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 مقدمه
 .اندانجام شده یمیت یرفتارها یهایژگیو ییشناسا هدف با گسترده هایی، پژوهشریاخ ةده دو در

شده تعیینمل سه یا تعداد بیشتری بازیکن درجهت دستیابی به اهداف ازپیشهای تیمی از تعارفتار

فرایند  طریقو از یابندمیطریق ارتباطات سینرژیک توسعه ازها این رفتار د.نیاببروز می

 د نکنتعامالت واحدهای اجتماعی )جمعی( زمینة بروز رفتار را میسر می  بطن  دردهی ذاتی  سازمانخود

تم از تعامل بین یافته در سطح کلی یک سیسظهور الگوهای حرکتی ،یسازمانخود ندیفرادر . (1-3)

تأثیر قیود محیطی، گیرند. فرایندهای خودسازمانی تحتمیتر سیستم شکل اجزا در سطوح پایین 

کلی سیستم و تعامالت بین اجزا   جزء سیستم در رفتارفردی و تکلیفی هستند و این قیود بر نقش هر  

ین ارتباطات ا مطالعة .شوندهای مختلف حرکتی مینرژی گیری سیب شکلوجد و منگذارتأثیر می

حلیل عملکرد تیمی و ت در حوزة های اخیرهای پژوهشی موردتوجه در سال سینرژیک یکی از حوزه 

  .آیدحساب میبه فردیهماهنگی بین

د اعتقا  و  هستندشناختی    هایبرپایة مفاهیم موجود در نظریههای سنتی تحلیل عملکرد تیمی  راهبرد

، در مقابلدر افزایش شناخت گروهی است. واسطةفردی بهبین هایهماهنگی بر این است که توسعة

و  متکی هستند 1شناختیهای بومراهبرد پویایی برکه  اندایجاد شدهی نوین هایشیوه ،های اخیرسال

شناسی و روانهای پیچیده سیستم هایاین راهبرد خود ترکیبی از مفاهیم موجود در نظریه

های اشتراکی سازفراهم وسیلةرفتارهای هماهنگ به ،اساس این راهبردبر .(5, 4)است شناختی بوم

 شود ویستم پیچیده درنظر گرفته مییک سشناختی، تیم ومهای باز دیدگاه پویایی یابند.توسعه می

انطباق و به بودن غیرخطی  مشخصة .خطی استستم پیچیدة غیرعنوان یک سیبهرفتار تیم  ،نتیجهدر

عنوان واسطة قابلیتی در سیستم با به  رفتار سیستم داللت دارد و ثبات ،حالسازگاری و درعین

دادهای یکسان ی قابلیت سیستم در ایجاد برونمعندیجنریسی به مفهوم  شود.  می  ایجاد  2« دیجنریسی»

ایجاد تغییرپذیری موجب  دیجنرسی موجود در سیستم واختاری متفاوت است ق عناصر سطریاز

 . (7, 6)شود سیستم میرفتار کارکردی در 

، هنوز تیمی های سیستم پیچیدةکردن ویژگیهای مختلف برای کمیگیری روشکارباوجود به

 رفتار یک سیستم  . فهم و بررسی(3)ای پیش روی پژوهشگران وجود دارند حظهمالقابل هایابهام

تک ، بررسی رفتار تکدلیلهمین های کارکردی منفرد در تیم است و بهاختارچیزی بیش از شناسایی س

. (8) رفتار سیستم باشداز ماهیت س کاملی تواند انعکاها نمیعناصر تیم و برآیند کلی آن

 ها در تولیدو میزان اهمیت آن گیری اندازه، اولین مسئلة موردتوجه، متغیرهای قابلراستادرهمین

 
1. Ecological Dynamics 

2. Degeneracy 
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کردن وز روی متغیرهای یکسانی برای کمیهن  ،واقعدر  .است  اتکا برای تفسیر عملکرد تیمقابلاطالعات  

 کارکرد اصلی ،تیمی توپی در رشتة با توجه به اینکه .(7, 3) نظر وجود نداردها اتفاق سینرژی 

که بتوان رسد نظر میبه ،یمی کنترل رفتار توپ و هدایت آن به منطقة هدف استتهای سینرژی 

های تیمی توپی همچون فوتبال برآیند ر توپ رفتار تیمی را توصیف کرد. در ورزشطریق بررسی رفتااز

طالعاتی عنوان یک قید ا، خود رفتار توپ نیز به دیگرکند. ازطرفکرد دو تیم در رفتار توپ بروز میعمل

ر تیم طریق بررسی رفتار توپ دکه بتوان ازرسد نظر میکند. بهکند که عملکرد را مقید میعمل می

ی آن تیم ارائه کرد. راهبرد در فاز هجومرا های سینرژیک های رفتارمالک توپ، برآیندی از ویژگی

است که تعامالت   های پیچیدهبر نظریة سیستممبتنی  راهبردهای تحلیلیاز  های اجتماعی یکی  شبکه 

های براساس رویکرد شبکه. (9)کند ایجادشده بررسی میت طریق اتصاالبین بازیکنان را ازرفتاری 

و هریک از این  اندگرفتهعنوان یک شبکه از اجزای متعامل شکل های اجتماعی به، مجموعه اجتماعی

های های ورزشی نیز شبکهاعی پیچیده، تیمهای اجتمند. مانند سایر سیستمشواجزا یک گره نامیده می

های و به شکل  اند)بازیکنان( متعددی شکل گرفته   د که از عناصرنشواجتماعی پیچیده درنظر گرفته می

ازطریق ایجاد متفاوتی را  شدةدهیخودسازمانرفتارهای نیز در ارتباط هستند و  متفاوتی با یکدیگر

