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Abstract 
The present study aimed to evaluate the quality of 
psychological skills by adopting some new dimensions and 
quantities in football. To this aim, 20 matches were recorded 
from the Iranian Premier League and AFC Champions League, 
while only those sequences of team behavior leading to a goal, 
and those in which the attacker team had at least 5 seconds of 
continuous ball possession were selected for analysis. Based on 
the results, the behavioral pattern of the attacking and 
defending teams had a coordinated and predictable trend. In 
addition, the quantity and dimensions of these patterns were 
analyzed based on the content of psychological skills. The 
results indicated that these patterns involved all of the 
dimensions related to what, when, where, and how in 
themselves. These dimensions were which widely used in 
psychological skills and played a significant role in recognizing 
the importance and sensitivity of psychological skills. 
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Extended Abstract  
Purpose 

 The sports teams and their behavioral 

quality are of interest to many 

researchers, coaches, athletes and 

ordinary people, and among the 

features of the team, "coordination" is 

an inseparable part, and perhaps the 

most important attribute that 

represents most of team’s features (1). 

Recently, based on the quality of 

players moving on the ground, some 

indicators have been extracted to 

measure this coordination (2, 3, & 4). 

On the other hand, psychological 

factors are some factors that affects 

this coordination and the team 

performance as well as technical 

dimensions (5). Despite the recognition 

of the importance of psychological 

skills, attention to these skills is still not 

serious (6). Therefore, the purpose of 

this study is to clarify the importance of 

psychological skills and their application 

in sport using some of the team 

coordination indicators (specifically 

team length and width) that recently 

introduced in the field of technical 

analysis of football. 

Materials and methods 
In this study, twenty matches were 

recorded from the Iranian Premier 

League and AFC Champions League, but 

only those sequences of team behavior 

were considered for analysis that leads 

to a goal, and in those sequences the 

attacker team had at least 5 seconds of 

continuous ball possession. After 

cutting the sequences from the 

recorded videos of games, TACTO direct 

linear converter software was used to 

convert the paths and movements of 

the players from the recorded videos to 

the coordinate data. The procedure 

consisted of following players with the 

mouse in the middle of their feet. This 

tracking was extracted the longitude 

and width coordinates of the player's 

outputs to pixels. Approximately 4,000 

conditional functions were used for 

convert pixel data to metric 

coordinates. These functions were 

defined in a way that the left and 

bottom corner was zero and zero (0, 0) 

coordinates point, and the right bottom 

corner with the length 105 and the 

width of 0 (0, 105). Correspondingly, 

the left and right upper corners was 

defined respectively as (68, 0) and (68, 

105) coordinates points. In the process 

of data analysis, team length and width 

indicators were defined in MATLAB 

software, and then the associated 

indicators were extracted to be used for 

qualitative analysis. Indicators were 

calculated from the data of 10 players 

on the pitch for each team (team 

members except goalkeeper). The main 

indicators used in this study were 

"length extension" and "width 

extension" of the teams. To calculate 

them, the player's coordinates with the 

smallest length and width at each 

moment were respectively and 

separately subtracted from the player's 

coordinates with the largest length and 

width at the same time. Finally, the 

mean chart for each indicator was 
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plotted based on the time length of the 

sequences. 

Findings 
 In this study, 15 goals were studied. 

The quality of obtaining ball possession 

for attacker team was in such a way that 

7 goals scored by a change in the ball 

possession during the game, and in 8 of 

them change in the ball possession was 

together with a restart for attacker 

team. In the case of the sequence time 

leads to goal (Which was a continuous 

possession for the attacker team), the 

shortest time to score a goal was 5 

seconds and the longest time was 23.2 

seconds. It was also observed that on 

average about 5 players had direct 

contact with the ball in the scoring of 

the goals. In addition, the distance 

between the positions of the obtaining 

ball possession point to the center of 

the goal was at least 43.33 meters and 

a maximum of 92.29 meters. The 

average distance for all goals was 67/63 

meters. 

In the case of the "length extension of 

the teams", it was observed that the 

teams’ behavior in length variation has 

an almost in-phase and symmetric 

pattern. Approaching the moment of 

goal scored, the length of both teams 

increased, and the speed of changes in 

teams length increased. In other words, 

at the beginning of the sequence, the 

average length of the two teams was 

about 30 meters, but at the moment 

the goal scored it was about 50 meters. 

However, during all moments of the 

sequence, the attacker team was about 

3 meters longer. Finally In the case of 

the "width extension of the teams", it 

was observed that the teams’ behavior 

in width variation has an almost in-

phase and relatively stable symmetric 

pattern. By approaching the moment 

when the goal scored, this width 

difference between the two teams was 

closer to a parallel position. In general, 

the average of attacker team’s width 

range was about 36 meters from the 

beginning to the end of the sequence, 

while this average was about 27 meters 

for defender team. 

In overall, the findings showed that, 

from the moment of the ball possession 

to the goal, both the attacking and 

defending teams have a specific pattern 

in the length and width expansion that 

can predict their behavior. On the other 

hand, the type of change in ball 

possession had a great influence on the 

sequence time, the number of touching 

players, and the distance from the ball 

possession position to the goal. In fact, 

the type of ball possession and the 

length and width extension have made 

it possible to understand the 

importance of time and distance in the 

game of football. 

Conclusion 
 Since some psychological skills, such as 

mental imagery, must be performed on 

the basis of reality, the data obtained in 

this study have three characteristics 

which makes it useful to use them in 

psychological skills. First, these data 

were related to real football conditions 

(not practice), secondly, they have 
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dimensions and features that have 

been discussed recently in analyzing 

team games, and thirdly, these data 

were practically indicators related to 

the team (not individual). Also some 

patterns were extracted from these 

data that were important in predicting 

team behavior. The quantity and 

dimensions of these data and patterns 

were analyzed based on the content of 

psychological skills, and it was found 

that these data and patterns sensitively 

have all dimensions of what, when, 

where, and how in themselves. These 

dimensions are those which widely 

used in psychological skills and help to 

recognize the importance and 

sensitivity of psychological skills. 

Key words: football, behavioral 

dynamics, coordination pattern and 

team performance. 
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 مقاله پژوهشی

و اهمّیت های هماهنگی تیمی در فوتبال بیانگر کیفیت کمیّت و ابعاد شاخص

 1شناختیهای روانمهارت
 

 4زادهسینا مهدیو ، 3بهروز عبدلی ،2، علیرضا فارسی1مجید مرادی

 

و تندرستی،  یعلوم ورزشدانشکده  ، گروه علوم شناختی و رفتاری در ورزش،. دانشجوی دکتری کنترل حرکتی1
 دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران           

دانشگاه  تندرستی، و دانشکده علوم ورزشیدر ورزش دانشیار گروه علوم رفتاری و شناختی . دکتری تخصصی، 2
 مسئول( نویسندۀ ) ، تهران، ایرانشهید بهشتی

دانشگاه  تندرستی، و دانشکده علوم ورزشیدر ورزش دانشیار گروه علوم رفتاری و شناختی . دکتری تخصصی، 3
 ، تهران، ایرانشهید بهشتی

 دسی ورزشی و بیومکانیک، دانشگاه امیرکبیر مهن . دکترای4

 

 چکیده
در فوتبال، های جدید کمک برخی ابعاد و کمیّت است تا به در این تحقیق سعی شده
تر شود. بیست مسابقه از تر و روشنشناختی برجستههای روانکیفیت و اهمّیت مهارت

های اما تنها آن دسته از توالی .برداری شدلیگ برتر ایران و لیگ قهرمانان آسیا فیلم
تیم مهاجم  هارفتار تیمی برای تحلیل مدنظر بودند که منجر به گل شده و در آن توالی

ثانیه مالکیت مداوم توپ را در اختیار داشت. نتایج نشان داد الگوی رفتاری  5حداقل 
های مهاجم و مدافع در ابعاد طولی و عرضی دارای هماهنگی و یک روند قابل تیم

شناختی های روانبینی است. کمیّت و ابعاد این الگوها بر اساس محتوای مهارتپیش
ه این الگوها تمامی ابعاد چه، کی، کجا و چگونه که کاربرد زیادی دیده شد ک .تحلیل شد
کنند شناختی دارند را به شکل حسّاسی در خود دارند و کمک میهای رواندر مهارت

 شناختی بهتر شناخته شود.های رواناهمیّت و حسّاسیت مهارت
 

 
 

 مهمقد
   های ورزشی و کیفیت رفتاری آنها مورد توجه عدهتیم

                                                           
1. Email: S. mehdizadeh@aut.ac.ir  

ان، مربیان، ورزشکاران و افراد عادی زیادی از محقق
 هایگیری رفتاراما همچنان چگونگی شکل ،است

رفتارهای تیمی زیادی پیرامون خود دارد.  سؤاالتتیمی 
لذا  است.تر از رفتارهای فردی در ورزش پیچیده

