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 چکیده
 و نقل بازار هايشاخص ییهدف از این مطالعه شناسا است. شده المللیبین هافوتبالیست انتقاالت و نقل بازار امروزه

حلیل تم بود. جامعۀ آماري شامل ایرانی است که با روش تحقیق کیفی و با استفاده از ت هايفوتبالیست المللیبین انتقاالت
 رؤسا اند،شده انتقال و نقل بازیکنان آنان مدیریت زمان در که هاییباشگاه مدیران شده،انتقالو  نقل بازیکنان گروه شش

 فوتبال، و ریابیبازا همزمان تخصص با علمی هیأت اعضاي بازیکنان، کارگزاران سابق، و فعلی فوتبال فدراسیون دبیران و
این مطالعه از بهمن  .بود برفیگلوله و مندهدف دو صورت به گیري به روش غیراحتمالی وو نمونه کشور ورزش ارشد مدیران
 نقش نییع اصلی تم شش در شاخص 62 شناسایی به مطالعه این ماه طول کشید. نتایج 10به مدت  1395تا آذر  1394

 بازیکن زارکارگ نقش و دولت نقش باشگاه، نقش ملی، فدراسیون نقش بازیکن، غیرفنی عوامل نقش بازیکن، فنی عملکرد
 عنوانمطالعه به این هايیافته از توانمی پایان، در .شد منجر ایرانی هايفوتبالیست المللیبین انتقاالت و نقل بازار در

 .برد ها بهرهفوتبالیست المللیبین انتقاالت و نقل بازار ضعف ابعاد و قوت نقاط شناسایی منظوربه معیاري
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 مقدمه
 ايحرفه فوتبال هايتیم آن محبوبیت سبببه و) 16( دنیاست سراسر در هاورزش ترینمهم از فوتبال

ساز . امروزه، فوتبال دیگر تفریح و سرگرمی نیست و به صنعتی پول)27( کنندمی کسب کالنی درآمدهاي

که در ). منابع مالی و پول جزء الزم و ضروري دنیاي فوتبال امروز شده است. زمانی28تبدیل شده است (

شود، دسترسی به منابع مالی تا حدودي توان موفقیت یک المللی رقابت میبخش نخبگی یا در سطح بین

 90باشگاه پردرآمد فوتبال اروپا  30دهد )؛ تا آنجا که شواهد نشان می17کند (ال را تعیین میباشگاه فوتب

 ).23اند (دست آوردهبه 2013تا  2004هاي هاي داخلی و لیگ قهرمانان اروپا را در سالدرصد قهرمانی لیگ

 ورزش متولیان و محققان ذهن و شودمی دیده وضوحبه که ما کشور ورزش امروز هايدشواري از یکی

 يهاباشگاه خصوصبه ورزشی يهاباشگاه ایران درهاست. باشگاه درآمدزایی کرده، مشغول خود را به کشور

اند. مواجه مالی منابع کمبود با) 2011( گفتۀ فالتنز همانند نیز کنندمی فعالیت برتر لیگ در که فوتبال

 سمت به جدي يهاقدم فوتبال يهاباشگاه 1381-82 صلف از فوتبال برتر لیگ شدن ايحرفه با هرچند

 فوتبال يهاباشگاه درآمدهاي بیشتر. برندیم رنج مالی منابع کمبود از همچنان اما ،اندبرداشته درآمدزایی

 يهایارانه فروشی،یتبل یعنی آماتوري ورزش سنتی منابع از) 2000( استادهور و آندرف گفتۀ به ایران در

 جدید مدل در و جدید تحقیقات دراست.  تلویزیونی پخش حق مالی و يهاحمایت تبلیغات، دولت،

 انتقاالت و نقل بازار ورزشی ايحرفه يهاباشگاه ي درآمدزاییهاشیوه از یکی اي،حرفه ورزش درآمدزایی

هاي هاي برزیلی در بین سالبازیکنان در درآمدزایی باشگاه انتقالبر این اهمیت نقل و عالوه). 2است (

هاي فوتبال در برزیل از طریق نقل و دهد که بیشترین منبع درآمدزایی باشگاهنشان می 2009تا  2007

 براي ارزشمندي مالی منبع تواندمی درآمدزایی شیوة این رسدینظر مبه). 32انتقال بازیکنان بوده است (

 .باشد ایران در فوتبال يهاباشگاه مالی منابع کمبود تأمین

هاي تحقیقاتی انجام گرفته است. براي مثال در پژوهشی، در زمینۀ نقل و انتقاالت فوتبالیست

هایی تعداد گل، روندیتعداد دقایقی که بازیکن در یک فصل به میدان م، سن هاي فردي همچونویژگی

هایی که بازیکن در کل فصل به تعداد گل، جانشین به میدان رفته استعنوان بازیکن که در دقایقی که به

متوسط تعداد ، هاي زردتوسط تعداد کارتدر بازي، م متوسط تعداد دقایق حضور، ثمر رسانده است

هایی که دفاع تعداد پنالتی، بازیکن راست پا یا چپ پا بودن، نبودنبان دفاع و دروازه، هاي قرمزکارت

 يترانسفورها ۀالزحمحقگیرد و تعیین یبان مکه بازیکن یا دروازه هایییتعداد پنالت د،شومرتکب می
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هاي دیگر تحقیقی نشان داد که براي نقل و یافته ).37( بررسی شد 1تیم رده باالي اروپا 75ان در بازیکن

زنی قیمت بودن بازیکن، قدرت چانهها، ارزانبر مراکز آموزشی مانند آکادمیالمللی عالوهانتقاالت بین

المللی بازیکنان کارگزارها در خرید و فروش بازیکنان، قوانین حقوقی حاکم بر بازار نقل و انتقاالت بین

هاي برزیلی به همچنین در این تحقیق بیان شد که دلیل اصلی صادرات فوتبالیست .برزیلی نقش دارند

). در پژوهش دیگري، 20بر استعداد ورزشی بازیکنان برزیلی، ارزان بودن آنها نیز است (دیگر کشورها، عالوه

بازیکن،  هاي فردياز جمله معیارهاي انتخاب بازیکن براي تیم فوتبال معیارهاي چندگانه شامل مهارت

هاي بازیکن در میان سایر عوامل به آمارهاي عملکرد، آمادگی جسمانی، عوامل روانی و تعداد مصدومیت

دارد که با توجه ارتباط دوطرفۀ موفقیت مالی و ). محقق دیگري اظهار می43مربیان پیشنهاد شد (

اي برنده شدن خود را براي هها در تجارت فوتبال اروپا شانسهاي ورزشی، باشگاهدرآمدهاي مالی تیم

 ).30دهند (موفقیت در بخش مالی از طریق استخدام بازیکن بااستعداد افزایش می

 تعیین ،هاباشگاه درآمدزایی در هافوتبالیست المللیبین انتقاالت و نقل بازار اهمیت به توجه با

 المللیبین انتقاالت و نقل بازار وضعیت ارزیابی در مهمی بسیار ضرورت بازاري چنین هايشاخص

 يهاباشگاه در خصوصبه ورزش حوزة اقتصاد ریزانبرنامه واندرکاران دست براي ایرانی هايفوتبالیست

منظور به فوتبالها باشگاه مدیران انتقاالت، و نقل بازار طریق از درآمدزایی راستاي در. است ایران فوتبال

 و يآورجمع طریق از را اطالعات این که دارند نیازروز به و کافی و صحیح جامع، اطالعات به یزيربرنامه

 دستبه بازخورد نهایت در و علمی تفسیر و تحلیل استانداردها، با مقایسه وها شاخص محاسبۀ و داده ثبت

 یزيربرنامه و هایاستگذاريس درها آن از استفاده و مختلف هايشاخص ایجاد دلیل، همین به. آورندیم

 .رسدینظر مبه ضروري باشگاه درآمدزایی

کار به یرمستقیمغ یا مستقیم صورتبه تغییرات میزان یريگاندازه در که هستند متغیرهایی ،هاشاخص

 موجودند، بنابراین شرایط ةدهندنشان و بیانگر که هستند متغیرهاییها شاخص دیگر، عبارتبه. روندیم

 المللیبین انتقاالت و نقل بازار معتبر هايشاخص). 26(کار روند به تغییرات یريگاندازه براي توانندمی

