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 چکیده

های های بازیکنان تیم ملی فوتبال در ایجاد حمله و تحلیل شبکههدف این پژوهش شناسایی پست

ها تیمیپاس بین همجهانی تحلیل و کدگذاری شدند. ها بود. سه مسابقة رسمی تیم ملی در جامآن

مسابقه، یک ماتریس مجاور کلی ساخته پس از هر  عنوان یک معیار ارتباطی تعریف شده است.به

ها با بازی ةهای اجتماعی وارد شد. تحلیل شبکافزار تحلیل شبکهشد. سپس، برای تحلیل به نرم

نشان داد که درجة مرکزیت  مقادیر اعتبار انجام شد. مرکزیت و درجةدرجة استفاده از دو مقیاس 

ایجاد  و توپ در گردش مشارکت بیشتری، درصد 03/12ها درصد و هافبک 2/12کناری،  مدافعان

 90/11درصد و مهاجم،  65/12ها، داشتند. همچنین، مقادیر درجة اعتبار نشان داد که هافبک حمله

نشان داد که  این مطالعه دادن توپ طی توالی پاس بودند.ها برای پاستیمیهای همدرصد هدف

 نیز برای مطالعة برای مربیان و ی راتوانند اطالعات مفیدمی مرکزیت شبکه معیارهای چگونه

 حمله فراهم کنند. برای فرایند بازیکنان فردی مشارکت

 

  اعتبار درجة، مرکزیت، درجة نتافزار ساکنرمهای اجتماعی، تحلیل شبکهواژگان کلیدی: 
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 مقدمه
های یک تیم فوتبال نقش دارند، یکی از شاخص ترین بازیکنان كه در ایجاد حملةهشناسایی برجست

اغلب بستن مسیر حركت  ،واقع، استراتژی حریفانهای حریف است. درتیم ةوسیلكلیدی تحلیل بازی به

نقش انفرادی هر  براین، آگاهی ازآمیز است. عالوهکنان برجسته برای جلوگیری از حملة موفقیتبازی

سازی رفتار باشد كه ممکن است امکان بهینه یشاخص مهمد توانبرای كل ارتباط تیم می بازیکن

ها كه در های آنكدام از بازیکنان تیم و پستوتبال را افزایش دهد. شناسایی هرتاكتیکی بازیکنان ف

ای دارند مهم و برجستهنقش  در تیم برخی بازیکنان زیرا،هم است؛ یجاد یک حمله نقش دارند، ما

ها را افزایش دهد )كلمنته، مارتینز، ونگ، تواند درک فردی از مشاركت آنكدگذاری می ،كلیطوربهو

 (.716 الف، 2015، 1كاالماراس و مندز

، 2)گریهاین، بودیر و دیوید ها استیجة قوانین و پویایی بازینت ،های تیمیها در ورزشتیمیتعامل هم

دهی جمعی قوی باشد طریق سازماناز نیاز به غلبه بر تیم حریف از تواند ناشی( و می138 ،1997

تیم لزوماً از مجموع همة بازیکنان آن  ،دیگرعبارت(. به635، 2012، 3)دوارته، آراجو، كوریا و داویدز

را سطح باالیی یی كاراها تیمیدر هماهنگی و تعامل بین همن، یک تیم قوی متفاوت است؛ بنابرای

(. در 685 ،2012، 5گراند؛ 476، 2012، 4رسن و واترزكند )فیول، آرمبروستر، اینگرام، پتدنبال می

اجتماعی  ای كه در نظامتواند رابطة اجتماعیمیها تیمیچنین همکاری بین هم ،های تیمیورزش

در ذهن، (. با داشتن این ایده 213، 2010، 6آید، قلمداد شود )لوشر، رابینز و كرمروجود میهب یكوچک

جتماعی در شناسایی ا ای اجرای تحلیل شبکةبر ایالب و ویژهج بازی فوتبال ممکن است مکان

 (.29، 2014، 7نظر گرفته شود )مالتا و تراواسوسهای شبکة تیمی درویژگی

خاص  تعامالت و شناساییی تحلیل رفتارهای جمعی بازیکنان شده برایکی از ابزارهای جدید پیشنهاد

است )بوربوسن، پویزات،  8گراف ظریةن اساسبر است كهی اشبکه آید،وجود میهب مسابقه درمدت كه

 در گراف نظریة (. استفاده از171، 2011و همکاران،  10؛ پاسوس152، 2010، 9ساوری و سو

برای  رویکردی استفاده از چنین ،طور عمدهبه. است یجدید كامالً  روش فوتبال مسابقة تحلیلوتجزیه

