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ورزشی

اخبار

ژوتا ،زننده  10هزارمین گل لیورپول

س��تاره پرتغالی و تازهوارد باشگاه لیورپول گل شماره
 10000لیورپول را به ثمر رساند.
ش��ب اول هفته دوم رقابتهای لیگ قهرمانان اروپا
برگزار شد و در یکی از این دیدارها لیورپول در ورزشگاه
خانگ��ی خود میزبان میتلند دانم��ارک بود که با  ۲گل
پیروز شد.
گلهای لیورپول توسط ژوتا و محمد صال ح زده شد.
دیگو ژوتا ،بازیکن  18ساله و پرتغالی که ابتدای این
فصل به لیورپول پیوست ،موفق شد با گلزنی در این بازی،
گل شماره  10000باشگاه لیورپول در تمام مسابقات این
تیم در تاریخ را به ثمر برساند تا رکوردی ویژه را در اختیار
داشته باشد.

برگزاری مرحله سوم اردوی بوکس
با یک غایب بزرگ

اردوی آمادهسازی تی م ملی بوکس کشورمان با حضور
 9بوکسور به میزبانی جزیره کیش در حال برگزاری است.
سومین مرحله اردوهای آمادهسازی تیمملی بوکس
کش��ورمان با حضور  9بوکسور از سوم آبان در جزیره
کیش آغاز ش��ده که هماکنون نی��ز در حال برگزاری
اس��ت .پیش از س��فر به کیش تمام اعضای تیم ملی
تست  PCRدادند.
بزرگترین غایب این مرحله از اردوها احسان روزبهانی،
کاپیتان تیمملی است که به دلیل ابتال به ویروس کرونا به
کیش نرفت .هیچ بوکسوری جایگزین وی در این اردو نشد.
امید احمدیصفا ،مهدی خسروی ،دانیال شهبخش،
باقر فرجی ،مسلم مقصودی ،سیدشاهین موسوی ،میثم
قشالقی ،پوریا امیری و علی جمالی بوکسورهای حاضر در
تمرینات تیمملی هستند.
طبق برنامهریزی علیرضا استکی ،سرمربی تی م ملی
بوکس ،در این مرحله از تمرینات ملیپوشان در هفته ۴
نوبت صبح و بعدازظهر تمرین میکنند و در  ۲روز دیگر
هم فقط یک نوبت جلسه تمرینی بعدازظهرها دارند.
ای��ن مرحله اردوی تیمملی بوکس  16آبان به پایان
میرس��د و از  24آبان مرحله چه��ارم آن در تهران آغاز
خواهد شد.

با برنامه ،یک کرسی بینالمللی
والیبال را از دست دادیم!