-شود که ویژگیتر تیم وقتی حاصل میشناخت دقیق

 هایویژگیاز میان مشخص شده باشد.  تیمهای خاص 

تاريخ دريافت: 

10/02/1398                       
 

تاريخ پذيرش: 

01/05/1398 
 

 واژگان کلیدی:

 پویایی ،00فوتبال

 الگوی رفتار،

 عملکرد و هماهنگی

 تیمی

------------------------------------------------- 
1. Email: majid.danaee58@yahoo.com  

2. Email: ar.farsi@gmail.com 

3. Email: behrouz.abdoli@gmail.com 

-------------------------------------------------  



 1399 تابستان، 32، شماره 9شناسی ورزشی ، دوره مطالعات روان                                          6

 

 

                                                                        

 

ناپذیر و شاید مهمترین جداییجزئی  «هماهنگی» تیم،
ای باشد که نمایانگر و دربردارنده بیشتر شاخصه
های ذکر شده برای یک تیم است )اشمیت، ویژگی

نتایج تحقیقات  (.2011، 1فیتزپاتریک، کارون و مرگچ
های مانند تیم)ه جمعیهای در زمینههم نشان داد 

با حرکات دیگران  ، حرکات افراد در ارتباط(ورزشی
های ار این گرایشساخت هماهنگ شده است و

آن دسته از ، یک موضوع عام و جذاب برای هماهنگ
حرکات انسان است که به  ۀکنند مطالعهدانشمندان 

دنبال درک چگونگی تعامل آگاهانه یا ناآگاه افراد با 
تراواسوس، ) در ابعاد فضایی و زمانی هستند یکدیگر

همچنان که ذکر  و (2011، 2گری و ویالرآرائخو، مک
شد این تعامل )چه آگاهانه و چه ناآگاه( به بهترین وجه 

 است. نمایان شده« تیمی هماهنگی»در مفهوم 
-یکپارچه شامل» رفتاری فرایند یک تیمی هماهنگی

است،  )سر وقت( موقعبه در یک شیوه تیم اعمال سازی
این اعمال، در  از ترکیبی سبب تشکیل ای کهگونهبه

 و اکسلز) «شودمطلوب  یک عملکرد به دستیابی جهت
بر  دیتأک یمیت یهماهنگبنابراین،  .(2004 ،3تننبائوم
این و بین اعضای تیم دارد در  فیتکال یهماهنگ
اعمال، ممکن است در قالب اطالعات،  یوابستگ

 متقابل باشد هاییورود ای هاساخترفتارها، 
های جدا از تعریف هرحالبه .(2006، 4)استوارت

 در تیمی هماهنگی که دارند توافق مختلف، محققان
 و زاکسل) نقشی اساسی دارد تیم یکپارچه عملکرد
 ،5منگوس و مینارد رپ، ماتیو، ؛2007 ،2004 تننبائوم،

که  6و با توجه به کارآمدی جمعی مدنظر بندورا (2010
جتماعی وی مطرح شده است افراد ا در تئوری شناختی

                                                           
1. Schmidt, Fitzpatrick, Caron & 

Mergeche 

2. Travassos, Araújo, McGarry & Vilar 

3. Eccles & Tenenbaum 

4. Stewart 

5. Mathieu, Rapp, Maynard & Mangos 

6. Bandura 

یک تیم نه تنها عملکرد فردی که به طور ناخودآگاه 
دهند و در یک کار عملکرد جمعی خود را نیز توسعه می

تر از عملکرد تیمی مهمت تغییرات یگروهی این کیف
با بنابراین  (.2015، 7رفتار فردی است )مون و شین

هماهنگی در کارهای و نقش تأثیرگذار توجه به اهمیت 
-های روشمحدودیتدر عین حال، تیمی از یک سو و 

از  (2011)اشمیت و همکاران، شناختی بررسی آن 
دو مسئله پیرامون آن وجود داشته و دارد: سوی دیگر، 

یا  هامؤلفهکه هماهنگی تیمی دارای چه این اول
الگوهای رفتار هایی است و در حقیقت شاخص

هایی و دارای چه ویژگیاند هماهنگ تیمی چگونه
که در صورت شناخت و ؟ دوم ایناستای متمایز کننده

توان می چگونهیافتن الگوهای رفتار هماهنگ تیمی 
ها در جهت پیشرفت از آنکه اینو یا  آنها را بهبود بخشید

 تیم بهره برد؟
الگوهای رفتار در خصوصِ سؤال اول و شناخت 

های اخیر محققان با توجه به سالهماهنگ تیمی در 
که کیفیت تعامالت و روابط، اساس و پایه هماهنگی این

این به بررسی روند و کیفیت توجه خود را  هستندتیمی 
پویزات، ساوری )بوربوسون، اند تعامالت معطوف کرده

مازومبر و -؛ بارتلت، باتون، روبینز، دات2010، 8و سیو
هماهنگی و  (2016، 10؛ پاسوس و چاو2012، 9کندی

های مختلفی از قبیل راگبی، در ورزشرا تیمی 
مورد ها و برخی دیگر از ورزشبسکتبال، والیبال، هاکی 

سالنی هستند  ها عمدتاًورزشاین  .اندبررسی قرار داده
تر است فراهمدر سالن کارگیری ابزارها هو امکان ب

؛ کاماندولیس، ونکوناس، 2013، 11)رودریگرز و پاسوس

7. Moon & Shin 

8. Bourbousson, Poizat, Saury & Seve 

9. Bartlett, Button, Robins, Dutt-

Mazumder & Kennedy 

10. Passos & Chow 

1. Rodrigues & Passos 
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؛ کومار، رائو 2013، 1ماسیولیس، پیترز و اسکورویداس
هایی فوتبال یکی از رشته. با این حال، (2015، 2و رائو

دلیل بهبا وجود خارج بودن از فضای سالن، اما است که 
اش بیش از سایر های ذاتی و جذابیت عمومیپویایی
، 3و همکاران سیلویااست ) بوده ها مورد توجهورزش
روند بررسی (. 2016، 4و همکاران ؛ مورا2015

گیری ابزارهای شکل هماهنگی تیمی در فوتبال با
-یا اندازه 5یاب جهانیجدیدی از قبیل سیستم موقعیت

های ها و سیستمبرخی دوربین ،6ایموقعیت منطقه یابی
توانا در ردیابی مسیر و مسافت حرکت  برداریفیلم

افزارهای تبدیل یا نرمو  7مثل پروزون بازیکنان
وارد مرحله  ،های مختصاتیاطالعات فیلم به داده

تعامالت امکان بررسی که این ابزارها  چرا؛ جدیدی شد
را فوتبال در هماهنگی بین و درون تیمیِ منجر به 

این (. 2012، 8کنند )کلمنته، کاسیرو و ماتینزفراهم می
های تحقیقاتی مبتنی بر آنها سبب ابزارها و تالش

 پایهشناخت و تعریف الگوهای رفتار هماهنگ تیمی بر 
مرکز سطح تیم، سطح گسترش هایی همچون شاخص

تیم، طول سطح گسترش تیم، عرض سطح گسترش 
ش تیم و کشش تیم، نسبت طول به عرض سطح گستر

رفتار هماهنگ  اندکمک کرده که شعاعی تیم شده است
 شود ترینیبشیپ قابلو  ریپذتحقیقبین و درون تیمی 

 2013دوارت و همکاران، ؛ 2011فرنکن و همکاران، )
بنابراین در خصوص  (.2014فُلگادو و همکاران،  و

های تبیین کننده اول و شناخت و تعریف شاخص سؤال
های هایی برداشته و شاخصهماهنگی تیمی گام

 جدیدی معرفی شده است که به برخی از آنها اشاره شد.

                                                           
1. Kamandulis, Venckūnas, Masiulis, 

Peters & Skurvydas 

2. Kumar, Rao & Rao 

3. Silva, et al. 

4. Moura, et al. 

5. Global Positioning System/GPS 

6. Local Position Measurement/LPM 

چگونگی استفاده از این  یعنی ،دوم سؤالدر خصوص 
-می، یها در جهت بهبود عملکرد هماهنگ تیمشاخص

ها برای طراحی شاخصباید از این طبیعتاً که  توان گفت
های مختلف دفاعی و انتخاب تاکتیک آموزش،تمرین، 

 مسابقه و آگاهی دادنهجومی برای لحظات مختلف 
هماهنگ تیم خود  الگوهای رفتارِ در موردبازیکنان  به

استفاده کرد. به بیان دیگر، اگر بازیکنان از و رقیب 
الگوهای مختلف رفتار هماهنگ تیمی در تیم خود و 

مرینات خود را رقیب در شرایط مسابقه آگاه باشند و ت
قابلیت در شرایط مسابقه  دهند،بر همین مبنا انجام 

 همچنین حریف وبازیکنان بینی بهتری از رفتار پیش
دارند که در ها تیمیبا همتطابق بهتری در رفتار خود 

و  )سیلوا نهایت منجر به بازی مؤثرتری خواهد شد
وقتی صحبت از بازی مؤثرتر باشد . (2014، 9همکاران
ورزشی بر عملکرد پای ابعاد فنی عواملی که همیکی از 