                                                           
1. Clemente, Martins, Wong, Kalamaras & Mendes 

2. Gréhaigne, Bouthier & David 

3. Duarte, Araújo, Correia & Davids 

4. Fewell, Armbruster, Ingraham, Petersen & Waters 

5. Grund 

6. Lusher, Robins & Kremer 

7. Malta & Travassos 

8. Graph Theory 

9. Bourbousson, Poizat, Saury & Seve 

10. Passos 
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 (.265 ،2014، مارتینز و مندز، 1كوسیروبازیکنان است )كلمنته،  فردی مشاركت بندیطبقه

ای استفاده ، روش شبکة اجتماعی یک روش تركیبی است؛ زیرا، ابتدا از روش مشاهدهاینبرعالوه

شود )داچ، بندی میهای گراف شبکه طبقهویژگی ،طریق روش محاسباتی، ازدنبال آنشود و بهمی

بر محاسباتی است كه مبتنیشبکه، روشی نیمه، روش بنابراین (؛112 ،2010، 2وایتزمن و آمارال

ها با استفاده پردازش داده ،های بین بازیکنان( و سپسها )مثالً پاسفردی برخی از شاخص مشاهدۀ

های متقابل كردن اطالعات دربارۀ تعامل جمعی و آشکار برخی گرایشهای ویژه برای فراهماز الگوریتم

ها است. شود و براساس نظریة گرافیده میی اجتماعی نامهادر تیم است. چنین رویکردی شبکه

)كلمنته و دینامیک فوتبال شروع شده است  تفاده از رویکرد شبکه برای مطالعةاس ،حاضردرحال

سرعت بازیکنان را بههای تیم و ی ویژگیاچنین رویکرد چندرشته(. 718الف،  2015همکاران، 

، 3وسیرو، كلمنته، مارتینز و تنریروكند )كن را مشخص میو رفتار جمعی بازیکناكند می شناسایی

2014، 649.) 

 های اجتماعی درتحلیل شبکهاز كه را شده ، بوربوسن یکی از اولین مطالعات منتشر2010در سال 

های تیمی استفاده كرده بود، انجام داد. هدف این مطالعه كه روی بازیکنان بسکتبال انجام شده ورزش

یکی  اند. درمرتبط شده های خودتیمیهای همنان با فعالیتچگونه بازیک بود، درک این موضوع بود كه

ها بود، فقط از پاس ه كردهاستفاد 4واترپلو اجتماعی در افزار تحلیل شبکةدیگر از مطالعاتی كه از نرم

بیشتر رفتارهای سیستم گروهی  ،نهایی بازیکنان( استفاده شده بود. براساس نتیجةها )برای ارتباط گره

است )پاسوس و همکاران،  یک تیم نیازمندل هر بازیکن با دیگر بازیکنان زیاد به تعاماحتمال، بهموفق

دست یافته است.  ایبرتر انگلیس نیز به چنین نتیجه های لیگتحلیل شبکة تیم ،ً(. اخیرا175، 2011

 ،مقابلافزایش عملکرد تیمی خواهد شد. در)تراكم( منجر به چشمگیر تعامل ای نشان داد كه مطالعه

 درواقع، حتی در یک زمینة(. 687، 2012تیمی مرتبط است )گراند، تعامل متمركز با كاهش عملکرد 

، 5تر دارند )بالکاندی و هاریسونتر تمایل به اجرای بهتر و بادوامراكمهای متهای با شبکهاجتماعی، تیم

2006، 65.) 

میان بازیکنان در تیم  هایكردن ارتباطهای اجتماعی برای مشخصحلیل شبکهبرخی مطالعات از ت

، 2012؛ گراند، 109، 2010؛ داچ و همکاران، 165، 2010ند )بوربوسن و همکاران، ااستفاده كرده

                                                           
1. Couceiro 

2. Duch, Waitzman & Amaral 

3. Tenreiro 

4. Water Polo 

5. Balkundi & Harrison 
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فردی  هایای از ساختار كلی تیم و ارتباطصورت یک تحلیل شبکهند بهتوان(. این مطالعات می688

های انفرادی بازیکنان، (. در تحلیل266، 2014ند )كلمنته و همکاران، بندی شومیان بازیکنان طبقه

. هدف اروپا بود 2008قات جام سال مساب کی از اولین مطالعاتی كه از نظریة گراف استفاده كرد، برایی

از روش  ( كه109 ،2010این مطالعه تعیین سهم هر بازیکن و عملکرد كلی تیم بود )داچ و همکاران، 

در  شبکه برای شناسایی بهترین عملکرد انفرادی بازیکنان و بهترین عملکرد تیم استفاده كرده بود.