حواشیپرتعدادسعادتمندبعدازاخراجازاستقاللکماکانبرایاینتیمادامهدارد

گلبهخودیهای ادامهدار
باربد بهراد :احمد سعادتمند در دورانی که مدیرعامل استقالل
بود کم برای تیمش حاشیه ایجاد نکرد .هنوز اتفاقات پیش از
دیدار فینال جام حذفی روح و روان هواداران اس��تقالل را آزار
میدهد؛ جایی که با سفر مدیرعامل پیشین به ایتالیا و مذاکره
با استراماچونی ،استقالل وارد چالش و حاشیهای خودساخته
شد .اتفاقاتی که به قیمت از دست رفتن یک جام تمام شد تا
فرهاد مجیدی س��رمربی وقت آبیها ل��ب به گالیه و انتقاد از
مدیریت بگشاید.
در شرایطی که استقالل با فرهاد مجیدی داربی نیمهنهایی جام
حذفی را برده بود و در آستانه قهرمانی جام حذفی بود ،به یکباره
صحبت از مذاکره با اس��تراماچونی شد .سعادتمند در ابتدا بارها
خب��ر مذاکره را تکذیب کرد و گفت تنها برای گرفتن تخفیف از
استراماچونی به ایتالیا سفر کرده است .پس از اینکه استقالل قهرمانی
را از دست داد ،بالفاصله مدیرعامل پیشین استقالل صحبت از آغاز
مذاکرات دوباره با استراماچونی کرد .رسانههای ایتالیایی نیز بارها
مطالبی منتشر کردند که مدیرعامل وقت استقالل برای بازگشت
استراماچونی با او از چند وقت پیش مذاکره کرده بود .اقدام بدموقع
سعادتمند آسیبهای زیادی به استقالل و هوادارانش وارد کرد؛ از
دست دادن قهرمانی و مخدوش کردن ذهن هواداران برای بازگشت
سرمربیای که میانه فصل استقالل را ترک کرده بود.
سعادتمند در زمان حضورش در استقالل بارها وعده درآمدزایی
داده ب��ود و حتی به همین دلیل قرارداد با کارگزار قبلی را نادیده
گرفت و قراردادی جدید با کارگزاری دیگر منعقد کرد.
سعادتمند  24اردیبهشتماه در گفتوگویی با اشاره به قرارداد
ب��ا کارگزار جدید گفت :باش��گاه اس��تقالل با توج��ه به بزرگی و
جایگاهش در آسیا و دنیا باید قراردادهایی ببندد که منافع باشگاه
در آن تأمین شود .به همین دلیل در مذاکرات متعدد با چندین
شرکت معتبر داخلی و جلسات پیدرپی ،شرکتی را انتخاب کردیم
که در اهلیت ،توانمندی اقتصادی ،صداقت و راستیآزماییاش به
نتیجه رسیدیم .بابت تنظیم قرارداد  3-4جلسه تخصصی با واحد
حقوقی وزارت ورزش و شخص وزیر و معاونت قهرمانی داشتیم و
بند به بند این قرارداد مورد کار کارشناسی و حقوقی قرار گرفت و
به تایید عزیزان رسید.
مدیرعامل پیش��ین استقالل همچنین گفته بود :به هواداران
تبریک میگویم ،چون احساس میکنم اسپانسر و در واقع کارگزار
باشگاه میتواند در موفقیتهای پیدرپی استقالل اثرگذار باشد و
ما بتوانیم به سمتی برویم که کادر فنی و بازیکنان و هواداران هر
کدام در آرامش کار خودشان را انجام دهند .من این را به هواداران
نوید میدهم که اتفاقات خوبی در پیش است.
یداد که
اقدام به فسخ قرارداد با کارگزار توسط سعادتمند نشان م 

نهتنها مطالعهای صورت نگرفته بود ،بلکه پیگیریها نشان میدهد
که این کارگزار کمک مالی چندانی به استقالل نکرده است که اگر
این کار انجام میشد استقالل تا آخرین لحظه درگیر صدور مجوز
حرفهای نبود و امروز پنجره نقل و انتقاالتیاش هم باز بود.
س��ومین موضوع ،تمدید قرارداد با بازیکنان پیش از حضور در
مسابقات لیگ قهرمانان آسیا بود .در آن مقطع ،سعادتمند به جای
مذاکره در باشگاه ،همه را به هتل فرا میخواند .نمایشهای او برای
تمدید قرارداد با بازیکنانی چون وریا غفوری ،روزبه چشمی ،فرشید
اسماعیلی و ...این تصور را به وجود آورد که استقالل حداقل پس
از چند سال با کمترین خروجی وارد مسابقات آتی خواهد شد اما
چشمی راهی امصالل شد و نهادهای نظارتی نیز وارد بحث قراردادها
شدند .احمد مددی ،سرپرست باشگاه استقالل نیز اعالم کرد که
قراردادهای بازیکنان باالست و باید بازنگری شود.
مسأله دیگر ،خروج ارز بدون مجوز توسط سعادتمند به قطر است.
مدیرعامل پیشین استقالل بدون داشتن مجوز قصد خارج کردن
ارز از ایران را داشت که توسط عوامل فرودگاه امام خمینی(ره) به
دلیل نداشتن مجوز ،اجازه بردن ارز داده نشد.
عدم پرداخت مطالبات شفر و بسته شدن پنجره نقلو انتقاالت،
بر جای گذاشتن بدهیهای چند میلیاردی ،مالقات دوباره با هوادار
به اصطالح متمول خارجنشین و ...از جمله اقدامات سعادتمند در
زمان مدیریت در استقالل است .همه این موارد نشان میدهد که
سعادتمند در دوران مدیریتش کم برای استقالل مشکل ایجاد نکرده
و حاال هم که رفته با همان دستفرمان به کارش ادامه میدهد.
ضمن اینکه باید به این نکته هم اشاره کرد که سعادتمند بارها گفته
بود اس��تقالل صاحب  ۲زمین باکیفیت تمرین و سالن بدنسازی
مجزاست اما امروز میبینیم که زمین تمرینات استقالل کیفیت
پایینی دارد و اجازه حضور آبیپوشان در سالن وزنه مورد اشاره او
نیز داده نشد! اگر چه نقدهای زیاد ،جدی و اساسی به هیأتمدیره
فعلی اس��تقالل وارد است اما سعادتمند که بارها خودش را یک
استقاللی معرفی کرده است ،بهتر نبود حال که استقالل با توجه
به فعالیتش در نقل و انتقاالت و انتخاب سرمربی به ثبات موقت
رسیده ،آرامش را از این باشگاه نمیگرفت؟ آیا بهتر نبود مدیرانی
که از صندلی مدیریت باشگاه دور میشوند ،یک بار هم که شده
خودشان را نقد کنند؟ چرا سعادتمند درباره مواردی که در باال مطرح
ش��د و همچنین چگونگی هزینه شدن  10میلیارد تومان حرفی
نزده و نمیزند؟  10میلیاردی که وارد حساب استقالل شد و گفته
میشود هنوز مشخص نشده که این پول کجا هزینه شده است.
وزارت ورزش ح��اال که میخواهد بعد از اخراج س��عادتمند و
رس��ولپناه برای این  ۲تیم «مدیر» انتخاب کند ،به دلیل آنکه از
سالها قبل تدبیری برای پرورش مدیران کارآمد نداشته به بنبست

