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مهاجمان  یگذارمت یثر بر ق ؤم یعملکرد  یرهای متغ یدهو وزن  يیشناسا

ران يبرتر فوتبال ا  گیل  

  

 –  3والدمیر آندروف   –  2سعید صادقی بروجردی     –  1محسن حیدری توپکانلو

  4سیدحمید امیری  

. استاد، گروه تربیت 2دانشجوی دکتری، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه کردستان، سنندج، ايران  .1

. استاد، دانشکدة اقتصاد، دانشگاه سوربون، پاريس،  3بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه کردستان، سنندج، ايران 
 یری شهید رجايی، تهران، ايران . استاديار، دانشکدة مهندسی کامپیوتر، دانشگاه تربیت دب4فرانسه 

 

 

 چکیده 
روش  .  گذاری مهاجمان فوتبال ایران بوددهی متغیرهای عملکردی مؤثر بر قیمتهدف از پژوهش حاضر، شناسایی و وزن

  لی تحل  کمی( بود. در بخش کیفی برای شناسایی متغیرهای عملکردی از روش -یفیکترکیبی )  قاتیاز نوع تحقتحقیق  

پژوهش شامل   یآمار  ةجامعمراتبی استفاده شد.  دهی متغیرها از روش تحلیل سلسلهو در بخش کمی برای وزنمضمون  

بود.  فدراسیون فوتبال ایران    نامدرس  و   برتر  گ یل  ان یمربکنفدراسیون فوتبال آسیا،    ای مربیگری حرفهمدرک    یافراد دارا

متخصص مصاحبه    11در نهایت ابتدا با  و    استفاده شد صورت هدفمند  به  گیرینمونهروش  گیری از  در این تحقیق برای نمونه

های بخش  وتحلیل دادهبرای تجزیه .  شده را تکمیل کنندصورت گرفت، سپس از آنها خواسته شد که پرسشنامة طراحی

نتایج نشان داد که متغیرهای    افزار اکسپرت چویز استفاده شد. ی کمی از نرمهاویوو و برای تحلیل دادهافزار انکیفی از نرم

زنی،  ترین متغیرها و متغیرهای تکل/. مهم146/. و 160/.، 231های ترتیب با وزنگل و ایجاد موقعیت گل بهزنی، پاسگل

به توپ  و دفع  با وزننبرد هوایی دفاعی  و  010/.،  010های  ترتیب  متغیرها009/.  پایین /.  با  بودند.ی  توصیه    ترین وزن 

این تحقیق و وزن  شود در طراحی مدل قیمتمی به متغیرهای  ارزیابی عملکرد  بازیکن پست مهاجم، در بخش  گذاری 

 هریک از آنها توجه شود. 

 

 یدیکل یهاواژه

 گذاری، مهاجم، متغیر عملکردی.مراتبی، قیمتتحلیل سلسله

 

  38601054709يسندة مسئول : تلفن :نو      @yahoo.com           mohsenheidari14:Email   
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 مقدمه
  همواره   آن،  به  مردم  فراوان  عالقة  به  توجه  با  است.  شده  تبدیل  درآمدزایی  صنعت  به  فوتبال  ورزش  امروزه،

 ترینمهم   ها،باشگاه .  است  داشته  قرار  صنایع  دیگر  صاحبان  و  تجاری  هایشرکت   ها،رسانه   توجهات  کانون  در

  ماندن   پابرجا  به  بسیاری  وابستگی  صنعت   این  حیات  ادامة  که  شوندمی  محسوب  فوتبال  صنعت  بخش

  هایهزینه  بتوانند  که  دهند  ادامه  خود  حیات  به  بود  خواهند  قادر   زمانی  فوتبال  هایباشگاه .  دارد  هاباشگاه 

در .  (1شود )می  تلقی  آن  ارکان  ترینمهم  از  درآمد  صنعتی،  هر  در  . باشند  درآمدزا  کنند و  تأمین  را  خود

فوتبال درآمدزایی پ  یورزش  میت  یمدابا کار   ید یو شد  میمستق  ةرابط  صنعت  و  و شکست    یروز ی دارد 

همراه  فوتبال به   هایبنابراین باشگاه   (.2)  دارد  یبستگ  کنانیباز  هایقابلیت   و  مهارتبه    یورزش  هایتیم

بهتربه  کنانشانیباز ورزش  نیدنبال  هم  .ندایعملکرد  که  باشگاه   زمینه   نیدر    کنان یباز  یداراهایی 

  ی ط  1فوربس   ةاست. مجل  شتریدرآمدها ب   نیسهمشان از اکنند و  های بیشتری کسب میجام ند،  ترباکیفیت

  بیترتاول به  ة رتب  10در    است.  کردهمشخص    2019باشگاه پردرآمد فوتبال را در سال    100  یگزارش

ل  ،یچلس  ،منچسترسیتی،  مونیخبایرن   ،منچستریونایتدبارسلونا،    ،مادریدرئال   هایتیم   ورپول، یآرسنال، 

تیم اول پردرآمد دنیا دارای بازیکنان    10کنید  طورکه مشاهده می همان  (.3)  دارند قرار    وونتوسیتاتنهام و  

 باکیفیت باالیی هستند. 

قرار   گرانینسبت به د یبهتر طیدر شرا ی،کیکه از نظر تکن یباال و کسان ی فن تیبا قابل کنانیباز      

( و  5در جذب طرفداران )  توانندمی   ،(4دارند )  ییبسزا  تأثیرباشگاه    ایهموفقیتدر    نکهیبر اعالوه   ،دارند

واقع داشتن    (. در 6)  کنند  کمک  هاباشگاه به    زین  یونیزیحق پخش تلو  تنهای  در  و  هارسانهتوجه    نیهمچن

درآمد   جهنتی در و هاجام و بردن  تیکسب موفق سببر موارد بیشتو با عملکرد باال در  تیفیباک کنانیباز

  ز ین یشتریب مالی ارزش سزاوار   بهتر،با عملکرد  کنانیباز رو،ازاین  شود.می فوتبال  هایباشگاه  یبرا  شتریب

باشگاه (.  7)  هستند از  بسیاری  امروز،  فوتبال  در  دیگر،  سوی  انتقال  از  از  درآمد  با کسب  کوچک  های 

تیم به  ادامه  بازیکنانشان  به حیات خود  انتقاالت،  می های دیگر،  و  نقل  زمان  بنابراین تصمیمات  دهند، 

  ند یدر فرا  (.8شود )تر میها بااهمیتروز برای باشگاه دلیل تأثیر آن بر موفقیت مالی و ورزشی، روزبه به

  ، کمک کند   رانیبه مد  تواندمیکه    ایمسئله  ترینمهم   ،کنانیبازو نقل و انتقاالت  جذب  مذاکرات برای  

نقش و    براساس  توانندمی  کنانیواقع باز  (. در9)است    یفن  هایشایستگی  براساس  انکنیارزش باز  نییتع

 
1. Forbes 
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خریدار    است که باشگاه  یارزش پول  دهندةنشان   ،کنی (. ارزش بازار باز10)شوند    یابیارز  م یدر ت  تشانیاهم

است    یندیدر واقع فرا  ،کنانیارزش باز  نیتخم  ،گریعبارت د(. به11)  دهدمینسبت    ،کنیعملکرد بازبه  

بنابراین شناسایی    (.12)گیرد  میانجام    کنانبازی  ةبرنام  رانیفوتبال و مد  هایباشگاه   نیمذاکرات ب  یکه ط

نقش مهمی در تعیین قیمت بازیکنان ایفا کند. نکتة   تواندیمی متغیرهای عملکردی بازیکنان،  دهوزنو  

ی فوتبال و همچنین  هاباشگاه دلیل تجاری بودن ، به کشورهامهم دیگر اینکه در بازار فوتبال اروپا و دیگر 

