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 چکیده

 ورزشین او متخصص مربیانتوسط  استعدادیابی علمی های روشابزار مناسب و  کارگیری به
 موقعیتی ،بخشیدهورزشکاران را سرعت  استعدادهایو پرورش  شناسایی فرآیند تواند می

 هدایتخود  تواناییسمت ورزش متناسب با استعداد و  فراهم آورد که ورزشکاران مستعد به
 های شاخص تعیین صورت بهمعموالً  یورزش استعدادیابی ۀدر حوز موجود های پژوهششوند. 

 افزار نرم طراحی تحقیق اینهدف از انجام  است. هنجاریابی یا استعدادیابیر بؤثر م
ورزشکاران بسکتبال  بندی رتبه قابلیتبا  ،بسکتبال ۀدر رشت فازیمنطق  پایۀبر  استعدادیابی

 استعدادیابی پارامترهای ترین مهمبا انتخاب  ،پژوهش ایندر  است.گانه  پنج های پُستدر 
(، چابکی) حرکتی های قابلیت)قد(،  پیکرسنجی های حوزه نمتخصصا دیدگاهبسکتبال از 

جوانان نخبه  ۀنفس( و بر اساس نورم ورزشکاران رد )اعتمادبه روانی( و پنالتی)پرتاب  مهارتی
 فازیمنطق  پایۀبر  الگوریتمیشاخص،  عنوان بهپارامترها  اینپوش بسکتبال در ملیو 

 پارامترهایشده است که  طراحی( MATLABافزار نرمدر  فازیابزار منطق  ۀبست وسیلۀ به)
 ۀرد پوشان ملیبا نورم  مقایسهرا در  ها بسکتبالیستو  دریافتمدل  ورودی عنوان بهرا  فوق

، (Unmatched)بسکتبال  ۀنامتناسب با رشت های وضعیتدر  پارامترها ایندر جوانان 
و نادر  (Brilliant)، استعداد درخشان (Matched)، متناسب (Semi-matched) متناسب نیمه

(Rare) شده،  تعیین پارامترهایدر  ها بسکتبالیست. با توجه به رکورد کند می بندی طبقه
گانه  پنج های پُستورزشکار در  قابلیتو استعداد و  تعیینفرد در هر پُست  مستعدترین

تعیین  های حوزهدر  موجود های پژوهش تلفیقبا  حاضر،. پژوهش شود می یبندبسکتبال رتبه 
 افزاری نرم، ها شاخصی ورزشکاران نخبه در این نورم و هنجاریاب ۀتهی ومؤثر  های شاخص
را در  ها بسکتبالیستکه نورم  دهد میبسکتبال ارائه  در رشتۀ استعدادیابی براید هوشمن

 عنوان بهکه توسط پژوهشگران ) نفس اعتمادبهو  پنالتی، پرتاب چابکیقد،  پارامترهای
با نورم  مقایسهو در  کند می دریافترا  (اند گردیده تعیین ها شاخص مؤثرترین

 خروجیرا در هر پُست، در  ها بسکتبالیستو استعداد  قابلیت، پوش ملی های بسکتبالیست
و متخصصان ورزش  مربیان تواند می افزار نرم ،نهایت. در کند می نمایانو  بندی رتبه افزار نرم

 رساند.    یاری پایه های ردهرشته در  اینورزشکاران مستعد  تعیین برایبسکتبال را 
 

 ، بسکتبال.فازی، منطق استعدادیابی، افزار نرم:واژگان كلیدی

                                                                                                                                        
 Email: mh.noori835@gmail.com )نویسندۀ مسئول( کارشناس ارشد دانشگاه خوارزمی. 1

 استاد دانشگاه خوارزمی. 2
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 مقدمه
و  دقیق ،صحیحات اطالع گرفتنکار به، ندارند یکسانیو استعداد  ظرفیت ها انسانکه  از آنجا

فراوانی  اهمیت وی های تواناییو  ها ظرفیتفرد در ورزش متناسب با قرار دادن  برای موقع به