 . کنندایجاد میفردی های بینسینرژی 

های پرکاربرد در مطالعة شبکهراهبردی  ،های اجتماعیایجادشده براساس نظریة شبکه های روش

شده را تحلیل کنند. دهیفردی و الگوهای خودسازمانتا تعامالت بین وندشپویا محسوب می پیچیدة

بیومکانیک ورزشی، علوم اجتماعی، علوم رفتاری،  مطالعات متعددی براساس همین راهبرد درزمینة

بکه ارتباطات بین عناصر یک ش ،. با استفاده از این راهبرداندشناسی و غیره انجام شدهاقتصاد، روان

اند تا اخیر پژوهشگران تالش کرده  های. در سال(10, 1)د نشودر سطوح متفاوت تحلیل و بررسی می

با توجه به نظریة اساس و  ورزشی استفاده کنند. برهمین های  از این راهبرد درزمینة بررسی عملکرد تیم

ها بین گره ارتباطی هایشود و مسیر، هر مؤلفه در شبکه یک گره محسوب میهای اجتماعیشبکه 

تیم، هر بازیکن یک گره محسوب   در تعمیم این نظریه در سطح  .دندهرا نشان میها  تعامالت بین گره

ها درزمینة پژوهش.  (3)  دنریگیمطریق مسیرهای حرکت توپ شکل  باطات ازشود و مسیرها یا ارتمی

 را  1هاهکنندالگوهای تعامالت رفتاری بین عمل هایکنند تا ویژگیش میهای اجتماعی تالشبکه 

اهمیت دارد: در تحلیل  های ورزشی به دو دلیلهای اجتماعی در تیمبیابند. استفاده از راهبرد شبکه 

که برای ارتقا و  شودتیمی بین بازیکنان مالحظه میهای درون، ماهیت وابستگیهای اجتماعیشبکه 

، ای، در تحلیل شبکه همچنین ای برخوردار است.ارهای منسجم درون تیم از اهمیت ویژهحفظ رفت

تحلیل ماکرو فردی( و بین سطح )از ساختار تیمی به ارتباطات بین بررسی شبکه از کل به جزء است

 
1. Actors 
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های اجتماعی های ابتدایی درزمینة استفاده از نظریة شبکه. پژوهش(3, 1) کندو میکرو پل ایجاد می

, 9)ند  شدی ارتباطی بین بازیکنان محدود میدادن الگوهارزش، به نشاندر تحلیل عملکرد تیمی در و

گرفته های اجتماعی شکلهای شبکه ، پژوهشگران به بررسی ارتباط بین ویژگیبعدی  در مطالعات.  (11

بین چگالی گراف زمینه نشان داد، ها دراینیت تیمی پرداختند که نتایج پژوهشهای موفقو شاخص

بین میزان مرکزیت   ،. همچنین(13, 12)ود دارد تیمی و میزان موفقیت تیمی ارتباط مستقیم وج

در ادامه، پژوهشگران تالش کردند  .(14)قیت تیمی ارتباط معکوس وجود داشت تیمی و میزان موف

اجتماعی تیمی را کمی  شبکة یک ،رفتار های اجتماعیشده در نظریة شبکه تعریفاز پارامترهای تا 

 ها، پژوهش. در ادامهیکی، میانجی و چگالی شبکه هستندشاخص نزد ها،ترین این شاخصمهمکنند. 

که بین این ند اهنشان دادو  (15) اندوفقیت تیمی پرداخته رها با ضریب مبه بررسی ارتباط این پارامت

های های تحلیل شبکهروش .(16) های موفقیت تیمی همبستگی وجود داردها و شاخصشاخص

یابی به گل را نیز فراهم دست های تاکتیکی برایفازهای هجومی و برنامه اجتماعی امکان بررسی

 .های تیمی نیز استفاده کردنالیز تاکتیکآتوان از این راهبرد برای و می اندکرده

های ورزشی و پویای زمینهنکردن ماهیت کنترل، گذشته هایهای اصلی پژوهشیکی از محدودیت

پ ثیر آن بر ظهور الگوهای رفتاری تودر فضای بازی و تأ  تغییرپذیری رفتاری بازیکنان نکردنبررسی

اما  اند؛ به الگوهای زمانی محدود شدهمطالعات گذشته صرفاً ،واقعکاری تیمی است. درو عملکرد پاس

وظایف تکلیفی هر گره با  ؛ زیرا،دار استبرخور رقابت تیمی ورزشی از اهمیت زیادیبعد فضایی در 

، در پژوهش حاضر تالش شده است تا بنابراین شود؛انی فرد تعریف میتوجه به موقعیت فضایی و زم

اجتماعی تیمی فراهم کنیم که بتوانیم ماهیت زمانی فضایی شبکه را در مدل   تری از شبکةمدل کامل

های زمانی، موقعیت مکانی بر تمرکز بر رخداد، عالوهدفبرای دستیابی به این ه رو،؛ ازاینلحاظ کنیم

متمرکز ها  بازی بر مطالعة تکمطالعات گذشته عمدتاً   ،اینبرعالوه  یم.اهرا نیز در مدل لحاظ کردهر گره  

 مطالعه  تتورنمن کی درطول چند بازی های اجتماعی در؛ اما در این مطالعه، تغییرات شبکهاندبوده

ضعیفی از عملکرد هجومی  براساس آمار فیفا تیم ملی ایران در این مسابقات  با توجه به اینکه   .اندشده

تحلیل عملکرد تیمی تیم فوتبال ایران در مسابقات   ،حاضر  ، هدف دیگر مطالعةنمایش گذاشتخود به

واقع این های اجتماعی و نظریة گراف بود که درروسیه با استفاده از نظریة شبکه  2018ی جام جهان