 بر نظارت امکان المللی،بین انتقاالت و نقل بازار يهابرنامه پیشرفت و تغییرات بیان برعالوه هافوتبالیست

 را امکان این کشور هايفوتبالیست المللیبین انتقاالت و نقل نظام به و کندمی فراهم را موجود وضعیت

 مسیر کدام و است چگونه المللیبین بازار در ایرانی هايفوتبالیست وضعیت امروز که کند معلوم تا دهدمی

                                                           
1. Top 75 of European football teams 
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 و نقل بازار هايشاخص ۀارائ و تعیین براي مطالعه این بنابراین. کند ترسیم مطلوب فرداي سمت به را

 جهت در بتوان ،هاشاخص این از استفاده با تا گرفت انجام ایرانی هايفوتبالیست المللیبین انتقاالت

 المللیبین انتقاالت و نقل بازار مشکالت تحلیل وها برنامه ارزیابی ایرانی، يهاباشگاه بیشتر سهم افزایش

 . برداشت اساسی گام ایرانی هايفوتبالیست

 

 یشناسروش

ایرانی بود. با  هايفوتبالیست المللیبین انتقاالت و نقل بازار هايشاخص هدف از تحقیق حاضر شناسایی

ها پیش از مصاحبه مشخص ي از این شاخصاعمدهتوجه به اکتشافی بودن موضوع تحقیق و اینکه بخش 

هاي ایرانی فوتبالیست المللیبین انتقاالت و نقل نبود و مستندات زیادي براي مطالعه و ایجاد شناخت بازار

 ساختاریافته استفاده شد. استفاده از مصاحبۀ نیمهوجود نداشت، از تحقیق کیفی با 

هایی که در زمان شده، مدیران باشگاهو انتقالشش گروه بازیکنان نقل جامعۀ آماري تحقیق شامل  

اند، رؤسا و دبیران فدراسیون فوتبال فعلی و سابق، کارگزاران مدیریت آنان بازیکنان نقل و انتقال شده

 بود. این علمی با تخصص همزمان بازاریابی و فوتبال و مدیران ارشد ورزش کشوربازیکنان، اعضا هیأت 

 به به روش غیراحتمالی و گیرينمونه. کشید طول ماه 10 مدت به 1395 آذر تا 1394 بهمن از مطالعه

ی از افراد فهرستدر ابتدا  هاشوندهمنظور انتخاب هدفمند مصاحبهبه .بود برفیگلوله و هدفمند دو صورت

هاي ایرانی توسط محقق تهیه شد و سپس با المللی فوتبالیستتوانمند در حوزة بازار نقل و انتقاالت بین

که درصورتی موردنظرمراجعه به آنان در صورت تمایل مصاحبه انجام گرفت. در فرایند مصاحبه با افراد 

هاي ایرانی داشت، المللی فوتبالیستت بیندیگري را که تخصصی در زمینۀ نقل و انتقاال موردنظرآنان فرد 

گرفت. شایان ذکر است که مطابق فرایند کردند، در صورت لزوم با وي نیز مصاحبه صورت مییممعرفی 

ي متنوعی مورد مصاحبه قرار گیرند تا از هاگروهسعی شد،  هادادهمنظور پربار تر شدن تحقیق کیفی به

ها گیري و مصاحبه تا جایی تداوم یافت که کفایت و اشباع دادهنهجلوگیري شود. نمو هادادهسوگیري 

). 40هاي بعدي اطالعات متمایزي در اختیار وي نخواهند گذاشت (صورت گرفت و محقق دریات نمونه

) نمونه براي مصاحبه 15 ±10کلی عنوان شده که با توجه به زمان و منابع قابل دسترس، تعداد ( طوربه

دقیقه به طول  60تا  30ها بین نفر بود و زمان مصاحبه 21ها در تحقیق حاضر نمونه کافی است. تعداد

 انجامید. 
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یري و پذانعطافدلیل بود. این نوع مصاحبه به 1یافتهساختارها، مصاحبۀ نیمهي دادهآورجمعروش 

ترتیبی در به). در فرایند مصاحبه نیز سؤاالت 9ها، براي پژوهش کیفی مناسب است (عمیق بودن داده

ها با توجه به اینکه ها مطرح شد که از نظام منطقی برخوردار باشند. همچنین در فرایند مصاحبهمصاحبه

استفاده کرد و  2برداريی مصاحبه را ندادند، محقق از شیوة یادداشتصوت ضبطشوندگان اجازة مصاحبه

 شونده یادداشت و ثبت شد. مفاهیم و مضامین مدنظر مصاحبه

که  ستهاي دادهمحتوا یلتحل ینوع تم یل. تحلبود 3تم یلتحلروش  يمبنا برها داده یلتحل روش

ها، پس از اطمینان از پایایی نتایج مصاحبه منظوربهگیرد. یم انجام موضوعاتبراساس  يبندطبقه

ویان دکتري ها بازبینی شد. همچنین از یکی دانشجکدگذاري اولیه و در فاصلۀ زمانی کوتاهی کدگذاري

عنوان همکار پژوهش (کدگذار) در پژوهش مشارکت کرده و در بازبینی مدیریت ورزشی درخواست شد تا به

ها تالش شد تا پیش از مصاحبه، منظور اطمینان از اعتبار و روایی مصاحبهها کمک کند. بهکدگذاري

االت مصاحبه بر مبناي مطالعات ها بررسی شود تا سؤادبیات موضوعی بازار نقل و انتقاالت فوتبالیست

 کنندگانمشارکتنفر از  8ها، نتایج به بندي دادهبر این، پس از تحلیل و تمنظري قبلی ارائه شود. عالوه

 ها دریافت شد.ارائه شد و نظرهاي تکمیلی آن

 

 هایافته

شده، رئیس و دبیر فدراسیون شونده در شش گروه بازیکنان نقل و انتقالتوزیع فراوانی افراد مصاحبه

شده، اعضا هیأت علمی با تخصص همزمان بازاریابی و فوتبال، مدیران فوتبال، کارگزار بازیکنان نقل و انتقال

درصد بود  52/9و 52/9، 80/23، 28/14، 25/9، 57/28ترتیب ارشد ورزش کشور و مدیر عامل باشگاه به

 ).1(جدول 

ها، از تکنیک تحلیل تم استفاده شد. از مصاحبه آمدهدستبههاي وتحلیل دادهیهتجزمنظور در ادامه به

هاست. این روش در حداقل ها) موجود درون دادهتحلیل تم روشی براي تعیین، تحلیل و بیان الگوهاي (تم

هاي تواند از این فراتر رود و جنبهکند، اما میقالب جزئیات توصیف میها را سازماندهی و در خود داده

هاي مصاحبه مطالعه، مرور و مختلف موضوع پژوهش را تفسیر کند. در پژوهش حاضر در مرحلۀ اول، داده

                                                           
1. Semi structured interview 
2. Memroing  
3. Theme Analysis  
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هاي اولیه و هریک بررسی شده و کدهاي اولیۀ آنها استخراج شد. در مرحلۀ بعد کدهاي مختلف در قالب تم

 6ها به تدوین هاي حاصل از مصاحبههاي اصلی تعیین شدند. تحلیل دادههاي اولیه نیز در قالب تمماز ت

 .اندمالحظهقابل  2تم فرعی منجر شده است که در جدول  62گروه یا تم اصلی و 
 

 . توزیع فراوانی افراد مصاحبه شونده1جدول 

 درصد تعداد شوندهافراد مصاحبه
هاي ایتالیا، بلژیک، مجارستان، امارات، قطر و شده (به لیگ بازیکن نقل و انتقال

 کویت)
6 57/28 

 52/9 2 رئیس و دبیر فدراسیون فوتبال 
 28/14 3 شدهو انتقالکارگزار بازیکنان نقل 

 80/23 5 اعضا هیأت علمی با تخصص همزمان بازاریابی و فوتبال
 52/9 2 اسبق کمیتۀ ملی المپیک)مدیران ارشد ورزش کشور (وزیر ورزش فعلی و رئیس 

 52/9 2 مدیر عامل باشگاه
 100 21 مجموع

 
 