 ها آموزشگاهدر  ورزشی مربیانتوسط معلمان و  نوجوانیاز  ورزشی استعدادیابیرو  ایناز  دارد؛

در  رویه وحدت ایجادباعث  ،یکسانمناسب و  های روشابزار و  کارگیری به ( و1) شود میآغاز 

 تعیین» صورت به غلبدر کشور ا استعدادیابی حوزۀ تحقیقاتخواهد شد.  ورزشی استعدادیابی

در بحث  معموالً. است «رم(نو ۀتهی) هنجاریابی» یا «استعدادیابیثر در مؤ های شاخص

، بیومکانیکی، فیزیولوژیکی، فیزیکی های شاخصدر  فردی خصوصیات ،کنون تا استعدادیابی

 یکدیگربر  ها آن تأثیرو  در مورد ارتباط ، ولیاند شده بررسیجداگانه  طور به مهارتیو  روانی

 موقعیتدر (.1) است انجام شده کمتری های پژوهش، فردی های تواناییاز  ای مجموعه عنوان به

بتواند  است که روشینداشتن  ورزشی استعدادیابیمشکالت مربوط به  ترین مهماز  یکی کنونی

 ها ورزشرا در انواع  مهارتیو  شناختی روان، بیومکانیکی، فیزیولوژیکی نیازهای متفاوت فیزیکی،

 قرار دهد بررسیمورد  موازیو  را همزمان فردیمتنوع  های تواناییو  ها ویژگیشناسایی کند و 

و  بخشد میسرعت  نخبگی سطح به رسیدن برایافراد  شناساییبه  علمی استعدادیابی (.3)

دست  سطح عملکرد خود باالترینآن به  وسیلۀ بهافراد مستعد  که کند میرا فراهم  موقعیتی

دادن افراد  تمرینوقت خود را صرف  مربیان شود میباعث  استعدادیابی ،عالوه به .پیدا کنند

در روند کشف  علمی های مالکاستفاده از  مزایای .(4) و تواناتر در آن رشته کنند مستعدتر

و  جویی رقابت روحیۀ افزایش، مربیانو بازده  کارآیی افزایشدر وقت،  جویی صرفهاستعداد باعث 

 (.5است ) ورزشی تمریناتشدن  علمی و ورزشکار نفس اعتمادبه افزایشورزش،  کیفیتبهبود 

و  شوند می مقایسهشاخص  یک با یا با یکدیگر، ورزشکاران ورزشی استعدادیابی ۀدر حوزچون 

و « ها شاخص تعیین»ۀ است مطالعات در دو حوز ضروری (؛6) شود می سنجیدهآنان  قابلیت

 چندینبه  موازیزمان و چون نگرش هم ،طرفی. از گیرندقرار  یکدیگردر کنار  «هنجاریابی»

 ؛ل خطا خواهد بودو همراه با احتما پیچیدهانسان  برای مربوط هنجارهایو  استعدادیابیپارامتر 

 افزارهای نرم طراحیهوشمند و  های الگوریتم پایۀبر  افزاری نرم های سازی مدلاستفاده از 

دو  این نتایجتا از  کنند می، کمک ها دادهاز  زیادیدر پردازش حجم  توانایی دلیل به، ای رایانه

هوشمند  الگوریتم سود جُست. استعدادیابیهوشمند  الگوی تدوین برای تحقیقاتدسته از 

 کند نمیل نگاه ئبه مسا گرایی مطلق زاویۀ، از یکصفر و  کالسیکبرخالف منطق  1فازیمنطق 

                                                                                                                                        
1. Intelligent Algorithm based on Fuzzy Logic 
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صفر و  بین ۀمحدود پیوستاری صورت بهبلکه  ،نگرد نمیعدم وجود  یاوجود  صورت بهرا  ها آنو 

کند تا کمک میامر  این .(7) گیرد مینظر  در دهی ارزش مساویبا حفظ فواصل  نیزرا  یک

کرد.  بندی رتبهو  مقایسه شاخص یک با یکدیگر یا با با جزئیات بیشتری بتوان ورزشکاران را