د به شناسایی نتوابخش میو اطالعات برآمده از این  شود  بردی این نظریه محسوب میکار  هدف، هدف

های اجتماعی براساس نظریة شبکه  ،در فاز هجومی در این مسابقات  تیم ملی ایران  نشدنعوامل موفق

  کمک کند.
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 پژوهش روش

، 2018ام جهانی روسیه در سال رسمی تیم ملی ایران در ج این پژوهش، سه مسابقة در: نمونه

تیم ملی ایران اولین مسابقه برابر مراکش را با پیروزی پشت سر گذاشت و در وتحلیل شدند. تجزیه 

بازیکنانی   برابر پرتغال به تساوی رسید. همةسوم    بر اسپانیا شکست خورد و در مسابقةدومین بازی برا

وتحلیل شدند. شناسایی بازیکنان براساس شمارة ، تجزیهه در سه بازی در ترکیب تیم قرار گرفتندک

و موقعیت حرکتی بازیکنان در شبکه برای هر بازی یک شبکة کلی استخراج شد  .  پیراهن بازیکنان بود

مشاهده شد. این برای تمام مسابقات  یک، سه، دو و چهار توزیع تاکتیکی، لحاظ گردید. همچنین

 حرکتی بازیکنان شناسایی شد. ساس پست تاکتیکی بازیکنان و منطقةاتوزیع تاکتیکی بر
 1ها و عملکرد فردی و تیمی از سایت فیفاطالعات مربوط به توزیع پاسا: هاآوری دادهجمع روش 

و پیگردی   بت الکترونیکثهای  سیستماز  روسیه با استفاده    2018انی  . مسابقات جام جهاستخراج شد

 یاب بودندت با سرعت باال و کاورهای موقعیتهای ثبت حرکاتحلیل شدند که شامل دوربین   2عملکرد

های . با استفاده از دادهندکردحرکت بازیکنان و توپ را فراهم میامکان ثبت متغیرهای کینماتیکی  و

ها ، ماتریکس مجاورت برای هریک از بازیEPTSشده توسط آوری ی جمعهاع پاسمربوط به توزی

شد که در فاز هجومی از تمام بازیکنانی می n × n شد. ماتریکس مجاورت شامل یک شبکة محاسبه

شد که بین بازیکنان بدون های متوالی میفاز هجومی شامل تمام پاس .(17) مشارکت داشتند

دادن مالکیت گیری مالکیت توپ تا زمان ازدستشد و از زمان بازپسدادن توپ ردوبدل میازدست 

 .فاز هجومی در کل سه بازی تحلیل شدند 577 ،کلشد. درتوپ تعریف می

های بین بازیکنان یک تیم از نظریة برای شناسایی شبکه: سازمانی درون تیمهای خودشناسایی نقشه

و تعداد  نظر گرفته شددر 3یک گرهعنوان ، هر بازیکن بهگراف گراف استفاده شد. براساس نظریة

ده نامی 4ضلع ،تیمیشده ازسوی بازیکن به سایر بازیکنان همهای دادههای دریافتی و تعداد پاسپاس

 .(14, 13) شدمی

  توان راساس نظریة گراف میب: ها در فوتبالهای شبکه برای درک هماهنگیاستفاده از شاخص 

، سطح (ی)درون گره  بازیکنی، درونسطح اول  بررسی کرد:  تارهای تیمی در فوتبال را در سه سطحرف

با توجه به وجود  ،. همچنینهای گروهی، کلی و شبکهی( و سطح سومگره)بین بازیکنی، بیندوم

در دو سطح  را  های شبکه  توان ویژگیهای وزنی )میزان تأثیرگذاری هر بازیکن بر شبکه( مییکسماتر

 .(15) میکرو و ماکرو تحلیل کرد

 
1. www.fifa.com 

2. Electronic Performance and Tracking Systems (EPTS) 

3. Vertix 

4. Edge  
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یری هماهنگی گدر فوتبال چگونگی شکل  :مرکزیت:  ر سطح میکروفوتبال دهای  های تیمتحلیل شبکه 

پست بازی  بازی و وظایف اینکه هر بازیکن با توجه به منطقةبرخوردار است.  تیمی از اهمیت زیادی

 ان چگونههای تیمی نقش دارد و میزان ارتباطات هر بازیکن با سایر بازیکنچقدر در ایجاد هماهنگی

گراف چهار  کند. نظریةگران فوتبال فراهم میشمندی را برای مربیان و تحلیلاست، اطالعات ارز

 کند. مرکزیت هر گره در شبکه تعریف می برای بررسی میزان اهمیترا ویژگی 

درون   متغیرشده به یک گره است و شامل دو زیردهندة تعداد ارتباطات واردشده و خارج: نشان1درجه 

 شود؛می 3برون درجهو  2درجه 

ترین مسیر ممکن به دهندة تعداد دفعاتی است که یک گره دو گره دیگر را با کوتاه: نشان4گذریمیان

 ؛کندهم وصل می

 ها است؛رین مسیر بین یک گره با سایر گرهتدهندة طول کوتاه: نشان5نزدیکی

 یک گره در شبکه است. کلی گذاریدهندة میزان تأثیر: این شاخص نشان6بردار مشخصه 

ن در با سایر بازیکنارا ارتباط آن بازیکن ای از میزان ر: ضریب کالستر یک بازیکن اندازهضریب کالست

دهد که آن ر ضریب کالستر یک بازیکن نشان میند. مقدار بیشتکمناطق مختلف زمین فراهم می

، ضریب کالستر به صفر نزدیک شود چه مقدارهربازیکن با بازیکنان بیشتری سینرژی داشته است. 