توانایی آنها در درآمدزایی از بازیکنان به طرق متفاوت، از جمله فروش پیراهن، حق تصویر و...، متغیرهای  

ی دیگر، از جمله مدت قرارداد باقیماندة بازیکن، سن، میزان پیشرفت و وضعیت  رهایمتغکنار  عملکردی، در  

  با توجه ، برای تعیین قیمت بازیکن است، اما در ایران  رهایمتغ(، یکی از  13بازیکن در تیم ملی کشورش )

توجه به متغیرهای    عملدر  اند و توانایی درآمدزایی از بازیکنان را ندارند،  دولتی   هاباشگاه به اینکه بیشتر  

 .کندی معملکردی در تعیین قیمت بازیکنان اهمیت دوچندان پیدا  

ی بازیکنان تحقیقات زیادی انجام گرفته است که هدف بسیاری از آنها، تعیین  گذار ارزشدر زمینة      

کردی به  ی متغیرهای عملدهوزنو کمتر به شناسایی و    بوده استی بازیکنان  گذار ارزش ی  هاروش مدل و  

بازیکنان    نیترمهم عنوان   عنوان    یقی( تحق1389)ی  آباد جرست شمس .  اندپرداختهمتغیر در قیمت  با 

  ی« اهیسرما  یهایی دارا  یگذار متیفوتبال براساس عملکرد آنها با استفاده از مدل ق  کنانیباز  یگذارارزش »

  ی بررس  م یدرصد برد ت  با  کنانیباز  یعملکرد  یهاداده   انیاول ارتباط م  ةمنظور در مرحل  نیا  یانجام داد. برا 

دو   نیدر ا  ونیشد که از رگرس  یبا درآمد باشگاه بررس  میدرصد برد ت  انیدوم ارتباط م  ةدر مرحل  ،شد

  ة در مرحل   توسط بازیکن است.  جادشدهیا. خروجی نهایی مراحل یک و دو، درآمد نهایی  مرحله استفاده شد

خود، نرخ    یهایمیتبا هم  کنیارتباط عملکرد باز  ،کن زیتوسط با  جادشدهیا  یینهاسوم با استفاده از درآمد  

  ی گذار متیو با استفاده از مدل ق  کنیباز  لیمورد انتظار از تحص  ةنرخ بهر  ،سکیبدون ر  یگذاره یبازده سرما

با    یقیدر تحق (1395)  و همکاران  یعبد  .(14)  فوتبال محاسبه شد  کنان یارزش باز  ی،اه یسرما  یهایی دارا

عواملی    افتندیدر  «،رانیبرتر فوتبال ا  گیل  کنانیباز  یگذار نقش عوامل اثرگذار بر ارزش   نییتع»عنوان  

و تعداد حضور در    کنیباز  یقبل  میسطح ت  کن،یباز  ةزد  یهاتعداد گل  ،یمل  یهای سن، تعداد باز  همچون

عوامل    ریدارد و سا  ریها تأث باشگاه   یانسان  یةعنوان سرمابه  کنانیباز  متیثابت در فصل قبل، بر ق  بیترک

 نییدر تع  یباز  قیپا، قد، نسبت گل و دقا  تیوضع  ، یمیو ت  یو افتخارات فرد  زیجوا  ،یپست باز   مانند

  ة معادل »با عنوان    یقی( در تحق1394)  و همکاران  اریزدیا  .(15)  نداشتند  یاثر معنادار   کنانیباز  متیق

استفاده    یمعادله از روش حداقل مربعات معمول  نییتع  یبرا  «رانیبرتر فوتبال ا  گیل  کنانی باز  یگذارمتیق
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  ت ی ساخته استفاده شد و در نهامحقق   ةاز پرسشنام  یعملکرد   یرهایمتغ   نییتع  یبرا   قیتحق  نی. در اکردند

 کنان یباز  متیق  نییو برند باشگاه عوامل مهم در تع  یاجتماع  تیمقبول  ،ی جسمان  یآمادگ  ک،یتکن  ک،یتاکت

همکاران  .(16)  شدند  نییتع و  عنوان    یقیتحقدر  (  1396)  مرادزاده  باز»با  مبنا   کنانیانتخاب    ی بر 

بسکتبال دانشگاه    میت  یمورد   ةآراس )مطالع   کیخبرگان و تکن  یابیارز  تمیالگور  کردیمؤثر با رو  یهاشاخص 

بسکتبال    کنانیبر عملکرد باز  ر شاخص اثرگذا  12  ،خبرگان  یابیارز  تمیابتدا با استفاده از الگور  «شاهرود(

دسته قرار داده شدند.    4اثرگذار در    یهاد. شاخص کردن  لیتحلرا  از آنها    کیهر  ریتأث  زانیو م  ییشناسارا  

قد، زمان واکنش ساده، ارتفاع  ،  کنانیعملکرد باز  یرو  تأثیرگذاری  هاشاخص   نیترمهم   دهدی نشان م  جینتا

نشان    های ابیبوده است. ارز  0790/0و    0815/0،  0875/0  ،0913/0اوزان  با    بیبه ترت  ،  SMCPپرش و  

گرفت. در    351/0  بالغ بر  یبدن بود که وزن  ةو انداز  بیها، گروه ترکگروه شاخص   نیترکه مهم   دهدیم

  ش ی آزما  یهانامه ت یکامل، رضا  یدانشگاه شاهرود که با آگاه  میبسکتبال ت  کنیباز  21رای  بها  شاخص   ،ادامه 

  شد   یابیآنها ارز  تیآراس وضع  ینسبت تجمع  تمیشد و با استفاده از الگور  یریگرا امضا کرده بودند، اندازه 

  کن یارزش بازار باز  یریگاندازه   یبرا  یمدل مفهوم»خود با عنوان    قی ( در تحق2020)  1کارلوس پوزا (.  17)

  پاس   ،گل  پاس  ،زدهمثل گل  یورزش  ریکرد که متغ  انیب  ی«،مراتبسلسله  لیتحل  ندایاستفاده از فر  با  فوتبال

 ر یثبات و... و متغ  ،ی ریپذرقابت   ،یمثل رهبر  یشخص  یهامهارت   ری و... نسبت به متغ   نگ یبلیدر   ح،صحی

.  ( 18)  دارد  یشتریب  ریمدت قرارداد و.... بر ارزش بازار مهاجم تأث  ،یتجار  یهات یفعال  ت،یبازار مثل محبوب

در برآورد ارزش    ،و آمار سال قبل  تیجامعه، محبوب  ریتأث»با عنوان    یقتحقی  در(  2019)  2لمبا   ونور  پرامب 

پارامتر    ،یمثل سن و پست باز   کنیباز  یاطالعات شخص  نندما  یعوامل  افتندیدر  «،فوتبال  کنانیبازار باز

تعداد شوت، تعداد پاس،    ،یباز  قیداشتن دروازه، گل، پاس گل، دقاشامل بسته نگه   کنی باز  یعملکرد 

 ر یتأث  کنانیباز  یدر ارزش مال  کن یباز  تی و محبوب  یفانتز   گیل  یپارامترها  فا،یف  یپارامتر عملکرد در باز 

  ی گذار ارزش   ینیبش یپ  یهامدل   یبررس»با عنوان    یقی( در تحق2019)  رانو همکا  اکی. پاتن(2019)  دارد

ی ژگیو  3  ی«،بازار نقل و انتقاالت جهان  یبرا   یاقتصاد  یهایژگیو و  یکم  یآمارها   قیفوتبال از طر  کنانیباز

که در آن   یگیلب، لاغ  ی)سن، پا   کنیباز  یهایژگیو:  در نظر گرفتند  کنانیارزش باز  نییتع  یبرارا    زیر