شاختی مربوط به تیم و تک عوامل روان گذاردمیتأثیر 
ویژه هها و بکه در دههای گونهبه ،تک بازیکنان است

بسیار زیاد با نتایج همسو و ، شواهد های اخیرسال
-اثربخشی مداخالت رواناز  مشابهی وجود دارد که

 کنندمیعملکرد ورزشی حمایت  ارتقأدر  شناختی
سِرا ؛ 2017، 11؛ براون و فلچر2017، 10کوک و فلچر)

 (.2016 ،12ز، لیما فوگاکا، هانرهان و زیزیکویرِدی
-ژیائوشناختی تا آنجاست که اهمیت مداخالت روان

 ،های روانیآموزش مهارت( بیان داشت 2004) 13جو
بخشی ضروری از سیستم آموزشی در ورزش مدرن 

 یجسمانی، سطح فنی و عملکرد تاکتیک آمادگیو  ستا
های روانی یت آموزش مهارتورزشی تحت تأثیر کیف

 به شناختیروانهای آموزش مهارت لذا. دنقرار دار

7. ProZone_ Tracking System 

8. Clemente, Couceiro & Martins 

9. Silva, et al. 

10. Cook, & Fletcher 

11. Brown, & Fletcher 

12. Serra de Queiroz 

13. Xiao-ju 
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-توانایی همچون یعوامل همان اندازه اهمیت دارد که

های مناسب و استراتژی هاتاکتیکیا های فیزیکی و 
بهبود های یکی از راه بر این اساس (.2004جو، -)ژیائو

های عملکرد هماهنگ تیمی استفاده از شاخص
ای گونهبه شناختیروانهماهنگی تیمی در مداخالت 

به در شرایط مسابقه است که بازیکنان و تیم بتوانند 
ارائه در قالب تیمی د را اجرای مطلوب خوشکل بهتری 

 دهند.
شناسی و رواناساسی  اهمیت و نقش به با توجه
ی احرفه هایویژه ورزشهآن در ورزش و بهای مهارت
شناخت و تعریف از یک سو و از سوی دیگر تیمی 

طور بهتری نمایانگر جدیدی که بههای شاخص
 ینا سؤالالگوهای رفتار هماهنگ تیمی هستند، اکنون 

ین اورزشی کاربردی از شناسی ست که چگونه در روانا
هنگی در زمینه همادست آمده هبجدید ها و ابعاد شاخص
 ه شود؟عملکرد ورزشی استفاد ارتقأبرای بهبود و تیمی، 

 شناسی ورزشی کاربردی چگونهبه بیان دیگر، روان
تیمی در  تواند از این ابعاد و الگوهای رفتار هماهنگمی

ی برا عملکرد ورزشی بهره گیرد؟ ارتقأجهت بهبود و 
اول  پاسخ به سؤال فوق باید به دو موضوع توجه داشت.

، متغیرهاشناسی ورزشی کاربردی از چه که رواناین
زشی عملکرد ور ارتقأهایی برای مهارت یا ها وتکنیک

با  مرتبطهای جدید که شاخصگیرد و دوم اینبهره می
یی هااد و ویژگیچه ابعالگوهای رفتار هماهنگ تیمی 

 ناختیشروانهای مهارتمتغیرها و دارند که بتوانند در 
 ؟کار روندهورزشی ب

 شناختیرواندر آموزش  دخیلهای اصلی ریمتغ
مربوط به انگیزه، رفتار و شخصیت،  عمدتاًورزشکاران 

استقامت و گروهی از زنگی، گوش بهتمرکز، توجه، 
ی اتتنظیم احساسعوامل مرتبط با کنترل استرس و 

، خودکارکنترل مانند اضطراب، خلق و خوی، 

                                                           
1. Reverter Masià 

2. Team Building 

3. Buckworth & Dishman  

های اجتماعی و مهارتاعتماد به نفس  ،یتنظیمخود
هستند  (2008و همکاران،  1)ریورتر ماسیا فردی بین
چینی، تصویرسازی، هایی مثل هدفمهارت در قالب که
آگاهی، خودگفتاری ، مداخالت مبتنی بر ذهن2سازیتیم

)کوک و روند کار میهبو مداخالت مدیریت استرس 
های ها بخشی از متغیرها و مهارتاین .(2017فلچر، 

دلیل که بهشناسی ورزشی هستند کاربردی در روان
هم اذ نوع استراتژی مورد کاربرد اتخ تنوع آنها طبیعتاً

 3کوورت و دیشمنبَبستگی دارد. به عوامل مختلفی 
 ۀنوع مداخلو اتخاذ در تعیین  راهار عامل چ (2002)

 منجر به سازگاری و حفظ رفتارکه  ،شناختیروان
شامل  . این چهار عاملدانندمهم می شود،می یورزش

، پیچیدگی رفتار و رفتار، زیربنای بیولوژیک رفتارهدف 
(. 2002)بکوورت و دیشمن، شوند میپویایی رفتار 

-رواناستراتژی و اتخاذ شود که در تعیین مشاهده می

 پویایی و پیچیدگی رفتار و همچنین هدفبر  شناختی
که این پویایی و پیچیدگی رفتار  تأکید شده است رفتار

 عالوه بر این،. ارتباطی قوی با هماهنگی تیمی دارند
ابعاد نیز ورزشی  شناختیروانهای در درون خود مهارت

 .حیاتی دارند یو زمان اهمیت ، مکانشدت، اندازهجهت، 
چه عملی را در  و یا تیم انکه بازیکنبه بیان دیگر این

د نچه شدتی و چگونه انجام دهبا چه زمانی، چه جهتی، 
های مهارتمهم از ابعاد  در نتیجه از ابعاد مهم اجرا و

روثلین، بیرر، مرتبط با اجرا هستند ) شناختیروان
از سویی دیگر،  (.2016، 4هورواث و گروس هولتفورث

آن  ،وقتی صحبت از هماهنگی تیمی )و نه فردی( باشد
مورد  ی که مبنای کار است و پویایی و پیچیدگبخش از 

 اهمیتهمچنین و بوده  (2002کوورت و دیشمن )نظر ب
-مهارتبا شناسایی بر این اساس  .شودآنها بیشتر می

 تلفیقای و کاربردی در ورزش حرفه شناختیروانهای 
ها و ابعاد محتوایی آنها با الگوهای رفتار ویژگی

4. Röthlin, Birrer, Horvath & Grosse 

Holtforth 
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در توان به ورزشکاران کمک کرد هماهنگ تیمی می
شرایط مسابقه به نحو بهتری با تیم هماهنگ شده و از 

به بیان  .تری داشته باشندبُعد تیمی رفتار هماهنگ
دیگر، نیازست یک تناسب و تطابق بین ابعاد و محتوای 

با ابعاد و کیفیت رفتارهای  شناختیروانهای مهارت
عملکرد مؤثرتری حاصل هماهنگ تیمی ایجاد شود تا 

 شود.
 شناختیروانی هاشناسایی مهارتی شناخت در راستا

 نتایج تحقیقات نشان داده، ایکاربردی در ورزش حرفه
مرکز، خودکنترلی، انگیزه مثل تو ابعادی  اهمهارت است

حفظ تمرکز و اعتماد به نفس نقش متمایز  پیشرفت،
ای در موفقیت و عدم موفقیت دارند )الولس و کننده

شناسان ورزشی همچنین روان (.2015، 1گروبالر
، خود چینیهدفتنفس عمیق، های تکنیکاستفاده از 

آگاهی، ، ذهنسازی، مدیریت زمان، تصویربازبینی
گزارش را مهم عصبی بازخورد زیستو  یخودگفتار

بیشترین در فوتبال نیز (. 2018، 2فیلیون) دناهکرد
 کنندهتمایز مکار رفته که هب شناختیروانهای مهارت

های موفق و کمتر موفق بوده شامل تمرین ذهنی، تیم
سازی چینی، آمادهتمرکز، صعود تحت فشار، هدف

ند اهسازی بودذهنی، انگیزه پیشرفت و کنترل فعال
از سویی دیگر گفته  .(2006، 3گروبالر و گایردوئتزی، )ک

شد که در همین فوتبال الگوهای رفتار هماهنگ تیمی 
هایی از قبیل مرکز سطح تیم، سطح در قالب شاخص

گسترش تیم، طول تیم، عرض تیم، نسبت طول به 
عرض تیم و کشش شعاعی تیم شده استخراج شده 

اران، فُلگادو و همک؛ 2011است )فرنکن و همکاران، 
های این الگوها چه (. حال باید دید ابعاد و ویژگی2014

و در نتیجه عملکرد  شناختیروانهای در مهارت یثیرتأ
 بازیکنان دارند؟

                                                           
1. Lawless, & Grobbelaar,   

2. Filion 

3. Coetzee, Grobbelaar, & Gird 

4. Beauchamp, & Eys 

مثل انگیزش )انگیزه  متغیریتحقیقات نشان داده در 
پیشرفت( که از متغیرهای مهم متمایز کننده 