 .(11)ها است تیمینرژی پایین آن بازیکن با سایر هممیزان سی دهندةنشان

اخصی هستند که در سطح مرکزیت و چگالی دو ش :های فوتبال در سطح ماکروهای تیمتحلیل شبکه 

که مرکزیت حالیدهد؛ درهای تیمی ارائه میقدرت سینرژی   ازوردی  آبر. چگالی  شوندده میاستفاماکرو  

تر دهد. هرچه مقدار این شاخص پایینبازیکنان ارائه میی تعامالت بین وردی از میزان گستردگآبر

تر است زدیکهای تیمی به هم ندهد که میزان تأثیرگذاری بازیکنان در ایجاد سینرژینشان می  ،باشد

ها ادی از بازیکنان در ایجاد سینرژی دهد که نقش تعد، نشان میچه مقدار این شاخص بیشتر باشدو هر

 .(16, 11) بیشتر استنسبت به سایر بازیکنان 

های تیمی و با توجه به اینکه در مطالعة حاضر ترسیم شبکه : آرایش واقعی بازیکنان در مسابقات

اطالعات موقعیتی بازیکنان  شد،تعیین میزیکنان در زمین اساس موقعیت واقعی باها برموقعیت گره

 .ها استفاده شدفیفا استخراج شد و در طراحی گرافدر هر بازی از سایت 

 
1. Degree 

2 .In degree 

3. Out degree 

4. Betweenness 

5. Closeness 

6. Eigenvector 
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کاری فردی در فوتبال، پاسهای متفاوت تعامالت بینباوجود وجود فرم:  کاریعملکرد پاسهای  خصشا

شود که به ایجاد بازیکنان در فاز هجومی محسوب می  ترین نوع تعامل بینبین بازیکنان یک تیم، اصلی

عملکرد در فوتبال    ،همچنین.  (2)شود  منجر میراستای رسیدن به اهداف تیمی  های تیمی درهماهنگی

، تعداد حاضر کاری در یک تیم در فاز هجومی برای دستیابی به گل حیاتی است. در مطالعةپاس

های موفقیت آمیز، متغیرهای عملکرد شده و درصد پاسهای کاملشده، تعداد پاسهای دادهپاس

 .ندنظر گرفته شدکاری درپاس
های کهقالب شبهای تیمی برای بررسی درای ورزش های زمینهویژگی: های محاسباتی و آماریروش

قوی  یهای رقابتی شامل قوانین شفاف و الگوهای تعامل. بازیاجتماعی بسیار مناسب هستند

های گیری هستند. برای تحلیل شبکهاندازهه با توجه به عملکرد قابلک  تیمی هستندو برون  تیمیدرون

طریق فردی ازماهیت ورزش فوتبال و تعامالت بینکه  نیاز است به ماتریکس مجاورتتماعی جا

، در ادامه و بعد از ایجاد ماتریکس مجاورت  د.نکنیجاد ماتریکس مجاورت را فراهم میامکان ا،  کاریپاس

های گراف محاسبه ند و شاخصشوهای اجتماعی طراحی میشبکه  NodeXLافزار با استفاده از نرم

های ایجادشده را های آماری و ریاضی مرتبط با گرافامکان برآورد شاخصافزار گردند. این نرممی

 . ه استاستفاده شد NodeXLافزار کند. در مطالعة حاضر از نرمفراهم می

 

 نتایج
بازیکنان از   یکبرای هر  متغیرهای مرتبط با مرکزیت:  میکروهای اجتماعی در سطح  نتایج تحلیل شبکه

های درجه، نزدیکی، شاخص  .ها محاسبه شدند و در جدول شمارة یک گزارش شدنددر هریک از بازی

کنند. مقادیر شاخص های مختلف بررسی میمیزان مرکزیت گره را از جهت   بردار مشخصه  گذری ومیان

تی بازیکن در هر بازی را های دریافهای موفق ارسالی و پاسمجموع پاس ،مربوط به هر بازیکن درجة

ین دو دهد که یک بازیکن ارتباط بگذری تعداد دفعاتی را نشان مید. شاخص میانندهنشان می

یکن برای سایر وردی از میزان دسترسی یک بازخص نزدیکی برآاست. شا بازیکن دیگر را ایجاد کرده

 ، همچنین.  اندبازیکن در هر بازی ارائه شده  ند که مقادیر این شاخص نیز برای هرکبازیکنان فراهم می

این  .اندی هریک از بازیکنان در جدول شمارة دو گزارش شدهبندوط به ضریب خوشه مقادیر مرب

دهندة دهد و باالتربودن این شاخص نشان گره را نشان میبین شاخص تغییرپذیری کارکردی 

وردی از تغییرپذیری ، این شاخص برآواقعهای حرکتی بیشتری است. درکن در شبکهقرارگرفتن آن بازی

 دهد.کاری بازیکن را نشان میرفتار پاس
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 های مرتبط با مرکزيت در سه بازی مقادير شاخص -1جدول 