 بندیرتبه و های عملکردشاخص برای محاسبة روش شبکه از پژوهش موردبحث، داچ و همکاران

ی مسابقات یورو در مسابقات استفاده كردند و دریافتند كه در هافردی آنمشاركت  بازیکنان ازطریق

معیارهای از برخی  ،دیگر بک میانی اسپانیا( بود. در مطالعة)هاف 1ژاوی ،، بهترین بازیکن2008 سال

ستفاده شد. ا 2010در فینال جام جهانی  بندی مشاركت فردی بازیکنانمركزیت شبکه برای طبقه

 تیم تمایل بنابراین، گر ژاوی باالترین امتیاز را دارد؛كه بار دی بندی آشکار كردگیری صفحة رتبهاندازه

 ة(. مطالع517، 2012، 2بود )پنا و توچتی هافبک مركزی رویپاس  توالی كردنمتمركز اسپانیا به

. نتایج اصلی تحلیل كرد 2006سال  در فینال جام جهانیرا توزیع رفتارهای پاس بازیکنان  دیگری

وسیلة پاس با دیگران ارتباط داشته است به، اغلب كندنشان داد كه بازیکنی كه توپ را زیاد لمس می

( 215 ب، 2015) لمنته، مارتینز، كاالماراس و مندزك(. همچنین، 38 ،2011، 3)یاماموتو و یوكویاما

نتایج  یت در بازیکنان بسکتبال انجام دادند.های تاكتیکی مركزبا هدف شناسایی موقعیت پژوهشی را

اجتماعی  ند و تحلیل شبکةدهی حمله هستسازمانای در ها بازیکنان برجستهسأنشان داد كه گارد ر

 برای شناسایی الگوهای تعامل در بازی بسکتبال باشد. یروش مفیدتواند ها میآن

طور جداگانه تحلیل و درنظر تیم ملی به های برخی مطالعات گذشته این بود كه هریتیکی از محدود

 طور عمده متفاوت باشد؛ زیرا،های ملی ممکن است بهر برخی تیمنتیجه، نتایج دشد؛ درگرفته نمی

 (. در719الف،  2015ارد )كلمنته و همکاران، برای عمل دهر تیم ملی سبک خاصی از بازی و راهبرد 

طوركلی بیشترین مقادیر به شود،اتخاذ میها در آن بازی مستقیم كه بیشتر سبک هابرخی از تیم

، در (. همچنین34 ،2014شود )مالتا و تراواسوس، یمهاجم یافت م بازیکنان مركزیت در درجة

كه  بازیکنانی ،تاكا(اساس توالی پاس در بازیکنان خط میانی است )تیکیهایی كه سبک بازی برتیم

كه  طبیعی است ،نتیجهدر ها بودند؛هافبک اند،خود دریافت كرده هایتیمیهم از ها راپاس بیشترین

ژوهش كلمنته و نتایج پ (.268، 2014تند )كلمنته و همکاران، تیم هس اهداف بازیکنانی چنین

باالترین كه  ( نشان داد139پ،  2015( و كلمنته، كاالمارس، الیویرا و مندز، 262، 2014همکاران )

یافت شد. این مقادیر نشان داد كه اولین  های دفاعیهافبک كناری و مدافعان در مركزیت درجة مقدار
                                                           
1. Xavi 

2. Peña & Touchette 

3. Yamamoto & Yokoyama 
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كردن برای حمایت  تالششود و های دفاعی شروع میو هافبک كناری از مدافعان ،گام از توالی پاس

 سبک بازی پیشنهاد كردند كهها آن ،. همچنینگیردصورت می فضاها ترینعقب از حمله انتقال

  حمله.ضدمالکیت باشد؛ نه  اساسبر

بندی فردی بازیکنان و نقش روی تحلیل شبکه كه طبقهشده های انجاموجود مطالعات مهم، پژوهشبا

این، بر(. عالوه265، 2014تند )كلمنته و همکاران، ادامه دهد، بسیار محدود هسرا در روند تیم ها آن

رجسته اعتبار( برای تعیین بازیکنان ب و درجة معیارهای مركزیت )مانند درجة مركزیته از مطالعاتی ك

تند )مالتا و تراواسوس، كم هس م نقش دارند، استفاده كرده باشندتی كه در ساختار كلی گراف شبکة

  (.520، 2012؛ پنا و توچتی، 35، 2014

كه  ایمی تیم ملی فوتبال ایران بودهزهایی در سبک باشاهد تغییرات و پیشرفت ،در چند سال اخیر

جدیدی كه بتواند به موفقیت  شک هرگونه تحلیل و مطالعة. بدونایمدست آوردهههایی نیز بموفقیت

حاضر  ، ارزشمند خواهد بود. در مطالعةالمللی كمک كندهای بینتیم ملی فوتبال كشورمان در عرصه

در گروه ششم این كه  -2014در جام جهانی ایران های تیم ملی فوتبال ازیسعی بر آن است كه ب

استفاده از معیارهای با  -گروه شدهم و هرزگوین بوسنی و آرژانتین، نیجریه هایها با تیمرقابت

 سبک بازیو  درمورد راهبرد مفیدی اطالعاتتواند . نتایج این مطالعه میوتحلیل شوندمركزیت تجزیه

تواند شده در این مطالعه میکة استفادهمعیارهای شب ،همچنینتیم ملی فوتبال ایران فراهم كند. 

