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چکیده
هدف این پژوهش شناسایی پستهای بازیکنان تیم ملی فوتبال در ایجاد حمله و تحلیل شبکههای
آنها بود .سه مسابقة رسمی تیم ملی در جامجهانی تحلیل و کدگذاری شدند .پاس بین همتیمیها
بهعنوان یک معیار ارتباطی تعریف شده است .پس از هر مسابقه ،یک ماتریس مجاور کلی ساخته
شد .سپس ،برای تحلیل به نرمافزار تحلیل شبکههای اجتماعی وارد شد .تحلیل شبکة بازیها با
استفاده از دو مقیاس درجة مرکزیت و درجة اعتبار انجام شد .مقادیر درجة مرکزیت نشان داد که
مدافعان کناری 12/2 ،درصد و هافبکها  12/03درصد ،مشارکت بیشتری در گردش توپ و ایجاد
حمله داشتند .همچنین ،مقادیر درجة اعتبار نشان داد که هافبکها 12/65 ،درصد و مهاجم11/90 ،
درصد هدفهای همتیمیها برای پاسدادن توپ طی توالی پاس بودند .این مطالعه نشان داد که
چگونه معیارهای مرکزیت شبکه میتوانند اطالعات مفیدی را برای مربیان و نیز برای مطالعة
مشارکت فردی بازیکنان برای فرایند حمله فراهم کنند.
واژگان کلیدی :تحلیل شبکههای اجتماعی ،نرمافزار ساکنت ،درجة مرکزیت ،درجة اعتبار
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مقدمه
شناسایی برجستهترین بازیکنان كه در ایجاد حملة یک تیم فوتبال نقش دارند ،یکی از شاخصهای
كلیدی تحلیل بازی بهوسیلة تیمهای حریف است .درواقع ،استراتژی حریفان ،اغلب بستن مسیر حركت
بازیکنان برجسته برای جلوگیری از حملة موفقیتآمیز است .عالوهبراین ،آگاهی از نقش انفرادی هر
بازیکن برای كل ارتباط تیم میتواند شاخص مهمی باشد كه ممکن است امکان بهینهسازی رفتار
تاكتیکی بازیکنان فوتبال را افزایش دهد .شناسایی هركدام از بازیکنان تیم و پستهای آنها كه در
ایجاد یک حمله نقش دارند ،مهم است؛ زیرا ،برخی بازیکنان در تیم نقش مهم و برجستهای دارند
وبهطوركلی ،كدگذاری میتواند درک فردی از مشاركت آنها را افزایش دهد (كلمنته ،مارتینز ،ونگ،
كاالماراس و مندز 2015 ،1الف.)716 ،
تعامل همتیمیها در ورزشهای تیمی ،نتیجة قوانین و پویایی بازیها است (گریهاین ،بودیر و دیوید،2
 )138 ،1997و میتواند ناشی از نیاز به غلبه بر تیم حریف ازطریق سازماندهی جمعی قوی باشد
(دوارته ،آراجو ،كوریا و داویدز .)635 ،2012 ،3بهعبارتدیگر ،تیم لزوماً از مجموع همة بازیکنان آن
متفاوت است؛ بنابراین ،یک تیم قوی در هماهنگی و تعامل بین همتیمیها كارایی سطح باالیی را
دنبال میكند (فیول ،آرمبروستر ،اینگرام ،پترسن و واترز476 ،2012 ،4؛ گراند .)685 ،2012 ،5در
ورزشهای تیمی ،چنین همکاری بین همتیمیها میتواند رابطة اجتماعیای كه در نظام اجتماعی
كوچکی بهوجود میآید ،قلمداد شود (لوشر ،رابینز و كرمر .)213 ،2010 ،6با داشتن این ایده در ذهن،
بازی فوتبال ممکن است مکان جالب و ویژهای برای اجرای تحلیل شبکة اجتماعی در شناسایی
ویژگیهای شبکة تیمی درنظر گرفته شود (مالتا و تراواسوس.)29 ،2014 ،7
یکی از ابزارهای جدید پیشنهادشده برای تحلیل رفتارهای جمعی بازیکنان و شناسایی تعامالت خاص
كه درمدت مسابقه بهوجود میآید ،شبکهای است كه براساس نظریة گراف 8است (بوربوسن ،پویزات،