که اگر  یبترت ینبددارند؛  یتاهم ،تعقل کنند توانند یم ینکها یلدل بههوشمند  های یتمالگور

 یسعو  دشو ینممتوقف  یتمالگورنشده باشد  یفتعرمدل  یبراکه  یدآ یشپ یوروددر  یحالت

 یرتفس یزنرا  یدجد، حالت دهد یمشده انجام  یفتعر یها حالتکه در  یتعقلو  یلتحلبا  کند یم

 یفتعررئوس  عنوانبه ها یوروداز  ییها حالت ،منطق فازی هوشمند یتمالگور. در (8) کند

که از  یمنطقهوشمند با  یتمالگور، یفتعارخارج از  ۀآمد یشپ یها حالتو در  شوند یم

لزوم استفاده  ینبنابرا (؛9) کند یمیرتفسرا  یدجدموقعیت  کند یمشده کسب یفتعر یها حالت

است که خارج از  یاریبس یها حالتیرتفستعقل و  ییتوانادلیل بههوشمند  های یتمالگوراز 

را  این امکان فازیهوشمند منطق  الگوریتم. استفاده از آیند یم یشپیورود یفیتعر یها حالت

در را  (ها بسکتبالیست مطالعه اینورزشکاران )در  فردی های ویژگیکه بتوان  دکن میفراهم 

ورزشکاران با  شناسایی اهمیتبا وجود و به موازات هم در نظر گرفت.  پیوسته ،مذکور های حوزه

 های قابلیتاستعداد و  شناسایی برای افزاری نرم یا الگوریتم رسد می نظر به ،کیفیت

شناسان و کار مندان عالقهدسترس در  یا جوان در داخل کشور وجود ندارد های بسکتبالیست

 برای یکسانمناسب و  یابزاروجود  اینکهرو با فرض  ایناز  رفته است؛ورزش قرار نگ

کند، هدف از  یاریرا ن امتخصصو  مربیان تواند می پایه سنی های ردهدر  ورزشی استعدادیابی

 بود.بسکتبال  در رشتۀ استعدادیابیافزار  نرم طراحی ،تحقیق اینانجام 

 پژوهش شناسی روش
با  پژوهشیدر بسکتبال از  استعدادیابی های شاخص ترین مهم تعیین، برای حاضر تحقیقدر 

 برای ،(11« )بسکتبال ۀدر رشت استعدادیابی های شاخص تعیینوضع موجود و  بررسی»عنوان 

سال(  2/16سنی میانگینجوانان )با  ۀبسکتبال رد پوش ملیورزشکار نخبه و  51رماستخراج نو

 جسمانی تخصصی های آزمون برایرم( هنجار )نو تهیه»با عنوان  پژوهشی، از ها شاخص ایندر 

در  فازیابزار منطق  از بسته و (11« )بسکتبال ملی های تیم روانی رخ نیم توصیفو  مهارتیو 

 تعییناستفاده شده است. در بخش  طراحیهوشمند  الگوریتم عنوان به 1لبمت افزار نرم

 لحاظ شده است 5تا  1از  امتیازدهی صورت بهمجرب  مربی 41 دیدگاه، ها شاخص ترین مهم

                                                                                                                                        
1. Matlab 
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 تعیین برای 1سیموپوش از آزمون  ملینخبه و  های بسکتبالیسترم بخش نو در (.1پیوست)

خودسنجی  ۀمهارت و پرسشنام تعیین برای( دقیقهموفق )تعداد در  پنالتی، پرتاب چابکی

ورزشکاران استفاده شده  روانی رخ نیمکردن  یکمّ برای 2انستیتوی ورزشی استرالیای جنوبی

 (.2پیوستاست)
مربی مجرب  03های مختلف از دیدگاه  های استعدادیابی بسکتبال در حوزه ترین شاخص . مهم3پیوست 

های  )برگرفته از گزارش پژوهشی: بررسی وضع موجود وتعیین شاخص 5تا  7در محدوده امتیازدهی

 (3131استعدادیابی بسکتبال، نمازی زاده، 
 انحراف استاندارد میانگین ترین پارامتر مهم های استعدادیابی شاخصی  حوزه