كند و به مربیان برای درک  ی خاص تیم ملی فوتبال ایران ارائههاویژگی را دربارۀاطالعات مفیدی 

روی  ، این پژوهشبنابراین ترین بازیکنان در ایجاد فرایند حمله كمک كند؛رجستهترین و بمناسب

تیم ملی فوتبال ایران در جام جهانی  در فرایند حملةهای بازیکنان كه بیشترین نقش را شناسایی پست

 اند، تمركز كرده است.داشته 2014

 

 پژوهش شناسیروش
، نیجریه-ایرانشامل  2014رسمی از تیم ملی فوتبال ایران در جام جهانی  در این پژوهش، سه مسابقة

مربوط  ماتریس 195به  نزدیک ،مجموعبوسنی، تحلیل و كدگذاری شدند. در -آرژانتین و ایران -ایران

به سه نمودار شبکه تبدیل شدند. در  ،و سپس ندها ایجاد شدتیمیاساس تعامل همحمله بر195به 

 تحلیل شدند.ها تیمیپاس بین هم 950 در سه بازی، كل،

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%DB%8C%D8%AC%D8%B1%DB%8C%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B1%DA%98%D8%A7%D9%86%D8%AA%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%88%D8%B3%D9%86%DB%8C_%D9%88_%D9%87%D8%B1%D8%B2%DA%AF%D9%88%DB%8C%D9%86


 1396 بهمن و اسفند، 46مطالعات مدیریت ورزشی شماره                                                                        96
 

اس اساتریس مجاور برم ،مجموعران در جام جهانی مشاهده شد و درهای تیم ملی فوتبال ایابتدا بازی

 1(نتساکهای اجتماعی )افزار تحلیل شبکهبرای تحلیل به نرم ،سپس ایجاد شد.ها تیمیپاس بین هم

معیارهای  محاسبة وهای اجتماعی حلیل و تجسم شبکهافزار گرافیکی برای تیک نرم نتساک. وارد شد

از  ،پژوهش حاضردر  ( كه15، 2014اراس، م)كاالعمومی و شناسایی سطوح مركزیت بازیکنان است 

 افزار استفاده شده است.این نرم 8/1 ةنسخ
 و 3اعتبار درجة، 2مركزیت درجةهای ساختاری پیشرفته و معیارهای مركزیت مانند افزار اندازهاین نرم

را مانند  های گرافیکی اساسی و عمومیویژگی ،كند. همچنینو غیره را محاسبه می 4تمركزی نزدیکی

این مطالعه است،  ۀكه خارج از حوز 8بندیضریب خوشهو  7، قطر شبکه6، تراكم شبکه5كلی هایارتباط

با استفاده از دو مقیاس  2014تیم ملی فوتبال ایران در جام جهانی  ةكند. تحلیل شبکمحاسبه می

 ها انجام شده است:تیمیاساس ارتباط بین همزیر، بر

 یندفرا برای ساختن هر بازیکن برجستة سطح دهندۀنشان (9درجهبرونگیری ازه)اند مركزیت درجة

 بیشتری مشاركت خودهای پاس با برای ایجاد حمله بازیکن دهد كهنشان می حمله است. مقادیر بیشتر

مركزیت  های پژوهش حاضر، بازیکنانی كه امتیازات درجةدر مورد داده دیگر دارد. برای بازیکنان

ها به دیگر با دادن پاسهای خود های هجومی تیمبیشتری داشتند، كسانی هستند كه در تالش

 (. 49، 2016لمنته، مارتینز و مندز، اند )كتیمی مشاركت بیشتری داشتهبازیکنان هم

 

𝑂𝐷𝐶𝑢 = ∑ 𝐴(𝑢, 𝜈)

9

𝜈=1,𝑢≠𝜈

 

 

 

 از ،عنوان هدفبه هر بازیکن برجستة سطح دهندۀنشان (10درجهدرون گیری)اندازه اعتبار درجة

 این بازیکن دهد كهنشان می مقادیر بیشتر بنابراین، است؛ دادن توپبرای پاس های خودتیمیهم

بازیکن  دهد كهنشان می ترین مقادیركوچک است و توپ برای دریافت اولویت()در  بهترین بازیکن

                                                           
1. Social Network 

2. Degree Centrality 

3. Degree Prestige 

4. Closeness Centrality 
5. Total Links 

6. Network Density 

7. Network Diameter 

8. Clustering Coefficient 

9. Out-degree Measure 

10. In-degree Measure 
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 اعتبار رجةبا د بازیکنان، های این پژوهشداده حلیلتودادن توپ هدف نیست. در تجزیهبرای پاس