رس��یده است .در حالی که استقالل طی سالهای اخیر به دلیل
تغییرات مدیریتی زیاد با مشکالت پرتعدادی مواجه بوده و با نرسیدن
به یک قهرمانی خون به دل هوادارانش کرده است ،پرسپولیس هم
که شرایط بهتری داشت با بیتدبیری وزارت ورزش به سرنوشت
آبیپوشان دچار شد و در انتظار انتخاب مدیرعامل است .استقالل
و پرسپولیس که میلیونها هوادار دارند با بیتدبیری وزارت ورزش
در بیثباتی به «ثبات» رس��یدهاند و کمتر مقطعی را سراغ داریم
که اوضاع مدیریت این  ۲باشگاه آرام و بیحاشیه باشد .در حالی
که وزارت ورزش در تالش است بتواند به وضعیت مالکیت این ۲
باشگاه سروسامان دهد و سهام آنها را وارد فرابورس کند اما تا آن
زمان این  ۲باش��گاه به مدیرانی نیاز دارند که بتوانند امور را اداره
کنند و وارد لیگ بیستم شوند .در این میان وزارت ورزش تالش
زیادی کرده اس��ت تا برای استقالل یک مدیر قوی و کارآمد پیدا
کند اما هر چه تالش کرده به جایی نرسیده و با «قحطی» مدیر
مواجه شده است .اتفاقاتی که در سالهای اخیر برای مدیران این
باشگاه رخ داده و سرنوشتی که برای آنها رقم خورده به مدیرانی که
توانایی و دانش و اعتبار دارند این هشدار را داده که عاقبت خوشی
نخواهند داشت و همان اعتبارشان را هم از دست خواهند داد .به
همین خاطر مدیرانی که میتوانند تأثیرگذار باشند و طبیعتا هم
باید از خارج ورزش به باشگاه استقالل بیایند ،تمایلی برای قبول
مس��ؤولیت در باشگاههای استقالل و پرسپولیس ندارند ،چرا که
سابقه و اعتباری که تاکنون کسب کردهاند با وضعیت فعلی این
 ۲باشگاه به خطر خواهد افتاد .نکته ناراحتکننده و تأسفآور این