 هاي ایرانیالمللی فوتبالیستهاي بازار نقل و انتقاالت بین. مؤلفه2جدول 
ي اصلی هاتم

ها)(مؤلفه  
ها)هاي فرعی (شاخصتم  

 عملکرد نقش
 در بازیکن فنی

 نقل و انتقال

 ملی مختلف يهارده در حضور تعداد .1
 المللیبین و داخلی معتبر يهاباشگاه در بازي .سابقۀ2
 نقل و انتقال شدن از قبل ملی تیم در .عضویت3
 )بازیکن پست( زمین در بازیکن .موقعیت4
  )مدافع ،و هافبک مهاجم براي( پا دو هر با بازي . توانایی5
 شدن  نقل و انتقال به منتهی فصل آخرین در بازي .تعداد6
  و هافبک)مهاجم ( بازیکن رويها پنالتی .تعداد7
 و هافبک) مهاجم براي( گل پاس .تعداد8
  و هافبک) مهاجم براي( زده گل .تعداد9

 )مدافع براي( صحیح تکل .درصد10
 بان)دروازه براي( کمتر خوردة گل .تعداد11
 باندروازه توسطشده گرفته يهاپنالتی .تعداد12
 جسمانی .آمادگی13
  شدن انتقالنقل و  به منتهی سال در مصدومیت .تعداد14
 قرمز و زرد کارت .تعداد15
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 هاي ایرانیالمللی فوتبالیستهاي بازار نقل و انتقاالت بین. مؤلفه2جدول ادامۀ 
ي اصلی هاتم

ها)(مؤلفه  
ها)هاي فرعی (شاخصتم  

عملکرد غیرفنی  نقش
 انتقالنقل و  در بازیکن

 ظاهر جذابیت .16
 اندام تناسب داشتن.17
 سال 26 از کمتر سن.18
 شدنانتقال نقل  به بازیکن تمایل.19
 )داشتن پشتکار( یکوشسخت.20
 بهترین بازیکن کشور، بهترین تیم، بازیکن بهترین مثالً( بلند اهداف داشتن.21

 )قاره بازیکن
 سرسختی ذهنی.22
 درخواستی) مبلغ( دستمزد.23
 آشنایی با زبان کشور مقصد.24
 وهواي کشور مقصدآب.25
  مقصد کشور فرهنگی قرابت .26
  اجتماعی حمایت.27

ملی  فدراسیون نقش
نقل و  در فوتبال
 انتقال

 جهانی جام به یابیراه.28
  جهانی جام در موفق حضور.29
 المپیک يهابازي به یابیراه.30
  المپیک يهابازي در موفق حضور.31
 سال 21 زیر جهانی جام به یابیراه.32
 سال 21 زیر جهانی جام در موفق حضور.33
 سال 17 زیر جهانی جام به یابیراه.34
 سال 17 زیر جهانی جام در موفق حضور.35
 المللیبین يهاتورنمنت برگزاري.36
  المللیبین يهاتورنمنت در آمیزیتموفق عملکرد.37
 )فیفا يبند(رتبه المللینب عرصۀ در تیم جایگاه و وضعیت.38
 نقل و انتقال محور يهاآکادمی شناسایی.39
 محور نقل و انتقال يهاآکادمی از مالی حمایت.40
 کارگزار بازیکنان توانمندسازي.41
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 هاي ایرانیفوتبالیستالمللی هاي بازار نقل و انتقاالت بین. مؤلفه2جدول ادامۀ 
ي اصلی هاتم

ها)(مؤلفه  
ها)هاي فرعی (شاخصتم  

 در باشگاه نقش
 نقل و انتقال

  و انتقالنقل  آمادة بازیکنان بازاریابی براي فوتبالیست نقل و انتقال کارگروه تشکیل.42
 )ايقارهینب و يا(قاره المللیبین رسمی يهابازي در شرکت.43
 رسمی مسابقات در) سال 23 زیر( جوان استعدادهاي به دادن بازي.44
 المللیبین کارآزمودة مربیان از انتخاب.45
 فنی کادر/  مربی انتخاب در باشگاه ساالريیستهشا .46
 باشگاه مدیریت ثبات.47
 المللی نقل و انتقال بین براي استراتژي داشتن.48
 برتر لیگ قبل فصل در سوم تا اول رتبه کسب.49
 آسیا قهرمانان لیگ در موفق حضور.50
 خارجی یفیتباک بازیکنان استخدام.51
 اروپایی یاب استعداد يهاباشگاه با باشگاه آکادمی مشارکت.52

 در دولت نقش
 نقل و انتقال

 فوتبالیست نقل و انتقال براي وظیفۀ عمومی نظام قوانین تسهیل.53
 فوتبال ياباشگاه سازيیخصوص .54
 حمایت مالی از باشگاه.55
  ي مالیهاتشویق .56
  باشگاه براي مالیاتی هايیمشخط.57

کارگزار  نقش
نقل و  در بازیکن
 انتقال

 باشگاه مقصد انتخاب در بازیکن به مشاوره.58
 بازیکن) دستمزد( حقوق تعیین در بازیکن به کمک.59
 المللیبین يهازبان در مهارت .60
  گسترده ارتباطات .61
 نقل و انتقال بازیکن در برنامه مدیر اطالعات بودن روزبه .62

 

 گیريیجهنتبحث و 

 استفاده با ایرانی هايفوتبالیست المللیبین انتقاالت و نقل بازار هايشاخص این پژوهش با هدف شناسایی

 عملکرد شاخص در شش تم اصلی یعنی نقش 62تحلیل تم انجام گرفت. نتایج این مطالعه به شناسایی  از

کارگزار  و نقش دولت باشگاه، نقش ملی، نقش فدراسیون بازیکن، نقش غیرفنی عوامل بازیکن، نقش فنی

 هاي ایرانی منجر شد. المللی فوتبالیستبازیکن در بازار نقل و انتقاالت بین
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ایرانی، عملکرد فنی بازیکن  هايفوتبالیست المللیبین انتقاالت و نقل هاي اصلی در بازاریکی از این تم

هاي تخصصی فوتبالیست در زمین بازي اشاره دارد. طبق نتایج مطالعۀ است. عملکرد فنی بازیکن به مهارت

هایی است ملی از شاخص مختلف يهارده در حضور شاخص در این تم اصلی قرار گرفتند. تعداد 15حاضر 

دارد بازیکنانی یم) بیان 2013( 1اشاره شده است. در همین زمینه، یوانکه در عوامل فنی بازیکن به آن 

 ترگراندهند، یمهاي ملی انجام تري حضور دارند و تعداد بازي زیادتري در تیميقوهاي ملی که در تیم

). بنابراین منطقی است 44از بازیکنانی هستند که یا در تیم ملی حضور ندارند یا حضور ضعیفی دارند (

وي افزایش  و انتقالهاي ملی یک فوتبالیست بیشتر باشد، احتمال نقل ه تعداد بازيهرچشود  گفتهه ک

 یابد.یم

هاي است که شناسایی شد. المللی یکی دیگر از شاخصبین و داخلی معتبر يهاباشگاه در بازي سابقۀ

کنند، یفیتی را استخدام میباکالمللی بازیکنان بین و داخلی هاي معتبربا توجه به اینکه اغلب باشگاه

 نظربهرو، ینازا. اندبودهدار دهد از کیفیت باالیی برخورهایی نشان میۀ بازي در چنین باشگاهسابقبنابراین 

بازیکن  و انتقالالمللی شاخص مناسبی براي نقل بین و داخلی معتبر يهاباشگاه در بازي رسد سابقۀیم

 باشد.

هایی است که در عوامل فنی بازیکن به آن شاخص نقل و انتقال،  از دیگر از قبل ملی تیم در عضویت

دهد بازیکن در شدن عالوه بر اینکه نشان می و انتقالنقل  از قبل ملی تیم در اشاره شده است. عضویت

للی المهاي بیندهد تا در بازيکشور خود از کیفیت باالیی برخوردار است، شانسی نیز در اختیار او قرار می

 دیده شود.

تواند بر دستمزد بازیکنان اثر داشته باشد. اول، دو پا بودن ممکن است دو پا بودن به دو صورت می 

شود تا ا پول داده میمستقیم بر عملکرد بازیکن تأثیر داشته باشد. براي مثال، مهاجمانی که به آنه طوربه

توانند بهتر و با دقت بیشتري می فاده کنند،که از هر دو پا استي کنند، درصورتیسازگلگل بزنند و 

که بر هر دو مسلط باشند، و مدافعان درصورتی هاهافبکي کرده و براي گل زدن حمله کنند. فضاساز

حدي  ي است، تاخدادادممکن است بهتر تکل بزنند و با دقت بیشتري پاس دهند. دو پا بودن اگرچه 

 توان آن را یاد گرفت و توسعه داد.می

                                                           
1.Yuan  
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یکی از دیگر عوامل فنی در نقل و انتقال بازیکن گزارش شده  و هافبک) مهاجم براي( گل پاس دادتع

دارد که کمک به بازیکن در به ثمر رساندن گل اثر معناداري در یم) نیز بیان 2015( 1یدکاالرشاست. 