 شمارة

 بازيکن

  درجه نزديکی

 کلی
بازی 

 سوم

بازی 

 دوم

بازی 

 اول
 کلی

بازی 

 سوم

بازی 

 دوم
 بازی اول

1 07/0 083/00 056/0 071/0 66/6 8 6 6 

3 077/0 077/0 063/0 091/0 9 7 11 9 

4 084/0 100/0 077/0 077/0 11 10 16 7 

7 075/0 077/0 077/0 071/0 66/8 7 13 6 

8 083/0 083/0 077/0 091/0 10 8 13 9 

9 083/0 091/0 067/0 091/0 33/9 9 10 9 

10 075/0 077/0 067/0 083/0 33/9 7 13 8 

11 077/0 083/0 071/0 077/0 9 8 12 7 

18 077/0 083/0 071/0 077/0 9 8 12 8 

20 091/0 100/0 083/0 091/0 33/10 10 12 9 

23 079/0 083/0 083/0 071/0 66/9 8 15 6 

 63/7 03/6 36/8 34/7 082/0 072/0 087/0 080/0 کلی

 شمارة

 بازيکن

 گذریميان بردار مشخصه

 کلی
بازی 

 سوم

بازی 

 دوم

بازی 

 اول
 کلی

بازی 

 سوم

بازی 

 دوم
 بازی اول

1 070/0 088/0 048/0 075/0 419/0 676/0 000/0 583/0 

3 087/0 077/0 082/0 103/0 916/1 510/0 571/0 667/4 

4 097/0 105/0 101/0 085/0 716/1 486/1 095/2 567/1 

7 079/0 077/0 089/0 072/0 390/1 476/0 738/2 983/0 

8 097/0 088/0 098/0 105/0 783/2 643/0 357/4 350/3 

9 094/0 097/0 081/0 105/0 95/1 976/0 524/1 350/3 

10 089/0 079/0 092/0 097/0 969/0 333/0 857/0 717/1 

11 089/0 089/0 093/0 087/0 867/0 476/0 143/1 983/0 

18 096/0 105/0 093/0 092/0 259/2 486/1 524/1 767/3 

20 105/0 105/0 107/0 105/0 566/3 486/1 595/5 617/3 

23 089/0 089/0 107/0 072/0 488/2 452/0 595/5 417/1 

 364/2 182/4 818/0 454/2 091/0 090/0 091/0 090/0 کلی
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 در سه بازیبندی بازيکنان مقادير ضريب خوشه -2 جدول

 بازيکن شمارة
 بندیضريب خوشه

 بازی اول بازی دوم بازی سوم کلی
1 714/0 857/0 667/0 619/0 
3 685/0 857/0 667/0 533/0 
4 646/0 857/0 611/0 528/0 
7 614/0 857/0 444/0 542/0 
8 687/0 857/0 597/0 607/0 
9 706/0 833/0 667/0 619/0 
10 706/0 905/0 661/0 554/0 
11 707/0 893/0 661/0 569/0 
18 677/0 800/0 679/0 554/0 
20 656/0 800/0 600/0 569/0 
23 675/0 893/0 567/0 567/0 
 567/0 620/0 850/0 679/0 کلی

 

های اجتماعی مربوط مقادیر چگالی و مرکزیت شبکه :  های اجتماعی در سطح ماکروتحلیل شبکه   نتایج

بیشترین مقدار چگالی مربوط به بازی اول . اندشمارة سه گزارش شده، در جدول به سه بازی ایران

مقادیر کمتر این   .دهدی از میزان مرکزیت تیمی ارائه میوردشاخص مرکزیت در سطح ماکرو برآ  .بود

های هجومی و انتقال توپ هستند؛ بیشتر بازیکنان در ایجاد تاکتیکمشارکت  دهندةشاخص نشان

های ی بیشتر تیم به بازیکنان خاص برای ایجاد تاکتیکاتکا  ر این شاخص نشانةکه مقادیر بیشتحالیدر

سیم تر با تقهای منسجمتربودن این شاخص نشانة وجود ساختار شبکه ، پایینبنابراین  هجومی هستند؛

یران مربوط بیشترین مقدار چگالی برای تیم ملی ا  ،عناصر سیستم است. همچنینکار بیشتر بین همة  

. شاخص چگالی برآوردی از میزان ارتباطات سینرژیک بین اعضا یک تیم را اول بوده است به بازی

ین عناصر آن وجود تعامالت بیشتر ب ، نشانةباشددر یک تیم بیشتر چه این مقدار دهد. هرنشان می

 .عکسهای هجومی است و برتیم در ایجاد تاکتیک
 

  های اجتماعی در سطح ماکروتحليل شبکهزيت و چگالی مربوط به مقادير مرک  -3 جدول

   مرکزيت  چگالی
 بازی اول 30/1 563
 بازی دوم 23/1 507

 بازی سوم 5/1 520
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بازیکن حداقل  هر کهرود سابقات فوتبال انتظار میمطول در: کاریمتغیرهای مرتبط با عملکرد پاس

ثبت کاری بین بازیکنان تعامالت پاس ،اییش بدهد. در تحلیل شبکه هاتیمییک پاس به سایر هم

های تعداد پاس  شمارة یک،در شکل  .  اندکاری در شکل شمارة یک ارائه شدهند و درقالب شبکة پاسشد

های عملکرد عنوان متغیرآمیز به های موفقیتشده و درصد پاسهای کاملشده، تعداد پاسداده

 .اندکاری ارائه شدهپاس

 

 

 

 
  کاریکاری و متغيرهای مرتبط با عملکرد پاستوزيع پاس -1شکل 
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های با استفاده از راهبرد شبکه : اساس آرایش واقعی بازیکنان در زمینهای اجتماعی تیمی برشبکه 

. اندتهاجمی در سه بازی طراحی شده های مربوط به عملکرد تیمی ایران در فاز، گرافاجتماعی

رایش میانگین بازیکنان در جریان بازی و مناطق گرم هر آاساس شبکه، بر ختار ساموقعیت گره در 

سایت رسمی فیفا و بازیکن مشخص شده است. اطالعات مربوط به مناطق گرم هر بازیکن از وب

های مربوط به سه بازی ایران در جام ت جام جهانی استخراج شد. در شکل شمارة دو، گرافمسابقا

با یک  ها هر گره )بازیکن(در هریک از این گراف .اندد تیم در فاز هجومی ارائه شدههانی و عملکرج

دهندة میزان تأثیرگذاری بیشتر آن ، نشانتر باشدها بزرگره مشخص شده است. هرچه قطر دایرهدای

