اطالعات مکمل دفترچه راهنمای
آمار بسکتبال
مولفین :نازلی مسیحی  -الهه محمدی خواه

این دفترچه شامل توضیحات مربوط به عالئم اختصاری موجود در  Box Scoreو  Shot Chartنرم
افزار  Fiba LiveStatsمی باشد که می تواند راهنمای مناسبی برای آمارگیران ،مربیان و بازیکنان
جهت کسب اطالعات بیشتر آماری باشد.
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توضیحات برگه آمار()Box Score
در تصویر  ،1برگه آمار یا اصطالحا  Box Scoreنشان داده شده است .مجموعه اطالعاتی که روی این برگه دیده می شود به
همراه توضیحات آن ها مطابق با شماره های مندرج در قسمت های مختلف برگه در ادامه ارائه می گردد.

تصویر  – 1برگه آمار یا Box Score
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 : 1تصویر مربوط به عالئم تجاری تعریف شده برای نرم افزار مانند لوگوی فیبا و نشانه  Box Scoreدرج شده است .این دو عالمت
تجاری توسط نرم افزار  Fibalivestatدر خروجی نهایی درج می گردد.

 :2در این قسمت نوع مسابقات درج شده است  ،به عنوان مثال ،این برگه آمار مربوط به سوپر لیگ بانوان در سال -2018 ( 1397
 2019میالدی) است که نوع مسابقات به این صورت مندرج شده است.

 :3اطالعات مربوط به محل و زمان برگزاری مسابقه در این قسمت نشان داده می شود که به ترتیب از چپ به راست مشتمل بر
" سالن و زمین برگزاری مسابقه – تاریخ برگزاری مسابقه – ساعت شروع مسابقه" می باشد.
 :4در این قسمت نام دو تیم میزبان و میهمان به ترتیب و به همراه امتیاز کسب شده توسط هر تیم در فاصله های هر  10دقیقه یا
هر کوارتر ،ذکر شده است .برای مثال در تصویر  ،1تیم میزبان یا تیم الف ،خانه بسکتبال بندر عباس ،تیم میهمان یا تبم ب نامی نو
اصفهان می باشد .به عالوه ،در پرانتز درج شده زیر نام دو تیم امتیاز های کسب شده توسط تیم ها به ترتیب از چپ به راست در
هر کوارتر ذکر شده است که به صورت زیر قابل توصیف است.
)(11-17,12-25,6-18,11-19
در کوارتر اول نتیجه کسب شده به صورت خانه بسکتبال بندر عباس  11امتیاز – نامی نو اصفهان  17امتیاز بوده است.
در کوارتر دوم نتیجه کسب شده به صورت خانه بسکتبال بندر عباس  12امتیاز – نامی نو اصفهان  25امتیاز بوده است.
در کوارتر سوم نتیجه کسب شده به صورت خانه بسکتبال بندر عباس  6امتیاز – نامی نو اصفهان  18امتیاز بوده است.
در کوارتر چهارم نتیجه کسب شده به صورت خانه بسکتبال بندر عباس  11امتیاز – نامی نو اصفهان  19امتیاز بوده است.

 :5در این قسمت به ترتیب اطالعات مربوط به شماره بازی ( ،)Game Numberشناسه بازی ( ،)Game IDتعداد تماشاچی های
مسابقه ( )Spectatorsو زمان تهیه شدن گزارش برگه آمار ( )Report Generatedثبت شده است.

 :6در این قسمت ابتدا نام ناظر بازی و سپس داوران به ترتیب سرداور و داور یک و داور دو نشان داده می شود.