ساوری و سو152 ،2010 ،9؛ پاسوس 10و همکاران .)171 ،2011 ،استفاده از نظریة گراف در
ال جدیدی است .بهطور عمده ،استفاده از چنین رویکردی برای
تجزیهوتحلیل مسابقة فوتبال روش كام ً
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طبقهبندی مشاركت فردی بازیکنان است (كلمنته ،كوسیرو ،1مارتینز و مندز.)265 ،2014 ،
عالوهبراین  ،روش شبکة اجتماعی یک روش تركیبی است؛ زیرا ،ابتدا از روش مشاهدهای استفاده
میشود و بهدنبال آن ،ازطریق روش محاسباتی ،ویژگیهای گراف شبکه طبقهبندی میشود (داچ،
وایتزمن و آمارال)112 ،2010 ،2؛ بنابراین ،روش شبکه ،روشی نیمهمحاسباتی است كه مبتنیبر
مشاهدۀ فردی برخی از شاخصها (مثالً پاسهای بین بازیکنان) و سپس ،پردازش دادهها با استفاده
از الگوریتمهای ویژه برای فراهمكردن اطالعات دربارۀ تعامل جمعی و آشکار برخی گرایشهای متقابل
در تیم است .چنین رویکردی شبکههای اجتماعی نامیده میشود و براساس نظریة گرافها است.
درحالحاضر ،استفاده از رویکرد شبکه برای مطالعة دینامیک فوتبال شروع شده است (كلمنته و
همکاران 2015 ،الف .)718 ،چنین رویکرد چندرشتهای ویژگیهای تیم و بازیکنان را بهسرعت
شناسایی میكند و رفتار جمعی بازیکنان را مشخص میكند (كوسیرو ،كلمنته ،مارتینز و تنریرو،3
.)649 ،2014
در سال  ،2010بوربوسن یکی از اولین مطالعات منتشرشده را كه از تحلیل شبکههای اجتماعی در
ورزشهای تیمی استفاده كرده بود ،انجام داد .هدف این مطالعه كه روی بازیکنان بسکتبال انجام شده
بود ،درک این موضوع بود كه چگونه بازیکنان با فعالیتهای همتیمیهای خود مرتبط شدهاند .در یکی
دیگر از مطالعاتی كه از نرمافزار تحلیل شبکة اجتماعی در واترپلو 4استفاده كرده بود ،فقط از پاسها
برای ارتباط گرهها (بازیکنان) استفاده شده بود .براساس نتیجة نهایی ،بیشتر رفتارهای سیستم گروهی
موفق ،بهاحتمالزیاد به تعامل هر بازیکن با دیگر بازیکنان یک تیم نیازمند است (پاسوس و همکاران،
 .)175 ،2011اخیرا ً،تحلیل شبکة تیمهای لیگ برتر انگلیس نیز به چنین نتیجهای دست یافته است.
مطالعهای نشان داد كه تعامل چشمگیر (تراكم) منجر به افزایش عملکرد تیمی خواهد شد .درمقابل،
تعامل متمركز با كاهش عملکرد تیمی مرتبط است (گراند .)687 ،2012 ،درواقع ،حتی در یک زمینة
اجتماعی ،تیمهای با شبکههای متراكمتر تمایل به اجرای بهتر و بادوامتر دارند (بالکاندی و هاریسون،5
.)65 ،2006
برخی مطالعات از تحلیل شبکههای اجتماعی برای مشخصكردن ارتباطهای میان بازیکنان در تیم
استفاده كردهاند (بوربوسن و همکاران165 ،2010 ،؛ داچ و همکاران109 ،2010 ،؛ گراند،2012 ،
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 .)688این مطالعات میتوانند بهصورت یک تحلیل شبکهای از ساختار كلی تیم و ارتباطهای فردی
میان بازیکنان طبقهبندی شوند (كلمنته و همکاران .)266 ،2014 ،در تحلیلهای انفرادی بازیکنان،
یکی از اولین مطالعاتی كه از نظریة گراف استفاده كرد ،برای مسابقات جام سال  2008اروپا بود .هدف
این مطالعه تعیین سهم هر بازیکن و عملکرد كلی تیم بود (داچ و همکاران )109 ،2010 ،كه از روش