ي اغلب همانند گل زدن مهم است و سازگل) و چون 33بازیکن دارد ( و انتقالمیزان پرداخت نقل 

نیست که سازندة گل مثل خود گل زدن عامل مهمی در میزان پرداخت نقل و انتقال باشد.  آورشگفت

ی که تعداد پاس گل بیشتري هافبک ینبنابراشوند، یمتعداد پاس گل قضاوت  براساسهر فصل  هاهافبک

 براي به خدمت گرفتن او بپردازد. ایجاد کند، باشگاه خریدار حاضر است پول بیشتري را 

از دیگر عوامل فنی در نقل و انتقال بازیکن  نقل و انتقال شدن، به منتهی سال در مصدومیت تعداد

 3) همخوان و با یافته هربرگر و ودلیچ1999و همکاران(۲گزارش شده است. این یافته یا یافتۀ کارمیکائیل

مصدومیت و  تعداد) به این نتیجه دست یافتند که بین 2016) ناهمخوان است. هربرگر و ودلیچ (2016(

). این در حالی بود که این یافته 22اداري وجود ندارد (معنارتباط  و انتقاالتارزش بازیکن در بازار نقل 

خالف فرض اولیۀ آنها بود. آنها  توضیح دادند که بازیکن بسیار مستعد چون مدام در معرض حملۀ سایر 

هاي سبب تواناییها تمایل دارند بهشود. با این حال، باشگاهیمت، بنابراین بیشتر مصدوم بازیکنان رقیب اس

رو یافتۀ این تحقیق مبنی بر اثر تعداد ). ازاین22استثنایی آنها به این بازیکنان پول بیشتري بپردازند (

 رسد.یم نظربهمصدومیت بر احتمال کاهش نقل و انتقال شدن بازیکن منطقی 

اي دارد و یژهوها، آمادگی جسمانی در ورزش فوتبال اهمیت ها و تاکتیکبا وجود اهمیت تکنیک

هاي فردي و تیمی به آن نیازمندند. اجزاي آمادگی جسمانی که در بازي فوتبال بازیکنان در اجراي مهارت

، سرعت، استقامت یري، قدرت عضالنی، توان، چابکیپذانعطافاز:  نداترعباکنند نقش اساسی ایفا می

). بازیکنان در سطح باالي RSA(4 )45تنفسی توانایی تکرار دوهاي سرعتی ( -عضالنی، استقامت قلبی

رو یافتۀ تحقیق هاي فنی خود هستند. ازاینفوتبال نیازمند آمادگی جسمانی الزم براي اجراي مهارت

 هاي ایرانی، منطقی است.المللی فوتبالیستحاضر مبنی بر شاخص آمادگی جسمانی براي نقل و انتقال بین

هاي نقل و انتقال شاخص ثرؤمقال شدن شاخص دیگر نقل و انت به منتهی فصل آخرین در بازي تعداد

) 2011( 6) و دابسون و گودارد1993( 5هاي کارمیکائیل و توماسبازیکن گزارش شد. این یافته با یافته

                                                           
1. Rachid Kalla 
2 . Carmichael 
3. Herberger & Wedlich 
4. Repeated Sprints Ability 
5. Carmichael & Thomas 
6. Dobson & Goddard 
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عنوان شاخصی مهم این است که وقتی تعداد دقایق حضور همخوان است. دلیل اهمیت حضور بازیکن به

د که بازیکن از کیفیت باالي فنی برخوردار است. بنابراین تعداد دقایق دهیک بازیکن زیاد باشد، نشان می

 باشد.  اثرگذارالمللی بازیکنان فوتبال تواند بر نقل و انتقاالت بینحضور در بازي از عواملی است که می

هاي فنی بازیکن شناسایی شد. این تعداد گل زده توسط بازیکن در فصل قبل یکی دیگر از توانایی

همخوان و با یافتۀ رویج و ) 2011(  گودارد و دابسون و) 1993(  توماس و هاي کارمیکائیله با یافتهیافت

زده ) نیز یافتۀ خود در زمینۀ عدم تأثیر تعداد گل2015( اوفمون) ناهمخوان است. رویج و 2015( ۱اوفمون

دارد که تعداد گل یم) بیان 0092( ۲). هرچند ري37اعالم کردند ( آورتعجببر نقل و انتقال بازیکن را 

مسئولیت مهاجم، گلزنی  چراکه، باندروازه، مدافع و هافبک يبرازده براي مهاجم اهمیت بیشتري دارد تا 

). 34هاي جداگانه دارند () مسئولیتباندروازه(هافبک، مدافع و  فوتبالها در که سایر پستاست، درحالی

هاي مختلف را در نقل و انتقال شدن بازیکن ) اثر پست2015( اوفمونرسد که رویج و یم نظربهبنابراین 

 مدنظر. اما در تحقیق حاضر چنین موضوعی استهاي تحقیق وي رو یکی از ضعفنادیده گرفته است، ازاین

 قرار گرفته بود، بنابراین یافتۀ تحقیق حاضر منطقی است.

 .شد شناسایی بازیکن فنی يهاتوانایی از یگرد یکی و هافبک)مهاجم ( بازیکن رويها پنالتی تعداد

دست و پیروزي از طریق گل زدن به استآنجایی که از یک طرف، هدف اصلی یک تیم فوتبال پیروزي 

رو گرفتن پنالتی توسط مهاجمان شوند، ازاینیمها به گل منجر آید و از طرف دیگر چون بیشتر پنالتییم

ه تعداد پنالتی روي بازیکنی هرچتوان گفت رو، میینازاکند. میشانس گل زدن را بیشتر  هاو هافبک

 یابد. بیشتر باشد، احتمال نقل و انتقال چنین بازیکنی افزایش می

 باندروازههاي فنی براي نقل و انتقال یکی دیگر از توانایی بان)دروازه براي( کمتر خوردة گل تعداد

از بازیکنان بسیار  باندروازه) همخوان است. 2012( 3نوئیششناسایی شد. این یافته با یافتۀ فرانک و 

، بلکه وظیفۀ اصلی تمام کل تیم است باندروازهیفۀ اصلی وظ تنهانهکلیدي در بازي فوتبال است. در واقع 

خوب، تعداد گل خوردة کمتر  باندروازهترین معیار براي که از گل خوردن جلوگیري کنند. بنابراین، مهم

بانی تعداد گل خوردة کمتري داشته باشد، رسد که گفته شود اگر دروازهیم نظربهاست. بنابراین منطقی 

 او زیاد است. و انتقالاحتمال نقل 

                                                           
1 . Ruijg & Van Ophem 
2 . Rey  
3. Franck & Nuesch 
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 باندروازههاي فنی براي نقل و انتقال یکی دیگر از توانایی باندروازه توسط شدهگرفته يهاپنالتی تعداد

یی برخوردار است، تعداد ی از کیفیت باالباندروازهدهد اسایی شد. یکی دیگر از معیارهایی که نشان میشن

تعداد  باندروازهه هرچشده توسط اوست. در اینجا نیز منطقی است اگر گفته شود هاي گرفتهپنالتی

 شود.می او بیشتر و انتقالهاي بیشتري بگیرد، احتمال نقل پنالتی

شوند نیز شاخص یمتقسیم  باندروازه، مدافع و هافبکي مهاجم، بنددستهن که به چهار پست بازیک

) و هربرگر و 1993دیگر نقل و انتقال بازیکن شناسایی شد. این یافته با یافته هاي کارمیکائیل و توماس (

االً کمتر به مو مدافع احت هافبکبه نسبت مهاجم،  باندروازه) همخوان است. براي نمونه 2016ودلیچ (

ها و هواداران توان براي این یافته ذکر کرد: دلیل اول اینکه معموالً مدیران باشگاهفروش برسد. دو دلیل می