های لش، فهای ارسالی(. همچنیناسهای دریافتی و پبازیکن بر شبکه است )تعداد بیشتر پاس

دهندة ، نشاندنتر باشها پهنند و هرچه فلشدهارتباطی بین بازیکنان را نشان میمند مسیرهای  جهت

 تکرار بیشتر آن مسیر ارتباطی درطول بازی است.
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 های مراکش، اسپانيا و پرتغالبرابر تيمهای بازی ايران گراف -2شکل 

 

 گیریبحث و نتیجه 
های اجتماعی در توصیف و توضیح رفتارهای هماهنگ ، استفاده از شبکهحاضر  پژوهشانجام  هدف از  

 ،های تیمیفردی در ورزش های بینبال بود. بررسی تعامالت و همکاریتیمی در فاز هجومی در فوت

اختی شنشود. با توجه به ماهیت بومگران عملکرد ورزشی محسوب میترین اهداف تحلیلیکی از مهم

های پیچیدة پویایی درنظر گرفت و ازطریق اصول موجود در  ها را شبکه توان آن های ورزشی میتیم

 شده بین عناصر سیستم را مطالعه کرد، ارتباطات هماهنگگراف های اجتماعی و نظریةنظریة شبکه 

حرکتی تیمی  های پیچیدة، رفتارهای تیمی در سیستمهای پیچیده. براساس نظریة سیستم(13)

منجر ها  قیود مختلف محیطی و تکلیفی به ایجاد آن  یندی ازآگیرند و برصورت خودسازمان شکل میهب

یافتة درون تیم را فراهم الگوهای خودسازمانتماعی امکان شناسایی های اج. راهبرد شبکهشودمی

و و هم توان به تحلیلی جامع هم در سطح میکرهای خودسازمانی میکند و ازطریق شناسایی نقشهمی

های تیمی قوت سینرژی نقاطضعف و در سطح ماکرو دست یافت و اطالعات وسیعی را درمورد نقاط

. در مطالعة حاضر تالش شد تا ازطریق (7)قرار داد ی ورزش گراندراختیار مربیان و تحلیل شدهجادای

 فردی در تیم فوتبالهماهنگی بین  ساختار  ،های مجاورتهای اجتماعی و ایجاد ماتریکسنظریة شبکه 

ی اخیر استفاده هادر سال   ،زمینه  این  مطالعات درانجام    ملی ایران در جام جهانی تحلیل شود. باوجود

ز در ابتدای مسیر است و در مطالعة حاضر سعی بررسی هماهنگی تیمی هنو درزمینةاز این راهبرد 

در زمین ایجاد ها )بازیکنان( به موقعیت نسبی گره سازمانی تیمی را با توجههای خودشد تا نقشه

بازیکنان با توجه به کنیم. پرداختن به این موضوع از آن جهت دارای اهمیت است که تکالیف فردی 

ها با توجه به موقعیت نسبی بازیکنان در زمین ند و اگر گرافشوها در زمین تعیین میبازیموقعیت 

 اختیار مربیان قرار دهند.تری را درتوانند اطالعات دقیق ، میایجاد شوند
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از دو شاخص مرکزیت و چگالی در سطح ماکرو برای : های اجتماعی در سطح ماکروتحلیل شبکه 

بر میزان گسترش  بررسی ساختارهای هماهنگ تیمی در فاز هجومی استفاده شد. شاخص مرکزیت 

تر ها در بروز رفتارهای تیمی به یکدیگر نزدیکداللت دارد. هرچه میزان نقش گره  هاارتباطات بین گره

ند دهخواهد بود. مطالعات قبلی نشان میتر  ن ییپانیز  آن تیم  ای  ، میزان مرکزیت در ساختار شبکه باشد

یجاد . میزان مشارکت بازیکنان در ایزان مرکزیت کمتری دارندمگی باالتر، رها با سطح خبکه تیم

سطوح مختلف خبرگی  هایی که از بازیکنانی درتر است؛ اما در تیمرفتارهای هجومی به هم نزدیک

دهد که نقش برخی بازیکنان در ایجاد تر است و نشان میکزیت باالمیزان مر ،برخوردار هستند

ملی فوتبال ایران  یممقدار مرکزیت در ت. (15) ساختارهای هماهنگ در فاز تصاحب توپ بیشتر است

شود. چگالی نیز یکی از بوده است که عدد متوسطی محسوب می 15/1طور میانگین در سه بازی به 

های معنی میزان تراکم لینکشود و بهعی محسوب میهای اجتمامفاهیم پرکاربرد در نظریة شبکه

ا مجاور یکدیگر هستند. همل گرافی است که در آن تمامی گرهگراف کا. ها در گراف استمیان گره

با بودن آن گراف است و چگالی گراف کامل برابر چگالی یک گراف، درحقیقت سنجش میزان کامل

یکنان داللت دارد و شاخصی میزان ارتباطات بین باز، چگالی بر  های ورزشیهای تیمیک است. در گراف 

طور میانگین ه شاخص برای تیم ایران بکند. مقدار این ورد میزان هماهنگی تیمی فراهم میمکلی در

فرانسه و  ؛ یعنیهای برتر این مسابقاتبوده است که در مقایسه با تیم 530/0با برای سه بازی برابر 

های کاریتعداد پاس شود.، مقداری پایین محسوب می910/0و  890/0 برابر با کرواسی با میانگین

ها و تکیه بر سرعت پایین حرکات بازیکنان و انتقال های هجومی مناسب،نگرفتن تاکتیککارکم، به

کی راهکارهای تاکتیبال ایران است.  بودن این شاخص در تیم ملی فوتهای دفاعی از علل پایینتاکتیک