شبکه برای شناسایی بهترین عملکرد انفرادی بازیکنان و بهترین عملکرد تیم استفاده كرده بود .در
پژوهش موردبحث ،داچ و همکاران از روش شبکه برای محاسبة شاخصهای عملکرد و رتبهبندی
بازیکنان ازطریق مشاركت فردی آنها در مسابقات استفاده كردند و دریافتند كه در مسابقات یوروی
سال  ،2008بهترین بازیکن ،ژاوی( 1هافبک میانی اسپانیا) بود .در مطالعة دیگر ،از برخی معیارهای
مركزیت شبکه برای طبقهبندی مشاركت فردی بازیکنان در فینال جام جهانی  2010استفاده شد.
اندازهگیری صفحة رتبهبندی آشکار كرد كه بار دیگر ژاوی باالترین امتیاز را دارد؛ بنابراین ،تمایل تیم
اسپانیا به متمركزكردن توالی پاس روی هافبک مركزی بود (پنا و توچتی .)517 ،2012 ،2مطالعة
دیگری توزیع رفتارهای پاس بازیکنان را در فینال جام جهانی سال  2006تحلیل كرد .نتایج اصلی
نشان داد كه بازیکنی كه توپ را زیاد لمس میكند ،اغلب بهوسیلة پاس با دیگران ارتباط داشته است
(یاماموتو و یوكویاما .)38 ،2011 ،3همچنین ،كلمنته ،مارتینز ،كاالماراس و مندز ( 2015ب)215 ،
پژوهشی را با هدف شناسایی موقعیتهای تاكتیکی مركزیت در بازیکنان بسکتبال انجام دادند .نتایج
نشان داد كه گارد رأسها بازیکنان برجستهای در سازماندهی حمله هستند و تحلیل شبکة اجتماعی
آنها میتواند روش مفیدی برای شناسایی الگوهای تعامل در بازی بسکتبال باشد.
یکی از محدودیتهای برخی مطالعات گذشته این بود كه هر تیم ملی بهطور جداگانه تحلیل و درنظر
گرفته نمیشد؛ درنتیجه ،نتایج در برخی تیمهای ملی ممکن است بهطور عمده متفاوت باشد؛ زیرا،
هر تیم ملی سبک خاصی از بازی و راهبرد برای عمل دارد (كلمنته و همکاران 2015 ،الف .)719 ،در
برخی از تیمها كه بیشتر سبک بازی مستقیم در آنها اتخاذ میشود ،بهطوركلی بیشترین مقادیر
درجة مركزیت در بازیکنان مهاجم یافت میشود (مالتا و تراواسوس .)34 ،2014 ،همچنین ،در
تیمهایی كه سبک بازی براساس توالی پاس در بازیکنان خط میانی است (تیکیتاكا) ،بازیکنانی كه
بیشترین پاسها را از همتیمیهای خود دریافت كردهاند ،هافبکها بودند؛ درنتیجه ،طبیعی است كه
چنین بازیکنانی اهداف تیم هستند (كلمنته و همکاران .)268 ،2014 ،نتایج پژوهش كلمنته و
همکاران ( )262 ،2014و كلمنته ،كاالمارس ،الیویرا و مندز 2015 ،پ )139 ،نشان داد كه باالترین
مقدار درجة مركزیت در مدافعان كناری و هافبکهای دفاعی یافت شد .این مقادیر نشان داد كه اولین
1. Xavi
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گام از توالی پاس ،از مدافعان كناری و هافبکهای دفاعی شروع میشود و تالش برای حمایت كردن
انتقال حمله از عقبترین فضاها صورت میگیرد .همچنین ،آنها پیشنهاد كردند كه سبک بازی
براساس مالکیت باشد؛ نه ضدحمله.
باوجود مطالعات مهم ،پژوهشهای انجامشده روی تحلیل شبکه كه طبقهبندی فردی بازیکنان و نقش
آنها را در روند تیم ادامه دهد ،بسیار محدود هستند (كلمنته و همکاران .)265 ،2014 ،عالوهبراین،
مطالعاتی كه از معیارهای مركزیت (مانند درجة مركزیت و درجة اعتبار) برای تعیین بازیکنان برجسته