)كلمنته اند دادن توپ بیشتر ترجیح دادهخود را با پاس هایتیمیهم هستند كهكسانی  وضوحبه باالتر

  (.56 ،2016و همکاران، 

𝐼𝐷𝐶𝑢
′ = ∑ 𝑄𝑣𝑢

9

𝜈=1,𝑢≠𝜈

 

 

 گرهیک  بین هایارتباط دهندۀكه نشان برای اجرای تحلیل شبکه ایجاد شودیک ماتریس مجاور باید  

تولید یک ماتریس  با هدف (.173، 2011است )پاسوس و همکاران،  تیمی(مجاور )هم گره و بازیکن()

عه باید تعریف شوند. این مطال ندكنرا مشخص می هاحلیل شبکه، معیارهایی كه ارتباطمجاور برای ت

یک  ،عنوان یک معیار ارتباطی تعریف كرده است. در هر واحد حملهها را بهتیمیهای بین همپاس

)كلمنته، كوسیرو، مارتینز و مندز، های حمله تیم ایجاد شود ای شناسایی ویژگیماتریس مجاور باید بر

، درطول تمام بنابراین بندی شد؛طبقه از حمله عنوان یک واحدبه هر توالی پاس (.127ت،  2015

ی یک واحد حمله شروع احظهلحظات حمله با بیش از یک پاس مشاهده شده بود. در ل مسابقات، همة

 آمیز بهیک پاس موفقیتدست آورد و زیکن مالکیت توپ را برای تیمش بهیک باشود كه می

رسد كه تیم می پایانكند. واحد حمله زمانی بهرا دریافت و كنترل میكه توپ دهد میاش تیمیهم

تیمی و رفتن توپ، شوت، یک پاس ناموفق به همدهد )برای مثال بیرونمالکیت توپ را ازدست می

اند. به هر پاس حین هر واحد حمله ثبت شدهها در یک ماتریس مجاور تیمیمهای بین هغیره(. پاس

هر بازیکن با اعدادی  ها كد صفر داده شده است.تیمیها كد یک و برای هیچ پاسی بین همبین گره

 (.712 ،2015نته و همکاران، )كلم است بندی شدهی كدگذاری آسان طبقهبرا p 11و  p 1بین 

ها است. تیمی، كد صفر برای هیچ پاسی بین همشودطور كه در شکل شمارۀ یک مشاهده میهمان

ها در همان پاس یکن سه، دو بود كه مربوط به شمارۀباز ، كد ارتباط بازیکن دو بهدر این مورد خاص

پایان هر  یند در هر واحد از حمله انجام شد و دراین فرا جهت است )از بازیکن دو به بازیکن سه(.

 .های مجاور تولیدشده بود، ایجاد شدموع تمام ماتریسماتریس كلی مجاور كه مربوط به مج ،مسابقه
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  ب
  
 

P11 P10 P9 P8 P7 P6 P5 P4 P3 P2 P1   

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 P1 

0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 P2 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 P3 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 P4 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 P5 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 P6 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 P7 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 P8 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 P9 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 P10 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 P11 

 

 ؛ 4و  3، 2ها بین بازیکنان توالی پاس -ها: الفآوری و کدگذاری دادهای از جمعنمونه -1شکل 

 هاهای مجاور مربوط به توالی پاسماتریس -ب

 

و  بال ایران در جام جهانی انجام شدهای تیم ملی فوتفیلم بازی آوری اطالعات ازطریق مشاهدۀجمع

افزار با استفاده از نرم ،و تعامل بین بازیکنانها تیمیهماساس پاس بین اطالعات موجود بر ،سپس

مجموع و با احتساب افرادی كه روایی پژوهش را انجام در. های اجتماعی تحلیل شدتحلیل شبکه

مدرک ای با تحلیل بازی فوتبال، یک مربی حرفه ، پنج نفر شامل یک پژوهشگر باتجربه درزمینةدادند

 ،حاضر ر لیگ برتر و دو پژوهشگر مطالعةبازی د با سابقة آسیا، یک بازیکن باتجربه A مربیگری درجة

مسئول  ،تحلیل بازی با همکاری پژوهشگر درزمینةها بودند. محقق باتجربه آوری دادهمسئول جمع

به ها درصد از كل بازی 20آزمونگر،  ها بودند. برای اطمینان از روایی بینآوری و كدگذاری دادهجمع

مربی فوتبال و بازیکن باتجربه فوتبال داده شد كه مقدار همبستگی بین پژوهشگر و مربی فوتبال 

(89/0 =R)  و بین پژوهشگر و بازیکن فوتبال(87/0 =Rبه )گیری برای اندازه ،دست آمد. همچنین