 5533/1 5122/4 بلندی قامت آنتروپومتریک 
 7162/1 5854/4 ها چابکی و سرعت تغییر مسیر اندام قابلیت حرکتی 

 8311/1 2439/4 پرتاب آزاد مهارتی 
 7717/1 6198/4 نفس در مسابقه اعتماد به روانشناختی 

 
 

بازیکن نخبه  57های استعدادیابی بسکتبال در  ترین شاخص . میانگین و انحراف استاندارد مهم1پیوست

های تخصصی  پوش رده جوانان )برگرفته از گزارش پژوهشی: تهیه هنجار )نُرم( برای آزمون و ملی

 (3131های ملی بسکتبال، رجبی و همکاران،  رخ روانی تیم جسمانی و مهارتی و توصیف نیم

 چابکی )ثانیه( قد )سانتی متر( پُست بازی
 پرتاب پنالتی موفق 

 )تعداد در دقیقه(
 نفس  اعتماد به

 )امتیاز(
 1/41 ± 11/3 18 ± 83/2 7/11 ± 41/1 3/179 ± 46/5 1پُست 
 3/41 ± 85/3 2/15 ± 44/4 7/11 ± 19/1 8/186 ± 78/1 2پُست 
 6/41 ± 55/3 6/14 ± 78/3 11 ± 35/1 3/191 ± 67/5 3پُست 
 8/41 ± 11/3 4/14 ± 55/5 3/11 ± 35/1 2/199 ± 2/2 4پُست 
 43 ± 45/2 5/17 ± 8/5 6/11 ± 44/1 8/213 ± 29/3 5پُست 

 

 1مدل فازی های ورودی

به  (2پیوستجوانان ) ۀرد پوش ملیبه و نخ های بسکتبالیسترم نومدل بر اساس  هاییورود

انحراف استاندارد  یکتا  میانگین ۀکه محدود توضیح اینبا  ،شوند می تبدیل فازی های ورودی

 ۀ)محدودخوب  وضعیت عنوان به پوشان ملیرم از نو تر پایینانحراف استاندارد  یکو  باالتر

از دو  تر پایینو  عالی ۀ(، باالتر از دو انحراف استاندارد محدودپوش ملینخبه و  های بسکتبالیست

 ۀگان پنج های پُستالزم است در . در نظر گرفته شده است یفضع ۀانحراف استاندارد محدود

مقادیر بین  ۀمحدود بدین معنی که ؛گردند فازیشده  تعیین ورودیبسکتبال چهار 

 تعلقشانندارند و  1یا  1مطلق  ضعیف و خوب، همچنین خوب و عالی که تعلق های وضعیت

                                                                                                                                        
1. Semo Test 

Psych). South Australian Sport Institute (SASI 2 

3. Fuzzy Inputs 
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حد باال و پایین این محدوده برای  شوند. همچنین، بایداست مشخص  1و  1نسبی و بین 

 ،شود تا برای دیگر نقاط این محدوده، مقادیر تعلق نسبی مناسبالگوریتم منطق فازی تعریف 

 .داشت خواهیم فازی ورودی 21 ،نهایتدر. در نظر گرفته شود توسط الگوریتم منطق فازی

 آورده شده است. 1شکل در  نمونه عنوان به 1شده پُست  فازی های ورودی
 

 

 

 
 3 ل برای پُستمد فازی های ورودی .3شکل
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 3مدل فازی خروجی

تر از  کوچک مقادیرشده است که در آن  تعریف 111تا  صفر بین یپیوستار صورت به خروجی

استعداد درخشان،  71ۀ متناسب، نقط 51ۀ متناسب، نقطنیمه 31 ۀنامتناسب، نقط ۀمحدود 11

 (.2نادر در نظر گرفته شده است )شکل  ۀمحدودو باالتر از آن  91
 

 مدل فازی خروجی. 1شکل

 1فازیقواعد 

 ینکها. با توجه به دشو یماستنتاج  ها یورود از خروجی مدل ها آنفرامینی هستند که از طریق 