دو موقعیت دفاع و  ازبیشتر  و هافبکرو تمایل به خرید بازیکن مهاجم پسندند، ازاینیمبازي هجومی را 

بال هستند و تنها بازیکن در زمین فوت 11توجه اینکه است. دلیل دیگر شاید این باشد که با  باندروازه

ها که در بقیۀ پستیلدرحاتنها قابلیت در یک پست را دارد،  باندروازهوجود دارد و این  باندروازهیک 

ها اقبال کمتري به خرید حداقل به سه تا چهار بازیکن نیاز است، بنابراین باشگاه و هافبکمانند مدافع 

 هاي دیگر.ند تا سایر پستدار باندروازه

هاي فنی بازیکن شناسایی شد. این یافته با یافتۀ یکی دیگر از توانایی )مدافع براي( صحیح تکل درصد

) ناهمخوان است. یافتۀ و هربرگر و 2016) همخوان و با یافتۀ و هربرگر و ودلیچ (2005( 1لهمن و شولز

) نشان داد بین تعداد کارت زرد و کارت قرمز (اخراج از بازي) با ارزش بازیکنان در بازار 2016ودلیچ (

یح براي مدافع ) نشان داد که درصد تکل صح2005، لهمن و شولز (در مقابلي وجود ندارد. معنادار ارتباط

هاي فنی مدافع تواند حقوق یک مدافع در بازار نقل و انتقال را افزایش دهد. از آنجا که یکی از مهارتمی

رسد که تعداد تکل یم نظربهتواند از حملۀ تیم حریف جلوگیري کند، منطقی تکل صحیح است که می

 ود.صحیح براي یک مدافع براي نقل و انتقال یک مدافع مهم تلقی ش

ها غیر از عوامل شاخص در تم عوامل غیرفنی بازیکن قرار گرفتند. عوامل غیرفنی به سایر ویژگی 12

فنی بازیکن اشاره دارد. جذابیت ظاهري و تناسب اندام بازیکن به جذابیت فارغ از ورزش ورزشکار اشاره 

دام بازیکن از عواملی است دارد و شامل جذابیت فیزیکی و اندام ورزشی است. جذابیت ظاهري و تناسب ان

). تحقیق دیگري نیز در زمینۀ 3توان براي حضور تماشاگر در ورزشگاه از آن استفاده کرد (که می
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). 5هاي ذهنی مثل زیبایی با حقوق وجود دارد (یژگیوهاي جسمانی مثل قد با درآمد و نیز ارتباط ویژگی

گذار در تبلیغات استفاده عنوان ابزار صحهنان بههاي خارجی چون از حضور بازیکبر این، باشگاهعالوه

 رسد هنگام استخدام بازیکن به تناسب اندام و جذابیت ظاهري نیز توجه داشته باشند.یم نظربهکنند، می

سال یکی از مواردي است که در عوامل غیرفنی بازیکن به آن اشاره شده  26داشتن سن کمتر از 

ه سن بازیکن کمتر باشد، احتمال پیشرفت بازیکن هرچرسد، چراکه یم نظربهاست. این یافته منطقی 

تواند درآمد بیشتري از فروش بازیکن خود کسب بیشتر است و در صورت پیشرفت بازیکن، باشگاه می

) ، 6شود (یمسال بیشتر باشد، چون به پایان حرفۀ خود نزدیک  35تا  30کند. اما اگر سن بازیکن بین 

)، 1993هاي کارمیکائیل و توماس (). این یافته، یافته44شود (ی او هم بیشتر میدیدگیبآساحتمال 

) دلیل 1993کند. کارمیکائیل و توماس () را تأیید می2014( 1) و پرونی و زایا2011دابسون و گودارد (

انتقال  سن عامل مهمی در نقل و رو). ازاین7دانند (یماصلی خرید بازیکنان جوان را آیندة روشن آنها 

 یابد. یمشود، احتمال نقل و انتقال بازیکن کاهش  ترمسنه بازیکن هرچبازیکن است، 

بلند،  اهداف انتقال، داشتن به بازیکن یافتۀ دیگر این تحقیق نشان داد که چهار شاخص تمایل

است. هاي ایرانی هاي مؤثر بر نقل و انتقال فوتبالیست، از دیگر شاخص۲ی و سرسختی ذهنیکوشسخت

) همخوان است. کارمیکائیل و 2003( 3) و آندراس1993هاي کارمیکائیل و توماس (این یافته با یافته

عنوان یکی از عوامل مؤثر بر نقل و بازیکن به» عوامل ذهنی«) در تحقیق خود به متغیر 1993توماس (

ی ورزشکار است. شناختوانرهاي ). در واقع این چهار شاخص جزء ویژگی7کند (انتقال بازیکن اشاره می

) و بهبود عملکرد 38کنندة ظرفیت ورزشکار براي موفقیت ورزشی (یینتعی را شناختروانمحققان عوامل 

 دانند. یم) 29ورزشی (

هایی است که در تم عوامل غیرفنی بازیکن به آن اشاره شده درخواستی از شاخص )مبلغ( دستمزد

ن مقدار مبلغی است که یک بازیکن در ازاي آن حاضر است به تیم بازیک درخواستی) مبلغ( است. دستمزد

چنین بازیکنی  و انتقالتر باشد، احتمال نقل یینپاه قیمت بازیکن هرچرسد یم نظربهدیگر منتقل شود. 

دارد دلیل اصلی صادرات فوتبالیست از برزیل به دیگر یم) بیان 2014( 4شود؛ چنانچه داموبیشتر می
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) 2012( 1). همچنین داربی10( استبر استعداد ورزشی بازیکنان برزیلی، ارزان بودن آنها نیز کشورها عالوه

). با توجه 12داند (یمهاي اروپایی را قیمت پایین آنها یکی از عوامل نقل و انتقال بازیکنان غنایی به لیگ

المللی، باید از راهبرد بین انتقاالتو به این یافته، براي نقل و انتقال بیشتر بازیکنان ایرانی در بازار نقل 

 هاي ایرانی استفاده شود.گذاري نفوذي یا ارزان بودن فوتبالیستیمتق

هاي از دیگر شاخص مقصد کشور فرهنگی قرابت وهواي کشور مقصد وزبان کشور مقصد، آب با آشنایی

هاست. در همین زمینه گولبرندسون و المللی فوتبالیستدر بازار نقل و انتقاالت بین شدهاستخراج

المللی فرهنگ، شرایط جوي و زبان نقش دارند که در نقل و انتقاالت بینیم) بیان 2011( 2گولبرندسون

ست، روروبهلی که یک بازیکن با نقل و انتقال احتما). این عوامل زمانی20مهمی در بهزیستی بازیکن دارد (

کند. تمرکز بازیکنان برزیلی شاغل در اروپا بیشتر در پرتغال و بازیکنان آرژانتینی شاغل اهمیت پیدا می

دارد که بیشتر یم) نیز بیان 2002( 3گاورنمک). 20( ستدر اروپا بیشتر در اسپانیا و ایتالیا شاهد این ادعا

نی از کشورهاي اروپایی شمالی و اسکاندیناوي، بریتانیاي بازیکنان خارجی در لیگ برتر انگلستان، بازیکنا

) 2013بر این داربی (). عالوه25کبیر و ایاالت متحدة آمریکا هستند که مشترکات زبانی و فرهنگی دارند (

یگ فرانسه را آشنایی با زبان کشور مقصد (زبان فرانسوي)، لهاي آفریقایی در دلیل حضور فوتبالیست

 ). 2013کنند (ن کشورها (قرابت فرهنگی) بیان میمستعمره بودن ای

ها گزارش شد. یستفوتبالالمللی هاي بازار نقل و انتقاالت بیننیز از دیگر شاخص 4حمایت اجتماعی

دانند که شامل عاطفه، تأیید و تصدیق، مساعدت و یمفردي محققان حمایت اجتماعی را تبادالت بین

ها، المللی فوتبالیست). در بازار نقل و انتقاالت بین22حساسات است (یاري، تشویق و اعتبار دادن به ا

ها، مربیان تیم ملی و باشگاه شده، روزنامهتواند تشویق بازیکنان پیشین نقل و انتقالحمایت اجتماعی می

ة کنند تا بازیکن با انگیزهاي خود بستري را فراهم میصورت که آنها با تشویقشاغل فعلی باشد، بدین

 فراوان براي نقل و انتقال تالش کند. 