 :7در این قسمت امتیازات کسب شده توسط هر دو تیم در بازهای زمانی  5دقیقه ای قید شده است که نام تیم میزبان در باال و نام
تیم مهمان در پایین قرار می گیرد .برای مثال ،در این بازی در  5دقیقه ابتدای کوارتر اول تیم خانه بسکتبال بندر عباس،که به
اختصار  KBBنام گذاری شده 2 ،امتیاز و تیم نامی نو اصفهان ،که به اختصار  NAMنام گذاری شده 10،امتیاز کسب کرده اند.
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 : 8در این بخش ،اطالعات مربوط به تیم الف یا میزبان در باال ،و اطالعات مربوط به تیم ب یا مهمان به همان صورت در پایین قرار
می گیرند .در قسمت  8که باالی جدول اطالعات آماری مربوط به بازیکنان مربوط به هر تیم قرار گرفته است نام تیم میزبان و نام
اختصاری تیم با سه حرف بزرگ در سمت چپ ،نام مربی تیم و اسامی کمک مربیان تیم به ترتیب در سمت راست قید شده اند.
 :9در این جدول ،تمامی اطالعات آماری مربوط به هر تیم در دو جدول جداگانه ،تیم میزبان در باال و تیم مهمان در پایین ،درج
می شوند .همانطور که در پایین ترین قسمت برگ آمار مشاهده می شود ،که هم چنین با شماره  9عالمت گذاری شده است ،شرح
اختصارات ذکر شده در جدول در این قسمت آورده شده است .اطالعات مندرج در جدول به ترتیب زیر است:
=NOشماره بازیکن
در این قسمت شماره بازیکنان تیم،که منطبق با برگ منشی بازی است ،درج می شود .عالمت ستاره (*) در همین ستون نشان
دهنده شماره  5بازیکنی است که به عنوان اولین ترکیب تیم در زمین حضور پیدا کرده اند.
 = Nameنام کامل بازیکن شامل نام و نام خانوادگی
 = Minدقیقه بازی .این عدد نشان دهنده مجموع دقایقی (از مجموع  40دقیقه بازی) است که بازیکن در زمین بازی کرده است.
نحوه محاسبه زمان بازی بازیکن در پیوست سه دفترچه راهنمای آمارگیران توضیح داده شده است .عالمت  DNPبیانگر این است
که بازیکن کل مدت زمان بازی برروی نیمکت بوده و وارد زمین بازی نشده است.
 = Field Goalsاقدام به شوت های انجام شده توسط بازیکن


 =M/Aنسبت شوت های گل شده به کل اقدامات انجام شده ()Made/Attempt



=%درصد شوت های گل شده بازیکن

در این قسمت مجموع اقدامات انجام شده توسط بازیکنان (مجموعا دو امتیازی و سه امتیازی) ذکر شده است که اطالعات مندرج
در این قسمت شامل نسبت شوت بازیکن و درصد گل بازیکن می باشد.
 = 3 pointsاقدام به شوت های  3امتیازی انجام شده توسط بازیکن


 = M/Aنسبت شوت های گل شده به کل اقدامات انجام شده



 = %درصد شوت های گل شده بازیکن

 = Free Throwsپرتاب های آزاد انجام شده توسط بازیکن


 = M/Aنسبت پرتاب های آزاد گل شده به کل اقدامات انجام شده



 = %درصد پرتاب های گل شده بازیکن

 = Reboundتعداد ریباند های انجام شده توسط بازیکن


 = DRریباند دفاعی انجام شده توسط بازیکن ()Defensive Rebounds
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 = ORریباند حمله انجام شده توسط بازیکن ()Offensive Rebounds



 = TOTمجموع ریباند های حمله و دفاع انجام شده توسط بازیکن ()Total Rebounds

 = ASتعداد پاس های منجر به گل بازیکن
 = TOتعداد توپ های از دست رفته بازیکن (توپ هایی که بازیکن مالکیت توپ را به هر شکل از دست داده است .این مورد می
تواند شامل پاس بد ،عدم توانایی کنترل توپ ،خارج شدن از زمین با توپ ،تخلف دبل دریبل ،تخلف گام های اضافه 3 ،ثانیه5 ،
ثانیه ،و  ...باشد).
 = STتعداد توپ ربایی های بازیکن
 = Blocksآمار بالک شات های صورت گرفته


 = BSتعداد بالک شات های انجام شده توسط بازیکن



 = BAتعداد بالک شات های انجام شده بر روی بازیکن

 = Foulsآمار خطاهای صورت گرفته


 = PFآمار خطاهای انجام شده توسط بازیکن



 = FDآمار خطاهای صورت گرفته برروی بازیکن

 = +/مثبت و منفی بازیکن (پالس ماینس)این شاخص بیانگر عملکرد تیم از لحاظ کسب امتیاز در مدت زمانی است که بازیکن مورد نظر در زمین بازی کرده است .به طور
مثال ،اگر مثبت و منفی بازیکنی  +5باشد یعنی در زمانی که این بازیکن در زمین بوده است تیم وی  5امتیاز بیشتر از تیم حریف
به دست آورده است و اگر مثبت و منفی بازیکن  -3باشد به این معنی است که در مدت زمان حضور این بازیکن در زمین ،تیم وی
 3امتیاز کمتر از تیم حریف کسب کرده است .این شاخص در واقع با محاسبه اختالف امتیاز کسب شده توسط دو تیم در زمان
حضور بازیکن در زمین محاسبه می شود و به صورت امتیازات کسب شده توسط تیم خودی منهای امتیازات کسب شده توسط تیم
حریف در زمان حضور بازیکن در زمین محاسبه می شود.
 = EFافیشنسی یا شاخص عملکرد بازیکن (یا شاخص )INDEX
فرمول محاسبه افیشنسی ارائه شده توسط فیبا به صورت زیر است:
(مجموع امتیازات  +مجموع پرتاب های آزادهای گل شده بازیکن  +پاس منجر به گل  +بالک شات های انجام داده  +توپ ربایی ها
 +خطاهای گرفته  +مجموع ریباندهای انجام شده توسط بازیکن) ( -توپ های از دست رفته  +بالک شات های انجام شده برروی
بازیکن  +خطاهای شخصی انجام شده توسط بازیکن  +خطاهای تکنیکال  +اقدام به شوت های گل نشده بازیکن  +پرتاب های آزاد
گل نشده بازیکن)
 = PTSمجموع امتیازات کسب شده توسط بازیکن
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 :10در قسمت  Team/Coachآمار مربوط به تیم و مربی ثبت می گردد که شامل:


