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چکيده
بهکارگیری ابزار مناسب و روشهای علمی و سیستماتیک استعداديابی میتواند فرآيند شناسايی و پرورش استعدادهای ورزشی را برای رسیدن به سطح قهرمانی
 هدف از انجام اين پژوهش.سرعت بخشیده و شرايطی فراهم آورد که ورزشکاران مستعد هر چه سريعتر به باالترين سطح عملکردی خود دست پیدا کنند
 در اين پژوهش با انتخاب مهمترين شاخصهای استعداديابی. پايايیسنجی و اعتباريابی نرمافزار استعداديابی بر پايه منطق فازی در رشته فوتبال بود،طراحی
 سال) رده نوجوانان نخبه و11-11(  مهارتی و روانشناختی و بر اساس نورم فوتبالیستهای پسر، قابلیتهای حرکتی،فوتبال در حوزههای فیزيولوژيکی
 نرمافزار رکورد.) طراحی شده استMATLAB  الگوريتمی بر پايۀ منطق فازی (به وسیله بسته ابزار منطق فازی در نرمافزار،ملی پوش فوتبال ايران
 آنان را در،فوتبالیستهای نوجوان در شاخصهای استعداديابی مذکور را به مثابه ورودی دريافت کرده و با مقايسه با هنجار همتايان نخبه و ملیپوش
 رکورد فوتبالیستهای، برای تعیین پايايی و روايی الگوريتم طراحی شده. استعداد درخشان يا نادر طبقهبندی میکند، متناسب، نیمهمتناسب،وضعیتهای نامتناسب
نخبه رده نوجوانان دو کشور برزيل و پرتقال در شاخصهای استعداديابی در ورودی نرمافزار اعمال شد و نتايج حاصل از خروجی با نتايج حاصل از هنجار
.نوجوانان فوتبالیست ملیپوش ايرانی مقايسه گرديد
. اعتباريابی، فوتبال، منطق فازی، نرمافزار، استعداديابی:کليدواژهها
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Abstract
Using appropriate devices and scientific methods can accelerate the process of sport talent identification
and development to achieve championship level, and could also provide condition in which capable and
talented athletes obtain highest level performance rapidly, so they will have long life championship. Former
researches in scope of sport talent identification usually have been done in order to determine or normalize
effective parameters. The purpose of this study was to design football talent identification algorithm based
on fuzzy logic which classifies the football athletes. Due to expert opinion, essential parameters of football
talent identification which also used in this software are; Cardio respiratory capacity (Physiology), Agility
(Ability of motion), Dribble (technical skill) and Motivation (psychology). Norms of elite football player
teenagers (14-16 yrs) are also used as index. Then with considering parameters and index, a fuzzy algorithm
is designed which classifies football players in Unmatched, Semi-matched, Matched, Brilliant and Rare class.
These results can help trainers and coaches in order to select talented and capable football players. In
validation and reliability, records of elite junior Brazilian and Portuguese soccer have compared with norms
of Iranian elite soccer.
Keywords: Talent Identification, Software, Fuzzy Logic, Football, Validation.
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مقدمه

انسانها ظرفیت و استعداد يکسانی ندارند و لذا بکار گرفتن اطالعات صحیح و دقیق و به موقع برای قرار دادن
فرد در ورزش متناسب با ظرفیتها و توانايیهای وی از اهمیت فراوان برخوردار است .از اين رو شناسايی
سريع و صحیح استعدادها و قابلیتهای ورزشکاران از ردههای سنی پايین موجب صرفهجويی در وقت و
افزايش عمر قهرمانی ورزشکاران میگردد ( ،)1بکارگیری روشهای علمی ،سیستماتیک و معتبر استعداديابی
در بحث استعداديابی مطرح است توجه به همه ابعاد وجودی ورزشکاران در حوزههای مختلف و مؤثر در
عملکرد است ،در واقع توانايیها و قابلیتهای ورزشکاران بايد يک مجموعه از توانايیهای فردی در نظر
گرفته شود ()3؛ لذا ،در اين پژوهش مهمترين شاخصهای استعداديابی ورزش فوتبال در حوزههای
فیزيولوژيکی ،قابلیت حرکتی ،مهارتی و روانشناختی به مثابه مجموعهای از توانايیهای فردی ،مدنظر قرار
گرفته است .استعداديابی علمی و سیستماتیک به شناسايی افراد برای رسیدن به سطح نخبگی سرعت میبخشد
و شرايطی را فراهم میکند تا افراد مستعد به باالترين سطح عملکرد خود برسند ،بهعالوه استعداديابی ،موجب
میشود تا مربیان وقت خود را صرف تمرين دادن افراد مستعدتر و تواناتر در آن رشته ورزشی کنند ( .)1چون
در حوزه استعداديابی ورزشی ،ورزشکاران نسبت به هم يا نسبت به يک شاخص مقايسه شده و قابلیت آنان
سنجیده میشود ( ،)5ضروری است مطالعات در دو حوزۀ تعیین شاخصها و هنجاريابی در کنار يکديگر قرار
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ورزشی ،اخیرأ توجه کشورهای پیشرفته را در زمینه به خود جلب کرده است ( .)2يکی از مهمترين مباحثی که