است که با بیتدبیری وزارت ورزش که در دهههای گذشته مالک
استقالل و پرسپولیس بوده ،از بین بازیکنان و پیشکسوتان این ۲
باشگاه فرد یا افرادی برای مدیریت تربیت نشدهاند و اصال وزارت
ورزش به این موضوع مهم فکر هم نکرده است .به همین دلیل است
که در شرایط فعلی این وزارتخانه درباره هیچ کدام از پیشکسوتان
 ۲باش��گاه استقالل و پرس��پولیس به اطمینان نرسیده است که
میتوانند اوضاع مدیریتی باشگاه را سروسامان دهند .قحطی مدیر
برای این  ۲باشگاه کار را به جایی رسانده است که وزارت ورزش
ناچار است برای انتخاب سرپرست سراغ افرادی برود که در خواب
هم نمیدیدند در استقالل و پرسپولیس مسؤولیت بگیرند .اما وقتی
اوضاع بحرانی میشود و چارهای برای وزارت ورزش نمیماند ،سراغ
افرادی میرود که در لیگ دسته سوم هم مدیرعامل نبودهاند اما
ناگهان نفر اول یک تیم پرطرفدار میشوند .حاصل این بیتدبیری
و کجسلیقگی را در ماههای اخیر در  ۲باشگاه استقالل و پرسپولیس
شاهد بودهایم .مدیرانی که به جای پیش بردن وضعیت این ۲باشگاه
به سمت حرفهای شدن ،کوه مشکالت مالی را بزرگتر و با افزایش
رقم قراردادها و پرداخت نکردن مطالبات خارجیها ،وضعیت این ۲
تیم را بحرانیتر کردهاند .باید دید وزارت ورزش که در انتخابهای
گذشتهاش شکست خورده و مدیرانی را انتخاب کرده که به اعتبار
این  ۲باشگاه لطمه زدهاند ،در روزهای دلهرهآور نزدیک به شروع
لیگ و تحت فشار هواداران چه افرادی را برای مدیریت سرخابیها
انتخاب خواهد کرد .ترس از تکرار اتفاقات گذشته توسط مدیران
منتخب وزارت ورزش ،اوضاع را برای این وزارت دشوار کرده است.

تیمهای بزرگ چگونه کم نوسانند؟

رئیس فدراسیون والیبال براحتی یک کرسی بینالمللی
را از دست داد و در توجیه این موضوع اعالم کرد با برنامه
قبلی این اتفاق افتاده است(!)
اردیبهشتماه سال  1396بود که محمدرضا داورزنی
از سوی هیأترئیسه کنفدراسیون والیبال آسیا رسما به
عنوان نایبرئیس و رئیس منطقه آسیای مرکزی انتخاب
و معرفی شد .وی از آن زمان در این سمت فعالیت کرد تا
اینکه اجالس مناطق کنفدراسیون آسیا هفته گذشته به
صورت آنالین برگزار شد.
■■محمد لطیف رئیس منطقه آسیای مرکزی شد

در این جلس��ه رایگیری ب��رای انتخاب  ۳نماینده
منطقه آسیای مرکزی در هیأترئیسه کنفدراسیون آسیا
انجام شد و رئیس فدراسیون ایران با کسب اکثریت آرا
به عنوان نماینده نخست این منطقه ،عضو هیأترئیسه
 AVCش��د .یرمک از قزاقس��تان و عتیقاالس�لام از
بن��گالدش ،دیگر افرادی هس��تند که با کس��ب آرا به
عنوان نماینده آسیای مرکزی عضو هیأترئیسه شدند.
محمد لطیف از مالدیو به عنوان رئیس منطقه آسیای
مرکزی انتخاب شد.
توس��ومین مجمع عمومی و ساالنه
همچنین بیس 
کنفدراسیون آسیا ( )AVCبه منظور انتخاب رئیس
و اعضای هیأترئیس��ه برگزار ش��د .با توجه به شیوع
ویروس «کووید ،»۱۹-این نشس��ت به صورت آنالین
ب��ا حضور نمایندگان  ۵۹کش��ور از  ۶۵عضو برگزار و
برای رایگیری نیز از سیس��تم رایگیری الکترونیکی
استفاده شد.
■■ریتا سوبوو رئیس کنفدراسیون آسیا شد