  نگ،یبلیدر  ح،یگل، پاس صح  ، گل، پاسکردهی باز   قیدقا  زانی)م  کنی (، عملکرد بازی شاغل است و پست باز

  زان یتوپ، قطع توپ، تعداد خطا، کارت زرد و کارت قرمز( و م  یریگنبرد موفق، بازپس   ،ییهوا  یهادوئل 

 
1. Carlos Poza 

2. Prabhnoor & Lamba  
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و  1. مولر (10)  (وبیوتیدر    دئوهای و  گوگل،  رشاخص سرچ د  ا،ی پدیکی در و  دیبازد  زانی)م  کنیباز  تیمحبوب

ها در بر داده  یارزش بازار مبتن  نیمردم: تخم  یهافراتر از قضاوت»با عنوان    ی قی( در تحق2017همکاران )

گذشته استفاده کردند که    قاتیو تحق  اتی از ادب  کنانیارزش باز  یهاکنندهینیبش یپ  نییتع  یبرا  «،فوتبال

(، عملکرد  تیغالب و مل  ی، پا بازی  )سن، قد، پست  کنانیزبا  یهایژگیگروه، و  3را به    هاکنندهینیبش یپ  نیا

 تیدرصد موفق  نگ،یبلیدر  تیگل، تعداد پاس، درصد موفقتعداد گل، تعداد پاس   ،ی )زمان باز  کنانیباز

  ت یمحبوب  تنهای  در  و(  قرمز  و  زرد   کارتتعداد    و  خطاهاتعداد    توپ،  قطع   ،توپ  یریگبازپس   رو،رودرتقابل  

باز  کنانیباز با  اجتماع  فدارانطر  کن،ی)اخبار مرتبط  ا  می( تقسیدر صفحات    ی برا   قیتحق  نیکردند. در 

 3و هواسکورد 2ترانسفر مارکت   ی هات یو عملکرد آنها از سا  کنانیاطالعات مربوط به ارزش باز  یآور جمع 

ارزش    ،ورزشکار یهایژگیکدام و»با عنوان  یقی( در تحق2016) و همکاران4لیدن . (9) استفاده شد( 26)

بر  مؤثر    یهایژگیدست آوردن وبه   یبرا  ی«،مردم  یابی: ارزکندیم  نیی فوتبال را تع  یاحرفه   کنانیبازار باز

  ی روزها  ،یباز  قیشامل دقا هایژگیواین ترانسفر مارکت استفاده کردند که  تیاز ساارزش بازار بازیکنان 

گل  ،یدگیدب یآس جام پاس   ،تعداد  زرد،  کارت  تعداد  پا گل،    .( 20)  شوندی م  سنو    قالب  یها، 

عنوان    یقیدر تحق  (2016)5ی ماجوسک تع  ییشناسا»با  بازار مهم  ةکنندنییعوامل    کنان ی باز  نیترارزش 

ه، گرفتانجام   ی)سن، تعداد باز   یانسان  یةبخش سرما  4را در    کنانیباز  متیمؤثر بر ق  یهاریمتغ،  فوتبال

)گل،    یورشدن(، بهره   ضیتعداد دفعات تعو  و  نیعنوان جانشثابت، تعداد حضور به  بیتعداد حضور در ترک

)کل زمان    یمیت  یهای ژگی(، وی تعداد دو کارت زرد در بازو    تعداد کارت قرمز، تعداد کارت زرد  گل،  پاس

در  کردند.    میکنترل تقسمتغیرهای  ( و  یمل  میت  تیموقع  و  گیدر ل  میت  گاهیجا  م،یارزش ت  ،ی حضور در باز

از ساریدست آوردن متغ به   یبرا   این تحقیق استفاده    تیها  )ترانسفر مارکت  و همکاران    6ی . ه(21شد 

تحق2015) در  عنوان    یق ی(  باز»با  آنها  کنانیعملکرد  بازار  ارزش  و  برا «فوتبال    ی رها یمتغ   نییتع  ی، 

 لیدلبه   قیتحق  نیاستفاده کردند. در ا  7ن یگارد  ةترانسفرمارکت، هواسکورد و روزنام  یهات یاز سا  یعملکرد 

شامل تعداد خطا،   مهاجم یعملکرد یرهایکه متغ ندکرد یابیفقط پست مهاجم را ارز ،هاتفاوت در پست 

 
1. Müller 

2. Transfermarkt 

3. Whoscored 

4. Leiden 

5. Majewski 

6. He 

7. Guardian 
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  ت ی موفق  مه،یجر  ةارچوب، تعداد گل خارج از محوطهشوت در چ  مه،یرج  ةشوت و تعداد گل از درون محوط

  ی ها کنندهنییتع»با عنوان    ی( در پژوهش 2015)  1و اوپم   جیرو  .(7)  شوندیگل م  تعداد پاس   و  نگیبلیدر در

  ن یو همچن  قیتحق  ةنیشیو پ  یااز منابع کتابخانه   یعملکرد  یهایژگی و  نییتع  ی، برا«انتقاالت فوتبالنقل و  

زده، متوسط  قالب، متوسط تعداد گل  یسن، قد، پا   یرهایترانسفرمارکت استفاده کردند که متغ  تیسا

شده و تعداد  گل  یدرصد پنالت  ن،یعنوان جانشزرد و قرمز، درصد حضور به  یهامتوسط کارت  ،یباز  قیدقا

تع  های باز ق  نییرا  با  مرتبط  اطالعات  سا  کنانیباز  متیکردند.  اسکا  2گ یترانسفرل  تیاز    3اسپورت   یو 

جهت    یگذار متیارچوب قهچ »خود با عنوان    ی( در پژوهش2005و همکاران ) 4تونارو (.  4)  شد  یآور جمع 

  گر، یبه باشگاه د  یاز باشگاه  کنیکه ارزش هر باز  دندیرس  جه ینت  نیبه ا  «فوتبال  کنانیباز  یگذار ارزش 

و سطح باشگاه    تیمصدوم  آثار  ،یجدر باشگاه خار   تیهمچون عضو  یعملکرد   یارهایبسته به تعداد مع

 . (22متفاوت است )  کن،یآن باز  یقبل

گرفته برای تعیین متغیرهای عملکردی بازیکنان از  بیشتر تحقیقات صورت   که بیان شد،طورهمان    

ها  های موجود مثل هواسکورد و ترانسفر مارکت و همچنین از متغیرهای یکسان برای تمامی پستسایت 

ها در هر پست با پست دیگر متفاوت  که فوتبال ورزشی تیمی است و مسئولیت اند، درحالی استفاده کرده 

جز  دهی شوند که بهصورت مجزا شناسایی و وزن ز است که متغیرهای عملکردی هر پست به است و نیا

گرفته، اهمیت متغیرهای عملکردی را نسبت به یکدیگر  کدام از تحقیقات صورت(، هیچ2020تحقیق پوزا )

  مالی  تراز دارای خود،  مالی  سال  پایان  در ایران  ایحرفه   لیگ هایباشگاه  اند. همچنین بیشتربرسی نکرده 

 از  هاهزینه  میزان  بودن  بیشتر  دلیلبه  ای،حرفه   هایباشگاه   در  مثبت  مالی  تراز  نداشتن  نیستند و  مثبت

  هاسازمان   توسط  نوعیبه  کشور  فوتبال  هایباشگاه   بیشتر   اینکه  به  توجه  با  روازاین .  هاستباشگاه   درآمدهای

های اصلی )درآمد روز مسابقه،  توانایی درآمدزایی از طریق راه  و  شوندمی  مالی  تأمین  دولتی  هایارگان   و

  برتر   لیگ  ایحرفه  فوتبال  هایباشگاه   درصد  65های تجاری ( را ندارند ) حق پخش تلویزیونی و فعالیت 