كه در ساختار كلی گراف شبکة تیم نقش دارند ،استفاده كرده باشند كم هستند (مالتا و تراواسوس،
35 ،2014؛ پنا و توچتی.)520 ،2012 ،
در چند سال اخیر ،شاهد تغییرات و پیشرفتهایی در سبک بازی تیم ملی فوتبال ایران بودهایم كه
موفقیتهایی نیز بهدست آوردهایم .بدونشک هرگونه تحلیل و مطالعة جدیدی كه بتواند به موفقیت
تیم ملی فوتبال كشورمان در عرصههای بینالمللی كمک كند ،ارزشمند خواهد بود .در مطالعة حاضر
سعی بر آن است كه بازیهای تیم ملی فوتبال ایران در جام جهانی  -2014كه در گروه ششم این
رقابتها با تیمهای نیجریه ،آرژانتین و بوسنی و هرزگوین همگروه شد -با استفاده از معیارهای
مركزیت تجزیهوتحلیل شوند .نتایج این مطالعه میتواند اطالعات مفیدی درمورد راهبرد و سبک بازی
تیم ملی فوتبال ایران فراهم كند .همچنین ،معیارهای شبکة استفادهشده در این مطالعه میتواند
اطالعات مفیدی را دربارۀ ویژگیهای خاص تیم ملی فوتبال ایران ارائه كند و به مربیان برای درک
مناسبترین و برجستهترین بازیکنان در ایجاد فرایند حمله كمک كند؛ بنابراین ،این پژوهش روی
شناسایی پستهای بازیکنان كه بیشترین نقش را در فرایند حملة تیم ملی فوتبال ایران در جام جهانی
 2014داشتهاند ،تمركز كرده است.
روششناسی پژوهش
در این پژوهش ،سه مسابقة رسمی از تیم ملی فوتبال ایران در جام جهانی  2014شامل ایران-نیجریه،
ایران -آرژانتین و ایران -بوسنی ،تحلیل و كدگذاری شدند .درمجموع ،نزدیک به  195ماتریس مربوط
به 195حمله براساس تعامل همتیمیها ایجاد شدند و سپس ،به سه نمودار شبکه تبدیل شدند .در
كل ،در سه بازی 950 ،پاس بین همتیمیها تحلیل شدند.
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ابتدا بازیهای تیم ملی فوتبال ایران در جام جهانی مشاهده شد و درمجموع ،ماتریس مجاور براساس
پاس بین همتیمیها ایجاد شد .سپس ،برای تحلیل به نرمافزار تحلیل شبکههای اجتماعی
وارد شد .ساکنت یک نرمافزار گرافیکی برای تحلیل و تجسم شبکههای اجتماعی و محاسبة معیارهای
عمومی و شناسایی سطوح مركزیت بازیکنان است (كاالماراس )15 ،2014 ،كه در پژوهش حاضر ،از
نسخة  1/8این نرمافزار استفاده شده است.
این نرمافزار اندازههای ساختاری پیشرفته و معیارهای مركزیت مانند درجة مركزیت ،2درجة اعتبار 3و
نزدیکی مركزیت 4و غیره را محاسبه میكند .همچنین ،ویژگیهای گرافیکی اساسی و عمومی را مانند
ارتباطهای كلی ،5تراكم شبکه ،6قطر شبکه 7و ضریب خوشهبندی 8كه خارج از حوزۀ این مطالعه است،
محاسبه میكند .تحلیل شبکة تیم ملی فوتبال ایران در جام جهانی  2014با استفاده از دو مقیاس
زیر ،براساس ارتباط بین همتیمیها انجام شده است:
درجة مركزیت (اندازهگیری بروندرجه )9نشاندهندۀ سطح برجستة هر بازیکن برای ساختن فرایند
حمله است .مقادیر بیشتر نشان میدهد كه بازیکن برای ایجاد حمله با پاسهای خود مشاركت بیشتری
برای بازیکنان دیگر دارد .در مورد دادههای پژوهش حاضر ،بازیکنانی كه امتیازات درجة مركزیت
بیشتری داشتند ،كسانی هستند كه در تالشهای هجومی تیمهای خود با دادن پاسها به دیگر
بازیکنان همتیمی مشاركت بیشتری داشتهاند (كلمنته ،مارتینز و مندز.)49 ،2016 ،