برای ریاست کنفدراسیون آس��یا تنها ریتا سوبوو،
مع��اون اجرایی  AVCنامزد ش��ده بود که با کس��ب
اکثریت آرا و موافقت صد درصدی اعضا ،برای  ۴سال
آینده مسؤولیت این کنفدراسیون را بر عهده گرفت.
داورزن��ی که پیش از این ب��ه عنوان رئیس منطقه
آسیای مرکزی و نایبرئیس کنفدراسیون آسیا فعالیت
میکرد ،با از دس��ت دادن کرس��ی خود به یک عضو
معمولی تنزل کرد و جایگاهش در نایبرئیسی آسیا هم
از دس��ت رفت .چه داورزنی برای حضور در این سمت
اقدام کرده باشد و رای نیاورده باشد و چه اقدام نکرده
باشد ،یک نقطه منفی به شمار میرود.
■■داورزنی :با برنامه ،ریاست منطقه آسیای مرکزی را
از دست دادم!

محمدرضا داورزنی در توجیه کرس��یهای از دست
رفته ایران در کنفدراس��یون آسیا ،اظهار داشت :وقتی
خانم ریتا برای ریاس��ت ثبتنام کرد ،کشورهای دیگر
از جمله ایران ،امارات و کویت ترجیح دادند میدان را
ب��رای ریتا باز بگذارند .به همین دلیل از کاندیداتوری
ریاست انصراف دادم.
رئی��س فدراس��یون والیبال درباره از دس��ت دادن
جایگاه��ش در ریاس��ت منطقه آس��یای مرکزی هم
خاطرنش��ان کرد :من نه برای ریاست آسیای مرکزی
کاندیدا بودم و نه برای پس��ت دیگری ،بلکه هدف ما
این بود که عضو هیأترئیسه کنفدراسیون آسیا باشیم
و بتوانی��م اقدامات خوبی ب��رای ایران رقم بزنیم .تمام
اتفاقاتی که رخ داد هماهنگشده و با برنامه بود .عنوان
ریاست آسیای مرکزی برای ما ارزشی نداشت .برای ما
مهم است در هیأترئیسه آسیا و جهان قرار بگیریم.