های فوتبال  (. در این شرایط باشگاه 23)  اند(های صنعتیسازمان   و  دولت  مستقیم  هایکمک  بر  مبتنی  ایران

صرفهمیایران   عملکردشان،  براساس  بازیکنان  خرید  طریق  از  از  توانند  بخش  این  در  مناسبی  جویی 

دهند،هزینه انجام  باشگاه  ایرانباشگاه   هرساله  زیرا  های  در  فوتبال    جذب   برای  را  هنگفتی  مبالغ  های 

 
1. Ruijg & Ophem 

2. Transferleague 

3. Skysport 

4. Tunaru 
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  حساب به  بااهمیتی  آنها رقم  مالی  اقالم  سایر  به  نسبت  مبالغ  این  که  کنندهزینه می  خود  نیاز  مورد  بازیکنان

(. از سوی دیگر،  15رود )می  شماربه  حیاتی  ایمسئله  ها،باشگاه   برای  بازیکنان  گذاریارزش   روازاین   آید،می

اصل   گزارش کمیسیون  آنها    90بنابر  انتقاالت  و  نقل  نحوة  و  بازیکنان  قیمت  اسالمی،  مجلس شورای 

افراد خاص   نامشروع و توسط  ناسالم،  از بودجة دولتی  براساس روابط  آنها  در جهت تأمین منافع مالی 

دلیل وجود رانت و روابط ناسالم و فساد در تعیین قیمت گیرد. طبق این گزارش بهها انجام می باشگاه 

آنها می را نصیب  زیادی  پول  برتر، حدود    95-1394کنند. در فصل  بازیکنان  لیگ  از    149در  بازیکن 

اند که این تعداد نقل و انتقال در  زیکن قرارداد جدید منعقد کرده با  161های مختلف منفک شده و  تیم

رویة نرخ بازیکن،  جایی میلیاردها تومان وجه نقد، افزایش بی سابقه است. نتیجة این امر جابهفوتبال دنیا کم 

های مختلف ورزش  ها و بعضی اشخاص فاسد فعال در سمت کنتحصیل درآمد نامشروع توسط کارچاق

دهندة رد و بدل شدن مبلغ بسیار زیاد در های فوتبال نشانفهرست قرارداد بازیکنان باشگاه   ت.فوتبال اس

با توجه به    (.24گذاری بازیکنان است )پنجرة نقل و انتقاالت بدون استفاده از روشی علمی برای قیمت

ز طریق مصاحبه  ی متغیرهای عملکردی بازیکنان به تفکیک هر پست ادهوزنشناسایی و    شدهگفتهمطالب  

آوردن   دستبه گام مهمی در  تواند ی م( 18ة تعیین قیمت بازیکنان )مؤلف نیترمهم عنوان با متخصصان به 

 ی بازیکنان در فوتبال ایران باشد. گذارمت یقروشی مناسب برای  

 

 ی تحقیق شناسروش 

ا برایکم-یفی)ک  یب یترک  کردی رو  کیاز    تحقیق  نیدر  وزن  ییشناسا  ی(  متغیرهای    ترینمهم دهی  و 

  ی بخش کمدر  و    روش تحلیل مضمون بودشامل    یفیشد. بخش کگذاری استفاده  عملکردی مؤثر بر قیمت 

در چند گام انجام    قیتحق  استفاده شد. این  رهایوزن متغ  ةمحاسب  یبرا  یمراتبسلسله  ندایفر  لیاز تحل

نفر   11طریق مصاحبه با متخصصان ) و پیشینة تحقیق بررسی شد، سپس از  اتیاول، ادب گامدر گرفت. 

متغیر از   15متغیرهای عملکردی مؤثر بر قیمت مهاجمان ایران شناسایی شد که حاصل آن  در مجموع(

در گام دوم پرسشنامة    گیری توپ، قطع توپ و... بود.زنی، بازپسزنی، پاس گل، ایجاد موقعیت گلجمله گل

ن همة متغیرها دو به دو با هم مقایسه شدند. در گام سوم  مقایسة زوجی این متغیرها طراحی شد که در آ

کنندگان مرحلة اول خواسته شد که این پرسشنامه را تکمیل کنند. در نهایت از روش تحلیل از مشارکت 
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به سلسله استفاده شد.  متغیرها  وزن  تعیین  برای  تجزیهمراتبی  دادهمنظور  از  وتحلیل  کیفی  بخش  های 

 استفاده شد.   2افزار اکسپرت چویز های کمی از نرم برای تحلیل داده  و  1ویوو افزار ان نرم 

 ( AHPمراتبی )فرايند تحلیل سلسله

  چندمعیاره   هایگیری تصمیم  برای  شدهطراحی   هایسیستم  ترینجامع   از  مراتبیسلسله  تحلیل  فرایند

  تحلیل   فرایند  از  استفاده   هدف(.  25)  شد  مطرح  1980  سال  در  ساعتی  ال  توماس  توسط  که  است

  تمامی   همزمان  گرفتن  نظر  در  با   هاگزینه  رتبة   تعیین   همچنین  و  مرجح  هایگزینه  شناسایی  مراتبی،سلسله

  زیرمعیارها،   و  معیارها(  وزن)  اهمیت  ضریب  محاسبة  برایآقای ساعتی    نظر  از.  است  گیریتصمیم  معیارهای

  های روش   و  ویژه  بردار  روش  لگاریتمی،  مربعات  حداقل  روش  مربعات،  حداقل  روش  دارد:  وجود  روش  چند

.  است  زوجی  مقایسة  ماتریس  یک   از  پارامترها وزن  به  رسیدن  در  متداول  روشی  ویژه  بردار  روش.  تفریقی

  نسبت  معیار، هر اهمیت درجة و شوندمی  مقایسه یکدیگر با دو به دو زیرمعیارها و معیارها روش، این در

  استفاده   ساعتی  توسط  شدهارائه   استاندارد  روش  یک  از  توانمی   کار،  این   برایشود.  می   مشخص  دیگری  به

.  شود می  داده  نسبت  9  تا  1  از  عدد   یک  دودویی،  مقایسة  هر  برای  که  است  ترتیب  این  به  کار  روش.  کرد

  ضریب   زیرمعیارها،  و  معیارها  اهمیت  ضرایب  تعیین  از  پس.  است  شده  مشخص  عدد  هر  معنی  1  جدول  در

  از   هریک  با  ارتباط   در  هاگزینه  از  هریک  ارجحیت  مرحله،  این  در.  کرد  تعیین  باید  را  هاگزینه  اهمیت

  قرار   داوری  و  قضاوت  مورد  معیار،  آن  خود  با  مستقیماً  باشد،  نداشته  زیرمعیار  معیاری،  اگر  و  زیرمعیارها

 .گیردمی

 AHP تايی عبارات کالمی روش 9طیف   .1جدول 

 

 
1. NVIVO 

2. Expert Choices  

ارزش  

 یحی ترج

نسبت به  iيسهمقا یتوضع
j 

 یح توض

 .برابر دارد یت اهم jنسبت به  iشاخص  یا ینه گز برابر  یتاهم 1

 تر است.مهم ی کم jنسبت به  iشاخص  یا ینه گز تر نسبتاً مهم 3

 تر است.مهم jنسبت به  iشاخص  یا ینه گز ترمهم 5

 است.   jاز    یشتری ب   یلی خ   یت ارجح   ی دارا   iشاخص    یا   ینه گز  تر مهم یلیخ 7

 . یست ن   jبا    یسه تر و قابل مقا مهم   jاز    iشاخص مطلقًا    یا   ینه گز  کامالً مهم  9

 دهد یرا نشان م یحی ترج یهاارزش ینب  یانیم یهاارزش  8و6و4و2
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 . معرفی عوامل پژوهش2جدول  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تشکیل  AHP در گیریتصمیم ماتریس بندی عوامل پژوهش،اولویت  به دستیابی منظوربه تحقیق این در