اهمیت آگاهی بازیکنان از ، استهای موفق فوتبالیست
سمت امور درونی ها بهدهی انگیزهکارشان و جهت

یا در  است کنان داشتهیدر پیشرفت بازنقشی اساسی 
هم نقش آگاهی از انتظارات و  چینیمهارتی مثل هدف

وئتزی و همکاران، )کرفتار مطلوب اهمیتی اساسی دارد 
( در زمینه 2014) 4عنوان مثال بیوکمپ و ایزبه (.2006

کید دارند بهتر است هدف مرتبط با أانتخاب هدف ت
که اثرات مکمل  تکلیف باشد تا مرتبط با فرد؛ چرا

تری بر فرد دارد و امکان تطابق با شرایط مسابقه مثبت
 5همچنین در زمینه انگیزه، آنشلکند. را بهتر فراهم می

دارد انگیزه باید برخواسته از تمایالت ( بیان می2005)
و در  یا خود ورزش باشد درونی و ذاتی ورزشکار و

 تأکیداهداف هم باید روی اهداف عملکردی )فرایندی( 
عالوه بر این (. 2005مدار )آنشل، داشت تا اهداف نتیجه

 ،سطح باالای حرفهعملکرد ورزشکاران دیده شده که 
باال در سطحی های شناختی و ذهنی مهارتداشتن به 

کیفیت  ،هاکه در این مهارت ایگونهبه. مرتبط است
وابسته به کمیّت آگاهی  شناختیروانتسلط بر مهارت 

از رفتارِ هدف و آمادگی تمرین شده برای انجام آن 
سازی ذهنی ارتباط نزدیکی با است. همچنین آماده

در شرایط واقعی  های مورد انتظاروضعیتلمس و درک 
، 7وایتهد و باسون ؛2018، 6)پیرپائولو و آنتونیادارد 
اهمیّت تمرین و رویارویی با شرایط واقعی و  .(2005

هایی از مهارتنیز آگاهی از شرایط پیشِ رو، نه تنها در 
سازی ذهنی چینی، تصویرسازی و آمادهقبیل هدف

های مرتبط با که حتی در مهارتاست؛ شده مشخص 
کند کنترل استرس و اضطراب نیز این آگاهی کمک می

 انکمتری متوجه ورزشکارفشار، ترس، نگرانی و تردید 

5. Anshel 
6. Pierpaolo, & Antonia 

7. Whitehead, & Basson 
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. این شودشود و عملکرد فردی و تیمی بهتری ارائه 
شود که چه در اضطراب اهمیت از آنجا ناشی می

شناختی مرتبط با افکار و چه در اضطراب بدنی مرتبط 
با  رویاروییبا انگیختگی، سهم شناخت یا آگاهی و 

تواند در کنترل اضطراب تعیین شرایط قابل انتظار می
، 1کی)دو پلِسیس، کروگر، پوتگیتر و مونیِ ده باشدکنن

که روی چه چیزی در بحث تمرکز نیز درک این (.2014
باید تمرکز شود و چه مدت این تمرکز حفظ شود و یا 

است زنگی بهنیازمندِ گوش ی کهحتی لحظات حساس
شناخت بازیکن از روند بازی و رفتار حریف یا  هم به

یک است و هر قدر  ی خودش وابستههاتیمیهم
 داشتهتری از بازی خود و حریف ابعاد روشنبازیکن 

، 2بهتری وجود دارد )یون و یونباشد امکان تمرکز 
-ارتباط بین مهارتشود بنابراین مشاهده می (.2014

که و عملکرد ورزشی عالوه بر این شناختیروانهای 
متقابل و مکمل است، به جهت شرایط محدود کننده و 

خصوص در شرایط مسابقه( نوعی هزای ورزش )بچالش
-ارتباط حسّاس است که مقادیر اندک اطالعات هم می

و روند  سزایی بر کیفیت آن داشته باشدهب تأثیرتواند 
 .(2004جو، _نتایج را به شکلی جدّی متأثر سازد )ژیائو

، در هر کدام از متغیرها طور خالصهو به به بیان دیگر
مورد استفاده ورزشکاران،  شناختیروانهای و مهارت

های بر مبنای داده ،تمرین مهارت مبانیِ بخش زیادی از
حاصل از شرایط واقعی مسابقه است و تالش بر آن 
است که ورزشکار بتواند خود را به نحوی آماده کند که 
بهترین عملکرد را در شرایط مسابقه داشته باشد. از آنجا 

تیمی نقش  عملکردکه فوتبال ورزشی تیمی است و 
بسیار مؤثری در این ورزش دارد، طبیعتاً آگاهی از ابعاد 

ها و مربیان را فوتبالیستتواند رفتار هماهنگ تیمی می
برای  شناختیروانهای در انجام مؤثرتر تمرین مهارت

از همین رو در بهتر در مسابقه یاری کند. عملکرد 

                                                           
1. Du Plessis, Kruger, Potgieter, & 

Monyeki 

رفتار الگوهای  ابعاد تحقیق حاضر سعی شده از برخی
های مهارتو اثربخشی  ارتقأهماهنگ تیمی در جهت 

گیری عملکرد ورزشی بهره ارتقأو بالتبع  شناختیروان
 شود.

 

 پژوهش شناسیروش
 گیریآماری و روش نمونه نمونه و جامعه

-کلیه بازیکنان عضو تیمجامعه آماری پژوهش شامل 

های فوتبال حاضر در لیگ برتر فوتبال ایران برای 
های حاضر در لیگ و همچنین تیم 1395-96فصل 

بود. نمونه آماری پژوهش  2017قهرمانان آسیا فصل 
های مورد اشاره و در که در فصل بودهایی شامل تیم

در یکی از  1396تا بهار  1395بازه زمانی زمستان 
های آزادی، پاس های شهر تهران )ورزشگاهورزشگاه

( مسابقه داشتند. قوامین، تختی یا شهدای شهر قدس
در دسترس بود. بر این صورت بهگیری روش نمونه

عنوان نمونه آماری مسابقه به 20اساس تعداد 
 ،شده برداریفیلممسابقه  20در میان  شد. برداریفیلم
 برداریفیلمبا شرایط مطلوب رسید که به ثمر  گل 37

هایی برای بررسی شد. با این حال در این پژوهش گل
در توالی منجر به گل گل  ۀبود که تیم زنندمدنظر 
از لحظه کسب مالکیت توپ تا به ثمر رسیدن )یعنی 

. ندتوپ بود ۀثانیه مالکیت پیوست 5، حداقل دارای (گل
هایی که از روی نقطه پنالتی یا ضربات بنابراین گل

هایی که در آنها تیم رسید یا گلایستگاهی به ثمر می
مر رسیدن گل، مالکیت مداومی زننده گل تا قبل از به ث

های مورد بررسی ثانیه داشت از لیست گل 5کمتر از 
عنوان گل به 15در نهایت  بر این اساسخارج شدند. 

 نمونه آماری مورد بررسی قرار گرفت.

 

 

2. Yoon, & Yoon 
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 هاگردآوری داده هایابزار

برای ضبط  :پايهو سه برداریفیلمدوربین 

شد. استفاده  1سونی مسابقات مدنظر از یک دوربین
تر از دوربین، ت مناسبیتر و با کیفبرای استفاده راحت

برای قرار گرفتن دوربین در  2مانفروتواز یک سه پایه 
شد. این سه پایه امکان تنظیم محل مورد نظر استفاده 

صورت ثابت و همچنین در ارتفاع دوربین در یک جا به
بدین ترتیب دوربین در ارتفاع  مناسب را فراهم کرد.

)در جایگاه مناسب و دقیقاً در راستای خط میانی زمین 
 ثابت شد.ها( واقع در طبقه دوم ورزشگاه برداریفیلم

که نیاز بود تمامی زمین با توجه به این لنز دوربین:

فوتبال در آنِ واحد در یک قاب دیده شود و این کار 
یک پذیر نبود از امکانها توسط لنزهای معمول دوربین

استفاده شد تا بتوان تمامی زمین را در  3سوپروایدلنز 
جای قاب بیرونی دوربین هیک قاب جای داد. این لنز ب

 نصب شد.