نقش «ثبات ترکیب» در موفقیت
ی حاجیسالم :ثبات در ترکیب یکی
عل 
گزارش
از پارامترهای موفقیت لقب گرفته است.
در اینجا ضمن مقایسهای کوچک بین تیمهای اروپایی با استقالل
و پرسپولیس ،میخواهیم بررسی کنیم که آیا ثبات در ترکیب در
لیگ برتر ایران نیز فاکتوری مهم تلقی میشود یا خیر.
الکس فرگوس��ن یک��ی از بهترین مربیان تاری��خ دنیا در
زمینه س��اخت تیم اس��ت .رایان گیگز ،یکی از اس��طورههای
منچستریونایتد درباره او گفته «فرگی مهارت بسیار زیادی در
زمینه ثبات در ترکیب دارد و میتواند توانایی تیم را در باالترین
س��طح حفظ کند» .به باور کارشناسان ،این مهارت باعث شد
فرگوسن در 26سال مربیگری خود در منچستریونایتد رکوردی
تاریخی را به ثبت رساند.
او در کتاب خود درباره این موضوع به مربیان دیگر هشدار
میدهد که یک سرمربی باید بداند قرارداد بازیکنش چه زمانی
تمام میش��ود و تا چه وقت میتواند این بازیکن در راس��تای
موفقیت تیمش بدرخشد .همچنین عنوان کرده که یک مربی
باید بداند اضافه کردن کدام ستارههای جوان ،میتواند به تیم
کمک کند و ش��کل اضافه شدن آنها باید به گونهای باشد که
میانگین سن بازیکنان در حد خوبی باقی بماند.
او در طول دوران تاریخی منچس��تریونایتد به  38قهرمانی
رسید و بازیکنان و مربیان پرشماری را به دنیای فوتبال معرفی
کرد.
در زمینه ثبات در ترکیب مقالههای زیادی نوشته شده است.
گاردین گزارشی نوشت با این عنوان که «ثبات در ترکیب» یکی
از کلیدیترین موفقیتهای فوتبالی است.
«گاردین» در این گزارش عنوان میکند که روحیه تیمی،
اعتماد به بازیکنان و ثبات در ترکیب از مهمترین مسائل است
که فوتبال امروز به آن احتیاج دارد.
مقالهه��ای دیگری نیز درباره «ثبات در ترکیب» و اهمیت
آن چاپ شده است که میخواهیم از بین آنها ،مقاله  3دکترای
انسانشناس��ی را که در س��ایت  CIESیا International
 Centre for Sports Studiesبه معنای «مرکز بینالمللی
مطالعات ورزشی» چاپ شده است بررسی کنیم.
این مقاله توسط رافائل پولی ،لوک راوان و راجر ب ِسون با عنوان
«اهمیت ثبات در ترکیب با بررسی فوتبال اروپا» یا با اسم اصلی
«The importance of squad stability: evidence
 »from European footballنوشته شده است.
این  3دکتر رشته انسانشناسی که بشدت درباره «مسائل
معاصر در ورزش» تحقیق میکنند به این نتیجه رسیدهاند که
«ثبات در ترکیب» با موفقیت رابطه مستقیمی دارد و اهمیت
آن بسیار زیاد است.
آنها با بررس��ی دقیق روی تیمه��ای اروپایی به این نتیجه
رس��یدهاند تیمهایی که ثبات بیشتری در ترکیب خود دارند
شرایط بهتری را برای رسیدن به موفقیت طی میکنند .طبق
این مقاله از س��ال  2009تا  2017درصد خریدهای تابستانی
بشدت افزایش یافته است .این درصد از  36/7به  44/9درصد
رسیده و جالب اینجاست باشگاههای کشور قبرس در صدر این
لیست قرار دارند.
وقتی به این لیس��ت نگاه میکنیم متوجه میشویم اتفاقا
تیمه��ای برتر اروپایی خریدهای کمتری نس��بت به کل اروپا
انجام دادهاند.
در بین تمام کشورهای اروپایی ،نخستین لیگ معتبر بین
برترین لیگهای این قاره از آن سریآ است .تیمهای ایتالیایی

آیا ثبات در ترکیب فاکتوری مهم در لیگ کشورمان محسوب میشود؟

بحث درباره تیمهای داخلی موضوع را کمی متفاوت میکند .در این  5سال یعنی از فصل  94-95اوضاع برای سرخپوشان
بر وفق مراد بوده و آنها در این سالها یا نایبقهرمان شدند یا قهرمان؛ به همین علت میتوان انتظار داشت که ترکیب آنها زیاد
دستخوش تغییر نشده است .از طرفی اگر بازیکنی این تیم را ترک کرده ،بازیکنی در آن پست جایگزین شده است .شاید
همین موضوع باشد که باعث شده پرسپولیس در این سالها به موفقیت برسد .با مقایسه ثبات در ترکیب که توسط محققان
در فوتبال اروپا بررسی شده ،میتوان تخمین زد که پرسپولیس در  5سال اخیر با شاکله مشخصتری نسبت به حریف سنتی
خود فصل را به پایان رسانده است .البته این موضوع را میتوان نقص و مشکلی درباره مدیریت باشگاه دانست.
استقالل از فصل  94-95نزدیک به  70بازیکن در ترکیب خود استفاده کرده است .این بازیکنان با شرط بیشتر از  5بازی در
فصل انتخاب شدهاند .استقالل در این سالها با مدیریت ضعیفی که داشته بازیکنان بیشتری را در ترکیب خود تجربه کرده است.
ت آبیها در این چند سال همین مساله
بر اس�اس بررس�یهای محققان اروپایی شاید یکی از موضوعات مهم عدم موفقی 
عدم ثبات در ترکیب باشد.
فصل  1399-1400لیگ ایران از  16آبان آغاز میشود و باید دید کدام تیم میتواند قهرمان لیگ برتر فوتبال کشور در این
فصل شود.