و مقدار  كردها را به فاصلة دو هفته مشاهده درصد از كل بازی 20، پژوهشگر گرمشاهدهروایی درون

 (.R= 85/0) دست آمدبه گرمشاهدهی درونهمبستگ

 

 

 

 الف
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 نتایج

را  مركزیت مقدار درجة ترینها بزرگو هافبکكناری  مدافعانكه دهد نشان می یکجدول شمارۀ 

ها ( و هافبک31/13تا  07/11، در سه بازی، مدافعان كناری )دامنة بین واقعاند. دردست آوردهبه

بان، مهاجم هاستثنای دروازاند. بهدست آوردهر را به( بیشترین مقدا41/13تا  67/10بین  )دامنة

 مقادیری (. چنین13/5تا  10/4بین  ها داشت )دامنةكمترین مقدار درجة مركزیت را در بیشتر بازی

اند. تهداش حملهایجاد  و توپ در گردش یمشاركت بیشتر هاكناری و هافبک مدافعان دهد كهنشان می

 بیشتری از ثبات ،نتیجه؛ دررا داشتند تغییرات مقادیر ضریب كمترین هاهافبک این،برعالوه

 اند.نشان داده مسابقات در تمامبودن را برجسته

 
 2014مرکزیت بازیکنان تیم ملی ایران در جام جهانی  درجة -1جدول 

 میانگین بازی سوم بازی دوم بازی اول هاپست
انحراف 

 استاندارد
 ضریب تغییرات 

 2/28 88/0 12/3 19/2 95/3 24/3 باندروازه

 50/8 01/1 87/11 37/11 04/13 21/11 مدافع كناری

 05/10 26/1 53/12 21/13 31/13 07/11 مدافع كناری

 28/30 35/2 76/7 09/9 04/5 15/9 مدافع مركزی

 54/13 09/1 05/8 13/8 92/6 11/9 مدافع مركزی

 40/0 05/0 33/12 35/12 27/12 38/12 هافبک

 48/8 04/1 25/12 41/13 00/12 36/11 هافبک

 42/6 74/0 52/11 03/12 87/11 67/10 هافبک

 87/7 62/0 87/7 69/7 36/7 57/8 هافبک كناری

 62/18 55/1 32/8 53/6 15/9 28/9 هافبک كناری

 03/13 58/0 45/4 10/4 13/5 13/4 مهاجم

 

( و 44/13تا  11/11ن بی ها )دامنةهافبکدهد كه نشان می اعتبار درجة مقادیر در جدول شمارۀ دو،

 ،برایناند. افزونداشته مسابقات در بیشتررا  مقادیر ( بیشترین16/14تا  02/9بین  مهاجم )دامنة

مقدار ضریب تغییرات را  كمترین نیزها هافبکداشت.  مسابقات در بیشتررا  كمترین مقدار بانهدرواز

دهد نشان مینتایج  ،مجموعمسابقات بودند. در تمام طولدرتری تیجه، بازیکنان برجسته؛ درنداشتند

طی توالی پاس هستند.دادن توپ ها برای پاستیمیهای هم، هدفنها و مهاجماكه هافبک
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 2014اعتبار بازیکنان تیم ملی ایران در جام جهانی  درجة -2جدول 

 میانگین بازی سوم بازی دوم بازی اول هاپست
انحراف 

 استاندارد
 ضریب تغییرات 

 89/27 41/0 47/1 79/1 00/1 62/1 باندروازه

 65/12 91/0 19/7 02/8 34/7 21/6 مدافع كناری

 16/8 58/0 10/7 67/7 51/6 12/7 مدافع كناری

 14/4 33/0 97/7 31/8 98/7 64/7 مدافع مركزی

 92/14 93/0 23/6 17/7 31/5 21/6 مدافع مركزی

 33/4 56/0 92/12 44/13 02/13 32/12 هافبک

 58/4 59/0 86/12 40/13 97/12 23/12 هافبک

 96/7 97/0 18/12 02/13 43/12 11/11 هافبک

 16/15 60/1 55/10 71/8 64/11 31/11 هافبک كناری

 14/4 40/0 66/9 65/9 27/9 08/10 هافبک كناری

 01/22 62/2 90/11 02/9 53/12 16/14 مهاجم

 

 گیریبحث و نتیجه
های مهم تیمی است )كارلینگ، ویلیامز و ها همیشه یکی از شاخصتیمیشده بین همهای انجامپاس

 ،یند حملهكه در فراهای اصلی است از شاخصپاسکاری بین بازیکنان یکی  (.26، 2005، 1ریلی

عنوان گره و بازیکنان بهی، اكند. برای ایجاد یک روش شبکهیتعیین مها را تیمیهای بین همارتباط