گیرند؛ از سوی ديگر ،چون نگرش همزمان و موازی به چندين شاخص استعداديابی و هنجارهای مربوطه برای
انسان پیچیده و همراه با احتمال خطا خواهد بود ،استفاده از مدلسازیها بر پايه الگوريتمهای هوشمند و
دو دسته از تحقیقات جهت تدوين الگوی هوشمند استعداديابی سود جُست .الگوريتم هوشمند منطق فازی

1

برخالف منطق کالسیک صفر و يک ،از زاويه مطلقگرايی به مسايل نگاه نمیکند و مسايل را به صورت وجود
يا عدم وجود نمینگرد ،بلکه يک پیوستار محدوده ما بین صفر و يک را نیز با حفظ فواصل مساوی ارزشدهی
و در نظر میگیرد ( .)1اين موضوع موجب میشود با جزيیات بیشتری بتوان ورزشکاران را نسبت بههم ،يا
نسبت به يک شاخص ،مقايسه و رتبهبندی کرد .الگوريتمهای هوشمند به دلیل اينکه ممکن است تعقل کنند
اهمیت دارند؛ بدين ترتیب که ،اگر حالتی در ورودی پیش آيد که برای مدل تعريف نشده باشد ،الگوريتم
متوقف نمیشود و سعی میکند با تحلیل و تعقلی که در حالتهای تعريفشده انجام میدهد ،حالت جديد را
نیز تفسیر کند ( .)7در الگوريتمهای هوشمند حالتهايی از ورودیها به مثابه رئوس ،تعريف میشوند و در

] [ DOR: 20.1001.1.22520708.1398.17.17.1.1

طراحی نرمافزارهای رايانهای ،به دلیل توانايی در پردازش حجم بااليی از دادهها ،کمک میکنند تا از نتايج اين

حالتهای پیشآمده خارج از تعاريف ،الگوريتم هوشمند با منطقی که از حالتهای تعريفشده کسب میکند،
حالتهای بسیاری است که خارج از حالتهای تعريفی ورودی پیش میآيند ( .)8استفاده از الگوريتم هوشمند
1. Intelligent Algorithm Based on
Fuzzy Logic

2
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شرايط جديد را تفسیر مینمايند؛ بنابراين ،لزوم استفاده از الگوريتمهای هوشمند به دلیل توانايی تعقل و تفسیر
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منطق فازی شرايطی را فراهم میسازد که بتوان ويژگیهای فردی ورزشکاران (در اين مطالعه فوتبالیستها) در
حوزههای مذکور را پیوسته و به موازات هم در نظر گرفت .با وجود اهمیت شناسايی ورزشکاران با کیفیت ،به
نظر میرسد الگوريتم يا نرمافزاری برای شناسايی استعداد و قابلیتهای فوتبالیستهای نوجوان در داخل کشور
وجود ندارد يا در دسترس عالقهمندان و کارشناسان حوزۀ ورزش قرار نگرفته است؛ از اين رو ،با فرض اينکه
يک ابزار پايا و معتبر برای استعداديابی ورزشی در ردههای سنی پايه میتواند مربیان و متخصصین را ياری
روششناسي