ب��ا  45/3درصد خرید در تابس��تان ،در رده نه��م قرار دارند و
بیشترین خرید تابستانی بین معتبرترین لیگهای اروپایی را
از آن خود کردهاند.
تودوم و
لیگ اسپانیا با میزان خرید  38/1درصد در رده بیس 
توپنجم جا گرفتهاند .آلمان
انگلیس با  35/6درصد در رده بیس 
تونهم اروپا قرار دارد.
نیز با  31/7درصد در رده بیس 
طبق این مقاله در سال  2009یک تیم ترکیهای  96/4درصد
ترکیب خود را در یک تابستان عوض کرد و نتیجهاش این شد
که باشگاه «دیاربکاسپور» با  34بازی و  27امتیاز به دسته دوم
لیگ ترکیه سقوط کرد .یا مثال باشگاه «نفتوچیمیک بورگاس»
بلغارستان سال  2016با تغییر  96/3درصدی ترکیبش رده دوم
بیشترین تغییر در یک تابستان را به خود اختصاص داد .جالب
اینجاست این تیم نیز در انتهای فصل لیگ بلغارستان به دسته
دوم سقوط کرد .از طرفی تیم «هونکا فنالند» سال  2010بدون
هیچ خریدی در تابستان لیگ را آغاز کرد و با قرار گرفتن در
رده چهارم فصل را به پایان رساند .یا مثال فنرباغچه ترکیه سال
 2014ثبات ترکیبش را به عدد  4/5درصد رساند و آن فصل در
رقابت شدید با گاالتاسرای در رده دوم قرار گرفت .یا مثال رئال
مادرید که به دلیل شیوع ویروس کرونا پس از  40سال هیچ
خریدی در تابستان نداشت .البته سیاست حفظ بودجه برای
خریدهای کالن در تابستان  2021نیز بر این امر کم تاثیر نبود.
البته بدیهی است که همیشه هم ثبات در ترکیب و کار کردن
با یک عده بازیکن موفقیتآمیز نیست و باید پوستاندازی و
تغییر بازیکنان در یک لیست به صورت هوشمند و با نگاه به آینده
تغییر کند .به همین علت سعی داریم با بررسی ترکیب  5سال
گذشته تیمهای برتر اروپایی و تیمهای استقالل و پرسپولیس
به یک شاخص دست یابیم.
در این مقایسه سعی داریم ابتدا تمام بازیکنانی که در یک

فصل بیش از  5بازی در لیگ برتر برای تیمهای مذکور انجام
دادهاند را حساب کنیم و بعد میزان تغییر در یک ترکیب طی
 6فصل گذشته را بررسی کنیم.
■■رئالمادرید

این باش��گاه از فصل  2015-2016در اللیگا از  48بازیکن
استفاده کرده که در این رقابتها بیش از  5بار به میدان رفتهاند.
رئالمادرید با اینکه خرید کمی انجام داد که بخشی از آن به
دلیل محرومیت در خرید بازیکن بود ،توانست از سا ل  2015تا
 2018سه بار متوالی قهرمان لیگ قهرمانان اروپا شود.
رئالمادرید از  48بازیکن در  6فصل استفاده کرده است .در
فصل کنونی بازیکنی به ترکیب رئالمادرید اضافه نشده است.
تعداد بازیکن هر فصل برای هر تیم  25نفر است و اگر 48
بازیکن کل را تقسیم بر  25بازیکن هر فصل کنیم ،عدد 1/92
به دست میآید .این به معنای «میانگین تعداد ترکیب کاملی
است که تیم طی  6سال در اختیار داشته» است .این عدد اگر
تقس��یم بر  6فصل شود مقیاس  3/125به دست میآید .این
عدد بدین معناست که در هر  3/125فصل یک بار ترکیب رئال
مادرید دستخوش تغییر شده است.
میخواهیم همین کار را برای تیمهای دیگر مطرح اروپایی
انجام دهیم .این آمارها از فصل  2015-2016تا فصل -202۱
 2020برداشته شده است .در فصل کنونی نیز بازیکنانی محسوب
شدهاند که طی بازیهای اندکی که برگزار شده حداقل یک بار
در ترکیب قرار گرفتهاند.
بارسلونا 53 :بازیکن – «( 2/12میانگین تعداد ترکیب کاملی
که تیم در  6س��ال در اختیار داش��ته») –  2/83فصل یک بار
تغییر در ترکیب
یوونت�وس 55 :بازیک��ن –  2/72 – 2/2فص��ل یک بار تغییر
در ترکیب

