که کار و الزمه این نیمورودی کار کهای دادهروی 

تا ل شود تبدی مجدد ها(ها و توده)مثل لبهورودی های اولیه شاخص
بیشتری برای تمایز بین  هایدادهتری که شامل پیچیده هایشاخص
آوری شده شاخص جمع 78 .ها مورد نیاز هست بدست بیادکالس

به سیستم داده شد.  "های ورودیداده"اعداد کمی به عنوان صورت به
تعداد مدال کسب شده در هر المپیک نیز به عنوان متغیر مالک به 
سیستم وارد شد که برای هر دوره، الگوریتم اجرا گردید و سپس با 
تعداد مدال واقعی کسب شده آموزش صورت گرفت. این مسئله 

-به کاهش خطای پیشت تصمیم درخسازی الگوریتم عالوه بر خبره

 بینی موجود کمک کرد. 
 ای از بحث یادگیری ماشینشاخهبینی درخت تصمیم الگوریتم پیش

هایی است، که تالش و هوش مصنوعی و مجموعه ای از الگوریتم
کنند، مفاهیم انتزاعی سطح باال را با استفاده از یادگیری در سطوح می

 بینی، پیشساختار درخت تصمیم دری مختلف مدل کنند. هاو الیه
-به دست آمده از درخت در قالب یک سری قواعد توضیح داده می

شود. هر مسیر از ریشه تا یک برگ درخت تصمیم، یک قانون را 
کند و در نهایت برگ با کالسی که بیشترین مقدار رکورد بیان می

 یاین الگوریتم روشی افزایش .خورددر آن تعلق گرفته برچسب می
بندی ناشی از گیرد تا خطای طبقهاز هرس کردن درخت را بکار می

های آموزشی کاهش دهد. نویز با جزئیات خیلی زیاد را در داده
دهد که هرس کردن با جایگزینی گره داخلی با گره برگ رخ می

 یابد.بدان وسیله درصد یا میزان خطا کاهش می
𝐸(𝑆)(             1فرمول ) =  ∑ −𝑐

𝑖=1 𝑝1  log2 𝑝1 

𝐸(𝑆) :هاای از دادهآنتروپی مجموعه 

3- Edge 
4- Blob 

جمع آوری داده ها

انتخاب ویژگی ها

اجرای الگوریتم پیشنهادی

اندازه گیری دقت عملکرد الگوریتم پیشنهادی

پیش بینی تعداد مدال المپیک در رشته تکواندو

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 m

ai
l.i

sl
am

ic
lif

ej
.c

om
 o

n 
20

23
-0

5-
24

 ]
 

                               4 / 8

http://mail.islamiclifej.com/article-1-1493-en.html


 409  ایران تکواندوی ورزشی رشته مدال تعداد بینی پیش  

Journal of Islamic Life Style  Volume 5, Issue 1, Spring 2021 

cها در یک سیستم: تعداد کالس 
iP های موجود در کالس : تعداد نمونهi 

 در هک ینحوه کاربینی: گیری دقت عملکرد الگوریتم پیشد( اندازه
شود به این صورت است که یک درخت مشاهده می درخت تصمیم

تصمیم یک ساختار نموداری درخت مانند است که در آن هر گره 
دهد، هر شاخه یک نتیجه را نشان داخلی یک ویژگی را نشان می

دهد، برچسب کالس توسط هر گره برگ )گره پایانی( نشان داده می
 شود. بنابراین، درخت تصمیم سه مولفه اصلی دارد: می

 د.شوشه: گره اصلی در باالی درخت که گره ریشه نامیده میگره ری
ها پاسخ گره برگ: شامل سواالت و معیارهایی است که باید به آن

 داده شود.
ها را به ها: همان ساختارهای فلش مانندی هستند که گرهشاخه

  کنند.یکدیگر وصل می

 
ر پایان د بینی تعداد مدال المپیک برای رشته ورزشی تکواندو:پیشه( 

اد مدال تعددرخت تصمیم بینی کننده با استفاده از الگوریتم پیش
ای هایران در المپیک پاریس در رشته ورزشی تکواندو به عنوان داده

 خروجی مشخص گردید.