(ساکنت)1

9

)𝜈 ∑ 𝐴(𝑢,

= 𝑢𝐶𝐷𝑂

𝜈≠𝑢𝜈=1,

درجة اعتبار (اندازهگیری دروندرجه )10نشاندهندۀ سطح برجستة هر بازیکن بهعنوان هدف ،از
همتیمیهای خود برای پاسدادن توپ است؛ بنابراین ،مقادیر بیشتر نشان میدهد كه این بازیکن
بهترین بازیکن (در اولویت) برای دریافت توپ است و كوچکترین مقادیر نشان میدهد كه 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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برای پاسدادن توپ هدف نیست .در تجزیهوتحلیل دادههای این پژوهش ،بازیکنان با درجة اعتبار
باالتر بهوضوح كسانی هستند كه همتیمیهای خود را با پاسدادن توپ بیشتر ترجیح دادهاند (كلمنته
و همکاران.)56 ،2016 ،
9

𝑢𝑣𝑄 ∑

=

𝐼𝐷𝐶𝑢′

𝜈≠𝑢𝜈=1,

یک ماتریس مجاور باید برای اجرای تحلیل شبکه ایجاد شود كه نشاندهندۀ ارتباطهای بین یک گره
(بازیکن) و گره مجاور (همتیمی) است (پاسوس و همکاران .)173 ،2011 ،با هدف تولید یک ماتریس
مجاور برای تحلیل شبکه ،معیارهایی كه ارتباطها را مشخص میكنند باید تعریف شوند .این مطالعه
پاسهای بین همتیمیها را بهعنوان یک معیار ارتباطی تعریف كرده است .در هر واحد حمله ،یک
ماتریس مجاور باید برای شناسایی ویژگیهای حمله تیم ایجاد شود (كلمنته ،كوسیرو ،مارتینز و مندز،
 2015ت .)127 ،هر توالی پاس بهعنوان یک واحد از حمله طبقهبندی شد؛ بنابراین ،درطول تمام
مسابقات ،همة لحظات حمله با بیش از یک پاس مشاهده شده بود .در لحظهای یک واحد حمله شروع
میشود كه یک بازیکن مالکیت توپ را برای تیمش بهدست آورد و یک پاس موفقیتآمیز به
همتیمیاش میدهد كه توپ را دریافت و كنترل میكند .واحد حمله زمانی بهپایان میرسد كه تیم
مالکیت توپ را ازدست میدهد (برای مثال بیرونرفتن توپ ،شوت ،یک پاس ناموفق به همتیمی و
غیره) .پاسهای بین همتیمیها در یک ماتریس مجاور حین هر واحد حمله ثبت شدهاند .به هر پاس
بین گرهها كد یک و برای هیچ پاسی بین همتیمیها كد صفر داده شده است .هر بازیکن با اعدادی
بین  p 1و  p 11برای كدگذاری آسان طبقهبندی شده است (كلمنته و همکاران.)712 ،2015 ،
همانطور كه در شکل شمارۀ یک مشاهده میشود ،كد صفر برای هیچ پاسی بین همتیمیها است.
در این مورد خاص ،كد ارتباط بازیکن دو به بازیکن سه ،دو بود كه مربوط به شمارۀ پاسها در همان
جهت است (از بازیکن دو به بازیکن سه) .این فرایند در هر واحد از حمله انجام شد و در پایان هر
مسابقه ،ماتریس كلی مجاور كه مربوط به مجموع تمام ماتریسهای مجاور تولیدشده بود ،ایجاد شد.
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شکل  -1نمونهای از جمعآوری و کدگذاری دادهها :الف -توالی پاسها بین بازیکنان  3 ،2و 4؛
ب -ماتریسهای مجاور مربوط به توالی پاسها

جمعآوری اطالعات ازطریق مشاهدۀ فیلم بازیهای تیم ملی فوتبال ایران در جام جهانی انجام شد و
سپس ،اطالعات موجود براساس پاس بین همتیمیها و تعامل بین بازیکنان ،با استفاده از نرمافزار
تحلیل شبکههای اجتماعی تحلیل شد .درمجموع و با احتساب افرادی كه روایی پژوهش را انجام
دادند ،پنج نفر شامل یک پژوهشگر باتجربه درزمینة تحلیل بازی فوتبال ،یک مربی حرفهای با مدرک
مربیگری درجة  Aآسیا ،یک بازیکن باتجربه با سابقة بازی در لیگ برتر و دو پژوهشگر مطالعة حاضر،
مسئول جمعآوری دادهها بودند .محقق باتجربه درزمینة تحلیل بازی با همکاری پژوهشگر ،مسئول
جمعآوری و كدگذاری دادهها بودند .برای اطمینان از روایی بین آزمونگر 20 ،درصد از كل بازیها به
مربی فوتبال و بازیکن باتجربه فوتبال داده شد كه مقدار همبستگی بین پژوهشگر و مربی فوتبال
( )R =0/89و بین پژوهشگر و بازیکن فوتبال ( )R =0/87بهدست آمد .همچنین ،برای اندازهگیری
روایی درونمشاهدهگر ،پژوهشگر  20درصد از كل بازیها را به فاصلة دو هفته مشاهده كرد و مقدار
همبستگی درونمشاهدهگر بهدست آمد (.)R =0/85
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نتایج
جدول شمارۀ یک نشان میدهد كه مدافعان كناری و هافبکها بزرگترین مقدار درجة مركزیت را
بهدست آوردهاند .درواقع ،در سه بازی ،مدافعان كناری (دامنة بین  11/07تا  )13/31و هافبکها
(دامنة بین  10/67تا  )13/41بیشترین مقدار را بهدست آوردهاند .بهاستثنای دروازهبان ،مهاجم
كمترین مقدار درجة مركزیت را در بیشتر بازیها داشت (دامنة بین  4/10تا  .)5/13چنین مقادیری
نشان میدهد كه مدافعان كناری و هافبکها مشاركت بیشتری در گردش توپ و ایجاد حمله داشتهاند.
عالوهبراین ،هافبکها كمترین مقادیر ضریب تغییرات را داشتند؛ درنتیجه ،ثبات بیشتری از
برجستهبودن را در تمام مسابقات نشان دادهاند.
جدول  -1درجة مرکزیت بازیکنان تیم ملی ایران در جام جهانی 2014
پستها
دروازهبان
مدافع كناری
مدافع كناری
مدافع مركزی
مدافع مركزی
هافبک
هافبک
هافبک
هافبک كناری
هافبک كناری
مهاجم