های ها، تحلیل شبکهآوری این شاخصاند. بعد از جمعنظر گرفته شدهعنوان شاخص ارتباطی درپاس به

طول جاد حملة فوتبال استفاده شد. در های تاكتیکی در ایین پستتراجتماعی برای تعیین برجسته

گیری توپ تا لحظة شوت ت بین بازپسحمله، بازیکنانی كه با هم در ارتباط بودند، در لحظامرحله 

اند، مهم است های بازیکنانی كه اغلب واحد حمله را شروع كردهتعیین پست ،بنابراین كردند؛اقدام می

 (.91 ث، 2015، )كلمنته، مارتینز، كاالماراس، ونگ و مندز

های گراف برای شناسایی ویژگی هدف این پژوهش، كاربرد برخی معیارهای مركزیت براساس نظریة

مسابقه از تیم ملی فوتبال ایران اساس، سه بود؛ براین 2014ام جهانی طول جوتبال ایران درتیم ملی ف

كناری و  مدافعان كه نتایج نشان داد ،مجموعتحلیل و كدگذاری شدند. در 2014ی در جام جهان

های كلمنته با پژوهشاند. این یافته داشته حملهایجاد  و توپ در گردش یمشاركت بیشتر هاهافبک

در بررسی تیم  هاخوانی دارد. آن( هم139 پ، 2015؛  131ت،  2015؛ 92ث،  2015و همکاران )

                                                           
1. Carling, Williams & Reilly 
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ی لیگ برتر فوتبال پرتغال هاو یکی از تیم 2014در جام جهانی فوتبال سوئیس، تیم ملی اسپانیا 

 دست آمده است. به هاهافبک مدافعان و توسط مركزیت درجة سطوح دریافتند كه بیشترین

های دفاعی كناری و هافبک از مدافعان ،مشخص شد كه اولین گام از توالی پاس در مطالعة حاضر

های خود به دیگر طریق پاسهای هجومی تیم، ازبیشتر در تالششود. چنین بازیکنانی شروع می

 های دفاعیهافبکكه  دهندلی نشان میحاضر و مطالعات قب نتایج مطالعةاند. بازیکنان تیم نقش داشته

، زمین رتباط بین دفاع و حمله و نیز در میانةها اآن اند؛ زیرا،دست آوردهدرجة مركزیت را بهباالترین 

ازیکن ارتباطی در ایجاد ب 1 ، بازیکندر این پست بازی، بنابراین اولین مرحلة ایجاد حمله هستند؛

 شودساز و مهاجم شروع میهایی برای بازیکنان بازیعمدتاً واحد حمله با پاس ،یعنی حمله است؛

مركزیت  بازیکنان مهاجم كمترین سطوح درجة بان،استثنای دروازهبه (.34، 2014)مالتا و تراواسوس، 

 ثبات ،نتیجه؛ دررا داشتند تغییرات مقادیر ضریب كمترین هاهافبک ،اینبرعالوه را نشان دادند.

 . نشان دادند مسابقات در تمامبودن را برجسته بیشتری از

 دادنبرای پاسها تیمیاهداف اصلی هم ،و مهاجم هاهافبک نشان داد كه اعتبار ، مقادیر درجةهمچنین

؛ 139پ،  2015، با نتایج كلمنته و همکاران )هادر بخش مربوط به هافبکها یافتهكه  هستند توپ

، با نتایج مالتا و تراواسوس در بخش مربوط به مهاجمها یافته( و 131ت،  2015؛ 92ث،  2015

 از ها راپاس كه بیشترین های این مطالعات نشان داد بازیکنانی. یافتهخوانی دارد( هم34، 2014)

سبک خاص  تواند ازطریقن مقادیری تنها میچنیبودند.  هاهافبک اند،خود دریافت كرده هایتیمیهم

 در بیشترها هایی كه سبک بازی آن(. در تیم269، 2014)كلمنته و همکاران، بازی تیم درک شود 

 «تاكاتیکی» های كوتاه و توالی پاس در بازیکنان خط میانیپاساساس ایجاد حمله با بر ،های بازیزمان

بازی  كه بیشتر سبک هاتیمبرخی  در. تیم هستند اهداف بازیکنانی چنینكه  ، طبیعی استاست

مهاجم هافبک تهاجمی و  بازیکنان بیشترین مقادیر در ،كلیطوربه شود،اتخاذ میها در آن مستقیم

 (.35 ،2014شود )مالتا و تراواسوس، یافت می

 اند،خود دریافت كرده هایتیمیهم از ها راپاس كه بیشترین بازیکنانیبراساس نتایج پژوهش،  

ها اغلب آن ؛ زیرا،هجومی تیم بسیار مهم هستند ان برای توسعةاین بازیکنبودند. و مهاجم  هاهافبک

كنند. در تیم ملی ایران تالش تیمی برای حمله دریافت می پ بیشتری را از دیگر بازیکنان درمدتتو