 اند. معرفی شده   2عوامل پژوهش در جدول  .  شد

 

 ی تحقیق هاافتهی

 تعیین ضريب اهمیت معیارها

  شود. برای تعیین وزن عوامل، ابتدا مقایسات زوجی معیارها و سپس مقایسة زوجی زیرمعیارها تشکیل می

  براساس   شده،داده   نمایش  اعداد مقایسة زوجی معیارهای اصلی آورده شده است.  3برای مثال در جدول  

  مقادیر   به  توجه  دهنده باپاسخ   11اند که توسط  عمودی   ردیف  معیار  به  نسبت  افقی  ردیف  معیار  اهمیت

 است.   و سپس با روش میانگین هندسی ادغام شده  تعیین  ساعتی  معیار  براساس  و  1  جدول

رسم و    Expert Choiceافزار  ، ابتدا مدل در نرم 3ماتریس مقایسة زوجی جدول    برای استخراج وزن از

آورده شده    2افزار شد که نتیجة نهایی وزن معیارهای اصلی، در شکل  سپس مقایسات زوجی وارد نرم 

رتبة دوم  160/0رتبة اول، معیار پاس گل با وزن  231/0زنی با وزن دهد معیار گلاست. نتایج نشان می

 رتبة سوم را کسب کرده است.   146/0و معیار ایجاد موقعیت گل با وزن  

 کد  نام معیار

 C1 زنی  گل

 C2 پاس گل  

 C3 ایجاد موقعیت گل 

 C4 تهاجمی یک در مقابل یک 

 C5 زنی شوت

 C6 نبرد هوایی هجومی

 C7 پاس صحیح 

 C8 پاس کلیدی 

 C9 کورس موفق 

 C10 یک در مقابل یک تدافعی 

 C11 توپ  یریگبازپس

 C12 قطع توپ 

 C13 زنی تکل 

 C14 دفع توپ 

 C15 نبرد هوایی دفاعی 
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 . مقايسة زوجی معیارها 3جدول

 

 

 . وزن نسبی معیارها 1شکل 

 

 . وزن و رتبة معیارهای اصلی 4جدول 

 رتبه وزن  کد   نام معیار

 C1 231/0 1  زنی گل
 C2 160/0 2  پاس گل 

 C3 146/0 3  ایجاد موقعیت گل 

 C5 091/0 4  زنی شوت

 C8 079/0 5  پاس کلیدی 
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 گذاری یمتق. نتیجة نهايی مقايسة زوجی متغیرهای عملکردی 2شکل 
 

 

 ی ریگجه ینتبحث و 

گذاری مهاجمان فوتبال  دهی متغیرهای عملکردی مؤثر بر قیمتهدف از تحقیق حاضر شناسایی و وزن

توپ، قطع    گیریبازپس متغیر )    15ایران بود. برای این هدف ابتدا از طریق مصاحبه با متخصصان فوتبال،  

  جاد ای  گل،پاس   ،زنیگل   ،(سر خوردنتکل )  ،دفع توپ  ،یتدافع  یینبرد هوا  ،یتدافع  کیدر مقابل    کیتوپ،  

و   حیصح  سپا   ،یتهاجم  یینبرد هوا  ،یتهاجم  کیدر مقابل    کی  ،زنیشوت  ،یدیپاس کل  ،زنیگل  تیموقع

مؤثر بر قیمت بازیکنان شناسایی شدند. سپس با استفاده از    پشت مدافعان(  تصاحب توپکورس موفق )

اولویت آنها نسبت به یکدیگر تعیین شد. بر  مراتبی وزن هریک از متغیرها شناسایی و  روش تحلیل سلسله

در مقابل    کی، ید یکل  پاسی،  زنشوت ،  گل  تیموقع  جادیا،  گل  ی، پاسزنترتیب متغیرهای گل این اساس به 

در مقابل    ک، یتوپ  قطع،  توپ  گیری، بازپس موفق  کورس،  حیصح  پاسی،  هجوم  ییهوا  نبردی،  تهاجم  کی

دست آوردند. نکتة مهم این است  بیشترین وزن را به  توپ  دفعی و  دفاع  ییهوا  نبرد ی،  زن  تکلی،  تدافع  کی

که متغیرهای عملکردی در مصاحبه به دو بخش متغیرهای تهاجمی و تدافعی تقسیم شدند که بر این  

گیری توپ در بخش تدافعی باالترین صورت کلی و متغیر بازپسزنی در بخش تهاجمی و بهاساس متغیر گل

 ا کسب کردند.  وزن و اولویت ر

 C4 074/0 6  یک در مقابل یک تهاجمی 

 C6 05/0 7  نبرد هوایی هجومی

 C7 039/0 8  پاس صحیح 

 C9 036/0 9  کورس موفق 

 C11 027/0 10  بازپسگیری توپ 

 C12 021/0 11  قطع توپ 

 C10 017/0 12  یک در مقابل یک تدافعی 

 C13 010/0 13  زنی تکل 

 C15 010/0 14  نبرد هوایی دفاعی 

 C14 009/0 15  دفع توپ 
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گذاری  ترین متغیر عملکردی مؤثر بر قیمت مهم  231/0زنی با وزن های پژوهش، گل توجه به یافته با

توجه به شرح وظایف و جایگاهشان در زمین،    محور است و مهاجمان بامهاجمان است. فوتبال ورزشی گل

که در بررسی قیمت بازیکنان، تعداد  دهد  عهده دارند. نتایج این بخش نشان می  زنی برنقش اول را در گل

(،  2020تواند تأثیر زیادی داشته باشد. نتایج این تحقیق با نتایج پوزا )شده توسط مهاجمان می گل زده

( همسوست.  2015( و هی و همکاران )2017(، مولر ) 2019نور و لمبا )(، پرامب 1395عبدی و همکاران )

ای، متغیر ورزشی با  متغیر ورزشی، شخصی و حرفه  3ر بین  ( در تحقیق خود بیان کرد که د2020پوزا )

زنی با گذاری مهاجمان دارد. همچنین در بین همة زیرمتغیرها، گلبیشتین تأثیر را در قیمت  420/0وزن  

(  2015بیشترین سهم را در تعیین قیمت مهاجمان دارد. همچنین از دیدگاه هی و همکاران )  400/0وزن  

زده است که آن را به دو بخش تعداد گل بازار مهاجمان، به حدی بااهمیت بوده زنی در ارزشاهمیت گل

های  شود در مدل توجه به نتایج این بخش، پیشنهاد می   از داخل و خارج از محوطة جریمه تقسیم کردند. با

وزن  گل بازنی متغیر پاس زنی بیشترین تأثیر را داشته باشد. پس از گلگذاری مهاجمان میزان گل قیمت

رتبة دوم را در متغیرهای عملکردی مؤثر بر قیمت مهاجمان فوتبال کسب کرد. اهمیت پاس گل   160/0

سازی بیشتر شرکت  شود در بازی شاید به این دلیل است که در فوتبال امروز، از مهاجمان خواسته می 

ی قرار دهند. نتایج این زنهای تهاجمی را در شرایط گلویژه وینگرها و هافبککنند و بازیکنان دیگر به

( و هی و همکاران  2016(، لیدن و همکاران )2019(، پاتنیاک و همکاران )2020بخش با نتایج پوزا )

  کنان یباز  یگذارارزش  ینیبش ی پ  ( در تحقیق خود برای2019( همسوست. پاتنیاک و همکاران )2015)

عنوان  به  گلپاس از    ی،نقل و انتقاالت جهان  بازار  یبرا  یاقتصاد  یهایژگ یو و  یکم  یآمارها   قیفوتبال از طر

(  2020. همچنین پوزا )برده استمتغیرهای عملکردی تعیین ارزش بازار بازیکنان نام    نیترمهم یکی از  

متغیر در متغیرهای ورزشی    نیترمهمعنوان  ی بهزنگلبعد از    123/0را با وزن    گلپاس در تحقیق خود،  

( در تحقیق خود برای شناسایی عوامل مؤثر بر ارش مالی  1395عبدی و همکاران )  کهیدرحالنام برد.  