بازی اول

بازی دوم

بازی سوم

میانگین

3/24
11/21
11/07
9/15
9/11
12/38
11/36
10/67
8/57
9/28
4/13

3/95
13/04
13/31
5/04
6/92
12/27
12/00
11/87
7/36
9/15
5/13

2/19
11/37
13/21
9/09
8/13
12/35
13/41
12/03
7/69
6/53
4/10

3/12
11/87
12/53
7/76
8/05
12/33
12/25
11/52
7/87
8/32
4/45

انحراف
استاندارد
0/88
1/01
1/26
2/35
1/09
0/05
1/04
0/74
0/62
1/55
0/58

ضریب تغییرات
28/2
8/50
10/05
30/28
13/54
0/40
8/48
6/42
7/87
18/62
13/03

در جدول شمارۀ دو ،مقادیر درجة اعتبار نشان میدهد كه هافبکها (دامنة بین  11/11تا  )13/44و
مهاجم (دامنة بین  9/02تا  )14/16بیشترین مقادیر را در بیشتر مسابقات داشتهاند .افزونبراین،
دروازهبان كمترین مقدار را در بیشتر مسابقات داشت .هافبکها نیز كمترین مقدار ضریب تغییرات را
داشتند؛ درنتیجه ،بازیکنان برجستهتری درطول تمام مسابقات بودند .درمجموع ،نتایج نشان میدهد
كه هافبکها و مهاجمان ،هدفهای همتیمیها برای پاسدادن توپ طی توالی پاس هستند.
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جدول  -2درجة اعتبار بازیکنان تیم ملی ایران در جام جهانی 2014
پستها

بازی اول

بازی دوم

بازی سوم

میانگین

دروازهبان
مدافع كناری
مدافع كناری
مدافع مركزی
مدافع مركزی
هافبک
هافبک
هافبک
هافبک كناری
هافبک كناری
مهاجم