ریباند های تیمی



توپ های از دست رفته (ترن اور) های تیمی شامل  8ثانیه 24،ثانیه و  5ثانیه



خطاهای مربی و نیمکت

در قسمت  Totalsآمار کلی تیم و بازیکنان درج شده است مثال:


مجموع زمان بازی بازیکنان در طول کل بازی  200دقیقه است( .به این صورت که در هر لحظه از بازی 5 ،بازیکن در
زمین حضور دارند و مجموع زمان بازی  40دقیقه است که حاصلضرب  40در  5برابر  200خواهد بود .چنانچه بازی
شامل وقت های اضافه باشد ،این زمان با استفاده از همین فرمول افزوده خواهد شد).
به عنوان مثال:



در این بازی تیم خانه بسکتبال بندر عباس مجموعا  65اقدام به شوت انجام داده است که  18تا از آنها گل شده است.



مجموع ریباند های این تیم در کل بازی  42ریباند بوده است.



و سایر موارد ذکر شده

 :11این جدول شامل اطالعات آماری کلی است که در زیر به ترتیب ذکر می گردد:
 = Points from turnoverامتیازات ناشی از ترن اور
مجموع امتیازات کسب شده توسط یک تیم که مالکیت توپ را بعد از یک ترن اور تیم مقابل به دست آورده باشد .این مورد فارغ از
نوع ترن اور محاسبه می شود ،حتی اگر توپ به اوت رفته باشد.
 = Points in the paintامتیازات درون منطقه رنگی
مجموع امتیازاتی که یک تیم از اقدامات موفق انجام شده ( )FGMدرمنطقه رنگی کسب کرده باشد .این امتیازات شامل هر نوع
شوت مثل شوت جفت ،دانک ،شوت هوک ،لی آپ یا سه گام ،انواع شوت های مهارتی و  ...می شود.
 = Second chance pointsامتیازات شانس مجدد
مجموع امتیاراتی که توسط تیم مهاجم بعد از انجام ریباند حمله کسب می شود قبل از اینکه تیم مدافع مالکیت توپ را به دست
آورد .این مورد بدون توجه به اینکه توپ به اوت رفته یا نه محاسبه شده و شامل  FGMیا  FTMاست.
 = Bench pointsامتیازات نیمکت
مجموع امتیازات کسب شده توسط سایر بازیکنان تیم به جز  5نفر شروع کننده بازی تیم.
 = Biggest leadبیشترین مقدار برتری امتیاز
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بیشترین مقدار برتری امتیازی که هر تیم در طول بازی به دست آورده است.
 = Biggest scoring runبیشترین توالی امتیازگیری توسط تیم
بزرگترین بازه امتیازی که به صورت متوالی توسط یک تیم کسب شده بدون اینکه تیم مقابل موفق به کسب امتیاز شده باشد.
 = Lead changesتغییر برتری امتیاز
تعداد دفعاتی که برتری امتیاز از یک تیم به تیم دیگر تغییر می کند.
 = Times tiedتساوی امتیاز
تعداد دفعاتی که امتیازات دو تیم با هم برابر می شود(.به جز )0-0
 = Time with leadمدت زمان برتری
مدت زمانیکه تیم در آن برتری امتیاز داشته است ( .قاعدتا زمانی که دو تیم از نظر نتیجه برابر بوده اند در این زمان برای هیچ
کدام از تیم ها محاسبه نمی شود).

 توضیحات کامل موارد فوق در دفترچه راهنمای آمارگیران ارائه شده توسط فیبا ذکر شده است که جهت اطالعات بیشتر
می توانید به آن مراجعه نمایید.
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نمودار شوت ()Shot Chart
این خروجی نرم افزار شامل نقاط اقدام به شوت بازیکنان هر دو تیم است که در آن اقدامات گل نشده با عالمت ضربدر متناسب با

رنگ تیم ( نامی نو به رنگ آبی و هیرو به رنگ قرمز) و اقدامات گل شده با عالمت دایره به همان رنگ نمایش داده شده است.
الزم به ذکر است که این خروجی برای هر بازیکن و برای هر کوارتر بازی به تفکیک نیز قابل دسترسی است.
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