ی نکردند. دلیل این امر ممکن است این باشد که  ااشاره هیچ    گلپاس بازیکنان لیگ برتر فوتبال ایران به 

ی، دفاع، هافبک و مهاجمان  باندروازهرای چهار پست  مشترک ب   طوربه( عوامل را  1395عبدی و همکاران )

به خود اختصاص داد. اهمیت    146/0ی با وزن  زنگلشناسایی کردند. رتبة سوم را متغیر ایجاد موقعیت  

ی و  زنگل ی در این است که هرچقدر تیم بتواند موقعیت بیشتری ایجاد کند، احتمال  زنگل ایجاد موقعیت  

که مهاجمی بتواند موقعیت گل یدرصورت. از سوی دیگر،  شودیممسابقه بیشتر  در نهایت برتری در نتایج  

باشد،   باالیی داشته  توانایی  بازیکن صاحب توپ  اگر  ایجاد کند،  بازیکنان  برای دیگر  درصد    تواندی مرا 
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ه  با توج  ،شد  انبیگل  طورکه در بحث پاس همان را به گل تبدیل کند. در نهایت    هاتیموقعبیشتری از این  

  ط یشرا  نیو در ا  کندیم  رییتغ  سازی موارد نقش مهاجم هدف به باز  ی فوتبال امروز در برخ  یهاکیبه تاکت

ی  هامدل . بنابراین در  را داشته باشد  تیو خلق موقع  جادیا  یالزم برا   ییو توانا  تیقابل  دیمهاجم هدف با

  تواند یمی و پاس گل باید به تعداد دفعاتی که مهاجم در طول فصل زنگل ی مهاجمان پس از گذارمتیق

  0/ 091ی ایجاد کند، توجه شود. متغیر بعدی که در این تحقیق با وزن  زنگل  تیموقعبرای سایر بازیکنان  

ی در واقع ضرباتی است که مهاجم، با  زنشوت ی است. زنشوت، داده است رتبة چهارم را به خود اختصاص 

با    رسدیمیی که در فوتبال به ثمر  هاگل به اینکه بیشتر    با توجه.  زندی مبه سمت دروازه    یزنگلهدف  

ی بیشتری به سمت دروازه روانه کنند.  هاشوت اند در هر بازی  دنبال آن به  هامیت،  ندیآی م  دستبه ضربات پا  

ی توانایی  زنشوت ی روی دوش مهاجمان است، هرچه در مهارت  زنگل  باردلیل اینکه بیشتر  از سوی دیگر، به 

. نتایج این تحقیق با نتایج پوزا  برندیمباال    زیرا نی  زنگلبیشتری داشته باشند، به همان اندازه، احتمال  

)  نورپرامب (،  2020) لمبا  و همکاران )2019و  و هی  متغیر همسو(  2015(  پوزا در تحقیق خود  ست. 

ی کرد. همچنین هی و  ابزیارجزء متغیرهای ورزشی مؤثر بر قیمت مهاجمان    091/0ن  ی را با وززنشوت 

ی را به زنشوتعملکرد آنها، متغیر    براساس( در تحقیق خود در ارزیابی قیمت مهاجمان  2015همکاران )

گرفتند که نشان از اهمیت این متغیر دارد.   در نظردو صورت شوت در چهارچوب و شوت خارج چهارچوب  

، نیالپاس ی یا  د یپاس کل.  گرفته استدر رتبة پنجم قرار    079/0ی با وزن  دیپاس کلی، متغیر  زنگل از    پس

.  آورد ی موجود  و فضای خوبی را برای تیم به  کندی مپاسی است که خطوط تیم حریف را از بازی خارج  

ر اینکه پرس تیم حریف بعالوه   تواندیمکه مهاجم، توانایی ارسال پاس کلیدی را داشته باشد،  درصورتی

در عمق و بین    هاپاس به اینکه این نوع    با توجهبشکند، فضای خوبی را برای دیگر بازیکنان ایجاد کند.  

، به خالقیت و اعتماد به نفس باالیی نیاز دارد. نکتة مهم دیگر اینکه  شوندی مخطوط تیم حریف ارسال  

ارسال   توانایی  مهاجمان  را  دیپاس کلهرچه  بی  برای  دناشداشته  تیم  افزایش می زنگل، شانس  یابد.  ی 

ی ارزیابی آماری عملکرد بازیکنان فوتبال است،  هات یساوبمعتبر هواسکورد که از معتبرترین    تیساوب

(. یک در مقابل یک 26عنوان یکی از متغیرهای مهم در عملکرد بازیکنان نام برده است )ی بهدیپاس کلاز  

بر  . یک در مقابل یک، متغیری است که عالوه کرده استرا کسب  074/0تهاجمی متغیری است که وزن 

فداران  ، باعث جذابیت بیشتر بازی و جلب نظر طرشودیماینکه سبب فضاسازی و ایجاد موقعیت برای تیم  

تلویزیونی   بینندگان  و  استادیوم  زمانیشودیمداخل  توانایی  این  به.  تیم حریف  فشرده دفاع که  صورت 

متغیر تک    ریتأثبه    با توجهمؤثر باشد.    تواندی منیستند،    راهگشای  زنگل ی تیم برای  هاکیتاکتیا    کندیم
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ی باید مورد توجه قرار گیرد.  گذار متیقی  هامدل به تک تهاجمی هم در بازی و هم در جذابیت آن، در  

( و هی و  2017(، مولر و همکاران )2019(، پاتنیاک و همکاران )2020نتایج این بخش با نتایج پوزا )

( و همکاران )همسو(  2015همکاران  مولر  به2017ست.  از دریبلینگ  تحقیق خود  از ( در  عنوان یکی 

( در تحقیق خود بیان کرد که  2020بردند. پوزا )  متغیرهای عملکردی مؤثر بر ارزش مالی بازیکنان نام

از متغیرهای ورزشی مؤثر بر قیمت مهاجمان فوتبال است. نبرد هوایی تهاجمی    035/0دریبلینگ با وزن  

های  را کسب کرد. در فوتبال ضربات کرنر و ارسال از جناحین از تاکتیک   051/0متغیر بعدی است که وزن  

تیم  زنی هستند. همچنینمهم در گل از  ارسال توپ بسیاری  از  به گل  برای رسیدن  برای  ها  بلند  های 

کنند، در این شرایط مهاجم با تأثیرگذاری بر روی توپ ارسالی، بازیکنان دیگر را در  مهاجمان استفاده می

های هوایی، اگر مهاجمی  شده و اهمیت توپتوجه به مطالب گفته کند. بافضای مناسب، صاحب توپ می 

های هوایی نیز تواند این شانس را به تیم بدهد که از توپتغیر توانایی باالیی داشته باشد، می در این م

)برای گل و همکاران  پاتنیاک  نتایج تحقیق  استفاده کند.  این تحقیق همسوست.  2019زنی  نتایج  با   )

های عملکردی مؤثر  عنوان یکی از متغیرهای هوایی بهدر تحقیق خود از دوِئل   (2019و همکاران )  اکیپاتن

سایت هواسکورد نبردهای هوایی را در ارزیابی  گذاری آنها نام بردند. همچنین وب بازیکنان جهت ارزش 

(. متغیر تهاجمی بعدی  26است ) نظر گرفته عنوان یکی از متغیرهای مهم تهاجمی درآماری بازیکنان به 