درصد مالکیت   و  ندهای دفاعی بودبرابر رقیبان برپایة تاکتیکدرهای جام جهانی  تیم ملی ایران در بازی

یبان خود بوده است و این امر موجب کمتر از رق  ی فاحشهر سه بازی با اختالف  توپ برای تیم ایران در

بودن بودن درصد مالکیت توپ از پایینر تیم ملی ایران شده است. علت پایینبودن این مقدار دپایین

تیم در انتقال توپ در این سطح از  نداشتنتواناییگیرد و ها در تیم ملی نشئت میکاریتعداد پاس

ین ، باوجود مقدار پایگیرد. همچنینبودن چگالی تیمی قرار می، در ارتباط مستقیم با پایینرقابت

توان می  ،اساس چگالی تحلیل شودکه این مقدار برها، زمانیر تیم ملی در مقایسه با سایر تیممرکزیت د

الی در تیم ملی و های متوپاس نگرفتنواسطة شکل بهدتاً بودن این مقدار عماستنباط کرد که پایین

 کاری است.پاسمشارکت نسبی کم همة بازیکنان در عملکرد 

و شاخص مهم برای بررسی میکرو نیز از د در سطح: های اجتماعی در سطح میکروتحلیل شبکه 

متغیر درجه، نزدیکی، ا استفاده شد. این دو شاخص شامل مرکزیت با چهار زیرهک گرهتعملکرد تک

مرکزیت درجه، بررسی میزان    .(18)  هستندبندی  و شاخص ضریب خوشه   بردار مشخصه  گذری ومیان



 1398، پاييز  37، شماره  11رفتار حرکتی، دوره                                                                                           82

از باالترین مقدار درجه بین سایر  10و    23،  20دهد که بازیکنان  نشان میرا  بازیکنان تیم ملی    درجة

دیگر اعداد بسیار پایینی محسوب   هایاین مقادیر در مقایسه با تیم؛ هرچند بازیکنان برخوردار بودند

میزان نزدیکی مرکزیت نزدیکی به  .تیم ایران هستندیین  کاری پاعملکرد پاس  دهندةشوند و نشانمی

تر ها نزدیک، مرکزیت بازیکن یا گرهی که به سایر گره. در این معیارها مرتبط استیک گره به سایر گره

دهد که سی مقادیر نزدیکی بازیکنان تیم ملی نشان میاز اهمیت بیشتری برخوردار است. برر ،باشد

ی که بر نگره یا بازیک ،گذریمرکزیت میان در بوده است. کمترین مقدار به بازیکن شمارة سه مربوط

برخوردار است. در این   ، از اهمیت بیشتریها باشدن مسیر تعداد زیادتری از جفت گره تریسر راه کوتاه

ای از میزان اندازه   بردار مشخصه  از بهترین عملکرد برخوردار بوده است.   20  شمارة  شاخص نیز بازیکن

، بیشترین مقادیر به بازیکنان هشت، کند. در این متغیرگره یا بازیکن بر گراف ارائه می  ثیرگذاری یکتأ 

بازیکنان  ،دهدبررسی بیشتر متغیرهای مرکزیت در تیم ملی نشان می بوده است.متعلق  20چهار و 

ادیر مرکزیت ضعیفی دارند و مق، کنندرا در ایجاد جریان گراف ایفا می خط میانی که نقش اصلی

های مناسب برای دریافت پاس، در فضا ها در گراف است. قرارنگرفتندهندة مشارکت کم آننشان

کنان هستند. دالیل عملکرد ضعیف این بازیاز  ،پائینو سرعت  فشار در بازی تحت نداشتنتوانایی

دهد که آن بازیکن ر ضریب کالستر یک بازیکن نشان میمقدار بیشت، (درمورد ضریب خوشه )کالستر

 با بازیکنان بیشتری سینرژی داشته است. 
نرژی میزان سی  دهندة، نشانچه مقدار ضریب کالستر به صفر نزدیک شودهر:  )کالستر(  خوشه  بیضر

اول و دوم  هایی. مقادیر ضریب کالستر بازیکنان در بازها استتیمیپایین آن بازیکن با سایر هم

ای از مقدار بندی اندازهه لی ضریب خوش. میانگین ک(19)تر هستند نسبت به بازی سوم پایین

دهد و در سطح هر گره، میزان تأثیرگذاری کارگرفته در یک تیم را نمایش میهای متفاوت بهتاکتیک

دهد. مقدار میانگین این شاخص برای بازیکنان تیم متفاوت را نشان میهای هر بازیکن بر سینرژی 

 ی لیگ های سطح اول اروپاهادار با تیماین مق بوده است. مقایسة 679/0با  ایران در سه بازی برابر

های حرکتی متنوع در فاز هجومی در تیم ملی حلگردد که نشانة نبود راهعدد پایینی محسوب می

 . ایران است

براساس راهبرد   2018عملکرد تیم فوتبال ملی ایران در جام جهانی  ،، در مطالعة حاضرمجموعدر

کی ایران در فاز مالکیت توپ عملکرد تاکتی. بسیاری از کارشناسان به های اجتماعی بررسی شدشبکه 

های اجتماعی نیز نشان داد که پارامترهای . مدل ایجادشده براساس نظریة شبکهندبودکرده  انتقاد

میکرو و که را در دو سطح . در گام بعدی شباندران در فاز هجومی مطلوب نبودهشبکه برای تیم ای

تیم ایران در جام از عملکرد  ی دقیقحاضر مدل ، مطالعةواقعماکرو با جزئیات کامل بررسی کردیم. در

های حلاند با استفاده از دانش تخصصی درزمینة فوتبال به ارائة راه تودهد که میجهانی ارائه می
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کاری در ی مرتبط با پاسمتغیرهای عملکرد  گردد.منجر  تیم ملی فوتبال    تاکتیکی مناسب برای آیندة