-برای یکسان ار ويرايش فیلم پريمیر:افزنرم

افزار از نرمهای مختلف های بازیفیلمسازی ابعاد 
به  استفاده شد. 2017نسخه  4پریمیر ویرایش فیلم

های ضبط شده در یک قالب افزار فیلمکمک این نرم
ای که هنگام باز نمودن گونهگرفتند بههمسان قرار 
ها، تمامی چهار نقطه افزار استخراج دادهفیلم در نرم

کرنر و دو نقطه تالقی خط میانی زمین با خطوط کناری 
نقطه( در همه  7و همچنین نقطه میانی زمین )مجموعاً 

 .ندی یکسانی بودطول و عرض پیکسلها، دارای فیلم

برای تبدیل مسیرها و  :دادهافزار تبديل نرم

های ضبط شده به های بازیکنان از روی فیلمجابجایی
 افزار تبدیل خطی مستقیمهای مختصاتی، از نرمداده

این  استفاده شد. در این تحقیق از آخرین نسخه 5تاکتو

                                                           
1. Sony PXW-X160 Full HD 
2. Manfrotto 
3. Century Super Wide Angle 

-هافزار برای تبدیل جابدر این نرم .استفاده شدافزار نرم
های مختصاتی نشانگر های هر بازیکن به دادهجایی

موس را بین پاهای بازیکن مدنظر قرار داده و با توجه 
های مختلف )بسیار به امکان پخش فیلم در سرعت

ماشین حساب کیبورد  ۀآهسته(، به کمک موس صفح
بازیکن به وسیله نشانگر موس پرداخته شد.  ردیابیبه 

های طول و عرض مختصاتی خروجی ردیابیاین 
داد. این کار برای بازیکن مورد تعقیب را به پیکسل می

برای  .شدجداگانه انجام میصورت بههر بازیکن باید 
به مختصات افزار خروجی نرمهای پیکسل تبدیل داده

تابع شرطی در برنامه اکسل  4000 حدوداز  متریک،
های بازیکنان را از استفاده شد تا بتوان طول و عرض

تعریف ای گونهبهپیکسل به متر تبدیل کرد. این توابع 
عنوان که نقطه کرنر سمت چپ و پایین به ه بودشد

و نقطه کرنر  بود( مختصات 0و  0نقطه صفر و صفر )
عرض صفر و  105سمت راست پایین با عنوان طول 

(. به همین صورت نقاط کرنر سمت چپ باال 105و  0)
و  68عنوان مختصات )ترتیب بهو سمت راست باال به

ها از آنجا که همه گل ( تعریف شدند.105و  68( و )0
در دروازه سمت راست به ثمر نرسیده بود برای 

هایی که روی ها در مقایسه، در گلسازی گلهمسان
های مر رسیده بودند تنها طولدروازه سمت چپ به ث

)طول زمین فوتبال(  105بازیکنان هر دو تیم از عدد 
های حاصل به شکلی باشند که گویا همه کم شد تا داده

شایان  اند.ها روی دروازه سمت راست به ثمر رسیدهگل
ها با فرکانس داده یامکان خروج ،افزارذکر است نرم

ها ه در اینجا خروجیکرد کهرتز را فراهم می 6و یا  25
اما پس از استخراج  ،هرتز استخراج شد 25با فرکانس 

هرتز فیلتر شدند  6مطابق سایر کارهای تحقیقی به 
 (.2014ر و همکاران، )ویال

4. Adobe Premiere Pro CC 2017 
5. TACTO 
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 هاهای تحلیل دادهروش
های این پژوهش تحلیل هماهنگیاز آنجا که هدف 

نیاز بود  ،های خاصی بودتیمی بر اساس شاخص
 .استخراج شوند نمودارهای مورد نظر به شکل شاخص

برای استخراج  2017افزار متلب نسخه لذا از نرم
ها استفاده شد. به بیان دیگر، در این روند برای شاخص

افزار متلب مدنظر در نرم هایها، شاخصتحلیل داده
 هاتعریف شد و سپس نمودارهای مرتبط با شاخص

مورد استفاده قرار  حلیل کیفیاستخراج شد تا برای ت
 10های های مورد نظر از روی دادهد. شاخصنگیر

اعضای د )شهر تیم محاسبه برای بازیکن درون زمین 
کار هب هایشاخص ترینعمدهبان(. دروازهتیم منهای 

عرض »و « گسترشطول »رفته در این تحقیق 
مختصات  هابرای محاسبه آن .بودها تیم« گسترش

ترتیب به و عرض در هر لحظه طول کمترینبازیکنی با 
و  طول بزرگترینمختصات بازیکنی با  ازو جداگانه 

ترسیم نمودار برای  .تفریق شد لحظه همان عرض در
با توجه به  ،گل 15میانگین صورت بهذکر شده  شاخصِ

سازی از نرمال، گلهای منجر به توالیتفاوت زمانی 
تراکم یا  سازی سببنرمال چراکه ؛ها اجتناب شدداده

شد که منطبق با واقع نبود. در ها میکششی در داده
ها سازی سعی شد ترسیم میانگینجای نرماله عوض ب

گل شدن توپ( لحظه باشد که نقطه نهایی )ای گونهبه
های منجر به گل مشترک باشد. بنابراین در همه توالی

گیری گل میانگین 15های هر در لحظه گل شدن داده
سمت لحظه شروع مالکیت چه به آن هر پس ازشد. 

های هر گل با شد داده)سمت چپ نمودار( نزدیک می

گیری توجه به زمانِ توالی منجر به آن، وارد میانگین
 شد.

 

 هایافته
ها، زمان مالکیت توپ، نقطه شروع حمله و تعداد گل

و همچنین کیفیت کسب  کننده توپبازیکنان لمس
با توجه به  ارائه شده است. 1مالکیت توپ در جدول 

شود که در ارتباط با کیفیت کسب جدول مشاهده می
های مورد تا از گل 7گل، ۀ مالکیت برای تیم زنند

بررسی با یک تغییر مالکیت توپ در جریان بازی به ثمر 
ای گونهبهتا از آنها تغییر مالکیت توپ  8اند و در رسیده

گل  ۀبود که توأم با یک شروع مجدد برای تیم زنند
بوده است. در خصوص زمان توالی منجر به گل )که 
یک مالکیت مداوم و پیوسته برای تیم مهاجم مدنظر 
بود(، کمترین زمان مالکیت مداوم برای به ثمر رساندن 

 2/23ثانیه و بیشترین زمان مالکیت مداوم  5یک گل 
طور میانگین تیم حمله با این حال به ثانیه بوده است.

ای ثانیه 13کننده برای هر گل، در یک زمان تقریباً 
طور مداوم در اختیار داشته است. مالکیت توپ را به

طور شود که بههمچنین با توجه به جدول، مشاهده می
بازیکن در به ثمر رساندن گل نقش  5متوسط حدود 

مالکیت توپ بیشتر  عالوه، هر چه زمانهاند. بداشته
بینی و طبیعی، تعداد شده است، در یک روند قابل پیش

اند هم بیشتر بازیکنانی که مستقیماً در بازی درگیر بوده
هایی با مالکیت مداوم طوری که در گلشده است، به

اما  ؛اندبازیکن مستقیماً درگیر بوده 3ثانیه حدود  10زیر 
بازیکن درگیر  10ود ثانیه حد 20هایی با مالکیت در گل

 اند.شده
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 های مورد بررسیمشخصات گل -1جدول 

 شماره گل
کیفیت تغییر 

مالکیت 
 توپ

زمان 
 مالکیت
 )ثانیه(

تعداد 
 انبازيکن

کننده لمس
 توپ

فاصله نقطه کسب 
مالکیت توپ تا مرکز 

 هدف ۀدرواز

 28/43 3 5 در جریان بازی 1
 54 3 36/7 در جریان بازی 2
 85/54 4 32/8 شروع مجدد 3
 40/76 3 44/9 در جریان بازی 4
 29/92 4 4/10 شروع مجدد 5
 92/51 4 2/11 در جریان بازی 6
 18/83 3 00/12 در جریان بازی 7
 31/49 6 48/12 در جریان بازی 8
 05/76 5 88/14 شروع مجدد 9
 81/85 5 04/15 شروع مجدد 10
 32/54 8 2/15 شروع مجدد 11
 07/86 6 64/16 در جریان بازی 12
 84/81 6 4/18 شروع مجدد 13
 50/52 10 20 شروع مجدد 14
 74/72 10 2/23 شروع مجدد 15

های آغاز شده با میانگین توالی
 تغییر مالکیت در جریان بازی

- 58/10 4 45/63 

های آغاز شده با میانگین توالی
 تغییر مالکیت در شروع مجدد

- 68/15 5/6 3/71 

 63/67 33/5 30/13 - میانگین کلی

 
در نهایت و در خصوص فاصله موقعیت کسب مالکیت 

ازه بای که در هدف )همان دروازه ۀتوپ تا مرکز درواز
ین حداقل اشود(، توپ وارد آن می زمانی مورد بررسی
ن متر و حداکثر آ 28/43ها گل ۀفاصله در میان هم

 ۀممتر بوده است. میانگین این فاصله برای ه 29/92
 متر بوده است. 63/67حدود ها گل

اصلی مورد بررسی در این  هایدر خصوص شاخص
در « هاتیم و عرض گسترشطول »پژوهش، یعنی 

 کیفیتنشان دهنده  1توالی منجر به گل، شکل 
گسترش »یا  «هاطول سطح گسترش تیم»غییرات ت

در شکل  گل مورد بررسی است. 15در  «هاطولی تیم

پیوسته نشان دهنده تغییرات  ۀگونخط قرمز مثلث 1
وارِ بریده نشان دهنده طول تیم مهاجم و خط آبی دایره