در تحقیق حاضر برای تعیین مهمترين شاخصهای استعداديابی در رشته فوتبال از پژوهشی با عنوان «بررسی
وضع موجود و تعیین شاخصهای استعداديابی در رشته فوتبال» ( ،)9برای استخراج هنجار  21فوتبالیست نخبه
و ملیپوش رده نوجوانان (با میانگین سنی 151سال) در اين شاخصها ،از پژوهشی با عنوان «تهیه هنجار
(نورم) برای آزمونهای تخصصی جسمانی ،روانی و مهارتی تیمهای ملی فوتبال جمهوری اسالمی ايران» ()11
و از بستۀ ابزار منطق فازی در نرمافزار متلب 1که الگوريتم هوشمند طراحی است ،استفاده شده است .مطابق
پژوهش قراخانلو و همکاران ظرفیت قلبی تنفسی در حوزه فیزيولوژيکی ،چابکی در حوزه قابلیتهای حرکتی،
دريبل در حوزه مهارتی و انگیزه در حوزه روانشناختی به مثابه مهمترين شاخصهای استعداديابی فوتبال در
نظر گرفته شدند و در بخش هنجار فوتبالیستهای نخبه و ملیپوش ،علیزاده و همکاران ( )1385از آزمون

] [ Downloaded from c4i2016.khu.ac.ir on 2022-05-26

کند ،هدف از انجام اين پژوهش ،طراحی ،اعتباريابی و پايايیسنجی نرمافزار استعداديابی در رشته فوتبال بود.

میدانی بالک 2برای تعیین ظرفیت قلبی تنفسی ،آزمون  3515برای تعیین چابکی ،آزمون دريبل  8مخروط با
فاصله  111سانتیمتر برای تعیین مهارت و از پرسشنامه خودسنجی انستیتوی ورزشی استرالیای جنوبی 1برای
طراحیشده ،رکورد فوتبالیستهای نخبه و ملیپوش رده نوجوانان دو کشور برزيل و پرتقال ( ،)11،12در
پارامترهای مطرحشده ،که مطابق پیوست  2میباشند ،در ورودی نرمافزار اعمال شد و نتايج حاصل از خروجی
نرمافزار با نتايج حاصل از اعمال هنجار نوجوانان فوتبالیست نخبه ايران مقايسه گرديد.
ورودیهای فازی مدل :5ورودهای مدل بر اساس مقادير مذکور و مندرج در پیوست به ورودیهای فازی
تبديل می شوند با اين توضیح که محدوده میانگین تا يک انحراف استاندارد باالتر و يک انحراف استاندارد
پايینتر از هنجار ملیپوشان وضعیت خوب (محدوده فوتبالیستهای نخبه و ملیپوش) ،باالتر از دو انحراف
استاندارد محدوده عالی و پايینتر از دو انحراف استاندارد محدوده ضعیف در نظر گرفته شده است .چهار
ورودی تعیینشده مطابق (شکل  )1فازی میگردند.

3
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4. South Australian Sport Institute
)(SASI Psych
5. Fuzzy Inputs

1. Matlab
2. Balke Test
3. 505 Test
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کمّیکردن نیمرخ روانی ورزشکاران استفاده کردهاند (پیوست )1؛ همچنین ،برای تعیین پايايی و روايی الگوريتم
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شکل .7وروديهاي فازي مدل
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خروجي فازی مدل :1خروجی يک پیوستار صفر تا  111تعريف شده است که در آن مقادير کوچکتر از 11
محدوده نامتناسب ،نقطه  31نیمه متناسب ،نقطه  51متناسب ،نقطه  71استعداد درخشان 91 ،و باالتر از آن
محدوده نادر در نظر گرفته شده است ( شکل .)2

قواعد فازی :2فرامینی هستند که با استفاده از آنها ،خروجی مدل ،از ورودیها استنتاج میگردد .با توجه به
اين که چهار ورودی وجود دارد که هرکدام شامل سه وضعیت (ضعیف ،خوب ،عالی) هستند؛  31=81حالت
مختلف ترکیبی میان ورودیها پیش میآيد ،که الزم است تمام اين حالتها با قواعد فازی ،تعريف شوند.
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شکل .1خروجي فازي مدل