 المللیبین انتقاالت و هاي دیگر در بازار نقلعنوان یکی از مؤلفهنقش فدراسیون فوتبال نیز به

شاخص در مؤلفۀ نقش فدراسیون فوتبال قرار گرفتند.  14ایرانی شناسایی شد.  هايفوتبالیست

 جام در موفق جهانی، حضور جام به یابیراهتبال در ها نشان داد، نقش فدراسیون فوکه یافتهطورهمان
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 21 زیر جهانی جام به یابیراهالمپیک،  يهابازي در موفق المپیک، حضور يهابازي به یابیراهجهانی، 

 جام در موفق سال، حضور 17 زیر جهانی جام به یابیراهسال،  21 زیر جهانی جام در موفق سال، حضور

المللی، بین يهاتورنمنت در آمیزیتموفق المللی، عملکردبین يهاتورنمنت برگزاريسال،  17 زیر جهانی

هاي یت است. از آنجا که وقتی بازيبااهمبسیار  )فیفا يبند(رتبه المللینب عرصۀ در تیم جایگاه و وضعیت

هاي مختلف ورزشی سراسر دنیا در محل گیرد استعدادیابان تیمهاي مختلف انجام میجام جهانی در رده

هاي خود آنها به تیم و انتقالرا شناسایی و براي نقل  بااستعدادکنند و بازیکنان برگزاري حضور پیدا می

) یکی از دالیل استقبال بازار نقل و انتقاالت 2012ین زمینه داربی (کنند. در همفعالیت خود را شروع می

ها را موفقیت تیم فوتبال غنا در المللی نقل و انتقاالت فوتبالیستالمللی از بازیکنان غنایی در بازار بینبین

براي  آمیز تیم ملی عامل مهمییتموفق). بنابراین عملکرد 12سال دانست ( 17هاي جام جهانی زیر بازي

فوتبالیست ایرانی  22نفر از  18همین ترتیب، نقل و انتقال شود. بهنقل و انتقال بازیکنان محسوب می

 2006فوتبالیست ایرانی جام جهانی  23نفر از  14فرانسه، نقل و انتقال  1998حاضر در جام جهانی 

ها پشتیبانی یل، نیز از این یافتهبرز 2014فوتبالیست ایرانی جام جهانی  23نفر از  9آلمان، نقل و انتقال 

عنوان ویترین بازار نقل و انتقاالت در نظر هاي مختلف را بههاي جهانی ردهکند. بنابراین حضور در جاممی

هاي تواند باید کمکرو فدراسیون فوتبال تا آنجا که میینازاگرفت و حضور در این بازار را مغتنم شمرد. 

 هاي مختلف فراهم آورد.هاي ملی به جام جهانی در ردهن تیممادي و معنوي را براي رسید

المللی بین و انتقاالتهاي فدراسیون فوتبال در نقل در نقش شدهاستخراجهاي دیگر یکی از شاخص

ها نقش نجا که کارگزاران فوتبالیستآ. از استکارگزار بازیکنان  هاي ایرانی، توانمندسازيفوتبالیست

تواند از طریق برگزاري ساالنۀ هاي خارجی دارند، فدراسیون فوتبال میو باشگاه اتصالی بین بازیکن

زمینۀ آشنایی  دري آنان توانمندسازدنیاي فوتبال، به  نامصاحبهاي آموزشی با دعوت از کارگزاران کارگاه

ل و انتقاالت، المللی (انگلیسی، فرانسوي، آلمانی، اسپانیولی و عربی)، قوانین جدید نقهاي بینبا زبان

 ي مورد نیاز کمک کند.امشاورههاي بازاریابی، ترویج، روابط عمومی، مهارت

و  1محورنقل و انتقال  يهاآکادمی شدة دیگر در نقش فدراسیون فوتبال، شناساییییشناساشاخص 

الی ایجاد اند که براي تولید استعداد فوتبمراکز آموزشی فوتبالهاي . آکادمیاستآنان  از مالی حمایت

). 12کنند () فوتبالیست ایفا میو انتقاالتهاي فوتبال نقش مهمی در صادرات (نقل شوند. آکادمییم
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هاي فوتبالی را که به قصد نقل و انتقال بازیکن تأسیس تواند آکادمیبنابراین، فدراسیون فوتبال نیز می

المللی انند بازیکن براي بازار نقل و انتقاالت بینها بتواین آکادمی تنهانهاند، شناسایی و حمایت کند تا شده

 هاي ملی تقویت شوند.هاي مختلف تیمهاي داخلی و ردهتربیت کنند، بلکه از این رهگذر لیگ

و نقل  کارگروه ها، تشکیلدوازده شاخص در تم عوامل نقش باشگاه قرار گرفتند. یکی از این شاخص

که بازیکن داراي نیآمادة نقل و انتقال است. به این معنا، زما بازیکنان بازاریابی براي فوتبالیست انتقال

، نقش باشگاه این فوتبالیست این است ستهافوتبالیست و انتقاالتالمللی نقل عملکرد متناسب با بازار بین

هاي لیتالمللی تشکیل دهند تا فعابین و انتقاالتکه کارگروه متشکل از چند کارگزار مسلط به بازار نقل 

شود هاي مختلف دنیا را شروع کنند. تشکیل این کارگروه سبب میتبلیغاتی براي معرفی بازیکن به باشگاه

 قل و انتقال وي قوت گیرد.شود و احتمال نده مییا دیدنهاي مختلف تر توسط باشگاهیعسرتا بازیکن 

 )ايقارهینب و يا(قاره لمللیابین رسمی يهابازي در شاخص دیگر در تم عوامل نقش باشگاه، شرکت

شود که توسط تیم رقیب و سایر المللی، این فرصت براي فوتبالیست فراهم میاست. در مسابقات بین

ها، احتمال نقل و گونه بازيیناهاي حاضر در مسابقات دیده شود، بنابراین با شانس دیده شدن در بازي

 2010کنند که بعد از جام جهانی ) بیان می2013( 1ودرمنیابد. چنانکه داالس و سانتقال وي افزایش می

ها تیم تمامی که آنجا ). از15بازیکن ژاپنی به بوندسلیگاي آلمان انتقال پیدا کردند ( 10آفریقاي جنوبی، 

 کردن بازي فرصت 2دوستانه مسابقات در توانمی ندارند، را المللیبین رسمی يهابازي در حضور امکان

که لیگ داخلی عملکرد مناسبی داشته باشد رو باشگاه درصورتیکرد. ازاین فراهم را المللیبین مسابقات در

هاي دوستانه برگزار کند، هاي خارجی بازيو حائز حضور در لیگ قهرمانان آسیا باشد یا اینکه با تیم

 فوتبالیست کمک کند. و انتقالتواند به نقل می

 سابقاتم در) سال 23 زیر( جوان استعدادهاي به دادن ، بازيشاخص دیگر در تم عوامل نقش باشگاه

المللی هاي خارجی بازیکنان جوان را در بازار نقل و انتقاالت بینرسمی است. با توجه به اینکه باشگاه

هایی که خواهان فروش بازیکن در این بازارند، باید بازیکنان جوان خود را )، باشگاه14کنند (خریداري می

 هاي رسمی بازي دهند. در بازي

المللی است. سرمربی، در بین کارآزمودة مربیان از شاخص دیگر در تم عوامل نقش باشگاه، استفاده

تواند ). به این ترتیب که مربی می21فرایند تولید بازیکن ماهر است ( درساز محوري یمتصمصنعت فوتبال 
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تالش کند. بنابراین طبیعی  درازمدت درو آموزش  هاي بازیکن از طریق تمرینمنظور بهبود سطح مهارتبه

 ). 14است که بعضی مربیان در مقایسه با برخی دیگر کاراتر باشند (

فنی است.  کادر /مربی انتخاب در باشگاه ساالريیستهشاشاخص دیگر در تم نقش باشگاه، 

اي فرد شامل انگیزه، خصوصیات، مهارت، نقش اجتماعی و یشهرهاي ساالري به معناي ویژگییستهشا

ساالري مبتنی بر تصدي افراد یستهشارود و رویکرد یم کاربهمجموعۀ دانش است که براي انجام وظیفه 

شود ساالري در تمام سطوح باید مورد توجه قرار گیرد و محدود به مدیران نمییستهشا). 24شایسته است (

یت خاصی برخوردار اهمساالري نیز از یستهشاها المللی فوتبالیستدر حوزة نقل و انتقال بینین بنابرا). 4(

 است. 