 34=  81( هستند؛ یعال، خوب، یفضع) یتوضعوجود دارد که هرکدام شامل سه  یورودچهار 

 از طریق حاالت ینا یتمامکه الزم است  آید یم یشپ ها یورود ینب یبیترکحالت مختلف 

، گردند یم یانب 3آنگاه -ل اگربه شکو  یشرط صورتبه یفازند. قواعد شو تعریف یفازقواعد 

 .اند شده یانب 1جدولقواعد در  ینااز  یتعداد

 
  

                                                                                                                                        
1. Fuzzy Output 

2. Fuzzy Rules 

3. IF-THEN 
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 قاعده 33از مجموع  یفازاز قواعد  یتعداد. 3جدول

قواعد 

 یفاز

 اگر

 ها یورود

 سپس

 یخروج

 یپنالتپرتاب  یچابک قد
اعتماد به 

 نفس
 تیوضع

 نامتناسب فیضع فیضع فیضع فیضع 1

 متناسبمهین فیضع خوب خوب فیضع 13

 متناسب خوب خوب خوب خوب 41

 متناسب فیضع یعال خوب خوب 43

 استعداد درخشان یعال خوب خوب یعال 69

 نادر یعال یعال یعال یعال 81
 

 ینا یرکوردهاچنانچه  است. پوش یملنخبه و  های یستبسکتبالمربوط به  41 یفاز ۀقاعد

پس از  بود. خواهدمتناسب  یتوضعو  51 یخروج ،دشواعمال  یورود عنوان بهورزشکاران 

 افزار نرمدر  یسینو برنامه به شکلمربوط  یفازقواعد  ینهمچنو  یخروجو  ها یورود یمعرف

 یابیارزنخبه خود  با همساالن یسهمقاجوان را در  های یستبسکتبال یتوضع توان یم ،لبمت

 یعنی اند؛یفازکه  آید یم یشپ یورود یپارامترها یبترکاز  یزن یگریدمتنوع  یها حالت. کرد

 یتوضعسه  ینادر واقع به  و یستندن( یعال، خوب، یفضع) یتوضعمطلق متعلق به سه  طور به

درصد به  81و  یفضعصد به در 21که  یریدبگرا در نظر  یقدمثال  عنوان به ؛دارند ینسبتعلق 

(. یفاز های یورودانحراف تا دو انحراف استاندارد  یک ینب)فواصل  خوب تعلق دارد یتوضع

 ینا یخروج مثالً ؛کند یملحاظ  یخروجرا در  ها نسبت ینهم یفازهوشمند منطق  یتمالگور

خوب تعلق دارد  یتوضعبه  درصد 41و  یفضعصد به در 61که  یورزشکارورزشکار نسبت به 

 باالتر خواهد بود.

 های پژوهشیافته

 یبازدر هر پُست  افزار نرم یخروجالف(

 وت درامتف یوردهاکر با یستبسکتبال چهار، بسکتبال ۀگان پنج یها پُستاز  یکدر هر 

پس از  .گرفتقرار  افزار نرم یورودآنان در  یرکوردهاو  ندانتخاب شدمطرح شده  یها شاخص

در همان پُست  جوانان ۀپوش ردیملرم ورزشکاران نخبه و رکورد هر فرد با نوبرنامه،  یاجرا

-به یخروجدر  پوشان یملرکوردها نسبت به  یبرتر یاضعف  یزانمو بسته به  شد یسهمقا یباز

 چهار ینا یرتأثافزار  نرمکه  یحتوض ینابا . شود یمداده  یشنما 111تا  1ی در بازۀ عدد صورت

و کرده  یبررس یفردی ها ییتوانااز  یا مجموعه عنوان بهو  همزمان صورتبه را پارامتر مهم
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، 3ناسبت، م2متناسب یمهن، 1نامتناسب های یتوضعاز  ییدرصدهاصورت بهشده یینتع یخروج

 (.2)جدول شود یمداده  یشنما 5رناد یا4درخشاناستعداد 
 

 ی متفاوت در هر پُسترکودهایست با بسکتبالی چهار برایابی، استعدادر افزا نرمی خروج. 1جدول