 

 هایافته
شاخص  78برای دریافت خروجی از الگوریتم پیشنهادی اطالعات 

های طال، نقره و برنز تعیین شده و متغیر مالک که همان تعداد مدال
ی ها طباشد را به سیستم اعمال کرده و برای هر کدام از المپیکمی

 پیاده سازی شد. 2020تا  2000بازه 

 

 تعداد مدال ایران کسب شده کشور ایران در المپیک به تفکیک رنگ مدال. 1جدول 
 توکیو 2020 ریو 2016 لندن 2012 پکن 2008 آتن 2004 سیدنی 2000 
 0 0 0 1 1 0 طال
 0 0 1 0 0 0 نقره
 0 1 0 0 1 1 برنز

مدال المپیک کسب شده  6( از میان 1های جدول )براساس داده
سیدنی  2000توسط تیم ملی ایران در رشته ورزشی تکواندو از سال 

سیدنی جزء  2000تکواندو از سال  توکیو )رشته ورزشی 2020تا 
تن آ های المپیکی قرار گرفته است(، بهترین نتیجه، در المپیکرشته

ترین نتیجه در المپیک توکیو برنز و ضعیف 1مدال طال و  1با کسب 
 بدون کسب مدال ثبت شده است.

آوری در المپیک با شاخص موثر بر مدال 78شاخص،   120از بین 
شاخص  24م رلیف تعیین گردید، که از میان آنها استفاده از الگوریت

شاخص،  14شاخص کیفی تعیین شد. مؤلفه اقتصادی  54کمی و 
 10شاخص، فناوری  12شاخص، فرهنگی اجتماعی  12سیاسی 

 شاخص را به خود اختصاص دادند.  30شاخص و ورزشی 

 
آوری تکواندو ایران متغیرهای پنج شاخص فناوری، ورزشی، اقتصادی، فرهنگی اجتماعی و سیاسی مؤثر بر مدال تعداد و میزان درصد 78 .3جدول 

 در المپیک
 سیاسی فرهنگی اجتماعی اقتصادی ورزشی فناوری هاجمع شاخص

78 10 30 14 12 12 
100% 13% 39% 18% 15% 15% 

 
 5متغیر استخراج شده در  78( از میان 3های جدول )دادهبر طبق 

شاخص فناوری، ورزشی، اقتصادی، فرهنگی اجتماعی و سیاسی، 
درصد بیشترین اثر را در کسب  %39متغیر و  30شاخص ورزشی با 

متغیر  10مدال المپیک برای رشته ورزشی تکواندو دارد و فناوری با 
المپیک را به خود اختصاص  کمترین اثر برای کسب مدال در %13و 

 داده است.
ها الگوریتم درخت تصمیم طراحی شده برای هر دوره از المپیک

های سازی شد و از طریق متغیر مالک آموزش دید و با دادهپیاده

 سازیالمپیک پیشین خود جمع گردید،  این مسئله عالوه بر خبره

به  هاپایان دادهساخت. در سیستم، اشتباهات الگوریتم را نمایان می

عنوان ورودی وارد سیستم گردید و در خروجی تعداد مدال رشته 

بینی قرار گرفت. ورزشی تکواندو در المپیک پاریس مورد پیش

 مدرخت تصمیبینی برای روش خروجی سیستم میانگین دقت پیش

( 2020تا  2000در ادواری که تکواندو در المپیک حضور داشته )

با استفاده از تابع  رودیهای وبر اساس شاخص

Accuracy=
𝑇𝑃+𝑇𝑁

𝑇𝑃+𝑇𝑁+𝐹𝑃+𝐹𝑁+𝑇𝑃
محاسبه گردید. دقت  

ین بینی صحیح در الگوریتم یادگیری ماشبینی، نسبت تعداد پیشپیش

( ماتریس 4ها است. جدول )به تعداد کل ورودی نمونه

دهد که اغلب برای تعریف خروجی ریختگی را نشان میدرهم
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 شودهای آزمایشی استفاده میای از دادهبروی مجموعهالگوریتم 

(16.) 

