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 چکيده

ت در مي ادي   ي  و اجراي تمرينات مستمر، مناسب و علمي رمز موفق امروزه، بهره مند بودن از استعدادهاي بالقوه

 ورزشي شده است و بدون شک داشت  و بکار گيري اطالعات دقيق و جامع در مورد بازيکنان به امکان موفقي ت 

اي  استفاده از الگوهاي سنتي و غير علمي امکان رسيدن به اهداف عالي که داشت  نفرات برتر رخواهد افزود. بناب

 و آماده است را فراهم نخواهد کرد.

در کليه عرصه هاي فعاليت انسان اس ت    رايانهبدون شک يکي از بارزتري  ويژگيهاي عصر حاضر، حضور گسترده 

 قابل تصور نيست. رايانهبه گونه اي که انجام برخي از کارها ، بدون استفاده از 

عملياتي اس ت ک ه ب ا به ره گي ري از رايان ه س خ از س اخت         آنچه که فوائد استفاده از رايانه را بارزتر مي سازد، 

 .الت رياضي براي ارزيابي قابليتها و توانايي هاي افراد انجام مي شوددنورمهاي استاندارد و معا

مه ارتي،  ابتدا شاخص هاي تأثيرگذار در استعداد يابي رشته هاي ورزش ي در بخه هاي   در اجراي اي  سژوهش 

بر اساس تحقيقاتي که در اي  زمينه در داخل و خارج از کهور انج ام   روانهناختي و سيکرسنجي، فيزيولوژيکي

 . گرديدتعيي  شده است، 

، بررس ي و رو  ب ه   آنه ا نکته مهم اينکه تعداد اي  شاخص ها بايد محدود و مفيد باشد، چرا که تع داد زي اد   

 جواب رسيدن را بسيار مهکل خواهد کرد.

و   هوش مند با استفاده از الگوريتم ه اي  کار در ادامه  ،استعداد يابي ورزشي شاخص هاي مهم در تعيي بعد از 

استعداد ورزشي افراد ب ا   آنبه کمک  که گرديدتهيه  رايانه اي نوشته وبرنامه  بطور مهخص رو  منطق فازي

عت و سال در رشته هاي فوتبال، بسکتبال، واليبال، هندبال، کهتي، وزنه ب رداري، دوه اي س ر    11تا  11س  

 داده مي شوند.تخمي  و تهخيص  استقامت

 

 استعداديابي، الگوريتم هاي هوشمند، سيستم هاي خبره، منطق فازيواژه های کليدی: 

 