 ۀزمینتغییرات طول تیم مدافع است. همچنین در پس
گل با رنگ کم و مجزا  15های نمودار اصلی، نمودار

رنگ بریده مربوط به تیم ارائه شده است که خطوط کم
رنگ پیوسته مربوط به تیم مهاجم مدافع و خطوط کم

شود که الگوی رفتار است. بر این اساس مشاهده می
فاز و تقریباً متقارن ها در تغییر طول همهماهنگ تیم

طور میانگین در شود بهاست. همچنین مشاهده می
مامی لحظات دریافت مالکیت توپ تا به ثمر رسیدن ت

گل، تیمِ مهاجم نسبت به تیم مدافع دارای طول 
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چه  بیشتری بوده است. نکته دیگر این است که هر
تر شده، طول لحظه به ثمر رسیدن گل نزدیکسمت به

هر دو تیم رو به افزایش دارد و شتاب تغییرات طول 
یان دیگر، در ابتدای تر شده است. به بها فزایندهتیم

نمودار )که لحظه کسب مالکیت توپ توسط تیم مهاجم 
 ؛متر بوده است 30تیم حدود  است( میانگین طول هر دو

اما در لحظه به ثمر رسیدن گل )انتهای نمودار( میانگین 
متر رسیده است. با این حال  50طول دو تیم به حدود 

طولی و در طی تمامی لحظات توالی، دو تیم اختالف 
متر دارند و هیچگاه این اختالف به صفر یا  3حدود 

 منفی نرسیده است.

 
 

 گل 15ها در تیم یطولگسترش میانگین تغییرات  -1 شکل
 

ها کیفیت تغییرات طولی تیم با توجه به آنچه پیرامون
توان گفت الگوی تغییرات گسترش طولی ذکر شد می

دو تیم حمله و دفاع کننده از لحظه دریافت مالکیت 
 .توپ تا به ثمر رسیدن گل، دارای الگوی معینی است

در این الگوی رفتار هماهنگ، روند گسترش طولی دو 
ات فاز و دارای شتابی مثبت )و تندتر در لحظتیم هم

منجر به گل( است و در تمامی لحظات توالی، تیم 
در خصوص مهاجم طولی بیشتر از تیم مدافع دارد. 

یا « هاعرض سطح گسترش تیم»کیفیت تغییرات 
این نشان دهنده  2شکل نیز « هاگسترش عرضی تیم»

 گل مورد بررسی است. 15در وضعیت 

ن 
گی

یان
م

ول
ط

 
یم

ت
تر(

 )م
ها

 

 زمان )ثانیه(
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 گل 15ها در تیم یعرضگسترش میانگین تغییرات  -2شکل 

 
دهد در تمامی لحظات دریافت نشان می 2 شکل

تیمِ طور میانگین بهمالکیت توپ تا به ثمر رسیدن گل، 
نسبت به تیم مدافع دارای عرض بیشتری بوده  مهاجم

که در نمودارهای مجزا دیده شد در است )در عین این
ها که تغییر مالکیت در جریان بازی بود، تیم برخی گل

مالکیت عرض بیشتری داشت(. مدافع در ابتدای زمان 
 زماندر تمامی  طور میانگینبهنکته دیگر این است که 

افع، اختالف عرضی ، تیم مهاجم نسبت به مدتوالی
با نزدیک شدن به لحظه  است. را حفظ کرده ینسبتاً ثابت

 یبه ثمر رسیدن گل این اختالف عرضی به وضعیت
اختالف که نشان دهنده ثبات در تر شده نزدیکموازی 

شود با وجود نوسانات میانی، است. همچنین دیده می
-میانگین عرض تیم مهاجم از ابتدا تا انتهای نمودار به

در حالی که این  ؛متر است 36طور متوسط در حدود 
متر است.  27میانگین برای تیم مدافع تقریباً حدود 

دهد در لحظه کسب مالکیت همچنین نمودار نشان می
متر بیشتر از  8طور میانگین حدود م بهتوپ، تیم مهاج

سپس با افزایش این اختالف و  .تیم مدافع عرض دارد

کاهش آن در یک حالت سینوسی، نمودار طوری پیش 
مالیم )ثبات اختالف  یرفته که در انتهای آن با شیب

طور میانگین حدود تقریبی(، این اختالف عرض به
به آنچه  با توجه متر ابتدایی مانده است. 8همان 

توان میها ذکر شد پیرامون کیفیت تغییرات عرضی تیم
الگوی تغییرات گسترش عرضی دو تیم حمله و گفت 

دفاع کننده از لحظه دریافت مالکیت توپ تا به ثمر 
فاز و تقریبًا متقارن است گل به یک شکل همرسیدن 

تقارن لحظه به ثمر رسیدن گل، سمت بهبا پیش رفتن و 
 .شودتری در روند تغییرات دیده میبیشتر و ثابت

 

 گیریبحث و نتیجه
-ها ارائه شد برخی ابعاد و ویژگیآنچه در بخش یافته

 ؛های مرتبط با فوتبال بود که عمدتاً ابعادی فنی دارند
ا در این گفتار تالش بر آن است که از این اطالعات امّ

های مهارت ۀشان برای توسعکارگیریهدر جهت ب
عملکرد ورزشی در شرایط  ارتقأمنتج به  شناختیروان

ض
عر

ن 
گی

یان
م

 
یم

ت
تر(

 )م
ها

 

 زمان )ثانیه(
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-های روانکه مهارت چرا ؛گیری شودمسابقه بهره

پای عوامل فنی در عملکرد ورزشی نقش شاختی هم
؛ سِرا 2017؛ براون و فلچر، 2017کوک و فلچر، دارند )

(. این 2004جو، -ژیائو ؛2016کویرِز و همکاران، دی
شود استفاده از آنها ب میها سه ویژگی دارند که سبداده

که این گامی به جلو در این زمینه باشد. نخست این
ها مربوط به شرایط مسابقه واقعی فوتبال هستند داده

که به کمک ابزارهای نوین امکان  )و نه تمرین(
 ۀکه دربردارنددستیابی به آنها فراهم شده است. دوم این

روند تحلیل  هایی هستند که به تازگی درابعاد و ویژگی
ها عمالً این داده ،های تیمی مورد بحثند و سومبازی

هایی مرتبط با تیم )و نه فرد( هستند و به افراد شاخص
-( کمک میمحققانشناسان و )بازیکنان، مربیان، روان

کند بازیکن را به شکل مفیدتر و مؤثرتری در ساختار 
هماهنگ تیمی جای دهند. با این حال برای کاربردی 

، در شناختی¬روانهای ها در مهارتکردن این داده
که بر  هااین داده کمیّت و کیفیتشود از ادامه سعی می

های جدید مرتبط با الگوهای رفتار شاخصاساس  
ای استفاده به گونه ،انداستخراج شده هماهنگ تیمی

تطابق  شناختیروانهای ها و مهارتتکنیک شود که با 
شناسان و مربیان بتواند روان تا   بیشتری داشته باشد

 دهد.ورزشی را در جهت عملکرد بهتر تیم یاری 
شناسی انگیزه یکی از متغیرهای مهم در روانگفته شد 

ای در نقش تعیین کنندهو ورزشی کاربردی است 
؛ 2015الولس و گروبالر، موفقیت ورزشی دارد )

طبیعی نیاز است در طور به(. 2006کوئتزی و همکاران، 
یک مسابقه فوتبال، بازیکنان از سطح مطلوب انگیزشی 
برخوردار باشند و تا انتهای مسابقه و در هر شرایطی آن 

تیمی دو یا سه فرض شود  عنوان مثال،بهرا حفظ کنند. 
گل نسبت به حریف عقب باشد و بخواهد جبران کند. 

ها نتوانند تیم 80ست که اگر تا حدود دقیقه ا معمول این
هدف )تعداد گل( برآیند از نظر انگیزشی دچار  ۀاز عهد

شوند. با این حال در نتایج تحقیق می یأستزلزل و 
حاضر دیده شد که در خصوص زمان توالی منجر به 

گل، کمترین زمان مالکیت مداوم برای به ثمر رساندن 
 2/23ثانیه و بیشترین زمان مالکیت مداوم  5یک گل 

 23در حقیقت این  ثانیه بود. 13میانگین طور بهثانیه و 
ثانیه حداکثر زمان یک توالی تاکتیکی منجر به گل در 
نمونه مورد بررسی بود که نمایانگر یک توالی شروع 

متری دروازه هدف )نزدیک به محوطه  72 ۀشده از نقط
هایی که در ها )حتی گلجریمه حریف( بود و سایر گل

اند( در زمانی کمتر از این توالی این تحقیق بررسی نشده
تواند روند نگرشی و آمار فوق میبه ثمر رسیده بودند. 