1/62
6/21
7/12
7/64
6/21
12/32
12/23
11/11
11/31
10/08
14/16

1/00
7/34
6/51
7/98
5/31
13/02
12/97
12/43
11/64
9/27
12/53

1/79
8/02
7/67
8/31
7/17
13/44
13/40
13/02
8/71
9/65
9/02

1/47
7/19
7/10
7/97
6/23
12/92
12/86
12/18
10/55
9/66
11/90

انحراف
استاندارد
0/41
0/91
0/58
0/33
0/93
0/56
0/59
0/97
1/60
0/40
2/62

ضریب تغییرات
27/89
12/65
8/16
4/14
14/92
4/33
4/58
7/96
15/16
4/14
22/01

بحث و نتیجهگیری
پاسهای انجامشده بین همتیمیها همیشه یکی از شاخصهای مهم تیمی است (كارلینگ ،ویلیامز و
ریلی .)26 ،2005 ،1پاسکاری بین بازیکنان یکی از شاخصهای اصلی است كه در فرایند حمله،
ارتباطهای بین همتیمیها را تعیین میكند .برای ایجاد یک روش شبکهای ،بازیکنان بهعنوان گره و
پاس بهعنوان شاخص ارتباطی درنظر گرفته شدهاند .بعد از جمعآوری این شاخصها ،تحلیل شبکههای
اجتماعی برای تعیین برجستهترین پستهای تاكتیکی در ایجاد حملة فوتبال استفاده شد .در طول
مرحله حمله ،بازیکنانی كه با هم در ارتباط بودند ،در لحظات بین بازپسگیری توپ تا لحظة شوت
اقدام میكردند؛ بنابراین ،تعیین پستهای بازیکنانی كه اغلب واحد حمله را شروع كردهاند ،مهم است
(كلمنته ،مارتینز ،كاالماراس ،ونگ و مندز 2015 ،ث.)91 ،
هدف این پژوهش ،كاربرد برخی معیارهای مركزیت براساس نظریة گراف برای شناسایی ویژگیهای
تیم ملی فوتبال ایران درطول جام جهانی  2014بود؛ برایناساس ،سه مسابقه از تیم ملی فوتبال ایران
در جام جهانی  2014تحلیل و كدگذاری شدند .درمجموع ،نتایج نشان داد كه مدافعان كناری و
هافبکها مشاركت بیشتری در گردش توپ و ایجاد حمله داشتهاند .این یافته با پژوهشهای كلمنته
و همکاران ( 2015ث92 ،؛  2015ت 131 ،؛  2015پ )139 ،همخوانی دارد .آنها در بررسی تیم