، نبنابرای ند؛تری داشت، مقادیر پایینهای حاضر در جام جهانیملی ایران در مقایسه با سایر تیمتیم 

، نداشتند، در فاز مالکیت توپمالکیت توپ را کیفیت باالی تیم ملی در فازی از بازی که  باوجود

 مشهود بود. یکی از دالیل عمدة نبود ر کامالًفشاهای زیرکاریدر انتقال توپ و پاس نداشتنتوانایی

ترین زمان در انتخاب بازیکن مناسب در سریع   گیری اشتباه، تصمیمهای صحیح در تیم ملیکاریپاس

تقیم تعداد زیادی از آوردن به بازی مس، نبود پویایی در سایر بازیکنان است. رویاست و دلیل دیگر

، کنترل رقابت و برای حریفان ایران  ،کند و در این سطحبازی خارج میاز جریان  تیمی را  بازیکنان هم

، یکی از های استخراجیتر است. براساس گرافتوپ از تعداد بازیکنان کمتر، سادهگیری و بازپس

 دهندةکه نشان  بان و مهاجم هدف استه ترین مسیرهای ارتباطی در تیم ملی ایران مسیر بین دروازپهن

های تمرینی حل، یکی از راهزیر فشارکاری پاس یهای از خط دفاعی است. ارائة تمرین سازنبود بازی

گیری در بازیکن ، افزایش سرعت تصمیمآید. همچنینحساب میی بهبود عملکرد تیم ملی ایران بهبرا

 مطالعةاصلی  های  صحیح کمک کند. یکی از محدودیت  هایپاستواند به افزایش تعداد  صاحب توپ می

محسوب  صقیک ن ها بود که در مسیر پژوهشی،شناختی مسابقه، نبود کنترل روی شرایط بومحاضر

، تحلیل اینبرآید. عالوهحساب میهای کار حاضر بهی از برجستگییک ،کاربرد شود؛ اما درزمینةمی

وضعیت توان میدر مطالعات بعدی محدود به تیم ملی ایران بود و  حاضر صرفاً  شبکه در مطالعة

توان نقش ، میاینبرهای حاضر در جام مقایسه کرد. عالوهعملکردی تیم ملی را با سایر تیم  هایکه شب

. های قوی بررسی کردلکردی همچون متغیرهای فیزیولوژیک را در ایجاد شبکهسایر متغیرهای عم

ی هماهنگی در سایر ساختارها های اجتماعی برای تحلیلتوان از راهبرد نظریة شبکه ، میهمچنین

های اجتماعی ربردی از استفاده از راهبرد شبکه ای کاهای تیمی استفاده کرد. مطالعة حاضر نمونه رشته 

پیش روی را گردد و مسیر جدیدی ر تیم ملی فوتبال ایران محسوب میفردی ددر تحلیل روابط بین

مربیان و تحلیل که  طوری دهد؛ بهی تیمی قرار میدرک بهتر هماهنگ  گران ورزشی برایتحلیلمربیان و  

ر اطالعات تحلیلی برای شناسایی کنار سایانند از اطالعات حاصل از این شیوة تحلیل درتومیگران 

های از نظریة شبکه  ،مجموعدر های تیمی استفاده کنند.قوت تاکتیکنقاطضعف و بیشتر نقاط هرچه

فردی و رفتارهای ورزشی های بینن راهبردی منسجم در تحلیل هماهنگیعنوابهتوان اجتماعی می

ای تیمی، تحلیل فردی و تیمی هعات حاصل از آن در آموزش تاکتیکتیمی استفاده کرد و از اطال

کنار سایر اطالعات . اطالعات حاصل از این راهبرد درراهکارهای تمرینی استفاده کرد ها و ارائةتیم

د و به بهبود گردمنجر اجتماعی )تیم ورزشی(  تواند به تحلیل کاملی از یک شبکةعملکردی می

زشی تیمی و با های ورهبرد در سایر رشته این رااز توان ، میاینبرعملکرد شبکه کمک کند. عالوه

پژوهش حاضر یک مجموعة راهبردی   ،نهایتشان استفاده کرد. درشناختیتوجه به ماهیت بوم 
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 گران کند که پژوهشگران، مربیان و تحلیلافزاری با پشتوانة نظری قوی فراهم مینرمافزاری و سخت 

 توانند از آن استفاده کنند. می ،تحلیل عملکرد ورزشی ورزشی در حیطة
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Abstract 
The purpose of this study was to use a new method based on social networking techniques 
to identify self-organizing maps in football teams. The research approach was 
observational. Based on the data extracted from the FIFA site, after each game, network 
indicators were organized at two levels of micro and macro, and three official matches of 
the national football team of Iran were analyzed in the 2018 World Cup. Based on 
Available Data The network indicators were organized at two levels of micro and macro, 
and three official matches of the Iranian national team were analyzed in the 2018 World 
Cup. A total of 517 offensive phases were analyzed in three games. For each attacking 
phase, a series of proximity matrices was created, which analyzed the density, clustering 
and game center based on the relative position of the player in the field at two levels using 
the Nod XL software. The results provided explanations for the tactical performance and 
features of the Iranian national team networks in these games, and low levels of density 
and clustering coefficients indicated weak tactical solutions in the offensive phase. The 
result is a comprehensive explanation for the tactical team performance. Iran nationalized 
in these games. In general, the findings of this study provide operational strategies that 
can be used to examine the structure of the team network and its indicators in football 
teams, and to educate the instructors in understanding the characteristics of teamwork, 
improving decision making during the match, and providing a protocol Appropriate 
training exercises. 
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