های ارسالی در فوتبال  صحیح است. پاس است، متغیر پاس    در رتبة هشتم قرار گرفته   039/0که با وزن  

ترین ابزارها برای انجام بازی فوتبال، ارسال پاس است  ترین فاکتورها هستند. در واقع یکی از مهماز مهم 

نیز کسب می طور معمول تیمو به پاس صحیح بیشتری دارند، موفقیت بیشتری  کنند. هایی که درصد 

توجه به اینکه    های صحیح بیشتری ارسال کنند. باسعی کنند پاس مهاجمان نیز مانند بازیکنان دیگر باید  

  سوم دفاعی تیم حریف قرار دارند، هرچه درصد پاس صحیح بیشتری داشته طور معمول در یکمهاجمان به 

شود. تحقیقات  زنی از سوی آنها بیشتر میگل و ایجاد شانس گلباشند، احتمال ارسال پاس کلیدی، پاس 

( نیز از  2017( و مولر و همکاران )2019(، پاتنیاک و همکاران )2019نور و لمبا )(، پرامب 2020)پوزا  

( در تحقیق خود  2020اند. پوزا )عنوان یکی از متغیرهای مؤثر بر قیمت بازیکنان نام برده متغیر پاس به

در    053/0پاس با وزن  دهی متغیرهای مؤثر بر ارزش مالی مهاجمان، بیان کرد که متغیر  منظور وزن به

عنوان یکی  ( نیز در تحقیق خود از پاس به 2017رتبة هفتم متغیرهای ورزشی قرار دارد. مولر و همکاران )

های  های این بخش، در طراحی مدل از متغیرهای عملکردی مؤثر بر ارزش بازیکنان نام برد. بنابر یافته 

نظر گرفته شوده و عملکرد تمام مهاجمان لیگ    گذاری مهاجمان، باید متغیر درصد پاس صحیح درقیمت
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برتر ایران در آن رصد شود. آخرین متغیر در بخش متغیرهای عملکردی تهاجمی متغیر کورس موفق است  

را به خود اختصاص داد و در بین مجموع متغیرهای عملکردی تهاجمی و   036/0که در این تحقیق وزن 

در واقع توانایی مهاجم در تصاحب توپ در فضای پشت  تدافعی رتبة نهم را کسب کرد. کورس موفق  

دهد که بان بعد از ارسال توپ است. این توانایی به تیم این امکان را میمدافعان و بین مدافعان و دروازه 

راحتی از فضای پشت مدافعان استفاده کند و با کمترین پاس ممکن به گل برسد یا موقعیت گل  بتواند به 

تواند با آسودگی  ای را داشته باشد، تیم حریف نمیکه مهاجم چنین توانایی ی دیگر، زمانی ایجاد کند. از سو 

تهاجمی   متغیرهای عملکردی  بین  نهایت هرچند در  نفرات در حمله شرکت کند. در  با همة  و  خاطر 

دهندة  تتواند در برخی شرایط نجاتوجه به اینکه این متغیر می  ترین وزن را کسب کرده است، اما باپایین 

 گذاری مهاجمان لحاظ شود.  های قیمتتیم باشد، باید در مدل 

با متخصصان به دو بخش  همان براساس مصاحبه  بیان شد، متغیرهای عملکردی مهاجمان  طورکه 

متغیر تهاجمی وزن بیشتری از   9بندی آنها، دهی و اولویت تهاجمی و تدافعی تقسیم شدند و پس از وزن 

دست آوردند. شاید به این دلیل بوده است که از نگاه  ردند و رتبة باالتری نیز به متغیر تدافعی کسب ک  6

ترند. اما نکتة مهم این  توجه به پست آنها از وظایف تدافعی مهم متخصصان، وظایف تهاجمی مهاجمان با

نیز  است، از آنجا که فوتبال ورزش گروهی است و همة بازیکنان در دفاع و حمله نقش دارند، مهاجمان  

بر وظایف تهاجمی خود، در دفاع نیز عملکرد  وظایف دفاعی مشخصی دارند و اگر مهاجمی بتواند عالوه 

شک از یک سو ارزش باالیی را برای خود ایجاد کرده است و از سوی دیگر، احتمال  موفقی داشته باشد، بی 

می باالتر  نیز  را  تیم  برتری  و  پایینموفقیت  وزن  وجود  با  بنابراین  به  برد.  نسبت  دفاعی  متغیرهای  تر 

گذاری آنها، متغیرهای دفاعی نقش مهمی  متغیرهای تهاجمی، در ارزیابی عملکرد مهاجمان جهت قیمت 

باال ببرند.  را  گذاری مهاجمانقیمتتا دقت در  کنندمی کمک  گذاریهای قیمت مدل به  خواهند داشت و

بازپس  متغیر  متغیرهای دفاعی،  وزن  در  با  رتبة دهم   027/0گیری توپ  و  متغیرهای دفاعی  اول  رتبة 

گیری  دست دادن توپ را بازپس   مجموع متغیرها را کسب کرده است. تصاحب توپ بالفاصله پس از از

دهد، از طراحی  بر اینکه شانس ادامة فشار و رسیدن به گل را افزایش می گویند. این ویژگی عالوه توپ می

کند. بنابراین مهاجمی که در این متغیر عملکرد یری می حمله و ضدحمله توسط تیم حریف نیز جلوگ

مطلوبی داشته باشد، امتیاز بیشتری نسبت به دیگر مهاجمان دارد. نتایج این بخش با نتایج پاتنیاک و  

( در تحقیق خود از متغیر  2019( همسوست. مولر و همکاران ) 2017( و مولر و همکاران ) 2019همکاران )

ان یکی از متغیرهای دفاعی مهم در تعیین ارزش بازیکنان نام بردند. قطع توپ  عنوگیری توپ بهبازپس 
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رتبة دوم را در بین متغیرهای دفاعی کسب کرد. قطع توپ یا    021/0متغیر دفاعی بعدی است که با وزن  

طورکه  اینترسپشن در واقع عبارت است از قطع ارتباط بین بازیکنان حریف یا قطع پاس ارسالی. همان 

های صحیح بین یکدیگر فضاسازی و در نهایت موقعیت  کنند از طریق ارسال پاس ها سعی میشد، تیم  بیان

ریزی  دهد حملة خود را پایه بر اینکه به تیم حریف اجازه نمیگل ایجاد کنند. در این شرایط قطع توپ عالوه 

ه به موقعیتشان که معموالً  توج کند. حال اگر مهاجمان بتوانند باکند، شرایط را بری ضدحمله فراهم می

توجه به فضای موجود،    گیرند، قطع توپ را انجام دهند، باهنگام دفاع در مقابل مدافعان تیم حریف قرار می 

(  2019(، پاتنیاک و همکاران )2020شود. نتایج تحقیق پوزا )امکان ضدحمله و رسیدن به گل بیشتر می

( همکاران  و  مولر  بخش  2017و  این  نتایج  با   )( پوزا  اولویت 2020همسوست.  در  وزن(  و  دهی  بندی 

وزن   با  توپ  قطع  متغیر  که  کرد  بیان  مهاجمان،  مالی  ارزش  بر  مؤثر  نهم   033/0متغیرهای  رتبة  در 

گذاری مهاجمان فوتبال ایران،  متغیرهای ورزشی قرار گرفت. بنابراین این متغیر نیز در دقت بیشتر قیمت

رتبة سوم متغیرهای تدافعی را کسب کرد.    017/0ک تدافعی با وزن  نقش خواهد داشت. یک در مقابل ی 

کنند فضای  سازی مشارکت کرده و با حمل توپ سعی میدر فوتبال امروز بسیاری از مدافعان در بازی

مناسبی را برای تیم خود ایجاد کنند. از سوی دیگر، در فوتبال با تغییر مالکیت توپ نقش مدافعان و  