 

 ریختگیماتریس درهم. 4جدول 
  بینی شدهمقدار پیش

  مثبت منفی
FP TP مثبت 

 مقدار واقعی
TN FN منفی 

شاخص  5در  88/19با میانگین خطای  درخت تصمیمالگوریتم  
بینی تعداد مدال تکواندو ایران برای پیش %12/80ورودی دارای دقت 

 در المپیک پاریس اجرا گردید.
 میانگین دقت و خطای هر شاخص در روش داده کاوی نایو بیز. 5جدول 

 میانگین دقت میزان دقت میانگین خطا خطای هر شاخصمیزان  شاخص ارزیابی شده روش داده کاوی

 درخت تصمیم

53/20 فرهنگی اجتماعی  

88/19  

47/79  

12/80  
60/20 سیاسی  79/40 
15/19 اقتصادی  85/80  
46/19 ورزشی  80/54 
65/19 فناوری  35/80  

بصورت دهدهی بدست آمد در خروجی الگوریتم درخت تصمیم که 
مدال برنز بدست  1شد کشور ایران در المپیک پاریس  بینیپیش

 خواهد آورد.
 پاریس 2020تبدیل خروجی دودویی به دهدهی تعداد مدال تکواندو ایران در المپیک . 3جدول 

 تبدیل به خروجی دهدهی در نتیجه تعداد مدال رنگ مدال
 0 برنز

 
1×02  +0×12  +0×22  +0×32 

 02×0+  02×0+  02×0+  02×0 0 نقره
 02×0+  02×0+  02×0+  02×0 1 طال

 گیرینتیجه
بینی در ورزش که نیاز به دقت زیادی یکی از کاربردهای حیاتی پیش

بینی تعداد مدال در المپیک است. با پیشرفت فناوری در دارد، پیش
های گذشته، یادگیری ماشین به عنوان یک روش هوشمند نو دهه

دهد. بندی ارائه میبینی و طبقههای پیشظهور نتایج مطلوبی در حوزه
آوری در المپیک پس از شاخص مدال 78در پژوهش حاضر 

 الگوریتم رلیف انتخابمصاحبه با خبرگان حوزه المپیک از طریق 
تا  2000های آوری شده طی سالهای جمعشد. با استفاده از داده

تعداد مدال کسب شده به عنوان متغیر مالک به الگوریتم  2020
بینی تعداد مدال رشته ورزشی تکواندو در درخت تصمیم جهت پیش

پاریس آموزش داده شد. برای هر دوره از المپیک  2024المپیک 
در  سازیم اجرا و با توجه به نتایج بدست آمده واقعی خبرهالگوریت

بطور میانگین برای  %12/80بینی بینی صورت گرفت. دقت پیشپیش
ی ایران در المپیک پاریس آوری تکواندوهای موثر بر مدالشاخص

با روش درخت تصمیم بدست آمد. نتایج پژوهش حاضر با 
ات رزمی را مورد مطالعه بینی مسابقهای  اگاروال که پیشتحقیق

( در 1را در روش نایو بیز نشان داد و شلمبک ) %35قرار داده، دقت 
و  %60بینی تعداد مدال آمریکا در المپیک با دقت پژوهش پیش

( با موضوع طبقه بندی ضربات تکواندو 16همچنین پژوهش دوکی )
ده را نشان داد، همسو بو %73با استفاده از یادگیری ماشین که دقت 

بینی باالیی کاوی از دقت پیشها نیز روش دادهو در این پژوهش
بینی ( پیش3های شارما )باشد، در مقابل با پژوهشبرخوردار نمی

و پژوهش  %93مسابقات بدمینتون از طریق الگوریتم نایو بیز با دقت 
بینی میزان کاوی برای پیش( با موضوع استفاده از داده10گراهام )

را نشان داد، نا همسو بوده و  %80یمارستان که دقت پذیرش در ب
ها از دقت باالیی کاوی و یادگیری ماشین در این پژوهشداده

 برخوردار است.
اخص بینی مربوط به شدر پژوهش صورت گرفته باالترین دقت پیش 

و کمترین آن مربوط به شاخص سیاسی با  85/80اقتصادی با درصد 
سازی شده اس خروجی الگوریتم پیادهباشد. براسمی 40/79درصد 
بینی شد. نتیجه پاریس پیش 2024مدال برنز برای المپیک  1تعداد 

حاصل در مقایسه با تحقیقات مشابه از دقت پایینی برخوردار است. 
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بینی درخت تصمیم در پژوهش حاضر از دالیل باال نبودن قدرت پیش
های محدود دوره های ورودی به دلیل تعدادتوان کم بودن دادهمی

های آتی پیشنهاد حضور تکواندو در المپیک نام برد. برای پژوهش
های یادگیری ماشین استفاده شود و همچنین شود از دیگر روشمی

توان نتایج مسابقات جهانی را نیز برای افزایش اطالعات ورودی می
 لحاظ کرد.
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