1. Carling, Williams & Reilly
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فوتبال سوئیس ،تیم ملی اسپانیا در جام جهانی  2014و یکی از تیمهای لیگ برتر فوتبال پرتغال
دریافتند كه بیشترین سطوح درجة مركزیت توسط مدافعان و هافبکها بهدست آمده است.
در مطالعة حاضر مشخص شد كه اولین گام از توالی پاس ،از مدافعان كناری و هافبکهای دفاعی
شروع میشود .چنین بازیکنانی بیشتر در تالشهای هجومی تیم ،ازطریق پاسهای خود به دیگر
بازیکنان تیم نقش داشتهاند .نتایج مطالعة حاضر و مطالعات قبلی نشان میدهند كه هافبکهای دفاعی
باالترین درجة مركزیت را بهدست آوردهاند؛ زیرا ،آنها ارتباط بین دفاع و حمله و نیز در میانة زمین،
اولین مرحلة ایجاد حمله هستند؛ بنابراین ،در این پست بازی ،بازیکن  1بازیکن ارتباطی در ایجاد
حمله است؛ یعنی ،عمدتاً واحد حمله با پاسهایی برای بازیکنان بازیساز و مهاجم شروع میشود
(مالتا و تراواسوس .)34 ،2014 ،بهاستثنای دروازهبان ،بازیکنان مهاجم كمترین سطوح درجة مركزیت
را نشان دادند .عالوهبراین ،هافبکها كمترین مقادیر ضریب تغییرات را داشتند؛ درنتیجه ،ثبات
بیشتری از برجستهبودن را در تمام مسابقات نشان دادند.
همچنین ،مقادیر درجة اعتبار نشان داد كه هافبکها و مهاجم ،اهداف اصلی همتیمیها برای پاسدادن
توپ هستند كه یافتهها در بخش مربوط به هافبکها ،با نتایج كلمنته و همکاران ( 2015پ139 ،؛
 2015ث92 ،؛  2015ت )131 ،و یافتهها در بخش مربوط به مهاجم ،با نتایج مالتا و تراواسوس
( )34 ،2014همخوانی دارد .یافتههای این مطالعات نشان داد بازیکنانی كه بیشترین پاسها را از
همتیمیهای خود دریافت كردهاند ،هافبکها بودند .چنین مقادیری تنها میتواند ازطریق سبک خاص
بازی تیم درک شود (كلمنته و همکاران .)269 ،2014 ،در تیمهایی كه سبک بازی آنها در بیشتر
زمانهای بازی ،براساس ایجاد حمله با پاسهای كوتاه و توالی پاس در بازیکنان خط میانی «تیکیتاكا»
است ،طبیعی است كه چنین بازیکنانی اهداف تیم هستند .در برخی تیمها كه بیشتر سبک بازی
مستقیم در آنها اتخاذ میشود ،بهطوركلی ،بیشترین مقادیر در بازیکنان هافبک تهاجمی و مهاجم
یافت میشود (مالتا و تراواسوس.)35 ،2014 ،
براساس نتایج پژوهش ،بازیکنانی كه بیشترین پاسها را از همتیمیهای خود دریافت كردهاند،
هافبکها و مهاجم بودند .این بازیکنان برای توسعة هجومی تیم بسیار مهم هستند؛ زیرا ،آنها اغلب
توپ بیشتری را از دیگر بازیکنان درمدت تالش تیمی برای حمله دریافت میكنند .در تیم ملی ایران
كه در بیشتر زمانهای بازی از سبک بازی مستقیم استفاده میشد ،بیشترین مقادیر درجة اعتبار در
هافبکها و مهاجم بهدست آمد .درواقع ،این بازیکنان برای سایر همتیمیها برای پاسدادن در اولویت
بودند .این نتایج نشان داد كه از سبک بازی مستقیم بعد از بازپسگیری توپ ممکن است بهتر بتوان
از نبود تعادل دفاعی تیم حریف استفاده كرد .افزونبراین ،توالی پاسهای طوالنی فرصتهای بیشتری
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را برای توازن فرایند دفاعی فراهم میكند؛ درنتیجه ،سردرگمیها و جاگیری نادرست دفاعی را
بهحداقل میرساند (هیوز و فرانکس.)513 ،2005 ،1
بنابراین ،با توجه به سبک بازی مستقیم انتظار میرود كه هافبک و مهاجم مركزی توپهای بیشتری
را از همتیمیهای خود دریافت كنند .بهطور خالصه ،این نتایج نشان داد كه مركزیت ممکن است
بهنوع سبک بازی اتخاذشده بهوسیلة تیم وابسته باشد (كلمنته و همکاران.)270 ،2014 ،
روش شبکة ارائهشده در این مطالعه نشان داد كه شبکههای اجتماعی نرمافزار سریع و آسانی است
كه میتواند اطالعات مفیدی را برای مربیان فراهم كند و از تصمیمات آنها دربارۀ فرایند آموزش
فوتبال حمایت كند .درمجموع ،روش شبکة مبتنیبر نظریة گراف روش مفیدی را برای اندازهگیری و
تحلیل ارتباط بین همتیمیها فراهم میكند؛ درنتیجه ،به درک فرایندهای تیم و ویژگیهای آنها
كمک خواهد كرد (كلمنته و همکاران 2015 ،الف .)719 ،همچنین ،تجزیهوتحلیل با استفاده از
روشهای شبکهای میتواند باوجود كمهزینه و كاربرپسندبودن ،امکان تجزیهوتحلیل نیمهمحاسباتی
را برای همة ورزشهای تیمی در هر سطح رقابتی عمومیت دهد .تحلیل مسابقه اطالعات مناسبی را
برای بهینهسا زی جلسات تمرینی و بهبود راهبرد برای مسابقه فراهم میكند .بههمیندلیل ،فرایند
مشاهده برای مربی نیاز و ضرورتی است تا به تصمیمگیریهایش كمک كند (كلمنته و همکاران،
.)43 ،2016
همچون هر مطالعهای ،این مطالعه نیز برخی محدودیتها داشت كه یکی از آنها ،استفادهنکردن از
معیارهای عمومی اندازهگیری مانند ارتباطهای كلی ،تراكم شبکه ،قطر شبکه و ضریب خوشهبندی
برای افزایش آگاهی درمورد سبک بازی تیم ملی فوتبال ایران بود كه میتواند منبع تکمیلی بسیار
مهمی برای شناسایی سبک بازی و نیز توجیه سطوح مركزیت باشد؛ بنابراین ،پیشنهاد میشود كه
پژوهشهای جامعتری با استفاده از هر دو شاخص پیشرفته و عمومی انجام شوند .درمجموع ،این
پژوهش نشان داد كه شبکههای اجتماعی و معیارهای مركزیت استفادهشده در این مطالعه میتوانند
چگونگی ارتباط بازیکنان با همدیگر و نوع و قدرت ارتباطهای بین آنها را شناسایی كنند .این اطالعات
میتواند برای تیم بسیار مهم باشد؛ زیرا ،مربی از تجزیهوتحلیل مسابقه بهعنوان یک چرخة دائمی
بازخورد برای بهینهسازی تمرینات ورزشی و تصمیمگیریها درطول مسابقات استفاده خواهد كرد.
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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.
Keywords: Social Network Analysis, Software Socnetv, Degree Centrality,
Degree Prestige
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