شود که ثبات مدیران، باشگاه است. گفته می مدیریت شاخص دیگر در تم عوامل نقش باشگاه، ثبات

ر انفعال، عدم تواند آن را دچاثباتی مدیریت، مییبشود و موجب تداوم موفقیت و پیشرفت سازمان می

ویژه در هاي فوتبال، بهمدیریت نیز در مدیریت باشگاه ثبات). 46بازدهی و در نهایت اضمحالل کند (

فرایند درآمدزایی از طریق  چراکهمبحث درآمدزایی باشگاه از طریق فروش بازیکنان، حائز اهمیت است، 

یاز ناي طوالنی یابی به برنامهاستعدادد و گردیبرمیابی استعدادفروش بازیکن در بسیاري از مواقع به بحث 

رو، ثبات مدیریت باشگاه در نقل و انتقال ینازایزي طوالنی ثبات مدیریت است. ربرنامهدارد و پشتوانۀ این 

 ها مهم است.المللی فوتبالیستبین

. در المللی استنقل و انتقال بین براي راهبرد شاخص دیگر در مؤلفۀ عوامل نقش باشگاه، داشتن

ها، راهبرد نقل هاي گوناگونی وجود دارد. یکی از این راهبردهاي فوتبال دنیا براي درآمدزایی راهبردباشگاه

اي یژهوالمللی اهمیت نقل و انتقاالت بین براي بنابراین داشتن راهبردي). 2، 36( ستهافوتبالیست و انتقال

 چنین راهبردي براي درآمدزایی استفاده کنند.توانند از هاي فوتبال در ایران میدارد و باشگاه

 قهرمانان لیگ در موفق صعود به لیگ قهرمان آسیا، حضور باشگاه، نقش عوامل تم در دیگر هايشاخص

توانند کند، بازیکنان این تیم میکه تیم بتواند در لیگ برتر به لیگ قهرمانان حضور پیدا آسیاست. درصورتی

که تیم بتواند به مقامی دست پیدا المللی بیشتر دیده شوند. همچنین درصورتیبیندر بازار نقل و انتقاالت 

تیمی  چراکهتوانند شانس بیشتري حضور در بازار نقل و انتقال داشته باشند، کند، بازیکنان این تیم می

باشند. یفیت داشته باکدست آورد که بازیکنان تواند در لیگ داخلی و لیگ قهرمانان آسیا مقامی بهمی

یفیتی تمایل باکهاي مختلف دنیا به این نکته توجه دارند و براي خرید چنین بازیکنان بنابراین باشگاه

هاي فوتبال در که تیمدارد درصورتییم) بیان 2009دهند. در همین زمینه ري (یمبیشتري نشان 
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رو ). ازاین34یابد (یمایش المللی پیروز شوند، قیمت بازیکن افزهاي بینهاي داخلی یا رقابترقابت

عمل آمیز در لیگ داخلی و لیگ قهرمانان آسیا بهیتموفقها باید تمام حمایت خود را براي حضور باشگاه

 آورند. 

خارجی است. وقتی باشگاه بازیکن  یفیتباک شاخص دیگر در تم عوامل نقش باشگاه، استخدام بازیکنان

شوند در سطح باالتري تالش یمکند، بازیکنان داخلی مجبور یفیت خارجی استخدام میباکیا بازیکنان 

دهند. در چنین شرایطی بازیکنان داخلی یمکنند و بر این اساس بازیکنان داخلی عملکرد خود را ارتقا 

یمی خود را تهمکنند، زیرا بازیکن یا بازیکنان المللی تالش بیشتري میبراي رسیدن به استانداردهاي بین

توانند مدام از چنین یمی میتهمبر این، بازیکنان داراي چنین استانداردهایی است. عالوه بینند کهیم

تواند یفیت خارجی میباکیفیتی یاد بگیرند. بنابراین بازي کردن در کنار چنین بازیکنان باکبازیکنان 

 احتمال نقل و انتقال شدن سایر بازیکنان را افزایش دهد. 

اروپایی  استعدادیاب يهاباشگاه با باشگاه آکادمی قش باشگاه، مشارکتشاخص دیگر در تم عوامل ن

 يهاباشگاه مشارکت با داخلی فوتبال يهادارند که آکادمییم) بیان 2007است. داربی و همکاران (

آفریقایی است  بازیکنان انتقاالت و نقل مؤثر بر اصلی عوامل از دیگر یکی ،)خارجی مشارکت( اروپایی

با  3و پورتو 2، بنفیکا1اسپورتینگ لیسبون هاي ممتاز پرتغالی مانندبراي مثال، بسیاري از باشگاه. )11(

یابی و پرورش بازیکنان مستعد براي لیگ فوتبال پرتغال در کشورهاي موزامبیک و آنگوال استعدادهدف 

اروپایی راه را  استعدادیاب يهاباشگاه با باشگاه آکادمی رو مشارکت. ازاین)11(کنند گذاري مییهسرما

 کند. المللی بازیکنان ایرانی هموار میبین انتقالبراي نقل و  

گرفتند.  قرار هاي ایرانیالمللی فوتبالیستدولت در نقل و انتقال بین نقش عوامل تم در پنج شاخص 

 وظیفۀ نظام نقوانی ها، تسهیلیستفوتبالالمللی هاي نقش دولت در نقل و انتقال بینیکی از شاخص

 داشتند، بیان) 1999(کارمیکائیل و همکاران  کهطورهمانفوتبالیست است.  انتقالنقل و  براي عمومی

 بنابراین). 8( کند چشمگیري تغییرات است ممکن مقررات و قوانین سبببه بازیکنان انتقاالت و نقل بازار

 بر اثرگذار حقوقی يراهکارها عنوانبه شده،انتقالنقل و  بازیکنان براي سربازيحذف  به توانمی ایران در

                                                           
1. Sporting Lisbon 
2. Benfica 
3. Porto 
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توان انگیزه و تالش بازیکنان با تصویب چنین قانونی، می .کرد اشاره فوتبال المللیبین انتقاالت و نقل بازار

 المللی را افزایش داد. ایرانی براي نقل و انتقال بین

 سازيیخصوصها، یستفوتبالللی المهاي نقش دولت در نقل و انتقال بینیکی دیگر از شاخص

 خصوصی گذارانسرمایه جذب طریق از مدیران که دریافتند) 2016( ۱بروئر و فوتبال است. رود يهاباشگاه

 30 دهدمی نشان شواهد چنانکه. )35کنند ( کمک بازیکن و انتقاالتنقل  هايگذاريیهسرما به توانندمی

رو یافتۀ تحقیق حاضر مبنی بر شاخص . ازاین)23(دارند  خصوصی گذاریهسرما دنیا، پردرآمد باشگاه

 رسد.یم نظربههاي ایرانی منطقی المللی فوتبالیستفوتبال در نقل و انتقال بین يهاباشگاه سازيیخصوص

المللی هاي نقش دولت در نقل و انتقاالت بینمالی از دیگر شاخص يهاحمایت مالی از باشگاه و تشویق

 طول در مادرید رئال و دهد، بارسلونااست. براي مثال، چنانکه شواهد نشان می ایرانی هايیستفوتبال

 فعال در پی ولتد که آنجا از ).39اند (کرده دریافت يامنطقه يهادولت از را متنوعی يهاکمکها سال

اختصاص  ییابتدا يهاگام این از یکی. دهد انجام گام به گام باید را کار این است، خصوصی بخش کردن

 نقل و انتقال ارجیخ کشورهاي به بازیکن بتوانند تا است محورنقل و انتقال فوتبال يهاباشگاه به یارانه

 خارج دولت به وابستگی از یآرامبه رهگذر این از و کنند درآمدزایی خود باشگاه براي طریق این از و کنند

عنوان کاال محسوب کرد، توان بههمچنین از آنجا که دولت در پی صادرات است و بازیکن را می .شوند

محور توجیه عقالنی دارد. هاي نقل و انتقالرو براي کمک به بخش صادرات نیز کمک مالی به باشگاهازاین

ها، از اعطاي وام فوتبالیست المللیتواند براي حمایت مالی از باشگاه در زمینۀ نقل و انتقاالت بیندولت می