 
 ستیبسکتبال

 قد
 یمتر(سانت)

 یچابک
 (هیثان)

ی پنالتپرتاب 
 موفق

)تعداد در 
 (قهیدق

اعتماد 
 به نفس

 (ازیامت)

مقدار 
ی خروج

 377تا  7

 ی بسکتبالابیاستعداد

 1تپُس

1 181 7 13 33 4/35 

 5/72متناسب = %مهین
 5/27متناسب = %

 

2 198 11 16 41 71 
 استعداد درخشان

 

3 171 14 13 41 1/18 
 59نامتناسب = %

 41متناسب = %مهین
 متناسب 51 41 18 11 179 4 

 2تپُس

1 191 15 15 34 8/32 
 86متناسب = %مهین

 14متناسب = %

 متناسب 51 41 16 11 183 2 

3 188 15 11 31 9/29 
 99متناسب = %مهین

 %1نامتناسب  = 

 
 متناسب 51 41 15 11 186 4

 3تپُس

1 181 7 13 33 4/34 

 5/77متناسب = %مهین
 5/22متناسب = %

 

2 181 11 18 38 5/54 

 78متناسب = %
استعداد درخشان = 

%22 

 

3 181 15 12 35 4/19 

 5/52نامتناسب = %
 5/47متناسب = %مهین

 
 متناسب 51 41 14 11 191 4

 

                                                                                                                                        
1. Unmatched 

2. Semi-matched 

3. Matched 

4. Brilliant 

5. Rare 
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 ستیبسکتبال

 قد
 یمتر(سانت)

 یچابک
 (هیثان)

ی پنالتپرتاب 
 موفق

)تعداد در 
 (قهیدق

اعتماد 
 به نفس

 (ازیامت)

مقدار 
ی خروج

 377تا  7

 ی بسکتبالابیاستعداد

 4پُست

 نامتناسب 5/8 36 13 16 174 1

2 197 11 14 42 71 
 استعداد درخشان

 

3 177 11 14 32 9/29 

 1نامتناسب = %
 99متناسب = %مهین

 
 متناسب 51 42 15 11 199 4

 5پُست

1 211 11 13 45 66 

 5/19متناسب = % 
استعداد درخشان = 

%5/81 

 متناسبمهین 31 37 13 11 195 2

3 195 12 11 33 7/25 

 5/21نامتناسب = %
 5/78متناسب = %مهین

 
 متناسب 51 43 5/17 12 213 4

 

 گانه پنج یها پُستدر  یخروجب( 

، یبازدر هر پُست  ها یستبسکتبال یتقابل یینتعقادر است عالوه بر  شده، یطراح افزار نرم

پُست  ترین یفضعتا  ینتر مناسبو  ینبهتراز  یباز یها پست یتمامورزشکار را در  یتوضع

و  یینتع یباز یها پُست ۀورزشکار را در هم یتوضع یگرید ۀبرنام یرز ،در واقع کند. یبند رتبه

 یستبسکتبال چهار یرکوردها .کند یم یبند رتبهپُست  ترین یفضعپُست به  ینتر مناسباز 

 کند یم یشنهادپرا  یبازپُست  ینتر مناسب افزار نرماعمال شده و  برنامه یرز ینادر  یگرد

 (.   3)جدول

 
  



 3131، بهار و تابستان 31مطالعات طب ورزشی شماره  11

 گانه پنج یها پُستدر  یستبسکتبال چهاراستعداد  یبند. رتبه 1جدول

 ستیبسکتبال
 قد

 متر(یسانت)

 یچابک

 (هیثان)