قواعد فازی به صورت شرطی و به شکل اگر -آنگاه 3بیان میگردند ،تعدادی از اين قواعد در جدول  1بیان
شدهاند:
ورودیها

قواعد فازی

خروجي

ظرفيت قلبي تنفسي

چابکي

دريبل

انگيزه

وضعيت

ضعیف

ضعیف

ضعیف

ضعیف

نا متناسب

ضعیف

خوب

خوب

ضعیف

خوب

خوب

خوب

خوب

13

خوب

خوب

عالی

ضعیف

متناسب

19

عالی

خوب

خوب

عالی

استعداد درخشان

81

عالی

عالی

عالی

عالی

نادر

1
13
11

اگر

سپس

نیمه متناسب
متناسب

مثابه ورودی اعمال شود ،خروجی  51و وضعیت متناسب خواهد بود .پس از معرفی ورودیها و خروجی مدل
و همچنین قواعد فازی مربوطه به شکل برنامهنويسی در نرمافزار متلب ،میتوان وضعیت فوتبالیستهای نوجوان
2. Fuzzy Rules

3. IF-THEN

5

1. Fuzzy Output
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قاعده فازی  11مربوط به وضعیت فوتبالیستهای نخبه و ملیپوش است .اگر رکوردهای اين ورزشکاران به
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جدول .7تعدادي از قواعد فازي از مجموع  17قاعده
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را در مقايسه با همساالن نخبه خود ارزيابی کرد .حالتهای متنوع ديگری نیز از ترکیب شاخصهای ورودی
پیش میآيد که فازی هستند؛ يعنی ،به طور مطلق متعلق به سه وضعیت (ضعیف ،خوب ،عالی) نیستند ،در واقع
به اين سه وضعیت تعلق نسبی دارند؛ برای مثال ،حالتی از چابکی را در نظر بگیريد که  21درصد به ضعیف و
 81درصد به وضعیت خوب تعلق دارد( ،فواصل میان يک انحراف تا دو انحراف استاندارد ورودیهای فازی)
الگوريتم هوشمند منطق فازی همین نسبتها را در خروجی نرمافزار لحاظ میکند ،مثأل خروجی اين ورزشکار

يافتهها

الف) نتايج حاصل از خروجي نرمافزار استعداديابي 21 :رکورد متفاوت در شاخصهای مطرح شده انتخاب
گرديد و در ورودی نرمافزار قرار گرفت .پس از اجرای برنامه ،نرمافزار رکورد هر ورزشکار را با هنجار
فوتبالیستهای نخبه و ملی پوش رده نوجوانان مقايسه کرده و متناسب با میزان ضعف يا برتری در خروجی
يک عدد در بازه  1تا  111نمايش میدهد .با اين توضیح که تأثیر اين  1شاخص مهم همزمان و به مثابه
مجموعهای از توانايیهای فردی با نرمافزار ،بررسی و خروجی آن به صورت درصدهايی از وضعیتهای
نامتناسب ،نیمهمتناسب ،متناسب ،استعداد درخشان و يا نادر نمايش داده میشود .اگر فوتبالیست رکوردهای
پايینتری نسبت به هنجار فوتبالیستهای نخبه در شاخصهای تعیین شده داشته باشد ،در گروههای نامتناسب
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نسبت به ورزشکاری که  11در صد به ضعیف و  11درصد به وضعیت خوب تعلق دارد باالتر خواهد بود.

و نیمهمتناسب طبقهبندی میشود در صورتی که رکوردهای منطبق بر هنجار داشته باشد در گروه متناسب و اگر
رکوردهای بهتری در مقايسه با همساالن نخبه خود داشته باشد در گروههای استعداد درخشان و نادر طبقهبندی
ب) تعيين پايايي و اعتبار نرمافزار طراحيشده:
به منظور تعیین پايايی و روايی الگوريتم طراحی شده ،رکورد ورزشکاران ملی پوش رده نوجوانان دو کشور
برزيل در سال  2119و پرتقال در سال  2118در پارامترهای استعداديابی مطرح شده در ورودی نرمافزار اعمال
شد و نتايج حاصل از خروجی نرمافزار مطابق جدول  3ظاهر گرديد .از مقايسه نتايج حاصلشده از سه گروه
فوتبالیست رده سنی نوجوانان سه کشور ايران ،برزيل و پرتقال برای تعیین روايی و از روش پايايیسنجی
(آزمون -آزمون مجدد) جهت تعیین پايايی الگوريتم طراحیشده استفاده گرديد.