 ها استفاده کند.هاي بالعوض به باشگاهو کمک

 مالیاتی هايیمشخطها، یستفوتبالالمللی نتقال بیناهاي نقش دولت در نقل و یکی دیگر از شاخص

هاي مالی، سیاستی است که در آن دولت از طریق مخارج و درآمدهاي ی مالی یا سیاستمشخط. است

ر آنها بکند تا بتواند تأثیر مثبتی بر درآمد ملی، تولید و اشتغال بگذارد و از تأثیر منفی می خودش تالش

فوتبالیست در  ). در همین زمینه، دولت براي اینکه بتواند از تولید و رشد صادرات41نیز جلوگیري کند (

 تی در نظر بگیرد. هاي مالیاتی یا تخفیف مالیاتواند معافیتهاي ایران حمایت کند، میباشگاه

 قرار هاي ایرانیالمللی فوتبالیستکارگزار بازیکن در نقل و انتقال بین نقش عوامل تم در شاخص پنج

 فاین فراکارگزا نامۀییندستمزد، مطابق با آ افتیدر ياست که به ازا یقیفرد حقگرفتند. کارگزار بازیکن، 

                                                           
1 . Rohade & Breue 
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 نقش هايشاخص از . یکی)18(امضا کند  استخدامتا قرارداد کند می یرا به باشگاه معرف کنیباز کی

این  .باشگاه است انتخاب در بازیکن به مشاوره ها،یستفوتبال المللینقل و انتقال بین در بازیکن کارگزار

باشگاه نقش مهمی  انتخاب در بازیکن به رو، مشاورهینازا). 10) همخوان است (2014یافته با یافتۀ دامو (

 کند.ازیکن ایفا میدر نقل و انتقال ب

 به کمک ها،یستفوتبال المللینقل و انتقال بین در بازیکن کارگزار نقش هايشاخص دیگر از یکی

تواند نقش موکل فرد را ایفا بازیکن است. از آنجا که کارگزار بازیکن می) دستمزد( حقوق تعیین در بازیکن

رود با یمنتظار ، بنابراین ا)18(و تجربۀ بیشتري در تنظیم طول قرارداد استخدام بازیکن دارد  )10(کند 

د بازیکن هاي خریدار را براي خریدهد، باشگاههایی که در تعیین دستمزد مناسب به بازیکن میمشاوره

 . داردنگهمشتاق 

 در مهارت ها،یستفوتبال المللیینب نقل و انتقال در بازیکن کارگزار نقش هايشاخص دیگر از یکی

المللی هاي بیندارند که صحبت کردن به زبانیمالمللی است. در همین زمینه، محققان بیان بین يهازبان

سبب نمایندگی ، که معروفیتش به1است. براي مثال، سیلوانو مارتینا اثرگذاربر حرفۀ کارگزار بازیکن 

تیم ملی ایتالیاست، همچنین کارگزار بازیکنانی مثل نمانجا  باندروازه 2کارگزاري جیانلویجی بوفون

بوسنیایی  7اسلونیایی و ادین ژکو 6در صربستان و تیم ماتواژ 5و میالن میالنویچ 4، بوسکو یانکویچ3ویدیچ

هاي بر این دانستن زبانهاي جمهوري یوگسالوي سابق مسلط است. عالوهدر لیگ یک ایتالیا، به زبان

ین ترمحبوبکه از  8الزم است. براي مثال، پائولو ساراویا کوئلهو گستردههاي رجی براي ایجاد شبکهخا

توان گفت که بنابراین می .)31هاي زبانی است (سبب مهارتي آلمانی است، شهرتش بیشتر بهکارگزارها

 ترراحتو عقد قرارداد  ي ارتباطبرقرارکند تا هنگام المللی به کارگزار کمک میهاي بیندانستن زبان

رو باشگاه خریدار تمایل بیشتري دارد تا با بازیکنی که چنین کارگزاري دارد، کند و ازاین برقرارارتباط 

 تالش کند.  و انتقالشبراي نقل 

                                                           
1. Silvano Martina 
2. Gianluigi Buffon 
3. Nemanja Vidić 
4. Bosko Janković 
5. Milan Milanović 
6. Tim Matavž 
7. Edin Dzeko 
8. Paulo Saravia Coelho 
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 ارتباطات ها،یستفوتبال المللیبین نقل و انتقال در بازیکن کارگزار نقش هايشاخص دیگر از یکی

کشور به ایجاد شبکۀ گسترده نیاز دارد.  از خارج و اقامت محل کشور گزار بازیکن دراست. کار گسترده

بازیکنان  1استعدادیابی، استخدام و جایابی منظوربههاي اجتماعی براي کارگزاران بازیکن داشتن شبکه

ساحل عاجی به باشگاه آرسنال، دوست بودن  2براي مثال علت نقل و انتقال کولو توره .)31حیاتی است (

 .)31کارگزار این بازیکن با آرسن ونگر مربی آرسنال بوده است (

 بودن روزها، بهیستفوتبال المللینقل و انتقال بین در بازیکن کارگزار نقش هايشاخص دیگر از یکی

ل از ضروریات کارگزار بازیکن از وضعیت بازار نقل و انتقا 3است. در واقع داشتن آگاهی کامل اطالعات

. براي این کار الزم است خود کارگزار از وضعیت فنی بازیکنش آگاهی کامل داشته باشد و )18(است 

ها جاي خالی و با قیمت که سایر تیمهمزمان وضعیت بازار نقل و انتقال را نیز رصد کند تا درصورتی

 معرفی کند. موردنظرشگاه ي براي بازیکنش داشته باشند، او را به باترمناسب

 نقاط منظور شناساییبه معیاري عنوانمطالعه به این هايیافته از تواندر پایان، با توجه به نتایج می

ها با وجود این، اگرچه تعیین مؤلفه .برد ها بهرهفوتبالیست المللیبین انتقاالت و نقل بازار ضعف ابعاد و قوت

کردن معیارها و وحدت نظري و  مندضابطههاي ایرانی به یستفوتبالهاي بازار نقل و انتقاالت و شاخص

کند، نباید آن را الگویی ایستا در نظر گرفت، بلکه باید آن را گیران کمک میعملی تحلیلگران و تصمیم

تلقی کرد و با تغییرات محیطی، نسبت به  نظري و اقدام عملی عنوان چارچوب اصلی و پایۀ بررسیبه

ها نشان داد که شش شاخص اصلی عامل فنی، بر این، با توجه به اینکه یافتهپویایی آن تالش نمود. عالوه

المللی کننده در نقل و انتقاالت بینیینتعهاي عوامل غیرفنی، کارگزار، باشگاه، فدراسیون و دولت شاخص

شود ها پیشنهاد میالمللی فوتبالیسترو به فعاالن حوزة نقل و انتقاالت بیناند، ازاینهاي ایرانیستفوتبالی

اجزاي بازار نقل و انتقاالت را با هم  تکتکعبارت دیگر، که با دید سیستمی به این مقوله نگاه کنند؛ به

در  ذکرشدههاي که شاخصرد درصورتیبینی کیشپتوان ببینند و آنها جدا از هم نپندارند. در نهایت می

المللی هاي ایرانی در نقل و انتقاالت بیندور حضور فوتبالیست چنداننهي هاسالتحقیق برآورده شود، در 

 شود.  ترپررنگ

 

                                                           
1. Placement  
2. Kolo Touré 
3. Well- Informed  
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Abstract 
Today, the football players' transfer market is internationalized. The purpose 
of this study was to identify the indices of the international transfer market for 
Iranian footballers through qualitative research method and using the theme 
analysis. The statistic population was consisted of transferred players, the 
managers of the clubs that players were transferred during their management, 
Presidents and Secretaries of the current and former Football Federation, 
agents of players, Academic members with simultaneous marketing and 
football expertise, Faculty members with simultaneous expertise in marketing 
and football, Senior managers of sport, And sampling was unpredictable in 
both targeted and snowball mode.This study lasted for 10 months (January 
2016 to December 2016 or Persian date from Bahman 1394 to Azar 1395). 
The results of the study led to the identification of 62 indicators in six main 
themes, namely, the role of the of the technical performance of the player, the 
role of the player's non-technical factors, the role of the national federation, 
the role of the club, the role of the government and the role of the player's 
agent in the international transfer market for Iranian footballers. At the end, 
the findings of this study can be used as a criterion to identify the strengths 
and weaknesses of the dimensions of the international football transfer market. 
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