بایرن مونیخ 46 :بازیکن –  3/26 – 1/84فصل یک بار تغییر
در ترکیب
منچسترس�یتی 49 :بازیک��ن –  3/06 – 1/96فصل یک بار
تغییر در ترکیب
لیورپ�ول 48 :بازیک��ن –  3/12 – 1/92فصل یک بار تغییر
در ترکیب
پاریس�ن ژرمن 61 :بازیک��ن –  2/45 – 2/44فصل یک بار
تغییر در ترکیب
دورتمون�د 61 :بازیک��ن –  2/45 – 2/44فصل یک بار تغییر
در ترکیب
■■استقالل

تیم اس��تقالل از فصل  94-95طی  5فصل از  63بازیکن
استفاده کرده است .البته قاعده فوتبال اروپا را اینجا نیز رعایت
کردیم که بازیکن باید بیش از  5بازی در لیگ انجام دهد.
در این تابس��تان اس��تقالل  7بازیکن را به اردوی تیم خود
اضافه کرد که در این  6فصل این بازیکنان تعدادش��ان به 70
بازیکن میرسد.
اگر قاعده  25بازیکن در فصل را رعایت کنیم استقالل 2/8
ترکیب کامل در این  6س��ال در اختیار داش��ته است .این اگر
تقسیم به  6فصل شود به طور میانگین هر  2/14فصل یک بار
به طور کلی ترکیب استقالل تغییر میکند.
■■پرسپولیس

تیم پرسپولیس از فصل  94-95با برانکو کار را آغاز کرد .این
نخستین فصلی بود که برانکو از ابتدا با سرخپوشان بود .این تیم
در بازی آخر ،در کسب قهرمانی مغلوب استقالل خوزستان شد.
پس از آن به مدت  4فصل به صورت متوالی پرس��پولیس
قهرمان لیگ برتر فوتبال کش��ور شد 3 .بار این کار با برانکو و
یک بار نیز با گلمحمدی رخ داد.
سرخپوشان در این  6فصل از  54بازیکن استفاده کردهاند.
به عبارتی  2/16ترکیب کامل در سال در اختیار داشته است و
هر  2/77فصل یک بار ،به طور کلی ترکیب پرسپولیس تغییر
کرده است.
برای درک بهتر موضوع نگاهی کوتاه به وضعیت چند تیم
مطرح اروپایی هم داریم .بارسلونا پس از رفتن نیمار ،مجبور به
خرید بازیکنان گرانقیمت شد .به همین خاطر است که تعداد
بازیکنان این تیم از تیمهای قدرتمند اروپایی بیشتر است.
از طرفی یوونتوس ،سرمایهگذاری خوبی برای خط دفاعی و
میانی خود انجام داد و در مجموع از  15بازیکن در خط دفاعی
و  27بازیکن در خط میانی استفاده کرد.
اما بای��رن مونیخ جزو باثباتترین تیمه��ای اخیر فوتبال
اروپاس��ت .این تیم کمی با پپ گواردیوال تغییر کرد ولی پس
از آن ش��اکله تیم حفظ شد و خریدهای زیادی توسط سران
مونیخ انجام نشد.
در این مدت بیش��تر بازیکنان اگر س��تاره بودند به صورت
قرضی خریداری میشدند .مانند خامس از رئالمادرید ،کوتینیو
از بارسلونا و پریشیچ از اینترمیالن که واقعا هم به درد تیم بایرن
مونیخ خوردند.
منچسترسیتی نیز با اینکه با آمدن گواردیوال خریدهای زیادی
انجام داد ولی پس از گذشت زمان این ترکیب به ثبات رسید .در
تابستان پپ بازیکنی را میخرید که جای خالی تیمش را پر کند.
ب��ه عنوان مثال پپ در فص��ل  2018 -2019تنها ریاض
محرز را خرید و در فصل بعدی آنجلینو ،کانسلو و رودری را به
تیمش اضافه کرد.