اگر مربیان و  .انگیزشی بازیکنان و تیم را عوض کند
شناسان بتوانند اهمیت آمار باال و زمان واقعی مورد روان

نیاز برای به ثمر رساندن گل را در ضمیر بازیکنان 
دهی انگیزه و هدف گر با جهت. به بیان دینهادینه کنند

بازیکنان به این سمت که زمان مورد نیاز برای یک گل 
توان آنها را تا آخرین لحظه ثانیه است، می 23حداکثر 

بازی در تالش جدی نگه داشت. این آمار یک عامل 
ذاتی از خودِ ورزش  بخشِدرونی و در حقیقت همان 

-یان می( روی آن تأکید دارد و ب2005است که آنشل )

دارد انگیزه باید برخواسته از تمایالت درونی و ذاتی 
ورزش باشد. همچنین از همین رو  ورزشکار و یا خودِ

کید دارند برای ( تأ2006ست که کوئتزی و همکاران )ا
حفظ انگیزه بازیکنان در شرایط مطلوب و استفاده از آن 

امور سمت بهها دهی انگیزهبه بهترین وجه، باید جهت
درونی باشد. بر این اساس اگر بازیکنان درک کنند که 
برای به ثمر رساندن یک گل، حتی در وضعیتی که از 
روی یک کار گروهی انجام شود و مالکیت توپ از 

دست بهو با شروع مجدد بازی ای در زمین خودی نقطه
ثانیه زمان نیاز است و این میزان زمان،  23آید، حداکثر 

)چهارصدم درصد( از کل  %04/0ود ای است که حدبازه
دقیقه( است، بازیکنان به این دریافت  90زمان بازی )

های موجود در رسند که اهمیت و کیفیت زمانمی
لذا تا آخرین ( )و نه دقیقه استفوتبال بر حسب ثانیه 

لحظه امکان ثبات قدم و تالش حفظ خواهد شد. این 
عنوان همیانگین بطور بهای که دقیقه 3موضوع در 
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تر شود اهمیتی حیاتیهای اضافی بازی منظور میوقت
توان در این سه دقیقه که طبق آمار می یابد، چرامی

دهی موقعیت برای رسیدن به شکل ۀباز 9نزدیک به 
گل )حتی از جلوی دروازه خودی و روی یک کار 

هایی است که تاکتیکی( ایجاد کرد. مؤید این مطلب گل
به ثمر رسیده و سرنوشت بازی های اضافی در وقت

های از آن جمله گل .اندقهرمانی یا صعود را عوض کرده
، 1387 پرسپولیس در سالهای تیممنجر به قهرمانی 

یا حتی دو گل  2012سال  در منچسترسیتی
و  1999 در سال منچستریونایتد در لیگ قهرمانان اروپا

-ل پاریسنهمچنین گل منجر به صعود بارسلونا مقاب

ها است که دقیقاً همگی این گل 2017ژرمن در سال 
های اضافه بازی و در یک توالی زمانی کمتر از در وقت

ثانیه از لحظه کسب مالکیت توپ تا گل، به ثمر  10
ها سرشار از چنین اند )فوتبال و سایر ورزشرسیده

اهمیت این روند انگیزشی آن  لحظاتی بوده و هستند(.
درون خود بازی و از جنس خود ورزش است که از 
دائم در مواجهه با طور بهو بازیکنان  است انتخاب شده

آن هستند و منبع کنترل آن هم در روند بازی قرار دارد 
کند روند ( که کمک می2008)روبروتو و همکاران، 

 ثیرگذاری چنین منبعی مدام و خودجوش باشد.تأ
های منجر به گل توالیشود تنها آمارِ زمانی مشاهده می

تواند در روند انگیزشی بازیکنان کاربردی چقدر می
باشد. با این حال آمار اصلی ارائه شده در این کار مربوط 

ها در توالی منجر به کمیت گسترش طولی و عرضی تیم
های به گل بود که اهمیت کاربردی آنها در دیگر مهارت

شود. به در ورزش نمایان می شناختیروانکاربردی 
شود در تعیین و اتخاذ بیان دیگر وقتی گفته می

باید به پویایی و پیچیدگی رفتار  شناختیرواناستراتژی 
و همچنین هدف رفتار توجه داشت و این پویایی و 

د ارتباطی قوی با هماهنگی تیمی دارپیچیدگی رفتار 
بدین منظور (، نیازست 2002)بکوورت و دیشمن، 

وجود داشته باشد. در  هم تیمی هایی از رفتارشاخص
این تحقیق کمیت گسترش عرضی و طولی نشان داد 

بینی دارد الگوی هماهنگ و قابل پیش یک شاخصاین 
تواند مرتفع کننده بخشی از این نیاز باشد. نتایج که می

های حمله و دفاع نشان داد الگوی رفتار هماهنگ تیم
در  .تقارن استفاز و تقریباً مکننده در تغییر طول، هم

کسب مالکیت توپ توسط تیم مهاجم،  ۀابتدای لحظ
متر بود، اما در لحظه  30تیم حدود  میانگین طول هر دو

متر رسیده بود. این  50به ثمر رسیدن گل به حدود 
بدان معناست که هر دو تیم در لحظه تغییر مالکیت 
توپ در وضعیت طولی نسبتاً متراکم )که فاصله کمی 

شان بوده( قرار فاعی، میانی و هجومیبین خطوط د
اند و در روند حمله هر دو تیم از وضعیت متراکم داشته

اند. متر به طول خود افزوده 20طولی خارج شده و حدود 
در بُعد گسترش عرضی هم دیده شد در تمام زمان 
توالی، تیمِ مهاجم نسبت به تیم مدافع دارای عرض 

مدافع، اختالف  تیم مهاجم نسبت به و بیشتری بود
متر( را حفظ کرده بود. به بیان  8عرضی نسبتاً ثابت )

دیگر، میانگین عرض تیم مهاجم از ابتدا تا انتهای توالی 
متر است در حالی که این  36متوسط حدود طور به

-بهمتر است.  28میانگین برای تیم مدافع تقریباً حدود 

کلی الگوی تغییرات گسترش عرضی دو تیم از طور 
لحظه دریافت مالکیت توپ تا به ثمر رسیدن گل نیز به 

فاز و تقریباً متقارن بود. اکنون که الگویی از شکل هم
رفتار هاهنگ تیمی در قالب دو شاخص گسترش طولی 

فُلگادو و  ؛2011و عرضی تیم )فرنکن و همکاران، 
 تواندمی هآمد که نشان داددست به( 2014همکاران، 

د، بهتر نجر به گل تبیین کنرفتار تیمی را در توالی م
 هم به کاربرد آنها توجه شود. شناختیرواناست در بُعد 

-ها و مهارتعنوان یکی از شاخصدر بحث تمرکز به

شناسی کاربردی در ورزش گفته شد روانمهم های 
که روی چه چیزی باید تمرکز شود و چه مدت درک این

و یا حتی  ؛اهمیتی اساسی دارداین تمرکز حفظ شود 
متأثر از شناخت  ،زنگیبهلحظات حساسِ نیازمندِ گوش

ها است تیمیبازیکن از روند بازی و رفتار حریف یا هم
و حریف  یتری از بازی خودو هر قدر ابعاد روشن
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مشخص باشد امکان تمرکز بهتری وجود دارد )یون و 
های خص(. بر این اساس و با توجه به شا2014یون، 

در توالی منجر به گل ها تیم گسترش طولی و عرضی
ی مورد انتظار توان الگوو همچنین زمان این توالی، می

ویژه بازیکنان خطوط کناری، ه)بها برای بازیکنان تیم
-زنگی و هدفهبتمرکز، گوش ۀدفاعی و حمله( در حیط

چینی را تعریف کرد. به زبان ساده در یک حمله منجر 
ای با تمرکز مداوم ثانیه 23زنگی حدوداً هبگوش ،به گل

البته هدف این رفتار دارای ابعادی است  .باال نیاز است
برای تیم مهاجم شروع  30*30گونه که با وضعیت مربع

در  رسد.می 50*36شده تا به وضعیت مستطیل شکل 
 20، برده زمان میثانی 13میانگین طور بهکه  توالین ای

 6حدود  شود ویم مهاجم افزوده میمتر به طول ت
متوسط هر طور به ودرگیر هستند با توپ بازیکن 

ثانیه توپ را در اختیار دارد.  2بازیکن کمی بیش از 
-رواناند در بُعد شود این ابعاد فنی توانستهمشاهده می

به بازیکنان کمک کنند بدانند چه عملی را در  شناختی
جهتی، چه مسافتی و چگونه ای از زمان، در چه چه بازه

ها همان ابعاد مهمی از اجرا هستند که د. ایننانجام ده
دارند  شناختیروانهای ارتباط نزدیکی با ابعاد مهارت

هایی مثل و در مهارت (2016)روثلین و همکاران، 
تأکید  که چرا ؛گذاری کاربرد دارندتصویرسازی و هدف

شده که بهتر است انتخاب هدف مرتبط با تکلیف باشد 
همچنین بهتر است روی اهداف  .(2014)بیوکمپ و ایز، 