] [ DOI: 10.29252/jsmt.17.17.1

1

] [ DOR: 20.1001.1.22520708.1398.17.17.1.1

میشود (جدول.)2

پژوهش در طب ورزشي و فناوري ،شماره  ،71بهار و تابستان 7931

جدول .1خروجي نرمافزار استعدادیابي ،براي  11فوتباليست ،با رکوردهاي متفاوت
ظرفيت قلبي تنفسي

چابکي

دريبل

انگيزه

مقدار خروجي صفر تا

(ميليليتر بر کيلوگرم

(ثانيه)

(ثانيه)

(امتياز)

111

1

12

8

18

31

11

2

17

1

15

11

51

3

17

1

15

51

11

1

11

5

18

38

11

5

11

5

12

38

11

1

11

5

12

12

71

7

11

7

12

12

31

8

11

7

12

35

31

11

7

15

35

18

9

11

7

15

35

18

11

15

7

11

35

37

11

55

7

11

11

51

12

55

9

17

11

32

13

55

1

17

11

51

11

15

1

11

11

19

15

15

1

12

11

85

11

15

8

12

11

51

متناسب

17

51

11

15

31

31

نیمه متناسب

18

51

1

11

11

71

استعداد درخشان

19

55

8

11

11

51

متناسب

21

58

5

11

19

13

فوتباليست

نیمه متناسب= 2%
متناسب
متناسب= 21%
استعداد درخشان= 81%
نیمه متناسب= 15%
متناسب= 55%
متناسب= 15%
استعداد درخشان= 55%
استعداد درخشان
نیمه متناسب= 71%
متناسب = 31%
نیمه متناسب
نامتناسب= 12%
نیمه متناسب= 38%
نامتناسب= 12%
نیمه متناسب= 38%
نیمه متناسب= 15%
متناسب= 35%
استعداد درخشان= 31%
نیمه متناسب= 91%
متناسب= 11%
متناسب
متناسب= 1%
استعداد درخشان= 99%
استعداد درخشان= 27%
نادر= 73%

متناسب= 33%
استعداد درخشان= 17%

] [ DOR: 20.1001.1.22520708.1398.17.17.1.1

متناسب= 71%

] [ DOI: 10.29252/jsmt.17.17.1

7

نامتناسب= 98%

] [ Downloaded from c4i2016.khu.ac.ir on 2022-05-26

9

استعداديابي

اعتباریابي و پایایيسنجي نرمافزار استعدادیابي فوتبال...

جدول 9نتایج خروجي نرمافزار استعدادیابي فوتبال براي فوتباليستهاي نخبه ایران ،برزیل و پرتقال
فوتباليستهای نخبه ايراني

فوتباليستهای نخبه برزيلي

فوتباليستهای نخبه پرتقالي

در بازه  1تا 111

در بازه  1تا 111

در بازه  1تا 111

خروجي=55

خروجي = 55

وضعیت= %57متناسب و  %13استعداد

وضعیت= %11متناسب و %31

درخشان

استعداد درخشان

خروجي=51
وضعیت=متناسب

هدف از انجام اين پژوهش طراحی الگوريتم و نرمافزاری هوشمند ،برای شناسايی استعداد فوتبالیستهای رده
نوجوانان بود .يافتههای پژوهش نشان داد که با در اختیار داشتن هنجار فوتبالیستهای نخبه و ملیپوش رده
نوجوانان در مهمترين شاخصهای استعداديابی اين رشته و با استفاده از الگوريتم هوشمند منطق فازی میتوان
میزان قابلیت فوتبالیستها را تعیین کرد .اين پژوهش با تلفیق و بکارگیری نتايج حاصل از تحقیقات حوزه
استعداديابی علمی و با استفاده از الگوريتم هوشمند منطق فازی ،نرمافزاری جهت استعداديابی در فوتبال ارايه
میدهد؛ که رکورد فوتبالیستها را با هنجار فوتبالیستهای نخبه ،در مهمترين شاخصهای استعداديابی مقايسه
کرده و متناسب با میزان ضعف يا برتری اين رکوردها در قیاس با هنجار ملیپوشان در گروههای مختلف
طبقهبندی میکند ،نتايج بهدست آمده با نتايج پژوهش تهیه هنجار (نورم) برای آزمونهای تخصصی جسمانی،