اعتبار در  شد، بیشترین مقادیر درجةتفاده میقیم اسهای بازی از سبک بازی مستكه در بیشتر زمان

ویت دادن در اولها برای پاستیمین برای سایر هماین بازیکنا ،واقعست آمد. دردو مهاجم به هاهافبک

توپ ممکن است بهتر بتوان  گیریكه از سبک بازی مستقیم بعد از بازپس بودند. این نتایج نشان داد

ی های بیشترطوالنی فرصت هایتوالی پاس براین،م حریف استفاده كرد. افزونتعادل دفاعی تیاز نبود 
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ها و جاگیری نادرست دفاعی را نتیجه، سردرگمیكند؛ دررا برای توازن فرایند دفاعی فراهم می

 (.513، 2005، 1ز و فرانکسرساند )هیوحداقل میبه

های بیشتری رود كه هافبک و مهاجم مركزی توپانتظار می ، با توجه به سبک بازی مستقیمبنابراین

ممکن است  كه مركزیت ، این نتایج نشان دادخالصهطور كنند. به دریافت های خودتیمیرا از هم

 (.270، 2014اشد )كلمنته و همکاران، تیم وابسته ب وسیلةنوع سبک بازی اتخاذشده بهبه

است  یافزار سریع و آساننرمهای اجتماعی ان داد كه شبکهنششده در این مطالعه بکة ارائهروش ش

ها دربارۀ فرایند آموزش برای مربیان فراهم كند و از تصمیمات آنرا تواند اطالعات مفیدی كه می

گیری و برای اندازهرا  یروش مفید گراف بر نظریةفوتبال حمایت كند. درمجموع، روش شبکة مبتنی

ها های آنیندهای تیم و ویژگیكند؛ درنتیجه، به درک فراها فراهم میتیمیباط بین همتحلیل ارت

 از استفاده با وتحلیلتجزیه ،همچنین (.719الف،  2015كرد )كلمنته و همکاران، كمک خواهد 

محاسباتی تحلیل نیمهوهزینه و كاربرپسندبودن، امکان تجزیهتواند باوجود كمای میهای شبکهروش

های تیمی در هر سطح رقابتی عمومیت دهد. تحلیل مسابقه اطالعات مناسبی را ورزشرا برای همة 

دلیل، فرایند همینكند. بهزی جلسات تمرینی و بهبود راهبرد برای مسابقه فراهم میسابرای بهینه

و همکاران،  هایش كمک كند )كلمنتهگیریاست تا به تصمیمو ضرورتی نیاز مشاهده برای مربی 

2016 ،43.)  

نکردن از ها، استفادهآن یکی از ها داشت كهبرخی محدودیت، این مطالعه نیز ایهمچون هر مطالعه

بندی و ضریب خوشه كلی، تراكم شبکه، قطر شبکه هایگیری مانند ارتباطعمومی اندازهمعیارهای 

بسیار تکمیلی  بعمنتواند فوتبال ایران بود كه میملی  تیم سبک بازی موردآگاهی دربرای افزایش 

كه شود پیشنهاد می ،بنابراین باشد؛ مركزیت توجیه سطوحنیز  و سبک بازی شناساییبرای  یمهم

، این ه و عمومی انجام شوند. درمجموعپیشرفت تری با استفاده از هر دو شاخصجامع هایپژوهش

ند نتوامی این مطالعهشده در عی و معیارهای مركزیت استفادههای اجتماپژوهش نشان داد كه شبکه

د. این اطالعات نكن ها را شناساییبین آن هایبا همدیگر و نوع و قدرت ارتباط چگونگی ارتباط بازیکنان

عنوان یک چرخة دائمی بهتحلیل مسابقه ومربی از تجزیه تواند برای تیم بسیار مهم باشد؛ زیرا،یم

 طول مسابقات استفاده خواهد كرد.ها درگیریتصمیممرینات ورزشی و سازی تبازخورد برای بهینه
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Abstract 

The purpose of present study was identifying positional players Iran football team 

in building attack and their networks analysis. Three official matches from 

national team in FIFA World Cup were analyzed and codified. Pass between 

teammates defined as linkage criteria. After each match an adjacent matrix general 

was built. Then imported into Social Networks Visualizer for analysis. Network 

analysis of the games by 2 scale degree centrality and degree prestige was 

performed. The values degree centrality reveals lateral defenders (12.2) and 

midfielders (12.03) had a percent greater participation in the ball circulation and 

building attack. Also, the values degree prestige reveals midfielders (12.65) and 

striker (11.90) were the targets of the teammates to pass the ball during the passing 

sequences. This study showed how network centrality metrics can to provide 

useful information for coaches and also to study the individual contribution of 

players for the attacking process. 
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