مدار کید داشت تا اهداف نتیجهأعملکردی )فرایندی( ت
 هم مرتبط به در اینجا (. ابعاد ارائه شده2005)آنشل، 
مدار( )و نه نتیجه و هم اهدافی عملکردیهستند تکلیف 
بتوان  در حوزه روانشناختی کنندمیکمک  لذاهستند 

بازی اهدافی را برای بازیکنان تعریف کرد که منطبق با 
را  تیمی رفتار هماهنگ -باشند و در عین حال  واقعی

 هتحقیقات نشان داد عالوه بر این در خود داشته باشند.
وابسته به کمیّت  شناختیروانکیفیت تسلط بر مهارت 

تمرین برای حاصل از آگاهی از رفتارِ هدف و آمادگی 
سازی ذهنی ارتباط انجام آن است. همچنین آماده

های مورد انتظار در نزدیکی با لمس و درک وضعیت
وایتهد و  ؛2018شرایط واقعی دارد )پیرپائولو و آنتونیا، 

رفتار از های ارائه شده (. از این رو داده2005باسون، 
ارِ از رفتن تحقیق، عالوه بر آگاهی هماهنگ تیمی در ای

سازی ذهنی الزم هدف و ارائه ابعادی که برای آماده
توانند که میدهند هستند، کلیّتی از بازی تیمی ارائه می

بسته به را در ابعاد وا شناختیروانهای کیفیت مهارت
 دهند. ارتقأتیم )و نه فرد( 

های مرتبط با کنترل استرس از سوی دیگر در مهارت
کند فشار، کمک میاز رفتار هدف و اضطراب نیز آگاهی 

ترس، نگرانی و تردید کمتری متوجه ورزشکاران شود 
و عملکرد فردی و تیمی بهتری ارائه شود. این اهمیت 

شود که چه در اضطراب شناختی از آنجا ناشی می
مرتبط با افکار و چه در اضطراب بدنی مرتبط با 
انگیختگی، سهم شناخت یا آگاهی و رویارویی با شرایط 

کننده تعیینتواند در کنترل اضطراب قابل انتظار، می
 ،(. به بیان دیگر2014باشد )دو پلِسیس و همکاران، 

باید در چه ابعادی از الگوی بداند فرد مهاجم یا مدافع 
رفتار هماهنگ تیمی قرار گیرد که بهترین عملکرد تیم 

همچنین در زمین فوتبال در هر پُستی  .شده باشدارائه 
در چه زمانی از بازی چگونه حرکت کند و چه مسافتی را 

اش از مدافعان چه میزان باشد، جابجا شود و یا فاصله
برای همگی از طریق الگوهای ارائه شده در این تحقیق 

باید گفت در عین حال  بازیکنان قابل دسترس هستند.
های مسابقه ترین بازهط به حساسها مربواین داده
های از این رو کاربردشان در تمرین مهارت هستند و

-از کیفیت مهارت ۀفرد و تیم را با حد بهین شناختیروان

کند که منجر به ارائه عملکرد ها آشنا و تأمین می
 بهتری خواهد شد.
های تحقیق نشان داد مهاجم، داده در نقطه مقابلِ تیمِ

های زمانی تمرکز، انتخاب ابعاد هدف، جهت و بازه
مقدار تمرکز و همچنین ابعاد منطبق با واقع 

در نیز برای تیم مدافع سازی ذهنی و آمادهتصویرسازی 
ای قرار دارند و این ابعاد چقدر حساس هستند. چه حیطه
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ها نشان داد در شرایط از دست دادن عنوان مثال دادهبه

دی، از دست رفتن تمرکز مالکیت توپ در زمین خو
ثانیه و یا غافل شدن از یک تا سه بازیکن  5تیمی برای 

تواند برای تیم زمانی کوتاه، چقدر می ۀحریف در این باز
مخرب باشد. همچنین در لحظاتی که یک تیم در 

ها این هشدار مسابقه یک گل بیشتر از حریف زده، داده
ی از نظر دهد که تفاوت این برتررا به تیم برتر می

ثانیه )و  20ثانیه است و لذا حتی در  13زمانی تنها در 
نه یک دقیقه( پایانی بازی هم امکان یک طراحی حمله 
منجر به گل از مقابل دروازه حریف وجود دارد. همچنین 

 لحظه یکرفتار طولی دو تیم نشان داد در حالی که 
متر  50طول دو تیم به حدود میانگین  ،گل قبل از
. اگر استمتر  3اختالف طولی دو تیم تقریباً  رسیده،

مربوط  ،متر اختالف فاصله 3این ۀ فرض شود که هم
به فاصله بین آخرین مدافعان با مهاجمان است و در 

متر  8ها نظر گرفته شود که میانگین سرعت فوتبالیست
توان گفت کیلومتر بر ساعت( است، می 30بر ثانیه )

که در دهم( ثانیه یک مهاجم )پنج 5/0تنها کمتر از 
کند حرکت تواند میمتری مدافعان قرار دارد  3 ۀفاصل

پشت سر فضای د و از یک توپ در ورد ش اناز مدافعو 
 شناختیروانمدافعان بهره ببرد. بنابراین از منظر 

بازیکنان مدافع در لحظات حمله حتی نباید برای 
ن حفظ ای .کسری از ثانیه تمرکزشان را از دست بدهند

شاختی و کسب مهارت تمرکز نیاز به تمرین روان
در حقیقت از زنگی دارد. هباستمرار در تمرکز و یا گوش

روی آمار و ابعاد فنّی مسابقه، اهمیّت و حساسیّت بُعد 
های و از آنجا که ورزش شودمشخص می شناختیروان

های حسّاس ها و جنبهتیمی )مثل فوتبال( دارای پویایی
توان اذعان می تیمی هم هستند، به هماهنگیمربوط 

-دست آمده در اینهبداشت ابعاد رفتار هماهنگ تیمی 

برای هر دو تیمِ مهاجم و مدافع اهمیتی خاصی جا، 
داشت فنیّ  مبنای این اهمیت و حساسیّت چه اگر .دارد

-روان ۀاین حسّاسیت خودش را در حیط ۀامّا عمد

توان گفت کیفیت می. بر این اساس نشان داد شناختی

رفتار هماهنگ تیمی، وابستگی زیادی به اهمّیت و 
دارد که  شناختیروانهای حساسیت آن دسته مهارت

بر مبنای ابعاد واقعی رفتار تیمی تمرین و اکتساب شده 
باشند. طبیعتاً این اهمیت در رفتارهایی که نیاز به 

تیمی بیشتری دارند بیشتر نمایان است هماهنگی درون
های مرتبط با رفتار و اتکای عملکرد ورزشی به داده

توان اذعان میهماهنگ تیمی بیشتر است. از همین رو 
در نشان دادن اهمیت و حسّاسیت این تحقیق سعیِ  کرد

فنّی و از روی کمیّت و ابعاد  شناختیروانهای مهارت
 .مطلوبی محقق شده است ۀتا انداز ،آماری

به مربیان و بازیکنان  از نظر کاربردی این تحقیق
شناختی دهد که در هر دو بُعد فنّی و رواناطالعاتی می

کارگیری هستند. این تحقیق نشان داد در هنگام قابل به
-از دست دادن توپ در جریان بازی تیم مالک توپ می

ثانیه به گل برسد و  10طور متوسط در حدود تواند به
طور ه بهای کدقیقه 90این زمان )در یک فوتبال 

دقیقه زمان اضافی هم برای هر نیمه گرفته  3متوسط 
شود( باید به مربیان و بازیکنان گوشزد شود تا هم می

از نظر انگیزشی و هم از نظر فنّی به اهمیت ثانیه به 
ثانیه بازی واقف شوند. از سویی دیگر بیشتر بودن 
اختالف عرضی دو تیم در زمان حمله و رسیدن به گل 

متر( به  3نسبت به اختالف طولی دو تیم )متر(  8)
تری از کند که درک دقیقبازیکنان و مربیان کمک می

و این .اهمیت عرض زمین در زمان حمله داشته باشند
شود که در نظر گرفته شود اهمیت زمانی بیشتر می

متر است. بنابراین  68و عرض آن  105طول زمین 
عملی و هم در بُعد کیفیت استفاده از زمین هم در بُعد 

شناختی و تمریناتی مثل تصویرسازی از طریق روان
 تر و بهتر خواهد شد.الگوهای استخراج شده، دقیق

در نهایت شایسته است به محققان و کاربران یادآور 
های تحقیق که در روند انجام شود برخی محدودیت

تحقیق و استخراج نتایج باید بسیار مورد توجه باشد این 
 باکه نوع فیلمبرداری و جایگاه دوربین باید است 

ها، ها، حراست ورزشگاهسازمان لیگ، مدیریت ورزشگاه
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و حتی صدا و سیما هماهنگ شود. این  یگان انتظامی
بر و محدود کننده است. همچنین هماهنگی بسیار زمان

 های مختصاتی از فیلم بازی با ابزار فعلی استخراج داده
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