] [ Downloaded from c4i2016.khu.ac.ir on 2022-05-26

بحث

روانی و مهارتی تیمهای ملی فوتبال جمهوری اسالمی ايران که از سوی علیزاده و فارسی در سال )11( 1385
انجام گرفته همخوانی دارد ،به طوری که اگر رکودهای تعیین شده در پژوهش مذکور ،که مربوط به
میسازد و اگر رکوردهای ضعیفتر اعمال شود وضعیتهای نیمهمتناسب و نامتناسب و اگر رکوردهای باالتر
از ملیپوشان اعمال شود وضعیتهای استعداد درخشان و نادر در خروجی ظاهر میگردد.
در بخش پايايیسنجی ،نتايج پس از سه بار تکرار و اجرای مجدد برنامه 1يکسان بدست آمد؛ همچنین ،بهمنظور
اعتباريابی نرمافزار ،رکوردهای فوتبالیستهای رده نوجوانان و نخبهی ايران ،برزيل و پرتقال در پارامترهای
استعداديابی ،اعمال شد که مطابق انتظار نتايج در خروجی نرمافزار نزديک بههم بوده و هر سه گروه فوتبالیست
در وضعیت تقريبا مشابه قرار گرفتند( .بهبود نسبی نتايج در فوتبالیستهای رده نوجوانان برزيل و پرتقال بهدلیل
کیفیت بهتر آنان در برخی شاخصها نسبت به فوتبالیستهای ايرانی است) .قابل انتظار بودن نتايج
فوتبالیستهای نوجوان نخبه برزيل و پرتقال به دلیل نزديک بودن رکوردهايشان به هنجار فوتبالیستهای ايرانی

] [ DOR: 20.1001.1.22520708.1398.17.17.1.1

فوتبالیستهای نخبه رده نوجوانان است ،در ورودی نرمافزار اعمال شود ،خروجی وضعیت متناسب را نمايان

بود که پس از اجرای برنامه عینی شد.
بررسی نتايج نشان میدهد هرچه رکورد فوتبالیستها در پارامترهای تعیینشده بهبود يابد در خروجی نرمافزار
نیز بهبود ،قابل رؤيت خواهد بود و فوتبالیستها در طبقات باالتری از قابلیت و استعداد طبقهبندی خواهند
1. Test-Retest

8

] [ DOI: 10.29252/jsmt.17.17.1
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پيوستها
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)717(  بازیکن نخبه و مليپوش رده نوجوانان12  ميانگين و انحراف استاندارد مهمترین شاخصهاي استعدادیابي فوتبال در.7پيوست
 تهيه هنجار (نورم) براي آزمونهاي تخصصي جسماني و مهارتي تيمهاي ملي فوتبال جمهوري اسالمي:(برگرفته از گزارش پژوهشي
)7911 ، عليزاده و فارسي،ایران
)انگيزه (امتياز

)آزمون دريبل (ثانيه

)چابکي (ثانيه

13/13 ± 3/5

11/9 ± 1/19

5/51 ± 1/81

ظرفيت قلبي تنفسي (ميلي
)ليتر بر کيلوگرم در دقيقه
53 ± 5/2

 رکورد فوتباليستهاي نخبه و مليپوش کشورهاي برزیل و پرتقال در مهمترین شاخصهاي استعدادیابي فوتبال.1پيوست
انگيزه

قدرت دريبل

چابکي

)(امتياز

)(ثانيه

)(ثانيه

ظرفيت قلبي تنفسي
(ميلي ليتر بر کيلوگرم
)در دقيقه
23 میانگین و انحراف استاندارد رکورد
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111/2

5/21/3

55/32/8

) با2119( فوتبالیستهای نخبه برزيلی
 سال15/9 میانگین سنی
51 میانگین و انحراف استاندارد رکورد

175

15/121/51

1/91/5

59/92/7

) با2118( فوتبالیستهای نخبه پرتقالی
 سال15/2 میانگین سنی
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