بر  شود. بنابراین اگر مهاجمی در این متغیر عملکرد مناسبی داشته باشد، عالوه میمهاجمان نیز عوض  

دهد، با تصاحب توپ در منطقة نزدیک به دروازة تیم  سازی به مدافعان تیم حریف نمیاینکه اجازة بازی 

مولر و  ( و  2019زنی ایجاد کند. نتایج این بخش با نتایج پاتنیاک و همکاران )تواند شانس گل حریف می 

عنوان یکی  های رودررو به ( در تحقیق خود از تقابل 2019همسوست. مولر و همکاران )  20179همکاران )

دهد که توانایی  از متغیرهای عملکردی مؤثر بر ارزش مالی بازیکنان نام بردند. نتایج این بخش نشان می

زنی و نبرد  أثیرگذار است. تکل گذاری مهاجمان ت در عملکرد رودررو تدافعی نیز در دقت و درستی قیمت 

وزن   با  که  هستند  بعدی  متغیرهای  تدافعی  رتبه  010/0هوایی  تکل در  دارند.  قرار  بعدی  از  های  زنی 

درستی انجام گیرد، معموالً اجازة فضاسازی و ایجاد  متغیرهای عملکردی در بخش دفاعی است که اگر به

بازیکن صاحب توپ است، برای   در کناریا  ترعقبکه ی گیرد. در واقع بازیکن زمانموقعیت را از حریف می 

ی و بدون اینکه خطایی انجام  زنتکلاینکه بتواند حمل توپ و حرکت به سمت فضای آن را تخریب کند، با  

ی جلوگیری  هاروشبه اینکه خراب کردن توپ تیم حریف از    با توجه.  شودیمدهد، مانع از حرکت بازیکن  

ی را داشته باشد، در واقع مهاجم  زنیتکوسیلة  ی توانایی خراب کردن توپ بهاز حمله است، اگر مهاجم

باشد، ارزش بیشتری نیز دارد. نبرد هوایی تدافعی نیز متغیر دفاعی   ترکامل ی است و هرچه مهاجم  ترکامل 
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لی از  ی ارساهاتوپ دلیل اینکه در فوتبال امروز در  . بهگذاردیم  ریتأثدیگری است که بر قیمت مهاجمان  

، بنابراین نیاز است که مهاجمان  رندیگیم  بر عهدهجناحین و ضربات کرنر تمام بازیکنان نقش دفاعی را  

تا از این طریق بتوانند در بخش دفاعی به تیم کمک   داشته باشندنیز در نبردهای هوایی تسلط کافی را  

عنوان یکی از متغیرهای عملکردی مؤثر بر  ی هوایی موفق به هادوئل ( از  2019کنند. پاتنیاک و همکاران )

ارزش بازیکنان نام بردند. آخرین متغیر عملکردی مؤثر بر قیمت مهاجمان لیگ برتر، متغیر دفع توپ است.  

 ت یموقع  جادیا  طیشرا  ایگل    تی که موقع  یصورتدور کردن توپ به  ییتواناصورت  به  دفع توپ در واقع هم 

صورتی ، به شوندیمصورت قرارگیری در مقابل ضرباتی که به سمت دروازه زده  و هم به  ببرد  نیگل را از ب 

ه  درستی صورت گیرد، هم ممکن است از ب. دفع توپ اگر به ردیگیمکه مسیر توپ را عوض کنند، صورت  

به اینکه در برخی موارد    با توجهثمر رسیدن گل جلوگیری کند و هم تیم را از زیر فشار خارج خواهد کرد.  

  تواند ی مممکن است مهاجمان به عقب برگردند و مانند مدافعان به دفاع بپردازند، توانایی در دفع توپ  

 ی دفاعی مهاجم را نشان دهد. هاتیقابل

جز یک مورد  است. در بیشتر موارد، به  فوتبال، تحقیقاتی انجام گرفته  گذاری بازیکناندر زمینة قیمت

ها و پیشینة تحقیق استفاده کردند.  (، برای تعیین متغیرهای مؤثر بر قیمت بازیکنان از سایت 2020)پوزا،  

( پوزا  تحقیق  متخصصان،  2020در  با  مصاحبه  طریق  از  اول    3(  گروه  کردند.  شناسایی  را  متغیر  نوع 

ی ورزشی، شامل تعداد گل، پاس گل، موفقیت در دریبلینگ، تعداد پاس، سرعت، تعداد شوت،  متغیرها

های شخصی شامل تحمل فشار،  تعداد خطا، قطع توپ، دید و تاکتیک بودند. گروه دوم، متغیرهای مهارت 

رقابت  نظم،  ثبات،  تعامل،  رهبری،  حرفه قدرت  متغیرهای  و  بودند  سن  و  محبوبیت، پذیری  شامل    ای 

رسد منظور از  نظر می شدند. در این تحقیق بههای تجاری، تیم فروشنده، تیم خریدار و قرارداد می فعالیت

( این است که  2020های پوزا )متغیرهای ورزشی همان متغیرهای عملکردی هستند. نکتة مهم در یافته 

شود؛ ثانیاً  ها را شامل نمی است، بسیار محدودند و همة متغیر  اوالً متغیرهای عملکردی که استخراج کرده

اندازه  قابل  یا  که  هستند  متغیرهایی  تاکتیک،  و  دید  بهمتغیرهای  یا  نیستند  اندازه گیری  گیری  سختی 

پذیر بودن بازیکن به مربی بستگی دارد. از سوی دیگر، مطالعات دیگر به شوند و در نهایت تاکتیکمی

سایت و  تحقیق  متغیپیشینة  تعیین  برای  موجود  کرده های  اکتفا  متغیرهای  رها  اهمیت  نهایت  در  اند. 

زنی بیش از دو طورکه از نتایج این تحقیق مشخص شد، متغیر گلعملکردی با هم یکسان نیستند و همان

تدافعی و   به دو بخش  بازیکنان در فوتبال  تمام  اهمیت دارد. همچنین وظایف  متغیرها  از  برابر هریک 

صورت ویژه متغیرهای عملکردی را  ای که بهدر پیشینة تحقیق، مطالعهشوند. بنابراین  تهاجمی تقسیم می
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باشد، یافت نشد. بنابراین    در دو بخش تدافعی و تهاجمی شناسایی و سپس وزن آنها را نیز مشخص کرده

در این تحقیق برای اولین بار ابتدا متغیرهای تدافعی و تهاجمی مؤثر بر قیمت مهاجمان شناسایی و سپس 

 لویت هریک نسبت به دیگر متغیرها تعیین شد.وزن و او 
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Abstract 
Football player pricing helps clubs and managers perform best in the 
negotiation process to attract players. Therefore,  the aim of the present study 
was to identify and weigh the  performance variables affecting the pricing of 
Iranian football strikers. The research method was  mixed method (qualitative-
quantitative). the thematic analysis method was used to identify the 
performance variables, and Analytic Hierarchy Process was used to weigh the 
variables. The statistical population was consisted of all Iranian Individuals 
with AFC coaching professional qualifications, Iranian Premier League 
coaches and Football instructors. The sampling method was theorical selected 
and Finally, first interviews were conducted with 11 specialists, then asked 
them to complete the designed questionnaire. NVIVO10 software was used to 
analyze qualitative data and Expert Choice Software was used to analyze 
quantitative data. The results of the research indicate that the variables of goal 
scoring, assists and creating a chance with weights of. 0.231, 0.160, And 0.146 
are the most important variables and variables of Sliding Tackles, defensive 
Aerial and Blocks with weights of 0.10, 0.10, And 0.009 Variables were the 
lowest weight. Goal scoring, assist, create chance and shooting also had the 
highest absolute weight among variables. It is recommended to pay attention 
to the variables of this research and the weight of each of them in the design 
of the pricing model of the striker players. 
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