 موفق یپنالتپرتاب 

 (قهیدق)تعداد در 
 یبندرتبه به نفساعتماد 

1 186 13 14 38 

 51= % 2پُست

 51= % 3پُست

 3/41= % 1پُست

 7/22%=  4پُست

 41/5= % 5پُست

2 184 11 21 41 

 2/64= % 1پُست

 4/63= % 3پُست

 8/58= % 2پُست

 51=% 5پُست

 51= % 4پُست

3 211 11 21 35 

 59= % 3پُست

 7/56= %1پُست

 51= % 4پُست

 51= % 2پُست

 46= % 5پُست

4 186 9 21 37 

 72= % 1پُست

 5/69= % 3پُست

 7/66=  2پُست

 3/39= % 4پُست

 9/29%=  5پُست

 گیری یجهنتبحث و 
استعداد  ییشناسا برای هوشمند یافزار نرمو  یتمالگور یطراحپژوهش  یناهدف از انجام 

پژوهش  های یافتهبود.  گانه پنج یها پُستدر  یبند رتبه یتقابلجوانان با  ۀرد های یستبسکتبال

 ینتر مهمجوانان در  ۀرد پوش یملنخبه و  های یستبسکتبالرم وداشتن ن یاراختنشان داد با در 

 یزانم توان یم یفازهوشمند منطق  یتمالگوررشته و با استفاده از  ینا یابیاستعداد یها شاخص

 کرد. یبند رتبه گانه پنج یها پُستدر  ینهمچنو  یینتعرا در هر پُست  ها یستبسکتبال یتقابل

و با استفاده از  یعلم یابیاستعداد ۀحوز یقاتتحق یجنتا یریکارگهبو  یقتلفپژوهش با  ینا

که رکورد دهد یمدر بسکتبال ارائه  یابیاستعداد برای یافزار نرم ،یفازهوشمند منطق  یتمالگور

 یسهمقا یابیاستعداد یها شاخص ینتر مهمنخبه در  های یستبسکتبالرم را با نو ها یستبسکتبال
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مختلف  یها گروهدر  پوشان یملرم با نو یاسقدر  رکوردها ینا یبرتر یاضعف  یزانمو بسته به 

 .کند یم یبند طبقه

و  جسمانی تخصصی های آزمون برایرم( هنجار )نو تهیه» پژوهش یجنتابا  پژوهش حاضر یجنتا

در  (11) و همکاران رجبیکه توسط  «بسکتبال ملی های تیم روانی رخ نیم توصیفو  مهارتی

 تحقیقشده در  تعیین رکوردهایاگر که  طوریبه ،دارد همخوانی انجام شده است 86سال 

 ،اعمال شود افزار نرم ورودیدر  -ۀ جوانان استرد نخبۀ های بسکتبالیستکه مربوط به  -مذکور

 ،اعمال شود تر ضعیف رکوردهایو چنانچه  دکن می نمایانرا  متناسب وضعیت خروجی

 ،اعمال شود پوشان ملیباالتر از  رکوردهایاگر  نیز و و نامتناسب متناسب نیمه های وضعیت

احی مربوط به طر های پژوهش .دشو میظاهر  خروجینادر در استعداد درخشان و  های وضعیت

 ازدر خارج  د است.کشور بسیار محدو در هوشمند های الگوریتم ۀیابی بر پایاستعداد افزار نرم

استعدادیابی از طریق  افزار نرمطراحی وجود دارند که به  نادری های پژوهشنیز کشور 

اشاره  (6) پابیک و همکاران ۀبه مقال توان می هااز میان آن اند که پرداختههوشمند  های الگوریتم

در  استعدادیابی منظوربههوشمند منطق فازی  الگوریتم کارگیری به ۀنحو . در این پژوهشکرد

 . است عام مطرح شده طوربه ورزش

 ،یابدشده بهبود یینتع یپارامترهادر  ها یستبسکتبالهرچه رکورد  دهد یمنشان  یجنتا یبررس

و  یتقابلاز  یباالتردر طبقات  یستبسکتبالخواهد بود و  یترؤقابل  بهبود یزن یخروجدر 

از این  دنتوان یمیان و کارشناسان ورزش بسکتبال مرب ینبنابرا ؛خواهد شد یبند طبقهاستعداد 

شناخت نقاط ضعف و قوت  ینهمچنرشته و  یناورزشکاران  های یتقابل ییشناسا برای افزار نرم

 .استفاده کنندبهبود عملکرد آنان منظور بهورزشکاران 
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